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 "باور نمی کنم ... "می ریم خوش بگذرونیم ... نگو اهلش نیستی که اصال "

 

دستمو سایبون چشام کردم ... بدون این که به ساعتم نگاهی کنم از خلوتی کوچه و این آفتاب شدید هم می تونستم 

رحمانه روم می تابید بفهمم مدتی از ظهر گذشته ... از الی انگشتام نگاه کالفه ای به خورشید باالی سرم که بی 

انداختم ... با این کاله سیاه روی سرم حسابی داغ کرده بودم ... انگار مغزم داشت ذوب می شد ... زیپ سوئی شرتمو 

کمی پایین کشیدم و با کالفگی عرق روی پیشونیمو پاک می کنم ... مگه مهر نشده ... پس من چرا انقدر گرممه ... 

 ... چرا انقدر احساس خفگی می کنم

 

 "می بینی چه حالی می ده ... تا حاال موتور سوار نشده بودی مگه نه ؟ ...  "

 

هیچ وقت نمی تونستم توی آفتاب مدت زیادی بمونم ... زیاد موندنم نتیجه اش چیزی جز سردرد و حالت تهوع 

 فتم و دوباره به راه افتادم ...نداشت ... ولی امروز با این همه پیاده روی رکورد زده بودم ... دستمو به دیوار گر

مثل تمام این چند وقت بازم زیاده روی کرده بودم ... اون از دیشب توی مهمونی اینم از دیوونه بازی صبحمون ... 

چطور اجازه داده بودم این کار رو باهام بکنه ... عقل و شعورم کجا رفته بود ... منی که انقدر ادعای عقل کلیم می شد 

 چه ها گول حرفاشو خورده بودم ...چطور مثل ب

 

 "دیدی چه حس خوبیه ... خوشت میاد مگه نه ... خوب حاال اینو ببین ... یوهوووووووو ...  "

 

دستمو به پیشونیم فشار دادم ... آره خوشم می اومد ... اونطوری که باد الی موهای کوتام می پیچید حس خیلی خوبی 

د ... همه چی عالی پیش می رفت داشت روز خوبی واسم می شد ... ولی بعد ... چرا بهم می داد ... همه چی خوب بو

همه چی بهم ریخت ... چرا دیگه اون حالت های نمایشی ، ویراژ دادنا ، بین ماشینا با سرعت رد شدنا موقع برگشت 

 واسم لذت بخش نبود ... چرا دیگه هیجان زده نمی شدم ... مگه همینو نمی خواستم ... 

چشامو بستم و با قدمای آروم مسیر جلو رو در پیش گرفتم ... دیوار تموم شد ... بدون این که چشامو باز کنم هم می 

دونستم کجام ... روی سکوی خونه خرابه نشستم ... انگار با چشم بسته هم می تونستم شاخه های درختای توی خونه 

ا تمام وجود در تالش بودن که از اون حصار خفه و وهم آلود رو که از الی درزها و شکافای اون در چوبی قدیمی ب

 بیرون بزنند رو ببینم ... چقدر شبیه من بودن ... مگه من کاری غیر از این انجام می دادم ؟ ...

سرمو به دیوار پشت سرم تکیه دادم و سعی کردم زیر سایه درخت کمی آرامش از دست رفتمو دوباره پیدا کنم ... 

 بهترین جایی بود که می شد تا اومدن اون صبر کنم ... اینجا شاید

دیگه واسم عادت شده بود هر جا کم می اوردم ، هر جا به مشکلی برمی خوردم اون بود که می شد سنگ صبورم ، 

کسی که با آرامش به حرفام گوش می داد و گاهی نگاه های سرزنش آمیزشو بهم می دوخت ... صدای قدمایی که 

 دت دنبالم می اومد هم متوقف شد ... تمام این م

سعی کردم بی توجه بهش به دل آشوبیم غلبه کنم ... چیزی نیست ... فقط یه کم عصبی شدم و ... و ... ترسیدم ... 

 آره ترسیدم با تمام وجودم ... تا سرحد مرگ ... هنوزم می تونستم فشار دستش روی مچم حس کنم ... 
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 ". مغرور عوضی ... شرط می بندم از این آدمای تازه به دوران رسیده اس ... می بینی چه ماشینیه .. "

 

چطور متوجه نگاه شومی که به اون ماشین سیاه شاسی بلند کرد نشدم ... حواسم کجا بود ... چرا نفهمیدم که لحنش ، 

و شکممو محکم فشار دادم ...  نگاهش چقدر شومه ... چرا متوجه این پا و اون پا کردنا و انتظارش نشدم ... خم شدم

 لعنتی دلم می خواد باال بیارم شاید اینجوری حالم بهتر شه ... 

 

 "نظرت چیه پیاده شیم ... من اینجا یه کار کوچولو دارم زودی انجامش می دم و می ریم ... بپر پایین ...  "

 

راموش کنم ولی مثل یه فیلم با دور تند هی چشامو بهم فشار دادم ... با وجود این که سعی می کردم همه چی رو ف

واسم تکرار می شد ... و وقتی به آخر می رسید دوباره تکرار و باز هم تکرار ... دوباره دستی به پیشونیم کشیدم ... 

توی اون ازدحام و شلوغیه جمعیت چقدر به چشم می اومد ، قدش یه سر و گردن از بقیه آدمای دور و برش بلندتر 

صورتش ... به مغزم فشار اوردم ... چرا چیزی از چهره اش یادم نمی اومد ... مگه نه این که اونطوری که روم بود ... 

خم شده بود صورتامون تو چند سانتی از هم بود ... تنها چیزی که خیلی خوب توی ذهنم ازش مونده فقط یک جفت 

 چشم تیره که به طرز ترسناکی بهم خیره شده بود ...

ام بهش افتاده بود و متوجه اش شده بودم ... بعد از این که هومن فرار کرد و من رو اونجا تنها گذاشت یا از کی نگ

 قبلش بود ... 

 

 "بدو ... بدو ...  "

 

به هومن که هر لحظه ازم دور و دورتر می شد مبهوت نگاه می کردم ولی توان این که قدم از قدم بردارمو نداشتم ... 

ده بود ... بعد ... چقدر ناگهانی به طرفم برگشت و مچمو گرفت ... توی اون لحظه انقدر مغزم قفل انگار خشکم ز

کرده بود که جز این که فقط با چشای گشاده شده بهش خیره شم مگه کار دیگه ای ازم بر می اومد ؟ ... همش 

 حماقت بود ... دیوونگی محض بود ...

ضربان قلبم اوج می گرفت و نفسام به شماره می افتاد ... سعی کردم بازم با انگار هر بار به این قسمت می رسیدم 

یکی دو تا نفس عمیق خودمو آروم کنم ... ولی بی فایده بود ... انگار هنوزم می تونستم خشم اون چشا رو حتی حاال از 

 پشت چشای بسته ام ببینم ...

 

 "بدو ... چرا وایسادی ...  "

 

... دستمو جلوی دهنم گرفتم ولی انگار تمام مقاومتم داشت ته می کشید ... دیگه نتونستم  دل آشوبم بیشتر شد

جلوی خودمو بگیرم ... جلوی اون خونه خرابه روی زمین نشستم و گوشه دیوار باال اوردم ... توی چشام اشک جمع 

 شده بود ...

 نوز از دستش خالصی پیدا نکرده بودم ... صدای قدمایی رو شنیدم که که پشت سرم متوقف شدن ... این یعنی ه

 گندش بزنند ... حالمو بهم زدی ... چته خودتو جمع و جور کن ... -

 چنگی به بوته خشکیده ی کنار دیوار زدم و با بی حالی گفتم :
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 برو گمشو ... مگه بهت نگفتم دیگه نمی خوام ببینمت ... -

 با لحن سرخوشی گفت :

 مروز بهت بد گذشت ؟ ...چرا جوونی ؟ ... ا -

نباید وضعم بهتر از  "چقدر سرم گیج می رفت ... با اون زهرماری که دیشب خودمو باهاش خفه کرده بودم قاعدتا

 این می بود ... با بی حالی خودمو به کنار دیوار کشوندم و سرمو بهش تکیه دادم ...

اه برگشت سعی کردم وجودشو نادیده بگیرم ... می هنوزم سنگینی نگاشو روی خودم حس می کردم ... تمام طول ر

دونستم دنبالم داشت می اومد ... بعد از اون دعوا ، که سر چهار راه از موتورش پیاده شدم با خودم گفتم حداقل یک 

 مدتی دور و برم پیداش نمی شه ... ولی ... 

 زهرخندی زدم ...

 نمی خوای ببینی امروز چقدر کاسب شدیم ؟ ... -

رست بود که شاید از سر لج و لجبازی با کوروش دست به خیلی از کارها می زدم ... سیگار می کشیدم ، مشروب د

می خوردم ، مهمونی های آنچنانی می رفتم ، با دوستام چند شب چند شب خونه نمی رفتم ... ولی این کار ؟! ... حتی 

 از اون ها تجاوز نکنم ...منم واسه خودم یکسری خط قرمزهایی داشتم که سعی می کردم 

از الی چشای نیمه بازم نگاش کردم ... با حالت نمایشی کیف پولو از جیبش دراورد ... آب دهنمو قورت دادم ... حاال 

 دیگه جدی جدی داشت باورم می شد چه غلطی کردیم ...

 چقدر پول ...واووو ببین چه کردیم ... طرف معلوم بود از اون مایه دارا بودا ... نگاه کن  -

تراول ها را باال گرفته بود و با سرخوشی تو هوا تکون می داد ... نگام به کیف پول بود ... یه کیف پول چرم که از این 

 فاصله هم می تونستم با اطمینان بگم چرمش اصل ... 

 خوب حالشو گرفتم ... هه ... اینجا رو نگاه ... حتی توی عکسم غرور و تکبر ازش می باره ... آشغال عوضی ... -

به اون که با نفرت به کارت شناسایی توی دستش خیره شده بود نگاه کردم ... سردردم داشت بیشتر می شد ... 

هنوزم به سختی می تونستم لرزش بدنمو کنترل کنم ... هنوزم گرمای دستش رو دور مچ دستم حس می کردم ... 

 مچ دستم قرمز بود ... اگه ولم نمی کرد ... اگه ... دستمو باال آوردم و بهش نگاه کردم ... دور

 چیه داری به چی فکر می کنی ؟ ... خوشت اومد ؟ ... گفتم یه روز پر خاطره واست می سازم ... -

 با نفرت ازش رو برگردوندم و با حرص گفتم : برو گمشو ... حالم ازت بهم می خوره ...

روم خم می شد موذیانه گفت : چرا مگه دنبال هیجان نیستی ؟ ها ... خب  کمی خودشو بهم نزدیک کرد و در حالی که

 بیا اینم هیجان ...

 با دستم محکم به عقب هلش دادم و با عصبانیت گفتم : نه ...

بدون این که حتی یه سانت جا به جا بشه پوزخندی زد : خسته نشدی انقدر با این سیامک که ادای بچه مثبتا رو 

خی ؟ ... باور کن اگه با من باشی کاری می کنم که به هر دومون حسابی خوش بگذره ... ها ؟ نظرت درمیاره می چر

 چیه ؟ ...

 مگه کری می گم نه ... -

 چونمو توی دستش گرفت با لحن اغوا کننده ای گفت : چرا نه ؟ ... بهتره روی پیشنهادم فکر کنی ...

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

5  

 

 از سرم برداری وگرنه ... ولم کن عوضی ... بهتره با زبون خوش دست 

 می خوای چی کار کنی ؟ ... "پوزخندی زد و گفت : وگرنه چی ؟ ... مثال

دهنمو باز کردم ولی بدون این که بهم مهلت جواب دادن بده شرورانه گفت : می خوای بری به سیا بگی ؟ آره ؟ ... 

خوای بگی امروز دو تاییمون به کمک هم  خب برو بگو ولی به این فکر کردی که می خوای بهش چی بگی ؟ ... می

 کیف یه نفر رو زدیم آره ...

 به شدت دستشو پس زدم و با حرص گفتم : اونش دیگه به تو مربوط نیست ...

آآآآ ... کوتاه بیا چته تو ؟ ... نگو که خودت نفهمیده بودی من دارم چی کار می کنم ... می دونی از کجا دنبالش  -

 رفته بودمش ... بچه هم که بود می فهمید ... چه برسه به تو که آخرشی ...بودم و زیر نظر گ

 مشتمو روی زمین کوبیدم و عصبی گفتم : خودت می دونی که من هیچی نمی دونستم ... 

 باشه ، باشه ... حاال آروم باشه ... حاالم که چیزی نشده ... ببین چه سودی کردیم امروز ... -

لرزیدم : لعنت بهت چرا نمی خوای بفهمی تو منو به دردسر انداختی ... اون قیافه منو دید ...  از عصبانیت داشتم می

اون موقعی که منو گرفت تو کجا بودی ها ؟ ... توی عوضی پریده بودی روی موتورت و در رفته بودی ؟ ... حاال اگه 

 بخواد واسم شر درست کن من باید چیکار کنم ؟ ...

 م موند ... بقیه حرفم توی دهن

خدای من چرا تا حاال به این موضوع فکر نکرده بودم ؟ ... اگه از این که ولم کرده بود پشیمون بشه ؟ ... اگه بخواد 

دوباره کیفشو پس بگیره ... هیچ آدم عاقلی از این همه پول نمیگذره ... درمانده تر از قبل چشامو بستم و همونطور 

م سرمو توی دستام گرفتم ... تا حاال هر کاری کرده بودم پیش این بچه بازی بود ... که گوشه دیوار چمباتمه زده بود

 هر کاری کرده بودم فقط از سر لج و لجبازی بود ... منو چه به این غلطا ... منو چه به کیف قاپی ...

 کم بود اشکم در بیاد ...

ش من ... قرارم نیست هیچ اتفاقی بیفته ... حاال هم به کوتاه بیا خوشگله ، حاال که چیزی نشده ... االن اینجایی پی -

جای این که اینجا غمبرک بزنی چرا نمیایی بریم جشن بگیریم ... یه نگاه به این کیف پر پول بنداز ... می تونیم 

 حسابی خوش بگذرونیم ... 

دامه داد : من و تو ... با هم ... کنارم دوباره زانو زد و چونه امو به طرف خودش برگردوند و با لحن وسوسه آمیزی ا

 چطوره ؟ ...

 گفتم ولم کن ... اگه ولم نکنی هر چی دیدی از چشم خودت دیدی ... -

می خوای چی کار کنی بری به  "انگار تونسته بودم عصبانیش کنم چون فشار دستشو روی چونه ام بیشتر شد : مثال

 آدم حسابش نمی کنم ... "السیامک بگی ؟ ... فکر کردی ازش می ترسم ... من اص

اینطوری که اون روم چمبره زده بود احساس ضعیف بودن می کردم ... همون حسی که ازش متنفر بودم ... سعی 

کردم اونو به عقب هل بدم و بلند شم ... ولی بی فایده بود ... من با این جثه ریز و میزه ام کجا می تونستم حریف اون 

 م با حالت وسوسه آمیزی تو چشام زل زد و گفت :بشم ... بی توجه به تقال

چرا همونطور که دور و بر سیامک می پلکی یه کمی با من مهربون تر رفتار نمی کنی ؟ ... باور کن من از اون خیلی  -

 بهترم ... فقط کافیه یه بار امتحان کنی ... اون وقته که خودت متوجه منظورم می شی ... 
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چشام که به لبام دوخته شده بود ... با وحشت نگاش کردم ... این دیوونه داشت چه غلطی می حاال دیگه نگاش نه به 

کرد ... از پشت سرش نگاهمو توی کوچه چرخوندم ... توی کوچه پرنده هم پر نمی زد ... سعی کردم ترسمو حس 

م این مدت نقش یه دختر دل نکنه ... می دونستم اگه حتی لحظه ای متوجه ترس و وحشتم بشه فاتحم خوندس ... تما

و جرات دار و شجاع رو واسش بازی کرده بودم ... واسه همین هم بود تا حاال کاری به کارم نداشت ... دیگه داشت 

نفس های داغش به صورتم می خورد ... دوباره داشت همه چی تکرار می شد ... و من چقدر از این تکرار وحشت 

م خودمو از آغوشش بیرون بکشم ... وقتی تقالمو دید دستامو با یه دست گرفت و با داشتم ... دوباره نه ... سعی کرد

 لبخند شیطانی صورتشو جلو آورد ... 

سعی کردم بازم خودداریمو حفظ کنم : ولم کن هومن ، داری با این کارات گور خودتو می کنی ... می دونی که می 

 ...واست یه شر درست و حسابی به پا کنم  "تونم بعدا

بی توجه به حرفام سرشو توی گودی گلوم فرو برد و با بوسه ی کوتاهی که از گردنم گرفت با صدای تحریک شده 

 ای گفت : ولت کنم ؟ ... اونم االن ... اونم بعد از این همه مدت که مثل ماهی از دستم لیز خوردی ... 

... اونطوری که اون سرشو توی گودی گردنم صدای ضربان قلبم انقدر بلند بود که داشت گوشامو کر می کرد 

گذاشته بود و نیم رخش به طرفم بود ، تنها یه راه واسم بیشتر نمونده بود ... پس گوشش رو به دندون گرفتم و با 

 قدرت گاز گرفتم ... 

 آخ دختره ی وحشی ول کن ... -

مزه ی خون توی دهنم چندشم شد ... وقتی ولی من در عوض آنچنان دندونامو به هم فشار می دادم که یه لحظه از 

دید به حرفش توجهی نمی کنم به سختی سیلی محکمی بهم زد و خودشو ازم جدا کرد ... از شدت ضربه سرم به 

طرف دیگه برگشت و تازه اون موقع چشم به کارتی که کنارم روی خاک ها افتاده بود خورد ... بدون فکر دستمو 

 متوجه بشه آروم کارت رو توی جیب سوئی شرتمو سر دادم ... دراز کردم و قبل از این که

 حاال بهت نشون می دم با کی طرفی ... -

گوشه دیوار خم شدم و خون توی دهنمو بیرون تف کردم ... و در حالی که به سختی از جام بلند می شدم با نگاهی به 

 پشت سرش با پوزخند گفتم : هیچ غلطی نمی تونی بکنی ...

 ن حرفم با عصبانیت یقمو گرفت و منو به طرف خودش باال کشید ...با ای

 زیادی داری زر زر می کنیا ... فکر کنم خیلی باهات راه اومدم ... تو هنوز منو نشناختی ...اگه بخوام ... -

 ولی قبل از این که بخواد خط و نشون دیگه ای واسم بکشه دستی دستاشو از یقه ام جدا کرد ...

 کن کثافت ... فکر کردی داری چه غلطی می کنی ؟ ...ولش  -

جا خوردن هومن و به وضوح دیدم و از این بابت غرق لذت شدم ... آشغال عوضی ... چه قدر احمق بود که هنوز نمی 

دونست سیا این ساعت از مغازه به خونه بر می گشت ... پسره ی احمق ... فکر کرده بود اگه امیدی به اومدن سیا 

 شتم همین طور آروم و ساکت یه گوشه می نشستم تا اون هر غلطی دلش می خواست بکنه ...ندا

هومن در حالی که سعی می کرد یقه کاپشنشو از دستای گره کرده سیامک بیرون بکشه اونو به عقب هل داد و با 

 پوزخند گفت : 

 چته رم کردی ... کاریش نداشتم ؟ ...  -

 که دیگه دور و برش نبینمت ...به توی عوضی گفته بودم  -
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 به تو چه ربطی داره ؟ ... مگه وکیل وصی شی ؟ ... -

 سیا ولش کن ... بیا بریم ... -

نه بذار ببینم این چه زری داره می زنه ؟ ... این ماجرا باید همین امروز تموم شه ... خیلی بهش رو دادم فکر کرده  -

 خبریه ؟ ...

داری از خودت جربزه نشون می دی ... فکر نمی کردم بچه مثبتی مثل تو هم از این غلطا بلد  نه بابا آفرین باالخره -

 باشه ...

 و در حالی که سیا رو به عقب هل می داد با تمسخر گفت : برو کنار داداش ... برو کنار بذار باد بیاد ...

ی خوندن و همدیگه رو به عقب هل می با چشای گرد شده بهشون خیره شده بودم ... اونطور که واسه هم کری م

دادن و تخت سینه هم می کوبیدن هم هر تازه واردی به راحتی می تونست به عمق کینه و نفرت بینشون به راحتی 

پی ببره ... نگاهی به کوچه انداختم ولی تو اون ساعت روز پرنده هم پر نمی زد ... در هر صورت این جور دعواها 

 ادی بود و کسی به خودش زحمت جدا کردن اونا رو از هم نمی داد ...توی این جور محله ها ع

 اعصابم بهم ریخته بود ... با صدای بلندتری گفتم : سیا ولش کن ...

 ولی انگار نه انگار ... دیگه داشتم وحشت می کردم ... کمی جلو رفتم و بلندتر از قبل گفتم : سیامک ...

نگاهی بهم کرد ... نمی دونم چی توی صورتم دید ولی هر چی بود باعث شد که از با این دادم سیا به عقب برگشت و 

 روی هومن بدبخت که بدجور کتک خورده بود بلند شه ...

 به طرفش رفتم و بازوشو گرفتم : سیا تمومش کن بیا بریم ... 

ند گفت : انگار نمی دونستی بی توجه به من رو به هومن که روی زمین خم شده بود و سرفه می کرد کرد و با نیشخ

 که من کمربند سیاه دارم نه ؟ ...

 دوباره بازوشو کشیدم : سیا بیا بریم تو رو خدا ...

همونطور که بازوشو می کشیدم با لحن تهدید آمیزی دوباره برگشت و گفت : این آخرین باری بود که بهت هشدار 

 ...دادم ... دفعه بعد به همین راحتی ها ازت نمی گذرم 

 پوزخند صدادار هومن و هر دو شنیدیم ... 

خودش باید راضی باشه که هست تو چی کاره ای ؟ ... مطمئن باش که اگه بخوام کاری کنم احتیاجی به اجازه تو  -

 یکی ندارم ...

شتم دا "با وحشت سیامک رو دیدم که راه رفته رو برگشت ... هومن هنوزم روی زمین نشسته بود ... دیگه واقعا

مطمئن می شدم که سرش واسه دعوا و دردسر درد می کنه ... دستمو روی قلبم گذاشتم که داشت تند تند خودشو به 

 قفسه سینه ام می کوبید ... 

سیا روش خم شد و با عصبانیت یقه اش رو گرفت : انگار تو زبون آدمیزاد نمی فهمی ... یه بار بهت گفتم دور کتی رو 

 اون کثافتایی که تو باهاشون همیشه دمخوری فرق داره ... فهمیدی ؟ ...خط بکش ... اون با 

هومن در حالی که سعی می کرد به سختی یقه اش رو از دستای سیا جدا کنه با تمسخر حرفشو قطع کرد و گفت : 

 اینطوری فکر می کنی ؟ ... پس بذار یه سورپرایز خوب واست رو کنم ... "واقعا

کردم یه لحظه قلبم وایساد ... اون عوضی می خواست چه غلطی کنه ... نگاه مضطربمو بهش با این حرف هومن حس 

 دوختم ... بی توجه به التماس توی چشام رو بهم کرد و گفت : 
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 چرا بهش نمی گی امروز به من و تو چقدر خوش گذشت ها ؟ ... -

 بس کن ... داری مزخرف می گی ... -

 .چقدر لرزش صدام واضح بود ..

 جدی ؟ ... پس بذار خودم واسش تعریف کنم چجوری کیف یارو ازش زدم و تو هم بهم کمک کردی ... -

 با عصبانیت فریاد زدم : من کمکت نکردم ... من فقط اونجا بودم همش کار خودت بود ... من هیچ کاری نکردم ...

لطی می کردم ... به جای این که همه چی رو یه لحظه به خودم اومدم و دستمو جلوی دهانم گرفتم ... داشتم چه غ

 انکار کنم داشتم با این حرفام مهر تائیدی به حرفای هومن می زدم ؟ ...

دستپاچه به سیا نگاه کردم که حاال به طرف من برگشته بود و در بهت و ناباوری بهم خیره شده بود ... طاقت این 

... از سر بیچارگی چند قدم به عقب رفتم ... از صبح حالم خراب  نگاه سرزنش آمیزو نداشتم ، حداقل نه از طرف اون

بود سرگیجه داشتم ، سرم درد می کرد ، بعدم که اون ماجرا پیش اومد که همون ته مونده نیرو رو هم از وجودم 

سعی کردم  نمی تونستم خودمو سرپا نگه دارم ... به زور به دیوار پشت سرم تکیه دادم و "کشیده بود ... دیگه واقعا

 تا جایی که قدرت دارم از سرخوردنم جلوگیری کنم ... 

سنگینی نگاه ناباورشو روی خودم حس می کردم ... ولی چرا هیچی نمی گفت ... شاید هنوزم امیدوار بود که من 

ده ... حرفی بزنم ، همه چی رو تکذیب کنم ... بگم هومن مثل همیشه که سعی در اذیت کردنت داره االنم زره مفت ز

کاش ... کاش می تونستم ... سکوت ... انگار زمانم وایساده بود ... کاش فریاد می زد ... کاش این سکوت لعنتی رو 

 می شکست ... کاش اون نگاه سرزنش گر رو از روم بر می داشت ... هر کاری ... هر کاری جز این سکوت لعنتی ... 

به ما نگاه می کرد ... انگار از این شری که به پا کرده بود داشت حتی اون هومن احمق هم در سکوت با لذت داشت 

نهایت لذت رو می برد ... همیشه می دونستم از سیا متنفره و از وقتی که من وارد زندگی سیامک شدم نفرتش از اون 

نمی کرد که من  قضیه سر من نبود ... فرق "بیشترم شده بود ... می دونستم عشق نبود ، دوست داشتن هم نبود ، اصال

بودم یا کسی دیگه ای ... همه چی فقط بر می گشت به خود سیامک ... به حسادتی که به اون داشت ... مطمئن بودم 

اگه کس دیگه ای هم جای من بود بازم هومن همین رویه رو در پیش می گرفت ... هومن پسر شر محله به سیامک 

ودش بود حسادت می کرد ... درست ترش ازش متنفر بود ... و پسر آروم و سر به راه که همیشه سرش به کار خ

حاال اون عوضی داشت از این فرصتی که من احمق ندانسته بهش داده بودم لذت می برد و من مثل آدمای بدبخت 

 گناهکار گوشه دیوار کز کرده بودم ... 

 خاک توی سرت کتی ...

شه که توی صورتت تف بندازه چه برسه این که شریک دروغ می گی عین سگ ... عوضی کتی حتی حاضر نمی  -

 کثافت کاری های تو بشه ...

عزیزم ... چقدر سعی داشت لرزش صداشو کنترل کنه ... سرمو باال آوردم ... هنوزم نگاش با من بود ... حس کردم از 

 دی پیدا کردم ...این حرفاش منظوری داره ... انگار ... انگار منتظر تائیدی از جانب من بود ... حس ب

هومن در حالی که با لذت سیامک رو به عقب هل می داد از روی زمین بلند شد ... پیروزمندانه نگاهی به من انداخت 

 و گفت :

چرا بهش نمی گی که چقدر امروز به دو تامون خوش گذشت و کلی حال کردیم ها ؟ ... بهش بگو انگار تا وقتی از  -

 نه ...دهن تو نشنوه باور نمی ک
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با حرص فریاد کشیدم : خفه شو ... همش تقصیر تو بود ... من نمی دونستم ... من هیچی نمی دونستم ... تا وقتی که 

متوجه نشدم که داری چی کار می کنی ... چرا دست از سرم بر نمی داری ؟ ... چرا گورتو از  "تو کیفشو زدی من اصال

 این جا گم نمی کنی ؟ ...

ا شدم ... توی چشاش نگاه کردم ... دیگه از اون مهربونی همیشگی توش خبری نبود ... جوری بهم متوجه حرکت سی

نگاه می کرد که انگار اولین باریه که داشت منو می دید ... نگام به اون بود که حاال داشت به طرفم می اومد ... به 

 . به رگ گردن متورمش ... دستای مشت کرده اش ... به عصبانیت توی چشاش ... به فک منقبضش ..

سرمو پایین اوردم ... اگه با زدن من حالش بهتر می شد ... خودمو باال کشیدم و سعی کردم قدم رو راست کردم ... 

 باشه حاضر بودم ... حاضر بودم فقط به شرطی که بشه همون سیا خودم ...

اونجا نمی دید ... جوری گذشت که از صد  "ار منو اصالولی از کنارم گذشت ... بدون هیچ مکثی ... بی توجه بهم ... انگ

 تا کتک واسم بدتر بود ...

 سریع بازوشو گرفتم : سیامک بذار واست توضیح بدم ... اونطوری که تو فکر می کنی نیست ...

... می بازوشو محکم از دستم بیرون کشید و با عصبانیت گفت : به من دست نزن ... دیگه از دست کارات خسته شدم 

 فهمی خسته ... دیگه به اینجام رسوندی ... اگه انقدر عاشق هیجانی بهتره دور من یکی رو خط بکشی ...

وا رفتم ... مبهوت از شنیدن این حرفا به اون که مسیر خونه رو در پیش گرفته بود نگاه کردم ... مغزم کار نمی کرد 

 سرش چند قدم رفتم ... ... اون نمی تونست با من این کار رو بکنه ... پشت

 سیا ... -

 برنگشت ... دریغ از یک مکث کوچیک که دلمو بتونم باهاش خوش کنم ... منو گذاشت و رفت ... به همین راحتی ... 

 دیدی اونم مثل باقی آدماس ... تو بودی که اونو واسه خودت زیادی بزرگش کرده بودی ... -

کتکایی که خورده بود دیوار رو گرفته بود و سر و وضعش آشفته بود ولی با این برگشتم و بهش نگاه کردم ... از زور 

وجود برق پیروزی ، توی نگاهش داد می زد ... بهش خیره شدم ... انگار کم کم همه چی داشت واسم روشن می شد 

 و دونه دونه پازل ها داشتن کنار هم قرار می گرفتن ... 

 تم ...با ناباوری دستمو جلوی دهنمو گرف

 همش نقشه بود ... خدای من ، من چقدر احمق بودم ... همش نقشه تو بود ...  -

 با نیشخند ابروهاشو باال داد : چی ؟ ... زده به سرت ؟ ... از چی داری حرف می زنی ؟ ...

 فتم ... با صدای لرزانی و بریده بریده گفتم : تو ... توی لعنتی می خواستی کاری کنی که من امروز گیر بی

سکوتش ، ریشخند روی لباش ، اون ابروهای باال رفته که حاال داشت با لذت حاالت منو دنبال می کرد انگار همه مهر 

 تائیدی بود به حرفای من ... با صدای لرزانی گفتم :

هم اینجوری  با یه تیر دو نشون می زدی مگه نه ؟ ... هم تهدید قبلی خودتو عملی می کردی و حالمو می گرفتی و -

سیامکو می چزوندی ... وگرنه چه دلیلی داشت انقدر سر و صدا کنی که اونو متوجه من کنی ... حتی وقتی دوباره 

 برگشتی و منو سر خیابون دیدی باورت نمی شد که منو ول کرده باشه ...

 ره من عصبانی هستی ... و با لکنت ادامه دادم : واسه ... واسه همین بود که یه لحظه حس کردم از دیدن دوبا

 خدای من ...
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دیر به این نتیجه رسیدی ... همه چی داشت خوب پیش می رفت اگه اون عوضی با دلسوزی بیجاش کار منو خراب  -

 نکرده بود حاال ... 

ی شد انقدر شونه هاشو با بی خیالی باال انداخت ... از حرص و عصبانیت قفسه سینه ام باال و پایین می رفت ... باورم نم

 پست باشه ... دلم می خواست انقدر قدرت داشتم که زیر مشت و لگدم می کشتمش ... 

با لحن تهدید آمیزی گفتم : می دونی هومن شاید فکر کنی که امروز حسابی بهت خوش گذشته باشه ولی مطمئن 

 بهت قول می دم ... باش اگه حتی یه روز از زندگیم باقی مونده باشه کار امروزتو تالفی می کنم ...

 و بدون این که مهلت دیگه ای بهش بدم با پاهایی لرزان مسیر خونه رو در پیش گرفتم ... 

نگام به در قهوه ای رنگ و رو رفته ی خونه بود ولی پاهام انگاری پیش نمی رفتن ... اگه سیامک دیگه نمی خواست 

وست نداشتم بهش فکر کنم ... سیامک کسی که تو بدترین منو ببینه اون وقت من باید چی کار می کردم ... حتی د

لحظه زندگیم منو تنها نذاشته بود حاال نمی تونست بخاطر اتفاقی که توش هیچ دخالتی نداشتم منو از زندگیش کنار 

 بذاره ... به سختی اون چند قدم باقی مونده رو هم طی کردم ...

 ام نشست ... با دیدن در نیمه باز خونه لبخند تلخی روی لب

می دونستم با تمام بداخالقی هات بازم نمی تونی ازم دست بکشی ... من تو رو بهتر از خودت می شناسم ... هر چقدر 

هم دلت خواست فریاد بزن و بگو که از دستم خسته شدی ... هر چقدر هم که دلت خواست کتمانش کن ... تو نسبت 

 به من حس مسئولیت داری ... 

 تلخی زیر لب زمزمه کردم : برخالف خیلی از آدمای دیگه توی زندگیم ... و با لبخند

در رو به آرومی هل دادم و پا به درون حیاط کوچک خونه گذاشتم ... چقدر بودن دوباره توی این خونه حس خوبی 

ری می تونستم جلوی بهم می داد ... نفس عمیقی کشیدم و به در بسته تکیه دادم ... خونه ساکت بود ... بهتر ... چجو

خاله با سیامک صحبت کنم ... از کنار حوض نقلی خونه گذشتم و به طرف ساختمون یه طبقه رفتم ... می دونستم که 

دوباره گوشه اتاق مثل برج زهرمار نشسته ... سرکی به داخل اتاق کشیدم ... همونطوری که انتظارشو داشتم  "احتماال

بلند کرد و نه حرفی زد ... با همون سر و وضع آشفته و موهای بهم ریخته گوشه اتاق با ورودم به داخل اتاق نه سرشو 

 سرشو به پشتی تکیه داده بود و چشاشو بسته بود ... نگام به خون گوشه لبش خورد ... 

 بی اراده به طرفش رفتم و دستمو واسه پاک کردنش دراز کردم و آروم گفتم : داره از لبت خون میاد ...

 داخالقی دستمو پس زد ... با ب

 اونطوری که تو فکر می کنی نیست ... خب به منم فرصت حرف زدن بده ... -

 نگاش هنوز خیره به رو به روش بود ... آهی کشیدم و کنارش روی زمین نشستم ...

بح زود از خونه امروز که اومدم دم خونتون کلی منتظر شدم ... هومن منو دید گفت دیده که خاله هم همراه تو ص -

رفته بیرون ... می دونستم دوست نداری بیام مغازه ... منم چند بار به موبایلت زنگ زدم گوشیت خاموش بود ... 

 گفت اگه بخوام تا وقتی که تو بیای می تونه منو تو خیابونا با موتورش بگردونه تا تو برگردی ...

و باهاش رفتی ؟ ... با وجود این که من بارها و بارها بهت  پوزخندی زد : بعد تو هم مثل احمقا حرفشو گوش کردی

 گفتم که هومن آدم شریه و بهتره ازش فاصله بگیری ...

 خوب چی کار باید می کردم ؟ ... تا کی می نشستم جلوی در خونه تا تو برگردی ؟ ... -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

1 1  

 

جلوی در خونه بشینی ، می رفتی و  الزم بود که انقدر منتظر من بمونی ؟ ... وقتی دیدی کسی نیست الزم نبود -

دوباره می اومدی ... اونم وقتی که من خودم دیشب بهت زنگ زدم و گفتم که امروز نیستم و مامان رو هم می خوام 

 چند روز ببرم خونه خاله اینام ...

ی واسه این که سوتی با گیجی بهش نگاه کردم ... دیشب ؟! ... یه چیزای گنگی یادم می اومد ولی نه خیلی واضح ... ول

 ندم سر تکون دادم و دستپاچه گفتم : آره ولی حواسم نبود ... وقتی اومدم یادم اومدم ...

 با پوزخند صداداری گفت : دیشب باز کجا رفته بودی ؟ ...

 نگامو ازش دزدیدم : هیچ جا ، خونه بودم دیگه ، کجا رو دارم برم ؟ ...

دارم به این نتیجه  "ی گفت : کجا رو داری بری ؟!! ... چه جالب ! ... دیگه واقعاخنده ای عصبی کرد و با لحن کشدار

 می رسم که تو منو خر فرض کردی ... 

و با حرص ادامه داد : دیشب که بهت زنگ زدم معلوم بود که حالت خوش نیست ... دور و برت به حدی شلوغ بود 

.. چند بار ازت پرسیدم کجایی ... آخر سرم بدون این که جواب که صدا به صدا نمی رسید ... فکر کردی نفهمیدم ؟ .

 بدی قطع کردی ...

 لبمو به دندان گزیدم : اشتباه می کنی خودش قطع شد ...

 سری تکون داد و نفسشو محکم بیرون فرستاد ...

 دست روی بازوش گذاشتم : سیا بداخالقی نکن دیگه ... مگه چی شده ؟ ...

ستاش گرفت : مگه چی شده ... به خدا خودت نمی فهمی که داری چی کار می کنی ... با کی مستاصل سرشو توی د

 لجبازی می کنی با اون ... فکر می کنی این راهشه ...

 بی حوصله گفتم : بس کن سیا فقط یه کمی رفتیم خوش بگذرونیم همین ... تو زیادی شلوغش کردی ...

با تاسف تکون داد و با تمسخر گفت : آها ... اون وقت واسه تکمیل کردن  انگار با یه آدم زبون نفهم طرفه سرشو

پرونده ی درخشانتون بود که تصمیم گرفتید یه خرده هیجان دزدی رو هم امروز تجربه کنید ... درست می گم دیگه 

... 

 با کالفگی گفتم : نه ... نه ... به کی قسم بخورم تا باور کنی من کاری نکردم ...

دیدم هنوزم حرفامو باور نکرده عصبی ادامه دادم : کمی تو خیابونا باال و پایین رفتیم ... هومن گوشه خیابونی وقتی 

 ایستاد گفت قراره از یکی از دوستاش چیزی بگیره و باید کمی منتظرش بمونیم ...

 و تو هم شک نکردی و به همین راحتی حرفشو باور کردی ؟ آفرین به این همه هوشت ... -

عصبانی شدم : نه از کجا باید شک می کردم ؟ ... چه می دونستم می خواد چه کاری کنه ... سرم داشت می ترکید ... 

 حالم زیاد خوب نبود ...

ولی با دیدن طرز نگاش دستپاچه حرفمو قطع کردم ... انقدر نگاش سرزنشگر بود که زیر سنگینی نگاش تاب نیوردم 

 و با کالفگی گفتم :

 ... آره من دیشب توی پارتی بودم و خیلی هم بهم خوش گذشت ... حاال که چی ؟! ... آره -

 سری از تاسف تکون داد و یا صدای گرفته ای گفت : عوض شدی کتی ...

عصبی تر از اون بودم که کنترلی روی رفتارم داشته باشم ... با صدای بلندی گفتم : آره عوض شدم ... همون شب 

سال تمام هر چی گفتن فقط گفتم چشم ولی  02چرا نباید عوض بشم ...  "شب داغونم کرد ... اصالعوض شدم ، اون 
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آخرش چی شد ... توی یه شب چوب تمام سادگی و حرف گوش کنیم رو خوردم ... حاال دیگه همه چی عوض شده 

می کنم و به هیچ کسم ... من عوض شدم ، آدمای اطراف منم عوض شدن ... دیگه اونجوری که دلم بخواد زندگی 

 اجازه نمی دم که بخواد در مورد من و زندگی من قضاوت کنه ...

 حتی من ؟ ... -

 وقتی سکوتمو دید لبخند تلخی زد و گفت : حتی من ...

حس بدی پیدا کردم ... داشتم چه غلطی می کردم ... عذاب وجدان وجودم و پر کرد ... سرمو پایین گرفتم و زمزمه 

 : متاسفم ... منظوری نداشتم ...وار گفتم 

حرفمو نشنیده : کتی از دستت خسته شدم ... تو فقط داری با این کارات خودتو داغون می کنی ...  "انگار اصال

 کوروش ککشم نمی گزه که تو داری چه بالیی سر خودت میاری ... اینو بفهم ...

در این مورد باهاش بحث کنم ... این موضوعی نبود که هیچ شونه هامو با بی تفاوتی باال انداختم ... دوست نداشتم 

 وقت منو و اون سرش به توافق برسیم ...

 ولی وقتی نگاه منتظرشو دیدم بی حوصله گفتم :

اونطوریام که تو فکر می کنی نیست سیا ... تو کوروشو نمی شناسی ... واسه کوروش هیچی بدتر از این نیست که  -

جام بدی ... اون توی دم و دستگاه خودش یه دیکتاتوری حسابی راه انداخته ... اون عادت برخالف میلش کاری ان

کرده دستور بده و کارا همیشه طبق نظر و عقاید اون پیش بره ... توی دنیای اون آدما مثل عروسکای خیمه شب 

و ندیدی ... اگه من آب بخورم بازی می مونند که براساس اراده اون باید نخاشون حرکت کنه ... تو هنوز خونه ما ر

مطمئن باش انقدر هستن که واسه خود شیرینی بهش خبر برسونند ... تمام عمر همه ازش حساب بردن تا کمر 

 واسش خم شدن و بله بله چشم قربان گفتن ... 

نمی ده ...  با نیش باز و لذت ادامه دادم : اون وقت ... به قول خودش یه الف بچه جلوش دراومده و به حرفش گوش

 می دونی این واسه کوروش بدترین چیزه ...نفس عمیقی کشید و انگار داره با یه بچه خنگ حرف می زنه گفت :

باشه ... درست من کوروش و نمی شناسم ولی کتی عزیزم قربونت برم این راهش نیست ... یه نگاه به خودت بنداز  -

آدمای از خود بی خود شده ی بدبخت که با ترکوندن قرص و  ، سر و وضعتو ببین ... دوستات رو ببین ، یکسری

 خوشگذرونی های الکی روزاشونو تباه می کنند ... می بینی ... این زندگی توئه ... زندگی تو ...

 حرفشو قطع کردم و به تندی گفتم : واسم مهم نیست ... فقط اینجوریه که آروم می شم ...

گفت : ببین کتی بذار رو راست بهت بگم ... اون اگه تو واسش مهم بودی جلوی با کالفگی دستی به صورتش کشید و 

 واسش مهم نیست ...  "کاراتو می گرفت ... به هر قیمتی که شده ... ولی ببین اون اصال

شونه هامو بی تفاوت باال انداختم ... اون درک نمی کرد ... اون عذاب و زجری که توی این مدت کشیده بودم درک 

مگه قراره بدتر از  "کرد ... اون کابوس های شبانه امو که هنوزم گاهی دچارش می شدم درک نمی کرد ... اصال نمی

این چیز دیگه ای سرم بیاد ... کوروش بدترین کاری که می شد رو در حقم کرده بود ... خودشم اینو می دونست ... 

بهم نداشت ... اون فهمیده بود که من دیگه کتی دو سال  واسه همینم بود که در مقابل کارام کوتاه می اومد و کاری

 پیش نیستم ... دیگه ازش ترسی ندارم ...

 لبخندی روی لبم نشست ... و این واسه من لذت بخش بود ... دیگه چیز دیگه ای واسم مهم نبود ... 
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از اون از زوق زوق پاهام هم می شد  سرمو باال اوردم و نگاهی به کوچه خلوت انداختم ... هوا تاریک شده بود ... غیر

فهمید که مدت زمان طوالنی گذشته که بی هدف اونجا ایستاده بودم ... آهی کشیدم و تکیه ام رو از دیوار گرفتم ... 

همونطور که دنبال کلیدم توی جیب هام می گشتم به طرفش برگشتم ... به اون که چشاش توی تاریکی برق می زد و 

 زرگ خونه هیجان زده واسم دم تکون می داد ... از الی در آهنی ب

 غرغرکنان گفتم : آروم پسر ، آروم ... داری همه رو خبردار می کنی ... می دونی که خوشم نمیاد ...

 و در حالی که کلیدمو از جیب شلوارم در می اوردم با تحکم گفتم : گفتم تمومش کن ...

 کامل باز نکرده بودم که خودشو با هیجان روم انداخت ... کلید رو توی قفل چرخوندم ... هنوز در رو

 آره دل منم واست تنگ شده بود ... -

در حالی که دستی به سر و گوشش می کشیدم و نوازشش می کردم ، زیرچشمی نگاهی به اطراف انداختم ... از 

ی دیگه از اون شب نشینی ردیف ماشینای پارک شده ی جلوی ساختمون خیلی سخت نبود که بفهمم که امشبم یک

هاییه که من ازش متنفرم ... مثل تمام این مواقع به طرف پشت ساختمون رفتم تا بتونم بدون برخورد با کسی به 

اتاقم برم ... دری که مربوط به رفت و آمد خدمتکارا بود و باز کردم ... همه در حال جنب و جوش و تکاپو بودن ... 

خونه  "ه مهمونی گرفتن معتاد شده بود ... اگه می دونستم امشبم از این بساط هاس اصالدختره ی دیوونه ... انگار ب

 بر نمی گشتم ... 

با همون لباس و کفش خودمو روی تخت انداختم و به سقف اتاقم خیره شدم ... صدای موسیقی و خنده هاشون از 

 پایین به گوش می رسید ... به یاد حرف سیا افتادم ...

 

 ...  "آدمای از خود بی خود شده ی بدبخت که با خوشگذرونی های الکی زندگیشونو تباه می کنند  یکسری "

 

کاش االن بود و وضعمو می دید ... واسه من مدت ها بود که دیگه راه فراری وجود نداشت ... آهی کشیدم ... من فقط 

تی زدم و دستمو واسه برداشتن هدفونم از روی داشتم برخالف گذشته ، خودمو با شرایطم وفق می دادم همین ... غل

میز دراز کردم که احساس کردم چیز تیزی توی پهلوم فرو رفت ... با اخم دست توی جیب سوئیشرتم کردم ... آه از 

نهادم بلند شد چطوری فراموشش کرده بودم ؟ ... روی تخت نشستم و توی همون تاریکی به کارت توی دستم خیره 

 تمام تالشم واسه فراموش کردنش دود شد و رفت هوا ...شدم ... انگار 

 

  "می دونی چه غلطی کردی ؟ ...  "
 

با دیدن دوباره این کارت انگار همه چیز دوباره جلوی روم داشت جون می گرفت ... تمام مدت سعی کردم ازش 

اال که می تونستم بدون ترس و فرار کنم و بهش فکر نکنم ، ولی حاال که توی این اتاق تاریک نشسته بودم ، ح

وحشت لحظه به لحظه ماجرا رو به یاد بیارم ، می تونستم به جرات قسم بخورم که اولین چیزی که توی نگاش بود 

تعجب بود ... یکه خوردنشو به وضوح حس کردم و بعد کم کم تعجب جای خودشو به عصبانیت و خشم ترسناکی 

 داد ... خیلی ترسناک ...

 

 "رم فهمیده باشی چقدر خودتو به دردسر انداختی ... امیدوا "
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نگاشو از مسیری که هومن دقایقی پیش طی کرده بود گرفته بود و به من که سعی می کردم مچ دستمو از توی 

دستش بیرون بیارم دوخته بود ... اونم با چشای تنگ شده و پوزخند روی لباش ... پوزخندی که حس حقارت رو به 

 خته بود ...جونم اندا

 

پلیس به  "حاال من باید با تو چی کار کنم ؟ ... شاید بتونم از طریق تو اون دوست عزیزت رو پیدا کنم ... احتماال"

 "راحتی می تونه ازت حرف بکشه مگه نه ... 

 

روی کارت  با دستی لرزان چراغ خواب کنار تختمو روشن کردم ... یه گواهی نامه بود ... برش گردوندم و به عکس

نگاه کردم ... حاال داشت همه چی توی ذهنم شکل می گرفت ... ابروهای پهن مردونه ... بینی کشیده ای که دیگه 

حاال می دونستم از نیم رخ کمی انحنا به سمت پایین داشت و ... خم شدم و عکسو بیشتر زیر نور چراغ بردم و بهش 

 ازک ... خیره شدم ... و لبایی که نه کلفت بود و نه ن

از روی تخت به آیینه میز توالتم که روبروم قرار داشت نگاه کردم ... به اون چشای میشی درشت ... وقتی داشت 

انقدر از ترس  "وحشت رو توی چشام دید ... آهی کشیدم مطمئنا "اونطوری تهدیدم می کرد و می ترسوند حتما 

م توی هم رفت ... دستی روی لبای عکس کشیدم ... واسه گشاد شده بودن که باعث بشن مضحکه اون بشم ... اخما

 همین بود که لبخند محوی روی لباش نشست ؟ ...

 

 "خیلی تند می زنه ... مگه نه ...  "

 

دستمو آروم روی مچ دستم کشیدم ... همون جایی که انگشت شستش نبضمو لمس کرده بود ... چقدر وقتی 

نظر می رسید ... طوری که یه لحظه حس کردم داغ شدم ... حتی حاالم با یادآوری ابروهاشو باال داده بود شیطون به 

اون لحظات ضربان قلبم اوج گرفته بود و گرمم شده بود ... به طرف پنجره رفتم و بازش کردم ... چشامو بستم و 

انقدر احمق نیستی که چند نفس عمیق کشیدم ... تمومش کن کتی ، دیگه بسه ، باید همه چی رو فراموش کنی ... تو 

بخوای با فکر کردن به یه مرد دیگه باقی زندگیت رو هم نابود کنی ... با درماندگی روی صندلی میز توالتم نشستم و 

سرمو توی دستام گرفتم ... ولی چرا نمی تونستم ... چرا تمام مدت صدای زنگ دارش توی ذهنم طنین انداز بود ... 

 نقدر واضح جلوی چشام بود ...چرا لحظه لحظه بودن با اون ا

 

الو ... می دونم ... می دونم هر چی بگی حق داری ... ممکنه یه خرده دیرتر برسم ... میام پیشت همه چی رو می گم  "

 "... نه بابا کیفمو زدن ... دزدا رو ... 

 

 مکثی از سر شیطنت ... 

 

 "همه چی رو تعریف می کنم ... باشه کار نداری ... نه در رفتن ... خیلی فرز بودن ... باشه میام پیشت  "

 

 همونطور که حس کرده بودم لبخند روی لباش بود ؟ ... چرا سرمو بلند نکردم که بفهمم ؟ ... "واقعا

دوباره کارت رو از روی میز برداشتم و نگاهش دوباره بهش انداختم ... ابروهام باال رفت ... مهرزاد شکوهی ... متولد 

75 . .. 
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دستی روی عکس کشیدم ... مهرزاد ... بهت میاد ... یه لحظه نگام به خودم توی آیینه افتاد ... زده بود به سرم ؟ ... 

اون لبخند مسخره چی بود روی لبام ... با حرص بلند شدم و کارت رو با عصبانیت توی کمد شلوغم پرت کردم و 

 را همین جا تموم می شه ...درشو محکم بهم کوبیدم ... تموم شد ... این ماج

 

 

*** 

 

جلوی صندوق پستی ایستاده بودم ... نمی دونم این چندمیشون بود که بی اراده از صبح به طرفشون کشیده می شدم 

 ... دستم روی کارت توی جیبم حلقه شد ...

 اگه می خوای این کار رو بکنی زودتر کتی ... دیگه واقعا داری میری روی اعصاب ...

قبل از این که چیزی بخواد مانعم بشه و شک و دودلی این چند روز دوباره به جونم بیفته کارت رو توی صندوق 

انداختم و با بیشترین سرعتی که می تونستم از اونجا دور شدم ... نفس عمیقی کشیدم ... انگار بار سنگینی از روی 

 دوشم برداشته شده بود ... 

 چ چیزی نمی تونه منو به یاد اون بندازه ... تموم شد ... حاال دیگه هی

 

 

*** 

 

 تو که بازم اینجا تنها نشستی ؟ ... -

 سرمو باال اوردم و به شیوا که لبخند زنان به طرفم می اومد نگاه کردم ...

 یخ می کنی دختر ... پاشو بیا تو ... -

 دراز شده بود رو گرفتم و لبه استخر گذاشتم ...لبخند کم رنگی بهش زدم و بی هیچ حرفی نوشیدنی که به طرفم 

 تو رو خدا این دیوونه ها رو نگاه کن ... زده به سرشونا ... توی این سرما اومدن بیرون دارن چه غلطی می کنن ... -

اوتی به عقب برگشتم و به الهه و شایان که توی تاریکی الی درختا داشتن الو می ترکوندن نگاهی انداختم و با بی تف

 رومو ازشون گرفتم ...

 کتی پاشو دیگه چقدر بی حالی ... داخل بچه ها تازه گرم شدن اگه بدونی چه خبره ... پاشو زود باش ... -

 باشه برو ... منم میام ... -

 اومدیا ... -

ن نبود ... بی بدون این که حرف دیگه ای بزنم دوباره توی الک تنهایی خودم فرو رفتم ... ولی انگار شیوا ول ک

حوصله دوباره سرمو بلند کردم ولی با تعجب متوجه شدم کسی نیست ... به عقب برگشتم حتی از الهه و شایان هم 

خبری نبود ... پس این سنگینی نگاه چی بود که روی خودم حسش می کردم ؟ ... سرمو چرخوندم و نگاه عمیقی الی 

بچه ها بودن که باز مسخره بازی شون گل  "هامو باال انداختم ، حتما درختا کردم ... هیچ چیزی مشخص نبود ... شونه

کرده بود ... بی اهمیت به سنگینی نگاهی که همچنان روم حس می کردم نوشیدنیم رو باال اوردم و همینطور که که 

طح آب لبه استخر نشسته بودم آروم آروم اونو توی آب استخر ریختم و به تالطم رقص گون انعکاس ماه روی س

 خیره شدم ...
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نیم ساعت نمی شد که برگشته بودم ولی انقدر صدای جر و بحثشون بلند بود که بی خیال باال رفتن شدم و روی یکی 

از مبل ها گوشه سالن واسه خودم لم داده بودم ... ولی انگار اونا ول کن نبودن ... دیگه داشت حوصله ام سر می رفت 

ناک سرمو به عقب برگردوندم ... نگاهی به سر تا پاش انداختم ... ابروهام باال رفت که با صدای پاشنه کفش های رو

... چه تیپی زده بود ... خب خدا رو شکر انگار قصد داشتن برن بیرون ، با تنبلی از جام بلند شدم و بی توجه به 

. می دونستم که اگه هر چقدر هم سنگینی نگاه کوروش به طرف راه پله ها رفتم و با بی حالی اونا رو باال رفتم ..

جلوش رژه برم بازم ازم نمی پرسه که این چند روزی که خونه نیومده بودم کجا بودم ... طبق یه قرارداد نانوشته هیچ 

کدوم به همدیگه کاری نداشتیم و تو زندگی هم دخالت نمی کردیم ... نه اون به من کاری داشت و نه من به کثافت 

 گ و وارنگی که هر چند وقت یکبار پاشون به این خونه باز می شد توجهی می کردم ...کاری ها و زنای رن

با بسته شدن در اتاقم مدتی بهش تکیه دادم ... هنوزم صدای بگو مگو هاشون از پایین شنیده می شد ... آروم به 

ی که به جونم افتاده بود لبه طرف پنجره رفتم ... با باز کردنش سوز سردی به صورتم خورد ... بی توجه به لرزه ا

پنجره نشستم و در سکوت به تاریکی باغ خیره شدم ... با صدای روشن شدن موتور ماشین سرمو بیرون بردم و 

 نگامو به اونا که از باغ خارج می شدن دوختم ... 

 با پوزخند بوسه ای توی تاریکی واسشون فرستادم و زمزمه وار گفتم : 

اک ... بهتره از این فرصتای باقی موندت نهایت استفاده رو بکنی چون شمارش معکوست بهت خوش بگذره رون -

 داره شروع می شه عزیزم ...

 شونه هامو با بی خیالی باال انداختم و با چشای بسته دنبال سیگارم توی جیبامو دست کشیدم ...

گه توی این خونه تاریخ مصرف داری و اگه تا تو خودت باید تا حاال فهمیده باشی که تو هم مثل خیلی از زنای دی -

 االن از رفتارای کوروش پی به این واقعیت تلخ نبردی ... تقصیر خودته جونم ...

باالخره سیگاری واسه خودم روشن کردم و در حالی که اونو الی انگشتام می چرخوندم با لحن کشداری گفتم : خوب 

 ..پس حاال فقط من موندم و تو ... درسته ؟ .

ولی هنوز اولین پک رو نزده بودم که به سرفه بدی افتادم ... به سیگار توی دستم نگاه کردم ... سعی کردم بهش بی 

توجه باشم ولی هر لحظه که می گذشت شدت سرفه ام بیشتر می شد ... به ناچار سیگار رو روی لبه بیرونی پنجره 

یین اومدم ... قفسه سینه ام به سختی باال و پایین می رفت و کنار انبوه سیگارهای خاموش شده دیگه له کردم و پا

 حس می کردم دارم هوا رو کم میارم ... از شدت سرفه دوال شده بودم و گوشه پنجره رو توی دستم فشار می دادم ...

 چه مرگم شده بود ... 

خوردم ... همینطور که به خودم توی به سختی خودمو به حموم اتاقم رسوندم و تا جایی که سرفه ام اجازه می داد آب 

آئینه نگاه می کردم به صورتم چندین بار آب پاشیدم ... چند روزی بود که نفس کم می اوردم ولی بهش بی توجه 

بودم ولی ... فکرهای آشفته ای به مغزم هجوم می اوردن ... شاید یه بیماری سخت گرفته بودم ... به خودم توی آئینه 

راحتم ؟ ... انگار تهی بودم ، خالی از هر چی احساس ... ولی ته تهش می دونستم ... نه ... اینم یه جور نگاه کردم ... نا

پایان بود ... نگاه خسته ام رو از آئینه گرفتم و به کمک دیوارها خودمو به تخت رسوندم ... و بی توجه به لباسای 

فس کشیدن واسم سخت و صدادار بود ... با هر بار خیسم روش دراز کشیدم ... هنوزم گلوم به شدت می سوخت و ن

سرفه ای که می کردم سرمو بیشتر توی بالشتم فرو می کردم ... یه لحظه دلم واسه خودم سوخت ... این همه سرفه 

کردم و به حال مرگ افتادم ، یه نفر در اتاقو باز نکرد و حالمو نپرسید ... آهی کشیدم و رومو به طرف پنجره 
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... تازه متوجه سردی اتاق شدم ، پنجره باز بود و با هر وزش باد پرده ها تکون می خوردند ... از سرما  برگردوندم

بیشتر تو خودم جمع شدم ... کاپشنم و بیشتر به خودم پیچیدم و کالمو تا جایی که می تونستم پایین کشیدم و دست 

 رو ببندم رو نداشتم ... و پاهامو توی خودم جمع کردم ولی حس این که بلند شم و پنجره

 

 

*** 

 

چشامو باز کردم و با گیجی روی تخت نشستم ... دستی به گلوم که می سوخت کشیدم و در همون حال سعی کردم 

حواسمو جمع کنم ... گوشامو تیز کردم درست بود صدای بگو مگو هایی از بیرون اتاق شنیده می شد ... به سختی از 

اتاقم و کمی باز کردم ... صداشون رفته رفته بلندتر می شد ... لبخند تلخی به لب اوردم ... در تخت پایین اومدم و در 

اتاق رو بستم و به طرف پنجره رفتم و در حالی که اونو رو هم می بستم زیر لب با صدای خشداری عذرخواهانه گفتم 

: 

 ردم شروع شده ...متاسفم روناک ولی شمارش معکوست زودتر از اون چیزی که فکر می ک -

 نایلون های خرید رو توی دستام جا به جا کردم و دوباره زنگ در رو فشار دادم ...

 اومدم ... اومدم ... -

 با باز شدن در لبخندمو به صورتش پاشوندم : سالم خاله ...

 ی گفت :سالم به روی ماهت ... و همینطور که منو می بوسید و به داخل خونه می کشوند با شرمندگ -

 اینا چیه ... راضی به زحمتت نبودم دخترم ... -

 چیزی نیست خاله ... توی راه داشتم می اومدم گفتم واسه شما هم خرید کنم ... -

 در حالی که به طرف آشپزخونه می رفتم ادامه دادم :

یامکم با این همه کاری که شما که می دونید دکتر بهتون گفته واستون خوب نیست وسایل سنگین بلند کنید ... س -

 روی سرش ریخته وقت سر خاروندنم نداره ... پس کی می مونه ... فقط من ...

 آخه این درست نیست دخترم ... نمی شه که هر وقت میای اینجا ... -

حرفشو قطع کردم و با دلخوری گفتم : مگه خودتون همیشه نمی گید من براتون مثل دخترتونم پس چرا نمیذارید 

 اگه کاری از دستم برمیاد واستون انجام بدم ها ؟ ...

و در حالی که بسته های خرید رو توی کابینت های آشپزخونه جا می دادم ادامه دادم : اینطوری منم حس بهتری پیدا 

 توی این خونه جایی دارم ... باشه قبول ؟ ... "می کنم و فکر می کنم واقعا

ه چشمش پاک می کرد با غصه گفت : خدا هر دوتون رو واسم حفظ کنه ... به خدا در حالی که قطره اشکی رو از گوش

تو با سیامکم واسم فرقی ندارین ، هردوتون رو به یک اندازه دوست دارم ... همون شب که اونطور توی دستام می 

ا روی دوش تو لرزیدی مهرت به دلم نشست ، شدی عین دختر نداشته ام ، ولی اینم درست نیست که بار زندگی م

 بیفته ... در هر صورت سیامکم دوست نداره اگه بفهمه ...

خاله خودم دوست دارم ، کسی مجبورم که نکرده ... حداقل اینجوری دلم خوشه که شاید یه کمی جبران محبت  -

 هایی که توی این مدت در حقم کردید و کرده باشم ... باشه ؟ ...
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کردم زیر چشمی به اون که به گوشه ای خیره شده بود و زیر لب چیزهایی می  همینطور که وسایل رو جا به جا می

 گفت نگاهی کردم ... آخر سرم دلم طاقت نیورد و کنارش روی صندلی نشستم و دستاشو توی دستام گرفتم ...

 ..خاله چیزی شده ؟ ... مگه دکتر نگفت نباید خودخوری و گریه کنید ... واسه قلبتون خوب نیست ها . -

 دکترا ... دکترا چی می دونن توی دل آدم چی می گذره که واسه خودشون از این حرف ها می زنند ... -

 خم شدم و در حالی که صورتشو بوسیدم با لبخند گفتم : حاال مگه چی شده خاله ناز من این همه شاکیه ؟ ...

ری های اون مرده ... هی بهش گفتم انقدر بغضش ترکید : چی بگم دخترم ... هر چی می کشیم به خاطر ندونم کا

بلند پروازی نکن ... مگه ما چی توی زندگی کم داریم ... داشتیم با آرامش زندگیمون رو می کردیم ... درسته یه 

خرده کم و کاستی داشتیم ولی به همونم راضی بودم ولی کو گوش شنوا ... حرف حرف خودش بود ... حاالم اینه 

این پسر بشه بالکش من ... هر روز یکی بیاد جلوی در خونه واسم شاخ و شونه بکشه و هر چی آخر و عاقبتم ،که 

 دلش می خواد این آخر عمری بارم کنه ...

 خاله اینطوری نگو ، اون خدا بیامرز که فکر نمی کرد اینطوری بشه ... -

 نگ می زدند ...اونو که نگاه می کردم با چه حال زاری گریه می کرد ، انگار به دل من چ

 حاال مگه چی شده ؟ ... اتفاقی افتاده ؟ ... کسی اومده آره ؟ ... سیامک که داره خرد خرد همه قرض ها رو می ده ... -

آخه درد منم همینه ... مگه این پسر چند سالشه که اینطور توی قرض بیفته ... واسه این که این سقف باالی سرمون  -

و آتیش می زنه ... به خدا از روش شرمنده ام ... وقتی می بینم شبا خسته و کوفته بر می بمونه داره خودشو به آب 

 گرده خونه تازه باید بشینه به کارای دانشگاهش و پایان نامه اش برسه انگار جیگرم آتیش می گیره ...

 و می برید ...در عوض تا چند وقت دیگه واسه خودش آقای مهندسی می شه اون وقت شما می شینید و حضش -

چه جوری ؟ ... چه جوری ؟ ... اگه این طلبکارا دست از سرمون بردارن ... تا می خوایم بیایم یه نفس راحتی بکشیم  -

 یکی دیگه پیداش می شه ... آخه من نمی دونم این مرد مگه از چند نفر پول قرض کرده ...

 حاال چی شده طلبکار جدید اومده ؟ ... -

 تکون داد و با آه پر حسرتی دوباره به گوشه ای خیره شد ... سرشو با افسوس

 سیامک می دونه ؟ ... -

نه ، روم نشد بهش بگم ... به خدا زیر چشاش گود افتاده ... چی بهش می گفتم ، همین االنشم داره دو جا کار می  -

 کنه ... بچه ام دیگه چیزی ازش نمونده ...

 ..چقدره ؟ ... شما می دونین ؟. -

 میلیون ...  4می گه  -

سال با جهنم  0ساله رفته ولی زندگی ما این  0و در حالی که دوباره شروع به گریه کرده بود زیر لب گفت : خودش 

 فرقی نداشته ... آخه مرد عقلت کجا بود ؟ ...

 شماره تلفنی ، چیزی ازش دارین ؟ ... -

 واسه چی می خوای ؟ ... -

 ین یا نه ؟ ...هیچی شما بگین دار -
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با تردید از جاش بلند شد و در حالی که شماره تلفن رو از الی دفتری بیرون می اورد به طرفم گرفت و گفت : آره 

روز هم بهم مهلت داد ولی گفت اگه پولشو ندیم دفعه بعد میاد یه آبروریزی حسابی  3و  0این شماره رو بهم داد ... 

 جلوی در راه میندازه ...

 بهش تلفن بزنید واسه فردا قرار بذارین و بگین بیاد پولش آماده اس ...خوب  -

 با چشای گرد شده بهم نگاه کرد ... انگار شک داشت درست شنیده یا نه ...

 با مهربانی گفتم : خاله بهش زنگ بزنید و بگید فردا صبح بیاد ... خودم پولشو جور می کنم و واستون میارم ...

ور ناباور نگام می کنه با لبخند گفتم : خاله منتظر چی هستی ؟ االناس که سیامک بیادا ... زنگ بزنید وقتی دیدم همینط

 تا نیومده ...

 آخه ... -

 آخه نداره خاله زنگ بزنید ... -

 آخه درست نیست ... -

ه تا حاال هم کاری چرا ؟ ... شما انقدر در حق من لطف کردید که من هر چی بخوام جبران کنم نمی شه ... اگ -

واستون نکردم به این خاطر بود که سیامک بهم اجازه این کار رو نمی داد وگرنه تا جایی که می تونستم تمام 

قرضاتونو می دادم ... ولی شما که سیامک رو می شناسید که چقدر غد و یکدنده است ... حاالم تا نیومده زنگ بزنید و 

 قرار بذارید ...

 مه خیلی ناراحت می شه ...اگر سیامک بفه -

 در حالی که گوشی تلفن رو به طرفش می گرفتم با محبت گفتم : قرار نیست کسی بفهمه قول می دم ...

 

 با صدای در نگاهی از پنجره به حیاط انداختم : اِ خاله سیامکه ...

 چی ، چقدر زود ، یعنی چی شده ؟ ... -

نی از آشپزخونه بیرون می رفت نگاه کردم ... چقدر زود اومده بود نکنه روی صندلی نشستم و به خاله که با نگرا

 چیزی فهمیده ... از همون جایی که نشسته بودم صداشون شنیده می شد ...

 چیزی شده مادر نگرانم کردی ... چقدر زود اومدی ... -

هم مرخصی بده بیام استراحت کنم نه ، نگران نباش ، یه خرده سرم درد می کرد از حاجی خواستم یکی دو ساعت ب -

 همین ...

 پوفی کشیدم ، عجب شانسی ...

 به به ، آفتاب از کدوم طرف دراومده ، کتی خانم دو روز پشت سر هم به ما سر می زنند ... -

 سرمو باال اوردم و به اون که به چهارچوب در تکیه داده بود با لبخند نگاه کردم ...

 سالم خسته نباشی ... -

 مشکوکانه گفت : سالمت باشی ... اینجا چی کار می کنی ؟ ...

خاله همینطور که چشم غره ای واسش می رفت با اخم گفت : وا سیامک خدا مرگم بده این چه حرفیه ؟ ... یعنی چی 

 اینجا چی کار می کنه ؟ ... خوب اومده بهمون سر بزنه ...
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نده گفت : آخه وقتی این خانم چند روز پشت سر هم به ما سر می سیامک در حالی که هنوز بهم نگاه می کرد با خ

 زنه یعنی باز یه دست گلی به آب داده اومده اینجا قایم شه ... مگه نه کتی خانم ؟ ...

 با اخم گفتم : نخیرم ... مگه سرت درد نمی کرد ، برو بگیر بخواب دیگه ...

 ما گفتن بود ...  ابروهاش باال رفت : نافرم مشکوک می زنی حاال از

و در حالی که کاپشنش رو از تنش در می اورد و به طرف اتاقش می رفت گفت : مامان من یه ساعت می خوابم بعد 

 بیدارم کن خواب نمونم ... "بیدارم کن ... باید دوباره برگردم مغازه قراره جنس بیاد ... حتما

 وقت اومدن بود ؟ ... با رفتنش نفس حبس شده ام رو آزاد کردم ... حاال چه

 خاله کنارم نشست و به آرامی گفت : به خیر گذشت ...

 خنده ام گرفت : آره خیلی ... شانس اوردیم زودتر نیومد طلبکار رو ندید وگرنه سیامک پوستمو می کند ...

 ولتو بهت پس بدم ...خاله با محبت نگام کرد : قربونت برم ... به خدا جبران می کنم ... هر طور شده سعی می کنم پ

با دلخوری نگاش کردم : خاله این چه حرفیه مگه من گفتم پولمو پس بدین ... من فقط خواستم با این کارم یه کمی 

از محبت هایی که در حقم کردین رو جبران کنم ... به خدا اگه دوباره حرفی از برگردوندن پول بزنید ناراحت می 

 بر بدید باشه ؟ ...شم ... اگه بازم کسی اومد بهم خ

خاله در حالی که منو در آغوش می گرفت بوسه ای به صورتم زد و با بغض گفت : مرسی دخترم ... امیدوارم 

خوشبخت شی ... شرمندم از روت می دونم پرروئیه ولی چی کار کنم که دستم به هیچ جا بند نیست ... ولی به خدا 

 جبران می کنم ...

 

 

*** 

 

 باز کردم و بی توجه به ثریا که در حال صحبت با تلفن بود به سمت پلکان به راه افتادم ...در سالن رو 

 خانم تلفن با شما کار دارن ... -

 بی حوصله به طرفش برگشتم ...

هم تماس گرفتن ولی شما منزل  "با دیدن قیافه برج زهرمارم سریع گفت : مسعود خان پشت خط ان ... چند بار قبال

 نداشتین ... گفتن ...تشریف 

 بی توجه به روده درازی هاش پله ها رو پایین اومدم و هیجان زده گوشی رو از دستش قاپیدم ...

 الو مسعود ... -

روزه دارم پشت سر هم به گوشیت زنگ می زنم ... مردم از نگرانی کجا  0الو کتی تویی ؟ معلومه کجایی ؟ ...  -

 بودی ؟ ...

 قی هاش گوش می دم ... چقدر خوبه که هنوزم کسی هست که واسم نگران باشه ...با لذت به بداخال

 الو ... الو کتی هنوز اونجایی ؟ ... -

 آره ، آره تو خوبی ... خیلی دلم واست تنگ شده ... -

 مکثی کردم و با اخمای درهم گفتم : راستی چقدر صدات صاف و نزدیکه ... کجایی ؟ ...

 دونش توی گوشی پیچید : تو خودت چی فکر می کنی ؟ ...صدای خنده های مر
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 ناباورانه گفتم : یعنی ... مسعود تورو خدا اذیت نکن ... کجایی ؟ ...

سورپرایزت کنم می دونی چقدر خونه  "تهرانم دختر ... دو روزه منو عالف خودت کردی خیر سرم اومدم مثال -

 زنگ زدم گفتن نیستی ...

وشحالی گفتم : راست می گی ؟ ... بگو به جون کتی ... پس ... پس همین االن پاشو بیا اینجا ... جیغی کشیدم و با خ

 باشه ؟ منتظرتم ...

 1میون حرفم پرید و با لحن جدی گفت : خودت می دونی که پا توی اون خونه نمی ذارم ... حاالم برو حاضر شو 

 ساعت دیگه میام دنبالت ... باشه ؟ ...

 گفتم : باشه االن حاضر می شم ... پس زود بیا دلم واست یه ذره شده ...هیجان زده 

ذوق زده تلفن رو قطع کردم و تازه اون وقت بود که متوجه ثریا شدم که زیر چشمی در حال پاییدن من بود ... انقدر 

خودشیرینی  هیجان زده شده بودم که متوجه نشدم جلوی چشمای فضول خدمتکارا در حال صحبتم ... خوراک یه

حسابی برای کوروش رو بهش داده بودم ... به درک ... در حالی که سعی می کردم دوباره برم توی قالب همیشگیم 

 از کنارش گذشتم و پله ها رو دو تا یکی باال رفتم ...

م و خودمو با باز کردن در ، اونم تکیه اش رو از ماشین گرفت و با لبخند بهم خیره شد ... ذوق زده به طرفش رفت

توی آغوشش انداختم ... دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و در حالی که منو بلند می کرد با صدایی که سعی می کرد 

 لرزشش رو مخفی کنه به آرامی گفت : دلم خیلی واست تنگ شده بود ...

 سرمو توی گودی گردنش فرو کردم و با بغض گفتم : منم همین طور ...

 ر کرد و با لذت نگام کرد و گفت : بذار ببینمت ... چقدر بزرگ شدی ...کمی منو از خودش دو

 خودمو بهش نزدیک کردم : خیلی بدی چرا نگفتی داری میای ... می دونی چقدر دلم واست تنگ شده بود ...

چقدر  با اخمایی که صورت جذابشو جذاب تر می کرد گفت : راستی کجا بودی که موبایلت خاموش بود ... نمی دونی

 نگرانت شده بودم ...

دستپاچه شدم چی باید می گفتم ... صدای باز و بسته شدن در ماشین توجه ام رو جلب کرد ... مسعود به سمت عقب 

 چرخید و با خنده گفت :

 تو رو خدا منو ببین پاک فراموشت کرده بودم پسر ... -

 کنم و خودمو رسوا کنم ... حس کردم قلبم دیگه ضربان نداره ... هر آن منتظر بودم غش

مسعود در حالی که دستشو دور شونه هام حلقه می کرد ، رو به اون که داشت ماشینو دور می زد و به سمت ما می 

اومد با سرخوشی گفت : بذارید معرفی کنم ... این کتایون خانم خواهرزاده عزیز بنده و ایشون هم آقای دکتر 

 ...مهرزاد شکوهی از دوستای خوب من 

مبهوت به اون که حاال جلوم ایستاده بود نگاه می کردم ولی قدرت هیچ حرکتی نداشتم ... داشت چه بالیی سرم می 

 اومد ؟ ... 

طوری لرزه به جونم افتاده بود که فکر کنم مسعود هم متوجه شده بود چون با تعجب سرشو پایین اورد گفت : کتی 

 حالت خوبه ؟ ...

 و رو به مسعود کردم و بریده بریده گفتم : آره ... آره ... خوبم ... نگامو از اون گرفتم
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جرات این که دوباره بهش نگاه کنم رو نداشتم ... چرا باید از بین این همه آدم اون دوست مسعود از آب در می 

و پیش مسعود رسوام اومد ؟!! .. چرا اون ؟!! ... حس می کردم رنگم پریده و هر آن منتظر بودم که یقه ام رو بگیره 

 کنه ... چشامو بستم و لبمو به دندان گزیدم ...

 از آشناییتون خوشوقتم خانم ... -

چی ؟!! ... با ناباوری سرمو باال اوردم و به اون که با احترام جلوم ایستاده بود و دستشو به طرفم دراز کرده بود نگاه 

 .کردم ... یعنی امکان داشت که منو نشناخته باشه ..

 کتی ؟ ... -

برگشتم و به مسعود که با ابروهای باال رفته نگام می کرد گنگ نگاه کردم ... وقتی گیجی منو دید با اشاره ای به 

 دست دراز شده اون با لحن سرزنش آمیزی گفت :

 مهرزاد جان با شما بودن ... -

 رار کنم با من من گفتم : منم همین طور ...دستپاچه دستمو دراز کردم و در حالی که سعی می کردم که از نگاهش ف

انگار همه چیز مثل کابوس بود ... دیگه متوجه چیزی نبودم ... فقط وقتی به خودم اومدم که مسعود در ماشین رو برام 

م و از باز کرده بود تا سوار شوم ... چرا ؟ ... داشتیم کجا می رفتیم ؟ ... با تمام وجود دلم می خواست از اونجا فرار کن

اون فاصله بگیرم ... سعی می کردم به هر جایی نگاه کنم جز آیینه ماشین ... به حدی ذهنم مشغول بود که فکر کنم 

مسعودم متوجه شده بود یا شایدم سکوتم رو گذاشته پای خجالت یا شرمی که از اون داشتم ... هر چی بود اونم تمام 

ی که بین مسعود و اون رد و بدل می شد هیچ چیزی سکوت طول راه سکوت کرده بود و جز صحبت های کوتاه

 خفقان آور داخل اتاقک ماشین رو نمی شکست ...

حس بدی داشتم ... حس محکومی که منتظر حکم لحظه های کشنده رو تحمل می کنه ... کاش می فهمیدم منو 

بخواد سر فرصت همه چیز رو صاف بذاره  شناخته یا نه ... یعنی امکان داشت منو شناخته باشه ... اگه شناخته باشه و

کف دست مسعود چی ؟ ... لبمو گاز گرفتم و با اضطراب به اون که با بی خیالی به جلو خیره شده بود نگاه کردم ... 

 خدایا ...

با توقف ماشین از فکر و خیال اومدم بیرون و سعی کردم حواسمو به صحبت هاشون جلب کنم ... ماشین توی کوچه 

طبقه با نمای آجری بود ... به اون که در حال دست دادن با مسعود بود نگاهی  0و آرومی جلوی یه خونه خلوت 

 کردم ... همون لحظه به عقب برگشت و با لحن جدی ای گفت :

 خوشحال شدم از آشناییتون ... امیدوارم فرصت برای آشنایی بیشتر باهاتون پیدا کنم خانم ... -

دم که به همون اندازه که من اونو شناخته بودم به همون خوبی منو شناخته ... برخالف لحن جدیش لعنتی ... مطمئن بو

 ، ریشخند توی چشاش بیداد می کرد ...

 کتی جان پیاده نمی شی ؟ ... -

 دستپاچه به مسعود که کنار در ماشین منتظرم ایستاده بود نگاه کردم : چرا ...

 حالت خوبه کتی ؟ ... -

 ی از سر اجبار زدم و نگامو از ماشین گرفتم : آره ... چطور مگه ؟ ...لبخند

 مشکوکانه نگام کرد : نمی دونم ولی گیج می زنی ... چیزی شده ؟ ...
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و نگاشو به ماشین که داشت توی خم کوچه ناپدید می شد دوخت ... خاک بر سرت کتی که انقدر تابلویی ... اگه 

این کارات خودت خودتو دستی دستی لو می دی ... سعی کردم خودمو جمع و جور کنم کسی هم نفهمیده باشه تو با 

 ... نگامو به خونه دوختم ...

 نه ، معلومه که نه ... راستی اینجا کجاست ؟ ... -

 آها ... اینجا خونه مهرزاده ... -

 اومدیم اینجا ؟ ...به مسعود که در حال باز کردن در خونه بود با تعجب گفتم : خوب ... خوب چرا 

با لبخند نگام کرد : خب کجا بریم ؟ ... مگه نگفتم بهت این دو روز که اومدم پیش مهرزاد بودم ... حاال منتظر چی 

 هستی بیا تو ...

 حس خوبی نداشتم ...

ا بزرگی شدیم ... همونطور که بی اراده همراه مسعود به سمت ساختمون کشیده می شدم ب "وارد حیاط نسبتا

کنجکاوی نگامو اطراف می چرخوندم ... خونه دو طبقه با نمای آجری و بسیار زیبا بود ... شیشه ها قدی و بزرگ از 

بزرگی بود که داخلش به  "اون سبک خونه های ویالیی که من عاشقشون بودم ... نرسیده به ساختمون استخر نسبتا

باغچه ها همه خالی از گل و گیاه بودن و بادی که می وزید جای آب یکسری آت و آشغال و آهن پاره افتاده بود ... 

برگ درختا رو سطح محوطه پخش می کرد و فقط خش خش برگ های درختا زیر پاهامون بود که سکوت 

 وحشتناک خونه رو می شکست ... مشخص بود که مدت هاس کسی توش زندگی نکرده ... 

. من اونجا چی کار می کردم ... یه لحظه کم بود به طرف مسعود حس بدی همراه با دلشوره به جونم افتاده بود ..

برگردم و ازش بخوام منو از اونجا بیرون ببره ولی سریع جلوی خودمو گرفتم ... اون وقت اون نمی پرسید چرا ... 

کافی با  نمی گفت چرا از وقتی که با مهرزاد رو برو شدی مثل آدمای گیج و سردرگم رفتار می کنی ؟ ... به اندازه

رفتار و گیج بازی هام اونو به شک انداخته بودم ... باید کمی خودداریم رو حفظ می کردم ولی چرا نمی شد ... چرا 

 نمی تونستم حس موشی رو که توی تله افتاده بود رو نادیده بگیرم ... دوباره لرز به جونم افتاد ...

تش بود نوازش می کرد با مهربانی گفت : چی شده ؟ مسعود به طرفم برگشت و در حالی که دستمو که توی دس

 سردته ؟ ...

 نگامو ازش دزدیدم و سرمو تکون دادم ... لبخندی زد و با مهربانی دستشو دورم حلقه کرد ...

 دلم خیلی واست تنگ شده بود ، کلی حرف دارم که بهت بزنم ... -

 بخندی به صورتش پاشوندم و گفتم : منم همین طور ...سرمو باال اوردم و توی اوج تشویش و نگرانی بی اراده ل

در سالن رو باز کرد و من با شگفتی نگامو دور سالن چرخوندم ... تمام وسایل سالن تا جایی که چشم کار می کرد 

شیک و انتیک بودن ... معلوم بود که صاحبخونه عالقه زیادی به جمع آوری عتیقه جات داشته چون جای جای سالن 

ز وسایل و مجسمه های قدیمی و تابلو فرش های زیبا و گران قیمت بود ... سمت چپم چند پله می خورد و به اتاق پر ا

شکل خونه ختم می شد ، بی اراده از پله ها پائین رفتم و همین طور که نگام رو دور تا دور سالن به گردش  Lنشیمن 

ت عجب جایی زندگی می کنه ... مثل موزه می مونه ... اینجا دراورده بودم با تعجب ابروهام باال رفته گفتم : دوست

 خونه خودشه ... "واقعا

مسعود خنده ای کرد که دلم واسش ضعف رفت ... چقدر دلم واسش تنگ شده بود ... با دیدن نگاه خیرم ابرویی باال 

 انداخت : 
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 چی شده ؟ ... -

 خیلی دلم واست تنگ شده بود بی معرفت ... -

 اومد : از دل من خبر نداری ... باورت نمی شه این چند ماه آخر رو چطور تحمل کردم ... به طرفم

 ناباور نگاش کردم ...

 با دیدن نگام با خنده گفت : قربون اون چشات برم ... اینطوری نگام نکن دلم ضعف می ره ...

 مشتی به بازوش زدم : لوس ... نرسیده دوباره شروع نکن ...

 به دریا زدم و به اون که با لبخند نگام می کرد گفتم : مسعود چرا اومدیم اینجا ؟ ... می دونی ... آخر سر دل

 نگاهی به اطراف کردم : اینجا یه جورایی ترسناکه ...

 با مهربانی منو در آغوش گرفت : نبینم کتی من انقدر ترسو شده باشه ...

 زنم ... اینجا یه جوریه ... حس خوبی بهش ندارم ... با حرص ازش جدا شدم : مسعود دارم جدی حرف می

اینا همش زائیده تخیالتته ... چون مدت طوالنی کسی توش زندگی نکرده این حس رو بهش داری ... تازه این فصل  -

 سال خونه های مثل این به خاطر فضاهای بی گل و گیاهشون همین طوری ان ...

د اونو روی مبلی انداخت و گفت : خوب حاال که بحث خونه پیش کشیده شد بیا و بعد در حالی که کتش رو در می اور

 اینجا کنارم بشین می خوام باهات حرف بزنم ...

 کنارش نشستم و با کنجکاوی نگاش کردم ...

 حقیقتش اینه که این دو روز مهرزاد خیلی اصرار کرده تا مدتی که خونه مورد نظرم و پیدا کنم پیشش بمونم ... -

 شوک زده نگاش کردم : خونه ؟ ... مگه می خوای بمونی ؟ ... آره می خوای بمونی ؟ ...

 لبخندی به نگاه مشتاق منو پاشوند و گفت : نه دیگه بر نمی گردم ... اومدم که بمونم ...

که پیشم بمونه  هنوز جمله اش تموم نشده بود که خودمو توی آغوشش انداختم ... اومده بود که بمونه ... اومده بود

... 

 سرمو توی سینه اش فرو کردم و با بغض گفتم : واسه همیشه ؟ ...

 با مهربانی سرمو بوسید و منو بیشتر توی آغوشش فشرد : واسه همیشه ...

 قول می دی ؟ ... -

 منو از خودش جدا کرد : آره ... تو چت شده ... مگه به من اعتماد نداری ؟ ...

 : چرا ... نگامو ازش دزدیدم

هر دو سکوت کردیم ... شاید هردومون داشتیم به یه چیز فکر می کردیم ... حس کردم فضا سنگین شده ... زیر 

چشمی به مسعود نگاه کردم که با چهره ای گرفته به فکر فرو رفته بود ... گوشه لبمو گاز گرفتم ... نباید اینطوری 

 عی کردم دوباره به صدام هیجان بدم ...برخورد می کردم ... واسه عوض کردن موضوع س

 پس اومدی که بمونی ... این خیلی خوبه مسعود ... -

 مسعود در سکوت نگام کرد ... دلم برای اون چشای غمگینش سوخت ...

 با خنده صورتمو جلو بردم : چیه زبونتو موش خورده ؟ ...

 تو هنوزم سر اون قضیه از دستم دلخوری ؟ ... -

 در موردش حرف نزنیم ؟ ...می شه  -
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دوباره گوشه لبمو گاز گرفتم ... نگامو برای پیدا کردن موضوع جدید چرخوندم ... با دیدن وسایل گرون قیمت خونه 

 بی اراده گفتم :

 مسعود راستی این دوستت چه جور آدمیه ؟ ... یعنی منظورم اینه که تمام این وسایل مال خودشه ؟ ... -

 نفس عمیقی کشید و گفت : آره این جا خونه ی پدریشه ...کمی مکث کرد ، 

 چه جالب ...  -

 و با صدایی آروم در حالی نگاهی به اطراف مینداختم گفتم : کسی خونه نیست ؟ ...

 نه ... -

 یعنی مادرشم نیست ؟ ... -

 نه ... -

ت کردن ... خیلی ساله ، وقتی که مهرزاد کمی مکث کرد و ادامه داد : کتی حقیقتش اینه که پدر و مادر مهرزاد فو

 نوجوون بود ...

 ؟ ... "واقعا -

با لبخند نگاهی به چهره ی من که از کنجکاوی در حال انفجار بودم کرد و قبل از این که من سوالی بپرسم خودش 

 دست داد ...گفت : تصادف کردن ، اون موقع مهرزاد همراهشون نبود ، اون پدر و مادر و خواهرشو با هم از 

 بیچاره ... اون وقت چه جوری با هم آشنا شدین ... یعنی منظورم اینه که خیلی وقته می شناسیش ؟ ... -

دو سه سال میشه از طریق یه دوست مشترک ... دوست صمیمی یکی از بچه ها بود از طریق اون با هم همون جا  -

 آشنا شدیم ...

 ؟ ... آها ... پس تازگی ها برگشته ایران -

دست خودم نبود ... می دونستم دارم زیاده روی می کنم و ممکنه با این سواالم مسعود رو به شک بندازم ... درست 

بود که مسعود زیاد آدم تعصبی ای نبود ولی اون زمانی بود که من دختر بچه ای بودم که جز راه خونه و مدرسه هیچ 

ه و همه جا مواظبم بود و هوامو داشت ... و منم توی عالم بچگیم هیچ جایی رو بدون اون نمی رفتم ... و اونم همیش

وقت دست از پا خطا نمی کردم و بدون اجازه اون حتی آب هم نمی خوردم ... نه االن که دیگه می دونستم مثل چند 

می کرد اون سال پیش پاک و معصوم نبودم و کوله باری از تجربیاتی داشتم که اگه مسعود می فهمید محشری به پا 

 سرش ناپیدا ... پس سعی کردم زیپ دهنمو بکشم و زیادی خودمو مشتاق دونستنش نشون ندم ...

 اما مسعود با خونسردی جوابمو داد : نه یکی دو ماهی می شه که برگشته ... اون زودتر از من برگشت ...

 سرمو تکون دادم و با یه آها سر و ته قضیه رو هم اوردم ... 

 وباره لبخندی بهم زد و گفت : تا وقتی که مهرزاد برنگشته نمی خوای سوغاتی هاتو ببینی ؟ ...مسعود د

 دیگه داشتم ناامید می شدم ... -

خنده بلندی کرد و در حالی که خم می شد و بوسه ای از صورتم می گرفت گفت : پس بدو بریم باال تا ببینی واسه 

 خانم خانما چیا اوردم ...

د یکی از اتاقای طبقه دوم بود ... مسعود بدون این که چراغا رو روشن کنه دستمو گرفت و منو با خودش اتاق مسعو

 باال برد ... با وجود تاریکی هوا بازم به خوبی می تونستم زیبایی های این طبقه رو هم تشخیص بدم ... 
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باال رفت ... از دست این پسرا ... حاال چه با روشن شدن چراغ و دیدن تخت دو نفره ای وسط اتاق ابروهام بی اراده 

نیازی بود مهرزاد همچین اتاقی به مسعود بده ... گوشه لبمو گاز گرفتم ... بمیری کتی خودت منحرفی چه ربطی به 

بزرگی رو از گوشه اتاق بر می داشت و روی تخت میذاشت نگاه  "این بیچاره ها داره ... به مسعود که چمدون نسبتا

 کردم ...

لبخندی به روم زد و گفت : چرا وایسادی ... بیا اینجا ببین واست چی اوردم ... راستی چرا پالتو و کالهتو در نمیاری ... 

اتاق که گرمه ...دستپاچه به اون که در حال وارد کردن رمز چمدون بود گفتم : اِ ... نه راحتم ... تازه چه کاریه ما که 

 زود می خوایم برگردیم ...

عجب نگام کرد : ما که تازه اومدیم کجا بریم به این زودی ... درش بیار ... وقتی که می بینمت انگار من گرمم می با ت

مهرزادم که نیست این لباسایی رو که اوردمو امتحان کن ببین اندازت هست .. ولی فکر کنم باشه چون  "شه ... فعال

 سایزت با قبل زیاد فرق نکرده ...

غول بود یه لحظه سرشو باال اورد و منو که همین طور بالتکلیف کنار در ایستاده بودم نگاه کرد : اِ ... همین طور که مش

 مگه من با تو نیستم ... درشون بیار مهرزادم حاال حاالها فکر نکنم بیاد ...

 و دوباره مشغول دراوردن و خالی کردن وسایل توی چمدون شد ...

کاله و شال گردنم رو هم روی تنها مبل که داخل اتاق بود گذاشتم ... مرگ یکبار شیون به ناچار پالتومو دراوردم و 

هم یک بار ... واسه همیشه که نمی تونستم ازش مخفی کنم ... تازه شم من انقدر بزرگ شده بودم که نخوام واسه 

 اینجور کارها به کسی جواب پس بدم ... آهی کشیدم ... البته امیدوارم ...

ه مسعود افتاد که با لبخند مشغول دراوردن بسته های کوچیک و بزرگ سوغاتی هام بود ... الهی ... چقدر مثل نگام ب

 این پسربچه های کوچولو ذوق کرده بود ...

 بی اراده به طرفش رفتم و از پشت دستامو دور گردنش حلقه کردم و گونه اش رو بوسیدم ...

د : آها حاال که موقع گرفتن سوغاتی شد میای بوسم می کنی دیگه آره ؟ ... همینطور که پشتش بهم بود خنده ای کر

 باشه منم گوشام درازه نمی فهمم ...

 ولی یهو حرفشو قطع کرد و در حالی که روی مچ دستم دست می کشید گفت : کتی دستت چی شده ؟ ...

 تم : چی ؟ ...در حالی که هنوز دستم دور گردنش حلقه شده بود خم شدم و با لبخند گف

ولی با فهمیدن منظورش انگار مغزم قفل کرده بود ... لعنتی مچ بندم کجا بود ؟ ... چطوری فراموش کرده بودم ... 

سعی کردم دستمو بردارم ولی در حالی که مانع می شد با تعجب گفت : نه صبر کن ببینم ... کتی اینا جای بخیه اس ؟ 

... 

 ازش فاصله گرفتم و دستپاچه گفتم : نه اشتباه می کنی ؟ ... دستمو از دستش بیرون کشیدم و

 به عقب برگشت : نه بذار ببینم شبیه ...

 ولی ماتش برد ... بدون این که جمله اشو ادامه بده با چشای گرد و دهانی باز بهم خیره شد ... 

 با ناباوری گفت : کتی چی کار کردی با خودت ؟ ...

 چرا اینجوری نگام می کنی ؟ ... بهم نمیاد ؟ ... با لبخند زورکی گفتم :

کم کم بهت داشت جاشو به اخم هایی درهم می داد ... می دونستم چقدر اون موهای بلند و پرپشتم رو که تا روی 

 کمرم می رسید رو دوست داشت ... 
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سته شده بودم ، گفتم یه خرده شروع کردم به دلیل اوردن : خب حاال مگه چی شده ؟ ... االن مده ، از اون ظاهرم خ

 تنوع بشه ... قشنگ نشدم ؟ ...

و دستی توی موهام کشیدم که بدبختی تو نرفته بیرون اومد ... ولی کاش این کار رو نمی کردم چون دوباره نگاش 

 ...متوجه مچ دستم شد ... در حالی که سعی می کرد کنترل خودشو حفظ کنه با صدای آرومی گفت : کتی بیا اینجا 

 قدمی به عقب برداشتم : چرا ؟ ...

 عصبی شد : بهت میگم بیا اینجا ،کاریت ندارم که ، فقط می خوام مچ دستتو ببینم ... 

 در حالی که با اون دستم مچم رو می پوشوندم ازش فاصله گرفتم : برید همین ... چرا اینجوری می کنی ؟...

ده ؟ ... فکر کردی داری بچه گول می زنی ؟ ... کتی چیکار کردی تو چشاشو تنگ کرد : با چی بریده که اینجوری ش

 ها ؟ ...

حس کردم صداش لرزید ... تو نی نی چشاش ترس و وحشت رو می تونستم ببینم ... دیگه نمی تونستم تحمل کنم ... 

تم و در حالی که پالتوم رو از نباید این اتفاق االن می افتاد ... هنوز خیلی زود بود ... از سر درماندگی به طرف مبل رف

 دربارش حرف می زنیم ... "روش برمی داشتم با صدای لرزانی گفتم : تو االن عصبانی هستی ... بعدا

منو به طرف خودش برگردوند و با وجود تقالم مچ دستمو باال اورد و بهش خیره شد و با ناباوری گفت : خدای من ... 

 دی ؟ ... جواب منو بده ... توی لعنتی داشتی چه غلطی می کردی ؟ ...کتی داشتی چه بالیی سرمون می اور

 با چشای اشکی بهش نگاه کردم : مسعود اینطوری نکن ... هیچی به خدا ... فقط برید همین ...

 اینطوری کتی ... اینطوری ؟ ... -

اومد دستتو بهش نشون می دم اون وقتی دید جوابشو نمی دم کالفه سرشو تکون داد : باشه ... باشه مهرزاد پزشکه 

 می تونه منو مطمئن کنه راست می گی یا نه ...

 شروع کردم به تقال : نه ... ولم کن ...

 عصبانی شد : پس خودت بهم بگو چرا دست به این کار احمقانه زدی ؟ ... جوابمو بده ...

 وی صورتم نشست : مسعود ...انقدر صدای دادش بلند بود که حس کردم گوشام سوت کشید ... اشکام ر

دهنشو باز کرد چیزی بگه که صدای ضربه هایی که به در خورد مانعش شد ... چنگی توی موهاش زد و در حالی که 

 دستمو ول می کرد به طرف در رفت ...

االن این  واست همه چی رو تعریف می کنم ... ولی "بازوشو محکم گرفتم و با التماس گفتم : خواهش می کنم ... بعدا

 کار رو نکن ...

توی چشام نگاه کرد ... آروم دستمو از روی بازوش کنار زد و به طرف در رفت ... از سر بیچارگی چند قدم به عقب 

 رفتم و مستاصل روی تخت کنار آشفته بازاری از سوغاتی هام نشستم ... چرا من انقدر بد شانس بودم ...

ر رو پشت سر خودش بسته بود ولی با این وجود صدای آروم گفتگوشون رو از مسعود از اتاق بیرون رفته بود و د

 پشت در می شنیدم ...

 چی شده ؟ حالت خوبه ؟ ... -

 آره یه خرده عصبی شدم ... -

 عصبی شدی ؟ ... بذار برسی ... هنوز یه ساعت نیست که با همین ... می دونی صدات تا کجا می اومد ... چته تو ؟ ... -

 نپرس مهرزاد اعصابم پاک ریخته به هم ...داغونم ... -
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 اتفاقی افتاده ؟ ...  -

 از مکث ، از سکوت مسعود حس می کردم نفسم بند اومده ... 

 نه ... نه کتی زده موهاشو کوتاه کرده یه خرده عصبی شدم ... -

 صدای نفس آسوده ای که کشیدم توی خنده آروم مهرزاد گم شد .

به خدا ... نمی دونی پله ها رو چجوری باال اومدم ... برقا رو چرا روشن نکرده بودی ؟ ... گفتم االنه که با خیلی خری  

 مخ بخورم زمین ...

 صدای مسعود هنوزم کالفه بود : تو چرا اینجایی ؟ ... چقدر زود اومدی؟ ... 

 .. منم نرفته برگشتم ... دکتر واسش یه کاری پیش اومد همون نزدیکی های خونه بهم خبر داد . -

بازم سکوت ... مسعود هنوزم ناراحت بود ... انگار مهرزادم متوجه شد چون به آرومی گفت : خوب من دیگه 

 مزاحمتون نمی شم ... چیزی می خوای واستون بیارم ...

 نه مرسی ... حاال کجا بیا تو ...  -

 ه بودین بهتره تنها باشین ... میرم واستون یه چیزی بیارم ...نه بابا کجا بیام ... شما مدت ها همدیگه رو ندید -

 زحمت نکش مهرزاد ...  -

دیگه به بقیه حرفاشون گوش نمی دادم ... سرمو توی دستام گرفتم ... حاال من باید جواب مسعود رو چی می دادم ... 

است تا ببینه راست می گم یا نه ... با می دونستم اگه قضیه خودکشیم رو انکار کنم به قول خودش از مهرزاد می خو

باز شدن در سرمو باال اوردم ... به در تکیه داده بود و به من نگاه می کرد ... سرمو دوباره پایین گرفتم ... بغضم 

گرفته بود ... مسعود آخرین نفری توی دنیا بود که دلم می خواست واسش ماجرا رو تعریف کنم ... کنارم روی تخت 

دستش چونه ام رو باال گرفت ... وقتی نگام به چشای غمگینش افتاد بغضم ترکید و خودمو توی آغوشش  نشست و با

 انداختم ... در حالی که به آرومی پشتمو نوازش می کرد منو به خودش فشرد و با صدای گرفته ای گفت :

 ببینمت ... کتی منو نگاه کن ... کتی چرا اینکار رو کردی ها ... به من فکر نکردی ... نگفتی دق می کنم ... -

 از پشت پرده اشک نگاش کردم ...

 نمی خوای بهم بگی چی شده ؟ ...  -

سعی کردم دوباره سرمو توی سینه اش مخفی کنم ... مثل همون وقتایی که بچه بودم و کار بدی می کردم و از ترس 

ا لحنی که سعی داشت نگرانی و عصبی بودنش رو ازم تنبیه شدن به آغوش اون پناه می بردم ... نفس بلندی کشید و ب

 مخفی کنه آروم گفت :

کتی چیزی شده ؟ ... اگه اتفاقی افتاده می تونی بهم بگی ... من ... من عصبانی نمی شم ... هر چی شده باشه می  -

 تونی بهم بگی ... چیزی شده ؟ ...

 م رو گرفتم ... همونطوری که توی آغوشش بودم سرمو تکون دادم ... تصمیم

آروم زمزمه کردم : نه ... فقط به خاطر مشکلی که با کوروش پیدا کرده بودم یه لحظه دیوونه شدم ، همین ... باور کن 

 ... مدت زیادی ازش گذشته ...

 کتی به من نگاه کن ... داری راستشو بهم می گی ؟ ... ببینمت ... -

 ازی حرفشو گوش ندادم ...سرمو بیشتر توی آغوشش فرو بردم و با لجب

 کتی ... -
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نمی خوام دربارش حرف بزنم ... خواهش می کنم مال خیلی وقت پیشه ... خواهش می کنم مسعود هیچی نشده ...  -

 باور کن ...

نفس عصبیش توی ضربه های دوباره ای که به در خورد گم شد ... چقدر به موقع بود ... دیگه نمی دونستم چی باید 

م ... با این که می دونستم باور نکرده ولی همین قدرم که آروم شده بود خیلی بود و باید خدا رو شکر می بهش بگ

 کردم ...

 چرا زحمت کشیدی می اومدیم پایین ... -

 نه راحت باشین ... -

 کجا می خوای بری تنهایی پایین بشینی ... بیا تو ... -

 نه مزاحمتون نمی شم ... -

 با ... اونی که مزاحمه مائیم نه تو ...بیا تو با -

سریع اشکامو پاک کردم و نگاهی به خودم انداختم ... یه شلوار جین با بلوز آستین بلند تنم بود ، بلوزم زیاد چسبون 

نبود ... به نظرم پوشیده بود ، ولی با این وجود بازم نمی دونستم مسعود ازم انتظار داره که پیش مهرزاد شالمو سر 

خیلی  "م یا نه ... مدت ها بود که دیگه این جور چیزها رو رعایت نمی کردم ... ولی االن ، با برگشتن مسعود احتماالکن

 چیزها قرار بود توی زندگیم تغییر کنه ...

با سالم مهرزاد سرمو بلند کردم و در جواب سالم زیر لبی بهش گفتم ... انگار اونم متوجه شد که جو بینمون هنوزم 

شنج چون در حالی که کنار در ایستاده بود دوباره رو به مسعود کرد و گفت : مزاحمتون نمی شم االن خیلی حرفا مت

 واسه گفتن به هم دارین که ...

 که ما مزاحم تو شدیم ... "هنوزم چهره مسعود ناراحت و گرفته بود : نه داداش این چه حرفیه ... بیا بشین ... فعال

رف همون مبلی که پالتو و کالهم روش بود می رفت دزدکی نگاه کردم ... یه لحظه خواستم بلند به مهرزاد که به ط

شم و برشون دارم ولی با دیدن مهرزاد که با بی خیالی اونا رو روی دسته مبل گذاشت و روش لم داد سفت سرجام 

 نشستم ...

 نمی دونم چرا یه لحظه از ذهنم گذشت : پسره ی ازخودراضی ...

عود اومد کنارم روی تخت نشست و در حالی که ظرف میوه ای رو که مهرزاد با خودش اورده بود رو روی میز مس

 کنار تخت میذاشت گفت : زحمت کشیدی ... 

 خواهش می کنم زحمتی نبود ... -

یادم که بد انگار جو زیادی غیرعادی بود چون مهرزاد با خونسردی رو به مسعود کرد و گفت : هنوز آروم نشدی ؟ ز

 نشده ...

مسعود با دلخوری گفت : مهرزاد تو رو خدا تو دیگه جلو روش از این حرفا نزن ... همچین زده که فکر نکنم قد 

 موهاش به یکی دو سانت برسه ... واال منی که پسرم موهام ازش بلندتره ...

لند کردم و بی اختیار چشام به مهرزاد چشام چهارتا شد اونا داشتن درباره موهای من صحبت می کردن ... سرمو ب

 افتاد که با خونسردی در حال بررسی ام بود ... اخمام تو هم رفت ... پسره ی پررو جلوی مسعود خجالتم نمی کشه ... 

مسعود با تمسخر گفت : می دونی برگشته بهم چی می گه ؟... می گه مده ؟ ... خودت که عکساشو دیدی تو بگو 

 ود بزنه خودشو این شکلی کنه ؟ ... حیف اون موها نب
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 به به مسعود خان چقدر عوض شدین شما ... یعنی تو عکسای منو به این آدم از خودراضی نشون داده بودی ...

توی باغ نبود و از مرحله  "یه لحظه هنگ کردم ... با بهت و ناباوری سرمو باال اوردم ، مسعود که از فرط ناراحتی اصال

ه طرف مهرزاد برگشتم که حاال یه دستشو زیر چونه اش گذاشته بود و به دسته مبل تکیه داده بود ... پرت بود ... ب

اونم با دیدن چهره مبهوت من یکی از ابروهاشو باال برد و با شیطنت نگام کرد ... انگار تک تک افکارم لخت و عریان 

پیش خودش گفت امروز نه یک روز دیگه ... هر  "تماجلوی روش عیان بودن ... لعنتی ... پس بگو چرا ولم کرد ... ح

 روز که اراده کنم می تونم پولمو پس بگیرم ...

 چرا خیلی حیف شد ... -

مسعود که انگار داشت با خودش حرف می زد با ناراحتی گفت : نمی دونم دخترای این دوره زمونه چی کم دارن که 

 دارم هنگ می کنم ... "... دیگه واقعابا خودشون و زندگیشون این کارها رو می کنند 

زیر چشمی به مسعود نگاه کردم که هنوزم عصبی بود ... می دونستم چقدر باور کارم واسش سخت بود و چقدر سعی 

داره خودشو کنترل کنه ... و قضیه موها فقط سرپوشی روی یه درد بزرگ تر بود که به واسطه اون می خواست 

ش رو کمی آروم کنه ... درست بود که کارم اشتباه بود ولی اون که از ماجرا خبر نداشت خودش و تخلیه کنه و اعصاب

... نمی دونست من اون روزها چه فشاری رو تحمل می کردم ... واسه همین تخمل این که حاال بخواد جلوی روی یک 

 غریبه باهام بداخالقی کنه رو نداشتم ...

 به آرومی گفتم : مسعود ...

 ش چشم غره ای بود که نثارم شد ... ولی جواب

انگار وضعم زیادی رقت انگیز شده بود چون یه لحظه متوجه نگاه خندان مهرزاد شدم که وقتی منو متوجه خودش 

 دید از جاش بلند شد و رو به مسعود گفت :

خانم رو هم تا خونه خوب برنامه چیه مسعود من باید تا یه ساعت دیگه جایی باشم ... اگه بخواین می تونیم کتی 

 برسونیم ...

تمام طول شب به مهرزاد و رفتارش فکر کردم ... زیادی مرموز بود و این منو می ترسوند ... تمام ساعاتی که باهاش 

بودم متوجه شده بودم که به طور نامحسوسی من و حرکاتمو زیر نظر داره و این بی اون که بخوام یه حس عجیب و 

 به جونم مینداخت ...  شاید یه ترس گنگی رو

 با باز شدن در منم تکیه ام رو از دیوار گرفتم ... هنوزم متوجه من نشده بود ...

 سالم ... -

 با تعجب قدمی به طرفم برداشت : سالم ، تو اینجا چی کار می کنی ؟ ... اتفاقی افتاده ؟ ...

 غازه ببینمت ... وقت داری ؟ ...سرمو تکون دادم : نه ... فقط می خواستم قبل از این که بری م

 آره ، آره ... بیا تو ... -

با وجود این که می دونستم خاله نیست و تمام مدت پشت در منتظر بودم که خاله از خونه بیرون بره ولی واسه این 

 که حرفی زده باشم گفتم : خاله نیست ...

 نه ، طوری شده ؟ ... -

 ون که منتظر جلوی روم ایستاده بود نگاه کردم ... مرگ یکبار شیون هم یکبار ...کمی این پا و اون پا کردم و به ا

 می خواستم بدونم از هومن خبری داری ؟ ... -
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 همونطور که انتظارشو داشتم اخماش بالفاصله توی هم رفت : چی ؟ ... ببین کتی دوباره ...

 یعنی ...نه ، نه ... می دونی خوب ... یادته چند هفته پیش ...  -

 نفس عمیقی کشیدم : قضیه دزدیدن کیف رو که یادته ؟ ...

 دست به کمر سری تکون داد و با اخمایی که هر لحظه بیشتر تو هم می رفت گفت : خوب ...

 آشفته روی لبه باغچه نشستم : سیا بیچاره شدم ... نمی دونی چی شده ؟ ...

 نو نصف عمر کردی ... حرف بزن ببینم چی شده ؟ ...مضطرب رو به روم روی زمین زانو زد : تو که م

 مسعود برگشته ... -

 با گیجی نگام کرد : مسعود ؟!! ... منظورت دایی مسعودته همونی که ایتالیا بود ؟ ...

 کالفه گفتم : آره من مگه چند تا دایی دارم ...

 ..حیرون تر از قبل گفت : خوب ، حاال این چه ربطی به هومن داره ؟ .

 اون ، اون یارویی که هومن کیفشو زده دوست مسعود از کار در اومده ... -

 چشاش گرد شد : چی ؟!! ...

 حاال می گی من چی کار کنم ؟ ... -

 گوشه لبش رو شروع کرد به جویدن ... می دونستم وقتایی که عصبی می شد این کار رو می کرد ...

 مسعودم می دونه ؟ ... -

همین می خوام هومن رو پیدا کنم ... می خوام ببینم کیف هنوز دستشه ... اگه بتونم کیفو ازش پس بگیرم  نه ، واسه -

پولشو میذارم توش و بهش بر می گردونم ... بعدم تا جایی که بتونم براش توضیح می دم ، می گم که این قضیه 

 کاره ای نبودم ... "بودم همین ... لعنتی من که اصال ربطی به من نداشته ... فقط من احمق تو زمان و مکان اشتباه اونجا

 بلند شد و کنارم روی لبه باغچه نشست ... به طرفش برگشتم و با امیدواری نگاش کردم ...

 به نظرت اگه این کار رو کنم قبول بکنه ، نه ؟ ... -

 متفکرانه نگام کرد : فکر نکنم بشه از طریق هومن کاری کرد ...

 آخه چرا ؟ ...وا رفتم : 

 این ورا آفتابی نمی شه ... فکر نکنم بتونی پیدایش کنی ... "مدتیه مامورا دنبالشن ، اونم چند روزیه اصال -

 نالیدم : پس می گی من االن باید چی کار کنم ؟ ...

م گوش نمی عصبی نگام کرد : باید همون وقتایی که داشتی دیوونه بازی در می اوردی و به حرف هیچ بنی بشری ه

 دادی فکرشو می کردی ...

 سیا ... -

 عصبی دستشو توی موهاش فرو کرد : حاال این یارو ، دوست مسعود رو می گم چه جور آدمیه ؟ ...

با غصه نگاش کردم : بدبختی منم همینه ... نمی دونم ... یه جوریه سیا ... می دونم که منو شناخته و حسی بهم می گه 

نمی گه ... ولی بازم می ترسم ... اگه یه وقتی مسعود بفهمه من می میرم سیا ... دوست ندارم که اون به مسعود 

 مسعود جور دیگه ای بهم نگاه کنه ...

 بغضم گرفت : اون برای من با همه فرق داره ...
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نیم ... بذار ببینم دستشو دور شونه هام حلقه کرد و با مهربانی گفت : باشه ، حاال آروم باش ... یه فکری واسش می ک

 از طریق بچه ها شاید تونستم هومن رو پیدا کنم و یا حداقل خبری ازش بگیرم ... حاالم دیگه غصه نخور ...

درمانده شده  "غمگین نگاهش کردم و سرمو تکون دادم ... مگه می شد ... حاال من باید چی کار می کردم ... واقعا

 ن که منتظر می نشستم تا ببینم سرنوشت چه خوابایی واسم دیده ...بودم ... انگار چاره ای نداشتم جز ای

سوز سرما به حدی بود که دستامو توی جیب کاپشنم فرو کردم و قدمامو سریع تر برداشتم ... هنوز سرماخوردگیم و 

ه کردم خس خس سینه ام کامل خوب نشده بود و حوصله یه سرماخوردگی دیگه رو نداشتم ... با غصه به آسمون نگا

، گرفته و ابری بود ، درست مثل دل من ... خدایا خواهش می کنم یه کاری کن سیا بتونه هومن رو پیدا کنه ... 

 خواهش می کنم بذار این ماجرا ختم به خیر بشه ، اون وقت قول می دم از این به بعد آدم باشم ... قول ...

شد ... اگه اینطوری بود که عالی می شد ... کیفو بهش برمی  یعنی هومن هنوز کیف رو نگه داشته بود ؟ ... یعنی می

گردوندم و ازش خواهش می کردم که ماجرا رو فراموش کنه ... اخمام ناخودآگاه تو هم رفت ... خواهش ... اونم از 

د بکنه ... ولی بذار هر کاری دلش می خوا "... اصال "اون آدم ازخودراضی که انگار همه رو از باال نگاه می کرد ... عمرا

 اون وقت اگه می رفت و صاف میذاشت کف دست مسعود اون وقت می خوای چه غلطی کنی ؟ ... اه گندش بزنند ...

انقدر غرق فکر و خیال شده بودم که تا نیمه های کوچه متوجه هوندای سیاهی که جلوی خونه پارک شده بود نشده 

ار گذشته بود ... ماشین ، ماشین مهرزاد بود ولی اونی که پشت بودم ... وقتی متوجه اش شدم که دیگه کار از ک

فرمون نشسته بود و با بهت و ناباوری بهم نگاه می کرد کسی نبود جز مسعود ... آه از نهادم بلند شد ... بی اراده 

باش کتی قدمی به عقب برداشتم سریع عقب گرد کردم و تا جایی که تونستم کالمو روی سرم پایین کشیدم ... آرم 

اون تو رو ندیده ... یعنی ممکن بود ... قدم هامو سریع تر برداشتم ... ضربان قلبم به حدی شدید بود که حس می 

کردم هر آن صداش گوشامو کر می کنه ... هنوز به سر کوچه نرسیده بودم که با ترمز شدید ماشین اونم درست 

و وقتی باز کردم به مسعود که داشت با عصبانیت از ماشین توی چند قدمیم از ترس از جا پریدم ... چشامو بستم 

 پیاده می شد نگاه کردم ... قلبم تند تند می زد ، یه قدم به عقب برداشتم : بذار واست توضیح بدم ...

دستمو کشید و در حالی که به داخل ماشین هلم می داد با عصبانیت گفت : توضیحتو بذار وقتی من ازت سوال کردم 

مان که من گفتم ... حاالم اگه نمی خوای اینجا یه آبروریزی درست و حسابی واست به پا کنم با زبون خوش و هر ز

 سوار شو ... 

 با کوبیده شدن در بهم چشامو بستم و سرمو با افسوس تکون دادم ... همه چی خراب شد ... همه چی ...

 

 

*** 

 

گوشه سالن برد ، هلم داد توش و درش رو محکم کوبید به هم ... به  در رو باز کرد و با عصبانیت منو به طرف اتاق

اون که با عصبانیت طول و عرض اتاق رو باال و پایین می رفت نگاه کردم ... تمام مدت توی ماشین سکوت کرده بود 

.. خدا خدا و به منم اجازه صحبت نداده بود و حاال می دونستم هر لحظه باید منتظر فوران آتشفشان خشمش باشم .

تحمل نداشتم جلوی روی اون مسعود باهام دعوا و مرافعه راه بندازه ...  "می کردم مهرزاد خونه نباشه چون واقعا

نگامو دور تا دور اتاق چرخوندم که یه لحظه متوجه نگاه خشمگین مسعود روی خودم شدم ... به سمتم اومد و در 

 ز مبل های داخل اتاق بشینم ... حالی که دستمو می کشید مجبورم کرد روی یکی ا
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روم خم شد و با فک منقبض گفت : از دیشب تا االن همینطوری پشت سر هم داری واسم سوپرایزهای زیادی رو می 

کنی ... دیشب خیلی کوتاه اومدم ... تا جایی که تونستم خودداری کردم ... هر چی گفتی نه نگفتم ... سعی کردم تمام 

ک نکنم ، حرفی نزنم ... ولی با این یه قلم آخری دیگه حسابی ترکوندی ... دیگه این یکی رو حرفاتو باور کنم ، ش

 کوتاه نمیام ... 

حاال می خوام فقط یه دلیل درست و حسابی واسم بیاری که چرا من باید تو رو با این سر و وضع و قیافه توی خیابون 

به موبایلت زنگ می زنم بدون این که جوابمو بدی ، و هیچ کسم ببینم ... اونم وقتی که چند ساعته دارم پشت سر هم 

 توی خونتون ازت خبری نداره ها ؟ ...

 مغزم قفل کرده بود ... تا حاال انقدر عصبانی ندیده بودمش ...

 زیر لب غرید : جواب منو بده ... چرا ثریا باید برگرده به من بگه ممکنه تو تا چند روز هم بدون این که به کسی

 چیزی بگی خونه نیای و من بهتره به موبایلت زنگ بزنم ها ؟ ...

لعنتی ... باید می فهمیدم تمام این عصبانیت نباید فقط به خاطر سر و وضع من باشه ... همه چی زیر سر اون ثریا 

ه و عصبانی عوضی بود ... معلوم نبود چه مزخرفات دیگه ای راجع به من به مسعود گفته بود که اونو انقدر دیوون

 کرده بود ... خدا لعنتت کنه ثریا ... 

 محکم روی دسته مبل کوبید : مگه الل شدی ؟ ...

سکوت کرده بودم چون حس می کردم به این فریادها نیاز داره تا خودشو خالی کنه ... ولی با این وجود واسه منی که 

. یه لحظه هوس کردم برگردم صاف توی مدت ها بود به کسی جواب پس نداده بودم داشت گرون می اومد ..

چشاش نگاه کنم و بگم چون مدت هاس کسی واسه کارام ازم توضیحی نخواسته ... چون واسه کسی مهم نبود که من 

چطوری می گردم و یا چه کسایی دوستامن ... چون اینطوری راحت ترم ... ولی در عوض جلوی اون حس سرکشم رو 

 ه کلمه از این حرفا با این عصبانیت مسعود راستی راستی کار دستم می داد ...گرفتم ... مطمئن بودم گفتن ی

وقتی دید جوابشو نمی دم با فریاد گفت : اون پدر بی همه چیزت داره چه غلطی می کنه که از حال تنها دخترش خبر 

م تو هر غلطی دلت نداره که تو واسه خودت داری اینطوری جوالن می دی ؟ ... تو فکر کردی حاال که من نیست

خواست می تونی بکنی ... دانشگاهت رو ول کردی من احمق هیچی نگفتم گفتم شاید همونطوری که می گه از رشته 

اش خوشش نمیاد ... موهاتو اینطوری کردی گفتم به قول خودش موهای خودشه ، مده ، گفتم اشکال نداره ... هیچ 

همونطوریه که اون می  "یوردی هیچی نگفتم ، باور کردم ، گفتم حتمادلیل قانع کننده ای واسه اون حماقتت واسم ن

سال پیش  7گه ، گفتم کتی آدمی نیست که نخوام به حرفاش اعتماد کنم ... ولی آخه لعنتی این اون کتی ای که من 

 می شناختم ؟ ...

اتفاقات واسش توضیح می دادم  به خودم لرزیدم ... منم خیلی حرف ها واسه گفتن داشتم ... باید راجع به خیلی از

 ولی نه االن اونم توی این موقعیت که مطمئن بودم هر حرفم صد در صد به ضررم تموم می شد ...

 کتی مگه من با تو نیستم ؟ ... منظورش از این که ممکنه چند روز هم به خونه برنگردی چی بود ها ؟ ... -

ودت اونو می شناسی ، من فقط گاهی اوقات می رم خونه بعضی از با صدای لرزونی گفتم : مزخرف گفت ... تو که خ

 می تونم تو رو باهاشون آشنا کنم باور کن ... "دوستام همین ... اصال

 دوباره صدای فریادش بلند شد : به من دروغ نگو ... فکر کردی که من انقدر احمقم که این حرفا رو باور کنم ...
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خودش حرف می زد ازم کمی فاصله گرفت : کوروش باید بهم توضیح بده ... اون  و در حالی که مثل دیوونه ها با

 لعنتی باید بگه که داره چه غلطی می کنه که از حال و روزت خبر نداره ...

چرا  "حرفاش دوباره اون حس سرکش رو که به سختی در حالت سرکوبش بودم رو داشت قلقلک می داد ... اصال

 ه کسایی که توی لجن کشیدن زندگی من نقش داشتن جواب پس بدم ...باید ساکت می موندم و ب

 راه بیفت ... می ریم پیش کوروش ... شاید اون بتونه بهتر از من ازت حرف بکشه ... -

 کوروش ... اون می خواست منو با کوروش بترسونه ؟ ...

 با پوزخند صداداری گفتم : من با تو هیچ جایی نمیام ...

عصاب من بازی نکن ... فکر نکن چون یه مدتی نبودم حاال می تونی هر غلطی که دوست داشته باشی بکنی کتی با ا -

... 

از روی مبل بلند شدم و عصبی تر از اون فریاد زدم : من هر کاری دلم بخواد می کنم و نه تو و نه کوروش حق 

 ندارین توی کار من دخالت کنید ...

ت دیدم و بی اراده چشامو محکم بستم و به هم فشردم ... ولی ... نزد ... آروم آروم یه لحظه دستش رو که باال رف

 چشامو باز کردم ... با مشت گره کرده رو به روم ایستاده بود ... می دونستم که بیش از حد عصبانیش کردم ...

 راه بیفت ... انگشتشو تهدیدکنان تکون داد : تو اون کاری رو می کنی که من بهت می گم ... حاالم

سال که رفتی و پشت سرت  7صاف توی چشاش نگاه کردم : چرا مگه تو کی هستی ... فکر کردی می تونی بعد از 

 رو هم نگاه نکردی برگردی و در مورد من و زندگی من نظر بدی ؟ ...

ی احمق ، من قدمی جلو برداشت و در حالی که بازومو محکم توی دستاش می فشرد با عصبانیت گفت : دختره 

 دائیتم ... نه من و نه کوروش هیچ کدوم بهت این اجازه رو نمی دیم که با آبرو و حیثیت ما بازی کنی ... فهمیدی ؟ ...

 با حرص بازومو از دستش بیرون کشیدم ...

 با تمسخر نگاش کردم : زحمت نکش اون بهتر از هر کس دیگه ای می دونه من دارم چی کار می کنم ...

 ی هنوز تردید و ناباوری رو توی چشاش دیدم با پوزخند ادامه دادم : چیه باورت نمی شه ؟ ...وقت

 سکوتش بیشتر حرصی ام کرد ...

می دونی چرا ؟ ... چون واسش مهم نیست و تو اینو خیلی خوب می دونستی ولی تمام مدت خواستی انکارش کنی  -

... اینطوری می تونستی راحت تر همه چیز رو پشت سرت رها کنی و ... آره ... چون اینطوری بیشتر به نفعت بود 

 بری ... پس واسه تقسیم اون حس گناه مسخرت بهتره دنبال یک نفر دیگه بگردی ...

 منظورت چیه ؟ ... -

د خیلی واضحه ... دیگه بسمه بذار بگم ... بذار بگم که شما دو تا با کمک هم چطوری زندگی من رو به لجن کشیدی -

... 

 سعی کردم لرزش چونم رو کنترل کنم ...

اون فقط می خواست من و تو رو از هم دور کنه و تو اینو خیلی خوب می دونستی ... ولی بازم اون چیزی که انتخاب  -

 کردی من نبودم ... حاال ...

 اشک روی گونه ام رو پاک کردم ...
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اال هر دو عوض شدیم ... من عوض شدم ... اینه زندگی من ... حاال خیلی چیزا عوض شده ... چند سال گذشته و ح -

من همینم که می بینی ... وقتی رفتی می دونستی که منو پیش کی میذاری و ریسک اونو قبول کردی ... حاالم اگه 

 خیلی ناراحتی می تونی مثل دفعه قبل چشم روی همه چی ببندی و دوباره بری و فراموشم کنی ... من درک می کنم

... 

 لبخند تلخی به اون که گیج از حرفام به من نگاه می کرد زدم ... قطره اشکی از گوشه چشم جاری شد ...

 این بار تمام تالشمو می کنم که درک کنم ... قول می دم ... مطمئنم دیگه مثل دفعه قبل واسم سخت نیست ... -

 چشاشو بست ... دستشو روی پیشونیش فشار داد ...

 ن متوجه حرفات نمی شم ...کتی م -

 کمی که گذشت نگام کرد و به سختی گفت :

 تو ... تو که کار احمقانه ای نکردی ... کردی ؟ ... -

به اون چشا که ترس و نگرانی توشون خونه کرده بود نگاه کردم ... می دونستم چقدر واسش سخت بود که حتی به 

. رومو ازش گرفتم ... با پاهای سست روی مبل نشستم و در حالی که این موضوع فکر کنه ... چی می تونستم بگم ..

 سرمو توی دستام می گرفتم گفتم : نه ...

نفس صدادارش رو که انگار بار سنگینی از روی دوشش برداشتند بیرون فرستاد ... می دونست هیچ وقت توی هیچ 

 شرایطی بهش دروغ نمی گم ... ولی ... آدما عوض می شدند ...

 رمو باال اوردم و با لبخند تلخی نگاش کردم ...س

 حاال که خیالت راحت شد می تونی دست از سرم برداری و بری دنبال زندگیت ... -

به سختی دوباره بلند شدم و از کنارش گذشتم ... ولی با کشیده شدن بازوم به طرفش برگشتم ... هنوزم اخماش توی 

 هم بود ...

 چیه ؟ ... تو داری منو به چی متهم می کنی ها ؟ ... لعنتی من کی تو رو فراموش کردم ؟ ...منظورت از این حرفا  -

 ولم کن ...  -

 سعی کردم بازوم رو از چنگش دربیارم : بهت گفتم دستمو ول کن ...

؟ ... مگه من بی توجه به تقالم با کالفگی گفت : تو از چی انقدر دلخوری که داری اینطوری در موردم قضاوت می کنی 

تو رو ول کردم و رفتم دنبال خوشگذرونی ... تا مدرکم رو گرفتم سریع برگشتم ... فکر می کنی واسه کی ها ؟ ... 

 واسه تو که حاال اینطوری جلوی روم وایسی منو متهم به چیزی کنی که نمی فهمم ...

تم ولی بازم نمی تونستم حرفاش رو باور پوزخندی زدم ... دست خودم نبود با این که با تمام وجودم دوستش داش

کنم ... اگه حقیقت داشت کنارم می موند ... ولی در عوض اون چی کار کرد ... بی توجه به من رفت دنبال سرنوشت 

بود و نبود من واسش اهمیت داشت ؟ ... حاال بعد این همه مدت برگشته بود بی توجه به زجری که  "خودش ... اصال

 تنهایی و بی کسی کشیده بودم نگران حیثیت و آبروش بود ... هه ... توی این مدت توی

صداش خشدار شد : از دیروز همش داشتم به این موضوع فکر می کردم چرا تو انقدر عوض شدی ... اون دختری که 

 من می شناختم کو ؟ ...

 با لجبازی گفتم : فکر کن مرده ...
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ود منی که با تمام وجودم دوستش داشتم و واسه برگشتن اون لحظه صورتش توی هم رفت ... من چه مرگم شده ب

شماری می کردم حاال چرا با خونسردی زجر کشیدنشو می دیدم و با بی رحمی داشتم باهاش برخورد می کردم ... 

ته ... ایران نبود ... درس "مسعود راست می گفت من داشتم اونو به چی متهم می کردم ... اون که سر اون جریان اصال

 همینه ... اون ایران نبود ... اون پیشم نبود ... اون منو تنها گذاشته بود و رفته بود ... اونم مثل کوروش مقصر بود ...

 آهی کشید ...

خیلی بی انصافی کتی ... از چی ناراحتی ؟ ... از این ناراحتی که من رفتم بدون تو ؟ آره ؟ ... ولی مگه خودت ندیدی  -

که چقدر واسم سخت بود به کوروش رو انداختم و ازش خواهش کردم بذاره این مدتی که دارم می رم تو که با این 

هم همراهم بیای ؟ ... ندیدی ؟ ... کتی ... تو خودت می دونی اون موقعیتی بود که خیلی واسش زحمت کشیده بودم 

... 

زها رو می دونی تو حرفامو باور می کنی مگه نه وقتی سکوتم رو دید به زور منو تو آغوشش کشید : تو خودت این چی

 ؟ ... کتی منو نگاه کن ...

 سکوتم عصبیش کرده بود ...

جوابمو بده ... مگه تو خودت کسی نبودی که از شنیدن این خبر کلی ذوق کردی و خوشحال شدی ؟ ... پس چرا  -

 م ؟ ...داری طوری رفتار می کنی که انگار من بی توجه به تو گذاشتم و رفت

 حق با اون بود ... 

واسم سخت بود که جوابشو بدم ولی وقتی اصرارش رو دیدم آروم گفتم : من ... من فکر می کردم تو منو هم با 

 خودت می بری ...

با مهربانی صورتمو توی قاب دستاش گرفت و گفت : قربونت برم مگه ندیدی کوروش به هیچ وجهی کوتاه نمی اومد 

 نمی گشت ... خوب توی اون شرایط من باید چی کار می کردم ؟ ...و از حرفش بر 

حرف دلمو زدم : باید هر کاری از دستت بر می اومد می کردی و منو با خودت می بردی ، حتی اگه تنها راه این بود 

 که مخفیانه منو از کشور خارج کنی ...

سی ... اگه شده بود تا اون سر دنیا هم دنبالت می سرشو با تاسف تکون داد : خودت بهتر از من کوروش رو می شنا

 اومد و تو رو بر می گردوند ...

 حق با اون بود ولی انگار نمی خواستم باور کنم ...

 به اون ربطی نداشت تو خودت نخواستی وگرنه می تونستی ... -

 بس کن لعنتی اون پدرت بود ... من نمی تونستم بدون اجازه اون کاری کنم ... -

ولی با دیدن قیافه گرفته ام سعی کرد لحنش رو مالیم تر کنه ، انگار از صدای بلند و پرخاشگرش پشیمون شده بود 

... 

حاال مگه چی شده ؟ ... چرا مثل بچه ها رفتار می کنی ؟ ... حاال که من اینجام ... اومدم که جبران کنم ... اون موقع  -

رت نمی تونستم کاری کنم ولی االن وضع فرق می کنه ... حاال دیگه هیچ سن تو طوری بود که من بدون اجازه پد

کسی نمی تونه تو رو ازم جدا کنه ... قول می دم کتی ... قول می دم جبران کنم ... کتی من رو نگاه کن ... دختر خوب 

من و با من زندگی کنی حاال من اینجام ... اگه بخوای همین امشب میام پیش کوروش و در مورد این که تو بیای پیش 

 باهاش صحبت می کنم چطوره خوبه ؟ ...
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نگامو بهش دوختم ... بازم حق با اون بود ... اون زمان با این که واسه کوروش اهمیتی نداشتم ولی فقط به خاطر 

 مخالفت با مسعود و اذیت کردنش حاضر بود تا اون سر دنیا بیاد و منو برگردونه ...

 آهی کشیدم ...

 یست ، چند روزی می شه که رفته ... نمی دونم کجا ... نپرس ، چون واسم مهم نبود ... ن -

 پوزخندی زدم ...

 رفته دنبال طعمه جدید بگرده ... "بعد از قضیه روناک و به هم زدن با اون مثل همیشه حتما -

 ش متنفره ...انقباض فک مسعود رو دیدم ... می دونستم که چقدر از هرزه بازی و زن بازی ها

 شونه هامو باال انداختم ...

در هر صورت من واسه هیچ کاری دیگه ازش اجازه نمی گیرم ... اونم منو به حال خودم گذاشته و کاری به کارم  -

نداره ... بود و نبود من واسه اون هیچ اهمیتی نداره ... در کنار هم زندگی می کنیم ولی وجود همو نادیده می گیریم 

... 

 نگامو ازش گرفتم و زمزمه وار گفتم : حتی از اون رابطه اعصاب خرد کن قبلی هم دیگه چیزی باقی نمونده ...

می دونستم لحن سردم اونو تحت تاثیر قرار داده ... با وجود سواالی زیادی که می دونستم االن داره چیزی ازم 

... همونطور که من از سوال مسعود وحشت داشتم ... حاال  نپرسید ... انگار اونم از جوابی که شاید می شنید می ترسید

که کمی جو آروم تر شده بود ، هر دو سکوت رو ترجیح می دادیم ... در هر صورت این عذابی بود که من باید به 

 تنهایی به دوش می کشیدم ، این سرنوشت من بود ... گفتنش جز اذیت کردن عزیزم چه فایده ای داشت ؟ ...

گذشت با مهربانی زیر گوشم گفت : حاال که قراره پیشم بمونی بهتره بری صورتتو آب بزنی ... بعدم می کمی که 

 ریم و کمی توی شهر دور می زنیم باشه ؟ ...

بالفاصله گفتم : نه مسعود االن نه ... هر زمانی که خونه ای گرفتی من اون وقت میام پیشت ... االن ترجیح می دم 

 .همون جا بمونم ..

 کتی ... -

 دربارش حرف می زنیم باشه ...  "خواهش می کنم االن نه ... بعدا -

 اجازه صحبت دیگه ای رو بهش ندادم ...

 ... االن فقط می خوام برم توی حیاط کمی هوا بخورم ... باشه ... "بعدا -

می اومدم به اون که روی مبلی  لبخند کم جونی زدم و از آغوشش بیرون اومدم ... وقتی که داشتم از اتاق بیرون

نشسته بود و سرشو توی دستاش گرفته بود نگاه کردم ... چقدر بی رحم بودم ... چقدر سنگدل ... من با این حرفام 

چی کار کرده بودم با عزیزم ... در رو بستم و سرمو بهش تکیه دادم ... می دونستم که باید به هر دومون فرصت بدم 

این چند سال رو که توی دلم تلمبار شده بود بیرون ریخته بودم ... درست ترش این بود که با  ... من تمام حرف های

 سنگدلی تمام توی صورتش کوبیده بودم ... 

مدت ها بود سعی می کردم از هر چیزی که من و ضعیف نشون می داد فاصله بگیرم ... پس سعی کردم این اشکای 

 ریختن پاک کنم ... با سنگینی نگاهی آروم چشامو باز کردم ... لعنتی رو که تند تند روی صورتم می 
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لعنتی ... گندش بزنند فقط همین رو کم داشتم ... طوری به میز کنسول کنار در ورودی تکیه داده بود که به راحتی 

ای بین من می شد فهمید که باید مدت زمان زیادی اونجا ایستاده باشه ... پس اون همه یا قسمت زیادی از صحبت ه

 و مسعود رو شنیده بود ...

به اون که در سکوت با اون نگاه عجیب بهم خیره شده بود نگاه کردم ... من اونو فراموش کرده بودم ... حاال با دیدن 

دوباره اون ، قضیه کیف رو به یاد اوردم ... باشه اگه این چیزی بود که اون می خواست دیگه کاری از دست من 

... توی این آشفته بازاری که توش گرفتار شده بودم دیگه نمی دونستم چی درسته و چی غلطه ... من با ساخته بود ؟ 

اون حرف هایی که به مسعود زده بودم خیلی چیزها رو خراب کرده بودم و حاال با گفتن یا نگفتن این موضوع می 

کردم تا جایی که می تونم خودم رو جمع و  تونست صدمه ای بدتری بهم برسه ؟ ... تکیه ام رو از در گرفتم و سعی

 جور کنم و زیر سنگینی نگاه عجیب اون از سالن خارج بشم و خودم رو به حیاط برسونم ...

 

در رو باز کردم و با قدم های آروم به طرف همون اتاق گوشه سالن رفتم ... نمی دونستم مسعود هنوزم اونجاست یا 

ستم رو دستگیره در ننشسته بود که صدای گفتگوی آرامی از پشت در بسته متوقفم باید برم به اتاقش ؟ ... هنوز د

 کرد ...

 خوب حاال این همه عجله واسه چیه ؟ ...تو که هنوز چند روزم نمی شه که برگشتی ؟ ... -

نهاش گذاشتم می دونم ولی می گی چی کار کنم ؟ ... لعنت به من ... وقتی فکر می کنم می بینم تا همین جاشم که ت -

اشتباه کردم ... من باید خودم می فهمیدم که کوروشی که من می شناسم همیشه از وظایف پدریش شونه خالی کرده ، 

 نمی تونه آدم قابل اطمینانی واسه مراقبت از کتی باشه ... شاید کتی راست می گه و من فقط به فکر خودم بودم ...

زد شنیده شد : تو رو خدا بس کن ... همچین آه و ناله می کنی که اگه صدای مهرزاد با تمسخری که توش موج می 

 کسی ندونه فکر می کنه خدا نکرده کس و کارت مرده ...

و بعد با لحن جدی ادامه داد : اون دختر پیش پدرش بود و تو هم تا جایی که تونستی واسه مراقبت از اون وظایفت 

 مع و جور کن ...رو انجام دادی ... حاالم پاشو خودت رو ج

با شنیدن حرفاش دوباره ناخودآگاه اخمام توی هم رفت ... پسره ی عوضی ... اون چه حقی داشت که با اون لحن در 

 موردم حرف بزنه ... اون دختر ...

می نباید می رفتم ... مهرزاد وقتی داشت اون حرفا رو بهم  "نه مهرزاد تو نمی فهمی ...کتی راست می گه شاید اصال -

 زد می تونستم غم و رنج این مدت رو توی چشاش ببینم ...

باشه درست ... ولی بازم می گم این همه عجله درست نیست ... مگه خودت نگفتی واسه خرید خونه باید زمین های  -

له ورامینت رو بفروشی ... خوب فکر می کنی به همین زودی بتونی واسش مشتری خوب پیدا کنی ... اگه این همه عج

 ات رو ببینند که کلی روی سر قیمت زمینت می خوره و راحت از چنگت درش میارن ...

 صدای مسعود کالفه بود ...

 واسم مهم نیست ... فقط می خوام یه جا رو پیدا کنم و کتی رو بیارم پیش خودم ... -

 توی یکی از اون اتاقا ...مشکلت فقط همینه ؟ ... جا ؟ ... طبقه باال این همه اتاق خالیه ... بیارش  -
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حرفشم نزن مهرزاد ... من همین قدر که خودم این چند روز مزاحمت شدم به خدا خیلی شرمندتم ...  "نه نه اصال -

اگه به قول تو مشتری به این زودی ها پیدا نشد ... یه خرده پس انداز دارم ، واسه یه مدتی باهاش یه جایی رو رهن 

 ن مزاحمت نمی شم ...می کنم ولی بیشتر از ای

اهل تعارف نیستم ... از اولم قرارمون این بود که تا سر و سامون گرفتنت تو بیای  "تو منو می شناسی مسعود اصال -

 اینجا ... حاالم فکر نکنم اوضاع خیلی فرق کرده باشه ... یکی از اتاقای باال رو واسش آماده کن ...

 کاریش می کنم ... نه اینطوری درست نیست ... خودم یه -

از در فاصله گرفتم ... صدای گفتگوشون هنوزم شنیده می شد ... آروم دوباره برگشتم توی حیاط ... عذاب وجدانم 

بیشتر شده بود ... معلوم بود که حرفام خیلی واسه مسعود سنگین و دور از انتظار بود که اینطوری روش تاثیر 

 یمونی تمام وجودمو گرفته بود ...گذاشته و بهم ریخته بودش ... حاال پش

اعتقاد نداشتم و ته تهش می  "حاال که آروم تر شده بودم می فهمیدم که به خیلی از حرفایی که زده بودم اصال

دونستم که مسعود مقصر نیست ... اون که نمی تونست زندگیشو فدای من کنه ... این نهایت خودخواهی منو می 

ش داشتم ... مگه کوروش به عنوان پدر چه کاری واسم می کرد جزء این که هر ماه رسوند اگه این انتظار رو از

 حساب بانکیم رو پر می کرد ، اون وقت من از مسعود چه انتظاری می تونستم داشته باشم ؟ ...

به طرف استخر رفتم و روی لبه سرد اون نشستم و به فضای خالی داخلش خیره شدم ... کاش زمان به عقب برمی 

 گشت تا من جلوی اون حرفا رو می گرفتم ... کاش ...

 

 

*** 

 

 با احساس گرمای دستی روی شونه ام از جا پریدم ... با لبخند نگام کرد ...

 ترسیدی ؟ ... خیلی صدات کردم متوجه نشدی ... -

 سرمو آروم تکون دادم ...

 .پاشو ، هوا سرده ... تازه مگه قرار نبود بریم بیرون .. -

 با صدای خشداری گفتم : باشه ...

بلند شو اینجا نشستی سرماخوردگیت بدتر شده ، یادم بنداز به مهرزاد بگم یه چیزی واسه صدات بهت بده خیلی  -

 گرفته ...

 با شنیدن نام مهرزاد اخمام توی هم رفت ... هنوزم از حرفای چند دقیقه قبلش دلخور بودم ...

 خوب می شم ، یه سرماخوردگی ساده است ... نه نمی خواد ... خودم -

با خنده نگام کرد : چرا ؟ نترس از این دکتر الکی ها نیست ... تخصص قلبشو اونور گرفته ... کارش خیلی درسته ... 

 مطمئن باش از پس یه سرماخوردگی ساده برمیاد ...

 هنوز باالی سرم ایستاده بود نگاه کردم ... حرفی نزدم ، چطوری بهش می گفتم ایراد کار از کجاست ... به اون که

 سرشو با مهربانی واسم تکون داد : چیه ؟ ...

هیچی ... خوب می دونی وقتی که داشتیم با هم حرف می زدیم ... منظورم توی اون اتاقه ... فکر کنم مهرزاد  -

 حرفامونو شنید ... متاسفم ...
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 ت ...نفس بلندی کشید و کنارم روی لبه استخر نشس

بهش یه  "بعدا "خودش گفت ، در هر صورت اون چیزهای زیادی از زندگی من می دونه ... خوب خودم احتماال -

 چیزایی می گفتم ...

 اخمام توی هم رفت ...

 از این همه صمیمت بینتون خوشم نمیاد ... -

 ابروهاش باال رفت و با لبخند بهم نگاه کرد ...

 گم ... چرا انقدر بهش اعتماد داری ... مسعود ... دارم جدی می -

چون می دونم پسر خوبیه ... کتی اینطوری نگاش نکن ... می دونم شاید از نظر تو یه پسر مغرور بیاد ، اینو حس  -

 کردم ... ولی بدون که از نظر من قابل اعتمادترین آدم همونه ...

 سردت نیست پاشو بریم تو ...بعد در حالی که دستاشو توی سینه اش جمع می کرد گفت : 

 مسعود ... -

 هوم ؟ ... -

من من کنان گفتم : می گم اگه به پول احتیاج داری من هنوز اون پولی که واسه فروش خونه مامانی به حسابم ریخته 

 بودی رو توی بانک دارم ... 

بم می ریزه ... فکر می کنه با این با دیدن اخمای توی همش دستپاچه گفتم : تازه کوروشم هر ماه کلی پول به حسا

 کار وظایف پدریش رو کامل انجام می ده ...

 با بد اخالقی گفت : منظورت از این حرفا چیه ؟ ... من مگه بهت گفتم پول الزم دارم ؟ ...

 نگامو ازش دزدیدم : خوب ... من یه کم از حرفاتونو شنیدم ...

 پوزخندی زد : مطمئنی یه کمو شنیدی ؟ ...

 طعنه حرفشو نادیده گرفتم : خوب چی می گی با این پول می شه یه جایی رو اجاره کنیم ... باشه ؟ ...

 تو به این کارا کار نداشته باش خودم یه کاریش می کنم ...  -

 مسعود ؟ ... -

ش می کنیم باشه انگشتش رو آروم روی لبم گذاشت : اول می ریم خونه لباساتو عوض کن ... بعد می ریم یه کم گرد

 ؟ ... 

 با چشمک ادامه داد : اونم با ماشین مهرزاد ...

 ... "با بداخالقی گفتم : حوصله ندارم می خوام برم خونه ... باشه بعدا

 با تعجب نگام کرد : می خوای بری خونه ؟... نمی خوای یه خرده بیشتر پیش من بمونی ...

 جوابشو ندادم ...

فت : قهر نکن دختر خوب ... حاال که کوروش نیست نمی خوای یه چند روز پیش من بمونی ... بوسه ای از صورتم گر

 بی انصاف من که هنوز تو رو یک دل سیر هم ندیدم ...

بهش نگاه کردم ، چند ضربه آروم به صورتش زد و با گردن کج نگام کرد ، خنده ام گرفت ... در حالی که سعی می 

 گفتم : کردم ژستمو هنوز حفظ کنم

 فقط چند روز بعد بر می گردم خونه ... -
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 خنده ای کرد و در حالی که بلند می شد گفت : باشه ... حاال پاشو تا مهرزاد پشیمون نشده ...

 نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم ...

دونم حرف زدنم دیگه شونه هامو باال انداختم ... خوب من تالشمو کرده بودم ... انقدر با اخالقش آشنایی داشتم که ب

 فایده ای نداره ...

 

 

مغزم کار نمی کرد ... نگاهی به اطراف  "با لرزش شدید بدنم با وحشت از خواب پریدم و روی تخت نشستم ... اصال

انداختم و سعی کردم به یاد بیارم کجام ... با لرزش دوباره بدنم آهی کشیدم و گوشیم رو از جیب شلوارم بیرون 

 کشیدم ...

 الو کتی ... الو ... -

 صدامو صاف کردم : سالم خوبی ...

 مرسی ... خواب بودی ؟ ... -

 صبح رو نشون می داد ... 11نگام به ساعت افتاد که 

 آره چیزی شده ؟ ...خاله خوبه ؟ ... -

 لحنش شرمنده شد : ببخشید فکر نمی کردم این موقع خواب باشی ...

 خبر ؟ ... نه اشکالی نداره ... چه -

آه ... راجع به اون قضیه ، متاسفم کتی نتونستم هومن رو پیدا کنم ... کسی ازش خبر نداره ... البته خودت که می  -

 دونی اگه بدونن هم احتمالش خیلی کمه بهم بگن ... همه از روابط سرد بینمون خبر دارن ....

 ه خاطر من بهشون رو انداختی ممنونم ...آهی کشیدم : آره می دونم ... باشه ... همین قدرم که ب

 نه بابا ... حاال می خوای چی کار کنی ؟ ... -

 که هیچی ... "پاهامو تو بغلم جمع کردم : فعال

 اون چی ، چیزی بهت نگفته ؟ ... حرفی اشاره ای ؟ ... -

 ..... سیا می گی چی کار کنم ... به نظرت خودم اول باهاش حرف بزنم؟ . "نه اصال -

 اون نباشه ... "نمی دونم چی بگم ... کتی می گم شاید داری اشتباه می کنی ... شاید اصال -

 نه بابا خودشه ... نمی دونم شاید فقط به خاطر مسعود به روم نمیاره ... -

ی دونی که واست دردسر نشه ... م "شاید ، در هر صورت اگه مطمئنی خودشه بهتره اونو از اشتباه دربیاری که بعدا -

 منظورم چیه ؟ ...

 آره ... -

 بهم بگو باشه ؟ ... "خوب من باید برم مشتری اومده ... کتی بازم اگه کاری باهام داشتی حتما -

 باشه مرسی ... -

 مواظب خودتم باش خداحافظ ... -

 مرسی تو هم همینطور خداحافظ ... -

 گوشی رو روی تخت انداختم ...

 تم : اینم از این ... چرا این روزا هیچی اون طوری که می خوام پیش نمی ره ...با حرص زیر لب گف



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

4 2  

 

 چند ضربه محکم زدم به بالش و اونو پرت کردم روی تخت ... 

و در حالی که تخت رو مرتب می کردم غرغرکنان گفتم : حاال من باید چه جوری واسه این آدم گند دماغ توضیح بدم 

 که من مقصر نبودم ... 

آه پرحسرتی کشیدم ... همین االنشم می تونستم قشنگ تصور کنم که با گفتن این حرفا بهش ، چجوری با تمسخر 

 نگام می کنه ...

دست به کمر به اتاق به هم ریخته مسعود نگاه کردم ... نایلون ها و بسته های خریدم گوشه و کنار اتاق افتاده بودن 

 اهمیت می ده ... ... می دونستم مسعود چقدر به تمیزی 

 پسره ی وسواسی ...

در کمدشو باز کردم و حق به جانب گفتم : اگه قراره که این چند روز رو پیش مسعود بمونم به اینا اینجا بیشتر 

 احتیاج پیدا می کنم تا توی خونه ...

 سای مسعود آویزان کردم ...یکی یکی مانتوها و لباسامو از توی نایلون و بسته هاش بیرون اوردم و توی کمد کنار لبا

می خواد با این  "تو رو خدا ببین این پسره انگار عقل نداره ... من این همه لباس می خوام چی کار ؟ ... دیوونه ... مثال

 کارها بهم غیر مستقیم بفهمونه که از این به بعد من باید چجوری لباس بپوشم ...

تب شده بود ... خوب حاال من باید چی کار کنم ... دیشب انقدر خسته بودم نگاه دوباره ای به اتاق انداختم همه جا مر

نفهمیدم مسعود کجا خوابید ... به طرف پنجره رفتم و نگاهی به داخل حیاط انداختم ... ماشین نبود ...  "که اصال

واسه کار از یه جا مسعود هم که می دونستم می خواست واسه دیدن یکی از استاداش بره ... می گفت حاال که باید 

 شروع کنه ، این استادش بهترین گزینه اس ...

 ابروهام باال رفتن ... یعنی ...

لبخند شیطونی زدم و به طرف لباسای دیشبم رفتم و از توش سیگاری بیرون اوردم ... اینو دیشب وقتی خونه رفته 

کسی نیست .... از اتاق بیرون اومدم و در حالی بودم تا لباسامو عوض کنم توی جیبش جاسازی کرده بودم ... حاال که 

 که با لبخند روشنش می کردم پکی بهش زدم ...

بازم همون سوزش ، بازم همون نفس تنگی هایی که این روزا دیگه داشتم بهشون عادت می کردم ... همینطور که 

خودم خفه کنم ... ولی انگار این نرده ها رو محکم گرفته بودم و پایین می رفتم سعی کردم صدای سرفه هامو توی 

بار فرق می کرد و شدیدتر بود ... روی نرده خم شده بودم و به شدت سرفه می کردم ... حاال صدای سرفه هام 

داشت سکوت خونه رو می شکست ... می دونستم دارم حماقت و دیوونگی می کنم ... این سرفه ها ، این تنگی نفس 

ی گرفتم ... ولی ... دوباره سعی کردم پکی دیگه به سیگارم بزنم ... ولی مچ دستم ها هیچ کدومشون نباید سرسری م

توی میانه راه گرفته شد ... خدای من ... از شدت استرس ، از ترس این که اون دست دست مسعود باشه ، جرات سر 

ونه بارم رو بگیرم ... بلند کردن رو نداشتم ... دست آزادمو جلوی دهنم گرفتم و سعی کردم جلوی سرفه های دیو

ولی نمی شد ... از شدت سرفه تو چشام اشک جمع شده بود و همه چی رو تار و از پشت پرده اشک لغزان می دیدم 

... سعی کردم دستمو آزاد کنم ولی فشار روی مچ دستم مانع تقالم شد ... قلبم به شدت می زد ... دیگه تحمل این 

مسعود رو چی می دادم ... صدای نفسای بلندم که توی فضا می پیچید داشت  یکی رو نداشتم ... حاال باید جواب

وحشت زدم می کرد ... حس می کردم هوایی واسه نفس کشیدن نیست ... دستی به یقه لباسم کشیدم ، نفسم باال نمی 

 پله ها شدن ...اومد ... چرا همه چی داشت سیاه می شد ، قبل از این که متوجه بشم دستاش مانع از افتادنم روی 
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از الی چشای نیمه بازم با بی حالی نگاش کردم ... به اون که با اخمای درهم منو تو آغوشش گرفته بود و سعی داشت 

مانتویی رو تنم کنه ... حتی جون این که سرمو تکون بدم رو نداشتم ... بی توجه به نگاه خیره من شروع به بستن 

 دکمه هام کرد ...

 سختی دهن خشکم رو تکون دادم : چی شده ؟ ...به 

یه لحظه از شنیدن صدای ضعیفم که انگار از ته چاه در می اومد جا خوردم ... اخمای اونم بیشتر توی هم رفت ... 

شالمو بی اهمیت روی سرم انداخت و در حالی که از جاش بلند می شد و کتشو رو از روی مبل کنارم بر می داشت و 

 با لحن سردی گفت :می پوشید 

 یه حمله داشتی باید بریم بیمارستان ... -

 دوباره به طرفم اومد ولی قبل از این که بهم دست بزنه با بی حالی گفتم : احتیاجی نیست ...

بی توجه به حرفم سعی کرد دستشو دور کمرم حلقه کنه ولی دوباره بی جون پسش زدم : گفتم نمی خوام ، خوب می 

 هم یک بار اینطوری شده بودم ولی اگه یه کم بگذره خوب می شم ... "شم ... قبال

با شنیدن این حرفم ابروهای پرپشت مردونه اش بیشتر توی هم رفت ... یه لحظه با اون حال خرابم فکر کردم : 

 چقدر وقتی اخم می کنه جذاب تر می شه ...

هام گذاشت و با یه حرکت منو تو آغوشش کشید و بلند قبل از این که اجازه حرف دیگه ای بهم بده دست زیر زانو

کرد ... نفسمو توی سینه ام حبس کردم ... حاال نزدیکیمون بیش از حد بود ... سرم روی سینه اش بود و عطر تلخ 

ادوکلنش مشامم رو پر کرده بود ... سعی کردم از این حال بیرون بیام ... بی رمق چند بار با دستم به سینه اش 

 دم و با بی حالی گفتم :کوبی

 منو بذار زمین ... گفتم نمی خوام برم دکتر ... -

بی توجه به من در حالی که توی آغوشش بودم در سالن رو باز کرد و با قدم های محکم طول محوطه ی حیاط رو طی 

طی دلش می خواد کرد ... با خستگی دوباره چشامو بستم ... حاال که اون به حرفم گوش نمی کرد پس بذار هر غل

نداشتم ... با صدای بسته شدن در  "بکنه ... سینه ام هنوز می سوخت و حال و حوصله جر و بحث با اونو دیگه اصال

چشامو باز کردم ... ماشین آژانسی جلوی در پارک بود ... یعنی انقدر حالم خراب شده بود که متوجه زنگ زدن اون 

اون وضعی که مهرزاد بغلم کرده بود به سرعت از ماشین پیاده شد و در پشت رو نشده بودم ... راننده با دیدنمون با 

واسمون باز کرد ... آروم منو روی صندلی گذاشت و در حالی که کنارم می نشست آدرس بیمارستانی رو به راننده 

 داد ...

ز کردم متوجه مهرزاد شدم که انگار با حرکت گهواره ای ماشین به خواب فرو رفته بودم چون وقتی دوباره چشامو با

داشت منو آروم روی تختی میذاشت و در همون حال که با پرستاری که تازه وارد اتاق شده بود صحبت می کرد نگاه 

نگرانشو از روی صورتم بر نمی داشت ... دوباره چشامو بستم و این بار وقتی بازشون کردم متوجه پزشک مسنی 

 ای در حال معاینه ام بود ... شدم که با حالت مهربون و پدرانه
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چقدر همه چی سریع گذشت ... مثل یه فیلم که انگار من بیننده اش بودم ... هنوزم حرفای دکتر توی سرم می پیچید 

: شما چطور متوجه نشدید که مبتال به آسم شدید هستید ... علت اون حالت ها و گرفتگی صداتونم همین بوده نه 

 سرماخوردگی ...

رزاد روی مبل نشسته بودم و سعی می کردم حرفای دکتر رو هضم کنم ... دوباره ... دوباره قرص و اسپری ... کنار مه

کابوس دوران کودکیم داشت دوباره تکرار می شد ... وقتی که به دکتر گفتم من وقتی کوچیک بودم مبتال به آسم 

 متوجه اخمای مهرزاد که توی هم رفت شدم ... بودم ولی مدت ها بود که خوب شده بودم و زندگی عادی ای داشتم 

دکتر همونطور که در حال نوشتن نسخه بود رو به مهرزاد گفت : همونطور که خودت حدس زدی آسمه ولی بازم 

خودت بهتر می دونی که توی این جور بیماری ها همکاری بیمار با پزشک چقدر اهمیت داره ... از هر چیزی که 

 د دوری کنه علی الخصوص سیگار و دودش ...ممکنه تحریکش کنه بای

سنگینی نگاه سرزنشگر مهرزاد رو روی خودم حس کردم ... اخمام توی هم رفت ... چه غلطا به اون چه ... سعی 

کردم بهش بی توجه باشم ... یه مسعود واسم بس بود ... نیاز نداشتم هنوز از راه نرسیده کسی دیگه ام توی کارام 

 ه ... سعی کردم حواسمو جمع حرفای دکتر کنم ...بخواد دخالت کن

باید سعی کنه خیلی چیزها رو  "خوب باید این قرصا رو تهیه کنی ... اگه مراعات کنه مشکلی پیش نمیاد ولی فعال -

 رعایت کنه ...

 و نسخه رو به طرف مهرزاد گرفت ...

ر قضیه خودمون ... تو تا کی می خوای منو منتظر بعد با خونسردی به صندلیش تکیه داد و گفت : خوب حاال بریم س

نمی فهمم این همه تعلل و فکر واسه چیه ... این پستی که واست کنار گذاشتم واسه شروع عالیه  "بذاری ... من واقعا

... 

 "الهم گفتم فع "مهرزاد با احترامی که توی صداش مشهود بود گفت : می دونم دکتر حق با شماس ... ولی من که قبال

 به خاطر یکسری مشکالتم شاید تا چند ماه نتونم کارم رو شروع کنم ...

ببین من به این چیزا کار ندارم ... اگه مشکلت فرشاده باید بگم که اون اگه بفهمه به خاطر اون داری موقعیت به  -

ش و باهاش صحبت می خودم امشب می رم پیش "این خوبی رو نادیده می گیری از دستت خیلی شاکی می شه ... اصال

 کنم ...

مهرزاد روی صندلی جا به جا شد : نه ، نه ... باشه در موردش فکر می کنم ... فقط یکی دو هفته بهم فرصت بدین ... 

 بعد من کارمو شروع می کنم ...

 لبخند پیروزمندانه ای روی لبای دکتر نشست و با خرسندی نگاش کرد : باشه ولی زیاد منتظرم نذار ...

و بعد رو به من با لحن مهربان و پدرانه ای گفت : و شما دختر خانم بهتره بیشتر مواظب خودت باشی ... چون دفعه 

بعد اگه همچین حمله ای بهت دست بده شاید شانس این که یک دکتر خوب کنارت باشه رو نداشته باشی ... و واسه 

 منظورم که می شی ؟ ...شروع بهتره از هر چی دود و دم فاصله بگیری ... متوجه 

سرمو تکون دادم و گوشه لبمو گاز گرفتم ... فقط همینو کم داشتم ... هنوز از یه ماجرا بیرون نیومده توی یکی دیگه 

 می افتادم ...

وقتی از آسانسور بیرون اومدیم با اخمای درهم به اون که بی توجه به من با حالت عصبی و قدم های بلند به طرف در 

می رفت نگاه کردم ... چه مرگش شده بود ... می دونستم هر چی هست به خاطر صحبتاش با دکتر بود که خروجی 
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حاال دیگه می دونستم رئیس بیمارستان ... ولی چرا ؟ ... خیلی دلشم بخواد ... یا ... یا شاید خودشم متوجه نگاه های 

ا روی مهرزاد شده بودم ... خدائیش هم با اون کت مشتاق پرستارا روی خودش شده بود ... تمام مدت متوجه نگاه ه

اسپورت و شلوار جین زیادی خوش تیپ شده بود ... با حرص زبونم رو محکم گاز گرفتم ... همینم مونده بود که منم 

 بشینم و ازش تعریف کنم ...

لوم شروع کرد به انقدر سریع دنبالش می رفتم که حس کردم دارم توی دوی ماراتون شرکت می کنم ، دوباره گ

سوختن ... بیرون بیمارستان توی محوطه آخر سر طاقتم تموم شد ... دستمو به دیواری گرفتم و با صدای گرفته ای 

 صداش کردم : ببخشید ... ببخشید ...

چرا هر کاری می کردم اسمش توی دهنم نمی چرخید ... به اون که در حال دور شدن بود نگاه کردم و با فحشی که 

 لب نثارش کردم بلندتر از قبل گفتم : دکتر شکوهی ... زیر

 یه لحظه مکثی کرد و با اخم به طرفم برگشت ...

 از اولم معلوم بود که زیادی از خود متشکره ...

چشاش گشاد شد و انگار تازه یادش افتاد که من بدبخت پشتش و پا به پاش در حال اومدنم ... با قدمای بلندی 

 د ... روم خم شد و با لحنی که فقط می شد گفت لحن یه پزشک نگران بیمارش گفت :خودشو بهم رسون

 حالت خوبه ؟ ... -

 تمام حرصمو توی چشام ریختم و بهش نگاه کردم ...

 بی توجه به نگام به سردی گفت : باید بریم داروخونه داروهاتو بگیرم بعد می رسونمت خونه ...

 اهی کوچولو هم نکرد ...شاکی شدم ، حتی ازم یه عذرخو

 ممنون مزاحم شما نمی شم ، نسخه رو بدین خودم می گیرم ... -

 با لحن مسخره ای گفت : اون وقت چرا ؟ ...

خواستم دهنمو باز کنم که اجازه نداد و با چشای تنگ شده گفت : این چند دقیقه هم روی اون چند ساعتی که توی 

 دیگه ای هست ؟ ... شایدم می خوای جایی بری ؟ ...بیمارستان معطلت شدم ، باز بهانه 

این عوضی چی درباره ی من فکر می کرد ... دندونام رو روی هم فشار دادم و در حالی که از کنارش می گذشتم با 

 عصبانیت گفتم : نیازی به شما ندارم ... خودم هم می تونم برم ...

پتک روی سرم نشست : یعنی می خوای بگی نمی ترسی من به هنوز چند قدمی ازش دور نشده بودم که صداش مثل 

 مسعود چیزی بگم ...

 برگشتم و نگاش کردم ... دستاشو توی جیب شلوارش کرده بودم و با خونسردی به دیوار تکیه داده بود ...

دمون حلش کنم ولی با ابروهای باال رفته و نیشخند گفت : شد دو تا ... شاید اولی رو نادیده بگیرم و بخوام بین خو

اینو که نمی تونم ، چون مسئله به همین راحتی ها هم که فکر می کنی نیست شاید دوباره حمله بهت دست بده ، اگه 

 مسعود بدونه به نظرت بهتر نیست ؟ ...

 مطمئن بودم رنگم پریده ، حسش می کردم ... به چشاش نگاه کردم خواستم چیزی بگم ولی نتونستم ... دهنم واسه

گفتن هیچ حرفی باز نمی شد ... نمی دونستم چرا ولی دلم نمی خواست در مقابل اون از راه آه و ناله دربیام ... دهنمو 

یکی دو بار باز کردم تا چیزی بگم ولی بازم نتونستم ... نمی دونم توی صورتم چی دید که یه لحظه تکیه اش رو از 

 لحن مالیمی گفت : باشه باشه چیزی نیست آروم باش ... دیوار گرفت و در حالی که به طرفم می اومد با
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حاال دیگه به وضوح صدای نفسای بلندم رو می شنیدم ... کمکم کرد روی لبه باغچه بشینم و با لحن آرامش بخشی 

گفت : هیس آروم نفس بکش ... آفرین چیزی نیست ... االن تموم می شه ... قرار نیست مسعود چیزی بفهمه حاال 

 نفس بکش ... خیلی خوبه ...آروم 

نمی دونم چرا ولی توی اون لحظه حرفاشو باور کردم ... با وجود طعنه ها و تمسخرهایی که تا حاال ازش دیده بودم 

 ولی توی اون لحظه توی چشاش تنها چیزی که می تونستم ببینم صداقت بود ...

رد ... زیر چشمی نگاهی بهم کرد و گفت : چه حالل با صدای زنگ موبایلش ازم رو گرفت و تلفنش رو از جیبش دراو

 زاده هم هست ... و ازم فاصله گرفت ...

نمی دونستم دارن بهم چی می گن ... دل توی دلم نبود که نکنه مهرزاد حرفی به مسعود بزنه ... یه لحظه به طرفم 

 اال داشت به طرفم می اومد ...نگاه کرد و از همون فاصله متوجه لبخند اطمینان بخشی که بهم زد شدم ... ح

باشه ... باشه نگران نباش ... نه چیزی نیست گفتم که با منه ... آره اومدم خونه همه چی رو بهت می گم ... باشه ...  -

 خداحافظ ... "فعال

 تلفنو قطع کرد ...

مین مسعود خیلی نگرانم شده بود باید روی تخت باشه ... واسه ه "تازه یادم اومد که موبایلم همراهم نیست و احتماال

 ... به سختی بلند شدم و دستمو به دیوار گرفتم ... 

 کنارم اومد و با لبخند شیطنت آمیزی گفت : خوبی ؟ ...

بدم نمی اومد توی اون لحظه مشت محکمی توی صورتش بکوبم ... می دونست چقدر ترسیدم ، خودشم شاهد بود 

تا وقتی که همین جا واسش دراز به دراز  "ه بودم ولی انگار ول کن نبود ... احتماالچند دقیقه پیش به چه روزی افتاد

 نمی شدم ، دست از این خوشمزگی هاش بر نمی داشت ...

وقتی سکوتمو دید خم شد و زیر گوشم آروم گفت : فقط به خاطر التماسی که توی چشات بود بهش چیزی نگفتم ... 

 حاالم نگران نباش ...

اغش رو روی گوشم حس می کردم ... بعد در حالی که شالم رو که انگار در شرف افتادن بود روی سرم نفسای د

 درست می کرد ، کمی ازم فاصله گرفت و با شیطنت چشمکی بهم زد ...

 با حرص به سینه اش زدم و از کنارش گذشتم ...

بودم که اگه زور و از همه مهم تر جونشو خنده ی سرخوش مردونه اش از پشت سرم شنیده می شد ... انقدر حرصی 

داشتم بدم نمی اومد یه مشت توی اون صورت جذابش بکوبم ... خدایا ببین چطوری مضحکه ی دست یه آدم 

 ازخودراضی مردم آزار شده بودم ...

سواالتی می نگاهی به چهره ی مسعود که با نگرانی نایلون قرصا رو زیر و رو می کرد و در همون حال از مهرزاد هم 

کرد انداختم ... عذاب وجدانم بیشتر شد ... حاال پیش خودش هر اتفاقی که واسه من احمق بیفته سریع ربط می ده به 

نبودنش و فشار عصبی روی من ... البته فشار عصبی تا حدودی درست بود ولی اون که روحشم از گندگاری های من 

د که طرف سیگار کشیدن نمی رفتم ولی بعضی اوقات که جنگ خبر نداشت ... درست بود که شاید روزها می ش

 اعصاب داشتم شاید روزی چند نخ سیگار رو پشت سر هم دود می کردم ... ولی خوب اون که نمی دونست ...

انگار مهرزادم داشت به همین موضوع فکر می کرد ، چون وقتی نگام ناخودآگاه بهش افتاد با اخمای درهم سرش رو 

 داد و رو به مسعود گفت : واسم تکون
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حاالم که چیزی نشده ... مسعود خودت که دیگه می دونی چه جوریه ، باید رعایت کنه ... از دود ، سیگار و تحریک  -

 کننده ها دور باشه همین ... اون وقت می بینی که دیگه مشکلی پیش نمیاد ...

زد کردن به منه ... به مسعود که با ناراحتی نگام می می دونستم لحنش دوباره طعنه آمیز شده که منظورش فقط گوش

کرد لبخند کم جونی زدم و سعی کردم در مقابل حرفاش خودمو نبازم ... از جام بلند شدم و برای فرار از اون جو ، 

 آب و بهانه کردم و به طرف آشزخونه رفتم ... 

لعنت به من که جز دردسر و غصه واسه صندلی رو عقب کشیدم و روش نشستم و سرمو توی دستام گرفتم ... 

 مسعود چیز دیگه ای نیستم ... چرا نمی مردم و آدمای اطرافمو از دست خودم راحت نمی کردم ...

 با حس حضور کسی سرمو بلند کردم و نگامو به اون که با خونسردی در یخچال رو باز می کرد دوختم ...

 پاشو قرصاتو بخور ... االن وقتشه ... -

 ون این که حرکتی کنم فقط نگاش کردم ... دلم می خواست ازش بپرسم منظورش از این کارا چیه ... بد

لیوان رو پر آب کرد و در حالی که روی میز میذاشت خم شد و با لحن جدی ای گفت : می بینیش به چه روزی افتاده 

بدون معطلی می رم به مسعود می گم ... چون ... اگه یکبار فقط یکبار دیگه دستت سیگار ببینم یا بفهمم که کشیدی 

همین االنشم از این که که اون بیچاره پیش خودش داره چه فکرایی می کنه و خودش رو مقصر می دونه پشیمونم ... 

 پس حواستو جمع کن ...

ه توی اخمام توی هم رفت ... هنوز هیچی نشده ببین داره چه جوری باهام حرف می زنه ... میل عجیبی داشتم ک

صورتش بلند داد بزنم : به تو مربوط نیست ... و بعد با لذت به قیافه اش نگاه کنم ... ولی در عوض سعی کردم با 

صورتم بیش از حد تابلو شده بود چون دوباره تغییر موضع داد و با  "تمام وجودم جلوی زبونمو بگیرم ... احتماال

 لبخند حرص دربیاری توی چشام نگاه کرد و گفت :

پرداخت کردم و تا وقتی که من نگفتم این بازی  "این بازی رو دوست نداری نه ؟ ... ولی متاسفانه من پولشو قبال -

 حاال حاالها ادامه داره روشنه ؟ ...

 به سختی سعی کردم فحشی که سر زبونم بود رو بلند نگم ... با لذت نگاهش رو روی صورتم چرخوند : خوبه ...

 بلندی که مخاطبش مسعود بود گفت : مسعود قرصای کتی خانم رو براشون بیار ... االن باید بخورن ...و بعد با صدای 

زیر سنگینی نگاش دستامو زیر میز مشت کردم و در حالی که نگامو به میز دوخته بودم به درستی حدسی که از 

 بازی بدی بشه ...  دیدن اون زده بودم ایمان اوردم ... حس کسی رو داشتن که قرار بود وارد

 

 

*** 

 

 مسعود می شه با هم حرف بزنیم ؟ ... -

 ، چیزی شده ؟ ... "برسشو روی میز گذاشت و با مهربانی به طرفم اومد : آره حتما

 سری تکون دادم و به اون که کنارم روی تخت می نشست گفتم : نه می خواستم بگم من دیگه بر می گردم خونه ...

م کرد ولی اجازه صحبت بهش ندادم و سریع گفتم : قرار بود چند روز پیشت بمونم ولی دیگه بیشتر از با تعجب نگا

 این نمی تونم ... ولی قول می دم هر روز بیام بهت سر بزنم ...
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چرا من نمی فهمم خودت گفتی هنوز کوروش برنگشته ، وقتی اون نیست چه دلیلی داری بری توی اون خونه به  -

 ی تنها زندگی کنی ؟ ...اون بزرگ

 هم تنها بودم ... "تنها که نیستم ، کارگرا هم هستند ... تازه مگه اولین بارمه ... قبال -

به اون که بداخالقی نگام می کرد نزدیک تر شدم : اخم نکن دیگه ... فقط شبا واسه خواب می رم خونه ولی قول می 

 دم هر وقت تو خونه ای بیام پیشت ...

 حرفشم نزن ، همین جا می مونی ... "بدتر شبا تنها بری اونجا که چی بشه ، نه اصال دیگه -

و با لحن متقاعد کننده ای ادامه داد : ببین اگه واسه مهرزاد می گی اون بنده خدا که حرفی نداره ، حتی خودش چند 

 بار بهم گفته یکی از اتاقا رو واست درست کنم ...

 وری راحت نیستم ... دوست ندارم سربار تو و دوستت باشم ...آروم گفتم : ولی من اینط

 عصبی نگام کرد : چرا مزخرف می گی کی گفته تو سربار منی ؟ ...

نگامو ازش دزدیدم : حقیقته ، قرار نیست کسی بگه ، خودم می فهمم ... درست نیست که تو همش بخوای به فکر من 

دم باشم ... ولی قول می دم هر زمان کارات درست شد و خونه خریدی باشی ... من انقدر بزرگ شدم که مواظب خو

 بیام پیشت ...

منو از خودش جدا کرد و با لحن جدی نگام کرد : ببین کتی نمی فهمم این مزخرفات چیه که داری تحویلم می دی 

باید زودتر از اینها  ولی االن که حرفش پیش اومد بهترین فرصت که با هم در این مورد صحبت کنیم ... راستش من

 بهت می گفتم ، ممکن یه کم طول بکشه ، منظورم فروش زمینا و خرید خونه است ...

 سرمو تکون دادم و با لحن موافقی گفتم : باشه مشکلی نیست تا هر زمانی که باشه صبر می کنم ...

یک روز دیگه ازم دور باشی و تنها نه ، نه کتی ببین شاید هنوز متوجه نشدی ولی من دیگه نمی خوام حتی واسه  -

 بمونی ... االنم که کوروش نیست و کسی مزاحممون نمی شه دلم می خواد پیشم بمونی ...

 ولی مسعود من اینجا راحت نیستم ، دلم نمی خواد که مزاحم زندگی تو و دوستت بشم ... -

 ؟ ... از نظر مهرزادم خیالت راحت باشه ...تو مزاحم نیستی عزیزم ، تو به این کارا کار نداشته باش ، باشه  -

 ولی ... -

منو توی آغوشش کشید و با مهربانی گفت : گفتم که دیگه در موردش فکر نکن ... از االن دیگه تنهات نمی ذارم 

 قول می دم ...

عود بود ... با وجود چه حس خوبی بود انگار دوباره برگشته بودم به دوران کودکیم ... همون دورانی که تنها پناهم مس

سالمون هیچ وقت نمی تونستم اونو به چشم دایی ببینم همیشه حس یه برادر و حامی رو برام داشت  12اختالف سن 

 ... ناخودآگاه گفتم :

 کاش خونه مامانی رو نفروخته بودی ... اون وقت یه جا واسه زندگی داشتیم ... -

احتیاج داشتم ... اونم با اون مشتری دست به نقد خونه تنها راه چاره ام  می دونم ولی اون زمان واسه رفتن به پول -

 همین بود ...

سرمو باال اوردم : مسعود چرا داری لجبازی می کنی من که پول خونه رو هنوز دارم ، تازه کوروش هر ماه به حسابم 

 ...کلی پول می ریزه ... می تونیم یه جای خوب رو رهن ، نه حتی بخریم باشه ؟ 

 اخماش توی هم رفت : همینم مونده که برم تو خونه ای که با پول کوروش خریدم ...
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 خریدن نه ، با همون پول خونه می شه یه جا رو رهن کرد ... مسعود ... "سریع گفتم : باشه اصال

ت به خودم این اجازه رو گفتم نه کتی ... اون پول سهم االرث مستانه بود که خواه و ناخواه به تو رسید و من هیچ وق -

 نمی دم اونو ازت بگیرم ...

چه فرقی می کنه مسعود ، مگه قرار نیست من با تو توی اون خونه زندگی کنم خوب بذار منم یه گوشه از مشکالت  -

 رو بگیرم ...

تا زمانی که  "دستاشو قاب صورتم کرد و با لبخند گفت : مشکلی وجود نداره عزیزم که تو بخوای کاری کنی ... فعال

 زمینا فروش بره همینجا می مونم و تا وقتی کوروش نیومده تو هم پیشم می مونی ... همین ...

 با اعصاب خردی دستشو از صورتم کنار زدم ... 

 آهی کشید ...

ریم اونم کتی فقط یه خرده باید بهم فرصت بدی ... استاد جاللی خیلی بهم امید داده ... می گفت با این مدرک معما -

از ایتالیا خیلی راحت می تونم توی اون شرکت استخدام شم ... می گفت شرکت خیلی معروفیه ، حتی گفت شاید 

 واسه ترم آینده چند واحد درسی توی دانشگاه واسم جور کنه ... باشه؟ ... تو فقط یه کوچولو تحمل کن همین ...

 نی بهتر از اینه که از من کمک بگیری ؟ ...عصبی گفتم : یعنی اگه اینجا پیش یه آدم غریبه بمو

 سعی کرد لبخندش رو جمع کنه : کی این حرف رو زده ، چرا مثل بچه ها رفتار می کنی ؟ ...

ازش فاصله گرفتم : خوب تو که آدم بزرگی بگو این کارات یعنی چی ؟ ... از من حاضر نیستی پول قرض کنی ، ببین 

 ی بهم برگردون ... ولی به جای این همینطوری پیش دوست عزیزت موندی ...دارم می گم قرض ، هر وقت تونست

 خنده اش گرفته بود : چرا حاال مثل بچه ها حسودی می کنی ؟ ... بیا اینجا واست توضیح بدم ... "دیگه واقعا

ه لطفی در حق وقتی دید بهش توجهی نمی کنم با لبخند گفت : ببین همه اینا بر می گرده به این که من اونجا ی

می خواد با این کارش لطف  "مهرزاد کردم که الزم نیست جنابعالی چیزی در موردش بدونی ... اون بیچاره هم مثال

منو جبران کنه همین ... و از اونجایی که این چیزا واسش خیلی اهمیت داره اصرار داره تا زمانی که کارامو درست 

 دی ؟ ...کنم اینجا پیشش بمونم ... حاال متوجه ش

 با کنجکاوی نگاش کردم : یعنی چی ؟ تو واسش چی کار کردی ؟ ...

دیگه فضولی کافیه ... همین قدرم واست بسه ... فقط همین رو بهت بگم که من و مهرزاد اونجا حدود دو سالی  -

اون از این که همخونه ای بودیم مثل داداشم دوسش دارم ... انقدرم می شناسمش که بتونم قسم بخورم و بگم که 

 اینجا توی خونه اش هستیم هیچ منتی سرمون نداره ... حاال بهتره دیگه تمومش کنی باشه ...

 با اخم سرمو تکون دادم : ولی هر وقت کوروش برگرده منم برمی گردم خونه ...

 نفس بلندی کشید ...

واست درست کنیم ... االنم بلند شو بهتره باشه هر چی تو بگی ... پس من به مهرزاد می گم که یکی از اتاقا رو  -

 بریم پایین ... درست نیست این همه وقت باال موندیم و مهرزاد رو پایین تنها گذاشتیم ... پاشو ...

تمام این چند ساعت خودم رو باال مخفی کرده بودم به این امید که بر می گردم خونه ولی انگار این روزا هیچ چیزی 

 نمی رفت ...طبق خواسته من پیش 

 سری تکون دادم و بناچار همراهش از اتاق بیرون رفتم ... 

 کله ام رو از الی در بردم توی اتاقش و گفتم : می تونم بیام تو ...
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 سرشو از روی لپ تاپش که روی پاش بود بلند کرد و با لبخند سرشو واسم تکون داد ...

 داری چی کار می کنی ؟ ... -

 چک می کردم ... تو چرا تا این وقت شب بیداری ... داشتم میل هامو -

 کنارش روی تخت نشستم و در حالی که کله ام رو توی لپ تاپش می بردم گفتم : خوابم نمی برد ...

یه دستشو دور شونه هام حلقه کرد و در حالی که لپ تاپش رو کمی جلوتر می کشید با مهربانی گفت : خوب می 

 خوای عکسامو ببینی ...

 سرمو تکون دادم و مشتاقانه گفتم : آره ...

 باشه پس بذار من جواب این رو بدم بعد ... -

همینطور که به اون که داشت صفحاتی که نمی خواست رو می بست نگاه می کردم چشم به صفحه ای خورد و گفتم : 

 مسعود این چیه ؟ ...

 کدوم ؟ ...آه این پروژه دکترام ... -

 اش می کنی ؟ ...داری ترجمه  -

 آره ... و با بی خیالی گفت : چطور ؟ ... -

بدون این که جوابش رو بدم بی اراده دستمو جلو بردم و همینطور که محوشون شده بودم عکسا و مطالب رو رد می 

که  کردم ... کمی که گذشت از سنگینی نگاه مسعود سرمو باال اوردم و نگاهش کردم ... انقدر دقیق نگام می کرد

 سردرگم گفتم :

 چیزی شده ؟ ... -

 نمی دونم خودت بهم بگو ... اینطوری که تو محوش شدی این سوال رو من باید از تو بپرسم ... -

 با گیجی گفتم : یعنی چی ؟ ...

مگه خودت نگفتی چون دیگه از معماری خوشت نمی اومد انصراف دادی ؟ ... خوب منم پیش خودم فکر کردم  -

 ناخواسته باعث انتخاب اشتباه تو شدم ... ولی االن این همه اشتیاق و عالقه تو داره من رو به شک میندازه ... شاید من

 چی ؟ ... 

 کمی خودم رو عقب کشیدم ولی دست مسعود که هنوز دور شونه هام بود مانعم شد ...

 من من کنان گفتم : نه من فقط چون کار تو بود واسم جالب بود همین ...

 و سعی کردم از جام بلند شم و از آغوشش بیرون بیام ...

ولی مانع شد و در حالی که هنوزم توی نگاهش شک و تردید بیداد می کرد با پوزخندی گفت : باشه ... ولی اینو بدون 

حاال هم  اگه به هر کی بتونی دروغ بگی به من یکی نمی تونی ... همون موقع هم که زنگ زدی و گفتی باور نکردم ...

 دیگه دارم مطمئن می شم که یه چیزی رو داری ازم قایم می کنی ...

 با لبخند دستپاچه ای گفتم : اشتباه می کنی ... من آخه چی رو دارم از تو پنهون می کنم ...

 نمی دونم تو بهم بگو ... من که هر چی فکر می کنم به نتیجه ای نمی رسم ... -

فتم و به صفحه مانیتور خیره شدم ... لعنتی حاال باید چی جوابش رو می دادم ... دستش رو گوشه لبمو از داخل گاز گر

زیر چونه ام گذاشت و در حالی که سرم رو به طرف خودش بر می گردوند با لحن جدی ای گفت : ... کتی موضوع 

 چیز دیگه ایه مگه نه ...
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 با دستپاچگی نگامو ازش دزدیدم ...

 کتی ... -

 خوب من ... من ، -

 تو دانشگاه با کسی مشکل پیدا کرده بودی ؟ ... -

 این حرف رو روی هوا زدم ... شاید این تنها راه نجاتم از این مخمصه بود ...

 خوب ... آره ... -

احمقی ... یعنی به خاطر مشکل با یه نفر از دانشگاه انصراف دادی ... نمی تونستی کالسات یا واحدهای  "واقعا -

 باید درست رو ول می کردی ... "رسیت رو عوض کنی تا دیگه اونو نبینی ... یعنی حتماد

 مسعود من ... -

سالته ... مگه هنوزم بچه ای که نمی تونی واسه زندگیت یه تصمیم  00نمی دونم چی باید بهت بگم ...  "کتی واقعا -

 نگاه به خودت بنداز ... درست بگیری ... االن باید مدرکت رو گرفته بودی ولی االن یه

 "خوبه همین رو فقط کم داشتم ... خودم کم بدبختی داشتم حاال واسه کاری که نکرده بودم و موضوعی که اصال

 واقعیت نداشت هم مجبور بودم بداخالقی ها و غرولندهاش رو تحمل کنم ...

 مدارکت رو میاری میدی به من ، خودم می رم دنبال کارات ... -

 ی گشاد شده نگاش کردم : چی ؟ ...با چشا

همین که شنیدی ، توی اولین فرصت مدارک تحصیلی ات رو واسم میاری ... شاید با اون واحدهای پاس شده  -

 بتونیم کاری کنیم که بتونی درست رو ادامه بدی ...

 ولی مدارک من که اینجا نیست خونه کوروشه ... -

 مرده گفت : هر جایی که هست توی اولین فرصت واسم میاری ... فهمیدی ...با بد اخالقی نگام کرد و با لحنی ش

ته دلم قیلی ویلی رفت ، چه روزهایی که حسرت رفتن به دانشگاه رو خورده بودم و از کارم پشیمون شده بودم ... 

استم دوباره با ولی ... نمی دونم باز چم شده بود ، شاید همون لجبازی همیشگی یا شایدم مثل دیوونه ها می خو

کوروش لج کنم ، هر چی که بود با وجود این که آرزوم بود که دوباره برگردم دانشگاه با بی تفاوتی از جام بلند شدم 

 و در حالی که به طرف در می رفتم گفتم :

 ولی من حوصله دانشگاه رفتن رو ندارم ... پس بهتره الکی خودت رو به زحمت نندازی چون من نمی رم ... -

 وقتی از اتاق بیرون می رفتم صداشو شنیدم که با خونسردی می گفت : خواهیم دید ...

 به خاله که همچنان در حال قربون صدقه رفتنم بود لبخند زدم ...

 سیامک کجاست ... نیومده هنوز ؟ ... -

 چرا عزیزم رفته حموم ... -

 به در بسته حموم به آرومی گفتم : دیگه کسی نیومده ؟ ...آها ... دیگه چه خبر اوضاع مرتبه ؟ ... و با نگاهی  -

خدا رو شکر انگار همه چی مرتبه ... این بچه هم داره خرد  "خاله هم مثل من به آرومی گفت : نه عزیزم ... نه فعال

 خرد همه رو پس می ده ...
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بهم خبر بدین باشه ؟ ... البته  "خوب خدا رو شکر ... ولی اگه خبری شد یا به چیزی احتیاج پیدا کردین حتما -

بهم بگین ... آخه شاید چند وقتی  "سیامک رو که می شناسم ولی شما که شماره موبایلمو دارین ، هر چی که شد حتما

 نتونم مثل قبل بهتون سر بزنم ، می دونین که دایی مسعودم اومده و یه کم روی رفت و آمدهام حساسه ...

 بت گفت : می دونم دخترم سیامک یه چیزایی بهم گفته ...دستی به سرم کشید و با مح

با باز شدن در حموم نگاهی به سیا کردم ... حوله روی سرش بود و در حالی که موهاشو خشک می کرد به طرف 

 آئینه ی گوشه اتاق رفت ...

 مامان با کسی داشتی حرف می زدی ؟ ... -

 متوجه من نشده بود زدم ...عجب گوشای تیزی ... لبخندی به اون که هنوز 

 عافیت باشه ... -

سریع به عقب برگشت و با تعجب نگام کرد : به به باد آمد و بوی عنبر آورد ، چه عجب شما قدم رنجه کردین و به 

 کلبه درویشی ما یه سر زدین ؟ ...

 مراعات خاله رو کردم و با ایما و اشاره گفتم : گمشو دیوونه ...

 روزی بود که اینورا نیومده بود نه مامان ؟ ... 10،  12نه جدی می گم ناپرهیزی کرده بودی ... یه نیشش باز شد : 

 خاله ببینید چی می گه ؟ ... -

 خاله در حالی که از جاش بلند می شد رو بهم گفت : ولش کن مادر بی خود می گه ... برم ببینم چاییم دم کشید ...

 ن می رفت گفتم : خاله زحمت نکشید ...به خاله که داشت از اتاق بیرو

بعد سریع بلند شدم و کنار سیا که هنوز جلوی آئینه در حال خشک کردن موهاش بود رفتم : خاله گفت وقت دفاعت 

 این هفته است آره ؟ ...

 آره چه سریع خبرا رو با هم رد و بدل کردید ... -

 مشتی به بازوش زدم : دیوونه لوس ...

با بلند شدن زنگ گوشیم قطع کردم و سریع نگاهی به صفحه اش کردم ... مسعود بود ... گوشه لبمو گاز ادامه حرفم 

 گرفتم ...

 سالم ... -

 سالم کجایی ؟ ... -

 نفس حبس شدم رو آزاد کردم ، خدا رو شکر صداش عادی بود ...

 اومدم بیرون یه خرده هوا بخورم ، یه کم هم خرید داشتم ... -

 می گفتی با هم می رفتیم ، چرا تنهایی رفتی ؟ ... خوب -

 نه همینطوری حوصله ام خونه سر رفته بود شما هم که نبودین واسه همین ... -

 باشه می خوای آدرس بده اگه کارت تموم شده بیام دنبالت ... -

 نه نه چیزی چشممو نگرفته ، االنم داشتم ماشین می گرفتم برگردم خونه ... -

 شه منتظرتم دیر نکنیا ، مواظب خودتم باش ...با -

 باشه مرسی خداحافظ ... -
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تلفن رو قطع کردم و سریع پالتو و شالمو که آویزون کرده بودم برداشتم و به سیامک که با تعجب نگام می کرد 

 گفتم : مسعود بود باید برم خونه ...

 بور بودم دروغ بگم ... اون که شما رو نمی شناسه ...وقتی سکوتشو دیدم گفتم : سیا اینطوری نگام نکن ... مج

 خوب راستشو بگو تا کی می خوای اینطوری ادامه بدی ؟ ... -

 عصبی نگاش کردم : سیا بس کن دوست ندارم دربارش حرف بزنم ...

 رم شده بود ... از روی تاسف سری واسم تکون داد ولی بعد با تعجب نگام کرد ... انگار تازه متوجه سر و وضع و ظاه

 جلوی آئینه شالمو درست کردم و با لبخند گفتم : چیه خوشگل ندیدی تا حاال ؟ ...

باید به مسعود یه دست مریزاد بگم ... ببین هنوز چند روز نیومده کاری کرده که من  "با لبخند نگام کرد : نه واقعا

 تره هم خرد نمی کردی تو این مدت ...توی این مدت نتونستم انجام بدم ...واال تو که واسه حرف من 

 از توی آئینه با خنده گفتم : این چه حرفیه شما آقائین ...

 با پوزخند گفت : اینو نگی چی بگی ...

 اوا دختر کجا شال و کاله کردی داری می ری ؟ ... من تازه واست چایی اوردم ... -

 برم ... "ولی یه کاری واسم پیش اومده باید حتما در حالی که از اتاق بیرون می رفتم گفتم : مرسی خاله

 شروع کردم به پوشیدن پوتین هام ...

 بهتون زنگ می زنم ... "مواظب خودتون باشید ... شاید نتونم زود به زود بهتون سر بزنم ولی حتما -

 صبر کن منم میام ... -

 به سیا که داشت کاپشنش رو تنش می کرد با تعجب نگاه کردم ...

 تو کجا ، مگه تازه حموم نبودی ... سرما می خوری دیوونه ... -

 نه وایسا میام واست ماشین بگیرم ... -

 دیگه چشام داشت چهارتا می شد ...

 واسم ماشین بگیری ؟ ... مگه اولین بارمه که دارم از این جا بر می گردم خونه ... -

 .بی توجه به حرفم شروع به پوشیدن کفشاش کرد ..

 هم با این سر و وضع نمی اومدی ... "اولین بارت نیست ، ولی قبال -

 زده به سرت ... -

 االن این دم غروبی اراذل و اوباش سرکوچه وایسادن ، توئم االن زیادی جلب توجه می کنی ، اینطوری بهتره ... -

 جوریه که جلب توجه می کنم ... من االن قیافه ام چه "با حرص گفتم : عجبا به حق چیزای نشنیده ... مثال

خاله پادرمیانی کرد و گفت : ناراحت نشو دخترم ، راست می گه ... قربونت برم زیادی خوشگل شدی ... اینطوری 

 خیال ما هم راحت تره ... خودت که اینجور محله ها رو می شناسی ... بذار واست ماشین بگیره ...

ی روی صورتش ازش خداحافظی کردم و از خونه بیرون اومدم ... در که بسته لبخند زورکی به خاله زدم و با بوسه ا

 شد با چشم غره ای رو به سیا گفتم :

 این مسخره بازی ها چیه که داری در میاری ... سیا به خدا یه چی بهت می گما ... -

 ی مامان که نمی شد ...با لبخند نگام کرد : اوه حاال انگار چی شده ، می خواستم باهات حرف بزنم ... جلو

 چشامو تنگ کردم و بهش نگاه کردم : خوب ...
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 بذار از این جا رد شیم جلوی این همه الت و لوت که نمی شه ... "فعال -

 

این فصل سال که هوا  "نگاهی به اطراف انداختم ... راست می گفت همیشه دم غروبی اینجا غل غله می شد مخصوصا

دیگه بدتر ... نگاه ها رو روی خودم حس می کردم ... این همه از این جاها رد شده بودم زودتر هم تاریک می شد 

ولی چون خیلی هاشون نمی دونستن دخترم غیر از هومن و یکی دو نفر دیگه که اونام تصادفی متوجه شده بودن هیچ 

 وقت به مشکلی برنخورده بودم ...

 : خوب ... سر کوچه منتظر تاکسی ایستادیم ، رو بهش گفتم

 اوضاع چطوره ، منظورم با اون دوست مسعوده ، همه چی ردیفه مشکلی نیست ؟ ... -

 چقدر لحنش برادرانه بود مثل نگرانی یه برادر واسه خواهرش ...

 ناخودآگاه بهش لبخند زدم : نه همه چی مرتبه ، با هم صحبت کردیم ، قرار نیست چیزی به مسعود بگه ...

 ؟ ... اون وقت چرا باید این لطف رو در حقت بکنه و از اون همه پول بگذره ؟ ... "د : واقعابا شک نگام کر

ای سیا اگه بدونی که موضوع حاال فقط پوال نیست ... نگامو به خیابون و ماشین های گذری دوختم و سعی کردم وقتی 

ارتباط با عزیزانم داشتم توش مهارت پیدا می خوام بهش دروغ بگم خونسرد و طبیعی باشم ... کاری که این روزا در 

 می کردم ... 

 هیچی گفته به خاطر دوستی با مسعود چیزی نمی گه ... -

و در همون حال واسه ماشین آرم داری که از رو به رو واسم چراغ داد سر تکون دادم ... با توقف ماشین و با وجود 

 ودش داره ، با لحنی که سعی می کردم شاد باشه گفتم :این که می دونستم نگاهش هنوز شک و تردید رو توی خ

امیدوارم دفاع خیلی عالیه ای داشته باشی ... می دونی که مسعود یه خرده روی رفت و آمدم حساسه ، ولی قول می  -

 اون روز باهات تماس بگیرم ... "دم حتما

ت باش ... راستی اگه مشکلی پیش اومد هر در حالی که در ماشینو واسم باز می کرد گفت : می فهمم ، مواظب خود

 مشکلی کتی ... اینو بدون که همیشه می تونی روی من حساب کنی ... میفهمی که چی می گم ؟ ...

انقدر لحنش خالصانه بود و توش صداقت موج می زد که به سختی اشکامو که سعی می کردن توی چشام جمع شن رو 

 به عقب روندم ...

 قته که بهم ثابت شده که همیشه می تونم روت حساب کنم ... ممنونم سیا ...می دونم خیلی و -

لبخندی بهم زد و در حالی که کیف پولشو از جیبش در می آورد و به راننده آدرس رو می داد ، با سر ازم خداحافظی 

اون خودش به اندازه کرد ... با حرکت ماشین نفس راحتی کشیدم ... از دروغی که بهش گفته بودم راضی بودم ... 

کافی دردسر و مشکل داشت ... من دیگه باید یاد می گرفتم بار مشکالتمو به تنهایی به دوش بکشم ... سرمو به 

 شیشه چسبوندم ... این یعنی یه شروع تازه توی زندگیم که دانسته داشتم توش قدم برمی داشتم ...

 

 

*** 
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در کابینت رو باز کرد از ترس از جام پریدم و لیوان آبی که در حال  یه لحظه با دیدن دستی که از باالی سرم

شستنش بودم از دستم ول شد و با صدای خیلی بد و بلندی روی سینک ظرفشویی افتاد ... به مسعود که سرش رو 

 توی آشپزخونه اورد و چشم غره ای نثارم کرد آروم و زیر لب گفت : متاسفم ...

با دکتر جاللی استادش صحبت می کرد نسبت به هر صدایی حساس می شد اونم وقتی که  می دونستم که چقدر وقتی

 قرار بود در مورد شروع کارش حرف بزنند ...

بعد برگشتم و به اون که با بی خیالی نمی دونم دنبال چی توی کابینت رو زیر و رو می کرد نگاهی عصبی کردم ... و 

 ابینت برداره تا من بتونم مابقی ظرف های شام رو بشورم ولی انگار نه انگار ...کالفه منتظر شدم تا دست از سر اون ک

 برید کنار ... "میشه لطفا -

در حالی که نگاهی به سر تا پام مینداخت با ابرویی باال رفته گفت : وقتی یه خانم خوشگل انقدر مودبانه ازم چیزی 

 نمی تونم قبول نکنم ... "بخواد معموال

 ژست مسخره ای خودشو کنار کشید ... و بعد با

 تنها کلمه ای که به وضوح توی ذهنم نقش بست : عوضی بود ... و بعد سعی کردم بهش بی توجه باشم ... 

 خوش گذشت ؟ ... -

 به اون که به کابینت ها تکیه داده بود نگاه کردم : چی ؟ ...

 شت ؟ ...با لبخند شومی نگام کرد : دیدار دوستان ؟ ... خوش گذ

 نگامو ازش گرفتم و سعی کردم خونسرد باشم : نمی فهمم درباره چی حرف می زنید ...

باید باور کنم ؟ ... یعنی تو فکر می کنی منم مثل مسعود به همین راحتی چرندیاتی که  "کمی به طرفم خم شد : جدا

 بهش گفتی رو باور می کنم ؟ ...

واسم مهم نیست چی فکر می کنید ... در ضمن بهتره حد خودتونو حفظ کنید کمی ازش فاصله گرفتم و عصبی گفتم : 

 وگرنه ...

 دوباره بهم نزدیک شد و با ابروهای باال رفته نیشخند زد : وگرنه چی به مسعود می گی ؟ ...

ندارم با و با لحن موافقی سرشو تکون داد : منم موافقم ، این می تونه بهترین کار ممکن باشه چون خودمم دوست 

 بهترین دوستم این کار رو بکنم و یه جورایی سرشو کاله بذارم ...

 با این حرفش دهنم بسته شد ... وقتی که الکی تهدیدش می کنی این می شه نتیجه اش ... نوش جونت ...

 وقتی سکوتمو دید خنده ی بدجنسانه ای کرد : خوب نگفتی خوش گذشت ؟ ...

 جوابشو ندادم ...

 نی خیلی بده که مسعود اونطوری که من تو رو شناختم هنوز تو رو نشناخته ...می دو -

 عصبی نگاش کردم : توئم هنوز منو نشناختی ...

 ؟ ... شاید ... ولی خوب "متفکرانه نگام کرد : واقعا

 فرصت واسه این کار رو حاال حاالها دارم مگه نه ؟ ... 

زدم توی چشاش : می دونی چیه به نظرم تو یه آدم حقیر و بیماری که از  شیر آب رو بستم و مقابلش ایستادم و زل

اذیت کردن دیگران لذت می بری ... ولی من این اجازه رو بهت نمی دم ... حتی اگه شده همین حاال همه چی رو به 

 مسعود بگم این کار رو می کنم تا از دست آدم سادیسمی مثل تو راحت شم ...
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م یه لحظه قلبم وایساد ... زیاده روی کرده بودم ... نگاهی به اون که تمام مدت با چشای تنگ با تموم شدن جمله ا

شده بهم خیره شده بود کردم ... سعی کردم درستش کنم ولی قبل از این که بتونم حرفی بزنم سری تکون داد و در 

 حالی که آروم واسم کف می زد گفت :

میم خودت رو گرفتی ... در این صورت من نمی تونم مانع تو بشم ، واسه همین عالیه ... به نظر می رسه که تو تص -

 خودم کار تو رو راحت می کنم ...

و قبل از این که من بتونم جلوش رو بگیرم با صدای بلند مسعود رو صدا زد ... رنگم پرید و واسه این که وسط 

و نگامو با ترس به در آشپزخونه دوختم ... مسعود در آشپزخونه ولو نشم گوشه کابینت رو با دستم گرفتم و فشردم 

حالی که هنوز موبایلش دستش بود و داشت به حرفای مخاطبش گوش می داد با اخمای درهم جلوی در اومد و 

منتظر نگامون کرد ... قلبم داشت می اومد توی دهنم ... بی اختیار برگشتم و به مهرزاد که کنارم ایستاده بود نگاه 

. و با تعجب دیدم که نگاه اونم به منه ... و بعد با خونسردی ازم رو برگردوند و رو به مسعود با صدای آرومی کردم ..

 گفت :

 هیچی فکر کردم تلفنت تموم شد ... و با اشاره دست گفت : برو ... کاریت نداریم ... -

ه بیرون رفت ... یه دستمو روی چشام مسعود با عصبانیت دوباره چشم غره ی دیگه ای نثارمون کرد و از آشپزخون

 یه سادیسمی روانی بود که از آزارم لذت می برد ...  "گذاشتم و سعی کردم اعصابمو آروم کنم ... این آدم واقعا

 با عصبانیت سرمو بلند کردم : تو ... تو ...

ه شاید تصمیمی که گرفته بودی با لبخند سرش رو تکون داد : من چی ؟ ... بد کردم که نجاتت دادم ... فکر کردم ک

 یه خرده عجوالنه بوده ... خودت بگو درست حدس نزدم ؟ ...

 مستاصل شده بودم ، اعصابم پاک بهم ریخته بود ، چشامو بستم و گفتم : چی از جونم می خوای ؟ ... "دیگه واقعا

 ...هیچی من فقط ازت یه سوال کردم ولی نمی فهمم تو چرا انقدر جبهه گرفتی ؟  -

صداش بیش از حد مالیم و مهربان بود ... با تعجب چشامو باز کردم ولی با دیدن شیطنت توی چشاش متوجه شدم 

 که دوباره داشت مسخرم می کرد و بازیم می داد ...

 دوباره داغ کردم : چون بهت مربوط نمی شه ...

... همیشه اول فکر کن و بعد حرف بزن  دوباره شروع نکن ... هنوز حالت جا نیومده و رنگ صورتت برنگشته -

 عزیزم ...

 محکم زدم توی سینه اش : تو یه روانی هستی ...

ولی جمله ام با فشاری که به مچ دستم که هنوز روی سینه اش بود می داد نصفه موند ... داشت اشکم در می اومد ... 

ه کردم ... سعی کردم مچ دستم رو از دستش به اون که حاال هیچ مالیمتی توی صورتش دیده نمی شد با ترس نگا

 دربیارم ...

یه بار گفتی و من نشنیده گرفتم ولی بار دیگه ازت بشنوم این استخون ظریف رو واست می شکنم ... روشن شد ؟  -

... 

م به ناچار سرمو تکون دادم ... فشار دور مچم رو کم کرد ولی همونطور که دستم توی دستش بود طوری به طرفم خ

 شد که من به ناچار مجبور شدم تا آخرین حد ممکن به کابینت پشت سرم بچسبم و عقب برم ...

 بهتر شد ... ولی حاال که از رفتار قبلی من خوشت نیومده چطوره از این به بعد طبق قواعد من بازی کنیم ؟ ... -
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ن بود که یه بیمار روانی باشه که رفتاراش داشتم ازش می ترسیدم ... یعنی ممک "با گیجی نگاهش کردم ، دیگه واقعا

 دست خودش نباشه ...

 صدای مسعود که هنوز در حال صحبت بود از بیرون آشپزخونه به گوش می رسید ...

 از حاال به بعد وقتی هوس کردی سری به زندگی گذشته ات بزنی بهم می گی ... -

 بدون خبر از من شیطنت کرده باشی اون وقت ...  و تهدید کنان توی چشام زل زد : و اگه بفهمم یواشکی و

 ابروهاش رو باال داد : اون روی خشن منو هم می بینی فهمیدی عزیزم ؟ ...

چقدر دلم می خواست االن مسعود سر می رسید و می دید دوست عزیزش منو چطور یه گوشه گیر انداخته و روم 

وضی روانی رو بگیرم ولی االن ... چه کار دیگه ای از دستم خم شده ... اون وقت من می دونستم چجور حال این ع

 برمی اومد جز این که طوری رفتار کنم که انگار گوش به حرفش می کنم ؟ ...

 وقتی منتظر دیدمش با تعلل سرمو تکون دادم ...

عود مدیونم ... مچ دستمو ول کرد و در حالی که کمی ازم فاصله می گرفت با جدیت گفت : متاسفم ولی اینو به مس

 نمی تونم بذارم خودتو بیشتر از این توی هچل بندازی متوجه می شی ؟ ...

نمی تونستم رفتارشو درک کنم ... یعنی وقتی االن داشت با این  "با گیجی و درماندگی نگاش کردم ... دیگه واقعا

ش واقعی بود ؟ ... یا اینم لحن جدی که می شد محبت پشت کالمش رو کامل حس کرد باهام صحبت می کرد رفتار

 یه بازی جدید بود ؟ ...

انگار متوجه آشفتگی و گیجی ام شد چون با مهربانی دستی به گونه ام کشید که سریع عکس العمل نشون دادم و 

 خودم رو کنار کشیدم ...

ال با این موضوع کنار بیای که شونه ای باال انداخت و با بی تفاوتی گفت : بهتره عاقالنه رفتار کنی ... باید از همین حا

وقتی دارم مسئله به این مهمی رو از مسعود مخفی می کنم نمی تونم جلوی کارای تو رو نگیرم ... پس بهتره مواظب 

 خودت باشی و خودت رو به دردسر نندازی ...

 و منتظر نگام کرد ... آروم سرم رو تکون دادم ...

رم گذشت ... نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم و به اون که حاال داشت بدون این که حرف دیگه ای بزنه از کنا

از در بیرون می رفت نگاه کردم ... خودم رو روی صندلی انداختم و سعی کردم بفهمم منظور اون از این رفتارا چیه ؟ 

رفای خیرخواهانه همونطور که می گفت رفتاراش از سر خیرخواهی بود یا هدف دیگه ای پشت این ح "... آیا واقعا

 اش پنهان شده بود ... 

سرمو توی دستام گرفتم : ولی چی ؟ ... چقدر احمق بودم که انقدر زیاد و پشت سر هم آتو دست این آدم داده بودم 

... 

 

خواب آلود از پله ها رفتم پائین ... صدای تلویزیون بقدری بلند بود که اگه توپ هم در می کردن صدا به صدا نمی 

د ... پس بی خیال سالم کردن شدم و کنار مسعود روی مبل لم دادم ... مسعود یه نگاه به من کرد و در حالی که رسی

 صدا رو کم می کرد با اخم تصنعی گفت :

 به به سالمت کو ؟ ... -

 با سالمی آروم سرمو به بازوش تکیه دادم ...
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 دستشو دورم حلقه کرد :

 این همه خواب ... خدا قوت یه وقت خسته نشی از -

 زیر لبی خندیدم : خوب چی کار می کردم ، کاری نداشتم که پاشم ...

 انجام می دادی ... خسته نمی شی انقدر بیکار می گردی ؟ ... "خوب همون کارایی که قبال -

می کردم که انجام می دادم رو االن جلوی روش  "مسعودم حرفا می زد اگه همون کارایی که قبال "چشامو گردوندم 

 "پس می افتاد ... پس بی خیالش ... 

 واسه عوض کردن بحث گفتم : امروز کارات خوب پیش رفت ؟ ...

 آره قرار شد کارمو توی شرکت از همین هفته شروع کنم ... -

 جدی ؟... چه خوب !! ... -

گفت : آره ، تو هم پاشو یه  دستی به موهای ژولیده ام کشید و در حالی که با انگشتاش داشت مرتبشون می کرد

 چیزی بخور ... واسه ناهار هر چی صدات کردم بیدار نشدی ...

 با تنبلی گفتم : بذار هنوز چشام باز نمی شه می رم ...

 پاشو دختر خوب ببین دوباره صدات گرفته ، پاشو از وقت قرصاتم گذشته ... -

دست و صورتتو بشور االن مهرزاد  "تم زد و گفت : پاشو اقالوقتی دید بهش توجه ای نمی کنم چند ضربه آروم به پش

 میاد می گه ما چه دختر شلخته ای داریم ...

 بی اراده با شنیدن اسمش اخمام توی هم رفت : مگه دوست عزیزت کجا رفته ؟ ...

وی حیاط سیگار با این که چشام بسته بود ولی می تونستم لبخندی که حاال روی لباش نشسته رو حس کنم : رفته ت

 بکشه ...

با پورخندی گفتم : از اولم می دونستم دوستت نرمال نیست ... توی این سرما پا شده رفته توی حیاط ، خوب همین 

 جا می کشید پسره ی دیوونه ...

 کتی ؟ ... -

 آروم چشامو باز کردم و معصومانه نگاش کردم ...

 ین سرما این کار رو می کنه ؟ ...خوب راست می گم آخه کدوم آدم عاقلی توی ا -

 با اخمای درهم گفت : اون بیچاره به خاطر تو رفته که اذیت نشی ، اون وقت اینه جواب محبتاش ؟ ...

جل الخالق به خاطر من ؟!! ... اون که سایه ی منو با تیر می زنه ... دوباره اون حس بدبینی به جونم افتاد و به این 

خودشیرینی جلوی مسعود خواسته خودش رو خوب نشون بده وگرنه رفتارش جلوی من که  نتیجه رسیدم که از فرط

نشون نمی ده زیاد نگران حال و روزمه ... با یادآوری حرصایی که توی این مدت از دست کاراش خورده بودم بی 

 ادم زیر لبی نبود ...اراده فحشی زیر لب نثارش کردم ، که با دیدن اخمای مسعود که بیشتر توی هم رفت فهمیدم زی

 گوشه لبمو گاز گرفتم و مظلومانه گفتم : شنیدی ؟ ...

با وجود تالشی که جلوم برای حفظ اخماش کرد ولی با دیدن لبخند روی لبش دستامو دور گردنش حلقه کردم و 

 گفتم : مسعود ...

ی که من پیش مهرزاد شرمنده شم خودت رو لوس نکن رفتارت خیلی بد شده کتی ... دوست ندارم طوری رفتار کن -

... 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

5 9  

 

 "شرمنده شه ؟ ... بیچاره خبر نداشت ...  "

 بوسه ای از صورتش گرفتم : قول می دم حاال آشتی ؟ ...

یه نگاه به من که با گردن کج و التماس نگاش می کردم کرد و با شیطنت گفت : باشه یه گربه ملوس که بیشتر ندارم 

 شب با تو ...ولی به شرط این که شام ام

 می دونست چقدر از این کلمه بدم میاد واسه همین یه نیشگون حسابی از بازوش گرفتم که آخش دراومد ...

 با حرص گفتم : می دونی فکر کنم یادت رفته باشه این گربه ملوس گاهی پنجول های خوبی هم داره ...

ته بود ... مهرزاد چرا اونجا وایسادی بیا مجلس بی همینطور که جاش رو دست می کشید با خنده گفت : آره یادم رف

 ریاس ...

 به اون که روی مبل کنار مسعود می نشست نگاه کردم با وجود چهره ی آرومش ولی چشاش می خندید ...

 مسعود با شیطنت گفت : برو به جون من دعا کن ، شام امشب هم حل شد ...

اخمای منو توی هم برد و لبخند حرص دربیاری روی لبای مهرزاد  و با اشاره به من لبخند شیطنت آمیزی زد که

 نشوند ...

 

 

*** 

 

 

 وای سیا تبریک می گم ... -

 و با افسوس گفتم : خیلی دوست داشتم بیام ولی نشد دیگه ...

 بیا ... می خوام یه سور حسابی بهت بدم ... "امروز چی ؟ ... اگه تونستی حتما -

؟ ... خوب اگه اینطوریاس و حاالم که انقدر اصرار داری  "چه پایین پریدم و با خوشحالی گفتم : واقعااز روی لبه باغ

 تا یه ساعت دیگه اونجام ... می خوام حسابی تیغت بزنم ...

 خنده سرخوشی کرد ...

چی می خوای بگی  باشه بیا منتظرتم فقط زودتر بیا که واسه برگشت به شب نخوری ... راستی اون وقت به مسعود -

 ؟ ...

 در خونه رو باز کردم و با لبخند گفتم : نگران مسعود نباش می گم امروز حوصله ...

بهت زنگ می زنم سیا ... دستپاچه تر از قبل از این که اسمشو بلند  "بقیه حرفم رو قورت دادم و دستپاچه گفتم : بعدا

 گفتم ساکت شدم ...

 کتی ؟ ... چیزی شده ؟ ... -

 خداحافظ ... "نه ، نه کاری نداری فعال -

 آروم سرمو تکون دادم و سعی کردم با احتیاط از کنار مهرزاد که با اخمای درهم جلوی در ایستاده بود رد شم ...

 جایی تشریف می برین ؟ ... -

ام می کرد با تمسخر سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم ... آروم به عقب نگاه کردم رو به اون که حاال با طلبکاری نگ

 گفتم : بله با اجازتون ...
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 سرشو تکون داد و با خونسردی گفت : یادم نمیاد اجازه ای داده باشم ...

 عوضی ... رومو ازش گرفتم و به راه افتادم ...

 کجا ؟ ... -

ا راه بود چون اگه قرار بی توجه به حرفش به راهم ادامه دادم ... تصمیم گرفتم بهش بی توجه باشم ... شاید این تنه

بود از االن بهش جواب پس بدم دیگه تا آخر فاتحه ام خونده می شد ... آره تنها راه این بود که ندیده می گرفتمش 

 تا حساب کار دستش بیاد پسره ی فضول ...

 آییییییی ، دیوونه دستم شکست ... -

 با دست آزادم سعی کردم بازوم رو از توی دستش درآرم ...

 ولم کن عوضی ... -

 با اخم زل زد توی چشام : نشنیدی چی گفتم ؟ ... پرسیدم داری کجا می ری ؟ ...

 به تو مربوط نیست ... فکر کردی چی کاره ی منی توی کارام دخالت می کنی ؟ ... -

 انگار این جواب دلخواهش نبود چون فشار روی بازوم بیشتر شد ...

 می خوام برم خونه یه خرده از وسایلمو بردارم ...باشه ... باشه می گم ...  -

 ؟ ... "چشاشو تنگ کرد : واقعا

بی توجه بهش سرمو تکون دادم و روی بازوم که حاال ول کرده بود دست کشیدم ... لعنتی فکر کنم کبود شده باشه 

... 

 باشه حاال که داری راست می گی بیا سوار شو ... خودم می رسونمت ... -

 پالتوم رو که باال زده بودم رو ول کردم و با تعجب گفتم : چی ؟ ... نه ، نه خودم می رم ... مزاحم نمی شم ... آستین

 با لبخند شومی گفت : نه مزاحم نیستی ... االن کاری ندارم می رسونمت ...

می خواست برم پیش سیا درست بود که اول می خواستم برم خونه و یکسری از وسایلمو بردارم ولی االن بیشتر دلم 

 و اگه اون می اومد همه ی نقشه هام واسه دیدن سیا خراب می شد واسه همین دستپاچه گفتم :

 نه ممنون آخه می خوام یه خرده قدم بزنم ... -

در حالی که منو به طرف ماشینش که جلوی خونه پارک کرده بود می برد نیشخندی زد و گفت : باشه به اون مقوله 

 رسیم ... حاال سوار شو ...هم می 

مطمئن شدم صدای خنده ها و حرفامو از پشت در شنیده که انقدر واسه رسوندنم گیر داده بود ... لعنت  "دیگه واقعا

بهش ... این مگه کار و زندگی نداره چرا همش خونه هست ... از سر ناچاری روی صندلی نشستم و به اون که داشت 

 دم ؟ ... حاال من باید چجوری از دستش فرار می کردم ؟ ...ماشینو دور می زد نگاه کر

 با توقف ماشین سریع پایین پریدم : ممنون از این که منو رسوندین ... دیگه برید من خودم بر می گردم ...

 با پوزخند نگام کرد : مشکلی نیست منتظر می مونم تا برگردی ...

 دن وسایلم یه خرده طول بکشه ...نه، نه ... بهتره برید آخه ممکنه جمع کر -

 گفتم منتظر می مونم ... حاالم برو ... -

از حرصم در رو محکم بهم کوبیدم ... دیوونه ام کرد ... عجب گیری بود ... همش تقصیر مسعود بود که انقدر بهش 

 ر مصیبت با این نداشتم ...رو داده بود ... آره همش تقصیر مسعود بود اگه از اول یه جا رو اجاره کرده بود من انقد
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حاال بیا همه ی کارا رو می کنی دست این بشر پشت سر هم آتو می دی ، اون وقت تقصیر رو گردن مسعود بیچاره 

میندازی که روحشم از هیچی خبر نداره ... با عصبانیت در خونه رو باز کردم و محکم بهم زدم ... ولی سریع پشیمون 

توجه اومدنم نشده بود با این سر و صدا همه رو خبردار کرده بودم ... حرکت پرده های شدم ... حاال اگه کسی هم م

پشت پنجره ها مهر تائیدی شد به فکرم و اعصابمو بیشتر بهم ریخت ... با حرص قدم برمی داشتم و به طرف 

... حداقل اینجوری ساختمون رفتم ... خوب حاال که اینجوریه در سالن رو هم باز کردم و پشت سرم بهم کوبیدم 

 بهشون نشون می دادم که اعصاب ندارم و دور و برم پیداشون نشه ...

همین شد تا رسیدن به اتاقم هیچ بنی بشری جلوی روم ظاهر نشد و تنها چیزی که سکوت خونه رو می  "دقیقا

 .شکست فقط صدای باز و بسته شدن درها ، کمدها و به دنبالشون کوبیده شدنشون بهم بود ..

با حرص وسایلی که الزم داشتم از توی کمد بیرون می اوردم و روی تخت پرت می کردم ... ولی انگار هیچ کدوم از 

 این کارا آتیشی که به جونم افتاده بود رو خاموش نمی کرد ...

جوری تالفی روی تختم نشستم ، کارم تموم شده بود ولی هنوزم نیاز داشتم که حرصمو یه جوری خالی کنم ... دلم بد

 می خواست ...

 یه لحظه از فکری که به ذهنم زد ابروهام باال رفت و لبخندی از سر بدجنسی روی لبام نشست ...

 "حاال که تو منو از رفتن پیش سیا محروم کردی منم واست دارم آقای دکتر ...  "

 

رامش لباسامو دراوردم و توی وان دراز به طرف حموم داخل اتاقم رفتم و در حالی که وان رو پر آب می کردم با آ

 کشیدم ...

بچرخ تا بچرخیم آقا مهرزاد حاال که یه چند ساعت پائین معطل بشی ، حالت جا میاد که دیگه نخوای کاسه کوزه  "

 "های منو بهم بزنی ... فهمیدی دکی جون ... 

 

 

*** 

 

.. احمق که نبود این همه مدت منتظرم بمونه ... سرمو آروم با لبخند در خونه رو باز کردم ... مطمئن بودم که رفته .

ساعت پیش ازش پیاده شده بودم لبخند روی لبم  3همون جایی بود که  "بیرون آوردم ... با دیدن ماشین که دقیقا

تم خشک شد ... با ناباوری از در بیرون اومدم و در حالی که بی اراده ساکمو پشت سرم می کشیدم به طرف ماشین رف

... از همین جا هم می تونستم مهرزاد رو ببینم که در حالی که موبایلش توی دستش بود با آرامش به حرفای 

مخاطبش گوش می داد ... انقدر تعجب کرده بودم که بی توجه به سنگینی ساک در رو باز کردم و خودم اونو روی 

دم ... این دیگه چه جونوری بود ... چقدر صندلی عقب گذاشتم ... بعد توی ماشین نشستم و سردرگم نگاش کر

آرامش توی صورتش بود ... کم کم تعجبم داشت جاشو به عصبانیت می داد ... یعنی این همه الکی معطل کردم و 

توی اتاقم نشستم که چی ... این که ککشم نگزیده بود ... تمام مدت از این که چهره ی سرخ از عصبانیتش رو قرار 

صابون زده بودم اونم نه اینجا ، خونه ، شب وقتی که حسابی از دیر کردنم کفری شده و رفته بود  بود ببینم به دلم

 ولی حاال اون ... انگار نه انگار ...
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انگار متوجه حالم شده بود چون در حالی که به در سمت خودش تکیه داده بود با نیش باز و در حالی که اونم بهم 

 ت :خیره شده بود رو به مخاطبش گف

 باشه عزیزم ... من دیگه باید قطع کنم ... -

صدای طناز یه دختر اعصابمو بیشتر خط خطی می کرد ... یعنی تمام این مدت داشت حسابی خوش می گذروند ... 

 لعنتی ...

 می دونم عزیزم ... و در حالی که توی چشای من زل زده بود با لبخند گفت : منم دوستت دارم ... -

 امو ازش گرفتم ...با اخم نگ

 باشه ... قربونت خداحافظ ... -

گوشی رو قطع کرد و در حالی که اونو روی داشبورد کنار یک موبایل دیگه مینداخت نگاهی بهم کرد و با لبخند گفت 

 : 

 چه به موقع اومدی شارژ گوشیم داشت تموم می شد ... -

 بستم و سرمو به عقب تکیه دادم ...سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم پس بی توجه بهش چشامو 

 

انگار خوابم برده بود ، البته خیلی هم عجیب نبود اونم بعد از اون حموم طوالنی و حرکت گهواره ای ماشین ، چون یه 

لحظه از حرکت چیزی روی بدنم از جا پریدم و چشامو باز کردم ... اولین چیزی که دیدم یک جفت چشم بود که با 

ه می کردند ... حرکت آروم دستش روی بدنم باعث شد رنگ از روم بپره ، سعی کردم خودم رو شیطنت بهم نگا

متوجه موقعیتم نمی شدم  "کنار بکشم ولی انگار یه چیزی مانع عقب رفتنم می شد ... انقدر گیج خواب بودم که اصال

 ... بی اراده و ترسیده دستمو واسه دور کردن اون از خودم باال اوردم ...

 بهتره تکون نخوری االن تموم می شه ... -

با چشای گرد شده نگاهش کردم ... قبل از این که دهنمو واسه گفتن حرفی باز کنم با صدای تیکی که توی فضای 

ماشین پیچید ، نگامو به پایین دوختم و تازه متوجه کمربندی که روم بسته شده بود شدم ... و اون موقع بود که نفس 

 رو بیرون فرستادم ...حبس شده ام 

 با لحن حق به جانبی گفت : دیدی ؟ من که گفتم ...

سرمو باال اوردم و به اون چشای خندون نگاه کردم ... درست ترش این بود چشای مردم آزار ... آروم خودم رو باال 

ماشینا توی ترافیک کشیدم و نگاهی به اطراف انداختم ... هوا تاریک شده بود ... پشت چراغ قرمز میون انبوه 

 ایستاده بودیم ...

 با اشاره به پلیسی که چند متر اون طرف تر ایستاده بود با سرخوشی گفت :

 نمی تونستم بذارم به خاطر تو جریمه ام کنند ... می تونستم ؟ ... -

وجه باشم ... حوصله کل کل کردن باهاشو نداشتم ... دستی روی چشای خواب آلودم کشیدم و سعی کردم بهش بی ت

ولی چطوری ؟ ... اونم وقتی که هنوز یه دستش پشت صندلیم بود و روم خم شده بود ... با اخمای درهم چشم غره 

 ای نثارش کردم ولی طبق معمول نتیجه معکوس به همراه داشت چون با لبخند سرشو به گوشم نزدیک کرد و گفت :

 همه مدت داشتی چی کار می کردی ...باید از صورت سرخ و سفیدت می فهمیدم که این  -

 و در حالی که سرشو الی موهام فرو می کرد ادامه داد : هوم چه بوی خوبی هم می دی ...
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صورتمو عقب کشیدم ... دیگه داشت از حد می گذروند ... با اخمای درهم شالمو که عقب رفته بود روی سرم مرتب 

بدم ... ولی به راحتی دستمو که روی سینه اش فشار می اوردم رو  کردم و با دست دیگه ام سعی کردم به عقب هلش

 گرفت و در حالی که اون رو به طرف لباش می برد با پوزخند گفت :

 یادت باشه این بازیه منه نه تو ... پس بهتره دست از شیطنت برداری چون ممکن واست گرون تموم بشه عزیزم ... -

ام زد و بعد در حالی که دوباره روی صندلی خودش می نشست با بی خیالی  و بوسه ای آروم روی مشت گره کرده

 گفت :

می خواستم همین اطراف پیاده ات کنم تا به قدم زدنت برسی ولی خوب ... با این سوز و سرما دیوونگی محض که  -

 بدم ... نه ؟ ... بعد از حموم بذارم بری قدم بزنی ... اگه سرما بخوری اون وقت من باید جواب مسعود رو چی

و در حالی که با انگشت شستش پشت دستم رو که هنوز توی مشتش بود رو نوازش می کرد با لحن حق به جانبی 

 گفت : تو که بهم حق می دی ؟ ... نه عزیزم ؟ ...

 با حرص گفتم : دیگه حق نداری بهم بگی عزیزم ... حاالم دستم رو ول کن ... وگرنه ...

 ره به طرفم خم شد : وگرنه چی ؟ ... می خوای جیغ بزنی یا می خوای به مسعود بگی ... هوم ؟ ...با بدجنسی دوبا

با حرص دندونامو بهم فشردم و نگامو به بیرون دوختم ... لعنت به این ترافیک چرا باز نمی شد ؟ ... در همون حال 

 گفتم :

 ..می دونی واسه مسعود متاسفم که هنوز تو رو نشناخته ؟ . -

 همونطور که دستم هنوز توی دستش بود شروع به بستن کمربندش کرد و گفت :

 چرا چون دارم مثل یه دوست خوب وظایف اونو به جاش انجام می دم ؟ ... -

با انزجار نگاش کردم و گفتم : نه ، چون داری از موقعیت به نفع خودت استفاده می کنی ... و در حالی که دستمو 

 دم با حرص گفتم : دستمو ول کن لعنتی ...دوباره می کشی

 سرشو کج کرد و با لبخند نگام کرد ...

 مسعود راست می گه چقدر وقتی عصبانی می شی مثل یه گربه ای که آماده پنجول کشیدنه می شی ...  -

س که همیشه و با ابروهای باال رفته گفت : شاید حق داشته باشی بدونی که من کم کم دارم از این گربه ی ملو

 چنگاالی کوچولوشو بهم نشون می ده خوشم میاد ...

 دستمو باال اورد و بوسه ای دیگه بهش زد ...

 ولی با این وجود من بیشتر دوست دارم روابطمون حسنه باشه تا ... -

.. می با عصبانیت توی چشاش براق شدم : دروغ می گی لعنتی ، تو از این وضعیت خیلی هم داری لذت می بری .

 دونی دیگه دارم مطمئن می شم که تو مرض مردم آزاری داری ...

با خنده شونه هاشو باال انداخت : شاید ... کی می دونه ... شاید حتی پشت این خنده های منم نیت بدی پنهون شده 

 باشه ...

 و با نگاه جدی توی چشام زل زد : کسی چه می دونه ...

وی عمق چشاش برق خطرناکی رو ببینم ... به خودم که نمی تونستم دروغ بگم ... می تونستم برخالف لحن شوخش ت

 ترسیده بودم ، آره با تمام وجودم وحشت رو حس می کردم ...
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با بوق ماشین های عقبی تازه متوجه باز شدن ترافیک شدیم ... با خونسردی دستمو ول کرد و ماشینو به حرکت 

 که قرمز شده بودراورد ... دستمو آروم روی مچم 

د کشیدم و زیرچشمی به اون که حاال اثری از شوخ طبعی دقایق پیش توی چهره اش دیده نمی شد نگاه کردم ... 

شاید داشت راست می گفت ... اگه همونطور که خودش می گفت هدف و نیت دیگه ای پشت این همه خیرخواهی 

می کشیدم از شیشه به بیرون نگاه کردم و به فکر فرو  هاش پنهان بود چی ؟ ... همینطور که آروم روی مچم دست

 رفتم ...

میز شامو چیدم و آروم مسعود رو صدا کردم ... همین ... اگه کس دیگه ای هم گرسنه اش بود ... شونه هامو باال 

 و برسونه ... می تونست راه آشپزخونه رو پیدا کنه و خودش ر "انداختم ... خوب با این بویی که راه افتاده بود حتما

 سرمو تائیدوار تکون دادم : درسته ...

 به به ببین کتی خانم ما چه کرده ؟ ... مهرزاد کجایی بدو بیا که من مردم از گرسنگی ... -

با این حرف مسعود لبخندم سریع به اخم تبدیل شد ... حاال اگه صداش نمی کردی نمی فهمید که باید بیاد ... 

از ماکارونی می کردم غرغرکنان زیر لب گفتم : یکی از یکی دیگه خود شیرین تر ...اَه ... اَه  همینطور که ظرفشو پر

... 

ظرف خودمم پر کردم و بی خیال چشم غره های مسعود شروع کردم به خوردن ... انقدر چشم غره برو که چشات 

 لوچ شه ... الهی ، خدا نکنه ... قربون چشای سیاهش برم ، دلم میاد ؟ ...

پس به ناچار لقمه ام رو فرو دادم و همینطور که با انگشتام روی میز ضربه می زدم با حرص به در آشپزخونه زل زدم 

تا شازده تشریف بیارن ... ولی انگار نه انگار ... آهی کشیدم حاال اگه ما زودتر شروع کنیم چی می شه ؟ خیر سرم 

 م حداقل بذارین با آرامش بخورم ... اینجا مهمونم ، خودم که غذا رو درست کرد "مثال

از شدت گرسنگی دلم داشت ضعف می رفت ... سرمو روی میز گذاشتم و به مسعود اجازه دادم با مهربانی موهامو 

نوازش کنه و هرازگاهی از سر خونسردی و آرامش مهرزاد رو هم صدا بزنه ... دیگه کم کم فکر کنم داشت خوابم 

وردن ... اینم قبل از این که صدای متعجب مسعود بلند بشه از بوی تلخ ادوکلنش فهمیدم می برد که شازده تشریف ا

تمام  "... خدائیش با این که ازش متنفر بودم ولی نمی دونم چرا کم کم داشتم عاشق این بوی تلخ می شدم ... احتماال

 شیشه رو روی خودش خالی کرده بود چون چند بار به سرفه افتادم ...

 ؟ ... مگه شام نمی خوری ؟ ...کجا  -

 نه ، باید برم ... شما بخورین مرسی ... -

 مسعود با شیطنت به آرومی گفت : کلک نکنه احظار شدی ؟ ...

با کنجکاوی سرمو از روی میز بلند کردم تا ببینم دارن درباره ی چی حرف می زنند ؟ ... با دیدنش ناخودآگاه 

یپی زده بود ... شیک و خیلی باکالس ... یک کت و شلوار کتان مشکی پوشیده بود و ابروهام باال پرید ... به چه ت

موهای مشکی لختش رو هم با ژل به سمت باال حالت داده بود ... بد تیکه ای شده بود عوضی ... یه چند تا فحش 

صحبت بودن سرمو دوباره  آبدار دیگه هم نثارش کردم تا دلم خنک شه و بعد بی توجه به اونا که حاال با هم در حال

روی میز گذاشتم و با خودم فکر کردم چقدر خوب شده که داره می ره ... امروز به قدر کافی روی اعصابم رفته بود ، 

حداقل سر شام الزم نبود اون نگاه های مسخره اش رو تحمل کنم ... همونطور که توی دلم در حال شادی بودم یه 
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رزاد گوشام تیز شد ... دوباره سرمو بلند کردم و به اونا که حاال کنار در آشپزخونه لحظه با شنیدن اسمم از دهن مه

 در حال صحبت بودن نگاه کردم ... نگاه هر دوشون به من بود ... نکنه مهرزاد داشت ... 

 دستپاچه نگاهشون کردم و با لبخند زورکی گفتم : چی شده ؟ ...

 ه امروز دوباره حالت بد شده ، چرا بهم نگفتی ؟ ...مسعود با جدیت نگام کرد : مهرزاد می گ

 با تعجب نگاش کردم : چی ؟ ...

 به طرفم اومد و در حالی که کنارم روی صندلی می نشست با نگرانی گفت : االن حالت چطوره ها ؟ ...

اشتم ... گیج و نمی دونستم باید به مسعود چه جوابی بدم ... من کی امروز حالم بد شده بود که خودم خبر ند

سردرگم به مهرزاد نگاه کردم ، به اون که با خونسردی به این مسخره بازی که راه انداخته بود نگاه می کرد ... انگار 

 متوجه سردرگمیم شد چون با آرامش رو به مسعود گفت :

.. امروز من بودم و با حاال که چیزی نشده مسعود ... همون که گفتم این روزها هوای تهران یه خرده آلوده اس . -

اینجا موندگار شدی بهتره به فکر خرید یه ماشین باشی ... اینطوری هر زمانی که  "ماشین رسوندمش ، تو هم که فعال

خواست بیرون بره ، هر کدوم که بودیم می تونیم برسونیمش ... اینطوری بهتره ، اگه مراعات کنه دیگه حالشم بد 

 نمی شه ...

یم می افتاد ... پسره ی ... استغفراهلل ... واسه این که نذاره من پیش سیا برم ببین چطور دروغ به هم تازه داشت دوزار

 می بافت و خودشو نگران نشون می داد ... چشامو تنگ کردم و تمام حرصمو توی چشام ریختم و بهش نگاه کردم ...

راست می گی بهتره پیاده جایی نره ، تو بهتر می  صدای نگران مسعود به گوشم خورد : آره باید همین کار رو کنم ،

 دونی ... خودم فردا می رم دنبال کاراش ...

می دونستم این یعنی محدودیت کامل ، واسه همین دستپاچه رو به مسعود گفتم : نه مسعود نیازی نیست ، پیاده نمی 

 رم که خوب همه جا آژانس می گیرم ، اینطوری بهتره ...

و با جدیت گفت : نه همین که گفتم ، باید زودتر به فکر می افتادم ... همون روزی که ماشین دست  حرفمو قطع کرد

 من بود و تو حالت بد شد و مهرزاد مجبور شد تو رو با آژانس ببره بیمارستان باید به فکر می افتادم ...

تاده بود رفت و گفت : یکی دو نفر رو بعد به طرف مهرزاد که با ژست پیروزمندانه ای هنوز کنار در آشپزخونه ایس

 می شناسم که نمایشگاه ماشین دارن ، فردا اول می رم دنبال ماشین ...

 نیازی نیست ، خودم یه آشنای خوب سراغ دارم ، تماس می گیرم واسه فردا بریم پیشش ... -

گرفته بود ... گوشه لبم رو گاز  لعنتی انگار فکر همه جاشم کرده بود ... شرط می بستم که حتی تماس فردا رو هم

گرفتم و در حالی که آروم با انگشتام روی میز ضربه می زدم توی فکر رفتم ... حاال باید چی کار می کردم ... 

همینطوری که توی فکر بودم سرمو باال اوردم و بهشون نگاه کردم ... انگار مهرزاد متوجه حاالتم بود چون وقتی من 

ه دور از چشم مسعود چشمک شیطنت آمیزی حواله ام کرد که باعث شد تا ته ام بسوزه ... رو متوجه خودش دید ب

حس کسی رو داشتم که روی آتیش داره جلز و ولز می کنه ... همینطور که با حرص نگاهش می کردم یه لحظه با به 

ی روی لبام نشست و با یاد آوردی چیزی که عصری شنیده بودم جرقه ای توی ذهنم زده شد ... لبخند خبیثانه ا

 بلندی گفتم : "هیجانی که سعی می کردم کنترلش کنم با صدای نسبتا

 کوروش برگشته ... -
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انگار حرفم خیلی غیر منتظره بود یا تن صدام زیادی بلند بود چون هر دو برگشتن و با تعجب بهم نگاه کردن ... 

 نگاه متعجب مهرزاد مثل آبی روی آتیش واسم شد ...

 ی ؟ مطمئنی ؟ ...چ -

 با لحنی که سعی می کردم مثل نگاه مسعود غمگین باشه رو به مسعود گفتم : 

آره ... امروز که داشتم از خونه بیرون می اومدم شنیدم خدمتکارا داشتن درباره مهمونی آخر هفته که قراره توی  -

برگشته ... منم بهتره برگردم خونه  خونه برگزار بشه صحبت می کردند ... انگار کوروش چند روزی می شه که

 اخالقش رو که می دونی ... نمی خوام حساسش کنم ...

نگامو از مسعود که چهره اش تو هم رفته بود و توی فکر بود گرفتم و به مهرزاد که با چشای تنگ شده نگام می کرد 

 اد کرده بودم رو جمع کنم ...دوختم ... صدای گرفته مسعود باعث شد سریع لبخند گل و گشادی که نثار مهرز

 شاید حق با تو باشه ...  -

 هنوزم سرش پایین بود و توی فکر بود ...

 می خوای برگردی پیش کوروش ؟ ... "بعد در حالی که با لبخند تلخی بهم نگاه کرد گفت : حاال تو واقعا

کجا به فکر  "نکشیده بود من اصال اگه دلم می خواست برگردم ... تا وقتی که مهرزاد این حرف رو پیش "عمرا

 برگشتن بودم ... ولی به جای اینها گفتم :

 مجبورم مسعود دلم نمی خواد دوباره کوروش رو نسبت به روابطمون حساس کنم ... می دونی که چی می گم ... -

 آهی کشید و گفت : آره بهتره حساسش نکنیم ...

 ی در هر صورت باید به فکر خرید یه ماشین واسه خودم باشم ... و با چهره ای گرفته رو به مهرزاد گفت : ول

با افسردگی به اونا که حاال داشتن در مورد خرید ماشین با هم حرف می زدن نگاه کردم ... دیگه از شادی دقایق 

ه ولی پیش دیگه خبری نبود ... حتی فکر کردن به این که باید پیش کوروش برگردم باعث می شد اعصابم بهم بریز

 حرفی بود که زده بودم و حاال دیگه نمی شد کاریش کرد ...

 کوروش هنوزم توی کار ترانزیت ؟ ... 

 با تعجب به طرفش برگشتم ... 

 هنوزم شرکت های حمل و نقلش رو داره ... -

 چطور ؟ ... -

 همینطور که رانندگی می کرد با پوزخند گفت :

 واسه مدتی ناپدید بشه یا نه ؟ ... می خوام ببینم امیدی هست که باز -

 شونه هام رو باال انداختم ...

 نمی دونم ... "اگه بگم نمی دونم باور می کنی ... اون هیچ وقت نذاشته من از کاراش سر دربیارم ... واقعا -

رو باهاش  هم نمی دونستم ... کوروش طوری باهام رفتار می کرد که من همیشه ترجیح می دادم فاصله ام "واقعا

حفظ کنم ... هر چیزی که می دونستم یا از دیگران شنیده بودم یا مسعود اون موقع ها که بود واسم توضیح می داد ... 

ها که "من هیچی از کارای کوروش نمی دونستم ... وقتایی که واسه یه مدت ناپدید می شد کجا می رفت ... قبال "واقعا

از حرفای رد و بدل شده بینشون متوجه می شدم که واسه عقد قراردادهای  مجبور بودم توی مهمونی ها شرکت کنم

تجاریش تا کجاها رفته ... ولی حاال فقط می دونستم انقدر کاراش رو گسترش داده که هر وقت از یه جای دنیا سر در 
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گفتی واسه خودش جمع میاره ... همین ... فقط چیزی که می تونستم با اطمینان بگم این بود که تونسته بود ثروت هن

 کنه ... 

در هر صورت ما هیچ وقت روابط پدر و دختری خوبی نداشتیم که بخواهیم بشینیم و با هم در مورد این چیزها حرف 

بزنیم ... کوچک تر که بودم همیشه با خودم فکر می کردم بقیه پدر و دخترها هم روابطشون مثل ماست ، روابطی 

ی حاال دیگه می دونستم کل وظایف پدری فقط توی حساب بانکی آخر ماه خالصه نمی شه سرد ، نگاه هایی سرد ... ول

... 

 آهی کشیدم ...

متوجه شدم که مسعود ماشین رو جلوی خونه پارک کرده ... به مسعود نگاه کردم ... اونم در سکوت به در خونه 

شاید برگشته بود به اون سال ها ... سال هایی چشم دوخته بود ... می دونستم نگاش به در خونه است ولی فکرش ... 

که یادآوریش واسه هردومون سخت و دردناک بود ... اگه اون و مامانی نبودن من چجوری باید اون دوران رو تحمل 

 می کردم ... اگه محبت های اونا نبود شاید زندگیم غیر قابل تحمل تر از اونی می شد که بشه تصورش کرد ...

 مسعود من دیگه می رم ...آروم گفتم : 

 می خوای بری ؟ ... "به طرفم برگشت و با لحن جدی ای گفت : واقعا

 مجبورم ... -

 "نمی خوام بیشتر از این با دوستت درگیر بشم ...  "

 می دونی به چه امیدی دارم می ذارم بری ، به این که کوروش هیچ وقت مدت زیادی توی خونه نمی مونه ... -

 امیدوارانه ای گفتم : تا اون موقع تو خودت خونه خریدی و ما دنبال خرید وسایل واسه اونیم مگه نه ؟ ...با لحن 

 با لبخند مهربانی گفت : آره ، خوب حاال برو ... مواظب خودتم باش ...

 در ماشین رو باز کردم و ازش پیاده شدم ... 

 کتی ؟ ... -

 برگشتم و نگاهش کردم ...

بده مواظب خودت باشی ... مهرزاد راست می گه هوا این روزا آلوده اس یه خرده مراعات کن تا این  کتی قول -

 دوره هم طی شه ... اگه خواستی جایی بری یا به من بگو یا با آژانش برو باشه ؟ ...

 باشه ... نگران نباش ... برو دیگه دیرت می شه ... -

 خداحافظ ... -

واسه اون که هنوز ایستاده بود دستی تکون دادم و در رو بستم ... خوب حاال دوباره اینجا  در خونه رو باز کردم و

بودم ... با صدای دور شدن ماشین منم تکیه ام رو از در گرفتم ... بی توجه به سردی هوا بی هدف شروع کردم به 

 قدم زدن توی باغ ...

 

 

*** 

 

 خاله چطوره ، دلم واسش تنگ شده ... -

 خوب چرا نمیای بهش سر بزنی ... مامان هم همش ازم سراغتو می گیره ... -
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 اوم ، آره باید یه سر بیام پیش خاله ... خوب از خودت بگو ... چه خبر ... -

 خبر که خیلیه ولی اینطوری که نمی شه باید یه روز بیای با هم درست و حسابی حرف بزنیم ... -

 حاال یکیشو بگو ببینم ارزش اومدن رو داره یا نه ؟ ... نه بابا زیادی خوشحالی ... -

 خوب یک کار خوب بهم پیشنهاد شده با شرایط عالی ... -

 با خوشحالی گفتم : جدا ؟ این که خیلی عالیه ...

 آره ولی بازم دارم روش فکر می کنم ... -

 چرا اگه پیشنهاد خوبیه چرا دست دست می کنی ؟ ... -

 م : نکنه حاال که واسه خودت آقای مهندس شدی داری واسم کالس میذاری ...و به شوخی گفت

 با خنده گفت : گمشو دیوونه ...

 از این که می دیدم انقدر سرحال لبخندی روی لبام نشست ...

 خیلی خوشحالی سیامک خان ... -

 با این حرفم کمی سکوت کرد ... انگار بین گفتن و نگفتن حرفی مردد بود ...

 وقتی سکوتش رو دیدم گفتم : چیزی شده ؟ ...

 نه ولی خوب در مورد کار ، اگه قبول کنم باید برم جنوب ... -

 وا رفتم : جنوب ؟ ...

آره ... اگه قبول کنم باید برم ماهشهر ، تو که خودت می دونی رشته پتروشیمی اون جا شرایط کاریه خوبی داره ...  -

 یطش خیلی وسوسه انگیزه ...از نطر امکاناتم ، خوب شرا

وقتی سکوتمو دید گفت : البته هنوز چیزی معلوم نیست ولی اگه قبول کنم ... می دونی دلم می خواد شرایطمو درک 

 کنی ... 

با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می اومد گفتم : آره می فهمم ... خوب ، خوب قول می دم توی این مدت مواظب 

 خاله باشم ...

 بازم سکوت کرد و بعد گفت : کتی من باید یه چیز دیگه هم بهت بگم ...

 با ضربه هایی که به در اتاق خورد وسط حرفش پریدم و گفتم :

 سیا یه لحظه صبر کن ببینم خدمتکار چی کار داره ... -

 با هم حرف می زنیم ... "انگار اونم از خدا خواسته سریع گفت : باشه پس بعدا

 سعی می کنم خودم بیام بهتون سر بزنم ... باشه  -

 آره اینطوری بهتره کاری نداری ... -

 نه به خاله سالم برسون خداحافظ ... -

 باشه مرسی خداحافظ ... -

با حالی گرفته تماس رو قطع کردم ... بی توجه به خدمتکار که داشت لباسای شسته شده رو توی کمد لباسام مرتب 

نشستم و سعی کردم در همون حال حرف های سیامک رو واسه خودم هضم کنم ... این چند می کرد روی تختم 

از خونه بیرون نرفته بودم ، حتی  "روزی که برگشته بودم خونه کوروش انقدر کسل و بی حال شده بودم که اصال

رفته بود ... حتی با محدودیتی آه مهرزاد من رو گ "واسه سر زدن به خاله اینا ... پوزخندی روی لبام نشست ... احتماال
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کمتر از االن دپرس می شدم ... حاالم با این حرف سیا ... آهی  "که قرار بود گریبانم رو پیش مسعود بگیره احتماال

 کشیدم و روی تخت دراز کشیدم ... باید در اولین فرصت یه سر بهشون می زدم تا ببینم قضیه تا چه حد جدیه ...

 

م و بین انبوه لباسایی که مسعود به عناوین مختلف واسم خریده بود پالتوی قهوه ایم رو بیرون در کمد رو باز کرد

کشیدم ... امشب قرار بود مسعود به خاطر خرید ماشینش بهمون سور بده ... و حاال که بعد یک هفته دوباره به این 

م بکشم و حسابی خوشگل کنم ... پس خونه برگشته بودم عجیب هوس کرده بودم بعد مدت ها یه دستی به سر و رو

یه رژ کوچولو زدم و با کمی تردید مداد چشمم رو برداشتم و یه خط چشم ظریف هم کشیدم همین ... با همینم 

چشام خیلی کشیده و ناز به نظر می رسید ... با رضایت نگاهی به سرتاپام انداختم ... یه تیپ قهوه ای و کرم شیک 

حاال به رنگ عسلی کم رنگ دراومده بود نگاهی کردم و دوباره دستم به طرف ریمیلم رفت  زده بودم ... به چشام که

و مژه هامو باهاش حالت دادم ... خب بسه کتی دیگه زیاده روی نکن ... از آئینه کمی فاصله گرفتم ... واسه خودم هم 

این همه هیجان واسه چی بود ... با  عجیب بود خیلی وقت بود که دیگه واسم ظاهرم اهمیت نداشت ... ولی حاال ...

 صدای زنگ شالمو روی سرم مرتب کردم و با عجله پله ها رو پایین رفتم ...

با باز کردن در سالن مهرزاد رو دیدم که ماشینشو داشت می اورد داخل ... از ظهر که مسعود دنبالم اومده بود هنوز 

وه ایم رو می پوشیدم زیر چشمی به اون که در حیاط رو می بست مهرزاد رو ندیده بودم ... در حالی که چکمه های قه

 نگاه کردم ... یعنی اون با ما نمی اومد ... ولی ازش بعید بود ... 

بعد از اون شب که باعث شده بود که من برگردم خونه کوروش بیشتر از قبل ازش کینه به دل گرفته بودم و دلم 

تم ... ولی چجوری ؟ ... دیگه داشتم به این نتیجه می رسیدم که هر بار تالفی بدجور تالفی می خواست ... توی فکر رف

ام به ضرر خودم تموم می شد ... پس کتی خانم امشب رو بی خیال شو ... این پسره کله خراب تر از این حرفاس یه 

 دفعه دیدی یه کاری دستت داد و واسه رو کم کنیت همه چی رو صاف گذاشت کف دست مسعود ...

قد راست کردم و سعی کردم به اون که حاال با ژست خاصی دستاشو توی جیب شلوارش کرده بود و روی پله ها در 

حال برانداز کردن سرتاپام بود بی توجه باشم ، واسه همین تصمیم گرفتم قبل از این که تنش دیگه ای بینمون به 

ی که می زد و خیسی زمین رو نکرده بودم چون هنوز پام وجود بیاد از کنارش رد شم ... ولی انگار حساب نم نم بارون

رو روی اولین پله نذاشته بودم که سر خوردم و اگه مهرزاد نگرفته بودتم مخم می رفت توی دهنم و کم کم یه 

 استخون شکسته از امشب واسم یادگاری می موند ... با صدای خندون مهرزاد چشامو آروم باز کردم ...

 ای کسیه که به بزرگترش سالم نمی کنه ...می دونی این سز -

و در حالی که نگاه دوباره ای به سرتاپام مینداخت با ابروهای باال رفته گفت : درثانی آروم تر ، مگه نمی بینی زمین 

 خیسه ، اونم با این پاشنه کفش بلندی که پوشیدی ...

د بهتر باشه همینطوری تا جلوی در ببرمت ، و با مردم آزاری ای که دیگه داشت واسم عادی می شد گفت : شای

 حداقل اینجوری مطمئن می شم به جای رستوران سر از بیمارستان در نمیاریم ...

با این حرفش تازه متوجه خودم شدم که چطوری توی آغوششم ، اونم در حالی که یه بازوشو پشتم حائل کرده بود و 

نگه داشته بود ... با درک موقعیتم سریع دستشو ول کردم و با دست دیگه اش دستامو که محکم گرفته بودمش 

دستپاچه از آغوشش بیرون اومدم و در همون حال سعی کردم اونو که با سری کج و نگاهی خندان دستپاچگیم رو با 

 تفریح نگاه می کرد نادیده بگیرم ...
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ر منتظرما ... کتی تو هم زود بیا توی ماشین اِ مهرزاد تو که هنوز اینجا وایسادی بجنب دیگه پسر یه ساعته جلوی د -

 مگه نمی بینی داره بارون میاد ...

انگار فرشته نجاتم رو می دیدم ... سریع به طرف مسعود که دست به کمر و اخمو جلوی در حیاط ایستاده بود رفتم ، 

 در حالی که صدای آروم مهرزاد پشت سرم با لحن مالیمی شنیده می شد :

 زمین نخوری ... آروم تر برو ... مواظب باش -

 

 

*** 

 

 عجب شلوغیه ، می گم شماها برین تو تا من ماشینو یه جا پارک کنم و بیام ... -

و وقتی دید من همینطور سفت سرجام نشسته ام به عقب برگشت و با تعجب گفت : کتی تو هم با مهرزاد برو دیگه 

... 

ماشین پیاده شدم ... غل غله بود شب پنج شنبه بود و حسابی شلوغ بود ... جلوی به ناچار یه باشه زورکی گفتم و از 

در ورودی چند تا پسر گوشه ای ایستاده و در حال صحبت بودن ... سعی کردم به مهرزاد که حاال یه دستشو پشتم 

ودم ، واسم جالب بود اون اینجا نیومده ب "گذاشته بود و با مالیمت منو از بینشون میگذروند بی توجه باشم ... قبال

 هنوز نیومده چه جاهای باحالی رو می شناخت ، انگار می ارزید این همه راه ما رو از تهران تا اینجا کشونده بود ... 

یکسری آالچیق توی محوطه بود که تعدادی پسر و دختر با وجود سردی هوا توش نشسته بودن و حسابی در حال 

به یاد مهمونی ها و شب نشینی های قبلی خودم افتادم و با تعجب حس کردم چقدر خوشگذرونی بودن ... یه لحظه 

همه چی دور و مال گذشته به نظر می رسید ... با فشار آرومی که مهرزاد به کمرم اورد نگاه حسرت بارم رو ازشون 

 گرفتم و به طرف مهرزاد که حاال در رو برام باز کرده بود برگشتم ...

 داد : برو تو ...سرشو آروم تکون 

مشخص بود که اینجا یه جورایی بیشتر پاتوق جووناس... همون جلوی در نگاهی سریعی  "بیشتر میزها پر بود ، کامال

 به میزا کرد و آروم گفت : اونجا خوبه ، بریم اونطرف ...

ار پنجره ... از دکوراسیون به سمتی که اشاره کرده بود نگاهی کردم ، جای دنجی به نظر می رسید یه میز سه نفره کن

بزرگ هم می شد  "داخلش خوشم اومده بود ، میز ، صندلی ، ستون های وسط همه چوبی بودند ، از پنجره های نسبتا

تمام فضای چراغونی محوطه ی بیرون و آالچیق ها رو به خوبی دید ... صندلی که به سمت پنجره و پشت به در بود 

 شین ...رو واسم بیرون کشید و گفت : ب

یه لحظه بدم نیومد واسه ضایع کردنش روی صندلی دیگه ای بشینم ولی خوب ، وسوسه دیدن محوطه چراغونی 

بیرون باعث شد بی خیالش شم و بشینم ... هر دو آروم و ساکت بودیم ... اون بی توجه به من منو روی میز رو 

رو کج کردم و در حالی که پا روی پا انداخته بودم برداشته بود و نگاه می کرد ... ولی من در عوض کمی صندلیم 

نگامو توی فضا می چرخوندم ، که متوجه نگاه پسر جوونی شدم که میز کناریمون نشسته بود و بهم نگاه می کرد ... 

 چهره اش واسم آشنا بود ... ولی کجا دیده بودمش ؟ ...

 درست بشین ، شالتم بکش جلوتر ... -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

7 1  

 

. نگامو از اون پسر گرفتم و به مهرزاد که هنوزم سرش توی منو بود دوختم ... از کی تا حاال واسه ابروهام باال رفت ..

من ادای آقا باال سرها رو در می اورد ... لبخندی از سر بدجنسی زدم و با دستم شالمو کمی عقب تر کشیدم و دوباره 

 خودمو مشغول دید زدن پسرا و دخترای اطرافم کردم ...

 وست داری شیطنت کنی و خودتو به دردسر بندازی ، نه ؟ ...خیلی د -

 به طرفش برگشتم ، به اون که حاال به صندلیش تکیه داده بود و بدخواهانه نگام می کرد ...

 لبخند خوشگلی زدم و معصومانه گفتم : متوجه منظورت نمی شم ...

که داشت بین میزا دنبال ما می گشت دست  با چشای تنگ شده سرش رو چند بار تکون داد و بعد واسه مسعود

 تکون داد ...

 لبخندی به مسعود که کنارمون نشست زدم ...

 اوف عجب اینجا شلوغ و پلوغه ... مگه جا پارک پیدا می شد ... -

 بعد به اطراف نگاهی انداخت و گفت : جای قشنگیه ، می ارزید این همه راه تا اینجا اومدیم ...

 ون داد : آره غذاهاشم خوبه ...مهرزاد سری تک

 خوب سفارش دادین ؟ ... -

 نه منتظر شدیم تا تو هم بیای ... -

 خوب بذار ببینیم چی داره ؟ ... -

بی توجه به اون دو تا که در حال سفارش دادن و صحبت بودن دستمو زیر چونم زدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم 

کردم و به میز کناری نگاهی انداختم ... دوباره متوجه نگاه اون پسر جوون به خودم  ... با صدای خنده ای سرمو بلند

شدم ... قیافش خیلی آشنا بود ... همونطور که توی فکر بودم پسره واسم سری تکون داد ، ولی قبل از این که بتونم 

 واکنشی نشون بدم با صدای مسعود رومو ازش گرفتم ...

 و با حالت عصبی به آرومی گفت : به چی داری نگاه می کنی ؟ شالتو درست کن ...  مسعود سرشو به طرفم اورد

 و بعد یه چشم غره حسابی نثارم کرد ...

مسعودم حرفا می زدا آخه این چند سانت موی من قابل این حرفا بود ، خوب بود که موهامو افشون نکرده بودم و  "

 "بیرون نریخته بودم ... 

ودم غرغر می کردم شالمو درست کردم و سعی کردم پوزخندی که روی لبای مهرزاد جا خوش در حالی که با خ

 کرده بود رو نادیده بگیرم ...

واسه این که حرف و حدیث دیگه ای پیش نیاد گوشی موبایلمو از توی جیب پالتوم دراوردم و بازی موبایلمو اوردم و 

 بیش در جریان صحبتاشون بودم ...سعی کردم خودمو باهاش سرگرم کنم ... ولی کم و 

 راستی بهت گفتم وکیلم بهم زنگ زد و گفت واسه زمینت چند تا مشتری پیدا شده ... -

 ؟ پس دیگه همین روزا به فروش می رسه نه ؟ ... "واقعا -

هم  خوب ببین مسعود اون هنوزم معتقده تو داری خیلی عجله می کنی ... اگه صبر کنی ممکنه مشتری بهتری -

 واسش پیدا شه ...

می دونم ، ولی تو که وضع من و می دونی چجوریه ، تا همین جام خیلی بهت زحمت دادم ... اگه بهش بگی سریع تر  -

 زمینا رو بفروشه خیلی بهتره ...
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ن احساس معذب بودن می کردم ... خوب می دونستم این همه عجله واسه چیه ؟ ... خدا رو شکر با اوردن غذا بحثشو

نیمه تموم رها شد ... اشتهامو به کل از دست داده بودم ... همینطور که به محوطه بیرون نگاه می کردم آروم آروم 

غذامو هم می خوردم و به صحبت های گاه و بی گاهشون گوش می دادم ... نیمه های غذا بود که صدای گوشی 

 زنگ گوشیش نبود .. مسعود بلند شد ولی انقدر گرم صحبت با مهرزاد بود که متوجه

 آروم گفتم : مسعود گوشیت داره زنگ می خوره ...

 به طرفم برگشت : چی ؟ ...

 اشاره ای به جیب کتش که پشت صندلیش آویزون کرده بود کردم : گوشیت ...

 گوشی رو دراورد و با اخم گفت : این دیگه کیه ؟ ...

ما ... ممنون ... نه خواهش می کنم ... چی ... آه حقیقتش االن پیشم الو ، ... بفرمائید ... اِ سالم مهندس ، حال ش -

 نیست توی ماشینه ... نه نه ، مشکلی نیست ، باشه اگه انقدر مهمه ... االن ... بله بله ...

همینطور که با گوشیش حرف می زد با اشاره به ما از جاش بلند شد و به طرف در خروجی رفت ... منم دیگه میلی به 

ا نذاشتم بشقابمو عقب زدم و واسه این که اصطکاک دیگه ای بینمون به وجود نیاد دوباره خودمو با گوشیم غذ

سرگرم کردم ... ولی چقدر ، حوصله ام سر رفته بود و گردنم از بس خم کرده بودم درد گرفته بود ... سرمو بلند 

 کردم ، مهرزادم داشت با غذاش بازی می کرد و توی فکر بود ... 

با وجود سردی هوا ، هوای داخل زیادی گرم بود ، حس کردم به هوای آزاد احتیاج دارم ... ولی هنوز از جام بلند 

 نشده بودم که بدون این که سرشو بلند کنه گفت : کجا ؟ ...

 مرض ... سوزنش روی این کلمه گیر کرده بود ...

 سرشو باال اورد : کتی ؟ ...

 تشویی اجازه هست ؟ ...با حرص گفتم : می رم دس

 با سرش اشاره ای به سمتی کرد : اونطرفه ... 

و دوباره بی توجه به من شروع به بازی با غذاش کرد ... به سمتی که اشاره کرده بود نگاه کردم ... خوب شد گفت ... 

ن شیر آب رو باز کردم از بین میزا گذشتم و در رو باز کردم و بی توجه به دو دختری که در حال تجدید آرایش بود

 و چند مشت آب به صورتم پاشیدم ... خنکی آب حس بهتری بهم داد و حالم رو جا اورد ... 

بیرون اومدم و نگاهی به میزمون انداختم ، مهرزاد در حالی که سرش پایین بود با موبایلش صحبت می کرد ... لبخند 

هی به در خروجی کردم و دوباره به اون که که حواسش نبود ... شیطنت آمیزی زدم ... االن بهترین فرصت بود ... نگا

شالمو کمی جلو کشیدم و از بین میزا گذشتم ... خنکی بیرون باعث شد دستامو توی جیب پالتوم فرو ببرم ، برگشتم 

 و نگاه دوباره ای به مهرزاد انداختم ، هنوزم حواسش به من نبود ... 

ر به گوش می رسید ... آروم به راه افتادم و از بین چند جوونی که بیرون محوطه صدای خنده و صحبت از گوشه و کنا

نوک مدادی مسعود رو پیدا کنم ... یه مسیری رو  022ایستاده بودن گذشتم و سعی کردم بین ماشینای پارک شده 

فتاد که کنار در ورودی در تا پایین رفتم ولی نبود ... در حالی که دوباره مسیر رو برمی گشتم ، چشم به همون پسره ا

 حال دود کردن سیگارش بود ... 

 اونم متوجه ام شد چون به طرفم اومد و با لبخند گفت : سالم ...

 وقتی تردیدمو دید با لبخند گفت : نشناختی نه ؟ ...
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 سرمو تکون دادم : نه ولی قیافه ات خیلی واسم آشناس ...

 فت : دوست گالره ...شروینم ... وقتی دید هنوز نشناختم گ -

آه ، راست می گفت ... یکی دو بار اونو با گالره دیده بودم ... تازه شناختمش ، به موهاش که حاال قهوه ای بود و 

 ابروهای گرفته شدش نگاه کردم ... 

 لبخندی زدم و با ابروهای باال رفته گفتم : چقدر قیافه ات عوض شده ...

 فت : به خاطر ایناس ...با اشاره به موهاش با خنده گ

 سری تکون دادم : آره ... از گالره چه خبر ؟ خوبه ؟ ...

شانه باال انداخت و در حالی که پاکت سیگاری از توی جیبش درمی اورد با بی تفاوتی گفت : نمی دونم ، یه مدتیه که 

 بهم زدیم ... ازش خبری ندارم ...

 ..پاکت سیگار رو به طرفم گرفت : می کشی ؟ .

 بدجوری هوس کرده بودم ...

 با طنازی نگاش کردم : بدم نمیاد ...

خودش واسم روشنش کرد ... هنوز سیگار بین انگشتام کامل قرار نگرفته بود که با صدایی که شنیدم با وحشت اون 

 رو روی زمین انداختم و سعی کردم کمی از شروین فاصله بگیرم ...

 کتی ... -

 گشتم ...دستپاچه به عقب بر

 من ... من اومده بودم ببینم ماشین مسعود کجاست ... می خواستم کمی ... -

 بی توجه به توضیح دستپاچه ام در حالی که نگاهش رو از شروین بر نمی داشت با پوزخند گفت :

 آقا رو معرفی نمی کنی ؟ ... -

 اونطوری که تو فکر می کنی نیست بذار ... -

 انقدر نگاهش ترسناک بود که قدمی به عقب برداشتم و بی اراده گفتم : شروین ، اون ...به طرفم برگشت ... 

 آقا شروین ... -

 با یه گام بلند به طرفش رفت و در حالی که با آرامش دستی به یقه اش می کشید با پوزخند گفت :

 آقا شروین کسی بهت یاد نداده نباید مزاحم خانم ها بشی ... -

 تم : نه مهرزاد داری اشتباه می کنی اون فقط ...دستپاچه گف

 ولی با دیدن عصبانیت توی چشاش بقیه حرفم رو خوردم و کمی ازش فاصله گرفتم ...

 مهرزاد دوباره به طرف شروین برگشت : خوب ...

 شروین با تته پته گفت : ما با هم فقط ...

 وار پشت سرش چسبوند ...دستای مهرزاد دور یقه اش محکم شد و اونو محکم به دی

اینو توی اون کله ات فرو کن مایی وجود نداره ، تو و اون هیچ صنمی با هم ندارین ... فقط دوست دارم یکبار دیگه  -

 دور و برش ببینمت اونوقت می دونم چجوری حالت رو بگیرم ... شیرفهم شد ؟ ...

ستای مهرزاد که حاال شل شده بود بیرون کشید و با شروین همینطور که سرش رو تکون می داد خودش رو از بین د

بیشترین سرعتی که می تونست پا به فرار گذاشت ... با پوزخند بهش نگاه کردم از اول هم معلوم بود زیادی پپه و 
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بدبخت ... پسره ی احمق حتی یه ذره از خودش جربزه نشون نداد دلم خوش باشه ... زیر چشمی به مهرزاد که حاال 

یره شده بود نگاه کردم ... لبمو گاز گرفتم و تصمیم گرفتم با احتیاط از کنارش بگذرم ... ولی هنوز یه قدم بهم خ

 ازش دور نشده بودم که صداش بلند شد : 

 کجا ؟ ... -

 با دستم به عقب اشاره کردم و با لبخند زورکی گفتم : می خوام برگردم تو دیگه ...

 دراز کرده بود با لبخند شومی گفت : نه شما با من میاین ...در حالی که دستش رو به طرفم 

 وقتی تردیدم رو دید با ابروهای باال رفته گفت : می ترسی ؟ ...

 با اخم به اون که با تمسخر نگام می کرد گفتم : نه ...

وی همون مسیری تصمیمم رو گرفتم و دستم رو توی دستش که هنوزم به طرفم دراز بود گذاشتم ... در حالی که ت

 که دقایق پیش طی کرده بودم قدم می گذاشت با آرامش گفت :

 می دونی داریم کجا می ریم ... می خوایم بریم ببینیم مسعود کجاست ... نظرت چیه ؟ ... -

 تپش قلبم بیشتر شد ...

 فکر کنم باید یه گپ کوچولوی سه نفره با هم داشته باشیم ... -

ها با آرامش دنبال ماشین مسعود می گشت نگاه کردم ... موبایلش رو از توی جیبش در اورد و به اون که بین ماشین 

 با لبخند رو بهم گفت :

 فکر کنم باید بهش زنگ بزنم ببینم کجاست ... اینطوری زودتر پیداش می کنیم مگه نه ؟ ... -

 ی گفت : نه ؟ ...ناخودآگاه نه بلندی گفتم که باعث شد نیشش از هم باز شه و با بدجنس

 وقتی سکوتم رو دید گفت : ولی به نظر من اینطوری بهتره ...

 نفسم رو محکم بیرون فرستادم ...

 من باید در مورد شروین یه چیزی بگم ... -

 "وسط حرفم پرید و گفت : آه راستی شروین ... این که آدم بتونه توی این مدت کم با یکی انقدر صمیمی بشه واقعا

 برانگیزه ... اینطور که معلومه تبحر خاصی تو ارتباط با پسرا داری ... تحسین

 پوفی کشیدم ...

 میذاری حرفم رو بزنم ... -

با لحن پر تمسخری گفت : خواهش می کنم ... تا وقتی که مسعود رو پیدا کنیم تو فرصت داری هر چقدر دلت می 

 خواد حرف بزنی ...

 آهی کشیدم ...

 ست یکی از دوستام بود همین ... فقط داشتیم حرف می زدیم ...اون فقط دو -

 سرش رو تکون داد و با لحن موافقی گفت : آها پس به همین خاطر بود که به افتخارت سیگار روشن کرد ...

 لعنتی پس اون همه چی رو دیده بود ...

 ..بی اراده گفتم : چی کار کنم دست از سرم برداری و بی خیالم شی ها ؟ .

 با بی خیالی نگاهش رو اطراف چرخوند و گفت : می دونی احمق تر از اونی که فکرش رو می کردم ...

 چشام رو تنگ کردم و با حرص گفتم : ممنونم حاال که فهمیدی چرا دست از سرم بر نمی داری ؟ ...
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معذب بودن کردم ... نگامو به طرفم برگشت و با لبخند نگام کرد ... نمی دونم توی نگاهش چی بود که احساس 

 ازش دزدیدم و بی هدف توی تاریکی اطراف چرخوندم ... 

روم خم شد و گفت : می دونی چرا ؟ ... چون اگه یه خرده عقل توی کله ات بود خودت با پای خودت می رفتی پیش 

ار بود چه بالیی مسعود و همه چی رو واسش تعریف می کردی ... خوب فکر می کنی بعدش چی می شد ... مگه قر

 سرت بیاره ها ؟ ...

 پسره ی دیوونه خودش هیچی نمی فهمید اون وقت به من می گفت احمق ...

 به خودم مربوطه ... -

 سرشو با تاسف واسم تکون داد و کمی نگام کرد ...

یف می کنی و اون ببین تو دو راه بیشتر نداری ... یا همین االن می ریم پیش مسعود و تو همه چی رو واسش تعر -

دیگه خودش می دونه و تو ... و یا از این به بعد این حق رو بهم می دی که توی کارات دخالت کنم و جلوی دیوونه 

 بازی های اینجوریه تو رو بگیرم و تو هم حق اعتراض نداری ...

 سری تکون داد و گفت : خوب حق انتخاب با خودت ...

صل نگاش می کردم خیره شد ... نمی دونستم باید چی کار کنم ... ولی مطمئن بودم ازم فاصله گرفت و به من که مستا

که به هیچ وجه حاضر نبودم به مسعود حرفی بزنم ... از طرفیم تحمل این رو که مهرزاد به خودش این اجازه رو بده 

 جبار دهنمو باز کردم گفتم :که توی کارام دخالت کنه رو هم نداشتم ... وقتی نگاه منتظرش رو روی خودم دیدم باال

خوب می تونی تمام این ماجراها رو فراموش کنی ، اینطوری هیچ کس حتی مسعود هم ازت انتظار چیزی رو نداره  -

... 

 با پوزخند سرش رو تکون داد ...

می دونم داری این همه فکر کردی و آخر سر به این نتیجه رسیدی ... اون وقت با وجدانم باید چی کار کنم ، وقتی  -

با حماقتت چه بالیی سر خودت میاری ، می تونم ولت کنم تا با این وضعی که داری انقدر سیگار بکشی و دیوونه بازی 

 در بیاری تا بمیری آره ؟ ...

 این زندگی خودمه ... شاید اینطوری بیشتر راضیم ... -

 د ...تازه اون وقت بود که متوجه شدم که لحنم چقدر آرزومند شده بو

 دیگه از شوخ طبعی دقایق پیش خبری نبود ، با بی حوصلگی گفت :

ببین کوچولو حوصله ندارم تمام شب عالف یه دختر بچه لوس و نازپروده که خوشی زندگی زده زیر دلش توی  -

 این سرما بایستم ... حاال مثل بچه آدم جوابمو بده می خوای همه چی رو به مسعود بگی ؟ ...

 نگام کرد ...و منتظر 

 و با لحن وسوسه کننده ای ادامه داد : اینطوری واسه همیشه از دست من هم راحت می شی ... هوم ... نظرت چیه ؟ ...

وقتی سکوتمو دید با ژست فاتحانه ای رو بهم گفت : می بینی این تویی که داری با این کارات این حق رو بهم می دی 

 ... 

 که این حق رو دارم واسه آخرین بار بهت می گم اگه دفعه بعد خواستی سری به زندگی و با لبخند گفت : خوب حاال

گذشته ات بزنی و با دوستای عزیزت دیدار کنی این رو فراموش نکن که ممکنه من متوجه بشم و اون وقت ... سرش 

 رو واسم تکون داد و گفت : ممکنه مثل االن آروم و مهربون نباشم ... فهمیدی ؟ ...
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 با اعصاب خردی سرمو واسش تکون دادم ...

 خوبه حاال راه بیفت ، بهتره بریم مسعود رو پیدا کنیم ... -

 و با نیشخند ادامه داد : ممکنه نگران بشه ... ما که نمی خوایم مگه نه ؟ ...

بگیرم ... حسی با اعصاب داغون جلوش راه افتادم و سعی کردم دوباره اون برقی که توی چشاش دیدم رو نادیده 

بهم می گفت کارم اشتباه و احمقانه است و با این قول امشبم ممکنه خودم رو توی دردسر بزرگ تری بندازم ولی 

خوب ... تنها راهی که در حال حاضر به ذهنم می رسید همین بود ... تازه وقتی مسعود انقدر بهش اعتماد داشت چرا 

 من نباید داشته باشم ؟ ...

 

 چی ؟ ...پس خاله  

 روی لبه پنجره نشست ...

قرار شده خونه رو بفروشیم ، اینطوری می تونیم قسمت زیادی از بدهی رو پس بدیم ... حاال هم که درسم هم تموم  -

شده و ارشدم رو گرفتم فکر کنم بتونم یه خرده اوضاعو رو به راه کنم ... شرایطش خیلی خوبه مامان رو هم می برم 

 لبته اوایلش سخت هست ولی چی کار می تونم بکنم می ترسم دیگه شرایط به این خوبی گیرم نیاد ...پیش خودم ... ا

 سعی کردم جلوی اشکام رو بگیرم ...

 با صدای گرفته ای گفتم : پس می ری ؟ ...

 بدون این که حرفی بزنه فقط نگام کرد ...

 اون وقت من خیلی تنها می شم ... -

... کی گفته تنها می شی ... مسعود پیشت هست ... تازه هر وقت دلت خواست می تونی بیای کتی اینطوری نکن  -

 بهمون سر بزنی ...

 فکر نکنم بتونم بیام ... اون وقت به مسعود چی بگم ، بگم دارم می رم کجا ... -

 با لبخند گفت : می گی می خوای بری چند روز ایران گردی کنی ...

 ذاره ...می "آره اونم حتما -

 اشکام رو پاک کردم و به اون که حاال با ناراحتی نگام می کرد لبخند تلخی زدم و گفتم :

 واسه فروش خونه کاری کردی ؟ ...  -

آره یکی از آشناهای حاجی خونه رو دیده و پسندیده ... وسایل خونه رو هم یه چیزاییش رو می فروشیم بقیه رو  -

 له ام ... هم میذاریم زیرزمین خونه خا

 سرمو تکون دادم و آروم گفتم : خوبه ...

 احساس خفگی می کردم ... از جام بلند شدم ...

 کتی چی شد ؟ ... داری می ری ؟ ... -

 سریع شالم رو سرم کردم و با صدایی که سعی می کردم بغضش رو مخفی کنم گفتم : آره ...

 کتی ؟ ... -

 بهتون سر می زنم قول می دم ... ولی االن احتیاج دارم برم ... باشه خواهش می کنم ...بذار برم سیا ... دوباره میام  -

 آخه ... -
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 میام قول می دم ... -

 باشه هر وقت آروم تر شدی با هم حرف می زنیم باشه ... -

 سرمو تکون دادم و آروم از کنارش گذشتم ...

 

 

*** 

 

 ذاشتم : خاموشش کن ...با روشن شدن چراغ دستمو جلوی چشام گ

 هدفون رو از توی گوشم دراوردم ... به مسعود که دوباره چراغ رو خاموش کرده بود نگاه کردم : سالم ...

 نور راهرو از در نیمه باز به داخل می تابید و کمی اتاق رو روشن می کرد ... 

 کنارم نشست : سالم خواب بودی ؟ ...

 ده بودم ، کی اومدی ؟ ...روی تخت نشستم : نه دراز کشی

 یه ساعتی می شه ... دیدم پایین نیومدی گفتم بیام ببینم داری چی کار می کنی ؟ ... -

 متوجه نشدم ... -

 همینطور که با دستم موهای آشفته ام رو مرتب می کردم گفتم : امروز خوب بود ...

 هی بدک نبود ... من می رم پایین تو هم بیا ... -

 ...باشه  -

راستی مهرزاد مهمون داره ، اگه می خوای بیای پایین لباسات رو عوض کن و بیا ، یه آبی هم به سر و صورتت بزن  -

 ، چشات بدجور پف کرده ...

خیلی هم عجیب نبود ... تمام عصر روی تخت دراز کشیده بودم و همینطور که آهنگ گوش می دادم کم و بیش 

 چرت هم زده بودم ...

 کون دادم : باشه تو برو ... منم میام ...سرمو ت

با رفتنش از تخت پایین اومدم ... در اتاق رو باز کردم و گوشامو تیز کردم ... ابروهام باال رفت ... اشتباه نمی کردم 

صدای دخترونه ای از پایین شنیده می شد ... پس مهرزاد دوست دخترش رو دعوت کرده بود ... چه جالب توی اون 

که اینجا بودم هیچ وقت کسی رو خونه اش دعوت نمی کرد ... نه اون ، نه مسعود ... هر دو مراعات منو توی مدتی 

خونه می کردن و دوستاشون رو نمی اوردن ... و حاال انگار با نبودن من توی خونه داشت بهشون حسابی خوش می 

 گذشت ...

بی توش رو زیر و رو کردم ... واسم جالب بود که ببینم سریع در کمد رو باز کردم و دنبال یه لباس درست و حسا

 دوست دخترش کیه ؟ ... 

بالخره بلوز سبزمو که کمی مجلسی بود بیرون کشیدم و نگاش کردم ... مثل تمام مدتی که اینجا بودم شلوار جین پام 

داشت ... یه آبی به صورتم زدم بود ... یه نگاه به خودم توی آئینه انداختم ... مسعود راست می گفت چقدر چشام پف 

 و سریع از پله ها رفتم پایین ...
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صدای خنده ها و صحبت هاشون از پایین شنیده می شد ... اولین کسی که باهاش چشم توی چشم شدم مهرزاد بود 

ا صدای که داشت لیوان شربتی رو به اون دختر که روی مبلی پشت به من نشسته بود می داد ... آروم سالم کردم که ب

 من اون دختر هم به طرفم برگشت و من فقط تونستم با دهان باز نگاش کنم ...

 اونم دست کمی از من نداشت ...

 کتی توئی ؟ ... -

 شما همدیگه رو می شناسین ؟ ... -

 رو به مسعود کردم : آره ... خوب ، سارا ...

 : خوب سارا دختر آقای فتاح از شرکاء و دوستای کوروشه ...نگاهی دوباره به سارا کردم و با ابروهای باال رفته گفتم 

مسعود آهایی گفت و با چهره ای که از خوشرویی دقایق قبل دیگه توش خبری نبود به سارا خیره شد ... همیشه 

همین بود هر چیزی که مرتبط به کوروش می شد مسعود نسبت بهش واکنش سختی نشون می داد البته هر چیزی 

!!! ... ولی سارای بیچاره که اینو نمی دونست ... پس به مسعود که حاال طرز نگاش عوض شده بود و عبوس به جز من 

و بداخالق به نظر می رسید با تعجب نگاه می کرد ... واسه عوض کردن جو به طرف سارا رفتم و در حالی که بوسه ای 

 فتم :از گونه اش می گرفتم با لبخندی که سعی می کردم طبیعی باشه گ

 خوبی سارا جان ، خیلی وقته ندیدمت ... -

مرسی عزیزم ... حقیقتش هنوزم توی شوکم نمی دونستم خواهرزاده ی آقای دکتر تو هستی ... چه تصادف عجیبی  -

 مگه نه ؟ ...

بود  سرمو تکون دادم و بعد در حالی که به صدای آروم و لوس سارا که دیگه واسه من بعد این همه مدت عادی شده

گوش می دادم کنار مسعود روی مبل دو نفره ای نشستم ... تازه اون موقع بود که متوجه مهرزاد شدم که در تمام 

مدت آشنایی ما با خونسردی کناری ایستاده بود و همه چیز رو با آرامش نگاه می کرد ... توی چشاش دنبال تعجب ، 

 صادف جا خورده گشتم ولی هیچ ... انگار همه چی عادی بود ...حیرت ، هر چیزی که نشون بده اونم مثل ما از این ت

با تعجب فکر کردم یعنی اون می دونسته ؟! ... ولی چطوری ؟ ... این احمقانه بود ... وقتی خود سارا از این موضوع 

کنم و  خبر نداشت ، اون چطوری می تونست خبر داشته باشه ... سعی کردم این افکار احمقانه رو از سرم بیرون

دوباره توجه ام رو به جمع جلب کنم ... نگاهی به سارا انداختم ، یک پیراهن یقه باز خیلی کوتاه پوشیده بود که وقتی 

اونطوری با بی خیالی روی مبل نشسته بود و پا روی پا انداخته بود ، خوب زیاد منظره جالبی نبود ... البته این موضوع 

 ولی مهرزاد !!! ...  چیز عجیبی نبود "واسه سارا اصال

این اون چیزی نبود که من در مورد دختری که مهرزاد به عنوان دوست دخترش معرفی کرده بود انتظار داشتم ... 

واسم عجیب بود ، فکر نمی کردم مهرزاد از این تیپ دخترا خوشش بیاد ... از صحبت ها و شوخی هایی که مسعود 

 می رسید که قضیه باید جدی باشه .. گاهی با مهرزاد می کرد اینطور به نظر

.ولی سارا خوب ، سارا زیادی دختر راحتی بود ، آزادی های زیادی توی زندگیش داشت ... تک دختر آقای فتاح بود 

و یه جورایی عزیز دردانه پدرش بود ... برعکس من که هیچ وقت به چشم کوروش نمی اومدم و نبودن من بهتر از 

سارا واسه پدرش فرق داشت ... سارا هر چیزی که توی زندگی می خواست و اراده می کرد  بودنم واسش بود ، ولی

 واسش مهیا می شد ... 
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نگاهی بهش کردم ، دیگه از شادی دقایق پیش توی چهره اش خبری نبود ، توی خودش بود و کمی که گذشت با 

 بهانه ای مهرزاد رو بلند کرد و با خودش به طبقه باال برد ... 

نیشخندی زدم ... می دونستم چرا ... سارا از وجود من راضی نبود و فهمیدن این موضوع واسه من زیاد سخت نبود ، 

من از گذشته سارا به خوبی خبر داشتم ... دوست پسرای قبلی ، مهمونی ها ، شب نشینی ها و رفتارایی که حتی منم 

که انجامشون بدم ... و حاال سارا ترسیده بود ... اون  واسه اذیت کردن کوروش به خودم این اجازه رو نمی دادم

ترسیده بود که مبادا من حرفی از گذشته جلوی مهرزاد بزنم ... حق هم داشت با شناختی که من توی این مدت از 

 مهرزاد پیدا کرده بودم اگه متوجه می شد ...

 ابروهامو باال پرید ... 

 ن اورد ...صدای مسعود من رو از افکار پلیدم بیرو

 این دختر آقای فتاح بود ؟ ... "واقعا -

 سر تکون دادم : چطور ؟ ...

 هیچی همینطوری پرسیدم ... -

با لبخند گفتم : مسعود تو دیگه باید دست از این حساسیت هات برداری ، کوروش قسمتی از گذشته است که باید 

 فراموش بشه ، سارا هم دختر بدی نیست ...

ر سکوت سرش رو تکون می داد نگاه کردم ... خنده دار بود پس چرا من خودم به هیچ کدوم از حرفایی به اون که د

که زده بودم اعتقاد نداشتم ... پس چرا به قول سیا به گذشته چسبیده بودم و آینده ام رو داشتم فدای گذشته ام می 

 کردم ...

 مسعود ؟ ... -

 آره حق با توئه ... -

 د نگام کرد : راستی چقدر خوشگل شدی ، این لباس خیلی بهت میاد ، چشات خیلی خوش رنگ شده ...و بعد با لبخن

 ؟ شده باز قضیه خاله سوسکه دیگه ... "با لبخند گفتم : واقعا

 خنده آرومی کرد و دستشو دور شونه ام حلقه کرد : آره فکر کنم همونه ...

 و گفتم : قراره کس دیگه ای هم بیاد ؟ ... با صدای زنگ با تعجب از آغوشش بیرون اومدم

 در حالی که از جاش بلند می شد و واسه باز کردن در می رفت گفت : نه مهرزاد واسه شام غذا سفارش داده ...

 ابروهام باال رفت ... چه جالب !!! ... سارا واسه شام قرار بود بمونه ...

 

 

*** 

 

طول حیاط رو طی می کرد و به طرفم می اومد با تعجب نگاه کردم ... اون اینجا چی در سالن رو باز کردم و به اون که 

 کار می کرد ؟ ... 

 سالم ... -

 سالم ... می تونم بیام تو ... -

 سریع خودم رو از جلوی در کنار کشیدم : البته ...
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تیپ و شیک ... دلم یه جوری شد ، به اون که با خونسردی پالتوش رو در می اورد نگاه کردم ... مثل همیشه خوش 

می رسید و جثه ریزه میزه ای داشتم ؛ سارا قد بلند و اندام کشیده ای داشت  1622برخالف من که قدم به زور به 

به من چه ربطی داشت ... سعی کردم  "که به طور دردناکی به قد بلند و هیکل مهرزاد می اومد ... چم شده بود اصال

 بیرون کنم ... این افکار رو از سرم

 مهرزاد خونه نیست ... -

 می دونم ، االن بیمارستان ... ولی من واسه دیدن اون نیومدم ، می خواستم با تو حرف بزنم ... -

 سعی کردم پوزخندم رو ازش مخفی کنم ... چقدر زود دست به کار شده بود ...

 باشه بشین ، منم االن میام ...  -

ه تکیه داد و با لحن خاصی که حس بدی به جونم انداخت گفت : نه الزم نیست خودت رو به چهارچوب در آشپزخون

 به زحمت بندازی ، من که مهمون نیستم ...

 چایی ساز رو به برق زدم و با لبخند زورکی گفتم : نه زحمتی نیست ...

 ش نشست ...تکیه اش رو از در گرفت و با لوندی که خاص خودش بود صندلی رو بیرون کشید و رو

 از مهرزاد شنیدم هنوز برنگشتی خونه ... واسه همین اومدم ببینمت ... نمی شینی ؟ ... -

ظرف شیرینی رو روی میز گذاشتم ... رو به روش نشستم و بهش نگاه کردم ... شاید در نگاه اول زیبایی خاصی توی 

ری که دلش می خواد رو اسیر خودش کنه ... هر چهره اش نبود ولی انقدر طنازی و دلبری بلد بود که بتونه هر پس

 دو سکوت کرده بودیم انگار اونم در حال برانداز کردن من بود چون نگاه اونم توی چهره ام در حال گردش بود ...

واسه این که جو سنگین بین خودمون رو بهتر کنم لبخندی زدم و گفتم : خوب ... درباره چی می خواستی باهام حرف 

 ..بزنی ؟ .

 خوب ... -

نگاشو ازم گرفت و کمی در فضا چرخوند و دوباره بهم نگاه کرد ... با وجود تمام تالشی که واسه خونسرد نشون دادن 

 خودش می کرد ولی حرکت ناآرام چشاش می تونست عمق نگرانی و ترسشو واسم رو کنه ...

 خوب ، می خواستم در مورد مهرزاد با هم حرف بزنیم ... -

مشخص بود چقدر نگرانه ... دلم واسش سوخت ... می تونستم  "تکون دادم و در سکوت منتظر شدم ... کامالسری 

حالش رو درک کنم ... اونم درگیر همون برزخی بود که من مدت ها در برخورد با مهرزاد دچارش بودم ... پس 

 سعی کردم بهش کمک کنم ...

 ردم به آرومی گفتم : سارا من می دونم تو چرا اینجایی ؟ ...در حالی که ظرف میوه رو از یخچال در میاو

 با وجود یه خروار آرایشی که روی صورتش بود به راحتی می تونستم رنگ پریدگی چهره اش رو ببینم ... 

 من ، متوجه نمی شم ... -

رو نمی دم که بخوام رابطه ی نگران چیزی نباش ، گذشته تو به من ربطی نداره ... من هیچ وقت به خودم این اجازه  -

 تو و مهرزاد رو با چیزایی که می دونم خراب کنم ... 

 با تردید گفت : یعنی ...

 سرمو تکون دادم : یعنی این فقط به شما دو تا مربوط می شه ... پس از بابت من خیالت راحت باشه ...

 ولی دایی مسعودت اگه ... -
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 شه ...اون هیچ چیزی نمی دونه مطمئن با -

 ؟ چیزی بهش نمی گی ؟ ... "واقعا -

 اگه حتی یه ذره تردید هم داشتم حاال با شنیدن لحن نگرانش با اطمینان گفتم : نه ...

دستش رو روی دستم که روی میز بود گذاشت و با خوشحالی گفت : ممنونم کتی ... تو منو از این کابوس چند روزه 

 کشیدم و با خودم درگیر بودم تا بیام اینجا و باهات حرف بزنم ... نجات دادی ... نمی دونی چقدر عذاب

به اون که نفسی از سر آسودگی می کشید نگاه کردم و بدون این که دست خودم باشه بی اراده گفتم : خیلی دوستش 

 داری ؟ ...

 آه ، کتی ، خیلی ... اون بهترین مردیه که تا حاال باهاش برخورد کردم ... -

درگیر همون حس شدم ... انگار داشت آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور می شد ... همون آتیشی که از  دوباره

 همون بار اولی که دیدمش به جونم افتاده بود و من تمام مدت سعی در نادیده گرفتنش داشتم ولی حاال ... 

 ن می مردم ... مرسی ...کتی تو خیلی خوبی ... اگه مهرزاد چیزی می فهمید و باهام بهم می زد م -

 چطوری باهاش آشنا شدی ؟ ... -

انگار دست خودم نبود ... با وجودی که می دونستم اون یه چیز ممنوعه هست ولی انگار دوباره اون حس سرکش 

 داشت واسه خودش جوالن می داد ...

 .آه توی یکی از مهمونی ها ... اگه بدونی ، اون شب چه چشمایی دنبالش بود .. -

به اون که حاال با هیجان از مهرزاد واسم می گفت نگاه می کردم ، سعی می کردم در مقابل تمام حرف هاش لبخندی 

بزنم و با اون توی هیجانش همراه بشم ولی با وجود تمام تالشی که می کردم نمی تونستم ... حسادت مثل خاری توی 

 ام کنار رفته بود ... و من فقط منتظر یه تلنگر بودم ...قلبم فرو رفته بود ، انگار یهو پرده ای از جلوی چش

حاال دیگه می تونستم بفهمم چرا تمام مدتی که خونه کوروشم مثل کسی که چیزی رو گم کرده دور خودم می چرخم 

ا رو ... چرا وقتایی که اینجام مراقب گذر زمانم و زمانی که قامت بلند و کشیده اش طول حیاط رو طی می کنه و پله ه

 دو تا یکی باال میاد تپش های قلب دیوانه وار من هم شروع می شه ...

چطور متوجه نبودم ، چطور فکر می کردم تونستم به خودم مسلط بشم و همه چی رو فراموش کنم ... چطور متوجه 

 می گیره ... نشدم که قلب سردم مدت هاس که از اون خمودی و یخ زدگی بیرون اومده و با هر حرفی از اون ضربان

 سارا همچنان حرف می زد و من در عمق سکوتم به حقیقتی که حاال جلوی چشمم عیان شده بود فکر می کردم ...

آروم پرده رو کنار زدم و نگامو بهشون دوختم ... هر دو کنار ماشین مهرزاد ایستاده بودن و بی توجه به سردی هوا 

 بودن ... طوالنی توی حیاط در حال صحبت  "مدت نسبتا

چرا داشتم با خودم این کار رو می کردم و واقعیت های زندگیم رو نادیده می گرفتم ... با این که می دونستم مدت 

هاس دیگه حق داشتن کانون گرم خونواده و یه زندگی عادی رو از دست دادم بازم خودم رو توی ورطه ای انداخته 

 یز دیگه ای در انتظارم نبود ... بودم که که آخرش جز تباهی و دل شکستگی من چ

طبق شناختی که این مدت از مهرزاد پیدا کرده بودم من فرسنگ ها با دختر آیده ال اون فاصله داشتم و اگه اون 

عاشق سارا شده بود و خیلی چیزها رو نادیده می گرفت وضع فرق می کرد چون اون ها دچار عشقی یکطرفه نبودن 

 ... 
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شون گرفتم و پرده رو انداختم ... کی قرار بود این حسرت های زندگی من دست از سرم نگاه حسرت بارمو از

 بردارن ...

 

 

*** 

 

با صدای بسته شدن در سالن زیرچشمی به مهرزاد که داشت به طرف جایی که من نشسته بودم می اومد نگاه کردم 

از درک احساس واقعیم ، بودن کنار اون واسم سخت ... تپش قلبم بیشتر شد و احساس نا آرامی کردم ... انگار بعد 

 تر شده بود ... نگام رو به صفحه لپ تاپ دوختم ...

 با سرخوشی خودش رو کنارم روی مبل انداخت و گفت : خوب احوال کتی خانم ؟ ...

 زیر لب بدون این که نگاش کنم گفتم : خوبم ...

 داری چی کار می کنی ؟ ...  -

به طرف خودش کشید ، نگاهی به عکسایی که داشتم توی کامپیوتر مسعود می دیدم کرد و گفت  و لپ تاپ رو کمی

: 

 هنوز نمی دونی لپ تاپ یه وسیله شخصیه و نباید بی اجازه صاحبش بهش دست بزنی ... -

 با پوزخند دوباره اونو به طرف خودم برگردوندم ... 

باشن و توی تمام عکسا با صد تا دختر آنچنانی عکس گرفته باشند همه مثل تو نیستند که شصتا دوست دختر داشته 

که ، قربون مسعود برم که توی تمام عکسا آقا و متین وایساده نه مثل تو جلف ... و سعی کردم دوباره بی توجه به 

 اون به عکسای مسعود نگاه کنم ...

 چه خبر ؟ ... -

نفره ای که روش نشسته بودیم گذاشته و کمی به طرفم خم شده نیم نگاهی ، به اون که یه دستش رو پشت مبل دو 

 بود ، کردم و گفتم :

 هیچی ... -

 دسته ای از موهام رو که کمی بلند شده بود به نرمی پشت گوشم زد و گفت : سارا امروز چی کارت داشت ؟ ...

 بهش اخم کردم و کمی ازش فاصله گرفتم ...

 ی ...دوست دختر توئه از من می پرس -

 ولی امروز با تو کار داشت نه من ... خوب ... -

 نمی دونم شاید دوست نداشته باشه من چیزی بهت بگم ، چرا از خودش نمی پرسی ... -

 ولی من دلم می خواد تو بهم بگی ... -

 با حرص به اون که با تمسخر نگام می کرد گفتم : منظورت از این کارا چیه ؟ ...

 ه خود گرفت : هیچی من فقط می خوام بدونم دوست دخترم چی شده یهو اومد اینجا ؟ ...قیافه متعجبی ب

 دیگه بهتر از خودش این رفتاراش رو می شناختم ...

 با پوزخند گفتم : انگار یادت رفته دوست دختر جنابعالی قبل از این که تو حتی ببینیش دوست من بود ...
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کردم ، از کنارش بلند شدم و گفتم : حاالم حوصله بازجویی شدن رو ندارم ... و در حالی که لپ تاپ رو خاموش می 

 خیلی کنجکاوی برو از خودش بپرس ...

 و زیر نگاه عجیب و پوزخند روی لباش از کنارش گذشتم و به طرف پله ها رفتم ...

 

 

*** 

 

 

 وای اینجا چقدر شلوغه ... -

ه که داشت وسایل رو توی کارتن می چید گفتم : سالم خاله ... کمک نمی سرمو بردم توی آشپزخونه و رو به خال

 خواید ؟ ...

 سالم دخترم ... به موقع اومدی بیا بشین تازه چایی دم کردم ... -

 مرسی خاله ... -

ه کیف و کاپشنم رو کنار در روی زمین انداختم و در حالی که شالم رو از روی سرم بر می داشتم رو به سیامک ک

 داشت چند تا از کارتن ها رو کنار در سالن روی هم میذاشت گفتم :

 چرا دارین به این زودی وسایل رو جمع می کنین ... مگه کی بلیط دارین ؟ ... -

 جمعه شب هفته دیگه ، ولی باید وسایل رو جمع کنیم چون باید خونه رو زودتر تحویل بدم ... -

 ن کجا بمونین ؟ ...پس خودتون تا اون موقع می خوای -

 چند تا از کارتن ها رو برداشت و در حالی که به طرف حیاط می رفت گفت : اون چند روز رو می ریم خونه خاله ام ...

 سرمو تکون دادم و در حالی که به خونه به هم ریخته نگاه می کردم آهی کشیدم ...

 بیا دخترم ، بیا بشین ... -

 خواستم بیام آشپزخونه ... خاله چرا زحمت کشیدین می -

روی زمین نشست و در حالی که پاهاش رو دراز می کرد و گفت : نه کار زیادی نمونده ... خودمم یه کم خسته شدم 

... 

 تقصیر سیامک ، خوب بهم زنگ می زد می اومدم کمکتون ... -

وختیم ... همین چند تیکه وسایل هم خودم بهش گفتم بهت چیزی نگه ... کار زیادی هم نبود بیشتر وسایل رو فر -

 یادگاره ، دلم نیومد بفروشمشون ...

 در حالی که آهی می کشید ، نگاهی به خونه انداخت و با افسوس گفت : اینجام از دست رفت ...

 دستم رو روی پاهاش گذاشتم : خاله اینطوری نکن سیامک اگه بفهمه ناراحت می شه ...

 جایی بود که واسمون مونده بود ...با بغض گفت : اینجا تنها 

 دستم رو دورش حلقه کردم ...

می دونستم اینجا رو چقدر دوست داره ، اینجا خونه پدریش بود ، اون زمانی که وضعشون خیلی خوب بود ، وقتی پدر 

رو از سیامک بی تابی و گریه های خاله رو به خاطر فروش اینجا توسط خواهر و برادراش دیده بود این خونه 

 همشون خرید و به نام خاله کرد و حاال همین خونه توی این دوران سختی و گرفتاری شده بود تنها پناهشون ...
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 خیلی ازش خاطره دارم ... -

 در حالی که پشتش رو نوازش می کردم گفتم : می دونم خاله ، می دونم حاال آروم باشید ...

یلی خاطره داشتم ... بعد از فوت پدر سیامک ، وقتی خاله و سیامک مجبور واسه منم سخت بود ... منم از این خونه خ

شدن زندگیشون رو چوب حراج بزنند و بیان توی این خونه ، منم به خاطر فرار از دست کوروش این بار با یه هیبت 

 جدید ، موهایی کوتاه و لباسایی پسرونه پا به این خونه گذاشتم ...

... من همینجا آرامشی رو که توی خونه کوروش با اون همه رفاه نتونستم پیدا کنم پیش نگاهی به اطراف انداختم 

خاله با محبت های خالصانه و مادرانه اش پیدا کردم ... چه دورانی بود ... دل کندن از این خونه انگار دل کندن از 

 تمام اون خاطراه ها و محبت ها بود ...

 چایی واسه من می ریزی ...مامان تا من دستام رو بشورم یه  -

 خاله بشین من واسش می ریزم ... -

 بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم ...

از کی محبت این مادر و پسر افتاد به دلم ... از کی ... بعد از این که کوروش با بی تفاوتی بعد اون اتفاق من رو به 

فش داشتم ، احتیاج داشتم بهم آرامش بده و بگه اون اتفاق امون خدا ول کرد ، اونم وقتی که احتیاج به محبت از طر

تقصیر من نبوده ... چطور خاله به عنوان یه غریبه اون طور محبت هاش رو مادرانه و بی ریا خرجم کرد ولی کوروش 

 ... چطور تونست این کار رو باهام بکنه ...

 ت بیار یادم رفت بیارم ...قربون دستت دخترم داری میای اون جعبه شیرینی رو هم با خود -

 چشم خاله ...  -

همینطور که از آشپزخونه بیرون می رفتم به اون دو تا که کنار هم روی زمین نشسته بودن نگاه کردم ... چطور 

روابطمون تا این حد پیشرفت کرد ، چطور چنین حسی رو بهشون پیدا کردم که حاال با رفتنشون احساس می کردم 

و از دست می دم ... یعنی همش به خاطر محبت های خاله بود ؟ ... اونم واسه منی که سال ها از نعمت دارم عزیزانم ر

 مادر محروم بودم ...

 دست کتی خانم درد نکنه ، این چایی دیگه خوردن داره ... -

منی که اعتمادم رو به یا به خاطر نگاه های مهربون سیامک بود ؟ ... منی که از همه دنیا و همه چی دل بریده بودم ، 

همه چی از دست داده بودم ... منی که از همه مردای اطرافم به خصوص کوروش متنفر شده بودم چطور به این پسر 

 دل بستم ...

 بیا اینجا بشین ... -

... هر چی که بود اینو مطمئنم که خدا من رو خیلی دوست داشت که این خانواده مهربون رو سر راهم قرار داده بود 

 با لبخند کنارشون نشستم و سعی کردم از لحظه لحظه ساعات آخر با هم بودنمون لذت ببرم ...

ماشین رو داخل خونه اوردم ، در حالی که از ماشین پیاده می شدم با سرخوشی رو به مسعود که داشت در حیاط رو 

 می بست گفتم : حال کردی دست فرمون رو ...

 ستم ...من هنوزم روی حرف خودم ه -

فکر می کردی همچین تمیز از خونه کوروش  "سوئیچ رو به طرفش پرت کردم و با لبخند گفتم : جون داداش اصال

 تا اینجا بیام ، کفت برید نه ...
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با اخم نگام کرد : به جای این طرز حرف زدن ، این روزا که داری تو خونه بیکار و ول می گردی برو گواهینامه ات 

 رو بگیر ...

 اوه تو رو خدا مسعود بی خیالش ، وقتی رانندگی بلدم چرا برم خودم رو توی دردسر کالس و امتحان بندازم ... -

 پس بنده هم شرمنده ترجیح می دم خودم رو به دردسر نندازم ، ماشین بی ماشین ... -

 شونه هام رو باال انداختم : ولی من توی خونه کوروش خودم ماشین دارم ...

 ؟ ... "جب نگام کرد : واقعابا تع

 با خونسردی گفتم : آره ...

 با اخم های درهم نگام کرد : کوروش می دونه بدون گواهینامه پشتش می شینی ؟ ...

 با بی خیالی گفتم : نمی دونم برو از خودش بپرس ...

 یکی محکم زد پس کله ام ...

 آی دیوونه دردم گرفت ... -

 گه واسه من زبون درازی نکنی ...اینو زدم که دفعه دی -

همینطور که سرم رو دست می کشیدم با حرص گفتم : حاال مگه قراره با یه تیکه کاغذ به کجا برسم وقتی رانندگی 

 بلدم ...

 حاال کدوم االغی بهت یاد داده ؟ ... -

 بی منظور گفتم : فرض کن دوست پسرم ...

ن که پس گردنی بعدی رو هم بخورم سریع ازش فاصله گرفتم و گفتم : ولی با دیدن چشای تنگ شده اش قبل از ای

 به جون خودت شوخی کردم ...

 که دوست پسرت آره ؟ ... -

 می گم شوخی کردم ... -

 و با خنده قبل از این که دستش بهم برسه از پله ها باال دویدم ...

 

 

*** 

 

و می دادم با نگرانی به خونه که از همین جا هم چراغای خاموشش از ماشین پیاده شدم و در حالی که پول راننده ر

مشخص بود نگاه کردم ... کلید رو توی در چرخوندم و آروم پا به درون حیاط گذاشتم ... چقدر همه جا ساکت بود ... 

ونم خودم رو یعنی خواب بودن ... لبخندی زدم : خدایا شکرت ... در رو آروم بستم و تصمیم گرفتم تا جایی که می ت

بی سر و صدا به اتاقم برسونم ... ولی حتی فرصت نکردم که دستم رو از روی در بردارم ، با روشن شدن برق حیاط 

از جا پریدم و با وحشت به عقب برگشتم ... اولین چیزی که دیدم مهرزاد بود که روی پله های ورودی نشسته بود و 

 با اخم های درهم نگام می کرد ...

 گوری بودی تا حاال ؟ ... کدوم -

 لب زیرینم رو گاز گرفتم و به مسعود که حاال در چند قدمیم ایستاده بود نگاه کردم ... 

 ببخشید دیر شد ... -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

8 6  

 

 این جواب سوال من نبود گفتم کجا بودی ؟ ... -

 نگ شده نگام می کرد ...نگاه ترسانم رو بی اراده به مهرزاد دوختم که هنوزم روی پله ها نشسته بود و با چشای ت

 مگه من با تو نیستم ... -

 آب دهنم رو قورت دادم : فرودگاه ...

 با چشای گشاد شده نگام کرد : کجا ؟ ...

 مسعود ... -

 شوک زده گفت : تو غلط کردی ، با اجازه کی این وقت شب رفتی اونجا ؟ ...

 با لکنت گفتم : من که بهت خبر دادم ...

دی گفت : خبر دادی ؟ ... توی احمق فکر کردی اگه یه اس ام اس واسم بفرستی که شب دیر میای ، بعد با داد بلن

 موبایلت رو خاموش کنی دیگه خیال من رو راحت کردی ...

 بعد در حالی که دستی به صورتش می کشید با صدایی که سعی می کرد آروم باشه گفت :

 واسه چی رفتی ؟ ... -

 م داشت می رفت ، مسعود خوب مجبور بودم ...یکی از دوستا -

 همین ... به همین راحتی ... بدون این که بهم بگی پاشدی تنها این همه راه رو رفتی اونجا ؟... -

 شجاعتم رو جمع کردم و با صدای آرومی گفتم : نگفتم چون می دونستم اجازه نمی دی ...

، انگار دیگه نمی تونست خودش رو کنترل کنه ... ولی با کشیده  به طرفم خیز برداشت که حرصش رو سرم خالی کنه

شدن بازوش به عقب توسط مهرزاد از همون جا با حرص گفت : معلومه که اجازه نمی دادم ... دختره ی احمق ساعت 

 ، تو تا این وقت شب به چه حقی توی خیابون ها ول می گشتی ؟ ... 1رو نگاه کردی ... نزدیک 

ترسانم به مهرزاد افتاد که با این که جلوی مسعود رو گرفته بود ولی از قیافه عصبی اش معلوم بود انگار  دوباره نگاه

 بدش نمیاد به جای مسعود یه گوشمالی حسابی بهم بده ، ولی با این حال با سر بهم اشاره کرد که برم توی خونه ...

هرزاد جلوش رو گرفت و به آرومی چیزی توی گوشش مسعود هم حرکتم رو دید خواست دوباره به طرفم بیاد که م

 به حسابت برسم ... "گفت ، که با حرص گفت : برو توی اتاقت تا بعدا

با پاهای لرزان آروم از کنارشون گذشتم و وقتی دیدم که از تیررس نگاشون خارج شدم بقیه راه رو دویدم و خودم 

رو از داخل قفل کردم ... بعید نبود که با این همه عصبانیت  رو به سرعت توی اتاقم انداختم و واسه اطمینان در

 مسعود دوباره پشیمون بشه و بخواد حالم رو همین امشب بگیره ...

همینطور که سرم رو به در تکیه داده بودم و سعی می کردم نفس سنگینم رو آروم کنم گوشامم رو هم واسه شنیدن 

ت بود ... آروم به طرف پنجره رفتم و در حالی که سعی می کردم متوجه صدایی از پایین تیز کردم ولی همه جا ساک

نشن پرده رو کنار زدم ... هنوزم توی حیاط ایستاده بودن ... از حرکاتشون مشخص بود که مهرزاد سعی داره مسعود 

حالم رو می  رو آروم کنه ... شانس اوردم مهرزاد امشب خونه بود وگرنه با این همه عصبانیت مسعود امشب بدجور

 گرفت ... 

آروم پرده رو انداختم و توی تاریکی روی تختم نشستم و زانوهام رو بغل کردم ... چقدر من بدشانس بودم چقدر 

سعی کرده بودم این چند روز تعطیلی رو خونه کوروش بمونم ، یا حداقل اگه به جای امشب فردا شب پرواز داشتن 

ات هم نداشتم ... انگشت شستم رو توی دهنم گرفتم ... در هر صورت من باید منم برگشته بودم خونه و انقدر مکاف
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می رفتم حتی اگه به قیمت کتک خوردنم تموم می شد ... نمی تونستم بدون این که واسه آخرین بار ببینمشون بذارم 

 .برن ... آهی کشیدم و سرم رو روی زانوهام گذاشتم ... مسعود که این چیزها رو نمی فهمید ..
 

 

*** 

 

 

 مسعود ... -

 زیاد دم پر من ندی ... چون ممکن یه کار دست خودم و خودت بدم ... برو کنار ... "برو کنار کتی ... به نفعته فعال -

با بغض به اون که بدون این که صبحانه بخوره داشت از خونه بیرون می رفت نگاه کردم ... بی توجه به مهرزاد که از 

 ه صدام می زد دوباره گفتم : مسعود ...توی آشپزخون

 ولی جوابش کوبیده شدن در بهم بود که باهاش صدای مهرزاد هم بلند شد ...

 کتی مگه صدام رو نمی شنوی ؟ ... -

چشای اشکیم رو پاک کردم و آروم به طرف آشپزخونه رفتم و به چهارچوبش تکیه دادم به اون که داشت چاییش رو 

 دم ...هم می زد نگاه کر

 بیا بشین ... -

 حوصله بازجویی ندارم ... -

ابروهاش باال رفت : ببین اگه دیشب جلوی مسعود رو گرفتم و نذاشتم حسابت رو برسه فکر نکن همه چی تموم شد 

... اگه حرف نزنی خیلی راحت همینطور که مسعود رو دیشب آروم کردم می تونم امروز دوباره به جونت بندازمش 

  مثل بچه آدم بیا بشین ...... حاال

نمی خواستم این ریسک رو به جون بخرم ، کله خراب تر از این حرفا بود واسه همین با حرص روی صندلی نشستم و 

 سعی کردم نیشخندش رو نادیده بگیرم ...

 چایی می خوری واست بریزم ؟ ... -

 جوابش رو ندادم ...

ت روی میز خم شد و با لحن پرتمسخری گفت : زیادی دل و جرات داری ... در حالی که لیوان چایی رو مقابلم میذاش

من موندم با چه جراتی وقتی می بینی مسعود انقدر از دستت کفریه می ری جلوی چشمش اونم بعد از ماجرای 

 دیشب ...

 بودی ؟ ...بدون این که منتظر جوابم بمونه دوباره روی صندلیش نشست و با بی خیالی گفت : خوب دیشب کجا 

 با حرص گفتم : یه بار گفتم فرودگاه ...

 چرا ؟ ... -

 نمی خوام به تو بگم ترجیح می دم با مسعود حرف بزنم ... "اصال -

 با پوزخند گفت : یعنی فکر می کنی مسعود با همین آرامشی که من دارم باهات حرف می زنم باهات حرف بزنه ؟ ...

 یت صبحش ترجیح می دادم یه مدتی جلوی چشاش ظاهر نشم ...راست می گفت ، با دیدن عصبان

 یکی از دوستام داشت می رفت ... -
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روز دیگه خواستن تشریف بیارن  0یه خرده در سکوت نگام کرد و بعد با لحن بدی گفت : یعنی حاال اگه این شازده 

 جنابعالی دوباره باید برین پیشوازشون ؟ ...

 کرد ، دیگه نمی تونستم این لحنش رو تحمل کنم واسه همین از جام بلند شدم ...توی لحنش تمسخر بیداد می 

 بشین سرجات ... گفتم بشین ... -

 لعنتی ... تو حق نداری باهام اینطوری حرف بزنی ؟ ... -

 چرا ؟ مگه دروغ می گم ... هم خودت و هم من هر دو می دونیم دیشب رفته بودی بدرقه ی دوست پسرت ...  -

 اونطوری که تو فکر می کنی نیست ... بهت اجازه نمی دم راجع بهش بد حرف بزنی یا بهش توهین کنی ... -

 واقعا؟ ... خوش به حالش ... داره کم کم بهش حسودیم می شه ... -

م با وجود خوشمزگیش ولی چشاش تنگ شده بود و با حالت ترسناکی نگام می کرد ... یه لحظه ترسیدم و دست و پا

 رو جمع کردم و سعی کردم جلوی زبونم رو بگیرم تا زودتر بتونم از دستش خالص شم ...

 به صندلیش تکیه داد و با لحن جدی گفت : خوب حاال این دوستت کیه ؟ ...

 چه فرقی می کنه ، تو که نمی شناسیش ... -

 خوب معرفی کن تا با هم آشنا شیم ... -

و در حالی که به بخارش که ازش بیرون می اومد نگاه می کرد با صدای آرومی گفتم لیوان چای رو توی دستم گرفتم 

 : خیلی چیزا در مورد گذشته من هست که تو ازش خبر نداری ...

 ؟ ... خوب تعریف کن من شنونده ی خوبی ام ... "با تمسخر گفت : واقعا

 نفس عمیقی کشیدم و دوباره از جام بلند شدم ...

 کجا ؟ ... -

در حالی که از آشپزخونه بیرون می رفتم با اعصاب خردی گفتم : تا وقتی که با این لحن پرتمسخر باهام حرف می 

 زنی منم حرفی واسه گفتن ندارم ...

هر لحظه منتظر بودم که دوباره صداش بلند شه یا بخواد مثل همیشه تهدیدم کنه ولی هر چی منتظر شدم خبری نشد 

اقم به اون که حاال داشت ماشینش رو از حیاط بیرون می برد نگاه کردم ... شاید اونطوری که ... از پشت پنجره ات

نشون می داد کارام واسش اهمیتی نداشت و فقط طبق قولی که دیشب به مسعود داده بود می خواست ازم حرف 

توی این اوضاع و احوال بکشه ... همین ... آهی کشیدم و شروع کردم به جمع کردن وسایلم ... ترجیح می دادم 

 دور و برش آفتابی نشم ... "برگردم خونه کوروش تا مسعود کمی آروم تر شه ... به قول خودش بهتر بود فعال

 

 

*** 

 

 

 به اون که با بی خیالی در حال رانندگی بود نگاهی کردم و با بداخالقی گفتم :

 نمی خوای بگی داریم کجا می ریم ؟ ... -

 رسیم چقدر عجولی تو دختر ... االن می -

 نمی فهمم چرا مسعود خودش نیومد دنبالم ... "اصال -
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 نگاهش عصبیم کرد ...

می دونی چیه مطمئنم همش زیر سر توئه ... وگرنه مسعود آدمی نیست که چند روز بشه و حتی یکبار هم بهم  -

 زنگ نزنه ...

 با نیشخند نگام کرد : شاید ...

چون اون روز جواب سواالشو ندادم  "اه کردم ... معلوم بود که همش زیر سر خودش بود ... احتماالبا حرص بهش نگ

خواست اینطوری حالم رو بگیره ... مسعود نامرد رو بگو یکبار زنگ نزد ببینه من مردم یا زنده ... با توقف ماشین 

 ن نوساز بودیم ...نگاهی به اطراف انداختم ... توی یه کوچه خلوت جلوی در یک آپارتما

 پیاده شو ... -

 به اون که داشت کمربندش رو باز می کرد نگاه کردم و با گیجی گفتم : واسه چی ؟ ...

ترس و تردید رو توی چشام دید ، چون با مردم آزاری همیشگی اش کمی به طرفم  "یه خرده نگام کرد ... احتماال

 خم شد گفت : 

 بگذرونیم ... نظرت چیه ؟ ...می خوایم بریم یه خرده خوش  -

 با حرص به عقب هلش دادم و با غیظ گفتم : جرات همچین غلطی نداری ...

و بی توجه به ابروهای باال رفته اش از ماشین پیاده شدم و سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم ... نگاهی به کوچه و 

کرده بودم ولی سکوت و خلوتی کوچه داشت من آپارتمانای نوسازش انداختم ، با وجود هارت و پورتی که جلوش 

 رو می ترسوند ... مهرزاد با کلیدی که از توی جیبش دراورده بود در رو باز کرد و منتظر نگام کرد ...

کتی دیوونه شدی ، برو تو مگه خودش نگفت مسعود قراره خودش از همون طرف شرکت بیاد پس خودت رو بیشتر 

می دونی که اگه بفهمه می ترسی چطور اذیتت می کنه ... نفس بلندی کشیدم و زیر از این جلوش تابلو نکن ... 

 شیطنت نگاش وارد آپارتمان شدم و با اشاره اون از پله ها باال رفتم ...

اینجا  "یه خرده باال رفتم و با غرغر به عقب برگشتم و به اون که پشت سرم داشت از پله ها باال می اومد گفتم : اصال

 ؟ تا وقتی نگی من همین جا می مونم ... کجاست

 گردنش رو کج کرد و با لبخند گفت : می ترسی ؟ ...

 نخیر ... -

 اشاره ای به پله ها کرد و گفت : پس برو باال ...

 با حرص شروع کردم به باال رفتن ... پسره ی دیوونه زبون نفهم مردم آزار ...

 کجا ؟ ... رسیدیم ... -

 م ... داشت در آپارتمانی رو باز می کرد ...به عقب برگشت

 بیا همین جاست ... -

با کنجکاوی پله ها رو پایین اومدم و سرم رو از الی دری که اون باز کرده بود کمی داخل بردم و با تعجب به 

 آپارتمان خالی نگاه کردم ... 

 به سالمتی می خواین اسباب کشی کنید ؟ ... -
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تم ... خانم مسنی داشت از آپارتمان رو به رویی بیرون می اومد ... مهرزاد هم با دیدن اون به سرعت به عقب برگش

خانم با احترام باهاش شروع کرد به صحبت کردن ... با گیجی سعی کردم از بین حرفاشون متوجه بشم دارن درباره 

 چی حرف می زنند ... 

که حاال داشت از پله ها پایین می رفت گرفتم و به مهرزاد دوختم یعنی ؟... اخمام توی هم رفت ... نگامو از اون خانم 

... 

 نمی خوای داخلش رو ببینی ؟ ... -

 مسعود اینجا رو خریده ؟ ... -

 پا به داخل آپارتمان گذاشت : آره ...

 با ناراحتی نگاش کردم : چرا به من نگفت ؟ ...

 ایزت کنه ؟ ... شایدم هنوز از دستت ناراحته ؟ ...با بی خیالی گفت : نمی دونم شاید می خواست سورپر

 و با دیدن قیافه درهمم گفت : بهتره قصاص قبل از جنایت نکنی ، هر وقت اومد خودت ازش بپرس ... 

حالم گرفته شد ، فکر می کردم با هم دنبال خونه می گردیم ... چه نقشه هایی واسه خرید خونه کشیده بودم ... با 

بزرگی بود ... در یکی از اتاقا رو باز  "گاهی سرسری به اطراف انداختم ، آپارتمان سه خوابه و نسبتاحالی گرفته ن

 کردم و بی هدف شروع به راه رفتن توش کردم ... 

 من باید برم بمون تا مسعود بیاد ... -

دادم ... حوصله اش رو  به عقب برگشتم و به اون که توی درگاه ایستاده بود نگاه کردم و بی حوصله سرمو تکون

 نداشتم همش تقصیر اون بود ... نگامو از پنجره به کوچه دوختم ...

 کتی ؟ ... -

 هوم ؟ ... -

 ببینمت نکنه از این که دیگه مثل سابق قرار نیست همدیگه رو ببینیم انقدر ناراحتی ؟ ... -

اش ... از این که دیگه چشم به چشت نمی خوره و دستشو از روی شونه ام برداشتم و با حرص گفتم : به همین خیال ب

 از دستت راحت می شم خیلی هم خوشحالم ...

 ؟ ... "من رو از پنجره دور کرد و در حالی که آروم به دیوار می چسبوند با لبخند گفت : جدا

و هی اذیتم  آره می دونی چرا چون هر کاری دلم بخواد می کنم و دیگه کسی نیست هی واسم خط و نشون بکشه -

 کنه ...

دستش رو از زیر شال الی موهام برد و در حالی که با آرامش پشت گردنم رو نوازش می کرد با مهربانی گفت : ولی 

 من دلم واسه گربه ملوسی مثل تو تنگ می شه ...

دارم راست می گم  انگار ناباوری و تردید رو توی چشای تنگ شده ام خوند چون با ابروهای باال رفته گفت : باور کن

... 

 هم باور نمی کنم ولم کن ... "سعی کردم دستش رو کنار بزنم و با بداخالقی گفتم : اصال

حس کردم دستش الی موهای پشت گردنم قفل شد ... سرم رو به طرف خودش کشید و زیر گوشم زمزمه وار گفت 

 : می دونی حتی دلم واسه این پنجول کشیدنات هم تنگ می شه ...

 دوباره توی چشام زل زد و گفت : باور کن ...
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 اخمام توی هم رفت ... بازم داشت دستم مینداخت و اذیتم می کرد ...

 نمی خوام ولم ... -

ولی بقیه حرفم با بوسه ی ناگهانی که روی لبام نشوند گم شد ... چشام گشاد شد ... دستپاچه خودم رو جمع کردم و 

کنم ولی بازوهاش مثل زنجیری دور شونه ام حلقه شد و در حالی که بوسه ای داغ و  سعی کردم از زیر دستش فرار

طوالنی ازم می گرفت من رو به خودش فشرد ... قلبم چنان ضربانی گرفته بود که حتم داشتم که صدای بلندش حتی 

 ر شد ...به گوش مهرزادم می رسه ... پاهام داشت سست می شد ... حلقه بازوان مهرزاد دورم محکم ت

 وقتی باالخره لباش رو ازم دور کرد با صدای آرومی گفت : دلم واست تنگ می شه ... دوست دارم باورش کنی ...

 کمی ازم فاصله گرفت و به من که با چشای گشاد شده نگاش می کردم کمی نگاه کرد ... 

 ی تونم فراموشت کنم ...شونه هاش رو با بی خیالی باال انداخت و گفت : من به همین راحتی ها نم

و بعد بی توجه به من که مبهوت سرجام خشکم زده بود به طرف در رفت و با خونسردی همیشگی اش انگار که هیچ 

 اتفاقی نیفتاده بدون این که نگام کنه گفت : من باید برم بیمارستان ... مسعودم تا چند دقیقه دیگه می رسه ...

 همین ؟ ...

م و به اون که داشت از اتاق بیرون می رفت نگاه کردم ... یه لحظه به عقب برگشت و با تمسخر به دیوار تکیه داد

 گفت :

 راستی من جرات خیلی غلطا رو دارم ... -

 چی ؟ ...

با صدای بسته شدن در انگار پاهای سستم دیگه نتونستن وزن بدنم رو تحمل کنند ، روی زمین نشستم و با دستام 

اد زدن صورت داغم ... پسره ی احمق بیشعور ... ببین به خاطر یه حرف چی کار کرد ... باید می زدم شروع کردم به ب

به مسعود می گم تا حالش  "توی دهنش حالش جا بیاد ... به چه حقی این کار رو باهام کرد ... فکر کرده کیه ... اصال

لبم رو گاز گرفتم و سعی کردم لبخند روی لبام رو مخفی  رو جا بیاره ... بذار ، بذار مسعود بیاد ... کاری می کنم ...

کنم ... ولی عجب بوسه ای بود ... دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و خندم رو پشتش مخفی کردم ... خاک توی سر 

ندید بدیدت کتی ... اگه مهرزاد تو رو با این حال ببینه که یه سوژه حسابی واسه اذیت کردنت بهش دادی ... شونه 

رو باال انداختم و در حالی که هنوز خنده روی لبام بود دست توی کیفم کردم و آئینه ام رو از داخلش بیرون  هام

اوردم ... لب زیرینم رو گاز گرفتم و دستی به صورت سرخم کشیدم ... انقدر محو تماشای خودم توی آئینه بودم که 

 افتاد و چند تکه شد ...با صدای گوشیم جیغی کشیدم و آئینه از توی دستم به زمین 

 لعنتی ...

 گوشی رو کنار گوشم گذاشتم ولی نگام هنوز به آئینه شکسته بود ...

 سالم کجایی ؟ ... -

 سالم خوبی ... -

 کجایی هنوز مهرزاد نیومد دنبالت ؟ ... -

 چرا من رو رسوند آپارتمانت و خودش رفت ... -

 ...باشه همونجا بمون ... منم دارم میام  -

 با ناراحتی گفتم : مسعود ...
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 کاری نداری باید قطع کنم ... -

 بغض کردم : مسعود اینطوری نکن ... نمی تونم بداخالقی هات رو تحمل کنم ...

 باید قطع کنم دارم رانندگی می کنم ... -

رفت حاال انگار نه انگار  چقدر صداش واسم غریبه بود ... مسعودی که همیشه نازم رو می کشید و قربون صدقه ام می

 که اون همون مسعود ... دیگه نمی تونستم این بی اعتنایی هاش رو تحمل کنم عصبی گفتم :

مسعود اگه اینطوری بخوای رفتار کنی منم یه لحظه دیگه اینجا نمی مونم ، برمی گردم خونه کوروش ... حداقل  -

 اونجا مجبور نیستم رفتارای تو رو تحمل کنم ...

زخندی زد : آره برگردی اونجا که دیگه هر کاری دلت خواست بکنی و هیچ کسم نباشه که واسه دیوونه بازی پو

 هات بهش جواب پس بدی ...

 مسعود تو حق نداری باهام اینطوری حرف بزنی ، من کار اشتباهی انجام ندادم که مستحق این رفتارای تو باشم ... -

می کنی انقدر بی غیرتم که چشامو روی حماقت های تو ببندم و اجازه بدم هر غلطی کار اشتباهی نکردی ؟ ... فکر  -

 دلت خواست بکنی ...

می دونی چیه مسعود من یه ثانیه دیگه هم اینجا نمی مونم ، برمی گردم پیش کوروش ... اون هر چی باشه  "اصال -

تی که ذهنیتت نسبت به من انقدر خرابه حتی واسه مثل تو من رو به ناحق متهم نمی کنه ... دیگه هم نمی خوام تا وق

 یه لحظه قیافت رو ...

ولی ادامه حرفم توی صدای مهیب ترمز ماشین و شکسته شدن آهن و شیشه گم شد ... شوک زده از صدایی که از 

کردم ...  اون طرف توی گوشم پیچیده بود دستم رو جلوی دهنم فشار دادم و به گوشی که روی زمین افتاده بود نگاه

خدای من ... خدای من ... نفسای بلندم توی اتاق خالی می پیچید ... موبایلم رو از روی زمین برداشتم و با دستایی 

لرزان شروع کردم به شماره گیری ... مسعود خواهش می کنم جواب بده ... مسعود جواب بده ... مثل دیوونه ها توی 

قشنگ نیست ... انقدر  "ق توی گوشی می پیچید ... مسعود شوخیت اصالاتاق شروع کردم به قدم زدن ... صدای بو

بوق خورد که قطع شد ... دوباره شروع کردم به شماره گیری ... تمام تنم داشت می لرزید ... مسعود این کار رو 

ال و پایین می باهام نکن ... اشکام روی صورتم می ریختن و جلوی چشام رو تار کرده بودن ... عصبی توی آپارتمان با

رفتم و پشت سر هم شماره مسعود رو می گرفتم ... چندمین بار بود که داشتم شماره می گرفتم ؟ ... صدای بوق توی 

 گوشی واسم طنین شومی داشت ...

 الو ... -

 با گریه گفتم : مسعود ... مسعود تو خوبی ؟ ... تو رو خدا جواب بده ...

 الو ، خانم ... -

 ..مسعود ؟ . -

 ببخشید خانم می تونم بپرسم شما چه نسبتی با این آقا دارین ؟ ... -

 عقب رفتم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم : چی شده ؟ ... چی شده ؟ مسعود کجاست ؟ ...

 خواهش می کنم آروم باشید ... حقیقتش این آقا تصادف کردن ما هم منتظر رسیدن آمبوالنسیم ... -

 م : می خوام باهاش حرف بزنم ...با گریه فریاد زد

 سکوتی توی گوشی پیچید ...
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 الو ، الو ... -

واال ایشون االن توی وضعیتی نیستن که بتونند باهاتون صحبت کنند ... تصادف خیلی بدی کردن ... حالشون هم  -

 زیاد خوب نیست ...

وی دستم روی زمین افتاد ... حالش زیاد خوب بقیه حرفاش رو نمی شنیدم ... تصادف خیلی بدی کرده ... گوشی از ت

نیست ... دیگه حس می کردم پاهام تحمل وزن بدنم رو ندارن ... از روی دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم ... 

من چی کار کرده بودم ... اشکام مثل گلوله از روی گونه هام سر می خوردن و پایین می اومدن ... من احمق چه غلطی 

... صدای زنگ موبایلم داشت می رفت روی اعصابم ... چندمین بار بود ؟ ... گرفتمش و توی دستام  کرده بودم

 فشارش دادم چرا صداش قطع نمی شد ؟ ...

در باز شد و باریکه ی نوری به داخل اتاق تاریک تابید ... بی توجه به نفسی که از سر آسودگی سکوت اتاق رو 

کیم روی زمین کشیده شده بود نگاه کردم ... چقدر بلند بود ... چشام رو بستم ... شکوند ، به سایه ای که تا نزدی

صدای قدم هایی که حاال داشت بهم نزدیک می شدن ... لبخند رو لبام همراه شد با قطره اشکی که از گوشه چشام 

 سر خورد ... 

 با صدای گرفته ای گفتم : مسعود ؟ ...

زمین بلند کرد و کمک کرد از روی زمین بلند شم ... ولی انگار پاهای کم جون و دستی به مالیمت سرم رو از روی 

 بدن سستم تحمل وزن بدنم رو نداشتن ... با بی حالی دوباره روی زمین نشستم ...

 مسعود بذار یه کم بشینم ... بعد با هم می ریم باشه ؟ ... -

 "سرده بدنت یخ کرده ... بیا خودم کمکت می کنم ... اصال صدایی گرفته با لحن مهربانی گفت : پاشو عزیزم ، زمین

 بذار خودم می برمت باشه ؟ ...

قطرات اشک از گوشه چشام سر می خوردن ... در حالی که بهش تکیه داده بودم با همون چشای بسته گفتم : چقدر 

 دیر کردی ؟ ...

 ...نباید موبایلت رو جواب می دادی ؟ ... پاشو دختر خوب ... می دونی چقدر این چند ساعت دنبالت گشتم -

بی اراده چشامو باز کردم و در سکوت به گوشه ای خیره شدم ... امتداد نگام رو گرفت و به جسم تیره ای که گوشه 

دیوار چند متر اونطرف تر روی زمین افتاده بود نگاه کرد ... نفس عمیقی کشید و از جاش بلند شد و به اون سمت 

 توجه به اون که روی زمین خم شده بود دستام رو دور زانوم حلقه کردم و گوشه دیوار کز کردم ... رفت ... بی

 خیلی منتظر مسعود شدم ولی نیومد ... -

دوباره کنارم روی زمین زانو زد ... تیکه های شکسته موبایلم رو نشونم داد و به آرومی گفت : نگفتی نگران می شم ؟ 

... 

 "ردم ... چرا گفت می شم ... چرا نگفت نگران شدیم ... چرا نگفت مسعود نگران شده ... اصالبه دستاش نگاه ک

مسعود کجا بود چرا نیومده بود ... مگه نمی دونست من اینجا توی این خونه منتظر اومدنشم ... داشت تنبیهم می 

ری ... حداقل پیشم می اومد ولی باهام کرد ... حق داشت ... هر چقدر می خواست می تونست تنبیهم کنه ولی نه اینطو

حرف نمی زد اینطوری من راضی بودم ... حداقل قیافش رو می دیدم و دلتنگی ام رو با وجود بی همزبونیم اینطوری 

 می تونستم راحت تر تحمل کنم ...
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به  "بود ... اصالدستی که به طرفم دراز شد رو به شدت پس زدم و خودم رو بیشتر کنار کشیدم ... اون که مسعود ن

چه حقی اومده بود اینجا ... قرار بود مسعود بیاد نه اون ... پس چرا نیومده بود ؟ ... هوا داشت روشن می شد ... یعنی 

 من رو یادش رفته بود ...

 کتی ؟ ... -

 سرم رو بلند کردم و به صورتش نگاش کردم ...

 ؟ ...از دیروز تا االن اینجا بودی ؟ ... چیزی خوردی  -

 چیزی یادم نمی اومد ... 

 با گیجی نگاش کردم : نمی دونم چیزی خوردم ؟ ...

 کالفه دستی به صورتش کشید و همینطور که دست مشت کرده اش رو روی دهنش گذاشته بود نگام کرد ...

 کمی خودم رو بهش نزدیک کردم : می دونی چرا مسعود نیومد دنبالم ؟ ...

 کتی ؟ ... -

 ی منتظر شدم نیومد ... نمی دونم چرا ...هر چ -

 کتی من رو نگاه کن ... -

 تو می دونی چرا ؟ ... -

 می خوای ببینیش ... -

 آره ... -

 پس بذار کمکت کنم ... -

 دستش رو پس زدم : خودم می تونم ...

تم رو به دیوار بگیرم من رو توی سعی کردم از جام بلند شم ولی انگار پاهام رو حس نمی کردم ... قبل از این که دس

آغوشش کشید و با یه حرکت از روی زمین بلند کرد ... از اتاق تاریک بیرون اومدیم ... نور سالن چشام رو به شدت 

 می زد ...

دستم رو جلوی چشام گرفتم و در حالی که سر سنگینم رو به سینه اش تکیه می دادم گفتم : داریم می ریم پیش 

 مسعود ؟ ...

 با صدای گرفته ای گفت : آره داریم می ریم پیش مسعود ...

 

 

*** 

 

 

 اگه بدونی دکتر شکوهی چقدر نگرانش بود ، چند دفعه تا حاال اومده بهش سر زده ...  -

 شایدم خبریه ؟ ... ما که نمی دونیم ... -

 واسش می کشه ... خدا شانس بده ... همچین خوشگل هم نیست که دکتر انقدر داره خودش رو -

 اینطوری نگو به نظر من که قیافه نازی داره ... -

 واال از این قشنگ تر هم اطراف دکتر هست فقط باید چشاش رو باز کنه ... -
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 می دونی شنیدم با اون پسره تصادفی که دیروز اوردن نسبتی داره ... واسه همین هم شوکه شده ... -

 اومد ... انگار همه چی دوباره داشت بر می گشت ...  قطره اشکی از گوشه چشام پایین

 همه چی مرتبه ؟ ... -

 بله آقای دکتر ... مشکلی نیست ... -

 ممنونم خودم پیشش می مونم می تونید تشریف ببرید ... -

 با صدای بسته شدن در چشامو باز کردم ...

 بیدار شدی ؟ ... حالت خوبه ؟... -

 ... با بی حالی نگاش کردم

 یه خرده ضعف کرده بودی ... فقط باید منتظر تموم شدن سرمت بمونیم بعد می تونیم بریم ... -

 مسعود کو ، چرا نیومد پیشم ... -

 کتی ... -

 بهش نگاه کردم : بهش نگفتی ؟ ...

 ما باید با هم حرف بزنیم ... -

ز دلش دربیارم باهاش خیلی بد حرف زدم ... از دستم باشه ولی اول می خوام با مسعود حرف بزنم ... باید اول ا -

 ناراحته که نیومده ...

 کتی من رو نگاه کن ... -

به شدت سرم رو تکون دادم و در حالی که چشام رو به شدت روی هم فشار می دادم با گریه گفتم : نه ، نمی خوام 

ه مسعود بگی باهام حرف نزنه ... از این جا برو ... می هیچی بشنوم ... تو می خوای بازم اذیتم کنی ... می خوای بازم ب

 خوام با مسعود حرف بزنم ...

 نه باور کن نمی خوام اذیتت کنم ، ولی اجازه هم نمی دم اینطوری خودت رو عذاب بدی ... -

 ولم کن نمی خوام هیچی از تو بشنوم ... می خوام با خودش حرف بزنم ... -

 باهات حرف بزنه ... کتی اون االن نمی تونه -

 صدای هق هق گریم توی اتاق پیچید ...

 چشامو باز کردم و توی چشای خون گرفتش نگاه کردم و با گریه گفتم : مرده ، مسعود مرده مگه نه ؟ ...

دستاش رو قاب صورتم کرد و در حالی که با انگشتای شستش چشای خیسم رو پاک می کرد با مهربانی گفت : نه 

 رف رو زده ؟ ...کی این ح

 نالیدم : داری دروغ می گی ... لعنت بهت چرا دست از سرم برنمی داری ؟ ...

 کتی عزیزم این کار رو با خودت نکن ... اون نمرده زنده اس قسم می خورم ... -

یخوای بازم از پشت پرده اشک بی اراده به لباس رنگ روشنی که پوشیده بود نگاه کردم : پس چرا پیشم نمیاد ؟ ... م

 اذیتم کنی ...

لبخندی بهم زد و با مهربانی گفت : نه معلومه که نه ... مطمئنم که اونم منتظر اینه که تو بری پیشش ... ولی اول باید 

 سرمت تموم شه باشه ...

 با صدای گرفته ای گفتم : قول می دی ؟ ...
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 با صدای مهربانی جواب داد : آره قول می دم ...

و تو رو خدا ... خواستی تنبیهم کنی ؟ ... به خاطر حرفایی که بهت زدم ... حق داری ولی اینطوری نه ... می مسعود پاش

دونم همه حرفام رو به دل گرفتی ... ولی به خدا همه ی حرفام دروغ بود ، هیچ کدومشون از ته دلم نبود ... به خدا 

نمی زدی از غصه داشتم دق می کردم ... پاشو نمی دونی غلط کردم ... نمی دونی که اون چند روز که باهام حرف 

 چقدر تنهام ... 

به صورت رنگ پریده اش نگاه کردم ... دستش رو که بین دستام بود رو آروم بوسیدم ... معذرت می خوام مسعود 

 ... به خدا جبران می کنم ... هر چی تو بگی ... 

ی تخت دراز کشیده بود نگاه کردم ... مسعود من رو ببین همه تنم به اون که بین اون همه دستگاه ساکت و آروم رو

داره می لرزه ، تویی که طاقت یه ناراحتی کوچیک من رو نداشتی پس چرا داری اینطوری تنبیهم می کنی ... مگه 

ه پیشم خودت بهم قول نداده بودی ... مگه نگفته بودی که دیگه هیچ وقت تنهام نمیذاری ... مگه نگفتی واسه همیش

 می مونی ... پس چرا داری اینطوری زجرم می دی ... 

سرم رو روی دستش که بین دستام بود گذاشتم و با گریه گفتم : مسعود تو رو خدا چشاتو باز کن ، دروغ گفتم ... 

هم دروغ گفتم مثل دفعه قبل واسم سخت نیست ... سخته به خدا سخت تر از قبل ... مسعود چشاتو باز کن مگه تو ب

 قول نداده بودی دیگه تنهام نمی ذاری ... حاال من االن باید چی کار کنم ؟ ...

کسی زیر بازوهامو گرفت و بلندم کرد ... سرمو باال اوردم و از پشت پرده اشک به چشای سرخش نگاه کردم : چرا 

 اون منو نمی بخشه ... چرا داره این کار رو باهام می کنه ...

 .بیا باید بریم .. -

 نه می خوام پیشش بمونم ... -

 کتی اگه االن نیایی دیگه اجازه نمی دن بیای ببینیش ... باشه ، بیا دختر خوب ... -

بی توجه به مهرزاد که داشت لباس مخصوص رو از تنم در می اورد سرم رو به عقب برگردوندم ... چطور می تونستم 

 ... اون رو تنها بین اون همه دستگاه بذارم و برم 

 بیا ... -

 با کمک مهرزاد که زیر بغلم رو داشت از آی سی یو بیرون اومدیم ...

 آقای دکتر ... -

 اگه مسئله مهمی نیست بذارید واسه بعد ... -

در اتاقی رو باز کرد و در حالی که کمکم می کرد روی مبلی بشینم با مهربانی گفت : اگه یه خرده صبر کنی من یه 

 بخش بعد با هم می ریم خونه باشه ... سر می رم توی

 سرمو تکون دادم : نه من اینجا می مونم ... می خوام پیشش باشم ...

 اینجا نمی شه کتی ... می ریم خونه بعد دوباره فردا میایم ... -

 ازش فاصله گرفتم و با لجبازی گفتم : من اینجا می مونم ...

 د گم شد ...نفس عصبیش توی ضربه هایی که به در خور

 آقای دکتر مریض تخت ... -

 باشه شما تشریف ببرید منم االن میام ... -
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 با صدای بسته شدن در با لحن جدی گفت : کارم که تموم شد می ریم خونه ... اینجا هم می مونی تا برگردم ...

حلقه کرده بودم دوباره توی بی توجه به سنگینی نگاش گوشه مبل کز کردم و در حالی که دستام رو دور زانوهام 

 خودم فرو رفتم ...

 

 

*** 

 

 با صدای عصبیش سرم رو بلند کردم ...

 من به تو چی گفته بودم ؟ ... نگفتم توی اتاق بمون ... -

 در سکوت دوباره به در آی سی یو خیره شدم ...

 وردی ... پاشو ...پاشو عزیزم ... این کار رو با خودت نکن ... می دونی از کی هیچی نخ -

 دستش رو که روی بازوم نشست رو پس زدم و بدون این که نگام رو از در بگیرم ازش فاصله گرفتم ... 

 کتی داری عصبانیم می کنی ... گفتم بلند شو ... -

 دستام رو دور خودم حلقه کردم و با بغض گفتم : می خوام پیشش بمونم ... اون اینجا تنهاست ...

و بعد از کمی مکث ، بدون این که حرف دیگه ای بزنه کنارم روی یکی از صندلی ها نشست و در سکوت  آهی کشید

 مثل من به در خیره شد ...

 

 

*** 

 

 

 ببخشید ... -

 سرمو باال اوردم ...

 سالم ... ببخشید شما با اقای دکتر نسبتی دارید ، درسته ؟ ... -

 چی ؟ ... -

 قای دکتر حقی ؟ ... آخه بهم گفتن شما با ایشون نسبتی دارین ؟ ...دستپاچه گفت : با آ

 سرمو تکون دادم : آره من خواهرزاده ی مسعودم ...

با لبخند خجولی گفت : می تونم حالشون رو ازتون بپرسم ؟ ... حقیقتش ... با اشاره به پرستارا با ناراحتی گفت : اینا 

 ... که جواب درست و حسابی به آدم نمی دن

قشنگی بود ... چشم و ابرو مشکی با پوستی برنزه ... نمی دونم  "با کنجکاوی نگاهش کردم ... دختر جوون نسبتا

ازش خوشم اومده بود یا به خاطر تنهاییم و اوضاع آشفته ای که توش گرفتار شده بودم دنبال یه همزبون می گشتم 

 باشه با اشاره به صندلی کناریم گفتم : چرا نمی شینید ؟ ...... نمی دونم هر چی که بود بدون این که دست خودم 

 تشکری کرد و با لبخند کنارم نشست ...

 ممنونم ... -

 بهش نگاه کردم : از کجا مسعود رو می شناسید ؟ ...
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 من و آقای دکتر توی شرکت با هم همکاریم ... -

 چقدر ازش ممنون شدم که از فعل گذشته استفاده نکرد ...

 حالشون چطوره ؟ ... -

 لبخند تلخی بهش زدم و سعی کردم بغضم رو فرو بخورم ...

 نمی دونم می گن ضربه بدی به سرش خورده ... باید واسش دعا کرد ... -

 شما خودتون حالتون خوبه ؟ ... -

 برگشتم و بهش نگاه کردم ...

ن هر بار که اومدم بیمارستان شما رو اینجا پشت در دستپاچه گفت : آخه خیلی خسته به نظر می رسید ... حقیقتش م

 دیدم ...

 لبخند تلخی زدم : آره ... من حالم خوبه ...

 کمی که گذشت با خجالت گفت : شما ایشون رو دیدین ؟ ... خوب منظورم اینه که ...

 با لبخند بهش نگاه کردم ... 

 نی من باید اینطوری می فهمیدم بی معرفت ...مسعود نگفته بودی که کسی توی زندگیت وارد شده ... یع

 می خوای ببینیش ؟ ... -

 با ناباوری نگام کرد : فکر نکنم اجازه بدن ...

 نگامو ازش گرفتم و در حالی که دوباره به در خیره می شدم گفتم : اگه یه خرده صبر کنی می تونی ببینیش ...

نم ساالری بهم گفت انگار یه دختر جوون امروز به جای تو رفته پیش کتی تو اینجایی ؟ ... ببینم درست شنیدم خا -

 مسعود آره ؟ ...

 سرم رو که با ورودش به اتاق بلند کرده بودم رو دوباره روی دسته مبل گذاشتم و آروم گفتم : آره ...

 چی ؟ ... یعنی تو امروز نرفتی مسعود رو ببینی ؟ ... -

 نه ... -

 چرا ؟ ... -

 اینطوری بهتر باشه ... شاید -

 کتی ببینمت حالت خوبه ... تب هم که نداری ... -

دستش رو که روی پیشونیم گذاشته بود رو کنار زدم و زیر لب گفتم : اینطوری بهتره ... وقتی همش تقصیر منه 

 چطور می تونم برم پیشش ... شاید دوست نداشته باشه من دور و برش باشم ... 

 حالت خوب نیست ... یعنی چی همش تقصیر توئه ؟ ... "صالنه فکر کنم ا -

با بغض گفتم : بهم چند بار گفت تلفن رو قطع کنم گفت داره رانندگی می کنه ... ولی من به جای این که به حرفش 

 گوش کنم پشت تلفن حرفای بدی بهش زدم ...

رو بهش بزنم ... من احمق باعث شدم مسعود  دستم رو روی چشام گذاشتم و با گریه کنم : چطور تونستم اون حرفا

 حواسش پرت شه و تصادف کنه ... 

 داری اشتباه می کنی ... -

 هنوزم صدای تصادف توی گوشم ... خیلی وحشتناک بود ... -
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 کتی من رو ببین ، تقصیر تو نبود ... در هر صورت اگه تو تلفن رو هم قطع می کردی این اتفاق می افتاد ... -

 ه تو نمی فهمی من االن دارم چی می کشم ...ن -

در حالی که مجبورم می کرد نگاش کنم با لحن جدی ای گفت : راننده ای که مسعود باهاش تصادف کرده با سرعت 

پیچیده بود توی کوچه ... اونم توی کوچه یکطرفه ... انقدر سرعت ماشین زیاد بوده که مسعود نمی تونسته کاری کنه 

 چی می گم ؟ ... اگه حتی تو تلفن رو قطع می کردی ممکن بود بازم این اتفاق بیفته ... ... می فهمی

 با گریه گفتم : نه تو به خاطر من داری این حرفا رو می زنی ...

می خوای یه نسخه از گزارش تصادف رو واست بیارم ؟ ... آره ؟ ... اون وقت دست از سرزنش کردن خودت برمی  -

ر اون راننده شناخته شده ... پس تمومش کن ... خسته نشدی از بس این چند روز گریه کردی ... یه داری ؟ ... مقص

 نگاه به خودت توی آئینه بنداز ببین به چه روزی افتادی ...

 تو نمی فهمی ... اگه مسعود طوریش بشه من می میرم ... همه اش تقصیر من بود ... -

 ربانی گفت :من رو آروم کشید توی بغلش و با مه

 با خودت این کار رو نکن ... آروم باش ...  -

در حالی که سرم روی سینه اش بود از بین هق هق گریه ام با ناله گفتم : حاال من باید چی کار کنم ... من بدون 

 مسعود تنهایی باید چی کار کنم ...

 م ... بهت قول می دم ...من رو نگاه کن دختر خوب ... تو تنها نیستی ... من تنهات نمیذار -

در حالی که پشتم رو نوازش می کرد با صدای آرومی گفت : انقدر خودت رو زجر نده ... بهت قول می دم ... حاال 

 آروم باش ...

 

 

*** 

 

 

 بیا اینو بخور ... داغه واست خوبه ... -

ر این چند روز به عناوین مختلف سعی کرده بود به اون که لیوان شیر داغی رو به طرفم گرفته بود نگاه کردم ... چقد

هیچی از گلوم پائین نمی رفت ... حس کردم بوی شیر داره  "مجبورم کنه تا چیزی بخورم ولی نمی تونستم ... واقعا

 حالم رو بهم می زنه ، با دستم آروم لیوان رو از خودم دور کردم و با بی حالی گفتم : 

 پایین نمی ره ...نمی تونم ... هیچی از گلوم  -

با لحن وسوسه آمیزی گفت : باشه ولی این رو خودم مخصوص واست اوردم ... خیلی می چسبه یه خرده امتحان کن 

... 

 نه نمی تونم به خدا ... -

 یه خرده به خاطر من ... -

 لبخند تلخی روی لبام نشست ... چقدر همه چی تغییر کرده بود ...

تم و توی دستام نگهش داشتم ... در حالی که نگام به بخاری که ازش بیرون می اومد بود با بی حالی از دستش گرف

 گفتم :
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 تو چطوری متوجه شدی مسعود تصادف کرده ؟ ... -

نفس عمیقی کشید و در حالی که به صندلی تکیه می داد گفت : نمی دونم اسمش رو چی می شه گذاشت ولی اینجا 

 ل تصادف بود ...نزدیک ترین بیمارستان به مح

 بغضم رو به سختی فرو دادم و لیوان رو توی دستام فشار دادم ...

 ماش ... ماشینش چی شد ؟ ... -

 بدون این که نگام کنه گفت : تو نمی خواد به این کارا کار داشته باشی خودم دنبالش هستم ...

 سعی کردم بدون این که متوجه بشه اشکم رو پاک کنم ...

 بغض آلودی گفتم : پول بیمارستان ...با صدای 

وسط حرفم پرید و با لحن خیلی جدی ای گفت : کتی گفتم این جور کارا رو به من بسپار ... تو نمی خواد نگران این 

 چیزا باشی ...

 ولی اینطوری که نمی شه ... من ... -

 ر نداشته باش ... با اخمای درهم به طرفم برگشت و نگام کرد : بهت گفتم به این کارها کا

و بدون این که بهم فرصت حرف دیگه ای بده گفت : در هر صورت هنوز مقداری از پول های فروش زمین مسعود 

 دست وکیلم مونده ... اگه احتیاجی باشه خودم ازش می گیرم ...

 و با اشاره ای به لیوان شیر توی دستم گفت : ندادم که نگاش کنی ... بخورش واست خوبه ...

از سر اجبار جرعه ای ازش خوردم ... شاید راست می گفت و با این می تونستم سرگیجه ای که داشت من رو از پا در 

می اورد رو آروم کنم ... داغیش حس خوبی بهم می داد ... جرعه ای دیگه ازش خوردم و سرم رو به دیوار پشت 

روی شونه اش گذاشت ... قبل از این که اعتراضی کنم با  سرم تکیه دادم ... دستش آروم سرم رو از دیوار جدا کرد و

 مهربانی گفت :

 دیوار سرده ، یه خرده چشات رو ببند اینطوری بهتره ... -

خواستم مقاومت کنم و دوباره اعتراض کنم ولی بی آن که بخوام چشام دوباره بسته شد ... شاید حق داشت ... شاید 

 ین کار تسکین بدم ...می تونستم کمی از سردردم رو با ا

 

 

*** 

 

 

ناله ای کردم و چشام رو باز کردم ... تمام تنم درد می کرد ... خودم رو باال کشیدم و با تعجب به خودم که روی مبلی 

دراز کشیده بودم نگاه کردم ... و تازه اون موقع بود که متوجه شدم که پالتو تنم نیست به جاش پتویی مسافرتی روم 

شده بود ... من کی اومده بودم اینجا ... نگاهی به اتاقش انداختم ... خبری از مهرزاد نبود ... یه نگاه به ساعت کشیده 

بعدازظهر بود ... ولی با سرگیجه دوباره روی مبل نشستم  3باعث شد که به سرعت از جام بلند شم ... ساعت نزدیک 

وردن اون شیر دیگه هیچی یادم نمی اومد ... با باز شدن در سرمو و سرم رو توی دستام گرفتم ... لعنتی ... بعد از خ

 باال اوردم ... و با چشای تنگ شده به اون که با سرخوشی وارد اتاق می شد نگاه کردم ...

 بیدار شدی ؟ ... چه خوب االن می گم واست یه چیزی بیارن بخوری ... -
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 بودی ... عصبی گفتم : توی لعنتی تو اون شیر یه چیزی ریخته

 با تعجبی که صددرصد مطمئن بودم ساختگی گفت : چی ؟ ... نمی دونم درباره ی چی حرف می زنی ؟ ...

 با حرص سرم رو چند بار تکون دادم و بعد شروع کردم به پوشیدن پالتوم ...

 کجا ؟ ... -

جوری سرم کنم که چروکاش بی توجه بهش شالم که دور گردنم پیچیده شده بود رو باز کردم و سعی کردم یه 

 زیادی ضایع نباشن ...

 نشنیدی چی گفتم ؟ ... -

 پوفی کشیدم ...

 می خوام برم پیش مسعود ، اجازه هست ؟ ... -

 نه قبل از این که ناهارت رو بخوری ... -

 سیرم ، میل ندارم ... -

 چی خوردی که سیری ، تو که این چند روز هیچی نخوردی ... -

 تم رو دید ادامه داد :وقتی سکو

 تا وقتی که ناهارتو نخوری نمیذارم از این جا بری بیرون ... -

سرم رو توی دستام گرفتم و دوباره روی مبل نشستم و با التماس گفتم : مهرزاد به خدا سرم داره می ترکه ... حوصله 

 ندارم باهات جر و بحث کنم ... حالم خوب نیست ...

 جب نداره ، آدم آهنی که نیستی ... می دونی چند روزه توی بیمارستانی ...با پوزخندی گفت : تع

وقتی قیافه درمانده ام رو دید ، با لحنی که کمی مالیم تر شده بود گفت : اول غذاتو بخور ... بعد برو یه سر به مسعود 

 بزن ... امروز دیگه می ریم خونه ...

بهم بده با لحن جدی ای گفت : همین که گفتم ، اگه حرف گوش نکنی  و قبل از این که اجازه اعتراض دیگه ای رو

 کاری می کنم که دیگه اجازه ندن مسعود رو ببینی ، تو که من رو می شناسی ، پس عصبانیم نکن ...

هر کار کردم بازم دلم طاقت نیورد ، نمی تونستم لحن تهدیدآمیزش رو نادیده بگیرم ... پس از سر ناچاری سرم رو 

ون دادم و آروم چشام رو بستم ... از این دیوونه هر کاری بر می اومد ... آهی کشیدم و سر سنگینم رو روی دسته تک

 مبل گذاشتم تا اون هر کاری دوست داشت انجام بده تا من بتونم واسه بار دیگه مسعود رو ببینم ...

ی روی لبام نشست ... حق داشت ... بدون با توقف ماشین چشام رو باز کردم و با دیدن خونه کوروش لبخند تلخ

 مسعود منم دیگه اونجا جایی نداشتم ... به آرومی تشکری کردم و خواستم پیاده شم ...

 کتی ... -

به طرفش برگشتم ، به اون که هنوزم نگام نمی کرد ... از وقتی که سوار ماشین شده بودیم نه باهام حرف زده بود ، 

نم از دست من توی این مدت خسته شده بود ... حق داشت ... همه حق داشتن ... هیچ کس من نه نگام کرده بود ... او

 رو نمی خواست ...

 کتی ، گوشت با منه ؟ ... -

 واسه اون که حاال داشت نگام می کرد سری تکون دادم و سرمو پایین انداختم ...

 امیدوارم درک کنی ... -
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ا دستش چونه ام رو باال گرفت و با مهربانی گفت : رفتی خونه حسابی استراحت سرمو دوباره تکون دادم ... آروم ب

کن ، امشب دیگه نمی خواد بیای بیمارستان ... باور کن اگه خودت رو از پا دربیاری هیچ فایده ای واسه مسعود نداره 

 ... مواظب خودت باش تا بتونی مراقب مسعود باشی ... باشه ؟ ...

 ...آروم گفتم : باشه 

 آفرین دختر خوب ... حاال برو ... -

 خداحافظ ... -

 خداحافظ ، مراقب خودتم باش ... -

در رو آروم بستم و سعی کردم اشکایی که داشتن جاری می شدن تا رفتنش از چشاش مخفی کنم ... چقدر تنها شده 

یختن ... در رو آروم باز کردم ... بودم ... سیامک رفت ، مسعود رفت و حاال ... قطرات اشک روی گونه هام می ر

 دوباره برگشتم ولی تنهاتر از قبل ، تنهاتر از همیشه ...

 

 

*** 

 

 

یه دختر و پسر جوون توی سالن نشسته بودن ... بی توجه به کوروش که حرفش رو قطع کرده بود و بهم خیره شده 

. نگاه متعجبشون رو روی خودم حس می کرد ... ولی بود خودم رو به طرف پله ها کشوندم و آروم ازش باال رفتم ..

چرا مگه چه طور به نظر می رسیدم ... روی پاگرد دوم توی آئینه قدی به خودم نگاه کردم ... چقدر زار و بدبخت به 

نظر می رسیدم ... چشای گود افتاده و صورتی رنگ پریده ... چشام از فرط گریه ورم کرده بودن و جز یه خط باریک 

 زی ازشون باقی نمونده بود ... نرده ها رو گرفتم و خودم رو از پله ها باال کشوندم و به اتاقم رسوندم ...چی

روی تخت نشستم ... بازم اینجا بودم ... بی کس تر از قبل ... اگه همه چی خوب پیش می رفت حاال باید توی خونه 

م شدم و سرم رو روی بالشت گذاشتم ... قطره اشکی از مسعود و کنار اون می بودم ... همینطور که نشسته بودم خ

گوشه چشمم سرخورد و پایین چکید ... حاال ... حاال مسعود بین اون همه دستگاه ها گیر افتاده بود و اینا همش 

 تقصیر من بود ... تقصیر من ...

یگه چی از جونم می خواست ... بی در اتاق باز شد و اندام بلند و کشیده کوروش توی چهارچوب در پیدا شد ... اون د

 توجه به صدای قدم هایی که به تختم نزدیک می شد چشامو بستم ...

 چی شده ؟ ... -

با تعجب چشام رو باز کردم و بهش نگاه کردم ... خنده دار بود ولی مدت ها بود که دیگه باهام صحبت نکرده بود و 

بود نگامو روی صورتش چرخوندم ... موهای جوگندمی ، پوستی  من مخاطبش نبودم ... همینطور که سرم روی بالشت

گندمی و چشای سبز خوشرنگی که می تونست با مکرهای زیادی که فقط خاص خودش بود خیلی ها رو به سمت 

خودش بکشونه ... انقدر جاذبه توی اون نگاه بود که بشه به راحتی موهای جوگندمیش رو نادیده گرفت ... هنوزم 

تیپ بود ، خیلی ... وقتی نگاه ماتم رو روی خودش دید ، دستم رو کشید و مجبورم کرد صاف روی  زیادی خوش

 تخت بشینم و با لحن سردی که همیشه منو با اون لحن مخاطب قرار می داد با نگاهی یخی گفت :

 ازت پرسیدم چی شده ؟ ... -
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یک جا می خواست ... یک کسی رو که سرمو روی  به شونه های پهنش نگاه کردم ... چقدر دلم یه پناهگاه امن ،

شونه هاش بذارم و از غصه هام ، از بغض این چند روزم ، از گره ای که با وجود تمام گریه های این چند روز راه 

نفسم رو بسته بود بگم ... از درد و مصیبت این چند روز واسش تعریف کنم ، از تنهایی هام ، از ترس و وحشت شبانه 

 که نکنه ...روزیم 

دلم گرمی نگاه ، یه هم زبون ، یه همراه می خواست ... توی چشای خوش رنگش نگاه کردم ولی نبود ... جز سرمای 

نگاش که حتی تیره پشتم رو به لرزه در می اورد هیچ گرمی و محبتی توی اون چشا نبود ... ولی با این وجود بدون 

 لرزونی گفتم : این که دست خودم باشه بی اراده و با صدای

 مسعود تصادف کرده ...  -

 صدام شکست : االن توی بیمارستانه ...

بهش نگاه کردم ، کاش التماس توی چشام رو می دید .... کاش می فهمید که االن توی این لحظه چقدر احتیاج به یه 

کم می کرد ولی ... تنها  حامی دارم ... کاش به خاطر دل شکسته ام کمی دلش به رحم می اومد و از سردی نگاش

 چیزی که توی چشاش دیدم برق رضایتی بود که هیچ تالشی واسه پنهون کردنش در مقابل من نکرد ...

 گریه ام شدت گرفت : شنیدی چی گفتم ؟ ... مسعود توی کماس ... می فهمی توی بیمارستان و همش تقصیر من ...

 ؟ ... "با آرامش گفت : جدابا لبخندی که چهره گندمیش رو جذاب تر می کرد 

 چند ضربه به در خورد : آقا ، خانم پایین منتظرتون هستن ...

 سری تکون داد و با خونسردی بی توجه به التماس چشام به طرف در رفت ...

 کار تو بود مگه نه ؟ ... -

 مکثی کرد و به طرفم برگشت و با حالت جدی نگام کرد ... 

آمیزش دوباره گفتم : کار تو بود ... مثل مامان مستانه ... خواستی انتقام حرفاش رو ازش بی توجه به نگاه تهدید 

 بگیری ...

و با گریه گفتم : ولی چرا االن ، چرا حاال ... مگه نمی دونستی من به غیر از اون دیگه هیچ کسی واسم باقی نمونده ... 

 میاد ... چرا این کار رو باهامون کردی ... چرا انقدر ازمون بدت

با صدای خشنی گفت : مواظب حرفایی که می زنی باش ... اون مسعود احمق انگار حسابی مغزت رو شستشو داده و 

 مزخرفات خودش رو توش پر کرده ...

قبل از این که دستش روی دستگیره در بنشینه با صدایی که واسه خودم هم عجیب بود بلند گفتم : خودم دیدم ... 

 دیدم ... خودم ... نیازی نبود که کسی مغزم رو شستشو بده من همه چی رو با چشای خودم دیدم ...من همه چی رو 

 به طرفم برگشت : نشنیدم چی گفتی ؟ ...

 انقدر صورتش سرد و ترسناک شده بود که به سختی تونستم سرجام بایستم و قدمی به عقب برندارم ... 

همه چی رو دیدم ، دیدم چطوری مامان مستانه رو از پله ها به پایین پرت دوباره تمام شجاعتم رو جمع کردم : من 

 کردی ...

قبل از این که جمله ام تموم شه ، از ضربه سیلی که خوردم روی زمین پرت شدم و سرم به گوشه تخت خورد ... سرم 

 زخند نگاه کردم ...رو باال اوردم و به اون که حاال با عصبانیت ترسناکی باالی سرم ایستاده بود با پو

 روم خم شد و در حالی که چونه ام رو توی دستاش گرفته بود با خونسردی گفت : حاال دوباره بگو چی گفتی ؟ ...
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ها ازت وحشت داشتم ولی االن دیگه هیچ چیز واسه از دست دادن ندارم "فکر کردی ازت می ترسم ... شاید قبال -

ساله ام که هیچی نمی فهمم ... اگه اون زمان از ترس هیچی نگفتم ولی  8،  5... چیه فکر کردی که هنوزم یه بچه 

 االن ...

 با سیلی دوباره ای که روی صورتم نشست بقیه حرفم ناتموم توی دهنم موند ...

اگه اون مسعود احمق فکر کرده با این مزخرفات می تونه تو رو به جون من بندازه کور خونده ... معلومه که هنوز  -

 من رو نشناخته ، هنوز نمی دونه با کی طرفه ...

و با پوزخندی که دلم رو به درد اورد ادامه داد : حاال هم بهتره دست از دیوونه بازی برداری چون دیگه مسعودی 

 نیست ازت حمایت کنه ... حاال تو فقط من رو داری و بهتره اینو که من پدرتم رو توی اون کله ات فرو کنی ...

کردی منم مثل اون خدمتکاراتم که هر چی بهشون می گی گوش می کنن ... اگه اونا حرفی نزدن ، اگه مسعود  فکر -

به خاطر من که توی این خونه اسیر تو بودم دیگه دنبالش رو نگرفت ولی اینو مطمئن باش اگه مسعود چیزیش بشه 

 به خدا من به همه می گم ... به همه می گم چه بالیی ...

 ه دیگه ای که به صورتم خورد شوری خون رو توی دهنم حس کردم ...با ضرب

هنوز خیلی مونده که تو یه الف بچه بخوای من رو با این حرفا بترسونی ... اینو توی مغزت فرو کن من اگه اراده  -

بذارم ، پس تا کنم می تونم تو رو توی این خونه زنده به گور کنم و داغ دیدن دوباره اون دایی عزیزت رو به دلت 

وقتی خلقم خوشه و اجازه زندگی کردن بهت می دم مثل بچه آدم از زندگیت لذت ببر و فکر این که با من در بیفتی 

 رو از کله ات بیرون کن ...

پوزخندی روی لبام نشست ... چرا فکر می کردم این دست ها می تونند تیکه های شکسته دلم رو بند بزنند و دست 

بکشند ... که این شونه های پهن می تونند تکیه گاه دل شکسته من بشند ... چرا فکر کردم می تونم  نوازشی به سرم

مثل سنگ صبور از غم و غصه هام براش بگم ... چرا ، مگه نه این که تمام این سال ها هر زمان که خواستم بهش 

دوباره دست به این حماقت زده بودم ...  اعتماد کنم به بدترین وجه ممکن جواب اعتمادم رو داده بود ... پس چرا

 پس قرار بود کی از تمام این تجربیاتم استفاده کنم ؟ ...

از پشت پرده اشک بهش نگاه کردم ، به اون که حاال با خونسردی از کنارم گذشت و بدون این که حتی یکبار به 

 عقب برگرده از اتاق بیرون رفت ...

 ول می زدم ...چقدر احمق بودم داشتم خودم رو گ

حرکت نوازشگر دستاش رو روی موهام رو حس می کردم ... بدون این که چشم رو باز کنم لبخند روی لبام نشست 

 ... پس همه اش کابوس بود ...

 مسعود ؟ ... -

 چشامو آروم باز کردم و توی تاریکی سعی کردم موقعیت خودم رو تشخیص بدم ...

 نه عزیزم ... -

ی کنارم روی تخت دراز کشیده ... وحشت زده سعی کردم از زیر بوسه هایی که حاال به طرف گردنم متوجه شدم کس

 می رفت خودم رو بیرون بکشم ... 

 ولم کن ، تو کی هستی ؟ ... -

 بوی گند الکل داشت حالم رو بهم می زد ...
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 کوروش نگفته بود دختری به این ملوسی و خوشگلی داره ... -

 تاش رو که حاال روی پاهام در حال حرکت بود رو کنار بزنم ...سعی کردم دس

 ولم کن عوضی ... -

با صدای کشداری گفت : می دونی عزیزم من خیلی اهل معامله ام ... خواهر من در قبال دختر کوروش واسه امشب 

از امشب استفاده نکنیم و ... خوبه مگه نه ... حاال که کوروش با خواهر من در حال خوش گذرونیه ، چرا من و تو 

 حسابی خوش نگذرونیم ...

سعی کردم صورتش رو از خودم دور کنم ولی بی فایده بود ...قبل از این که فرصت جیغ و فریاد زدن پیدا کنم ، یه 

دستش روی دهنم قرار گرفت و دست دیگه اش به طرف یقه بلوزم رفت ... دستم واسه هر چیزی که بتونه من رو از 

عیت نجات بده روی میز کنار تختم به حرکت دراومد ... با صدای پاره شدن بلوزم ، دست منم دور مجسمه اون وض

برنزیم حلقه شد ... دستش توی یقه لباسم به حرکت دراومده بود ، ولی قبل از این که اون لبای کثیفش بتونند با 

یکی اتاق توی کمرش کوبیدم ... آخ گفت و کمی پوست تنم تماس پیدا کنند مجسمه رو با قدرت باال بردم و توی تار

ازم فاصله گرفت و دستش رو به طرف کمرش برد ... ولی بدون این که فرصت دیگه ای بهش بدم ضربه بعدی رو 

 هم محکم تر از قبل پشت سرش فرود اوردم ... بدن سنگینش شل شد و کامل روم افتاد ... 

و از زیر بدنش بیرون کشیدم و چهار دست و پا از تخت پایین اومدم جیغی کشیدم و سراسیمه و وحشت زده خودم ر

... صدای گریه هام فضای تاریک اتاق رو پر کرده بود ... حس می کردم نفسم باال نمیاد به طرف پالتو و شالم که قبل 

جیبش دراوردم و از خواب بی اهمیت روی زمین انداخته بودم رفتم و اسپری ام رو که همیشه همراهم بود رو از توی 

 چند بار محکم توی دهنم خالی کردم ...

لعنت به تو کوروش ... لعنت به تو ... یه لحظه دیگه توی این خونه لعنتی نفرین شده نمی مونم ... با دستای لرزان 

پالتو رو برداشتم و شروع کردم به پوشیدنش در همون حال به اون که بی حرکت روی تخت افتاده بود نگاه می 

ردم ... نکنه مرده باشه ... با پاهای لرزون به طرفش رفتم و با سر انگشتام تکونی آروم بهش دادم ... ناله ای کرد و ک

 با چشاش نیمه باز نگام کرد ...

با دیدن چشای نیمه بازش که بهم زل زده بود جیغی کشیدم و سراسیمه از توی اتاق بیرون دویدم ، ولی انقدر 

جه شال توی دستام که امتدادش زیر پاهام رفته بود نبودم ... روی پله های طبقه باال سر خوردم ترسیده بودم که متو

و به شدت روی پاگرد روی مچ دست چپم پایین اومدم ... درد بدی توی دستم پیچید ... هق هق گریه ام بلند شد ... 

 بیچارگی ... هق هقی نه از سر درد ، که از سر بی پناهی و بی کسی ... هق هقی از سر

 با صدای گریه هام برق های طبقه پایین روشن شد و چند تا از خدمتکارا سراسیمه با دیدنم پله ها رو باال اومدن ...

 خانم چی شده ، زمین خوردین ؟ ... -

 با بغض فریاد زدم : کوروش کجاست ؟ ... اون لعنتی کجاست ؟ ...

 از سرشب که بیرون رفتن هنوز برنگشتن ... دستپاچه گفتن : آقا منزل تشریف ندارن ...

به سختی از روی زمین بلند شدم ... دستم رو که نمی تونستم تکون بدم رو زیر بغلم از درد مشت کرده بودم ... با 

گریه نرده ها رو گرفتم و از مقابل چشای متعجبشون از پله ها پایین رفتم و از خونه خارج شدم ... دیگه جای من 

 ود ... دیگه حاضر نبودم حتی واسه یه ثانیه اون خونه نفرین شده و شوم رو تحمل کنم ...اونجا نب
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 خانم رسیدیم ... -

 با تعجب به اطراف نگاه کردم ... من اینجا چی کار می کردم ؟ ...

 چرا اومدی اینجا ؟ ... -

وش نیستا ... مگه خودت آدرس همین جا رو بهم راننده به عقب برگشت و با لحن شاکی ای گفت : خانم حالت خ

 نداده بودی ... عجب گیر افتادیما ...

بی اعتنا به نگاه عصبیش واسه پیدا کردن پول جیبای پالتوم رو گشتم ولی نبود ، هیچی ... صدای غرغرش توی اتاقک 

بس شده ام رو آزاد کردم و ماشین بیشتر عصبی ام می کرد ... به سختی دستی به جیب شلوارم کشیدم ... نفس ح

 اسکناسی از توی جیبم دراوردم و به طرفش گرفتم ...

 خانم بقیه اش رو نمی خوای ؟ ... -

بی توجه بهش از ماشین پیاده شدم و به کوچه تاریک چشم دوختم ... چرا من آدرس اینجا رو داده بودم ... چرا 

و کی سوار ماشین شدم ... به ماشین شخصی که داشت ازم دور هیچی یادم نمی اومد ... حتی به خاطر نداشتم چطوری 

من با چه جراتی این ساعت شب سوار همچین ماشینی شده بودم ... زیر بارون شدیدی  "می شد نگاه کردم ... اصال

تونستم که به سر و روم می بارید پاهام رو به حرکت واداشتم و به طرف خونه به راه افتادم ... تنها جایی که االن می 

برم ... فقط اون واسم مونده بود ... دیگه هیچ کس رو نداشتم ، نه مسعود ، نه سیا ... هیچ کس دیگه واسم نمونده بود 

... مسعود کجایی که االن حال و روزم رو ببینی ... کجایی که ببینی این وقت شب هیچ جایی واسه رفتن ندارم ... از سر 

روی صورتم می ریختن ... جلوی خونه دستی به جیبام کشیدم ولی نبود ... لعنتی  بی پناهی اشکام قاطی قطرات بارون

... از ترس ، از وحشت ، از درد تمام تنم داشت می لرزید ... یکبار دیگه جیبای شلوار و پالتوم رو گشتم ولی بازم اون 

 ... کلید لعنتی نبود ... زیر بارون گوشه دیوار نشستم و با حالت هیستریک زار زدم 

 

 

*** 

 

با توقف ماشین جلوی در ، سرم رو از روی زانوهام بلند کردم ... با پاهای لرزون از کنج دیوار بلند شدم و به اون که 

حاال داشت ماشین را داخل خونه می برد نگاه کردم ... هنوزم متوجه ام نشده بود ... قبل از این که در رو ببنده از 

دم رو به جلوی در رسوندم ... یه لحظه از دیدنم جا خورد و با چشای گشاد شده نگام کرد تاریکی بیرون اومدم و خو

... 

 کتی ، تویی ؟ ... این وقت شب اینجا چی کار می کنی ؟ ... -

 از سرما نای ایستادن رو نداشتم ... حس می کردم تمام استخونام درد می کنند ... 

ی خوردن به سختی گفتم : می تونم یه امشب اینجا بمونم ... کلید خونه مسعود از بین دندونایی که از فرط سرما بهم م

 رو نداشتم وگرنه می رفتم اونجا ...

 خدایا باورم نمی شه ، این وقت شب توی این بارون ... مگه کلید نداشتی ؟ ... چرا نرفتی تو ... -

 کلیدم رو پیدا نکردم ... می تونم امشب اینجا بمونم ... -
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 توجه به حرفم به طرفم اومد و دستمو کشید که صدای ناله ام بلند شد ... دستم رو ول کرد و دستپاچه گفت : بی

 کتی ببینمت چی شد ...  -

 میون گریه لبخندی زدم و گفتم : هیچی ...

 چقدر سردی دختر ، تو که یخ کردی ...  -

در رو بست و گفت : کلید نداشتی درست ولی حداقل بهم در حالی که این بار با مالیمت من رو داخل خونه می برد 

زنگ می زدی زودتر بیام خونه ... توی این سرما زیر بارون نشستی که چی بشه ... بیا تو ببینم باید قبل از این که 

 سینه پهلو کنی این لباسای خیس رو از تنت دربیاری ...

ا نگرانی گفت : زمین خوردی ها ؟ ... بیا ببینم دستت چی و در حالی که کمکم می کرد تا طول حیاط رو طی کنیم ب

 شده ؟ ...

نگامو ازش دزدیدم ... چی باید بهش می گفتم ... اشکام با بارونی که به شدت به سر و روم می بارید قاطی شده بود 

ه متوجه لرزش شدید ... بدون این که منتظر جوابی از طرف من بمونه منو به داخل خونه برد ... تازه اون وقت بود ک

بدنم شدم ... سرتاپام خیس بود و شالم به سرم چسبیده بود و دندونام از سرما هنوزم بهم می خوردن ... مهرزاد منو 

به سرعت به گوشه شومینه کشوند و در حالی که شالم رو از سرم در می اورد و روی زمین مینداخت سرزنش وار 

 گفت :

م من حاال حاالها از بیمارستان بر نمی گشتم تو تا کی می خواستی با این سر و وضع زده بود به سرت ؟ ... اومدی -

بیرون خونه منتظر من بمونی ... خودت عقلت نرسید یه زنگ به من بزنی ... ببین تو رو خدا چجوری داره می لرزه ... 

 تو مگه عقل توی کله ات نیست ... 

 به هم می خوردن گفتم : موبایلم ... شکسته ... من ...با صدای لرزون از بین دندونایی که به شدت 

 فراموش کرده بودم ... "روی پیشونیش زد و با تاسف گفت : دست منه ... لعنتی اصال

اون باشه واسه بعد ، بذار کمکت کنم لباسای خیست  "دوباره نگاهی به من که به سختی می لرزیدم کرد و گفت : فعال

 رو از تنت در بیاری ...

وقتی می خواست آستین پالتوم رو از تنم دربیاره با فشاری که دوباره به مچ دستم اورد ، ناله ام بلند شد ... از شدت 

 درد به هق هق افتاده بودم ... پالتو رو ول کرد و آستینش رو کمی باال کشید ...

 ببینم دستت رو چی ... -

مچ دستم جا خورده بودیم ... در حالی که منو روی مبل کنار شومینه ولی دیگه ادامه نداد ... انگار هر دومون از ورم 

 می نشوند عصبی نگام کرد و گفت :

از خیر حموم کردن بگذریم ... فکر نکنم بتونی طاقت بیاری ... همینجا بشین من االن بر  "با این وضعیت بهتره فعال -

 می گردم ...

گاه کردم ... دستم درد می کرد ، خودمم باورم نمی شد این همه ساعت به اون که با سرعت از پله ها باال می رفت ن

چطور تونسته بودم این درد رو تحمل کنم ... صدای گریه ام بلند شد انگار حاال با دیدن نگرانی مهرزاد پناهگاهی که 

 دلم می خواست رو پیدا کرده بودم ... 

 هیس ، آروم باش ...  -
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یه دست دیگه از لباسای بیرونم همراه با حوله بزرگی توی دستاش بود نگاه کردم ... از پشت پرده اشک به اون که 

 لباسا رو روی مبل کناریم انداخت و در حالی که حوله توی دستاش بود کنارم روی زمین زانو زد و با مالیمت گفت :

ارستان باشه ... آفرین دختر خوب بسه دیگه انقدر گریه نکن ... االن لباسات رو عوض می کنیم بعد هم می ریم بیم -

... 

با حوله شروع کرد به خشک کردن موهای خیسم و در همون حال با خنده گفت : موی کوتاهم مزایایی داره ها ... 

 ببین چه سریع موهات داره خشک می شه ...

 میان گریه لبخندی روی لبام نشست ...

ه کناری بذاره نگاهش مات روی یقه پاره بلوزم موند ... با دست پالتوی خیسم رو از تنم در اورد ولی قبل از این ک

 سالمم یقه ام رو روی هم اوردم و سرمو پایین انداختم ...

 کجا بودی ؟ ...  -

 صدای عصبیش لرزه ای به تنم انداخت ...

 .مگه من عصری تو رو خونه نرسوندم ... باز کجا رفته بودی که این بالها سرت اومده ها ؟ .. -

 چشامو بستم و لبم رو گاز گرفتم ... دوست نداشتم بهش راستشو بگم ...

چونه ام رو محکم توی دستاش گرفت و با عصبانیت گفت : جواب بده ... االنم با این مصیبتی که سرمون اومده دست 

 از دیوونه بازی هات بر نمی داری ؟ ... نشنیدی ازت چی پرسیدم ؟ ...

 ودم ...با ترس گفتم : خونه ب

ناباور گفت : خونه بودی ؟ ... و بعد نگاهی به صورت کبودم کرد و با حالت عصبی گفت : کار کوروشه ، آره ، اون 

 کتکت زده ؟ ... 

 با گریه سرمو تکون دادم ...

 چرا ؟ ... -

 بحثمون شد اونم زد توی صورتم همین ... -

 کتی جواب بده ... مچتم کار کوروشه ...همین ؟ ... پس دستت چی ، اون چیزی نیست ؟ ...  -

انگار هنوزم شک داشت ، می دونست یه جای کار می لنگه ، پارگی بلوزم اونو به شک انداخته بود ... از خجالت سعی 

 کردم همه چی رو سر کوروش بندازم تا بیشتر از این جلوی روش شرمنده نشم ...

شد : پس چه توضیحی واسه پارگی بلوزت داری ؟ ... این قرمزی با عصبانیت سرمو باال اورد و توی چشام براق 

 گردنت واسه چیه ؟ ... مگه با تو نیستم ...

 با گریه گفتم : هیچی به خدا ...

هیچی به خدا ... کتی اگه مثل بچه آدم جوابم رو دادی که هیچ ، وگرنه همین االن می رم جلوی در خونه تون و یه  -

 می دم ... کار دست خودم و کوروش 

 هراسان گفتم : نه ...

 خوب پس چی ؟ ... کار کیه ؟ ... -

 با التماس گفتم : مهرزاد ...

 می گم کار کیه ؟ ... کی این بال رو سرت اورده ؟ ... -
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 با صدای لرزونی گفتم : مست بود ...

 با فک منقبض گفت : کی ؟ ... کوروش ؟ ...

ی خونه بود ، نمی شناختمش ، فکر کنم برادر همون زنیه که تازه با کوروش اومده سرمو تکون دادم : نه ، یه پسره تو

 خونه ...

 دندوناش رو از عصبانیت روی هم فشار می داد : مرتیکه ی فاسد ...

و بعد دوباره نگاهی به سر و وضع آشفته ام کرد و با لحنی که سعی می کرد آروم باشه گفت : باشه حاال انقدر گریه 

 ذار لباسات رو عوض کنیم بریم بیمارستان ...نکن ب

دستی به بلوزم که از فرط خیسی به تنم چسبیده بود زد و خواست بلوزم رو دربیاره که که سریع واکنش نشون دادم 

 و دستش رو گرفتم ...

ز این که نگاهی به صورت خیس از اشکم کرد و با لبخند گفت : آروم باش ، فقط می خوام لباسای خیست رو قبل ا

 سینه پهلو کنی از تنت دربیارم ... خودت که نمی تونی می تونی ؟ ...

وقتی دید من هنوز با حالت تدافعی نگاش می کنم گفت : کتی من االن فقط تو رو به چشم یه بیمار می بینم که احتیاج 

 به کمک داره همین ... پس آروم باش و بذار من کارم رو بکنم باشه ...

خیسم رو از تنم در اورد و سریع حوله بزرگ رو دور بدنم پیچید و شروع به خشک کردن بدن خیسم  و بعد بلوز

کرد ... تمام مدتی که لباسامو در می اورد و بدنم رو خشک می کرد و لباس تنم می کرد از شرم چشامو بستم و 

 .گوشه لبم رو گاز گرفتم ... به حدی که شوری خون رو توی دهنم حس می کردم ..

 خوب حاال بذار دستت رو ببینم ...  -

چشامو باز کردم و به اون که حاال داشت مچ بندم رو از دور دستم باز می کرد نگاه کردم ... یه لحظه حرفشو قطع 

کرد و به مچ دست ورم کردم خیره شد ... منم امتداد نگاشو گرفتم و به مچم نگاه کردم ، به بخیه های روی دستم که 

ی رو به رخ می کشیدن ... سرش رو باال اورد و نگاه عمیقی بهم کرد ... سرمو به زیر انداختم و لب زیرینم منظره زشت

رو به دندون گرفتم ... نفس عمیقی کشید و بدون این که حرف دیگه ای بزنه زیر بغلم رو گرفت و کمکم کرد از 

 جام بلند شم ...

 گفت : گریه نکن یه خرده دیگه تحمل کنی همه چی تموم می شه ... در حالی که در سالن رو واسم باز می کرد آروم

 درد می کنه ... -

 می دونم عزیزم ... حاال آروم برو اینجاها خیسه ممکنه لیز بخوری ... -

سعی کردم نگاه حسرت زده ام رو از اون که حاال چتری باالی سرم باز کرده بود و با مالیمت من رو به طرف 

د بگیرم ... چیزهای زیادی توی زندگیم وجود داشتن که من حق داشتنشون رو نداشتم ... اونم یکی از ماشینش می بر

 اون ها بود ...

گیج و منگ از پله ها اومدم پایین ... هنوزم سرم گیج می رفت ... پالتوم رو به سختی جلوی آئینه تنم کردم و سعی 

 کردم شالم رو یک دستی روی سرم مرتب کنم ...

 داری جایی می ری ؟ ... -

به عقب برگشتم ... مهرزاد توی چهارچوب در آشپزخونه ایستاده بود و دست به سینه نگام می کرد ... نگاه سرسری 

 بهش کردم و با صدای ضعیفی گفتم :
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 دارم می رم پیش مسعود ... از دیشب تا االن ندیدمش ... -

 از پریشب ... -

 ...با تعجب نگاهش کردم : چی ؟ 

 خوب نبود ... "شونه هاش رو با بی خیالی باال انداخت : تو دو روز تمام توی تب دست و پا می زدی ، حالت اصال

 توی آئینه نگاهی به صورت رنگ پریده و چشای گود افتاده ام کردم ...

 مسعود منتظرمه ... "من باید برم ، حتما -

 ...باشه ولی قبلش بیا قرصات رو بخور بعد برو  -

 نه دیرم می شه ... -

 نگران نباش خودم می رسونمت ... -

 به اون که لباسای خونه تنش بود نگاهی کردم و گفتم : نه تو تا حاضر بشی طول می کشه خودم می رم ...

 با سر اشاره ای به آشپزخونه کرد : بیا تا تو یه چیزی بخوری منم سه سوته حاضرم ... قول می دم ...

نگاهش کردم ... اگه اون من رو می رسوند بهتر بود چون اینطوری می تونستم راحت تر برم داخل و مسعود  با تردید

 رو ببینم ...

بوهای خوبی از آشپزخونه می اومد ، بی اراده دنبالش کشیده شدم ... روی صندلی نشستم و به اون که حاال داشت 

 ... پشت به من ظرفی رو واسم پر سوپ می کرد نگاه کردم

 مهرزاد نمی تونم چیزی بخورم ، قرصام رو بده ، خودت برو حاضر شو دیگه ... -

اَه دختر چقدر تو عجولی ... صبر کن حیف این همه زحمتی که من واسه تو کشیدم ... تازه با شکم خالی که نمی  -

 تونی قرص بخوری ...

 ظرف رو جلوی روم گذاشت و گفت : بخور ببین چی شده ؟ ...

 بل از این که بخوام اعتراضی کنم با خواهش گفت : بخور جون من اگه بدونی چی درست کردم ...ق

خنده ام گرفت ... با خودم فکر کردم بچه های بیمارستان کجان تا اون رو با این شلوار گرم کن ببینند که چطوری 

 واسه درست کردن سوپ این همه هیاهو به پا کرده ...

کمی از سوپ رو به دهنم رو بردم ... ابروهام باال رفت ... به اون که حاال نیشش تا بناگوشش باز قاشق رو برداشتم و 

 بود نگاه کردم : 

 خیلی خوشمزه شده ... تا حاال نگفته بودی انقدر کدبانویی ... -

 ...خنده ای از سر شیطنت کرد : ما اینیم دیگه ... حاال تا تو سوپت رو بخوری منم می رم حاضر شم 

بوی خوبش اشتهام رو تحریک کرده بود ... چند قاشق دیگه خوردم و به اون که هنوز باالی سرم ایستاده بود نگاه 

 کردم و با تعجب گفتم : چرا نمی ری ... برو حاضر شو دیگه ...

 ...زیادی داری با اشتها می خوری ، منم هوس کردم ... بذار یه کوچولو واسه خودم بریزم بعد می رم  -

 بیا بخور ... "قاشق رو توی بشقاب گذاشتم و با بداخالقی گفتم : مهرزاد برو دیگه دیرم می شه ... خوب بعدا

می شه شب تا اون موقع که من از گرسنگی ضعف می کنم ... زودی می خورم و  "اَه ، چقدر غرغر می کنی ... بعدا -

 می رم ... قول می دم ...

 و گفت : حاال به جای این که زل بزنی به من بیا قرصات رو بخور ... چند تا قرص به طرفم گرفت
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 سرم روی میز گذاشته بودم و سعی می کردم جلوی خواب آلودگیم رو بگیرم ...

 بازم می خوری واست بریزم ... -

دی صدام کن بدون این که سرم رو باال بیارم خواب آلود گفتم : نه ، من یه خرده چشام رو می بندم وقتی حاضر ش

 باشه ...

 باشه قول می دم نگران نباش ... -

 

 

*** 

 

 در اتاق آروم باز شد ... 

 با دیدن قامت بلند مهرزاد توی چهارچوب در اتاقم با گیجی روی تختم نشستم : سالم ساعت چنده ؟ ...

 ... 10سالم ، نزدیکه  -

 تازه اومدی ؟ ... -

 نارم روی تخت می نشست با لبخند گفت : آره ، بیدارت کردم ؟ ...کتش رو دراورد و در حالی که ک

 نه بیدار بودم ... -

دستی به پیشونیم کشیدم و خواب آلود گفتم : احساس می کنم همه چی رو با هم قاطی کردم ... نمی دونم خواب 

 توی بیداری اتفاق افتاده ... "دیدم یا واقعا

 با مهربانی گفت : چی ؟ ...

 امروز واسم سوپ درست کرده بودی ؟ ...تو  -

 با شیطنت نگام کرد : خودت چی فکر می کنی ؟ ...

 با گیجی گفتم : فکر می کنم خواب دیده باشم ... آخه قرار بود برم بیمارستان ... 

 با تردید نگاش کردم : رفتم ؟ ...

 راستشو بگم ؟ ... -

 سرمو تکون دادم و منتظر نگاش کردم ...

 ، حالت خوب نبود نتونستی بری ... نه -

توی همون تاریکی به چشاش که شیطنت ازشون می بارید خیره شدم ... انگار حاال داشت همه چی واسم روشن می 

 شد و این که اون همه اصرارش واسه چی بوده ...

 با حرص گفتم : توی لعنتی بازم یه چیزی به خوردم دادی مگه نه ؟ ...

 درست نیست ... "ت : کتی این طرز صحبت کردن با بزرگ ترت اصالبا اخم تصنعی گف

 با حرص مشت محکمی توی بازوش زدم : تو بازم خوابم کردی و من رو بیمارستان نبردی ...

 دستی روی بازوش کشید و با اخم گفت : آی دختره ی خیره سر چته ...

صندلی کنار تختم بود رو برداشتم و شروع کردم به  تلو تلو خوران از تخت پایین اومدم و پالتوم که حاال روی

 پوشیدنش ...

 داری چی کار می کنی ؟ ... -
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 با لجبازی جوابش رو ندادم ...

روی تختم دراز کشید و در حالی که دستاش رو زیر سرش میذاشت با خونسردی گفت : می خوای بری بیمارستان ؟ 

... 

 بازم جوابش رو ندادم ...

ر حالی که یه دستش رو زیر سرش تکیه گاه می کرد با لحن بی طرفی گفت : شاید باید بهت یادآوری غلتی زد و د

کنم ، این وقت شب وقت مالقات نیست و کسی تو رو توی بیمارستان راه نمی ده ... دیگه مراقبت های ویژه که جای 

 خود داره ...

نگاه کردم ... به دیوار رو به رویی تکیه دادم و با بغض  مستاصل به اون که از روی تخت با ریشخند بهم زل زده بود

 گفتم :

تو داری بازم اذیتم می کنی ... کاری کردی که من این چند روز نتونستم مسعود رو ببینم ... چرا انقدر از اذیت  -

 کردن من لذت می بری ؟ ...

 بغضم ترکید و روی زمین نشستم ...

 ی گریه می کنی ؟ ...اِ ، اِ ، دختره ی دیوونه دار -

 کنارم روی زمین نشست ... 

شب کی اجازه می ده تو  10من کی خواستم اذیتت کنم ؟ ... زده به سرت کتی ؟ ... ساعت رو نگاه کردی ، آخه  -

 بری مسعود رو ببینی ... ها ... بد کردم نذاشتم الکی این همه راه رو تا اونجا بری ؟ ...

 رو ندیدم ... تو هم امروز نذاشتی من برم پیشش ... من االن چند روزه مسعود -

فکر می کنی با این حال و روز امروزت می تونستی یه لحظه توی بیمارستان دووم بیاری قبل از این که کارت به  -

 سرم بکشه ... حاالم گریه نکن ... برو بگیر بخواب ... قول می دم خودم فردا صبح ببرمت پیش مسعود باشه ...

 ری بازم بهم دروغ می گی ...دا 

 نه این دفعه قول می دم ، به جون خودت قسم می خورم ... -

 با پوزخند نگامو ازش گرفتم و عصبی گفتم : اگه می خوای اذیتم کنی بهتره بری ... حوصلتو ندارم ...

 با ابروهای باال رفته گفت : آفرین چه دختر باتربیتی ...

شتم ... چند روز شده بود که پیش مسعود نرفته بودم ... از فکر به این موضوع دوباره حوصله خوشمزگی هاش رو ندا

 اشکام روی صورتم ریختن ...

کتی ، عزیزم چرا داری خودت رو اذیت می کنی ... دارم بهت می گم قول می دم که فردا خودم ببرمت پیش  -

 مسعود ...

فردا صبح تنظیم کردم ... و بی توجه به اون که هنوزم گوشه  بی توجه بهش از کنارش بلند شدم و ساعت رو واسه

 دیوار زانو زده بود و کارام رو نگاه می کرد روی تخت دراز کشیدم و پتو رو تا روی سرم باال کشیدم ...

 پوفی کشید ...

که دوست مسعود  کتی اگه من کاری می کنم نه به خاطر اذیت کردن تو که فقط به خاطر وظیفمه ... من قبل از این -

باشم یک پزشکم ... و امروز با اون وضعیتی که تو داشتی رفتنت به بیمارستان جز دردسر و اذیت کردن خودت هیچ 

فایده ای به حال مسعود نداشت ... می شنوی ؟ ... حاالم به جای این که مثل دختر بچه های لوس قهر کنی بهتره به 
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ز بیشتر از همه فقط به فکر تو بودم ... پس به جای این که هر حرف و حرفام خوب گوش کنی و ببینی که من امرو

کار من رو بذاری به پای این که می خوام اذیتت کنم به این فکر کن که شاید به خاطر نگرانیم ، به خاطر وظیفه ای که 

 نیاد ... حاال به جای مسعود روی دوشای منه مجبورم خیلی کارا رو انجام بدم که شاید به مذاق تو خوش

با صدای بسته شدن در آروم سرم رو از زیر پتو بیرون اوردم و در همون حال به حرفاش فکر کردم ... حق داشت ... 

تازگی ها خیلی دل نازک شده بودم و با کوچک ترین حرف یا رفتاری شروع می کردم به گریه کردن و با کارام 

عهدی نداشت ... هنوزم که گذاشته بود توی خونه اش بمونم خیلی اعصابش رو خرد می کردم ... اون که در قبال من ت

بود ... ولی من به جای این که ممنون باشم تا تقی به توق می خورد سرش داد و فریاد می کردم و اونو متهم به این 

 می کردم که می خواد اذیتم کنه ...

.. اونم از دستم خسته شده بود ... سرم رو روی آهی کشیدم ... راست می گفت رفتارم مثل دختر بچه های لوس بود .

زانوم گذاشتم ، فردا باید ازش در مورد کلید خونه مسعود سوال کنم ... دیگه هر چقدر مزاحم زندگیش شده بودم 

 بس بود ...

 

 

*** 

 

 

تم افتادم ... کمی دلم داشت ضعف می رفت .. شیشه مربا رو از داخل یخچال بیرون اوردم ولی انگار تازه به یاد دس

سعی کردم که درش رو با یه دست باز کنم ولی هنوز دستم درد می کرد ... قبل از این که مربا رو روی میز بذارم 

 دستی شیشه مربا رو از دستم بیرون کشید ...

 در حالی که با یه حرکت آروم بازش می کرد با مالیمت گفت :

 چرا صدام نزدی تا واست بازش کنم ... -

روی صندلی نشستم و سرمو به زیر انداختم ... عادت نداشتم باهام انقدر با محبت حرف بزنه به خصوص بعد از 

 ماجرای دیشب حتی خجالت می کشیدم به صورتش نگاه کنم ...

در حالی که ظرف پنیر رو هم روی میز می ذاشت با لحن مهربانی گفت : چیز دیگه ای هم می خوای واست بیارم ... 

 خوای واست نیمرویی چیزی درست کنم ...می 

 لبم رو به هم فشار دادم و سرم رو تکون دادم ...

با مهربانی دستی به موهام کشید و در حالی که سرم رو باال می اورد با لبخند گفت : صبحانت رو بخور بریم پیش 

 مسعود ...

 ریختن ... دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم بغضم ترکید و اشکام روی صورتم

 هیس ، بهت قول می دم همه چی درست شه ... حاال تمومش کن صبحانت رو بخور تا زودی بریم باشه ... -

 سرمو تکون دادم و سعی کردم صورتم رو که به سرعت از اشکام خیس شده بودن رو پاک کنم ...

 

 

*** 
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نمی تونستم اون باال طاقت بیارم ... واسم سخت بود که احتیاج داشتم یه خرده هوای تازه به کله ام بخوره ... دیگه 

مسعود رو توی اون وضعیت روی تخت ببینم ، وقتی که می دونستم همش تقصیر خودم بود ... روی لبه ی باغچه 

نشستم ... تمام صبح با مهرزاد سر رفتن به خونه مسعود جر و بحث کرده بودم ... حتی حاضر نشده بود که کلید 

 هم بده ... شاید باید یه جای رو واسه خودم ...خونه رو ب

روز من نبود ... از جام بلند شدم و از سر  "با افتادن سایه ای روم سرمو باال اوردم ... پوفی کشیدم ... انگار امروز اصال

 ناچاری پشت سرش به راه افتادم ...

شه به بیرون دوختم ... تنها چیزی که بدون این که نگاهش کنم کنارش روی صندلی عقب نشستم و نگامو از شی

بینمون بود سکوت خفقان آور داخل ماشین بود که هیچ کدوم واسه شکستنش پیش قدم نشدیم ... من شاید منتظر 

حرف دلگرم کننده ای بودم هر چیزی که مرهمی روی زخم های دلم بشه ... ولی اون چی ... سکوت اون از چی بود 

 هم نبود ...... شاید مثل همیشه واسش م

 با حرکت ماشین بدون این که نگام رو از بیرون بگیرم گفتم : من باید دوباره برگردم بیمارستان ...

وقتی جوابی نشنیدم نگاه عصبی ام رو به راننده اش که من رو تا ماشین همراهی کرده بود دوختم ... ولی نگاه راننده 

 از آئینه به اون بود ...

ش بیرون رو تماشا می کرد با لحن سردی گفت : اول صحبت می کنیم بعد برت می گردونم در حالی که با آرام

 همون جا ...

 عصبی شدم : من حرفی ندارم با تو بزنم ... می خوام پیاده شم ...

 کاری ندارم که این چند شب رو کجا بودی ولی از امشب بر می گردی خونه ... -

 انی ... مطمئن باش هر جا باشم از اون خونه لعنتی امنیتم بیشتر حفظ می شه ...با پوزخند گفتم : چرا ، از چی نگر

 اون قضیه حل شد ... -

 خنده پرتمسخری کردم : حل شد چطوری ... مثل دفعه قبل به همون روش ... به همین سادگی ... 

 حاال که مسعود نیست لزومی نمی بینم که توی اون خونه بمونی ... -

ی واست مهم شدم ؟ ... تویی که توی این دو سال و خردی حتی یکبار باهام حرف نزدی ، حتی یکبار چرا از ک -

 نگران این نبودی که دارم چیکار می کنم ... حاال چی شده ... 

 نیازی نمی بینم که واست توضیح بدم ... -

من رو به لجن کشیدی ... تویی که نیازی نمی بینی ... همش تقصیر توئه ... تویی که آینده ی من ، آرزوهای  -

حسرت یه زندگی عادی و سالم رو به دلم گذاشتی ... چطور به خودت اجازه می دی با منم مثل زیر دستات رفتار 

 کنی ... من دخترتم ... چرا این کار رو با من می کنی ...

فتار کنی و نخوای که من با روش من رو می شناسی و می دونی که حرفم رو یکبار می زنم ، پس بهتره عاقالنه ر -

 خودم برت گردونم ...

من بازیچه تو نیستم که هر وقت دلت خواست یه بالیی سرم بیاری و واست مهم نباشم ... لعنتی من رو نگاه کن ...  -

ی به چه می بینی به چه روزی افتادم ... از صدقه سر برادر خانم جدیدتون بود ... چرا نگام نمی کنی ... چرا نمی بین

 روزی افتادم ...
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اشکام روی صورتم ریختن : چرا نگام نمی کنی ... منم آدمم ... خسته شدم از این زندگی که هنوزم نمی دونم کجای 

 این زندگی واسه تو هستم ... 

 یه مدت بهت فرصت می دم که آروم تر بشی ولی بهتره خودت برگردی ... -

 م : من به اون خونه بر نمی گردم این حرف آخرمه ...وقتی خونسردیش رو دیدم با نفرت گفت

 من حرفم رو زدم حاال می تونی بری ... -

نگاهی به بیرون انداختم جلوی بیمارستان بودیم ... در رو باز کردم ولی قبل از این که پیاده شم اشکای روی صورتم 

 رو پاک کردم : ازت متنفرم ...

لی که دستام رو دورم حلقه کرده بودم تلو تلو خوران از بین آدمایی که از کنارم می در رو محکم بهم کوبیدم ... در حا

گذشتن خودم رو به حیاط بیمارستان رسوندم ... روی لبه باغچه یه گوشه خلوت نشستم و سرم رو روی زانوهام 

بود ... چرا دست نوازشی گذاشتم ... حتی حالم رو نپرسید ... چرا توی چشاش هیچ اثری از نگرانی و محبت پدرانه ن

به سرم نکشید ... چرا هیچ حرف دلگرم کننده ای واسه این روزای سختی که توش بودم بهم نگفت ... چرا ... مگه 

 من تنها دخترش نبودم ...

 

 متاسفم کتی من خبر نداشتم ، تازه از مهرزاد شنیدم ... 

 لبخند تلخی زدم : ممنونم ...

 همیشه کنارم نشسته بود گفتم : شمال چطور بود خوش گذشت ؟ ...به اون که سرخوش تر از 

 آه عالی بود با این که هوا اونجا خیلی سرد بود ولی حسابی با بچه ها خوش گذشت ...  -

با غبطه بهش نگاه کردم ... اون هیچ وقت توی زندگیش سختی هایی که من کشیده بودم رو نکشیده بود ... هیچ 

مادری چیه ... داشتن پدری که همیشه بهت به چشم یه سربار توی زندگیش نگاه می کنه چه  وقت نفهمید درد بی

 حس وحشتناکیه ... دنیای اون با من خیلی فرق داشت ... خیلی ...

 راستی بعضی از بچه ها سراغت رو ازم می گرفتن ... می گفتن خیلی وقته توی مهمونی ها شرکت نمی کنی ... -

 گامو ازش گرفتم : آره مدتی می شه ازشون خبر ندارم ...پوزخندی زدم و ن

 راستی اون شماره قبلیت رو دیگه نداری ؟ ... -

 چطور ؟ ... -

هیچی انگار بچه ها هر چی تماس می گرفتن با اون شمارت می گفت دستگاه خاموشه ... واسه همین از من  -

 پرسیدن شماره جدیدتو دارم ... منم که نداشتم ...

 نه اون گوشیم خاموش توی کمدم افتاده ... خیلی وقته روشنش نکردم ... -

 خوب نظرت چیه امشب بریم پیششون ... -

 با چشای گرد شده نگاش کردم ...

می خوام از این طرف برم پیش بچه ها ... یه مهمونی کوچیک و خودمونیه ... فکر کنم بعضی از بچه هایی که می  -

 ... آخه قرارش رو همون شمال ریختیم ... شناسی هم اونجا باشن 

 نه مرسی نمی تونم ... -

 چرا خیلی خوش میگذره ... روحیه ات هم عوض می شه ... -
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 با پوزخند گفتم : سارا حال رو روزم رو نمی بینی ... توی این وضعیت چطور می تونم برم مهمونی و خوش بگذرونم ...

... می ریم اونجا تو هم بچه ها رو می بینی یه کم دلت وا می شه همین ... ناراحت مگه می خوایم بریم چی کار کنیم  -

 نشیا ولی قیافه ات رو توی آئینه دیدی ... خیلی داغون به نظر می رسی ...

 خنده ام گرفت : نه سارا مرسی ...

 باید دوباره بری بیمارستان ؟ ... -

 نه تازه اومدم ... دیگه امشب نمی رم ... -

 چشمکی زد و گفت : خوب پس بیا ... آمار مهرزادم رو دارم امشب بیمارستان کار داره و دیرتر بر می گرده خونه ...

 داشتم وسوسه می شدم ولی با این حال با شک گفتم : چجور مهمونیه ؟ ... اگه از اون مهمونی هاس ...

 نشی ... نه بابا یه مهمونی خودمونیه ... بیا بهت قول می دم پشیمون -

وقتی تردیدم رو دید با لحن وسوسه آمیزی گفت : برو زود حاضر شو واسه تغییر روحیه ات هم خوبه ... برو من هم 

 همین جا منتظرم برو ...

 مطمئنی مهرزاد امشب دیرتر میاد ؟ ... -

کار داره بیمارستان  با خنده چشمکی بهم زد و گفت : آره بهش گفتم میای امشب با هم باشیم گفت امشب نمی تونه

 ... بدو خیالت تخت ...

چرا باید ازش حساب  "سعی کردم حس حسادتی رو که از این حرفش به جونم افتاده بود رو نادیده بگیرم ... اصال

می بردم ... اون که داشت حسابی به خودش خوش می گذروند ... شاید سارا حق داشت و دیدن دوباره بچه ها روحیه 

 د روزه ام رو بهتر می کرد ...داغون این چن

 سری تکون دادم ولی قبل از این که بلند شم دوباره گفتم : سارا مهمونی اش معمولیه دیگه ؟ ... منظورم اینه که ...

 می گم یه مهمونی خودمونیه ... برو دیگه ... تا راه بیفتیم و بریم دیر می شه زود باش ... -

 شدم ... نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند 

 هر چه بادا باد ...

 

 

*** 

 

 

 با عصبانیت گفتم : سارا زده به سرت ... داری کجا می ری ؟ ...

 با صدایی که از شدت مستی کشدار شده بود گفت : اوه سرم رو خوردی مگه می خوام چی کار کنم ؟ ...

 : نگاش کن ... ببین عجب تیکه ایه ... و با نگاهی هوس آلود بدون این که نگاش رو از اون بگیره ادامه داد

 با ناباوری گفتم : پس مهرزاد چی ؟ ... بیا سارا بیا بریم خونه ... دیگه داری زیاده روی می کنی ...

 مگه می خوام چیکار کنم ... فقط داریم خوش می گذرونیم ... -

 سارا ... -

یه خرده خوش بگذرون ... دیوونه ام کردی ... تو چی کار دستم رو محکم کنار زد و با عصبانیت گفت : اَه کتی برو 

 با خودم نمی اوردمت ... "به کار من داری ... اگه می دونستم انقدر ضد حالی اصال
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نمی  "لبم رو گاز گرفتم و مستاصل به سارا که همراه اون پسر داشت از پله ها باال می رفت نگاه کردم ... واقعا

.. فکرشم نمی کردم سارا هنوزم با وجود مهرزاد دست از کارای گذشته اش برنداشته باشه دونستم باید چی کار کنم .

... مهرزادی که آرزوی خیلی از دخترا بود ... از جمله خودم ... آهی کشیدم و به شلوغی اطرافم نگاه کردم ... من 

اده بود ، اونوقت من اینجا وسط یه اینجا چی کار می کردم ... زده بود به سرم ... مسعود روی تخت بیمارستان افت

 مشت دختر و پسر مست داشتم چه غلطی می کردم ...

نگامو دوباره به پله ها دوختم و سعی کردم از بین دختر و پسرایی که کم و بیش در حال باال رفتن از اون بودن 

برگرده پایین ... اگه می خواست  نشونی از سارا ببینم ... خنده ام گرفت ... منتظر چی بودم که سارا پشیمون بشه و

باهاش نمی رفت ... کمی از پله ها فاصله گرفتم ... نگام روی جوونای مست و از خود بی خود شده وسط سالن  "اصال

واسم این چیزها مهم نبود ولی حاال از این که وسط اون آشفته بازار بودم به خودم  "به گردش دراومد ... شاید قبال

 منم روزی مثل اینا بودم ... لرزیدم ... یعنی 

نه ، نه من هیچ وقت خودم رو تا این حد به لجن نکشیده بودم ... با این که تمام شب لب به چیزی نزده بودم ولی 

دیگه تحمل اون فضا و هوای سنگین واسم سخت شده بود ... در حالی که شال و پالتوم رو از توی اتاق بر می داشتم 

ون زدم و خودم رو به محوطه تاریک بیرون رسوندم ... از اومدنم پشیمون بودم ... حس می از ساختمون ویالیی بیر

کردم دیگه حتی این خوشی های کاذب هم نمی تونند دردهام رو تسکین بدن ... حس گناه تموم وجودم رو گرفته 

... نگاه نگرانم رو از توی حیاط بود ... من االن باید پیش مسعود بودم نه اینجا ... کاش به حرف سارا گوش نمی دادم 

به اتاقای طبقه باال دوختم ... دلم نمی خواست حتی واسه یه لحظه دیگه اونجا بمونم ... ولی سارا رو باید چی کار می 

 کردم ... باید بدون اون برمی گشتم خونه ...

 دختره ی احمق ...

ه مهرزاد دوباره واسم خریده بود رو از توی جیبم با صدای زنگ گوشیم نگامو از ساختمون گرفتم و موبایلم رو ک

دراوردم ... نگاهی به صفحه اش کردم ، خودش بود ... گوشه لبم رو گاز گرفتم ... لعنتی فقط همین رو کم داشتم ... 

 از ساختمون فاصله گرفتم و با لحنی که سعی می کردم عادی باشه گفتم : 

 الو ... -

 سالم کتی ... خوبی ... -

 سالم مرسی ... -

 خونه ای ؟ ... -

 چطور ؟ ... -

 آخه چند بار خونه تماس گرفتم جواب ندادی ... -

 آها ، آخه توی حیاطم صدای تلفن رو نشنیدم ... -

 ؟ ... "جدا -

 آره اومدم توی حیاط یه خرده هوا بخورم ... کجایی بیمارستانی ؟ ... -

 نه ... بیمارستان نیستم ... -

 کجایی ؟ ...پس  -

 خیلی دوست داری بدونی ؟ ... -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

1 1 8  

 

 یعنی چی ؟ ... -

 یعنی فقط کافیه برگردی و پشت سرت رو نگاه کنی ... -

 لبخند از روی لبام پرید ... آب دهنم رو قورت دادم و در حالی که سعی می کردم لحنم هنوزم آروم باشه گفتم :

 باشه خیلی خنده دار بود ... -

 م می تونی برگردی من رو ببینی ...نه جدی می گ -

دستم شل شد و کنار بدنم آویزون شد ... جرات اینو که برگردم و پشت سرمو ببینم رو نداشتم ... کتی اون رو می 

کلی داره توی دلش بهت می خنده ... ولی با وجود  "شناسی دوباره مسخره بازیش گل کرده همین ... االنم احتماال

ه به خودم می دادم آروم به عقب برگشتم و توی تاریکی بین معدود جوونایی که گوشه و کنار تمام دلگرمی هایی ک

حیاط با هم خلوت کرده بودن چشم دووندم ... داشتم کم کم مطمئن می شدم که اینم یکی دیگه از کارای مهرزاد 

و نور سالن روش افتاد ... و من با  واسه دست انداختن منه که کنار در سالن سایه تیره ای از توی تاریکی بیرون اومد

وحشت مهرزاد رو که با چشای تنگ شده و نگاهی ترسناک بهم خیره شده بود رو دیدم ... آب دهنم رو قورت دادم 

و چند قدم عقب رفتم و شوک زده به اون که حاال داشت از پله ها پایین و به سمتم می اومد نگاه کردم ... با چند گام 

 م رسوند و بهم خیره شد ...بلند خودش رو به

 با لکنت گفتم : تو ... تو اینجا چی کار می کنی ؟ ...

 مگه خودت نگفتی خونه ای ، منم برگشتم خونه ، خیلی عجیبه ؟ ...  -

و با نگاهی به اطراف با لحن پرتمسخری گفت : فقط نمی دونستم تو قبل از اومدن من همچین جاهای باحالی واسه 

 ؟ ...هواخوری میای 

 و منتظر نگام کرد ...

 من ، یعنی ما ... فقط ... -

می دونی نقش آدمای ناراحت رو خیلی خوب بازی کرده بودی ... طوری که حتی من یه ذره هم توی ناراحتی و غم و  

 غصه ای که داشتی شک نکردم ... باید بهت تبریک بگم هنرپیشه ی خیلی ماهری هستی ...

 ت من نسبت به مسعود رو زیر سوال ببره ...اون حق نداشت احساسا

 فکر کردی کی هستی که داری باهام اینطوری حرف می زنی ... -

من رو به طرف خودش کشید و با حرص گفت : من همون کسیم که از کار و زندگیم زدم تا توی این مدت و توی 

هستی ... فکر می کردم آدم شدی ... فکر  این شرایط بهت سخت نگذره ... ولی تا حاال نمی دونستم تو چجور آدمی

نمی کردم توی این موقعیت که مسعود روی تخت بیمارستان افتاده تو دنبال خوشگذرونی و کثافت کاری خودت 

 باشی ...

 حس حقارت وجودم رو گرفت ...

 لعنت بهت ، به تو مربوط نیست ... من هر کاری دلم بخواد می کنم ... -

 دستاش فشار داد و گفت : نه تا وقتی که پیش من زندگی می کنی و مسئولیتت حاال با منه ...بازوم رو محکم توی 

سر من منت نذار ... خودت نذاشتی من برم خونه مسعود ... حاالم حق نداری واسه این که توی اون خونه ی لعنتیت  -

 موندم سرم منت بذاری ...
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. من احمق رو بگو که فکر می کردم این مدت از غصه داری دق می خجالت بکش بهم دروغ می گی االن خونه ای .. -

 کنی ... نگو که خانم به دور از چشم من حسابی در حال خوشگذرونیه و جلوی من ادای آدمای ناراحت رو درمیاره ... 

 ..بازوم رو محکم فشار داد و در حالی که من رو به جلو هل می داد با عصبانیت گفت : حاالم راه بیفت .

 سعی کردم بازوم رو از دستش بیرون بیارم و عصبی از حرفایی که شنیده بودم گفتم : من با تو جایی نمیام ...

چیه می خوای با همون کسی که اومدی با همونم برگردی آره ؟ ... و بعد محکم تر از قبل گفت : بهت گفتم راه  -

 بیفت ...

شد ... یعنی باید سارا رو می ذاشتم و می رفتم ... ولی مگه واسه اون مهم بود  بی اختیار نگام به اتاقای طبقه باال کشیده

من االن توی چه وضعیتی هستم ... شاید االن بهترین موقعیت واسه این بود که مهرزاد متوجه بشه و بدونه سارا 

 چطور آدمیه و اینطوری ... خوب همه چی خود به خود درست می شد ... 

کی انقدر دل سیاه و کثیف شده بودم که با اینجور کارها می خواستم به مهرزاد برسم ... در هر  لعنت به من ... از

بهتر بود که  "صورت اگه االن مهرزاد سارا رو به این دلیل نخواد مگه با تو قراره بهتر از این رفتار کنه ... شاید اصال

 اون فکر کنه که من با کس دیگه ای اومدم تا با سارا ...

 چیه نگران سارا خانمی ؟ ... -

 شوک زده به طرفش برگشتم : چی ؟ ...

 با پوزخند گفت : فکر کردی نمی دونم با کی اومدی ؟ ...

 تو چطوری فهمیدی ما اینجاییم ؟ ... "از کجا می دونی ؟ ... اصال -

 خانم خودشون بهم زنگ زدن و گفتن کجان ... -

 گوشه لبم رو گاز گرفتم ... 

وقتی مست کرده بود زنگ زده بود بهش ... من رو بگو که پاشدم با این دیوونه اومدم اینجا  "ی احمق ... حتما دختره

 ... خدایا چقدر احمقم ...

 حاال کجاست ها ؟ ... -

 زیر چشمی بهش نگاه کردم ... چی باید می گفتم ...

 توی یکی از اون اتاقاس ؟ ... -

 وردم و نگاش کردم ...با چشای گرد شده سرمو باال ا

 پوزخندی بهم زد : تو چرا نرفتی ؟ ...

 داغ کردم : لعنت بهت ... تو درباره من چی فکر می کنی ؟ ...

اونم عصبی تر از من گفت : مطمئن باش اگه فکر می کردم مثل سارایی پام رو اینجا نمی ذاشتم و یه لحظه وقتم رو 

 ف نمی کردم ...واسه بیرون کشیدن تو از این لجنزار تل

و در حالی که دستم رو می کشید و من رو از خونه بیرون می برد گفت : حاالم راه بیفت تا حسابت رو سر فرصت 

 برسم ...

بی توجه به لحن تهدیدآمیزش شوک زده از حرفایی که شنیده بودم دنبالش کشیده شدم ... منظورش از این حرفا 

ی سارا باخبر بود ... پس چرا جلوش رو نمی گرفت ... چرا سارا رو از توی اون اتاق چی بود ... یعنی اون از تمام کارها

 بیرون نمی کشید ... مگه اون عاشق سارا نبود ... مگه قرار نبود اون بشه زن زندگیش ...
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بهت وقتی دیدم که بی توجه به حال و روز سارا ، داشت به طرف ماشینش می رفت بدون این که دست خودم باشه با 

 گفتم :

 پس سارا چی ؟ ... -

 وقتی نگاه عصبیش رو دیدم زمزمه وار گفتم : نمی خوای بری دنبالش ؟ ...

 مگه با من اومده بود که با من برگرده ... -

 ناباور از این حرف گفتم : یعنی چی ؟ ...

 با پای خودش رفت یا به زور بردنش ؟ ... -

 چی ؟ ... -

 شت می رفت توی اتاق حواسش سرجاش بود یا نه ؟ ...ازت پرسیدم وقتی دا -

 از به یاد آوردن حرفایی که بهم زد لبم رو گاز گرفتم و دستپاچه گفتم : خوب ، خوب اون ... یعنی ...

پوزخندی به رنگ و روم زد و گفت : راه بیفت ... یکی دیگه داره یه غلطی می کنه تو چرا از خجالت سرخ و سفید می 

 شی ؟ ...

 در ماشین رو باز کرد و در حالی که من رو که هنوز مات و مبهوت بودم داخل ماشین هل می داد گفت : سوار شو ...

 رو به اون که داشت ماشین رو روشن می کرد گفتم : یعنی می خوای بذاری سارا همونجا بمونه ...

ن سارا قضیه خودت ماست مالی می شه می کتی ساکت شو ، حوصله مزخرفاتت رو ندارم ... فکر نکن با پیش کشید -

ره پی کارش ... بذار برسیم خونه اون وقت من می دونم و تو ... پس به جای این که سنگ سارا رو به سینه بزنی 

 بهتره به فکر یه توضیح قانع کننده واسه من باشی ...

نگاه کردم ... چه توضیحی  به صورت جدیش که حاال از شوخ طبعی و انعطاف پذیری همیشگی توش خبری نبود

 داشتم واسش ...

دستپاچه گفتم : به خدا من نمی دونستم قراره این جور مهمونی باشه ... سارا فقط گفت قراره بریم بعضی از بچه ها 

رو که سراغم رو می گرفتن ببینم و این که یه مهمونی خودمونیه ... به خدا همین ... خوب من چه می دونستم از 

 مونی هاس ...اینجور مه

 بدون این که نگاهش رو از رو به روش بگیره پوزخندی زد و همچنان به جاده مقابلش خیره موند ...

اگه این مهمونی ها بده  "دوباره گفتم : تازه از وقتی مسعود برگشته این اولین بارم بود ... خودت رو چی می گی اصال

 ی ری ؟ ...چرا تو با سارا جونت راه به راه اینجور جاها م

خوبه واال دیگه یه چیزی هم به خانم بدهکار شدم ... فکر نکنم الزم باشه که درباره ی خودم و زندگیم به جنابعالی  -

 جواب پس بدم ...

 با لجبازی گفتم : پس منم نیازی نمی بینم به کسی جواب پس بدم ...

بر می گشت با قیافه ی ترسناکی گفت : چی فرمودین  با عصبانیت ماشین رو کنار جاده کشوند و در حالی که به طرفم

 ... دوباره بگو ... آخه درست نشنیدم ...

 کمی ازش فاصله گرفتم و در حالی که توی صندلیم مچاله می شدم زیر لب گفتم : هیچی ... منظوری نداشتم ...
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عود مواظبت باشم پس مثل مسعود روم خم شد و با لحن تهدید آمیزی گفت : ببین کتی وقتی بهت قول دادم مثل مس

هم بهت اجازه نمی دم از این غلطا بکنی ... هیچی واسه تو عوض نشده ... جنابعالی تا زمانی که مسعود حالش خوب 

 بشه و برگرده مثل سابق ، تحت همون شرایطی که اگه مسعود بود زندگی می کنی ... روشن شد ... 

 سرم رو تکون دادم ...

دم می گم دور این دوستای عوضیت هم یه خط قرمز می کشی ... من بی کار نیستم که شبا که از و واسه بار ص -

 بیمارستان بر می گردم خونه ، تازه توی کوچه و خیابونا دنبال تو بگردم ... فهمیدی ...

 بدون این که نگاش کنم دوباره سرم رو تکون دادم ...

 گفت : خوبه ... راجع به امشب هم رسیدیم خونه حرف می زنیم ...در حالی که ماشین رو دوباره روشن می کرد 

 با اعصاب خردی نگامو از شیشه به بیرون دوختم ... گاوم زائیده بود ... لعنت به این شانس ...

 

 

*** 

 

 

 می اومدن نگاه چیزی رو که می دیدم رو نمی تونستم باور کنم ... با بهت به اون دو تا که داشتن از پله های حیاط باال

کردم ... یعنی تمام شاخ و شونه کشیدنای مهرزاد فقط واسه من بود ... اون سارا رو نمی دید ... کارها و هرزگی هاش 

واسش مهم نبود ... بعد از قضیه دیشب حاال نه این که باهاش بهم بزنه ولی فکر می کردم حداقل واسه یه مدت 

 "سارا که خیلی صمیمی بازوی مهرزاد رو توی دستاش گرفته بود کامال باهاش سرسنگین باشه ... ولی با دیدن

مشخص بود که هیچ کدورتی بینشون وجود نداره ... دلم یه جوری شد یعنی انقدر عاشق بود ... انقدر عاشق که چشم 

رفت ، به اون روی تمام کارای سارا بسته و هیچ چیزی واسش مهم نبود ... یه لحظه حسادت به سارا تمام وجودم رو گ

که روی پنجه های پاش بلند شده و لباش رو روی لبای مهرزاد گذاشته بود ... پرده الی دستام مشت شد و بعد با 

اعصابی داغون پرده رو ول کردم و از مقابل پنجره رفتم کنار و به طرف پله ها رفتم ... با باز شدن در سالن صدای 

 ..شاد سارا مثل پتکی روی سرم فرود اومد .

 سالم کتی ... کجا داری می ری بیا شام خریدیم دور هم بخوریم .. -

همینم مونده که بشینم و عشق بازیتون رو جلوی چشام تماشا کنم ... ولی به جاش با لبخند به عقب برگشتم و از روی 

 همون پله ها گفتم :

 سالم ... یه خرده سرم درد می کنه می رم بخوابم ... -

 ؟ ...پس شام چی  -

 مرسی شما خودتون بخورین ... من یه چیزی خوردم االن سیرم ... -

 و بدون این که بهش اجازه حرف دیگه ای بدم بی توجه به سنگینی نگاه مهرزاد سریع از پله ها رفتم باال ...

د گوش سپردم ... به در بسته اتاقم تکیه دادم و با حالی خراب به صدای خنده های شادشون که از پائین شنیده می ش

اگه قرار بود اوضاع اینطوری پیش بره ترجیح می دادم برگردم پیش کوروش ... وجود سارا اونم کنار مهرزاد داشت 

هر لحظه بیشتر از قبل مثل نیشتری توی قلبم فرو می رفت ... بغض کردم ... کاش مسعود حاال کنارم بود ... اگه اون 

می شد ... با حسرت به عکس مسعود نگاه کردم ... به طرفش رفتم و در حالی بود تحمل این وضعیت واسم راحت تر 
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که اونو از روی میز کنار تختم برمی داشتم روی تخت نشستم و از پشت پرده اشک بهش نگاه کردم ... چطور دلت 

 منو تنها گذاشتی ... اومد بی معرفت ، چطور دلت اومد اینطوری منو تنها بذاری ... توئم به قولت عمل نکردی ... توئم 

روی تختم دراز کشیدم و در حالی که دست و پاهام رو توی خودم جمع می کردم قاب عکسش رو به سینه ام فشردم 

... چقدر حاال بهش احتیاج داشتم تا من رو توی آغوشش بکشه و با نوازش موهام تمام غمای عالم رو از دلم بیرون 

 ئین چکید ... بکشه ... قطره اشکی از گوشه چشم پا

 خیلی تنهام مسعود خیلی ... کاش االن اینجا بودی ...

پله ها رو آروم آروم باال می رفتم ... عجله ای نداشتم ... هنوز ساعتی تا شیفت خانم ساالری مونده بود و من مجبور 

.. می دونستم همین بودم مثل روزهای قبل این ساعات رو پشت در منتظر بمونم ... همین قدرم واسم غنیمت بود .

دیدارهای کوتاه رو هم مدیون مهرزادم ... نفس خسته ام رو بیرون فرستادم و وارد راهرو شدم ... هنوز چند قدم 

نرفته بودم که در باز شد و دو پرستار همراه با تخت روونی ازش بیرون اومدن ... نگام مات به مالفه سفید روش موند 

و پاهام دارن شل می شن ، دستم رو به دیوار گرفتم و سعی کردم روی پا خودم ... مسعود ... حس می کردم دست 

 رو نگه دارم ...

 حیف پسر به این جوونی ... -

 بیچاره خونواده اش که خدا همچین داغی رو روی دلشون گذاشت ... -

 می شد خیره موندم ... از گوشه دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم و از همونجا به تخت که هر لحظه بهم نزدیک

 اِ خانم چت شد ؟ ... -

 بی رمق دستم رو باال اوردم و به تخت که با کمی فاصله از من کنار دیوار بود اشاره کردم ...

 چه خبره ؟ ... -

 واال نمی دونیم خانم محبی ... یه دفعه دیدیم حالش بد شد و گوشه دیوار نشست ... -

 تویی ... چی شده دختر جون خوبی ... ببینم ... اِ خانم بهادری -

 از بین نفس های صدادارم به سختی گفتم : مسعود ...

خانم محبی یه نگاه به تخت کرد و بعد به طرف همون پرستارایی که حاال کنارم روی زمین زانو زده بودن برگشت و 

 آروم چیزی گفت که متوجه حرفاشون نشدم ...

ات به تخت بود کرد و گفت : بذار کمکت کنم بلند شی ... اگه قرار باشه با هر بار بعد به طرف من که هنوز نگام م

 دیدن این جور صحنه ها هول کنی و اینطوری بشی که دیگه هیچی ازت نمی مونه ...

وقتی نگامو به خودش دید با لبخندی که توی این مدت هیچ وقت روی لباش ندیده بودم گفت : دائیت حالش خوبه 

 ... الکی ترسیدی ... ... پاشو

با شنیدن این جمله احساس کردم یه وزنه سنگین رو از روی سینه ام برداشتن ... سرم رو به دیوار تکیه دادم و با بی 

 حالی گفتم : حالش خوبه ؟ ...

از کی شنیدی که  "در حالی که زیر بغلم رو می گرفت و کمک می کرد بلند شم گفت : آره حالش خوبه ... اصال

 ینطور بهم ریختی ؟ ...ا

 به سختی گفتم : گفتن پسره جوون ...

 خوب مگه تنها پسر جوون اونجا دایی توئه دختر جون ... -
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 به اون که نمی دونم من رو داشت کجا می برد گفتم : می خوام ببینمش ...

 باشه اول برو یه آبی به سر و صورتت بزن ... -

 نه می خوام مسعود رو ببینم ... -

می دونی که خالف مقرراته ... ولی این دفعه اشکال نداره ... برو صورتت رو آب بزن بعد می تونی چند دقیقه  -

 ببینیش ...

می دونستم چقدر سختگیره ... سرپرستار بخش بود و هیچ انعطافی ازش توی این مدت ندیده بودم ... پس واسه این 

س بهداشتی شدم ... تازه اون وقت بود که توی آئینه چشم به صورت که پشیمون نشه سرمو تکون دادم و وارد سروی

خیس از اشکم خورد ... دستی به صورتم کشیدم چطور متوجه نشده بودم ... چند بار پشت سر هم به صورتم آب 

.. مشتی پاشیدم ... شاید می خواستم با این کارم تصویری که جلوی چشام بود رو محو کنم ... اگه ... خدایا کمکم کن .

 دیگه آب به صورتم زدم و بعد دوباره به کمک خانم محبی به طرف بخش رفتم ...

 

 

*** 

 

 

 کتی تو چته ؟ ... حالت خوبه ؟ ... -

 بغضم ترکید : نه حالم خوب نیست ...

 صدای نگرانش توی گوشی پیچید : یعنی چی ؟ ... چی شده ؟ ...

 مسعود تصادف کرده ... توی کماس ... -

از سکوت اون ور خط استفاده کردم و با گریه گفتم : امروز یه پسر جوون توی همون بخشی که مسعود توش 

بستری بود مرد ... فکر کردم مسعوده ... سیا به خدا تا بفهمم اون نیست مردم و زنده شدم ... خیلی وحشتناک بود ... 

 یش بشه ...حاال تمام مدت دارم به این فکر می کنم که اگه مسعود طور

 دستم و جلوی دهنم گذاشتم تا جلوی هق هق گریه ام رو بگیرم ...

از بین هق هق گریه ام نالیدم : سیا مگه من چقدر تحمل دارم ... چرا هر کسی رو که دوست دارم یه طوری از دست 

می کشم ... این دفعه  می دم ... دیگه این یکی رو نمی تونم تحمل کنم ... به خدا اگه مسعود طوریش بشه خودم رو

 طوری رگ دستم رو می زنم که هیچ راه برگشتی نباشه ... دیگه از این زندگی کوفتی خسته شدم ...

 روی زمین نشستم و در حالی که سرم رو روی زانوهام میذاشتم زار زدم ...

ولی هر چی بود انگار نمی دونم چقدر گذشته بود ... چقدر سیا حرف زده بود و چقدر من گریه کرده بودم ... 

 حرفاش کمی آروم ترم کرده بود ...

 بهتری ؟ ... -

با صدای گرفته ای گفتم : آره ... متاسفم می دونم سرت شلوغه و به اندازه کافی درگیری داری و من نباید بهت زنگ 

 می زدم ولی دست خودم نبود ...

 مزخرف نگو ... من واسه تو همیشه وقت دارم ...  -

 این که حرفی بزنم دستی به صورت خیسم کشیدم و اشکام رو پاک کردم ...بدون 
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 سعی می کنم یه سر بیام تهران ... -

با عذاب وجدان گفتم : نه الزم نیست ، من خوبم ... مهرزادم هست ... همه چی مرتبه ... فقط اتفاق امروز یه خرده 

 عصبیم کرده بود همین ...

 لم راحت تر می شه ...باشه ولی من اینطوری خیا -

 سیا به خدا الزم نیست ... تو تازه کارت رو شروع کردی نمی تونی به این زودی که مرخصی بگیری ... -

 تو نمی خواد نگران این چیزا باشی ... حاال حالت بهتره ... -

 آره مرسی ... خیلی آروم تر شدم ... -

 ف بزنی یا این که ...خوبه ... کتی اگه باز احتیاج داری با کسی حر -

 حرفش رو قطع کردم : می دونم مرسی ... 

 نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم : به خاله سالم برسون ...

 ، مواظب خودت باش ... خداحافظ ... "باشه حتما -

 تلفن رو قطع کردم ... 

بهش نگفته بودم ... حاال اگه می  کارم درست بود ؟ ... من که تمام این مدت ازش این موضوع رو مخفی کرده بودم و

خواست این همه راه رو بیاد ، اونم با اون حال خاله ... تلفن رو روی تخت پرت کردم و زانوهام رو بغل کردم ... 

 احساس پشیمونی می کردم ... باید دوباره بهش زنگ می زدم و می گفتم نیاد ... 

 گوشیش رو پرت کرد روی داشبورد ...

 ه جایی حوصله داری بیای یا این که اول تو رو برسونم خونه ؟ ...باید برم ی -

 شونه هام رو باال انداختم : نمی دونم واسم فرقی نمی کنه ...

 نگاهی به آئینه بغلش کرد و در حالی که سر یه بریدگی دور می زد گفت : خوب پس اول می ریم سراغ کار من ...

 ن می گذشتیم کردم و با تعجب گفتم : کجا داری می ری ؟ ...نگاهی به کوچه هایی که به سرعت ازشو

 چطور ؟ ... -

 آخه این طرفا که همش خونه و محله های مسکونیه ...  -

 خوب ... -

بی توجه به ابروهای باال رفته و لحن شیطنت بارش با خونسردی گفتم : آخه فکر کردم یه جا خرید چیزی داری 

 واسه همین پرسیدم ...

وم رو ازش برگردوندم ... دلم نمی خواست که به اون روزی که برای اولین بار با هم به خونه مسعود رفته بودیم و ر

 فکر کنم ...

 کمی که گذشت گفت : داریم می ریم خونه عموم ...

 با تعجب به طرفش برگشتم : عموت ؟ ... نمی دونستم عمو داری ...

 بی کس و کارم ؟ ... با لبخند نگام کرد : چرا ، فکر کردی

خنده ام گرفت : آخه با کسی رفت و آمد نمی کنی ... منم فکر کردم مثل خودم فامیل کم داری ... و یه جورایی بی 

 کس و کاری ...

 لبخندی به لحنم زد : خوب اینم عموی واقعی ام نیست ، پسرخاله مادرمه ... ولی من بهش می گم عمو ... 
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 خونت نمیاد ؟ ...خوب پس چرا هیچ وقت  -

 به اون که در سکوت به رو به روش نگاه می کرد و چیزی نمی گفت نگاه کردم ... کمی سرم رو جلو اوردم : هوم ؟ ...

 اخم کرد : چون نمی تونه ...

 با کنجکاوی گفتم : نمی تونه ، یعنی چی ؟ ...

 خیلی کم از خونه اش بیرون میاد ... "بی حوصله گفت : چون معموال

و در حالی که ماشین رو گوشه ی دیواری پارک می کرد با لحنی که واسم عجیب بود به طرفم برگشت و گفت : 

 رفتیم تو نه سوالی می پرسی و نه کاری می کنی که من از اوردنت پشیمون بشم فهمیدی ؟ ...

 با تعجب سرمو تکون دادم : باشه ...

 خوبه ، پیاده شو ... -

مدم ... خونه ای قدیمی توی یه محله ای معمولی ... پشت سر مهرزاد از پله های جلوی خونه باال از ماشین پایین او

رفتم ... هیچ وقت از این سبک خونه های جنوبی خوشم نمی اومد ... به مهرزاد که با اخم داشت با کلیدش در خونه 

... مگه من چی گفته بودم که داشت واسم رو باز می کرد نگاه کردم ... چش شده بود ... انگار این پسر جنی بود 

قیافه می گرفت ... از اومدنم پشیمون شدم ... در رو باز کرد و خودش جلوتر از من داخل رفت ... اولین چیزی که با 

باز شدن در دیدم یه سالن کوچیک که یه دست مبل راحتی توش بود و سمت راستش پلکانی که یه طبقه باال ختم می 

 و صدایی که از داخل آشپزخونه می اومد مشخص بود که کسی داخلشه ... شد ... از سر 

 مهرزاد در حالی که کفشاش رو در می اورد از همونجا گفت : صفورا خانم ...

بالفاصله صداها قطع شد و خانم مسنی جلوی در آشپزخونه ظاهر شد ... با دیدن مهرزاد لبخند زنان جلو اومد و گفت 

 متوجه اومدنتون نشدم ...: سالم آقای دکتر 

 تازه اومدیم ... عمو بیداره ... -

 بله من اینجام ... بی معرفت قرار بود االن بیای یا یه ساعت پیش ... -

مهرزاد با لبخند به طرف یکی از اتاقای گوشه سالن رفت ... با باز شدن در چشم به مردی خورد که روی تخت دراز 

اتاق زیاد چیزی مشخص نبود ... فقط مهرزاد رو دیدم که به طرفش خم شده بود و کشیده بود ، به خاطر تاریکی 

 انگار داشت بهش کمک می کرد از جاش بلند شه ...

 بفرمایید خانم بنشینید ... -

با خودش  "سریع نگامو گرفتم و به طرف صفورا که در حال برانداز کردنم بود برگشتم ... چقدر زشت شد ... حتما

این دختر چقدر فضول ... با لبخندی زورکی تشکر کردم و روی یکی از مبل ها نشستم ... و سعی کردم بی  می گه که

توجه به نگاه خیرش خودم رو با تابلوهای روی دیوار سرگرم کنم ... دیگه داشت حوصله ام سر می رفت که در باز 

ون اومد ... از جام بلند شدم ... این اون چیزی شد و مهرزاد در حالی که صندلی چرخداری رو هل می داد از اتاق بیر

نبود که از عموش انتظار داشتم ... مردی که روی صندلی نشسته بود به معنای واقعی دلم رو به درد اورده بود ... 

 سعی کردم به دستش که به طرز غیرطبیعی روی پاش قرار داشت نگاه نکنم ... 

ه هم معرفی کنم ... این کتی خانم خواهرزاده عزیز مسعود و ایشون هم عمو مهرزاد با لبخند گفت : بذارین شما رو ب

 فرشاد گل من ...

 بعد مکثی کرد و انگار بین گفتن حرفی مردد بود رو به عموش با لحن عجیبی گفت : و البته دختر کوروش بهادری ...
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کردم ... عموش به طرفم برگشت و در گیج از نگاهی که بینشون رد و بدل شد قدمی به جلو گذاشتم و آروم سالم 

 حالی که دست سالمش رو به طرفم دراز می کرد با لبخند گفت : سالم دخترم خوش اومدی ...

و با مهربانی ادامه داد : راستش داشتم فکر می کردم این چشا چقدر واسم آشنان ... حقیقتش به کوروش به خاطر 

 ..داشتن همچین دختر زیبایی باید غبطه خورد .

 لبخند خجولی زدم : شما کوروش رو می شناسین ؟ ...

 کوروش ؟! ... منظورت پدرته ؟ ... -

پدر ؟! ... کی کوروش واسم پدری کرده بود که اونو به عنوان پدرم بشناسم ... همیشه فکر می کردم عنوان پدر 

خیره اش سرمو تکون دادم و گفتم : بله  مقدس تر از اونه که کوروش لیاقت اون رو داشته باشه ... ولی معذب از نگاه

... 

 خوب ما یه مدت کوتاه با هم شریک بودیم ... -

 پوزخند صدادار مهرزاد من رو متوجه اون که حاال روی مبلی کنار عموش نشسته بود کرد ...

 چه شراکت شیرینی هم بود ... -

 مهرزاد ... -

ارشون توی این چند دقیقه عجیب که راحت می شد فهمید چیزهایی انقدر لحنش محکم و عتاب آلود بود و انقدر رفت

 وجود داره که من ازشون خبر ندارم ...

سکوت کمی طوالنی شد ... زیر جو سنگین سالن بهشون نگاه کردم ... مهرزاد هنوزم با پوزخندی روی لباش به 

رو درک کرد چون با لحن پدرانه ای گوشه ای خیره بود ... احساس معذب بودن می کردم ... انگار عموش حالم 

 گفت : دخترم دایی مسعودت چطوره ؟ ...

 سرمو تکون دادم و با لبخند تلخی گفتم : هیچی همونطوریه ...

 هیچ وقت امیدت رو از دست نده ... خدا بزرگه ... -

 ممنونم ... -

 با بلند شدن مهرزاد نگام رو بهش دوختم ...

 باید بریم ...با اشاره بهم گفت : پاشو 

 مهرزاد می تونم باهات حرف بزنم ؟ ... -

 ... "کمی مکث کرد و بعد گفت : بله ، حتما 

 و رو به من که بالتکلیف گوشه ای ایستاده بودم گفت : االن بر می گردم ...

ود ... از همون جایی به اونا که دوباره داشتن داخل همون اتاق می شدن نگاه کردم ... پوفی کشیدم ... اینجا چه خبر ب

که ایستاده بودم نگاهی به آشپزخونه انداختم ... صفورا بعد از این که ازمون پذیرایی کرده بود رفته بود توی 

آشپرخونه و دیگه بیرون نیومده بود ... بهش نمی اومد همسر فرشاد خان باشه ... همینطور که اطراف رو دید می زدم 

و تعدادی تابلو عکس روش قرار داشت رفتم ... واسم جالب بود توی بیشتر عکسا به طرف میزی که گوشه سالن بود 

مهرزاد با عموش تنها بود ... چقدر جوون بود ... فقط توی یکی از عکسا کنار زن و مردی ایستاده بود ... تابلو رو بلند 

اتاق دستپاچه عکس رو سرجاش کردم و دقیق تر نگاش کردم ... یعنی اینا پدر و مادرش بودن ... با باز شدن در 

 گذاشتم ...
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 مهرزاد دیگه تکرار نمی کنم ... -

 شما بهم اعتماد ندارین ؟ ... -

 نمی خوام کاری کنی که من اعتمادم رو بهت از دست بدم ... همین ... -

 نگران نباشین ... -

. مهرزاد در حالی که به طرفم می اومد به طرف پالتوم که به خاطر گرمی هوای سالن از تنم در اورده بودم رفتم ..

 گفت : بریم ...

متوجه فرشاد خان شدم که تمام مدتی که مهرزاد در پوشیدن پالتوم کمکم می کرد ما رو زیر نظر داشت ... وقتی منو 

 متوجه خودش دید با لبخند گفت :

 دستت چی شده ؟ ... -

 خوردم زمین ... -

 ه این روزا باید خیلی مواظب باشی ...با این برف و بارونی که بارید -

 زیر سنگینی نگاه مهرزاد گفتم : بله ...

 خوب عمو با من کاری ندارین ؟ ... -

 مواظب خودت باش ... -

 شما هم همین طور ... صفورا خانم ما داریم می ریم ... خداحافظ ... -

 خداحافظ پسرم ... -

در تحت فشار بودم ... با این که رفتارشون باهام خوب بود ولی حس با خارج شدن از اون خونه احساس کردم چق

خوبی نسبت به این قضایا نداشتم ... به مهرزاد که داشت ماشین رو روشن می کرد نگاه کردم ... تو فکر بود ... انگار 

 چیزی فکرش رو سخت به خودش مشغول کرده بود ... دلم می خواست در مورد شراکت عموش و کوروش ازش

 "بپرسم ، بدونم ماجرا چی بود ... ولی ترسیدم ... ترسیدم چیزی ازش بپرسم و دوباره بداخالقی کنه ... پس ترجیحا

فرصت بهتری واسه پیش کشیدن  "... بعدا "منم در سکوت به صندلیم تکیه دادم و به بیرون خیره شدم ... شاید بعدا

 این موضوع پیدا می کردم ...

 

 

*** 

 

 .کتی .. -

 از جام پریدم و با خوشحالی گفتم : سیامک ...

با دیدن پرستاری که از بخش بیرون اومد و چشم غره ای نثارم کرد دستام رو جلوی دهنم گذاشتم و آروم تر از قبل 

 گفتم : باورم نمی شه اومدی ...

 با مهربانی گفت : خوبی ...

 خیلی ... حاال با دیدن تو بهتر هم شدم ... -

رو گرفتم و در حالی که اونو به سمت صندلی هایی که توی این مدت همیشه روشون می نشستم می کشیدم  دستش

 با هیجان گفتم : وقتی زنگ زدی و ازم آدرس بیمارستان رو خواستی باورم نمی شد داشتم از ذوق سکته می کردم ...
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 می خواستم زودتر بیام ولی نشد ... راستی دستت چی شده ... -

 مین خوردم ...ز -

 چرا مواظب نبودی ... -

 و بی توجه به لحن نگرانش ذوق زده گفتم : بیا بشین ، خاله خوبه ، همه چی مرتبه ، کارت چی ازش راضی هستی ؟ ...

 با خنده ی آرومی گفت : یواش تر دختر ، آره همه چی خوبه ، مامان هم بهت خیلی سالم رسوند ...

 اید تنهاش می ذاشتی اونم توی ...با عذاب وجدان گفتم : نب

 تنها نیست با یکی از همسایه ها خیلی جور شده ... اونم سرگرمه ... خودت چطوری ... مسعود حالش چطوره ؟ ... -

 آهی کشیدم : می بینی که ...

 با مهربانی گفت : خیلی الغر شدی ...

 با خنده گفتم : تو هم خیلی سیاه شدی ...

 رد : آفرین ... بخند تا دنیا به روت بخنده ...با لبخند نگام ک

 ولی حرفش رو قطع کرد و در حالی که به پشت سرم اشاره می کرد گفت : اون دکتره چه بد نگامون می کنه ...

 چی ؟ ... -

تم به عقب برگشتم و با دیدن مهرزاد که با چشای تنگ شده نگامون می کرد لبم رو گاز گرفتم و آروم و زیر لبی گف

 : مهرزاده ...

 اِ نگفته بودی دکتره ... -

 همینطور که زیرچشمی مهرزاد رو نگاه می کردم گفتم : پیش نیومد ...

 حاال چرا انقدر هول کردی ... -

 نه ... -

آب دهنم رو قورت دادم و به مهرزاد که حاال داشت به طرفمون می اومد نگاه کردم ... ولی همون لحظه پرستاری با 

ه به طرفش رفت و صداش کرد ... سرش رو باال گرفت ، چند لحظه با چشای تنگ شده اش نگام کرد و بعد بی عجل

 هیچ حرفی پشت سر اون پرستار رفت ... نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم ...

 اوف به خیر گذشت ... -

 یعنی چی ؟ تو از کی تا حاال از اون حساب می بری ...  -

ن تندش آروم گفتم : تو که نمی دونی من تا وقتی که توی خونه اش دارم زندگی می کنم مجبورم بی توجه به لح

 ازش حساب ببرم و بهش جواب پس بدم ... 

 چی ؟ ... -

 سریع دستم رو روی دهنش گذاشتم و گفتم : هیس چه خبرته ... آروم تر ...

ونه اش زندگی می کنی ... تو تنهایی واسه چی هنوز دستم رو کنار زد و با اخم های درهم گفت : یعنی چی توی خ

 توی خونه اون موندی ؟ ... زده به سرت ...

 چی باید جوابش رو می دادم ... دلم نمی خواست از اتفاقی که باعث شد خونه کوروش رو ترک کنم واسش بگم ...

 کر نکردم ...خوب توی این اوضاع بهم ریخته دیگه به این که دارم کجا زندگی می کنم ف -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

1 2 9  

 

تو مگه اون موقعی که ما تهران بودیم برنگشته بودی خونه کوروش ... پس واسه چی وقتی مسعودم توی اون خونه  -

 زندگی نمی کنه هنوز اونجا موندی ...

 وقتی سکوتم رو دید با نگرانی گفت : ببینمت چی رو داری ازم مخفی می کنی ... نکنه ...

لت بکش ، تو درباره من چی فکر می کنی ... من فقط با این اوضاع و آشفته بازاری که با اخم گفتم : سیامک خجا

 توشم به این که کجا دارم زندگی می کنم فکر نکردم همین ...

 زیر نگاه خیرش دستپاچه گفتم : چرا اینجوری نگام می کنی ، دارم بهت راستشو می گم ...

 دوستش داری ...بی توجه به حرفم با حالت عجیبی گفت : تو 

 لحنش سوال نبود ...

 نگامو ازش دزدیدم : اینطور نیست اون خودش یکی دیگه رو دوست داره ...

وقتی دیدم با اون نگاه جستجوگرش طوری نگام می کنه که انگار می خواد تمام واقعیت و احساسم رو بفهمه دستپاچه 

 تر از قبل گفتم : اون خودش دوست دختر داره ...

 ی این جواب من نبود ...ول -

 احساس بدبختی کردم و با ناراحتی گفتم : اون منو دوست نداره ...

 نگاشو ازم گرفت ... حس کردم فکش منقبض شده و رگ گردنش بیرون زده ...

 تو که وضع من رو می دونی من کجا حق دوست داشتن کسی رو دارم ...  -

 کرد ... خنده ام گرفت ...کمی به طرفش خم شدم ... هنوزم نگام نمی 

 قربونت برم حاال چرا مثل داداشای غیرتی شدی ... بابا من غلط بکنم کسی رو دوست داشته باشم خوبه ... سیا ... -

 به طرفم برگشت ... توی چشای سرخش نگاه کردم ...

 سیامک خان آشتی ؟ ... -

 هنوز خیلی بچه ای کتی ... خیلی ... -

 اش در حالی که شونه ام رو باال مینداختم : شاید حق با تو باشه ...گیج و منگ از حرف

و با دیدن خانم ساالری که بهم اشاره می کرد که برم داخل ، در حالی که از جام بلند می شدم به آرومی گفتم : ولی 

 مگه این چیزا دست خود آدمه ...

 بینم و زودی میام ... و بعد با اشاره به در رو بهش گفتم : من می رم مسعود رو ب

 بدون این که حرفی بزنه سرشو تکون داد و در سکوت بهم خیره شد ...

 سردته ؟ ... 

 دستام رو بیشتر توی جیبم فرو کردم : مهم نیست به جاش خیلی خوش گذشت ...

طوالنی بی توجه به هم شب خیلی خوبی بود ... بعد بیمارستان با هم رفته بودیم شام خورده بودیم و مسیری  "واقعا

 سوز و سرما و برفی که تمام مدت در حال باریدن بود داشتیم پیاده قدم می زدیم ...

 یقه پالتوش رو باالتر کشید : ولی اینو مطمئن باش که یه سرمای حسابی دو تائیمون خوردیم ...

 می ارزید ... هوی چه خبرته ... خیسم کردی ... -

جلوی خنده اش رو بگیره دست مشت کرده ام رو که توی هوا داشتم تکون می دادم  سیا در حالی که سعی می کرد

 رو پایین اورد و با تعجب گفت : کتی زشته چته مثل چاله میدونی ها ... خجالت بکش بیا اینور ...
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: لعنتی  همینطور که با حرص به ماشینی که حاال داشت توی پیچ کوچه ناپدید می شد نگاه می کردم غرغرکنان گفتم

 هر چی آب و گل بود رو به سر و روم پاشید ...

 تقصیر خودمون این وقت شب داریم وسط کوچه راه می ریم ... حاالم بیا اینور نزدیک بود بزنه بهت ... -

در حالی که من رو به کناری می کشوند رو به من که داشتم لباسم رو تمیز می کردم گفت : خوب حاال کدوم طرف ؟ 

... 

 ه کوچه سمت راست اشاره کردم : این کوچه ... نگاه کن درخت کاجش از همینجا هم معلومه ...ب

در حالی که نگاش به درخت کاج پوشیده از برف بود با حالتی متفکرانه گفت : هنوزم نمی تونم درک کنم چرا هنوز 

 اینجا موندی ؟ ...

دیگه هیچ  "عناوین مختلف پیش کشیده بود و من واقعاآهی کشیدم ، چون تمام این چند ساعت این موضوع رو به 

حرفی واسه گفتن بهش نداشتم ... واسه عوض کردن موضوع کف دستم رو باال گرفتم و در حالی که به برف ریزی 

 که در حال باریدن بود نگاه می کردم گفتم :

 دلت واسه برف تنگ نشده بود ؟ ... -

 و از بین چشای نیمه بازش گفت : فکر نمی کردم برف امسال رو ببینم ...سرش رو کمی باال به طرف آسمون گرفت 

 کلید رو از توی جیبم دراوردم و با اشاره به خونه آروم گفتم : اینجاست ...

زیر نگاه سرزنشگرش کلید رو توی در انداختم و بدون این که نگاش کنم در رو باز کردم و گفتم : می خوای بیای تو 

 ؟ ... یه چیزی بخوری

 پوزخندی زد ...

 فکر نکنم صاحبخونه زیاد خوشش بیاد که تو واسه خودت باز مهمون دعوت کنی ... -

سرمو باال اوردم و به صورت سرخ و موهای پوشیده از برفش نگاه کردم : واسم مهم نیست فقط دلم نمی خواد به این 

 کنم ...زودی ازت خداحافظی کنم و بذارم بری ... بیا تو خواهش می 

 می دونی که این کار درستی نیست ، تازه ساعت رو دیدی ... بهتره من دیگه برم ... -

 و بعد در حالی که ضربه ای آروم به بینی ام می زد با لبخند گفت : حسابی قرمز شده ، بهتره بری تو ...

که هم اونو و هم مسعود رو کنار خودم سخت بود بذارم بره ... حاال با دیدن دوباره اش و با به یاد آوردن روزهایی 

 داشتم می فهمیدم که چقدر خوشبخت بودم و چقدر ناشکر که این همه خوشبختی رو نمی دیدم ... 

 احتیاج داشتم ... "دستم رو به طرفش دراز کردم : ممنونم سیامک از این که اومدی ... واقعا

با لحن خاصی گفت : نیازی به تشکر نیست بیشتر به خاطر در حالی که دستم رو به گرمی بین دستاش فشار می داد 

 دل خودم بود ...

نگاهی به چشای مهربونش کردم و بی اراده روی پنجه پام بلند شدم و بوسه ای روی صورت سردش زدم : مواظب 

 خودت باش ...

 دستای اونم دور کمرم حلقه شد ...

 تو هم همینطور ... -

 به به ... -

 مک فاصله گرفتم و به عقب برگشتم ...سریع از سیا
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 انگار بد موقع مزاحمتون شدم ... -

 و رو به من با پوزخند گفت : درست می گم کتی خانم ...

 با لبخندی زورکی و به سختی گفتم : نه ... خیلی هم به موقع بود ... بذار ... بذار با همدیگه آشناتون کنم ... سیامک ...

تونم حرفم رو ادامه بدم دستای مهرزاد یقه ام رو چسبید و در حالی که من رو به طرف خودش ولی قبل از این که ب

 می کشید با حرص گفت : خجالت نمی کشی ...

 سیا قدمی به جلو برداشت و با حالت عصبی گفت : ولش کن ...

ی خورد چند قدم به عقب ولی با مشتی که توی صورتش نشست بقیه جمله اش ناتموم موند و در حالی که تلو تلو م

رفت و به سختی تونست تعادل خودش رو حفظ کنه ... احساس می کردم االنه که ضعف کنم ... بی توجه به مهرزاد 

 که حاال ازم فاصله گرفته بود به سمت سیامک رفتم و گفتم : سیا حالت خوبه ...

: برو تو خونه تا کفرم رو بیشتر از این باال مهرزاد با چشای خون گرفته من رو به سمت خونه هل داد و عصبی گفت 

 نیوردی ...

 اعصابم بهم ریخته بود با حرص گفتم : فکر کردی کی هستی ...

 گفتم برو تو ... -

با این که زهره ام از صدای بلندش آب شد ولی برای این که ترسم رو بهش نشون ندم دوباره رو به سیا گفتم : خوبی 

... 

 شاره به در باز خونه گفت : بهتره بری تو ...آره ... و با ا -

این حرف و حرکت سیامک انگار واسه مهرزاد خیلی گرون تموم شده بود چون با عصبانیت خودش رو بهش رسوند 

و یقه اش رو محکم توی دستاش گرفت ... حس کردم االنه که قلبم وایسه ... سیا چجوری می خواست حریف قد و 

 هیکل مهرزاد بشه ...

 نه مهرزاد ... -

رفته بود روی اعصابش چون با خشم غیر قابل کنترلی به طرفم برگشت و با لحن  "انگار جیغ بلند من دیگه واقعا

 تهدیدآمیزی گفت : می ری توی خونه یا من همینجا یه بالیی سرتون بیارم ...

 و وقتی تعللم رو دید با عصبانیت گفت : گفتم برو تو ...

پاهام بی اختیار به حرکت دراومدن و وقتی به خودم اومدم که دیدم وسط حیاط ایستادم ... چند قدم با صدای دادش 

به طرف در رفتم ولی جرات این که دوباره برگردم رو نداشتم ... با فکر این که شاید بتونم از آیفون تصویری 

رف آیفون رفتم ... ولی هیچی دیده نمی شد ببینمشون به طرف خونه دویدم ... سریع کفشام رو از پام دراوردم و به ط

انگار توی محدوده اش نبودن ... دمپایی های روفرشی ام رو با عجله پام کردم و دوباره سراسیمه به طرف حیاط رفتم 

، ولی با صدای بلند بسته شدن در همون وسط ایستادم و به هیکلی که توی تاریکی کنار در بسته شده خونه ایستاده 

 کردم ... با دیدن اولین حرکت از جانب اون جیغی کشیدم و دوباره به طرف خونه دویدم ...بود نگاه 

 کجا وایسا ببینم ... -

با تقال سعی کردم بازوم رو از توی دستش بیرون بیارم ... همینطوری که فشار دستش روی بازوم بیشتر می شد من 

 ر چه غلطی می کردین ها ؟ ...رو به طرف خونه کشوند و با حرص گفت : داشتین جلوی د

 آیییییی ولم کن ... -
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در سالن رو باز کرد و در حالی که من رو روی اولین مبلی که سرراهش بود هل می داد گفت : دیگه کارت به جایی 

 رسیده وسط خیابون اون پسره ی عوضی رو می بوسی آره ؟ ...

 داری اشتباه می کنی اون فقط ... -

 متوجه نشدین من از کی اونجا وایسادم ... "... طوری توی بغل هم بودین که اصال اشتباه می کنم -

 فقط داشتیم از هم خداحافظی می کردیم ... -

با صدای پرتمسخری گفت : اِ طریقه جدید خداحافظی کردنه یا شما همیشه از دوستان عزیزتون اینطوری خداحافظی 

 می کنید ...

 د ... چون داشت می رفت و ممکن بود من دیگه حاال حاالها دیگه نتونم ببینمش ...با حرص گفتم : بار اولم بو

 خنده پرتمسخری کرد و بعد با غیظ گفت :

 آها پس ایشون همون شازده ای هستن که اون سری شما واسه بدرقه شون تشریف برده بودین فرودگاه درسته ... -

فت و با حرص گفت : می دونی االن دلم چی می خواد این که وقتی سکوتم رو دید فکم رو محکم توی دستاش گر

 این صورت خوشگل رو طوری از ریخت بندازم که دیگه هیچ پسری حتی رغبت نکنه یه نگاه بهت بندازه ...

 صدای زنگ گوشیش بلند شد ... بی توجه به زنگ ممتدش صورتش رو بهم نزدیک کرد و گفت : می دونی چرا ؟ ...

 ورت دادم و با چشای گرد شده بهش نگاه کردم ...آب دهنم رو ق

چون شاید اینطوری بتونم جلوی هرزگیت رو بگیرم ... وگرنه من تا االن هر کاری کردم و سعی کردم با زبون  -

 خوش بهت بگم توی این مغز پوکت فرو نرفت ...

 موبایلش همچنان زنگ می خورد به حدی که داشت می رفت روی اعصابم ... 

 تموم امروز رو باهاش بودی مگه نه ؟ ... -

 جوابش رو ندارم ... 

در حالی که دستی به موهاش می کشید ازم فاصله گرفت با تاسف گفت : فکر می کردم می شناسمت ولی حاال 

 فهمیدم که چقدر سخت در اشتباه بودم ...

ا کالفگی گفت : الو ... سالم خوبی ... نه و بعد در حالی که پشت بهم می کرد گوشیش و از توی جیبش بیرون اورد ب

 عزیزم بیمارستان بودم تازه اومدم ...

به اون که بی توجه به من همینطور که در حال صحبت بود به سمت پنجره گوشه سالن رفت نگاه کردم ... از به یاد 

بهم انگ هرزگی زده آوردن حرفای چند لحظه قبلش احساس حقارت می کردم ... مگه من چی کار کرده بودم که 

بود ... مگه همین عزیزش که االن در حال صحبت باهاش بود همون کسی نبود که توی پارتی های آنچنانی با پسرا 

خوش می گذروند ... حاال من هرزه بودم ... یه نگاه به خودم که گوشه مبل مثل مفلوک ها مچاله شده بودم انداختم و 

راز کردم و درست روی مبل نشستم ... مگه من و سیا داشتیم چی کار می با حرص دست و پای جمع شده ام رو د

کردیم ... غیر از این بود که بوسه ای که روی صورت سیا زده بودم بوسه ای خواهرانه واسه یه برادر مسافر بود ... 

ک از جام پریدم ... بوسه ای از سر دلتنگی واسه روزهایی که بی اون قرار بودن بگذرونم ... با به یاد آوردن سیام

نفهمیدم کارشون به کجا  "خدای من ، من چطور اونو فراموش کرده بودم و اینجا با بی خیالی نشسته بودم ... اصال

کشید ... نکنه ... وحشت زده به اون که پشت به من هنوز در حال صحبت بود نگاه کردم ... نکنه اون به سیا صدمه ای 

ی توی کوچه زیر برف افتاده بود ... سراسیمه به طرف در رفتم و بی توجه به مهرزاد رسونده بود و حاال اون یه جای
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که داشت من رو صدا می کرد زیر بارش برفی که حاال شدیدتر شده بود طول حیاط رو طی کردم ... یکی دو بار کم 

تاریکی کوچه چشم دووندم مونده بود توی برف ها لیز بخورم و یه کاری دست خودم بدم ... در رو باز کردم و توی 

ولی اثری از سیامک دیده نمی شد ... نکنه یه گوشه و کنار افتاده باشه ... از در فاصله گرفتم و با بغض چند بار 

 صداش کردم ...

 داری چه غلطی می کنی ... یاال زود برو تو ... -

وئه ... توی لعنتی ... مگه چی کارت داشت انگار دیوونه شده بودم به طرفش برگشتم و با فریاد گفتم : همش تقصیر ت

... تو حق نداشتی باهاش اونطوری رفتار کنی ... اون به خاطر من این همه راه پاشد و اومد تهران ... حقش نبود 

 باهاش اینطوری رفتار کنی ...

 با عصبانیت توی چشام زل زده بود ... 

 گوشی موبایلش رو به طرفم گرفت و با پوزخند گفت :گفتم االنه که یکی بخوابونه توی صورتم ولی به جاش 

 زنگ بزن به شازده تا خیالت راحت شه ... ولی بعدش من می دونم و تو ... -

 با ناباوری نگاش کردم ...

 منتظر چی هستی زنگ بزن ... -

 گوشی موبایلش رو از دستش قاپیدم و سریع شماره سیامک رو گرفتم ...

 الو بفرمایید ... -

 الو سیا ... منم کتی ... -

 کتی ؟ چی شده ... -

 هیچی تو کجایی ؟ ... -

 من توی ماشینم دارم می رم هتل ... چی شده ... -

 حالت خوبه ... -

 این شماره کیه باهاش زنگ زدی ... "آره ... چی شده ... می خوای برگردم حالت خوبه ... اصال -

 خواستم ببینم کجایی ...شماره مهرزاده ، نگرانت شدم می  -

 زیر چشمی نگاهی به مهرزاد که با فک منقبض و نگاه خشمگین بهم خیره بود کردم و ازش فاصله گرفتم ...

 اذیتت کرد ؟ ... -

 صدای خنده سیامک توی گوشی پیچید ...

 نه مگه بچه ام ... -

 متاسفم همه اش تقصیر من بود ... -

 ... بچه شدی مگه ...  دختر خوب داری گریه می کنی -

 نباید می اومدی ببخشید ... همه اش تقصیر من شد ... -

 بس کن کتی اگه اینطوری کنی بر می گردم ... می خوای برگردم ... می تونم بلیطم رو عوض کنم ... -

 نه ، نه ... متاسفم من خوبم ... تو خودت کلی کار و زندگی داری ... -

ای چند روز باهام بیا اینطوری بهتره ... هم روحیه خودت عوض می شه هم مامان از تنهایی کتی بازم می گم می خو -

 در میاد ... ها می خوای بیای ...
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 نه نمی تونم مسعود رو اینجا تنها بذارم ... -

 باشه منم دیگه اصرار نمی کنم ... راستی مهرزاد پیشته ؟ ... -

 تش از عصبانیت قرمز شده بود ...زیر چشمی نگاهی به مهرزاد کردم که صور

 گوشه لبمو گاز گرفتم : آره ...

 پس درست نیست بیشتر از این حرف بزنیم ...کاری نداری ... "جدا -

 نه ممنونم ... هر وقت رسیدی بهم زنگ بزن ... -

 باشه مواظب خودت باش خداحافظ ... -

 گوشی رو قطع کردم و به طرف مهرزاد گرفتم : مرسی ...

گوشی رو از دستم کشید و با غیظ گفت : خیالت راحت شد ، دلواپسیتون واسش تموم شد ... حاال راه بیفت برو تو تا 

 من تکلیفم رو با تو روشن کنم ...

تازه انگار اون وقت بود که متوجه سوز و سرما شدم ... همینطور که دنبالش می رفتم نگاهی به پاهای سرخم کردم ... 

 ی پام بود ... در سالن رو باز کرده بود و منتظر نگام می کرد ...فقط یه دمپای

 زود باش چقدر فس فس می کنی منتظر چی هستی ... -

 با اعصاب خردی گفتم : پاهام یخ زده ... سریع تر از این نمی تونم بیام ...

 چی ؟ ...  -

ن این که حرفی بزنه فقط در سکوت با پوزخند تازه اون وقت بود که متوجه پاهای سرخم شد ، سرشو بلند کرد و بدو

 تمسخرآمیزی بهم خیره شد ...

 

 

*** 

 

 

خم شده بود و بدون این که هیچ حرفی بزنه پشت به من لبه وان نشسته بود ... کمی روی لبه وان جا به جا شدم ... 

 نگام به پاهاش افتاد که عصبی بیرون وان تکونشون می داد ...

 مهرزاد ... -

 یعنی انقدر این یارو واست ارزش داره که داری این کارا رو می کنی ... -

 به آرومی گفتم : اون خیلی شریف تر از اون چیزیه که تو حتی بتونی تصورش رو کنی ...

سرشو با تاسف تکون داد و در حالی که شیر آب داغی که توی وان می ریخت رو می بست بدون این که نگام کنه 

 وقت خواستی بیای بیرون صدام کن ... امشب دیگه حوصله یه دردسر و برنامه جدید رو ندارم ... گفت : هر

 دردسر ... در حالی که به پاهای سرخ و پاچه های شلوار باال زده ام نگاه می کردم پوزخندی روی لبام نشست ... 

 

 

*** 

 

 

 تاریک و سرد محوطه پیچید :صدای باز شدن در اومد و پشت بندش صدای خشنش توی فضای 
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 زده به سرت نشستی توی این سرما ... بلند شو بیا تو ... -

 بی توجه بهش به آسمون ابری و برفی که حاال شدیدتر از چند ساعت پیش می بارید نگاه کردم ...

 شنیدی چی گفتم ؟ ... -

 دیشب ازم پرسیدی اون پسر ارزششو داره ... -

 بشنوم ... نمی خوام چیزی ازش -

 ولی من می خوام بگم ... -

 بلند شو بیا تو ... -

نه تا قبل از این که به حرفام گوش کنی ... دیشب بهم گفتی که هنوز من رو نشناختی ... شاید حق با تو باشه ... تو  -

 خیلی چیزا درباره من و زندگی گذشته من نمی دونی ...

 ن سرما ...باشه گوش می دم ولی نه اینجا توی ای -

بی توجه به لحن پرتمسخرش با خودم فکر کردم چه جایی بهتر از این جا هم سرد و هم تاریک درست مثل گذشته 

 من ... شاید اینطوری راحت تر می تونستم حرفام رو بزنم ...

 حدود سه سال پیش با یکی نامزد شدم ... -

هموند که مهرزادم کنارم روی یکی از صندلی های کمی سکوت و بعد صدای کشیده شدن صندلی روی زمین بهم ف

تراس نشست ... با وجود این که صورتش توی ظلمات و تاریکی شب دیده نمی شد ولی زیر سنگینی نگاهش ادامه 

 دادم :

سالم نشده بود ... دانشجوی رشته معماری بودم و عاشق رشته ام ... یه جورایی تمام زندگیم توی درس  02هنوز  -

می شد ... دلم می خواست وقتی مسعود برمی گرده مدرکم رو بهش نشون بدم یا اگه برنگشت حداقل به یه خالصه 

 بهانه مثل ادامه تحصیل من برم پیشش ...

 دستام رو دور بدنم حلقه کردم ... چه آرزوهای شیرینی ...

زد کنم ... بابک ... از کوروش خیلی تا این که کوروش پاشو توی یه کفش کرد که باید با پسر یکی از دوستاش نام -

 حساب می بردم ، مسعودم نبود ، هیچ کسی رو هم نداشتم تا باهاش حرف بزنم و بخوام جلوی کوروش رو بگیره .

 هنوزم از یادآوری اون روزا حالم بد می شد ... سعی کردم بغضم رو فرو بخورم ...

 نامزد شدیم ... -

شام اومد ... موهای بلند ، ابروهای گرفته و چشایی که همیشه من رو به یاد چشامو بستم و چهره بابک جلوی چ

 حیوون گرسنه قبل از شکارش مینداخت ...

پسره فوق العاده الابالی و خوش گذرونی بود ... توی مهمونی هایی که به اصرار کوروش مجبور بودم توشون  -

 رد کوتاه فهمیده بودم که اهل همه جور کاری هست ...شرکت کنم چند باری دیده بودمش ... توی همون چند برخو

با لحن سردی ادامه دادم : به مسعود هیچی نگفتم ... نمی خواستم اونو اون سر دنیا نگران خودم کنم ... تازه گفتنش 

 چه فایده ای داشت ، کوروش هیچ وقت از مسعود خوشش نمی اومد به خاطر ... خوب به خاطر یه کینه قدیمی که از

 هم داشتن ...

 مهرزاد به آرومی گفت : به خاطر مرگ مادرت درسته ؟ ...
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با تعجب به طرفش برگشتم سعی کردم توی تاریکی چهره اش رو حین گفتن این حرف تشخیص بدم ... انگار 

 سنگینی نگام رو حس کرده بود چون دوباره گفت : مسعود واسم تعریف کرد ، گفت چطوری اون اتفاق افتاد ...

بی توجه به اشکایی که روی صورتم می ریختن با لحن سردی گفتم : آره ... اون موقع مسعود هنوز دیپلمش رو 

ساله بودم ... نمی دونم سر چی با هم دعواشون شد ... از گوشه در نیمه باز اتاقم  8،  5نگرفته بود و منم یه دختر 

وقتی مسعود و کوروش پایین پله ها روش خم شده بودن دیدم چطوری کوروش مادرم رو از روی پله ها هل داد ... 

من از روی پله ها همه چی رو دیدم ... کسی متوجه من نبود ... بعد قضیه به لیز خوردن و سرگیجه ختم شد ... چون 

 ... چون مادرم اون موقع حامله بود ...

 متاسفم ... ولی مسعود نمی دونست که ... -

 می دونم ... -

ت و آروم تر شدم ادامه دادم : خوب منم ترجیح دادم به مسعود چیزی نگم ... با فامیل هم رابطه کمی که گذش

چندانی نداشتیم پس بدون این که حق انتخابی داشته باشم باهاش نامزد شدم ... اوایل فقط در حدی بود که بیاد 

همون یه ساعت رو هم به زور تحمل می خونمون یه ساعتی بشینه و بره ... البته انقدر بهش بی محلی می کردم که 

 کرد ... 

پوزخندی روی لبام نشست : پدرش که این وضع رو دید گفت واسه بهتر شدن روابطمون و آشنایی بیشتر بهتره یه 

مدتی با هم بریم بیرون ... توی اون مدتی که باهاش بیرون می رفتم الم تا کام باهاش حرف نمی زدم ، ازش متنفر 

نم وقتی می دید بهش توجه ای نمی کنم تمام مدتی که با من بود یا با دوست دختراش تلفنی حرف می زد بودم ... او

 یا سعی می کرد یه جورایی مخ دخترای دور و برمون رو بزنه و خوش بگذرونه ... 

 چرا تحمل می کردی ... می تونستی به کوروش بگی ... -

 با پوزخند گفتم :

 مون اول بهم گفته بود که به هیچ وجه نباید حتی به بهم خوردن نامزدی فکر کنم ...کوروش ؟ ... کوروش ه -

 نفس بلندی کشیدم ...

تا این که ... تا این که یه روز عصر اومد دنبالم ... حالش خوب نبود ، مشخص بود که زیاده روی کرده ... بهش  -

رده بهم پریدیم ... اونم حسابی داغ کرد و محکم توی گفتم با این حال و روزش باهاش هیچ جایی نمی رم ... یه خ

 گوشم خوابوند و گفت باید باهاش هر جایی که اون می گه برم ... 

 خنده تلخی کردم ...

 حق رو به من می داد ... "به کوروش زنگ زدم بالخره اون پدرم بود ... اگه بهش می گفتم که بابک مسته حتما -

 گوشه چشم پایین اومد رو نادیده بگیرم ... سعی کردم قطره اشکی که از

کوروش حتی بهم فرصت حرف زدنم نداد ... گفت واسه این بچه بازی ها وقت نداره و بهتره هر کاری رو که بابک  -

 می گه رو گوش کنم و بعد هم تلفن رو قطع کرد ...

 باهاش رفتی ؟ ... -

طبقه ماشین رو نگه داشت و ازم خواست پیاده  3پارتمان نوساز سرمو آروم تکون دادم : مجبور بودم ... جلوی یه آ

 شم ...

 شاید واسه همین بود که از دیدن آپارتمان های نوساز ناخودآگاه ترسی گنگ وجودم رو می گرفت ...
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اها ترسیدم ... همیشه جاهایی که می رفتیم یا رستوران بود یا جاهای عمومی ... هیچ وقت با هم تنهایی اینجور ج -

 آدمی نبود که بخوام بهش اعتماد کنم ، چه برسه که حاال مست هم بود ... "نیومده بودیم ... تازه اونم بابک که اصال

 هم می تونی این چیزا رو واسم تعریف کنی ... الزم نیست همشو حاال تعریف کنی ... "کتی بعدا -

ه حلقه دستام دور خودم محکم تر می کردم گفتم : دستش رو که به طرفم دراز کرده بود رو پس زدم و در حالی ک

طبقه دوم کلید رو توی در انداخت و بهم گفت برم داخل ... هنوز در پشت سرمون بسته نشده بود که دو تا پسر از 

 توی یکی از اتاقا بیرون اومدن ...

 خدای من ... -

دو تا هم مثل بابک مست و از خود بی خودن که  بی توجه به صدای گرفته مهرزاد ادامه دادم : وقتی فهمیدم که اون

 خیلی دیر شده بود ... 

 کتی ... -

انگار کل ساختمون خالی بود وگرنه چطوری می شد اون همه فریاد و التماس من به گوش کسی رسیده باشه ولی  -

 واسه کمک من نیومده باشه ...

م مهرزاد رو که به جلو خم شده و سرشو بین دستاش انگار چشام به تاریکی عادت کرده بود چون حاال می تونست

 گرفته بود رو تشخیص بدم ...

وقتی که دیدم هر کدومشون یه گوشه ای افتادن و توی حال خودشون نیستن خودم رو به در رسوندم و از  -

 ساختمون خارج شدم ... آخرین چیزی که از اون شب یادمه چراغ های یه ماشین و بوق ممتدش ...

گریه گفتم : شاید بزرگ ترین شانسی که اون شب اوردم این بود که خاله همراه سیامک توی ماشین بود ... وگرنه با 

به قول سیامک اگه خودش تنها بود به هیچ وجه من رو سوار ماشینش نمی کرد ... ولی خاله با وجود سر و وضع 

 که توی شوک بودم مواظبم بود و ازم مراقبت کرد ...آشفته و لباسای پاره ام من رو به خودنه اش برد و تمام مدتی 

 چرا تو رو به بیمارستان نبردن ... -

ترسیدن ... خوب حق هم داشتن با اون سر و وضعم ... شاید به نظرت کارشون اشتباه بود ولی به نظر من بهترین  -

در سیامک سکته کرده بود و گوشه خونه کار دنیا بود ... دیگه دلم نمی خواست چشم به کوروش بیفته ... اون موقع پ

افتاده بود و طلبکاراشون هم هر روز جلوی در خونه شون می اومدن ... با وجود این که تمام این چیزا رو می دیدم و 

می دونستم چقدر دستشون تنگه و من واسشون یه نون خور اضافه ام نه اونا بهم حرفی می زدن و نه من لب از لب باز 

روز سر و کله کوروش پیدا شد ... انگار از پرس و  8،  5رفی از خونواده ام می زدم ... تا این که بعد از می کردم و ح

 جوهایی که سیامک از اون محلی که من رو پیدا کرده بودن کرده بود کوروش تونست جام رو پیدا کنه ...

 پس کالنتری چی ؟ ... -

هیچ شکایتی واسه ناپدید شدن من نکرده بود ... من رو به  "ون اصالبا پوزخند گفتم : کوروش روش هاش خاصه ... ا

خونه برگردوند و خیلی واضح واسم روشن کرد که نمی خواد این قضیه به گوش کسی برسه ... پس هیچ شکایتی هم 

ردم دوباره انجام نمی شه و من بهتره همه چی رو فراموش کنم ... به همین راحتی ... منم توی اولین فرصتی که پیدا ک

محتاج محبت خالصانه و مادرانه اش بودم ... وقتی  "برگشتم پیش خاله ... نمی دونم انگار توی اون وضعیت واقعا

برای بار دوم کوروش من رو از اون خونه بیرون اورد و تهدیدم کرد که اگه یه بار دیگه پا توی خونه اونها بذارم واسه 
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ا عقلم بیاد سرجاش منم رگ دستم رو زدم و گفتم اگه بخواد جلوم رو بگیره همیشه منو توی خونه زندونی می کنه ت

 انقدر این کار رو می کنم تا بمیرم ... نمی دونم انگار با اون کارم روحم هم نابود شد ...

 اونم قبول کرد ؟ ... -

 خنده ی تلخی کردم ...

ش بود تا از دستم راحت شه ... گفت دیگه دختری از اولش هم واسش مهم نبودم ... شاید این بهانه ی خوبی واس -

به نام من نداره و دیگه بود و نبود من واسش مهمم نیست ... گفت از اول هم ترجیح می داد من توی زندگیش نباشم 

... خوب به نظر من اینطوری خیلی بهتر شد ... دیگه کار به کار هم نداشتیم ... منم بعد یه مدت دیدم همون مهمونی 

ی که ازشون متنفر بودم حاال چقدر توی فراموش کردن و آروم کردنم بهم کمک می کنند ... آدمی شدم که هیچ های

چیز و هیچ کس واسش مهم نبود ... دست به کارایی زدم که حتی توی خواب هم نمی دیدم انجامشون بدم ... فقط 

و سعی کردم همه چیز رو فراموش کنم ...  دلم می خواست فراموش کنم ، پس غرق توی مهمونی ها و پارتی ها شدم

نمی خواستم دیگه اون آدم ساده و حرف گوش کن قبل باشم ... از خودم متنفر بودم که اجازه داده بودم باهام این 

 کار رو بکنند و از کوروش بیشتر از قبل کینه به دل گرفته بودم پس سعی کردم عوض شم ... خوب ...

 ری ؟ ...هنورم همین عقیده رو دا -

 توی تاریکی بهش نگاه کردم ...

از روی صندلیم بلند شدم و گفتم : می دونی چرا این چیزا رو واست تعریف کردم وقتی حتی نزدیک ترین کسم 

 مسعود نمی دونه ؟ ...

... که سیا رو به اون که سرشو بلند کرده بود و بهم نگاه می کرد با پوزخند گفتم : که بدونی رابطه من و سیا چطوریه 

 چرا واسم با همه فرق داره ... که من یه دختر هرزه که پسرا رو توی خیابون می بوسه نیستم ...

 با ناراحتی گفت : کتی ...

بی توجه به لحن نادمش ادامه دادم : ولی من حتی توی اون پارتی هایی که خیلی از دخترا دست به خیلی از کارا می 

و به هیچ پسری اجازه دست درازی به خودم رو ندادم ... به هیچ کس هم اجازه زدن همیشه مواظب خودم بودم 

 ندادم شخصیتم رو زیر سوال ببره ... 

 خواهش می کنم بس کن ... -

حتی تو ... تویی که تمام امروز باهام سر سنگین بودی و طوری باهام رفتار کردی که احساس حقارت کنم ... شاید  -

 ردا برمی گردم خونه کوروش ... از این که گذاشتی این مدت اینجا بمونم ازت ممنونم ...بهتر باشه بدونی من ف

 کتی دیوونه بازی درنیار ... در هر صورت من همچین اجازه ای بهت نمی دم ... -

 با پوزخند گفتم : تو ؟ ... مگه تو کی هستی که بخوام ازت اجازه بگیرم ... تو هیچ نسبتی با من نداری ...

 تمومش کن ... اگه از حرفای دیروز من ناراحتی خوب من عصبانی بودم ، متوجه حرفایی که بهت می زدم نبودم ... -

 من سردمه بهتره برم داخل ... -

 کتی ... -

 شب بخیر ... -

تصمیم  و بی توجه به اون که از پشت سر صدام می زد در سالن رو پشت سر خودم بستم و به طرف اتاقم رفتم ... من

 خودم رو گرفته بودم ... این آخرین شبی بود که قرار بود من توی این خونه بمونم ...
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 اجازه هست بنشینم ؟ ... 

 ترانه با لبخند جوابش رو داد : البته آقای دکتر من هم داشتم می رفتم ... بفرمایید ...

 اگه به خاطر من ... -

 م می شه ... با اجازتون ...نه کتی جون می دونند من دیگه داره دیر -

 بی توجه به اونا که در حال تعارف تیکه پاره کردن بودن به صندلی ام تکیه دادم و به اطراف نگاه کردم ...

 بیا این مال توئه ... -

به پاکت خریدی که به سمتم گرفته بود نگاه کردم ... انقدر طرح روش بامزه و فانتزی بود که بی هیچ فکری ازش 

تم و توش رو نگاه کردم ... یه جعبه بزرگ شکالت توش بود ... از همون شکالتی که من عاشقش بودم و البته می گرف

 دونستم چقدرم گرونه ... 

 با تعجب سرمو باال اوردم ...

 از کجا می دونستی من این شکالت رو دوست دارم ... -

... فکر کنم تو هم مثل مسعود عاشق شکالت باشی ... آخه شونه هاش رو با بی خیالی باال انداخت : خیلی سخت نبود 

 مسعود هر وقت از اینا می خرید می گفت کتی عاشق این مدل شکالتای فندقی ...

 کمی نگاش کردم : منظورت از این کارا چیه ؟ ... 

یاج به ترحم کسی بعد در حالی که پاکت رو روی صندلی خالی بینمون میذاشتم رومو ازش برگردوندم گفتم : من احت

 ندارم ...

منم بهت ترحم نکردم ... من فقط به خاطر حرفی که در حین عصبانیت بهت زدم دارم ازت معذرت می خوام همین  -

... 

 با ناباوری برگشتم و به چهره ی جدیش نگاه کردم ... هیچ اثری از شوخ طبعی و تمسخر توش دیده نمی شد ...

 باور نمی کنم ... -

 ار کنم که باور کنی ...چی ک -

 با پوزخند گفتم : چرا باور من انقدر باید واسه تو مهم باشه ...

در سکوت فقط توی چشام نگاه کرد ... آخر سر اونی که تاب نیورد من بودم نگامو ازش گرفتم و سرم رو 

 برگردوندم ...

 باشه اون حرفت از سر عصبانیت بود منم فراموشش می کنم ... -

 ه ... خوب -

کمی سکوت کرد و بعد دوباره با مالیمت گفت : کتی بهتره سعی کنی که تمام چیزایی رو که دیشب واسم تعریف 

 کردی رو هم همراهش فراموش کنی ...

 وقتی سکوتم رو دید دوباره با مهربانی گفت :

ت برداری ... اگه کوروش خواسته اون اتفاق که تقصیر تو نبود ... پس بهتر نیست دست از تباه کردن مابقی زندگی -

و ناخواسته باعث اون اتفاق شد تو چرا داری به اون آتیش دامن می زنی ... چرا سعی نمی کنی یه زندگی سالم و 

 آروم رو در پیش بگیری ...

 با پوزخند نگاش کردم : چه فایده ای واسم داره ... من خیلی چیزا رو باختم ...
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قط واسه تو افتاده ، هزاران دختر ممکن مثل تو ، حتی توی شرایط بدتر از تو قرار داشته فکر می کنی این اتفاق ف -

باشن ولی بازم سعی می کنند خودشون رو از این سرنوشت نجات بدن ، ولی تو خودت داری دستی دستی آینده ات 

 رو نابود می کنی ...

 تو آسونه ... پوزخند تلخی زدم و بدون این که نگاش کنم گفتم : گفتنش واسه

 نه گفتنش واسم آسون نیست ... مطمئن باش حتی فکر کردنش هم واسم سخت و زجرآوره ... -

با تعجب برگشتم و توی چهره ی جدی اش نگاه کردم ... منظورش از این حرفا چی بود ... نگاش رو ازم گرفت و در 

 ..حالی که از روی صندلی بلند می شد گفت : پاشو می رسونمت خونه .

 آروم گفتم : من می خوام یه خرده دیگه بمونم ...

خودتم می دونی نشستنات پشت این در هیچ فایده ای نداره ... مسعود حتی متوجه این خودآزاری های تو هم نمی  -

 شه پس بلند شو بریم ... انقدر که به این در بسته خیره شدی خسته نشدی ...

 نه خسته نشدم ... -

 اهش می کنم دوباره شروع نکن ... پاشو ...باشه ... خو -

با توقف ماشین چشای خسته ام رو باز کردم و با تعجب رو به مهرزاد کردم و گفتم : چرا اومدی اینجا من می خوام 

 برم خونه ...

 اینجاست ... "خونه تو فعال -

 ش ...با اخم گفتم : ولی من اینطوری فکر نمی کنم ... می خوام برگردم خونه کورو

 اون رو بذار هر وقت مسعود حالش خوب شد با خودش در میون بذار ... -

 باهات شوخی ندارم من دیگه نمی خوام اینجا بمونم ... -

به طرفم برگشت و با لحن جدی ای گفت : زده به سرت چطوری می تونم بعد اتفاق اون شب بذارم دوباره برگردی 

 به اون خونه ...

 اتفاق نمی افته ... کوروش قول داده ... اون ماجرا دیگه -

پوزخندی زد و گفت : قول داده ؟ ... باشه یه چیز رو بهم بگو اگه راستش رو بگی همین االن تو رو بر می گردونم 

 خونه کوروش ... به شرطی که راستش رو بگی ...

 سرمو تکون دادم و با تعجب گفتم : باشه ...

.. تو به این قولش اعتماد می کنی ... اگه همین االن بهم بگی حتی یه درصد هم شک تو به کوروش اعتماد داری . -

نداری که این اتفاق تو اون خونه واست نمی افته همین امشب خودم وسایلت رو جمع می کنم و می فرستمت خونه 

 اش ...

یگه این بحث رو همین جا و منتظر با حالت جدی نگام کرد ... وقتی سکوتم رو دید عصبی گفت : می بینی پس د

 تمومش کن ...

در سکوت به اون که داشت از ماشین پیاده می شد نگاه کردم ... شاید بهتر بود که به دروغ بهش اطمینان می دادم 

که به کوروش اعتماد دارم ... من باید خودم رو ازش دور می کردم نه این که اینطوری خودم رو به زنجیر محبتش می 

 ن احمق داشتم با این وابستگی خودم رو بیشتر از قبل به ورطه نابودی می کشیدم ...آویختم ... م
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 پس گچ دستت رو باز کردی ؟ ... -

 آره دیروز ، راحت شدم ... ولی مهرزاد می گه هنوزم باید مراعات کنم و نباید تا مدتی روش فشار بیارم ... -

راستی کلک خاله بهم گفته یه دختر خوب واست نشون کرده ... یعنی من باید از  و بعد با لحن شیطنت باری گفتم :

 خاله بشنوم خودت یه وقت چیز نگیا ...

وقتی سکوتش رو دیدم با شیطنت گفتم : چیه از ذوقت نمی تونی حرفی بزنی ... ولی گفته باشما سیامک خان منم باید 

 ... به خاله هم گفتم ... دیگه خودت می دونی ...نظر بدم ، باید توی مراسم خواستگاری هم باشم 

 کتی کار نداری باید قطع کنم ... -

 خودم بهت زنگ می زنم ... خداحافظ ... "حواسم نبود سرکاری ... بعدا "آخ ببخشید اصال -

 خداحافظ ... -

 تلفن رو قطع کردم ...

 می کنم ... چقدر بی حال بود ... پسره ی خنگ ... چش بود من رو بگو که با خودم گفتم کلی سر این موضوع اذیتش

در رو آروم بستم و بی حوصله به طرف ساختمون راه افتادم ... حوصله هیچ چیز و هیچ کس رو نداشتم ... دلم می 

خواست می تونستم برم یه جایی و خودم رو واسه یه مدت گم و گور کنم ... دلم واسه یه خرده آرامش لک می زد ، 

شته ، مثل همون زمانی که مسعود هنوز نرفته بود و پیشم بود ... از این همه بدبختی که داشتم توش دست و مثل گذ

پا می زدم ، از این همه تکرار خسته شده بودم ... از این که هر روز به این امید که امروز روزیه که مسعود چشای 

امیدی که هر روز به باد می رفت و جاش رو ناامیدی می  مهربونش رو به روم باز کنه خسته شده بودم ... از این همه

 گرفت ، از این که یه شب دیگه توی اتاقم توی تنهاییم به حال و روزم گریه کنم خسته شده بودم ... خسته ...

در سالن رو آروم باز کردم ولی با دیدن صحنه ی جلوی روم خشکم زد ... احساس می کردم نفسم باال نمیاد ... دلم 

ی خواست رومو برگردونم و چشم روی اون صحنه ببندم ولی نمی تونستم ... چشام بی اراده روشون زوم شده بود ، م

به اونا که روی مبلی روبروی در سالن زیر پله ها توی آغوش هم بودن ، به دستای سارا که دور گردن مهرزاد حلقه 

کاش همش خواب بود ، کاش می تونستم خودم رو از شده بود و حرکت نوازشگر دستای مهرزاد دور کمر سارا ... 

این کابوس نجات بدم ... انگار مهرزاد متوجه سنگینی نگام شد چون چشای بسته اش باز شد و در حالی که لباش 

 هنوز روی لبای سارا بود نگاش تو نگاه آشفته ام نشست ... 

نم به عقب برگشتم و با بیشترین سرعتی که می نمی دونم چقدر نگاهامون بهم بود ولی دیگه نمی تونستم تحمل ک

تونستم از خونه بیرون زدم ... تمام تنم می لرزید ... چرا ... مگه جلوی چشای خودت بعضی شب ها رفتنشون رو به 

اتاق مهرزاد نمی دیدی ... پس واسه چی این همه خودت رو باختی ... کتی مهرزاد هیچ وقت واسه تو نبوده ... اون از 

اولش هم کس دیگه ای غیر از تو رو دوست داشته ... پس محبت های گاه و بی گاهش رو نذار پای دوست همون 

 داشتنش اون فقط به رسم رفاقت با مسعود تو رو توی خونه اش تحمل می کنه همین ... 

دوستش بغضم شکست و اشکام روی صورتم ریختن ... ولی من نمی تونستم این وضع رو تحمل کنم ... من احمق 

داشتم با وجود این که می دانستم این کار حماقت محضه ولی من دوستش داشتم ... در حالی که اشکام صورتم رو 
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خیس می کردن بی توجه به عابرین سرما زده ای که به سرعت از کنارم می گذشتند بی هدف واسه خودم می رفتم 

 ونه و رو به رو شدن باهاشون آمادگی نداشتم ...... احتیاج داشتم کمی تنها باشم ... هنوز واسه رفتن به خ

 

 

*** 

 

 

دستم رو روی دستگیره در گذاشتم و به خودم قبولوندم من واسه دیدن هر چیزی آمادگی دارم ... پوزخندی به 

ته افکارم زدم و در رو آروم باز کردم و توی تاریکی سالن چشام رو دووندم ... خوب انگار دست از سر سالن برداش

بودن ... نگاهی به پله ها انداختم ولی پاهام واسه باال رفتن پیش نمی رفت ... از ماشین مهرزاد که گوشه حیاط پارک 

 بود می شد فهمید که خونه ان ، ولی ترجیح می دادم االن توی این لحظه بیشترین فاصله رو باهاشون داشته باشم ...

پیش نمی رفت ... بی توجه به صدای قدم های سریعی که از پله ها پایین ولی انگار این روزها هیچ چیز باب میل من 

می اومدن به سمت شومینه رفتم ... چند ساعت بی هدف توی خیابون ها راه رفته بودم و سعی کرده بودم خودم رو 

 آروم کنم و حاال تمام بدنم داشت از سرما می لرزید ...

 تا حاال کجا بودی ؟ ... -

 باال انداختم : بیرون ...شونه هام رو 

در حالی که سعی می کرد صداش باال نره با صدای خفه ای گفت : کور که نیستم دیدم از بیرون تشریف اوردین تا 

 این وقت شب کجا بودی ؟ ...

 همینطور که دستام رو گرم می کردم گفتم : چه می دونم یه خرده این جا ، یه خرده اونجا ، جای خاصی نبودم ...

انگار این جواب باب میلش نبود چون در حالی که به طرفم می اومد با اخم های درهم گفت : انگار با تو نمی شه با 

 زبون خوش رفتار کرد ...

 سریع خودم رو به پشت مبل رسوندم و بی هوا گفتم : به خدا اگه دستت بهم بخوره ...

 ن آدم می شی مطمئن باش همین کار رو هم می کنم ...ابروهاش باال رفت و با پوزخند گفت : اگه بدونم با زد

 مهرزاد عزیزم کجایی ؟ ... -

 نگاه هر دومون به سمت پله ها برگشت ... مبهوت به سارا توی اون لباس خواب نازک و بدن نما نگاه کردم ...

 نمی یای عزیزم ؟ ... -

ی بلند و لخت سارا گرفتم و در حالی که گوشه لبم انقدر صداش تحریک کننده بود که از خجالت نگام رو از ساق ها

 رو گاز می گرفتم سرم رو پایین انداختم ...

از گوشه چشم متوجه مهرزاد شدم که در حالی که به طرف پله ها می رفت با صدای مالیمی گفت : میام عزیزم تو برو 

 توی اتاق منم االن میام ...

ر حاال داشت عمق فاجعه واسم روشن می شد ... چرا خودم رو تا حاال گول به هیچ کدومشون نگاه نمی کردم ... انگا

زده بودم و خیلی چیزهای واضح دور و برم رو نادیده می گرفتم ... چرا به امیدی عبث چنگ زده بودم و خودم رو 

احساسم تا باهاش دلخوش کرده بودم ... واقعیت همین چیزی بود که جلوی چشام عیان بود ... چرا گذاشته بودم 

 اینجا پیش بره ...
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بی اعتنا به مهرزاد که حاال دوباره به طرفم برگشته بود روی همون مبلی که پشتش مخفی شده بودم رفتم و با بی 

 حالی روش نشستم ...

 می رسم فهمیدی ؟ ... "حسابت رو میذارم بعدا -

 فتم : باشه یادم می مونه ...در حالی که نگام به شومینه بود سرم رو تکون دادم و با پوزخند گ

با این حرفم آتیشی شد قدمی به طرفم برداشت ولی قبل از این که حرف دیگه ای بزنه با شنیدن دوباره صدای سارا 

انگار که پشیمون شده باشه بعد از مکثی کوتاه به سمت پله ها برگشت ... نگاه حسرت بارم رو به اون که حاال داشت 

ت دوختم ... یعنی انقدر بدبخت و حقیر شده بودم ... یعنی واسم مهم نبود اونا با بی شرمی تمام از پله ها باال می رف

 این آدم ارزش این رو داشت که من با روح و روان خودم این کار رو بکنم ...  "جلوی چشای من ... واقعا

اشتم و سعی کردم مثل تمام در حالی که سری از تاسف واسه خودم تکون می دادم هندزفری ام رو توی گوشم گذ

این چند وقت توی خودم غرق بشم ... توی آرزوها و خیاالتم که حاال به واهی بودنشون ایمان اورده بودم ... ولی انگار 

دست خودم نبود ... من حتی به همین احساس یکطرفه هم راضی بودم ... چشامو بستم و توی حماقتی که داشتم 

 می کشوندم غرق شدم ... خودم رو توش به ورطه نابودی

 

 

*** 

 

 همین که تو اینجا کنار منی ...

 همین که کنارت نفس می کشم ...

 همین که تو می خندی و من فقط ...

 کنار تو از غصه دست می کشم ...

 همین که تو چشمای من زل زدی ...

 نگاهت پناه دل خستمه ...

 نمی خوام که دنیا بهم رو کنه ...

 ه کنار منی بسمه ...همین ک

 

** 

 

 من حتی به این حدشم راضیم ...

 که باشی کنارم ، بمونی فقط ...

 واسه من فقط بودنت کافیه ...

 دیگه هیچی جز این نمی خوام ازت ...

 

** 

 

 واسه من فقط بودنت کافیه ...
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 که هستی کنارم قدم می زنی ...

 بهم حس دلدادگی میدی ...

 هامو رقم می زنی ...داری لحظه 

 

** 

 

 من حتی به این حدشم راضیم ...

 که باشی کنارم بمونی فقط ...

 واسه من فقط بودنت کافیه ...

 دیگه هیچی جز این نمی خوام ازت ...

 صبح بخیر ...

 بدون این که نگام رو از لیوان شیر توی دستم بگیرم گفتم : صبح بخیر ...

 ه ؟ ...عجب صبح خوبیه مگه ن -

 نیم نگاهی به چهره بشاش سارا کردم و زیر لب گفتم : آره ...

 صبح بخیر ... -

 اِ مهرزاد چقدر زود حاضر شدی من هنوز صبحانه نخوردم ... -

 وقت ندارم عزیزم ، ساعت رو دیدی دیرم شده ... -

 آه عزیزم ولی من هنوز چیزی نخوردم ... -

 د و سعی کردم از صدای لوس و جیغ جیغوی سارا عق نزنم ...حلقه دستم دور لیوان محکم تر ش

 کتی بیا چند روزه گرفتم ولی هی یادم می ره بهت بدمش ... -

 نگاهی سرسری بهش انداختم و گفتم : مرسی ...

 مهرزاد اون چیه بهش دادی ... -

 متعجب از لحن تند سارا سرمو باال اوردم و بهش نگاه کردم ...

 عزیزم اسپری کتی ... حاالم به خاطر خدا پاشو داره دیرم می شه ... چیزی نیست -

 باشه تو برو منم االن میام ... -

 پس تا کفشامو پوشیدم اومدیا ... -

 آره تو برو ... -

با خارج شدن مهرزاد از آشپزخونه کمی به طرفم خم شد و با لحنی که می شد حسادت رو ازش به راحتی فهمید 

 گفت :

 ین اسپری واسه چیه کتی ؟ ...ا -

 پوفی کشیدم ...

اسپری رو به طرفش گرفتم تا خیالش رو راحت کنم که هیچ چیز خاصی واسه حسادت کردن وجود نداره و در همون 

 حال گفتم :

 اسپری واسه آسمم همین ... -
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 ... نمی دونستم آسم داری ... "اوه واقعا -

توی بوی خوش عطر مهرزاد که فضای آشپرخونه رو پر کرده بود شده بودم بی توجه به لحن آسوده اش غرق لذت 

 که دوباره با حرفی که زد تمام خوشیم رو زائل کرد و من رو از جا پروند ...

 کتی تو چرا اینجا موندی ؟ ... -

 گوشه لبم رو از داخل گاز گرفتم ...

ا پیش مهرزاد بمونی ... باالخره مهرزاد یه پسر مجرده کوروش چطور بهت اجازه داده اینج "آخه خیلی عجیبه اصال -

، هر جور حساب کنی موندن تو اینجا صورت خوشی نداره ... البته ناراحت نشیا من فقط دارم به عنوان یه دوست این 

 حرف رو بهت می زنم ...

نمیذاری من از یه  آره جون خودت ... خوبه حاال هنوز هیچ خبری نیست اگه فردا باهاش ازدواج کنی که حتی

کیلومتری مهرزاد رد شم ... ولی خوب ته ته اش خودمم قبول داشتم حق با اون بود ... کدوم دختری ، بودن یه دختر 

غریبه توی خونه نامزدش رو می تونست تحمل کنه که این بیچاره بتونه ... همین قدرم که تا حاال دندون رو جیگرش 

خیلی بود ... یه کاره توی خونه یه پسره مجرد موندی هر کی بشنوه تعجب می گذاشته بود و حرفی بهم نزده بود 

کنه ، حتی شاید مسعود بعد از خوب شدنش اگه این موضوع رو بفهمه شاکی بشه این بیچاره که دیگه جای خود داره 

... 

 خوب ... خوب من ... -

الش خوب بشه و برگرده من مواظب کتی باشم واسه این که مسعود توی بیمارستان ازم قول گرفت که تا وقتی ح -

... 

با چشای گرد شده به مهرزاد که توی چهارچوب در ظاهر شده بود نگاه کردم ... می دونستم این حرف حقیقت نداره 

هوش نبود ، بعدش هم که اتاق عمل و رفت توی کما ... ولی با این حال  "... مسعود وقتی به بیمارستان رسید اصال

مغزم کار نمی کرد چی باید جواب سارا رو که  "اطر این دروغی که گفته بود ممنون بودم ... خودم که اصالازش به خ

 اونطور سمج بهم زل زده بود رو بدم ...

 صدای دستپاچه سارا من رو از فکر و خیال بیرون اورد ...

 عزیزم چرا دوباره برگشتی من داشتم می اومدم ... -

 خیلی جدی و سرد شده بود : پاشو دیرم شد ... کتی خداحافظ ... صدای مهرزاد این بار

 خداحافظ ... -

نگام به سارا که با خداحافظی عجولی داشت پشت سر مهرزاد از آشپزخونه بیرون می رفت دوختم ... پاک زده به 

 سرش ... دختره ی دیوونه به چی من داشت حسادت می کرد ... 

 

 

*** 

 

 

 ه کردم : آخه چرا ؟ ...مبهوت بهش نگا

 کتی فقط چند روزه کارم که تموم شد خودم میام دنبالت ... -
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یعنی به خاطر سارا ، یعنی سارا ازش خواسته بود ... به اون که ساک رو به طرفم گرفته بود نگاه کردم ... احساس 

دم که اینطور با کارا و رفتارشون منو حقارت همه ی وجودم رو گرفت ... یعنی انقدر بیچاره شده بودم که اجازه می دا

 تحقیر کنند ... با حرص ساک رو از دستش بیرون کشیدم و با اعصاب خردی گفتم : 

 من که خودم داشتم بر می گشتم خونه کوروش خودت نذاشتی ... -

مین امروز بر می و در حالی که لباسام رو با حرص توی ساک می ریختم با عصبانیت گفتم : حاالم دیر نشده ... من ه

 گردم اونجا ...

 تو همچین کاری نمی کنی ؟ ... -

 چرا اونوقت ؟ ... قراره کی جلوم رو بگیره ... -

 من ... -

 نه بابا از کی تا حاال ... من هر کاری دلم بخواد می کنم اگه نمی دونی بدون ... -

و داده بودم رو دوباره از توش در می اورد با لحن ساک رو از دستم کشید و در حالی که لباسایی که نامرتب توش فر

 حرص دربیاری گفت : تو اون کاری رو می کنی که من بهت می گم عزیزم ...

 با حرص به اون که داشت لباسامو تا می کرد و مرتب روی هم توی ساک می چید نگاه کردم و گفتم : 

واسه برگشتن به خونه بهم داده هم داره تموم می شه ،  به همین خیال باش ... در هر صورت اون مهلتی که کوروش -

 ترجیح می دم قبل از این که عصبانی بشه و بخواد بزور من رو برگردونه خودم با زبون خوش برگردم ...

 بی توجه به حرفام نگاشو دور اتاق چرخوند و گفت : شارژر موبایلتم بردار ... راستی اسپریتم یادت نره ...

 گفتم ؟ ...شنیدی چی  -

من حوصله ندارم وقتم رو سر اراجیف تو هدر بدم ... پاشو حاضر شو تا یه ساعت دیگه باید جایی باشم دیرم می  -

 شه ...

 توی عصبی کردن من استاد بود ... "واقعا

 الزم نکرده انقدر عرضه دارم که خودم برگردم خونمون ... -

 از در بیرون می رفت نگاه کردم و با صدای بلندی گفتم : شنیدی ؟ ... به اون که داشت بی توجه به من با خونسردی

 ولی صدام توی صدای بسته شدن در گم شد ...

 اذیت نکن دیگه مهرزاد بذار برم خونه کوروش ... من آخه چجوری اینجا بمونم ... -

ی گذشتم ... از این آدم بدپیله تر و در رو باز کرد و منتظر نگام کرد ... پوفی کشیدم و از کنار اون با اعصاب خرد

یکدنده تر تا حاال ندیده بودم ... با خجالت به فرشاد خان که واسه استقبال ما از اتاقش بیرون اومده بود نگاه کردم و 

سالم آرومم میون سالم و احوالپرسی اون دو تا با هم گم شد ... زیر چشمی به مهرزاد که با اون قد بلندش خم شده 

 فرشاد خان رو توی آغوشش گرفته بود نگاه کردم ... چقدر واسم جالب بود که انقدر به هم عالقه داشتن ... بود و 

 عمو اتاق کتی آماده اس ؟ ... -

 آره ... دخترم چرا اونجا وایسادی بیا تو ... -

اتاقا دلبازتره ... گفتم اینطوری  و رو به مهرزاد ادامه داد : همون اتاق تو رو گفتم واسش آماده کنند ... نسبت به بقیه

 این چند روز که مهمون ما هست راحت تر باشه ...

 مرسی پس من کتی رو می برم باال تا اتاقش رو بهش نشون بدم ... -
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زیر سنگینی نگاه فرشاد خان به سختی از پله ها باال رفتم ... حس بدی داشتم ... حس سربار بودن ... همون جلوی در 

به مهرزاد که ساکم رو گوشه اتاق گذاشته بود و داشت اتاق رو از نظر راحتی من بررسی می کرد نگاه  ایستادم و

 کردم ...

 "چرا اونجا ایستادی بیا تو دیگه ... فکر کنم همه چی مرتبه ... ولی اگه بازم چیزی خواستی به صفورا بگو حتما -

 واست آماده اش می کنه ...

 نجا بمونم ...مهرزاد من نمی خوام ای -

 دوباره شروع نکن ... من باید برم داره دیرم می شه ... -

به چهارچوب در تکیه دادم و در حالی که یک پامو عصبی تکون می دادم سعی می کردم جلوی اشکایی که داشتن 

 توی چشام جمع می شدن رو بگیرم ...

 به طرفم اومد و در حالی که روم خم می شد آروم گفت :

 چند روزه باشه ...  فقط -

 وقتی نگاه منتظرشو دیدم واسه این که از سر خودم بازش کنم سرمو تکون دادم ...

 مواظب خودت باش ... خداحافظ ... -

با چشای تنگ شده به اون که حاال با قدم های بلند داشت به طرف پله ها می رفت نگاه کردم ... پوزخندی بهش زدم 

فته بودم ... اگه توی خونه مهرزاد مونده بودم واسه این بود که مسعود من رو به اون خونه ... من تصمیم خودم رو گر

برده بود و به قول خودش مهرزاد واسش قابل اعتماد ترین آدم توی دنیا بود ... پوزخندی به خودم زدم ... یعنی 

مهرزاد نبود ... حاال هر چی ... ولی دلیلش همین بود دیگه ؟ ... یعنی این همه موندن توی اون خونه به خاطر خود 

دیگه دلیل نمی شد مثل این بیچاره های خانه بدوش ساکم رو دستم بگیرم و هر روز خونه یه نفر برم ... حاال هر 

چقدر هم مهرزاد گفته واسه خودش گفته ... روی تخت نشستم و نگامو به عقربه های ساعت دوختم ... دفعه قبل که 

ز بین حرفاشون فهمیده بودم که عموش کی استراحت می کنه و حاال من کاری نداشتم جز صبر اینجا اومده بودم ا

 کردن ...

 

 

 *** 

 

گوشی موبایلم رو کنار گوشم گذاشتم ولی صدای فریاد مهرزاد به حدی بلند بود که مجبور شدم کمی از گوشم 

 دورش کنم ...

 آهی کشیدم : سالم مهرزاد خوبی ...

 کوفت ...سالم و  -

 آروم گفتم : نگران نباش من خونه کوروشم ...

 تو خیلی بی جا کردی من به تو چی گفته بودم ؟ ... -

سعی کردم خونسردیم رو همچنان حفظ کنم : خوب کوروش خونه نیست ... اینطوری که معلومه بازم واسه یه مدتی 

 ..رفته مسافرت ... خونه امن و امانه و فقط منم و خدمتکارا .

 می دونی خیلی شانس اوردی االن پیشم نیستی کتی به خدا همچین یه گوشمالی حسابی بهت می دادم حظ کنی ... -
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خنده ام گرفت : ممنوم ... ولی خوب راضی به زحمتت نیستم ... در هر صورت در اتاقم رو قفل کردم و پشت در رو 

 روغن هم بریزم که اگه قراره کسی بیاد کله پا بشه ...هم صندلی گذاشتم ... حاال اگه به نظرت الزمه می تونم 

با صدای عصبانی گفت : باشه به این خوشمزگی هات ادامه بده ولی آخر سر که دستم بهت می رسه اونوقت ببینم 

 همینطور خنده روی لبات می مونه یا نه ...

 خودت گوش نکردی ... مهرزاد من اونجا راحت نبودم ... تقصیر من چیه من که بهت گفته بودم -

 وقتی سکوتش رو دیدم آروم گفتم : فرشاد خان خیلی ناراحت شد ؟ ...

 با پوزخند گفت : نه کلی کیف کرد و واست کف زد ...

 با خجالت گوشه لبم رو گاز گرفتم ... حاال دیگه باید با چه رویی توی روش نگاه می کردم ...

 کاری نداری ؟ ... -

 مهرزاد ... -

 مواظب خودت باش خداحافظ ... -

آهی کشیدم و به گوشی توی دستم نگاه کردم ... بی اراده لبخندی روی لبام نشست ... بوسه ای به گوشیم زدم ... 

 مرسی نگرانمی ...

 

 

*** 

 

 

 ترانه تو امروز بیمارستان بودی ؟ ... -

 آره چطور ؟ ... -

 سعود حالش خوب بود ...هیچی می خواستم ببینم چیزی نشده ... م -

 آره حتی خانم ساالری اجازه داد چند دقیقه برم تو و ببینمش ... واسه چی اینا رو ازم می پرسی ... -

 آخه به من اجازه ندادن برم تو نگران شدم ... -

بهت  "اون حتمادر جریانه ... در هر صورت با بودن  "آها ... خوب چرا از دکتر شکوهی سوال نمی کنی ... اون حتما -

 اجازه می دن بری تو ...

 آره باید همین کار رو بکنم ببخشید مزاحمت شدم ... -

 بهم خبر بده آخه نگران شدم ... "نه عزیزم این چه حرفیه ... اگه تونستی بری تو حتما -

 باشه کاری نداری ... -

 نه مرسی خداحافظ ... -

رو می کندم به در آی سی یو خیره شدم ... حاال کی می خواست با مهرزاد  موبایلم رو قطع کردم و در حالی پوست لبم

فکرش رو نمی کردم که اون رو توی بیمارستان ببینم ... من و بگو که با خودم فکر می کردم  "رو به رو بشه ... اصال

ار کردن های امروزم مسافرت بره که من رو خونه عموش فرستاده ... آهی کشیدم ... انگار تمام فر "می خواد حتما

 بی فایده بود ... از جام بلند شدم ... 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

1 4 9  

 

باالخره بعد از مدتی باال و پایین رفتن اون رو در حال صحبت با پرستاری کنار پذیرش پیدا کردم ... وقتی تنها شد با 

چیزایی توی کمی فاصله کنارش ایستادم و آروم سالم کردم ... وقتی دیدم همچنان بی توجه به من در حال نوشتن 

 پرونده ی توی دستش دوباره گفتم : مهرزاد مسعود حالش خوبه ؟ ...

 بی آن که نگام کنه گفت : آره ...

 پس چرا نمی ذارن من ببینمش ... -

 پرونده رو بست و بعد بی توجه به من به طرف بخش راه افتاد ... سریع خودم رو بهش رسوندم و گفتم :

 برم مسعود رو ببینم ... می شه بری بهشون بگی من -

 وقتی باز سکوتش رو دیدم با التماس گفتم : خواهش می کنم مهرزاد چند ساعته منتظرم ولی بهم اجازه نمی دن ...

به طرفم برگشت و با نگاهی پر تمسخر گفت : مطمئن باش اگه تا شب هم بمونی همینه که هست و موندنت بی فایده 

 .است ... بهتره برگردی خونه ..

 با ناباوری به دور شدنش نگاه کردم ... یعنی می خواست تالفی کار دیروزم رو با ندیدن مسعود سرم در بیاره ...

فراموشت کردم ولی به خدا اینطوری  "روزی که نیومدم ببینمت حتما 0مسعود متاسفم می دونم فکر می کنی که این 

ادن بیام تو ببینمت ... باور می کنی مگه نه ... می دونی تقصیر کی نبود ... پشت در اتاق نشسته بودم ولی بهم اجازه ند

بود دوست عزیزت حاال بازم بگو اون همیشه به فکر منه ... تو که نیستی رفتارش رو ببینی ... دلش می خواد هر چی 

ضی مغرور بتونم این آدم ازخودرا "که می گی من سریع به حرفش گوش کنم ... ولی تو که من رو می شناسی عمرا

 رو تحمل کنم ... لبمو گاز گرفتم ... البته روابطمون خیلی بهتر شده ... خوب چجوری بگم ...

نگام به مهرزاد افتاد که با اخمای درهم منو زیر نظر داشت و وقتی نگام رو دید با اشاره به ساعتش بهم فهموند که 

 ولی قول می دم فردا هم پیشت بیام ...وقت رفتنه ... آهی کشیدم ... خوب مسعود من باید برم ... 

هنورم بعد این همه مدت واسم سخت بود که اون رو اونطور میون اون همه دستگاه ببینم ... با بغضی که سعی می 

 کردم مخفی اش کنم با صدای لرزونی گفتم : مسعود خواهش می کنم پس قراره کی چشات رو باز کنی ... 

 من منتظرتم باشه ولی تو رو خدا زیاد منتظرم نذار ...خم شدم و صورتش رو بوسیدم : 

 و با اشاره دوباره مهرزاد در حالی که دستش رو بین دستام فشار می دادم گفتم : خداحافظ ...

 

 

*** 

 

. چشامو باز کردم و با لذت به پرتوهای خورشید که از پنجره توی اتاق می تابید نگاه کردم ... دوباره اینجا بودم ..

روی تخت نشستم و در حالی که دستام رو پشتم تکیه گاه می کردم نگامو دور اتاق چرخوندم ... لبخندی روی لبام 

نشست ... بازم اینجا بودم ... شاید جای شرمندگی داشت ... درست بود که واسه برگشتن کلی روی اعصاب مهرزاد 

نم راضی بودم ... اشکال نداشت اون واسه من نبود ... رفته بودم ولی به خودم که نمی تونستم دروغ بگم از برگشت

همین که کنارش بودم واسم کافی بود ... می دونستم دیوونگیه ولی چه کاری دیگه ای در مقابل این دل دیوونه ام می 

.. تونستم انجام بدم ... تمام اون چند روزی که خونه کوروش بودم واسه برگشتن به اینجا لحظه شماری کرده بودم .

ولی کاری کرده بودم که مهرزاد مجبور شد کلی نازم رو بکشه و آخر سر هم با زور و تهدید منو برگردونه ... خوب 
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اینم تالفی اون دو روزی که نذاشته بود مسعود رو ببینم ... با آرامش چشام رو بستم و گذاشتم اشعه های آفتاب روی 

 روی صورتم لذت ببرم ... صورتم به رقص دربیان و من از احساس نور و گرما

 

 

*** 

 

 

نرده ها رو گرفتم و در حالی که دستی به چشام می کشیدم شروع کردم به پایین اومدن ... با این که تمام عصر رو 

خوابیده بودم ولی سرم هنوزم درد می کرد ... تازه باید یه فکری هم واسه شام می کردم ناهار نخورده بودم و دلم 

ضعف می رفت ... شاید بهتر بود زنگ می زدم یه چیزی واسم بیارن ... کی حوصله غذا درست کردن  بدجوری داشت

رو داشت ، اول زنگ می زنم ... با شنیدن زمزمه هایی از پایین ، پا شل کردم و آروم نگاهی داخل سالن انداختم ... 

این  "... اون تو خونه چی کار می کرد ... معموالابروهام باال رفت ... مهرزاد کنار مرد جوونی گوشه سالن نشسته بود 

ساعت روز همیشه پیش سارا بود و بعدش هم از همون طرف می رفت بیمارستان ... شونه هام رو باال انداختم و در 

حالی که نگامو از اونا که سخت مشغول زیر و رو کردن برگه های جلو روشون بودن می گرفتم با بی خیالی به طرف 

 رفتم ... خوب اول یه قرص می خورم بعدم زنگ می زنم واسم پیتزا بیارن ... آشپزخونه

 چیزی می خوای ؟ ... -

 از جام پریدم ولی با دیدن مهرزاد لبخندی زدم و گفتم : نه سرم درد می کرد اومدم قرص بخورم ، بعدم واسه شام ...

 نمی خواد خودم زنگ می زنم غذا از بیرون بیارن ...  -

 شاره به بیرون آشپزخونه آروم گفتم : واسه مهمونت ؟ ...با ا

سرشو تکون داد و بعد در حالی که صداش رو پایین می اورد با بداخالقی گفت : بار آخرتم باشه وقتی مهمون دارم 

 اینطوری میای پایین ...

 تم : یعنی چی ؟ ...نگاهی به خودم که مثل همیشه شلوار و بلوز آستین بلند تنم بود کردم و با تعجب گف

 یعنی دفعه دیگه حداقل یه شالی چیزی سرت می کنی میای پایین فهمیدی ؟ ... -

مثل همیشه که هر کالمش باعث می شد من سریع در مقابلش جبهه بگیرم با حرص گفتم : من از کجا باید می 

 فهمیدم دوست عزیزت خونه است ... اومدم پایین دیدم مهمون داری ...

 گفت : حاال هر چی ، واسه دفعه بعد حواست باشه ... با اخم

بی توجه بهش لیوان آبی واسه خودم ریختم و قرص سردردی که قبل از اومدن مهرزاد به آشپزخونه قصد خوردنش 

رو داشتم رو باهاش خوردم ... وقتی دیدم همینطوری زل زده بهم و نگام می کنه با حرص لیوان رو روی کابینت 

 روم گفتم :کوبیدم و آ

خوب حاال چی ، این نگاهت یعنی چی ... انتظار نداری که تا وقتی مهمون عزیزت اینجاست برم خودم رو توی اتاقم  -

 حبس کنم ؟ ...

 همینه ... "قربون آدم چیز فهم ... منظورم دقیقا -

 چی ؟ زده به سرت ... -

 یعنی همین بدو برو باال ... -
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شوخی می کرد ... ولی توی چهره اش هیچ اثری از شوخ طبعی همیشگیش  "دم حتمابا چشای گرد شده نگاش کر

دیده نمی شد ... وقتی فهمیدم جدیه ، انقدر داغ کردم که کم مونده بود از دهنم در بره که تو که همچین دوست 

ی با این وجود بازم دختری داری نمی خواد واسه من ادای با غیرتا رو دربیاری ولی زودی جلوی خودم رو گرفتم ، ول

 طاقت نیوردم قبل از این که حرصم رو خالی کنم برم توی اتاقم ...

 توی چشاش زل زدم و با پوزخند گفتم :

 وقتی می دونی دوستات انقدر هیزن بی خود می کنی میاریشون توی خونه ... -

عجب دختر پرروئیه که نیومده  با باال رفتن ابروهاش فهمیدم چه حرف مزخرفی زدم ... حاال پیش خودش می گه

حس می کنه صاحب خونه است ، خودم رو واسه هر حرفی ازش آماده کرده بودم که با لبخند ، کمی به طرفم خم شد 

 و گفت :

 یادم نمیاد گفته باشم هیزه ... -

 با تعجب گفتم : پس چی ؟ ...

 اقت ...یعنی این که فضولی موقوف ... برو باال شامت رو میارم توی ات -

 همین طور که به چشای خندونش نگاه می کردم گفتم : شوخی می کنی مگه نه ؟ ...

 تا وقتی که مجید اینجاست بهتره پایین نیای ... "جدی ام ، فعال "نه واقعا -

با حرص به عقب هلش دادم و از آشپزخونه بیرون اومدم ... پسره ی دیوونه برو غیرتت رو واسه نامزد عزیزت نگه 

دار که هر شب در نبود تو بغل یه نفر دیگه است ... عوضی ... انقدر بدم می اومد واسه من ادای آقا باال سرها رو در 

می اورد ... اگه به قول خودت وظیفه مسعود رو به عهده گرفتی ، مسعود کی از این دیوونه بازی هایی که تو هر دفعه 

 سر من در میاری رو انجام می داد ...

ی که به زمین و زمان ناسزا می گفتم بی توجه به سنگینی نگاه اون مرد جوون که حاال دیگه می دونستم اسمش در حال

مجیده به طرف پله ها راه افتادم ... تو هم انقدر نگام کن تا جونت درآد ... شرمنده نمی تونم باهات سالم و علیک 

 ی ...داشته باشم چون ممکن مهرزاد خان خوششون نیاد ... پسره 

 به چهارچوب در آشپزخونه تکیه دادم و به اون که داشت غذاش رو گرم می کرد نگاه کردم ...

 امروز سارا اومده بود اینجا ... -

 با خونسردی گفت : خوب ...

هش با وجود این که از گفتن این حرفا متنفر بودم ولی چه کار دیگه ای از دستم بر می اومد وقتی سارا اونطور ازم خوا

 حرفاش رو به مهرزاد برسونم ... "کرده بود حتما

 از این ناراحت بود که چرا تو جواب تلفن هاش رو نمی دی ... -

 ظرف غذا رو روی میز گذاشت و با آرامش گفت : شام خوردی ؟ ...

 آره ... -

بهش زنگ  "مشب حتماواسه این که خودم رو زودتر از شر این حرفا راحت کنم سریع گفتم : گفت اگه تونستی ا

 بزن می خواد باهات حرف بزنه ... من دارم می رم بخوابم ... شب بخیر ...

 کتی ... -

 دوباره راه رفته رو برگشتم و سرمو تکون دادم : هوم ؟ ...
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 اگه یکبار دیگه سارا اومد توی خونه راهش نمی دی ... -

 با چشای گرد شده نگاش کردم : چی ؟ ...

ه من که داشتم از تعجب شاخ در می اوردم انداخت و شمرده شمرده گفت : گفتم دفعه بعد که اومدش نیم نگاهی ب

 در رو به روش باز نمی کنی ... 

 زده به سرت من چه طور می تونم در رو به روی نامزدت باز نکنم ... -

 کی این مزخرفات رو گفته ... یادم نمیاد باهاش نامزد کرده باشم ... -

 بانیتش جا خوردم ...از عص

باشه نامزدتت نیست ولی دوست دخترت که هست ... نمی خوام خودم رو وسط دعواتون بندازم و فردا که با هم  -

 خوب شدین دیگه نتونم توی چشای سارا نگاه کنم ...

باهاش خودت داری می گی دوست دختر ... حاال فرض کن که دارم باهاش بهم می زنم و دیگه هم قصد ندارم  -

 باشم ... پس می تونی با خیال راحت کاری که بهت گفتم رو انجام بدی ...

انقدر لحنش سرد و بی تفاوت بود که انگار داشت در مورد یه موضوع خیلی پیش پا افتاده حرف می زد ... طوری که 

شه آرزو داشتم و دیگه نمی تونستم تو اون لحظه حتی یک درصد به این که این موضوع همون چیزیه که من همی

 چقدر این قضیه می تونه به نفع من تموم بشه حتی فکر کنم ...

به همین راحتی ... نباید با خودش صحبت کنی و بهش بگی که می خواهی باهاش بهم بزنی ... خوبه واال دیگه  -

 اینطوریش رو ندیده بودیم ... شما پسرا چرا انقدر خودخواهین ...

نداخت و در حالی که توی چهره ام دقیق شده بود گفت : شاید حق با تو باشه ... خودم امشب نگاهی به چهره عصبیم ا

بهش زنگ می زنم و باهاش حرف می زنم ولی بازم می گم این قضیه واسه من تموم شده اس ... اگه هر وقت سارا 

 اومد تو خونه راهش نمی دی ...

 به همین راحتی ... -

 حتی فکرش رو بکنی ...راحت تر از اونی که تو  -

 آخه چرا سارا می گفت شما حتی با هم جر و بحثتون هم نشده ... -

 پوزخندی روی لبام نشست ...

حتی کلی هم درباره اون چند روز رویایی که در نبود پدر و مادر سارا توی خونه شون خوش گذروندین هم صحبت 

ئیات واسم تعریف می کرد ... حاال می دونستم که اون چند کرده بود و اگه جلوش رو نمی گرفتم همه چی رو با جز

 روزی که آقا من رو می خواستن بفرستن خونه عموی عزیزشون واسه چی بود ... 

 "واسم یه کار مهمی پیش اومده بهتره توی این مدت بری خونه ی عموم ...  "

 چقدر هم کارش مهم بود ...

 تو دخالت نکن ... شمرده شمرده گفت : کتی ، خواهش می کنم

به چهره ی عصبیش نگاه کردم ... شاید حق با اون بود ... به من چه ربطی داشت که خودم رو وسط دعواشون انداخته 

بودم ... انقدر توی این مدت رفتارهای عجیب ازشون دیده بودم و کارایی که به جرات می تونستم قسم بخورم االنه 

 سارا رو بزنه ... ولی بعد ، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده ... که مهرزاد بزنه زیر همه چی و قید
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شونه هام رو باال انداختم و گفتم : باشه پس پای من رو بی خود به این ماجرا باز نکن ... هر کاری که می خوای بکنی 

 و هر حرفی که می خوای بزنی خودت به سارا بگو من به قول خودت هیچ دخالتی نمی کنم ...

ز آشپزخونه بیرون اومدم و به طرف اتاقم راه افتادم ... پسره ی دیوونه فقط صدات واسه من بلنده ... مطمئنم فردا ا

حتی یادت نمیاد که امشب چه حرفایی بهم زدی ... فقط کافیه سارا یه ناز و عشوه واست بیاد همه چی خود به خود 

چی رو نادیده می گیری ... پس انقدر عقل توی کله ام  تموم می شه و می ره پی کارش و تو هم مثل همیشه همه

 هست که خودم رو وسط دعوایی نندازم که آخرش رو می دونم ...

 معلوم نیست این پسره کجاست ... چرا در رو باز نمی کنه ... اَه ... "غرغر کنان از پله ها سرازیر شدم ... اصال

 در رو باز نکن ... -

 گشتم ...جیغی کشیدم و به عقب بر

 وای ترسیدم تو اینجایی ... پس چرا در رو باز نمی کنی ... -

 ولی با دیدن تصویر سارا گوشه لبمو گاز گرفتم و سریع گفتم : ساراس ...

 می دونم ... -

 با این که به خودم قول داده بودم توی کارشون دخالت نکنم ولی باز دلم طاقت نیورد : گناه داره ...

 ا بی خیالی روی مبل لم داده و کانال های ماهواره رو باال و پایین می کنه دوباره گفتم :وقتی دیدم ب

 مشخصه ما تو خونه ایم ... "مهرزاد چراغ اتاق من روشنه ، از بیرون کامال -

 مهم نیست ... -

 مهم نیست ؟ ... از کی انقدر واست بی اهمیت شده ... -

 کن ...کتی ، یک بار بهت گفتم دخالت ن -

 اعصابم بهم ریخت ... نمی تونستم رفتارای مهرزاد رو درک کنم ... 

در حالی که به دیوار تکیه می دادم گفتم : مگه تو عاشقش نیستی ، مگه دوستش نداری پس واسه چی داری این کار 

 رو باهاش می کنی ...

 با پوزخند گفت : کی همچین حرفی زده ...

 مشخص بود ... "باید کسی بگه خوب کامال "سارا بود گفتم : مگه حتما در حالی که نگام به تصویر

 از من به تو نصیحت هر چی که می بینی باور نکن ... -

 یعنی چی ؟ ... -

یعنی همیشه حقیقت اون چیزی نیست که جلوی چشات می بینیش ، شاید واسه فهمیدن حقیقت باید خیلی چیزهای  -

 بگیری ... دیگه رو هم در کنارش در نظر

 یعنی می خوای بگی حقیقت نداره این دختر ، همونیه که تو یه مدتی باهاش خوش می گذروندی ؟ ... -

 آب دهنم رو قورت دادم ... 

بازم بدون فکر حرف زده بودم و حاال به سختی می تونستم به میلم واسه گزیدن لبم و فرار از زیر سنگینی نگاش 

 مقاومت کنم ... 

 ی از چیت خیلی خوشم میاد این که هر کاری هم کنی باز آخر سر حرف دلت رو به زبون میاری ...می دون -
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وقتی سکوتم رو دید با آرامش گفت : آره این همون دختریه که من مدت ها باهاش خوش گذروندم ولی حاال دیگه 

 نمی خوامش و دیگه دوست ندارم به این رابطه ادامه بدم ...

 ... به همین راحتی -

 از اینم راحت تر ... -

 یعنی می خوای بگی این هیچ ربطی به شایعه ورشکستگی پدرش نداره ... -

 خبرا زود به گوشت می رسه ... -

 مثل خودش با همون لحن پرتمسخر گفتم : چیه فکر کردی نمی دونم واسه چی داری باهاش بهم می زنی ...

 ورشکستگی پدرشه ؟ ... یعنی تو فکر می کنی این کارم به خاطر -

نگام رو از تصویر سارا که حاال داشت از در دور می شد و به طرف ماشینش می رفت گرفتم و گفتم : آره من فکر می 

 کنم تو به همین خاطر داری باهاش اینطوری رفتار می کنی ...

ا احساسات یه دختر اینطوری بازی خوب عزیزم داری اشتباه می کنی ... من انقدرها هم آدم بدی نیستم که بخوام ب -

 کنم ...

 بهش نگاه کردم ...

از این وضعیت راضیه ...  "چرا نمی تونستم حرفش رو باور کنم ... احساسم می گفت برخالف گفته هاش اون کامال

این رو راحت می شد از لحن شرورانه و برق توی چشاش فهمید ... به اون که حاال در کمال آرامش ازم رو 

 ردونده بود و به تلویزیون چشم دوخته بود نگاه کردم ...برگ

من دوستش داشتم ... بودنش با سارا واسم سخت و گاهی اوقات حتی غیر قابل تحمل بود ... چه روزهایی که از با هم 

از هم جدا بودن اونا توی اتاقم اشک ریخته بودم ... شاید اگه شرایط طور دیگه ای بود از این که اون دو تا باالخره 

شدن خیلی هم خوشحال می شدم ولی توی این شرایط ، به خاطر پول ... شاید تقصیر خودم بود و من زیادی مهرزاد 

رو توی دنیای خیالی و عاشقانه خودم بزرگ و خوب جلوه داده بودم ... شاید اون همون طور که توی برخوردهای 

 ارش فکر می کردم خیلی فاصله داشت ... اولم حس کرده بودم با چیزی که من توی رویاهام درب

اگه اینطور بود من هنوزم دوستش داشتم ؟ ... بهش اعتماد داشتم ؟ ... توی خونه به این بزرگی تنها با اون ... نگام رو 

 ازش گرفتم و به طرف پله ها رفتم ...

دی توی رویاهام غرق شده بودم و نمی دونم ... هیچی نمی دونم ... حس می کنم مغزم قفل کرده ... انگار من زیا

 واقعیت اون چیزی نبود که پیش خودم تصور می کردم ...

 

 

 *** 

 

 

گوشام درد گرفته بود و چشام دیگه داشت روی هم می افتاد ... هدفونم رو که چند ساعت توی گوشم بود دراوردم و 

ه رفتم ... یعنی مجید رفته بود ... درست بعد از در حالی که روی میز میذاشتم از تخت پایین اومدم و به طرف پنجر

این که مهرزاد اون فیلم رو سر سارا دراورد رفت و آمد مجیدم به اینجا زیاد شده بود و به عناوین مختلف تا دیر 

 وقت پیش مهرزاد می موند ...
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ید که پشت ماشین مهرزاد توی پرده رو کمی کنار زدم و توی تاریکی اتاقم به حیاط نگاه کردم ... با دیدن ماشین مج

حیاط پارک بود دلم یه جوری شد ... سرم رو روی شیشه سرد پنجره گذاشتم و به ماشین که حاال جای ماشین 

مسعود توی حیاط پارک بود خیره شدم ... آه پرحسرتی کشیدم ... چقدر همه چیز کسل کننده شده بود ، یه 

 انتظار ، انتظار و انتظار واسه باز شدن چشای مسعود ... روزمرگی کسل کننده بین خونه و بیمارستان و

همونطور که نگام به تاریکی حیاط بود متوجه حرکت سایه ای گوشه دیوار شدم ... یعنی مجید بود که داشت می 

رفت؟ ... دقیق تر شدم و کمی صورتم رو نزدیک تر کردم ... ولی اگه می خواست بره که مهرزاد اونو تنهایی نمی 

ستاد حداقل تا حیاط باهاش می رفت یا برق داخل حیاط رو واسش روشن می کرد ... دوباره حرکت چیزی رو کنار فر

 دیوار حس کردم ...

با وحشت از پنجره فاصله گرفتم و با چشای گرد شده به اون سایه که حاال داشت از گوشه دیوار حرکت می کرد نگاه 

از این که فرصت فکر کردن بیشتری رو به خودم بدم مثل فشنگ از توی اتاق  کردم ... نکنه دزد اومده باشه ... قبل

بیرون زدم و خودم رو توی یه چشم بر هم زدن به ته راهرو جایی که اتاق مهرزاد اونجا بود رسوندم ... با ضربه های 

ولی بدون این که محکمی که پشت سر هم به در اتاقش می کوبیدم ظرف چند ثانیه مهرزاد جلوی در ظاهر شد ... 

 بهم فرصت حرف زدن بده در اتاقش رو پشت سر خودش بست و با اخم های درهم گفت : 

 چی شده ... این چه وضعه در زدنه ... تو مگه خواب نبودی ... -

 وسط حرفش پریدم و سریع گفتم : مهرزاد یکی توی حیاطه ...

 چی ؟ زده به سرت ... -

 : می گم یکی توی حیاطه ، این یعنی زده به سرم ؟ ... حرصی از لحن پر تمسخرش گفتم 

 مطمئنی ؟ ... -

 آره ... خودم سایه اش رو گوشه ی حیاط دیدم ...  -

 دستش رو توی موهای لختش فرو برد و عصبی و زیر لب گفت : لعنتی ...

 مهرزاد ... -

 ی گفت : می گه یکی توی حیاطه ...در رو باز کرد و رو به مجید که وسط اتاق ایستاده بود با لحن خشن

 مجید در حالی که به طرف میز کنار تخت می رفت با لحن سرزنش گری گفت : بهت گفته بودم این کار ...

 می دونم چی بهم گفته بودی ... -

 پس اگه می دونی االن معطل چی هستی ؟ ... -

عجب به طرف مهرزاد برگشتم ... چه شون شده بود با کشیده شدن دستم نگاه سرگشته ام رو از مجید گرفتم و با ت

... 

 چی شده ؟ ... -

 با من بیا ... -

 همینطور که پشت سرش کشیده می شدم گفتم : آی مهرزاد یواش تر ... چرا اینجوری می کنی ؟ ...

مونی و در رو از  در اتاقم رو باز کرد و در حالی که من رو داخل اتاق هل می داد گفت : همین جا ساکت و آروم می

 داخل قفل می کنی ... فهمیدی ؟ ...

 واسه چی ؟ ... -
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 در حالی که داشت از اتاق بیرون می رفت عصبی گفت : واسه این که من می گم ...

 پشت سرش راه افتادم : یعنی چی ؟ تا وقتی نگی این جا چه خبره یه لحظه هم توی این اتاق نمی مونم ...

 بانیت به طرفم برگشت که از ترس چند قدم عقب رفتم و ازش فاصله گرفتم ...طوری ناگهانی با عص

 همین جا می مونی ، جیکتم در نمیاد ... حوصله جر و بحث کردن با تو رو االن ندارم ... روشن شد ... -

 انقدر لحنش جدی و خشن بود که بی اراده سرم رو تکون دادم ...

 ... خوبه ، در رو پشت سر من قفل کن -

با وجود این که از جریان سر در نمی اوردم به محض خارج شدنش از اتاق در رو قفل کردم و سریع خودم رو به کنار 

پنجره رسوندم و از الی پرده به فضای تاریک حیاط خیره شدم ... هیچ چیزی دیده نمی شد ... انقدر ساکت و آروم 

ت بود ... با اعصاب خردی ناخن شستم رو به دندون گرفتم و همه اش خیاال "بود که یه لحظه شک کردم شاید اصال

شروع کردم به جویدنش ... حاال باید چی کار کنم ... دیوونه شدی ... خوب چی از این بهتر ، اینم ناراحتی داره ... 

ستم میندازه ... آخه اینطوری مهرزاد میاد باال و کلی سرم غر می زنه و تا یه مدت هم راه به راه مسخره ام می کنه و د

دزد بود و تو نمی گفتی که بدتر می  "به درک ، فوقش چند روز دستت میندازه می ره پی کارش ... اگه واقعا "اصال

شد ... پس بی خیال ... لعنتی چقدر همه جا ساکت بود ... اَه به من چه ، خوب به نظرم می رسید یه چیزی داره توی 

به طرف تختم می رفتم تا روش بشینم با حرص زیر لب گفتم : به خدا اگه االن  حیاط تکون می خوره ... در حالی که

 بیاد باال و جلوی مجید بخواد یه چیزی بهم بگه ...

ولی با صدای شکستن چیزی از طبقه پایین از جام پریدم و با وحشت گوشام رو تیز کردم و به سر و صداهای مبهمی 

ب دهنم رو قورت دادم ... نه انگار جدی جدی پایین خبری بود ... دلشوره که از پایین می اومد گوش سپردم ... آ

واسه چی حرف زدم ... دیوونه اونطوری  "وجودم رو گرفت ... نکنه یه اتفاق واسه مهرزاد بیفته ... لعنت به من اصال

خدایا نکنه یه چیزشون  که بدتر می شد بی هوا می اومد سر وقتتون ... مضطرب توی اتاق شروع کردم به راه رفتن ...

بشه ... نه بابا اونا دو نفرن ، اون فقط یه نفره ، خشکم زد ... ولی از کجا معلوم شاید چند نفر بودن و من فقط یکیشون 

رو توی تاریکی تشخیص دادم ... از شدت استرس و اضطراب از این که نکنه اتفاقی واسشون بیفته بی اراده دستم به 

حالی که سعی می کردم وحشتی که به جونم افتاده رو نادیده بگیرم قفل در رو چرخوندم و  طرف قفل در رفت و در

آروم آروم بازش کردم ... هر آن منتظر بودم با باز کردن در یکی رو جلوی روم ببینم ولی انگار خبری نبود ... از الی 

ش می رسید ... آروم از اتاق بیرون اومدم در نگاهی به اطراف انداختم ، حاال سر و صدای درگیریشون به وضوح به گو

و در حالی که با هر قدمی که بر می داشتم بر می گشتم و از ترس پشت سرم رو نگاه می کردم خودم رو به باالی پله 

ها رسوندم ... جرات پایین رفتن رو هم نداشتم ، همینطور که نرده رو توی دستم می فشردم متوجه شدم مدتیه که 

ز پایین شنیده نمی شه ... با این که می دونستم چقدر کارم احمقانه است نرده ها رو گرفتم و آروم دیگه صدایی ا

آروم از پله ها پایین اومدم ، اوضاع بدتر از اون چیزی بود که فکرش رو می کردم ... با چشای گشاد شده به اوضاع 

میز شیشه ای بزرگی که وسط سالن بود طوری آشفته پایین چشم دوختم ، یه مبل وارونه روی زمین افتاده بود ، 

شکسته بود که می شد از این فاصله هم دید که چطور تیکه های شکسته اش توی فضای سالن پخش شده ... این 

توی خونه بوده یا شایدم چند نفر ... چرا هیچ خبری از مهرزاد و مجید نبود ... نکنه ... با پاهای  "یعنی یکی واقعا

آخر رو هم پایین اومدم و در حالی که از کنار مجسمه شکسته کنار پله ها می گذشتم ، سعی کردم لرزون چند پله 

مواظب باشم پام روی تیکه های شکسته اش نگذارم ... ولی با وجود تمام تالشم واسه حفظ سکوت دمپایی رو فرشیم 
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االنه که قلبم بایسته ، آب دهنم  روی تکه شیشه ای که توی سالن پخش بود رفت و صدایی تولید کرد که حس کردم

رو قورت دادم و به صدای قدم هایی که تو سالن می پیچید با وحشت گوش سپردم ... حاال باید چی کار می کردم ، 

قبل از این که قدمی به عقب بردارم با دیدن مهرزاد که گوشه سالن ظاهر شد نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم 

 و با آرامش گفتم : 

 مهرزاد خدا رو شکر فکر کردم ... -

 تو اینجا چی کار می کنی ... -

صداش به حدی بلند بود که در حالی که بی اراده قدمی به عقب برمی داشتم با لکنت گفتم : من فقط نگران شده 

 بودم که نکنه ...

. نگفته بودم توی اتاقت می با چند گام بلند خودش رو بهم رسوند و با عصبانیت گفت : من به تو چی گفته بودم ..

 مونی تا من بیام سراغت ؟ ...

 خوب ... من فکر کردم ... -

ولی بقیه حرفم با دیدن مجید و چیزی که توی دستش بود نیمه تموم موند و با دهن باز به هفت تیر توی دستش 

عی می کرد آروم تر باشه گفت خیره شدم ... مهرزاد هم امتداد نگام رو گرفت و وقتی متوجه مجید شد با لحنی که س

 : بیا برگردیم توی اتاقت ...

 مات و مبهوت رو به مهرزاد که داشت من رو از پله ها باال می برد گفتم : اینجا چه خبره ؟ ...

 مکثی کرد و بعد با خونسردی گفت : هیچی مگه قرار بود چه خبر باشه ... دزد اومده بود همین ...

 دستش هفت تیر بود ...وحشت زده گفتم : مجید 

در حالی که در اتاقم رو باز می کرد ، نیم نگاهی به چهره وحشت زده من کرد و بعد طوری که احساسم می گفت تو 

انتخاب هر کلمه نهایت دقت رو می کنه گفت : نگران چیزی نباش مجید خودش پلیسه ، پس چیزی واسه ترسیدن 

 وجود نداره ... 

 پلیسه ؟ ... -

 ... بهتره همینجا بمونی ، من باید برگردم پایین ...آره  -

 پس اونی که توی حیاط دیده بودم ... -

 یه دزد ناشی که به خونه ای که یه پلیس توش بوده واسه دزدی رفته ... -

 ؟ ... "با ناباوری گفتم : واقعا

س اوردیم که اون اینجا بوده ... بهتره بی حوصله گفت : آره ، کتی تو چت شده ... مجید پلیسه و ما امشب خیلی شان

 بخوابی من باید برم پایین ... مجید زنگ زده قراره چند نفر بیان و طرف رو با خودشون ببرن ... 

و با لحن جدی ای ادامه داد : و یه چیز دیگه ... کتی نمی خوام تا تموم شدن این قضیه پایین ببینمت ... همین جا می 

 با خودشون ببرن فهمیدی ...مونی تا بیان و اونو 

 سرمو آروم تکون دادم ...

 خوبه ... -

همینطور که گوشه تخت نشستم به اون که داشت از اتاقم بیرون می رفت نگاه کردم ... چرا هیچ حس خوبی نسبت 

 به این ماجرا نداشتم ... چرا انقدر دلم شور می زد ...
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 چرا نخوابیدی ؟ ... -

 وی نور چراغ خواب به اون که به چهارچوب در باز اتاقم تکیه داده بود نگاه کردم ...سرمو باال اوردم و ت

 همینطوری ... خوابم نمی بره ... -

 صبحه ... اونوقت تو خوابت نمیاد ... 3ساعت رو دیدی ، نزدیک  -

 بی توجه به ابروهای باال رفته و لحن پر شیطنتش گفتم : رفتن ؟ ...

 سرشو تکون داد ...

 زنگ نزدید پس چرا انقدر طول کشید ؟ ... 112مگه به  -

 نمی دونم ، انگار روال کارشون همینطوریه دقیق نمی دونم ... خوب من دیگه می رم بخوابم شب بخیر ... -

 شب بخیر ... -

 و رو به اون که داشت در اتاقم رو می بست گفتم : مهرزاد در رو نبند بذار باز باشه ...

 های باال رفته و نگاه خندون به طرفم برگشت : چرا اون وقت ... مگه می ترسی ...با ابرو

 نه چه ربطی داره ... من فقط می خوام در باز باشه ... -

در حالی که خنده روی لباش عمیق تر می شد قدمی داخل اتاقم گذاشت و رو بهم گفت : پروفسور در اتاقت رو ببند 

 طوری اگه دزد بیاد امنیتت بیشتره تا این که در اتاقت و تا آخر باز بذاری ...و از داخل قفلش کن ... این

 با حرص گفتم : تو چی کار به من داری تو در رو باز بذار برو بخواب ...

 سرشو تکون داد و در حالی که هنوز خنده روی لباش بود بی تعارف کنارم روی تخت نشست و گفت : خوب ؟ ...

 خوب چی ؟ ... -

 اون چیزی که باعث شده نتونی بخوابی رو بهم بگو شاید بتونم کمکت کنم امشب بدون ترس بخوابی ... -

 کی گفته من می ترسم ؟ ... -

و واسه این که بحث رو عوض کنم رو به اون که مثل من به دیوار تکیه داده بود کردم و سریع گفتم : بهم نگفته بودی 

 مجید پلیسه ...

 دستم بود رو از دستم کشید و با بی خیالی گفت : پیش نیومد ...کتابی که توی 

رو به اون که حاال داشت با خونسردی کتابم رو ورق می زد گفتم : می دونی همش حس می کردم مجید یه جوره 

همیشه طوری نگام می کرد و زیر نظرم می گرفت که انگار می خواد همه چی رو از توی سرم بکشه  "خاصیه ، مثال

یرون ، حاال شاید با دونستن این که اون پلیسه بشه بهتر رفتارش رو درک کرد ... شاید این رفتاراش به خاطر ب

 شغلشه مگه نه ...

 وقتی دیدم که بی هیچ عکس العملی در مقابل حرفام سکوت کرده با حرص گفتم : شنیدی چی گفتم ؟ ...

 توی این مدت کاری به کارت نداشته ... "م و احوالپرسی اصالآره ، ولی حرفت مسخره است اون بیچاره که جز سال -

شونه هام رو باال انداختم : شاید حق با تو باشه ولی این حسی بود که من توی این مدت توی برخوردام باهاش داشتم 

 ... اولین باری که بهم گفتی جلوش شال سر کنم فکر کردم نباید آدم درستی باشه ...

آره یادمه ولی مجید یه جورایی توی یه خانواده مذهبی بزرگ شده و دوست نداره جلوش کسی بی با پوزخند گفت : 

حجاب بگرده ... منم چون حساسیتش رو می دونستم واسه این که توی رفت و آمد به اینجا احساس راحتی بیشتری 

 کنه گفتم پیشش با حجاب باش ... همین ...
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 : خوب می خوای حرف بزنی یا من برم بخوابم ...و کتابم رو گوشه تخت پرت کرد و گفت 

 چه حرفی ؟ ... -

 این که از چی می ترسی ... -

 من کی گفتم می ترسم ... -

 کتی ... -

 جوری نگام می کرد یعنی خر خودتی ...

 اشتباه می کنی ... -

 و نگامو دور اتاق چرخوندم ...

من رو یاد چی میندازه ، همون روز دزدی که واسه اولین بار  با ریشخند گفت : می دونی االن این حالت چشات

 دیدمت ، اون موقع هم مثل االن سعی داشتی ترست رو ازم مخفی کنی ...

 برگشتم و با تعجب نگاش کردم ...

 سرشو کج کرد و با لبخند ادامه داد : و البته خیلی هم بی دفاع و ملوس به نظر می رسیدی ...

 لشتم رو توی بغلم گرفتم و با عالقه گفتم :هنوزم نمی فهمم اون روز چطوری من رو شناختی ؟ ...از سر کنجکاوی با

اوه مسعود یه آلبوم از عکسای تو رو تو خونه مون داشت که همیشه وقتایی که دلش می گرفت اون رو می اورد و  -

م عکسات رو ورق می زدم ... پس واسم تمام عکساش رو با عالقه نگاه می کرد ... گاهی منم از سر کنجکاوی آلبو

 سخت نبود که با دیدنت حتی توی اون لباس و کاله بشناسمت ...

 باز هم منو می بینی ... "واسه همین ولم کردی ؟ ... چون می دونستی بعدا -

 با نیشخند نگام کرد : شاید ...

 پشیمون نشدی ... "یعنی بعدش اصال -

 کارت کار عاقالنه ای بود چون باعث شد بفهمم در موردت زیادم اشتباه نکردم ...نه ... البته فرستادن اون  -

 پس واسه همین بود که اون روز که با مسعود دیدمت از دیدنم جا نخوردی ... -

 با لبخند نگام کرد ...

این که ممکن تو به  سرمو تکون دادم و ابرروهام رو باال انداختم : ولی من اون روز داشتم از ترس می مردم ... از

 مسعود بگی می خواستم سکته کنم ...

 خنده ای از سر لذت کرد و گفت : می دونم ، روز خیلی خوبی بود به من که حسابی خوش گذشت ...

از اذیت کردن من لذت  "با تاسف نگاش کردم : می دونی من هنوزم معتقدم تو مرض مردم آزاری داری ... تو واقعا

 می بری ...

 کاری به کارت نداشتم ... "ه عجیبی بهم کرد و گفت : هنوز اذیت کردن ندیدی ... من تا االن اصالنگا

 ولی به نظر من دیگه کاری نمونده که تو بخوای سرم در بیاری ... -

 مطمئنی ؟ ... -

 آره ... -

 شرط می بندی ؟ ... -

 واسه چی ... من همین االن بهت اطمینان کامل می دم ... -
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ابروهاش رو باال انداخت و کمی نگام کرد ، بعد در حالی که سرش رو تکون می داد گفت : خوبه ... خوب من دیگه 

بهتره برم بخوابم و یه چیز دیگه اگه از این می ترسی کس دیگه ای بیاد باید بگم امشب دیگه خبری نیست ... 

 مطمئن باش ...

 اش کردم : از کجا انقدر مطمئنی ؟ ...انقدر اطمینان توی صداش بود که با تعجب نگ

 به من اعتماد کن امشب همه چی امن و امانه ... راحت بگیر بخواب ... -

چقدر لحنش عجیب بود ، همینطور که نگاهمون به هم بود بی مقدمه گفت : کتی اگه یه روز متوجه بشی من اون 

 کسی که فکر می کنی نیستم چی کار می کنی ؟ ...

 د شده نگاش کردم : چی ؟ ... زده به سرت ...با چشای گر

یه بار بهت گفتم هیچ وقت از روی ظاهر یه چیزی دربارش قضاوت نکن ... حاال می خوام بدونم اگه یه وقتی متوجه  -

بشی من اونی که تصور کرده بودی نیستم و نظرت دربارم عوض بشه ، بازم من رو همینطوری که االن دوستم داری 

 ؟ ...دوست داری 

 دستپاچه گفتم : کی گفته من دوست دارم ... 

و در حالی که نگامو ازش می گرفتم با اخم تصنعی گفتم : حالت خوش نیستا ... بهتره بری بخوابی از وقت خوابت 

 گذشته ...

 ؟ ... "کمی به طرفم خم شد و توی چهره ام دقیق شد : واقعا

نمی کنم ... می دونی احساسم در این مورد خیلی قویه ... شاید باید یک و با آرامش گفت : پس چرا من اینطوری فکر 

 بار دیگه امتحان کنیم ...

 با گیجی نگاش کردم ، داشت از چی حرف می زد ...

 اون بار خیلی چیزها واسم روشن شد ، حاال شاید بشه به اطمینان دوباره ای دست پیدا کنیم ... -

 ؟ ...داری درباره چی حرف می زنی  -

صورتش رو بهم نزدیک کرد و با شیطنت گفت : یادت رفت ؟ ... اون روزی که بردمت خونه مسعود ، اون بوسه 

 خیلی چیزها رو واسم روشن کرد ، شاید واسه اطمینان احساسمون الزم باشه که یکبار دیگه امتحان کنیم ...

ضربان قلبم اوج گرفته بود ، به سختی گفتم : خیلی  در حالی که از به یاد اوردن اون بوسه غرق خجالت شده بودم و

 پررویی ، از اتاقم برو بیرون ...

سرشو کج کرد و با حالتی متفکر زل زد توی چشام و گفت : یعنی من دارم اشتباه می کنم و تو همچین احساسی بهم 

 نداری ...

 جوابش رو ندادم ...

 ه داری اشتباه می کنی چی ...زمزمه وار زیر گوشم گفت : اگه بهت ثابت کنم ک

سعی کردم سرشو از گودی گردنم کنار بزنم و در حالی که ازش فاصله می گرفتم گفتم : برو کنار مهرزاد ، دیوونه 

 شدی ...

بی توجه به حرفم یه دستشو پشت کمرم حلقه کرد و در حالی که دست دیگه اش رو پشت سرم میذاشت با لحنی 

 امتحان کنیم کتی ...جدی گفت : باید دوباره 

 وحشت زده سعی کردم ازش فاصله بگیرم ... 
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 مهرزاد ... -

 باور کن الزمه عزیزم ... انگار تو توی درک احساساتت دچار مشکل شدی و به یه کوچولو کمک احتیاج داری ...  -

به تقالم دستاش رو دورم حلقه و قبل از این که اجازه حرف دیگه ای بهم بده لباشو روی لبام قرار گرفت و بی اعتنا 

کرد و من رو به خودش فشرد ... بی توجه به تپش های دیوانه وار قلبم و لذتی که از اون بوسه داشت نصیبم می شد 

شروع کردم به تقال و سعی کردم با دستام اونو از خودم دور کنم ولی مقاومتم انقدر ناچیز و انقدر احساسات پرشور 

ت زمان کوتاهی دست از تقال کشیدم و دستام بی اراده پشت گردنش حلقه شد ... خنده اون قوی بود که در مد

آرومی کرد و همینطور که لبای داغش به سمت گردنم می رفت ، بوسه ای کوتاه از گلوم گرفت و با صدای شیطنت 

 باری گفت :

 می بینم زود به نتیجه گیری رسیدی ... خوبه ... اینو دوست دارم ... -

عد بدون این که منتظر جوابی از من باشه دوباره لبای داغش رو روی لبام گذاشت و به شدت من رو بوسید ... می و ب

دونستم کارم درست نیست ... می خواستم حتی به خاطر ریشخند روی لباش ازش فاصله بگیرم ولی نمی تونستم ، 

م که وقتی من رو آروم روی تخت خوابوند و هیچ مقاومتی واسم نمونده بود ؛ طوری بین دستاش بی حس شده بود

کنارم دراز کشید بازم نمی تونستم خودم رو از بین حصار دستاش بیرون بکشم ... عقلم داشت بهم هشدار می داد ، 

می گفت این همه احساسات می تونه سرمو به باد بده ولی بی حس تر از اونی بودم که مقابل اون همه شور و هیجان 

از خودم نشون بدم ... ولی وقتی دستش زیر بلوزم به حرکت دراومد انگار تلنگری شد به عقلم ، چشام بتونم واکنشی 

باز شد و سریع دستم رو روی دستش گذاشتم و سعی کردم از بدنم دورش کنم ... ولی بی توجه بهم در حالی که 

ندش رو باز کرد ... نگاه وحشت لباش روی لبام بود و من رو به خودش می فشرد دستش به طرف سوتینم رفت و ب

زدم رو بهش دوختم نمی خواستم حتی فکرش رو کنم که بعدش ممکن چی بشه ... وقتی دیدم بی توجه به تقالم 

دستش روی بدنم به حرکت دراومد با وحشت دستم رو باال اوردم و چنگی به موهاش کشیدم و سعی کردم اینطوری 

 نگ شده کمی ازم فاصله گرفت و زیر لب گفت :اونو از خودم دور کنم ... با چشایی ت

 دوست نداری بیشتر از این ادامه بدیم ... -

انگار الل شده بودم خودم رو جمع کردم و سعی کردم ازش فاصله بگیرم ، یه برق عجیب و ترسناکی توی چشاش 

 زخند توی چشام زل زد و گفت :بود که من رو می ترسوند ... وقتی تقالم رو دید دستش رو از بلوزم دراورد و با پو

وقتی با یه پسر شروع می کنی باید منتظر خیلی چیزها باشی ... و در حالی که از روم بلند می شد بی توجه به ترس  -

و وحشتم با لحن سردی گفت : این واست درس خوبی می شه که هیچ وقت به یه پسر اعتماد نکنی و اونو این ساعت 

 ..شب توی اتاقت راه ندی .

 در سکوت ازش فاصله گرفتم و گوشه تختم کز کردم ، یه چیزی توی رفتارش بود که منو می ترسوند ... 

کنار تختم ایستاد و با پوزخند گفت : می بینی حاال بهتر می تونی درک کنی که قفل بودن در واست چه امنیتی میاره ... 

 پاشو پشت سر من در رو قفل کن ...

 .. بلند شو در رو از داخل قفل کن ...نشنیدی چی گفتم . -

آب دهنم رو قورت دادم و بدون این که نگاهی به اون که حاال انگار از اون همه احساس و شور چند دقیقه قبل تهی 

بود بندازم ، با فاصله ازش از تخت پایین اومدم و به محض بیرون رفتنش از اتاق در رو از داخل قفل کردم و همینطور 
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تکیه می دادم سر خوردم و روی زمین نشستم .. چه اتفاقی داشت می افتاد ... منظورش چی بود ... چرا که به در 

 حسی بهم می گفت تمامش فقط یه بازی بود ... سرمو توی دستام گرفتم ... لعنت به من ... لعنت به این احساس ...

 

 

*** 

 

 

مهرزاد بودم ... تمام شب رو تا دمدمای صبح بیدار بودم و فکر خواب مونده بودم و این رو هم مدیون رفتار شب قبل 

کرده بودم ولی تنها چیزی که عایدم شده بود سرگیجه و سردردی بود که حتی با خوردن قرص هم خوب نشده بود 

بود خیره  ... در خونه رو باز کردم ولی قبل از این که پام رو از خونه بیرون بذارم نگام روی ماشینی که مقابل در پارک

موند ... این یعنی مهلت من واسه برگشتن به خونه تموم شده بود و کوروش قدم اول رو واسه برگردوندن من 

برداشته بود ... در رو آروم پشت سرم بستم ... شاید این بهترین راه واسه من بود و کوروش با این کارش راه حلی 

ته جلوم پام گذاشته بود ... با قدمای آروم به طرف ماشین رفتم رو که با وجود شب بیداری بهش نرسیده بودم ناخواس

... با اتفاقی که دیشب بینمون افتاد هیچ چیز دیگه امکان نداشت مثل سابق واسمون پیش بره ... شاید کمی فاصله و 

اسم باز گذشت زمان می تونست توی درک رفتارای مهرزاد بهم کمک کنه ... بی توجه به راننده که در ماشین رو و

کرده بود به عقب برگشتم و نگاه عمیقی به خونه انداختم ... پنجره اتاقم از همین فاصله هم معلوم بود ، شاید دیگه 

اونطوری که فکر می کردم مهرزاد می خواست باهام بازی کنه  "به این زودی ها به اینجا برنمی گشتم ... اگه واقعا

نفعم باشه ... نگاه حسرت بارم رو ازش گرفتم و سوار ماشین شدم ... موندم دیگه توی این خونه نمی تونست به 

 شاید باید اجازه می دادم گذشت زمان خودش خیلی از مشکالت رو حل کنه ... 

 

 

*** 

 

 

تا حاال  "این چندمین بار بود که داشت از ظهر به این طرف بهم زنگ می زد ولی من جوابش رو نمی دادم ... احتماال

 ه بود که من امروز بیمارستان نرفتم و حاال که هم هوا تاریک شده بود ... فهمید

شاید حق نداشتم به خاطر دلخوریم اینطور نگرانش کنم ... تصمیمم رو گرفتم و گوشی رو کنار گوشیم گذاشتم : الو 

... 

 نفس آسوده اش توی گوشی پیچید : معلومه کجایی ؟ ...

 من خونه کوروشم ... -

 وش ... اونجا چرا رفتی ؟ ... کور -

و انگار خودش به جواب رسیده باشه عذرخواهانه گفت : کتی اگه به خاطر دیشب ناراحتی بهت حق می دم ، متاسفم 

 نمی خواستم اذیتت کنم ...

 وقتی سکوتم رو دید دوباره گفت : می دونم رفتار دیشبم درست نبود ولی باور کن نمی خواستم اذیتت کنم ...

 ه سختی گفتم : نه موضوع این نیست ... من ...ب
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می دونم ترسیدی ، ولی بهت اطمینان می دم که این اتفاق دیگه نمی افته ... االن میام دنبالت ، باید در مورد خیلی  -

 چیزها با هم حرف بزنیم ...

 نه مسئله اینه که کوروش ازم خواسته برگردم خونه ... -

 ؟ ... خودش اومد دنبالت ... با لحن خاصی گفت : کوروش

 نه راننده اش رو فرستاد که منو برگردونه ... -

مکثی کرد و گفت : در هر صورت ما باید در مورد دیشب با هم صحبت کنیم ... نمی خوام پیش خودت فکرایی کنی 

... 

 حرفش رو قطع کردم و گفتم : االن نه من احتیاج به کمی زمان ...

 حرفم رو نیمه تموم گذاشتم و به کوروش که پا به داخل اتاقم میذاشت نگاه کردم ... ولی با باز شدن در

 کتی ... -

 من باید قطع کنم ... -

 چی شده کسی پیشته ؟ ... -

 آره ... -

 کی ، کوروش ؟ ... -

 آره ... -

فرقی نمی کنه کتی می تونی بهم مکثی کرد و گفت : باشه ولی اگه یه وقتی دوباره خواستی برگردی هر زمانی که بود 

 زنگ بزنی باشه ...

 همینطور که نگام به کوروش بود که با حالت جدی نگام می کرد گفتم : باشه ...

 مواظب خودت باش ... -

 تلفن رو قطع کردم و سعی کردم بهش بی اعتنا باشم ...

وسایلت رو جمع کنی و از اون خونه بیای  فکر می کردم انقدر عقل توی کله ات باشه که با ماجرای دیشب خودت -

 بیرون ...

شوک زده به طرفش برگشتم داشت از چی حرف می زد ، منظورش اتفاق بین من و مهرزاد بود ، ولی چجوری ، از 

کجا خبردار شده بود ... انگار نگاه مضطربم رسوام کرد چون با چند گام بلند خودش رو بهم رسوند و در حالی که 

 کرد بهش نگاه کنم با عصبانیت گفت : نگو که با اون دکتره دست به حماقت زدی؟ ... مجبورم می

چرا  "آب دهنم رو قورت دادم ... این یعنی خبر نداشت ... پس در این صورت منظورش کدوم ماجرا بود ... اصال

 انقدر عصبانی بود ...

 دی ها ؟ ... ببینمت ، نکنه تو و اون پسره ...ازت پرسیدم تو چه غلطی کردی که اینطور دست و پات رو گم کر -

چشام گرد شد اون داشت تا کجاها پیش می رفت ... در حالی که سعی می کردم دستش رو از چونه ام کنار بزنم با 

 حرص گفتم : لعنت بهت فکر کردی من کی ام یه دختر ...

. آروم دستش رو از چونه ام برداشت و در حرفم رو قطع کردم و مثل خودش با عصبانیت توی چشاش نگاه کردم ..

 حالی که توی چهره ام دقیق شده بود با تاسف گفت : 

 ولی این طور که به نظر می رسه آقای دکتر کارش رو زودتر از اون چیزی که فکر می کردم شروع کرده ...  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

1 6 4  

 

 ...قدمی ازم فاصله گرفت و با تاسف گفت : هنوز نمی دونی وارد چه بازی بدی شدی 

 سردرگم از حرفاش گفتم : داری از چی حرف می زنی ؟ ...

 با عصبانیت گفت : دارم از سادگی و زودباوری تو حرف می زنم که چطور با چهار تا کلمه خام اون پسره شدی ...

خیلی  وقتی از چیزی خبر نداری بهتره تمومش کنی ... مهرزاد آدمی نیست که بخواد من رو خام خودش کنه ... اون -

 مردتر از اونیه که تو حتی فکرش رو بکنی ...

سرشو با تاسف چند بار تکون داد و گفت : زیادی شبیه مادرتی ، به همون اندازه هم احساساتی و زودباور ، و انقدر 

 ساده که دلتون رو به آدمایی می بازین که نباید ...

 مثل خودت ... -

 ، و این خیلی بده ، خیلی ... "دقیقا -

 از چی می ترسی ، نگران اینی که منم به سرنوشت اون دچار شم ... -

 مکثی کرد و سرش رو آروم تکون داد : شاید ، ولی تو ممکنه به خوش شانسی اون نباشی ... 

با خنده پرتمسخری بهش نگاه کردم : خوش شانس ؟! ... آره این که شوهرش اون رو از باالی پله ها پرت کرد 

 ث مرگش شد خوش شانسی اون رو می رسوند ...پایین و باع

هنوز حرفم تموم نشده بود که چنگی به لباسم زد و در حالی که من رو به طرف خودش می کشید با عصبانیت 

ترسناکی گفت : توی احمق چی می دونی ، فکر می کنی من از قصد اون رو به پایین هل دادم ... تو چه می فهمی من 

 روزم اومد ... تمام اون روزا چه به

 با پوزخند گفتم : از زنای رنگ و وارنگت معلوم بود چقدر عذاب وجدان داشتی ...

با لبخند سردی نگام کرد و گفت : هنوز خیلی بچه تر از اونی هستی که فکرشم می کردم ولی حاال بهتره این رو 

 آویزه گوشت کنی من اجازه نمی دم دست اون پسره بهت برسه ... 

 ازی توی چشاش زل زدم و گفتم : ولی من دوستش دارم ...با لجب

 یه مدتی که بگذره همه چی یادت می ره ... -

ترسیدم ، لحنش مثل وقتایی شده بود که تصمیمش رو گرفته و اونجوری دیگه هیچ کس نمی تونست جلوش رو 

 بگیره ...

 منظورت چیه ؟ ... -

 ..یعنی دیگه نمی خوام دور و برت ببینمش . -

 به اون که داشت به طرف در می رفت نگاه کردم و گفتم : 

 ولی من نمی تونم ، من دوستش دارم ... -

این همه جنجال و مخالفت واسه چی بود ...  "به در بسته اتاقم خیره شدم و مات و مبهوت روی تختم نشستم ... اصال

مهرزاد رو نمی شناخت ...  "سرش ... اون که اصال از کی کوروش خودش رو درگیر کارای من می کرد ... زده بود به

 یعنی فقط به خاطر این که اون دوست مسعود بود ... لعنت به این کینه و نفرت ...

 

 خانم جایی دارین تشریف می برین ؟ ... -

 با چشای تنگ شده به عقب برگشتم و نگاش کردم ...
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 زل خارج شین ...با پررویی تمام گفت : آقا گفتن اجازه ندیم از من

 با پوزخند گفتم : شما خیلی بیجا می کنین بخواین توی کارای من دخالت کنید ...

و در حالی که روم رو ازش می گرفتم و به طرف در سالن می رفتم زیر لب گفتم : خیلی ازش خوشم میاد دم به دقیقه 

 هم جلوی روم ظاهر می شه ...

 بذارم برین بیرون ... خانم معذرت می خوام ولی نمی تونم -

 "در حالی که دستکش هام رو دستم می کردم با عصبانیت گفتم : با زبون خوش بیا برو اونور حوصله تو یکی رو اصال

 ندارم ...

 ثریا می تونی بری ... -

رم ... به با حرص لبم رو گاز گرفتم و سعی کردم لبخندی که از سر بدجنسی روی لبای ثریا نشسته بود رو نادیده بگی

 عقب برگشتم و رو به کوروش که داشت با آرامش به طرف یکی از مبل های داخل سالن می رفت گفتم :

 منظورت از این کارا چیه ؟ ... -

 با خونسردی بدون این که نگام کنه روی مبل نشست و گفت : کدوم کارا ؟ ...

 من باید برم بیمارستان مسعود رو ببینم ...  -

 ی شه بری اونجا ...نم "فعال -

 عصبی از اون همه خونسردی گفتم : یعنی چی من دیروز هم نرفتم ...

وقتی دیدم بی توجه به من خودش رو با پوشه توی دستش سرگرم کرده بدون این که چیز دیگه ای بگم به طرف در 

 سالن رفتم ...

 کتی مجبورم نکن به زور برت گردونم توی اتاقت ... -

 رم بیمارستان ...من باید ب -

 تا مدتی نمی تونی بری اونجا ... "فعال -

 به طرفش برگشتم و در حالی که سعی می کردم لحنم آروم باشه گفتم : من دو روزه مسعود رو ندیدم ...

 شنیدی من چی گفتم ... -

 ثابت کنی ... با عصبانیت گفتم : واسه چی داری این کار رو می کنی ؟ ... می خوای با این کارات چی رو

 من فقط می خوام جلوی حماقتت رو بگیرم ... -

 به خاطر خدا بس کن ... من نمی فهمم مشکل تو با مهرزاد چیه ... -

 وقتی سکوتش رو دیدم گفتم : این رو بدون که من بهت این اجازه رو نمی دم که بخوای توی زندگیم دخالت کنی ...

 دوست داری کاری کنم که حاال حاالها نتونی دایی عزیزت رو ببینی ... "اکتی تو من رو می شناسی ... واقع -

 دلم نمی خواست ... از سر ناچاری روی مبل نشستم و نگاش کردم ... "نه واقعا

فقط بهم بگو چی شد یه دفعه بعد دو سال یادت اومد دختری هم داری ... این همه نگرانی اون دو سال کجا بود ...  -

 ایی که چند روز خونه نمی اومدم نگرانم نمی شدی که کجام و دارم چه بالیی سر خودم میارم ...چرا اون روز

در حالی که نگاش به پوشه توی دستش بود با خونسردی گفت : فکر می کنی اگه من حواسم بهت نبود می تونستی 

 از اون مهمونی ها سالم بیرون بیای ...

 ه چی حرف می زنی ؟ ...با ناباوری نگاش کردم : داری دربار
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پیش خودت چی فکر کردی ، وقتی تا خرخره می خوردی و توی حال  "با پوزخند نگاهی بهم انداخت و گفت : واقعا

 خودت نبودی چی باعث می شد که سالم از اون پارتی ها بیای بیرون ها ؟ ...

 ذاشته بودی ؟ ...به سختی دهنم خشکم رو از هم باز کردم و گفتم : یعنی تو واسم به پا گ

 وقتی سکوتش رو دیدم با عصبانیت گفتم : آره ؟ ...

 نگاش رو ازم گرفت : تمام اون روزایی که خونه نمی اومدی من بهتر از خودت می دونستم کجا و با کی قرار دارین ...

 کی بود ؟ ... -

 واسه تو چه فرقی می کنه ... -

 کی بود ؟ ... -

 گفت : کیانوش ...نگاه دقیقی بهم کرد و 

 با ناباوری نگاش کردم : کیانوش ؟ ...

با خونسردی گفت : و البته یه نفر دیگه که تو نمی شناسیش که اگه کیانوش سهل انگاری کرد اون حواسش به تو 

 باشه ...

ضوع دلیل با بهت بهش خیره شدم ... یعنی حرفاش حقیقت داشت ؟ ... ولی امکانش بود ... حاال با دونستن این مو

رفتارای کیانوش رو می تونستم درک کنم که چرا همیشه و همه جا دور و برم بود و به عناوین مختلف خودش رو 

بهم نزدیک می کرد ... اوایل فکر کردم که شاید عاشقم شده ولی رفتارش با هم طوری بود که بیشتر نقش یه حامی 

 رو واسم بازی می کرد ... یعنی اون ...

 ه حاالت من رو زیر نظر گرفته بود نگاه کردم : چرا ؟ ...به کوروش ک

 منظورت چیه ؟ ... -

 چرا این کار رو کردی ، وقتی من واست ارزشی نداشتم ... -

 پوزخندی بهم زد و گفت : هنوزم بچه ای ...

ون موقعی که با عصبانیت گفتم : نه ، اون زمان که چشم و گوش بسته به حرفات گوش می دادم بچه بودم ... ا

 گذاشتم این بال سرم بیاد بچه بودم ...

وقتی نگاه سردش رو روی خودم دیدم با تمسخر گفتم : خوب این کارت چه فایده ای واسه من داشت ، نوش دارو 

بعد از مرگ سهراب ... که چی ، به چه درد من می خورد ، می خواستی من رو از چی حفظ کنی ، از اون چیزی که به 

 به سرم اومد ... خاطر تو

 دیگه داری مزخرف می گی بهتره برگردی توی اتاقت ... -

نه قبل از این که بهم جواب بدی ، تمام این دو سال توی دلم ریختم و همه اش این چراها توی سرم بود ولی حاال  -

خاطر بالیی که سرم اورد  من از تو جواب می خوام ... می خوام بدونم وقتی انقدر واست اهمیت نداشتم که از بابک به

حتی شکایت کنی حاال می خوای با این حرفا به چی برسی ... حاال گفتن این که این دو سال مواظبم بودی به چه دردم 

نابود شده ، با رفتارای خودت ، بی اعتنایی هات ، اون نگاه های سردت ... حاال دیگه  "می خوره وقتی آینده من قبال

 ن دیگه می تونم مواظب خودم باشم ...بهت احتیاج ندارم اال

 اون اتفاق تقصیر خودت بود ... -

 بی توجه به قطره اشکی که از گوشه چشم سر خورد با قلبی پر درد گفتم : تقصیر من بود ... من ...
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آره وقتی دیدی بابک حالش خوب نیست و مسته نباید باهاش می رفتی ... هیچ کس هم توی اون قضیه جز خودت  -

 مقصر نیست ...

 لعنت بهت ... -

با گریه از روی مبل بلند شدم و به طرف در رفتم ... دیگه نمی خواستم واسه یه لحظه دیگه هم اون قیافه خودخواه و 

 سردش رو تحمل کنم ...

:  ولی قبل از این که به در برسم دستم رو کشید و در حالی که روی یکی از مبل ها هل می داد با عصبانیت گفت

هنوزم بچه ای و واسه هر حرفی که باب میلت نباشه می زنی زیر گریه ... واسه همین هم بود همچین بالیی سرت 

 اومد ... البته از آدم ضعیفی که با کوچک ترین مشکلی دست به خودکشی بزنه نمی شه انتظار بیشتری داشت ...

 و با عصبانیت چند بار ثریا رو صدا زد ...

 بله آقا ... -

 بگو راننده ماشین رو حاضر کنه ... -

تمام مدتی که ثریا رفت تا برگشت و گفت ماشین آماده است باالی سرم ایستاده بود و با حالت ترسناکی به من که 

در حال گریه کردن بودم نگاه می کرد ... با برگشتن ثریا دستم رو گرفت و در حالی که مجبورم می کرد از روی مبل 

 : راه بیفت ...بلند شم گفت 

 سعی کردم بازوم رو از دستش بیرون بیارم : ولم کن ...

با چشای تنگ شده زل زد توی چشام : مگه جواب چراهای این دو سالت رو ازم نمی خوای پس راه بیفت ... می خوام 

 جایی ببرمت که جواب سواالت اونجاست ...

 از پشت پرده اشک نگاش کردم : چی ...

از کرد و در حالی که من رو پشت سر خودش می کشید با لحن سردی گفت : بیا وقتی رسیدیم خودت در سالن رو ب

 می فهمی ...

 گیج و سردرگم از رفتار عجیبش پشت سرش راه افتادم و سوار ماشین شدم ...

 

 

*** 

 

 

 جا ...نگام رو از تابلوی فیزیوتراپی گرفتم و با تعجب به طرفش برگشتم : چرا اومدیم این

 با اشاره به در ساختمون گفت : فقط نگاه کن ...

با کنجکاوی امتداد نگاهش رو گرفتم و به ورودی ساختمون نگاه کردم ... ناباور از چیزی که می دیدم کمی به جلو 

خم شدم ، اشتباه نمی کردم ، خودش بود بابک ولی نه بابک سه سال پیش ، اون کسی که جلوی چشام داشت با عصا 

از در بیرون می اومد نمی تونست بابک باشه ... چه بالیی سر اون هیکل خوش تیپ گذشته اومده بود ، یعنی تصادف 

 کرده بود ، یعنی خدا تقاص کاری رو که باهام کرده بود رو ازش گرفته بود ...

 قرار نبود دیگه بتونه راه بره ... -

 چی ؟ ... -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

1 6 8  

 

ار بود واسه همیشه به صندلی چرخدارش بچسبه ولی کیانفر خرج زیادی توی چشام زل زد و با سردی گفت : قر

 واسه درمان پسرش کرد ، یه مدتی هم فرستادش خارج ، در هر صورت این یه قلم از زیر دستم در رفت ...

 با بهت و ناباوری نگاش کردم : یعنی می خوای بگی تو این بال رو سرش اوردی ...

کس نمی تونه همچنین کاری با کوروش بهادری بکنه و قصر در بره ، من به کسی اجازه با لحن ترسناکی گفت : هیچ 

 نمی دم پشت سرم ریشخندم کنه ...

 یه لحظه حادثه مسعود اومد جلوی چشام ... در حالی که تمام تنم می لرزید با صدای لرزونی گفتم :

 تصادف مسعودم کار تو بود ؟ ... -

: زده به سرت من هیچ دخالتی توی اون تصادف نداشتم ... تحقیق کردم اون فقط یه حادثه با اخم ترسناکی نگام کرد 

 بود همین ... 

نگاش رو ازم گرفت و با لحن سردی ادامه داد : در هر صورت اون برادر مستانه هست ... من هیچ وقت نمی تونم 

 بهش صدمه ای برسونم ...

ی زنه ... دوباره نگام رو به بابک دوختم ... با این که می دونستم احساس کردم که توی لحن سردش صداقت موج م

 هر کاری از کوروش بر میاد ولی بازم با شک و ناباوری گفتم :

 از کجا باور کنم کار تو بوده ؟ شاید تصادف کرده و تو حاال می خوای از این موقعیت به نفع خودت استفاده کنی ... -

 لبخندی بهم زد و گفت : شک چیز خوبیه ...واسه اولین بار بعد مدت ها 

 و با اشاره به راننده اش در سکوت نگام کرد ...

 با باز شدن در سمت من به آرومی گفت : می تونی بری باهاش صحبت کنی و از خودش بپرسی ...

 .و با اشاره به بابک که حاال داشت به کمک کسی سوار ماشین می شد گفت : ولی باید عجله کنی ..

از همون فاصله به بابک نگاه کردم ... حتی با وجود فاصله بینمون حس بدی وجودم رو گرفته بود ... بعد از اون ماجرا 

این اولین باری بود که می دیدمش و می دونستم هنوزم ازش وحشت دارم ، اون آدمی که اونجا ایستاده بود کسی 

دیدم ... تازه چه فرقی واسم داشت ، مهم این بود که حاال می بود که هنوزم گاهی توی کابوس هام چهره اش رو می 

فهمیدم فقط من نبودم که توی این مدت زجر کشیدم ، اونم پا به پای من زجر کشیده بود و سزای کارش رو دیده 

 بود ... دیگه چیز دیگه ای واسم مهم نبود ...

خیره شدم ... حاال حس بهتری نسبت به قبل داشتم زیر سنگینی نگاه کوروش در ماشین رو دوباره بستم و به بابک 

... انگار دونستن این که کوروش اون رو به سزای عملش رسونده واسم لذت بخش بود ... شاید از دید کس دیگه ای 

این نهایت بی رحمی بود ولی این آدم کسی بود که با روح و روان من بازی کرده بود و باعث شده بود من فرصت 

 و توی زندگیم از دست بدم ... از دید من این بالیی که سرش اومده بود حقش بود ...های زیادی ر

 چرا زودتر بهم نگفتی ؟ ... -

 ازم نپرسیده بودی ... -

چون تو خیلی واضح واسم روشن کردی که به هیچ وجه قصد شکایت ازشون رو نداری و من باید این ماجرا رو  -

 فراموش کنم ...

: شکایت ؟ ... وقتی کیانفر می تونست خیلی راحت همه چی رو با پول بخره ... نه من الکی وقتم رو با  با پوزخند گفت

 شکایت هدر نمی دم ، من خودم قانونم رو اجرا می کنم ...
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همینطور که به ماشین بابک که دور می شد نگاه می کردم گفتم : چطوری کیانفر با بالیی که سر پسرش اوردی 

 ...  ساکت موند ؟

خنده تمسخرآمیزی کرد و گفت : کیانفر ؟ وجودش رو نداشت که بخواد باهام در بیفته ، در هر صورت اگه می 

خواست شکایتی کنه می دونست من با پیش کشیدن ماجرای تو و البته چند مسئله دیگه می تونم خیلی راحت به 

 الکی وقتمون رو با شکایت هدر ندیم ... دردسر بندازمش پس هر دو تصمیم گرفتیم با موضوع کنار بیایم و

 بی اراده به طرفش برگشتم : مرسی ...

سرشو آروم تکون داد و در حالی که به راننده اش اشاره می کرد تا حرکت کنه در سکوت سردی به بیرون خیره شد 

. احساس آرامش و راحتی می ... می دونستم امروز بیشتر از تمام روزهای عمرم باهام راه اومده و مدارا کرده بود ..

از دیدن بابک توی اون  "کردم ... حس می کردم امروز مرهمی شده بود روی این دو سال زجر و مصیبت من ... واقعا

حال غرق لذت شده بودم ... با وجود این که هنوزم معتقد بودم تمام این ها از اولش تقصیره کوروش بوده ولی حس 

یادی از کارش رو کرده ... نفسی از سر آسودگی کشیدم و با آرامش از شیشه به می کردم با این کارش جبران ز

 بیرون نگاه کردم ...

 

مدتی می شد شاممون رو خورده بودیم ولی با این حال بدون این که کار خاصی انجام بدم روی یکی از راحتی ها لم 

نمی گشتم به اتاقم ... چرا مثل هیپنوتیزم شده ها داده و اونو که سرگرم کاراش بود زیر نظر گرفته بودم ... چرا بر

کنارش نشسته بودم ... انگار از عصری که ماجرای بابک رو فهمیده بودم خیلی چیزها بینمون عوض شده بود ، یا 

شاید از دید من اینطوری بود چون اون مثل همیشه بی توجه به من سرگرم کارای خودش بود ... حقیقت این بود ، 

دم که عوض شده بودم حاال می دونستم اونی که حاال کنارش نشسته ام اون پدر سنگدلی که از تنها این من بو

 دخترش متنفره نیست ...

سرم رو به مبل تکیه دادم و سعی کردم از این سکوت بینمون نهایت لذت رو ببرم ... چه اهمیتی داشت که خدمتکارا 

رت بشند ... من حاال تنها چیزی که می خواستم بودن کنار اون بود ... با تعجب به آرامش بینمون نگاه کنند و غرق حی

حاال که توی این آرامش فکر می کردم می دیدم منم واسه این دوری دو ساله مقصر بودم ... من بعد اون ماجرا به 

کنه دوباره عناوین مختلف ازش فاصله گرفته بودم و حتی تهدیدش کرده بودم که اگه بخواد توی زندگی من دخالت 

دست به خودکشی می زنم ... حاال می فهمیدم اون بی اعتنایی ها و آزادی های ظاهری واسه چی بود ، شاید اگه جای 

اون هر کس دیگه ای بود هیچ وقت اجازه این سرکشی ها رو به دخترش نمی داد ولی اون هر کسی نبود اون 

مدم و بهش نگاه کردم ... سیگاری واسه خودش روشن کوروش بود با اخالقای خاص خودش ... از فکر بیرون او

کرده بود و داشت با تنبلی دودش رو بیرون می فرستاد ... سعی کردم به سوزش سینه ام بی توجه باشم ولی کمی که 

 گذشت نتونستم تحمل کنم و به سرفه افتادم ...

 آسمت دوباره عود کرده درسته ... -

رو توی جاسیگاری کنار دستش خاموش کرد و گفت : هر چیزی بهایی داره ، اینم بی توجه به نگاه متعجبم سیگارش 

 بر می گرده به خوش گذرونی اون دو سالت ...

 با تعجب گفتم : تو می دونستی ؟ ...

 من خیلی چیزها درباره تو می دونم ...  -
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تو پس از دختر فتاح حاال می خواد  و در حالی که با دقت نگام می کرد گفت : اینم می دونم که آقای دکتر محبوب

 بیاد سراغ دختر من ...

 و با پوزخند ادامه داد : ولی هنوز من رو نشناخته نمی دونه هیچ کس نمی تونه همچین معامله ای باهام بکنه ...

ی به در حالی که نگامو ازش می گرفتم بی حوصله گفتم : از چی داری حرف می زنی ؟ قضیه مهرزاد و سارا هیچ ربط

 من نداره ...

 اینطوری فکر می کنی یعنی تو عمو فرشادش رو تا حاال ندیدی ؟ ... "واقعا -

با تعجب به طرفش برگشتم و با کنجکاوی نگاش کردم ... انگار با این حرفش تازه به یاد اون روزی که واسه اولین 

 بار خونه عموی مهرزاد رفته بودم افتادم ...

 ی مگه نه ؟ ...تو عموش رو می شناس -

 البته ... -

 با هم شریک بودین ... -

 یه شراکت کوچولو واسه یه مدت خیلی کوتاه ... -

مهرزاد گفته بود عموش ورشکست شده بود ، اگه تو و اون با هم شریک بودین پس چطور اون ورشکست شد و تو  -

 ... یعنی این که ... 

 ... "چه شراکت شیرینی هم بود  "هرزاد افتادم : به یاد چهره عصبی و پوزخند تمسخر آمیز م

به اون که حاال با لذت پا رو پا انداخته بود و من رو زیر نظر داشت نگاه کردم ... دلم نمی خواست به چیزی که داشت 

توی سرم شکل می گرفت حتی فکر کنم ولی انقدر با این طرز نگاه کوروش آشنا بودم که حدس بزنم موضوع چیه 

... 

 دستی به پیشونیم کشیدم : خدای من کار تو بود ...

 به اون که با لبخند سرشو تکون داد نگاه کردم و گفتم :

 فتاح هم بهت کمک کرد ... -

 درسته ... -

 با ناراحتی گفتم : ولی اینا چه ربطی به مهرزاد داره ؟ ...

 یکسری پرونده و مدرک از گاوصندوق خونه فتاح گم شده ... -

 درگم نگاش کردم ... سر

 همون زمانی که آقای دکتر واسه چند شب مهمون سارا خانم بودن و فتاح و زنش هم مسافرت بودن ... "دقیقا -

 ابروهاش رو باال داد : خوب ...

در حالی که سعی می کردم به هر چیزی واسه رد این مسئله چنگ بزنم گفتم : حرفت مسخره است مهرزاد که رمز 

 ق رو نداشت ...گاو صندو

 درسته ولی سارا خانم که رمز رو می دونستن ... -

 یعنی تو می گی ... -

 فهمیدنش خیلی سخت نیست ... حساب دو دو تا چهار تاس ... -

 من باور نمی کنم تو مهرزاد رو نمی شناسی ، اون همچین آدمی نیست ... -
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گر اینا واقعیت داشت می شد خیلی رفتارای عجیب ولی یه چیزی برخالف حرفام داشت توی سرم می چرخید ا

 مهرزاد رو باهاش توجیه کرد ... ولی با این وجود دوباره گفتم :

 من باور نمی کنم ...  -

 و با التماس بهش نگاه کردم : نمی تونه همش نقشه باشه ...

ولی خوب همونقدری که بتونه اسنادی البته نقشه خیلی خوبی هم بوده ... درسته که از خودش زیادی رد پا گذاشته  -

 برضد فتاح پیدا کنه انگار انقدر واسش ارزش داشته که تمام این ریسک ها رو به جون بخره ...

بعد اون ماجرا بود که مهرزاد خان شما با سارا بهم می  "و رو به من که با بیچارگی نگاش می کردم ادامه داد : و دقیقا

 می کنه ...زنه و روابطش رو باهاش قطع 

یاد مجید و اون روزی که واسه اولین بار توی خونه مهرزاد دیده بودمش افتادم ، اون روز اونا سخت مشغول زیر و رو 

کردن یکسری پرونده و برگه جلوی روشون بودن و این که چقدر مهرزاد اصرار داشت من برگردم باال و تا موقعی 

 که مجید اونجاست پایین نیام ...

 سردی نگاش کردم : تو چطوری این چیزا رو می دونی ؟ ...با لحن 

من همیشه مواظب دور و برم هستم وگرنه اگه بخوام نسبت به اطرافم بی توجه باشم که کالم پس معرکه اس ...  -

البته فتاح باهام صحبت کرد و گفت که از گاوصندوق خونه اش با وجود پول و جواهراتی که توش بود فقط اسناد و 

ارک مهمش مفقود شده ... و چون گاوصندوق به دست سارا باز شده بود و اسناد هم همه به ضرر خودش بودن مد

 نمی تونست با پلیس در میون بذاره ... بعد یه مدت به این نتیجه رسید که بهترین کار اینه که ...

 

 هرزاد تا اسناد رو پیدا کنه ...سرمو باال گرفتم و با ناباوری بهش نگاه کردم : یه نفر رو بفرسته خونه م

 ... "با لبخند نگام کرد : دقیقا

 اگه واقعیت داشت حاال می شد دلیل موندن های گاه و بی گاه مجید توی خونه مهرزاد رو درک کرد ...

 با صدای لرزونی گفتم : تو از کی متوجه این چیزا شدی ؟ ...

 از وقتی که برگشتم ... -

داد : من توی این چند روز چیزایی رو فهمیدم که تو با وجود چند ماه زندگی کنار اون متوجه  و با عصبانیت ادامه

 نشدی ...

 و با تاسف نگام کرد ...

حس می کردم حالم خوب نیست ... بی حس تر از اون بودم که سرمو باال بیارم و به کوروش نگاه کنم ... همش 

عیت داشت بازم تمام این چیزا تقصیر اون بود ... اون با این کاراش باز داشت تقصیر اون بود ... اگه تمام این حرفا واق

همونطوری که کوروش  "کاخ آرزوهام رو نابود می کرد ... بازم به خاطر اون من داشتم صدمه می دیدم ... اگه واقعا

... دیگه هیچی نمی  گفت مهرزاد می خواست مثل سارا من رو هم به بازی بگیره ... لبخند تلخی روی لبام نشست

 تونست مرهمی واسه زخم های این دل شکسته ام باشه ...

 نگاهش کردم ... شاید زمان این رسیده بود که اونم به سزای کاراش برسه ... 

 با لحن سردی گفتم : خوب شاید توی اونا چیزی بر علیه تو هم پیدا شه ...
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نوشیدنی اش رو جلوی بینی اش می گرفت ، با لذت بوش کرد و خنده ای از سر لذت کرد و بعد در حالی که لیوان 

گفت : تو کوچولو هنوز نتونستی من رو خوب بشناسی ... من هیچ وقت کاری نمی کنم که دست کسی آتو بدم که 

 بتونه بر علیه ام مدرکی جمع کنه ...

میشه سعی می کنم کارام رو و در حالی که به طرف من که روی مبل کنارش نشسته بودم خم می شد گفت : من ه

 شسته و رفته انجام بدم ... 

نگامو ازش گرفتم : از کجا انقدر مطمئنی ... شاید فتاح برعلیه تو حرفی بزنه ، اون وقت پای تو هم وسط این ماجرا 

 کشیده می شه اون وقت می خوای چی کار کنی ؟ ...

 سرشو آروم تکون داد : درسته ...

 ه ... پس چرا کاری نمی کنی ... یعنی تو نگران این نیستی که ...با تعجب گفتم : درست

 تا اون موقع ما از کشور خارج شدیم ... -

 چی ؟ ... -

 از جام بلند شدم و با چشای از حدقه دراومده نگاش کردم ...

 داری از چی حرف می زنی ؟ ... -

 ما چند روز دیگه از ایران می ریم ... -

 چیه ؟ ...منظورت از ما  -

 با جدیت و نگاهی نافذ نگام کرد : یعنی من و تو ...

در حالی که چند قدم به عقب بر می داشتم گفتم : نه ، نه ،نه من با تو هیچ جایی نمیام ... زده به سرت ... خدای من ... 

 من همین جا می مونم ...

روزایی که من حتی دوست نداشتم بهشون در حالی که سعی می کردم به چشاش که حاال داشت دوباره به سردی 

فکر کنم می شد ، بدون این که نگاش گفتم : بذار همین جا رک و راست حرفامونو با هم بزنیم ... من می خوام همین 

 جا پیش مسعود بمونم ... پیش کسایی که دوستشون دارم و من واسه اونا مهمم ...

 اشتن ها می شه دیگه درسته ...با تمسخر گفت : آقای دکتر هم شامل این دوست د

 بی توجه به طعنه حرفش به طرف پله ها رفتم : من همین جا می مونم ... 

من باید زنگ می زدم ، موبایلم کجاس ... سریع از پله ها باال دویدم ... من باید به یکی زنگ بزنم ، باید با یکی حرف 

ا وجود حرفایی که از کوروش شنیده بودم دلم می خواست بزنم ، بگم کوروش می خواد من رو با خودش ببره ... ب

از کجا معلوم شاید تمام این حرفا رو کوروش بهم زده تا من رو با خودش همراه کنه  "االن پیش مهرزاد بودم ... اصال

 ... "همه اش تشابه زمانیه ... حتما  "همینه ، حتما "... آره حتما

 جلوی در اتاقم خشکم زد ...

 رین اینجا چه غلطی می کنید ؟ ...شما دا -

 کارتون رو انجام بدین ... -

 به عقب برگشتم و رو به کوروش که پشت سرم توی چهارچوب در اتاق ایستاده بود گفتم : اینجا چه خبره ؟ ...

 با خونسردی گفت : هیچی ، فقط چند روز به خودت استراحت بده و سعی کن ذهنت رو آروم کنی ...

 ش رو بر گردوندم و فریاد زدم : دست به لپ تاپ من نزن ...با حرص از
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 مثل همیشه به جای این که توجه شون به من باشه نگاشون به پشت سرم دوخته شده بود ...

 تمام وسایلی رو که گفتم از اتاق بیرون ببرید ... -

 چرا داری این کار رو می کنی ؟ ... -

 تا زمان رفتنمون تو حق تماس گرفتن با کسی رو نداری ... "، فعال چون بهتر از خودت تو رو می شناسم -

به اونا که لپ تاپ ، موبایل ، خط تلفن مجزای اتاقم ، هر چیزی که بشه با دنیای بیرون ارتباط داشت رو از اتاقم 

م می کرد تا نگاش بیرون می بردن نگاه کردم ... با تنها شدنمون به طرفم اومد و با وجود تقالم در حالی که مجبور

 کنم با لحنی جدی گفت :

 تا زمان رفتنمون همینجا می مونی ... "بهتره دست به کار احمقانه ای نزنی ... فعال -

 من باید توی این خراب شده چی کار کنم ؟ ...  -

می کنی تا  اشاره ای به وسایل صوتی و تلویزیون داخل اتاقم کرد و گفت : یه مدت با همین ها سر خودت رو گرم

 زمان رفتنمون برسه ...

در سکوت فقط نگاش کردم ... ولی به محض شنیدن صدای قفل شدن در اتاقم از بیرون ، به طرف کمدم دویدم و 

سعی کردم اون گوشیم رو که به خاطر اومدن مسعود خاموش کرده و اینجا مخفی کرده بودم پیدا کنم ولی نبود ... 

کم بهم کوبیدم و روی زمین نشستم ... چرا هر زمان که می خواستم با کوروش به آرامش لعنتی ها ... در کمد رو مح

برسم کاری می کرد که به غلط کردن بیفتم ... ممکن بود تمام این نرمش ها و محبت های پدرانه اش هم نقشه ای 

لذت اتفاقی باعث می شد  واسه همراه کردن من با خودش باشه ... سرمو توی دستام گرفتم ... چرا همیشه توی اوج

 که خیلی زود به واهی بودن اونا پی ببرم ...

 

 

*** 

 

 

با صدای روشن شدن موتور ماشین به طرف پنجره رفتم و به کوروش که داشت سوار ماشین می شد نگاه کردم ... 

رفتم ... حاال من باید فقط این اولین باری بود که بعد برگشتنم داشت از خونه بیرون می رفت ... از پنجره فاصله گ

 منتظر می شدم ...

زیر چشمی به در باز اتاقم نگاه کردم و به سختی سعی کردم به میلم واسه بیرون دویدن ازش غلبه کنم ... با صدای 

 گذاشتن سینی روی میز بدون این که به عقب برگردم با عصبانیت گفتم : 

 که هیچی رو توش پیدا نمی کنم ... معلوم نیست چه بالیی سر کمدم اوردین "اصال -

و در حالی که روی زمین زانو زده بودم و توی کمدم خم شده بودم با حرص گفتم : ثریا خانم اگه تشریف بیارین 

 ازتون ممنون می شم ... "واقعا

 دنبال چی می گردین ؟ ... -

ی داشتین کمدم رو زیر و رو می کردین اونا اون چند تا سی دی که ته کمدم گذاشته بودم رو پیدا نمی کنم ... وقت -

 رو چی کار کردین ؟ ...

 از روی زمین بلند شدم و به اون که حاال کنارم خم شده بود اجازه دادم تا جای من رو بگیره ...
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 ما همه چی رو همینجا سرجاش گذاشتیم ... -

گذاشته بودمش رو برداشتم و دوباره به کمی ازش فاصله گرفتم و مجسمه برنزیم که واسه این موقع کنار دستم 

 کنارش برگشتم ...

 همچنان که در حال زیر و رو کردن کمد دیواری ام بود گفت : االن پیداش می کنم خانم ...

آب دهنم رو قورت دادم و قبل از این که چیزی باعث پشیمونیم بشه مجسمه رو باال بردم و با دستایی که سعی می 

ل کنم پشتش فرود اوردم ... فریادی زد و دستش رو به عقب و روی کمرش گذاشت ، دوباره کردم لرزشش رو کنتر

مجسمه رو باال بردم و این بار کمی محکم تر از قبل توی کمرش کوبیدم ، به جلو خم شد و توی کمدم افتاد ... با 

رگی داشت افتاده بود نگاه کردم ... بز "وحشت نگاهی به در باز اتاقم و بعد به اون که حاال توی کمدم که فضای نسبتا

 خوب شد که صدای آهنگ رو زیاد کرده بودم وگرنه ممکن بود کسی متوجه چیزی بشه ... 

اون تو اتفاقی واسش بیفته از بستنش منصرف  "دستم رو واسه بستن در کمدم جلو بردم ولی از این فکر که نکنه بعدا

قبل آماده کرده بودم رفتم و در حالی که مانتو و کاپشنم رو برمی شدم ... به سرعت به طرف کوله پشتیم که از 

 داشتم سراسیمه از اتاق بیرون دویدم ... 

نگاهی به اطراف انداختم ، کسی توی راهرو نبود ... از قبل فکرش رو کرده بودم از پله های پشتی ساختمون می 

ونم ؛ ولی با دیدن در اتاق کوروش بدون این که تونستم بدون این که کسی من رو ببینه خودم رو به محوطه برس

دست خودم باشه پاهام سست شد و به در بسته اتاقش خیره شدم ... شاید می تونستم موبایلم رو دوباره پس بگیرم 

... 

با این فکر با پاهای لرزون به طرف اتاق رفتم و مردد پشت در ایستادم ... اگه توی اتاقش بود چی ، زده به سرت 

ت دیدیش که از خونه رفت بیرون ... دستگیره در رو آروم چرخوندم و با دیدن اتاق خالی نفس حبس شده ام خود

رو بیرون فرستادم ... وسایلم رو روی تخت انداختم و با عجله شروع کردم به گشتن ولی هیچی ، با ناامیدی به طرف 

روی لبام نشست ، موبایلم رو برداشتم ولی قبل  میز کارش رفتم و کشوهای میز رو سریع بیرون کشیدم ... لبخندی

از این که کشو رو دوباره ببندم چشم به یه بسته تراول ته کشو خورد ، دستم جلو رفت و اونو برداشتم ... حاال که 

 قصد فرار داشتم شاید این پول بیشتر به درد من می خورد تا کوروش ...

ی که می تونستم به طرف پلکان پشت ساختمون رفتم و در همون سریع وسایلم رو جمع کردم و با بیشترین سرعت

حال شروع کردم به پوشیدن مانتو و کاپشنم ... با بسته شدن در حیاط پشت سرم خنده ای از سر لذت کردم و بی 

که توجه به یخ بندون و لیزی زمین شروع کردم به دویدن توی کوچه ... تموم شد ... حاال من آزاد بودم که اونطوری 

 دوست دارم پیش کسایی که عاشقشون بودم زندگی کنم ...

 

 

*** 

 

 

ماشین مهرزاد رو توی حیاط دیده بودم و دیدن دوباره اش بعد چند روز واسه ناآرام کردن قلب دیوونه ام کافی بود 

رو آروم باز کردم  ... دلم می خواست جا خوردن رو توی چشاش ببینم ... چقدر دلم واسش تنگ شده بود ... در سالن

... 
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خیر سرت دکتریا  "اَه خاموشش کن خفه ام کردی ... چیه یه ساعته داری همینطوری پشت سر هم می کشی ، مثال -

... 

 چه ربطی داره ... -

 نمی دونم آقای دکتر تو خودت ربطشو پیدا کن ... -

 مجید حوصله ندارم ...  -

 : ذهنم درگیره کتیه چند روزه موبایلش خاموشه ...و بعد از کمی مکث آروم تر از قبل گفت 

لبخندی روی لبام نشست ، چقدر از این که اینجور نگرانم بود غرق لذت می شدم ... کاش کوروش اینجا بود و می 

دید این مهرزاد با اون مهرزادی که تمام مدت سعی داشت بهم بقبولونه چقدر فرق داره ... سعی کردم تپش های 

 روم کنم و واسه این که متوجه من بشن قدمی به جلو برداشتم تا از پشت دیوار سالن بیرون بیام ...قلبم رو آ

 قضیه دختر فتاح به کجا رسید ... -

 با شنیدن صدای مجید ناخوادآگاه سرجام ایستادم و گوشام رو تیز کردم ...

نم میاد بیمارستان آبروریزی می کنه چه می هیچی یه خرده اومد و رفت و پاپی ام شد و گفت اگه باهاش بهم بز -

 دونم از این مزخرفات ، ولی بعد با چیزایی که ازش می دونستم ... 

 خنده ی سرخوشش لرزی به جونم انداخت ...

 به این نتیجه رسید که بهتره همه چی رو همینطوری که من می گم تموم کنیم ... -

ی ری و با این کارات این دختره رو داری عاشق خودت می کنی ... گفتم من از اولم بهت گفتم مهرزاد داری تند م -

 بعد از تموم شدن این ماجرا ممکنه واست شر شه ...

می دونم ولی اگه طوری رفتار نمی کردم که فکر کنه من عاشقشم که نمی تونستم اون شب مدارک رو از  -

 گاوصندوق پدرش بردارم ...

 ش کنده می شه ...حس می کردم قلبم داره از جا

 من از اولم ... -

اوه مجید به خاطر خدا بس کن ، خسته نمی شی از این همه نصیحت کردن من ... مهم اون مدارک بود که به دست  -

اوردیم و حاال راحت می تونی توی دادگاه به جرم اختالس و صد تا خالف و جرم دیگه محکومش کنی ... پس تمومش 

 دارک بود ...کن ... مهم فقط اون م

 اشک توی چشام جمع شد ... یعنی حرفای کوروش همه اش حقیقت داشت ...

 حاال می خوای چی کار کنی ...  -

 چطور ؟ ... -

باورت می شه توی این مدت هیچی بر علیه بهادری پیدا نکردیم ... از اولم مشخص بود آدم زرنگیه ... ولی فکر  -

 نشه هیچی برعلیه اش پیدا کرد ...نمی کردم با دستگیری فتاح بازم 

 یعنی چی ، یعنی هنوز اعتراف نکرده ؟ ... -

 نمی دونم انگار خیلی ازش حساب می بره یا شایدم بیشتر از اونی که از بهادری بدونه دستش مدرک داره ... -

 یعنی می گی هیچ امیدی نیست ؟ ... -

 مثل دختر فتاح این بار از دختر بهادری استفاده کنی ؟ ... چیه نکنه می خوای دوباره خودت دست به کار شی و -
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 شالم رو کمی کنار زدم و سعی کردم راه نفس کشیدنم رو راحت تر کنم ... 

 اگه بدونم اینطوری دستم به بهادری می رسه ... -

 مکث کرد ... انگار قلبم داشت از کار می افتاد ... با وحشت سر جام میخکوب شده بودم ...

 چرا که نه ... -

 شکستم ... 

 تلو تلو خوران عقب رفتم ... 

امکان نداشت این چیزا واقعیت داشته باشه ... یعنی تمام مدت اون کارها ، نگرانی ها ، محبت ها ، همه ساختگی و از 

نه ای که به میز روی نقشه بود ، واسه این که االن بتونه این بار نقشه اش رو واسه من پیاده کنه ... بی توجه به ت

کنسول کنار در زدم دوباره عقب رفتم ... ریشخندش نه به کوروش که به من بود ... ریشخندی به سادگی من ... 

ریشخندی به حماقت من ... به دوست داشتنم ... نگام رو از گلدون شکسته که از روی میز به زمین افتاده بود گرفتم 

بیرون می رفتم ... از پشت پرده اشک نگام افتاد به اون دو تا که حاال با  ، باید یه جوری از این هوای خفقان آور

 ناباوری نگام می کردند ...

 دهنم رو به سختی باز کردم : چرا ؟ ...

 کتی بذار واست توضیح بدم ... -

ه همه چی رو درباره بی توجه به شرمندگی صداش بلندتر از قبل فریاد زدم : چرا لعنتی ... چرا من ... چرا من ... تو ک

 ی من می دونستی ... بس ام نبود ؟ ... چه جوری دلت اومد من رو تمام این مدت به بازی بگیری ... 

 کتی باور کن اونطوری که تو فکر می کنی نیست ... -

... در حالی که دستش رو به شدت کنار می زدم فریاد زدم : فکر کردی انقدر احمقم که دیگه به حرفات گوش کنم 

 من همین االن همه چی رو با گوشای خودم شنیدم ... 

عقب عقب رفتم و سعی کردم ازش فاصله بگیرم ... ولی بی توجه به کناره گیری هام خم شد و در حالی که بازوهام 

 رو توی دستاش می گرفت توی چشام نگاه کرد و گفت :

 کتی به حرفام گوش کن ... -

 به من دست نزن ... -

یدم نمی تونم خودم رو از بین حلقه دستاش بیرون بکشم با دستم به سینه اش کوبیدم و با گریه گفتم : وقتی د

چطوری دلت اومد ... من که همه چی رو واست تعریف کرده بودم ... چطوری حساب کوروش رو با من یکی کردی ؟ 

 ...... چطوری دلت اومد بخوای با منم همون کاری که با سارا کردی رو بکنی 

 کتی ... -

 با نفرت نگاش کردم ...

 کوروش حق داشت ... من احمق حرفاش رو باور نکردم ولی حاال که همه چیز رو با گوشای خودم شنیدم ... -

 کتی عزیزم ... -

 به من نگو عزیزم ... -

 مهرزاد ... -

 بی توجه به مجید که از پشت سر صداش می کرد توی چشام زل زده بود ...
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 بذار واست توضیح بدم ... -

 مهرزاد ... -

 با عصبانیت به عقب برگشت : چیه ؟ ...

 مجید در حالی که تلفن رو به طرفش می گرفت گفت : مهمه ...

 با عصبانیت گفت : االن نه ...

 می گم مهمه ... -

... میام و همه چی رو واست به طرفم برگشت و با لحنی که سعی می کرد آروم باشه گفت : االن بر می گردم باشه 

 تعریف می کنم ... همه چی رو ...

 دستی به صورتم کشید که به شدت پسش زدم ...

 دوباره گفت : االن بر می گردم ...

نگام رو از اونا که دوباره به طرف قسمتی از سالن که از این جا دید نداشت می رفتن گرفتم ... همه چی تموم شده 

باز کردم ... دیگه هیچی واسه توضیح دادن وجود نداشت ... واقعیت همین چیزی بود که جلوی  بود ... در سالن رو

 روم بود ، بی هیچ کم و کاستی ...

 

 

*** 

چطور فراموش کرده بودم که اینا همش بازیه ... مگه خودش بارها بهم نگفته بود که این بازی اونه ... چرا انقدر 

ت ، من یه دختر بچه ساده و زودباور بودم که فکر می کردم زندگی همین محبت های احمق بودم ... کوروش حق داش

ظاهری و دوست داشتن های الکیه ... همش تقصیر خودم بود هیچ کس مقصر نبود ، من خودم با حماقتم اجازه 

 سوءاستفاده رو بهش داده بودم ...

 

مهرزاد و نه به کوروش بیفته ... از هر دوشون کینه به دل  حاال باید چی کار می کردم ... دلم نمی خواست چشم نه به

گرفته بودم ... به خاطر اونا بود که من این وسط احساسم داشت قربونی می شد ... دیگه نمی خواستم بازیچه دست 

هیچ کدومشون بشم ... صدای زنگ موبایلم واسه چندمین بار بلند شد ، با وجود این که تمام این مدت به هیچ 

دومشون جواب نداده بودم ولی حاال تصمیم خودم رو گرفته بودم ... بهشون می گم برن به جهنم ... گوشی رو از ک

توی جیب کاپشنم بیرون اوردم ... با دیدن اسم رو صفحه گوشی ، اشک توی چشام جمع شد ... گوشی رو کنار گوشم 

 الو ...گذاشتم و با صدایی که سعی می کردم از بغض صافش کنم گفتم : 

 

 

*** 

 

همراه بقیه مسافرا سوار اتوبوس شدم ... نمی دونستم کارم درسته یا نه ، ولی االن توی این لحظه فقط احتیاج داشتم 

برم ، کجاش مهم نبود فقط دور شم ، دور شم از کسایی که سهم بزرگی توی بازیچه کردن من و زندگیم داشتن ... 

 ویبره گوشیم هدفونم رو توی گوشام گذاشتم و چشام رو بستم ... روی صندلیم نشستم و بی توجه به
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*** 

 

 

 این روزا پشت سر هم می شکنم ...

 بین من و تو بازنده ی بازی منم ... 

 تو یه چیزایی می خواستی که من نداشتم ...

 تو دستای خالیم فقط قلبمو داشتم ...

 بعد ندونستی عاشقت کیه ...

 حساسش چیه ...نپرسیدی بهت ا

 توی زندونش دروغاتو کاشتی ...

 یه راه واسه برگشتت نذاشتی ...

 هی پا به پات اومدم شونه به شونه ...

 نفهمیدم پیشت چقدر دلم ارزونه ...

 به تموم دیوارا رنگ تنهایی زدم ...

 یه شعله داره خاطراتتو می سوزونه ...

 

 

*** 

 

 ..بیا بزن ، بکش و راحتم کن .

 ولی بهم نگو که باورم کن ...

 نمی تونی ...

 نمی تونی ...

 

*** 

 

 این ساعتا که با تو گذشت پر درس بود ...

 هر چند که اعتماد به تو پر ترس بود ...

 منم دروغ بلد بودم بگم اما نگفتم ...

 با این که این همه دروغ از تو شنفتم ...

 بعد ندونستی عاشقت کیه ...

 سیدی بهت احساسش چیه ...نپر

 توی زندونش دروغاتو کاشتی ...

 یه راه واسه برگشتت نذاشتی ...

 هی پا به پات اومدم شونه به شونه ...
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 نفهمیدم پیشت چقدر دلم ارزونه ...

 به تموم دیوارا رنگ تنهایی زدم ...

 یه شعله داره خاطراتتو می سوزونه ...

 

*** 

 

 حتم کن ...بیا بزن ، بکش و را

 ولی بهم نگو که باورم کن ...

 نمی تونی ...

 نمی تونی ...

 

*** 

 

 

با ویبره گوشیم سرمو از روی شیشه اتوبوس برداشتم و به صفحه اش خیره شدم ... کوروش ... همینطور که موبایل 

ار هم داخل رستوران در حال توی دستام بود نگام رو به بیرون اتوبوس دوختم ... چشام بین خونواده هایی که کن

خنده و صحبت بودن به گردش در اومد ... پس سهم من چی بود ... یعنی کنار این همه شادی و آرامش سهم من این 

اتوبوس خالی بود ... نگام دوباره به اسم کوروش برگشت ، دستم دکمه وصل رو فشار داد و صدام سکوت اتوبوس رو 

 شکست ...

 

 

*** 

 

س پیاده شدم و بین جمعیت شلوغ اطرافم چشم گردوندم ... با دیدنش که از دور واسم دستی تکون داد و به از اتوبو

 طرفم می اومد ، لبخندی روی لبام نشست و به درستی کارم ایمان اوردم ...

محبت گفت : آروم پشت سرش از پله ها باال رفتم ... در رو باز کرد و در حالی که آروم دستش رو پشتم میذاشت با 

 برو تو ...

متری که می دونستم می تونه مطمئن ترین جای دنیا واسه  52،  22وارد هال کوچک خونه شدم ، یه خونه کوچک 

 پیدا کردن دوباره آرامش من باشه ...

سیامک در حالی که کفشاشو از پاش در می اورد و توی جاکفشی میذاشت چند بار خاله رو صدا زد ... وقتی جوابی 

 نشنید به طرف یکی از اتاقا رفت و درش رو باز کرد ، دوباره به طرفم برگشت و گفت : 

 دوباره رفته پیش این همسایه پائین ایه ... خیلی با هم جور شدن ...  "احتماال -

دستم رو کشید و در حالی که من رو دنبال خودش به طرف راهرو کوچیکی که در قسمت سمت راست هال قرار 

 خیلی خسته ای ... "برد گفت : بیا حتما داشت می

در یکی از اتاقا رو باز کرد و در حالی که سریع شروع به جمع کردن وسایلش که همه جای اتاق شلوغش پخش شده 

 بود می کرد رو به من که توی چهارچوب در اتاق ایستاده بودم گفت :
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 بیا تو ، می تونی اینجا راحت استراحت کنی ... -

 ت چی ... اگه من بیام اینجا خودت می خوای کجا بخوابی ؟ ...پس خود -

 تو نمی خواد نگران من باشی ... من توی سالن هم می تونم بخوابم ... -

 نه ، نه سیا بذار من می رم توی اتاق خاله می خوابم ... -

یدم سخت بود تو رو می فرستم بیا اینجا استراحت کن اگه د "کتی دیوانه شدی ، من که با تو تعارف ندارم فعال -

 اتاق مامان ...

 ممنونم سیا ... -

با محبت نگام کرد و گفت : خواهش می کنم دختر خوب ... با این که نمی دونم چی شده که اینطوری یهویی پاشدی 

 بمونی ...اومدی اینجا ولی از این بابت خیلی خوشحالم ... اینو رو هم بدون تا هر وقت دلت بخواد می تونی اینجا 

 مرسی ... -

 خوب راحت بخواب ... مامانم االنا دیگه پیداش می شه ... -

 ممنونم ... -

در حالی که در رو می بست با خنده گفت : راستش رو بخوای من باید ازت تشکر کنم چون خیلی دلم واست تنگ 

 شده بود ...

 لبخند تلخی رو لبام نشست و زیر لب گفتم : دیوونه ...

بسته شدن در گوشه اتاق نشستم ... حتی یه لباس واسه عوض کردن نداشتم ... انقدر سریع از تهران بیرون زده  با

بودم که به جز همون کوله ای که موقع فرار از خونه کوروش با خودم برداشته بودم هیچ چیز دیگه ای همراه خودم 

که از توی اتاق کوروش برداشته بودم نگاه کردم ... خوبه  نداشتم ... زیپ کوله پشتیم رو باز کردم و به بسته تراولی

 حداقل اینا رو با خودم داشتم ... 

 

 

*** 

 

 در اتاق آروم باز شد ...

 هنوز نخوابیدی ؟ ... -

 وقتی سکوتم رو دید کنارم روی زمین نشست : نمی خوای بهم بگی چی شده ؟ ...

 چشای اشکیم رو بهش دوختم : نه ...

 ا چی باعث شده که تو رو اینطور آشفته کنه ، کتی بهم بگو سعی می کنم تا جایی که بتونم کمکت کنم ...چر -

در حالی که دوباره سرمو روی زانوم میذاشتم با صدای گرفته ای گفتم : فقط بذار یه مدتی اینجا بمونم ... وقتی که 

 الن نمی تونم ...آروم تر شدم خودم همه چی رو واست تعریف می کنم ... ولی ا

نفس صدادارش رو بیرون فرستاد و بدون این که چیز دیگه ای بگه از کنارم بلند شد ... با بسته شدن در دوباره 

سرمو از روی زانوم بلند کردم و به صفحه موبایلم که داشت خاموش و روشن می شد نگاه کردم ... چرا این کار رو 

 باهام کردی ...
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 *** 

 

 "واهش می کنم جوابم رو بده ، بذار واست توضیح بدم ، باور کن اونطوری که تو فکر می کنی نیست ... کتی خ "

 "کجایی داری نگرانم می کنی ، اگه نمی خوای باهام حرف بزنی حداقل جواب اینا رو بده ...  "

 "کتی به خاطر خدا هم شده جوابم رو بده تا حداقل بفهمم حالت خوبه یا نه ...  "

 "داری شورش رو در میاری ... فکر می کنی این بچه بازی ها راهشه ؟ ...  "دیگه واقعا "

خواهش می کنم فقط یه جوری بهم بفهمون که خوبی ... باور کن اون وقت تا زمانی که تو نخوای مزاحمت نمی شم  "

 ..." 

 

می کردم با خوندنشون ممکنه سست شم و بقیه پیام ها رو بدون این که بخونم شروع کردم به پاک کردن ... حس 

دست به کار احمقانه ای بزنم و دوباره خام حرفاش شم ... دو روز بود که اینجا طاقت اورده بودم پس می تونستم 

 بازم تحمل کنم ... 

گوشی رو کنارم گذاشتم و در حالی که روی زمین دراز می کشیدم بهش خیره شدم ... با روشن و خاموش شدن 

اش دوباره از جام بلند شدم و به اسم روی صفحه خیره شدم ... بی اراده دستم به طرف گوشیم رفت و قبل از صفحه 

 این که متوجه کارم بشم اونو به لبم نزدیک کردم و میون اشکایی که روی صورتم می ریختن بوسیدمش ...

 

 

*** 

 

 بیرون اومدم ...لباسامو پوشیدم و از اتاق سیامک که حاال مال من شده بود 

 کجا داری می ری دخترم ... -

 می رم یه جایی کار دارم ، زودی بر می گردم ... -

باشه ولی تو که اینجاها رو بلد نیستی ، خدا نکرده گم می شی ... بذار سیامک بیاد با اون برو ... تا نیم ساعته دیگه  -

 میاد ...

ن گوشه ای نشستم ... خاله هم دوباره به طرف آشپزخونه برگشت و آروم سرمو تکون دادم و با همون لباسای بیرو

 اجازه داد که من دوباره توی خودم فرو برم ... 

 با چرخش کلید توی در سرمو باال اوردم ...

 سالم خسته نباشی ... -

 ...در حالی که دستش هنوز روی دستگیره در مونده بود با تعجب نگام کرد و گفت : سالم ، چیزی شده 

 سالم پسرم خسته نباشی ... -

 مرسی چیزی شده ؟ ... -

 نه کتی می خواست بره بیرون ، بهش گفتم منتظر تو بمونه که باهاش بری ... -

 سیامک نفس راحتی کشید و گفت : آها باشه ، پاشو کتی ...

 بعد ...همینطور که روی زمین نشسته بودم نگاش کردم و گفتم : اگه خسته ای میذارم واسه 

 نه پاشو خسته نیستم ... مامان شما چیزی از بیرون نمی خواین ؟ ... -
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 نه ، مواظب خودتون باشین ... -

 با بسته شدن در دوباره رو به سیامک گفتم : سیا اگه خسته ای خیلی واجب نیست ...

 نه ، راه بیفت ... از کی انقدر تعارفی شدی دختر خوب ... -

 زدم و جلوتر از اون از پله های آپارتمان پایین رفتم ... لبخند غمگینی بهش

از مغازه بیرون اومدم و در حالی که گوشه دیواری می ایستادم شروع به باز کردن سیم کارتم کردم ... انگار لرزش 

،  دستام خیلی واضح بود چون سیا در حالی که گوشی و سیم کارتم رو از دستم می گرفت به آرومی گفت : بدش من

 مطمئنی می خوای این کار رو بکنی ؟ ...

 در حالی که نگام به دستاش بود ، بدون این که نگاش کنم گفتم : آره ...

 سیم کارت قبلیم رو از گوشی در اورد و به طرفم گرفت : بیا اینو بگیر ...

رو مشت کردم و سیم کارت رو کف دستم گذاشت و سیم کارت جدیدم رو توی گوشی انداخت ... دست لرزونم 

روی دهنم گذاشتم ... حس این رو داشتم که چیز با ارزشی توی دستامه ... آره من تنها ارتباطم با گذشته رو توی 

 دستام داشتم ... سیامک موبایلم رو به طرفم گرفت و در سکوت بهم نگاه کرد ...

بودنش خیلی واضح بود رو بهش گفتم : در حالی که سعی می کردم لرزش صدام رو کنترل کنم با لبخندی که تصنعی 

 االن باید شیرینی بخرم ؟ ...

با انگشت شستش اشکی که از گوشه چشم در حال سر خوردن بود رو پاک کرد و گفت : نمی دونم خودت چی فکر 

 می کنی ؟ ...

: آره باید بخرم  نفس بلندی کشیدم و در حالی که چشام رو پاک می کردم با لحنی که سعی می کردم شاد باشه گفتم

 ... بیا باید زود برگردیم خونه ، خاله منتظرمون ...

و در حالی که که جلوی سیامک شروع کردم به راه رفتن گوشه لبم رو گاز گرفتم و سعی کردم بدون این که متوجه 

 بشه اشکام رو که روی صورتم می ریختن رو پاک کنم ...

 

 

*** 

 

 بفرمائید ... -

 ومی گفتم : سالم ترانه ...با صدای آر

 کمی مکث کرد و بعد با تردید گفت : ببخشید شما ...

 منم کتی ... -

اوه خدای من کتی تویی ، دختر کجایی ، زده به سرت بی خبر کجا رفتی ، می دونی چقدر همه رو نگران خودت  -

 کردی ...

 با شنیدن صدای هیجان زده اش لبخند تلخی روی لبام نشست ...

 من حالم خوبه ، نگران نباش ... -

نگران نباشم ، می دونی این روزا هر کی من رو می بینه ، پرستارا ، خانم ساالری حتی خانم محبی سراغت رو از من  -

 می گیرن ... همه از این که تو چند روزه بیمارستان نیومدی تعجب کردن ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

1 8 3  

 

 نی دکتر شکوهی چقدر نگرانته ...وقتی سکوتم رو دید با لحن سرزنشگری گفت : اگه بدو

 پوزخندی روی لبام نشست ...

 کتی چی شده ، با دکتر مشکلی پیدا کردی ؟ ... -

 نه چطور ؟ ... -

آخه چند بار سراغت رو ازم گرفت ، حتی وقتی گفتم ازت خبر ندارم باور نکرد ، باور کن تا یه مدتی یه جوری نگام  -

 می کرد که وحشت می کردم ...

 نه مشکلی باهاش ندارم ... ترانه می خوام یه خواهش ازت بکنم ... -

 چی ، راستی این شماره خودته ؟ ... -

 آره ازت می خوام که این شماره من رو به هیچ کسی ندی ... ترانه متوجه شدی به هیچ کس ، حتی دکتر شکوهی ... -

 تاده ؟ ...آخه چرا ... کتی راستشو بگو بین تو و دکتر اتفاقی اف -

 چی باید می گفتم ... آهی کشیدم ... هر چی می کشیدم از دست همین آقای دکتر بود ...

 کتی ... -

ترانه می شه ازت خواهش کنم هر روز بری بیمارستان به مسعود سر بزنی ... منم شبا همین ساعت بهت زنگ می  -

 زنم و خبرشو ازت می گیرم ...

 دت نمی ری بیمارستان ...کتی منظورت چیه ، چرا خو -

 من شاید تا مدتی نتونم برم اونجا ... -

 چرا ؟ ... -

 آخه من تهران نیستم ... -

 تهران نیستی ، پس کجایی ؟ ... -

 ترانه من باید قطع کنم ، فقط می خواستم این لطف رو در حق من بکنی ... می دونم شاید به نظرت پررویی باشه ... -

 ن چه حرفیه ... نگران نباش سعی می کنم هر روز سری اونجا بزنم و بهت خبرشو بدم ...کتی بس کن ای -

مرسی دیگه مزاحمت نمی شم ... فقط ترانه خواهش می کنم این حرفا بین خودمون بمونه ، به هیچ کس چیزی نگو  -

... 

 آخه دکتر خیلی نگرانته ... -

 رو دادی ، مجبورم این شماره رو هم عوض کنم ... خواهش می کنم ، اگه بفهمم به کسی شماره ام -

 باشه من که از کارات سردرنمیارم ... ولی اگه کتی مشکلی داری می تونی بهم بگی ... -

 ممنونم ولی فقط خودم باید حلش کنم ... کاری نداری ... -

 نه مواظب خودت باش ... -

 ممنونم خداحافظ ... -

 "ی که به حرفای ترانه فکر می کردم سرم رو به دیوار تکیه دادم ... یعنی واقعاگوشیم رو قطع کردم و در حال

اونطوری که ترانه می گفت مهرزاد نگرانم شده بود ... پوزخندی روی لبانم نشست نگران نه ، اون االن به خونم تشنه 

آره چرا که نه من باعث شده  بدش نمی اومد دستش بهم برسه تا دق و دلیش رو سرم خالی کنه ... "بود ... احتماال
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خیلی از دستم کفری بود ... نوش جونت آقای دکتر  "بودم نقشه شسته رفته ای که کشیده بود خراب بشه ... حتما

 مهرزاد شکوهی ... همیشه که تو نباید توی بازی دادن آدما برنده باشی ... شاید کمی شکست واست خوب باشه ...

 

 

*** 

 

وهام حلقه کرده بودم و به خاله که در حال نماز خوندن بود نگاه می کردم ... چقدر مهربون بود ، دستام رو دور زان

این چند روز که اینطور آشفته و بی مقدمه اومده بودم اینجا حتی یکبار هم ازم چیزی  "چقدر دلش پاک بود ، اصال

اله گرفتم و به سیامک نگاه کردم ... از جام بلند نپرسیده بود ... با سر و صدایی که از آشپزخونه می اومد نگامو از خ

 شدم و به طرف آشپزخونه رفتم ...

 چیزی می خوای ؟ ... -

با لبخند به طرفم برگشت : آره ، در حالی که پاکت چیپسی رو از روی میز برمی داشت بازش کرد و گفت : یه چیزی 

 واسه خوردن ...

وی لبام نشست آروم گفتم : مگه همین یه ساعت پیش شام نخوردی ، به با دیدن لبخندش ناخودآگاه منم لبخندی ر

 این زودی گرسنه ات شد ؟ ...

 یه مشت چیپس توی دهنش ریخت و گفت : اوه خودت می گی یه ساعت پیش ...

 خوب میوه هست از توی یخچال بردار و بخور ... -

 نطوری که دلم بیشتر ضعف می ره ...حالت خوبه من می گم گرسنمه تو می گی میوه بخورم ... او -

آهی کشیدم ، چقدر شبیه بچه ها بود ... به طرفش رفتم و پاکت چیپس رو که تو همون مدت کوتاه نصف کرده بود 

 رو از دستش کشیدم و گفتم : برو کنار ...

رفته اش به طرف یه پاکت چیپس دیگه هم برداشتم و همه رو توی ظرفی خالی کردم و بی توجه به ابروهای باال 

 یخچال رفتم و شروع به دراوردن مواد مورد نیازم کردم ...

 با ریشخند گفت : تو که از من گشنه تری دختر ...

وقتی دید هر چی که دستم می رسه رو دارم از توی یخچال در میارم به کابینت تکیه داد و گفت : جون من االن داری 

 چی کار می کنی ؟ ...

 چیپس پنیری درست کنم ... می خوام واست -

 چی ؟ ... -

 با تعجب نگام کرد : نه بابا ...

 جون من کتی بیا اینطرف تو همون تخم مرغ نیمرو واسم درست کنی من دستات رو می بوسم ... -

 گمشو دیوونه ... -

یه الیه روی چیپس ها کنارم روی صندلی نشست و رو به من که داشتم سوسیس ، کالباس ، فلفل دلمه ای و قارچ رو ال

 می ریختم گفت : جون تو ، حداقل اونطوری شاید امیدی باشه که یه چیزی واسه خوردن گیرم بیاد ...

 در حالی که پنیرها رو روی مواد رنده می کردم با چشمای تنگ شده نگاش کردم و گفتم : می دونی خیلی خری ...
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شون من می دونم و تو ... حال ندارم دوباره لباس بپوشم و برم بیرون اِ اینطوریاس ، به خدا کتی اگه گند بزنی به -

 بخرم و بیام ...

در ماکروفر رو باز کردم و در حالی که ظرف رو توش میذاشتم بی توجه به غرغرهاش گفتم : این از کجا رسیده ، 

 از این سوسول بازی ها بلد نبودی ؟ ... "قبال

هدیه همسایه عزیز مامان واسه خونه جدیده ... و زیر لب ادامه داد : نمی دونم خونه با پوزخند به صندلیش تکیه داد : 

 اجاره ای دیگه هدیه اوردنش چیه ...

 سرمو تکون دادم و در حالی که نگاهی به خونه مینداختم گفتم : رهن و اجاره است نه ؟ ...

 نه ، رهن بدون اجاره س ... -

 خونه تهران ؟ ...چه خوب ... از همون پول فروش  -

 آره ... -

اونم مثل من نگاهی به خونه نقلی انداخت و گفت : اوایل می ترسیدم از کارم پشیمون شم ولی حاال می بینم چقدر 

 هر دو به آرامش رسیدیم ... "اینطوری بهتر شده ، مامان ، خودم ، واقعا

 همه قرض ها رو دادی ؟ ... -

 نده که اونم همین دو ، سه ماه می دم و قالش کنده می شه می ره پی کارش ...بیشترش رو دادم ، یه خرده مو -

 لبخندی بهش زدم ...

 در ماکروفر رو باز کردم : بیا آماده اس ، ببین خوشت میاد ...

 به سیا که با اشتها در حال خوردن بود گفتم : چطوره ؟ ...

 محشر ... از کجا بلد بودی ... -

به آرومی گفتم : مهرزاد هر وقت حوصله داشت از این جور غذاها درست می کرد ، منم مجبور می بهش نگاه کردم و 

 کرد کنارش وایسم و یاد بگیرم ...

وقتی طرز نگاهش رو دیدم سرمو پایین انداختم ، یه خرده این پا و اون پا کردم و گفتم : خاله نگفت من چرا اومدم 

 اینجا ؟ ...

ای آهسته ای گفت : گفتم دوباره با کوروش مشکل پیدا کردی و خواستی واسه یه مدتی از کمی نگام کرد و با صد

 تهران دور باشی ...

 سرمو تکون دادم : مرسی ...

 کتی به مامان این حرف رو زدم ولی خودم چی ... تو هنوز به من هیچ توضیحی درستی واسه اینجا اومدنت ندادی ... -

 ..قرار شد بهم فرصت بدی . -

 آره قرار شد ولی تا کی ؟ ... من نباید بدونم دلیل این گریه ها و غصه ها واسه چیه ... -

 می گم ولی بذار کمی آروم شم ، اون وقت همه چی رو واست تعریف می کنم ... -

 واسه این که یه حرفی زده باشم بی منظور گفتم : راستی سیامک تو هنوز اون شماره قبلیت رو داری ؟ ...

 چطور ؟ ... -

 هیچی همینطوری پرسیدم ... -

 با حالتی متفکر نگام کرد ...
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آره اون شماره دائم تهران واسم اینجا کلی هزینه می افتاد ، با همین اعتباری ها راحت ترم ... حاال واسه چی  -

 پرسیدی ؟ ...

 همینطوری ... خوب من می رم بخوابم ، یه خرده سرم درد می کنه ... -

ز آشپزخونه بیرون اومدم و آهسته از کنار خاله که روی زمین دراز کشیده بود و چادری روی سرش انداخته بود ا

گذشتم و خودم رو به اتاقم رسوندم ... چقدر سخت بود یادآوری اون روزا وقتی می دونستم دیگه هیچ وقت هیچ 

 چیزی مثل سابق نمی شد و همه چیز دروغی و پوشالی بود ...

 

 

*** 

 

خاله بود که واسه خرید رفته بود سوپری سر کوچه ... توی همون  "با باز شدن در سالن از اتاق بیرون اومدم ... حتما

 راهرو نرسیده به هال به خاله که داشت خریدا رو تو می اورد گفتم :

 چقدر دیر کردید نگران شدم ... -

 خانم زمانی حرف می زدم متوجه نشدم ...با لبخند نگام کرد : دیر شد ؟ ... آخه داشتم با 

 و به عقب برگشت و گفت : خانم زمانی جان بفرما تو ...

تازه اون موقع بود که متوجه خانم مسن هم سن و سال خاله شدم که با دیدن من در حالی که سر تا پام رو برانداز می 

 کرد گفت : لعیا جون نگفتی مهمون داری ؟ ...

ادر و روسری اش رو از سرش در می اورد با لبخند به من که داشتم وسایل خرید رو روی کابینت خاله در حالی که چ

 آشپزخونه میذاشتم نگاهی کرد و گفت : آره دخترم اومده یه مدت پیش من بمونه تا من رو از تنهایی درآره ... 

 با لحن خاصی گفت : از اقوام ان ؟ ...

 شناهاس ...خاله سر بسته گفت : دختر یکی از آ

و بعد واسه عوض کردن بحث رو به من که هنوز پشت اپن آشپزخونه نگاشون می کردم گفت : دخترم اگه زحمتی 

 نیست واسه خانم زمانی چایی بیار ...

 چشمی گفتم و زیر نگاه های سنگین خانم زمانی شروع به ریختن چایی کردم ...

 رو دربیارم ...لعیا جان اگه آقای مهندس نیستن من روسریم  -

 تا عصر سرکاره ، راحت باش ... "نه سیامک معموال -

زیر چشمی به اون که داشت روسری رو از سرش باز می کرد و موهای مش کرده اش رو با دست حالت می داد نگاه 

خودش اجازه  ازش خوشم نیومده بود ... معلوم بود از اون زنایی بود که با یه جان و عزیزم گفتن به "کردم ... اصال

 می داد درباره هر کس و هر چیزی نظر بده و دخالت کنه ...

 همینطور که ظرف شیرینی رو روی میز میذاشتم به خاله که داشت پارچه ای رو با قیچی برش می داد نگاه کردم ...

 مبارک باشه ... ایشاهلل واسه خوشی ... -

 قربون دستت لعیا جون ، واسه آرزوئه ... -

 لحن خاصی ادامه داد : گفتم شاید مراسم چیزی بشه ، گفتم شما دستت سبکه ...و با 
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بی توجه به حرفاش ابروهام باال رفت ... پس این خانم مادر آرزو بود ، همون همسایه پائینی که خاله واسه سیامک در 

م که چقدر دلش می خواد که اون نظر گرفته بود ... این چند روز خاله کلی واسم درد و دل کرده بود و حاال می دونست

 عروسش بشه ... با تعجب دوباره نگاهی به خانم زمانی انداختم ...

 بفرمائید ... -

یه نگاه به من که جلوش سینی چای رو گرفته بودم کرد و یه نگاه به چای و با پوزخند گفت : چطور پیش لعیا جون 

 یاد نگرفتی ... که انقدر کدبانوئه شما هنوز یه چایی درست کردن رو

 چشام گرد شد ... 

به اون که با پوزخند به استکان خوش رنگ چای توی دستش نگاه می کرد خیره شدم ... حرصم گرفت ، بدم نیومد 

برگردم بهش بگم خانم جون این چایی رو خود خاله قبل از این که از خونه بیرون بره دم کرده بود و من فقط اونا رو 

... ولی به سختی جلوی خودم رو گرفتم و نگام به خاله افتاد ، که در حالی که سعی می کرد توی استکان ریختم 

لبخندش رو مخفی کنه لب پائینش رو گاز گرفت و بهم اشاره کرد که چیزی نگم ... حوصله موندن و اراجیف شنیدن 

ه طرف اتاقم رفتم و در رو بستم ازش رو نداشتم پس با اجازه ای گفتم و بی توجه به پشت چشمی که واسم می اومد ب

... 

 اَه اَه ... از این مادر ، دختر می خواد چی باشه ...

و در حالی که سرمو با تاسف تکون می دادم زیر لب گفتم : سیامک بدبخت شدی رفت ، با این مادر زنی که من می 

 بهت گفتم ...  بینم همون روز اول زنده زنده پوستت رو غلفتی می کنه ... حاال ببین من کی

ولی بعد لبمو گاز گرفتم ... چه ربطی داره کتی چرا تو هم مثل مهرزاد شدی و همونطور که اون بدی کوروش رو به 

پای تو نوشت ، داری همین کار رو با آرزو می کنی ... شاید اون دختر همونطور که خاله ازش تعریف می کرد دختر 

 د سیامک رو نمی خواد ... آهی کشیدم و روی زمین نشستم ... خوب و خونگرمی باشه ... آره خاله که ب

و در حالی که سیم کارت قبلیم رو از توی کیف موبایلم در میاوردم و بین انگشتام می چرخوندمش با پوزخند گفتم : 

 ..آره همه که مثل تو نیستن آقای دکتر ، بعضی ها به وجود خود آدما بیشتر از اطرافیانشون اهمیت می دن .

 

 

 *** 

 

 نگامو ازش گرفتم و اطراف پارک به گردش در اوردم ...

 حاال تو همه چیز رو می دونی ... -

 و تو حرفاش رو باور نکردی ... -

 حرفاش ، چه حرفی ، یه مشت اراجیف واسه خر کردنم ... نه معلومه که نه ... -

 بهش فرصت حرف زدن دادی ؟ ... "اصال -

طرفش برگشتم : سیامک بس کن فرصت واسه چی ؟ ... من همه چی رو خیلی واضح با گوشای خودم  با عصبانیت به

شنیدم ... خیلی روشن در جواب مجید گفت که حاضره همون بازی هایی رو که سر سارا بیچاره دراورده با منم تکرار 

 کنه ... به همین راحتی ...

 .با صدای گرفته ای گفت : ولی تو دوستش داری ..
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نگام به دختر و پسر جوونی که دست در دست هم داشتن توی پارک راه می رفتن افتاد ... با پوزخند نگاشون کردم ، 

امروز و فرداس که دل یکیشون به خاطر دیگری بشکنه ... نفس بلندی کشیدم و وقتی دیدم که سیامک هنوز منتظر 

 نگام می کنه با خستگی گفتم :

ها ، می خوای بگم که من لعنتی هنوزم اونو دوست دارم ... آره دوستش دارم ، من با تمام  می خوای ازم چی بشنوی -

 وجود دوستش دارم ...

 بغض کردم : ولی انقدر احمق نیستم سیا که بخوام دوباره خام حرفاش شم ...

 شاید اونم واسه کارش دالیلی داشت ... -

 ربطی به کینه و انتقامای اونا نداشت ...دلیل واسه بازی دادن احساسات دختری که هیچ  -

 نگاش کردم : اگه تو جای من بودی می بخشیدیش ...

 بی هیچ حرفی در سکوت به جلوش خیره شد ...

 کمی که گذشت گفت : پس هیچ کس نمی دونه که اینجایی ...

 کوروش می دونه ... -

 با تعجب به طرفم برگشت : چی ... ولی از کجا می دونه ...

 خودم بهش گفتم ... -

 اونم قبول کرد ؟ ... -

به یاد آخرین باری که توی اتوبوس باهاش حرف زدم افتادم ... که چجوری ازش خواهش کرده بودم بذاره واسه یه 

مدت کوتاهی هم که شده به دور از این همه هیاهو و ماجرا دنبال آرامش از دست رفته ام برم ... که نخواد من رو 

دنبال خودش بکشونه ، وقتی می دونه تمام فکر و ذهن من اینجا پیش مسعود و ... ، وقتی می دونه این همراه  باالجبار

 "شدن باهاش هیچ وقت آرامشی واسم در پی نداره ... چقدر گریه کرده بودم ، چقدر خواهش کرده بودم ... واقعا

نگار کوروش راست می گفت و من هنوز اونو به چطور تونستم دلش رو نرم کنم ... لبخندی روی لبام نشست ... ا

 درستی نشناخته بودم ... چقدر گاهی رفتارای کوروش غیر منتظره بود ...

 یعنی االن رفته بود ... بی من ... 

با این که این چیزی بود که خودم ازش خواسته بودم ولی دونستن این که حاال هیچ کس رو ندارم چیز وحشتناکی 

رفته بود ، مسعود روی تخت بیمارستان بود ، مهرزاد ؛ پوزخندی روی لبام نشست ؛ یه تکیه گاه بود ... کوروش 

پوشالی بود و سیامک ، تا کی می تونستم توی خونه شون سربارشون باشم ... باالخره باید بر می گشتم ، ولی به کجا 

 ی نیفتاده ...می تونستم برگردم تهران و فکر کنم هیچ اتفاق "... تهران ؟ ... واقعا

 کتی ؟ ... -

 آره کوروش قبول کرد و حاال من تنهام ... -

 کتی تو تنها نیستی ، من هستم ، مامان ... -

ولی اینا همه موقتیه ... موندن من اینجا موقتیه ... همین االنشم خیلی بیشتر از حد موندم ... می دونم تو و خاله خیلی  -

خره که چی ... من که نمی تونم تا ابد خودم رو اینجا مخفی کنم ... من باید برگردم خوب تر از این حرفایین ولی باال

... من باید بتونم با خیلی از چیزها رو به رو بشم ... من خیلی خودخواهم ... مسعود رو به امان خدا توی بیمارستان ول 

 کردم و اومدم اینجا ... من خیلی خودخواهم ...
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 حرفا چیه که داری می زنی ...کتی آروم باش ، این  -

 حس می کردم دلم آشوب شده ...

از روی صندلی بلند شدم و رو به سیامک که با نگرانی نگام می کرد گفتم : سیا بلند شو یه خرده راه بریم ... نمی 

 دونم چرا یهو یه جوری شدم ...

 با نگرانی گفت : حالت خوبه ؟ ...

 یه خرده می خوام راه برم ... سرمو تکون دادم : آره ، آره فقط

و جلوتر از سیامک شروع کردم به راه رفتن ... حس بدی داشتم ... انگار حاال داشت کم کم موقعیت خودم رو درک 

می کردم ... من تنها بودم ... دیگه کوروشی نبود که دورادور مواظبم باشه ... دیگه مسعودی نبود که نگران حال و 

 ا بودم ، تنهای تنها ...روزم باشه ... من تنه

 

صدای جر و بحثشون مدتی می شد که از بیرون اتاق شنیده می شد ... نگران خاله بودم ، نباید عصبی می شد ، واسش 

خوب نبود و انگار سیامک احمق این رو فراموش کرده بود ... نگران از اتاق بیرون زدم و به طرف خاله که با صورت 

شسته بود رفتم ... کنارش نشستم و به سیامک که دستاش رو روی اپن گذاشته بود و پشت قرمز و کبود روی زمین ن

 به ما ایستاده بود با عصبانیت نگاه کردم ...

 زده به سرت حال و روز خاله رو نمی بینی ... -

 بدون این که برگرده مشت محکمی به اپن زد : تو یکی ساکت شو ...

ه چی می گه ... خوب بیا با این دختره حرف بزن شاید ازش خوشت بیاد ... این که چته دیوونه شدی ... خاله مگ -

 این همه جار و جنجال نداره ...

 با عصبانیت به طرفم برگشت و با چشایی خونبار سرم فریاد کشید : تو دخالت نکن ...

 جا خوردم ...

می بود و خیلی سخت می شد که عصبانیتش رو بروز آدم آرو "هیچ وقت تا حاال سرم اینطوری داد نکشیده بود ... کال

 بده ، ولی حاال که اونطور عصبی نگام می کرد ، آب دهنم رو قورت دادم ...

چته من بس نبودم ... حاال سر این دختره بیچاره هم داد می کشی ... دستت درد نکنه سیامک خان ... دستت درد  -

 نکنه ...

شدم ، بعد بدون این که چیزی بگه در خونه رو باز کرد و از در بیرون رفت ... می متوجه نگاه عمیق سیامک به خودم 

 دونستم با اون سر و وضع جایی جز باال پشت بوم نداره ...

در حالی که سعی می کردم لرزش بدنم رو کنترل کنم رو به خاله گفتم : من حرف بدی زدم ؟ ... باور کنید فکر نمی 

 بانی بشه ...کردم از دخالتم انقدر عص

غرغرکنان گفت : به تو چه دختر ، این پسره منه که پاک زده به سرش ... معلوم نیست چه مرگشه که هر بار حرف 

 خواستگاری رو پیش می کشم یه بساط اینجوری واسم به پا می کنه ...

 ...بی توجه به آه و ناله های خاله گوشه لبم رو گاز گرفتم ... یعنی انقدر حرفم بد بود 

 

 

*** 
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آروم از پله ها باال رفتم ، دلم طاقت نمی اورد بذارم این همه مدت ناراحت اون باال بمونه ... در پشت بوم رو باز کردم 

و نگامو توی تاریکی اطراف چرخوندم ... فضای باز و باد سردی که می وزید سوز سردی به جونم انداخته بود ... در 

ودم حلقه می کردم چند بار سیامک رو صدا کردم ... ولی فقط سکوت بود ... در پشت بوم حالی که دستام رو دور خ

رو ول کردم و قدمی به جلو برداشتم که با گذشتن سریع گربه ای از زیر پام جیغی کشیدم و قدمی به عقب برداشتم 

ته بودن گیر کنه و بخورم زمین که باعث شد پام به آجری که انگار واسه باز نگه داشتن در پشت بوم اون کنار گذاش

... همینطور که غرغرکنان به خاطر این دست و پا چلفتگی م به خودم بد و بیراه می فرستادم ، دستی روی بازوم 

 نشست ، ولی قبل از این که صدای جیغم سکوت اطراف رو بشکنه ، صدای گرفته سیامک توی گوشم پیچید ...

 . چیزیت که نشد ...واسه چی اومدی باال ... پاشو .. -

 خیلی بی انصافی سیامک ... چرا هر چی صدات زدم جوابم رو ندادی ...  -

 شاید این درس خوبی واست بشه که دیگه تو کارایی که بهت مربوط نیست دخالت نکنی ... -

 می دونستم این حرفش به قضیه چند ساعت قبل توی خونه بر می گرده ...

 م : سیا من ...دستم رو روی بازوش گذاشت

 ازم فاصله گرفت و در حالی که دوباره به سمتی از پشت بوم که توی تاریکی بود می رفت آروم گفت : برو پائین ...

یه خرده این پا و اون پا کردم ولی دلم طاقت نیورد ... منم پشت سرش راه افتادم و کنارش روی زمین نشستم و در 

 ه می کردم ، مثل خودش سکوت کردم ...حالی که دستام رو دور زانوهام حلق

 کمی که گذشت آروم گفت : واسه چی اینجا موندی برو پائین ...

 سیا می تونی باهام حرف بزنی ... -

 پوزخندش حرصی ام کرد ...

 آخه تو چته ، خاله خیلی ازش تعریف می کنه ، می گه هم خوشگله هم تحصیلکرده ... -

 ته که مادرش تو رو یه روزه قورت می ده ... ولی شاید آرزو اینطوری نباشه ...و توی دلم گفتم : حاال درس

نفس بلندی کشید و با صدای غمگینی گفت : دوستش ندارم ... عاشقش نیستم ... هیچ حسی بهش ندارم ... بازم بگم 

... 

روزم رو ببین ... می خوای به با ناباوری پوزخندی به حرفش زدم : عشق ... سیامک بس کن ... من رو ببین ، حال و 

 این فالکت بیفتی ...

طوری که انگار کلمات رو به سختی ادا می کنه با صدایی گرفته ای گفت : ولی تو هنوزم عاشقی ... اگه انقدر بده چرا 

 دست از این عشق نمی کشی ؟ ...

 لبخند تلخی روی لبام نشست ... آره هنوز عاشق بودم ...

: نمی تونم ، کاش می تونستم ، گاهی به خودم میام و می بینم ساعت هاس توی خاطراتم با اون آهی کشیدم و گفتم 

غرق لذت شدم ... طوری که انگار معتاد ذره ذره اون خاطره های با اون بودنم ... ولی وقتی به یاد میارم که اون باهام 

 چی کار کرده ، به خودم و حماقت دوباره ام لعنت می فرستم ... 

 با خودت فکر می کنی من چقدر احمقم مگه نه ... "ا لبخند تلخی نگاش کردم : حتماب

 با صدای غمگینی گفت : نه تو فقط عاشقی ...
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 می بینی همینه ... خودتم داری می گی ... پس بهتره عاقالنه رفتار کنی ... مطمئن باش خاله بد تو رو نمی خواد ... -

 و روی بازوش گذاشتم : به خاله بگم که راجع بهش فکر می کنی ...وقتی سکوتش رو دیدم آروم دستم

 برگشت و نگام کرد ، توی تاریکی چهره اش رو واضح نمی دیدم ولی لرزش صداش وجودم رو لرزوند ...

 تو اینطور می خوای ؟ ... -

 مربوط نمی شه ... به من "با تعجب گفتم : سیامک این زندگی توئه ... آینده توئه ... به قول خودت اصال

 از اون حرف منظوری نداشتم ، عصبانی بودم ... -

نه سیامک حق با توئه ... اگه می بینی امشب هم واسه اولین بار دخالت کردم به خاطر وضع خاله اس ... اون نگران  -

 قصد ازدواج نداری ... "توئه ... می دونی چرا ... چون به خاله گفتی اصال

یدم من منی کردم و گفتم : کس دیگه ای رو دوست داری ... و سریع گفتم : واسه این می گم که وقتی سکوتش رو د

 یکی دیگه رو دوست داری خوب به خاله بگو ...  "اگه واقعا

سکوتش انگار مهر تائیدی شد به حرفم ، جرات بیشتری پیدا کردم و ادامه دادم : از چی می ترسی فکر می کنی خاله 

 کنه ...ممکنه مخالفت 

 مامان نیست ... "پوزخندی زد : مشکل من اصال

 پس چی ؟ ... -

 هیچی ولش کن ... تو برو پائین ، منم میام ... -

پوفی کشیدم و از جام بلند شدم : می شه خواهش کنم وقتی اومدی پائین یه خرده عاقالنه تر رفتار کنی و به فکر خاله 

 ام باشی ...

 م : سیامک ...وقتی سکوتش رو دیدم گفت

 برو کتی برو ، می خوام یه خرده تنها باشم ... -

چقدر صداش غم داشت ... یه خرده این پا و اون پا کردم ولی باالجبار آهی کشیدم و از کنارش گذشتم ... وقتی 

نگاه  داشتم در پشت بوم رو پشت سرم می بستم دوباره به عقب برگشتم و توی تاریکی به جایی که اون نشسته بود

 کردم ... یعنی اونم عاشق بود ... لبخند تلخی روی لبام نشست و در رو آروم پشت سرم بستم ...

 

 *** 

 چطوری ؟ ... -

 با لذت نگاش کردم : عالی ، دیگه بهتر از این نمی شه ... خیلی خوش گذشت ، ممنونم سیا ...

 شادت خیلی خوبه ... با لبخند نگام کرد : بعد از این همه وقت دیدن این قیافه

 و بعد با اشاره سر گفت : بیا ...

 کجا ؟ ... -

 با دستش قسمتی از ساحل رو که دورتر و خلوت تر از جایی که ایستاده بودیم رو نشونم داد و گفت : اونجا ...

 خیلی دوره ... -

 در حالی که دستم رو می کشید گفت : بیا تنبل خانم ...

 دارم ... می دونی چند ساعته داریم این اطراف قدم می زنیم ...سیامک به خدا نا ن -
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 با حالت وسوسه آمیزی نگام کرد و گفت : بیا اگه تا اونجا باهام بیای یه چیز خوشمزه واست می خرم ...

 خنده ام گرفت ... دیوونه ...

 چی ؟ ... "مثال -

 سمبوسه ... "ابروهاش رو باال انداخت : مثال

 اونجا چه فرقی با جاهای دیگه داره ؟ ... حاال مگه -

 خوب ... -

 نفسش رو بیرون فرستاد و با کمی مکث گفت : خوب یه جورایی پاتوقم به حساب میاد ...

 نه بابا ... -

لبخندی به لحنم زد و گفت : گاهی دم غروبا که دلم می گیره میام اینجا ... از اون قسمت ساحل منظره دریا خیلی 

 ه ... قشنگ تر

 دیگه مطمئن شدم عاشقی ... -

 زیر لب تکرار کرد : عاشق ...

 به طرفم برگشت و نگام کرد : شاید ... ولی من عاقل تر از توئم ... می خوام فراموشش کنم ...

 چرا ؟ ... -

 چرا چی ؟ ... -

می خوای من بهش بگم ،  ". اصالچرا داری با خودت این کار رو می کنی ؟ ... چرا به خاله همه چی رو نمی گی .. -

 بهش می گم تو یکی دیگه رو دوست داری ...

 حرفم رو قطع کرد و در حالی سرشو تکون می داد گفت : نه همه چی تموم شد ... من اونو از دست دادم ...

 سیامک ... -

 نه اینطوری بهتره ، اون از اولم مال من نبود ... -

 متاسفم ... -

 شو تکون داد ...در سکوت فقط سر

 خوب چطوره ... -

 حاال به قسمتی که سیامک می خواست نشونم بده رسیده بودیم ... نگاهی به غروب خورشید و سرخی دریا انداختم ...

 قشنگه ، خیلی ...  -

 نگامو از دریا گرفتم : داری کجا می ری ؟

 به عقب برگشت : می رم واسه خانم خانما سمبوسه بخرم ...

 هی به اطراف کردم : از کجا ؟ ...نگا

 دوری ازمون قرار داشت رو نشونم داد و گفت : اونجا ، همین جا بشین تا بیام ... "با دستش دکه ای که با فاصله نسبتا

 باشه ... -

شیمون ولی وقتی دیدم همچنان ایستاده و نگام می کنه سرمو تکون دادم و با لبخند گفتم : چیه چرا نمی ری ... نکنه پ

 شدی ؟ ...

 نگاه عمیقی بهم کرد : نه ... پشیمون نشدم ... همین جا بمون ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

1 9 3  

 

 هنوز چند قدم نرفته بود که دوباره به طرفم برگشت : کتی ... می دونی خیلی دوست دارم ...

برادرش رو  با لذت نگاش کردم : نه بیشتر از من ... هیچ کس توی این دنیا به اندازه ای که من تو رو دوست دارم

 دوست نداره ...

 کمی نگام کرد و با لبخند محوی گفت : خوبه ... خوب من دیگه باید برم ...

روی زمین نشستم و همونطور که دستام رو توی شن ها فرو می کردم به دور شدنش نگاه کردم ... اون از من عاقل 

نداختم ... چقدر دنج و خلوت بود ، به دور از هیاهوی تر بود ... آهی کشیدم ... نگامو ازش گرفتم و نگاهی به اطراف ا

اطراف ... دستام رو از پشت ستون بدنم کردم و در حالی که سینه ام رو از هوا پر می کردم چشامو بستم ... چقدر 

آرامش ، با لذت دوباره نفس عمیقی کشیدم ، چه بوی خوبی ... نه اشتباه نمی کردم ، حس این که کسی کنارمه باعث 

شد لبخند از روی لبام بره ... سریع چشامو باز کردم ... سرمو انقدر عقب برده بودم تا بتونم صورت کسی رو که 

مقابلم ایستاده بود رو ببینم ... از جام پریدم و در حالی که سعی می کردم تعادلم رو حفظ کنم چند قدم عقب رفتم و 

 بهت زده بهش خیره شدم ...

 سالم ... -

 و قورت دادم و نگاهی به اطراف انداختم ...آب دهنم ر

 نگران نباش هیچ کس این اطراف نیست ... -

 و در حالی که با دست به ساحل خلوت اشاره می کرد با خونسردی گفت : فقط منم و تو ...

 با ناباوری نگاش کردم : تو اینجا چی کار می کنی ؟ ...

 خوشحال نشدی از دیدنم ؟ ... -

 ستی پیدام کنی ؟ ...چطور تون -

 خودت چی فکر می کنی ؟ ... -

 و در حالی که توی چهره ی عصبیم دقیق می شد با خونسردی گفت : سیامک بهم زنگ زد و گفت اینجایی ...

 با بهت نگاش کردم : سیامک ... اون ، اون که شماره ی تو رو نداشت ...

کرده بود ...  save... اون شماره من رو توی گوشیش یادت نیست اون شبی که از گوشی من بهش زنگ زدی  -

 چند روز بعد از ناپدید شدن تو باهام تماس گرفت ... ازم توضیح خواست که چه اتفاقی واسه تو افتاده ...

 و تو از همون موقع می دونستی من اینجام ... -

ند نگام کرد ؛ گفت نمی خواد من بازم باعث سرشو تکون داد : نه سیامک بهم نگفت .. وقتی حرفام رو شنید ؛ با پوزخ

 آزار دوباره تو بشم ... ولی اجازه داد گاهی باهاش تماس بگیرم و حال تو رو جویا شم ...

 پوزخندی روی لبام نشست ...

 و توی این تماسا تونستی انقدر پیش بری و با حرفات فریبش بدی که آدرس اینجا رو بهت بده ... -

به من که با اعصابی داغون دست روی پیشونیم گذاشته بودم و سعی می کردم به این احساس دوگانه فقط نگام کرد ، 

 ی عشق و نفرتی که با دیدن دوباره اش دچارش شده بودم غلبه کنم ...

 بدون این که نگاش کنم با صدای لرزون گفتم : از اینجا برو ...

 اومدم دنبالت برت گردونم تهران ... -

 صبی کردم : چی باعث شده که تو فکر کنی من بعد اون ماجرا با تو بر می گردم ...خنده ی ع
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 کتی من و تو باید با هم حرف بزنیم ... -

 من هیچ حرفی با تو ندارم ... -

 با لحن جدی گفت : ولی تو باید به حرفای منم گوش بدی ...

 می زنی ...باید ؟ ... فکر کردی کی هستی که با این لحن باهام حرف  -

برعکس من که عصبی بودم اون با خونسردی چند قدم به طرفم برداشت و با آرامش گفت : کتی ما هنوز حرفای 

 ناگفته زیادی داریم که بهم بزنیم ...

چند قدم به عقب برداشتم و در حالی که توی چشاش زل می زدم با تمسخر گفتم : آره حق با توئه ، هنوزم یه حرف 

نده و اونم اینه که من از تو متنفرم ... شنیدی چی گفتم متنفر ... و دیگه هم نمی خوام چشم به چشت واسه زدن مو

 بیفته ...

با چند گام بلند خودش رو بهم رسوند و بی توجه به مقاومتم در حالی که من رو توی آغوشش می کشید با لحن 

ر که من عاشقتم ، کتی به هر چی که تو بخوای قسم خاصی گفت : نه تو منو دوست داری ، تو عاشق منی ... همونطو

 می خورم که عاشقتم ... از همون روز اول که دیدمت عاشقت شدم ...

 

در حالی که مجبورم می کرد بهش نگاه کنم با لحنی که تپش های قلب دیوانه ام رو بیشتر می کرد ادامه داد : با تمام 

، این واقعی ترین احساسیه که تا حاال داشتم ... به من نگاه کن ... به هر وجود عاشقتم ... کتی این دیگه بازی نیست 

 چی که بخوای قسم می خورم دوستت دارم ...

انگار مقاومتم داشت تحلیل می رفت ، من همون جایی بودم که مدت ها حسرتش رو خورده بودم ؛ توی آغوشش ؛ و 

... ولی چرا نمی تونستم باورش کنم ... من همه اعتمادم حرفایی رو می شنیدم که مدت ها تشنه شنیدنشون بودم 

بهش رو از دست داده بودم و حاال داشتم میون ناباوری و شک و تردید دست و پا می زدم ... صورتش داشت بهم 

نزدیک می شد ، داشتم تسلیم می شدم ، تسلیم آغوش گرم و عطر خوش بدنش ، سرمو باال اوردم و توی چشاش 

. یه لحظه از دیدن برق خاص توی چشاش جا خوردم ، من این نگاه ، من این برق پیروزی رو می نگاه کردم ..

شناختم ، خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم و قبل از این که متوجه کارم باشم دستم باال بردم و محکم روی 

گرفتم ... تمام بدنم داشت می  صورتش فرود اوردم ... سینه ام از خشم و نفرت باال و پائین می رفت ... ازش فاصله

 لرزید ، بی توجه به کف دستم که گزگز می کرد با عصبانیت سرش فریاد زدم :

 چطور جرات می کنی دوباره اون بازی ها رو باهام از سر بگیری ... من ازت منتفرم ، می فهمی متنفر ... -

 بدون هیچ حرفی با لبخند تلخی نگام کرد ...

حالی که روی زمین می نشستم با بغض گفتم : دیگه نمی ذارم احساسم رو به بازی بگیری ...  مقاومتم شکست و در

 نمیذارم من رو بازیچه خودت کنی ... نمیذارم ...

کنارم روی زمین زانو زد و کف دستم رو که از شدت درد و سوزش با دست دیگه ام مالش می دادم با وجود مقاومتم 

و روش گذاشت و بوسه ای تبدار ازش گرفت ... احساس کردم داغ شدم ، حس می کردم باال اورد و لبای مرطوبش ر

آتیشی به جونم افتاده که فقط با دور شدن از اون شاید موفق بشم خاموشش کنم ... مچ دستم رو از بین دستاش 

گردوندم ... من  بیرون کشیدم و در حالی که ازش فاصله می گرفتم ، از جام بلند شدم و توی تاریکی اطراف چشم
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باید از اینجا می رفتم ، باید ازش دور می شدم ... موبایلم رو از جیبم دراوردم ... باید به سیامک زنگ می زدم ، باید 

 بهش می گفتم بیاد دنبالم ...

م با به طرفم اومد و موبایلم رو از دستم بیرون کشید ... عصبی تر از اونی بودم که کنترلی روی رفتارم داشته باش

 فریاد گفتم : بدش به من ...

 در حالی که اونو توی جیبش میذاشت با خونسردی گفت : واسه چی ؟ ...

 لعنتی تو چی از جون من می خوای ... -

 می خوام به حرفام گوش بدی ... -

 دیگه نمیذارم باهام بازی کنی ... -

بود تمام اون مدتی که توی خونه ام باهام تنها بودی  من هیچ وقت نخواستم بازیت بدم ، مطمئن باش اگه قصدم این -

 راهی واسه انتقام از کوروش پیدا می کردم ...

 و با لحن بدی توی چشام زل زد و گفت : هر جوری که فکرش رو بکنی ...

حرص  دستم رو باال بردم ولی قبل از این که روی صورتش بنشینه ، دستم رو توی هوا گرفت و بی توجه به تقالم با

گفت : اینو بفهم که من هیچ وقت قصد بازی دادن تو رو نداشتم ... من همیشه به تو به چشم خواهرزاده مسعود نگاه 

 کردم ، نه دختر کوروش ، می فهمی ...

 نه ، نه نمی فهمم ... ولم کن ... ازت متنفرم ... نمیذارم مثل سارا من رو هم بازیچه خودت کنی ... -

سم با سارا فرق داشتی ... انقدر واسم مهم بودی که هیچ وقت سعی نکردم با بازی گرفتن بس کن ، تو وا -

 احساساتت به کوروش برسم ...

 خنده ی پرتمسخری کردم ...

فکر کردی دیگه این حرفات رو باور می کنم ... من خودم با گوشای خودم حرفات رو با مجید شنیدم ... حاال  -

ه ... این بار به وسیله من برعلیه کوروش مدرک گیر بیاری ولی اینو بدون دیگه از این اومدی که اینجا که چی بش

 خبرا نیست ... من بهت این اجازه رو نمی دم ...

به من گوش کن ، شاید اون حرفا رو شنیده باشی ولی واقعی نبودن ... به هر کی می خوای قسم می خورم اون حرفا  -

ید من اون حرفا رو به مجید زده باشم ولی هیچ وقت نمی تونستم همون کاری که با سارا از ته قلبم نبودن ... کتی شا

 کردم رو با تو بکنم ...

باور نمی کنم ... فکر کردی با چهار تا حرف می تونی کاری کنی که ببخشمت ... نه ... بهتره از این جا بری ... ازت  -

 ف و محبتت یه نیت خوابیده ...بدم میاد ، از تویی که حاال می دونم پشت هر حر

 کتی ... -

بی توجه به عصبانیت چشاش با تمسخر بهش زل زدم و گفتم : و بهتره بری به اون دوست پلیس عزیزت بگی واسه 

 گیر انداختن کوروش بهتره دنبال یه راه حل دیگه بگرده ...

 دیگه داری شورش رو در میاری ... -

وباره ببینش و بهش بگم گناه فقط دیدن تار موی یه دختر نامحرم نیست ، شاید می دونی خیلی دلم می خواد د -

 بازی دادن احساسات دیگران گناه بزرگ تری باشه ...

 دستش رو توی موهای لختش فرو برد و با حالت عصبی گفت : اون مقصر نیست ، اون با کارام مخالف بود ...
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مخالفتش تا کی بود ... فکر می کنی اون روز که داشتین توی خونه مدارک  ؟ ... خدای من ... "با تمسخر گفتم : واقعا

 رو زیر و رو می کردین رو یادم نیست ... اون روز بهش نمی اومد خیلی ناراحت و مخالف کارای تو باشه ...

م همه چی با لحنی که سعی می کرد متقاعدم کنه گفت : کتی تو االن عصبانی هستی ، بهت حق می دم ولی قول می د

رو جبران کنم ... می ریم وسایلت رو جمع می کنیم و برمی گردیم تهران ، اون وقت هر وقت که آروم تر شدی می 

 شینیم و راجع بهش با هم صحبت می کنیم ... باشه ...

 ین جا بمونم ...تا یه مدتی هم "ازش فاصله گرفتم و با بی خیالی گفتم : نه ، من با تو هیچ جایی نمیام ... می خوام فعال

 دیگه بسه ، دیگه حوصله بچه بازی های تو رو ندارم ... -

 و در حالی که مچ دستم رو توی دستاش می گرفت با لحن جدی ای گفت : راه بیفت بر می گردیم تهران ...

 ولم کن ، چرا دست از سرم بر نمی داری ؟ ... -

ارم مسعود رو با حرفای الکی سرمی دوونم ... ولی دیگه نمی دونم با عصبانیت گفت : واسه این که من دو روزه تمام د

 باید جوابش رو چی بدم ...

و در حالی که من رو دنبال خودش می کشید گفت : پس بهتره با زبون خوش خودت با من بیای وگرنه به جان 

با خودم بر می گردونم  خودت که واسم خیلی عزیزه اگه شده دست و پات رو ببندم این کار رو می کنم و تو رو

 تهران ...

 بهت زده از حرفایی که شنیده بودم مات و مبهوت چنگی به بازوش زدم و گفتم : داری از چی حرف می زنی ؟ ... 

 وقتی دیدم بی توجه بهم داره من رو به طرف ماشینش می بره با عصبانیت گفتم : مهرزاد مگه با تو نیستم ...

 رد : مسعود به هوش اومده ...به طرفم برگشت و نگام ک

شوک زده از این حرف فقط بهش خیره شدم ... ترانه چند روز بود که ماموریت کاری بهش خورده بود و من هیچ 

 خبری از مسعود نداشتم ... 

 به هوش اومده ؟ ... -

تمام مدت سراغ تو رو  روزه به هوش اومده ... 0در حالی که کمکم می کرد تا روی پاهای سستم سرپا بمونم گفت : 

می گرفت ... نمی دونستم باید چی جوابش رو بدم ... مجبور شدم دست به دامن سیامک بشم ... انقدر باهاش حرف 

 زدم تا راضی شد که آدرس اینجا رو بده ...

بود توی اوج خوشی واسه شنیدن خبر به هوش اومدن مسعود دردی توی قلبم پیچید ، پس مهرزاد واسه من نیومده 

... اون به این خاطر که مسعود به هوش اومده بود می خواست من رو بر گردونه ... اگه مسعود حالش خوب نمی شد 

 مثل تمام این چند وقت که سراغی از من نگرفته بود بازم دنبالم نمی اومد ...

انجام شد ... می تونی بری ، در حالی که خودم رو از بین دستاش بیرون می کشیدم با پوزخند گفتم : باشه ماموریتت 

 من خودم برمی گردم تهران ...

 چی ؟ زده به سرت ...  -

 نشنیدی چی گفتم می تونی بری من همونطور که خودم تنهایی اومدم می تونم تنهایی هم برگردم ... -

ومش کن ... فکر محکم بازوم رو توی دستش فشرد و در حالی که توی چشام زل زده بود با عصبانیت گفت : دیگه تم

می کنی کارت خیلی درست بود این همه راه بدون این که به کسی بگی پاشدی تنهایی اومدی اینجا ... می دونی چقدر 
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دنبالت گشتم ... می دونی چه جاهایی رو واسه پیدا کردن تو رفتم ... داشتم به مرز جنون می رسیدم که همین مجید 

 کمکم کرد بفهمم از شهر خارج شدی ... که انقدر ازش متنفری به دادم رسید و

با پوزخند تمسخرآمیزی گفتم : آره می تونم حدس بزنم چقدر نگران شده بودی ... آخی ، آخه دیگه دستت به 

 کوروش نمی رسید مگه نه ...

 داری صبرم رو به آخر می رسونی ... "بسه ... دیگه واقعا -

ا حرص گفت : هر چی می خوام هیچی بهت نگم انگار خودت نمی و در حالی که من رو به طرف ماشین می برد ب

 ذاری ...

 در ماشین رو باز کرد و در حالی که من رو داخلش هل می داد با عصبانیت گفت : سوار شو ...

مچ دستم رو آروم ماساژ دادم ؛ پسره ی دیوونه ؛ و با چشای تنگ شده به اون که داشت ماشین رو دور می زد نگاه 

... قبل از این که ماشین رو روشن کنه بدون این که نگاش کنم گفتم : من رو برسون خونه سیامک ، اون کردم 

 خودش یه فکری واسه برگشت من می کنه ... 

 پوفی کشید و در حالی که به در سمت خودش تکیه می داد بهم خیره شد ...

یامک می خواست تو رو تنها بفرسته تهران به من فکر می کنی اگه س "چرا داری این کارها رو می کنی ، واقعا -

 آدرس می داد که این همه راه رو از تهران بکوبم و بیام دنبال تو ...

 سر من منت نذار ... -

 منت نمی ذارم ، ولی می خوام این رو بفهمی که سیامک این بار طرف منه ... -

 یشه به تاریکی بیرون خیره شدم ...با حرص نگامو ازش گرفتم و بی توجه به سنگینی نگاش از ش

 کتی عزیزم ... -

 با لبخند به طرفش برگشتم ...

 می دونی وقتی برگشتم تهران می خوام چی کار کنم ؟ ... -

 گیج و سردرگم از لبخندم سرشو آروم تکون داد ...

 7ون چیزایی که توی اون به محض این که مسعود حالش بهتر بشه همه چیز رو واسش تعریف می کنم ... تمام ا -

سالی که ایران نبود واسم اتفاق افتاده ... می دونی چرا چون دیگه از گفتن حقیقت ترسی ندارم ... اون اتفاق تقصیر 

 من نبود ... پس چرا باید از گفتنش به مسعود انقدر هراس داشته باشم ...

 ؟ ... با چشای تنگ شده نگام کرد : از این حرفا منظوری داری مگه نه

... می خوام بگم که دیگه حق دخالت توی زندگی من رو نداری ... دیگه بهت اجازه نمی دم طوری باهام  "دقیقا -

 رفتار کنی انگار خبریه ... تو واسه من فقط در حد یه غریبه و دوست مسعود باقی می مونی فهمیدی ؟ ...

شو دادن ... ولی اشتباهت همین جاست عزیزم ، من کمی به طرفم خم شد و با پوزخند گفت : خوب مغزت رو شست

 اگه بخوام کاری کنم هیچ کس نمی تونه جلودارم باشه ...

منم با پوزخند نگاش کردم : باشه می تونی با این خیاالتت دل خوش کنی ، ولی اوضاع دیگه عوض شده ... دیگه هیچ 

 چیزی مثل سابق نمی شه ، نه من ، نه تو و نه روابطمون ...
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نمی فهمم چرا انقدر ازم دلخوری ... اونی که باید ناراحت باشه  "کمی نگام کرد و بعد با لحن آرومی گفت : من واقعا

ساراس نه تو ، اونم که می دونم مدتیه با یکی دوست شده و عین خیالش هم نیست ... اون وقت من نمی فهمم تو چرا 

 داری سنگ سارا رو به سینه می زنی ...

یت گفتم : لعنتی تو داری من و با سارا مقایسه می کنی ... آره ... فکر کردی اگه همین بالیی که سر سارا با عصبان

اوردی رو سر من می اوردی من به همین راحتی ها فراموشش می کردم و با بی خیالی می رفتم سراغ یکی دیگه ... تو 

 درباره من چی فکر کردی ...

 ین نبود ... تازه من کی با تو بازی کردم ؟ ...آروم باش کتی ، من منظورم ا -

 قصدش رو داشتی ... -

اشتباه می کنی ، تو قسمتی از حرفای ما رو شنیدی و پیش خودت تمام این مدت بهش شاخ و برگ دادی ، ولی اینو  -

که تو رو بازی بدون من اون هیوالیی نیستم که توی خیاالتت ازم واسه خودت ساختی ... من هیچ وقت قصد این رو 

بدم رو نداشتم و ندارم ... اینو بفهم ... قضیه سارا هم ، اون استثناء بود ، سارا دختری نبود که واسش این چیزها مهم 

 باشه ...

تو هم از فرصت استفاده کردی ... ولی می دونی اونی که هنرپیشه ماهریه من نبودم خودت بودی ، چون هیچ کس  -

 ار اون بیچاره می کردی نمی تونست شک کنه ... توی عشق و محبتی که نث

 نفسش رو با حرص بیرون فرستاد ...

 اینا حرفای خودت نیست ، یکی تو رو با این حرفا پر کرده و به جون من انداخته مگه نه ... کار کوروش ... -

م دونه دونه روشن کرد ... واقعیت هایی که من با وجود این که جلوی چشام بودن رو نمی تونستم ببینم اون واس -

 آره ازش ممنونم ... چون انگار خودم قادر به دیدنشون نبودم ...

بلندی گفت : بازم می گم من حساب تو رو با سارا جدا کرده بودم ... تو با اون واسه من فرق داشتی  "با صدای نسبتا

 ... قسم می خورم حتی یه لحظه فریب تو به ذهنم خطور نکرد ....

هام رو با بی خیالی باال انداختم : باور نمی کنم ، اگه فکر می کنی که از طریق من به کوروش برسی سخت در  شونه

 اشتباهی ، کوروش به همین راحتی ها دم به تله نمی ده ...

 می دونم ... -

 با تعجب نگاش کردم ...

 یعنی چی ... پس واسه چی اومدی ... -

رهم زدن ناپدید شده ... فقط تنها چیزی که تونستن از توی گاوصندوق شرکتش پیدا کوروش رفته ، توی یه چشم ب -

 کنند اینا بوده ...

 به پاکت بزرگی که روی پام گذاشته بود نگاه کردم ...

 با تعجب به طرفش برگشتم ...

 خوب اینا چیه ؟ ... -

 چرا بازش نمی کنی و خودت نمی بینی ؟ ... -

ویات پاکت رو خالی کردم ... تعداد زیادی سند و تمام مدارک من مثل پاسپورت ، شناسنامه ام با دستایی لرزون محت

... 
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 تمام سندها به نام توئه ... -

 با چشای گرد شده نگاش کردم : چی ؟ ...

 با اشاره بهشون گفت : بهتره خودت نگاشون کنی ...

. راست می گفت تمامشون به نام من بود کتایون بهادری ... آب دهنم رو قورت دادم و یکی از سندها رو باز کردم ..

اسفند سال های  00تاریخ سند توجهم رو به خودش جلب کرد ... دست بردم و یکی دیگه رو هم باز کردم ... همه 

ی مختلف بود ... تاریخ تولد من ... یه جوری شدم ، یعنی این که اون هیچ وقت من رو فراموش نکرده بود ... اونطور

که فکر می کردم ازم متنفر نبود ... این اسناد واسم مهم نبودن ، دونستن این که اون تمام این سال ها بدون این که 

 من بدونم منو به روش خودش دوست داشت واسم خیلی مهم تر بود ...

 این کاغذ هم باهاش بود ... -

 م و تاشو باز کردم ...از پشت پرده اشک بدون این که نگاش کنم کاغذ رو از دستش گرفت

 خط کوروش بود ...

بهتره از این فرصتی که بهت دادم نهایت استفاده رو ببری چون حتی اگه یک درصد احتمال بدم که از موندنت  "

 "پشیمون شدی ، هیچ چیز نمی تونه مانع من واسه خروجت بشه ... 

 

تم پشت نقابش کسی هست که واسم نگرانه ... با این که لحنش مثل همیشه سرد بود ولی حاال دیگه می دونس

لبخندی روی لبام نشست ... تمام مدت از این که کوروش هم به سرنوشت فتاح دچار شده باشه دلشوره و اضطراب 

داشتم ... با این که تمام مدت تمام کارام فقط واسه اذیت کردن اون بود ولی انگار همون چند روز توی بهبود 

 ر گذاشته بود ...روابطمون خیلی تاثی

 بدون این که نگاش کنم گفتم : تو این رو خوندی ؟ ...

 مکثی کرد و آروم گفت : آره ...

پیش خودت گفتی چه فرصتی بهتر از این ...  "در حالی که نامه رو به دقت تا می کردم با لحن سردی گفتم : و حتما

وی فشار بذارمش ... سر و کله کوروش پیدا می شه ... این دختره ی احمق رو دوباره خام خودم می کنم و یه کمی ت

 درسته ؟ ...

وقتی سکوتش رو دیدم به طرفش برگشتم و بی توجه به چشای تنگ شده و اخم عمیق روی صورتش با خونسردی 

 دوباره گفتم : درسته ؟ ...

 در سکوت فقط بهم نگاه کرد ...

 چیزی نمی گی چون حق با منه مگه نه ... -

نمی دونی کوروش با کاراش چه زندگی هایی رو نابود کرده یا خودت  "با تاسف واسم تکون داد : کتی واقعاسرشو 

رو به ندونستن می زنی ... می دونی کورورش توی چه کارایی دست داشته ؟ ... حتی همین مسعودی که من رو داری 

 باهاش تهدید می کنی ، اون خودش ...

 که آهی می کشید دوباره گفت :حرفش رو قطع کرد و در حالی 

تو هنوز از درجه کینه و نفرت مسعود نسبت به کوروش خبر نداری ... فکر می کنی واسش راحت بود که تمام این 

 مدت در مقابل کاری که کوروش جلوی چشاش با خواهرش کرد سکوت کنه و حرفی نزنه ...
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ه کوروش توی چه کارایی دست داشته ... با کاراش چه کتی من رو نگاه کن ... تو حتی نمی تونی فکرش رو کنی ک

 بالیی سر دیگران اورده ... ما هممون ازش زخم خوردیم ...

 با بغض نگاش کردم ...

مثل خودت ... تو خودت هم ازش زخم خوردی ، تو خودت هم مدت ها باهاش سر دشمنی داشتی ... پس اگه کمی  -

 ما بدی مگه نه ... منصفانه تر فکر کنی می تونی حق رو به

 نمی خوام دیگه چیزی بشنوم ... -

روشو ازم برگردوند ، می تونستم انقباض فکش رو به خوبی ببینم ... کمی که گذشت دوباره به طرفم برگشت و در 

 حالی که سعی می کرد خونسردی خودش رو حفظ کنه با لحن آرومی گفت :

ه این روز افتاد ؟ ... به خاطر کوروش و فتاح ... تمام زندگیش رو از تو عمو فرشادم رو دیدی ... می دونی چرا ب -

دست داد ... تنها چیزی که واسش مونده همون خونه اس و یه درآمد خیلی ناچیز ... پس نمی تونی من رو به خاطر 

 این که خواستم عدالت رو دربارشون اجرا کنم سرزنش کنی ...

خدای من ... تویی که دم از عدالت می زنی فکر نمی کنی شاید روزی به خاطر  با پوزخند نگاش کردم : عدالت ؟! ...

 کاری که در حق سارا و من کردی باید در مورد تو هم عدالت اجرا بشه ...

با لحن جدی گفت : شاید ... شاید در مورد سارا حق با تو باشه ولی در مورد تو من هیچ وقت در حقت کاری نکردم 

 ان خودم شرمنده باشم ... هیچ کدوم از حرفا و کارام از روی هدف و نیت نبود ...که بخوام پیش وجد

برگشتم و توی چشاش نگاه کردم ... احساس می کردم دروغ نمی گه ... نمی دونم شاید می خواستم اینطور فکر کنم 

 ... شاید می خواستم خودم رو با این افکار گول بزنم ... شایدم به خاطر ...

 طر مسعود ؟ ...به خا -

مکثی کرد و در حالی که سرش رو تکون می داد آروم گفت : شاید قسمتی از اون به خاطر مسعود بود ولی نه همش 

... 

 دوست شدنت با مسعود هم به همین خاطر بود مگه نه ؟ ... -

 رو پیدا کنم ...زده به سرت ... یعنی من به خاطر انتقام از کوروش پاشدم رفتم اون سر دنیا تا مسعود  -

 همینطور فکر می کنم ... "آره من دقیقا -

 خوب واسه من راحت تر نبود که به جای این همه دردسر خودم رو به تو نزدیک کنم ... -

 راست می گفت ولی بدبینی که دچارش شده بودم اجازه نمی داد دیگه به حرفاش اعتماد کنم ...

ا مسعود برخوردی و پیش خودت گفتی چی از این بهتر بذار از این موقعیت از کجا معلوم شاید اونجا تصادفی ب -

 پیش اومده نهایت استفاده رو بکنم ...

 پوفی کشید و نگاشو ازم گرفت ...

از این که با پای خودم وارد این ماجرا شده بودم خیلی غرق  "فرشاد خان هم این موضوع رو می دونست ... حتما -

 ؟ ...لذت شده بود مگه نه 

با صدای گرفته ای گفت : خیلی بی انصافی کتی ... عمو تو رو دوست داره ، با این که چیزی از این موضوع نمی 

دونست ولی هر زمانی که من رو می دید از این که بخوام یه وقتی به خاطر کوروش تو رو اذیت کنم من رو تحت 
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این ماجرا نداری ... اون وقت تو داری در موردش فشار میذاشت و هی بهم گوشزد می کرد که تو تقصیری توی 

 اینطوری قضاوت می کنی ...

احساس گناه کردم ... شاید حق با اون بود ... اگه می خواستم منصف باشم توی تمام لحظات برخوردمون عموش 

 همیشه باهام با مهربونی و محبت برخورد کرده بود ...

 ودیم ... هر دو غرق در افکار خودمون سکوت کرده ب

 نمی دونم چقدر گذشته بود که دوباره با صدای گرفته ای همینطور که نگاش رو به بیرون دوخته بود گفت :

کتی تو انقدر واسم ارزش داشتی که دلم می خواست از همه چی حفظت کنم ، مواظبت باشم ... دلم می خواست  -

فهمیدم چطور دل کوچیکت رو می شکنم ولی مجبور بودم ...  فقط تو واسه من باشی ... تمام مدتی که با سارا بودم می

به هر چی بخوای قسم می خورم از تمام اون لحظات با سارا بودن متنفر بودم ، تو واسه من با سارا فرق داشتی ، تو 

 عشقم بودی ... کتی باور کن این دیگه بازی نیست ...

کشید ...حس می کردم صداقت توی صداش موج می زنه  اون همچنان حرف می زد و با حرفاش آتیش به وجودم می

... ولی نمی خواستم دوباره اسیرش بشم ... نمی خواستم دوباره اسیر اون صدای زنگدار و گرمای نگاهش شم ... من 

دوستش داشتم ولی دیگه هیچ اعتمادی واسم باقی نمونده بود ... من یه بار دریچه قلبم رو به روش باز کرده بودم و 

ب اعتمادم رو خورده بودم ... و حاال دوباره ... نه دیگه نمی خواستم این ریسک رو بکنم ... من می ترسیدم ... آره چو

 من از شکستی دوباره وحشت داشتم ...

 کتی ... -

 دیگه چیزی بین ما وجود نداره ... -

 کتی ... -

 من دیگه حاضر نیستم یه بار دیگه فریب تو رو بخورم ... -

 این حرفه آخرته ؟ ... -

 با بغض سرمو تکون دادم ...

انقباض فکش قلبم رو به درد اورد ... بین ما همه چی تموم شده بود ... ما فرصت های با هم بودنمون رو از دست داده 

 بودیم ... ما همه چی رو از دست داده بودیم ...

مم رو که روی صورتم می ریختن از دیدش مخفی با حرکت ماشین نگامو به بیرون دوختم و سعی کردم اشکای گر

 کنم ...

 

 ماشین رو چند خونه باالتر از خونه خاله پارک کرد و بدون این که نگام کنه گفت : برو باال وسایلت رو جمع کن ...

 قبل از این که از ماشین پیاده شم با لحن خسته ای گفت : و خواهش می کنم زود بیا ، خواهش می کنم سر این

 موضوع لجبازی نکن ، باید همین امشب برگردیم ... 

 دلم واسش سوخت ... برگشتم و نگاش کردم ...

 خسته ای نه ... -

 با لبخند نگام کرد : نه با دیدن تو خستگیم برطرف شد ...

 اخم کردم : دوباره شروع نکن ...
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ز من رو نشناختی ... هنوز نمی دونی چیزی رو با لحن اطمینان بخشی کمی به طرفم خم شد و گفت : می دونی تو هنو

که بخوام همیشه به دست میارم ... به هر طریقی که باشه ... و اینو بدون زودتر از اون چیزی که حتی فکرشو کنی 

 اعتماد تو رو دوباره به خودم جلب می کنم ...

 با پوزخند گفتم : به همین آسونی ها که فکر می کنی نیست ...

 رار کرد : زودتر از اون چیزی که فکرشو کنی ...دوباره تک

 به همین خیال باش ... -

 سرشو چند بار با اطمینان تکون داد : می بینیم ...

 می بینیم ... -

 پوزخندی بهش زدم و زیر سنگینی نگاش از ماشین پیاده شدم ...

 

 

*** 

 

 

 پس حرفاش رو باور نمی کنی ؟ ... -

 کشیدم ...دستی به پیشونیم 

سیا من گیجم ، اون قسم می خوره که عاشقمه ... من ، من احتیاج به زمان دارم تا همه چیز واسم هضم شه ، باید یه  -

خرده بگذره ، کمی از این همه فشاری که رومه خالصی پیدا کنم ، بعد سر فرصت به این موضوع فکر کنم ... می 

ز کنم وضعیت مسعوده ... می خوام همه چیز رو به دست زمان بسپارم دونی االن تنها چیزی که می تونم روش تمرک

 ... سعی می کنم این بار احساساتم رو کنار بذارم و کمی عاقالنه تر فکر کنم ... درک می کنی چی می گم مگه نه ...

 آره ، ولی اینو بدون کتی همیشه می تونی روی من حساب کنی ... -

. این بار با بودن تو ، برگشتن مسعود و دونستن این که کوروش اونی نبود که تمام لبخندی بهش زدم : می دونم ..

این سال ها پیش خودم تصورش کرده بودم به کسی اجازه نمی دم من رو بخواد دوباره بازیچه ی خودش قرار بده ... 

رو می کنم تا حقایق و واقعیت  این دفعه سعی می کنم عاقالنه تر رفتار کنم ، احساسات رو کنار بذارم و تمام سعی ام

 های دور و برم رو این بار با چشم باز ببینم ...

در حالی که حس می کردم این حرفا بیشتر مخاطبشون خودم هستم تا سیامک سرمو تکون دادم و گفتم : قول می دم 

... 

هم قولی بهم بده ... قول بده راجع  با اومدن خاله که با ظرف آب و قرآن از پله ها پائین می اومد رو بهش گفتم : و تو

 به اونی که خاله اصرار داره فکر می کنی ... اون ...

کتی سعی ام رو می کنم ولی اینو بدون اگه ببینم احساسی بهش ندارم نمی تونم با آینده ی یه دختر بازی کنم می  -

 فهمی ؟ ...

 سه همه چی ...آره همون قدر که روش فکر می کنی خیلی خوبه ... ممنوم وا -

 آروم چشاش رو روی هم گذاشت و لبخندی بهم زد ...
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بوسه ای از صورت خاله گرفتم و بعد از گذشتن از زیر قرآن بی اراده دوباره به طرف سیامک رفتم و اونو هم در 

 آغوش کشیدم ...

 دلم واست تنگ می شه ... -

من بیشتر ... و زیر گوشم آروم گفت : کتی خواهش  حلقه دستاش دورم محکم تر شد و با صدای گرفته ای گفت :

 می کنم خوشبخت شو ... به خاطر من ...

 ازش فاصله گرفتم و با لبخند بهش نگاه کردم ...

 قول می دم ... -

و بعد از خداحافظی دوباره ازشون با آرامش به طرف ماشین مهرزاد که چند متر اونطرف تر پارک شده بود رفتم ... 

 داشتم می رفتم تا فصل جدیدی از زندگیم رو شروع کنم ... حاال من

ساکم رو صندلی عقب گذاشتم و زیر سنگینی نگاه مهرزاد توی صندلیم نشستم و کمربندم رو بستم و به رو به رو 

خیره شدم ... ولی وقتی دیدم بدون این که حرکت کنه همچنان بهم خیره شده عصبی به طرفش برگشتم و با 

 گفتم : چیه ؟ ...بداخالقی 

 با اخمای درهم گفت : الزم بود همچین خداحافظی باشکوهی رو از هم داشته باشین ؟ ...

 پس همه چی رو از آئینه وسط ماشین دیده بود ... 

لبخندی از سر بدجنسی بهش زدم و با پرروئی گفتم : آره الزم بود ، چون مدتی نمی بینمش و دلم واسش تنگ می 

 شه ...

شای تنگ شده چند بار سرشو واسم تکون داد و همینطور که نگاش به من بود طوری ماشین رو روشن کرد و با چ

 گاز داد که جیغ الستیکا بلند شد ...

 با پوزخند نگام رو ازش گرفتم و به رو به رو خیره شدم ...

ه اون که یه دستش روی با روشن شدن ضبط ، صدای گرم معین توی فضای سرد بینمون پیچید ... زیر چشمی ب

فرمون و دست دیگه اش تکیه گاه سرش کرده بود نگاه کردم ... هنوزم اخماش توی هم بود ، ناخودآگاه لبخندی 

روی لبام نشست و در حالی که نفسمو از عطر خوشش پر می کردم با آرامش سرمو به صندلی تکیه دادم و به جاده 

 تاریک پیش روم خیره شدم ...

 

 

 بالت و غصه هات به جونمدرد و 

 نذار بیشتر از این چشم برات بمونم

 مجنونم مجنوم عاشقونه میخونم

 مجنونم مجنونم بی تو من نمی تونم

 

** 

 

 بذار دستاتو تو دستام تا یه ذره آروم بشم

 لیلی من باش تا مثل مجنون بشم
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 نذار بی تو تنها لحظه ها رو پر پر کنم

 عزیزم من سر کنم دو روز دنیارو بی تو

 بذار فردا بازدوباره آفتابی شه

 با تو شب و روزم روشن رویایی شه

 

** 

 

 درد و بالت و غصه هات به جونم

 نذار بیشتر از این چشم برات بمونم

 مجنونم مجنوم عاشقونه میخونم

 مجنونم مجنونم بی تو من نمی تونم

 شیرین قصه های من باش ای نازنین

 عشق من باش ای نازنین تک گل باغ

 درد و بالت و غصه هات به جونم

 نذار بیشتر از این چشم برات بمونم

 مجنونم مجنوم عاشقونه میخونم

 مجنونم مجنونم بی تو من نمی تونم

 با صدای آیفون از اتاقم بیرون اومدم و به مسعود که داشت در رو باز می کرد نگاه کردم ...

 مهرزاده ... -

 2حرفی سرمو تکون دادم و بی توجه به تپش های قلبم دوباره به داخل اتاقم برگشتم و در رو بستم ...  بی هیچ

روزی از برگشتنم به تهران می گذشت و دیروز باالخره بی توجه به اصرارهای مهرزاد واسه این که همچنان توی 

کشی ، هنوزم وسایلمون خونه مهرزاد مونده  خونه اش بمونیم به خونه مسعود اسباب کشی کردیم ... البته چه اسباب

بود و قرار بود که امروز مهرزاد همون مقداری وسایلی که توی خونه اش داشتیم رو واسمون بفرسته ... نگاهی به 

اتاقم انداختم که به طرز زیبایی تزئین شده بود ... دوستش داشتم ... تمام وسایلم به رنگ سرمه ای سفید بود ... آهی 

... و حاال ما توی خونه ای بودیم که تمام دکوراسیونش به سلیقه مهرزاد بود ... اونم به این دلیل که انقدر  کشیدم

خودم رو وقف مراقبت از مسعود چه توی بیمارستان و چه توی خونه کرده بودم که حتی حاضر نبودم واسه یه لحظه 

که می موند باید مثل همیشه به اوضاع سر و سامون ازش دور شم ... مسعودم که وضعش معلوم بود ، پس تنها کسی 

بده مهرزاد بود ... سر و سامون بده ، اونم مثل همیشه ، از این فکرم پوزخندی روی لبام نشست ... پرده رو کمی کنار 

 زدم و به هوندای مشکی که رو به روی در پارک شده بود نگاه کردم ... 

م وقتم را تا جایی که می شد با مسعود گذروندم ... از تمام لحظات که بدون تمام این چند روز ازش دوری کردم و تما

اون گذروندم باهاش حرف زدم ، آره از تمام لحظات ... اون هفته هفته اعتراف بود ، من در اولین فرصتی که مسعود 

سال ها به دور از  از بیمارستان مرخص شد همه چی رو واسش تعریف کردم ، همه چی ... تمام اون چیزایی که اون

اون واسم اتفاق افتاده بود ... با وجود این که حرف زدن در مورد گذشته و اتفاقاتی که واسم افتاده بود و حماقت 

هایی که خودم انجام داده بودم سخت بود ولی همه چی رو واسش تعریف کردم ... بی توجه به سنگینی نگاش ، بی 
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ی برجسته دستش رو نمایان تر از قبل می کرد ... سرمو به زیر انداختم و توجه به مشت گره کرده ی دستش که رگا

گفتم از همه چی ... از لحظه لحظه اون روزا ، از تنهایی هام ، از ترس هام ، از خاله ، از سیامک ، از نفرتم نسبت به 

داشتم خودم رو توشون تباه کوروش و این که دیگه مثل گذشته ازش متنفر نیستم ... از مهمونی ها و پارتی هایی که 

 می کردم ... از همه چی ... 

فقط تنها چیزی که بهش نگفتم از احساسم نسبت به مهرزاد بود ... نگفتم که عاشقم ، نگفتم که لحظه لحظه نبودن 

خت مسعود و بودنم توی خونه مهرزاد چه به روزم اورد ، نگفتم که بودن سارا کنار مهرزاد چه آتیشی به جونم میندا

... نگفتم هیچی نگفتم ، ولی حسی بهم می گفت مسعود از همه چی خبر داره ... نگاهش اینو بهم می گفت ... روم 

نشد ازش بپرسم که چیزی از رابطه بین من و مهرزاد می دونه ... اونم هیچی نگفت ... یعنی ممکن بود مهرزاد همه 

وی لبام نشست ... درست ترش این بود ، احساس من ... چون چی رو بهش گفته باشه ... از احساسمون ... پوزخندی ر

 به نظر نمی رسید احساسی این وسط از جانب اون وجود داشته باشه ...

صدای حرف زدنشون از بیرون اتاق به گوش می رسید ... به خودم که نمی تونستم دروغ بگم ... دلم واسش تنگ 

نش میگذشت ولی دلتنگیم انقدر شدید بود که همین یه روز ندیدنش شده بود ، با وجود اینکه فقط یک روز از ندید

هم واسم سخت بود ... اون یک هفته ای که دوباره با اون و مسعود توی اون خونه بودیم گاهی اوقات این حس رو 

رازهای بهم می داد که زمان به عقب برگشته ، به چند ماه پیش ... به همون زمانی که تنها دغدغه ی من مخفی کردن 

کوچیک و بزرگم از مسعود و تحمل مهرزاد بود ... ولی حاال با برمال شدن خیلی از رازها و این همه اتفاقات جور 

واجوری که پشت سرهم واسم رخ داده بود ، مثل کسی بودم که درگیر احساساتی چندگانه اس ... از یک طرف از 

، خوشحال از اینکه مسعود حالش خوب شده و همه چی  بودن کنار اون و مسعود می خواستم غرق لذت و شوق بشم

مثل سابقه ... ولی بعد به اشتباهم پی می بردم و می فهمیدم دیگه هیچی مثل سابق نمی شد ... هیچی ... و اون وقت 

بود که درک احساسم واسه خودمم سخت می شد ... انگار بین دوراهی عشق و نفرت گیر می افتادم ... از یه سو دلم 

خواست کاری کنم که به خاطر کاری که با احساسم کرده بود تنبیه شه و احساس پشیمونی کنه ... از طرف دیگه  می

این دل دیوونه ام با هر بار دیدن اون ضربان می گرفت که هر آن حس می کردم االنه که من رو رسوا کنه ... گاهی 

نیازه به این کارا  "دست بدهم ... به خودم می گفتم واقعا به خودم می گفتم چرا باید فرصت دوباره با اون بودن رو از

؟ ... چرا عذرخواهی اونو همون موقع قبول نکردم ... ولی بعد که به یاد می اوردم به خاطر اون به چه روزی افتاده 

از نفرت و بودم ، چجور از رفتارای اون با سارا و بعد از اون از نیت کاراش زجر کشیده بودم تمام وجودم ماالمال 

خشم می شد ... طوری که حتی نمی تونستم وجودش رو حتی در نزدیکی خودم تحمل کنم ، به خودم می گفتم من 

بهش احتیاج ندارم ، نباید طوری رفتار کنم که مهرزاد پیش خودش تصور کنه که ضربه اش انقدر کاری بوده که حتی 

، کسی که نمیذاره کسی جرات ریشخند کردنش رو داشته نمی تونم روی پاهای خودم وایسم ... من دختر کوروشم 

باشه ، پس اگه ذره ای هم بهش رفته باشم باید به همه نشون بدم که دنیا واسه من به پایان نرسیده ... حاال هر چقدر 

هم این حقیقت نداشته باشه و دل خون من به این حرف دهن کجی کنه ... نباید بذارم هیچ کس دیگه ای از آتیشی 

که به جونم افتاده و سرتاپام رو توی آه و حسرت می سوزونه خبردار بشه ... حاال منم می خوام مثل خودشون ماسکی 

دروغین به چهره بزنم و بگم واسه من زندگی هنوز ادامه داره ... ولی بعد وقتی توی تنهایی هام به دور از اون ماسک 

دوباره به خودم می گم شاید هنوزم امیدی باشه ... امیدی  دروغین گوشه ای کز می کنم و توی خودم فرو می رم

 واسه شروعی تازه ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

2 1 6  

 

 

 با تقه ای که به در اتاقم خورد نگامو از پنجره گرفتم و به عقب برگشتم ...

 بله ... -

 با باز شدن در اتاقم سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم ...

 سالم ... -

 سالم ... -

 و ...می تونم بیام ت -

شونه هام رو باال انداختم و با بی تفاوتی نگاش کردم ... همون جلوی در ایستاد و در حالی که در رو نیمه باز میذاشت 

 با خونسردی گفت : به مسعود گفتم می خوام ببینم از اتاقت خوشت اومده یا نه ... البته دروغ هم نگفتم ... 

 ...مکثی کرد : در هر صورت مسعود درک می کنه 

 با اخمای درهم نگاش کردم : منظورت چیه ؟ ...

 به مسعود همه چی رو گفتم ...  -

 و با بی خیالی ادامه داد : و حاال بهتره این رو بدونی که اون تا حدودی حق رو به من می ده ...

 ه ...چی ؟ ... حق ؟! ... حق رو به تو می ده ... شاید بهتر باشه که اون حرفای من رو هم بشنو -

 لبخند شیطنت آمیزی روی لباش نشست ...

هر جوری راحتی ... پس شاید بهتر باشه واسش همه چی رو تعریف کنی ... همه چی رو حتی این که چجوری به یه  -

 اطمینان واسه احساسمون رسیدیم ...

 خیلی وقیحی ... از اتاقم برو بیرون ... -

 امش بهم نگاه می کرد ...بی توجه به جوش و خروش من همچنان با آر

 از اتاقت خوشت اومد ؟ ... -

چقدر لحنش مهربون بود ، می تونستم به راحتی محبت پشت کالمش رو حس کنم ... ولی ... سعی کردم همچنان به 

 خودم مسلط باشم و ژست خودم رو پیش چشاش حفظ کنم ... نگاهی سرسری به اتاق انداختم و گفتم :

 آره قشنگه ... -

 نگامو به نگاش دوختم و با کمی مکث گفتم : مرسی ...

بی توجه به لحن سردم لبخندی زد و گفت : خوبه خوشحالم ولی اگه از چیزی خوشت نیومد می تونیم بریم و 

 عوضش کنیم ...

 نگامو ازش گرفتم : نه الزم نیست ...

ر که به دیوار تکیه داده بود و نگام می کرد با بلند شدن دوباره صدای زنگ در بدون این که من چیزی بگم همونطو

 به آرومی گفت : کارگران وسایل رو اوردن ...

سرمو تکون دادم و واسه فرار از خیرگی نگاش به طرف در رفتم ... ولی در حالی که با دستش دستگیره در رو نگه 

 داشته بود به آرومی گفت : کجا ؟ ...

رمو آروم باال اوردم و با پوزخند نگاش کردم : واضح نیست ؟ ... دارم از سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم ، س

 اتاقم می رم بیرون ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

2 1 7  

 

اینطوری ؟ ... و قبل از اینکه بهم مهلت حرف زدن بده گفت : کارگرا بیرونند دارن وسایل رو داخل میارن ... یه  -

 چیزی بپوش بعد برو بیرون ...

 هم بهت گفتم دیگه دلم نمی خواد توی کارای من دخالت کنی ... "ادامه بدی ... قبالتا کی می خوای به این رفتارات  -

منم بهت گفته بودم به چیزی که بخوام می رسم و اگه می بینی توی این مدت کاری به کارت نداشتم فقط واسه این  -

 صبرم تموم شه ...بود که بتونی به اون آرامشی که می خوای برسی و بتونی من رو ببخشی ... ولی اگه 

 گوشه در رو گرفتم و در حالی که سعی می کردم در رو باز کنم با حرص گفتم : دنبال بخششی ... اونم اینطوری ...

بی توجه به طعنه کالمم گفت : درسته دنبال بخششم ... با وجود این که می دونم اشتباه بزرگی کردم ، اشتباهی که از 

... ولی دنبال بخششم چون می دونم تو خودت پیش وجدانت حق رو تا حدودی به من دید تو شاید نابخشودنی باشه 

 می دی ... مگه نه ... تو خودت می دونی که تمام این ماجراها به خاطر کی بود ...

 خیلی پررویی اون آدمی که داری دربارش حرف می زنی پدرمه ... -

 ..مدتی بهت فرصت می دم تا از خر شیطون پیاده شی . -

هنوزم مثل سابق پررویی و با همون لحن پرتوقع باهام حرف می زنی ... ولی اینو بدون که هم من و هم مسعود هر  

دومون تو رو می شناسیم مطمئن باش دیگه نمی تونی به رفتارای قبلیت ادامه بدی ... حاالم برو کنار می خوام برم 

 بیرون ...

 نکردی که اگه مسعود مخالف کارام بود من االن اینجا نبودم ... با بدجنسی گفت : پس انگار به این فکر

 منظورت چیه ... -

 مهرزاد ... -

 الی در رو بیشتر باز کرد و رو به مسعود که صداش می کرد گفت : بله ...

 یه لحظه بیا ... -

 : خداحافظ عشق من ...بی توجه به نگاه متعجب و سردرگم من خم شد و زیر گوشم به آرامی و زمزمه وار گفت 

در رو با حرص به هم کوبیدم و در حالی که دستم همچنان روی در بود به فکر فرو رفتم ... منظورش از اون حرفا چی 

 بود ... یعنی مسعود همه چی رو می دونست و باز هم ... ولی آخه چطور ...

 

 

*** 

 

 کتی تو با مهرزاد مشکل پیدا کردی ؟ ... -

 گاش کردم : مشکل ؟ ...دستپاچه ن

آره ، مشکل ، ناراحتی ، بحث نمی دونم هر چیزی که من بفهمم دلیل این فرارهای تو از اون چیه ... فکر کردی من  -

متوجه نشدم که تمام مدتی که توی خونه مهرزاد بودیم از بودن با اون فرار می کردی ... فکر می کردم این مدت 

 با حرفای چند شب پیش مهرزاد که راجع به ... "ون بهتر باشه مخصوصانبودن من باعث شده که روابطت

 دستپاچه حرفش رو قطع کردم : نه اینطوری نیست ... مزخرف گفته ...

 می دونی من می خوام راجع به چی حرف بزنم ... "با لبخند نگام کرد : من که چیزی نگفتم ، تو اصال
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تم گر گرفته دوباره گفت : کتی دوست دارم قبل از این که من بخوام بی توجه به خجالت من که حس می کردم صور

 از طریق مهرزاد متوجه ماجرا بشم خودت همه چی رو بهم بگی ...

 نه چیزی نیست تو داری اشتباه می کنی ... -

 کتی هر چیزی که باشه سخت تر از صحبت های اون شبمون نیست که هست ؟ ... -

تم مسعود دیگه به هیچ عنوان اون شب رو پیش بکشه ... انگار متوجه حاالتم شد ، چون یه جوری شدم ، دوست نداش

 در حالی که یه دستش رو دور شونه هام حلقه می کرد با محبت گفت :

کتی اون شب هر چی که گفتی و من شنیدم تموم شد ... ولی حاال دلم می خواد خودت بهم بگی چه دلخوری بینتون  -

ه داری اینطوری رفتار می کنی ... البته فکر می کنم تو دلخور باشی ، چون مهرزاد خیلی عادی و به وجود اومده ک

 معمولی برخورد می کنه ... چیزی شده ؟ ... مهرزاد کاری کرده که تو رو اینطور ناراحت کرده آره ...

 ه به روزشون اورد ... سرمو آروم تکون دادم : قضیه سارا رو که واست تعریف کردم ... گفتم که مهرزاد چ

 خوب ؟ ... -

 همین دیگه ، نظرم تا حدودی بهش عوض شده ... -

 چرا باید این موضوع واست اهمیت داشته باشه ...  -

متعجب از این حرف گفتم : منظورت چیه مسعود ... متوجه حرفام نشدی ؟ ... اون به خاطر این که سر قضیه عموش 

ت سارا رو بازی گرفت ... می فهمی چی می گم ... تمام مدت با احساسات سارا بازی کرد بتونه به فتاح برسه تمام مد

... 

 خوب ... -

عصبی از رفتارای خونسرد مسعود با حرص گفتم : وای مسعود تو چته ... متوجه نمی شی حتی ممکنه این دوستی و 

 نزدیکیش به تو هم به خاطر انتقام از فتاح و کوروش بوده باشه ...

 به این دلیل نبوده ... -

عصبی گفتم : زده به سرت ... همه چی خیلی واضحه ... اون فقط به خاطر این که بتونه دستش از طریق ما به کوروش 

 برسه بهت نزدیک شده و همه چی رو ازت مخفی کرده ...

 با آرامش گفت : کتی اون هیچ چیز رو از من مخفی نکرده ...

 ش نگاه کردم : منظورت چیه ؟ ...بهت زده از این حرف به

 خوب ... -

کمی روی مبل جا به جا شد و بعد از کمی مکث گفت : همون اوایل دوستیمون وقتی متوجه شد کوروش چه نسبتی 

باهام داره از کاری که کوروش با عموش کرد واسم گفت ... بدون هیچ مخفی کاری ، گفت که چطور عموش سر یه 

اح باعث آشناییشون به هم شده ، تمام زندگیش رو باخت ... البته طوری باهام صحبت نکرد شراکت با کوروش که فت

که بخواد من رو محکوم کنه ، ولی در حد یه درد و دل و یا شایدم در حد یه کنجکاوی ، شایدم می خواست بدونه 

 روابط من با کوروش تا چه حدیه ...

 که نگاهش رو دوباره ازم می گرفت ادامه داد : نگاهی به چهره ی مبهوت من انداخت و در حالی

وقتی متوجه شد که منم با کوروش رابطه خوبی ندارم و ... و کوروش چه بالیی سر مستانه اورد ... خوب ... اونجا  -

بود که صحبت از دوستش پیش اومد ... گفت یکی از دوستان دوران دبیرستانش که هنوزم باهاش در ارتباطه روی 
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ای اختالس و جرائم قضایی کار می کنه ... گفت می خواد باهاش در مورد گیر انداختن اون دو تا صحبت کنه پرونده ه

 ... و من هم ...

 بقیه حرفش رو خورد و دوباره به من که با ناباوری بهش خیره شده بودم نگاه کرد ...

، از این که با وجود تمام تالشم کوروش نذاشته کتی مهرزاد از همه چی من خبر داشت ... از تو ، از ماجرای مستانه  -

بود من تو رو با خودم ببرم ... و البته من هم از تمام زندگی مهرزاد خبر داشتم ، با وجود این که ایران نبود ولی 

 تماسش رو با دوستش قطع نمی کرد و تمام فکر و ذهنش رو روی پرونده گذاشته بود ...

 و سارا ...دهنم رو به سختی باز کردم : 

 نگاشو دوباره ازم گرفت : سارا ... 

در حالی که نفس عمیقی می کشید گفت : من قضیه سارا رو می دونستم ... وقتی اون روز متوجه شدم سارا کیه ، از 

مهرزاد راجع بهش سوال کردم ، فکر کردم شاید هنوز متوجه نسبتا نشده ولی بعد اون تا حدودی همه چی رو واسم 

 اد ...توضیح د

 نمی تونستم چیزایی رو که می شنیدم باور کنم ...

 یعنی ... -

 یعنی من هم تمام مدت دوستیشون از همه چی خبر داشتم ... -

 دستم رو جلوی دهنم گذاشتم : مسعود تو چی کار کردی ...

 کتی من کاری نکردم ... -

 ولی تو بهش اجازه دادی ... تو ... -

نتظر اجازه ی من نبود ... اون یه آدم بالغه که کاراش به خودش مربوطه ... در هر صورت به ببین کتی مهرزاد م -

 نظرم کار اشتباهی هم نکرده ... ما هممون فقط دنبال اجرای عدالتیم ...

اینجوری ... اینجوری می خواین عدالت رو اجرا کنید ... مگه مملکت قانون نداره که شما خودتون دنبال اجرای  -

 التین ...عد

من یکبار دیدم چطور عدالت در مورد خواهرم اجرا شد پس حاال وقتی می دونم شاید از این راه دستم به کوروش  -

 برسه ، فرصتام رو از دست نمی دم ...

 مسعود اون کوروشی که داری راجع بهش حرف می زنی پدرمه ... می فهمی پدر ... -

 ... طوری رفتار نکن که انگار من از هیچی خبر ندارم ... پدر ؟!! ... بس کن کتی منو نخندون -

 تو از هیچی خبر نداری ... از ...  -

 با لحن جدی ای گفت : بهتره تو توی این کار دخالت نکنی ...

خنده ی عصبی ای کردم و در حالی که دستی توی موهام می کشیدم با ناباوری گفتم : دخالت نکنم ... نمی بینی ... 

ینی که من هم یه پای قضیه ام ... چجوری دلتون اومد تا اینجا پیش برین ... فکر می کنی اگه مامان مستانه هم نمی ب

 بود حاضر می شد که شما ...

 انگار با این حرفم آتیش گرفت : وقتی هیچی از قضیه نمی دونی بهتره دخالت نکنی ... 

ری حرفایی رو که شنیده بودم رو هضم کنم ... چجوری سرمو بین دستام گرفتم و سعی کردم توی بهت و ناباو

تونسته بودن این کار رو بکنند ... یعنی مسعود پیش خودش حتی یه درصد هم احتمال نداد که مهرزاد ممکن همین 
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کاری رو که با سارا کرد رو با من هم بکنه ... یعنی باید بهش می گفتم که دوست عزیزش به خاطر انتقام شیرینشون 

واست باهام چی کار کنه ... چجوری به بازیم بگیره ... چجوری زیر پاش من و احساساتم رو له کنه تا بتونه به می خ

گفتن  "کوروش برسه ... باید بهش می گفتم که به خاطر انتقامشون من ممکن بود چه بهای سنگینی رو بدم ... اصال

رزاد با سارا کرده بود رو با من می کرد باز هم با همین این حرفا واسه اون اهمیتی داشت ... اگه همین کاری که مه

خونسردی اینجا می نشست و بهم می گفت اون کار اشتباهی نکرده و همه به خاطر اجرای عدالت بود ... هیچ وقت 

خودش رو گذاشت جای دختری که تمام احساساتش به بازی گرفته شده بود و حس حقارت وجودش رو گرفته بود 

 طعم تلخ بازیچه شدن رو چشیده بود که حاال اینجوری با بی خیالی همه حق رو به مهرزاد می داد ... ... هیچ وقت

 انگار تا حاال مسعود رو نشناخته بودم ...

 کتی ... -

 صداش آروم تر از دقایق پیش بود ...

 من رو نگاه کن ... 

 دستی رو که روی بازوم نشست رو پس زدم ...

می دونی اون روزا به من و مامان چی گذشت ... تو که نمی دونی ما چی کشیدیم وقتی می دیدیم چه عزیزم تو که ن -

 راحت کوروش روی ماجرا با پول و قدرتی که داشت سرپوش گذاشته بود ... تو که نمی دونی که ما ....

 نخواستین که بدونم ... -

استیم تو رو از اون همه بدبختی و رنجی که گریبانمون رو فکر می کردیم اینطوری واست بهتره ... کتی ... می خو -

گرفته بود دور کنیم ... نمی خواستیم که تو بعد از دست دادن مادرت با نفرت از پدرت بزرگ شی ... می خواستیم 

 حداقل شرایط رو واسه تو کمی آسون تر کنیم ... 

که نمی دونستیم اون آدم هیچ بویی از انسانیت  با پوزخند سرشو بین دستاش گرفت : فقط اشتباهمون اینجا بود

 دلیل ازدواج مستانه باهاش چی بوده ... "نبرده ... گاهی فکر می کنم واقعا

 برگشتم و نگاش کردم ، به اون که سرشو بین دستاش گرفته بود و به جلو خم شده بود ...

 ن همه پافشاری واسه ازدواج با همچین آدمی ...انگار که با خودش حرف می زد به آرومی گفت : اون همه اصرار ، او

من هیچی از گذشته ، هیچی از این همه نفرت نمی دونم ... هیچی ... حتی تو هم هیچ وقت هیچی ازشون بهم نگفتی  -

... 

 برگشت و نگاهم کرد ... 

و تکون داد و گفت : نمی دونم چهره ی گرفته ام یا بغض صدام کدومشون دلش رو به رحم اورد که با افسوس سرش

مستانه خیلی جوون بود ، تازه دیپلمش رو گرفته بود که رفت دنبال کار ... اون موقع وضع مالی ما زیاد رو به راه نبود 

 ، بابا چند سالی می شد که فوت کرده بود ، مامان هم از راه خیاطی سعی می کرد خرج خونه رو دربیاره ...

 پس زمینا ... -

ای خاص خودش رو داشت ... می گفت اونا سرمایه و پشتوانه من و مستانه ان ، می گفت اگه بشینم توی مامان اخالق -

خونه و بخوام از فروش اون زمینا شما رو بزرگ کنم ، بعد مدتی همونا رو هم از دست می دیم ... در هر صورت شاید 

 ع چیز زیادی دستمون رو نمی گرفت ... اون زمان زمین ها ارزش آنچنانی هم نداشتند و با فروششون اون موق
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و با نگاهی به در و دیوار خونه گفت : شاید حق داشت و اگه آینده نگری های اون موقع اون نبود االن همین خونه رو 

هم نداشتیم ... خوب ... به مبل تکیه داد : مستانه هم زیاد اهل درس نبود ، رفت دنبال کار ، تا اینکه توی شرکتی 

 شد ... استخدام

 شرکت کوروش ... -

 بدون این که نگام کنه با افسوس سرش رو تکون داد ... 

 وقتی سکوتش رو دیدم آروم گفتم : بعد چی شد ...

با تاسف و نفرتی که توی صداش بود بدون این که نگام کنه گفت : بعد مدتی پاشو توی یه کفش کرد که می خواد با 

 بچه تر از این بودم که بخوام زیاد توی این قضایا دخالت و کنجکاوی کنم ... رئیس شرکتش ازدواج کنه ... منم

 کمی خودم رو بهش نزدیک تر کردم و با کنجکاوی گفتم : از زندگیش راضی بود ؟ ...

نگاهی به من انداخت و در حالی که پوزخندی روی لباش بود از جاش بلند شد و گفت : من کمی سرم درد می کنه 

 اتاقم ... می رم توی

 بی هیچ حرفی سرمو تکون دادم و به رفتنش نگاه کردم ... 

چقدر وقتی داشت از اون روزا می گفت تمام وجودش پر از نفرت شده بود ... پر از کینه ، پر از حسرت ، پر از 

خواسته هاش افسوس و پر از خشم ... هیچ وقت این جنبه مسعود رو ندیده بودم ، که آدمی بشه که واسه رسیدن به 

از همه چی بگذره و پا روی خیلی چیزها بذاره ، حتی پا روی احساسات دیگران واسه رسیدن به چیزی که از دیدشون 

عدالت بود و از دید من کینه توزی و نفرت ... نفرتی که داشت آتیش می زد به خرمن اعتماد من نسبت به عزیزانم 

 ا کجا پیش می رفتیم ...... داشتن تا کجا پیش می رفتن ... داشتیم ت

 

 

*** 

 

از وقتی که همکارای مسعود واسه عیادتش اومده بودن به جز همون چند دقیقه اول که واسه احوالپرسی و پذیرایی 

رفته بودم ، بقیه وقتم رو یا توی اتاقم بودم یا داشتم به معنای واقعی خودم رو الکی توی آشپزخونه سرگرم می کردم 

... 

 ی خوای ؟ ...کمک نم -

 با لبخند به عقب برگشتم و رو به ترانه که داشت وارد آشپزخونه می شد گفتم : نه ، کار خاصی ندارم ...

 می خوای چایی ها رو بریزم ... -

از روی اپن نگاهی به داخل پذیرایی انداختم و در حالی که استکان ها رو داخل سینی می چیدم با صدای آرومی گفتم 

 رانه ، من می ریزم ، تو ببر تعارف کن باشه ...: می گم ت

خنده ی ریزی کرد و در حالی که کنارم می ایستاد با صدایی که فقط به گوش خودمون دو تا می رسید گفت : مزه 

 اش به اینه که خودت ببری ... مگه نمی بینیش که چطور حواسش بهت هست ...

 خودمم فهمیده بودم ...

 : هییس ... یواش ... حاال اگه کسی هم چیزی نفهمیده باشه با صدای تو همه فهمیدن ... گوشه لبمو گاز گرفتم
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در حالی که داخل سالن رو نگاه می کرد با شیطنت گفت : پسر خیلی خوبیه ... خیلی با شخصیت و مودب ... توی 

اینجا تمام مدت حواسش به توئه  شرکت باور کن به هیچکی یه نگاه هم نمیندازه ، حاال چی شده که از وقتی که اومده

، باور کن از وقتی که اومدیم رفتم توی کوکش ، تا پات رو از اتاقت بیرون میذاشتی نگاش با تو بود تا بیای توی 

 آشپزخونه و بالعکس ...

 و دوباره شروع کرد به خندیدن ...

ای رد و بدل شده گوش می داد زیر چشمی به مهندس فرنوش که در سکوت گوشه ای نشسته بود و داشت به حرف

سال  08،  05نگاه کردم ... قیافه معمولی داشت ؛ پوستی سبزه با چشم و ابروی مشکی ؛ خیلی هم داشت بیشتر از 

 بهش نمی خورد ... نگامو ازش گرفتم ...

 می گم ترانه پررنگ نشد ؟ ... -

 با بی خیالی نگاهی سرسری به چایی ها انداخت و گفت : نه ...

در حالی که کمی گوشه شالم رو کنار می زد دستی به موهام کشید و گفت : چقدر موهات نرمند ... اول که دیدم  و

 فکر کردم باید خیلی زبر باشند ... 

و همینطور که چند تار موهام رو بین انگشتاش می گرفت دوباره گفت : نه که خیلی تارشون کلفت و مشکیه از دور 

رسیدند ... داری موهات رو بلند می کنی ... آخه نسبت به روزای اولی که دیدمت خیلی بلندتر انگار زبر به نظر می 

 شدن ...

 با لبخند سرمو تکون دادم : آره ...

 و با شیطنت و صدای پایینی گفتم : آخه مسعود موی بلند خیلی دوست داره ...

 ه فکر باش ...با نگاهی به به موهای کوتاهش که پشت گوشش زده بود گفتم : ب

 انگار حاال نوبت اون بود که سرخ شه : هییسس ...

 آروم گفتم : نوش جونت ...

 و بعد سینی چای رو به طرفش گرفتم و با التماس گفتم : می بری ؟ ...

 با شیطنت ابروش رو باال داد ...

 جون من ... -

 دوباره ابروش رو باال داد ...

مه از همکارای شرکتند ، تو باهاشون راحت تری ... من که نمی شناسمشون ... بیا ببر ... بدجنس نشو دیگه ... اینا ه -

 جون مسعود ... جون آقای دکتر حقی بیا ببر دیگه ...

در حالی که سعی می کرد لبخندش رو پشت اخم تصنعی اش مخفی کنه سینی چای رو از دستم کشید و گفت : حاال 

 اال خجالتت واسه چیه ... بده ببینم ...انگار اومدن خواستگاریش ... ح

 هیییسس ، چه خبرته ... تازه تمام چایی ها رو ریختی توی سینی ... -

 حرف نباشه ... -

 پشت سرش با خنده ریزی گفتم : خوش بگذره خانم مهندس ...

رس نگاهش روی همون لحظه سنگینی نگاش رو دوباره روی خودم حس کردم ... آهی کشیدم و برای فرار از تیر

صندلی آشپزخونه نشستم ... وقتی که هنوز خودم با خودم درگیر بودم و نمی دونستم احساسم نسبت به ماجراهایی 
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که پشت سر گذاشته بودم چی بود ، اون وقت چطور می تونستم خودم رو درگیر احساسی جدید کنم ... خدایا فقط 

 این رو توی این اوضاع کم داشتم ...

 

 .کتی .. -

 بدون این که چشامو باز کنم زیر لب گفتم : هوم ...

 من دارم می رم بیرون ... باشه ... -

چشامو به سختی باز کردم ... ولی با دیدن اون که لباس پوشیده و مرتب کنار تختم ایستاده بود سریع روی تختم 

 نشستم :

 چی شده ... داری کجا می ری ؟ ... -

 چرا انقدر هول کردی ... دارم می رم بیرون ... زود بر می گردم ... باشه ... با لبخند نگام کرد : چیه

 کجا ، زده به سرت ... تو هنوزم باید استراحت کنی ... -

هفته  0کی گفته ... تو داری زیادی وسواس به خرج می دی ... خود دکترم گفت هیچ مشکلی ندارم ... االن حدود  -

دم ... پس مشکلی ندارم ... در ثانی باید برم یه سر به شرکت بزنم ببینم اوضاعم شده که از بیمارستان مرخص ش

 چجوریه ، بعدم یه سر می رم پیش دوستام ...

 حاال بذار واسه یه روز دیگه خوب ... امروز رو بمون خونه ... -

در برم بیرون یه بهانه و حالت خوبه ... دیگه مطمئن شدم یه چیزیت می شه ... تو هر دفعه من خواستم از این  -

 حرفی داشتی ...

ولی قبل از این که بهم فرصت حرف زدن بده دوباره گفت : به جان تو امروز باید برم ... ببین به جان تو قسم خوردم 

 دیگه راه نداره ... خوب کاری نداری ...

 نه ، ولی مواظب خودت باش ... -

 ... "در حالی که به طرف در می رفت گفت : حتما 

 راستی خوش بگذره ... -

 با تعجب به عقب برگشت و با تعجب نگام کرد : چی ؟ ...

 با شیطنت گفتم : دیدار یار و عشق و ترانه خانم ...

راه رفته رو برگشت و در حالی که سعی می کرد پتویی رو که روی سرم کشیده بودم رو کنار بزنه با خنده گفت : 

 وردی ...دیگه تو هم واسه من دم درا

 خودم از ترانه می پرسم ... "از زیر پتو با خنده گفتم : نگو ، من که بعدا

با بالشت آروم روی سرم زد و گفت : دختره ی پررو حاال کارت به جایی رسیده که جاسوسی من رو می کنی ... حاالم 

 بیا بیرون دارم می رم کاریت ندارم ...

 و بیرون اوردم و با لبخند به اون که کنار در اتاقم ایستاده بود نگاه کردم ...با صدای بسته شدن در سرمو از زیر پت

 خداحافظ ... -

 حداحافظ ... مواظب خودت باش ... -

 ... "حتما  -
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زیر لب همونطور که آیه الکرسی رو که خاله بهم یاد داده بود رو می خوندم دوباره چشامو بستم و سعی کردم قبل از 

 کنم خوابم نبره ... این که تمومش

 

 

*** 

 

 پس مسعود دوباره برگشته سرکارش ... -

 آره چند روزی می شه ... به قول خودش این که شغلش هنوز سرجاشه خیلی شانس اورده ... -

خوب با اون مدرکش ، هیچ شرکتی همچین حماقتی نمی کنه که بخواد از دست بدتش ، تازه با اون اتفاقی که  -

 اده بود خیلی بی انصافی بود که که همچین کاری رو بکنند ...واسش افت

 آره ، خوب خودت چه خبر ... اوضاع خوبه ... از آرزو خانم چه خبر ؟ ... -

 کتی تو و مامان چتونه ، کاری جز این ندارین که هر دقیقه این موضوع رو پیش بکشین ... -

 واد ... قبالها دخترا ناز می کردن ...خوب باشه ، چقدر غر می زنی ... خیلی دلتم بخ -

 با شیطنت گفت : حودت داری می گی قبالها ... زمانه عوض شده خانم خانما ...

 خیلی پررویی به خدا سیامک ... حیف که دستم بهت نمی رسه اون وقت بهت نشون می دادم ... -

 بهم نمی رسه ... "و می زنم چون دستت فعالبا خنده گفت : پس فکر کردی واسه چی دارم با خیال راحت این حرف ر

 دیوونه ... راستی اینورا نمیای ... -

 چطور ... -

 هیچی ... راستش ... سیامک من همه چی رو واسه مسعود تعریف کردم ... -

 ؟ ... "واقعا -

رو نداره ، چون خیلی از موقعیت مسافرت کردن  "آره ... خیلی دوست داره با تو و خاله آشنا شه ... االن که فعال -

 کاراش عقبه ولی اگه یه زمانی تو مسیرت تهران خورد ، خیلی مایله که باهات آشنا شه ...

 باورم نمی شه که همه چی رو واسش گفته باشی ... -

 آره گفتم ... -

 اون چطور برخورد کرد ؟ ... -

ب برخورد کرد ... نه سرزنشم کرد ، نه حرف و خوب فکر نکنم زیاد واسش راحت بود ، ولی خوب خیلی باهام خو -

 توهینی واسه تمام این مدت که ازش مخفی کرده بودم بهم زد ... یه جورایی حس می کنم حسابی درکم کرد ...

خوب این که خیلی خوبه کتی ... خیلی خوشحالم که همه چی رو واسش تعریف کردی ... مطمئن باش بهترین کار  -

 ... اینطوری احساس بهتری هم می کنی ، قبول نداری ؟ ... ممکن رو انجام دادی

چرا حق با توئه سیا از این که الزم نیست چیزی رو ازش مخفی کنم و حاال می تونم حرف یا درد و دل هام رو بهش  -

 بگم خیلی حس بهتری دارم ...

 خوبه خوشحالم کتی ... -

 نمی شم ... به خاله سالم برسون ... کاری نداری ...ممنونم ... خوب من دیگه بیشتر از این مزاحمت  -

 نه مواظب خودت باش ... -
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 ممنونم تو هم همینطور ... -

 خداحافظ ... -

 تلفن رو قطع کردم و نفس عمیقی کشیدم ...

اشته بعد گفتن حقیقت به مسعود احساس خیلی بهتری داشتم ... حاال سنگینی حرفی نگفته از روم برد "آره من واقعا

شده بود ... و حاال با درک این که کسی هست که من رو در مقابل تمام این ماجراها حمایت می کنه احساس قشنگ 

 تری داشتم ... کسی که مواظبم بود ، کسی که درکم می کرد ، کسی که حواسش بهم بود و کسی که دوستم داشت ...

 

 

*** 

 

 ...با باز شدن در سریع از اتاقم بیرون رفتم 

 سالم چقدر دیر کردی ، نگران شدم ... -

 سالم ، چرا من که گفتم امروز دیرتر میام ... -

 تا االن شرکت بودی ؟ ... -

 در حالی که به طرف آشپزخونه می رفت گفت : نه رفته بودم پیش وکیل مهرزاد ...

 چرا چیزی شده ؟ ... -

یوان آبی می ریخت با خونسردی گفت : نه ، بهش گفت هزینه در یخچال رو باز کرد و در حالی که واسه خودش ل

 هایی که مهرزاد توی مدت بودنم توی بیمارستان کرده بود رو براورد بزنه تا من بدونم چقدر باید بهش بپردازم ...

 آروم گفتم : پول بیمارستان رو هم همش خود مهرزاد داد ...

از فروش زمینم پیشش مونده بود ، اگه بدونم خیلی بیشتر از اون سرشو تکون داد : می دونم ... هنوز یه خرده 

 مهرزاد هزینه کرده ، باید به وکیلش بگم که واسه فروش یکی دیگه از زمینام اقدام کنه ... 

لیوان رو روی میز گذاشت : تازه باید یه فکری هم واسه ماشین کنم ... اینطوری خیلی واسم سخته که هی بخوام با 

 واسه آدم توی این دوره و زمونه مایه آرامشه ... "نور و اونور برم ... ماشین واقعاآژانس ای

 الزم نیست بخوای دوباره زمینات رو بفروشی ... "مسعود واقعا -

همینطور که از کنارم می گذشت و از آشپزخونه بیرون می رفت چند ضربه آروم به پشتم زد و گفت : کتی دوباره 

 حرفامونو با هم زدیم ... "بالشروع نکن ... ما ق

پوفی کشیدم و به اون که داشت به طرف اتاقش می رفت نگاه کردم ... می دونستم اصرارم بی فایده است ... اون هیچ 

وقت حاضر نمی شد ریالی از پول کوروش رو خرج کنه ... نگامو ازش گرفتم و واسه چیدن میز شام داخل آشپزخونه 

 رفتم ...

 کتی ... 

 جام پریدم و سرمو باال اوردم : بله ... از

 چیزی شده ؟ ... -

 با گیجی نگاش کردم : نه ...

 حالت خوبه ... -
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 آره چطور ؟ ... -

 آخه مدتیه اینجا نشستی و توی خودتی ... -

 در حالی که کنارم می نشست گفت : راستی از کی تا حاال می شینی و فوتبال تماشا می کنی ...

 گفت چطور متوجه تمام شدن برنامه تلویزیون نشده بودم ... از کی توی فکر بودم ...راست می 

 آروم گفتم : نه خوبم ...

 کمی نگام کرد و بعد با لحن جدی ای گفت : کتی مهرزاد همه چی رو واسم گفته ...

 با ناباوری از جام پریدم : همه چی رو ؟! ...

 خجالت پایین انداختم ... ولی با دیدن طرز نگاه مسعود سرمو از

گفت که شما همدیگه رو دوست دارین و ازم خواست که بهش این اجازه رو بدم که بتونه این دلخوری رو که  -

 بینتون به وجود اومده رو یه جوری برطرف کنه ...

 حس کردم صورتم سرخ شده : نه اینطور نیست ، من دوستش ندارم ...

من اینطوری فکر نمی کنم ... حس می کنم این عالقه دو طرفه است و تو هم به با لحن آرومی گفت : پس چرا 

 مهرزاد بی میل نیستی ...

و بدون این که به من اجازه اعتراضی دوباره ای بده با لحن جدی ای گفت : کتی مهرزاد همه چی رو واسم گفته ... از 

به تو و گیر انداختن کوروشه ... ولی اینطور نیست من این که تو فکر می کنی تمام توجهات االنشم به خاطر نزدیکی 

 بهت اطمینان می دم که داری اشتباه می کنی ...

 بدون اینکه حرفی بزنم پوزخندی روی لبام نشست ...

ببین کتی بهت اطمینان می دم اگه یه درصد به این موضوع شک داشتم اجازه نمی دادم که اون حتی بهت نزدیک  -

 ادن احساساتت بخواد بهت ضربه بزنه ... می دونی که به هیچ کس اجازه نمی دم اذیتت کنه ...شه و با بازی د

 وقتی سکوتم رو دید دوباره گفت : کتی عشق موهبته بزرگیه ...

 با پوزخند گفتم : این یعنی اینکه ببخشمش ...

 نه فقط بهش یه فرصت واسه جبران بده ... -

یه فرصت واسه جبران بدم که اون از کارهاش پشیمون شده باشه ... ولی نشده ...  مسعود من وقتی می تونم بهش -

 اونم مثل تو فقط به فکر انتقامه ...

 چطور من رو بخشیدی ولی اونو نه ... -

تو رو هم نبخشیدم مسعود ... تو رو هم نبخشیدم ... ولی چه کار دیگه ای ازم برمیاد ، تو واسه من با اون فرق می  -

ی ... تمام مدت دارم به خودم می قبولونم همه چی مرتبه ، همه چی درست می شه ، هیچ چیز اونطوری که دیدم و کن

شنیدم نیست ... ولی بعد متوجه می شم که همه اش امیدهای خیالی و واهی ، امیدهایی که به خودم می دم تا شاید 

 ، تا کجا می تونم خودم رو گول بزنم ... بتونم از این عذابی که دچارش شدم رها شم ... ولی تا کجا 

 کتی ... -

مسعود شیشه اعتمادم بهت ترک خورده و اینو بدون که اونی که این وسط مقصره و باعث این بی اعتمادی شده من  -

 نیستم ...
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و در سکوت من رو به طرف خودش کشید و در حالی که با دستش آروم پشتم رو نوازش می کرد آهی کشید و من ر

 به خودش فشرد ...

 

 

*** 

 

 

 اِ کتی چرا حاضر نشدی ؟ ... -

 سرمو باال اوردم و با بی تفاوتی گفتم : واسه چی ؟ ...

 واسه چی ... مگه من عصری بهت نگفتم که شام قراره بریم خونه مهرزاد ... حاال تازه داری می گی واسه چی ... -

 : من حوصله ندارم ... می خوام خونه بمونم ...دوباره نگامو به کتاب توی دستم دوختم 

 چی ... زود باش ... پاشو حاضر شو باید بریم ... -

 مسعود حوصله ندارم ... خودت تنهایی برو ... -

کتی می دونی که نمیذارم تنهایی توی خونه بمونی ، درثانی خودت می دونی که از این جور رفتارا که نشونه بی  -

 مقابل باشه چقدر بدم میاد پس پاشو حاضر شو ... زشته دیر برسیم ...احترامی به طرف 

 من دوست ندارم بیام این چه ربطی به بی ... -

 کتی ... -

انقدر لحنش محکم بود که با اعصاب خردی کتاب رو گوشه ای پرت کردم و در حالی که از کنارش که هنوز کنار 

 :  تختم ایستاده بود می گذشتم غرغرکنان گفتم

فقط زورت به من می رسه ... با وجود تمام حرفام و این که نمی خوام دیگه مهرزاد رو ببینم بازم مثل همیشه حق رو  -

 به مهرزاد می دی ... انگار نه انگار که من این همه حرف زدم ...

 در حالی که از اتاق بیرون می رفت با خونسردی گفت : توی سالن منتظرم ...

دم رو باز کردم و اولین لباسی که دستم خورد که از قضا خیلی هم ساده و زشت بود رو بیرون کشیدم با حرص در کم

 ... و در حالی که با بی حوصلگی لباسام رو عوض می کردم توی آئینه به خودم نگاه کردم ... 

 از سرشم زیاده ...

 رون زدم ...و بعد بدون حتی نیم نگاهی به صورت رنگ و رو رفته ام از اتاقم بی

بی توجه به مسعود که داشت پول آژانس رو حساب می کرد به خونه نگاه کردم ... برق اتاقم خاموش بود ... چقدر 

دلم واسه اینجا تنگ شده بود ... با وجود تمام کارها و تظاهراتم از این که بعد مدتی می خواستم دوباره با مهرزاد رو 

چه مرگم شده بود ... از این که بین عشق و نفرت گیر  ".. آهی کشیدم ... واقعابه رو بشم از ته دل خوشحال بودم .

کرده بودم ، از این که مثل سابق اون صمیمیت بینمون نبود راضی نبودم ... دلم واسه اون روزا تنگ شده بود ... 

روزایی که غم و غصه هام  روزایی که واسم تکیه گاه محکمی بود ... روزایی که چشم بسته هم بهش اعتماد داشتم ...

رو بهش می گفتم و اون با مهربانی همشون رو گوش می داد و با حرفا و محبتاش آرومم می کرد ... ولی حاال ... حاال 

 دیگه می دونستم پشت اون همه محبت چی خوابیده بود ...

 با حلقه شدن دست مسعود دور شونه ام نگام رو از خونه گرفتم ...
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 اش ، اخماتم باز کن و طوری رفتار نکن که مهرزاد حس کنه از این که اومدی ناراضی ای ...دختر خوبی ب -

 وقتی هستم چطور نشون بدم نیستم ... -

 نه تو فقط یه خرده از دستش دلخوری که من مطمئنم با گذشت زمان همه چی حل می شه ...  -

نمی خواد نه به خاطر من ، نه به خاطر کوروش و نه هیچ و در حالی زنگ در رو می فشرد با صدای آرومی گفت : دلم 

 کس دیگه ای تو مجبور به سرکوب احساست بشی ...

 خجالت کشیدم ...

 با باز شدن در با مهربانی گفت : حاالم بیا بریم تو و سعی کن فقط به خودت و احساست فکر کنی همین ...

ته بودم و تمام وجودم ماالمال از ترس و تشویش بود دوباره به حس می کردم مثل بار اولی که پا به این خونه گذاش

همون زمان برگشتم ... زمانی که هیچ اعتمادی به مهرزاد نداشتم ... زمانی که از آینده وحشت داشتم ... حاال دوباره 

همه اصرار  دچار همون احساس بودم ... با این تفاوت که اون زمان مسعود واسم پناهی محکم بود ولی حاال ، این

 مسعود داشت من رو می ترسوند ...

 در سالن باز شد و قامت مهرزاد توی درگاهش ظاهر شد ...

 بابا شما کجایین ... -

 سالم ، توی ترافیک موندیم ... -

 سالم خوبی ... -

انم ، شما خوب مهرزاد در همون حال که در حال دست دادن با مسعود بود با لبخند نگام کرد و گفت : احوال کتی خ

 هستین ، قدم رنجه کردین ...

خنده ام گرفت ولی در حالی که سعی می کردم همچنان ژستم رو حفظ کنم سالم آرومی کردم و بی توجه به اونها که 

 در حال چاق سالمتی بودن شروع کردم به دراوردن مانتو و شالم ...

 تونم ...خوب زودتر راه می افتادین ... می دونین از کی منتظر -

 واال تقصیر من نبود ، خودت که دیگه می دونی تا خانما حاضر شن چقدر طول می کشه ... -

ابروهای مهرزاد با این حرف مسعود باال رفت و نگاهی به سرتاپای ساده ی من کرد ... و در حالی که به طرفم می 

 ویزون کنم ...اومد دستشو واسه گرفتن مانتو و شال من دراز کرد و گفت : بده من آ

 و با لحنی که حرصم رو در می اورد با نیشخند گفت : راستی چقدر این بلوز بهت میاد ...

 منم مثل خودش با لبخند گفتم : آره گذاشته بودمش کنار که مخصوص واسه امشب بپوشم ...

ی رفت گفت : خوب متوجه مسعود شدم که با تاسف سرشو واسمون تکون داد و در حالی که به طرف آشپزخونه م

 حاال شام چی درست کردی که انقدر واسه اومدن ما عجله داشتی ... نکنه قراره خودمون آشپزی کنیم ...

مهرزاد بی توجه به مسعود در حالی که نگاهش هنوز به من بود با صدای خیلی آرومی گفت : می دونی چقدر از 

 دخترای زبون دراز خوشم میاد مگه نه ...

 دش به همون آرومی گفتم : آره ، مگه نمی بینی چقدر ذوق دارم و هیجان زده ام ...منم مثل خو

و با پوزخند تمسخر آمیزی از کنارش گذشتم و بی توجه به مسعود که به چهارچوب در آشپزخونه تکیه داده بود و 

داشتم و خودم رو با کانال نگامون می کرد خودم رو روی یکی از مبال انداختم و زیر سنگینی نگاهاشون کنترل رو بر

های ماهواره سرگرم کردم ... ولی با این وجود کمی که میگذشت و به خودم می اومدم و متوجه می شدم که مدتیه که 
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 "دارم بهش فکر می کنم ، که چقدر حاال که موهاش رو بعد مدت ها کوتاه کرده بود بهش بیشتر می اومد ، مخصوصا

بود و با شیطنت نگام می کرد و اجازه می داد موهای لخت کوتاهش روی پیشونیش وقتی که اونطوری روم خم شده 

 بریزن ...

صدای تلویزیون رو کم کردم و سعی کردم متوجه صحبتای آرومشون که به سختی از داخل آشپزخونه شنیده می شد 

ون دستگیرم نمی شد ... بشم ... ولی با وجود صدای تلویزیون و صدای آروم صحبت کردنشون چیز واضحی از حرفاش

واسه این که تابلو نشه دوباره صدا رو بلندتر کردم و سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم و خودم رو خونسرد 

 نشون بدم ...

 کتی ... -

 سرمو باال اوردم و به مهرزاد نگاه کردم ...

 بیا می خوایم شام بخوریم ... -

لن شدم ... از جام بلند شدم و پشت سر مهرزاد راه افتادم ... کی میز رو تازه اون وقت بود که متوجه میز کنار سا

چیده بودن که من متوجه نشده بودم ... نگام به مسعود افتاد که همینطور که روی صندلی پشت میز نشسته بود با 

 حالت متفکری نگام می کرد ...

 سرمو آروم واسش تکون دادم و زیر لب گفتم : چیه ؟ ...

 فت : هیچی ...آروم گ

 و در حالی که صندلی کنارش رو واسم بیرون می کشید گفت : بیا اینجا پیش من بشین ...

زیر سنگینی نگاه مهرزاد که رو به روم نشسته بود ، کنار مسعود نشستم و گذاشتم که اون با مهربانی غذاهایی که 

م سعی کردم همچنان ژست یه آدم آرام و دوست دارم واسم توی ظرف بکشه ... و در همون حال با تمام وجود

خونسرد رو زیر نگاه های عجیب اونا حفظ کنم ... چشون شده بود ... حس می کردم بازم یه چیزی هست که من 

ازش بی خبرم ولی چی ... حتی دلم نمی خواست به هیچ چیز و هیچ احتمالی فکر کنم ... دیگه دلم یه برنامه و بساط 

 جدید نمی خواست ...

آهی کشیدم و همون یه ذره اشتهایی که از هیجان بودن کنار اون زیر سقف این خونه داشتم رو با این فکر و خیال 

الکی از دست دادم ... آره فکر و خیالی الکی کتی ... انگار عادت کردی واسه خودت غم و غصه و دردسر بتراشی ... 

. مسعود کنارت نشسته ، کوروش رفته و اون کسی که رو به هیچ چیز واسه نگرانی وجود نداره ... همه چی مرتبه ..

اون کیه ... اون  "روت نشسته و گاهی سنگینی نگاه هاش رو روی خودت حس می کنی ، اون ... خوب اون ... واقعا

کسی که گاهی سرت رو باال میاری با محبت بهت لبخند می زنه و یا در حین صحبت با مسعود تمام حواسش به توئه 

برات کیه ... کتی چرا داری خودت رو گول می زنی ، تو هنوزم اونو دوست داری ، با تمام وجودت عاشقشی ... اون 

تمام این ادا و ژست های الکیت پوشالی و دروغیه ... شاید بخوای مسعود و مهرزاد رو با این کارات گول بزنی ولی 

ه دروغ به خودت بگی به این آدمی که از نظرت یه خودت رو چی ... خودت رو هم می تونی گول بزنی ، می تونی ب

هنرپیشه ماهر واسه بازی دادن احساسات دیگرانه دیگه هیچ احساسی نداری ... آره می تونی به خودت بقبولونی که 

 دیگه دوستش نداری ... می تونی ... نه نمی تونستم ... لعنتی نمی تونستم ... من دوستش داشتم ... من ...

 با غذام شروع کردم به بازی کردن ... با ناراحتی

 صدای آروم مسعود منو به خودم اورد : چرا غذات رو نمی خوری ؟ ...
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 بدون این که سرمو باال بیارم به آرومی گفتم : چرا دارم می خورم ...

جا خوش  با دستایی لرزون قاشق رو به دهنم نزدیک کردم و سعی کردم با غذام بغضی که داشت دوباره توی گلوم

می کرد رو هم باهاش فرو بدم ...همینطور که شالم رو جلوی آئینه مرتب می کردم چشامو واسه پیدا کردن کلید در ، 

توی اتاق چرخوندم ... نمی خواستم به خاطر بی حواسی برگشتنی پشت در بمونم ... با بلند شدن صدای زنگ آیفون 

 من و مسعود کسی رو نداشتیم که بخواد بهمون سر بزنه ... "والاخمام توی هم رفت ... کی می تونست باشه ، معم

 به طرف آیفون رفتم : بله ...

 کتی در رو باز کن منم ... -

با دستی لرزون در رو باز کردم ... اون اینجا چی کار می کرد ... سریع دوباره به طرف آئینه رفتم تا نگاهی به خودم 

پارتمان خورد نفس عمیقی کشیدم و همینطور که واسه باز کردن در می رفتم سعی بندازم ... با ضربه ای که به در آ

 کردم آرامش خودم رو حفظ کنم ...

 سالم خوبی ... -

 همون کنار در ایستادم : سالم ...

 به اون که داشت کفشاش رو در می اورد تا وارد خونه بشه نیم نگاهی کردم و آروم گفتم : مسعود نیست شرکته ...

 وارد خونه شد و بی توجه به من که کنار در بسته ایستاده بودم با خونسردی گفت : می دونم ... 

 و با اشاره ای به مانتو و شالم با کنجکاوی گفت : داشتی جایی می رفتی ...

 بدون این که نگاش کنم گفتم : آره ...

 کجا ؟ ... -

 ه تو چه ...اخمام توی هم رفت و طوری که بشنوه آروم گفتم : ب

با این حرفم قدمی به طرفم برداشت که بی اراده واکنش نشون دادم و یه قدم عقب رفتم ... همین باعث شد که 

لبخندی روی لباش بشینه و با ابروهای باال رفته نگام کنه ... اخمام بیشتر توی هم رفت ... لعنتی ، چه خوشش هم 

طرف من که هنوز کنار در ایستاده بودم اومد و در حالی که یه دستش رو اومد ... با دیدن اخمای درهمم با لبخند به 

 باالی سرم روی در میذاشت با لذت زل زد توی چشام و با بدجنسی گفت :

 یعنی هنوز نفهمیدی تمام کارای تو به من مربوط می شه ... -

می کردم ازش دوری کنم اون حریص لجم گرفت ... انگار هر چی من بیشتر کم اعتنایی و کم میلی می کردم و سعی 

تر می شد و اشتیاقش واسه نزدیکی و یا درست ترش اذیت کردن من بیشتر می شد ... همیشه همین بود ، انگار هر 

رفتار من جلوی اون نتیجه معکوس به همراه داشت ... با این وجود سعی کردم از زیر دستش بیرون بیام و ازش 

روم مسلط شده بود با لبخند  "ستش رو هم روی در گذاشت و در حالی که حاال کامالفاصله بگیرم ، ولی سریع اون د

 نگام کرد و گفت :

کتی این کارا هیچ فایده ای نداره ... باور کن ... تو خودت من رو خوب می شناسی ، می دونی اگه بخوام تو رو  -

می دی و هم اعصاب خودت رو خرد می  بدست بیارم این کار رو می کنم ، پس چرا بیخودی هم وقت من رو هدر

 کنی ها ... بهتر نیست دختر خوبی باشی و بذاری این ماجرا به خیر و خوشی تموم بشه ها ...

 با غیظ گفتم : خیر و خوشی یعنی هر چی تو می گی و هر چی دلت می خواد دیگه ...

 یعنی همین ... "یقاکمی مکث کرد و در حالی که انگار داره فکر می کنه گفت : آره ... دق
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 و بعد با شیطنت ادامه داد : می دونی خوشم میاد که همیشه همه چی رو زود می گیری ...

 عوضی ...

در حالی که سعی می کردم دستاش رو کنار بزنم عصبی تر از قبل گفتم : بهتره بری ، مسعود نیست ، منم حوصله ات 

 رو ندارم ...

دیک تر از قبل ، کنار گردن و زیر گوشم برد و با زمزمه وار گفت : از اون عطر بی توجه به حرفم سرش رو کمی نز

 قبلیت بیشتر خوشم میاد ... همونی که توی خونه من جا گذاشتی .. گاهی به یادت اونو بو می کنم ... بوش محشره ...

بزنمش و در همون  گوشه لبم رو گاز گرفتم و در حالی که حس می کردم از خجالت گر گرفتم سعی کردم عقب

 حال با حرص گفتم : خیلی پررویی ، فکر می کنی نفهمیدم بعضی از وسایلم رو نفرستادی ...

 خوب می تونی بیای اونا رو ازم پس بگیری ... حتی می تونیم همین االن با هم بریم خونه من ... -

 دوباره با حرفاش عصبیم کرده بود ...

 از وسایلم رو از خونت نفرستادی ... به مسعود می گم تو هنوز بعضی -

با لحن موافقی گفت : کار خیلی خوبی می کنی ، ولی فکر نمی کنی مسعود ممکنه پیش خودش چه فکری کنه ها ... 

می خوای بهش چی بگی ، بگی مهرزاد برسی که هنوز چند تار موی من روش مونده رو هنوز پیش خودش نگه داشته 

ه به جای اینکه اول بره توی اتاق خودش در اتاق من رو باز می کنه و با ادوکلنی که من ، از سرکار برمی گرده خون

همیشه استفاده می کردم فضای اتاقم رو پر می کنه و روی تختم دراز می کشه و تمام مدت خاطراتمون ، به خصوص 

وای اینا رو بهش بگی ... می اون بوسه رو که شب آخر توی خونه اش بودم واسه خودش هی مرور می کنه ها ... می خ

خوای همه این چیزا رو واسش تعریف کنی ... یا شاید بخوای من به جای تو این کار رو انجام بدم ... می خوای این 

 کار رو بکنم ؟ ...

در حالی که مطمئن بودم از یادآوری اون شب سرخ شده بودم با حرص به عقب هلش دادم و با لحنی که سعی می 

 بدم از تمام حرفاش هیچ حسی بهم دست نداده با غیظ گفتم :کردم نشون 

اگه جرات داری می تونی بری تمام این حرفا رو بهش بزنی ... ولی مطمئن باش اون کسی که این بار ضرر می کنه  -

 تویی نه من ، چون این تویی که به بهترین دوستت خیانت کردی نه من ...

 کنیم ... بذار ببینیم کی این بار ضرر می کنه ...ضرر ؟ ... باشه پس بذار امتحان  -

انقدر لحنش جدی و محکم بود ، که یه لحظه ترسیدم ، به یاد آخرین باری که تهدیدش کرده بودم و گفته بودم 

 شوخی داشته باشه ... "جرات این غلطا رو نداری و بعد ... حاالم بهش نمی اومد که اصال

 رو از سر بگیری مگه نه ... دوباره می خوای اون بازی ها -

نه دیگه بازی ای نیست ، فقط می خوام بگم بهتره عاقالنه رفتار کنی ... تا وقتی که تو نخوای هیچ بازی از سر گرفته  -

نمی شه ... االن فقط منم و تو و می خوام این رو که من دوستت دارم و عاشقتم رو باور کنی ... می خوام بدونی قضیه 

با کوروش فرق می کنه ، که تو عشق منی و من تو و مسعود رو جدا از تمام این مسائل می دونم ... تو واسه من 

 امروزم فقط به این خاطر اینجا اومدم که این حرفا رو در نبود مسعود بهت بزنم ...

 از حرفاش یکه خوردم ... منظورش چی بود ؟ ... یعنی ...

 ی تو هنوزم دنبال اون پرونده کوروشی آره ...با ناباوری گفتم : منظورت چیه ... یعن

 کتی گفتم تو از اون مسئله جدایی ... من هیچ وقت دلم نمی خواد تو رو قاطی اون مسائل کنم ... -
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 لعنتی ازت پرسیدم تو هنوزم با مجید دنبال اون قضیه ای ؟ ... -

 کتی ... -

از کارای کثیف قبلیت نکشیدی بازم این حرفا رو می زنی و لعنت بهت ... ازت متنفرم ... به چه حقی وقتی دست  -

 خودت رو خوب نشون می دی ...

 تمومش کن ، گفتم قضیه تو با کوروش واسه من فرق می کنه و جداست ... -

با فریاد گفتم : ولی من از کوروش جدا نیستم ... من دختر کوروشم می فهمی دخترش ... و هیچ وقت حاضر نیستم 

 که هنوزم واسه گیر انداختنش دست به هر کاری می زنی حتی واسه یه لحظه بهت فکر کنم ... می فهمی ...تا وقتی 

و در حالی که در آپارتمان رو باز می کردم با سر به بیرون اشاره کردم با لحن جدی ای گفتم : حاالم بهتره از اینجا 

یادت بمونه که هر وقتی مسعود خونه هست می تونی بیای  بری ، دیگه نمی خوام دور و برم ببینمت ... و اینم بهتره

 اینجا ...

بهم نزدیک شد و در حالی که توی چشام زل می زد گفت : االن می رم ولی اینو بدون که خودم به میل خودم از اینجا 

رام خودم می رفتم ، چون تمام حرفام رو بهت زدم ، ولی وقتی صبرم به آخر برسه ، اونطوری که دوست دارم تو رو 

 کنم ...

و بی توجه به لرزش بدنم با خونسردی از خونه بیرون رفت و با قدم های محکم از پله ها سرازیر شد ... با دستی 

لرزون در آپارتمان رو بستم و در حالی که سعی می کردم خودم رو آروم کنم هر چی فحش که بلد بودم نثارش 

 کردم ...

بل سرراهم نشستم ... من باز هم گول خورده بودم ... اون هنوزم به فکر گیر انداختن با اعصابی داغون روی اولین م

کوروش بود ... اون هنوزم تمام فکر و ذهنش انتقام بود ... دوباره شک و بدبینی به جونم افتاد ... پس شاید هنوزم من 

دوست داره یا نه ...  "اون منو واقعاواسش طعمه خیلی خوبی به حساب می اومدم ... از کجا باید مطمئن می شدم که 

 سرمو توی دستام گرفتم ... خدایا کمکم کن دارم دیوونه می شم ...

 

با وجود این که چند دقیقه ای از قطع تماسش می گذشت ولی هنوزم لبخند روی لباش بود ... انگار سنگینی نگاهم 

برگردوند ، و وقتی من رو متوجه خودش دید با  باالخره اونو از افکار شیرینش بیرون کشید چون سرشو به طرفم

 لبخند گفت : چیه ...

 با شیطنت گفتم : نمی دونم شما بگید چه خبر ، داشتم نگران می شدم گفتم االناس که بوی سوختگی تلفن بلند شه ...

یم صحبت خنده ی آرومی کرد و گفت : ما فقط داشتیم در مورد پروژه ی جدیدی که توی شرکت روش کار می کن

 می کردیم همین ...

 روی اپن خم شدم و گفتم : آها واسه همین بود که یکسره بین گفتگوی علمیتون صدای خنده هاتون بلند می شد ...

با اخم تصنعی گفت : تو هنوز این عادتت رو که مثل گربه پشت دیوارها کمین کنی و فال گوش وایسی رو از سرت 

 ننداختی ...

تا خونه اونورتر هم رفته  5خی نه این که احتیاج به فال گوش وایسادن بود ... صدای خنده جنابعالی تا با غیظ گفتم : آ

 آقا ...

 با لبخند سرشو واسم تکون داد و در حالی که روی مبل دراز می کشید گفت : چایی توی بساطتت هست ...
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 تازه شام خوردی ، االن بهتره چایی نخوری ... -

 یلی نگران منی یا حوصله چایی درست کردن نداری ...حاال یعنی خ -

 هر دو ... -

و بعد در حالی که چایی ساز رو به برق می زدم به طرفش رفتم و گفتم : مسعود اگه ترانه رو دوست داری چرا انقدر 

 دست دست می کنی ...

 رو ندارم ...موقعیتش  "در حالی که چشاشو می بست و دستش رو روی چشاش میذاشت گفت : فعال

با تعجب گفتم : موقعیتش رو نداری ... زده به سرت ، خونه ، شغل خوب ... تا چند وقت دیگه هم می خوای ماشین 

 بخری ... دیگه چی می خوای ...

کمی مکث کرد و آروم گفت : یکسری کاراس که تا وقتی که انجامشون ندم نمی تونم با آرامش به فکر ازدواج باشم 

... 

 چی ... "جکاوی کنارش نشستم و گفتم : مثالبا کن

چشاشو باز کرد و کمی نگام کرد و بعد در حالی که دستش رو دراز می کرد و گل سرم رو از موهام بیرون می کشید 

 گفت : راستی چقدر موهات بلند شده ، دیگه کوتاهشون نکن ... بذار مثل قبل بلند شه ...

 رو عوض می کنی ...با دلخوری نگاهش کردم : داری حرف 

 نگاهی بهم کرد و با خنده گفت : یه جورایی آره ...

 چرا ... -

و در حالی که حس بدبینی رو که دوباره به جونم افتاده بود رو نمی تونستم نادیده بگیرم نگامو ازش گرفتم و گفتم : 

ه خاطر من ممکنه با این موضوع نکنه به خاطر من داری ازدواجت رو عقب میندازی ... اگه فکر می کنی ترانه ب

 مخالفت کنه خوب من می تونم ...

 کتی ... -

بی توجه به لحن سرزنشگرش ادامه دادم : من می تونم برگردم خونه کوروش یا یه جای دیگه واسه خودم پیدا کنم 

... 

خودت می گی ،  صورتم رو به طرف خودش برگردوند و با اخمای درهم گفت : این مزخرفات چیه که داری واسه

خوبه که خودت ترانه رو می شناسی ... تو تمام این مدت آشنائیتون و اون روزایی که پا به پات توی بیمارستان می 

 موند اونو اینطوری شناختی ... فکر می کنی همچین دختریه ...

رفاس بازم با بدبینی گفتم : آروم سرمو تکون دادم ، ولی با وجود این که می دونستم ترانه خیلی مهربون تر از این ح

 پس اگه مشکل من نیستم چرا واسه ازدواجت انقدر دست دست می کنی ...

زده به سرت ، حق با مهرزاده که می گه کتی  "پوفی کشید و در حالی که سرشو با تاسف تکون می داد گفت : واقعا

وقته که فقط جنبه بد قضایا رو نگاه می کنی نسبت به همه چی و همه کس بدبین شده ... تو چت شده آخه ... چرا چند 

 ... این همه بدبینی و شک به خاطر چیه ...

 با پوزخند نگامو ازش گرفتم ...

نمی دونم چرا دلیل این همه بدبینی من رو توی کارها و رفتارای خودتون پیدا نمی کنید ... یعنی بعد اون همه ماجرا  -

حق رو نمی دیدن که بخوام بدونم پشت هر حرف و محبتی چه نیتی خوابیده ... و اتفاقاتی که واسم افتاده بهم این 
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فکر می کنی واسم راحت بود چوب سادگی و اعتماد کورکورانه ی خودم رو بخورم و دم نزنم ... همین مهرزادی که 

 بهت این حرف رو زده به خودش و کاراش فکر کرده ... حتی خود تو ...

 دامه بدم ، بی توجه به سنگینی نگاش بلند شدم و از کنارش گذشتم ...و بدون این که حرفم رو ا

 

 

*** 

 

 

همینطور که دنبال کلیدم داشتم کیفم رو زیر و رو می کردم با توقف ماشینی اونم درست جلوی در خونه سرمو باال 

ود که داشت از ماشین پیاده می اوردم و نگاه کنجکاوم رو بهش دوختم ... همین یکی رو فقط کم داشتم ... رو به مسع

 شد سالم کردم و سرمو آروم واسه مهندس فرنوش که کنار در باز ماشینش ایستاده بود تکون دادم ...

 مسعود با لبخند گفت : سالم بیرون بودی ... 

شیدی و بدون این که منتظر جواب من بمونه ، رو به اون که داشت من رو با عالقه نگاه می کرد گفت : زحمت ک

 مهندس بفرما تو ...

بی توجه بهشون کلیدم رو از ته کیفم بیرون کشیدم و در رو باز کردم و منتظر خداحافظیشون گوشه در باز خونه 

 ایستادم ... 

 با خداحافظی سرسری ازش و حرکت ماشین رو به مسعود با تعجب گفتم : این اینجا چی کار می کرد ...

فت و گفت : هیچی دید ماشین ندارم من رو تا خونه رسوند ، آخه خونه اش چند نایلون خریدم رو از دستم گر

 خیابون باالتر از اینجاست ...

 نگاهی به خریدام کرد و گفت : اینا چی ان ؟ ...

 رفتم یه خرده قدم بزنم ، برگشتنی اینا رو هم از سوپری سر کوچه خریدم ... -

 یست ...از شام خبری ن "پس با این اوصاف فعال -

اوه کو تا شام ، تازه من می خوام برم حموم ، اگه خیلی عجله داری چرا تا من کارهام رو می کنم واسه یه بارم که  -

 شده خودت شام درست نمی کنی ...

در آپارتمان رو باز کرد : باشه خودت خواستی از االن بگم من مثل مهرزاد آشپزیم خوب نیست ... هر چی درست 

 بدون غرغر کردن بخوری ...کردم باید 

بی توجه به منظوری که پشت حرفش بود بدون این که حرفی بزنم با خونسردی از کنارش گذشتم و به طرف اتاقم 

 رفتم ...

 مسعود ... 

 همینطور که کیف سامسونتش رو روی پاش گذاشته بود و داخلش رو نگاه می کرد گفت : هوم ...

 که اگه ... اگه سیامک خواست بیاد تهران بهت بگم ... گفته بودی "می گم ... قبال -

 سرشو باال اورد و نگام کرد : خوب ...

 خوب سیامک با خاله قراره واسه هفته دیگه بیان تهران ... -

 هفته دیگه ... -
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 سرمو تکون دادم و نگاش کردم ...

ه شب واسه شام دعوتشون کنه اینجا ، می در کیفش رو بست و در حالی که کفشاشو می پوشید گفت : باشه ، پس ی

 خوام باهاشون آشنا شم ...

 ؟ ... "با خوشحالی نگاش کردم : واقعا

لبخند تلخی روی لباش نشست : آره ... می خوام ببینم اون زمانی که احتیاج داشتی یکی مراقبت باشه وظیفه ما رو کیا 

 داره دیرم می شه ... مواظب خودت باش ... خداحافظ ...به عهده گرفتن ... و با مهربانی گفت : من باید برم 

 خداحافظ ... -

 با لبخند به در بسته نگاه کردم ... چقدر خوب بود که دیگه نیازی به هیچ مخفی کاری نبود ... 

 

 

*** 

 

 پس ثبت نام کردی ؟ ... -

رولند کنان گفتم : آره ثبت نام کردم ولی به اون که داشت تخم مرغ ها رو توی ماهی تابه می شکست نگاه کردم و غ

 مسعود به خدا خیلی ظلمه وقتی رانندگی بلدی یکی مجبورت کنه بری توی اون کالسای کسل کننده شرکت کنی ...

 با خونسردی گفت : نه ظلم وقتیه که به خاطر نادیده گرفتن قوانین رانندگی باعث یه اتفاق جبران ناپذیر بشی ...

نگامو ازش گرفتم ... بحث کردن باهاش بی فایده بود ... واسه فرار از افکار آزار دهنده گفتم : مگه پوفی کشیدم و 

 قرار نبود با ترانه امروز صبح برین کوه ، پس چرا تو االن خونه ای ...

ر خونه در حالی که ماهی تابه رو روی میز میذاشت گفت : خانم خواب موندن ... بعد از این که کلی من رو جلوی د

 شون معطل کرد ، زنگ زد به موبایلم و با التماس گفت بذارم عصری با هم بریم بیرون ...

 لقمه ای واسه خودم گرفتم و گفتم : خوب خودت چرا نرفتی ...

 کنارم پشت میز نشست : حسش نبود تنهایی ، منم دوباره برگشتم خونه ...

 ... یکی از اون یکی تنبل تر ... سرمو با تاسف تکون دادم : دوتائیتون عین همین

در حالی که آروم توی سرم می زد گفت : حاال نه که واسه جنابعالی بد شد ... از خواب بیدار شدی نون داغ و صبحانه 

 حاضری داری می خوری ... پس به جای غرغر برو به جون ما دعا کن ...

 با حرص گفتم : ترانه می دونه دست بزن داری ...

 بامزه ای گفت : اختیار دارین مگه ما جرات داریم از گل نازک تر به خانم بگیم ...با لحن 

 با تاسف گفتم : پس فقط زورت به من می رسه دیگه ...

کمی نگام کرد و بعد در حالی که خم می شد سرمو بوسید و گفت : اوه نبینم دختر کوچولوی ما حسودی کنه ... بیا 

 خوبه ...

 ره ولی آخرین بارت باشه ...خنده ام گرفت : آ

قبل از این که جمله ام تموم شه یکی محکم تر از قبل زد پس کله ام : حاال دیگه روت رو واسه من زیاد نکن ، بچه 

 پررو ...

 مسعود ... -
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 با خنده گفت : جانم ...

شدی ... خانمتون بیدار شدن  ولی قبل از این که حرفی بزنم با بلند شدن صدای گوشیش با پوزخند گفتم : برو احضار

... 

در حالی که از جاش بلند می شد دستی به موهای ژولیده ام کشید و تهدیدکنان گفت : نبینم همه رو بخوریا ... واسه 

 منم بذار ...

 زبونم رو واسش دراز کردم و لقمه ای بزرگ تر از قبلی رو توی دهنم چپوندم ...

 

 

*** 

 

از مسعود که داخل پذیرایی کنار سیامک نشسته بود گرفت و رو به من با محبت مادرانه ای با مهربانی نگاهش رو 

 گفت : حاال حالش چطوره ... بعد اون تصادف مشکلی که نداره ...

در حالی که بلند می شدم تا چایی رو که دم کشیده بود رو داخل استکان ها بریزم با لبخند سرمو تکون دادم : نه خدا 

 شکلی نداره ...رو شکر م

 زحمت نکش دخترم ... -

 نه زحمتی نیست ، کاری نکردم ، شام رو که از بیرون گرفتیم ...  -

و سریع با لبخند خجولی رو به خاله که با محبت نگاهم می کرد گفتم : البته می خواستم شام خودم درست کنما ، ولی 

 یم بهتره ...ترسیدم بد شه واسه همین به مسعود گفتم از بیرون بگیر

همون لحظه از پشت اپن متوجه مسعود و سیامک شدم که داشتن به طرف اتاق مسعود می رفتن ... لبخندی از سر 

رضایت روی لبام نشست ... رفتار مسعود تمام شب باهاشون خیلی خوب بود ... یه شب آروم و دوستانه با خاله ، 

شرمنده خاله و سیامک  "نکنه طوری برخورد کنه که من بعدا سیامک و مسعود زیر یه سقف ... همش می ترسیدم که

بشم ، البته از مسعود بعید بود ، ولی خوب ... ولی حاال با دیدن این که توی همین مدت کوتاه اون و سیامک انقدر با 

 هم اخت شده بودن باعث آرامشم بود ... 

 با صدای خاله نگامو ازشون گرفتم ...

 تو چقدر ریزه میزه ای ...برعکس دائی مسعودت  -

 خنده ام گرفت : من شبیه مامان مستانمم ... می خواین عکساشو بهتون نشون بدم ...

 با لبخند سرشو واسم تکون داد : آره ...

 استکان چای رو جلوی روش روی میز گذاشتم و گفتم : پس بذارین برم از توی اتاقم آلبوم عکسام رو ...

با بلند شدن صدای زنگ تلفن قطع کردم و با ببخشیدی سریع از آشپزخونه بیرون اومدم ... ولی بقیه جمله ام رو 

 نگامو دور سالن چرخوندم و به طرف میز ناهارخوری گوشه پذیرایی رفتم و تلفن رو از روش برداشتم ...

 الو ... -

 سالم کتی ... -

 با شنیدن صدای زنگ دارش ضربان قلبم اوج گرفت ...

 ی که سعی می کردم همچنان آرامشم رو حفظ کنم با لحن آرومی گفتم : سالم ...در حال
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 خوبی ... -

 مرسی ...  -

 و به دنبالش سریع گفتم : با مسعود کار داری ؟ ...

 کمی مکث کرد و بعد با لحن خاصی گفت : انگار خیلی عجله داری ...

 آره آخه مهمونم تنهاس ... -

 مهمونت ... -

ش به راحتی می تونستم حدس بزنم االن باید ابروهاش تو هم رفته و انتظار داشته باشه که من واسش همه چی از لحن

رو با جزئیات تعریف کنم ... با دونستن حساسیتش نسبت به سیامک لبخندی از سر بدجنسی روی لبام نشست و با 

 خونسردی گفتم : 

 آره ، خاله و سیامک امشب مهمون مان ... -

 یامک االن اونجاست ؟ ...س -

 آره ... -

 مسعود خونه هست ؟ ... -

 اون وقت این حرف یعنی چی ... -

 بی توجه به لحن عصبیم دوباره پرسید : واسه چی اومده ...

 با پوزخند گفتم : فکر نکنم الزم باشه واست توضیح بدم ...

 کتی ... -

 ، چون کار دارم ... اگه با مسعود نمی خوای صحبت کنی من قطع کنم -

 کتی داری بد بازی رو با من شروع می کنی ، حواست هست ... -

نمی دونم داری از چی حرف می زنی ، درثانی فکر نکنم واسه دعوت مهمون به خونمون باید از شما اجازه می  -

 گرفتیم ...

 کتی کیه ... -

چوب در اتاقش ایستاده بود با بی تفاوتی گفتم : گوشی رو کمی از خودم دور کردم و رو به مسعود که تو چهار

 مهرزاده ...

و بدون این که مهرزاد خداحافظی کنم ؛ زیر سنگینی نگاه سرزنشگر مسعود ؛ گوشی رو توی دستاش که به طرفم 

اله و متوجه جر و بحثم با مهرزاد شده بود و حاال بعد رفتن خ "دراز بود گذاشتم و به طرفم اتاقم رفتم ... احتماال

سیامک کلی درباره این که چرا با مهرزاد اینجوری حرف زدم می خواست واسم سخنرانی کنه ... پوفی کشیدم و در 

اتاقم رو باز کردم ... در هر صورت چه اون ، چه مهرزاد این رو که دیگه مهرزاد حق دخالت توی زندگی من رو نداره 

با اون لحن طلبکارانه ازم سوال و جواب می کنه وایسم و دونه دونه  رو باید قبول کنند ... پس دلیلی نمی بیننم وقتی

هم واسم مهم نیست که این موضوع باب میل هیچ کدومشون نباشه ، بهتره  "سواالش رو جواب بدم ... و اصال

 سعیشون رو بکنند تا بتونند با این قضیه کنار بیان ...

 سرمو تکون دادم ... درسته ...

 ود ...رفتارت درست نب 
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ظرف های کثیف رو توی سینک ظرفشویی گذاشتم و با حرص گفتم : تقصیر خودشه ، حق نداره با من طوری رفتار 

 کنه که انگار خبریه ... دیگه دوست ندارم توی کارام دخالت کنه ...

ا بزرگترت ببین کتی من کاری به این که بین شما چه دلخوری هست ندارم ، من فقط می گم این طرز برخورد ب -

اونم با مهرزادی که تمام مدتی که من بیمارستان بودم مواظبت بود و حواسش بهت بود درست نیست ... آخه چرا 

 طوری رفتار می کنی که من پیشش شرمنده شم ...

از کنارش گذشتم و در حالی که از آشپزخونه بیرون می رفتم تا بقیه ظرف های کثیف رو از توی سالن جمع کنم با 

راحتی گفتم : همین ، به خاطر این که اون مدت نبود تو من توی خونه اش بودم ، حاال دلم نمی خواد سرم منتی باشه نا

 ... دوست ندارم االن به خاطر اون روزا من مجبور باشم این جور کاراش رو تحمل کنم ...

ن مدت تمام رفتارهای بچگانه و بی کتی خجالت بکش ... مهرزاد بدبخت کی سر تو منت گذاشت ... اون که توی ای -

 احترامی های تو رو دیده و دم نزده ... به خدا من گاهی از رفتارای تو پیش اون می خوام از خجالت آب شم ...

 بی توجه به حرفاش شروع کردم به جمع کردن ظرف ها ...

زی نابود کنی ولی حاال می بینم فکر می کردم بزرگ شدی ، انقدر عاقل شدی که نخوای زندگیت رو سر لج و لجبا -

که هنوزم بچه ای ... ولی اینو بدون یه بار دیگه اینجور رفتارا رو ازت ببینم منم که دیگه کوتاه نمیام پس حواست به 

 کارات باشه ... چون دفعه بعد من می دونم و تو ...

ه داشت به طرف اتاقش می رفت با حرص ظرف ها رو دوباره روی میز کوبیدم و روی مبلی نشستم و به مسعود ک

خیره شدم ... پسره ی لعنتی انگار مهره مار داشت ، چرا همیشه مسعود طرف اون رو می گرفت اونم بعد از اون همه 

 اتفاق و کارایی که اون کرد ... مگه اون کی بود ...

 

 

*** 

 

 

.. اخمام توی هم رفت ... چرا جواب نمی داد یه بار دیگه شماره مسعود رو گرفتم ولی انقدر زنگ خورد تا قطع شد .

... نکنه ... سراسیمه بین لیست تماسام شماره ترانه رو پیدا کردم و شماره اش رو گرفتم ... بردار دیگه ترانه ... 

 دوباره صدای بوق توی گوشم طنین انداخت ... 

 سالم ترانه ... -

 سالم خانم خانما چه عجب یادی از ما کردی ... -

 ین حرفش پریدم و گفتم : شرکتی ...ب

 آره ، چطور ... -

 مسعودم شرکته ... -

 آره داخل شرکته واسه چی می پرسی ... چرا انقدر صدات نگرانه ... -

 نفسی از سر آسودگی کشیدم ... چقدر الکی ترسیدم ...

 آخه هر چی بهش زنگ می زنم گوشیش رو جواب نمی ده ... -

 ن که داخل جلسه اس ... چرا ، کاریش داری ...آها خوب واسه ای -
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 کار که نه ... داشتم از این طرفا رد می شدم گفتم اگه کارش تموم شده با هم برگردیم ... -

 تو مگه االن کجایی ... -

 رو به روی شرکتم ... "سرمو باال اوردم و نگامو به ساختمون شیک رو به روم دوختم و گفتم : من االن دقیقا

 راست می گی ... -

 آره ... می دونم تقصیر خودم بود بدون هماهنگی باهاش اومدم ... -

 خوب بیا باال ... -

 چی ، نه بابا کجا بیام ... -

 خوب بیا تا اینجا اومدی نمی خوای واسه یه بار هم شده ببینی مسعود کجا کار می کنه ... -

 آخه ... -

 ... "جلوی آسانسور منتظرتم ... زودی بیا ... فعال آخه نداره بیا طبقه چهارم ، من -

 ترانه می گم ... الو ... الو ... -

عجب این دختر عجوله ها ... خوب بدم نمی گفت مگه چه اشکالی داشت ... تلفن رو توی کیفم انداختم و در حالی که 

ب جایی بود ... مسعود یکی دو بار که از خیابون رد می شدم به ساختمون شیشه ای رو به روم خیره شدم ... ولی عج

از اینجا رد شده بودیم شرکتش رو بهم نشون داده بود ولی هیچ وقت داخلش رو ندیده بودم ... خوب می شد تا تموم 

شدن جلسه مسعود توی شرکت منتظرش بمونم ... اینطوری هم فال بود و هم تماشا و هم بعد مدتی ترانه رو می 

کنار نگهبانی خالی گذشتم و سریع به طرف آسانسورها رفتم ... با باز شدن در آسانسور و دیدم ... زیر چشمی از 

 دیدن چهره ی متبسم ترانه لبخندی روی لبام نشست ...

 سالم ... -

علیک سالم خانم ، و رو به من که همینطور از داخل آسانسور در حال دید زدن بودم گفت : تشریف نمیارین بیرون  -

... 

به بیرون برداشتم و در همون حال که از الی در نیمه باز شرکت در حال دید زدن داخلش بودم با صدایی که قدمی 

 سعی می کردم توی فضای شیک و ساکت راهرو نپیچه گفتم : عجب جایی ...

 دستم رو گرفت و در حالی که من رو با خودش همراه می کرد گفت : پس چی ما رو دست کم گرفتی خانما ...

 با اشاره به میز خالی منشی با صدای آرومی گفتم : نیست ...

 نه رفت ... آخه االن بعد ساعت کاری ، بیشتر همکارا رفتن ... -

همینطور که محو فضا و طراحی داخلش بودم و سعی می کردم صدای پاشنه کفشام سکوت و آرامش شرکت رو 

 نشکنه آروم گفتم : خوب پس چرا تو نرفتی ...

اقی رو باز کرد و در حالی که کناری می ایستاد تا من وارد بشم گفت : آخه من یه خرده از کارام مونده ... موندم در ات

 تا تمومشون کنم ...

 بشین ... -

 نگامو از میز شلوغش گرفتم : داری کجا می ری ؟ ...

 می رم واست چایی بیارم ... -

 بستم گفتم : نه مرسی نمی خواد ... دستشو کشیدم و در حالی که در رو دوباره می 
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و در حالی که روی یکی از صندلی های داخل اتاق می نشستم و با کنجکاوی دور تا دور اتاق کوچکش رو نگاه می 

 کردم گفتم : می گم مسعود جلسه اش کی تموم می شه ...

 شروع شده ... پشت میزش رفت و گفت :نمی دونم مشخص نیست ، ولی هنوز نیم ساعت هم نمی شه که

 ؟ ... پس چرا مسعود هیچی بهم نگفت که قراره امروز دیرتر بیاد ... "واقعا -

آخه جلسه هم یهویی شد ، آخرای وقت مهندس سعیدی ، و رو به من گفت : رئیس شرکت رو می گم ؛ خواست از  -

ت داشته باشه ، واسه همین هم روند پروژه ای که مسعود داره روش کار می کنه قبل از جلسه فردا یکسری اطالعا

 رفتن توی اتاق رئیس ...

حالم گرفته شد ، می خواستم امشب مسعود رو مجبور کنم بریم بیرون یه خرده حال و هوامون عوض شه ، ولی با 

 این اوضاع معلوم نبود کی کارش تموم شه ... 

 رو به ترانه گفتم : تو چی ، تو هم باید بمونی ...

 نقشه زیر دستش خم شده بود گفت : نه منم این تموم بشه می رم ... در حالی که روی

در حالی که از جام بلند می شدم به طرفش رفتم و مثل خودش روی کارش خم شدم ... متوجه نگاه کنجکاوم شد ، 

 همونطور که مشغول بود گفت : 

 مسعود گفت کارای دانشگاهت درست شده ... -

 این ترم که گذشت ولی واسه ترم آینده می تونم برگردم دانشگاه ...به میز تکیه دادم : آره ، 

با لبخند سرشو تکون داد ولی قبل از این که چیزی بگه با ضربه ای که به در اتاقش خورد بدون این که سرش رو باال 

 بیاره گفت : بفرمایید ...

 خانم مهندس من دارم می رم این هم ... -

م دیدم سرمو تکون دادم و از سر ناچاری سالم کردم ... ترانه که متوجه نگاهش روی وقتی نگاهش رو متوجه خود

 من شده بود با ژستی که سعی می کرد لبخند شیطنت آمیزش رو مخفی کنه گفت :

 خواهرزاده آقای دکتر حقی هستن ... اونروز که رفتیم منزلشون ... -

 ه زل زده بود به من گفت : خوب هستین خانم ... بله به جا اوردمشون ... و با احترام در حالی ک -

 آهی کشیدم فقط همین رو اینجا کم داشتیم ...

 

ترانه دوباره رو به من که با یه حال و احوال نصفه و نیمه جوابش رو داده بودم کرد و گفت : ایشون هم مهندس 

 فرنوش ان ...

ی خواست یه جوری به این فرنوش بدبخت حالی کنه که یعنی بله خنده ام گرفت ، ترانه هم خیلی باحال بودا ... حاال م

 ، من ایشون رو فراموش کردم ...

باالجبار گفتم : بله ایشون یه بار لطف کردن و مسعود رو تا خونه رسوندن ... و بعد با خونسردی رو به ترانه ادامه 

 دادم :

 ترانه جون من دیگه می رم ... -

 ... بمون تا من اینا رو تموم کنم با هم می ریم ... یه خرده دیگه نمی مونی -
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حاال اینم وقت گیر اورده بود ... طوری که مهندس فرنوش متوجه نشه چشم غره ای نثارش کردم و گفتم : نه ممنونم 

 برم بهتره ، نمی خوام مزاحم کارتون بشم ... 

 و رو به فرنوش گفتم : با اجازتون ...

 رو تحویل خانم مهندس بدم شما رو هم می رسونم ...اجازه بدین من اینا  -

 خدایا ، یعنی نمی فهمید که من دارم از دست خودش و اون نگاه های مسخره اش فرار می کنم ...

 نه خیلی ممنون ... مزاحم شما نمی شم ... -

 نه چه مزاحمتی ، من که دارم تا منزل می رم شما هم توی مسیرید ... -

که به من فرصت اعتراض دیگه ای رو بده رو به ترانه گفت : خانم مهندس اینا همون گزارش شهرداری و قبل از این 

 که از صبح دنبالش بودم ، فکر کنم با این دیگه هیچ مشکلی توی ادامه کار نداشته باشیم ...

 آه پس باالخره گرفتین ... باشه مرسی ...  -

برو بهش بفهمونم یه چیزی بگه تا من بتونم از دست این آدم خالصی پیدا و رو کرد به من که سعی داشتم با چشم و ا

کنم گفت : پس کتی با مهندس می ری ، اگه تا تموم شدن جلسه بودم به آقای دکتر می گم که اومده بودی ببینیش 

... 

کنار مهندس فرنوش  خداحافظ ... و از "چشم غره ای نثار موذی گریش کردم و از سر اجبار گفتم : ممنونم ... فعال

 که در اتاق رو واسم باز کرده بودم گذشتم ...

از گوشه چشم نگاش کردم قدش به زور یه سر و گردن ازم بلندتر بود ، البته با این پاشنه کفشای من ... نگاهی به 

تازه به شونه هاش سانتیم انداختم ، با قساوت فکر کردم اگه االن با این کفشا کنار مهرزاد ایستاده بودم  12کفشای 

می رسیدم ولی این ... دوباره زیر چشمی نگاش کردم ، خوب زیادم قد و هیکلش بدم نیست ... از بس مهرزاد رو دور 

و برت دیدی فکر می کنی همه مردا باید به بلندی مهرزاد باشند ، در صورتی که مهرزاد زیادی بلنده ، حتی مسعود 

ره ... تازه تو با این جثه ریزه میزه ات به این قد و هیکل بیشتر می خوری ، نه هم با اون هیکلش از مهرزاد کوتاه ت

این که کنار مهرزاد مثل فیل و فنجون به نظر برسین ... حاال هم بهتر دست از مقایسه کردن این بنده خدا با اون غول 

 بی شاخ و دم برداری ... 

کرد تا من اول خارج شم ، همینطوری که جلوتر از اون پا به با باز شدن در آسانسور کناری ایستاد و منتظر نگام 

درون پارکینگ میذاشتم ابروهام باال رفت ... نه بابا ، آفرین یه پوئن مثبت به نفع تو ، خوشم اومد ، اگه اون نگاه های 

اینه که پسر خوبیه  مسخره ات نباشه از بقیه رفتارات تا االن بدم نیومد ... خوب حاال این حرفت یعنی چی ... منظورم

 همین و اگه بخوام صادقانه بگم به منی که هیچ حسی بهش ندارم هیچ ربطی نداره ... بهتر شد ...

 باالخره واسه اولین بار بعد از خروجمون از شرکت دهنش رو باز کرد و گفت : ماشین رو اون سمت پارک کردم ...

 ردم و با خونسردی گفتم : مزاحمتون شدم ...به گوشه ای از پارکینگ که اشاره کرده بود نگاه ک

واسه اولین بار بدون این که زل بزنه توی چشام آروم گفت : نه چه زحمتی ... خودم هم دنبال فرصتی بودم که 

 باهاتون صحبت کنم ...

 اوه خدای من ، نگو که می خوای مزخرف تحویل من بدی ...

ز کرده بود و منتظر نگام می کرد انداختم ... قدمی جلو برداشتم و در نگاهی به اون که در جلوی ماشین رو واسم با

 حالی که سعی می کردم لحنم زیاد سرد و خشن نباشه گفتم : 
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 اگه از نظرتون موردی نداشته باشه ترجیح می دم عقب بنشینم ... -

 فت : هر جور راحتین ...لبخندی از سر رضایت روی لباش نشست و در حالی که در جلو رو می بست با احترام گ

داشتی امتحانم می کردی ... قبل از این که دستش رو واسه باز  "اخمام توی هم رفت ... حاال این یعنی چی ، مثال

 کردن در واسم دراز کنه در رو باز کردم و در حالی که روی صندلی عقب می نشستم بی توجه بهش در رو بستم ...

یشنهادش رو واسه رسوندنم قبول کرده بودم پشیمون شده بودم ... تقصیر خودم بود حرصم گرفته بود و از این که پ

نباید قبول می کردم ... نه چرا تقصیر من ، کم واسه اون دختره دیوونه چشم و ابرو اومدم که حرفی بزنه که این 

گیرم خودش حظ کنه ... پسره رو دک کنه و بره ولی ببین ... حاال صبر کن یه روز همچین حالش رو جلوی مسعود ب

نفسم رو محکم بیرون فرستادم ... حاالم حداقل واسه حفظ آبروی مسعود هم که شده اخماتو باز کن و جوری نباش 

که انگار می خوای پاچه بگیری ... پس تمام تالشم رو کردم تا جایی که می تونم اخمایی رو که مطمئن بودم روی 

کمی آروم تر به نظر برسم ؛ اونم درست زیر نگاه های گاه و بیگاهش که از  صورتم جا خوش کرده بودن رو وا کنم و

 آئینه بهم مینداخت ...

 با بلند شدن صداش به سختی سعی کردم آهم رو توی خودم خفه کنم ...

 خانم بهادری ، جسارته سوال می کنم شما با آقای مهندس زندگی می کنید ... -

ا یه بله خشک و خالی سر و ته قضیه رو هم بیارم ولی انگار اون پرروتر از این خیلی واضح نیست ... سعی کردم ب

 حرفا بود ، یا شایدم عزمش رو جزم کرده بود تا همین امروز جواب تمام سواالتش رو پیدا کنه ...

 پس خانواده تون ... -

 بدون فکر گفتم : مادرم فوت شده ...

 متاسفم من خبر نداشتم ... -

می خواستی از کجا خبر داشته باشی ... ولی با این  "گرفت ... خوب معلومه خبر نداشتی پسر جون ، مثالخنده ام 

 وجود سعی کردم ژست یه دختر موقر و خانواده دار رو همچنان حفظ کنم ...

 خوب بقیه خانواده تون چی ... -

 حاال بیا اگه رو بدی آسترش رو هم می خوان ... 

م و در حالی که از همون توی کیف یه اس ام اس واسه ترانه می فرستادم گفتم : من تک فرزندم سرمو توی کیفم برد

... 

 آها اون وقت پدرتون ... -

 بی فکر گفتم : مسافرتن ...

آخه من می  "به یه دقیقه نکشید که صدای گوشیم بلند شد و صدای مهندس فرنوش عزیز که داشت می گفت 

توی صدای خوش آهنگ گوشیم گم شد ... بی توجه به حال گرفته اش  "دین با خانواده ... خواستم اگه شما اجازه ب

 موبایلم رو از توی کیفم بیرون کشیدم و اونو کنار گوشم گذاشتم ...

 سالم ... -

 صدای نگرانش توی گوشی پیچید : سالم ، خوبی ، چی شده ...

 خوبی ... -

 من ، آره خوبم ، تو حالت خوبه ... -
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 آره ، مرسی ... چه خبر ... -

... نمی  "کتی حالت خوبه ، بهم اس ام اس می دی که بهت زنگ بزنم ... اون وقت ته اش رو هم می نویسی فورا  -

 گی آدم نگران می شه ... خوب چی شده ... حرف بزن ...

 هیچی خبر خاصی نیست ، شما چی کار می کنید ... -

 نه ...کتی ، ببینم کجایی ... نک -

 و در حالی که می خندید گفت : نگو که پیش فرنوشی و واسه همین به من گفتی بهت زنگ بزنم ...

 آره عزیزم ... -

 سر فرصت این لطفت رو جبران می کنم ... "و با صدای پایینی گفتم : ولی مطمئن باش حتما

 چی کار می خوای بکنی ... "اوه نه بابا ، چه تهدیدی ، حاال مثال -

 خوب اگه بگم که لطفش از بین می ره ، ولی اینو بدون زیاد منتظرت نمیذارم ... -

 بی توجه به حرفم گفت : راستی ، چه خبر ، خوش می گذره ...

 خودت چی فکر می کنی ... -

 با شیطنت گفت : ببینم چیزی نگفته ، حرفی ، اشاره ای ، کاری ، ببینم جلو نشستی یا پشت ...

ه موبایلم دستم بود به عقب تکیه دادم و سعی کردم نگاه آزرده اون رو که گاهی از آئینه بهم مینداخت رو همینطور ک

 نادیده بگیرم ...

 کارت تموم شد ... -

 آره تازه دارم از شرکت میام بیرون ... شما کجائین ... -

 نزدیکی های خونه ... -

 ا خود خونه باهات حرف بزنم ...خوب حاال می خوای چی کار کنی ... می خوای ت -

 با آرومی گفتم : این تنها کاریه که شاید با انجامش کمی از آتش خشم من رو نسبت به خودت کمتر کنی ...

خوب اینا رو ولش کن ... می گم کتی می خوام برم خرید ... یکی از همکارا یه جای خیلی خوب بهم معرفی کرده ،  -

مجلسی های خیلی قشنگی داره ، باهام میای ... آخه دو هفته دیگه نامزدی دعوتم ولی  می گه تازه باز شده و لباس

 لباسی که مناسبش باشه ندارم ... هوم میای ...

 خوب این وسط چی به من می رسه ... -

 یعنی چی ... -

. تو قراره واسه به آرومی گفتم : یعنی این وسط می خوای من رو با دهن خشک ببری ، با دهن خشک برگردونی ..

 خودت لباس مجلسی بخری من که نمی خوام ... پس باید ...

 ای سوء استفاده گر ... بعدش می ریم کافی شاپ ... -

 ... یا شام یا هیچی ... "کافی شاپ ؟!!! ... داری بچه خر می کنی ... عمرا -

اش واسه شام نمی مونه ... همون کافی شاپ ،  اوه برو بابا ، اگه قراره یه چیز درست و حسابی بخرم دیگه چیزی ته -

 یا رضایت بده یا خودم تنهایی می رم ...

 ای خسیس گدا ، باشه قبول ... -

 ماشین توی کوچه پیچید ... 
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 با رضایت گفتم : خوب کاری نداری ...

 رسیدین ... -

 آره ... -

 پس ماموریت من تموم ؟ ... اجازه مرخصی میدین ؟ ...  -

 زادی ...آ -

 خیلی پررویی ... راستی هر وقت خواستم برم بهت خبرشو می دم ... -

 باشه ، کاری نداری عزیزم ... -

 از اولم کاری نداشتم ، خداحافظ ... -

با خنده تلفن رو قطع کردم ولی با دیدن هوندای جلوی در و دیدن کسی که کنارش ایستاده بود خنده روی لبام 

 خشکید ...

 بهادری ...خانم  

نگامو به سختی از مهرزاد که با تعجب به ما نگاه می کرد گرفتم و با اعصاب خردی به اون که حاال ماشین رو درست 

 پشت ماشین مهرزاد پارک و به عقب برگشته بود نگاه کردم ...

 بله ... -

 من می خواستم باهاتون صحبتی داشته باشم راجع به ... -

 ی خوای من االن جلوی چشای مهرزاد باهات توی ماشین بشینم و به مزخرفاتت گوش بدم ... ؟ ... یعنی م "واقعا

راجع بهش حرف بزنیم ... آخه این جا جلوی در زیاد  "حرفش رو قطع کردم و گفتم : می شه خواهش کنم که بعدا

 اون وقت ... صورت خوشی نداره که من توی ماشینتون بنشینم ... می دونین ممکنه یکی ما رو ببینه

 با حالی گرفته گفت : باشه شما درست می فرمائین ...

این حرف رو روی هوا زدم و در حالی که از ماشین بیرون می اومدم با یه تشکر عجوالنه ازش خداحافظی کردم ... 

ت با اخمای ولی هنوز در ماشین پشت سرم بسته نشده بود که از ماشین پیاده شد و بی توجه به مهرزاد که تمام مد

 درهم ما رو زیر نظر داشت گفت :

خانم بهادری پس اگه شما اجازه بدین من با مهندس در این باره صحبت می کنم که هر جور خودشون صالح  -

 بدونن با خانواده یه صحبت کوچیک داشته باشم ...

د توی کوچه بگی ... دستپاچه و واسه ای خدا ، حاال الزمه تمام این حرفا رو اینطور پشت سر هم ردیف کنی و بلند بلن

 این که از سرم بازش کنم سریع گفتم : باشه ...

 نیشش تا بناگوشش باز شد و ذوق زده گفت : پس با اجازتون من خودم با مهندس حرف می زنم ... خداحافظ ...

شن می کرد نگاه کردم آب دهنم رو قورت دادم و در حالی که سرمو تکون می دادم به اون که داشت ماشینش رو رو

... 

 این یارو دیگه کی بود ... -

 زیر چشمی نگاهی بهش انداختم و آروم گفتم : از همکارای مسعود بود ...

 باالخره نگاشو از ماشین گرفت و با چشای ریز شده گفت : خوب ...
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اال انداختم و گفتم : خوب نداره سعی کردم خودم رو نبازم ، اصال به اون چه ربطی داشت ، واسه همین شونه هام رو ب

 که ، توی مسیرش فقط من رسوند همین ...

 از کجا ؟ ... -

 بدون این که جوابش رو بدم دنبال کلیدم شروع کردم به زیر و رو کردن کیفم ...

 ازت پرسیدم از کجا ... -

 با این که بهت هیچ ربطی نداره ولی بهت می گم از شرکت مسعود ... -

سردی کلید رو توی قفل چرخوندم و بدون این که نگاش کنم ، در حالی که نگام به در باز خونه بود گفتم : و با خون

 می خوای بیای باال ... البته مسعود نیست ، واسش یه جلسه پیش اومد شرکت موند ...

که جوابم رو بده در حالی  وقتی سکوتش رو دیدم ، سرمو باال اوردم و نیم نگاه بی اهمیتی بهش انداختم ... بدون این

که مچ دستم رو توی دستش می گرفت در خونه رو دوباره بست و من رو به طرف ماشینش کشید ... نگاهی به 

 اطراف انداختم و با صدای خفه ای همراه با حرص گفتم :

 چرا اینجوری می کنی مهرزاد ، زشته ، ممکنه یکی ما رو ببینه ... -

ین رو باز کرد و در حالی که من رو آروم به داخلش هل می داد در رو پشت سرم بست ... بی توجه به حرفم در ماش

نفسم رو با حرص بیرون دادم و با چشای تنگ شده به اون که داشت ماشین رو دور می زد نگاه کردم ... در ماشین 

 فت :رو محکم به هم کوبوند و در حالی که به در سمت خودش تکیه می داد با اخمای درهم گ

 خوب ... -

 خوب چی ... -

 داشت راجع به چی حرف می زد ... -

 نگامو ازش گرفتم و شونه هام رو باال انداختم : هیچی ...

 با حرص گفت : هیچی ، به من دروغ نگو ... می خواست راجع به چی با مسعود حرف بزنه ...

 : نمی دونم می تونی بری از خودشون بپرسی ...نگامو از شیشه به بیرون دوختم و با لحن حرص دربیاری گفتم 

بازوم رو گرفت و در حالی که من رو به طرف خودش می کشید با پوزخند گفت : انگار تو حرفام رو جدی نمی گیری 

، نه ... انگار هر چی من می خوام باهات مدارا کنم خودت نمی خوای ... باشه اشکال نداره ، پس منم این بار به روش 

 عمل می کنم ...خودم 

در حالی که سعی می کردم بازوم رو از توی دستش بیرون بیارم با حرص گفتم : منظورت از این کارها چیه ... ما 

 حرفامونو بهم زدیم ... "قبال

 اون حرفای تو بود نه من ... -

باید کمی واست  اگه یه خرده اونطوری که خودت می گی بهم اهمیت می دی ، پس حرفا و خواسته های من هم -

 مهم باشه ...

 نه وقتی که می دونم می خوای با بچه بازی زندگی هر دومون رو به گند بکشی ... -

این لطف رو  "با پوزخند تمسخر آمیزی گفتم : من ؟!!! ... من می خوام به گند بکشم ، یا خودت با رضایت کامل قبال

 ون انتقام لعنتیته بهت اجازه نمی دم ...در حق هر دومون کردی ... تا وقتی که تنها هدفت ا

 فکر می کنی من نیازی به اجازه تو دارم ... -
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 لعنت بهت تو فکر می کنی کی هستی ... -

مشتم رو توی هوا گرفت و در حالی که کمی به طرفم خم می شد گفت : کتی اینو توی اون کله کوچولوت فرو کن ، 

و از کوروش و تمام اون ماجراها جداس ... پس نمیذارم به خاطر یه دلخوری هم گفتم حساب ت "تو مال منی ... قبال

 کوچولو همه چی رو به گند بکشی ...

دست پیش رو گرفتی آره ، کی تمام این مدت در حال نقش بازی کردن بود من یا تو ... حاال من دارم همه چی رو  -

 به گند می کشم ...

ببین کتی مسعود در جریانه ، ازش خواستم واسه برطرف شدن این دلخوری  بی توجه به حرفام با خونسردی گفت :

بهم فرصت بده ، پس اگه می بینی تمام این مدت در مقابل کارا و بچه بازی هات سکوت کردم فقط واسه این بود که 

ور و برت می پلکه ، کمی آروم تر شی ... ولی اینو بدون اگه یه بار دیگه سوار ماشین اون یارو ببینمت یا متوجه شم د

 ممکنه نتونم مثل االن آرامش و خونسردی خودم رو حفظ کنم ، پس حواست به کارایی که می کنی باشه ...

 با حرص گفتم : اینش دیگه به خودم مربوطه ...

 بی توجه به حرفم بازوم رو ول کرد و گفت : حاال می تونی بری ولی به نفعته که به حرفام گوش بدی ...

الی که از ماشین پیاده می شدم با پوزخند گفتم : تو حق دخالت توی کارای من رو نداری ، چون هیچ نسبتی با در ح

 من نداری ...

و زیر نگاه عجیب اون دوباره کلید رو توی در انداختم و بی توجه به سنگینی نگاش وارد خونه شدم و در رو محکم 

 بهم کوبیدم ...

 

 

*** 

میز گذاشتم و به فکر فرو رفتم ... مسعود بعد از برگشتن از شرکت همراه مهرزاد که تمام مدت ظرف میوه رو روی 

پایین توی ماشین منتظرش بود به اتاقش رفته بود و خدا عالم بود که حاال داشتن درباره چی با هم حرف می زدن ... 

ستن و خیلی راحت حرفاشون رو با هم هیچ وقت نشده بود که برن توی اتاق ، همیشه خیلی عادی توی سالن می نش

می زدن و اونی که توی اون لحظات واسه فرار از جو صمیمی بینشون به اتاقش پناه می برد من بودم ، تا شاید 

اونطوری راحت تر بتونم توی کنترل احساساتم با مهرزاد موفق تر بشم ... موفق تر ، چقدر موفق بودم ، هر چی 

شتر خودم رو عذاب می دادم ... هنوزم تمام فکر و ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود بیشتر ازش گریز می زدم بی

و توی آینده ای که گاهی واسه خودم تصور می کردم نمی تونستم هیچ مرد دیگه ای رو جز مهرزاد کنار خودم تصور 

اینجا پیش بره پشیمون می کنم ... هنوزم گاهی از این که اونو همون بار اول نبخشیدم و گذاشتم این دلخوری تا 

شدم ، گاهی از این که واسه کنترل احساساتم خودم رو باالجبار توی اتاقم حبس و از دیدنش سرباز می دم و اخم و 

تخم های مسعود رو به جون می خریدم ، از این ژست های پوشالی و دروغی ، از این که نمی تونستم راحت اونچه 

شیمون می شدم ... ولی چرا ... چه چیزی باعث می شد که با خودم این کار رو کنم توی دلم بود رو ابراز کنم سخت پ

... غرور جریحه دار شدم ، بی اعتمادی و شک و تردیدی که نسبت بهش پیدا کرده بودم ، دونستن عمق کینه و 

ونم دختر آرزوهای نفرتش نسبت به کوروش یا نداشتن اعتماد به نفس کافی که بخوام این رو باور کنم که منم می ت

کی من رو مجبور به این زجر کشیدن های تدریجی کرده بود ... مسعود که بارها  "کسی مثل مهرزاد باشم ... اصال

بهم گفته بود که دیگه دنبال ماجرا رو نگرفته ، مهرزاد بیچاره هم دیگه باید چجوری بهم بفهمونه که عاشقمه ... فکر 
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زاد بود انقدر خودش رو جلوت کوچیک می کرد و رفتارای اهانت بارت رو کردی اگه کس دیگه ای به جای مهر

تحمل می کرد ... اونم کی ، مهرزادی که اگه اراده کنه دخترا واسه به دست اوردنش سر و دست می شکنند ... اگه 

به همین  بخوای منصفانه هم قضاوت کنی کاری که کوروش با عموش کرد کم کاری نبود که ازش انتظار داشته باشی

راحتی ازش بگذره ... پس اگه فکر می کنی به هیچ عنوان نمی تونی فراموشش کنی و هر روز که می گذره این 

وضعیت واست کشنده تر و زندگی واست عذاب آورتر می شه ، خوب چرا تمومش نمی کنی ... شاید حق با مسعود 

 ون بودن رو از دست ندی ...باشه و بهتره دست از این لجبازی برداری و فرصت دوباره با ا

از جام بلند شدم و چایی رو که دم کشیده بود رو توی استکان ها ریختم ... شاید واسه به دست اوردن آرامش الزم 

بود بعد این همه کوتاه اومدنای مهرزاد در مقابل کارام من هم قدمی به سوش بر می داشتم و بهش می فهموندم که 

ون روزا وجود داره ... وقتی انقدر از این وضع خسته شدم و دارم تمام لحظات رو با هنوزم فرصتی واسه جبران ا

عذاب تحمل می کنم دیگه چه نیازه به این ژست های دروغین ... استکان های چای رو توی سینی گذاشتم و ظرف 

از اتاق و مسعود که یه شیرینی رو هم کنارش گذاشتم و به طرف اتاق مسعود راه افتادم ... ولی با دیدن در نیمه ب

دستش رو روی دستگیره در گذاشته و به عقب برگشته و داشت با مهرزاد حرف می زد پا شل کردم و سرجام 

 ایستادم ... 

خوب انگار داشتن می اومدن بیرون ... نگاهی به خودم انداختم و از این که در باز بشه و مهرزاد من رو اینجوری 

مت واسه پذیرایی ازش ببینه احساس پشیمونی بالفاصله تمام وجودم رو گرفت ، سینی به دست و آماده به خد

 خواستم مثل تمام این مدت نقاب بی تفاوتی به چهره بزنم و قبل از این که من رو ببینند به آشپزخونه برگردم ...

 هنوزم نمی خوای بگی واسه چی داره میاد ... -

 اینطوری بهتره ...بذار خودش بیاد همه چی رو توضیح بده  -

 

 از سر کنجکاوی قدمی به جلو برداشتم و گوشام رو تیز کردم ، کی قرار بود بیاد ...

 من که از کارای تو سر در نمیارم ، این موضوع مهم چیه که قراره مجید بگه ولی تو نمی خوای حرفی ازش بزنی ... -

 نار در ایستاده بود ...صدای مهرزاد کمی نزدیک تر به گوش رسید ، انگار اونم ک

فقط همین قدر بگم که اگه امشب به یه نتیجه خوب برسیم شاید کورسوی امیدی واسه گیر انداختن کوروش  -

 واسمون پیدا شه ...

با ناباوری از اونچه می شنیدم قدمی دیگه به جلو برداشتم ... یعنی دوباره مهرزاد داشت چه بازی ای رو راه مینداخت 

 ... 

 متعجب مسعود بلند شد ... صدای

 صبر کن ببینم داری از چی حرف می زنی ... -

مسعود بذار مجید خودش همه چی رو توضیح بده ، حاالم بیا بریم بیرون نمی خوام قبل اومدن مجید کتی متوجه  -

 چیزی بشه ...

زخونه رسوندم و در حالی که با این حرف سراسیمه و تا جایی که سینی سنگین بهم اجازه می داد خودم رو به آشپ

 خودم رو روی صندلی ای مینداختم سعی کردم لرزش بدنم رو کنترل کنم ... 

 باز داشت چه اتفاقی می افتاد ، باز مهرزاد داشت چه بازی جدیدی رو راه مینداخت ...
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 کتی ، چیزی واسه پذیرایی هست ... -

رسم باز دارین چی رو از من مخفی می کنید ... ولی بجاش از دلم می خواست فریاد بزنم ... دلم می خواست ازش بپ

روی صندلی بلند شدم و بی توجه به مسعود که داشت داخل آشپزخونه می شد سینی خیس و استکان های نیمه پر رو 

 زیر شیر آب گرفتم و سعی کردم با این کار رنگ پریده و لبهای لرزونم رو تا جایی که می شد ازش مخفی کنم ...

الی در اتاقم رو بیشتر باز کردم و به صحبت های آرومشون که توی فضای آپارتمان به راحتی شنیده می شد گوش 

 سپردم ...

 مسعود با صدای آرومی گفت : شما مطمئنید هنوز ایرانه ؟ ...

داخل ایران  حقیقتش تحقیقاتمون که این رو نشون می ده ولی خوب صد در صد نیست ... ولی این احتمال که هنوز -

 باشه بله وجود داره ...

 آروم روی زمین کنار در نیمه باز اتاق نشستم ...

 صدای عصبی مسعود دوباره به گوشم رسید :

آخه چرا ... اینطوری که کتی می گفت خودش با کتی صحبت کرده و گفته بود که کارشون رو واسه رفتن از ایران  -

 ی از کشور خارج شن ...درست کرده ... قرار بوده هم به زود

ما هم طبق صحبتایی که از خانم بهادری شنیده بودیم فکر می کردیم کوروش بهادری باید از کشور خارج شده  -

باشه ، ولی االن با توجه به تحقیقاتمون دیگه نمی تونیم روی درستی این حرف حساب کنیم ... البته این پرونده 

تون توضیح بدم ... در حقیقت فقط من نیستم که دنبالش هستم ، همکارای دیگه پیچیده تر از اونی که من بتونم واس

هم توی اداره تو خیلی از تحقیقاتشون آخر سر متوجه ردپایی از بهادری توی ماجرا می شدن ؛ در مورد هر چی که 

پسندی برعلیه  فکر کنین اختالس ، شرکت های هرمی ، قاچاق و حتی آدم ربایی ... ولی هیچوقت هیچ مدرک محکمه

اش پیدا نمی کردیم ... ولی حاال با وجود فتاح که باالخره اعتراف کرد ما اون مدرکی که واسه گیر انداختن بهادری 

دنبالش بودیم رو داریم و حاال فقط باید بتونیم یه جوری گیرش بندازیم ... البته اینم بگم که اعتراف فتاح حتی گوشه 

 شون نمی ده ولی همین حد که بشه واسه دستگیریش اقدام کرد خیلیه ...ای از کارهای بهادری رو هم ن

 یعنی شما فکر می کنید اون ممکنه به خاطر کتی هنوز داخل کشور باشه ... -

بله ما فکر می کنیم احتمالش باشه که بهادری به خاطر دخترش هنوز از کشور خارج نشده و البته این هنوز در حد  -

ته ما هنوزم مطمئن نیستیم ... شاید واسه کاری و برنامه خودش هنوز از کشور خارج نشده باشه ... یه احتمال ... الب

ولی در هر صورت این احتمال وجود داره که شاید بهادری با دخترشون تماس بگیرند و ما هم روی این اصل خیلی 

 امیدواریم که باالخره بتونیم دستگیرش کنیم ... 

متون شدم که راجع به این موضوع با خانم بهادری صحبتی داشته باشم ... چون اگه ایشون حقیقتش من امروز مزاح

 راضی به همکاری با ما باشند خیلی راحت تر می شه روی دستگیری بهادری تمرکز کنیم ...

 اونطوری که من شنیدم شرکت و بقیه چیزا ضبط شده ، درسته ؟ ... -

نی بهادری و یه تعداد سند دیگه که به نام دخترشون از قبل زده شده بود ... البته بله درسته البته به جز منزل مسکو -

 توضیحاتم رو به مهرزاد داده بودم که واسه پیگیری باید به کجا مراجعه کنید ... "من قبال

هام بغضم شکست و اشکام روی صورتم ریختن ... در اتاق رو بستم و دستم رو جلوی دهنم گذاشتم تا صدای گریه 

به گوش آدمای بیرون اتاقم نرسه ... با باز شدن در اتاقم سرمو آروم باال اوردم و از پشت پرده اشک به مسعود نگاه 
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کردم ... کنارم روی زمین زانو زد و در حالی که با مهربانی منو توی آغوشش می کشید بوسه ای روی موهام زد و 

 گفت : چیه عزیزم ، چرا داری گریه می کنی ...

 مسعود ... -

 جانم ... -

 چرا ... -

 هیییسس ... پاشو دختر خوب برو صورتت رو بشور بیا دوست مهرزاد باهات کار داره ... -

 نمی خوام ببینمش ... -

 پاشو عزیزم بذار این ماجرا همین امشب تموم شه ... -

 با گریه گفتم : نمی خوام باهاشون حرف بزنم ... نمی خوام ...

 ده ...چی ش -

با شنیدن صدای مهرزاد حس نفرت تمام وجودم رو گرفت ... همینطوری که توی آغوش مسعود بودم بدون این که 

 سرمو بلند کنم بدون این که بتونم خودم رو کنترل کنم با گریه گفتم : بهش بگو بره ... بهش بگو از اینجا بره ...

 نت ، ما هم االن میایم ...مسعود به آرومی گفت : هیچی ... تو برو پیش مهمو

 بگم بیاد آره ... "بیاد با کتی صحبت کنه ... کتی ببینمت ... می خوای بعدا "می تونم به مجید بگم بعدا -

 لعنت بهت ... چرا دست از سرمون بر نمی داری ... -

 کتی ... -

 صدای عتاب آلود مسعود باعث شد هق هق گریه ام بلند تر شه ...

ره به آرومی گفت : نه نمی خواد تو برو پیشش تنها نباشه ، یه خرده که آروم تر شد خودم میارمش ... مسعود دوبا

 بذار همین امشب قضیه تموم شه بره پی کارش ...

 باشه ، ولی اگه دیدی نمی تونه می گم یه روز دیگه بیاد ... -

 باشه ... -

با مهربانی گفت : پاشو عزیزم ، پاشو بریم صورتت رو آب بزن با رفتن مهرزاد در حالی که پشتم رو نوازش می کرد 

... 

 مسعود نمی خوام باهاش حرف بزنم ... -

در حالی که زیر بغلم رو می گرفت و از روی زمین بلندم می کرد گفت : کتی فقط می ری و به حرفاش گوش می دی 

 ... اینطوری بهتره ...

 واسه کی ... واسه کی بهتره ... با بغضی توی گلو تو وجودم فریاد کشیدم

 برق دستشویی رو روشن کرد : برو صورتت رو آب بزن ...

رو به روشون روی مبلی نشسته بودم و تمام مدتی که مجید در حال صحبت بود بی توجه بهشون به گوشه ای از مبل 

 خیره شده بودم ...

 خانم بهادری ... -

 خیره شدم ...سرمو باال اوردم و با نگاهی سرد بهش 

 متوجه عرایض بنده شدین ... -
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 فقط نگاش کردم ...

مسعود کمی به جلو خم شد و به آرومی صدام زد ... به طرفش برگشتم و بی هیچ حرفی نگاش کردم ... وقتی سکوتم 

 رو دید به آرومی گفت :

 متوجه شدی سرگرد چی گفت ... -

تم : آره متوجه شدم ... ولی بهتره سرگرد اینو بدونند که من هیچ وقت دوباره به مجید نگاه کردم و با لحن سردی گف

 همچین کاری رو نمی کنم ... هیچ وقت نمی تونید از طریق من به کوروش برسید ...

زیر سنگینی نگاهشون از جام بلند شدم و بی توجه به صدای عصبی مسعود که صدام می زد به طرف اتاقم رفتم و در 

 یدم ... رو محکم بهم کوب

دوباره اشکام روی صورتم ریختن ... به چه حقی به خودشون اجازه می دادن که حتی این موضوع به فکرشون برسه و 

با پررویی برای گیر انداختن کوروش من رو طعمه قرار بدن ... از همشون بدم میاد ... اونا حق نداشتن بخوان دوباره 

ه عنوان طعمه استفاده کنند ... چطور مسعود من رو مجبور می کرد که حتی یه بازی جدید راه بندازن و بازم از من ب

به مزخرفات مجید گوش بدم ... چطور مهرزاد با خونسردی تمام رو به روم روی مبل می نشست و انگار طبیعی ترین 

دم و هنوزم بعد صحنه دنیا رو می دید بهم خیره و شاهد زجر کشیدنم می شد ... چطور من تمام این چیزها رو می دی

این همه ماجرا و بدبحتی و مصیبتی که پشت سر هم و به عناوین مختلف سرم می اومد زنده بودم و داشتم نفس می 

کشیدم ... چطور هنوزم بعد این همه بدبختی هنوزم روی پا بودم ... چقدر احمق بودم که تمام حرفاشون رو باور 

یه فرصت دوباره بهش بدم ، فرصت واسه چی ، واسه راه انداختن بازی کرده بودم ، چقدر احمق بودم که می خواستم 

جدید دیگه ... حاال دیگه می دونستم ارزش وجودی من واسه اونا کم تر از طعم شیرین انتقامشون بود ... بازم سادگی 

ا دید بازتری می بینم با و زودباوری کرده بودم ... بازم با وجود تمام ادعاهام واسه این که از این به بعد همه چی رو ب

اولین کالمی که از دهنشون بیرون اومد چشم و گوش بسته بهشون اعتماد کردم ... بازم گول حرفاشون رو خورده 

 بودم ... بازم گول خورده بودم ... بازم ...

کشیدم و با شنیدن صدای باز شدن در اتاقم و پشت بندش صدای عصبی مسعود که توی اتاق پیچید دستی به صورتم 

 سریع اشکام رو پاک کردم ...

 این چه رفتاری بود ... خجالت نکشیدی اون رفتار رو جلوی سرگرد کردی ها ... مگه من با تو نیستم ... -

از روی تختم بلند شدم و سعی کردم از اون که باالی سرم ایستاده بود فاصله بگیرم ... ازش دلگیر بودم ... اون حق 

ار رو بکنه ، ولی قبل از این که ازش فاصله بگیرم بازوم رو محکم توی دستش گرفت و با اخمای نداشت باهام این ک

 درهم گفت : مگه من با تو نیستم ... خجالت نکشیدی اینطوری رفتار کردی ...

ه در حالی که سعی می کردم بازوم رو از توی دستش بیرون بکشم عصبی تر از اون گفتم : نه خجالت نکشیدم ... مگ

شماهایی که این بساط رو سرم دراوردین خجالت کشیدین که من بکشم ... با چه رویی جلوی روم وایمیستی و من رو 

 به خاطر این که پدرم رو لو نمی دم سرزنش می کنی ...

 با پوزخند تمسخرآمیزی گفت : پدرت ؟!! ...

 فریاد زدم : آره پدرم ... 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

2 4 1  

 

این کار رو با من می کنید مگه من به غیر از تو و اون دیگه کی رو دارم ... چرا  و با بغضی شکسته نالیدم : چرا دارین

دارین این بال رو سرم میارین ... می خواین من رو به جنون بکشید ... می خواین تا آخر عمرم با این عذاب سر کنم 

 که من باعث شدم پدرم گیر بیفته ...

چ وقت واست پدری نکرد ... اون هیچ وقت بهت اهمیت نداد ... اون بس کن ... انقدر مزخرف نگو ... کوروش هی -

باعث شد اون بال سرت بیاد ، اون باعث مرگ مستانه شد ، اون باعث شد که مادرم از غصه دق کنه و بمیره ... می 

 فهمی ...

کنی ... دیگه به  و بعد در حالی که روم خم می شد و با لحن تهدید آمیزی گفت : ولی اینو بهتره توی گوشت فرو

کوروش اجازه نمی دم دستش به تو برسه ... اونم تا یه مدت دیگه گیر می افته و تقاص تمام بدی ها و ظلمایی که در 

 حقمون کرده رو پس می ده ...

 چرا داری این کار رو با من می کنی ... -

مدت ساکت بمونم ها ... اینو بفهم  فکر می کنی واسه من آسون بود مرگ خواهرم رو جلوی چشام ببینم و تمام -

 واسه من آسون نبود ...

اگه بخوای مجبورم کنی این کار رو بکنم به خدا از این خونه می رم ، یه لحظه دیگه هم اینجا نمی مونم ... طوری  -

 خودم رو گم و گور می کنم که دیگه دستتون بهم نرسه ...

 ..با حرص بازوم رو ول کرد و پشت بهم ایستاد .

مسعود تو رو خدا این کار رو نکن ... کاری نکن که حس کنم چقدر تنهام ... کاری نکن که فکر کنم هنوز تو رو  -

 نشناختم ...

بی توجه به حرفام در حالی که به طرف در اتاقم می رفت با لحن عصبی گفت : بهتره تمومش کنی و عاقالنه رفتار 

 کنی ...

پرده اشک به اون که داشت به طرف پذیرایی می رفت نگاه کردم ... و تازه اون وقت  از اتاق بیرون اومد و از پشت

بود که متوجه مهرزاد شدم که گوشه دیوار راهروی ورودی به اتاقا ایستاده بود و من رو نگاه می کرد ... با دیدنش با 

گشتن دوباره به داخل اتاقم نفرت نگامو ازش گرفتم و واسه فرار از تیررس نگاهش در حالی که چاره ای جز بر

 نداشتم به عقب برگشتم و در رو محکم بهم کوبیدم ... 

در اتاقم باز شد و نور راهرو توی فضای تاریک اتاق تابید ... کنار من که روی تخت دراز کشیده بودم نشست و با 

 یزی بخور ...صدایی که از عصبانیت چند ساعت پیش توش خبری نبود با مالیمت گفت : پاشو بیا یه چ

 چشمامو که از گریه این چند ساعت می سوختن بی هیچ حرفی رو روی هم گذاشتم و سکوت کردم ...

با دستش موهامو که جلوی صورتم ریخته بودن رو کنار زد و با مهربانی گفت : متاسفم ... نمی خواستم اذیتت کنم ... 

 ری رو انجام بدی حتی من ...هیچ کس حق نداره تو رو مجبور کنه که علی رغم میلت کا

آروم چشامو باز کردم و توی تاریک روشن اتاق بهش نگاه کردم ... انگار شک و ناباوری رو توی چشام دید چون 

 آروم گفت : 

می دونم اذیتت کردم ... به مهرزاد هم قبل از رفتن گفتم اگه این موضوع باعث اذیتت می شه به هیچ کس اجازه  -

ناراحتیت بشه ... بهش گفتم نباید از تو واسه گیر انداختن کوروش استفاده کنند ... درثانی اون حرفا  نمی دم که باعث

فقط در حد یه حدس و گمان بود ؛ خودشون هم روی هیچ چیزی اطمینان ندارند ... اینم فقط یه کورسوی امید 
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ر جریان باشی که در صورت همکاری واسشون بود که اگه یه زمانی زد و کوروش خواست با تو تماس بگیره تو د

 باهاشون بهشون خبر بدی همین ... پس بیخود خودت رو واسه حدس و گمان اونها آزار نده ...

بلند شدم و به دیوار تکیه دادم و با وجودی که هنوزم ازش دلگیر بودم گفتم : تو از کجا می دونی ... شاید خودشون 

 زیر نظر بگیرن ...بدون این که به ما بگن من و خونه رو 

می دونی از اون زمانی که کوروش ناپدید شده چند ماه می گذره ، االن خرداد ... به نظر من اگه قرار به تماسی بود  -

باید تا االن می گرفت ... تازه مگه بیکارن واسه یه حدس و گمان بیخودی همه ما رو زیر نظر بگیرن ... تازه فقط اینجا 

همه چیز رو حساب شده پیش ببرند باید عالوه بر اینجا خونه کوروش رو هم زیر نظر  "اقعاکه نیست اگه بخوان و

بگیرند ، اونم معلوم نیست تا کی که شاید کوروش بخواد روزی با تو تماس بگیره ... من که فکر نکنم این کار رو 

 بکنند ...

 گی ... بدون این که نگاش کنم با صدای خشداری گفتم : داری بهم راستشو می

 با مهربانی گفت : آره عزیزم دارم بهت راستشو می گم ... حاال دیگه تمومش کن باشه ... 

 سرمو تکون دادم و قطره اشکی که گوشه چشام جا خوش کرده بود رو با دستم پاک می کردم گفتم : باشه ...

 ق بیرون رفت ... آروم دستی به موهام کشید و بی هیچ حرف دیگه ای از جاش بلند شد و از اتا

نمی خواستم حتی به این فکر کنم که چقدر این موضوع و گفتنش واسش سخت بود ، نمی خواستم به درستی یا 

نادرستی کارم فکر کنم ... نمی خواستم به عدالت ، به قانون ، به هر چیزی که فکر کردن به اونا باعث به درد اوردن 

این همه هیاهو و ماجرا دور باشم ... فقط می خواستم کمی آرامش داشته  قلبم بشه فکر کنم ... فقط می خواستم از

باشم ... مثل خیلی از آدمای دیگه که داشتن با آرامش زندگیشون رو می کردن ، منم کمی به خودم بقبولونم که منم 

عنی می شد تا مدتی حق داشتن آرامش رو دارم و می تونم ازش لذت ببرم ... از جام بلند شدم ... یعنی می شد ... ی

هیچ اتفاقی واسم نمی افتاد و منم کمی مثل آدمای دیگه با آرامش زندگیم رو بکنم ... بینی ام رو باال کشیدم و از اتاقم 

بیرون اومدم ... دیگه نمی خواستم به هیچی فکر کنم ... دلم می خواست دچار فراموشی می شدم و همه چی رو 

 همه کس رو ... لذت فراموشی و به دنبالش آرامش ...فراموش می کردم ... همه چیز و 

 

 

*** 

 

 

 امروز فرنوش اومد پیشم ... -

 لقمه ام به گلوم پرید و شروع کردم به سرفه کردن ...

مسعود در حالی که لیوان آبی کنار دستم میذاشت با لبخند نگام کرد و گفت : خوب انگار تو در جریانی و نیازی 

 م علت اومدنش چی بود ...نیست که من بگ

 سعی کردم جلوی سرفه ام که با خوردن آب هم قطع نشده بود بگیرم ...

دوباره گفت : یه چیزایی می گفت در مورد این که انگار دیروز با تو صحبت کرده و تو هم انگاری بهش جواب 

 مساعد دادی ...

 دستپاچه گفتم : نه من بهش جوابی ندادم ...
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 م کرد ... با لبخند نگا

 واسه فرار از نگاه جستجوگرش شروع کردم با ظرف غذای جلوی روم بازی کردن ...

 چرا ، هوم ... چرا داری به همین سرعت جواب منفی بهش می دی ... -

 دلیل خاصی نداره ... -

 من رو نگاه کن ... -

 بدون این که سرمو باال بیارم آروم گفتم : بهش بگو جوابم منفیه ...

 با دستش صورتم رو به طرف خودش برگردوند و با مالیمت گفت : و بگم به چه دلیلی ...

 نگامو به زیر انداختم : گفتم که دلیل خاصی نداره ...

 دلیلی داشته باشی ... "مگه می شه بی دلیل جوابش کنی ... مگر اینکه پیش خودت حتما -

 مهرزاد ... "ین باشه که کس دیگه ای رو دوست داشته باشی ... مثالوقتی سکوتم رو دید ادامه داد : ممکنه دلیلش ا

با اخمای درهم دستش رو از صورتم کنار زدم : فکر می کنی انقدر احمقم که با وجود کار دیشبش دیگه حتی بهش 

 فکر کنم ...

 اخمای اونم توی هم رفت : دوباره شروع نکن ...

 ی می دونی تمام مدت هدفش چیه بازم مثل همیشه طرف اونو بگیری ...من شروع می کنم یا تو ... چجوری وقت -

 چون می دونم عالقه و احساس اون به تو هیچ ربطی به مسئله و ماجرای کوروش نداره ... -

 خوبه ، خیلی خوبه ... -

ازدواج ندارم  از روی صندلی بلند شدم و در حالی که از کنارش میگذشتم گفتم : در هر صورت من به هیچ وجه قصد

 ... نه با این پسره ، نه با دوست عزیز تو ، نه با هیچ کس دیگه ...

از روی صندلی بلند شد و در حالی که بازوم رو از عقب می گرفت و من رو به طرف خودش بر می گردوند با لحن 

 جدی ای گفت : اون وقت چرا ...

ببین کتی ، اگه دلیلی واسم نیاری منم نمی تونم بی هیچ  وقتی دید جوابش رو نمی دم و سکوت کردم دوباره گفت :

دلیلی فرنوش رو رد کنم ، اگه مشکلی هست بگو ، اون وقت منم اگه ببینم دلیلت منطقیه بهش می گم که تو جوابت 

 منفیه ...

 پوزخندی روی لبام نشست ...

اخمایی که بیشتر از قبل توی هم رفته مسعود که حس می کردم بعد تصادفش کم حوصله تر و عصبی تر شده بود با 

 بود گفت : واست جوک تعریف کردم ... ازت پرسیدم مشکل فرنوش چیه ...

و با لحن متقاعد کننده ای ادامه داد : ببین کتی ، پسر خوبیه ، اینطوری که حس کردم و می شه از رفتارش برداشت 

 کرد خیلی هم بهت عالقه داره ...

 مهم نیست ...همین ؟ ... عالقه من 

 بازم جوابش رو ندادم ...

کتی عصبانیم نکن ... اگه دلیل قانع کننده ای بهم ندی پس من فکر می کنم با وجود تمام حرفات هنوزم به مهرزاد  -

 حسی داری ولی داری به خودت و همه ما دروغ می گی ...
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هرزاد عصبانی شدم و طوری که دست خودم از این که هر حرف زده و نزده من رو میذاشت به پای عالقه من به م

 نبود با حرص گفتم : 

دلیل می خوای آره ، باشه ... پیش خودت چی فکر کردی مسعود ، فکر می کنی فقط همین که من با تو زندگی می  -

ختر کنم کافیه ... می خوای وقتی از تو راجع به پدرم پرسیدن چی بهشون بگی ها ... می خوای بگی خواهرزاده من د

 یه قاچاقچی معروف که حاال فراریه و پلیسا در به در دنبالشن آره ... 

یکه ای خورد و ازم فاصله گرفت ... انگار فراموش کرده بود که غیر از وضعیت االنمون اون موظف به توضیح چیزای 

 دیگه ای هم از گذشته هست ... 

 تم : بی توجه به اون که روش رو ازم برگردونده بود دوباره گف

برو بهش  "تا اطالع ثانوی طعمه ای واسه گیر انداختن پدرشه ... نه اصال "یا می خوای بری بگی خواهرزاده من فعال -

 بگو این دختری که تو عاشقشی ، اون ... دختر نیس ...

 با صورت کبود به طرفم برگشت : تمومش کن ... 

قتی می دونی اون مرتیکه باعث این همه مصیببت شده که و در حالی که قیافه اش ترسناک شده بود گفت : پس و

حتی به قول خودت شانس یه ازدواج موفق رو نداشته باشی نیا و اعصاب من رو با مزخرفاتی مثل این که اون پدرته 

می  بهم نریز ... کتی فقط کافیه یه بار دیگه اسم اون نامرد رو جلوی روی من بیاری و بگی اون پدرمه اون وقته که من

 دونم چی کارت کنم ...

سعی کردم همچنان روی موضع خودم بمونم واسه همین با وجود ترسم گفتم : اون پدرمه ، چه تو خوشت بیاد چه 

 خوشت نیاد ...

با لحن تهدید آمیزی گفت : کتی من مهرزاد نیستم که تمام رفتارات رو تحمل کنم و حرفی نزنم ، اینو بدون تا یه 

حدی تحمل می کنم ، بعد اگه ببینم همینطوری به همین رفتارای احمقانه ات ادامه می دی و می خوای جایی ، و تا یه 

 آینده ات رو نابود کنی اونوقته که خودم دست به کار می شم ...

 با صدای لرزونی گفتم : من قصد ازدواج ندارم ، قصد ندارم دیگه به هیچ مرد دیگه ای اعتماد کنم ، نمی خوام دوباره

درگیر احساساتی بشم که ممکنه ظرف مدت کوتاهی به پوچی و خیالی بودنشون پی ببرم ... پس ولم کن ، دست از 

 سرم بردار ...

دستی به صورتش کشید و در حالی که حس می کردم خیلی سعی داره خودش رو آروم تر کنه گفت : ببین کتی نمی 

اشه حاال که به قول خودت دیگه دوسش نداری منم دیگه به مهرزاد فکر کنی ، ب "خوام مجبورت کنم که حتما

اصراری ندارم ، ولی اجازه هم نمیدم بی هیچ دلیل منطقی فرنوش رو رد کنی ، اگه از بابت اون ماجرا می گی باشه می 

 تونیم واسش تعریف کنیم ، اون شاید درک کنه ...

، شاید اون مثل جنسی بنجل من رو قبول کنه ... دلم شکست ، حس حقارت وجودم رو گرفت ... شاید اون درک کنه 

این آدمی که جلوی روم ایستاده بود و داشت اینجوری باهام رفتار می کرد همون مسعود خودم بود ...  "شاید ... واقعا

چرا دیگه حس می کردم نمی شناسمش ... چرا حس می کردم دیگه نمی تونم مثل گذشته بهش تکیه کنم ... یعنی 

 دستم خسته شده بود ، انقدر بودن و تحمل کردنم واسش سخت شده بود ... انقدر از 

 کتی چی می گی ... -

 به سختی دهنم رو باز کردم و با صدای لرزونی گفتم : نه ...
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دوباره کنترلش رو از دست داد و با عصبانیت گفت : تمومش کن این بچه بازی ها رو ... خسته ام کردی ... می فهمی 

 ین کارا و رفتارات خسته شدم ... لعنت به اون پدر بی همه چیزت که هر چی می کشیم از دست اونه ...از دست ا

و تهدید آمیز گفت : کاری نکن بزنم به سیم آخر و مجبورت کنم با سرگرد واسه گیر انداختن کوروش همکاری 

 کنی ...

ه عمق کینه و نفرتشون می شدم ... طوری که سعی کردم بغضم رو فرو بدم ... انگار هر چی میگذشت بیشتر متوج

مسعودی که هیچ وقت از گل نازک تر بهم نمی گفت حاال اینطور با بی رحمی سرم فریاد می زد و می گفت که از 

دستم خسته شده ، که من باعث شدم که اون طعم شیرین انتقامش رو نتونه بچشه ، که من رو مجبور می کنه که واسه 

 ش دست به هر کاری بزنم ...گیر انداختن کورو

انگار لرزش چونه ام خیلی واضح بود چون رنگ نگاش عوض شد و در حالی که نفس عصبیش رو محکم بیرون می 

فرستاد با صدای آروم تری گفت : تقصیر خودته کتی ... وقتی می دونی انقدر کوروش در حق هممون بدی کرده آخه 

 چرا بیخودی ازش طرفداری می کنی ...

 ز پشت پرده اشک نگامو ازش گرفتم ...ا

 به اپن تکیه داد و با مالیمت گفت : بیا اینجا ...

وقتی دید بهش توجه ای نمی کنم دوباره با لحن جدی ای گفت : کتی بهتره به حرفام فکر کنی ، واسه خودت می گم 

... 

در نبودنم واسش بهتر از بودنم شده بود که بی هیچ حرفی از کنارش گذشتم و از آشپزخونه بیرون اومدم ... یعنی انق

 اینطور واسه خالصی از من می خواست از هر فرصتی استفاده کنه ...

 

 

*** 

 

 

با باز شدن در اتاق ، چشمامو سریع روی هم گذاشتم ... صدای قدماش که به تختم نزدیک می شد رو می شنیدم ولی 

 .. سعی کردم همچنان بی حرکت روی تختم بمونم .

 کنارم روی تخت نشست و آروم گفت :

 کتی ... می دونم بیداری ، بلند شو مهرزاد اومده می خواد باهات حرف بزنه ... -

 در سکوت همچنان چشمامو بسته نگهداشتم ... 

 آروم تر از قبل گفت :

ایی می کنی که مهرزاد می خواد باهات صحبت کنه ، چون فکر می کنه تو پیش خودت داری راجع بهش فکر -

حقیقت نداره ... بهتر نیست بلند شی و اگه ازش دلخوری و یا ناراحتی داری با صحبت کردن بین خودتون حلش کنی 

 ... کتی ...

 می خوام بخوابم ، خسته ام ... -

، باور ببین عزیزم ، مهرزاد اومده که راجع به چند شب پیش بهت توضیح بده ، بذار بیاد و حرفاش رو بهت بزنه  -

 کن نه اون و نه من ، تا وقتی که تو راضی نباشی به هیچ وجه ماجرای کوروش رو دنبال نمی کنیم ...
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وقتی سکوتم رو دید دوباره گفت : به هر چی که بخوای قسم می خورم اون ماجرا رو گذاشتم کنار ، مهرزادم خودش 

بشنوه و ماجرا رو دنبال کنه ، به منم گفته که اگه  به سرگرد گفته که دیگه نمی خواد درباره کوروش حرف یا حدیثی

این موضوع بخواد اینطوری تو رو اذیت کنه راضی به گیر افتادن کوروش به هر قیمتی اونم آزار تو نیست ... کتی این 

 کار رو با خودت نکن ، دو روزه خودت رو توی این اتاق حبس کردی که چی ، پاشو بیا بیرون ...

 سکوت ...

تو چت شده همون شب که خودم باهات حرف زدم و گفتم که تا تو نخوای نمیذارم از طریق تو بخوان به  "الاص -

کوروش برسن ، پس چرا دوباره داری خودت رو آزار می دی ... مهرزادم دیگه نمی خواد بیشتر از این ادامه بده ، 

 مش کنیم ... کتی عزیزم ...می شناسمش ، بهت اطمینان می دم همه چی رو می خوایم همین جا تمو

 دستی به بازوم کشید که خودم رو کنار کشیدم ... 

 مکثی کرد و بدون این که حرف دیگه ای بزنه بلند شد و از اتاق بیرون رفت ...

 

 

*** 

 

 

حتی مسعود  مدتی می شد که توی خودم فرو رفته و از همه فاصله گرفته بودم ... از مهرزاد دوری می کنم ، از ترانه ،

... دوست داشتم توی بی خبری باقی بمونم ... مگه همیشه نمی گفتن بی خبری خوش خبری ... خوب منم دوست 

داشتم به همین خوش خبری دل ببندم ... دیگه دلم نمی خواد از صدای زنگ در یا تلفن از جا بپرم ... دیگه نمی خوام 

ازش وحشت دارم لحظه لحظه زندگیم رو توی اضطراب و تشویش از این که االن ممکنه یکی بیاد و خبری بده که 

بگذرونم ... دلم می خواد توی خودم غرق شم ، توی رویاهای خیالیم ، خودم رو گاهی بذارم جای آدمای معمولی دور 

و برم ، سعی کنم درک کنم که اونا توی دنیای عادیشون ، توی کانون گرم خانوادگیشون ، توی روابطشون چه حسی 

دارند ... باید حس خوبی باشه ، حس خوب با هم بودن ... صدای زنگ تلفن خونه از پشت هدفونم به گوشم می رسه 

... صدای هدفونم رو بلندتر می کنم و چشامو دوباره می بندم ... باید لذت بخش باشه ، باید تمام اون روابط و با هم 

 بودنا همه و همه عالی و رویایی باشه ...

دن آهنگ چشای خواب آلودم رو از هم باز کردم و به مسعود که داشت هدفون ها رو از توی گوشم در با قطع ش

 میاورد نگاهی می کنم ...

 با دیدن چشای نیمه بازم گفت : از کی اینا توی گوشته ها ؟ ...

 بی توجه به لحن عصبیش دوباره چشامو روی هم گذاشتم و زمزمه وار گفتم : نمی دونم ...

می دونی چقدر خونه زنگ زدم ... موبایلت رو که جواب نمی دی ، تلفن خونه رو که جواب نمی دی ، آخه نمی گی  -

 ممکنه آدم نگران شه ...

 سکوت ...

کتی چرا داری این کار رو با خودت می کنی ... از چی ناراحتی ، آخه تو از چی دلخوری ها ... از قضیه کوروش  -

فتم دیگه هیچ کس راجع به اون قضیه حرفی نمی زنه ... اون فرنوش بدبخت هم همونطوری که ناراحتی ؟ ... من که گ
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خودت خواستی ردش کردم و رفت ، حاال بماند که هر دفعه که من رو می بینه چطوری موضوع تو رو پیش می کشه 

 زدنا و سکوتت چیه ها ...که یکبار فقط یکبار که شده با خود تو حرف بزنه ... پس دیگه معنی این کارا و حرف ن

 سکوت ...

پوفی کشید و دوباره گفت : ترانه انگار چند بار بهت زنگ زده جوابش رو ندادی ، انگاری می خواستین با هم برین 

 خرید ... منتظر تماسته بهش زنگ بزن ...

 عصبی تر از قبل گفت : می شنوی دارم با تو حرف می زنما ...

ید در حالی که از جاش بلند می شد با لحن جدی ای گفت : کتی رفتارت رو درست کن وقتی دوباره سکوتم رو د

 داری صبرم رو به آخر می رسونی ... "چون واقعا

با صدای بسته شدن در اتاق چشامو باز کردم و بی توجه به حرفایی که ازش شنیده بودم دوباره هدفونم رو توی 

 خودم غرق شدم ...گوشم گذاشتم و با بی تفاوتی دوباره توی 

 واسه یه مدتی باید برم کیش ... 

 سکوت کردم و چیزی نگفتم ...

 شنیدی چی گفتم ... -

 بی هیچ حرفی سرمو آروم تکون دادم ...

 دوباره گفت : شرکت یک پروژه توی کیش داره که منم باید واسه یه مدتی برم اونجا ... 

 ی کتی ...وقتی سکوتم رو دید دوباره گفت : متوجه شد

 باالخره دهنم رو باز کردم : باشه ، واسه من فرقی نمی کنه اینجا باشم یا اونجا ...

 نه انگار متوجه حرفام نشدی ، تو قرار نیست با من بیای ... -

متعجب از این حرف سرمو باال اوردم و به اون که با خونسردی داشت لیوان آب رو به طرف دهانش می برد نگاه 

 پوزخندی روی لبام نشست ... کردم ...

 گفتی که نمیذاری من هیچ وقت تنهایی اینجا بمونم ... "فکر می کردم قبال -

 به صندلیش تکیه داد و در حالی که بهم نگاه می کرد گفت : درسته ...

 سردرگم از رفتارش گفتم : پس ...

 ا بمونی ... می ری پیش مهرزاد ...با خونسردی گفت : تو این مدتی که من نیستم قرار نیست اینجا تنه

 با ناباوری نگاش کردم ... منظورش چی بود ...

بی توجه به من از پشت صندلی بلند شد و با بی خیالی گفت : من یکسری کار دارم که باید فردا تحویل بدم ... حاال که 

 تو هم مخالفتی با این قضیه نداری بهتره من برم به کارام برسم ...

به صندلیم چسبیده بودم ... و با بهت و ناباوری به اون که با خونسردی به طرف اتاقش می رفت خیره موندم ... انگار 

 مغزم کار نمی کرد ... می خواست چه بالیی سرم بیاره ...

 

 

*** 

 

 ... عینکش رو از روی چشاش برداشت و به من که بدون در زدن وارد اتاقش شده بودم با خونسردی نگاه کرد
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 من ترجیح می دم برم ماهشهر پیش خاله و سیامک ... -

 به میز کارش تکیه داد و با آرامش گفت : ولی من ترجیح می دم تو توی نبود من بری پیش مهرزاد ...

 من اونجا نمی رم ، یا منو با خودت ببر یا می رم ماهشهر ... -

ونی چند وقته که باهام حرف نزده بودی ، چند وقته که بی توجه به لحن عصبیم توی چشام زل زد و گفت : می د

 نسبت به هیچ حرف و صحبتی واکنش نشون نداده بودی ... 

 عصبی شدم : چرا داری این کار رو باهام می کنی ...

چون نمی تونم بذارم با خودت این کار رو بکنی و واسه کسی غصه بخوری که حتی الیق یه قطره اشک تو هم  -

 نیست ...

 انقدر نگرانمی منو با خودت می بری نه این که بفرستیم خونه ی یه پسر مجرد ... "اگه واقعا -

طوری نگام کرد که که حس کردم گر گرفتم ولی با این وجود با لجاجت همچنان بهش خیره موندم و نگامو ازش 

 نگرفتم ...

گیری تمام مدت به جای این که برگردی خونه اون زمانی که من بیمارستان بودم بدون این که از کسی اجازه ب -

کوروش موندی خونه همون پسر مجرد ... حاال من این بار بهت اجازه می دم که این مدتی که نیستم با اجازه من 

 پیشش بمونی ...

 احساس درماندگی و استیصال کردم : چرا ...

 با مالیمت گفت : کتی من فقط می خوام بهت کمک کنم ...

 تیاجی به کمک هیچ کدومتون ندارم ...من اح -

نفس عمیقی کشید و در حالی که عینکش رو دوباره به چشم می زد گفت : حرفام رو شنیدی ، حاالم بهتره بری من 

 کار دارم ...

 مسعود ... -

 بی توجه به من روی کارش متمرکز شد ...

 هم نمی تونی مجبورم کنی برم اونجا ...با اعصاب خردی گفتم : من همینجا می مونم ولی واسه یه لحظه 

 حتی سرشو باال نیورد و بهم نگاهی نکرد ...

می دونستم که دیگه داد و بیدادهام فایده نداره ، با اعصای خردی از اتاقش بیرون اومدم و در حالی که در رو پشت 

 سرم می بستم به این فکر می کردم که حاال باید چی کار کنم ...

 

 

*** 

 

 وای کتی خودتی ، باورم نمی شه ، بی معرفت واسه چی جواب تلفنام رو نمی دادی ، مسعود ... -

 ترانه میذاری منم حرف بزنم ... -

 با دلخوری گفت : چته تو ...

 پشیمون از لحن تندم به آرومی گفتم : معذرت می خوام ، فقط می خواستم ازت یه سوالی بپرسم ...

 راجع به چی ؟ ... -
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 مسعود باید بره کیش ؟ ... -

 چجوری اعتمادم به مسعود رو تا این حد از دست داده بودم که حتی به کیش رفتن و پروژه اش هم شک داشتم ...

 آره ، مگه خودش بهت نگفت ... -

 پس راست بود ...

 چرا گفت ، خودش تنهایی می خواد بره ... -

 کت ... چطور ...نه همراه با دو تا از مهندسای دیگه شر -

 تو نمی ری ... -

نه ... خودم که خیلی دوست داشتم ، ولی هم خانواده ام زیاد راضی نبودن ، هم این که خود مسعود گفت به خاطر  -

 آب و هوا و گرماش نرم بهتره ... در هر صورت راضی کردن پدرم هم زیاد راحت نبود ...

 می دونی قراره کجا بمونن ... -

 حالت خوبه ، خوب چرا این سواال رو از خودش نمی پرسی ... کتی تو -

 خواهش می کنم ترانه می دونی کجا می مونن ... -

 که نمی دونم ولی انگاری واسشون یه سوئیت توی یک هتل رزور می کنند ... "نه دقیقا -

 همکاراشون مردن ... -

 ت هیچی نمی گم ...آره ، مردن ... کتی اگه نگی واسه چی می پرسی دیگه به -

دلم می خواست با یکی حرف بزنم ، بعد مدت ها سکوت ، بعد مدت ها حرف نزدن و توی خود ریختن ، حاال دلم می 

 خواست با یکی حرف بزنم ... خسته از حرفای تلمبار شده ی توی دلم گفتم :

 با مسعود حرفم شده ، فقط همین ... -

مدت خیلی گرفته و ناراحت بود ... ولی آخه چرا ، وقتی دو تائیتون انقدر  خودمم حس کرده بودم ، مسعودم این -

 بهم وابسته اید که به این خاطر این قدر بهم ریختین ، خوب چرا ...

 ترانه تقصیر من نیست ... -

 وقتی که هر دفعه از تو ازش می "خوب تقصیر هر کی ... کتی مسعود این مدت خیلی توی خودش بود ، مخصوصا -

پرسیدم و سراغت رو می گرفتم خیلی دمغ می شد و حس می کردم از زیر جواب دادن طفره می ره ... راستی کتی تو 

 این چند وقته چت شده بود ... مریض بودی ...

 نه ... -

 پس چی ... -

 هیچی ... -

 االن هم از صدات مشخصه خیلی بی حال و گرفته ای ... -

 سکوت کردم ...

 ی این مدتی که مسعود می خواد بره کیش می خوای چی کار کنی ...راستی کت -

 نمی دونم ، می خوام توی خونه بمونم ولی مسعود می گه نه ... به نظرت نمی شه باهاش برم ... -

 با تعجب گفت : بری کیش ؟! ... نمی دونم ، حاال جدا از آب و هواش اونم این وقت سال ، می خوای ...
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واسم  "ردم : می تونم توی همون هتل برم یه سوئیت جدا واسه خودم بگیرم ، هزینه اش هم اصالحرفش رو قطع ک

 مهم نیست ...

خوب جدا از این چیزا ، وقتایی که مسعود می ره دنبال کاراش می خوای چی کار کنی ، حوصله ات سر می ره ، آخه  -

 ت ...معلوم نیست کارشون چقدر طول بکشه ، یک روز دو روز که نیس

 از سر استیصال گفتم : پس به نظرت من چی کار کنم ؟ ...

به نظر من که رفتنت زیاد عاقالنه نیست ، اذیت می شی ... خوب چرا این مدتی که مسعود نیست نمی ری خونه  -

 فامیلتون ، همون فامیلتون که اون مدتی که مسعود بیمارستان بستری بود پیشش مونده بودی ، کی بودش ، خوب

 برو پیش اون ...

 آهی کشیدم ... 

ترانه ماجرای موندن من توی خونه مهرزاد رو نمی دونست ، خودم بهش نگفته بودم ، دوست نداشتم که طرز 

نگاهش بهم عوض شه ... شاید از دید کس دیگه ای که ماجرا رو می دید یا می شنید این موندنم اونم تمام مدت 

توی خونه یه پسر مجرد ، اونم پسری که با من هیچ نسبتی نداشت صورت خوشی نبودن مسعود ، اونم به تنهایی 

نداشت ... خوب حق هم داشتن ، پس بهش نگفتم و حاال با این حرف معلوم شده بود که مسعود هم چیزی بهش 

 نگفته بود ... 

 ..پس از سر اجبار گفتم : آره باید همین کار رو کنم ... ممنونم ترانه ، کاری نداری .

 نه عزیزم ، کتی ... -

 بله ... -

 حالت خوبه ، اگه چیزی شده بهم بگو شاید بتونم با مسعود صحبت کنم که ... "تو واقعا -

نه ترانه ممنونم ، چیز خاصی نیست فقط یه دلخوری ساده اس ، تو نمی خواد خودت رو نگران کنی ... ممنونم ...  -

 خوب کاری نداری ...

 ن ، خداحافظ ...نه سالم برسو -

 مرسی خداحافظ ... -

موبایلم رو قطع کردم و به ساک خالی جلوی روم خیره شدم ... حاال باید چی کار می کردم ... با وجود این که دلم لک 

می زد واسه این که تمام حرفای تلمبار شده ی دلم رو با ترانه بزنم و خودم رو از سنگینیش راحت و کمی آروم کنم 

می دونستم گفتن اون حرفا شاید به جای مرهمی روی دلم ، غصه ای به غصه هام اضافه می کرد ، دوست  ولی بازم

نداشتم نظر ترانه بهم عوض شه ، که من رو به چشم دیگه ای ببینه ... از دید اون مهرزاد فقط دوست صمیمی مسعود 

اهاش به من کمک می کرد و هوام رو داشت بود که تمام مدت بودن مسعود توی بیمارستان از سر رفاقت و دوستی ب

... چه می دونست که من تمام اون مدت رو توی خونه یه پسر مجرد به تنهایی مونده بودم ... هر کسی هم می شنید 

باور نمی کرد که بین ما اتفاقی نیفتاده باشه ، جز مسعود که اعتمادی عجیب به مهرزاد داشت و باز می خواست سر 

از دید من کورکورانه و از دید اون کاری عاقالنه بود من رو دوباره اسیر دستای اون کنه ... ولی چرا ... این اعتماد که 

انقدر از من ، از تحملم و از بودنم کنار خودش خسته شده بود که می خواست به هر طریقی که شده من رو از سر 

م که به همین راحتی دوباره به اون خونه برگردم و خودش وا کنه ... فکر کرده بود انقدر بیچاره و بی دست و پا شد

خودم رو گرفتار کنم ... هنوز انقدر بدبخت نشده بودم ، حاال که اون از بودن من کنار خودش خسته شده بود ، اشکال 
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... نداشت ، من برمی گشتم خونه کوروش ، با بودن خدمتکارا ، اون دیگه هیچ بهانه ای واسه تنهایی من پیدا نمی کرد 

تازه با این کار راحت تر می تونست من رو بذاره و بره ، که از من دست بکشه ، که من رو تنها بذاره ، که بره دنبال 

زندگیش ، مثل دفعه قبل ، عیبی نداشت من دیگه داشتم عادت می کردم ، به این تنهایی ها ، به این یهو رها شدن ها 

کسایی که بهم وعده همراهی و با هم بودن داده بودن ، که تا آخرش باهام  ، به این که تا به خودم بیام ببینم نیستن

هستن ... اشکال نداشت من عادت کرده بودم به این وعده های پوشالی ... حاال که مسعود دیگه من رو نمی خواست ، 

توی ساک فرو که بودنم کنارش آزارش می داد ، که به قول خودش خسته اش کرده بودم ، تعدادی از لباسام رو 

دادم ، پس منم دیگه دلیلی واسه موندن کنارش ندارم ، شاید حق داشت تا کی باید به خاطر من ، به خاطر مراقبت از 

سال به خاطر موقعیت و هدف خودش تو  7من موقعیت های خودش رو از دست می داد ... موقعیت ها ؟!! ... اون که 

باشه ... ولی برگشت ، تمام اون موقعیت خوب رو گذاشت و برگشت  رو گذاشت و رفت ، بدون این که نگران چیزی

، به خاطر کی ، اون که دیگه به جز تو وابستگی ای اینجا نداشت ... برگشت به خاطر تو ، در هر صورت مگه خودت 

دش تمام مدت بودنش توی بیمارستان به همین بودن ولی حتی نادیده گرفتنش راضی نبودی ... بار آخری که تهدی

کردی و گفتی که بر می گردی خونه کوروش رو فراموش کردی کتی ، فراموش کردی که چی شد ، چه اتفاقی افتاد ، 

که چه بالیی سرت اومد ، که چطور بهش التماس می کردی که برگرده و قول می دادی که اگه چشاش رو باز کنه 

کنی ، که می شی همونی که اون می خواد ...  دیگه هیچ وقت برخالف میلش کاری نمی کنی ، که به حرفش گوش می

فراموش کردی کتی ، اون روزا رو فراموش کردی ، اون گریه ها ، اشک ها ، التماس ها رو فراموش کردی ، خیلی 

ازش نگذشته ، همین چند ماهه پیش بود ، پس تمومش کن ... نذار باز اتفاقی بیفته که لحظه لحظه اون روزا دوباره 

اد ... می خوای بازم لجبازی کنی ، می خوای بازم سر و صدا و تهدید کنی ... بزرگ شو کتی ، پس کی جلوی چشات بی

 می خوای از گذشته عبرت بگیری ، بزرگ شو و سعی کن عاقالنه تصمیم بگیری ...

 

 ساک رو به گوشه ای انداختم و از خودم دور کردم ... 

 

فراموشش کن ... اگه نمی تونی رفتاراش رو تحمل کنی ، اگه می بینی اگه می خوای مهرزاد رو فراموش کنی ، پس 

اون کسی نیست که پیش خودت ، که توی رویاهات واسه خودت ساخته بودی ، پس تمومش کن و ازش دست بکش 

... اگه فکر می کنی اون کسیه که هنوزم دنبال قضیه کوروشه ، برخالف چیزی که مسعود بارها ، به عناوین مختلف 

هت گفته ، که از اون قضیه دست کشیدن ، که مهرزاد دیگه قضیه رو نمی خواد دنبال کنه ، که مسعود دست از انتقام ب

کشیده فقط به خاطر تو ، اگه هنوزم باورت نمی شه پس تمومش کن ، رها کن این دوست داشتن و عشق نفرین شده 

کن ، حتی اگه هیچ امیدی واسه ادامه نداری ، زندگی کن  و شوم رو ، و به زندگی برگرد ... به زندگی برگرد و زندگی

و به همشون نشون بده که می تونی دوباره روی پای خودت وایسی ، حتی اگه این کار واست غیرممکن باشه ... کتی 

 زندگی کن و محض رضای خدا هم که شده این غرور جریحه دار شده خودت رو کمی حفظ کن ... 

 ولی ...

 ر اتاق خورد و در به آرومی باز شد ... ضربه ای به د

انگار تمام این مدت ، جواب ندادن های من و پاسخ نشنیدن های مسعود ، مثل یه عادت واسه هر دومون دراومده 

بود ... پا به درون اتاق گذاشت ... زیر سنگینی نگاهش همونطور که روی زمین کنار کمد لباسام نشسته بودم نگامو به 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

2 5 2  

 

م که در فاصله نزدیکی از من روی زمین افتاده بود دوختم ... روی تختم رو به روی کمدم نشست و در ساک نیمه پر

 سکوت بهم خیره شد ...

 بدون این که نگاهش کنم آروم گفتم : ساکم رو بستم ، می خوام برگردم خونه کوروش ...

 به آرومی گفت : چرا اونجا ؟ ...

هش تعلق دارم ... اونجا خونه ی اصلی منه ... چون اونجا حس این که مزاحم ب "چون اونجا جایی که من واقعا -

 زندگی کس دیگه ای هستم رو ندارم ...

 بلند شد و کنارم روی زمین نشست ...

می دونی که هیچ وقت مزاحم زندگی من نبودی ، هیچ وقت ، این جا همینطور که خونه ی منه ، خونه ی تو هم  -

 هست ...

اگه بود انقدر احساس سربار بودن نمی کردم ... می دونم از دستم خسته شدی ، که به خاطر من ازدواجت نیست ،  -

 رو عقب انداختی ، می خوام کاری کنم که از دستم راحت شی ، می خوام برگردم خونه خودم ، اونجا راحت ترم ...

ای ... حتی اگه به قول خودت دیگه عشقی به می دونی چرا دارم این کار رو می کنم ، چون می خوام به خودت بی -

مهرزاد نداشته باشی ، حتی اگه همه اش نفرت باشه ، می خوام حتی به خاطر اون نفرت هم شده کمی به خودت بیای 

... 

من رو که به خاطر نزدیکیش می خواستم ازش دور شم رو توی آغوشش کشید و با مهربانی ادامه داد : می دونی 

 ه به روزم اوردی ...توی این مدت چ

اعتراضم توی لحن محکم صداش گم شد : می دونم کاری نکردی ، همین کاری نکردن ، همین که بی هیچ عکس 

العملی ساعت ها گوشه ای می نشستی و نسبت به هیچ چیزی واکنش نشون نمی دادی ، نسبت به هیچ چیزی کتی ، 

در از این همه سکوت و توی خودت رفتنات وحشت زده ام خنثی بودی ، خنثی ... می دونی چقدر ترسوندیم ، چق

کردی ... اگه ازم ناامید شدی ، اگه ازم بدت میاد ، که ازم متنفر شدی ، باشه همه اینا رو به خودم بگو ، ولی توی 

انه و خودت نریز ، این کار رو با خودت نکن ... فکر می کنی هنوزم دنبال انتقامم ، قسم می خورم به ارواح خاک مست

مامان قسم می خورم دیگه دنبالش نیستم ، می خوام فقط تو بهتر شی ، حالت خوب شه ، بشی همون کتی خودم ... 

 فریاد بزن ، جیغ بزن ، گریه کن ، هر کار دوست داری بکن ولی اینطوری توی دلت نریز ...

 با لحن سرد و بی احساسی گفتم : می خوام برگردم خونه کوروش ...

 نمی تونی بری ... اونجا -

 دیگه ازت اجازه نمی خوام ، فقط دارم بهت می گم که بر می گردم اونجا ... -

قربونت برم منو نگاه کن ، کتی عزیزم منو ببین ، اونجا نمی تونی بری ، می دونی چرا چون هیچ کس اونجا زندگی  -

 نمی کنه ...

 داشت از چی حرف می زد ...

بخندی از سر رضایت روی لباش نشست و با مالیمت گفت : اون وکالت نامه ای که بهم با دیدن کنجکاوی نگام ل

دادی که برم دنبال کارای خونه ، باهاش همه مستخدما رو مرخص کردم ... کسی دیگه اونجا زندگی نمی کنه ، به غیر 

 ی خونه به اون بزرگی ...از یه سرایدار که فقط مواظب خونه باشه ... می بینی پس نمی تونی تنهایی برگردی تو
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تو حق نداشتی این کار رو بکنی ، اونجا خونه من بود ... باشه در هر صورت وقتی برگردم اونجا خودم باز خدمتکارا  -

 رو بر می گردونم ...

که  کتی می دونی که نمیذارم برگردی اونجا ، تو به اون خونه و پوالی لعنتی کوروش احتیاج نداری ، تو تا هر زمان -

بخوای می تونی پیشم بمونی ، ولی االن توی این وضعیت که باید برم کیش ، می خوام واسه یه مدت خیلی کوتاه بری 

 پیش مهرزاد تا من برگردم ...

 نمی تونی مجبورم کنی ... -

هم قول مجبورت نمی کنم عزیزم ، ازت خواهش می کنم بری اونجا ، فقط واسه یه مدت خیلی کوتاه ... مهرزاد ب -

 داده مثل قبل مواظبت می مونه تا من کارم تموم شه و برگردم ...

با لحن سردی گفتم : بهش اعتماد ندارم ، به تو هم دیگه اعتماد ندارم ... می خوام برگردم خونه کوروش ... اگه 

 کوروش بود من انقدر بدبختی نداشتم ، می خوام برگردم پیش کوروش ...

 ش تنگ شده ، می خوام برگردم خونه خودم ، دیگه نمی خوام پیش تو بمونم ...بغضم ترکید : دلم واس

من رو به خودش فشرد و با صدای گرفته ای در حالی که پشتم رو نوازش می کرد با محبت گفت : گریه کن ، هر 

ت نریز چقدر دوست داری گریه کن ، جیغ بزن ، حتی اگه زدن من آرومت می کنه منو بزن ، ولی فقط توی خود

 عزیزم ... این کار رو با خودت نکن ...

 

 

 بیا بریم ، باور کن تا حاال هواپیماش هم از زمین بلند شده ... پس ایستادنای تو اینجا فایده ای نداره ... -

ید تمام من رو تنها گذاشته بود و رفته بود ... شا "رفته بود ... بی من ، بی اهمیت به من ، واقعا "راست می گفت واقعا

مدت فکر می کردم همه اش واسه ترسوندن من ، تا بخواد اینطوری به خاطر رفتارای این چند مدت اخیرم تنبیه ام 

کنه ، که بگه چقدر این مدت با سکوتم و بی تفاوتی هام آزارش داده بودم و بعد در آخرین لحظه ساکی که توی 

ود تمام اینا بازم منو تنها بذاره ، بگه سخته واسش دوری من ، بگه ماشین مهرزاد داشتم رو بیاره و بگه نمی تونه با وج

با وجود همه اینا هیچ وقت نمی تونه منو پیش کسی بذاره که می دونه چقدر باعث آزار و اذیت من شده ... ولی ... 

 ولی چرا نگفت ، چرا به راحتی ازم گذشت و رفت ... چرا ...

 نشون دادم و با حرص سعی کردم ازش فاصله بگیرم ... با احساس دستش روی کمرم سریع واکنش

در حالی که دستش همچنان پشتم بود ، بی توجه به کنارگیریم با خونسردی گفت : دختر خوبی باش ، اینجاها شلوغه 

، بذار از اینجاها رد شیم ، بعد می تونی هر چقدر دوست داری اذیت کنی ... پس فقط همین یه تیکه رو دندون روی 

 یگر بذار ... باشه ...ج

زیر چشمی به اون که داشت من رو از بین جمعیت رد می کرد نگاه کردم ... تمام این چند ساعت از وقتی که 

دنبالمون اومده بود و مسعود رو به فرودگاه رسونده بود تا االن که داشتیم بر می گشتیم خیلی خونسرد و عادی رفتار 

ن که قراره من واسه مدتی توی خونه اش زندگی کنم واسش هیچ اهمیتی نداره ، ولی کرده بود ، طوری که انگار از ای

 با این وجود حسی بهم می گفت اینا همش آرامش قبل طوفانه ...

 بیرون فرودگاه دستش رو از روی پشتم برداشت و با خونسردی گفت : بیا تموم شد ... دیدی زیاد هم سخت نبود ...

 ی دورتر گفت : اونا ، ماشین رو هم اونجا پارک کردم ...و با اشاره به جایی کم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

2 5 4  

 

ازش فاصله گرفتم و سعی کردم مثل خودش ظاهر بی تفاوتی به خودم بگیرم ... در ماشین رو باز کردم و در سکوت 

به صندلیم تکیه دادم و چشامو بستم ... به نرمی ماشین رو روشن کرد و به حرکت در اورد ... هر دو سکوت کرده 

 ودیم ...ب

 چقدر ساکتی ... -

 پوزخندی روی لبام نشست ...

 کتی ... -

 نه حرفی واسه گفتن دارم و نه حوصله تو رو ... -

... چه بد ... پس چجوری می خوای یه عمر باهام سر کنی وقتی از االن انقدر بدعنق و کم  "با خونسردی گفت : واقعا

 حوصله ای ...

کردم و تکیه ام همچنان به صندلی بود با لحن پرتمسخری گفتم : هنوزم دست از خوش در حالی که چشامو باز می 

 خیالی برنداشتی ...

 و همینطور که نگام به جاده بود با لحن محکمی گفتم : توی خواب ببینی که دستت بهم برسه ...

 اینطوری فکر می کنی ... -

 جوابش رو ندادم ...

 ی خبر نداری و مسعود بهت هیچی نگفت ...یعنی می خوای بگی تو از هیچ -

 با بی حوصلگی گفتم : چی رو ...

 این که من تو رو از مسعود خواستگاری کردم ... -

 و نیم نگاهی به چهره مبهوت من انداخت و با ابروهای باال رفته گفت : البته اونم جواب مثبت داد ...

 زیر لب گفتم : جواب مثبت داد ...

کرد و با خونسردی گفت : آره ، چرا انقدر تعجب کردی ، اگه غیر این بود که االن تو توی ماشین من  دنده رو عوض

 نبودی و قرار نبود که با هم بریم خونه من ...

داشت از چی حرف می زد ... مسعود جواب مثبت داد ، اونم بدون این که حتی با من دربارش صحبت کنه ... نمی 

عنی ... یعنی انقدر واسه این که من رو از سر زندگیش وا کنه عجله داشت ... مسعود چطور می تونستم باور کنم ... ی

 تونست با من و زندگی من این کار رو بکنه ... اونم وقتی که در جریان کامل تمام کارای مهرزاد بود ...

 دوباره صدای مهرزاد من رو از افکار آشفته ام بیرون کشید ...

ین اوصاف این مدت تو پیش من بمونی و البته منم بهش قول دادم که مواظبت باشم ... پس جای هیچ قرار شده با ا -

 نگرانی نیست ...

ناباور و حرصی از حرفایی که شنیده بودم با تمسخر گفتم : مثل همون زمانی که مسعود توی بیمارستان بود دیگه نه 

 ... می خوای مثل اون زمان مواظبم باشی ...

رو کمی توی هم کشید و طوری که انگار داره فکر می کنه گفت : اون زمان ... نمی دونم اگه دوست داری  اخماش

 مثل اون زمان باشه واسه من فرقی نداره ... همه چی به خودت بستگی داره ...
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از دستش حرصی از تمسخر و طعنه پشت کالمش کیفم رو بلند کردم و محکم به صورتش کوبیدم ... یه لحظه فرمون 

جدا شد و به سختی تونست ماشین رو کنترل کنه ... وحشت زده از بوق ماشین هایی که به سرعت از کنارمون عبور 

 می کردن با وحشت به صندلیم چسبیدم و به سختی تونستم جلوی جیغم رو بگیرم ... 

: زده به سرت دختر  با حرص سرعت ماشین رو کم کرد و در حالی که به طرفم بر می گشت با عصبانیت گفت

 دیوونه ... دارم رانندگی می کنما ...

ترسیده و وحشت زده با صدای لرزون گفتم : تقصیر خودته ، وقتی مزخرف می گی نباید انتظار داشته باشی من بتونم 

 ساکت بمونم ...

ر همون حال که کمی نگام کرد و در حالی که نگاش رو ازم می گرفت کم کم لبخند روی لباش عمیق تر شد و د

سرش رو تکون می داد شروع کرد به خندیدن ... متعجب از این رفتار عجیبش بهش خیره شدم ... پسره ی دیوونه ، 

چه خوششم اومده ... انگار ضربه ام حسابی کاری بوده و باعث شده مغزش جا به جا شه ... بی توجه به رفتار 

... عصبی تر از اون بودم که بخوام خودم رو درگیر لودگی ها و غیرعادی و و خنده ی روی لباش نگامو ازش گرفتم 

مسعود این کار رو  "خنده های مسخره اش کنم ... هنوزم باور حرفایی که شنیده بودم واسم سخت بود ... یعنی واقعا

وجه به کرده بود ، پس برای همین بود که به همین راحتی من رو به دست مهرزاد سپرده بود ، چون می خواست بی ت

نظر من ، من رو به زور به مهرزاد بده ، پس تمام حرفای قبل رفتنش که دیگه نمی خواد من رو مجبور کنه که به 

مهرزاد فکر کنم ، که تا هر زمانی که بخوام می تونم پیشش بمونم ، که می خواد هر کاری کنه که فقط من آرامش 

مه اون حرفا فقط واسه این بود که من رو به موندن خونه خودم رو پیدا کنم همه اش کشک بود ، همه دروغی ، ه

مهرزاد راضی کنه ... حس می کردم سرم داره می ترکه ... مسعود چطور تونستی این کار رو باهام بکنی ، چرا می 

تو همون مسعود منی ، همونی که همیشه تو رو تنها  "خوای همون یه ذره اعتمادم رو هم بهت از دست بدم ... واقعا

حامی زندگیم می دونستم ... چقدر عوض شدی مسعود ، چقدر راحت ازم گذشتی مسعود ، منی که فکر می کردم تو 

واسم همیشه یه پناه و تکیه گاه محکمی ، طوری ازم گذشتی که این گذشتن رو هنوز باور ندارم ، این رفتن و تنها 

نهام نمیذاری ، که رهام نمی کنی ، که همیشه حمایتم شدن رو هنوز باور ندارم ، فکر می کردم همیشه با منی ، که ت

می کنی ولی ... یعنی انقدر بودن و تحمل کردنم واست سخت شده بود ، نمی خوام ازت دلگیر بشم که شاید حق 

داشته باشی ... سرمو به شیشه چسبوندم و نگام رو به جاده تاریک رو به روم دوختم ... ولی این راحت گذشتن ، این 

 احت رها شدن حقم نبود مسعود ...جور ر

 سالم کتی ... 

 سالم ... -

 زنگ زدم بگم رسیدم ، خونه مهرزادی ... -

 آره ... کی بر می گردی ... -

 کتی حالت خوبه ، من تازه رسیدم ، هنوز توی فرودگام ... -

 کمی مکث کرد : ببینم با مهرزاد بحثت شده ...

 نه ... -

 امیدواری هست ...خوب پس هنوز جای  -

 اگه می دونی من و اون با هم نمی سازیم و مشکل داریم چرا مجبورم کردی بیام اینجا ... -
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کتی عزیزم ، باور کن هر کاری کردم فقط به خاطر خودت بود ... به مهرزادم اعتماد کامل دارم ... فکر نکن این کار  -

 ... واسه منم راحت بود ، ولی شاید این تنها راه واسه

 وسط حرفش پریدم و بی توجه به توضیحاتش گفتم : من فردا می رم دنبال بلیط می خوام یه چند روز برم ماهشهر ...

 کتی کاری نکن که مجبور شم تمام کارام رو اینجا ول کنم و دوباره برگردم تهران ... -

 ده بود ...ولی قبل از این که بتونم حرفی بزنم گوشیم از توی دستم بیرون کشیده ش

الو ، سالم خوبی ، کی رسیدی ... خوب ... نه ... نه مشکلی نیست ... نه تو نمی خواد نگران چیزی باشی ... آره همه  -

 چی مرتبه ... نه گفتم که ...

 مهرزاد برگشت و بهم نگاه کرد ...

 نه انگاری دلش واسه تو تنگ شده یه خرده داره بداخالقی می کنه ... -

 روی لبام نشست ... پوزخندی

 گفتم که تو نمی خواد نگران چیزی باشی ... -

 و همینطور که داشت از سالن بیرون می رفت با صدای پایین ولی جدی ای گفت : می دونم مسعود ... من بهت ...

ی که ولی بقیه حرفاش با خروجش از سالن دیگه به گوشم نرسید ... لبخند تلخی روی لبام نشست ... داری می ر

بهش چی بگی مهرزاد ، داری می ری که بگی طعمه ای که مسعود با فراغ بال به دستت سپرد توی دستات بی تقال 

باقی مونده ، که همه چی مهیاست ، که جای هیچ نگرانی نیست ، که مثل همیشه می تونی روی ساده لوحی من حساب 

به همین خوش خیالیت ادامه بدی چون می خوام خیلی کنی ... با پوزخند از روی مبل بلند شدم ... پس می تونی 

 چیزها رو عوض کنم ...

 

 

*** 

 

 داری جایی می ری ... -

به عقب برگشتم و رو به اون که حاضر و آماده در حال برانداز کردن من بود با بی حوصلگی گفتم : می خوام برم 

 خونه کوروش ...

 ... اخماش توی هم رفت : چی ، اونجا واسه چی

می دونستم اگه توضیح ندم ، اونم بعد ماجرای دیشب که شنید داشتم تلفنی به مسعود می گفتم که می خوام برم 

 بذاره از خونه بیرون برم ... پس چه بهتر که خودم سنگین و متین بهش توضیح می دادم ... "ماهشهر ، عمرا

 یه سری وسایلم رو باید از اونجا بردارم ... -

 نرفتی تا بیاریشون ... "؟ ... چرا قبال "شکوکی گفت : واقعابا لحن م

 سعی کردم همچنان خونسردیم رو حفظ کنم ...

 با لحن شمرده ای گفتم : چون مسعود اجازه نمی داد ... چون چند بار تا حاال خواستم برم ولی نذاشت ...

 کار رو بهت می دم ...با جدیت نگام کرد و گفت : اونوقت چرا فکر می کنی من اجازه این 

 بهش پریدم و با حرص گفتم : چون من از تو اجازه نخواستم ...
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ابروهاش باال پرید و حس کردم خیلی سعی داره جلوی لبخندی که می خواست روی لباش جا خوش کنه رو بگیره ... 

 و بعد از کمی مکث با مالیمت گفت :

 ..اجازه دارم قبل از رفتنمون یه چیزی بخورم . -

شوک زده از نرمش غیر منتظره اش در حالی که شونه هام رو باال مینداختم گفتم : الزم نیست زحمت اومدن باهام رو 

 به خودت بدی ... ترجیح می دم خودم تنهایی برم ...

 م ...ازتون ممنون می ش "ولی اگه شما این لطف رو در حق من بکنید و کمی تامل کنید تا من چیزی بخورم من واقعا -

می تونستم پشت این لحن مالیمش عزم راسخش واسه این که با من تا خونه کوروش بیاد رو ببینم ... پس انقدر 

احمق نبودم که وقتی می دونستم مخالفت باهاش چقدر بی فایده است خودم رو درگیر جر و بحثی کنم که نتیجه 

بدم خودم رو روی یکی از راحتی های داخل سالن  آخرش واسم مثل روز روشن بود ... پس بدون این که جوابش رو

انداختم و به اون که حاال داشت به طرف آشپزخونه می رفت نگاه کردم ... دل خودمم داشت ضعف می رفت ولی 

حس و حال این که بلند شم و برم داخل آشپزخونه رو نداشتم ... با خستگی از خواب ناآرام و آشفته شب قبل پاهام 

 مع کردم و در حالی که سرم رو روی دسته مبل میذاشتم چشامو بستم ...رو توی خودم ج

 کتی ... -

بزرگی با لیوان چای دستش  "چشای خسته ام رو از هم باز کردم و به اون که کنارم روی زمین زانو زده و لقمه نسبتا

 بود نگاه کردم ...

 بیا اینو بخور ... -

ت : اگه انقدر خسته ای چرا نمیذاری واسه یه روز دیگه ... خوب برو باال توی لقمه رو به دستم داد و با مهربانی گف

 اتاقت بگیر بخواب ...

 دستی به چشام کشیدم و با خستگی و لحن سردی گفتم : نه می خوام االن برم ...

 نفسش رو محکم بیرون فرستاد : باشه ...

ت و گفت : بیا شیرینش کردم ... هر وقت خوردی می ریم و در حالی که بلند می شد لیوان چای رو هم به طرفم گرف

... 

 سرمو تکون دادم و بی هیچ حرفی لیوان چای رو به دهنم نزدیک کردم ...

 

 

*** 

 

پا به درون اتاق گذاشتم و در حالی که نگام دور تا دور اتاقم می چرخید روی تختم نشستم ... پرده های کشیده ، 

اکی که از همین فاصله روی وسایل نشسته بود همه و همه این حقیقت تلخ رو که مدت هاس هوای خفه اتاق و حتی خ

 کسی پا به داخل اون نذاشته رو به رخ می کشید ... 

گوشام رو واسه شنیدن هر صدایی تیز کردم ... ولی هیچ صدایی از پایین شنیده نمی شد ، خونه به طرز دردناکی توی 

ون خونه ای که من بارها و بارها آرزوی کمی آرامش و سکوت توش داشتم ... حاال ... سکوت فرو رفته بود ... هم

هیچ کسی توی خونه به این بزرگی زندگی نمی کرد ... کی فکر می کرد روزی بهادری بزرگ با اون همه دبدبه و 

 کبکبه تمام سرمایه اش رو بذاره و متواری شه ... 
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رزاد شدم که از کنارم گذشت و به طرف پنجره ها رفت ، و با باز کردنشون همینطور که توی خودم بودم متوجه مه

همونجا روی لبه پنجره نشست و نگاه کنجکاوش رو دور تا دور اتاقم به پرواز دراورد ... تحمل فضا داشت واسم 

اخل کمدم بیرون غیرقابل تحمل می شد ، از جام بلند شدم و در حالی که وسایلم رو از نظرم میگذروندم ، ساکی از د

کشیدم و شروع به جمع کردن وسایلم کردم ، از کتاب ها ، سی دی ها ، تمام وسایلی که می دونستم توی این مدت 

دلم واسشون تنگ شده بود بدون فکر توی ساکم می ریختم ، می دونستم شاید االن تنها فرصتی باشه که واسم پیش 

خونه برگردم ... چون با برگشتن مسعود و حساسیتش نسبت به این خونه اومده و دیگه نتونم به این زودی ها به این 

 و تمام چیزهایی که با پول کوروش خریداری شده بود دیگه شاید فرصت دیگه ای واسم پیش نمی اومد ...

ای به  وقتی به خودم اومدم که ساک به اون بزرگی دیگه جایی واسه پر شدن نداشت ... سرمو باال اوردم و نگاه دوباره

اطرافم انداختم ... هنوزم خیلی چیزها بود که می خواستم با خودم ببرمشون ... خیلی چیزها ... بی توجه به مهرزاد که 

در تمام مدت همونجا روی لبه پنجره نشسته بود و من و کارام رو زیر نظر داشت به طرف میزم رفتم و لپ تاپم رو 

 و شروع به جمع کردنش کردم ... که حاال دوباره اونجا قرار داشت برداشتم

 تموم شد ... -

 بدون این که نگاش کنم سرمو تکون دادم ...

در حالی که به طرف ساک بزرگم می رفت رو به من که مثل آدمای سرگشته وسط اتاق ایستاده بودوم با لحن 

یزی احتیاج پیدا کردی دوباره مهربانی گفت : کتی الزم نیست همه وسایلت رو االن جمع کنی ، هر وقت دوباره به چ

 میایم ... باشه ...

 سرمو آروم تکون دادم ...

 پس بهتره دیگه االن بریم ... بیا ... -

راست می گفت در هر صورت خودمم می دونستم به نصف اون وسایلی که توی ساک ریخته بودم احتیاج نداشتم ... 

تونم اینا رو با خودم ببرم ، با بازگشت مسعود و حساسیتش ولی انگار دست خودم نبود ، حس می کردم اگه االن ن

دیگه فرصت چنین کاری رو پیدا نمی کردم ... آهی کشیدم و از کنار مهرزاد که توی چهارچوب در منتظر من 

 ایستاده بود گذشتم و جلوتر از اون از پله ها سرازیر شدم ...

 ت چرخیدم ...از پله های جلوی ساختمون پایین اومدم و یه سمت راس

 کجا داری می ری ... -

 همینطور که به طرف پارکینگ می رفتم بدون این که به عقب برگردم گفتم : کار دارم ...

 چی کار ... -

بی توجه بهش ، دزدگیر ماشینم رو زدم و سوار شدم ... ماشین رو از پارکینگ بیرون اوردم و جلوی پای اون که با 

 می کرد ترمز کردم ... شیشه رو پایین دادم و با خونسردی گفتم : ابروهای باال رفته نگام

 می تونی ساکم رو بذاری توی ماشین ... من با ماشین خودم بر می گردم ... -

وقتی دیدم با چشای تنگ شده زل زده بهم ، از ماشین پیاده شدم و در عقب رو باز کردم ... و سعی کردم خودم ساک 

. دستم رو کنار زد و خودش به راحتی ساک رو بلند کرد و روی صندلی گذاشت ... و بعد در سنگین رو بلند کنم ..

 حالی که یه دستش رو کنارم روی سقف ماشین میذاشت کمی روم خم شد و با پوزخند گفت :
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ت مطمئن باش با این کارا قرار نیست به جایی برسی چون تو هنوز من رو نشناختی ، پس خودت رو بیخودی اذی -

 نکن ...

دستش رو کنار زدم و بی توجه به سنگینی نگاش سوار ماشین شدم و به حرکت دراوردمش و از دری که سرایدار 

واسم باز کرده بود گذشتم ... ولی تمام مدت تصویر مهرزاد که توی آخرین لحظه از آئینه وسط ماشین دیده بودم 

 ده بود و به من و ماشین چشم دوخته بود ...جلوی چشام بود ، که چطور هنوزم کنار ساختمون ایستا

 

همینطور که یکی یکی از پله ها باال می رفتم ساک سنگین رو هم به سختی با خودم باال می کشیدم ... نگاهی به ماشین 

یاد مهرزاد که گوشه حیاط پارک بود انداختم ... پله ی دیگه ای هم باال رفتم ... خوب تو که می خوای بیای و داد و فر

کنی خوب زودتر بیا که حداقل من بدبخت مجبور نباشم این همه پله ، ساک به این سنگینی رو با خودم باال بکشم ... 

به عقب برگشتم و نگاهی به در سالن انداختم ... یعنی هنوز متوجه اومدن من نشده بود ... کیف لپ تاپم رو روی 

چه نیازی بود این همه کتاب رو دنبال  "باال کشیدم ... لعنتی اصالشونه ام جا به جا کردم و دوباره ساک رو به زور 

 قراره الی کدومشون رو باز کنی ... عقل نداری دیگه ...  "خودت بکشونی ، حاال مثال

باالی پله ها عرق صورتم رو پاک کردم ... خدا رو شکر از این به بعد می شه ساک رو کشید ، در حالی که دسته اش 

م می کشیدم غرغرکنان گفتم : حاال کی می خواد این رو از اون همه پله باال ببره ... در سالن رو باز رو دنبال خود

 کردم و از دیدن مهرزاد که روی مبلی درست جلوی در سالن نشسته بود یکه خوردم ...

حالی که جنابعالی  خوب شروع کن ... من بیچاره که با هزار زور و بدبختی ساک رو از این همه پله باال کشیدم در

 4روی مبل لم داده بودید ... نگاشو ازم گرفت و به ساعت وسط سالن نگاه کرد ... ندیده هم می دونستم ساعت 

بعدازظهره ... دوباره به طرفم برگشت و با چشای تنگ شده بهم خیره شد ... به پله هایی که به طرز وحشتناکی بهم 

شیدم و در حالی که ساک رو دنبال خودم می کشوندم و به طرف پله ها می دهن کجی می کردن نگاه کردم ... آهی ک

 رفتم با بی خیالی گفتم : 

 بیرون کار داشتم ... یکی دو تا کالس ثبت نام کردم که این تابستون بیکار توی خونه ننشینم ... -

. بعدشم رفتم ناهار یه چیزی و قبل از این که بهش فرصت حرف زدن بدم دوباره گفتم : گوشیم رو سایلنت بود ..

 خوردم و اومدم ... همین ...

نگاهی دوباره ای به پله ها انداختم ... خوب من که نمی تونم این ساک رو از این همه پله باال ببرم ... پس ... شونه ای 

 فتم ...باال انداختم و در حالی که ساک رو پایین پله ها ول می کردم زیر سنگینی نگاش از پله ها باال ر

 

 

*** 

 

 االن هتلی ... -

فرصت نشد بهت زنگ بزنم ، واسه  "آره ... دیشب نشد با هم درست و حسابی حرف بزنیم ... صبحم که اصال -

 همین االن بهت زنگ زدم ببینم چرا دیشب انقدر ناراحت بودی ها ...

 مگه واست مهمه ... -

 چته ... یعنی چی ... معلومه که واسم مهمی ... تو -
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 اگه واست مهم بودم اینطوری من رو پیشکش مهرزاد نمی کردی ... -

 چی ، زده به سرت ... منظورت از این حرفا چیه ... -

 پوزخندی روی لبام نشست ...

 من همه چی رو می دونم ... مهرزاد خودش دیشب همه چی رو بهم گفت ... -

 من هم متوجه شم ... چی رو گفت ... می شه یه جوری حرف بزنی که -

با حرص گفتم : من همه چی رو می دونم ... می دونم که منو ازت خواستگاری کرده و تو هم بهش جواب مثبت دادی 

... 

 با تعجب گفت : من بهش جواب مثبت دادم ، کی این حرف رو زده ...

 خودش گفت ... -

تی حتی با تو صحبت نکردم که بهش جواب مثبت خوب خودش خیلی بیخود کرد این حرف رو بهت زد ... من وق -

 نمی دم ...

 این حرفش مثل آبی شد روی آتیش وجودم ...

 ولی خودش گفت ... -

 داشته اذیتت می کرده ... "حتما -

 پس تو بهش جواب مثبت ندادی ... -

 نه ... -

 شوهر بدم ... و به شوخی گفت : مگه می شه من دخترم رو تا وقتی خودش راضی نیست به زور

 خجالت کشیدم ، انقدر عصبی بودم که نفهمیدم چطور دارم سر این موضوع جیغ جیغ می کنم ...

 وقتی سکوتم رو دید با مهربانی گفت : کتی مهرزاد ازم یه فرصت خواست ...

 با دلخوری گفتم : و تو هم به همین راحتی این فرصت رو واسه آزار من بهش دادی ...

فت : نه واسم آسون نبود ، در هر صورت با این پروژه ای که االن درگیرش شدم ، من که نمی تونستم تو به آرومی گ

رو تهران تنها بذارم و برم ... اومدنت هم با من اونم وقتی که تمام مدت باید سرکارم باشم ، اونم با این آب و هوا و 

 شرایط باور کن عاقالنه نبود ...

 ...خوب می رم پیش خاله  -

کتی قربونت برم فکر می کنی درسته انقدر مزاحم زندگیشون بشی ... اونا که در قبال تو مسئولیتی ندارن ... می  -

 خوای کاری کنی که از این که یه زمانی کمکت کردن پشیمون بشن ...

 اونا اینطوری نیستن ... -

رو بدونیم ... خوب توی این اوضاع من بین  با مهربانی گفت : می دونم عزیزم ، ولی بهتره خودمون حد خودمون

بردن تو و موندنت پیش مهرزاد ، خوب حقیقتش مهرزادم خیلی اصرار داشت و ازم خواهش کرد بذارم این مدت 

 پیش اون بمونی ...

رو مکثی کرد : کتی این حرفا بین خودمون باشه ، ولی مهرزاد می خواد تمام تالشش رو بکنه که تمام این دلخوری ها 

 برطرف کنه ... 
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وقتی سکوتم رو دید دوباره گفت : کتی باور کن واسه منم تصمیم گیری راجع بهش راحت نبود ... ولی حس می کنم 

 شاید این مدت بتونه توی روابطتون و رفع دلخوری هاتون خیلی موثر باشه ... 

 چرا انقدر اصرار داری که ... -

ط به خاطر خودته ... دلم نمی خواد از این که یکی دو سال دیگه از این که ببین کتی اگه اصرار دارم فقط و فق -

نتونستی یه تصمیم درست واسه زندگیت بگیری پشیمون بشی و از همه مهم تر از دست من که گذاشتم فرصتای 

 زندگیت رو از دست بدی دلگیر بشی ...

نقدر اصرار داری که من رو زودتر از سر خودت وا با دلخوری گفتم : یعنی فرصت زندگی من فقط مهرزاده ... چرا ا

 کنی ... یعنی من انقدر مزاحم زندگیتم ...

 کتی ... -

 با ناراحتی گفتم : می خوام قطع کنم خداحافظ ...

 کتی گوش کن ... -

 خداحافظ ... -

 نفسش رو محکم بیرون داد ...

 مواظب خودت باش ... خداحافظ ... -

 

ب گذشته بود ولی من خسته از گذر زمان و غرق توی تنهایی هام توی اتاق نیمه تاریکم نشسته ساعتی از نیمه ش

 بودم و گذاشته بودم صدای غمگین خواننده فضای اتاقم رو پر کنه ...

 

 خدا خوب می دونه که چی کشیدم ... 

 خدا می دونه چه زجری رو دیدم ...

 سر حرفم تویی دنیا رو گشتم ...

 شدی تو ، سرنوشتم ... آخه چرا 

 تویی که از من و عشق و دلم دوری ...

 نمی فهمی منو از غد و مغروری ...

 تویی که تا ابد همیشه لجبازی ...

 نمی فهمی که داری چی رو می بازی ...

 

 

** 

 

رو مشغول لپ  در اتاقم باز شد و مهرزاد توی چهارچوبش ظاهر شد ... حوصله اش رو نداشتم ، پس همچنان خودم

تاپم نشون دادم تا با دیدن کم اعتنایی من از اتاق بیرون بره ، ولی ... بی هیچ حرفی وارد اتاقم شد و با آرامش به 

 طرفم اومد ...

 

** 
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 دوباره بازیچه نکن قلب منو که خیلی داغونه دلم ...

 فکری بکن به حال من ، همین یه بار ، بذار که حل شه مشکلم ....

 ی شه تمومش بکنی ، ولش کنی حرفای بچگونتو ...م

 خسته ام دیگه نمی کشم سنگینی بهونتو ...

 

** 

 

بی هیچ حرفی کنارم روی تخت نشست و مثل خودم در سکوت به دیوار تکیه داد ... آهم رو توی وجودم خفه کردم 

بود ، کنارم ، در فاصله نزدیکی از من ... باید  ... نمی خواستم بهش فکر کنم ، که بهش توجه کنم ... و حاال اون اینجا

فراموشش می کردم ، باید کار عاقالنه رو می کردم ، باید این عشق ، این دوست داشتن رو توی خودم ، توی نفرتی 

که توی وجودم بود ذوب می کردم ... باید دست از خاطراتمون می کشیدم ... دیگه عشقی بینمون وجود نداشت ، 

به آخر رسید ، همه اش بازی بود ، همه اش فریب بود ... من االن اینجام چون مسعود اینطور می خواست ، تموم شد ، 

چون جایی دیگه ای واسه رفتن نداشتم ، چون مثل همیشه تنها موندم ، و حاال من اینجام و این اینجا بودنم هیچ معنی 

 دیگه ای نداره ، هیچی ... 

 

 رو می شکست صدای خواننده بود که توی فضای نیمه روشن اتاقم می پیچید ...تنها چیزی که سکوت بینمون 

 

می فهمی مهرزاد هیچی ، پس تمومش کن این رفتارای مسخره ات رو ، بازی تموم شد ، دیگه نمی خوام فریبت رو 

یه ، تویی که باعث بخورم ، دیگه نمی تونی فریبم بدی ، دیگه شناختمت ، فهمیدم که این عالقه های ظاهریت واسه چ

شدی حتی مسعود هم ازم دور شه ، که تمام ذهنش پر از انتقام شه ، که به حاطر انتقام شیرینتون پا به پات نقشه 

بکشه و اجرا کنه ، از تو متنفرم ، از تو ... می خوام ازت دور شم ، فاصله بگیرم ، می خوام حداقل چیزایی که واسم 

فت ، عشقم رفت ، احساسم رفت ، و حاال من موندم و غرور جریحه دار شده ام که می مونده رو حفظ کنم ، اعتمادم ر

خوام حداقل اونو واسه خودم حفظ کنم ، پس تمومش کن ، چون می خوام همه چی رو فراموش کنم ، عشقم به تو ، 

ام فراموش کنم ، می گذشته ام به تو ، خاطرات با هم بودنمون و حتی تنفرم به تو ، می خوام تمومش کنم ، می خو

 خوام آرامشم رو دوباره پیدا کنم ... 

 پس ازم بگذر تا منم راحت تر بتونم ازت بگذرم ...

یه لحظه از گوشه چشمم متوجه حرکت دستش شدم ، دستش رو به طرف لپ تاپ که روی پاهام بود دراز کرد و 

با خونسردی بهم خیره شد ... زیر سنگینی نگاش  آهنگ رو کمی عقب زد و در حالی که دوباره به دیوار تکیه می داد

همچنان سعی کردم آرامش ظاهری خودم رو جلوی چشاش حفظ کنم .... ولی خیلی راحت نبود ... انگار وقتی ازم 

فاصله داشت راحت تر می تونستم خودم و احساسم رو کنترل کنم ولی هر بار با نزدیکی باهاش کنترل احساسم 

 ... سخت تر از قبل می شد

 دوباره صدای خواننده توی فضا پیچید ...

 

** 
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 راحت تو از پیشم نرو ، خاطره هامو پس نده ...

 حاال که عاشقت شدم ، ساده منو از دست نده ...

 انقدر یکدندگی نکن ، انقدر نگو می خوای برم ...

 چی کار کنم عاشقتم ، نمی شه از تو بگذرم ...

 

** 

 

 به طرفش کشیده شد ... هر دو سکوت کرده بودیم ... بی اراده نگام 

 

** 

 

 دوباره بازیچه نکن قلب منو که خیلی داغون دلم ...

 فکری بکن به حال من ، همین یه بار ، بذار که حل شه مشکلم ...

 می شه تمومش بکنی ، ولش کنی حرفای بچگونتو ...

 خسته ام دیگه نمی کشم سنگینی بهونتو ...

 

** 

 

پوزخند تلخی روی لبام نشست ، نگامو ازش گرفتم و در حالی که با دستای لرزون لپ تاپ رو خاموش می کردم با 

 لحن سردی گفتم :

یادم میاد یه نفر مدتی پیش بهم یه درس خیلی خوبی داد ... گفت نباید به هیچ پسری اعتماد کنم و اونو این وقت  -

 شب توی اتاقم راه بدم ...

 پ رو بستم و کنار تختم روی میز گذاشتم و بدون این که نگاهش کنم گفتم : من خسته ام ، می خوام بخوابم ...لپ تا

کمی به طرفم خم شد و در حالی که صورتم رو به طرف خودش بر می گردوند زل زد توی چشام و گفت : اگه فکر 

 می کنی می تونی با این حرفا عصبانیم کنی سخت در اشتباهی ... 

 سعی کردم ازش فاصله بگیرم ... 

 به راحتی دستام رو توی دستش گرفت و مانع تقالم شد ... 

بهتره این رو هم بدونی که من روی قولی که قبل رفتن به مسعود دادم هستم و سر حرفم هم می مونم مگر اینکه  -

ن کار رو نکنی چون در اینصورت تو بخوای من رو با کارات تحریک کنی ... ولی بهت توصیه می کنم هیچ وقت ای

 اونی که این وسط ضرر می کنه من نیستم ...

 با حرص در حالی که اسیر پنجه هاش بودم گفتم : حالم ازت بهم می خوره ...

آروم سرشو تکون داد و گفت : نه خودت هم می دونی که این حرف حقیقت نداره ... تو هنوزم عاشقمی اینو می شه 

 هت فهمید ... خیلی راحت از نگا

 توی چشاش نگاه کردم و به سردی گفتم : نه خیلی هم حقیقت داره ، من ازت متنفرم ...
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 نفسشو به سنگینی بیرون فرستاد و در سکوت بهم نگاه کرد ...

کمی که گذشت دوباره با لحن مالیمی گفت : خوب چی کار کنم تا این نفرت از بین بره ، ها ... چی کار کنم تا باور 

کنی که من عاشقتم ، که من رو ببخشی ... هر کاری بگی می کنم فقط واسه این که تو منو ببخشی ... کتی باور کن 

دیگه ماجرای کوروش رو دنبال نمی کنم ... می دونم به خاطر اون شب ازم دلخوری ، اگه می دونستم انقدر اذیت می 

رم کتی فکر نمی کردم اینجور بهم بریزی ... من فکر شی هیچ وقت نمیذاشتم مجید باهات حرف بزنه ، قسم می خو

می کردم تو هم مثل ما از کوروش متنفری ، اون حرفای قبلیت رو هم گذاشته بودم پای این که از این که با سارا اون 

تو  کار رو کردم ترسیدی ، ترسیدی که بخوام این کار رو با تو هم بکنم ... ولی خودت باید تا حاال فهمیده باشی که

واسه من با سارا فرق داری ، نه با سارا که با تمام دخترای دور و برم ، حسی که به تو دارم رو به هیچ کس دیگه ای 

ندارم ، کتی من دوستت دارم ، اینو بارهاست که دارم بهت می گم ، ولی نمی خوای قبول کنی ، نمی خوای باور کنی ... 

 کار من مستحق یه فرصت کوچیکم نیست ... کتی نذار اینطوری از هم دور بشیم ، یعنی

 تاب نگاهش رو نداشتم ...

دوباره گفت : کتی بذار توی مدتی که اینجا پیش منی این دلخوری رو از دلت در بیارم ، هیچی ازت نمی خوام فقط 

ده پیش من بهم فرصت جبران بده همین ... کتی عزیزم ... می دونی به چه سختی مسعود رو راضی کردم که اجازه ب

بمونی ... با وجود این که نمی دونست با تنهایی تو باید چی کار کنه و کالفه و داغون بود ولی دلش رضا نمی داد که تو 

پیش من بمونی ، ولی وقتی حرفام رو شنید قبول کرد اونم به سختی ، پس بذار از این فرصتی که به سختی تونستم به 

 .دست بیارم استفاده کنم ... کتی ..

 نگامو بهش دوختم ...

 کتی بهم یه فرصت بده ، یه فرصت واسه جبران ... -

 بی توجه به تپش های قلبم که به خاطر لحن پراحساس صداش دوباره اوج گرفته بودن گفتم : ثابت کن ...

ا باور کنی ، با لبخندی از سر آرامش گفت : بگو ، بگو چجوری باید ثابت کنم این عشق رو ، این دوست داشتن رو ت

 بگو تا همون کار رو بکنم ...

 توی چشاش نگاه کردم و با لحن محکمی گفتم : دست از سر قضیه کوروش ، دست از سر اون انتقام لعنتیت بردار ...

 کتی آخه به کی قسم بخورم که باور کنی برداشتم ، که دیگه نمی خوام پی اش رو بگیرم ... -

 وقت این تصمیم بزرگت رو مدیون چی هستیم ؟ ... با لحن پرتمسخری گفتم : اون

با لبخند تلخی گفت : شاید بهتره بگی مدیون کی ... مدیون خودت کتی ، خودت ... اون روزی که توی خونه مسعود 

اونطوری گریه می کردی و صدای هق هق ات توی خونه می پیچید حس کردم یه چیزی توی قلبم تکون خورد ، 

حرفامون موافقت کنی اون لحظه واسم مهم نبود ، فقط تنها چیزی که اون لحظه می خواستم این  دیگه این که تو با

بود که آرومت کنم ، که جلوی فریادای بغض آلودت رو بگیرم ، که جلوی مسعود رو که داشت باهات با اون لحن 

دوباره برگشتم ، کتی می فهمی حرف می زد رو بگیرم ... چند باری تا جلوی در اتاقت اومدم ولی به خاطر مسعود 

 چی می گم ، می خواستم آرومت کنم که بتونم اینطوری خودم آروم شم ...

سعی کردم همچنان خودم رو در مقابل لحن پراحساسش کنترل کنم : ثابت کن ، تا وقتی که چیزی واسم ثابت نکنی 

 کر کنم ...، دیگه نه بهت اعتماد می کنم و نه می خوام حتی واسه یه لحظه بهت ف

 چجوری عزیزم ، بگو چجوری تا واست ثابت کنم ... -
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 تمام مدارکی که برعلیه کوروش پیدا کردین رو از بین ببر ... -

 با تاسف گفت : کتی آخه یه چیزی بگو که بتونم انجام بدم ...

 با حرص گفتم : می بینی تمام حرفات دروغ بود ...

گه اون مدارک دست منه کتی ... مگه خودت از مجید نشنیدی ، فقط پرونده ی آخه چرا این حرف رو می زنی ، م -

عموی من که نیست ، مگه فقط به خاطر ماجرای اختالس دنبالشن ، کتی این رو خودت باید بهتر از من بدونی که 

نده هست که کسی که توی کار قاچاق و مواد مخدر به همین راحتی دست از سرش برنمی دارن ، می دونی چند تا پرو

 کوروش توش دخالت داشت ...

با نفرت نگاش کردم : مجید خودش گفت هیچ مدرکی برعلیه کوروش توی هیچ کدوم از اون پرونده ها نبود ، و فقط 

 به خاطر توی لعنتی که فتاح رو گیر انداختی برعلیه اش مدرکی پیدا شد و حاال می خوان گیرش بندازن ...

می گی از طریق فتاح ، فتاح اعتراف کرده ، خیلی چیزهایی رو که می دونسته رو گفته ، خوب عزیزم خودت داری  -

 می گی من االن باید چی کار کنم ، فتاح رو سر به نیست کنم ... آخه من االن دیگه چی کار می تونم بکنم ...

 نگامو ازش گرفتم و به سختی گفتم : پس دیگه حرفی بین ما نمی مونه ...

 حکم بیرون فرستاد و با حالت عصبی گفت : کتی آخه یه کاری ازم بخواه که بشه انجامش داد ...نفسش رو م

و وقتی سکوتم رو دید دوباره گفت : قربونت برم عزیزم ، این کار رو با خودت و من نکن ، من دوستت دارم ... ولی 

 نمی تونم راجع به اون قضیه دیگه کاری کنم ...

یه راه واسه انجامش پیدا می کنی ...  "این مدت شناختمت که بدونم اگه بخوای کاری کنی حتمامی تونی انقدر توی  -

 پس خودت نمی خوای ...

خنده ای از سر شیطنت کرد و انگار نه انگار که اون آدم پرشور لحظات پیش گفت : هر کاری ... پس اگه انقدر من 

 و اذیت می کنی ...رو خوب می شناسی دیگه واسه چی داری الکی جفتمون ر

این آدمی که جلوی  "می خواستم جیغ بکشم ، من احمق رو بگو که داشتم خام حرفای عاشقانه اش می شدم ، واقعا

روم با اون شیطنت نگاه بهم خیره شده بود قابل اعتماد بود ... ای خدا چقدر احمق بودم که تمام مدت در حال 

 سرزنش خودم واسه آزار اون بودم ...

ام رو که هنوز توی دستاش بود رو به طرف خودش کشید و با ابروهای باال رفته و لبای خندون گفت : نظرت با دست

 یه قرارداد دو نفره چیه ... 

 با تاسف واسه خودم و حرص از دست اون گفتم : ولم کن ...

 با مالیمت گفت : اگه ولت کنم به حرفام گوش می کنی ...

 با تو هیچ قراری نمیذارم ...اخمام توی هم رفت : من 

 "چون می دونم همیشه اعتماد به تو به ضرر خودم تموم می شه ...  "

اشاره ای به خودمون کرد با آرامش گفت : یعنی می خوای همینطوری تمام شب با هم درگیر باشیم ... ببین واسه من 

 ستم خالصی پیدا می کنی ..فرقی نمی کنه ها ، ولی باور کن اگه به حرفام گوش بدی زودتر از د

 راست می گفت ...

 پوفی کشیدم : حرفت رو بزن ... 

 با آرامش گفت : خوب یه قرارداد بین خودمون دو تا که هردومون هم موظفیم بهش پایبند باشیم ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –بازیچه 

2 6 6  

 

 با چشای تنگ شده نگاش کردم ... باز داشت چه بازی جدیدی شروع می کرد ...

 منظورت چیه ... -

هاش رو باال انداخت و طوری که انگار بخواد خیال من رو راحت کنه با آرامش نگام کرد و گفت : هیچی ، باور  شونه

 کن شروط خیلی سختی نداره ...

 ؟ ... "با چشای ریز شده نگاش کردم : مثال 

 بهم دروغ نگیم ...  "... خوب مثال "انگار که داره فکر می کنه گفت : مثال

وزخند روی لبام دوباره گفت : یه فرصت دیگه واسه شناخت به همدیگه بدیم ... و ... و اعتماد ، سعی و بی توجه به پ

 کنیم به هم اعتماد داشته باشیم ... 

و با لحن جدی ای زل زد توی چشام و گفت : و احترام ... به هم احترام بذاریم ... همین ... هوم نظرت چیه ... موافقی 

... 

. اعتماد ... احترام ... همون چیزایی که دیگه نمی تونستم و نمی خواستم در رابطه با مهرزاد دیگه چه مزخرفاتی ..

 رعایت کنم ...

 نگامو ازش گرفتم : نه ...

 با لبخند از روی تختم بلند شد و گفت : خوب پس تصویب شد ...

 گفتم نه ...  -

 تو همین االن خودت نقضش کردی ... "با حرص گفتم : اصالو رو به اون که باالی سرم ایستاده بود نگاه کردم و 

در کمال خونسردی دستای مشت کرده ام رو که هنوز توی حصار پنجه هاش بود باال اورد و در حالی که بوسه ای 

 روش می نشوند با لبخند گفت :

 شه ...پس با این قرارداد موافقی ، ولی قرار بر اینه که هر دومون رعایتش کنیم ... با -

و در حالی که از تخت فاصله می گرفت با ابروهای باال رفته و لبخند شیطنت آمیزی گفت : خوب فکر نکنم دوست 

داشته باشی من امشب اینجا پیش تو بخوابم ... پس منم واسه شروع با وجود این که خیلی واسم سخته ، می خوام به 

 خواسته تو احترام بذارم ...

 رفتم ... با این حرفش آتیش گ

دم دست ترین وسیله ، که توی اون لحظه بالشتم بود ، رو به طرفش پرت کردم و با حرص گفتم : از اتاق من برو 

 گمشو بیرون ...

همینطور که دستش روی دستگیره بود به عقب برگشت و رو به من که از حرص ، خشم و شرم سرخ شده بودم با 

 نم روی قولی که به مسعود دادم بمونم ... باشه ...جدیت گفت : دختر خوبی باش تا منم بتو

 این پسر آدم نمی شد ...

 خم شدم و در حالی که دمپایی رو فرشیم رو از کنار تخت بر می داشتم با عصبانیت جیغ کشیدم : برو بیرون ...

 بخیر عشق من ...دمپاییم به در بسته خورد و پشت بندش صدای خنده اش از پشت در بسته اتاق شنیده شد : شب 

بلند شدم و در حالی که زیر لب هر چی فحش و ناسزایی که بلد بودم رو نثارش می کردم بالشتم رو از روی زمین 

 برداشتم و واسه اطمینان خاطر خودم در اتاق رو از داخل قفل کردم ...
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 واسه چی امدیم اینجا ؟ ... -

 بود انداخت و با خونسردی گفت : رنگم پریده "نیم نگاهی به من که مطمئنا

 چیه ، از دسته گلی که بار آخری که اینجا بودی به آب دادی خجالت می کشی ... -

 چشم غره ای نثارش کردم : من همینجا توی ماشین می مونم ... برو کارات رو بکن و بیا ...

ی خوای تمام مدت اینجا توی ماشین با خونسردی گفت : عمو ما رو واسه شام دعوت کرده خونش ، اون وقت تو م

 بشینی که چی بشه ...

 با تعجب گفتم : شام ؟! ... پس چرا بهم نگفتی ...

 با بی خیالی گفت : نگفتم ... چرا گفتم که قراره واسه شام بریم بیرون ...

 با حرص گفتم : گفتی شام می ریم بیرون ، نگفتی خونه عموت دعوتیم ...

 رقی داره ...خوب واسه تو چه ف -

 با اعصاب خردی گفتم : من دوست ندارم بیام ...

کتی لجبازی نکن ، دیشب یه قراری بین خودمون گذاشتیم ... قرار شد به همدیگه فرصت بدیم تا همدیگه رو  -

 بشناسیم ... حاال به نظرم اینجا واسه شروع بهترین جاست ...

 ی نزدم که یعنی موافق این مسخره بازی های توئم ...تو خودت با خودت قرار گذاشتی وگرنه من حرف -

کمی نگام کرد و بعد تائیدوار گفت : باشه هر چی تو بگی ... پس تو توی ماشین بشین تا من برم از عمو و صفورا 

خانم عذرخواهی کنم واسه این که نمی تونیم واسه شام پیششون بمونیم ، بعد با هم می ریم یه جای دیگه شام می 

 یم ...خور

جدیه ... فقط همین یه قلم رو پیش عموش کم داشتم  "بهش نمی اومد که شوخی داشته باشه ، حس می کردم کامال

 ... با اعصاب خردی از ماشین پیاده شدم و با حرص به اون که با آرامش از ماشین پیاده می شد خیره شدم ...

 

 

*** 

 

 ن که معذب وسط اتاق ایستاده بودم نشون داد و با مهربانی گفت :آروم با دست سالمش کنارش روی تخت رو به م

 بیا دخترم بیا اینجا کنار من بشین ... -

دلم نمی خواست به چشاش نگاه کنم ... دلم نمی خواست به دستاش که به طرز دردآوری کنارش بود ، و به اون 

تی که پا به داخل این خونه گذاشته بودم کنارش سمت لمس بدنش نگاه کنم ... ناآرام تر از قبل و معذب تر از وق

روی تخت نشستم و سرمو پایین انداختم ... ولی سنگینی نگاش باعث می شد تحمل فضا واسم سخت تر و غیر قابل 

 تحمل تر بشه ...

 مهرزاد بهم گفته که از دستش دلخوری و اونو به خاطر کاراش نبخشیدی ... -

تخت دراز کشیده بود باعث می شد خجالت زده تر از قبل بشم ... اونی که باید می  یه نگاه به کسی که کنارم روی

 بخشید من نبودم ...

 به سختی گفتم : من ...
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با آرامش گفت : می دونم دخترم من به خود مهرزاد هم گفتم ، تو حق داری ... کاری که مهرزاد کرد به همین راحتی 

ه ازش ناراحت و دل چرکین باشی ، ولی من مهرزاد رو می شناسم ... بعد از ها قابل بخشش نیست ... تو حق داری ک

فوت خانواده اش اونو اوردم پیش خودم و یه جورایی مثل پسرم می مونه ... انقدر هم می شناسمش که با اطمینان 

 بگم اون احساسش بهت واقعیه ...

 شرمگین از این حرف سرمو پایین تر انداختم ...

دارم به سوالی که ازت می پرسم درست جواب بدی ... تو مهرزاد رو دوست نداری یا این که به خاطر  حاال دوست -

 اون ماجرا دیگه نمی خوای باهاش باشی ...

 من ... من ... -

 بگو دخترم این حرفا فقط بین من و تو می مونه ، هیچ کدوم از حرفامون قرار نیست از این اتاق بیرون بره ... -

ونم چرا ولی حسی بهم می گفت می تونم بهش اعتماد کنم ، با وجود تمام بدی هایی که در حقش کردیم می نمی د

 تونم حرفای دلم رو بهش بزنم ...

 دلمو زدم به دریا و گفتم : من دیگه بهش اعتماد ندارم اون هنوزم دنبال اینه که ...

چی می گفتم ... می خواستم به این آدمی که تمام هستی و حرفم رو قطع کردم و گوشه لبم رو گاز گرفتم ... داشتم 

سالمتی اش رو به خاطر کوروش از دست داده بود بگم به خاطر این که مهرزاد دنبال عدالت و اجرای قانونه باهاش 

 نمی خوام باشم ...

 حرفم رو ادامه داد : اون هنوزم دنبال اینه که پدرت رو گیر بندازه آره ...

 م بیرون فرستاد و زیر لب گفت : پسره ی احمق ...نفسش رو محک

و آروم گفت : خوب من نمی دونستم ... فکر می کردم اون دست از سر اون ماجرا برداشته ... اگه اینطوری باشه که 

 من بهت حق می دم ...

 با ناباوری سرمو باال اوردم و نگاش کردم ...

ای گفت : من حق رو به تو می دم دخترم ... کسی که نتونه به خاطر لبخندی به چهره مبهوتم زد و با لحن پدرانه 

عاشقه ... ولی  "عشقش خودش رو از کینه و نفرتی که تمام وجودش رو گرفته پاک کنه نمی تونه ادعا کنه واقعا

 نگران نباش خودم باهاش در این باره حرف می زنم ...

 سراسیمه گفتم : نه ...

 ، از چی نگرانی ... من می خوام کمکت کنم ...با تعجب نگام کرد : چرا 

آب دهنم رو قورت دادم و در حالی که نگامو ازش می دزدیدم به سختی گفتم : چرا ... چرا می خواین کمکم کنید 

 وقتی که من دختره ...

 ...حرفمو قطع کردم ... نمی دونستم چرا هر کاری می کردم نمی تونستم جلوی روش اسمی از کوروش بیارم 

 دختر کوروشی آره ... -

 سرمو آروم تکون دادم ...

خوب من همون بار اولی که با مهرزاد اینجا اومدی و من متوجه رابطه تو با کوروش شدم به مهرزاد گوشزد کردم  -

یت و آزار که نباید تو رو وارد ماجرای کهنه ای که بین من و کوروش بوده بکنه ... تو که تقصیری نداشتی ... تازه با اذ

 تو مگه قرار بود چی درست بشه ... اون یه مسئله بین من و کوروش بود ...
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و با تاسف سرشو تکون داد : فکر می کردم که حرفام انقدر واسش اهمیت دارن که تو رو وارد اون ماجرا نکنه ... ولی 

 انگار وجودش پر از کینه و نفرت شده ...

ش چی کار کرده ، هنوزم نمی دونم که چجوری این کار رو کرده ... ولی باور اون موقع من نمی دونستم که کورو -

کنید حاضرم هر چی خسارت بهتون زده رو بهتون برگردونم ... کوروش تعداد زیادی زمین به نامم کرده ، حتی 

 خونه ...

 خواستم ...با لحنی جدی حرفم رو قطع کرد : آروم باش دختر جون ، تو چت شده ، مگه من از تو چیزی 

با بغض گفتم : شاید اگه شما سرمایه تون رو دوباره به دست بیارین مهرزاد آروم تر شه و دیگه نخواد کوروش رو 

 گیر بندازه ... 

 بغضم ترکید : می خواد کاری کنه که کوروش اعدام شه ...

 آهی می کشید گفت : با تاسف نگاهی به من که اشکام تند تند روی صورتم می ریختن کرد و در حالی که

انگار پاک زده به سرش ... نمی فهمم چرا انقدر این ماجرا واسش مهم شده ... همون زمانی که ایتالیا بود و از طریق  -

وکیلم متوجه ماجرا شد ، درسش رو ول کرد و خودش رو سراسیمه به ایران رسوند ... همون موقع هم بهش گفتم که 

داشته باشه ... گفتم برگرده دنبال درسش ... خدا رو شکر از نظر مال و ثروتی که از نباید دخالتی توی این ماجرا 

این مقداری که من از دست دادم پیش اون همه ارث و میراثی که  "پدرش بهش رسیده طوری بی نیازه که اصال

 پدرش واسش گذاشته هیچه ... ولی نمی فهمم ...

 ست داره ، شاید به خاطر ...حرف دلم رو بهش زدم : اون شما رو خیلی دو

 حرفم رو قطع کردم ...

بی توجه به دستپاچگی من تائیدوار گفت : شاید حق با تو باشه ... شاید به خاطر سکته ای که کردم و به این روز 

 کنه ...افتادم داره پی این ماجرا رو می گیره ... ولی بازم این حق رو بهش نمی دم که به خاطر من با زندگی بقیه بازی 

و با لحن محکمی رو بهم گفت : ولی تو نگران نباش اجازه نمی دم که بخواد دوباره دیوونه بازی هاش رو از سر 

 بگیره و باعث آزار تو بشه ... حاالم اشکاتو پاک کن ...

 چطور می تونید انقدر خوب باشید و در حق من که دختر کوروشم این کار رو بکنید ... -

دم رو هم تا حدی توی اون قضیه مقصر بدونم ... من ندونسته و بدون تجربه قبلی دست به شراکتی چون شاید خو -

 زدم که هیچ اطالعاتی راجع بهش نداشتم ...

فروشگاه فرش داشتم ، کارم خوب بود ... خوب که نه عالی بود ...  "وقتی نگاه کنجکاوم رو دید لبخند محوی زد : قبال

 تاح که از آشناهای توی بازار بود من با کوروش آشنا شدم ... بعد مدتی به پیشنهاد ف

و با تاسف سرش رو تکون داد : و ندیده و نشناخته بدون هیچ اطالعی از اوضاع دست به شراکت با آدمی زدم که هیچ 

ت شناختی ازش نداشتم ، البته فتاح خیلی ازش تعریف می کرد طوری که تا به خودم اومدم دیدم دست به شراک

باهاش زدم ... یه جورایی سرمایه از من و کار با اون ... بعد هم قبل از این که بفهمم چی شده طوری به زمین زده 

شدم که همه چی رو از دست داده بودم ... البته وقتی شرکتی ورشکست می شه اونی که سرمایه از اونه و پشت چکا 

اختم ... بعد هم از طریق وکیلم شکایت کردم ولی انقدر همه امضای اون بیشتر دچار دردسر می شه ... همه چی رو ب

چیز تمیز و قانونی بود که هیچ مدرکی برعلیه شون پیدا نشد ... خوب منم با این اوصاف و وضعیتم دست از پیگیری 

 برداشتم ... ولی ...
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م ... حاال کوروش نه ، یه آدم دیگه ولی با وجود تمام این حرفا بازم می گم خودم با اشتباه خودم رو به این روز انداخت

 ، اشتباه از خودم بود ... پس نمی تونم بشینم و ببینم به خاطر من مهرزاد داره دست به دیوونگی می زنه ...

چقدر خوب می تونستم درکش کنم ... همون حسی رو داشت که من تمام مدت بعد از این که ماجرا رو فهمیده بودم 

 ت و دادن فرصت واسه سوءاستفاده کردن از خودم ...دچارش بودم ... حس حماق

 با باز شدن در و شنیدن صدای شاد مهرزاد سریع رومو برگردوندم و اشکای صورتم رو پاک کردم ...

 انگار منو فراموش کردین ... یه ساعته دارین توی این اتاق چی کار می کنید ... -

به سمت تخت می اورد با مهربانی گفت : عمو نمی خوای با ما بیای و در حالی که صندلی چرخدار رو از گوشه اتاق 

 توی هال ...

از روی تخت بلند شدم تا مهرزاد به فرشاد خان کمک کنه تا روی صندلیش بنشینه ... و قبل از این که مهرزاد متوجه 

.. نمی خواستم دوباره صورت خیس از اشکم بشه از اتاق بیرون زدم و واسه شستن صورتم به طرف دستشویی رفتم .

در مقابل مهرزاد از خودم صعف نشون بدم ... دوست نداشتم اون از حرفایی که بین من و عموش رد و بدل شده بود 

خبردار شه ... البته این رو که فرشاد خان هم مثل من این حرفا رو پیش خودش نگه داره و حرفی به مهرزاد نزنه 

مهربانی های پدرانه اش نمی تونستم باور کنم که کسی بتونه با دختر دشمنش و  شک داشتم ... با وجود تمام محبت و

کسی که توی تباهی زندگیش نقش مهمی داشته رابطه خوب و حسنه ای برقرار کنه ... شاید زیادی بدبین شده بودم 

با دیده شک و تردید  ... شاید زیادی بد ، وگرنه چطور می تونستم اون محبت خالصانه رو ببینم و باز هم نسبت بهش

 نگاه کنم ...

 آهی کشیدم و مشتی آب به صورتم پاشیدم و توی آئینه به صورت بی روح و چشای سرخ و غمگینم نگاه کردم ...

 

*** 

 

 چرا گریه کرده بودی ... -

کردم متوجه  با تعجب به طرفش برگشتم ، به اون که بدون این که نگام کنه به رو به روش خیره بود ... فکر نمی

 شده باشه ...

 گریه نکردم ... -

 بی توجه به انکارم دوباره گفت : اگه عمو حرفی زد که ناراحت شدی می تونی بهم بگی ...

 لبخند تلخی رو لبام نشست ... وقتی تو خودت رو به ندونستن می زنی من دیگه چی می تونم بگم ...

 نه ... -

 عمو خیلی دوست داره ... -

 س تو ...برعک

 اگه حرفی هم زد مطمئن باش که منظوری نداشت ... -

 می دونم ... -

 نفسشو محکم بیرون فرستاد ...

 کمی که گذشت دوباره گفت : امروز خوب بود ... منظورم اینه که کنار عمو اینا ، آخه حس کردم کمی معذبی ...
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بیشتر وقتش رو با عموش در حال صحبت و بگو و بخند بود ، ابروهام باال رفت ... یعنی حواسش به من بود ... اون که 

بعد از شام هم که با عموش شطرنج بازی کرد ... همش حس می کردم حواسش بهم نیست و گرم کار و صحبتای 

 خودشه ...

 سعی کردم صادق باشم : اوایلش آره یه خرده معذب بودم ولی بعدش نه ... عموت خیلی مهربونه ...

 سر رضایت روی لباش نشست و به طرفم برگشت و گفت : خوشحالم که چنین نظری داری ...لبخندی از 

 و در حالی که نگاشو از من می گرفت با آسودگی و زیر لب گفت : خوب این واسه شروع خیلی خوبه ... 

 پوزخندی روی لبام نشست ...

دوست داشت نقش یه عاشق بی قرار رو واسم  اون هنوزم نمی خواست دست از این کارای مسخرش برداره ... هنوزم

فکر می کرد انقدر احمقم که حرفاشو دوباره باور کنم ... اونم وقتی  "بازی کنه ... اونم بعد همه ی اون ماجراها واقعا

که خودم با گوشای خودم شنیده بودم که چقدر هنوزم واسه گیر انداختن کوروش مشتاق ان ، هم اون و هم مسعود 

یشه ماشین به بیرون چشم دوختم و به فکر فرو رفتم ... باز چی توی سرشون بود که داشتن این بازی ها رو ... از ش

 سرم در می اوردن ...

 

 

*** 

 

 بدون این که به شماره نگاه کنم موبایلم رو کنار گوشم گذاشتم ...

 الو ... -

 سالم کتی ... -

 عقب دراز کردم و در همون حال گفتم : سالم ... دستم رو واسه برداشتن کیفم از روی صندلی

 کجایی ... -

 در کیفم رو باز کردم و در حالی که توش دنبال آئینه ام می گشتم با خونسردی گفتم : دارم می رم باشگاه ...

 باشگاه ؟ ... -

 کردم ...آئینه ام رو از ته کیفم بیرون کشیدم : آره ، بهت گفته بودم که چند تا کالس ثبت نام 

 خوب نباید به من بگی که نگرانت نشم ... می دونی چقدر خونه زنگ زدم ... -

 از این حرفش پوزخندی روی لبام نشست ...

 وقتی سکوتم رو دید دوباره با بداخالقی گفت : کی بر می گردی ؟ ...

 ات ورود و خروج من رو چک کنید ...هر وقت دلم بخواد و اراده کنم ... الزمم نیست که جنابعالی مامور شین که ساع

 حداحافظ ... "مهرزاد باید قطع کنم ، دارم رانندگی می کنم فعال -

 کتی ... -

با خونسردی موبایلم رو قطع کردم و واسه آرامش روحی بیشترم خاموشش کردم و ته کیفم پرتش کردم ... و با 

ف و وسایلم رو برداشتم و از ماشین پیاده شدم ... و بعد از رضایت نگاه دوباره ای به خودم توی آئینه انداختم و کی

این که گذاشتم یه موتوری با سرعت از کنارم بگذره از خیابون رد شدم و پا به درون باشگاه گذاشتم ... اونم بدون 

 هیچ عذاب وجدانی از نگرانی مهرزاد ...
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به جمع کردن پیش دستی های کثیف پوست میوه و  با شروع پیام بازرگانی با تنبلی از روی مبل بلند شدم و شروع

تخمه شدم ... تو رو خدا نگاه کن انگار این پسر مشکل دید داره ... پوست تخمه ها رو هر جایی ریخته جز ظرف 

جلوی چشش ... اه دستم هم کثیف شده ... با دستمال کاغذی تخمه های روی مبل رو جمع کردم ... این همه اصرار 

 یلم رو با هم بشینیم و ببینیم ولی معلوم نیست از وسطای فیلم یهو کجا غیبش زده ... داشت که این ف

 ظرف ها رو جمع کردم و به طرف آشپزخونه رفتم ...

موندگاری ... نه مشکلی نیست همه چی مرتبه ... آره ... مسعود گفتم که نمی خواد نگران چیزی  "باشه پس فعال -

 باشی ...

ز آشپزخونه رها کردم و موبایل رو از دست مهرزاد که پشت به من روی صندلی نشسته بود ظرف ها رو روی می

 بیرون کشیدم ...

 سالم مسعود ... -

 مسعود مکثی کرد : کتی ... سالم خانم خانما ... خوبی ...

 الپرسی های شما ... چشم غره ای نثار مهرزاد کردم که با ابروهای باال رفته نگام می کرد و به تلخی گفتم : از احو

 با خنده گفت : اوه من که دیشب باهات حرف زدم ...

 بی توجه به مهرزاد از آشپزخونه بیرون اومدم ...

 امشب که باهام حرف نزدی ... -

 با صدایی که رگه های خنده توش بود گفت : دلت واسم تنگ شده ...

 رفتی ... چرا این آخر هفته نمیای تهران ...جوابش رو ندادم و بجاش گفتم : می دونی چند روزه که 

 جوابم رو ندادی دلت واسم تنگ شده ... -

 از دستت دلخورم ... -

 می دونم ... -

 می دونی ؟ ... -

 آره ، هر وقت دلت واسم تنگ بشه میام تهران ... -

 ...وقتی سکوتم رو دید با خونسردی گفت : اوضاع اونجا چطوره ؟ ... همه چی مرتبه 

با پوزخند گفتم : منظورت از اوضاع مرتبه چیه ... روابط بین من و مهرزاد ... اونو که مطمئنم دوست عزیزت هر شب 

 گزارش کار بهت می ده ...

 با خنده گفت : خوب انگار هنوزم اوضاع قاراشمیشه ...

 بی معرفت ...

 خوشحالی ... با طعنه گفتم : انگار حسابی داره بهت خوش می گذره ... خیلی

حالت خوبه ، توی اوج گرما چه خوشی ، کباب شدیم اینجا از گرما ... تازه کلی هم کار سرم ریخته ... بذار یه خرده  -

 یه سر میام تهران ...  "کارام سبک تر بشه حتما

 خوب من که می تونم بیام ، چند روز میام پیشت باشه ... -
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اش کمی بهتر بود تو رو هم با خودم می اوردم ... ولی می دونم یه روزم نمی کتی قربونت برم ، باور کن اگه هو -

تونی اینجا طاقت بیاری ... پس این یه مدت رو هم دندون رو جیگر بذار و تحمل کن ... باشه ... حاالم اگه باهام کار 

 نداری گوشی رو بده به مهرزاد ... می خوام ازش خداحافظی کنم ...

بی هیچ حرفی گوشی رو به سمت مهرزاد که به چهارچوب در آشپزخونه تکیه داده بود گرفتم و به عقب برگشتم و 

 از پله ها باال رفتم ... و در همون حال صدای مهرزاد که در حال صحبت با مسعود بود به گوشم می رسید ...

 ه تو لوس می کنه ...نه داره می ره توی اتاقش ... چطور ... نه حالش خوبه ... نه داره خودش رو واس -

 پسره ی عوضی ...

 موندگار شدی ... "خوب داشتی می گفتی پس فعال -

برگشته بود توی آشپزخونه  "باالی پله ها ایستادم و گوشام رو تیز کردم ولی دیگه صدایی به گوش نمی رسید ، حتما

 ره شدم ...... بی حوصله به طرف اتاقم رفتم و خودم رو روی تخت انداختم و به سقف خی

 

 

*** 

 

از پشت پنجره اتاقم به مهرزاد که داشت ماشینش رو از حیاط بیرون می برد نگاه کردم ... دوباره داشتم حسی بهش 

حسی بهش نداشتی ... تو تمام مدت با وجود تمام ادعاها و  "پیدا می کردم ... پوزخندی روی لبام نشست ، مگه قبال

ون داشتی همیشه و در همه حال مهرزاد رو دوست داشتی ولی االن با وجود بودن هارت و پورتایی که جلوی روش

دوباره توی این خونه و نزدیکی باهاش ، مهار احساساتت واست سخت تر شده ... همین ... شاید این همون نقشه ای 

 بود که مسعود و مهرزاد واست کشیدن ...

 از پنجره فاصله گرفتم ... 

به راحتی قبل نقشت رو اجرا کنی ، این که کنترل احساساتت واست سخت بشه ... ولی اونا با این که دیگه نتونی 

خودشون چی فکری می کردن ، این که واسه من تحمل این وضع آسون بود ، که من خوشم می اومد از این خود 

مجبور باشم نگاه هام رو  آزاری های شبانه روزی و این که با هر بار دیدنش مجبور به کنترل احساساتم باشم ، که

فکر می کردن تحمل این وضع واسه من آسون بود که سعی کنم نفرت رو  "ازش بدزدم و ازش فاصله بگیرم ... واقعا

عاشق بودم ، اونم عشقی دیوونه بار ، پس اون نفرتی که  "جلوی روشون به نمایش بذارم ... نفرت ... اگه من واقعا

 می گرفت چی بود ... گاهی تمام وجودم رو نسبت بهش 

 روی تختم نشستم ... 

مگه نه این که مسعود هم تا حدودی شریک کارای مهرزاد بود پس چطور مسعود رو بخشیدی ولی مهرزاد رو نه ... 

نه من مسعود رو هم کامل نبخشیدم ... هنوزم از دستش دلخورم ، از این که تمام مدتی که مهرزاد سارا رو بازی می 

ود این که از همه چیز باخبر بود جلوش رو نمی گرفت ، از این که قضیه عمو فرشاد رو می دونست و با داد و با وج

سکوتش به مهرزاد اجازه داد تا زندگی های ما رو به بازی بگیره ، از این که به مهرزاد این اجازه رو داد که دست 

... نه من هنوزم از دست مسعود دلگیر بودم ،  مجید رو بگیره و توی خونه اش اون تقاضای بیشرمانه رو ازم بکنه

هنوزم ازش دلخور بودم ... ولی چه کاری می تونستم بکنم ... اون مسعود بود ... اون مسعود بود و من هیچ وقت نمی 

تونستم دلخوریم رو سرش خالی کنم ... اون مسعودی بود که تمام مدت بودنش توی بیمارستان نبودنش رو با ذره 
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حس کرده بودم ... اون مسعود بود و من هیچ کاری جز بخشیدنش نداشتم ... درثانی مسعود که هیچ  ذره وجودم

وقت قصد بازی دادن احساسات من رو نداشت ... اون که هیچ وقت نمی خواست با این کار من رو آزار بده ... اون 

جود تمام این چیزها دوباره تو رو پیش همیشه و همه جا مواظب و نگران حال و روزم بود ... االن چی ، االن با و

مهرزاد گذاشت ، مهرزادی که تمام این بازی ها رو راه انداخته بود ، مهرزادی که احساسات تو رو جریحه دار کرده 

بود ... مهرزادی که هنوزم دنبال گیر انداختن کوروش ، هر دوشون دنبال گیر انداختن کوروش بودن ، هر دوشون ... 

م چی بود ، حاال احساساتم نسبت به این دو آدم که هنوزم در حال بازی دادن روح و روان و حال و حاال احساسات

 آینده من بودن چی بود ...

 سرمو توی دستام گرفتم ... 

 احساسات من نسبت به این دو چی بود ...

 

 اون پاستاها رو بده من ... -

 بی توجه به حرفش از آشپزخونه بیرون دویدم ...

 اِ مگه من با تو نبودم داری کجا می ری ؟ ... -

 از توی سالن بلند داد زدم : موبایلم داره زنگ می خوره ...

 و بی توجه به صدای غرغرهاش که از داخل آشپزخونه شنیده می شد موبایلم رو کنار گوشم گذاشتم ...

 سالم سیا ... -

 سالم ... -

 دتی ...کمی مکث کرد و با تعجب گفت : کتی خو

در حالی که از پله های پذیرایی پایین می رفتم با خنده گفتم : نمی دونم تو به کی زنگ زدی ... آی آی سیامک خان 

 مشکوک می زنی ، نگو می خواستی به یکی دیگه زنگ بزنی ... آره ... خوب مچت رو گرفتم ...

ین چند وقت هر وقت بهت زنگ زدم صدای بی صدای خنده اش توی گوشی پیچید : گمشو خره ... آخه نه این که ا

 حال و گرفته ات رو شنیدم یهو با این همه انرژی جواب دادی شوکه شدم ...

 اوه باشه منم باور کردم ... نمی خواد الکی واسم دلیل بیاری ... -

 د حرف بزنم ولی خوب ...نه باور کن ... دیگه داشتم نگرانت می شدم ... کم مونده بود که راجع به نگرانیم با مسعو -

 و بعد با مهربانی گفت : االن خوبی ...

 آره مرسی ... تو چطوری ، خاله ، همه چی مرتبه ... -

 آره مامان هم بهت سالم می رسونه ... -

همینطور که توی سالن باال و پایین می رفتم به عقب برگشتم و با دیدن مهرزاد که انگار یهویی روی مبل ظاهر شده 

 ود از جام پریدم ...ب

 وای ... -

 چی شد ... کتی ... -

 همینطور که نگام به مهرزاد بود گفتم : هیچی ... یه لحظه مهرزاد رو دیدم ترسیدم همین ...

 کمی مکث کرد و بعد به آرومی گفت : هنوزم خونشی ...
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 آره ... -

 وقتی سکوتش رو دیدم آروم گفتم : سیا ...

 ... بهش سالم برسون -

 رو به مهرزاد گفتم : سیامک بهت سالم می رسونه ...

 با چشای تنگ شده نگاهی به سرتاپام انداخت و با چشم غره ای ازم رو گردوند ...

 وا پسره پاک زده به سرش ...

د منم چشم غره ای نثارش کردم : مهرزادم بهت سالم می رسونه ... خیلی دلش می خواست با تو صحبت کنه ولی بای

 برگرده آشپزخونه آخه داره آشپزی می کنه ...

 و بی توجه به اخمای درهمش ازش رو برگردوندم تا متوجه لبخندی که از سر بدجنسی روی لبام نشسته بود نشه ...

 می گم کتی نمی خوای که این چند روز که مسعود نیست بیای اینور پیش ما ... -

 د می گه درست نیست من انقدر مزاحم شما بشم ...اوم ، نمی دونم فکر نکنم ، آخه مسعو -

کتی خجالت بکش ، این چه حرفیه ، مگه ما با تو تعارف داریم ... می خوای من خودم به مسعود زنگ بزنم و ازش  -

 اجازه بگیرم ...

 نمی دونم ... آخه فکر نکنم قبو ... -

 امه حرفم توی صدای بلندش گم شد ...ولی با بلند شدن ناگهانی صدای تلویزیون از جا پریدم و اد

 الو ، کتی ... -

یه دستم رو روی گوشم گذاشتم و در حالی که صدای سیا رو به سختی می شنیدم با صدای بلندی گفتم : سیامک یه 

 لحظه بذار صدا رو کم کنم ... صدات رو خوب نمی شنوم ...

بود رفتم و چون دیدم صدام توی اون سر و صدا به هیچ به طرف مهرزاد که با خونسردی همچنان روی مبل لم داده 

 وجه به گوشش نمی رسه با پام آروم به پاش زدم ... به طرفم برگشت و با آرامش نگام کرد ... 

 آروم و با حرکت لبام گفتم : کمش کن ... 

... با این کار دیگه  سرشو تکون داد و کنترل رو دوباره به دست گرفت و پیش چشای مبهوت من صدا رو بیشتر کرد

همون یه خرده صدای سیامک هم قطع شد ... با حرص خم شدم و سعی کردم کنترل رو از دستش بیرون بکشم ... 

ولی قبل از این که حتی بخوام نوک انگشتام بهش بخوره کنترل رو ازم دور کرد و با ابروهای باال رفته بهم نگاه کرد 

... 

 عوضی ...

ه نگاه به ورودی پذیرایی انداختم ... با پوزخند نگاش کردم ... این موبایل پسر جون ... فکر کردی یه نگاه به اون و ی

 چالقم که نتونم از این دیوونه خونه برم بیرون ...

 توی گوشی با صدای بلند گفتم : سیامک یه لحظه صبر کن تا من برم بیرون ... 

مچ دستم رو کشید و من رو کنار خودش روی مبل انداخت و با ولی قبل از این که حتی فرصت کنم قدمی بردارم 

نیشخند نگام کرد ... همینطور که مچ دستم توی دستش بود و نگاه عصبیم بهش ، در حالی که هیچی نمی شنیدم توی 

 خودم بهت زنگ می زنم باشه ... "گوشی با صدای بلندی گفتم : سیامک من بعدا

 ه نمی شد ...کمی مکث کردم ولی هیچ چیزی شنید
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 بهت زنگ می زنم ، خداحافظ ... "سیا من بعدا -

 گوشی رو قطع کردم و با حرص فریاد زدم : واسه چی این کار رو کردی ...

 با آرامش با کنترل صدا رو کم کرد : چه کاری ...

 ن کارا چی بود ...نفهمیدم با سیامک چجوری خداحافظی کردم ... منظورت از ای "که ، اصال "چه کاری ، واقعا -

 با پررویی زل زد توی چشام و گفت : چون دوست ندارم باهاش انقدر صمیمی باشی ...

با دست آزادم با مشت به سینه اش کوبیدم و با حرص گفتم : مگه هر چی تو دلت بخواده ... ول کن دستم رو ببینم ... 

 حوصله ات رو ندارم ...

ستاش رو دورم حلقه کرد و در حالی که من را به طرف خودش می کشید با ولی قبل از این که حرفم تموم شه د

عصبانیت گفت : چطور حوصله اون پسر سوسول رو داشتی و یه ساعت باهاش در حال بگو و بخند بودی ... حاال 

 حوصله من رو نداری ...

 ولم کن دیوونه ، گفتم ولم کن ... -

ش کشید و در حالی که روی مبل دراز می کشید یه پاش رو هم روی بی توجه به جیغ جیغای من ، منو توی آغوش

 پاهام گذاشت و حسابی من رو اسیر پنجه های فوالدینش کرد ... 

 تپش قلبم شدیدتر شده بود ...

 مهرزاد ولم کن ...  -

 بی توجه به تقالم حصار دستاش رو دورم محکم تر کرد ...

 تو به مسعود قول دادی ...  -

جدی ای گفت : تقصیر خودته ، بهت گفتم به نفعته تحریکم نکنی ... پس هر چی بشه همه اش تقصیر خودته  با لحن

... 

 به مسعود زنگ می زنم و می گم همش اذیتم می کنی ... -

 کمی جا به جا شد و در حالی که سرشو کمی جلوتر می اورد خم شد و نگام کرد : اوه ببین چه بغضی هم کرده ...

 م کن ، دردم میاد ...ول -

 کمی حلقه بازوانش رو شل تر کرد : بیا خوبه ...

 دوباره شروع کردم به تقال : ولم کن ، می خوام بلند شم ، حوصله ات رو ندارم ...

با این حرفم دوباره با خونسردی روی مبل دراز کشید و در حالی که من رو بیشتر از قبل به سینه اش می فشرد با 

 ت :بدجنسی گف

تا وقتی که زبونت انقدر درازه وضعیت همینه که هست ... پس بهتره انقدر خودت رو خسته نکنی چون تا وقتی که  -

 من نخوام نمی تونی جایی بری ...

کمی دیگه تقال کردم و وقتی دیدم بی فایده است با پررویی گفتم : شامت رو درست کردی اومدی اینجا دراز 

 کشیدی ...

 ه رگه هایی از خنده توش موج می زد گفت : خیلی بچه پرروی می دونستی ...با صدایی ک

و با بوسه سریعی که از گوشم گرفت به آرومی گفت : حاال اینجوری بغض نکن ... نمی خوام اذیتت کنم ... فقط تا 

 وقتی که شام آماده شه یه خرده بذار همینطوری باشیم باشه ...
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نمی تونستم ، حس می کردم تمام بدنم ضربان گرفته ... گرمم شده بود و اونطوری  "الجوابش رو ندادم ... یعنی اص

 که توی آغوشش بودم حس گرگرفتگی بهم دست داده بود ...

 دوباره گفت : باشه ... فقط تا وقت شام ...

 آروم سرمو تکون دادم ...

ش فشرد ... تازه اون موقع بود که چشم به بدون این که حرف دیگه ای بزنه دوباره دراز کشید و من رو به خود

گوشیم که کنار مبل روی زمین افتاده بود خورد ... بیچاره کی شوت شده بود که من نفهمیده بودم ... نگامو ازش 

 "گرفتم و سعی کردم خودم رو با برنامه مزخرفی که از ماهواره پخش می شد سرگرم کنم ... ولی چطوری ، اصال

قتی توی آغوشش بودم تمرکزم رو روی چیز دیگه ای بذارم ... کمی خودم رو جلوتر کشیدم تا چطوری می تونستم و

 ساعتی رو که روی میز کناری بود نگاه کنم ولی از اینجا به خوبی دید نداشت ...

 انقدر وول نخور ... -

 ساعت چنده ... -

 به ساعت چی کار داری ... -

 حوصله ام سر رفت ... -

رفت و در حالی که کانال های ماهواره رو باال و پایین می کرد با بی خیالی گفت : هر کدوم رو دوست کنترل رو گ

 داری بگو همونو بذارم ، ببینم بازم بهانه دیگه ای داری ...

 با لجبازی گفتم : آره بهانمه ... ولم کن می خوام برم ...

ق همین لجبازی هاتم ، پس بی خیال شو ... چون ممکن زیر گوشم با احساس گفت : قربونت برم خوشگلم ، من عاش

 بخوام امشب از خیر شام هم بگذرم ...

 عوضی ...

 پس سعی کردم واسه مهار احساساتم چشامو ببندم تا شاید اینطوری کمی توی کنترل احساساتم موفق تر باشم ...

 

 

*** 

 

ک موتوری از کنارم میگذشت ضربان قلبم تندتر می شد از موتوری ها می ترسیدم ، دست خودم نبود ولی هر وقت ی

و از ترس حس می کردم فلج شدم ... و حاال با دیدن دوباره اش ... از توی آئینه دوباره به اون موتوری که حاال داشت 

 از بین ماشینای پشت سرم بهم نزدیک می شد نگاه کردم ، برخالف روزهای قبل دو تا سرنشین داشت ... با دستایی

لرزون شیشه های ماشین رو باال زدم و قبل از این که بهم برسن خودم رو توی اتاقک ماشین با شیشه های باال 

محفوظ کردم ... سمت من کنار ماشین ایستاد ... با این که سعی می کردم به جز به ثانیه هایی که در حال کم شدن 

شین عقب موتور شدم که با وجود کالهی که روی سرش بودن به جای دیگه ای نگاه نکنم ، از گوشه چشم متوجه سرن

بود به طرفم برگشت و بهم خیره شد ... زیر سنگینی نگاش سعی کردم لرزش دستام رو با حلقه کردنشون دور 

فرمون از چشاش مخفی کنم ... با سبز شدن چراغ قبل از این که فرصت حرکتی پیدا کنم نگامو به موتوری که با 

بین ماشین ها به سرعت ازم فاصله می گرفت دوختم ... حس می کردم عرق سردی از تیره پشتم  ویراژ های تند از

جاری بود ... با بوق ماشین های عقبی به آرومی ماشین رو گوشه خیابون کشیدم و در حالی که سرم رو روی فرمون 
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که پلیس یکی رو واسه تعقیب میذاشتم تمام مدت حرفای اون روز مجید توی سرم می چرخیدن ... یعنی ممکن بود 

 من و زیر نظر گرفتنم گذاشته بود ...

 

به دیوار سالن تکیه دادم و رو به اون که با بی خیالی روی مبلی لم داده بود گفتم : تو چرا چند روزیه دیگه بیمارستان 

 نمی ری ...

 یه دستش رو روی مبل گذاشت و به عقب برگشت : مرخصی گرفتم ...

 چرا ... -

 با ابروهای باال رفته نگام کرد : نمی دونم خودت چی فکر می کنی ...

 من فکر می کنم تو و اون دوست عزیزت یه نفر رو واسه پائیدن من گذاشتین ... 

 نمی دونم خودت بگو ... -

 فکر می کردم زرنگ تر از این حرفا باشی ... -

 ربونی های دوباره ی تو باز چی خوابیده ... شاید تازه می خوام زرنگ بشم و بفهمم که پشت این مه

 خوب اینطور فرض کن که بخوام وقتم رو بیشتر با تو بگذرونم تا ... -

 مکثی کرد و ابروهاش رو با شیطنت باال برد ...

 با پوزخند نگاش کردم ...

  که چی پسر جون فکر کردی انقدر احمقم که راه رسیدن به کوروش رو واست هموار کنم ...

با لبخند رو به من که با چشای تنگ شده نگاش می کردم گفت : اوه اینطوری که تو با عصبانیت نگام می کنی ترجیح 

 می دم دیگه چیزی نگم ...

 با پوزخند تحقیر آمیزی نگامو ازش گرفتم و به طرف پله ها رفتم ...

 ومه دوباره چت شده ... کتی ...معل "اِ داری کجا می ری داشتیم حرف می زدیما ... کتی ... اصال -

 

 

*** 

 

با دستم آروم روی سنگریزه های اطرافم دست کشیدم و بی توجه به خراش هایی که به دستم می اوردن دستم رو 

مشت کردم ... چه زود همه چی تموم شد ، که به آخر رسید دوره خوش خیالی های من ، که دوباره من موندم و تو 

ی اعتمادی ، چه زود من موندم و حسرت روزایی که به امیدی واهی گذشت و حاال من موندم و موندی و یه دنیا ب

پشیمونی از اعتمادی دوباره ، از اعتمادی دوباره به تو ، به تویی که واسه رسیدن به خواسته هات از همه چی گذشتی 

 حتی از عشق پاک من نسبت به خودت ... 

و بی اعتنا به دردی که توی دستم می پیچید به مشت گره کرده ام خیره شدم ... با نفسی سنگین بغضم رو فرو دادم 

اینه سزای کسی که دوباره فریب بخوره ، دوباره سادگی و حماقت کنه ... اینه سزای من ... می خوای تا کجا پیش 

ات به کجا برسی ... بری ... می خوای تا کی خودت رو گول بزنی که همه چی درست می شه ... می خوای با این کار

 خسته نشدی از این همه فاصله ، از این همه تالش بیهوده و از این همه خوش خیالی های پوشالی و دروغی ... 
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چرا خسته ام ... از این امید واهی ، از این بغض و گریه ، از این شبگردی های شبونه ، از این درد ، از این آه ، از این 

... از همه چی خسته ام ... چقدر بخشش ، چقدر نادیده گرفتن و امید بستن ، چقدر حسرت همیشگی ... خسته ام 

سرپوش روی اشتباه گذاشتن ... چقدر ... اگه قرار به درست شدن و رو به راه شدن اوضاع بود نباید تا االن درست 

هش خیره شدم ... مثل می شد ... دست مشت کرده ام رو باز کردم و تمام سنگ ها رو داخل آب استخر ریختم و ب

 آواری روی آرامش آب ، مثل آواری روی خوش خیالی من ...

بلند شدم و آروم روی لبه استخر شروع کردم به راه رفتن ... شاید باید دست از این عشق یکطرفه می کشیدم ، شاید 

همه چی از اولم فقط یه  باید میذاشتم زندگی یکبار دیگه تلخی اش رو بهم بچشونه ، شاید باید قبول می کردم که

بازی بوده و این من بودم که به اشتباه خودم رو غرق رویا کرده بودم تا جایی که بازی و قواعدش رو فراموش کرده 

بودم ... شاید باید رو پای خودم می ایستادم ... بی مسعود ، بی مسعودی که حاال بی اعتنا به من دنبال زندگیش رفته 

ی مهرزاد ... شاید باید همه چی رو فراموش می کردم ... فراموش می کردم که چطور با ساده بود و بی مهرزاد ... ب

 لوحی و زودباوری دوباره ، دوباره خام چند تا حرف و محبت شده بودم ... 

دستم رو به چشای خیسم کشیدم و اشکایی که قصد سقوط داشتن رو با حرص پاک کردم ... می خوام تمومش کنم ، 

این حماقت رو تمومش کنم ... سرمو باال اوردم و به آسمون پر ستاره باالی سرم نگاه کردم ... می خوام این  می خوام

دوست داشتن رو تموم کنم ، بی توجه به دل دردمندم ، بی توجه به خاطراتی که همیشه عذابم خواهند داد و بی توجه 

 د داشت ... می خوام تمومش کنم ...به قلبی که بعد از اون دیگه هیچ امیدی به تپیدن نخواهن

 از استخر فاصله گرفتم و آروم شروع کردم به راه رفتن ... 

می خوام ... این می خوام ها کی به خواسته شون رسیده بودن که این بار برسن ... می خوام ، ولی می تونستم ... می 

ی خودم هضم کنم و با باورم به زندگی برگردم تونستم فراموشش کنم ... می خوام ، ولی می تونستم نداشتنش رو تو

 ... زندگی ... به چه امیدی دیگه می تونم زندگی کنم ... 

 به طرف ساختمون راه افتادم ... 

به چه امیدی می خواستم زندگی کنم ... می خوام ... چرا هنوزم می خوام عاشق بمونم چرا نمی خواستم عاقل بشم ... 

نی عادت کرده بودم به حماقت ، که به بازیچه شدن ، که به دستاویزی واسه دیگران برای یعنی نمی تونستم ... یع

 رسیدن به هدفشون ... این عادت بود یا حماقت ... این عادت بود یا باوری غلط برای ادامه و پذیرش این زندگی ... 

د یکه ای خوردم و سرجام ایستادم ... آهی کشیدم و سرمو باال اوردم ولی با دیدن مهرزاد که روی پله ها نشسته بو

توی چشم هم خیره شدیم ... چرا اینجایی مهرزاد ، اونم درست وقتی که من می خوام ازت دور بمونم ، ازت دور 

 بشم ... چرا حاال اومدی و جایی نشستی که من مجبورم واسه گذشتنم بازم بهت نزدیک بشم ... 

از اون ، از عشقمون ... نه ... از عشقم ، از احساسم ، چقدر سخت بود دیدنش  پام رو روی اولین پله گذاشتم تا بگذرم

و نادیده گرفتنش ... چقدر سخت بود گذشتن از کنارش وقتی که نخوای بگذری و موندن کنارش وقتی که نتونی 

قرار بود  بمونی ... چقدر سخت بود دل بریدن از کسی که قرار بود بشه تمام زندگیت و دست کشیدن از کسی که

 بشه همه کست ... ولی حاال ... 

قدم بعدی رو هم برداشتم و سعی کردم بی توجه به لرزش پاهام بگذرم ، بگذرم از این حسی که تمام تار و پود قلبم 

رو به آتیش کشیده بود ... بگذرم بی توجه به جاپاهایی که روی قلبم یادگاری مونده بود ، بگذرم از تمام خاطرات 

یرین با هم بودنمون ... چقدر سخت بود این گذشتن ، وقتی که نخوای بگذری ، وقتی مجبوری بگذری ، وقتی تلخ و ش
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که باید بگذری ... بایدی که داشت آتیش می زد به تمام هستی من ... اونم زیر نگاه های خیره اون ... اونم وقتی که 

 که گرمی نگاش آتیش بزنه به سردی وجود تو ... نگاش خیره مونده بود به تک تک قدم های تو ... اونم وقتی 

 چقدر سخت بود این گذشتن ...

 می شه بشینی ...  -

 مکثی کرد : خواهش می کنم ...

خواهش کرده بود ، مهرزاد خواهش کرده بود ... به خودم که با فاصله روی پله ها نشسته بودم نگاه کردم ... کی 

دور بمونم ، که ازش دور بشم ... پس چرا با این فاصله کنارش روی پله ها  نشسته بودم ... مگه قرار نبود ازش

نشسته بودم ... کی نشسته بودم ... همون وقتی که دلم لرزید ، دوباره لرزید ، همون وقتی که توی لحنش فقط 

 خواهش بود نه تحکمی ، نه اجباری ... 

 همون لحظه نشسته بودم ؟ ...

 م : چی کارم داری ؟ ...دهنم رو به سختی باز کرد

 نگاهشو از فاصله بینمون گرفت و آروم گفت : چیزی شده ...

چیزی شده ... دیگه چی می خوای بشه ... دیگه چجوری می خوای به آتیشم بکشی ، که نابودم کنی ، که آزارم بدی ، 

 که داغون تر از حالم کنی ...

 نه مگه قراره چیزی شده باشه ... -

 یه اتفاقی افتاده که دوباره داری ازم دور می شی ... حس می کنم -

ترسیدی ، چیزی حس کردی ، می ترسی همه چی بهم بخوره ، مثل دفعه قبل ، که نقشه ات خوب پیش نره ... حق 

داری ، بایدم بترسی ، می خوام ازت دور بشم ، می خوام از اینی که هستیم دورتر بشم ، از تو ، از خاطراتت و از 

... شاید اون وقت بتونم کمی خودم رو پیدا کنم ... خود قبلیم رو ، همون خودی که با یه گیالس مشروب همه  عشقت

چی رو فراموش می کرد و سرخوش توی بی خبری و فراموشی غرق می شد ... همون رو پیدا کنم ... نه منی که حاال 

 رو ، نمی تونه فراموش کنه ... توی خواب و بیداری ، حتی توی بیهوشی و هوشیاری تو رو ، عشقت

کتی بهم بگو ، علت این رفتارای این چند روزت چیه ... مگه باز دوباره چی شده که داری ازم دوری می کنی و  -

 فاصله می گیری ... ها ... چیزی شده ...

الیی سرم بیاد ، دلم می خواست بهش بگم ... همه چی رو بگم ... دلم می خواست بهش بگم دیگه دلت می خواد چه ب

بیشتر از این ... دلم می خواست بهش بگم مهرزاد به خدا خسته ام ، خسته از تو ، خسته از عشق تو ، خسته از 

سرنوشتی که من رو اسیر تو کرد ... کاش می تونستم بگم مهرزاد می خوای تا کجا پیش بریم ، تا کجا من رو دنبال 

اری ، که بذاری منم کمی ، فقط واسه یه بار ، واسه یه لحظه ، فقط کمی به خودت بکشونی تا باالخره دست از سرم برد

 آرامش برسم ...

نگرفتی انتقامت رو ، از کوروش ، اشکال نداره ، از من که گرفتی ، از آرزوهای بر باد رفته ام ، از احساسات و غرور 

گذاشتی ، نگرفتی ... مهرزاد به خدا گرفتی ... جریحه دار شده ام ، از اعتماد سلب شده ام ، از حسرتایی که به دلم 

این انتقام تا همین جا بس نیست ... از من بپرس مهرزاد ، بس نیست ... به خدا بسه ... تا همین جا هم باید دلت آروم 

ه کم شده باشه ، نشده ، باشه فقط بگو قراره بعد از این چی بشه ، بعد از این باید خودم رو آماده چی کنم ... فقط ی

 بذار خودم رو پیدا کنم ، بعد دوباره شروع کن ... فقط بذار کمی خودم رو آروم کنم ، بعد دوباره شروع کن ...
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ولی االن مهرزاد به خدا نمی کشم ، به خدا االن دیگه نمی تونم ... فقط کمی بذار بفهمم که دوباره چطور رو دست 

ه چی می خوام ازت ، کمی زمان وسط دو نیمه بازیت ، بازی تو ... حقم خوردم ، که چطور بازی خوردم ... دوباره ... مگ

نیست ؟ ... مهرزاد به خدا این طور به بازی گرفتن حقم نیست ... این همه تنفر ، این همه کینه ، کاش می تونستم 

ونستم ، انگار تمام همه اش رو از دلت پاک کنم ... کاش می تونستم کاری واسه دلت کنم ... ولی نمی تونم ، انگار نت

این با هم بودنامون بی فایده بود ، که بی ثمر بود ... شاید می تونستم اگه تو می خواستی ، ولی می دونم که خودت 

نخواستی ، این با هم بودن رو نخواستی ... دیگه ازم چه انتظاری داری ، بگو مهرزاد ، بگو ... تمام مدت به دلت راه 

خوام ، همونطور که تو نخواستی ، شاید همونطور که واسه هر چیزی پایانی هست ، باید یه  اومدم ولی االن دیگه نمی

 پایانی واسه عشق من نسبت به تو هم وجود داشته باشه ...

 عشقای یکطرفه هیچ وقت پایان خوشی ندارن ، هیچ وقت ...

 چرا گریه می کنی ... -

ه بود نگاه کردم ... گریه می کردم ؟ ... دستم روی صورت خیس از سرمو باال اوردم و به اون که توی چشام خیره شد

 اشکم کشیدم ... چطور نفهمیدم که این دل داغون احساساتش رو بیرون ریخته بود ...

 همونطور که صورت خیسم رو پاک می کردم و به آرومی گفتم : گریه نمی کنم ...

ی کردم داره همه چی خوب پیش می ره ، فکر می کردم اگه کمی بهم نزدیک شد و با صدای گرفته ای گفت : فکر م

قضیه کوروش رو دیگه دنبال نکنم ، که اگه بفهمی همه چی رو گذاشتم کنار ، که اگه دوباره واسه مدتی کنار هم 

بمونیم ، همه چی درست می شه ، می شه مثل همون زمانی که عشق توی چشات بیداد می کرد ، همون زمانی که از 

نار من با وجود بودن سارا راضی بودی ، می فهمیدم ، کتی همه اش رو می فهمیدم ، تمام اون روزا می فهمیدم ، بودن ک

ولی احمق بودم ... حس می کردم ، غم و غصه هات رو می دیدم ، ولی طوری انتقام چشام رو کور کرده بود که نمی 

می گفتم هر وقت اراده کنم تو باز میای به سمتم ،  تونستم جلوش رو بگیرم ، نمی تونستم جلوی خودم رو بگیرم ،

 ولی االن ... کتی دلم می خواد که فرصتی واسه جبران اون روزا بهم بدی ...

نه دوباره نه ... بازی جدیدته مهرزاد ... دوباره شروع نکن ... بهت اجازه نمی دم که دوباره به بازیم بگیری ... دیگه 

 این بار می خوای نقش یه عاشق سینه چاک پشیمون رو واسم بازی کنی ...  فریب حرفات رو نمی خورم ...

 نه دوباره نه ... 

 از جام بلند شدم ولی حلقه شدن دستش دور مچ دستم مانع حرکتم شد ...

 خواهش می کنم ... بذار همه چی رو جبران کنم ... آخه چی شده کتی ... بهم بگو باز از چی دلخوری ... -

 م مچ دستم رو از حلقه دستش بیرون بکشم ...سعی کرد

فکر می کردم اگه بفهمی که دیگه قضیه کوروش رو دنبال نمی کنم ، همه چی رو به راه بشه ، بشی مثل سابق ،  -

همون دختر پر شر و شور که عاشق شیطنت هاش و عشق توی چشاش بودم ... ولی نمی فهمم چرا داری این کار را با 

 ی ... کتی چی شده ...هر دومون می کن

 چیزی واسه گفتن وجود نداره ، شاید فقط زمانش رسیده که من تصمیم درستی واسه آینده ام بگیرم ... -

 اونم بلند شد ... قد بلندش زیر نور چراغای حیاط روم سایه انداخته بود ...

 چه تصمیمی ... -

 اون تصمیم منه ... -
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 چه تصمیمی ... ولی به من هم مربوطه ، پرسیدم -

به عقب برگشتم و در حالی که نگام به جای صورتش به سینه ستبرش بود با صدای لرزونی گفتم : هر وقت مسعود 

 برگشت بهش می گم ... در هر صورت انگار تا اون زمان هیچ راه خالصی از این وضعیت ندارم ...

 منظورت چیه ... -

 .می خوام سرنوشتم رو از تو جدا کنم .. -

 فکر می کنی به همین راحتیه ... -

 سخت تر از این وضعی که االن توش هستم نیست ... -

نمی تونی ، چون من نمیذارم ، پس به جای این فکرای احمقانه بهتره به آینده ای که قراره با من داشته باشی فکر  -

 کنی ، چون به قول خودت هیچ خالصی ازش نداری ...

 بگیرم ...سعی کردم ازش فاصله 

روم خم شد و با لحن پر التماسی که از تحکم لحظات پیش توش خبری نبود گفت : کتی به هر چی بخوای قسم می 

خورم که عاشقتم ، که دوستت دارم ، پس این کار رو با خودمون نکن ... خواهش می کنم ... کتی به خدا عاشقتم ... 

 قسم می خورم که عاشقتم ...

 : نیستی و خودتم این رو می دونی ...با لحن سردی گفتم 

با حرص دستم رو ول کرد و در حالی که از کنارم می گذشت گفت : هستم و اینو خیلی خوب می دونم پس بهت 

 اجازه نمی دم که زندگی هر دومون رو نابود کنی ...

پشت پرده اشک به آسمون نگاه با پاهای لرزون دوباره روی پله ها نشستم ... تمام انرژیم تحلیل رفته بود ... از 

 کردم ، حاال دوباره من مونده بودم و تنهایی هام ...

 

 خوب چه خبر ؟ ... -

 هیچی سالمتی ، تو چه خبر ... -

 خاله گفت از اون خونه اسباب کشی می کنید ... -

 کمی سکوت کرد و انگار به زور دهنش رو باز می کنه گفت : آره ...

 چرا ... -

 طوری ... از خودت بگو ...همین -

 بی توجه به حرفش دوباره گفتم : به خاطر آرزو ...

 با بی حوصلگی گفت : وقتی خودت می دونی به خاطر چیه ، پس چرا هی سوال می کنی ...

 مگه قرار نشد راجع بهش فکر کنی ... -

 ده یه دختر بازی کنم ...درسته قرار شد فکر کنم ، ولی قرار نشد به خاطر خوشایند شماها با آین -

 باشه ، باشه حاال چرا عصبانی می شی ... من که چیزی نگفتم ... -

مکثی کرد و با صدای آرومی گفت : معذرت می خوام ... یه خرده اعصابم از دست اصرارهای مامان بهم ریخته فقط 

 همین ...

 برین چطوریه ... جاش خوبه ... واسه این که حرف رو عوض کنم گفتم : خوب ، اونجایی که می خواین
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هی بد نیست ... شرایطش تا حدودی مثل همینجاست ... فقط نگرانیم واسه مامانه ، با این همسایه ها خیلی اخت  -

 شده بود ...

 خوب نگران خاله نمی خواد باشی حاال یه خرده بگذره اونجا هم با همسایه ها آشنا می شه ... -

 نجا هم واست یه دختر خوب و خوشگل پیدا می کنه ...و با خنده گفتم : از او

خنده اش گرفت : دیوونه ... ولی باور کن کتی دیوونه ام کرد ... گاهی اوقات یه حرفایی می زنه و یه کارایی می کنه 

 که می خوام سرمو بکوبم به دیوار ...

اولش همینید هی اولش ناز و ادا دارین ولی  با دلسوزی گفتم : آخرش که چی باالخره که باید ازدواج کنی ... همتون

 بعد ...

 با بداخالقی گفت : قطع کن ، قطع کن ، دیگه داری خیلی مزخرف می گی ، حوصله ندارم ...

 می بینیم سیامک خان ... "اوه حاال ببینا ، چه نازی هم می کنه ، شما رو هم بعدا -

 باشه کاری نداری ... -

 برسون ...نه ... به خاله سالم  -

 مرسی تو هم خداحافظ ... -

 خداحافظ ... -

 

 می خواد زن بگیره ... -

 با اخم به عقب برگشتم ... 

 از کی اینجا ایستادی ... -

 بی توجه به سوالم دوباره گفت : داره ازدواج می کنه ...

 چشم به تلویزیون دوختم و با لحن سردی گفتم : نه ، می خوان زنش بدن ...

 خودشم راضیه ؟ ... -

 دهنم رو به زور باز کردم : نه ، به زور می خوان مجبورش کنند ...

 در حالی که سرشو تکون می داد با اخمای درهم گفت : پس خودش راضی نیست ...

 آهی کشیدم ... نه سیامک به عشقش رسیده بود و نه من ... چه دنیای مسخره ای ...

می زنم با دلسوزی گفتم : نه ، ولی اگه این خاله ای که من می بینم که همین روزا یه کار انگار که دارم با خودم حرف 

 دست سیامک می ده ...

 با صدای آرومی گفت : امیدوارم ...

 با اخمای درهم نگاش کردم : از کی تا حاال تو نگران سیامکی و واسش از این دعاها می کنی ... 

 از توی ظرف برداشت ... بی توجه به سوالم خم شد و سیبی

 با چشای ریز شده به اون که حاال داشت بی توجه به من از سالن بیرون می رفت نگاه کردم ...

 عوضی ...

 

 

*** 
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دنبال کلید خونه شروع کردم به زیر و رو کردن کیفم ... اَه کیف بزرگ هم همش دردسر ، مثل چاه می مونه ، یه 

ی توش و واسه پیدا کردن یه چیز کوچولو دو ساعت خودت رو عالف کنی ... باالخره ساعت باید دستت رو فرو کن

کلید رو از زیر وسایلم بیرون کشیدم و از ماشین پیاده شدم ... هنوز در خونه رو کامل باز نکرده بودم که با صدای 

بود ... با شنیدن صدای موتوری که توی خلوتی کوچه شنیده می شد با وحشت خشکم زد ... بازم ... یعنی خودش 

ترمز ، با وحشت به عقب برگشتم و از دیدن اون موتور از ترس و بی اراده قدمی به عقب برداشتم ... جلوی چشای 

وحشت زده ی من سرنشین عقب از پشتش پائین پرید و در حالی که هنوز کاله کاسکتش روی سرش بود به سرعت 

 نگار به زمین میخکوب شده بودم ... به طرف ماشینم که درش باز بود دوید ... ا

خودش بود همون موتوریه که مدتی می شد تعقیبم می کرد و گاهی طوری از ناکجاآباد پشت سرم ظاهر می شد که 

تا چند لحظه از بهت و حیرت دیدن دوباره اش کنترل ماشین از دستم خارج می شد ... نکنه می خواستن بالیی سرم 

نامه ها و اخبار چیزای وحشتناک شنیده بودم که ناخودآگاه نگام رو به دستاش دوختم ، به بیارن ... انقدر توی روز

 اون که حاال توی ماشینم خم شده بود ... 

خدای من کیفم ، ماشینم ... طبق یه واکنش آنی و بی توجه به خطری که ممکن بود تهدیدم کنه در حیاط رو ول کردم 

ودتر از من روی ترک دوستش پریده و موتور به حرکت دراومده بود ... کنار و به طرف ماشینم دویدم ولی اون ز

ماشین ایستاده بودم ولی نگام هنوزم به خم کوچه بود که لحظاتی می شد اونا رو در خود گم کرده بود ... با پاهای 

هنوزم روی ماشین بود لرزون به طرف در باز ماشین رفتم و با ناباوری به کیفم که هنوزم روی صندلی و سوئیچی که 

نگاه کردم ... اینجا چه خبر بود ... نگامو داخل ماشین گردوندم ، همه چی مثل قبل بود جز ... دستای لرزونم رو دراز 

 کردم و پاکت سفیدی که کنار کیفم روی صندلی افتاده بود رو برداشتم ... 

 هیچ چیزی روش نوشته نشده بود ... 

 کتی ... -

ی یه تصمیم آنی پاکت رو داخل کیف بزرگم سر دادم و سعی کردم خودم رو آروم و خونسرد نشون بدون فکر و تو

 بدم ...

 کتی چی شده ... -

 قدم رو راست کردم و از ماشین فاصله گرفتم و رو به مهرزاد که با لباس خونه کنار در ایستاده بود نگاه کردم : بله ...

 هم رفته بود گفت : چی شده ، چرا ماشین رو تو نمیاری ...سرشو تکون داد و با اخمایی که توی 

 چی باید می گفتم ...

دستپاچه گفتم : هیچی داشتم در رو باز می کردم یه لحظه فکر کردم موبایلم داره زنگ می خوره برگشتم چک کنم 

... 

 ؟ ... "کی گفت : واقعانگاهی به داخل کوچه انداخت و در حالی که دوباره به من نگاه می کرد با لحن مشکو

لبخندی زدم و در حالی که سعی می کردم همچنان خونسردی ام رو حفظ کنم گفتم : آره ... در رو باز می کنی ماشین 

 رو بیارم تو ...

 کمی نگام کرد و همینطور که در رو باز می کرد گفت : بیا تو ...
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نگاش لرزش دستام رو ازش مخفی کنم ماشین رو  داخل ماشین نشستم و در حالی که سعی می کردم زیر سنگینی

داخل حیاط بردم ... از ماشین پیاده شدم و به اون که حاال کمی از در فاصله گرفته و داخل کوچه رو نگاه می کرد 

 چشم دوختم ... 

 به طرفم برگشت و با چشای تنگ شده گفت : کسی بیرون بود ...

 یرون نبود ... این سواال واسه چیه ... مگه تو بهم اعتماد نداری ...اخم کردم : یعنی چی ، دارم می گم کسی ب

با لحن جدی ای گفت : اعتماد چرا ، ولی می دونم وقتی بخوای دیوونه بازی در بیاری هیچ احدالناسی نمی تونه جلوت 

 رو بگیره ...

 و با بداخالقی با سرش به خونه اشاره کرد و گفت : حاالم برو باال ، زود ...

نگامو ازش گرفتم و با دلخوری ظاهری جلوش راه افتادم و در همون حال که به آرومی نفسی از سر آسودگی می 

 کشیدم ، کیفم رو توی دستام فشردم و از پله ها باال رفتم ...

 به خیر گذشت ... 

 ولی چی ...

 

*** 

 

طر شیشه های دودیش داخلش دیده نمی شد ... آب به ماشین سیاه که جلوی پام ترمز کرده بود نگاه کردم ... به خا

دهنم رو قورت دادم و به اطراف نگاه کردم ... یعنی خودش بود ... من درست همونجایی بودم که بهم گفته شده بود 

... با دستایی لرزون دستم رو دراز کردم و در عقب رو باز کردم و در حالی که کمی خم می شدم داخلش رو نگاه 

جوون با عینک دودی که به طرز دلهره  "اننده هم به عقب برگشته بود و نگام می کرد ... یه مرد نسبتاکردم ... ر

آوری سرد و صامت داشت از پشت عینک آفتابیش بهم نگاه می کرد ... چرا حرفی نمی زد ، حرفی ، نشونه ای ، 

باید من رو می شناخت ... شاید اشتباه  "دتاچیزی که من بفهمم خودشه یا نه ... اگه من اونو نمی شناختم اون که قاع

 کرده بودم ، ولی قبل از این که از ماشین فاصله بگیرم صدای اون مرد توی اتاقک ماشین پیچید :

 سوار شین خانم بهادری ... ما فرصت زیادی نداریم ... -

فته بود سوار ماشین شدم و در نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم و با وجود دلشوره و اضطرابی که وجودم رو گر

ساله  32رو بستم و توی سکوت به راننده که ماشین رو به حرکت دراورده بود خیره شدم ... مرد جوونی بود حدود 

که به طرز ماهرانه ای ماشین رو از بین ماشینای دیگه عبور می داد ... نگام رو از اون که بی توجه به من به رو به رو 

. با این که داخل ماشین خنک بود و کمی از التهاب بدن و استرسم کم می کرد ولی با این وجود خیره بود گرفتم ..

 هنوزم قلبم تند تند می زد ... چشامو بستم و به صندلی تکیه دادم ... یعنی کارم درست بود ...

 

*** 

چشام می شد جلوی صورتم  ناله ای کردم و دستم رو در مقابل نوری که با بی رحمی تمام باعث سوزن سوزن شدن

گرفتم و سعی کردم به آرومی چشامو از هم باز کنم ... با وجود چشای بسته ام از نرمی زیر بدنم می شد حدس بزنم 

که روی تخت راحتی قرار دارم ... ولی چرا انقدر سرم درد می کرد ، حس می کردم سرم داره گیج می ره ... همینطور 

تخت نیم خیز شدم و از بین چشای نیمه بازم نگاهی به اطراف انداختم ... توی اتاق که دستم جلوی چشام بود روی 
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بزرگی بودم ، از بین پرده های کنار رفته و پنجره باز اتاق متوجه تاریکی هوای بیرون شدم ... نگاهی به لوستر  "نسبتا

.. چشامو دوباره بستم ... کی این باالی سرم کردم که با بی رحمی تمام اتاق رو با تمام وجود روشن کرده بود .

چراغای لعنتی رو باالی سرم روشن گذاشته بود ... پاهام رو از تخت آویزون کردم و نگاه دقیق تری به اتاق انداختم 

قدیمی روبرو تخت قرار داشت ، یک کمد دیواری بزرگ در سمت چپم و یک مبل تک نفره  "... میز توالت نسبتا

یل می دادن ... دستی به لباسام کشیدم ، همون لباسایی که از خونه مهرزاد باهاشون بیرون تمام وسایل اتاق رو تشک

زده بودم ... با همون چشای نیمه باز از جام بلند شدم و سعی کردم به یاد بیارم چجوری وارد این اتاق شدم ولی 

شین گذشته بود ... نمی خواستم به این هیچی ... چرا هیچی یادم نمی اومد ... چه مدت از زمان سوار شدنم به اون ما

موضوع فکر کنم که دوباره با حماتم خودم رو به دردسر انداختم ... با ناراحتی و اضطراب به طرف در اتاق رفتم و 

تمام مدت از خدا می خواستم که در قفل نباشه ... دستگیره رو آروم پایین آوردم و با باز شدن در نفس حبس شده 

ستادم ... الی در رو باز کردم و اولین چیزی که دیدم دیوار رو به روی در اتاق بود و راهروی باریکی ام رو بیرون فر

که به یک سالن ختم می شد ... آروم از اتاق بیرون اومدم و با قدمای لرزون به سمت سالن به راه افتادم ... انقدر 

تند تند می زد که حس می کردم ضربانش به اضطراب داشتم که حس می کردم دلم پیچ می خوره ، قلبم انقدر 

 "لرزش بدنم کمک می کرد ... حماقت پشت حماقت ... حاال می فهمیدم که چقدر کارم احمقانه و بچگانه بود ... اصال

معلوم نبود کجا بودم ... چه کسایی پشت این ماجرا بودن ... البته سر آدم احمقی مثل من هر چی بیاد حقم بود ... با 

نگامو دور سالن چرخوندم ولی قبل از این که تمام سالن از تیررس نگام بگذره از صدایی که از گوشه سمت  نگرانی

 چپ و تا حدودی دنج سالن به گوشم خورد از جام پریدم ...

 پس باالخره بیدار شدی ... -

ه سر تا پام انداخت و با لحن به طرفش برگشتم و نگامو بهش دوختم ... بی توجه به نگاه خیره من با پوزخند نگاهی ب

 سردی گفت :

 هر بار من رو ناامیدتر از قبل می کنی ... -

 آهی کشیدم ... 

خودش بود مثل همیشه ، بی هیچ ذره تغییری ، دریغ از کمی محبت ، دریغ از کمی دلتنگی به خاطر این مدت ندیدن 

از باال و با دیده تحقیر و استهزاء نگاه می کرد  هم ... خودش بود همون کوروش بهادری مقتدر همیشگی که همه رو

... بی توجه به سردی نگاش بی اراده به طرفش رفتم و در حالی که روی یکی از مبل های کنارش می نشستم بهش 

 نگاه کردم ...

ی از روی میز کنار دستش نوشیدنی ای واسه خودش ریخت و با اخمای درهم گفت : فکر نمی کردم انقدر احمق باش

 که با این وضعیت پیش من بیای ... اونم در حالی که ذره ای هوش نباشی ...

 پوفی کشیدم : منظورت چیه ...

می خوری ، بدون ذره ای فکر که ممکنه توش چیزی  "با عصبانیت گفت : هر کی هر چی بهت تعارف کنه اصوال

 ریخته باشن ...

کرد گفتم : مگه ننوشته بودی که به حرفش گوش بدم ، پس به  بی حوصله از این که نرسیده داشت دوباره شروع می

 جای این که من اعتراض کنم تو ناراضی هستی ...
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با اخمای ترسناکی نگام کرد : ناراضیم چون هنوزم نمی دونی چجوری باید مواظب خودت باشی و نمی دونی با این 

ن تو رو با ساده ترین روش پیشم اوردن ، فهمیدی ندونم کاری هات ممکنه چه بالیی سر خودت بیاری ، ناراضیم چو

 با ساده ترین و پیش پا افتاده ترین روش ...

 بهش نگاه کردم : مگه همین رو نمی خواستی ...

و با دیدن اخمای درهمش ناخودآگاه لبخندی روی لبام نشست ... وقتی دیدم همچنان با اخمای درهم نگام می کنه 

خواست بهش بگم دلم واسش تنگ شده و خوشحالم از این که کنارشم ... بهش بگم که خنده ام گرفت ... دلم می 

واسم مهم نیست که اون یه آدم شیاد و کالهبردار که خیلی از زندگی ها رو نابود کرده و هنوزم شاید می کنه ... 

م از این که االن پیشش واسم مهم نیست که از بودن کنار اون هیچ عذاب وجدانی ندارم و اگه می خواستم صادق باش

بودم حس خیلی خوبی هم داشتم ... تمام این چند ماه اخیر تمام مدت جنگ اعصاب داشتم ، مشکالت رو تنهایی 

تحمل کردم ، خودخوری کردم ، عذاب کشیدم ، ترسیدم ، وحشت از دست دادن مسعود ، دوری خاله و سیامک ، 

گیر افتادن اون و تنهایی ، تنهایی و باز هم تنهایی ... ولی االن ... غصه بازی گرفتن احساساتم توسط مهرزاد ، وحشت 

االن از این که کنار این مرد بی احساس شیاد نشسته بودم و میذاشتم اون با دیده تحقیر نگام کنه راضی بودم ... چرا 

سنگینی که در انتظارش نباشم ... چرا وقتی تمام این مدت ذره ذره لحظاتم از اضطراب خبر گیر افتادنش و مجازات 

بود پر بود و وجودم همیشه پر از وحشت و نگرانی بود ، حاال چرا نباید از این که کنار اون توی خونه ای که نمی 

دونستم حتی کجای این دنیا قرار داره احساس آرامش کنم ... اون االن کنار من بود و از این که دست مهرزاد ، 

شحال بودم ، راضی بودم بدون ذره ای عذاب وجدان ... آره راضی بودم ، اونم مسعود و مجید بهش نرسیده بود خو

 یک رضایت کامل ...

نفسی از سر آسودگی کشیدم و بی توجه به اون نگامو دور سالن به گردش دراوردم ... یه جورایی مثل ویال می موند 

 ا کجاست ...ولی کجا ... همینطور که نگاه کنجکاوم روی وسایل می گشت گفتم : اینج

 با خونسردی گفت : اگه می خواستم بدونی اینجا کجاست تو رو با اون وضع پیش من نمی اوردن ...

 اخمام توی هم رفت : تو به من اعتماد نداری ؟ ...

 توی چشام زل زد : من اصول خودم رو دارم ...

 که من رو بیارن اینجا ...با اعصاب خردی بلند شدم : اگه بهم اعتماد نداری پس واسه چی خواستی 

 نگاشو به چهره ی عصبی من دوخت و با خونسردی گفت : بشین ...

بی توجه بهش از کنارش گذشتم و نگامو از پنجره قدی بزرگ سالن به فضای تاریک بیرون دوختم ... چیزی دیده 

رفتن مهرزاد که مرخصیش  صبح بود بعد بیرون 9نمی شد ... همه جا تاریکی بود و ظلمات ... صبح حدود ساعت 

تموم شده و دوباره به بیمارستان برگشته بود ، منم از خونه بیرون زده بودم ... آخرین باری که که توی ماشین به 

بود ، بعد خوردن اون نوشیدنی دیگه چیزی یادم نمی اومد ... نگاهی به ساعت دستم  10ساعت نگاه کردم حدود 

ساعت همش خواب بودم ... لعنتی حاال چجوری  12اد ... خوب پس من این شب رو نشون می د 12کردم ، ساعت 

 باید می فهمیدم که کجاییم ... به عقب برگشتم و به اون که با خونسردی حاالتم رو زیر نظر گرفته بود نگاه کردم ...

 چرا من اینجام ... -

 نگاش سرد شد : چرا دوباره برگشتی پیش اون دکتره ...

 با بی خیالی باال انداختم : چون در نبود مسعود جای دیگه ای واسه رفتن نداشتم ... شونه هام رو
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و در حالی که توی سالن شروع کردم به راه رفتن و روی وسایل دست می کشیدم ادامه دادم : شرکت مسعود یه 

 مهرزاد ... پروژه توی کیش داشت که مسعود باید می رفت اونجا ، منم مجبور شدم تا برگشتنش برم پیش

 چرا تو رو با خودش نبرد ... -

مکثی کردم ، به عقب برگشتم و در حالی که تصمیم خودم رو گرفته بودم با لحن جدی ای گفتم : چون می خواد به ما 

 یه فرصت دوباره ای بده ...

 با تمسخر گفت : چی ؟ ...

 بی هیچ حرفی شونه هام رو باال انداختم ...

 ل کردی و برگشتی به اون خونه ها ... فکر می کنی دوست داره یا عاشقته آره ...تو واسه چی قبو -

 با تاسف سرشو واسم تکون داد ...

هیچ فکری نمی کنم ، من فقط کاری که  "زیر نگاه سرزنشگر و تمسخر آمیزش با بی حوصلگی گفتم : من اصال

 مسعود ازم خواست رو انجام دادم ، همین ...

 ال انقدر حرف گوش کن شدی ...از کی تا حا -

پوفی کشیدم و در حالی که خودم رو روی مبلی که درست رو به روش قرار داشت مینداختم آروم گفتم : اگه انقدر 

 نگرانمی و هیچ کس رو قبول نداری خودت بمون و مراقبم باش ...

کاری که باید چند ماه پیش انجام بدم رو  با لحن قاطعی گفت : همین کار رو هم می خوام بکنم ولی نه اینجا ... همون

 االن می کنم ...

 اخمام توی هم رفت : منظورت چیه ...

با لحن محکمی گفت : یعنی هر چی تا االن معطلت شدم بسه ... االن دیگه هیچی نمی تونه من رو واسه رفتن منصرف 

 کنه ...

 یعنی ...

دم رو گرفت ... یعنی می خواست من رو با خودش ببره ... چرا حس می کردم دلم پیچ می خوره ، دلشوره تمام وجو

وقتی داشتم می اومدم به این موضوع فکر نکرده بودم که شاید این راه دیگه برگشتی واسه من نداشته باشه ... که 

ن روزی شاید این آخرین باریه که مهرزاد رو می بینم ، که تصویر مسعود واسه من شاید تا مدت ها و حتی سال ها او

باشه که توی فرودگاه با دلخوری ازش جدا شده بودم و حتی اجازه نداده بودم من رو ببوسه ... یعنی ... یعنی قرار 

بود به این صورت و مثل یه مجرم ، بدون خداحافظی از عزیزانم ازشون جدا شم ... مسعود ، وقتی بفهمه که من 

که این ناپدید شدن شاید به کوروش ربط داشته باشه یا از شدت  ناپدید شدم چه به روزش میاد ، می تونه حدس بزنه

 نگرانی تمام شهر رو به دنبالم زیر پا میذاره ... مهرزاد ... مهرزاد ...

 سرمو باال اوردم و بهش نگاه کردم ...

 اگه نخوام باهات بیام چی ... -

این زمان مهم نیست ... من دیگه نمی خوام با خونسردی پا روی پا انداخت و گفت : دیگه خواستن تو واسم توی 

برنامه هام رو به خاطر تو بهم بزنم ... تو از االن به بعد بی هیچ خودسری و لجاجتی اون کاری که من گفتم رو می 

 کنی ...
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بی توجه به لحن خشن و سردش درگیر افکار خودم شدم ... پس اون همانطوری که مجید حدس زده بود به خاطر 

بود ... حس خوبی همراه با شعف تمام وجودم رو پر کرد ، ولی با این حال هنوزم اون حس برتر وجودم  من مونده

حس نگرانی و ترس از نبودن و ندیدن عزیزانم بود ... انگار حاال که داشتم درک می کردم که این اومدن دیگه شاید 

 پا می زدم ... برگشتی نداشته باشه سردرگم از درستی کارم توی شک و تردید دست و

 صداش من رو از افکارم بیرون کشید ...

و با لحن هشدار دهنده ای گفت : و این رو هم بدون که این بار بهتره مثل دفعه قبل دست به حماقت نزنی ، چون 

 واست خیلی گرون تموم می شه ... فهمیدی کتی ...

 جوابش رو ندادم ...

 یچه ام بیشتر شده بود ..دستم رو روی شکمم گذاشتم ، انگار دل پ

 اگه گرسنته بگم شام رو بیارن ... -

 دستم رو از روی شکمم برداشتم و سرمو باال اوردم و نگاش کردم ...

به آرومی گفتم : هنوزم هضم این رفتارات واسم سخته ... انگار به اون مهری ها و بی توجهی های همیشگیت بیشتر 

 های پدرانه ات ... عادت دارم تا این حاالت و نگرانی

شاید مشکل من نبودم و همه چی بر می گشت به طرز فکر خانواده مادریت که توی همه این سال ها توی مغزت  -

 فرو کردن که من یه آدم بی احساس و سنگدلم که مستانه رو کشته ...

برابر ماجرای مرگ تنها دختر و  شاید حق با اون بود ... ولی اونا هم حق داشتن ... واسشون آسون نبود تمام مدت در

 خواهرشون سکوت کنند ...

تو تمام مدت با اون رفتارای سرد و نگاه های بی روحت به این طرز فکر دامن زدی ... خودت باعث دوری من از  -

خودت شدی ، خودت باعث شدی که من تمام مدت از خشونت و اون نگاه های بی احساست وحشت داشته باشم و 

کنم ... فکر می کنی توی تمام اون لحظاتی که من رو به امون خدا ول می کردی و ماه به ماه خونه نمی ازت دوری 

 اومدی کی مواظب من بود ...

با پوزخند نگامو ازش گرفتم و به آرومی گفتم : کی واسم پدری کردی که حاال اینطور اونا رو متهم می کنی ... فکر 

اون خونه بزرگی از ترس به خودم بلرزم ولی جرات نزدیکی به تو رو نداشته  می کنی واسه من راحت بود شبا توی

 باشم ... تو خودت نخواستی وگرنه کسی جلوت رو نگرفته بود ...

در سکوت نگاه دقیقی به چهره ی عصبیم انداخت و بعد دستش رو واسه سیگاری دراز کرد ... ولی انگار با دیدن من 

دوباره روی میز انداخت و در حالی که نفسش رو محکم بیرون می فرستاد گفت : می  پشیمون شده باشه ، سیگار رو

 خواستم ولی نمی تونستم ...

 متعجب از این حرف گفتم : نمی تونستی ...

 دوباره دقیق تر از قبل نگام کرد و گفت : نه ، نمی تونستم چون خیلی شبیه مادرت بودی ...

هوا تکون می داد گفت : چه از نظر ظاهر و چه از نظر اخالق و روحیات ... با این و در حالی که دستش رو عصبی توی 

 که هنوز بچه بودی ولی با هر بار دیدنت انگار مستانه رو جلوی چشام می دیدم ...

چرا باهاش ازدواج کردی و باعث شدی  "با این حرفش عصبی تر از قبل گفتم : اگه انقدر ازش متنفر بودی اصال

 هممون بدبخت شیم ...اینطور 
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 توی چهره ام دقیق شد ... 

 تمام تالشم رو کردم تا اشکایی که از قلب دردمند و ناراحتم داشت توی چشام می جوشید رو عقب بزنم ...

 اونم مثل تو زود احساساتی می شد ... -

رو میون اون همه زنای  لبخند محوی روی لباش نشست : شاید همین احساسات قوی اش واسم جالب بود و توجه ام

خوش رنگ و لعاب دور و برم به خودش جلب کرده بود ... دختر زیبایی بود ولی زیباتر از اونم اطرافم بودن که با 

 یک اشاره من واسم می مردن ...

 همینطور که نگاش توی چهره ام می چرخید انگار که دیگه من رو نمی دید گفت : خیلی احساساتی و خوش باور ...

 ازش سوءاستفاده کردی ... -

یکه ای خورد و انگار به خودش بیاد اخماش به طرز ترسناکی توی هم رفت : کی این مزخرفات رو توی گوشت 

 خونده ...

سعی کردم ترسم رو نشون ندم : هیچ کس ... فقط مسعود یه چیزایی از گذشته واسم تعریف کرد ... گفت ... گفت 

 شی شرکتت بود و بعد ، خوب بعد یهویی اعالم کرد که قصد ازدواج داره ... همین ...که مامان مستانه یه مدت من

 پسره ی احمق ... معلوم نیست ... -

نه ، مسعود چیزی نگفت ، من خودم فکر کردم ، خوب وقتی انقدر ازش متنفر بودی ، خوب چه دلیل دیگه ای می  -

 تونه واسه ازدواجتون باشه ...

 آمیزی گفت : فکر می کنی اگه خودم چیزی رو نخوام کسی می تونه من رو مجبور به کاری کنه ... با پوزخند تحقیر

و با لحن تهدیدآمیزی ادامه داد : حاالم به جای این که درباره ی مادرت فکرای مزخرف کنی ، بهتره اینو بدونی که 

.. فهمیدی ... آخرین بارتم باشه که ازت چنین مادرت خیلی پاک تر از تمام زنایی بود که تا حاال دور و برم دیدی .

 مزخرفاتی شنیدم ...

زیر سنگینی نگاش ، سرمو تکون دادم و آروم گفتم : وقتی هیچ کدومتون چیزی از گذشته واسم نمی گید حق ندارید 

 من رو به خاطر فکرا و تصوراتم سرزنش کنید ...

و روی میز گذاشت و در حالی که نگاش هنوزم به لیوان نوشیدنی واسه خودش ریخت و الجرعه سر کشید و اون ر

 توی دستش بود گفت : چیزی واسه گفتن وجود نداره ...

 همون چیزایی که ازم مخفی می کنید ... -

 سرشو باال اورد : چیزی نیست که بخوام ازت مخفی کنم ...

ی خوام بدونم ... می خوام همه چی رو با لحنی که التماس توش موج می زد کمی خودم رو جلو کشیدم و گفتم : م

 درباره گذشته بدونم ...

 کمی نگام کرد و نوشیدنی دیگه ای واسه خودش ریخت ...

 کمی که گذشت به حرف اومد ...

 منشی شرکتم بود ، یه دختر جوون و کم سن و سال که عاشق رئیس شرکتش شده بود ...  -

اد و نگاش به حرکت مایع درون اون بود با صدای گرفته ای ادامه داد در حالی که گیالس توی دستش رو تکون می د

: اوایل زیاد جدی نمی گرفتمش ولی انقدر عشق و محبت توی چشاش و رفتارش بود که حتی واسه منی که با زنای 

 زیادی رابطه داشتم یه جورایی جالب و سرگرم کننده بود ...
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 یعنی فقط واست یه سرگرمی جدید بود ... -

واسم یه سرگرمی جدید و خوشگل بود و البته ساده ، که با تمام وجود عاشقم شده بود و حرفام رو باور می  "دقیقا -

کرد ... خوب اوایل در حد یه سرگرمی ... ولی نمی دونم چرا بعد مدتی که به خودم اومدم دیدم اون دختر بچه داره 

 کم کم ذهنم رو به خودش مشغول می کنه ...

 ش داشتی ؟ ...دوست -

 بدون این که جوابم رو بده نوشیدنیش رو سر کشید ...

کمی که گذشت دوباره گفت : یادته یکبار بهت گفتم شاید به خوش شانسی مادرت نباشی ، می دونی چرا ، چون من 

ن به هیچ وقت نخواستم به خاطر منافع خودم بهش نزدیک شم و باهاش بازی کنم ... درسته که همون حسی که او

من داشت رو به اون نداشتم ولی این رو هم نمی تونستم تحمل کنم که اون مال من نباشه ... در هر صورت توی اون 

 زمان فکر می کردم ازدواج با اون کار درستیه ، پس باهاش ازدواج کردم ...

 چجوری می تونست رفتارای تو با زنای دیگه رو ببینه ولی بازم باهات زندگی کنه ... -

 با لحن جدی ای گفت : من توی تمام لحظات با هم بودنمون حتی واسه یکبار هم بهش خیانت نکردم ... ولی تو ...

 با تاسف سرشو واسم تکون داد : تو از اون هم احمق تر و ساده تری ...

 بی توجه به تمسخر چشاش گفتم : خوشبخت بودین ...

 متفکر نگام کرد : خوشبخت ...

رو دیدم سوالی که همیشه توی ذهنم بود رو ازش پرسیدم : اگه دوستش داشتی ، اگه من انقدر شبیه وقتی سکوتش 

 ش هستم چرا انقدر ازم دوری می کردی ...

بعد از مکثی به آرومی گفت : انقدر شبیه مستانه ای که گاهی فکر می کنم اونه که جلوی روم راه می ره ، اونه که سر 

زده می شه و یا با کوچیک ترین مسئله ای سریع بغض می کنه ... تو منو یاد مستانه و  چیزهای کوچیک زود هیجان

 روزهای با اون بودن میندازی ...

آهی کشید : ولی تو به جز اون منو یاد اشتباهات و تک تک روزایی که به خاطر اون اشتباهات هدر رفت هم میندازی 

 برانشون نیست ... ... اشتباهاتی که حاال دیگه هیچ راهی واسه ج

 به آرومی گفت : واسم سخته تحمل این وضعیت ...

حس کردم با شنیدن این حرف از دهنش ، اونم با این لحن ، اونم با اون همه افسوس ، اونم با اون همه حسرت یه 

زئی سرباز زده جوری شدم ... یعنی عاشق بود ... یا این فقط گوشه ای از عذاب وجدان چند ساله اش بود که به قدر ج

 بود ...

نفس عمیقی کشید و بدون این که من چیزی بگم خودش شروع به گفتن کرد : بعد مدتی کم کم متوجه کارام شد ، 

این که توی کامیون ها و ماشین هام چه چیزایی جاسازی می کنم ... ترسید ... شروع کرد به بهانه گیری ، هر زمان 

 کارام دست بردارم ...که می تونست ازم می خواست از این 

 اون روزی که دعواتون شد به خاطر همین هلش دادی ... -

 از این حرفم لبخند تلخی روی لباش نشست ...

هلش دادم ؟ ... خواستم دستش رو بگیرم ، دستم رو واسه گرفتنش دراز کردم ولی دیر شده بود ... نمی خواستم  -

 هلش بدم ... اون فقط یه اتفاق بود ... 
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نگاهشو بهم دوخت و با لحن محکمی گفت : من دوستش داشتم دلم نمی خواست بهش آسیبی برسونم ... فکر می 

 کنی واسه من آسون بود که جلوی چشام افتادنش رو روی پله ها ببینم و نتونم کاری کنم ... 

خونی که به آرومی روی سنگ نمی دونستم باید چی بگم ... هنوزم با وجود این همه سال صحنه پایین پله ها و اون 

اونطوری که می گفت  "فرش ها پخش می شد رو نتونسته بودم فراموش کنم ... چی می تونستم بگم ... شاید واقعا

اونطوری که ادعا می کرد اون فقط یه اتفاق بود ، یه اتفاق تلخ و غیر قابل  "قصد هل دادنش رو نداشت ... شاید واقعا

زه ی زندگی ما رو بیش از پیش پاشوند و ما رو دورتر از قبل و روابطمون رو سردتر از جبران ... اتفاقی که شیرا

 گذشته کرد ...

نفس بلندی کشید و روش رو ازم برگردوند : اون روز مسعود طبقه پایین بود ... وقتی مستانه از پله ها افتاد به تصور 

 م جوون بود ... واسش سخت بود ... این که من اونو از قصد به پایین هل دادم ... خوب ... اون

به اون که حاال در سکوت به نقطه ای خیره شده بود و توی خودش فرو رفته بود نگاه کردم ... باور می کردم ؟ ... 

حرفای این مرد رو که به نظرم تکیده تر از دقایق پیش به نظر می رسید باور می کردم ؟ ... هر دو سکوت کرده 

این مرد  "بخشش من واسه این مرد اهمیتی داشت ... واقعا "االن دیگه چه فایده ای داشت ... اصالبودیم ... باور من 

محتاج حرف دلگرم کننده ای از طرف من بود ... پوزخندی روی لبام نشست ... چقدر از هم دور بودیم و چقدر 

رو بیشتر از قبل توی خودش فرو ببره شناختمون از هم کم ... سرم رو به مبل تکیه دادم و گذاشتم سکوت بینمون ما 

 ... شاید این بهترین کار توی این زمان واسه هر جفتمون بود ...

 

 

*** 

از تخت پایین اومدم و در اتاق رو کمی باز کردم ... یعنی هنوزم اونجا بود ... از راهرو گذشتم و توی تاریک و روشن 

 های کنار دستش خیره شدم ...سالن کنارش روی مبل نشستم و به انبوه ته سیگار

 بدون این که نگام کنه به آرومی گفت : چرا نخوابیدی ...

صبح بود ... دوباره بهش نگاه  4نگاهی به ساعت عتیقه ای که گوشه سالن روی میز قرار داشت انداختم ... نزدیک 

 کردم و تصمیمم رو گرفتم ...

 ؟ ...مامان مستانه هیچ وقت از انتخابش پشیمون شد  -

 با خستگی گفت : واسه چی می پرسی ؟ ...

 دوباره پرسیدم : خیلی دوست داشت ؟ ...

 با لبخند محوی گفت : عاشقم بود ...

 منم لبخند روی لبام نشست : تو هم عاشقش بودی ...

 برگشت و نگام کرد و با صدای گرفته ای گفت : دوستش داشتم ، بیشتر از تمام زنای دور و برم ...

 پس مامان مستانه هیچ وقت پشیمون نبود از انتخابش ... -

 انگار جمله ام سوالی نبود ... انگار واسه خودم هم این اطمینانی که توی جمله ام موج می زد عجیب بود ... 

 ولی اون بدون هیچ مکثی آروم گفت : هیچ وقت ازش نشنیدم که بگه پشیمونه ...

 و بکنم ...شاید منم باید انتخاب خودم ر -
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زیر سنگینی نگاش به سختی گفتم : می خوام برگردم ... می خوام مثل مامان مستانه انتخاب کنم ... شاید به نظرت 

 دارم دوباره حماقت می کنم ولی ...

سرمو باال اوردم و توی چشای خوش رنگش نگاه کردم : می خوام برگردم حتی اگه این اشتباه باشه ... حتی اگه این 

ترین حماقت زندگیم باشه ... نمی تونم باهات بیام ... نمی خوام باهات بیام ... بذار برگردم ... خواهش می کنم بزرگ

... 

 سرشو با تاسف واسم تکون داد : با وجود این که می دونی علت نزدیکی و رفتارای اون باهات به خاطر چی بوده ...

 اون منو دوست داره ، می تونم حسش کنم ... -

 نگاش رو ازم گرفت و با قاطعیت گفت : نمی تونم بذارم انتخاب اشتباهی بکنی ...

دوباره التماس رو توی چشام ریختم و گفتم : می خوام انتخابم رو بکنم مثل مامان مستانه ، همونطوری که اون 

این عشق باشه می  انتخاب کرد منم می خوام انتخاب خودم رو بکنم ... حتی اگه فقط یه شانس کوچیک واسه حفظ

از این که به همین راحتی همه چی رو پشت سرم رها کردم با حسرت به  "خوام ازش استفاده کنم ... نمی خوام بعدا

 گذشته نگاه کنم ... خودت گفتی مامان مستانه پشیمون نشد ...

بازی دادن اون رو نداشتم ،  با اخمای درهم گفت : اون قضیه با مال تو فرق داره ، چرا نمی خوای بفهمی ... من قصد

 ولی دیدی آخرش چی شد ... نمی تونم اجازه بدم خودت رو نابود کنی ...

 با لجبازی گفتم : می خوام امتحان کنم ...

به چه قیمتی ، به قیمت نابودی خودت و زندگیت ، به قیمت بازی گرفتن احساساتت ... نمی تونم بهت این اجازه رو  -

 ا هم از کشور خارج می شیم ...بدم ... تو و من ب

با لحن تهدیدآمیزی گفتم : اگه به زور من رو با خودت ببری ، به هر طریقی که شده بر می گردم ، مگر این که تمام 

 مدت بخوای مواظبم باشی و یا یه جا زندانیم کنی ...

 با اعصاب خرد از جاش بلند شد ... 

 شده بود نگاه کردم ... به اون که پشت پنجره به سیاهی شب خیره 

حاال که فهمیده بودم اون موتوری ها کار مهرزاد و دوست عزیزش نبود ، حاال که می دونستم مدتی از دنبال نکردن 

اونطوری که نشون می داد قضیه رو فراموش کرده بود ... شاید  "قضیه کوروش از طرف مهرزاد میگذره ، شاید واقعا

خودمون بدم ... به یاد اون شب و خواهش توی صدا و التماس توی چشاش افتادم ، می شد یه فرصت دوباره ای به 

 شاید باید یه فرصت به خودمون می دادم ...

 رو بهش گفتم : مسعود هست اون نمیذاره من کار اشتباه و احمقانه ای بکنم ...

 ا بی خیالی رفته دنبال زندگی خودش ...با تمسخر گفت : مسعود ؟! ... مثل االن که تو رو گذاشته پیش اون دکتره و ب

 مسعود به مهرزاد اعتماد داره ... -

 از این اعتماد ضربه سختی بخوری ... "با لحن جدی ای گفت : من ندارم ... نمی خوام بعدا

 نمی تونی من رو به زور با خودت ببری ... -

 ست داری امتحان کنی ...با خونسردی به طرفم برگشت و با پوزخند گفت : نمی تونم ... دو

 نه دلم نمی خواست ...
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با التماس نگاهش کردم : خواهش می کنم ... اومدم چون فقط می خواستم ببینمت ، از اولم نیومده بودم که بمونم ... 

 نمی تونم باهات بیام ، زندگی من اینجاست ... نمی خوام به قول مسعود چند سال دیگه حسرت این روزا رو بخورم ...

 من فکرام رو کردم ، تمام شب به همین موضوع فکر کردم ، بذار برگردم ...

 نگاهشو ازم گرفت و در حالی که دستاش رو پشت کمرش گذاشته بود دوباره به بیرون پنجره خیره شد ...

 می دونی ممکنه سر همین انتخاب مجبور شی بهای سنگینی بدی ... -

 می دونم ... -

می دونستم دوباره داشتم دست به حماقت می زدم ... می دونستم دوباره داشتم از روی  "عامی دونستم ... واق

 احساسات تصمیم می گرفتم ... ولی رفتن و دوری ازشون ... 

اگه اینطوری ناپدید بشم مسعود بدون من ... نمی خوام اینطوری اذیتش کنم ، اون خیلی بهم وابسته اس ، نذار بعد  -

 ینطوری تنها شه ...مامان مستانه ا

به این حرفم زیادم اعتقادی نداشتم ... وقتی تونست به همین راحتی من رو پیش مهرزاد بذاره و بره ... تازه با وجود 

 ترانه ، بود و نبود من می تونست باعث عذاب و ناراحتیش بشه ؟ ...

م ... نذار بعدها حسرت این روزا رو وقتی سکوتش رو دیدم دوباره گفتم : مهرزاد دوستم داره می تونم حسش کن

 بخورم ...

... پس چرا تمام مدت توی برزخی از ترس و بدبینی دست و پا می زدم و نمی تونستم دوباره مثل سابق بهش  "واقعا 

اعتماد کنم ... پس چرا تمام شب توی اتاق راه رفته و فکر کرده بودم و بین موندن پیش کوروش و برگشتن پیش 

هرزاد مردد بودم و توی دوراهی شک و تردید گیر کرده بودم ... چرا دیگه مثل سابق نه به مسعود و نه به مسعود و م

 مهرزاد اعتماد نداشتم ... 

انگار واسه راضی کردنش داشتم به هر چیزی چنگ می زدم ... به هر چیزی ... به چیزایی که حتی خودم هم بهشون 

 اعتقاد نداشتم ...

نگاه کردم : اگه اشتباه بود ، اگه پشیمون شدم ، تو دوباره برمی گردی و منو پیش خودت می یاری با اضطراب بهش 

 مگه نه ... 

با لحن جدی ای بدون این که به طرفم برگرده گفت : شاید دیگه نتونم ... اگه این بار بری شاید بار آخری باشه که 

 توی ایرانه خطرناکه ...  همدیگه رو می بینیم ... دیگه موندن من بیشتر از این

به طرفم برگشت و توی چشام زل زد : این بار اگه برگردی باید فقط روی خودت حساب کنی می تونی ؟ ... می 

 خوای این ریسک رو بکنی ؟ ...

 با این حرفش و اون طرز نگاهش حس کردم ته دلم خالی شد ...

 می تونستم ؟ ...

 می تونستم ؟ ... "واقعا

ار دیگه رو دست می خوردم ، اگه یه بار دیگه احساساتم به بازی گرفته می شد ، اگه یه بار دیگه می فهمیدم اگه یه ب

همه چی دروغی و پوشالی بود می تونستم ، می تونستم همه چی رو تحمل کنم و دوباره روی پای خودم بایستم ... 

ذارم مبنای تصمیم گیری هام ... بازم حماقت ... عشق تنهایی ، بدون اون ... یعنی می خواستم دوباره احساساتم رو ب

درست اون یه عاشق سینه چاک واسه تو ، ولی آخرش که  "یکطرفه ، بازیچه شدن احساسات ، کتی دوباره ... اصال
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چی ، می تونی با کسی که می خواد به پدرت آسیب برسونه زندگی کنی ، فکر می کنی بتونی با کسی که هنوزم ممکنه 

نبال انتقام و به قول خودش اجرای عدالت باشه اونم به هر طریق و به هر روشی که بتونه ، زیر یه سقف چشاش د

زندگی کنی ، بدون این که هیچ مشکلی واستون پیش بیاد ... ها فکر می کنی بتونی ... اون وقت که دارین ذره ذره از 

ی کنی دیگه آه و ناله و اشک و حسرت فایده ای داره هم دور می شین و بینتون نفرت و انتقام فاصله میندازه فکر م

... 

 به اون که نگاه جستجوگر و جدی اش روم می چرخید نگاه کردم ...

شاید نمی دونستم که می تونم یا نه ... ولی یه چیزی رو مطمئن بودم ، این که می خواستم ، آره می خواستم که این 

نگین تر از اون چیزی که تا حاال مجبور به پرداختش بودم رو بپردازم ریسک رو بکنم و حتی به قول کوروش بهای س

... 

 تصمیمم رو گرفتم ... 

از جام بلند شدم و جلوی روش ایستادم و در حالی که توی چشاش زل می زدم ، با قاطعیت سرمو تکون دادم و گفتم 

از دست رفته و عشقی که ممکن بود : می خوام ، حاضرم این ریسک رو بکنم ولی تمام عمرم حسرت این روزای 

 واقعی باشه رو نخورم ... می خوام برگردم ...

نفسش رو محکم بیرون فرستاد و در حالی که دوباره به تاریکی شب خیره می شد با تاسف گفت : پس دیگه حرفی 

 باقی نمی مونه ... هر وقت آماده شدی می تونی برگردی ...

 به نیم رخش نگاه کردم ...ناباور قدمی به جلو برداشتم و 

 می تونم برگردم ؟ ...  -

 بدون هیچ حرفی در سکوت سرش رو تکون داد ...

 هیجان زده خودم رو توی آغوشش انداختم و با خوشحالی توی چشاش نگاه کردم و گفتم : مرسی ...

داشت آخرین باری که حرکت ناآرام چشاش می تونست عمق حیرتش از این حرکت من رو نشون بده ... شاید حق 

در آغوشش کشیده بودم ، که در آغوشم کشیده بود کی بود ... آخرین باری که احساساتم رو بهش نشون داده بودم 

... چه اهمیتی داشت ، مهم االن بود که من توی آغوش گرمش بودم ... بی توجه به حیرتش سرمو روی سینه اش 

تونستم اونا رو با هم داشته باشم ... منم باید انتخاب خودم رو می کردم گذاشتم و با آرامش چشامو بستم ... من نمی 

... زندگی یعنی همین ... با حس دستش دور کمرم با ناباوری سرمو باال گرفتم و بهش نگاه کردم ... انگار حاال نوبت 

رده بود به آرومی من بود ... لبخند محوی به حیرتم زد و با لحنی که مالیمت و محبت پشتش من رو شوک زده ک

 گفت : مواظب خودت باش ...

 اشکام توی چشام حلقه زدن ...

 به سختی و با بغض گفتم : خودت چی ، می خوای چی کار کنی ...

با لبخندی که صورتش رو جذاب تر می کرد با آرامش گفت : کاری که همیشه می کنم ، نمیذارم دست کسی بهم 

 برسه ...

 

 

*** 
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باز کردم و وارد شدم ، از ماشین مهرزاد که توی حیاط پارک بود می شد فهمید که االن خونه هست ...  در سالن رو

احتماال باید خیلی نگرانم شده باشه که االن بجای بیمارستان خونه اس ... یعنی مسعود هم فهمیده که من از دیروز 

 به یکیشون راحت تر تا ... صبح ناپدید شدم ، خدا کنه نفهمیده باشه ، حداقل جواب پس دادن

 با صدای فریاد مهرزاد از جام پریدم ...

 در حالی که قلبم تند تند می زد به عقب برگشتم ولی خبری ازش نبود ... گوشام رو تیز کردم ...

الن واسم مهم نیست که ممکنه کوروش رو دیگه نتونین گیر بیارین ... االن تنها چیزی که واسم مهمه اینه که تا ا -

 ساعته که ناپدید شده ... 04بیشتر از 

 یا خدا منو می گفت ... با پاهای لرزون به طرف پذیرایی رفتم ... انگاری داشت با تلفن حرف می زد ...

 مجید به خاطر خدا انقدر حرف کوروش رو پیش نکش ... -

 صدای فریادش لرزه ای به جونم انداخت ...

 وش رفته باشه ... پس شما چی می دونید ...منظورت چیه که ممکنه با کور -

 اخمام توی هم رفت ... چقدر زود ناپدید شدن من رو به کوروش ربط داده بودن ...

 پس من االن باید چی کار کنم ... -

 حس کردم توی صداش عجز و ناتوانی موج می زنه ...

نم تحمل کنم که ممکنه با کوروش رفته باشه ... مجید خواهش می کنم پیداش کن ... دارم دیوونه می شم ، نمی تو -

 باشه ... باشه ...

تلفن رو قطع کرد و اون رو روی میز ناهارخوری گوشه سالن انداخت ... ناباور از حرفایی که شنیده بودم به اون که 

که باعث شد  دستاش رو روی میز گذاشته و به جلو خم شده بود نگاه کردم ... یک دفعه مشت محکمی به میز کوبید

از ترس از جام بپرم ... چقدر عصبانی بود ، از اومدنم پشیمون شدم ... قدمی به عقب برداشتم و سعی کردم بی سر و 

باهاش رو به رو شم ... شاید  "دلم نمی خواست توی این عصبانیت و اوضاع فعال "صدا از در سالن بیرون برم ... واقعا

اهاش می گرفتم و می گفتم حالم خوبه و بعد از این که کمی آروم تر شده بود بهتر بود اول از بیرون یه تماسی ب

باهاش رو به رو می شدم ... آره اینطوری بهتر بود ... ولی همون لحظه متوجه اش شدم که دوباره تلفن رو از روی میز 

 برداشت و همینطور که شماره می گرفت به طرفم برگشت ...

 کتی ... -

دادم و به سختی رو به اون که با ناباوری بهم خیره شده بود گفتم : من ، من تازه اومدم می  آب دهنم رو قورت

 خواستم بهت بگم ... تو ... تو داشتی با تلفن حرف می ز ...

ولی بقیه حرفم با دیدن اخمای درهمش و اون عصبانیت توی چشای خونبارش قطع کردم و سعی کردم خودم رو با 

تونستم داشته باشم از در سالن بیرون بندازم ... ولی در آخرین لحظه بازوم رو کشید و در  آخرین سرعتی که می

حالی که در رو محکم بهم می کوبید من رو به در چسبوند و با حرص و از بین دندون های کلید شده و فک منقبضش 

 گفت : کجا بودی ...

 من ... -

 اعث شد از جام بپرم و با وحشت چشامو ببندم ... مشت محکمی درست باالی سرم روی در کوبید که ب

 دوباره فریاد عصبانیش بلند شد : گفتم تا حاال کجا بودی ...
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 بی اراده و با حماقت گفتم : پیش کوروش ...

 گندش بزنند ... 

هرزاد سریع دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و با وحشت و نگرانی بهش نگاه کردم ... ولی هیچ تغییری توی صورت م

 دیده نشد ، مثل قبل چشاش برق نزد ، فقط خشم بود و خشم ... 

 بی اراده انگار که شک داشتم که ممکنه نشنیده باشه دوباره گفتم : پیش کوروش بو ...

ولی ادامه حرفم توی فریاد بلندش گم شد : به چه حقی داشتی این کار رو باهام می کردی ها ... جواب من رو بده ... 

 ونستی کاری کنی که ... می دونی من از دیروز تا حاال چه به روزم اومد ...چطور ت

 وحشت زده از فریادش با لکنت گفتم : من فقط ... فقط رفته بودم کوروش رو ببینم همین ...

 اینطوری ، اینطور بی خبر ... می دونی چه به روز من اوردی ... -

به پیشونی من چسبوند و با همون چشمای بسته ولی این بار با صدای در حالی که چشاش رو می بست پیشونی اش رو 

خشدار و پایینی گفت : می دونی چی به روز من اوردی کتی ... به خدا اگه بر نمی گشتی نابود می شدم ... می فهمی 

 کتی نابود ...

 مبهوت از این حرف خشکم زد ... 

 یعنی ... شنیدن صدای نفسای بلندش و دیدن ظاهر آشفته اش ،

در حالی که دستاش رو دورم حلقه می کرد و من رو به خودش می فشرد روی زمین گوشه در نشست و من رو هم با 

خودش پایین کشید ... همینطور که منو توی آغوشش می فشرد با صدایی که حس می کردم از بغض گرفته و از 

 غصه خشدار شده دوباره گفت : 

 ام نکن ...کتی دیگه این کار رو باه -

 ناباور از این همه احساس بهش خیره شدم ... 

 دیگه اینطوری منو نترسون ... -

این مردی که انگار حاال از نقاب بیرون اومده بود همون مهرزاد بود ... مهرزادی که در تمام لحظات همیشه  "واقعا

 "طور داغون و عصبی ... یعنی من واقعاکنترل اوضاع توی دستاش بود و همیشه خونسردیش رو حفظ می کرد حاال این

انقدر واسش مهم بودم ... یعنی رفتن من انقدر واسش زجرآور بود ... یعنی باید باور می کردم ... یعنی االن این رفتار 

 واقعی بود ...

 از شک و تردید ، از ناباوری اون همه احساس با بهت گفتم : مهرزاد کوروش رفت ...

ز الی شالم که نصفه و نیمه روی سرم بود توی موهام می برد ، طوری که انگار حاال کمی آرامش در حالی که دستشو ا

بیشتری پیدا کرده بود توی چشام زل زد و با صدای خشداری گفت : فکر کردم رفتی ... فکر کردم با کوروش رفتی 

ین احتمال وجود داره حس می کردم تازه ... کتی نمی دونی از دیروز تا االن چه به روزم اوردی ... وقتی مجید گفت ا

 می فهمم که چقدر واسم ارزش داری ، که نبودنت که ندیدنت ...

حرفش رو قطع کرد و در حالی که نفس سنگینش رو بیرون می فرستاد دوباره سرمو روی سینه اش گذاشت و در 

 همون حال با صدای گرفته ای گفت : کتی دیگه این کار رو باهام نکن ...

اباور از بغض توی صداش به آرومی گفتم : فکر نمی کردم که رفتنم انقدر واست مهم باشه ، خوب شاید مسعود ن

 ناراحت می شد ولی تو ...
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با بی صبری حرفم رو قطع کرد : کتی با این کارت مطمئن باش اگه به نظرت بدی هم در حقت کرده بودم همه اش 

گفت ممکنه با کوروش از کشور خارج شده باشی چه به روزم اوردی ...  رو جبران کردی ... نمی دونی وقتی مجید

 نمی دونی کتی ...

 و در حالی که سرمو غرق بوسه می کرد زیر لب تکرار می کرد : دیگه این کار رو باهام نکن ...

کردم روزی انقدر احساسات توی صداش و رفتارش بود که بی اراده اشک توی چشام جمع شد ... هیچ وقت فکر نمی 

بیدار بودم ... یعنی همه چی واقعی بود ... یعنی من  "برسه که مهرزاد اینجوری از احساساتش بهم بگه ... یعنی واقعا

خواب نبودم ... خودم رو بیشتر توی آغوشش فرو بردم ... اگه خوابی هم بود ، اگه رویایی ، دلم نمی خواست ازش 

ی همین خواب و رویای شیرین باقی بمونم ... من حاال جایی بودم که مدت بیدار بشم ، می خواستم تا آخر عمرم تو

 ها حسرتش رو خورده بودم و آرزوی بودن کنار کسی رو داشتم که داشتنش برام آرزوی محالی شده بود ولی ...

 دیگه بهت اجازه نمی دم ازم دور شی ... -

ی شدم هنوزم نمی تونستم صددرصد این عشق ، این ولی چرا با وجود تمام آرامش و خوشی که داشتم توش غرق م

دوست داشتن گفتن هایش رو باور کنم ... داشتم دیوونه می شدم ... چرا بدبینی دوباره به وجودم افتاده بود ... چرا 

 نمی تونستم با آرامش توی این خوشی حل بشم و ازش لذت ببرم ...

 دوباره بی اراده گفتم : کوروش رفته ...

ی از گردنم گرفت و در حالی که نفسای داغش به گردنم می خورد زیر لب گفت : واسم مهم نیست ... بذار بوسه ا

 هر گوری که می خواد بره ...

و با دیدن اخمای درهم من خنده کنان گفت : یا هر جایی که تو دوست داری عزیزم ... فقط بذار سایه نحسش از سر 

 زندگی ما برداشته شه ... 

م زل زد و با لحن جدی ای ادامه داد : شاید اینطوری بهتر باشه ... دیگه نمی خوام به خاطر اون روابطمون توی چشا

 شاید اینطوری واسه هممون بهتره ... "خراب شه ... االن فقط تو واسم مهمی ، فقط تو ... اصال

یگه نمی خوام فرصت های با هم در حالی که دستاش رو قاب صورتم می کرد با احساس و شور فراوان گفت : کتی د

بودنمون رو از دست بدم ، دیگه نمی خوام با حرف یا صحبت یا خبری از کوروش روابطمون خراب شه ، می فهمی 

 دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم ... می خوام تو رو واسه خودم داشته باشه ، می خوام تا آخر عمرم با تو باشم ...

ی سریع از گوشه لبم می گرفت با لحنی که خنده رو روی لبام می نشوند گفت : حیف که به و بعد در حالی که بوسه ا

 مسعود قول دادم ، وگرنه ...

 آهی کشید و زیر گوشم زمزمه وار گفت : نظرت در مورد یه سفر به کیش چیه ...

 مسعود می گه اونجا گرمه ... -

 رفای خودم رو تحویل خودم بده ...با خنده زیر گوشم گفت : غلط کرده ، الزم نکرده ح

وقتی نگاه متعجب من رو دید با لبخند تلخی گفت : آره ، مثل همیشه همه اش زیر سر من بود ... همونی که خودت 

 همیشه می گی ... 

 یعنی ... -

می دونی  سرشو آروم تکون داد : آره ، مسعود می خواست تو رو با خودش ببره ، نمی خواست تو رو اینجا بذاره ،

چقدر باهاش حرف زدم ، چقدر خواهش کردم ، قبول نمی کرد ، می گفت اگه کتی رو بفرستم پیش تو داغون تر از 
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قبل می شه ، می خواست تو رو با خودش ببره ... ازش خواهش کردم ، بهش التماس کردم ، بهش قول دادم که 

ستش کنم ... بهش گفتم کاری می کنم که وقتی مواظبت می مونم ، که خودم خراب کردم که خودمم می خوام در

برگشت همون کتی سابق رو ببینه ، نمی دونی چقدر خودم رو به این در و اون در زدم تا تونستم متقاعدش کنم ، هر 

شب زنگ می زد و باهام صحبت می کرد که اگه حالت بهتر نشده بیاد و تو رو با خودش ببره ، که اذیتت نکنم ، که 

 که بیشتر توی خودت فرو بری ...حرفی نزنم 

توی چشام زل زد و با لحن پوزش خواهانه ای گفت : کتی متاسفم به خاطر اون روزا و تمام کارایی که باعث شد اذیت 

شی و غصه بخوری ، ولی باور کن عاشقتم ، انقدر عاشق که به خاطر تو دست از ماجرای کوروش کشیدم ، چون نمی 

ت بدم ، کتی انقدر عاشقتم که با وجودی که وضع عموم رو می بینم ، چشم روی همه چی خوام بیشتر از این عذاب

بستم و فقط می خوام که به خودمون ، که به خودم و خودت فکر کنم ، می خوام فقط به خاطر تو ، به خاطر خوشایند 

 تو از همه چی بگذرم ...

زد و با ابروهای باال رفته گفت : خوب ... برم دنبال بلیط لبخند مهربانی به من که مبهوت از حرفاش بهش خیره بودم 

... 

می خواستم ریسک کنم ، سرمو توی آغوشش فرو بردم ... من به خاطر اون برگشته بودم ، من به خاطر آرامش دل 

، خودم برگشته بودم ، برای از بین بردن فاصله ها ، برای حفظ عشقم ، من واسه اعتمادی دوباره برگشته بودم 

برگشته بودم چون حس می کردم هنوزم فرصتی هست ، واسه با هم بودن ، واسه با هم ساختن زندگی و آینده ای 

روشن ، آینده ای پر از اعتماد و صداقت و به دور از دروغ و خیانت ... من برگشته بودم تا آرزو کنم ، و برای 

زندگی یعنی همین ، عشق ، دوست داشتن ، بخشیدن ، برآورده شدنشون تالش کنم ، برگشته بودم تا زندگی کنم ... 

نادیده گرفتن و فراموش کردن ... زندگی یعنی همین رفع دلخوری ها ، بخشیدن هر چند سخت نابخشودنی ها و 

فرصتی دوباره واسه ادامه و جبران تمام فرصت های از دست رفته ، که نشه بعدها حسرتی دیگه و تلمبار بشه روی 

ندگیمون ... و حاال من اینجام و این برگشتن چه حرفایی پشت خودش داشت ... من به خاطر اون می حسرتای دیگه ز

خواستم از خیلی چیزهای دیگه زندگیم بگذرم ... شاید همونطور که اونم گفته بود به خاطر من از خیلی چیزهای 

 دیگه اش گذشته بود مثل شیرینی انتقامش ...

 دلم واسه مسعود تنگ شده ... با آرامش گفتم : خوبه ، منم

 نفسی از سر آسودگی کشید و من رو به خودش فشرد ... 

 کمی که گذشت زیر گوشم با لحنی پر احساس و صدای گرمی زمزمه کرد :

 

 بذار دستاتو توی دستام تا یه ذره آروم بشم ...

 لیلی من باش تا مثل مجنون ، مجنون بشم ... 

 ه ها رو پر پر کنم ...نذار بی تو ، تنها ، لحظ

 دو روزه دنیا رو ، بی تو عزیزم ، من سر کنم ...

 بذار فردا باز دوباره آفتابی شه ...

 با تو شب و روزم روشن و رویایی شه ...
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غرق خوشی و توی آغوش گرمش و در حالی که نفسای داغش به گوشم می خورد چشامو بستم و خودم رو بهش 

دست سرنوشت سپردم ، می خواستم بهش اعتماد کنم ، می خواستم به عشقمون اعتماد کنم ...  سپردم ... خودم رو به

دیگه بسه ، دیو بدبینی رو به عقب هل دادم ... حاال فقط می خواستم اعتماد کنم ... اعتمادی به این حسم ، اعتمادی به 

 اعتماد کنم و خوشبخت بشم ... احساسات پرشورش ، اعتمادی به صداقت کالمش ... می خواستم ریسک کنم ،

 پس وقتی زیر گوشم با عشق گفت دوستم داره ، سرمو روی شونه اش گذاشتم و با آرامش گفتم :

 دوستت دارم ... -
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