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  عنوان کتاب:تمناي وصال

  (الی)m.sam نویسنده:

  

  

  ساخته شده در وبسایت پاتوق رمان.

  براي دریافت کتاب هاي بیشتر به سایت پاتوق رمان مراجعه فرمایید.

www.patogheroman.com 

  

 

          

  

  

  اول فصل

  انداخت طنین خانه درفضاي ازانرژي مانندموجی شادش سرخوش صداي

  .اومدم من! سالم_

  :شد بلند هم تارا صداي همزمان. راداد وپاسخش کشید کانترسر ازباالي. آورد به لبخند او صداي باشنیدن مادر

  شما؟ احوال!پرسروصدا ي پاره آتیش شد عرض سالم به به_

 جاراهمان وسایلش خوشحالی با بعد اي ولحظه کرد نگاه خواهرش به باشعف بود ازسرش مقنعه دراوردن درحال تمناکه

  .برد هجوم تقریبا خواهرش باز آغوش سمت وبه کناردررهاکرد

 برن تاباهم خواهرشوهرت دست دادي خودشیرینی واسه کو؟نکنه ؟سوگل کندي دل شوهرت ازفامیالي عجب چه_

 گشوندلتن برسه چه بره اریادت خانواده وکلهم باشه جذاب اینقدر شمال تو عروسی یه وبگردن؟نمیدونستم ودورایران

  !بشی
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  :گفت وپرخنده شده درشت تاراباچشمهایی

  قمردرعقربه؟ اوضاعمون واقعا یا روزه سبک به دلتنگی اظهار_

 وت آخه!بزنی کهیر بیاد سامان خانواده اسم دیگه که میکردم برات اي دلتنگی اظهار واال بزرگتري ازم که حیف_

  رفتید؟ است ودوهفته. میشم دیوونه نبینم سوگلو دوروز من نمیدونی

  :گفت حال ودرهمان آمد بیرون آشپزخانه از شربت مادرباسینی

  !نرفتی نکردن؟خودت دعوتت خداها بنده مگه_

  نداشتم؟ امتحان مامان؟مگه بود حرفا ازاون_

  !بردار کشیدن ونشون ازخط دست دیگه پس_

  کو؟ سوگلم حاال!نمیشم آروم جانیارم رو وآقا خانم این حال تامن آخه_

  :گفت شربت نوشیدن ودرحال لبخندش حفظ با تارا

  !بذاره وصدا سر همه بااین اش خاله اگه البته خوابه مامانش سابق اتاق داخل_

  .وبرخاست کشید سر نفس رایک شربتش باقی تمنا

  !بخوابه اش عمه پیش رفت هرموقع! بیخود_

  :گفت بار شماتت بالحنی مادر

 زيچی سامان مقابل ناخواسته موقع یه که کن کنترل سرختو زبون اون داره،پس هم اش عمه داري هرچقدرتودوستش_

  !نپره اززبونت

  .میکنم استیضاحش عام ودرمالء اساسی چون نمیپره_

 به گاهیبان مادر. رفت تارا سابق اتاق سمت وبه خندید خیالی بی کاربرداماتمنابا به سرزنشبار لحنی با را مادرنامش

  :گفت دادو تکان سر مبل روي او وسایل

 درشلختهاینق دخترم آخه.وبرو نکن رها وپال پخش وسایلتو میرسی که ازراه گفتم هاباربهش هیچی،میلیون هزاربارکه_

  میشه؟

  ! میکنم جمع االن مامان؟ شلخته گفتی باز_

  :گفت معترض درکنارش سوگل وبادیدن اوچرخید سمت مادربه

   کردي؟ آخربیدارش_
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  !بخوابه کجابره که گفتم_

  :نشستندوگفت مبل روي وباهم تمناانداخت گردن دور دست سوگل

  !ام عمه پیش!خاله میدنم-

 هب اي غره باچشم مادر.برداشت اش خواهرزاده ازصورت محکم بوسه چندین وتمنا آمیخت هم به وتمنا تارا خنده صداي

  .خودته یرتقص کنه بدي وبرخورد بفهمه سامان اگه حاال!رونمیزنه هرحرفی ایشونم تونخندي اگه _: گفت تارا روبه تمنا

  .میکنه شوخی تمنا میدونه البته بدتره خودش ؟سامان کی_

  بود؟ چطور امتحان بگو مردم به کردن پیله جاي به هم شما خانم تمنا.نشنیدن هم وازشما گفتن ازمن حاال_

  .بود خوب_

  میرید؟ جواب براي کی_

  .آزادشدم تازه بگیریم فاصله کن خورد اعصاب بحث ازاین میشه حاال.بگیریم تماس باید. نیست معلوم_

  بود؟ کرده دربندت کسی مگه_

  هست؟ خوندن درس سال دوازده پشت جزاجبارچیزي_

  .وبرخاست داد تکان مادرسري

  !دادي حرصم کافی اندازه به امروز که ناهار براي وبیا کن عوض لباساتو بر بلندشو_

 که رفت اتاقش سمت به سپس انداخت خنده رابه بقیه که گفت کشداري چشم مادر گونه به اي وبابوسه برخاست تمنا

  .شد اتاق وارد دنبالش وبه گرفت ازدستش را ازوسایل نیمی اصرار به هم سوگل

 ***  

 هاییدست بعد لحظه چند.نکرد واعتنا گفت هومی.کند می زمزمه را نامش صدایی کرد حس که بود شیرین خوابی غرق

 تررابیش وسرش پیچید خود دور را پتویش. زد راپس دست آلود خواب.راشنید نامش ودوباره کرد رالمس بازویش روي

 دش نازل برسرش ناگهانی سیلی کرد حس که شد غافل اطرافش دادواز ورویا خواب دل به دل دوباره.کرد فرو دربالش

 که التیح ومنگ،با گیج.ازجاپرید میشود رها وناگهان قرارگرفته فشردگی حالت در مدتهاست که فنري مانند گریز وبراي

 رفیظ که دید مقابلش را شده وگرد متحیر چشمهایی فقط لحظه ودرآن نشست صاف باشد معلق وبیداري خواب میان

 دبلن اي خنده سوگل،صداي پریده ورنگ مبهوت چهره شناسایی با هوشیارترشد،همزمان وقتی.دارد دست به بزرگ

  . راشنید

  ...گذاشت ودنبالش پیچید ودادهایش جیغ در هانیه رفتن ریسه وصداي شد فعال کامال مغزش
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  !روانی؟ آزار مردم کارتوبود_

  :گرفت پناه کاناپه وپشت گریخت ازمقابلش دار دنباله اي باخنده هانیه

  !تو جون به نه_

  روسرم؟ کردي خالی یخ آب ظرف یه میکنم سکته نمیگی!ابله خودت جون_

  .نیارم رو شکنجه به که بیداربشی کردم صدات وقتی آدم بچه مثل میخواستی!بود حقت_

 اناش وخنده جیغ صداي.نکرد رهایش درنیامد ازخجالتش وحسابی اورانگرفت وتا برد هجوم هانیه طرف به دوباره تمنا

 وکول رس به زدن ضربه ازکلی وبعد شدند خسته تاباالخره نداشت تاثیري هم مادروتارا ومیانجیگري بود پیچیده درهم

  ......رفتند فرو هم دلتنگ درآغوش ومحکم یدند خند بلند وباصداي کردند نگاه هم به تازه یکدیگر

  رو؟ دشمنیتون یا کنه وباور دوستیتون نمیدونه آدم_

 اش حالیوخوش هیجان از ناشی که تند هایی بانفس تمنا. نشستند میدویدند هم دنبال که اي کاناپه همان روي کنارهم

  :گفت بود

  !هبگیر ویاد تاآدمیت کردم تنبیه ایشونو منم.کنند می تنبیه ادبشون تضمین براي هاشونو بچه هاهم مادر_

  :گفت تمنا بازوي به محکم اي ضربه با هانیه

  بسوزم؟ باید نخورده وآش نکرده جرم به بنده داره،نکنه رویی عجب_

  :گفت خیسش صورت سو به اي بااشاره تمنا

  !کمته که دهان بشی،سوختگی کباب باید آشی چنین کردن بامیل_

  .بود خاله کارسوگلی! روسرت نریختم آب من_

 وهنوز بود ایستاده اي گوشه پربغض وچشمهایی شده جمع لبهایی با چرخیدکه طرفش وبه افتاد سوگل یاد به تازه تمنا

  :گفت گریه روبه بابغضی هانیه درمقابل.بود دستش آب ظرف

  ...من روبیدارکنم،واال خاله اینجوري گفتی شما! جون هانی_

  :وگفت خندید هانیه

  !دیگه کردي کاري خوب_

  :گفت آغوشش گشودن وبا کرد اي خنده تمنا.کرد نگاه تمنا به نمناك باچشمهایی سوگل

  ! نکن بغض.برم قربونت اینجا بیا_
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 دست. دبوسی اي وکودکانه غلیظ خواهی معذرت باچاشنی را اش گونه.پرید آغوشش وبه کرد رارها ظرف تعلل بی سوگل

  :کرد نگاه هانیه به اخم وبا انداخت گردنش در

  !جون هانی نمیدم گوش حرفات به دیگه_

  :وگفت ریخت به را سوگل ومرتب نرم موهاي هانیه

  !!!!!داره؟ مار مهره کنم دارن،فکر دوستش همه اینقدر که داره چی تو عتیقه خاله این آخه_

  :چسباند تمنا به رابیشتر وخودش کشید درهم چهره ناراحت حالتی با سوگل

  !خوشگله خیلی ام خاله اما ووحشتناکه مارزشت!نه واي_

  :وگفت ابروباالانداخت هانیه

  !لعنت برمنکرش_

  :گفت تمنا

  ...بشمار،یک پس_

  ...بیفتند خنده به باهم تاهمه کرد اشاره وبه

  هستی؟ هانی؟راضی ازکارت خبر چه_

  :داد وسرتکان راجوید ازخیارش نیمی هانیه

  !ومچن خوب باهم ها بچه هم داره خوبی محیط هم!تمنا عالیه_

  :گفت ترانه

  !نیستن راضی وازش نیست موافق کارفروشندگی با همه نظر اما_

  :گفت تمنا مادر درجواب هانیه

 ارک هم اتفاقا.روند چوب یه به نباید که رو همه معروف قول به اما جون خاله فروشندگیه کار به همه کلی نظر این_

 اهمهب اول روز حتی.نداره کم چیزي اداري محیط ازیه قوانینش.نیست جا همه مثل محیطش اینکه هم وخوبیه پرتنوع

 که يا ودوستانه راحت محیط احوال بااین.باشیم اونجا اي دیگه لباس با نداریم اجازه فرمش لباس جز بندندو قراردادمی

  !اینه درموردش من نظر حداقل.کنه نمی خسته رو ها بچه

  :دادوبالبخندگفت باال ابرو ترانه

  .وببینیم متفاوت فروشگاه این وازنزدیک بیایم باید پس!جالبه_
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  .نداره حد که شده معرفت امااونقدربی ببینمش تامنم اونجا پابیاد نوك یه که گفتم تمنا هزارباربه_

  :گفت تمنا

  .بودم وامتحانا درس اسیر.نداشتم وقت_

  :گفت ترانه

  .میکرد روتحمل اسارت دراین شاقه اعمال ما اجبار به اما میگه راست_

  :گفت خیالی بی با وتمنا خندید هانیه

  .شدیم راحت امون وهمه ورفت شد تموم سالمتی به!جون نخورمامان حرص شمادیگه_

  !کردي آخروتموم سال شد؟توتازه تموم چی_

  :وگفت آلودمادرانداخت اخم چهره به نگاهی نیم تمنا

  .نداشتم هم رو دانشگاهی پیش حوصله واال اومدم پیش اجبارشما به تااینجاهم_

  :تاراگفت

  .ويد می باسر دانشگاه به رسیدن براي سربره،خودت ازبیکاري ات وحوصله بگذره چندوقت!میزنی حرفو این االن_

  :گفت بااطمینان تمنا

  !عمرا...تحصیل ادامه سراغ اما گورمیرم باسرداخل!میکنم بیجا من_

  :گفت ترانه

  !نباشیم؟ خبر بی تاماهم چیه آینده براي اتون برنامه بفرمایید میشه پس_

  :باالانداخت تمناشانه

  ...دونم نمی خودمم هنوز_

  :گفت ي موذمار لبخند با هانیه

  .ونیبنش سیاه خاك به رو خدا بنده یه وخالصه سرت بندازي بدبختی تورسفید داري تصمیم حتما...دونم می امامن-

  بزنی؟ بال بال مامانت دست روي وتو برم من ؟میترسی چیه_

  !سوخته خبره بی جا ازهمه که خدا بنده یه براي دلم!خیر نه_
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 رفت هانیه به اي غره ،چشم مادرش خصوصا آنها لب روي محو لبخند وبادیدن مادروتارانگاهکرد به ناخوداگاه تمنا

  :وگفت

  !کنه ات وخفه نباشه درشت موقع یه تا کن نگاه گلوت ظرفیت به البته بگیر لقمه خودت توواسه_

  . ومیرسونه خداست مادست روزي_

  .نره یادت ام توصیه بپا فقط!جان نوش_

  !نکن وفراموش بالشت زیر لقمه هم تو_

  :زد لبخندو داد تکیه مبل پشتی به. زد خیالی بی رگ به ندارد ثمري میبرد کار به وکنایه ه غر چشم هرچه دید که تمنا

  کرد؟ فرار سرم اززیر بختا که شد چی دونم نمی_

  !تنده سرخت زبون این ازبس_

  .شدند ناامید کردنش سبز از دکترا همه که کنم چه_

  :گفت تاراباخنده

  !جان هانیه بخوره من خواهر خونی گروه به بزن حرفی یه آخه_

  !نرفته آدمیزاد به هم خونیش گروه که اینه شانسی بد_

  :وگفت کشید ازشوخی دست هانیه.انداخت باال وشانه خندید تمنا

  نداري؟ تحصیل ادامه قصد واقعا تمنا؟ چیه ات برنامه جدي حاال_

  :گفت غلیظی»نچ«دنبال به تمنا

  !کار دنبال میرم_

  :کرد متحیرنگاهش باچشمانی ترانه

  کنی؟ چیکار_

  :گفت باخونسردي تمنا

  میرم،چطورمگه؟ کار دنبال_

  :شد درهم مادرش اخمهاي

  !بده اجازه بابات محاله!عزیزي کارنکرده_
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  .میکنم خودمه،راضیش دست بابا خواب رگ_

  :گفت فورا هانیه

  دنبالش؟ بري میخواي تازه یا هست درنظرت خاصی جاي_

  !میشه پیدا مناسب مورد یه باالخره ولی!نه_

  :گفت آشکاري خوشحالی وبا افتاد برق هانیه چشمهاي

  من؟ پیش میاي_

  چیکار؟ تو پیش بیام!اینجایی االن که تو_

  !مادیگه بیاتوفروشگاه سرکار؟خب بري نمیخواي مگه_

  :گفت کوتاهی تمناباخنده

  !خانوادگیتونه میراث انگار که ما فروشگاه میگه چنان_

 گهیآ ماهه نمیخوادبیاد،یک ودیگه عروسیشه دیگه دوماه ها ازبچه داره،یکی خوبی محیط تو جون به اماتمنا!شو خفه_

  !دادن تازه کارمند

  پیدانشده؟ فروشندگی براي یکی ماه یه این درعرض یعنی_

  !پرنده ونوهاش مشتري ومهمترازاون کاربربیاد ازقبل بتونه که میگردن کسی میشن،دنبال رد اما زیاددارن کننده مراجعه_

  :گفت ترانه

  !جان هانیه نکردنه کل وکل بامردم رابطه استاد هم شما دوست_

 ندارد تمایلی رابطه دراین هم زدن حرف به بود ومعلوم بود درهم هنوز مادر اخماي البته.خندیدند وبقیه کرد اعتراض تمنا

 وبه یندبنش گفتگو به باره دراین تاباپدرش کرد راجزم عزمش موقع همان انگارتمنا بااینحال...شدنش عملی به رسد چه

  ...کند راجلب موافقتش شده هرنحوي

★★★  

  .آورد لبش به لبخند آشنا صدایی که بود اي قفسه کردن مرتب مشغول

  فروشیه؟ روسرتونه که یی زیبا شال این!خانم نباشید خسته_

  :برگشت طرفش به آرام اي باخنده هانیه

  !بدید،رایگانه همکاري افتخار اگه_
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  :گفت کوتاهی واحوالپرسی سالم ودرپی فشرد را هانیه آمده پیش دست تمنا

  !میز روي قراردادوبذار االن همین پس_

  :گفت خوشحالی با هانیه

  بیاي؟ کرده قبول بابات واقعا_

  .شم راهی پدر اذن بی که نیستم سرکش هم اینقدرا دیگه_

  نداشت؟ خوشی نظر خیلی که کردي؟مامانت راضیش چطوري آخه_

  بشم؟ مشغول میشه کی ببینم بگو نمیشه،حاال فاش گرا سوءاستفاده وبراي اسراره جزء دیگه اون_

  !ظهره نزدیک بیاي،االن مصاحبه براي باید صبح بودم گفته که بهت_

  .شد دیر خوردم صبحانه تابلندشدم ،بعدشم بودم خواب ظهر میکنه؟تانزدیک فرقی چه بابا_

  بودي؟ شده الزم یخ آب دوباره پس_

  !گرممه هم خیلی آره،اتفاقا_

 آن هک فضایی درچنین ماندگاري براي کنه،خصوصا ومرتب خوابش ساعت باید بشه شاغل میخواد که کسی! اماخانم_

  .میزنه مدیریتش براي رو اصلی حرف بودن تایم

 می حبتص اي حاشیه مسایل به راجع بعد گردونه نمی برم درازتر ازپا دست بفهمیم تااول رییست سراغ برم بذار حاال_

  .کنیم

  .کنی رفتار آدم مثل اگه خانم،البته خوشگل صددرصد بااطمینان قبولی_

  :گفت اطرافش به بانگاهی و خندید تمنا

  هست؟ چندطبقه.کردن خرجش وشیکیه،معلومه بزرگ فروشگاه عجب اما_

  .است چهارطبقه ازهمونجاست هام بچه وآمد رفت والبته میاد حساب به پارکینگ که پایین طبقه با_

  است؟ گنده کله میلیاردرهاي ازاون صاحبشم حتما_

  !داره قیمت فروشگاه این نصف کردیم رویت ما که پاشو زیر ماشین فقط!بله که اون_

  طرفم؟ گنده وشکم وگرد بامزه پیرمرد بایه پس!واااي_

  چرا؟!وا_
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  :خندید تمنا

  !دارن من توذهن رو قیافه این ها گنده کله همه آخه_

  !زده تخمین رو28 ها بچه نیمه نصفه آمار سالشه،البته سی زورکی بکشه خودشو طرف!توهمات بااین گمشو_

  :کشید سوتی تمنا

  زده؟ وبهم اوضاع این سن تواین که داشته برج وساز ساخت مامانش شیکم توي از نکنه!اوووه_

  .نیست ازذهنی دور چیز باشه اشم عرضه پولداروالبته باباي وقتی_

  یانه؟ کنیم رومالقات شازده این بریم میاي حاال!حالش به خوش خب_

  !ندارن تشریف متأسفانه!خیر_

  : رفت درهم تمنا اخمهاي

  !نیست میگفتی گذاشتی،ازاول سرکار ساعته یه منو مریضی پس_

  !نیستی بابا،االف نکن قاطی_

  :تمسخرگفت با تمنا

  !داده شمااختیارتام به نکنه_

 کارها مامیت ازایشون بعد که داره هم دیگه مدیر یه الهی آقاي جز اینجا.بدم توضیح سرجیگربذارتا دندون دودقیقه بابا_

  .تنیس ،اصال ومیره میکنه وکاررابررسی بارمیاد یه هفته بیاد،دو،سه زود خیلی یا یکبار ماهی خودش.شه عهده به

  :وگفت کرد اشاره اي شیشه اتاقکی به سپس

  ...اتاقشه، اونم_

 او رخوردب نحوه به کردوفقط سکوت قسمت آن شدن شلوغ کم وکم ها مشتري بارسیدن اما بپرسد سوال خواست تمنا

  ...بیاید دستش ازکار اي تاشمه کرد دقت

  : کرد سفارش حال درهمان.شد همراه تمنا وبا کرد ترك را غرفه ها ازبچه یکی کمک با هانیه

  ...ها ندي تحویلش وپرت بده،چرت جوابشو درست پرسید هرسوال_

  خواستگاریش؟ برم میخوام مگه_

  :کرد درشت چشم هانیه
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  . میکنم سفارش دارم خوبه حاال_

  !دیگه ،برو کنه تورواخراج ،نه کنه قبول منو نه که کنم نمی کاري بابا،نترس خب خیلی_

 ثمک کوتاه اي لحظه در پشت.کوبید او بازوي به آرام اي وضربه گرفت اش خنده هانیه.داد هل اتاق سمت به آرام واورا

 هانیه که جوان مرد.شدند اتاق وارد داد،کنارهم ورود اجازه که جوان مردي صداي وشنیدن در به اي ضربه با کرد،سپس

 هانیه. ردتشکرک خوشرویی با دو آن نباشید خسته کردودرمقابل بود،نگاهشان کرده معرفی ناصح بهنام بنام قبال اورا

  :گفت

  داریم؟ نیرواحتیاج به هنوز یا شد پیدا صدري خانم جایگزین بدونم خواستم می راستش_

  ...اما داریم کننده مراجعه_

  :داد ادامه تمنا به نگاهی نیم با

  رودارید؟ ایشون معرفی قصد_

 رهغ چشم اش نتیجه که گفت اي جمله لب زیر شده ل کنتر اي باخنده تمنا لحظه همان.داد پاسخ بالبخندي هانیه

 دهش کنترل لبخندي به اما گرفت اش خنده.شد آنها حرکت متوجه خوبی به بهنام.شد پهلویش به اي ضربه و هانیه

  .کرد اکتفاء

  :وگفت گذاشت میز وروي کرد قالب رادرهم هایش دست

  .هستم درخدمتتون من!خب_

  :گفت تمنا به اي اشاره با هانیه

  .کنید صحبت خودتون بهتره هم مسایل بقیه هستند،درمورد ازدوستانم مقدم خانم_

  :گرفت اش خنده تمنا

  .روبگم اسمم میتونستم ،خودم جان هانیه کشیدي زحمت_

  :آورد لب به مصلحتی لبخندي کرد سعی تمنا به اي غره باچشم هانیه

  !میدن توضیح خودشون ناصح آقاي_

 به تر شیندلن والبته تر مهربان اش چهره میشد باعث اش زیرپوستی لبخند که کرد نگاه مردجوان به خونسردي با تمنا

  ... برسد نظر

 راحتش ندلیودرص زد تکیه عقب به ازابروهایش لنگه یک باالدادن با بهنام.هستم وقوانینتون شرایط منتظرشنیدن من_

  :خورد تکانی
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  دارید؟ اطمینان همکاري این شروع به گویا_

 قبول درمورد گیریهاتون وسخت حساسیت درمورد قبال که نه؟هرچند ،چراکه نباشه راهم سد خاصی مسأله اگه_

  .نکنید پیدا من کنارگذاشتن براي دلیلی امیدوارم اما شنیدم همکاري

  :کرد اشاره مقابل چرم مبل به آشکار بالبخندي بهنام

  :داد ادامه هانیه به وبانگاهی.برسیم مطلوب نتیجه امیدخدابه به تا بفرمایید پس_

  .برسید کارتون به تونید شمامی_

 جهیزاتشت ودیدن اتاق به اجمالی بانگاهی تمنا کوتاه فاصله درهمان.ورفت امرکرد اطاعت تمنا به کوتاه نگاهی با هانیه

 میداد، رانشان فروشگاه قسمتهاي ازهمه تصویري که رو درروبه بزرگی مانیتور ودیدن نشستن محض به اما زد لبخند

  ....گرفت اش خنده

  شده؟ اتون خنده باعث چی بپرسم میتونم

  :گفت راحتی وبه کرد نگاه بهنام به تمنا

  نکنند،درسته؟ خالی شونه کار اززیر که باشند داشته نگهبان دوتا ها ازبچه کدوم هر میکنم فکر_

  :گفت مقابل صفحه به کوتاهی نگاه با بهنام

  نیستید؟ عقله،موافق شرط احتیاط_

  بمونه؟ ذهنیتم استتار در خودم براي نظرم میشه_

  چرا؟_

  .بشم سرزنشش وشنیدن دوستم دن افتا ازکار باعث احیانا نمیخوام_

  :وگفت کرد کوتاهی خنده بهنام

  ؟ خانم دارید میل میذارم،چیزي احترام اتون خواسته به اما بدونم نظرتونو کنجکاوم بااینکه_

  .کنیم صحبت شرایط درمورد میدم متشکرم،ترجیح_

  دارید؟ هم کاري بسیارخب،شماسابقه_

  .برسم هم سخت شرط این به شما کنار باهمکاري امیدوارم خیر،اما ازاینجا تاقبل_

  :وگفت داد تکان سر مکث ازچندلحظه پس بهنام
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 نبود لیمشک معین مدت بعدازاین باشید،اگر مشغول آزمایشی صورت به روز تاده هفته یک کاري سابقه عدم دلیل به_

  ،موافقید؟ میبندیم قرارداد

  :گفت برخاستن ضمن وبهنام کرد موافقت تمنا

  .کنید پیدا آشنایی هم کار با کاملتر وتوضیحات نظر مورد تادرغرفه بیارید تشریف پس_

  ...بشنود کاملتر را توضیحات تا کردند توقف آرایشی غرفه وکنار رفت جوان مرد دنبال به تمنا

 ولو مبل وروي کرد زیاد را فن درجه تابستان روزهاي نخستین گرماي از وکالفه برداشت راازروي سرش شالش

  :وغرزد داد بیرون ازسینه سنگینی نفس.شد

  !شد مغزپخت کلهم گرما شدت از وبیرونیم درونی جوارح!واااي_

  :تمسخرگفت از اي مایه وهم داشت سرزنش هم که دوپهلو دادوبالحنی رادستش خنک شربت لیوان مادر

  !داره کارکردن ادعاي وباز میشه هالك داره بوده بیرون ساعت یک!وروزشو حال ببین_

 پشت هب ، داد بدنش وپی رگ به شربت که خنکایی احساس وبا کشید سر را لیوان داد اجازه نفسش که تاجایی تمنا

  :وگفت داد تکیه

  !بود خنک بهشت مثل فروشگاه داخل!بزنم بیل بیابون وسط که نمیخوام_

  :نشست ونزدیکش داد سرتکان ترانه

  !میشه نقص بی شما هدف ،کال بشی مصر کاري انجام براي تو که خدانکنه_

  :وگفت شد تر مادراینبارجدي نگاه.داد باال جرعه جرعه را شربت ومابقی کرد کوتاهی خنده تمنا

  بود؟ چطور خب_

  .بیاد بیرون ازش خالی دست بتونه کسی فکرنمیکنم!بود وبزرگی شیک میکرد،فروشگاه تعریف اینقدر داشت حق هانیه_

  !بگو نداره،ازمحیطش چندانی اهمیت من براي ظاهرش_

 ارک باهاشون شدن مطمئن براي ،باید داشت مطابقت هانیه حرفاي با ظاهرا هم ومدیریتش معقول نظر به محیطشم_

  .بشه ثابت هاشون گفته صحت تا کنم

  . شد جویدن مشغول خرت وخرت ریخت دهانش داخل را درلیوان مانده باقی هاي یخ اش جمله شدن تمام محض به

  :بلندشد دادترانه بالفاصله

  !رفت ازبین ونجو،دندونات یخ هزاربارنگفتم_
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  :گرفت باال راازکنارش ونایلونی ازجاپرید سپس رابوسید مادر وگونه شد خم بلند اي باخنده تمنا

  !!!!خریدم برات پسري چه شم،ببین فدات نخور حرص_

  :وبرخاست گرفت اش خنده میداد تکان اودرهوا که بزرگی عروسک بادیدن ترانه

  کنی،نه؟ کارصحبت براي بودي رفته جاداره؟مثال اتاقت خریدي؟آخه عروسک دوباره_

  ....خیاله بی ینگ که بدم توضیح برات جزییات با میکنم جاساز پسرو این من تا بریم مامان،بیا شو خیال وبی سرزنش_

  ....تابعد کن عوض لباساتو اول_

  ....رفت اتاق سمت وبه گفت باالیی بلند تمناچشم

 را رانهت صداي که کند آماده وچاپ طراحی رابراي چندتایی تا کامپیوتربود تاراداخل اخیرخانواده عکسهاي دیدن مشغول

  ....شنید بیرون از

  !کارداره ،باتو بردار اتاقتو تلفن!....تمنا_

  رابرداشت وتلفن درازکرد دست بود نشسته که حالت ودرهمان گفت چشمی

  .....بله،سالم_

  خانم؟ تمنا شما احوال!ازماست سالم_

  :پرسید ومتعجب نشناخت،کنجکاو اما بود صداآشنا

  ببخشید،شما؟_

  :گفت ازحیرت هایی رگه با تأخیر باچندثانیه صدا

  ...امیرم....نشناختی؟ واقعا_

  ...او به رسد چه امیررانشناخت چطورصداي که جاخورد هم خودش

  خوبی؟...امیر ببخش_

  ...بود امیرگرفته رادرصداي پیش دقایق سرخوشی جاي دلخوري

  !پرنسس شناختی باالخره پس_

  خوبن؟ اینا خوبی؟عمه نبود،حاال حواسم باورکن_

  چرابدباشیم؟ شما احواپرسی همه بااین_
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  !هستم یادتون به همیشه من_

  !منونشناختی،نه؟ صداي اونقدرکه_

  :گرفت رنجیدگی بوي ولحنش کرد رادرهم اخمهایش امیر طعنه

  !دیگه کردم عذرخواهی امیر،منم میاد پیش اشتباه_

  :گفت همیشگی وباصمیمیت مکالمه ابتداي لحن باهمان.آمد کوتاه وامیر راکرد کارخودش لحن همین

  .نداشتم تسلیمم،منظوري همیشه مثل بنده_

  :وگفت کشید عمیقی نفس تمنا

  داشتی؟ خبر؟کارم چه_

  !نداري؟ منو با زدن حرف حوصله میکنم حس که میزنی حرف جوري یه_

  امیر؟ داري جنگیدن قصد امشب_

  ....باتو اما توئه خاطر به نکن ،شک بجنگم باهرکی_

  :،گفت داشت همراه به وذهنش رادرچهره وحرص اخم مطمئنا که مصلحتی اي آمدوباخنده کالمش مابین فورا تمنا

  !میشه ،الزمت نکن حراج لطفاتو_

  خاکی؟ جاده به باززدي_

  !تفهیمه غیرقابل منظورت_

  کنم؟ سازي شفاف باید منظورم تفهیم براي_

  :گفت سردي دربرنداشت،به اي نتیجه که وسرد سوالی دوئل ازاین حوصله بی

  امیر؟ سررفته ات یاحوصله گرفته شوخیت_

  شدیانه؟ امتحاناتموم ببینم میخواستم هیچکدوم،فقط_

 تمسخردرکالمش هرچند.کند میداد،پنهان جبرآرامش کالمش به که ازمصلحت اي پرده رادرپس حرص کرد سعی

  ...نبود شدنی پنهان

  !بیخبرموندم ومن بوده درجریان مهمی موضوع چه_

  :اوگفت لحن به اعتنا امیربی
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  ! بیرون بریم دنبالت میام فردا_

  اجباریه؟_

  :امیرجاخوردوپرسید

  چیه؟ منظورت_

  !بود؟ دستوري لحنت فکرنمیکنی_

  !کردم خواهش_

  داره؟ دلیلی_

  :گفت میزد گیجی خودرابه اوکه ازرفتارولحن امیرکفري

  ! کنم سوال ازت درموردامتحانات آره،میخوام_

  !دارم وقت من مهمیه،نه موضوع نه!امیر متاسفم_

  :آرامترگفت کشیدوبالحنی ازسردرماندگی امیرآهی

  نمیدي؟ وقتتو یکساعت که دشواره اینقدرتحملم_

  سرکار؟ ازفردامیرم نمیتونم،چون باورکن_

  :سیدفوراپر مکث ازچندثانیه پس نشد،چراکه زیادطوالنی البته.امیربود ازبهت اي حکمفرماشد،نشانه که سکوتی

  کجا؟_

  :داد پاسخ شمرده ولحنی تمناباخونسردي

  زدم؟ حرف سرکار،نامفهوم گفتم_

  داده؟ چطوراجازه تمنا؟دایی چی یعنی_

  :روشد اش کالفه لحن وباالخره آورد کم تمنا

  ... باشه مرتبط م وپدر من به موضوع این فکرمیکنم_

  ...اماتمنا_

  :گفت قبلش جمله درادامه راندادودوباره اش درجمله پیشروي اجازه تمنا

  !پسرعمه اي دیگه شخص نه_
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  :گفت عمیقی کرد،بعدبانفس مکث چندثانیه امیردوباره

  !دنبالت ،میام کارتوبده محل باشه،آدرس_

  .کاردارم خیلی بدي اجازه اگه حاالم.برگردم میتونم وخودم نیستم ازلطفت،راضی ممنون_

  :گفت آرامی به امیر

  بشنوي؟ نمیخواي_

  !نه_

  : کرد زمزمه پرخواهش امیربالحنی

  ....من اما_

  :اوشد زدن ازحرف مانع مکالمه باردرطول چندمین تمنابراي

  برسون،خداحافظ سالم اینا عمه میبینمت،به زد،بعدا صدام ببخش،انگارمامان_

 عناییم به قراربود دیگران ازدید که اي رابطه پیرامون امیروحرفهاي سماجت همه ازاین.راگذاشت وگوشی زد تندتندحرف

 راخاموش تورمانی وباحرص نداشت هم دیدن عکس دیگرحوصله.کرد نگاه کامپیوتر صفحه به.دیگرتعبیرشود،متنفربود

  ....داد تکیه صندلی پشت رابه وسرش کرد

  تمنا؟ امیرچیکارداشت_

  :گفت سادگی وبه مادرسربرگرداند باصداي

  !همین.کرد احوالپرسی_

  :گفت ومن من وکمی مکث تمناباچندثانیه.کرد براندازش مشکوك بانگاهی ترانه

  !کنید سرش به دست اي بهانه یه به کارداشت بامن امیر بعد به ازاین...دارم،اگه خواهش یه مامان_

  :گفت متعجب ترانه

  چرا؟_

 نگاهش.خورد نمی قدرجا این واال دهد می جواب چندتایکی هم همراهش اوبه تماسهاي به تمنا که دانست نمی

  :وگفت دوخت دستهایش وبه مادرجداکرد شده خیره راازنگاه

  !بشه بقیه سوءتعبیربراي باعث نمیخوام_
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 واوباخوشحالی آمد تمنا کمک پدربه بزند،صداي حرفی ازآنکه پیش گردشداما بعدازچندلحظه ناباورترانه چشمهاي

  باشد بسته مادر براي کوتاه جمالت ودرهمان رادرهمانجا بحث اینکه امید به.مادرگریخت چشمهاي ازمقابل

★★★  

  :خودکشید سوي رابه نگاهش بهنام صداي که بود وسایلش کردن مرتب کار،مشغول معمول ساعت اتمام از پس

  مقدم،کارچطوربود؟ خانم نباشید خسته_

  :وگفت کرد میهمان ازسررضایت تبسمی رابه لبهایش مردجوان دوستانه لبخندولحن

  !بود،ممنونم چیزخوب همینطور،همه شماهم_

  .اینجاحاضربشید وپرانرژي راضی همینطور همیشه امیدوارم_

  !نشه همکاریمون ادامه از مانع خاصی شرایط اگه البته!حتما_

  :گفت وکوتاه آرام اي باخنده.گرفت خوبی منظوراورابه بهنام

 خسته خب...بود خواهیم خوبی همکاراي مطمئنم گذرد،من می وهمی است روان آب نگیرید،زندگی سخت_

  ....دفترسربزنید،بفرمایید به ازرفتن پیش کنید لطف مقدم خانم ونگیرم،فقط بیشتروقتتون نباشید،بهتره

 اي قهطب نیم در واستراحت غذاخوردن دیگراجازه ونیم ساعت تایک دیگرهمکاران وبسان مقررات تمناتشکرکردوطبق

  :گفت اتمن به بانگاهی میکرد راباز غذا روي فویل که درحالی هانیه.بود،داشتند کارکنان به مختص که شده تعیین

  چیه؟ اینجا به راجع نظرت خب_

  !برسم قرارداد تاپاي فکرکنم_

  رولوداددیگه؟ قضیه ناصح اقاي زدن حرف لحن این خب...میشی توفکرنکن،نابود_

  بشه؟ تنگ جات حاالتوناراحتی،میترسی_

  .درآمد آخش کردکه تمنا نثاربازوي جانانه اي ضربه هانیه

  شد خنک دلم!آخیش_

  :گفت هانیه ضربه جاي ماساژدادن درحال تمنا.خندیدند همه ها بچه

  !مغایره اینجا وسخت سفت مقررات با خرده ها،یه اخالقه خوش خیلی ناصح آقاي امااین_

  :وگفت زد اش جوجه تکه به گازي سیما

  !قراداد پاي رفتی بهنام،دیگه تمناجون،بگو باش راحت_
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  :گفت خندیدوهانیه تمنا

  .میاد وکنار میده هافرجه بچه به جاداره که خوبه،تااونجایی خیلی بهنام اخالق_

  :وگفت کرد آخی آخ نگین

  !جانخوره ودید جالدصفت شازده دفعه یه اگه بگوهانی،بذار ،ازشمرشم میگی ازعلی_

  :پرسید باکنجکاوي تمنا

  کی؟_

  :گفت هانیه

  !بودم گفته که اینجاست،بهت اصلی صاحب به منظورش_

  دیگه؟ الهی آقاي همون_

  :گفت باخنده نگین

  !میاد بهش بیشتر عزرائیلی آقاي_

  چرا؟!وا_

 يا میشم،چنددقیقه مستفیض ازدیدارشون هرموقع که دارم ارادت اونقدربهشون شخصه به اخالقه،من خوش که ازبس_

  .کنم می سپري کما تو رو

  :راکنارگذاشت لیوانش خنده با هانیه

  !پخ....بخند غش وغش بزن حرف لحن بااین خودش مقابل داري عرضه_

 آنها یفازتعار کنجکاو تمنا.زدند زیرخنده باهم همه اینبار.کشید زیرگلویش کردن سالخی راشبیه دستش حال درهمان

  :گفت

  فجیعه؟ اینقدراخالقش واقعا_

  ..میندازه راه سوزي آدم کوره یه اینم باشه،بتونه هیتلرمرحوم ازنسل اشه،فکرکنم دقیقه یه براي فجیع_

  :داد وادامه انداخت اندامش به نمایشی اي لرزه سپس

  !روویبره بیصدامیرم افتم می یادشم!....خدا واي_

  :گفت نگین به اي باضربه هانیه
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  !بگو مزخرف دیگه،کم بسه_

  :پرسید کنجکاوي با آنها وبحث خنده دخترهاپیوست،بادیدن جمع به وتازه بود بیرون که آرزو

  چیه؟ جریان_

  :گفت نگین

  !ونهبم درامان احتمالی شد،ازصاعقه ابري فروشگاه آفتابی هواي دفعه یه اگه که کنیم می رسانی اطالع تمنا به_

  :گفت کنان وخنده نشست میز پشت آرزو

  !میکنید رد اطالعات مسیحا درمورد پس_

 عنیی مسیحا.بشرنداره این اخالقی باخوش سنخیتی کردن،هیچ انتخاب شازده این براي اسمی چه خداوکیلی!بله_

  !افتادنه وپس مردن معنی به خاص درمواقع آقا این زیارت اما بخشیدن وحیات دمیدن

  :گفت درذهنش نام مرور وبا کرد راکنترل اش خنده تمنا

  !قشنگی وشهرت اسم چه_

  :گفت آرزو

  ...میبینیش که درمواقعی فقط اما شم فدات قشنگه خودشم_

  :داد راادامه آرزو جمله نمایشی لرزه باهمان نگین

 منزل اب بود مساوي اینجا موندگاریم که نمیادواالمن اینجا تاماهم سال خوبه کن،خداییش زمزمه اشهدتو مسلمونی اگه_

  ....زهرا بهشت تو ابدیم

  :گفت هانیه

  .برنمیاد ابهت اون به وشرکتی بزرگی این به فروشگاه ازپس که نباشه جدي اگه_

  :گفت نگین

 ايابروه میان عمیق خط یه که کرده اخم اونقدر میخوره؟ ترك لباش یا میبره دزد مالشو بزنه لبخند گهگاهی اگه_

  .....انداخته جا خوشگلش

  :وارگفت وزمزمه رویا تمثیل به وباحالتی کرد قفل اش رازیرچانه دستش سپس

  ....هست هست،پولدارکه که خوشگل.میکردم تورش نبود،خودم بداخالق اگه_

  !نگین کن اعتراف وبهش ببند چشاتو استتارمیکنه،پس هارو زشتی که معجونیه عشق_
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  :کرد راگرد وچشمهایش نشست صاف نگین

 وپولداري خوشگلی.....واه...واه...کرده زیادي جونم کنم،مگه خودموقرائت اعدام حکم نکرد وصیت مرد که پدرجدم_

  ...کنم،اونوقت نگاش بار یه نکردم جرأت دوسال این بخوره،توي توسرش

  ...افتاده سوزي وروغن ریپ ریپ به که خواستگاریش اومده انگاراالن حاال!بابا خب!اوووه_

  :گفت دادو بیرون اش ازسینه وصداداري سنگین نفس نگین

  !سرکنه گودزیالخوشگله بایدعمرشوکناراین که بدبختی اون براي کبابه دلم_

  .....رفتند استراحت براي سویی به خندیدندوهرکدام باردیگرباهم

★★★  

 ایشه قدم.افتاد شوهرعمه ماشین به ازهمانجاچشمش که پیچید خانه اماعریض فرعی کوچه وداخل شد پیاده ازتاکسی

 کاش...تاکی؟ اما...دیگر بازي بلندشد،دوباره ازنهادش امیرآه بادیدن گیرکرد،اما وبرگشتن رفتن ،انگارمیان شد شل

 هایشحرف ومیان درلفافه ،بارهاشود ورها بزند دیگران حرفهاي روي قرمزباطل حکم قوي زودتربادستی هرچه میتوانست

 باتمام که بودامیر وبدترازهمه نمیکرد تلقی جدي کسی ندارد،اما بحث این پیداکردن ادامه به بود،تمایلی فهمانده بقیه به

  .ندتربودخوشای نا چیز ازهمه واین میداد رابروز درقلبش دار ریشه محبتی احساس ازگذشته بیش روز روزبه تمنا سردیهاي

  شد راه ادامه به مجور آمدوتمنا پیش دیدنش محض امیربه

  !وعزیزمن خودخواه دختردایی شد عرض سالم_

  ...کرد وسالم آورد لب به لبخندي زحمت به تمنا

  کجا؟اینجاکجا؟ شما_

  :وگفت برداشت قدم بااو امیرهمگام

  !ینمشب معرفتم،اومدم وبی زیبا دختردایی برعکس نمیدن،منم مهري بی با رو مهري بی جواب که نقله االیام ازقدیم_

  .هستم احوالتون جویاي همیشه من_

  !نمیدي جواب تلفنمم به دیگه تعارفه،چون اینکه_

 بد حالی باو لرزاند را دخترجوان قلب درنگاهش شیفتگی گرماي موج اما بزند حرفی اوبرگشت،خواست سوي به تمنا نگاه

  ...بدترشد داد،حالش راادامه ترحرفش شیفته بالحنی امیر برگرفت،وقتی دیده

  !عزیزي بازم ببندي منم نابودي به کمر اگه که میدونی ولی_
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 تمنا هم پایش رد امیردرپس داغ هاي نگاه کرد،اما تند قدم کوتاهی وباعذرخواهی بیشترراجایزندید وتعلل ایستادن تمنا

 خوب روزهاي وهمراه کودکی زیباي دوران ازهمبازي همه تااورااین سربرداشت ازکجا عشق همه این راستی راترساند،به

  ..را اشان تکرارناشدنی خاطرات میکرد،حتی ویران هایش چیزراباحرف همه کرد،چراامیر دور نوجوانی

 داشت ترابسیاردوس خواهرپدرش فریبا،تنها عمه.گریزنیافت براي راهی گشود آغوش رویش ولبخندبه باعشق عمه وقتی

 گزیدنش ازدوري که عمه روبه ادب درنهایت بااینحال.میکرد دور راازقلبش همیشگی وآرامش راحت حال نگاههایش اما

  :میکرد،گفت گله

  !جون عمه شده شلوغ خیلی سرم باورکنید_

  :گفت آرمادا

  !میري دردسر وبی راحت جا واالهمه میشه شلوغ میرسی ماکه به سرت_

 می دعوا به کارشان سرکوچک گل سریک وحتی ساختند نمی باهم هم آورد،ازبچگی رادرمی آرماداکفرش همیشه

 راحت فکرش بود،خواندن آرماداپرازتمسخر نگاه.بودند داده کنایه خودرابه ودعواهاجاي بودند شده بزرگ کشید،حاال

 طعنه درجواب خونسردي با تمنا..اما آورد خواهد برسرتمنا چه خواهرشوهري باسمت که بود اندیشه دراین بود،مسلما

  :وپوزخندآرماداگفت

  .ببخشید شما میشه،پس مانع کارم نمیرم،یعنی جایی وتارا عزیزجونم جزخونه که مدتهاست من_

  :وگفت کرد اي خنده آرمادا.نکرد امااعتنا رادید اش غره مادروچشم لب گزیدن وضوح به

 ازخونه یرونب میکنه فکر ندونه هرکی کارکه میگی میشه،چنان تفهیم اشتباه آدم امربه که میزنی حرف تمنابالحنی_

  !شدي شاغل

  :مادرگفت وابروآمدنهاي چشم به توجه تمنابی

  غیرازاینه؟ مگه_

  :بیاندازد،گفت خنده رابه بودتمنا مانده کم که وبابهتی ماسید آرمادا لبهاي روي خنده

  کاري؟ مشغول ازخونه واقعابیرون_

  بستم امروزقراردادمم هرحال به اما بیشترنگذشته چندروز آره،البته خب_

 برایش کمی چیزیکه. بود محسوس خوي امیرامتدادیافت،به صورت وروي وآرماداچرخید عمه میان که کوتاهی نگاه

  :گفت دوباره آرمادا.بود دراینباره امیر وسکوت آنها مطلق خبري نمود،بی می عجیب

  !بودي دوستت خونه تااالن کردیم مافکرمی ولی_
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  عزیزم فکرکردي اشتباه_

  :مشهودبود،گفت ونگاهش درلحن کامال که دلخوري فریبابا

  کرده؟ قبول چطور نیست،بابات تومناسب مثل دخترقشنگی براي اماعزیزم،کاربیرون_

  عمه؟ داره ایرادي چه_

  ...و مرده مال کاربیرون_

  :گفت عمه جمله مابین کوتاهی تمناباعذرخواهی

 رزط جون،این عمه قرارگرفتن کنارهم امروز ندارن،دختروپسرتوجامعه باهم تفاوتی هیچ جنسیتشون جز ومرد زن االن_

  ...ورفت شد فسیل فکرا

 گردی مسیري رابه بحث کرد وسعی رفت تمنا به عصبی اي غره چشم ترانه خورد گره درهم وضوح به که عمه اخمهاي

 کوتس براي شماتت.نچرخید بارمادرش شماتت نگاه دیدن براي وسرامیرهم نشد باز فریبا چهره تاآخرشب بکشاند،اما

  ......فکرش وطرز تمنا درمقابل

 تانشدوس از پیام وچند برداشت اش گوشی.شد اتاقش وارد هیجان وبی راکد ازشبی عمه،خسته خانواده ازخداحافظی بعد

  ...سرچرخاند مادر صداي با که بود دوستانش هاي پیامک با سرگرم.شد دادن جواب مشغول ساعت به توجه بی.دید

  ؟ ات عمه خانواده مقابل بود رفتاري چه این_

  :پرسید وبامنگی نشست مادرصاف عصبی وکمی بار شماتت ولحن چشمها باوجود

  مگه؟ شده چی_

  :گفت تر عصبی نگاهی وبا شد اتاق وارد مادر

  ،نه؟ چیه منظورم نمیدونی تو_

  ....که سوالیه بیست اگه_

  شی؟ بزرگ میخواي کی تمنا؟آخه میشه عایدت چی من دادن ازحرص_

  !بدم توضیح تا چیکارکردم بگید خب...کنید جرم مجازاتم،تفهیم از قبل کردید عادت شما هرموقع_

 لز اشون همه چشم توتخم صاف امشب نفهمن،اونوقت کارت درمورد چیزي اینا عمه نکردم سفارش بهت قبال مگه_

  بودي؟ سرکار وگفتی زدي

  :گفت عمه خانواده روي مادر همیشگی ازحساسیت کالفه تمنا
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  !دادم وجواب بود؟پرسیدن چی مشکلش_

  میزنی؟ حرفو این که نمیشناسی اتو عمه عقاید تو_

  :انداخت باال شانه وباخونسردي برخاست تمنا

  !من مرتبطه،نه هاش بچه ونهایتا خودش به وطرزتفکرعمه عقاید_

  !داره مستقیم ارتباط خانواده این عقاید با ات آینده مربوطه،چون توهم به_

  :انداخت نجهپ گلویش به وبغض خفگی احساس.کرد پیشروي شدوتاگلویش پاشیده زهر تلخی به تمنا درسینه چیزي

  مامان؟ چیه منظورت_

  :اوگفت وناباور زده بهت وچشمهاي چهره به اي موشکافانه بانگاه ترانه

  !بود اینجا چی خاطر به امشب ات عمه خبرنداري بگی میخواي_

  !نه_

  :شد کالفه ترانه

  ....وامیر تو بین بحث کردن رسمی خاطر به که تمنا،معلومه نزن گیجی به خودتو_

  :کرد راقطع مادر حرف تعلل بی تمنا

  !مامان نکن قبول ازعمه موضوع بااین دررابطه رو اي خواسته هیچ_

  :گفت دوباره اما چسبید کامش به ازبهت ثانیه چند ترانه زبان

  !پیچیده فامیل بین نامزدیتون قرار که میزنی حرفو این حاال_

  :نریزد هم رابه اوضاع وغبضش باشد خونسرد تا رابکارگرفت اش سعی تمام تمنا

  !میکنه سوءتفاهم رفع هم خودش شده موضوع این وجوداومدن به باعث هرکی_

  :پرسید مادرباحیرت

  مخالفی؟ باامیر بگی میخواي_

  !باشم کرده موافقت نمیاد یادم_

  بودي؟ ساکت چراتااالن پس_

  بخواد؟ تاجواب پرسید چیزي ازمن کسی مگه_
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  بشه؟ بابلندگوجارزده باید داشت؟حتما معنایی چه باامیر دائم وآمداي رفت این پس_

  !گرفته من بارفتاراي جوابشو امابارها نزده حرفی تاحاال امیر مامان_

  چی؟ یعنی_

  !کنه بیرون ازذهنش بگیدافکارباطلشو هم عمه به یعنی_

  :ردک راباز وگوشی نشست تخت روي دوباره خونسردي وبا زد لبخندي خشکید صورتش ناباورمادرروي نگاه وقتی

  ..... که مامان؟هانیه ،بخندي بخونم پیامک برات_

  :گفت باحرص او مبهوت ه نگا کشیدودرمقابل راازدستش امامادرگوشی

  میکنی؟ نگاه گوشی به راحت باخیال نشستی ،حاال رسوندي تاسرحدسکته عصبانیت ازشدت منو_

  :شد اتاق وارد همسرش عصبی صداي پدرباشنیدن که بود نزده هنوزحرفی تمنا

  چیه؟ عصبانیت همه این خانم؟دلیل چیه داستان_

  :کرد تمنااشاره به ترانه

  !بپرس ازایشون_

  :گفت پدر کنجکاو نگاه دیدن محض به تمنا

  .شدم گیج باورکنید...بابا دونم نمی_

  :گفت عصبی ترانه

  زدي؟ راه اون به یاخودتو نمیدونی_

  :داد وادامه همسرش به روکرد

  زد،نه؟ حرف فریبا که وحاضربودي حی امشب خودت!...فرهاد_

  :انداخت ودخترش همسر به نگاهی باتعجب فرهاد

  ....نداشتی،پس باامیرمخالفتی بود؟توکه چی اشکالش_

  !ماروکرده آبروي قصد اش عجوالنه باتصمیماي که بپرس ازدخترخانمت_

  چی؟ یعنی_

  !باامیرمخالفه!هیچی_
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 بغضش نشکست باوجود حتی کند سکوت نباید دانست می کرد،تمنا نگاه تمنا ،به رفت باال ازسرتعجب فرهاد ابروهاي

....  

  شده؟ آبروریزي باعث گفتنم نه حاال که بودم موافق کی من آخه_

  :پرسید فرهاد

  نداري؟ امیر به اي عالقه بگی میخواي_

  !بوده نداشتم داداش مثل همیشه!... نه_

  :کرد نگاه همسرش به باتعجب فرهاد

  !موافقه؟ گفتی توکه_

  !میشه پشیمون دونستم می ازکجا من_

  :گفت بغض با تمنا

  !وده؟ب اشتباه تعبیرشما که چیه من تقصیر مامان،آخه بشم پشیمون حاال که فکرنکردم امیر به وقت هیچ من_

  :گفت بزند،فرهاد حرفی ترانه ازاینکه قبل

  خواستگار؟ یک عنوان فکرکنی؟به امیر به نمیخواي حتی_

  :جنباند سري فرهاد.گفت نه راحتی وبه افتاد زیر به سرتمنا

  !منتفیه چی همه باشه،پس_

  :متحیرگفت ترانه. کرد نگاه فرهاد به شدومشعوف گرم ازخوشحالی تمنا تن

  میدي؟ چی رو فریبا جواب_

  .خبربودیم بی ازنظرتمنا که ومیگیم حقیقت!ساده خیلی_

  بزنیم؟ زیرقرارهامون که میگذره سادگی همین به فکرمیکنی_

  !نیست درش خاصی نکرد،پیچیدگی قبول تمنا که ساده ي خواستگا نشد،جزیه گذاشته قراري هیچ_

  :داد رادرهواتکان دستش اینبارباحرص ترانه

  !نمیشم طرف باخواهرت من...وفریبا میدونی خودت!نداره ارتباط من به پس_
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 آرامش درپ چشمهاي افتادن وبرهم لبخند اما کرد نگاه پدرش به بااستیصال تمنا.رفت بیرون ازاتاق وعصبی راگفت این

  ........است رسیده پایان نقطه به جریان این که بود کرد،مطمئن

  

  

  فصل دوم:

 به چیز همه.گذشت می کارش تازه درمحیط تمنا حضور اززمان ونیم ماه یک وتقریبا شدند سپري سرعت به روزها

  ....دمیش گرفته ازسر بامادر بحث وبازهم دید می را عمه وخانواده امیر که مواقعی جز البته رفت می پیش خوب نظرش

 مانجا ممکن نحو بهترین به را اش وظیفه توانست خوبی به حضورداشت فروشگاه محیط در که اندك مدت درهمان

 نترلک مهارت با والبته تنهایی به بودوتمنا کرده خداحافظی فروشگاه هاي ازبچه صدري خانم که بود مدتی وحاال دهد

 رااز یصدای قفسه داخل وسایل کردن مرتب درحال که بود مانده کاري وقت پایان به ساعتی...گرفت دست به را اوضاع

  ....شنید سر پشت

  شدي؟ گم ها قفسه یاداخل هست اطراف متوجه حواست_

  :گفت میکردجدي نگاهش مستقیم که مردجوانی بادیدن

  .وبفرمایید امرتون_

  :کرد رابرانداز دخترك خاص بانگاهی مردجوان

  !تویی جدید فروشنده پس_

  !باشه شما براي توضیح به لزومی فکرنمیکنم_

  :میرسید نظر به وپرصالبت جدي کشیده درهم باابروهاي جوان مرد چهره

  !جون بچه بده منو جواب درست_

  .هست پاسخگوتون زیرین طبقه حتما اما نیست ساخته ازمن گویاکمکی_

  .ریدازجاپ هم تمنا ازوسایل مقداري بافرریختن همزمان که کوبید مقابل میز روي دست کف با اي ضربه چنان مردجوان

  ...بلرزد باهم وقلبش گوشش پرده که آنقدربلندبود اش وعصبی محکم صداي

  بچه؟ دارم باتوشوخی من مگه_

  :سربگرداند بلندتري وباصداي
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  ....بهنام_

 عقب ندقدمچ ناخوداگاه.لرزید وبرخود کرد عمل سهمگین اي صاعقه مثل اما نورپاشید تمنا تاریک نوربرمغز شبیه فکري

  ...درکارنیست اشتباهی بود لرزید،مطمئن برخود مردجوان عصبی وازنگاه کرد گرد

  :شد نزدیک مسیحا به فورا بهنام

  میزنی؟ مسیحا،چراداد شده چی_

  .هست پاسخگوتون زیرین اماطبقه نیست ساخته ازمن گویاکمکی_

 تمناهم ازوسایل مقداري بافروریختن همزمان کوبیدکه میزمقابل روي دست باکف اي ضربه چنان مردجوان

  .بلرزد باهم وقلبش گوش پرده که آنقدربلندبود اش وعصبی محکم صداي.ازجاپرید

  بچه؟ دارم شوخی باتو من مگه_

  :سربرگرداند بلندتري وباصداي

  ...بهنام_

 عقب چندقدم ناخوداگاه. وبرخودلرزید کرد عمل سهمگین اي صاعقه پاشیدامامثل تمنا نوربرمغزتاریک شبیه فکري

  ...بود گندزده...درکارنیست بوداشتباهی برخودلرزید،مطمئن مردجوان عصبی وازنگاه گردکرد

  :شد مسیحانزدیک به فورا بهنام

  مسیحا،چرادادمیزنی؟ شده چی_

  کرده؟ واینجااستخدام این یامهدکودك؟کی اینجافروشگاهه_

  :وگفت خورد چرخ مسیحا وعصبی تمنا مبهوت چهره میان بهنام گیج نگاه

  مگه؟ رسیدن،چطور کاري توافق به بامن مقدم خانم_

  !اخراجه االن همین ایشون_

  ...دهد توضیح تا کرد دستی پیش اماتمنا اوجاخورد تندي همه ازاین بهنام دهان

  هستید؟ الهی آقاي شما دونستم عذرمیخوام،نمی_

  :گفت دخترك روبه تند ولحنی تیز بانگاهی مسیحا

  بامشتریه؟ برخورد طرز چه نشناختی،این منو که مثال فرض نیار،به عذربدترازگناه_

  ....فکرکردم نمیکنه،من شمابرخورد مثل مشتري هیچ خب_
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  :گفت باتحکم اتاق سوي به رفتن ودرحال بشنود دیگري نکردتاتوضیح مسیحادیگرمعطل

  !کن گفتم،بیاتسویه که همین_

  :گفت بهنام.رابرداشت وکیفش برگشت درهم اي باچهره تمنا.ورفت راگفت این

  کجا؟_

  :کرد نگاهش تمنابااخم

  !وداد اخراجم حکم شفاف خیلی برخوردتون خوش رییس فکرکنم_

  :آورد بهنام لب به لبخند کالمش لحن

  رهاکنی،ها؟ مارو نمیخواي من،شماکه بسپاربه داستانو این_

  کارکنم؟ براتون باالتماس یعنی_

 طرف بامن شما اینجانداره،پس زیادي وآمد رفت الهی آقاي!میدید باماادامه همکاریتون وبه میذارید خیر،منت_

  ...دختر صبورباش... برگردسرکارت خوب دختراي مثل حاالم!...حسابی

 بهنام.وبرگشت آورد لب به اي نیمه نصف لبخند اما بود ناراحت کرد،بااینکه راآرام تمنا بهنام وصمیمی مهربان لحن

  ...رفت اتاق سمت وبه تشکرکرد بامتانت

  :وگفت شد اتاق وارد بهنام

  پسر؟ درمیري توچرااینقدرزودازکوره_

  :پرسید بااخم او سوال به توجه بی مسیحا

  ؟ روردکردي دختره_

  !خوبه مقدم کارخانم!نکن شلوغش الکی توهم!نه_

  :باتمسخرگفت مسیحا

  !بندازن راه تاکارمو میکنه راهنماییw.cمنوبه شده،داره چندبرابر اش غرفه هاي مشتري برخوردش طرز بااین حتما_

  :باالرفت کمی دوباره مسیحا عصبی صداي که بلندخندید بهنام

  میخندي؟ چی به!...زهرمار_

  :اوولوشد مقابل مبل روي اش خنده باکنترل بهنام
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  ...و فشاري تحت سرخه،فکرکرده چشمات دیده دختره خب!نه کارشوبلده،میگی میگم_

  !نگو چرت...بهنام شو خفه_

  :کرد بلند دست مجدد اي باخنده بهنام

  !نشو برزخی بابا،دوباره باشه_

  !بره کن بروتسویه_

  !خوبه کارش پسر،دختره بیا کوتاه_

  :کرد معناداربراندازش بانگاهی مسیحا

  !بره؟ نداري دوست_

  !خوبیه فروشنده!نه که معلومه_

  :زد مسیحاطعنه

  است؟ بچه زیادي فکرنمیکنی_

  چیه؟ منظورت_

  داري؟ نگهش مصري خودت خاطردل به نکنه_

 وپس برگشت مسیحا سمت به دوباره.کرد نگاه بود ازدید اي درنقطه که تمنا به جا ازهمان وباتعجب خورد اي یکه بهنام

  :گفت مکث ثانیه ازچند

 جااین کسی گرفتی تودرپیش که روشی بااین مسیحا نداره،اما کارخوبش جز دلیلی خانم این اصراربرنرفتن_

 کارمون نقورو پیشبرد براي کمکشون به وماهم میگیرن میکشندحقوق که زحمتی درقبال ها بچه این...موندگارنمیشه،

 خواهش ، نهمیک دلسردشون کار به نسبت بد وبرخورد ومتقابله،سختگیري معلوم رابطه یه امون رابطه داریم،پس احتیاج

  .ممیکن تسویه بدونی صالح که باهرکسی االن همین بخواي اگه احوال تجدیدنظرکن،بااین تورفتارت میکنم

  :گفت قبل به نسبت مالیمتري بالحن کوتاهی ازسکوت پس مسیحا

  دلخورشدي؟_

  :زد لبخندي بهنام

  .دادم مشکوکتو سوال وجواب گفتم نظرمو عزیز،فقط پسرخاله نه_

  :کشید عمیقی ونفس برد موهایش الي البه مسیحادست
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  !ره انفجا به رو مغزم که ریخته سرم روي ودرگیري مشغله اونقدر که میدونی_

  !میاره جا حالتو کردنت باداماد روزا همین ایشاالخاله_

  ...خندید بهنام که کرد نگاهش مسیحابااخم

  !نمیکشم ازمادر کم که نذار سرم سربه تودیگه_

  !فکرته به بده مگه_

  ...بهنام_

  ....کرد اکتفاء جان کم لبخندي به فقط مسیحا ،اما بلندکرد اي خنده بهنام

  :گفت مکث بااندکی ازرفتن ،اماقبل وبرخاست راسرکشید اش قهوه مابقی سپس

 دفعه ماا کردم پوشی چشم تو خاطر به اینبار ،چون کنه درست رفتارشو بگو داري رونگه دختره میخواي اگه.... راستی_

  ...بگو همشون به وبره،اینو بگیره راهشو باید خودش بازي لوس کوچکترین با بعد

 آرزو...افشردر پارکینگ ودکمه رفت آسانسور سمت به کردوفورا خداحافظی پوزخندش به اعتنا وبی او دست بافشردن بعد

  :خندید بلند باصداي

  !بگو راستشو من تمنا،جون کرد قاطی اینجوري که گفتی چی_

  :شد درشت وچشمهایش افتاد مردجوان وفریاد عصبانی چهره یاد دوباره تمنا

 نگام وداشت بلعیدنم قصد که اژدهایی مثل..تودهنم اومد قلبم که هوارکشید بود،چنان هیوالیی چه این...برخدا پناه_

  ...کرد

  :گفت نگین

  !دختر بودیم داده بهت زمینه پیش کنم،ماکه خیس خودمو بود نزدیک تو جاي به من_

 اینجوري بود نجوییده مغزمو خرکه واال کرده منور فروشگاهو واال حضرت دونستم می مزاحمه،چه فکرکردم من بابا_

  ...و داره درد دل زدم حدس...گندزدم فهمیدم کشید روکه داد!...بزنم حرف

  ...رفتند بیرون خروجی از کردن صحبت خندیدندودرحال باهم ها بچه

  :گفت تاکسی داخل نشستن محض به

  ....چهارباغ خیابان میرم آقادربست_

  ...رفت پیش داد آدرس او که مسیري سمت کردوبه اطاعتی مرد
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 آغوشش به تافورا کرد آماده را خودش شنید که را عزیز رافشردصداي آن وچندبارمتوالی گذاشت زنگ راروي دستش

 پذیرایش باز آغوش با او ناگهانی ازدیدن ومشعوف مبهوت ومادربزرگ کارراکرد این درهم شدن باز محض به که بپرد

  ..شد

  :وگفت برد پیش داشت دردست راکه گلی دسته

  ببرم؟ پیش کارمو گریه با یا پرروداري مهمون یه براي جا_

  :رابوسید اش گونه دوباره وبامهربانی راگرفت گل عزیزدسته

  !نمیزنی حرفی چنین دیگه وقت هیچ دارم حضورتوچقدردوست وبیشترازاون اتو خنده بدونی اگه_

  :گفت خانه حیاط ومرتب زیبا همیشه باغچه تماشاي ودرحال افتاد عزیزراه تمناکنار

  !تنها ،تنهاي بگردم محبتت همه دوراین_

  :گفت خانه داخل به هدایتش ودرحال کمراوگذاشت پشت دست عزیز

  !خدانکنه..عزیزکم حرفارونزن این_

 وردخ بالذت بود کرده اوآماده راکه شربتی.کنارعزیزبازگشت سرعت وبه گذاشت اتاق داخل نامنظم را تمناوسایلش

  :وخندید

  .میکنم ها،جمعشون شده وپال پخش وسایلم دوباره نگی مامان عزیزبه_

  :کرد نگاهش عزیزخندیدوبالذت

  !اته وآینده خودت براي میگه هرچی هم ترانه اما گلکم رفتارکن داري هرجوردوست اینجایی تاوقتی_

  بمونم؟ تاشنبه نداره کنم،اشکالی سوءاستفاده میخوام تااینجام شده،اما حساس خیلی جدیدا اما عزیز میدونم_

 خورد،بادیدن زنگ موبایلش باعزیزبودکه گفتگووخنده کردوتمناخندید،مشغول سرزنشش همیشگی ولبخند عزیزبانگاه

 وراوف ندید راجایز تعلل.آید می عزیز خانه به مادربگوید به بود رفته یادش.زد سرخود به آرام اي ضربه منزل شماره

  ...پیچید درگوشش مادر نگران صداي ارتباط شدن وصل محض به که داد راجواب گوشی

  کجایی؟ معلومه!تمنا_

  جونم، مامانی سالم_

  :کرد ضمیمه راهم اش عصبی اماصداي مادرراشنید بلندوآسوده نفس

  تو؟ گذشته،کجایی ونیم ازنه سالم،ساعت علیک_



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣۴ 

 

  ...نمیام خونه مامان،امشب نباش نگران_

  کجایی؟ نمیاي؟میگم که چی یعنی_

  !مامان عزیزم نگفتم،خونه هنوز واي_

  ...بودن درشبکه که گوشیتم هوا،اون سربه دختره رفت هزارراه بزنی،دلم زنگ یاحداقل بگی نباید بري اونجا میخواي_

  ...واومدم کرد عزیزو هواي دلم دفعه یه خدا به برق،بعدشم به زدم االن بود،همین شده خاموش_

  !،خدامیدونه برمیداري بچگی هاتو خیالی بی ازاین دست کی_

  ..میکنم حواسموجمع بعد به دیگه،ازاین ببخشید خب_

  !چقدرپشیمونی معلومه میکنی که اي باخنده_

  :اینباربلندخندید تمنا

  دیگه نخور برم،حرص قربونت الهی_

  چطوره؟ مامان...چشم،_

  :گفت میکرد بالبخندنگاهش که عزیز به تمنابانگاهی

  کنی؟ صحبت باهاش وبدم بهتره،گوشی ازهمیشه گلش دسته باوجودنوه_

  میمونی؟ تاکی آره،فقط_

  فروشگاه میرم ازهمینجا صبح شنبه_

  آلوها؟ زرد یه واسه باالنري اونجا ازدرختاي دوباره تمنا..خوب، خیلی_

  مامان؟ داري سفارش بازم..چشم_

  !زعزی به وبده گوشی وحاالم باش جمعه،مراقب کامال بابتت خاطرم هستی کنی گوش وحرف راه دخترسربه ازبس_

 لراداخ سفره بساط بود زدن حرف اومشغول ،وتا.عزیزداد دست رابه وگوشی کرد وخداحافظی گفت چشم باخنده تمنا

  :گفت وبالبخند داد تمنا رادست گوشی تلفن ازقطع پس عزیز.عزیزچید باصفاي اما کوچک ایوان

  عزیزکم؟ میکشی چراتوزحمت_

  پسندي؟ نمی چیدنمو سفره سلیقه یا بشکنم ظرفاتو میترسی_

  : کرد دلی ازته اما کوتاه عزیزخنده
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  ...عمرمادر اي خسته آخه... ازتو امان_

  :وگفت نشست کنارسفره باخنده تمنا

  !شدم واستخون پوست نمیذاره،میبینی توتنم جون جامیکنم جابه که کوهایی این..عزیز گفتی آخ_

 یگد ته ظرف بعد کوتاه دقیقه وچند برخاست عزیزدوباره کوتاه ازچنددقیقه اماپس شدند مشغول وباهم عزیزخندید

  :وگفت گرفت تمنا زده ذوق هاي چشم رامقابل

  .بیارم بود رفته امایادم نمیده مزه غذابهت دیگ ته بدون میدونم

 البخندب وعزیزفقط بلعید وباولع کرد آغشته وخیار ماست به را دیگ ته اي وتکه رفت مادربزرگش صدقه قربان تمنا

 همراه به اش سالخورده مادربزرگ وخصوصا همه رابراي وطراوت زیبایی همیشه دختر کرد،این نگاهش وعشق

  .....است خاص عزیز درقلب تمنا جایگاه دانستند می همه که داشت،تاجایی

★★★  

 تنها به هک همیشگی خاص مادرباعطوفت.میزبرخاست ازپشت کوتاه تشکري کردوضمن راپاك لبهایش روي بادستمال

  :داشت،گفت پسرش

  پسرم؟ کشیدي دست ازغذا که نخوردي چیزي_

  .نداشتم زیادي مادر،میل ممنون_

  :کرد متوقفش مادر که هابرود پله سمت به وخواست بخیرگفت شب سپس

  زودي؟ این به حاالکجامیري_

  .ام خسته کنم،خیلی استراحت میرم_

  :مهرگفت به آمیخته وبااخم میزبرخاست مادرازپشت

  !دیگران به برسه خبریم،چه بی ازاحوالت که میبینیمت اونقدرکم پسرم،دیگه بیشترکنارماباش کمی_

  :وگفت کرد مداخله آنها درگفتگوي بابدجنسی مهاسا

  !بیفتند وزحمت خرج به حسابی حالت خبرگرفتن براي مجبورن مردم اونقدرکه_

 زحمات مامت ریزش باچشمک مهاسا که بیشترخواست توضیح ازاو وبانگاهش کرد راکنجکاو مسیحا اش زیرپوستی خنده

 اما آمد مسیحا لب به محوي لبخندي.ارزید می اما شد خواهد شدیدي شماتت بود مطمئن که هرچند.داد باد رابه مادر

  :مادرگفت داشت،روبه همیشه به نسبت شب آن که خستگی بااحساس

  .کنم استراحت ومیخوام ام خسته واقعا اما منوببخشید امشب_
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  :سوارکرد هم راروي پاهایش خودش همیشه وباژست داد لم سلطنتی مبل روي فرحناز

 که داریم دعوت بدونی زودتر خواستم که داریم درپیش خاصی مهمونی آینده اماهفته کن عزیزم،برواستراحت باشه_

  !نذاري خاصی برنامه احیانا

 بر مهناز خاله خانواده به سرش یه خاص میهمانی این بود مطمئن کشید،هرچند ابرودرهم مسیحاباکنجکاوي

  :پرسید حال میگردد،بااین

  !خاص؟_

  :گفت فورا ازمادر مهاساپیش

  ! ملیناست تولد مهمونی_

  !بگذره خوش همه به امیدوارم!خاصی مهمونی چه!اوووه_

  :گرمسیحاگفت سخره لحن به توجه داشت،بی ازتهدید هایی رگه که مهاسا به بار سرزنش بانگاهی فرحناز

  ....شما بگذره،خصوصابه خوش همه به امیدوارم منم_

  :گفت آرامش درکمال مسیحا

  .بگید تبریک منم ملیناازطرف معذورم،به ازاومدن مادر،امامن عذرمیخوام_

  :گفت مادر پرخشم لبریزازتهدید نگاههاي به توجه مسیحابی ازنیامدن خیالش شدن راحت مهاسابراي

  ! بگی تبریک رودرروبهش داري ملینادوست_

 کوتس ودخترك کرد کارفریاد هم اینبارنگاهش ،هرچند کند تاساکتش بکشد فریاد سردخترش بود مانده کم فرحناز

  ....است راکرده خود کار که میشد آب قنددردلش کردولی

  :گفت مالیمی مادربالحن

  !میشن ناراحت!مسیحاجان نیست درست_

  مادر،کاردارم بیام نمیتونم_

  داري؟ جزاستراحت کاري چه شماروزجمعه_

  .نشم مزمن سردردهاي واون اسیرکسالت هفته روزهاي مابقی تادرطول استراحته تعطیل درروزهاي کارم مهمترین_

  :گفت مادربااخم

  !بشه معلوم سردردها این تادلیل نمیکنی دکترمراجعه چرابه_
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  !میره ازبین استراحت کمی محض به چون نداره جزخستگی خاصی دلیل_

  !واینقدرخودتودرگیرکردي هستن وبهنامم پدرت خوبه حاال_

  :آورد لب به ،لبخند پدر به بانگاهی مسیحا

 درحد فقط ومن شرکتن ره کا همه خودشون پدر اما رفت نمی پیش کارم واال بزرگه شانس یه که حضوربهنام_

  .مشاورم

  :پیداکرد آنها درگفتگوي سهمی باالخره شهریار

 شما هاگ البته کنم بازنشسته خودمو میخوام.برنمیام شرکت ازقبل هم روز یک من تو بدون که میدونی خوب خودت_

  !بگیري وسامان بدي رضایت

  :گفت رسید می نظر به کالفه که فرحناز

  !بیاي جمعه جشن به باید شما بگذریم بحث ازاین_

  :گفت اوبود براي"باید" ممنوعه ازکلمه ناشی که خاصی وبانگاه رفت درهم مسیحا اخمهاي

  !دید می من ازجانب تعهدي بقیه به مشورت بی که ومهجورم ندارم تعقل قدرت فکرمیکنید_

  :گفت شده متعادل بالحنی مادر

  ....،اما دلخورنشوعزیزم_

  بخیر ندید،شبتون وادامه بحث این میکنم خواهش مادر،پس است نتیجه بی اصرارتون_

  ....رفت ها پله سمت به دیگري تعلل وبی راگفت این

  :وگفت داد بازي رادرانگشت انگشترجواهرنشانش وناراحت سرخورده باحالتی او،فرحناز بارفتن

  !بده انجام من ودلخواه خواهش به کاري یه نشد وقت هیچ_

  :رابرداشت وکنترل داد لم راحتی ،روي تلویزیون مقابل شهریارباآرامش

  پذیره؟ ونمی اتون شده تحمیل خواسته احترام درکمال که خانم،وقتی داري اومدنش به اصراري چه_

  :،گفت بود سالن دیگر درسوي تقزیبا که او سمت وبه انگشتررارهاکرد فرحنازباحرص

  میکنی؟ صحبت ازش حق اینطوربه که نیومد بدتون شما اینکه مثل_

  :گفت ومحکم جدي کامال وبالحنی برگشت همسرش سمت به شهریار
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 تحمیل هب بسته چشم که نیست خانم،مسیحاآدمی فرح نداره اي دیگه نتیجه شدنت جزخسته که نکن تالش بیهوده_

  !بگیره وتصمیم کنه خم گردن شما

  :گفت وعصبی تند بالحنی فرحناز

  شهریار؟ چیه منظورت_

  !هنمید شما باخواهرزاده ازدواج به تن وجه هیچ به پسرما کن،چون بیرون ازذهنت رو وملینا مسیحا فکرازدواج!واضحه_

  :کرد نازك جشمی ،پشت جانب به حق فرح

  داره؟ ایرادي ملیناچه مگه_

 داشته اش درآینده نقشی ونمیتونه نداره آل همسرایده عنوان روبه مسیحا معیارهاي نداره،فقط ایرادي ایشون_

  :گفت ودوباره نیامد مصرخودپایین فرحنازازجایگاه!باشه

  !وداره،اونه کامل ورفاه مسیحا لیاقت که اماتنهاکسی_

  مادر؟ طرزتفکرچیه این دلیل_

 خودراکنترل پاچگی دست فورا.مسیحابرگشت سمت بود،متحیربه حضوراونشده متوجه وجه هیچ به که فرح

  :کردولبخندزد

  پایین؟ اومدي شماکی_

  :اوگفت سوال به اعتنا وبی نشست مادر روبروي مسیحا

  !بدید؟ توضیح سوالم درجواب کنم خواهش میشه_

  :گفت جانب به حق فرح

  !وگفتم؟ غیرازحقیقت مگه_

  :کرد سرخم باتحکم مسیحا

  !کامال_

  :گفت فرحنازبادلخوري

  چرا؟_

  !کردیم بحث مورد بارهادراین فکرمیکنم_

  !است نیست،بهانه دلیل تو توضیحات این_
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 النا ازدواجه،چون خود من مخالفت اصلی دلیل ولی نمیکنه فرقی هست که هرچی شما درذهن من توضیح واژه تعبیر_

  .روندارم اي حاشیه موضوعات به فکرکردن براي ووقت شرایط وجه هیچ به

  فکرمیکنی؟ اینجوري ازدواج توبه_

  !باشه مناسب موقعیتم که ،تازمانی حاضربله درحال_

  :گفت کالفه فرحناز

  !منتظربمونه ملینا بگوتاکی حداقل اما سردرنمیارم ازحرفات بااینکه_

  :گفت وباتحکم زد زل مادرش چشمهاي به.شد جلومتمایل به کمی مسیحا

  ....وقت هیچ_

  ...مسیحا_

  ....وآخرمه اول حرف نکنید،این بازي اش آینده با پس مادر نخواهدبود من انتخاب وقت هیچ ملینا_

 کوتاه يبخیر شب صحبت ومشغول برداشت بود خوردن زنگ درحال راکه تلفنش مسیحا اما بزند حرفی بازکرد لب فرح

  ....برگشت ها پله سمت وبه گفت

★★★★★  

 توجه وبی گفت آخی فقط ،اما کرد راحس دردي درسرش.کرد سقوط بلند اي ازنقطه کرد احساس که بود خواب غرق

  .....رفت خواب وبه افتاد هم روي پلکهایش دوباره

 وبه نداد یاهمیت زودتربیدارشده اینکه خیال به.امااوراندید رفت ایوان به تمنا بیدارکردن وبراي کرد راآماده صبحانه عزیز

 قیقهد انداخت،چند ساعت به نگاهی.نشد خبري شدکه ومنتظرآمدنش نشست کنارسفره چنددقیقه بازگشت،اما داخل

  :گفت باخود ازاونبود،زیرلب اثري ،بازهم شد ایوان وارد برخاست دوباره.بود نمانده هشت بیشتربه

  دخترکجاست؟ این پس_

 شد یمستول وجودش به اینبارنکرانی.نشنید جوابی بازهم اما میشود دیرش کم کم که وتاکیدکرد اوراصدازد سپس

 دستش تپش آرام وتشویش دلهره با.بود بیشترهیچ جزنگرانی اش ثمره که کرد راتکرار حرفهایش بلندتري وباصداي

  :کوبید

 بخوابی ایوان تو داري اصراري چه دونم نمی آخه.....مادر؟ ،کجایی تمنا.....باشن امودزدیده بچه بده،نکنه مرگم خدا_

  ....که
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 ودب درست حدسش.رفت سمت آن به فورا مکث باچندلحظه.راخورد حرفش ایوان از آویخته پتوي بادیدن مرتبه یک

 لنديب وباصداي کوبید دستش پشت دید،محکم حیاط برهنه سنگفرش روي خواب اوراغرق وقتی.بود کرده واوسقوط

  :گفت

  ....تمنا...برسرم خاك.

 لتیغ عزیز نگرانی ازدل غافل تمنا.داد وتکانش رسیدخودراکناراورساند نظرمی به بعید وسالش ازسن که باسرعتی

  :گفت بازاو چشمهاي عزیزبادیدن.گشود پلک وباناله گفت آخی پهلویش به اي ریزه سنگ بافرورفتن.زد

  پایین؟ افتادي مادر،کی بمیرم الهی_

  :گفت آلود خواب وصدایی کوتاه اي باخمیازه تمنا

  افتاده؟ عزیز،کی شده چی_

  :عزیزباتحیرگفت

  یاهنوزخوابی؟ بیدارشدي...تمنا_

  :گفت حال ودرهمان باردیگرولوشد ونرم گرم رختخوابی خیال به تمنا

  ...عزیزجون میاد خوابم_

 وسرش نشست صاف.بلندشد کردوآخش برخورد باسنگفرش محکم سرش شود عزیزمانع ازآنکه وپیش

  :گفت ونگرانی عزیزباتعجب.راگرفت

  !شد؟ داغون دختر؟سرت میکنی چراهمچین_

  ...ترکید عزیز،مخم شده چقدررختخواباسفت_

  :اوراگرفت شد زودترمانعش ولوشداماعزیزاینبار قصدخوابیدن به ودوباره

  .....تمنا...دختر بیدارشو_

  :وگفت گشود پلک تمنا

  نشستی؟ بخیرعزیز،شماچراباالسرمن صبح_

  :دادکشید عزیزاینبارتقریبا.افتاد هم روي پلکهایش ودوباره

  ...دختر،نخواب پاشودیگه_

  :گفت اي سفیهانه عزیزبانگاه که کرد سالم دوباره میزد موج درچشمانش که آلودگی باخواب تمنا



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴١ 

 

  خورده؟ ضربه سرت به نکرده خدایی پایین افتادي میکنی،نکنه سالم چنددفعه_

  خورده؟ سرم،کجا آخ_

  افتادي؟ ازایوان نفهمیدي یعنی_

  :وباتحیرپرسید زد پلکی تمنا

  چی؟_

  :ترپرسید گیج اطرافش به بانگاهی

  عزیز؟ کردي جمع رختخواباروکی_

  :گفت بلند نسبتا عزیزباصداي

  حاال؟ دختر،فهمیدي پایین افتادي ازایوان...تمنا_

 پرید ازسرش هوشیارشد،خواب باغچه،تازه بلند درختان شاخسار الي ازالبه خورشید پرتو وبادیدن راکنارزد موهایش تمنا

  :گفت وباهول

  ؟ چنده ساعت_

  !باشه شده ونیم هشت کنم فکرمی_

  :بلندگفت فنرازجاپریدوباصداي مثل

  .شد دیرم...خدا واي_

 روز صبح،اولین اول.درآمد وآخش برخورد پله به محکم پایش خاطرتعجیلش،ساق به که هادوید پله سمت به سرعت به

 ودب راگرفته ضربه جاي که ودرحالی گفت باخودش بودکه حرفی.کند رابخیر خداتاآخرهفته.خورد چقدرضربه هفته

  ..شنید بازارذهنش وآشفته دلهره میان عزیزراهم اعتراض شد،صداي واردخانه

  ...نموند وپابرات آرومترمادر،دست_

 خشک مثال کوچک اي راباحوله صورتش.آمد بیرون ازسرویس زدن مسواك خیال وبی راشست صورتش سرسري

 کرخداروش.میزد حرف وباخود میکرد نگاه ساعت به مرتب لباسهایش پوشیدن درحال.بود خیس اش چهره هنوز کردولی

  :وگفت رفت طرفش عزیزبه.شود آماده توانست نمی سرعت این به بودواال گذاشته رامرتب وسایلش قبل ازشب

  ...بخور اتو صبحانه. بیا عزیزم،اول نکن عجله_

  !شده دیرم کافی اندازه عزیز،به ممنون_
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  !میکنی ضعف که اینجوري_

  !نباش میخورم،نگران چیزي یه توراه_

 به اپوشیدر هایش کفش تمنا ازاینکه کردوبعد آماده وپنیروگردو ازنان بزرگ ساندویچی دید فایده اصراررابی عزیزوقتی

 یندرح داشت هم ضعف که ازآنجا.دوید بیرون ازحیاط دو وبه بوسید عزیزراسرسري خورده چروك گونه تمنا.داد دستش

 درگلویش لقمه راننده وبادیدن سربرگشت ازپشت ماشینی بوق باصداي که میزد ساندویچش به بزرگی گازهاي دویدن

  ....میکرد چه اوآنجا...ماند

 لقمه آن توان گلویش باریکی اما کند تاسالم داد راقورت اش لقمه شد،تمنا پیاده متحیرازحضوراوازماشین بهنام وقتی

 ربهض وباچند رسید دادش به بهنام که برسد وخفگی وپازدن دست ،به سرفه ازشدت بود مانده ،کم رانداشت حجیم

  ...کجا؟ ات وسوتی شود،فضاحت بیهوش خجالت ازشدت تمنا بود مانده کم لقمه بابرگشتن.داد نجاتش او پشت محکم

 هب آب مشتی. ،روبرگرداند احتمالی خفگی ازآن وترس شرم از سرخ وباصورتئ اوگرفت راازدست آب بطري باخجالت

 خنده تاازشدت بود منظرتلنگري تردید بی که انداخت بهنام چهره به نگاهی وزیرچشمی پاشید صورتش

  :گفت خود خنده باکنترل بهنام...منفجرشود

  مقدم؟ خانم خوبی_

  کنید؟ می چیکار ممنونم،شمااینجا_

  !تهرانید غرب شماساکن فکرمیکردم باالتره،اما کوچه دوتا ام خونه فکرمیکنم_

 ترلوکن اتون خنده تومعذورات خودتون ،هم برم خفگی تادرجه من تاهم کردید غافلگیرم کنجکاویتون ارضاي براي_

  کنید؟

  ...زد وزیرخنده داد راازدست کنترلش بهنام

  !شرمنده مقصرم من اگه-

 کرد عراجم اش خنده مصلحتی اي باسرفه بهنام نبود،چراکه موفق اماچندان تیزنباشد نگاهش کرد سعی خیلی تمنا

  :وگفت

  .نداشتم خانم،قصدجسارت دوشیزه کنید قبول منو عذرخواهی_

  "..میگه زدنت،شیطونه حرف قلم لفظ به خندیدنت،نه به نه"تمناگذشت ازذهن

  میکنم پوشی چشم ازتأخیرتون درقبالش روعفوکنید،منم شمابنده_

  کرد نگاه ساعتش وبه گردشد تمنا چشمهاي
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  ....دیرشد....واي_

  :توگف کرد اشاره ماشینش قرارنگیرد،به دخترك غضبناك نگاه مورد باخنده رامهارکردتادوباره اینبارخودش بهنام

  !بشه جبران جسارتم تاحدودي ،هم دیرنشده تابیشترازاین برسونمتون هم که بفرمایید_

  ...،اما ممنونم_

  !...تمنا_

  ....موقعیت تواین بود کجا دیگه دید،این درهم اي واوراباچهره برگشت عقب به زده امیربهت صداي باشنیدن

  اومده؟ پیش برات سالم،مشکلی_

  :وگفت وجورکرد راجمع ،خودش بهنام به ناخوشایندش نگاه دنبالش امیروبه حرف بااین

  توکجابودي؟!،نه سالم_

  ....دنبالت ،امروزاومدم ندادي جواب گرفتم تماس باموبایلت دیشب_

 مرموز نگاه.برگشت طرفش وبه افتاد یادبهنام تازه تمنا.شد پرت عصبانیت باچاشنی بهنام سمت به تیرنگاهش ودوباره

  :گفت نامفهوم ي بالبخند بهنام اما دهد توضیحی وخواست کرد اش اودستپاچه

  مقدم خانم بینمتون میکنم،می زحمت رفع من اتون بااجازه فعال_

  ...محترم آقاي خوشبختم شماهم ازدیدن...

  ....ورفت نشست ماشین داخل بگیرد ازامیریاتمنا جوابی آنکه بی سپس

  مقدم؟ خانم بودن کی ایشون_

  :پرواگفت وبی کرد امیرنگاه خشمگین صورت به تمنا

  میکنی؟ تواینجاچیکار!مربوطه خودم به فقط کنم فکرمی_

  بود؟ این سوالم جواب_

  .بازکنم برات همکارمو نامه شجره بشینم منتظري نکنه_

  !بقیه کردن گمراه براي خوبیه همکار؟واژه_

  :گفت عصبی تمنا

  حضورتونگفتی؟ دلیل وشما مربوطه خودم به هست هرکی_
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  ...منم دادن بازي نکنه_

 هک میگم اطالعت میکنی؟محض بازپرسی منو وایسادي وحاال بردي ناصح آقاي به نگاهت باطرز آبرومو..امیر واي_

  ...دیدمش واتفاقی همینجاست اش کنی،خونه بیرون ازسرت داري هرفکرغلطی

  :افتاد راه ودنبالش زد دستش کف مشتی ازرفتارش امیرپشیمان.داد ادامه راهش به تند هایی وباقدم راگفت این

  ...رسونمت می حاالکجا؟بیا_

  !شده دیرم حدکافی ممنون،به خیلی_

  :وگفت رابست امیرراهش

  ...میخوام باتوئه،معذرت حق_

 اش رفته ازدست ووقت امیر دوباره اصرار که وزمانی گذاشت برهم چندثانیه اعصابش تمدد رابراي پلکهایش

  ...شود بااوهمراه دردسر بی تا شد رادید،مجاب

 ونمی بود زده خجالت رفتارنامعقولش بابت اما انداخت می او به نگاهی وبیگاه گاه امیر.شد سپري درسکوت دقایقی

 پس ینا اما نیست وکردن بودن ازبازیچه اي فرقه هیچ اهل تمنا که دانست می.رابازکند بایدسرصحبت چگونه دانست

 کلمه بااین آرزوهایش چراتمام.میکرد اش دیوانه گیرش مادرسخت درجواب ازاو،حتی"نه"وشنیدن ناگهانی زدنهاي

  ...یافت می شباهت سراب به فقط ازاو دوحرفی

  !باشه مبارك_

 تمنا که دچرخی سمتش به گنگ امابانگاهی یافت لبش خودراگوشه جاي فورا بودجاخورد،لبخند آمده حرف تمنابه ازاینکه

  :گفت ماشین به اي بااشاره

  !اینومیگم،جدیده_

  :شد تلخ لبخندامیردوباره

 اما جدیده امازلباس کدوم فهمیدي می شنیدم،حتی می ازتو چنینی این خریداي تولدو وبابت تبریک اولین توگذشته_

  !میگی تبریک تازه سوارشدم ماهه چندین که ماشینی بابت االن

  !میگیرم پس تبریکمو دلخوري اگه_

  :وگفت رهاکرد ازسینه سنگینی امیرآه

  ...خواستم نمی دلخوري؟باورکن ازم هنوز_

  !کن امیر،فراموشش نیست مهم_
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  ...ارزشترینشون بی میشه،حتی حک منم وذهن قلب تو سنگ روي نوشته حکاکی مثل مربوطه تو به که چیزي_

  !کنی وترك عادت این کن سعی_

  :کرد نگاهش تاب امیربی

  تمنا؟ ندارم اهمیتی برات چرادیگه_

  روگفته؟ چرتی چنین کی_

  ...تا بگو است،بهم دخترونه ناز فقط زدنات رفتاراوپس این دلیل پس_

  .گفتم بهت کنم،نظرمو نازنمی تو واسه من_

 که واهشیخ والبته وبامالیمت کرد قالب دورفرمان رامحکم بود،دودستش طغیانگرشده که احساساتی سرکوب امیربراي

  :میکرد،گفت بیداد بیانش درلحن

  !وباورکنی بخواي کافیه میشه عوض دوباره نظرت_

  :وگفت شد کالفه ازتکرارکلمات_

  !امیر نبوده حقیقی ازاول که میزنی حرف پایانی توازشروع_

  .میکنم التماست دارم االن که بوده..د_

  !اي چیزدیگه هیچ نه داشته معنا وبرادر دوست یه فقط حضورتو من واسه_

  !تغییربده توذهنت نقشمو بعد به ازحاال باشه...باشه_

 یکردم اش دیوانه امیر صداي التماس.بود افتاده را جنگ پایگاه انگاردرمغزش.خراشید رامی روانش اصراروانکار همه این

  :گفت خواهش با.انداخت می کزکز رابه تنش هم فکرش حتی....بااو زندگی اما

  ...خاطرخدا امیر،به کن بس_

  ..میگردونم بر وبهت عشق ذره کن،ذره اطمینان من به_

  ..رسیدیم چون دار نگه میکنم کنی،خواهش تالش احیاشدنش براي که وجودنداشته اي مرده عشق_

 تمایلی اههیچگ که بود امامسلم دلخوربود زد،ازخودش اوگریزي خیره نگاه به تمنا. کشید خیابان حاشیه رابه ماشین امیر

  :شد امیرمانعش گرفته صداي شود پیاده آنکه از اماپیش گفت آرامی خداحافظی.است نداشته اي رابطه ایجادچنین به

 باشه مدنیاه یه باتو ام فاصله زیاده،اگه صبرش عاشق تمنا،آدم کنه نمی سرد منو عشق آتیش ازسردیات کدوم هیچ_

  !منه زندگی ازمحاالت کردنت فراموش اما میکنم تالش برات
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  :وارگفت وزمزمه داد رافرو دهانش اماآب گرفت بغضش.کرد نگاهش تمنا

 نداشته رادرب ،خداحافظ مونه نمی ذهنت بایگانی تو ازتمنا هم اسمی دیگه پیداکنی حقیقیتو عشق که روزي میدم قول_

  ،..من

  :کرد زمزمه بابغض چشمانش گرفته مه مردمک ازپس مردجوان.شد پیاده دیگري تعلل وبی راگفت این

  !منِ  عشق نکنه نزدیکت جنون به عشقت ازطرف وحقارت نخواستن طعم وقت هیچ خداکنه_

★★★  

  :وگفت انداخت راباال سرش باتخسی

  .نمیام"نچ_"

  :وگفت ریخت هم رابه موهایش تاراباخنده

  !نمیده ه را خودمونم تو بدون گفته شادي!نمیاي که کردي غلط_

  .کنیم کیف هم وکلی باربذاریم مردمو پاچه کله خودم وردل بشین!بهتر چه_

  :کرد اعتراض بااخم ترانه

  !بگی ازشون سرشون پشت وبخواي باشی گرفته یاد تو که زدم مردمو حرف تو مقابل کی دونم نمی من_

 رفح میشه،چراآبروموبردي؟پشتشون شر ،میگی میگم برقصم،جلوشون سازشما کدوم به من نخورمامانم،آخه حرص_

  چیکارکنم؟ من ،پس گناهه میگی بزنم

  اشتباهه؟ کارت بفهمی که پابشه شربه بایدیه بیصدابشینی،حتما تونی نمی_

  !مونما می رودستت ناقصم کنند می فکر کنم،اونوقت اشاره فقط معلول مثل گوشه یه بشینم بکم صمم یعنی_

  .آوردم شانس نمونی من دست روي چندمترزبون توبااین_

  گفت باخنده تمنا که وبرخاست داد تکان سري سپس

  !ترانه مامانی گیرم می یاد قهرکنی_

  :رفت آشپزخانه سمت وبه گرفت اش خنده ترانه

  !نیستی بلد کارا ازاین که میارم،تو چایی نریز،میرم زبون_

  !کنه کارنمی توخونه دیگه شاغله ازخونه بیرون که آدمی_

  :گفت رسایی باصداي آشپزخانه ازداخل ترانه
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  !واندي کسی جلوي نکرده خدایی زمانی یه که نکن ترك حاضرجوابیتو تمرین توفقط_

 قراربود که یعکسهای دیدن بهانه رابه تمنا تارا...گفت استغفاري فقط وترانه افتاد خنده به ،تارا تمنا باالي بلند باچشم

 رشس تارا دقایقی از پس.رفت آشپزخانه به دوباره غذا بهانه وبه راآورد چاییشان هم ترانه. کشید اتاق داخل کند آماده

  :پرسید آرامی وبه برد تمنا گوش راکنار

  کردي؟ چیکار اینا باعمه_

  :تاراانداخت سوي به نگاهی ونیم کرد کامپیوترراروشن

  درموردچی؟_

  ...درموردامیر_

  :باالانداخت شانه تمنا

  کنم؟ قراربودکاریش مگه_

  جوابشوبدي؟ نکن،نمیخواي لوس خودتو تمنا_

  میپرسی؟ دوباره که نبوده واضح قبال جوابم_

  :برگرداند خود سمت واورابه جاشد جابه کمی تارا

  !امیرتغییرکرد؟ درمورد نظرت دفعه چرایه نفهمیدم کن،من ولش اونو حاال_

  نظر؟ کدوم_

  داشتی؟ دوست توامیرو_

  چیه؟ ربطش ولی دارم دوسش حاالم_

  گفتی؟ نه چرا داري عالقه بهش شدي؟اگه دیوونه_

  :وگفت کرد اخم تمنا

 آخه م؟متنفر ازش واال بشم زنش باید حتما دارم دوست امو پسرعمه اگه من یعنی!جوریه این چراطرزفکرتون نمیفهمم_

  تارا؟ استنباطیه چه این

  !دارید عالقه هم به کردیم درمیاري؟مافکرمی چراحرف_

  ...فراتر کودکی،نه دوران همون مثل نیست،اما غیرازاینم خب_

  :اوانداخت به اي سفیهانه تارانگاه
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  نظروداره؟ همین امیرم مطمئنی_

  .کردم وروشنش گفتم بهش هاروباجزوکل گفتنی همه من مربوطه،چون خودش به_

 که فهمهمی توببینه امیروبه رفتارونگاه هم وناشناس غریبه داره،چندپشت عالقه چقدربهت اون نیست مهم واقعابرات_

  !داره عمقی چه احساس این

  : فشرد هم به لب باحرص تمنا

  !منه ازبدشانسی اینم_

  :خودبرگرداند سمت اورابه صورت تارابامالیمت

 دوست انهعاشق که خصوصا آله ایده دخترکامال یه کردن خوشبخت خوبه،براي تمنا،امیرخیلی بیشترفکرکن خرده یه_

  !داره

 ،بااستیصال:زد راعقب اش پیشانی روي پریشان وموهاي برخاست صندلی ازروي خواهرش به کوتاه بانگاهی تمنا

  :گفت آرام ودرماندگی

 بزرگ درسته...داداش میگفتم امیر به توبچگی میکنه،من قلبموکرخت اصالفکرشم...تونم نمی...اما تارا فکرکردم خیلی_

  ....میتونم چطور حاال...نه امااحساسم تغییرکرد ولحنم شدم

  :داد ادامه پرخواهش واینباربالحنی ودوباره ایستاد تارا مقابل

 نکنندکه يا خواسته تسلیم تامنومجبوربه بفهمون کشیدن بندم به حرفاونگاههاشون بین که اونایی خاطرخداتوبه به_

  !بشن پشیمون خودشون بعدا

 ودب مانده کم که بود سهمگین موجهایی درمیان وپازدن دست کشید،انگارمشغول عمیقی نفس زد راکه حرفهایش

 وبهادهدا عشق به خواست می.است وطراوتش احساس همیشگی امیربرابربانابودي پذیرش بود مطمئن.بیفتد ازنفس

  ....نمیکرد راتجربه خوشبختی امیربااو.شدند می هردوقربانی امااینگونه

 اتاق داخل کردن حمام بهانه به اماتمنا.باشند بیرون وخواست برخاست آمد،تارا اتاق به میوه باظرف مادر وقتی

 اهشنگ گذاشت،سپس دخترش مقابل راپرکرد اي میوه آمد،مادرظرف ازحمام شرشرآب صداي وقتی بعد چنددقیقه.ماند

  :کرد

  زدي؟ حرف باهاش_

  .. .نیست،بهتربیشتراصرارنکنید راضی وجه هیچ به تمنا مامان_

  :شد درهم ترانه چهره



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٩ 

 

  .کنیم ایناروقانع عمه چراتامابتونیم نمیگه حداقل_

 خاطردل به حاال..داداش میگفتم بهش که بچگیه همون مثل حسم چیه؟میگه دیگه واضحتر باامیرنیست،ازاین دلش_

  !بده نبایدتاوان تمنا امیرکه سرخورده

  کرده؟ مجبورش کسی چی؟مگه تاوان_

 یارهم دلیلی میگم فشارمیذارید،هرچی داریدتمناروتحت شما بسته،مامان ازپشت جبروزوره هرچی دست اصرارشماوعمه_

 است،خستگی بده،کالفه کرده،حسش خواستگاري ازش وحاال انگارمحرمشه که میزنی حرف بااکراه جوري ،یه

 ودائمی بغض این داره،بااصرارتون دلخورمیشه،بغض داره کم کم که بیاره روتون نمیخوادبه میباره،اما ازسروروش

 می پشیمون خودتون ازهمه اول مجبوربشه اگه میگه داره ازحاال میره،چون همه چشم به دودش وقت اون نکنیدکه

  ...شید

  !قدنمیده جایی به دیگه عقلم خدا به:گفت دادومستاصل تکیه مبل پشتی درفکربه غرق ترانه

 ینا باشید،خصوصا ازدواجش ودستپاچه نگران که نداره هنوزسنی نکنیدمامان،اوالتمنا بزرگ وبیشترازاین موضوع_

  !بده مثبت جواب همه به خواستگاراش نشدن ناراحت براي قرارنیست نداره،درثانی کم خواهانم که پاره آتیش

 اینه زرگترب ماوبدشانسی اقوام ازنوع خصوصا!بدتره غریبه ازصدپشت فامیل اینطورمواقع!تارا نداشتم بودغمی غریبه اگه_

  !داره اخالقی چه که ماست،میدونی طرف فریبا که

  :گفت جانب به وحق درهم اي تاراباقیافه

 است،تمنام پرکنایه که منشی بایه توقعی عمه!...بهتره خیلی نشه خانواده اون وارد عمه،تمنا اخالق بااین_

 شا نتیجه فاکتوربگیریم رو آرمادا اطوارهاي اگه ازدرودیوارمیخوره،تازه که برسه وسط دادامیراون خدابه!.....حاضرجواب

  ..واقعیت به برسه کنید،چه منتفی وتوذهنتونم موضوع کال جنگه،پس میدونه پرسروصداشبیه زندگی یه

  :داد وسرتکان دانست رابادخترش حق ترانه

 مونده مک دفعه ،اون پابشه به آشوبی یه میترسم داده،آخرشم خوردمون به وکنایه متلک فریباهزارمدل حاالشم تاهمین_

  ....باالبگیره بحث ات وعمه بابات بین بود

  ....بربیاد خواهرش چطوربایدازپس میدونه نباش،باباخودش شمانگران_

  !سوزه می معصوم،امیر طفل اون براي کنار،دلم حرفابه این همه_

 کردن یخیال بابی میکنه سعی تمنا آوردید بسوزه،شانس خودتون بچه حال به دلسوزداره،دلتون کافی اندازه امیربه_

 زوري شوهرکردنم مگه کشید،آخه می افسردگی به کارش هزاربارباید واالتاحاال کنه خالی شونه فشار همه ازاین

  !...میشه
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  :کرد متحیرنگاهش ترانه

  میشی؟ وسفید حاالتوچراسرخ_

  :گفت تارابادلخوري

  میشید؟ آزارش شمااینطورباعث که چندتاخواهردارم ازداردنیا من آخه_

  ومیشناسی؟ دخترکی ترازاین خیال تمنا؟بی_

 دخترتونمیشناسی،وقتی چطورهنوز میشه،شما داغون داره واال نمیاره خودش روي به تمنا!مامان بیید ظاهرومی چرافقط_

  !نیفته گریه ما چشم پیش تا کرد وبهانه حموم بود،بعدم پرازبغض میزد حرف

  :خورد تکان ترانه درقلب قوي حسی

  ...تارا؟ میگی راست_

  :گفت ومحتاطانه شد مادرخم سمت وبه آنسوافکند به نگاهی راشنید،نیم درحمام بازشدن صداي تارا

 اعثب عمه حرفاي ندید کنند،اجازه حل وخودشون پسرشون مشکل اینا مامان،بذارعمه کنید موضوعوفراموش این دیگه.

 به یمونیپش بدونید گفت آره روزي یه اگه ،پس امیره نخواستن وآخرش ااول. نظر تمنا... بشه توخانواده. بیشتر تشنج

  ...داره دنبال

  :راشنیدند تمنا بعدصداي وچنددقیقه درفکرفرورفت ترانه

  کارشدي؟ به دست بامامان نبودم ،دودقیقه تاراخانم باربذاري مردموبامن پاچه قراربودکله_

 ناخواسته اريبارفت بنشینداماانگاراوبودکه وساکت بسازد دردل دخترغم این نمیشد بود،باورش عجیب تمنا به ترانه نگاه

  ...رفت باال ازسرتعجب تمنا آمد،ابروهاي لبش لبخندبه وقتی.بود دورمانده

  اومد؟ مامان،خوشت نکردي دعوام_

  ..کنید همراهی منوهم ،حداقل نداره تاثیري ونظرکسی میکنی بخواي هرکاري که تو_

 وتمنا یردبگ درآغوش تااورامحکم یافت اي بهانه ترانه.مادربرداشت ازگونه محکمی وبوسه کوبید هم رابه دستهایش تمنا

  ...رابوکشید ش مادر تن عطرآشناي بااشتیاق ناگهانی توفیق این خبرازعلت بی

  :گرفت تمنا طرف رابه ازسیب اي تاراتکه

  داري؟ لباس جمعه براي_

  :تاراگفت. ابروباالانداخت سیب جویدن تمنادرحال
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  خریم،خوبه؟ می شیک لباس دودست باهم فروشگاه فردامیام_

  !فرداتعطیله ندارم،فروشگاهم پول_

 گرفته گل اگه میگی،فروشگاهتونم مزخرف مطمئنم کنم،هرچندکه هدیه بهت لباسو این میخوام من فکرکن_

  هوم؟ دیگه جاي شد،میریم

  بیام،زوره؟ بابانمیخوام_

  !بود عمه،ازماگفتن دست دادي ضعف نقطه نیاي_

  :کرد تارانگاه به تمناباحیرت

  کنند؟ اینااونجاچیکارمی عمه؟عمه_

  .است شوهرعمه قدیمی ازدوستاي ،پسریکی داماد_

  آوردي؟ وازکجا سري اطالعات همه این وجنابعالی_

  :گفت تارابابدجنسی

  ...حاال_

  :وگفت شد خیال بی تمنا

  .باوجودامیرعمرابیام!نه_

  بشه؟ چی که_

  !ومخالفته اعتراض نوع یه خودش_

 جمع انمی نسبت باهمین حضورت به اونم بده واجازه فرارنکن امیرونمیخواي تواگه..ضعفه نقطه فقط که نظرمن به_

  !کنه عادت

  ...نه وشایدهم باتارابود شایدحق.فکرفرورفت به تمنا

  خرید؟ فردابریم_

 ازمن کادو نوانع به لباس ویه ما گرفته گل فروشگاه توفردابیا ولی نیست معلوم هنوز اما دارم لباس بیام قرارباشه اگه_

  !کنی نطق تابیشتربتونی بگیر

 امومد بود تغییررفتارداده بطورعجیبی که مادررفت پی حواسش اماهمه خندید هم اوزد،تمنا به اي ضربه تاراباخنده

  ....میکرد سکوت



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٢ 

 

★★★★★  

 در صداي با.میخراشید را مغزش روي فرستادکه نثارکسی بود شیک بدوبیراه کردوهرچه میزپرت راروي گوشی عصبی

 اليالب از بهنام.داد ورود کشید،اجازه می رخ به راهم خستگی که ورسایی محکم وباصداي وخشمگین ،عصبی ،کالفه

  :گفت اي بامزه وبالحن فرستاد راداخل درسرش

  !جاده به وبزنم کنم سرموکج ازهمینجا بشه وصل بهم گناهی هیچ بی فاز سه برق قراره هیتلر،اگه نوه سالم_

  :آورد لب به باشدولبخندي کردآرام اوسعی بادیدن مسیحا

  ...میکردم،بیاتو وراجیت همه این میون کنم تیربارونت میخواستم_

  :واردشد کوتاه وقدمی بااحتیاط بهنام

  !ها روبیشترنداره شازده یه همین جونت دنیا؟خاله اون میرم یاناکام دارم امنیت خاله جون_

  !ندارم حوصله اصال که نکنند،بشین دیوونه مارو که میشدن دار شازده تا تاده ده کاش_

  پروندتش؟ که گیرکرده فیوزت دکمه به وپاش دویده رواعصابت تیپ؟بازکی خوش نداري اعصاب که دوباره_

  :گفت مسیحاباحرص

  !کنه درست تالونه نداره سراغ اي دیگه جاي جزمغزمن توکه صفت عزیزودارکوب دخترخاله_

  !بگیره سواري که پالنه دوختن دنبال کردم فکرمی که منوباش_

  ...بلندخندید اوباصداي برزخی چشمهاي ودرمقابل

  !کنم می دلیموسرتوخالی دق که نخندبهنام!...مرگ_

  بدم؟ خسارت باید ،بنده اعصابته رو دیگه یکی!بابا چه من به_

  :گفت وخسته رافشرد هایش مسیحاشقیقه

  !انفجاره روبه مخم که نذاربهنام سر سربه خاله توروجون_

  کن؟ حال بخونم برات داري دوست...مهندس شی سرکیف زورمیزنم دارم_

  :راباالگرفت ودستانش کرد سربلند مسیحافوري

  کنی می سیرم بدتراززندگی که انکراالصواتتوبلندنکن صداي قربونت،اون_

  چیه؟ بگوقصه امونشنوي نخراشیده صداي میخواي_

  !نداره،تولدشه قصه_
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  این؟بعداز دامادزورکیه دلبرماهروت تولد بري کنه خرت هم صفا بره هم که برسه خدمتت میخوادباپست چیه؟شخصا_

  :دادوبرخاست تکان مسیحاسري

  .نداشتم اینقدرمکافات واال اصرارداره همه این که مادره مقصراصلی_

 وحساب همیش گرفته حالش نري!دربره دخترازکوره یه بازي خاطرلوس به نباید توکه مثل عاقلی مسیحا،آدم خیال بی_

  !میاد دستش کارم

 هم يا بهانه وهیچ کرده ام دیونه معنوي عشقی ضیافت این بایاداوري است هفته یه که شماچیکارکنم جون باخاله_

  !ندارم نرفتن براي

 شمکوباچ سرداد طرفش رابه کارت نشست،بهنام ووقتی کرد نگاهش کنجکاوانه گرفت،مسیحا راباال پاکتی بهنام

  :گفت ولبخند

  ..بهانه اینم_

  ...کرد الحالش معلوم کامال لبش ولبخندروي مسیحا چشمهاي برق

  نمیگی؟ چرازودتر پس_

  .بدم حرصت خرده یه خواستم_

  :زد پوزخندي مسیحا

  نزد؟ حرفی من به چراشاهین حاال!کنه ام افسرده ممکنه هم زیادي میکنی،آرامش کارخوبی_

 ونم،مامبرس کارتتوبهت خواست وازم فروشگاه اومد وندیدتت،دیشب شرکت اومده بارم یه زده چندبارزنگ میگفت واال_

  ..چشم گفتیم

  !خبرباشی خوش همیشه_

  :شد خم طرفش به اوکمی ازرضایت خوشحال بهنام

 همیتابف میکردم وپیداش ومیدادم ،جونم مهرمیکنه لبت روي همیشه لبخندتوروبراي این تودنیا چی بفهمم اگه_

  !...پسر عزیزي من چقدرواسه

  ...بود عیان برهمه موضوع واین بود متقابل هم به شد،حسشان لبخندمسحاپررنگ

  ...بدیل بی وهمراه نعمت یه...بهنام نعمتی من براي توخودت_
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 مهه تا کن طی خیالی بی...مسیحا بردار،پیرمیشی بیجا اعصاب وجنگ خودخوري همه ازاین دست خاطرخدا به پس_

 چه کنی فکر بهش که داره ارزشی چه ملینا مثل ازدخترسرخوشی اراجیف شنیدن فهمم نمی..برات بگذره راحت چی

  ...بجنگی واطرافیانت باخودت بخاطرش اینکه به برسه

 مدتم اهکوت حافظه نکنه که میکردم شک خودم به داشتم میزد،خودمم حرف لحنی باچه شنیدي می اگه اما باتوئه حق_

 دهبری ایشون ازعشق که ندیدم رگام روي تیغی جاي گشتم هم هرچی اما کردم وفراموش احساستم وابراز غیرفعاله

  ...باشم

  ....چاکش سینه عاشق خالی باجاي کنه،خصوصافرداشب حال بذارباخودش_

  ...خندیدند واینبارباهم زد مسیحااشاره به

  برم؟ ،من نیست امري رئیس دیگه خب_

  ندادي؟ چیزي زودي؟سفارش این کجابه_

 بکشنت خوانب شاید ودشمنی ازسرکینه موقع نیست،یه توباشی رییسشون که کارمندایی به داداش،اعتباري قربونت_

  ..میشم گرفتارناکامی بدبخت من

  .....باشند ناهارباهم شدتابراي ازرفتنش وبااصرارمانع اوزد کتف به اي ضربه مسیحاباخنده

★★★  

  ...کشید بلند سوتی بادیدنش بهنام.آمد هاپایین ازپله ومرتب آراسته باظاهري

  !انگارواقعادامادیته!که شدي کش عروس..تیپ خوش بابا_

  :وگفت گرفت اش خنده واداواطواربهنام ازچشمک مسیحا

  !بود خوب اومدم می پوش باتن_

  :وگفت برخاست باشیطنت بهنام

  !داشتن برنمی ازسرت دست دیگه موقع اون_

. خندید قطف وبهنام کرد رانثارش غلیظی"شو خفه" وزیرلب انداخت بهنام به باري شماتت نگاه اش خنده مسیحاباکنترل

  :گفت فاخر وبالبخندي مسیحاانداخت به نگاهی باتکبر فرح

  جان؟ بهنام پوشه،غیراینه وشیک متشخص درهرحالتی من مسیحاي_

  ...خاله لعنت برمنکرش_

  :وگفت رابرداشت اش گوشی اي اضافه ازهرحرف پیشگیري مسیحابراي
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  ؟ بهنام بریم_

  :درآورگفت حرص بالبخندي بهنام

  !حاال داري،بودي چقدرعجله_

  :گفت بالبخند مهرانا

 بابقیه وت آشنایی مخصوص مهمونی این فهمیدي خودتم ملیناروببینی،مسیحا میشدي بودي،کنجکاو جاش توهم اگه_

  ایناست،نه؟ وخاله ملینا دوستاوآشناهاي

  !باشه داشته ذهنیتی چنین اگه ایرادداره مغزش ملینا_

  رسیدي؟ خودت به چرااینقدر نمیاد خوشت توکه_

  !ملینا جشن نه میگم اطالع محض مهمونی،البته به نداره،جزرفتن خاصی دلیل آراستگی_

 رحف ازخواهرزاده خوشی دل که شهریارومهاسانشست برچهره لبخندرضایت تبع وبه محوشد وفرح مهرانا ازلبهاي لبخند

  :پرسید ومتعجب اورفت سمت مادربه.نداشتند

  شمانمیاي؟ مگه_

  کجا؟_

  !ملینا جشن_

  .نمیام بودم قبالگفته_

  :پرسید مهرانابااخم

  کجامیري؟ بهنام وهمراه مهمونی ظاهرآماده بااین پس_

  :گفت محکمی مسیحابالحن

  مهراناخانم؟ ندارم خصوصیم درکارهاي دیگران مداخله به اي عالقه شمانمیدونی_

  !میاي فکرکردم فقط!خیر_

  !کردي اشتباه_

  :پرسید باسماجت فرح

  کجامیري؟ پس_
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 حصلم پسربچه یه دیگه سالهاست کنید مادر،فکرنمی بدم توضیح شما براي ابتداباید برم بخوام که هرجایی من_

  بدي؟ درخفاانجام کارهاتوباید همه سنت باالرفتن صرف به_!نیستم

  !شیدن وبیهوده مجدد بحث یه بانی لطفا نیست،نگفتم؟پس مهم ملینابرام جشن بودم کاري؟گفته پنهان کدوم_

  :داد ادامه بهنام وروبه

  ..بریم_

  :گفت درهم اي کنند،مهراناباچهره خداحافظی ازاینکه اماقبل.جنباند موافقت نشان به سري بهنام

  مسیحا؟ من جون به مسعودوبندازي میخواي دوباره_

  :کشید درهم مسیحاچهره

  داره؟ ربطی چه_

  .مسعودو هاي بداخالقی هم تبع وبه کنم وملیناروتحمل خاله هاي طعنه باید که منم شمااین خاطرنیامدن به_

 ونج به اوناروهم ها سردي بااین پس میکنی باملیناازدواج شمادرنهایت که دونند می همه!...دیگه باش فکرمنم خب

  !ننداز من زندگی

  :مسیحاباالرفت وعصبی بلند،محکم نیمه صداي

  ..مهرانا ننویس من پاي به خودتو وحماقت اشتباه_

 اهرشظ اماچشمت نیست نرمالی پسرآدم این که اومدم،دادزدم وپایین کردچقدرباالرفتم خواستگاري مسعود زمانیکه_

 ووعده وچپ حرفاي واسطه بفهمی،به ونخواستی بودي وبسته عقلت چشموگوش...بود شنیده حرفاشو وگوشت بود ودیده

 شدي،پس مرتکب زندگیتو اشتباه بودند،بزرگترین خودشون فکرمنافع به فقط که وبقیه طلب پسرفرصت اون هاي

 وصاخص عده یه خیالی کج وباعث ندارید اتون فکروازمخیله این کردن بیرون قدرت شما نداره،ضمنا من به ارتباطی

 هرکسی هب فاکتورگیري بدون منو حرفاي میتونی...مهرانا کنم توروتکرارنمی حماقت نداره،من من به ربطی ملیناشدید

  تکرارکنم؟ باردیگه بودیاهزاران مفهوم حرفام...کنی منتقل خواستی

 قدرت.مهرانادرنیامد جیک شد فارغ گفتن ازسخن که هم زمانی.آمد درنمی کس هیچ صداي زدنش حرف هنگام_

 بالبخندي سکوت ازلختی اماپس میکرد نگاهش باتعجب شهریارهم حتی.بود کرده راساکت همه کالمش وتحکم

  :وگفت شد نزدیکش محوي

 تردید یوکس داره کامل سندیت حرفت که باش داشته برس،اطمینان مهمونیت وبروبه پسرم،خودتوآزارنده باتوئه حق_

  !باش وخوش برو باشه،حاالم یالجبازي ازسرعصبانیت تصمیمت کنه پیدانمی

  ...شد همراه بهنام وبا کرد کوتاهی کشید،خداحافظی عمیقی پدرنفس آرام همیشه چهره به مسیحابانگاهی
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  :زد داشبوردماشین روي اي ضربه بهنام

  ...شدم خرکیف!...مرد تومیگن به...اقتداروتحکم جوونم_

  ...کنارملینا عقدنشستم،اونم سرسفره صبح همین که بدم نشون مهرانانرمش مادریاحتی مقابل بخوام اگه_

  بدجنس؟ گرمه جایی سرت مخالفی؟نکنه بگو،چرااینقدرباملینا حاالراستشو_

  :زدوگفت مسیحاپوزخندصداداري

  !نیفتم فکرحماقت به که دارم درگرفتارياینق!نگوبهنام جوك_

  !داره انگارچندسرعائله که میزنه حرف ازگرفتاري چنان!اوووه_

  ..هست گرم وشرکت فروشگاه به سرم کافی اندازه به_

  !ها میشه سالت ،نه وهشت بیست ؟داره میمونی عذب تاآخرعمرت بگی دیوانه؟میخواي شدزن کارم آخه_

  .نمیکنم خوردکن قشراعصاب خودموگرفتاراین نباشه تاشرایطش روش بیاد هم دیگه سال ده_

  :گفت باخنده بهنام

 میاین،یکی هم به کنند،خیلی کارمی ومردونه خشن باشه،اکثرشون مشغول توآگاهی که پیداکن کیس بگردیه میگم_

  !خودِعبوست شبیه

  .فکرمیکنم بهش حتماجدي پیدابشه مناسب کیس فکریه،اگه اتفاقاخوب_

  !دچارنشی اگه البته_

  :داد ادامه بهنام که برگشت طرفش آمیزبه استفهام مسیحابانگاهی

  !نمیشه سرش چیزي عشق که دچارنشی خداکنه...گرفتار...دچار_

  :گفت وبااخم نشست صاف بهنام کردکه اي خنده مسیحاچنان

  منفجرشدي؟ دفعه چرایه!...ترکید ام زهره!...بابا چته_

  بود؟ بامزه_

  چی؟عشق؟_

  !یزوت تند واژه این به برسه ،چه زورکیه محبتم ما زمونه هاکاربردداره،تودوره توقصه فقط که اماحیف مقدسیه واژه_

  !کنه کجاغافلگیرت ببین...فارغتره،دچارتره هرکی کرده ثابت تجربه ولی!....باشه_
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  :گفت پرتمسخري وباخنده کرد راپارك مسیحاماشین

  !همینه باغ ببین کن کارتونگاه اون حاالم...نکشه رسوایی به بادهوس دارکه نگه هاتوسفت تجربه_

  .....رابازکرد وکارت گفت"برات متاسفم" بهنام

★★★  

  : نشست کنارش بالبخند شیدا

  خانومی؟ نداشتی قصداومدن شنیدم_

  :وگفت کرد جمعیت به اي اشاره تمنابالبخند

  !باشه بوده حضورمن به نیازي گرمی این به درمحفل کنم فکرنمی_

  !باشه داشتنی ودوست برو اینقدرتودل که داره،خصوصا خودشو وزیبایی طراوت شم،هرگلی فدات اختیارداري__

  :کرد کوتاهی خنده تمنا

  !آسمون طاق به چسبید نفسم اعتمادبه_

  :گفت شیداباخنده

  افتخارکن خودت به_

  فامیلن؟ افراد این همه واقعا شیدا راستی...حتما

  :شیداراتشدیدکردوگفت خنده کالمش لحن

  ..تقریبا_

  ...برخدا پناه بایدبگم پس_

  :،گفت شد دورنمی ازلبهایش خنده شیداکه بعدروبه کرد شماتتش وبانگاه گزید لب ترانه

  شیداجان میکنه شوخی_

 نرژيا وازش کنارتونه عروسک این همیشه که حالتون به میاره،خوش حضورتمناآدموسرشوق خانم،اصال ترانه میدونم_

  ...میگیرید

  میشن دیوونه ازدستم دارن که حالشون به واقعاخوش_

  :وگفت راگرفت تمنا دست خندیدند،شیدا باهم
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  بزنند؟ چشمت ندادي،میترسی اماافتخارهمراهی اومدي ساعته یه_

  !مهدره چی همه اینجاعجیب!نده رام توخونه بعدادیگه جمع تواین فقط البته باشما بعدازهمراهی مامانم میترسم نه_

  هستم مراقبت عزیزم،خودم نباش نگران_

  خواست همراه شادي که وقتی بذاربراي_

  ..وبیار روتورکن خوشگله عروسک برواون میگن مدام که ها بچه پیش بیابریم حداقل!خسیس خب خیلی_

 بعد ابهر بودورفتن سرگرم فعالباسوگل او که کند همراهیش ازتاراخواست ازرفتن پیش اما.واینباربرخاست تمناخندید

 وسط معیتج میان واوراغافلگیرانه رابرد استفاده نهایت ازفرصت شد،شیداهم تنهاباشیداهمراه تمنا کرد،درنتیجه موکول

  ...کشید سالن

 یتباجذاب ریزنقش دخترك این.شد کشیده وارد تازه دخترك سمت به جوان مردهاي الخصوص علی بسیاري نگاههاي

 عیس که بود مشتاق نگاههایی درتیررأس همیشه بود فندق رنگ که وگیرایی درشت باچشمهاي ذاتیش،خصوصا

 بهشایدهنوز..بود رانلرزانده دخترك تفاوت بی اما مهربان قلب اي زمزمه هیچ حال اماتابه خودداشتند سوي اوبه درجذب

 معیتج خودراازمابین زود خیلی.....پذیرفت تاثیرنمی که بود دوخته دیده سرنوشت افق به اي اسطوره عشقی دنبال

 ووخندهگفتگ چیزمشغول ازهمه وغافل بود نشسته دورمیزي. آشناشد ازجوانان باچندتن چنددقیقه ودرعرض کنارکشید

 نفهمیدچشم شلوغی همه آن جاخوردمیان اش وخانواده عمه وبادیدن برگشت سمتی به چشمش طوراتفاقی به.بودند

 اش راواشارهتا به بانگاهی تمنا رابرداشت اول قدم اینکه محض به اما.بیاید طرفش تابه کرد اوافتادومکث به امیرچگونه

 ها ازبچه یکی بااعتراض.امیرنداشت حرفهاي شنیدن براي اي بازگردد،دیگرحوصله میزخانوادگی سمت کردبه فوراقصد

 انسانی دیواري به ومحکم خودرانبیند مقابل شد باعث کوتاه غفلت بازگرددوهمین دوباره دادکه وبالبخندقول برگشت

  ...همان رفتن مردمقابلش شکم داخل..یانه سینه به وباسرمحکم همانا طرف برگشتن..بربخورد

  :وغرزد راگرفت سرش ناخوداگاه که بود آنقدرسفت طرف بدن

  ...محترم آقاي آخه...یاسنگ آدمه نیست معلوم_

 ازسرش کرد،فقط نگاهش گردشده وباچشمهایی شد الل کلهم افتاد مقابلش مرداخموي به چشمش که همین

  ...کجابود این...واي"گذشت

  :وگفت برگشت طرفش کامالبه.نبود درکارش کردن وپاگم جاخوردامادست مسیحاهم

  هوایی؟ جاسربه توهمه!...سالم علیک_

  ...ایستاد وصاف وجورکرد راجمع تمناخودش

  ...اصالندیدمتون یعنی..شمانشدم متوجه...الهی،سالم آقاي ببخشید_
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  ...میامن شما چشم به دفعه چراهیچ نشم،پس دیده که نیستم اونقدرکوچیک باشه،منم نمیادایرادداشته چشمات به_

  ..ازمهمونی میشه،البته اخراج حکم باعث اینجاهم نکنه_

  :خودکشید سوي تمنارابه نگاه بهنام متعجب صداي

  کارمیکنی؟ تواینجاچه!...مقدم خانم_

  :گفت وبعدازسالم کرد لبهایش لبخندرامیهمان ناخوداگاه حضوربهنام

  ..محترم رؤساي بااجازه البته شدم دعوت فکرکنم_

  :گفت دوستانه ولبخندي بالحن بهنام

  !تعجبه والبته خوشحالی باعث حرفیه؟دیدنتون چه این_

  ...قراربگیرم واقوام دوستان نمیادموردمرحمت چرا؟بهم_

 یحامس جدي نگاه چرخاندوبادیدن چشم نگاهی سنگینی دارترشد،اماباحس تمناجانکردولبخند کوتاهی خنده بهنام

 حساب بشرونگاههایش چرااینقدرازاین دانست نمی هم خودش..وخبردارایستاد کرد راجمع لبخندش ناخواسته

  :وگفت رفت عقب میکرد،قدمی

  ...اتون بااجازه..ترسم کنید،می می نگاه خشن من به دارید!...رئیس ببخشیدآقاي_

  ...برگشت اش خانواده سمت به تند هایی وباقدم راگفت این

  :گفت درهم وبااخمهایی اوگرفت راازمسیررفتن مسیحانگاهش

  !بلندباالست خیلی دیگه یکی این زبونِ_

  :داد وسرتکان کرد نگاهش بهنام باخنده

  خندي؟ می ریز یه که اومده خوشت توازچی_

  ...است بامزه خیلی...دختر این کاراي به_

  :زد مسیحانیشخندي

  !داره حاضروآماده جواب یه میگی هرچی...داره شباهت وروان روح سوهان بیشتربه!...بامزه؟_

  ...باشه کن خورد اعصاب ایشون میکنی،بایدم مستفیض خواهرتواونجوري امثال که جنابعالی براي_

  :داد وآرامترادامه برد راپیش سرش سپس
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  !بداخالق کنه درستت بلکه داري احتیاج انرژیه بمب دخترکه این مثل یکی به عبوس توي البته_

  ...رابگیرد پرتمسخرش خنده مقابل مسیحانتوانست

  !...سال جوك میشه..قراربگیریم کنارهم دختري چنین منو فکرشوکن_

  !نیازداره هم جک به موندن زنده براي آدم_

  ...مونوکسیدکربنه شبیه شما مقدم خانم...نیازداره هم اکسیژن به کردن زندگی واسه آدم_

  ...مسیحابلندزدزیرخنده بااخم که کرد غلیظی نچ راباالکشدونچ لبهایش بهنام

 حسرا شخصی شدن قدم هم که زمانی اما کرد امیررافراموش کامال که بود جاخورده مسیحاوبهنام ناگهانی آنقدرازدیدن

  ....برآمد ازنهادش کردوآه رامعرفی گامش امیرهم ودورگه آرام سربرگرداند،صداي ازآنکه کرد،پیش

  !...دختردایی شد عرض سالم_

  :گفت داداماامیردوباره کوتاهی همان رابه ،پاسخش کوتاه نگاهی بانیم

 هردو آقایون!...میدي ترجیح باهمکاراتو مصاحبت ندیدنم براي که است آزاردهنده اونقدرحضورم دونستم نمی_

  !دیگه،نه همکاربودن

 ریخت هم رابه دخترجوان دل حالِ که بود،لحنی وحسرت عشق هاي خطی داد،پرازخط نمی کنایه امیربوي لحن

 اي وخفه انج کم امیرباعذرخواهی کشیدکه بیشتردادمی نگفتن براي والتماسش خراب کرد،حال امیرنگاه به انگاروقتی.

 نازك چشم پشت آرمادامانندهمیشه.کرد سالم عمه خانواده بقیه بادیدن.راتکرارنکرد حرفهایش همیشه عکس به

 رونبعدازبی شدکه چشمهایش گردشدن باعث"خودم عروس"غلیظ بالفظ زد،امابرخوردعمه لبخندکوتاهی کرد،شوهرعمه

 هم رابه لبهایش باحرص مادرفقط هاي واشاره وایماء کاربیندازدامابانگاه رابه زبانش خواست ازآغوشش آمدن

  :وباغرولندگفت کنارتارانشست داد،بالفاصله نجاتش ازمهلکه فشرد،تاراباصداکردنش

 تنگش هم نوه یه جون،فردا عمه گل عروس امروزشدم...جشن این به اومدن شمابراي اصرارودالیل نتیجه اینم_

  ...آوردم شانس نچسبونند

  !ودادي جوابت ،توکه خودشوبکنه تالش بذارعمه_

  !خوبه خیلی هم نشه ماجراختم این من شدن روانی قیمت امابه!بله_

  !شودخترخوب وخالص بگو خوشگل بله یه خب_

  :وپرسید نشست دیگرش مادرسوي فاصله شد،درهمین آرامش خنده باعث کردکه تارانگاه به چپی تمناچپ

  تمنا؟ بودن شدي،کی صحبتشون هم که جوونایی_
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  :داد جواب ،سرسري ازرفتارعمه ناراحت

  !دیگه بودند سامان محترمه نمیدنم،اقوام_

  !شناسه؟ نمی هم سامان که جوراقوامی چه_

 آشناباشند،جزتعدادي هم براي بوداکثرمیهمانان شده ودامادباعث عروس کرد،خویشاوندي نگاه مادرش به تمناباتعجب

  ...محدود

  :مادرگفت حرف تارادرادامه

  !کردي برخورد باهاش حواس بی که بود مردجوونی به منظورمامان_

 ازچندجوان کوچکی درجمع که ومسیحاافتاد بهنام به دوباره نگاهش ازسالن اي گوشه تارابه وابروي چشم بااشاره

  :گفت شده درشت وباچشمهایی نشست صاف بودند،ناخوداگاه مشغول

 یومدم داشت قلبم...شازده بااین شدتصادف وقتی بی سوتی رفت،عجب رویادم هیوال کال که نروَم رو رفت چنان عمه_

  ...تودهنم

  :گفت تمنا روبه ودوباره افکند جوانها سوي به نگاهی باتعجب ترانه

  چرا؟...چی یعنی_

  :زد حرف باخودش خیال بی تمنا

 محاالخورد..برخدا پناه....کنه می ترك آدموزهره چشماش...واي...بینمش اینجامی...اونجانیاد دیگه خداروصدامیزنم مدام_

 توهم اخماشم....خیلیه نشدم مغزي ضربه برنخورد،من جاتم هیچ به که اي وگنده ماشاالاینقدرسفت...بهت

  ....واي...هیوال....میکشه

  :زد اش شانه به اي تاراضربه

  کیه؟ مگه...میگی هم پشت چی_

  ....ایشون مشک تو برم صاف بازارشام این میون باید من که گندیه شانس چه دونم نمی...عزرائیلی ،آقاي نگین قول به_

  شناسیش؟ می_

  !فروشگاهه صاحب_

  :مسیحاانداخت به نگاهی نیم باتعجب ترانه

  !جوانه خیلی که این_
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 مرنوحوع صبرایوب هم ساعت یک براي تحملش!میکنه کم رو پیرمردهشتاد،نودساله روي که اونقدربداخالقه...جوون؟_

 دکشی سرم اول دفعه که اولی داد موندگارنبود،هنوز اونجا دوروزهم ها ازبچه کدوم هیچ نبود ناصح آقاي طلبه،اگه می

  ....لرزونه می بایادآوریشم گوشمو پرده

  :شد درهم ترانه اخمهاي

  !ومحتاجی موندي گرسنه نروفکرمیکنی میگم طلبکاره؟وقتی دادکشیده؟مگه سرت چی براي_

 مالی راماست وقصه فورابرخاست بحث کردن جمع است،براي کرده روي زیاده حال وشرح فهمیددرتوصیف تمناتازه

  :کرد

 وخوش مهربون هم خیلی که ماست مسؤول یکی نیست،اون اصال جوابشوندادم،بعدشم بوددرست تقصیرخودم_

  ...برخورده

  !میکنی؟ خالی شونه درست ازتوضیح چراهمیشه دونم نمی_

  :داشت،گفت راکنارش سوگل که سامان سمت به رفتن تمنادرحال

  !نداره اي دیگه جان،دلیل مامان مریضم_

  :گفت وآرام مالیم تارابالحنی.راگرفت بحث ادامه فرصت کرداماتمنابارفتنش براندازش عصبی بانگاهی ترانه

  !کن ولش..مامان؟ کنید خودتونوخوردمی اعصاب دلیل چرابی_

 فقط شهنمیده،همی منو جواب ویکباردرست اینجارسیده به باش نداشته بهش گفتیدکاري تووبابات خدااونقدرکه به_

  !نده،خیلیه دخترمنوسکته این خیالی بی میکنه،اگه باز ازسرخودش

 جواب خودش حتما...بیاره کم کسی مقابل که نباش نگران دیگه،ضمنا اینه شمام تغاري ته اخالق مامان،خب خدانکنه_

  ...بشیم هم عذرخواهی مجبوربه مابفهمیم اگه که داده روطوري پسره

  :بود،گفت باسوگل بازي سرگرمِ که تمنا به دادوبانگاهی تکان سري ترانه

  ...مغولوحریفه قومِ بازبونش که تردیدندارم_

  ....داد زینت جان کم تبسمی به مادرراهم تارالبهاي خنده

  

  

  :سوم فصل
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 امبهن مقابل خودش کرد،سپس مرخصش کوتاه باتشکري میزقرارداد،مسیحا راروي قهوه فنجانهاي مستخدم وقتی

  :وپرسید نشست

  سرت؟ سفرزدبه هوس دفعه یه که شد چی_

  !اموبی سربزنم یه برم نکرده تاعاقم گفتم دل نازك شد،منم کباب دلم کردکه اونقدرگریه آخري توتماس مامان_

  :کرد نگاهش مسیحانگران

  داري،ها؟ قصدموندن نکنه_

  ....بود دوجانبه وابستگی آورد،این لب به کردولبخند نگاهش کوتاه چندثانیه بهنام

  ....مونم می...آره_

  :داد تکیه عقب وبه شد مسیحادرهم اخمهاي

  ...کارخودشوکرد خاله باالخره پس_

  ...داره شرط البته گفتم مامان به_

  :گفت حوصلگی مسیحابابی

  !بگی منم به نداره لزومی میکنه،پس قبول خاله بذاري هرشرطی_

  !بده اجازه رئیسم باید دیگه،گفتم نفهمیدي...دِ_

  گرفت دست رابه اش وقهوه کند رادرك بهنام حرف معناي که بود ترازآن مسیحاناراحت

  یانه؟ بخوام که داره ربطی چه من به بري بخواي وقتی_

  ...وبیاد خرشه وعبوسمم تیپ خوش پسرخاله این که میمونم وقتی گفتم آخه_

  :امالبخندزدوگفت کرد مسیحاتندنگاهش

  !کنه تالش تربیتیت ساختمان درترمیم مدت تواین بایدبگم خاله به_

  ...میرم تومی بدون نرو،من بگی کلمه یه میمیري خب_

  :وگفت مسیحاخندید

  برم؟ تونذاشتی بعدابگی که_

  مرام؟ بی ترسیده چشمت که زدم سرکوفت چندباربهت سال پنج تواین_
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  !چیکارکنم بري اگه که ترسیدم اماباورکن!....نمیکنه توقعی که بامرام آدم_

  :گفت مضحک وبالحنی کرد رامزه اش قهوه بهنام

  ...تنهام باهات که داشت برم ترس شدیدت ازابرازاحساسات_

  ...بهنام ببند_

  :وگفت کرد اي خنده بهنام

  ...برو راهتودرست کنی ثابت میخواي هرکی به شده،بعدها ماثابت واسه بابا،مردونگیت باشه_

  :بلندترشد اش مسیحاخنده کردن ه نگا چپ باچپ

  !کن عوض وهوایی آب یه بریم بیاتوهم...بگذریم...آدم به سرفحشومیکشی میادبانگات خوشم آي_

  میزنی؟ حرف اینقدرراحت که بري شمال میخواي مگه_

  ! نیار بهونه ،پس اعتبارداره تاجرهمیشه عنوان شمابه پاسپورت_

  داره، تیاجاح بهم نیست،شرکت مناسب اماشرایط شده تنگ خیلی ایناهم خاله براي دلم بیام دارم دوست خیلی اتفاقا_

  !بتونم محاله چهارروزدیگه اماتاسه میشد زودترمیگفتی شایداگه...میشه اضافه درنبودتوفروشگاهم

  :گفت تعمق بااندکی بهنام

  !دیگه دوماه یکی براي بلیطموبذارم میخواي_

  .دارم احتیاج بیشتربهت موقع ،اون توبرگشتی هم دیگه خلوتتره،تادوماه نسبت به واالن بینیه پیش کارهاغیرقابل!نه_

  میکنی؟ وارد جنساروکی راستی_

  !روزدیگه بیست الی تاپانزده نیاد پیش مشکلی اگه_

 وصابسپاري،خص ها بچه به کامل وباتوضیح بگیري وتحویل اجناس همه میخواي مشغله همه بااین توچطوري اونوقت_

  ...جدیدهستند اکثرا که

  :خاطرگفت مسیحاباآرامش

  !ام توچیکاره بدون ببینم میخوام...برمیام ازپسش_

  !تیگرف گل ودرفروشگاهم کردي اخراج روازدم همه ببینم هاکناربیا،نیام وبابچه ،دوماه یکی این بهنام مسیحاجون_

  :گفت زدن ورق بازکردومشغول بود امورفروشگاه به مربوط راکه خندیدوکارتابلی مسیحا
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 هاي هنظرمیادبچ به که میدم روقول بقیه پیچه می خفگیم براي داردورحنجرمن طناب مثل زبونش که دختره غیراون_

  ...هستند ومنظمی کاربلد

  !یانه کنی میاداخراجش دلت میشه،اصال کم روش کدومتون توبروببینم_

  !شده پرداخته فاکتورهاتاکجا بیااینجابگوبدونم حرفا این جاي به_

★★★  

 راهمراه بهشن تاصبح شب شنبه ازپنج که بود شده قانون برایش.شد مادربزرگش دوباره درودیدن درمنظربازشدن پشت

 اکنارهمر دوروز این دو آن که آمد می پیش بود،مگراستثنایی خرسند موضوع این عزیزبابت وبیشترازتمنا باشد عزیز

  ...نباشند

 بی و،هرد لحظه دررابازکرد،دریک اش دائی دخترتنها عزیز،ستاره جاي به گردشد،چراکه رفت،چشمانش عقب درکه لنگه

  ...پریدند هم آغوش وبه کشیدند ازخوشحالی جیغی باهم اطراف به توجه

  :وگفت کشید حیاط هردوراداخل باخنده ترانه

  ...روبچلونید همدیگه بیایدداخل کنند،حداقل می نگاهتون مردم_

 تمنا.واردشدند بود دخترانه هاي جیغ بیشترجیغ که فراوان وباسروصدایی چرخیدند وباهیجان هم درآغوش دخترها

  :وپرسید جداشد ازستاره باخوشحالی

  خبر؟ بی اومدید؟چرا کی_

 باخنده.کردند می ونگاهش ایستاده ها پله باالي که افتاد وسهند دایی داییوزن به نگاهش فاصله درهمان تازه

  ...دوید طرفشان وبه داد تکان درهوادستی

  :پرسید همه به تمنابانگاهی

  منم؟ خبرجمع یاتنهابی بیخبراومدید_

  :گفت ترانه

  !بهتره کنم غافلگیرت امادیدم بگم بهت میخواستم میرفتی داشتی که خبرنداشتیم،صبح تادیشب ماهم_

  :تمناخندید

  ....جاخوردم حسابی حقیقتاهم_

  :تمنابالبخندگفت خندان چهره به ثابت سهندبانگاهی
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 واینت حاالراستشوبگو،عمه .اماانگارماازدنیاعقبیم گرفت ام خنده شدي شاغل شنیدم!شدي بزرگ دفعه چقدرتویه_

  ...قشنگتر هم ، شدي خانومتر هم که خوردي داده بهت معجونی چه دوسال

  :گفت و انداخت باال شانه سهند، بیان لحن به اعتنا تمنابی

  ....نداشتی تو که میخواست بصیرت چشم فقط ، بودم خوشگل بدوتولد از من_

  :رابرگرداند تارانگاهش صداي که میکرد تماشایش وخندان رفته باال ابروي با سهند

  یانه؟ دکترشدي آقاي سهندباالخره راستی_

 احتمال هب البته...کانادا برم قصددارم تخصص گرفتن ي امابرا مونده ترم هنوزیه کنی حساب اشوبخواي نیمه نصفه_

  ...گیرم می بورسیه یقین به قطع

  :گفت وباشیطنت کارانداخت رابه زبانش تمنادوباره

  ....دیگه میکنی فامیل ها باخارجی ومارو میري پس_

  :گفت همزمان ولبخند بااخم زندایی

  ....محاله...خارجی هاي مکی کک سراغ بره ام بچه نیستن خودمون دختراي حیفه...واي_

  :گفت بامزه اي تمناباخنده

  !نگیریدبراش جبهه نیومده هنوز طفلی...ها وحشتناکه گیریتون مادرشوهر وجهه...زندایی واي_

 فریبا نگاههاي به زیادي شباهت...شناخت می خوب تمنا نگاههارابه داد،این تکان سري وترانه خندید دایی زن

  ...»بلرزه تنم باید هم شدنش خواستگارپیدا براي دخترکه این ازدست امان«گفت باخودش...داشت

  :وگفت کوبید هم رابه دستهایش ستاره

 خونه دنبال وقراره نیست موقت دیگه اومدنمون....من اول ودست خبرداغ وقت سر بریم حاال خب_

  ....تهران شد منتقل بابا باالخره...همینجابگردیم

  :فکرکفت عزیزبااندکی.ابرازکردند رافورا اشان جاخوردندوخوشحالی همه

  ....نمونده ازدرسش سال یه هنوز میشه،مگه چی سهند تکلیف بیاید ازشیراز قرارباشه_

  :گفت ازهمه قبل تمنا

  نیست؟ کردن قنداق قابل سهنددیگه کنی عزیزفکرنمی_

  :گرفت اش خنده سهند
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  !عزیزنگرانمه؟ شد حسودیت چیه_

  !داره بیشتردوسم عزیزازهمه که شه حسودیتون من شمابایدبه_

 سال هی تقریبا من که میگم عزیزجونم نگرانی ورفع شما اطالع ،محض نیستم شمابخیل مامثل اما باشه!!!!!......عجب_

 کنه شرد اگه بود گفته اداره که باباست انتقالی هم بقیه زودتراومدن شم،دلیل کانادا راهی قراره وبعد شیرازم دیگه

  !شدن راهی من پیشنهاد به که شد این..بیاد بتونه دوباره کِی نیست معلوم

  !بربیاي بتونی تنهایی وبه کارات ازقِبل اونجا کنی می تمرین داري پس...آهان_

  :گفت زندایی

  !نیمک می راهی باهاش زندگیشم همسفرهمیشگی امیدخدا به بره خواست وقتی اما تنهاباشه مجبوره سالو یه این_

  :تاراگفت

  !داري زیرسر رو کسی پس...ناقال اي_

  :داد تکان سري سهند

  !نگیرید ،جدي زد حرفی یه مامان بابا...شماخانوما ازدست_

  .باشیم لباس فکر به بریم باید پسردایی، میرسه مشام به ات عروسی بوي بدجوري هرحال به_

  :پرسید ترانه.برخاست ستاره دست بعدباگرفتن

  دخترا؟ کجا_

  !توحیاط بازي میریم یادبچگی به_

  :گفت باذوق ستاره

  ....لِی لِی اونم_

  .....دنبالشان به هم وسوگل دویدند حیاط به هستند کوچکی هاي هنوزدختربچه وشوق،انگارکه باخنده

 یشترشب که کودکی هاي بازي واقسام انواع به یا پریدند می هم یابرسروکول بود،مدام رسیده ستاره به که قبل ازشب

  ....تابازي گذشت می یادآوري به

  :گفت وباخنده رفت طرفش تمنابه.رهاکرد پله رالب خودش زنان نفس ستاره

  !توولوشدي بازکه_

  :کشید وسرعقب جنباند دستی ستاره
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 تهخس. کردي بازي مجددا نرسیدم،توصدبار آخرش به هم وهنوز میکنم شروع ازیک. مدام بریددختر،دوساعته نفسم_

  نشدي؟

  :وگفت نشست تمناکنارش

  .پیداکردم همبازیمو تازه! نه_

  !میاري ازکجا انرژي همه تواین نمیدونم من_

  !خورده چی سرمن بارداریش زمان که بپرس ازمامانم_

  !باشه زیادخورده تندوتیز فلفل فکرکنم_

  :گفت بشنوند رساکه باصدایی و کرد نگاه آنها به آشپزخانه پنجره ازداخل ترانه.خندیدند باهم

  داخل؟ دخترانمیاید_

  :گفت سرخوشی تمنابا

  !نشده تموم هنوز که بازیمون!نه_

  :گفت باذوق سوگل

  !سوزه نمی اصال ، میکنه تربازي قشنگ هم جون ستاره ازمن خاله_

  :نشاند اش انداخته گل برلپهاي محکم بوسه وچند گرفت رادرآغوش سوگل باخنده تمنا

  میدم یاد توهم به_

  :کوبید هم به را دستهایش باخوشحالی سوگل

  خودت؟ مثلِ_

  :گفت لب به لبخند ترانه.کرد جمع را خیالش او گونه روي مجدد اي بابوسه تمنا

  ...نیفتید حوض داخل باشید مراقب فقط_

 مجدد بازي به صورتشان سرو به آبی زدن از پس ودخترها بازگشت ترانه.گفتند بلندباالیی چشم باهم هرسه

  :فتگ بریده نفس ستاره که کرد اعتراض تمنا.ونشست نداشت ادامه دیگرتوان ستاره ساعتی ربع بعداز.پرداختند

  .تونم نمی دیگه یکی وصله،من شهرداري شلنگ به تو انرژي و نفس_

. ندنشست آلو درخت زیر هایشان صورت مجدد ازشستن وبعد دیگراصرارنکرد تمنا هم سوگل ازجانب بااظهارخستگی

 وجاهت یایران زیباي اما کهن کنارمعماري که میشد پیدا آنجا اي میوه ازهرنوع تقریبا اما نبود زیادبزرگ عزیز خانه حیاط
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 دخترك. افتاد سوگل لباس دامن روي ورسیده بزرگ آلویی که بودند وخنده گپ درحال.بود داده قدیمی منزل به خاصی

  ...دخترهاداد ونشان برداشت آلورا باذوق

  پایین انداخت برام ازایناخواستم،درخته تودلم ببینید،یواشکی_

 افرودادر دهانش آب.کرد نگاه پربارآلو درخت وبه راباالگرفت سرش ستاره.انداخت خنده ،دخترهارابه سوگل کودکانه لحن

  :وگفت

  !چید می برامون وچندتادونه شد می پیدا خیِر آدم یه کاش...رفت ضعف داره،دلم آلوهایی چه

  :گفت سوگل

  بچینه؟ برامون تا کنم سهندوصدا عمو برم_

  !نمیره باال ازدرخت هم سهندبمیره_

  یابابافرهادوصداکنم؟ باباسامانم برم پس_

  :گفت کرد بلند پاهایش ازروي اورا تمنا

  !چینم می براتون خودم_

  :گفت باتعجب ستاره

  اونوقت؟ چطوري_

  ...آلو خوشگل درخت زیباي هاي شاخه ازروي_

  :شد گرد ستاره چشمهاي

  بري؟ باال ازدرخت بچگی مثل میخواي نکنه_

  :گفت وتند ازجاپرید تمنا،ستاره بااوهوم

  !دختر افتی ها،می نشی احمق_

  !ماهرشدم که کردم هپیمایی دارودرختارا این تنه اینقدرروي نترس،من_

  !نیست که خوریم،واجب نمی...تمنا خیال بی_

  :گفت وباخنده کشید شکمش روي دستی تمنا

  میدي؟ منوتو انداخته آب وقلوه دل واجبه؟جواب چی پس_
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  :وگفت یدکش درخت داده وپوسته سخت تنه به دستی تمنا. شود نمی او حریف دانست کرد،می نگاهش بانگرانی ستاره

  !درمیاره پدرمو ببینه اگه که سرنرسه مامانم باشه حواستون فقط_

 به..ابیاوردر حتماآن خواست وازتمنا داد رانشان آلو ودورترین بزرگترین باخوشحالی اماسوگل کرد نگاهش مستاصل ستاره

  :گفت گذارد،ستاره اتکا نقطه اولین تاپاروي کرد خودراآماده تمنا اینکه محض

  !یهو افتی شو،می خیال بی تمنا_

 می یشترب ستاره رنگ رفت اوباالترمی هرچه.نیاید باشندکسی مراقب وتاکیدکردکه خودراباالکشید خیال بی اماتمنا

 واهشخ به.انداخت پایین آنها وبراي کرد جدا واشتهاآورراازشاخه رسیده آلو تعدادزیادي تمنا کوتاهی زمان مدت طی.پرید

 بود هکرد اشاره سوگل که راهم آلویی باالخره. نمیکرد توجه آمدنش وپایین آلوها بودن برکافی مبنی هم ستاره هاي

 هنوز.بود کرده انتخاب باالرفتن زمان که گذاشت می هایی شاخه روي رادرست پایش.بیاید پایین داد ورضایت چید

 آشپزخانه پنجره ،ازداخل افتاد مادر ومبهوت گرد چشمهاي به نگاهش ناگهان که داشت اصلی باتنه زیادي فاصله

  :کرد هولش ترانه فریاد..میکرد نگاهش

  ...درختاتمنا باالي بازرفتی_

 اي شاخه روي بگذارد وقوي بلند شاخه راروي پایش اینکه جاي به...همان هم اي لحظه واشتباه همان شدن هول

  ...کرد وسقوط داد راازدست تعادلش فاصله ازهمان کند خودراکنترل بتواند ازآنکه پیش.گذاشت نازك

 چپش پاي سرومچ درپشت عمیق دردي.ولوشد حوضچه وته پیچید درهم آب شلپ وشلپ چندجیغ صداي چندثانیه

  ...شد پرازآب هم دهانش که کند ناله کرد،خواست راحس

 ابازکردر پلکهایش کنان سرفه.کشید وبیرونش راگرفت زیربازوهایش قدرتمند دودست که میکرد دردوخفگی احساس

 مادر یغج ،صداي بزند حرفی تاخواست.بود کشیده بیرونش انگاراوازآب.بود سهند نگران دید،چشمهاي که چیزي واولین

  :شد مانع

  !نمیشه راحت خیالت تامنونکشی...میکنی؟ کاراچیه این..شو عاقل هزاربارنمیگم_

  :گفت مرتعش ،باصدایی کشید راعقب خودش کمی

  میکشی؟ مامان،چراجیغ نشده چیزي_

 اتافور شد سبب سرش پشت اي ودلمه خیسی اماغلظت گذاشت درد محل راروي دستش.کرد می درد شدت به سرش

 او سمت به تمنا خورده ترس ونگاه بلندشد مادر وفریاد داد باردیگرصداي. بود خون غرق.کند نگاه دستش کف به

  :گفت فورا سطحی زخم بادیدن.کرد خودخم سمت وبه اوراگرفت سر فورا سهند.برگشت

  !نباش عمه،نگران سطحیه_



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧٢ 

 

 سرش اهیکوت باآخ تمنا.راکنارزد تمنا موهاي کمی زخم سطح دیدن بهتر سهندبراي.بازگشت کنند عفونی تاراباموادضد

  :گرفت رامحکمتر سرش سهند اما کشید راعقب

  .کن تحمل خرده نیست،یه چیزي_

  :وگفت کرد راپاك اشکهایش ترانه

  ؟ نمیشی میاري،چراتوعاقل سرخودت بالیی چه ببین_

  :گفت بابغض تمنا

  !مامان نکن گریه بشه،توروخدا اینجوري نمیخواستم که ببخشید،من خب

 صورت هب وبانگاهی کرد رهایش.شد تمام کارسهند کوتاه دقیقه ازچند بعد.کند راآرام دخترش کرد سعی بااعتراض عزیز

  :گفت اش پریده رنگ

  خوبی؟_

  :گفت دایی زن. سرجنباند آرامی تمنابه

  !میخوره سرما لباسا بااین ،االن داخل بریم_

 چنگ تارهس بازوي به پیچیدوناخوداگاه پایش درمچ شدید رابردارد،دردي قدم اولین ازآنکه پیش اماتمنا برخاستند همگی

  :پرسید بالفاصله فرهاد.برگشتند طرفش به همه دوباره.انداخت

  میکنه؟ درد بابا؟پاتم چیه_

 را شلوارش پاچه کمی.رفت طرفش به سهند ودوباره نشستند پله اولین روي.کشید درهم چهره وازدرد شد خم سرتمنا

 پنهان درپ رادرآغوش وسرش شد بلند تمنا اینبارجیغ که کرد لمسش آرامی وبه داد اوسرتکان پاي مچ ورم دیدن با.باالزد

  ....راببینند التهابش کردتاکمتر

  :گفت وخشم بانگرانی ترانه

  سهند؟ شکسته پاش_

  :گفت واوضاعش حال به توجه بی کرد سربلند تمنافورا

  میشه؟ چی کارم!نه واي_

  :گفت مادرباعصبانیت

  .نکردم دق تاازدستت باش ساکت فعال
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  :گفت تران کردن آرام عزیزبراي

  !نمیشکنه ها مفتی این به که مادر،استخون نکن شلوغش_

 تازدرخ دخترم فهمم نمی من....مفتی؟ میگید شما بعد کرد سقوط ارتفاع ازاین!مامان نکن داري جانب ازش توروخدا_

  !آخه باال میره

  :وگفت داد تکان سري فرهاد

  !یانه معلومه چیزي سهندجان!...کن بس خواهشا!...شده چی بفهمیم نمیدي اجازه ت وبیداد باداد ترانه_

 بریمش می االن....دیده ضرب فقط زیاد باشه،احتمال شکسته فکرنمیکنم اما نمیشه مشخص نندازه تاعکس_

  !میشه خوب روزه بیمارستان،چند

 ودب کرده حتمی را مجروحش پاي به استراحت روز دکترچند. نشست تخت روي اش دیده ضرب باپاي بعد چندساعت

  .نشست کنارش وتارا رفت بیرون ازاتاق عصبی ازنگاهی پس ترانه.

  سفید؟ چشم خوبی_

  :گفت درآرام درگاه به ازنگاهی وپس داد سرتکان تمنا

  تارا بگیرم تماس فروشگاه بایدبا_

  میشه بلند دادش ودوباره عصبانیه االن فردا،مامان بذاربراي_

  :گفت بااستیصال تمنا

  کنند می اخراجم خبرنرم بی هفته کن،یه توراضیش_

  :فتوگ کرد رالمس بازویش باخنده اما کند نثارش اي ضربه که کرد بلند دست او ملتمس چشمهاي به تارابانگاهی

  .کرد میشه چه ببینم ،صبرکن دربیاره چشاتوازکاسه میخواد دلش آدم کنی می نگاه اینجوري وقتی

  ...راگرفتند جایش وسوگل ستاره وبالفاصله شد بلند تارا. رابوسیدوتشکرکرد تارا گونه تمنابالبخند

★★★  

  ...داد پاسخ تعلل باکمی گوشی صفحه روي ناآشنا اي شماره بادیدن

  !بله_

  !دخترخوب شدي خانم،چی تمنا شماِ احوال_
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 برایش کمی که اماچیزي تصورکرد راهم لبخندش راشناخت،حتی اش صمیمی ولحن بهنام کوتاه جمالت باهمین

 کرد رسیاحوالپ صمیمی حال ودرعین مودب خیلی احوال بااین.بود ترازهمیشه صمیمانه بالحنی نامش بود،شنیدن غریب

  :گفت ودرادامه

  !بده اطالع تابهتون گرفتم تماس عامري بگیرم،باخانم تماس باخودتون نتونستم ببخشید_

  نشی؟ دچارحادثه که نبودي خودت مراقب چرا دخترخوب شنیدم،آخه بله،ازشون_

  :داد راتشخیص طنزوخنده بهنام جمالت درمیان

  !ناصح قايآ خبرنمیکنه که اومددیگه،حادثه پیش_

  :پرسید مکث باکمی

  خندید؟ می خاطرچی به بدونم میشه_

  :وگفت کند تمام بگذریم راباگفتن بحث داد ترحیح بهنام اما کند نمی اشتباه که کرد مطمئنش بهنام کوتاه خنده

  برگردي؟ تونی می کی حاال_

  !ازشنبه احتماال_

  !بیا سروقت حتما بعدش اما جایگزینته ها ازبچه یکی موقع تااون!خب خیلی_

  دید؟ می اولتیماتوم_

  !کنم می خیر،سفارش_

  :تکرارکرد تمناباتعجب

  سفارش؟_

 چک واوضاعو میاد بعدازظهر هرروز الهی آقاي من ازکشور،درنبود خارج برم قراره ،دوماهی یکی ،من ببین_

 ه،متوجهباش خالی توفروشگاه جات برگشتم وقتی نمیخواد دلم چون.باشی دخترخوبی کنم سفارش خواستم.میکنه

  هستی؟ که منظورم

  !جنگه درحالِ باهمه الهی آقاي بپذیره،آخه مسوولیت تري اخالق خوش شخص ایشون جاي به نمیشد بله،حاال_

  :بود عمیق اما کوتاه بهنام خنده

 اريک درحیطه وفقط اخالقه خوش هم خیلی ایشون نداره،ضمنا بهتون کاري باشید قوانین مطیع نباش،تا نگران_

  :کرد آرامی خنده تمنا!جدیه



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧۵ 

 

 خوشحال مدت این تو ،ازهمکاریمون نشد اگه اما کنم حفظ الهی اخالقِ خوش آقاي باوجود کارمو کنم می سعی_

  .وممنونم

  !کنی تمرین رو بودن مطیع و احتیاط مدت یه نیست سخت باشی،زیاد دخترخوبی دادي تعهد دیگه_

  !مونه می شکنجه عین برامن اتفاقا_

  میشه؟ چی کنی تحمل کوتاه مدت یه حاال_

  !میشه لبریز صبرم دفعه یه_

  :وگفت کرد کوتاه سخن بهنام خندیدند،باالخره باهم مرتبه این

  !گرديوبر بیاري دست به سریعتر هرچه سالمتیتم تابرگردم،امیدوارم کنم تورومتهد ازهمه بیش خواستم هرحال به_

  !بگذره خوش وبهتون باشه روتون پیش خطري سفربی ممنون،امیدوارم_

 تحت ودقرارب که مدتی به...رفت درفکرفرو وتمنا شد تمام اشان مکالمه کوتاه چندجمله ازتبادل وپس تشکرکرد بهنام

  ....خبردارباشد زمانه پرشیطنت هاي ازبازي آنکه بی...باشد هیوال جناب نظارت

***  

 البخندب فقط وپسرها گرفتند درآغوشش دخترها.بود داغ بازاراحوالپرسی.بردند هجوم طرفش به تقریبا هابادیدنش بچه

 خنده دايص وگاهی میزدند حرف باهم.کردند فراموش خودرا موقعیت دقایقی تقریبا.گفتند راتبریک اش دوباره بازگشت

  :گفت دورشدن ودرحال کرد پاتند نگین باره یک.رفت می باال اشان

  ...سرکارتون هابدویید بچه...اوه_

 هک هانیه وبه جاخورد تمنا.افتادند راه به اشان غرفه طرف وبه کردند کوتاه سخن تندي به تبعیت هابه بچه بقیه

  :گفت بود هنوزکنارش

  دیدن؟ جِن شدند،مگه تارومار چرااینجوري_

  :سرشنید راازپشت مسیحا صداي تمنا فاصله ودرهمان شود ساکت که کرد اشاره وباچشم گزید لب هانیه

  آوردید؟ تشریف مقدم،باالخره خانم سالم علیک_

  :گفت پاچه دست تمنا

  کنید؟ می کار چه اینجا الهی،شما آقاي سالم_

  :کرد براندازش جدي مسیحابانگاهی
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  !کنم تکلیف کسب ازشما باید نداشتم خوام،اطالع عذرمی_

  !خودتونه به اختیاردارید،متعلق_

  :رفت باال صدایش هوا بی خورد پایش به که آرامی باضربه

  ...ها کنه می درد هانی،پام میزنی چرالگد_

  :گفت ولوم میزان درکمترین وصدایی درشت باچشمهاي هانیه

  میزنی؟ چراداد...تمنا آروم_

  :گفت هانیه به وکالم نگاه صالبت باهمان او که کرد نگاه مسیحا به او بااشاره تمنا

  ...سرکارتون ایستادي،بفرمایید اینجا کارنداري شما توکلی خانم_

  :پرسید مکث باکمی تمنا.ورفت امرکرد اطاعت تمنا گذرابه نگاهی ازنیم پس هانیه

  بایستم؟ شما چشم جلوي یاهنوزباید سرکارم برم میتونم_

 نلح باهمان را حرفش مکث ;اي بالحظه جوان مرد شد باعث که رفت عقب قدمی ناخوداگاه تمنا بازکرد تادهان مسیحا

  ...دهد ادامه بمش وصداي

 اینجا میخواي.تکرارکنم مجبورم دوباره نبودي کردم،چون حجت اتمام باهمه اول روز میگم،من چی کن گوش_

 باه،بزرگتریناشت کوچکترین هستم من که زمانی میکنی،تا کارتمرکز روي وفقط تعطیله وحاضرجوابی لودگی کارکنی

  شد؟ بدي،روشن مانجا اشتباه بی رو ومسولیتت روبدونی کارت تذکرباید نیست،بی درکار وگذشتی میشه محسوب اشتباه

  :گفت نفس به بااعتماد تمنا

  !کنید وتکرار بدید زحمت خودتون به شما نبود میدونم،احتیاجی خوب کارمو من_

  :وگفت شد درهم مسیحا چهره

 به کن عیس ندارم،پس حرفام شدن تکرار براي ووقتی ام حوصله میکنم،کم فرق خیلی ناصح باآقاي من!دیگه مورد یه_

  .باشی قوانین مطیع کردن ادعا جاي

  :پرسید حوصله بی مسیحا که کرد نگاهش درسکوت تمنا

  بود؟ مفهوم_

  ...بله،کامال_

  :برد راباال ابرویش مسیحا
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  !نبود جوابم سکوتت_

  رییس؟ آقاي چشم بایدبگم حتما_

  :گفت ها کننده ومراجعه کارش محل به اي بااشاره تمنا که کرد نگاهش مسیحابااخم

  رییس؟ آقاي برم هست ،اجازه شدنه شلوغ درحال غرفه_

  .نمیاد رییس،خوشم آقاي نگو من به بیابرو،اینقدرم_

  :برداشت عقب به وقدمی آمد تمنا لبهاي به شري لبخند

  رییس جناب چشم_

 مسیحا.ردک رارها اش خنده دورتر وکمی رابست فلنگ کند برخورد چشمانش به مسیحا عصبانی نگاه ترکش ازآنکه قبل

  :غرزد میرفت،زیرلب اتاقش طرف به که طور همان

 راحت ازشرت االن همین واال باشید سرکارتون اتون همه بازگشتش تازمان گرفته تعهد ازم بهنام که حیف_

  رییس جناب رییس،میگه آقاي نگو میگم!...خوردکن اعصاب دختره...میشدم

 لوتخ ودرصورت راداشتند هوایش ها بچه.بود خوبی روز درهمش هاي اخم مسیحاوبیشتردیدن واولتیماتوم غیرازصبح به

 هیوال هب شده وملقب بداخالق اگررییس چراکه...قاچاقی صورت به البته میرفتند او کمک به خودشان هاي غرفه بودن

  ...رفتند بیرون ازفروشگاه وباهم شد گامش هم هانیه.بود حتمی توبیخشان فهمید، می تمنا ازسوي

  !بود یکی وراهمونم بود قدیمی منطقه همون اتون خونه هنوز کاش_

  :گفت بالبخند تمنا

  میگی؟ سال ازهفت بعد توهنوز_

  !آپارتمان تواین ورفتید فروخت رو خونه چرابابات نفهمیدم هنوزم_

  :کرد براندازش آمیز استفهام بانگاهی تمنا

 ستخوا نمی وبابام بود پدربزرگم میراث خونه اون که چندصدباربگم خنگ خوره،آخه نمی منگوال به که ات قیافه_

 ورتبامش.  داد امم عمه وسهم فروختش نیاد پیش تفاهم وسوء حرف اینکه براي...بمونه ش خواهر زیردین بیشترازاون

  شد؟ روشن...هیوال جناب قول به.خرید رو خونه این وماها مامانم

 حشتناکیو وترمز زمین باسطح الستیک قیژ وباصداي اند رسیده خیابان به ازاینکه غافل.زدند زیرخنده همزمان باهانیه

 داشته جا به العملی عکس نتوانست پایش ضعیف درد باوجود تمنا اما کشید عقب موقع رابه خود آمدند،هانیه خود به
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 باصدايو بلندشد وآهش خورد پیچ مضروبش پاي همان ازسربدشانسی...خورد زمین ماشین الستیک مقابل ودرست باشد

  :گفت میکرد نامعلوم هاي واشاره بود حالش نگران که هانیه به توجه وبی بلند

  ....رانندگیه،مگه وضع چه جناب،این یاماشین شدي االغ سوار_

  :وگفت داد تکان سري کرد،مسیحا نگاهش زده وحیرت شد الل سرش باالي اخموي مرد ابهت بادیدن مرتبه یک

 زبونت روي فقط...نیابیرون تنها بلدنیستی ازخودت مراقبت شد،توکه اضافه هم بودن وپاچلفتی دست محسناتت به_

  کارکردي؟

  :گفت پایش ورنجوربابت برخاست،ناراحت وبااخم کرد وجور راجمع خودش تمنا

 عامی آدم هی زیردستتون جاي به اینبارممکنه ،چون کنید وتمرین خشونت،رانندگیتون تمرین جاي به بهتره م شما_

  !زوربگید بهش ونتونید روزیربگیرید

 کرد مکث وماشین در میان ازسوارشدن پیش اما برگشت ماشین سمت وبه اوکرد به پشت تمسخرآمیز مسیحاباپوزخندي

  :کرد نگاه تمنا وبه

  ..بود حسابی تنبیه ،یه بکشن جورشو ودوستاش کاردربره اززیر که دستی زیر دست مزد_

 حالجیوبا خودآمد به تمنا بعدازچندثانیه.وگازرافشرد نشست ماشین داخل تمنا زده حیرت چشمان ومقابل راگفت این

  :فشرد هم رابه لبهایش ،باحرص اودرذهنش حرف

 وازخودراضی متکبر اینقدر بازم االن نبود بابات اموال بگه نیست یکی....اي عقده روانی ي دیوونه_

  ...عزراییل...هیوال...بودي

  : راتمیزکند تالباسهایش کرد کمکش هانیه

  چطوره؟ کن،پات ولش_

 میخواد د،چیبیا بعدازظهرا فقط عزراییل این نبود قرار مگه اصال ببینم....سالمه وسالمِ نشده قلم هیوال چشم کوري به_

 نحستو قیافه نتونیم ومام بخوري تکون ازجات نتونی دوماه وتواین شی چالق امیدوارم...اینجا صبح ازکله

  ....هیوال...ببینیم

  :گفت شود،بلند خفه شده کنترل اي وفشارخنده اززور مانده کم که هانیه بادیدن

  دفعه؟ یه نمیري!...هان_

 تسم به لنگانش ،باپاي میکرد غرغر اوهنوز که کردودرحالی جان نوش تمنا ازسوي هم اي وضربه زد زیرخنده هانیه

  .....کرد خداحافظی هانیه با خیابان وسط از بلند وصداي وباحرص رفت خیابان دیگر
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***  

 نمی دلش اصال.باشد راداشته اشتباه کمترین تا کارگرفت رابه سعیش ي همه شد،تمنا سپري که چندروزي درطی

 ودخ کارهاي سرگرم هم مسیحا.بشنود وسرزنش دهد اب بندي مسیحا وتمسخرآمیز متکبر نگاه مقابل دوباره خواست

 ات بود کرده متعهدتر را ها بچه هم موضوع همین که میکرد نظارت هم فروشگاه برامور تمام جدیت با حال ودرعین بود

 بود ردهک تنبیه راهم اي عده نداشت باکسی سرشوخی که جدي مسیحاي بودن واقع در...دهند اهمیت کارخود به بیشتر

 زکردنبا محض به تمنا که تاصبح رفت پیش چیزخوب همه.....نداشت دنبال به سختی وفقط بود هم نفع به یعنی

  ....بود گذشته صبح ونیم ازهشت ساعت...ازجاپرید فشنگ مانند ساعت ودیدن چشمهایش

  :وگفت رفت دوید می تقریبا که دنبالش به ترانه

  .میشه وتموم میکنی کوتاهی عذرخواهی دویی؟نهایتا می چرا حاال_

  :گفت هول با پوشیدن ودرحال گذاشت زمین راروي هایش کفش تمنا

 خدا ايو...میکنه توبیخ هم دقیقه یک بدترشده،براي وگمرك پادگان از اومده،فروشگاه بدقلق سرهنگ که ازموقعی_

  !چیکارکنم واال نیاد صبح دیروز مثل امروزم کنه

 مدام اهر درطول.دوید بیرون دو وباحالت قاپید مادر راازدست کرد،کیفش خداحافظی جیغ شبیه باصدایی ساعت بادیدن

 خشکش تیاازبه دید رامی تمنا اگرآشنایی دقایق درآن شاید...خیرشود به ختم که فرستاد می وصلوات میکرد دعا زیرلب

 منات شخصیت درمقابل یکساعته تأخیري براي فقط وتشویش اضطراب همه این آخه...میشد بیهوش یاازخنده میزد

 شیدک گردن اي شیشه اتاقک دیدن براي وسپس کرد رانگاه اطرافش بادقت رسید،ابتدا که فروشگاه به.بود عجیب

 شنیدنبا که بود برنداشته قدمی هنوز اما وخداراشکرکرد داد بیرون ازسینه اي آسوده دید،نفس راخالی اتاق که ،زمانی

 هب شده بازسازي وظاهري درونی باتشویشی.فرستاد لعنت بدش وبرشانس شد میخکوب پاهایش مسیحا صداي

 شا بربدبیاري بازهم...گذاشت تپیدن بناي قلبش مسیحا درهم واخمهاي عبوس چهره بادیدن. بازگشت خونسردي

 موسال رفتارکند مسلط کرد سعی...داشته تأخیر هم هیوال جناب امروز میداد امرنشان ظواهر چراکه فرستاد نفرین

 اخوداگاهشدون مسیحا خاکستري چشمهاي چرامیخکوب نفهمید تمنا بازار آشفته آن درمیان ، جلورفت قدمی مسیحا.کرد

 هک میکشید مخاطب رخ به را محکم لحنی بمش صداي مانند هم نگاهش اما...»گیرایی چشمهاي چه«گذشت ازسرش

  ...دهد نمی راه درخود تزلزلی

  ذکرشده؟ ساعتی چه باشما شده درقراردادمنعقد فروشگاه کار شروع وزمان تایم_

  ..دهد جواب ومعقول ودرست باشد خونسرد راکرد سعیش تمنا

  ..هشت_

  :وگفت گرفت دختر چشمهاي مقابل. را اش مچی ساعت مسیحا



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٠ 

 

  چنده؟ ساعت االن_

  :وگفت کرد نگاه خودش ساعت به باپررویی تمنا

  !...نُه....نیست شما زحمت به دارمواحتیاجی ساعت خودم_

  :وگفت کرد نزدیک هم به بیشتر را. ابروهایش مسیحا

  داشتی،چرا؟ تأخیر ساعت یک دقیقا_

  ...موندم خواب_

  ...شدم قانع نداره،کامال اشکالی_

  :رادرآورد تمنا مسیحاحرص پوزخند

  !رسیدید االن همین خودتونم_

  :کوبید دختر نگاه رابه چشمانش وعصبانیت مسیحاحرص پوزخند

  مقدم؟ خانم بشه،موافقی تعویض باهم سَِمتمون چطوره هست،میگم همه به حواست خوب!!آفرین_

  ....بزرگان برجاي تکیه_

  ..واال بده منو جواب درست....کردي جاسازي زبون هیکلت تمام اندازه_

  :تندگفت تمنا

  !میشه کسر توبیخ عنوان به حقوقم نصف واال_

  ....ازاینجا کسربشه حضورت کل حقته_

  :داد ادامه تمنا سرتاپاي به سریع بانگاهی

  و؟ک فرمت لباساي...دو اما نمونی تورختخواب راحت تاباخیال حتمیه وتوبیخت بود توجیه غیرقابل قصوراولت_

  :گفتو ندهد انجام اي احمقانه العمل عکس مردمقابلش خودخواهی همه این تابابت کشید عمیقی اما صدا بی نفس تمنا

  ...بشه رعایت قانون فرصت تادراولین میکنم اشوتهیه پارچه حتما وامروز شد دچارمشکل متاسفانه_

  :کرد واشاره داد تکان مسیحاسري

  ...سرکارت برو_

  ...بودم زودتررفته نداشتید مواخذه وقصد بودید داده شمااجازه_
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 چسباند حرفش تنگ کوتاهی عذرخواهی مسیحا براق چشمهاي دیدن محض به اما میشد خفه گفت نمی اگر که آخ

  :غرزد باخود زیرلب حال کرد،درهمان تند وقدم

  ....شد ظاهر سرم ازپشت جن مثل دفعه یه...ببره گندتورو اخالق منو شانس شور مرده_

 به آزار ممرد و سلیقه کج مشتري که هایی قفسه کردن مرتب ومشغول بود شده خلوت سرش که نبود ساعت نیم هنوز

 به زحرصا هم تمنا.میزند سر باال طبقه به وگفت کرده نازك چشمی پشت عاقبت که بود کفري بود،ازاین ریخته همش

  !...وبس است پوشاك مخصوص طبقه همین فقط تابگوید نداد زحمت خودش

  :گفت ومحتاط وآرام اورفت غرفه سمت به کارش شدن تمام محض به هانیه

 یريم کن،نمی زندانی تودهنت رو وامونده زبون اون میاي دیر خبرت میکردم،خب سکته تو جاي به داشتم من صبح_

  !که

  :درآورد اورا واداي کرد راکج لبش تمنا

  میدي؟ امو خانواده توجواب مردم اگه_

  !میکنه اخراجت!...خیره خب_

 یه ربش این کال.آورد می در وبامبول چسبوند می بهم بودن الل اَنگ گفتم نمی هیچی.گرفت کرد،جواب سوال بابا_

  ...نمیده جواب رضایتش جلب براي هیچی که ازبشریت ناشناخته نوع

  :جنباند سري هانیه

  !تمنا نیستی بشو توآدم_

  !بزن جدید حرف شده،یه تکرار زیادي جمله این_

 زاینا بیشتر خدا برگرده،به ناصح وآقاي بگذره صباح چند این بذار کن کوتاه ذره ویه زبونت این من جون!...تمنا_

  !ها کنه نمی مالحضه دیگه کنی. بدقلقی

  :دهد راانجام کارش تاادامه رفت غرفه انتهاي طرف وبه زد صداداري پوزخند تمنا

 زدیکن اول شب واون من به گیرداده چسبیده اشونو یقه آسکاریس که آدمایی مثل رفته یادت اینکه مثل... مالحظه_

  !کنه یکیم بلوار باآسفالت بود

  !یرهگ نمی سخت اینقدر بقیه به اال پرسروصداست،و کارات همه ازبس..اومدي چشمش به اینقدر که تقصیرخودته_

  .نمیرم زور حرف بار زیر مفتیا این به من_

  !سفید کن،چشم گوش حرف به ذره یه_
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  ...اموسربردي حوصله که پایین بیا ازمنبر من جون_

  :داد ادامه هانیه ناگهانی سکوت به توجه بی

 چقدردلش..هه...میکنه کفایت بودن مطیع براي عمرم همه اندازه میکنم گوش آشام خون هیوالي اون حرف به_

 به برسه هچ دربیاره سرازکارمن نمیتونه فیثاغورثم...ریاضیم مساله کرده کنه،فکر حذف نقطه ازاین منو حضور میخواد

 کرنکنمف هرچند...اومد می بهش بیشتر میشد مرگ گروه تکنسین مهندسی جاي به اگه فکرکنم...هیوال مهندس جناب

 دیگران دادن سکته اش فایده نهایت که متشکري ازخود همکار چنین تحمل به اشتیاقی هم الموت ملک حضرت

  ....نهک سنگکوب درجا میخواد آدمیزاد میدن نشون ورخ میفرمایند نزول اجالل که همین...کنه باشه،پیدا ازسرغرورش

  :برگشت بیشتري وباحرص شد خورد هانیه وتند هم پشت هاي ازسرفه اعصابش

  ....ن...وا...لی یه برو خب_

 به رستد مسیحا...زد یخ وتنش افتاد سوزش به چشمانش حتی.شد خفه.شد نزدیک سکته مرز به کلمه واقعی معناي به

 هاي علهپرازش که چشمهایی.ترسید میکرد،ازچشمهایش نگاهش وبِر وبِر بود درجیب دستهایش. بود داده تکیه ویترین

 کانیت مسیحا تمنا طوالنی باسکوت.میکرد ونگاه بود ایستاده عقب کمی پریده رنگی با هم هانیه.بود وحرص خشم

 داییص وبا رفت پیش آرام وآرام کرد بازي باقدمهایش مسیحا.رفت عقب او قدم تک وبا پرید ازجا وضوح به تمنا.خورد

  :،گفت بود طوفان از قبل آرامشی شک بی که معمول ترازحد عادي

 اانگشتب(دوسر دیو بادیدن شما ام،چرا زده حیرت مساله ازیه فقط.هستم عرایضتون منتظرادامه...خانم میفرمودید!...خب_

  است؟ بقیه مختص فقط موضوع شمااین ازنظر...کنی؟ نمی سکته)کرد اشاره خودش به

  :بازکرد دهان ناخوداگاه تمنا

  !جوونم خیلی هنوز من کردن سکته براي دونم،شاید نمی_

  :بود ایستاده مقابلش درست حاال مسیحا

  !بیفته راه به نیست غاشیه مار نیش به شباهت بی که زبونی این کردم نمی فکر...خوبه..خوبه_

  ....چسبید سرش پشت قفسه به وترس بابهت وتمنا شد طی مسیحا توسط مانده باقی قدم تنها باره یک

 باحالتی تمنا رفت باال که دستش. میسوخت خشم هاي هیمه میان مردجوان پرآتش بود،چشمهاي پاشده به طوفان

 زخیم فیبر مه یاشاید ها شبکه با صورتش که است االن گذشت ازسرش.بست رامحکم چشمانشم نابهنگام شوکی شبیه

 تمام .بازکرد چشم زده ووحشت ازجاپرید اوخورد،تمنا کنارصورت قفسه به مسیحا عصبی مشت شود،اما یکی پشتی

 صداو ها لرزید،نفس بود صورتش سانتی درچند که هایی نفس هرم وطوفان ازنگاه تنش تمام اما ریخت زمین اجناس

  :پیچید دورتنش سهمگین ي گردباد مانند مرد وعطرتلخ

  !کنم کوتاش اي دیگه جور االن همین تا بده تکون زبونتو اون دیگه یکبار فقط...یکبار_
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 ینآتش مرد این براي بود مطمئن.شد عرق گذشت،خیس ازسرش سونامی یک مهیبی وبه نور گذر چون که بافکري

 گریه دبو مانده کم.اند مانده حرکتش به خیره وناباوري بابهت چشم جفت چندین که نیست مهم حتی مقابلش چشم

  :وگرفتا چشمهاي رامقابل دستش واینبار رفت عقب وعجیب کالفه چشمانش،باحالتی در زده زل مسیحا که بگیرد اش

 لويج ومیندازم کنم ومی زبونت خودم روش به بعد دختر،دفعه واجدادیته آبا خونه اینجا کردي فکر که باربود آخرین_

  شد؟ روشن...گرگها

  :کشید فریاد یکباره

  شد؟ روشن_

 ارکینگپ سمت به ومستقیما راترك غرفه بلند هایی قدم ،با دیگري مکث بی ومسیحا خورد تکان بالرز سرتمنا فقط

 دخترك اما میزد حرفی هرکس.کردند اش ودوره کرده استفاده ازفرصت ها بچه.نشست زمین وروي سرخورد تمنا.رفت

 درسرش باد مانند او صداي...میکشید چنگ دلش به غریب حسی...نبود ترس فقط.نبود خود درحال دیگر

  :شد واضح گنگ صداهاي باالخره.زد زل هانیه نگران چشمهاي به لبهایش مقابل آب لیوانی باآمدن..میپیچید

  تمنا؟ خوبی_

 حنجرش کرده گم راه لرزانش صداي باالخره.شدند متفرق جزهانیه ها بچه.داد وسرتکان رانوشید ازآب اي جرعه

  :راشناخت

  هانی؟ شد چی_

  :بست کار به مالیم لحنی او بد حال باتماشاي اما بود عصبی هانیه

  ...که میاره سرت بالیی االن گفتم خدا تمنا؟به اشتباه کی تا آخه_

 اي ربهض انگار.وبرخاست گرفت قفسه رابه دستش.کرد یخ پیش دقایقی مرور با دوباره تمنا وتن کرد سکوت هانیه

  بر سهمگین

  :رسید هانیه گوش به اش بود،زمزمه خورده سرش

  ... اما نیست اینجا من جاي دیگه_

 اش دوره حسی...دانست نمی مقصر را خاکستري وچشمهاي متکبر آدم آن گذشت،چرا وقلبش درذهن جمله بقیه

  ....خاکستري چشمهاي صاحب همان مانند درست...وندامت خجالت ازنوع بزرگ حسی...کرد

 هک اش ریخته درهم و خیس موهاي روي نگاهش.ایستاد آینه مقابل.آمد بیرون وازحمام کرد رامحکم اش حوله کمربند

 وبه لغزید پلکهایش زیر انگشتان آنها کردن مرتب جاي به زد،اما ،دور بود پریشان هایش شانه وروي صورت دور

 هاي وبغض ها گریه براي خوبی نقاب توانست نمی هم وبخارحمام رطوبت دیگر.شد خیره وسرخش ملتهب چشمهاي
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 مگرمقابل...دمیکر فرقی چه...میفهمیدند دنیا همه...بردند می گریستنش به پی هم آنها اصال.باشد خانواده مقابل پنهانش

  ...نداشت توفیري...رویش هم بقیه ،پس نخورد وزمین نشد خورد چشم همه آن

 تنفسی راهدر بزرگ وسدي سینه روي کوه شبیه که پنهانی بغض دلیل.است بهانه ذهنش درگیري این تمام دانست می

  ...کرد نمی اشتباه...بود دیگري چیز...بود اش

 چشمهایش مرطوب مردمک داغترشدن اماجز کشید پلکهایش به رامحکم دستهایش.بدشد حالش ضعف همه ازاین

  ...اما »درك به«گذشت ازذهنش اي لحظه براي.نداشت اي فایده

  :کرد تعجب داشت تن به حوله هنوز که او بادیدن.شد وارد وعزیز چرخید پاشنه روي کوتاه اي درباضربه

  بودي؟ حمام_

 نارک شوفاژ وبه شد جمع درخود کمی.شد دون دون تنش پوست سرما ازشدت کرد حس.آورد یاد رابه وضعیتش انگارتازه

  چسبید اتاق

  :داد رانشانش گوشی و جلورفت عزیز.شد عزیز دست همراهش گوشی متوجه حین ودرهمان

 اسرمات بپوش لباس زودترم...داره کارت کسی مادر،حتما سررفت ام حوصله کرد قیژ قیژ میز روي تلفنت اینقدراین_

  ...دزده پاییز عزیزکم،هواي نخوردي

 عزیز آنکهاز کشید،پیش دست صافش صفحه وروي انداخت راپایین سرش.گرفت عزیز از وکوتاه آرام تشکري رابا گوش

  :برود،پرسید بیرون ازاتاق

  عزیز؟ نزد زنگ مامانم_

  :کرد ونگاهش عزیزایستاد

  .ببره توروهم میخواد اینجا،گفت میان چراامشب_

  :پرسید آرامتر اي چندثانیه بامکثی تمنا

  ام؟ خونه من گفتید بهش_

  ...همینجا برگردي شب قراره دوباره ولی سرکارتی گفتم!نه...بشم همرازت بودي نخواسته مگه_

 الح عزیز.کند تشکر باچشمهایش توانست فقط...چشمانش هواي شدن ابري براي شد تازه اي بهانه عزیز مهربانی

  :پرسید ولطیف پرمهر لحنی وبا نزدیکتررفت قدمی.خبربود بی تاحاال قصه ازاصل اما بود رافهمیده بدش

  نیستی؟ مادر؟چراسرحال شده چی...تمنا،_

  :کند،گفت نمی باورش عزیز وقطعا است مضحک چقدر فهمید هم خودش که بالبخندي
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  ...عزیز خوبم_

 کشید یعمیق را،نفس کارش دید فایده بی وقتی اما کرد گفتنش به تشویق خاموش وصدایی پرحرف نگاهی با عزیز

  :داد وسرتکان

  ...شی وگرم تابخوري برات بریزم دم تازه چایی وبیا بپوش لباس_

  ...تر واقعی عزیز مثال بی مهربانی خاطر به واینبار تکرارشد تمنا لبخند

 که بود پیامک وازطریق پیش دوروز بااو ارتباطش آخرین.بود هانیه.لرزید انگشتانش میان عزیز،گوشی رفتن محض به

 سهل بادام بود خواسته.است عزیز ومنزل هستند خبر بی اش خانواده حاضر درحال اما نمیرود فروشگاه دیگربه بود گفته

  ...میداد ول وبعد میکرد ناگهانی تصمیم این براي فکري باید...بریزد هم رابه چیز همه ازمادر گیري وباسراغ کند انگاري

 وشماره زیدلر گوشی دوباره برود بیرون ازاتاق ازآنکه وقبل بعد دقیقه چند...بپوشد لباس تا ورفت شد هانیهِ خیال بی

  :داد جواب رادید،اینبار هانیه

  ...هانی سالم_

  :پیچید درگوشش هانیه عصبی صداي

  کردي؟ قایم خودتو گوري بیشعور،کدوم دختره وزهرمار سالم_

  :گفت آرام اینبار اما میداد قورت رابازبانش هانیه بود دیگري هرزمان

  خوبی؟ ازاحوالپرسیت،تو ممنون خیلی_

 ازودبی بلندشو...دادي؟ جوابمو کردن ریجکت به زدم زنگ هرچی وبعدم گفتی توپیامک بود چی وپرتا چرت این_

  ...فروشگاه

  ...ببین هانیه_

 بود روشاخت اخراج واال نشده پیداش روز سه دو این الهی آقاي که آوردي بیا،شانس بدو وفقط شو خفه_

 دیدج جنس هم آینده روز دوسه وقراره شلوغه سرمون امروز ولی پرکردیم هاجاتو بابچه چندروز این بابدبختی...اعجوبه

  ....نیومده تا بیا پاشو... بیاد

 و دآم می او بود شده ساعتم یک براي حتی ماه یک این درطی.بود دیگري جاي حواسش اما شنید رامی هانیه حرفهاي

  ...بود کرده دوري امرمهم ازاین که بود افتاده مهمی اتفاق چه دوروز دراین میکرد،اما رابررسی فروشگاه امور

  :رفت درهم آمدواخمهایش خودش به هانیه داد باصداي

  میزنی؟ هانیه؟چراجیغ چیه_



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨۶ 

 

  ...بدو نکن،پاشو معطل میگم_

  ...باشه_

 ورفتن گفتن شهبا ازاین تمنا قصد نفهمید کرد،اما راقطع تلفن کوتاهی وباخداحافظی گفت»خوبی خیلی« بالفاصله هانیه

  !....چیست

***   

 مسلما.است مضطرب چرااینقدر دانست نمی.بود گرفته قلب تپش.شد پیاده ازتاکسی فروشگاه به مانده کمی هنوز

 داشت اصلهف بادراصلی هنوز.نبود رنگی که باالترازسیاهی اما میشد پا به تازه جنگی وشاید شنید می رامیزد،او حرفهایش

 پیدا دتردی ودرتصمیمش چسبید زمین به پاهایش ثانیه چند براي وآشنا قامت بلند مردي تند هاي قدم بادیدن که

 بااین ماا میکرد سیاه راهم سرنوشتش عاقبت افتاد،شاید نمی ازسرش خصلت این...کوتاه لحظه چند همان براي کرد،اما

  ...میرفت تنش از هم کشیدن نفس توان حس

  :گفت سالمی هیچ رفت،بدون طرفش به وعصبی کرد اوخورد،پاتند به تاچشمش هانیه

  ...که اومد ایشون...سر خیره بیا موقع همون نگفتم مگه_

  :گفت کشیده درهم بااخمهایی تمنا

  میگرفتی؟ گازم بعد میکردي سالم_

  ...عقابه عین نیستی،چشاش فهمید جون احمق خب_

  :وگفت ازکناراوردشد تمنا

  !فرونره تو ووجدان روح تو عقاب پنجه من جاي به دفعه تااین باش رفتارت مراقب_

  :راکشید وبازویش رفت دنبالش دوباره اما زد خشکش هانیه

  ببینم،کجا؟ صبرکن_

  !عقابه آقا پیش_

  ...دوباره که میري_

  .کاردارم میدم،االن جواب دیگه چنددقیقه بازجوییت به_

 شد شل پاهایش بازهم در پشت درست.رفت اي شیشه اتاقک سمت به هانیه حرفهاي به توجه وبی راگفت این

 وجدانش در این پشت مغرور مرد وگریز پیش دوروز مرافعه بایادآوري کشید،اما برقدمهایش محکم سدي وغرورش

  ...احساسش شاید والبته... شد چیره برغرورش
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 بود یینپا سرش مسیحا.شد اتاق اووارد ورساي خشک صداي وباشنیدن درزد به.کشید عمیق چندنفس.کرد بلند دست

  :بلندکند،گفت نگاهی نیم آنکه وبی حال درهمان.میزد خط راتندتند هایی وبرگه

  ..بفرمایید_

  :راگرفت صدایش لرزش کوتاه اي سرفه تمنابا

  ...نباشید ،خسته سالم_

 دستش که حالت باهمان.زد خشکش ثانیه چند انگاربراي.کرد سربلند تند العملی باعکس بود که حالتی همان در مسیحا

 فرصتی تیح...کوتاه چندثانیه براي فقط اما تغییرکرد...کرد تغییر نگاهش حالت اما...بود رنگی هاي خودکاروبرگه اسیر

 ردستشزی ها برگه ودوباره برگشت سرکارش.کشید رادرهم اخمهایش...ببرد نگاه این دیگر رنگ به پی تمنا که نبود

  ...گرفتارشدند

  ..تربود تلخ سردترولحنش ازهمیشه صدایش

  ...شنوم می_

  :داد ادامه تند وبالحنی کرد سربلند دوباره تمنا باسکوت

  میکنی؟ چیکار اینجا نداري کاري...ندارم دادن هدر براي وقت_

 صاف خودش دانباوج حسابش باید تحقیرشود،فقط ازآن بیش نبود ایستاد،قرار می ازاین بیشتر نباید. بود کافی سکوت

  ...میشد

  :گفت وآرام کرد سربلند

  .وداشت دلیل همین اومدنمم...بدهکارم عذرخواهی بهتون ام ادبانه بی رفتاروحرفهاي بابت_

 وادامه بود آسان انگارشروع.میکرد حس تنش رازیرپوست اي ناشناخته داغی تمنا.کرد نگاهش فقط درسکوت مسیحا

  :آمد حرف به دوباره حال بااین...تر سخت دادن

  ... که کردم نمی فکرشو یعنی....نبود دربین خاصی غرض...کودکانه وحرص لجبازي یه پاي بذارید_

  :اوگفت کالم ومیان زد تکیه پشت به مسیحا

 زیرسوال مواعتبار بعدش که نداشتم اینجا هاي بابچه ناشایستی برخورد هیچ تو؟تابحال بردي ازمن آبرویی چه میدونی_

  ...هوا رفت شد دود اعتبارم تمام رفتارکودکانه بایه ،اما ببینم رفته
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 واندنت مخاطب میشد باعث که چیزي.میداد مسیحا صداي به عجیبی وتن بود آمیخته هم به ولطافت خشم هاي رگه

 کرد پاره لبش نامحسوس راباگزیدن سرش باالي خیالی ابرهاي.بردارد هایش جمله اداي هنگام او ازصورت چشم

  :وگفت

  .نرسید ذهنم به راهی عذرخواهی جز اما بود ازمن اشتباه.باشماست حق_

  !خب؟_

  برم؟ دیگه همین،میتونم_

  نیومدي؟ ودوروز کنم نمی رورها اینجا هم درنبودم من کنی فکرنمی_

 همین براي.نیستم باشما همکاري براي مناسبی شخص دونم می.بود باهم وعذرخواهی خداحافظی قصدم ولی چرا_

  ... دارم قصد

  میري،نه؟ وزد دلت وهرموقع میاي داشتی دوست وهرموقع است خاله خونه اینجام_

 راکنترل خودش اما دهد جوابی بازکرد زبان.گرفت کوبید،حرصش تمنا برسر پتک مثل جدي لحن همان دوباره

  :گفت د،سپسکن خودراتخلیه تااندکی کشید عمیقی نفس بنابراین.نداشت خودخواه مرد رابااین دوباره جنگی حوصله.کرد

  .ایستادم هنوز بدید،من اخراج حکم رسما شما مایلید. اگه نمیام،حاال گفتم که من_

  :وگفت داد تکان سري مسیحا

  ...تا رفتارکن تر ومعقول کن رفتارتواصالح_

  .کنید تحمل اینجا منو مجبورنیستید الهی آقاي_

  :کرد نگاهش بااخم مسیحا

 صحنا آقاي خوشبختانه اما دادم نمی کاربهت اجازه روزاول همون که نکن باشه،شک بامن اینجا مدیریت قراربود اگه_

 ونتوزب کمتر مدت دراین برگرده،توهم تاخودش بشن تعویض کارمنداش نمیخوام.میرم ومن برمیگرده دیگه ماه یک

  ؟شد روشن...درکارنیست مجددي گذشت قطعا چون...پانشده به اي دوباره جدل تا بزن حرف سرمن وپشت کاربنداز

 که چیزي.نمیشد ازاین بهتر وهیچی دوباره بازگشتنی مجازبه اویعنی حرفهاي.سرکشید تمنا قلب به عجیب احساس

 یشههم جدیت وباهمان داد سرتکان اما سرکشید هرجا به وفکرش کرد اونگاه لبخند به مسیحا.نمیکرد راهم فکرشم

  :داد ادامه

 رمس بروکه باشه،حاالم ودوستات خودت براي عبرتی درس تا کنم می دوبرابر روهم نامعلوم غیبت دوروز این توبیخ_

  ....شلوغه



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٩ 

 

 نمود که بود خوشحال آنقدر گرفت نمی راهم کاملش اگرحقوق.کرد وتشکر داد راقورت دهانش آب ذوق با تمنا

 اي لحظه مکث بازگشت دارتر جان بالبخندي وقتی.کرد صدایش دوباره مسیحا که تابرود وبرگشت کرد تشکر.نکند

  ...کوتاه خیلی اما کرد حس اش چهره راروي مردجوان

 تهیه رمف نیست احتیاج که کنم یادآوري بهت روشنیدم،خواستم بودنم ودیوسیرت شاهانه وتوصیفات اومدم که روزي_

  ...فروشگاهه باخود اش وهزینه بدم جدید هاي سفارش دارم کنی،قصد

  :گفت تر خوشحال تمنا

  ...بشه بهتر شمام اخالق الهی،اگه آقاي عالیه اینجا_

 داد کانت سري مسیحا. رفت بیرون بود ترنشده وخیم اوضاع تا گفت،فورا وببخشید شد ساکت او درهم اخمهاي بادیدن

 وبارهد کوتاه اي ضربه متعاقب در که خودبود درحال.آمد لبش به او پررویی همه ازاین ناخواسته چرالبخندي نفهمید اما

 خود يجا وبازاخم آمد خودش به مسیحا.جاخورد بار اولین اوبراي لبخند بادیدن گفت،اما دوباره ببخشیدي وتمنا بازشد

  :گرفت اش رادرپیشانی

  هست؟ هم اي دیگه امر_

  :ایستاد وصاف کرد راجمع وپایش دست تمنا

  .اطالعند بی مدتم طوالنی ازحضور ام خانواده ،چون برم امشبم بشه اگه میخواستم یعنی ببخشید...نه_

  !اززیرکاردرنره شما امثال تا شده اختراع چندسال تلفن_

  .نداره وجود رسانی اطالع براي جدیدي واختراع تبصره مناطق برگردون کابل درمواقع متاسفانه_

  !میشه کم ازحقوقت دوبرابرش_

  :زد لبخند تمنا

  ...ممنون.نداره اشکالی_

  :گفت وتند کرد سست قدم برود ازآنکه قبل

  خداحافظ...فکرکنم میاد بهتون...بهتره خیلی ترباشید مهربون خدا به ولی ببخشید _

 عهدف یک.ماند خیره دربسته به زده حیرت لحظه چند مسیحا.گریخت او متعجب هاي چشم ازمقابل سرعت وبه گفت

  :وارگفت زمزمه گرفت اش خنده

  !بچه؟ داري توچقدررو آخه_
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 مارهش وبادیدن آمد خود به تلفن باصداي.بود خبردیگري درذهنش رفت می رژه زبانش روي فقط کلمه این!...بچه!...بچه

  ..است آمده ازکجا دانست نمی هنوز که باآرامشی واینبار داد راجواب تلفن...کاردارد چقدر آمد یادش تازه

 بهش آرام ضربه چند... تلخی ازاین آمد می رابویید،خوشش ساعدهایش.پاشید ساعدش دو وروي زیرگلو را عطر اسپري

 به خندلب..گشت می دنبالش انگار که رادید مهاسا ازاتاق آمدن بابیرون همزمان.رابرداشت وکتش زد گلویش زیر ماساژ

  :گفت مهاساتند.داد جواب رابامهربانی او سرخوش وسالم آمد لبش

  ...که بگم اومدم مسیحا راستی_

  !پسرم میري داري جان،دوباره مسیحا

 اي برنامه دوباره مادر حتما.خبردارشد مسیحا شصت.گفت وایی ومهاسا کشید خود سمت رابه هردو نگاه مادر صداي

  ...ترشد ،مطمئن رادید مادر نگاه حالت وقتی خصوصا.گذاشت نمی راحت را مهاسا که بود چیده

  ...فروشگاه برم وباید بشه ها بچه تحویل اجناس باید امروز_

  ...کشید دست بازویش وبه راتکاند او کت یقه نداشته متکبرهمیشگی،گرد خاص وژست بالبخند فرح

  !وببینیمت باشیم کنارهم بیشتر که وبیاخونه بده زودترانجام کارتو امشب پس_

  :وگفت آورد لب به محوي مسیحالبخند

  بینید؟ نمی منو االن مگه_

  عزیزم؟ سرمیزشامه تو دیدن فقط من مادري حق_

  .میبرم سر اتونو وحوصله میشه کننده وکسل تکراري ،حضورم باشه کنارتون بیشترهم اما!نه که مسلمه_

  :کرد نگاهش بااخم فرح

  !حضورتوتکرارناشدنیه...لوس هاي پسرك مثل شدي_

  چیه؟ موضوع بدونم میشه مادر،فقط ازلطفتون ممنون_

  :گرفت خود به متعجبی چهره فرح

  موضوع؟ کدوم_

  :دهد راآب شمردتابند راغنیمت مهاساوقت

  داداش؟ مهمونمونن اینا مهناز خاله امشب که خبرنداري مگه...اِ_
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 عمیقی سنف مسیحا.بود آینده دردقایق مجرم یک براي تهدیدي شبیه بیشتر که رفت مهاسا به اي غره چشم چنان فرح

  :وگفت کشید

  .بگذره نمونید،خوش من سنگینه،منتظر کارم العاده فوق ،امشب مادر متاسفم_

  :وگفت کشید رادرهم اش شده طراحی و نازك ابروهاي فرح

  !دیگه روز یه بذاربراي...جان مسیحا بزن خط کاریهات شب ازلیست رو امشب یه حاال_

  :وگفت افتاد راه مسیحا

  داحافظخ...برسونید سالم اینا خاله به...حیاتیه فروشگاه واجبه،براي خیلی بعدازظهر امروز نمیشه،کاراي باورکنید_

  :گفت ودلخور اورساند رابه قدمهایش سرعت به فرح

  ...خداحافظ گفتی مسیحا،دوباره همین_

  :وگفت ایستاد دوم طبقه مارپیچ هاي پله اول پیچ مسیحاروي

  بگم؟ باید چی پس_

  :کند قانع اورا لطیفش کردبالحن سعی فرح

  بیا زودتر امشبو مادر جون_

  :کشید رادرهم مسیحااخمهایش

  .نکنید تکرارش مادر،لطفا نمیاد خوشم اهمیت بی درمواقع دادن ازقسم دونید می_

  ...دارن حق!...نمیاي وجه هیچ به که هم نیستی،اونجا هستند مهمونمون هربارکه...میشه ناراحت خاله باشه،باورکن_

 عالقه هگذشت نمیشم،ازاین حاضر کنم ناراحتی احساس که محفلی دونید مادر،می خودتونید من کردن دوري این دلیل_

 مدنمنیو فواید بشه،پس هم دیگران ناراحتی وموجب بگیره باال بحثمون دوباره ،میترسم ندارم مسعود دیدن به اي

  خدانگهدار...نکنید اصرار بیشتر لطفا پس. بیشترازبودنمه

 مارتدرع شدن بسته صداي.رفت پایین تند وباقدمهایی کرد خم سري صحبت ودرحال خورد زنگ تلفنش موقع همان

  :کرد وغرولند کشید دیگرش دست راکف هایش ناخن عصبی پیچید،فرح درسالن که

  ...بشه نصیبت ودِمُده ونسب اصل بی دختر یه درنهایت ترسم هستی،می ورفتارش پدرت کپی توهم_

  :گفت بااخم مهاسا

  !دمده؟ میگی که بخره وشلوار کت میخواد مگه مامان...وا_
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  :وگفت کرد نگاهش عصبی فرح

 نیک وکنترل وزبونت بیاري طاقت نتونستی دقیقه چند یعنی...دار نگه خاطراتت دفترچه براي رو نظرت شما_

  ...وتو میدونم من بیاد معمولش دیرترازحد امشب اگه...تانفهمه

  :گفت لوس وباحالتی برچید لب مهاسا

  ...کنه ازدواج باهاش نداره دوست نمیاد خوشش ازملینا مسیحا داره ربطی چه من به_

  ...سردرست وبروبشین نکن دخالت شما گفتم_

  :کرد خیالی ازسربی اي مهاساخنده

  مامان؟ ترمی اول کجابود درس_

  :داد ادامه وتخسی شیطنت وبا رفت عقب قدم چند

  ...میدادم ترجیح ملینا به رو دختردمده یه بودم داداش جاي اگه منم...میرم خاطرشما به اینوبگم ولی_

  :کشید داد تقریبا فرح

  !نکردي ترم عصبی تا بروتواتاقت...شومهاسا ساکت_

 لحنی وبا ولوشد رنگ اي نسکافه مبل روي طبقه درهمان هم فرح.دوید اتاق سمت وبه کرد راجمع اش خنده مهاسا

  ....داد خدمت پیش رابه غلیظ اي قهوه دستور عصبی

.......  

  

  ...داد تکان ازسررضایت ،سري بود بلندتر والبته پرکاربردتر گذشته به نسبت که کارشده تازه هاي قفسه به بانگاهی

  شدي؟ اجناس اصلی وخصوصیات ها مارك متوجه مقدم خانم خب_

  ....باخودم کردنشون مرتب بدید اجازه ،اگه بله_

  :کرد نگاه او ریزنقش قدوباالي به رفته باال باابروي مسیحا

  کنی؟ جا روجابه اجناس که آسونه برات بعد به ازاین اصال_

  .نباشید ،نگران برمیام نبود،ازش کوتاه هاخیلی قفسه ازاینم قبل_

  !نخوري مشکل به که میدم توضیح برات کن دقت خوب،پس خیلی_
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 ناخوداگاه اتمن نگاه.بکشد باالتر راکمی سرش مجبورشدن ها ازقفسه قسمتی دیدن کامل،براي توضیحات درحال مسیحا

 ومردانه فیدس پالك. افتاد بیرون پیراهنش هفت ازیقه کامال او گردن چرخش با که افتاد سفیدرنگی اي زنجیره بند به

 واسح پالك زیبایی چندثانیه. بود زنجیرقفل به طرف وازدو کرده منقش عمودي صورت به را مسیحا التین نام اي

  ...نوازبود چشم ظراف درعین پالك زیبایی.شد آن ومحو برد را دخترك

 اهینگ.کرد تعجب خوددید رادریقه ومسیرنگاهش نشنید جوابی وقتی.زد وصدایش اوشد پرتی حواس مسیحامتوجه

  :گفت رسا باصدایی سپس خودانداخت متحیربه

  کنی؟ می رونگاه بودم،کجا باشما_

  :گشود آن زیبایی وصف به زبان وناخوداگاه بود پالك متوجه نگاهش هنوز اما آمد خودش به اینبار تمنا

  !قشنگه خیلی گردنبدتون_

 گلوله کرد احساس دخترك چشمهاي باچرخیدن که بگوید چیزي وخواست فرورفت درهم اخمهایش اما مسیحاجاخورد

 به اش میشهه برصالبت وسکوت بهت نچرخید گفتن به زبانش...کرد اصابت قلبش به آتشین سنگی شبیه گرم اي

 ظاتلح آن همه دخترك چشمهاي افتادن پایین با که بود مانده گرفته قاب مردمکهاي تصویر مات....نشست حکومت

 وزر درآن خصوصا...گذشته ي لرزه انگارپس...بود جانیامده هنوز جوان مرد واحوال حال اما شد تمام وتکرارناشدنی گنگ

 تهیاف امتداد امروز شدن مبهوت به روز آن کالفگی.بود شده مبدل کننده ویران باریشتري اي زلزله به حاال پرجدل

  :گفت او بیخبرازاحوال تمنا...بود

  ...شدم متوجه ببخشید،ناخواسته_

  :رفتارکند مسلط کرد وسعی کرد راجمع وپایش دست مسیحا

  کاربشه؟ جمع فقط که بایدچیکارکنم من تو حواس بااین_

  ...ببخشید..باشماست حق_

 اهشنگ گریز براي...محصورکرد را مردجوان تن عجیب گرمایی دوباره.تکرارشد وفتان جادویی قاب درآن نگاه آن دوباره

  :وگفت رادزدید

  ...برم وباید دارم عجله باش،من مسوول خودت بعدي ازمرتبه کنه کمکت ها ازبچه یکی اینبار بهتره_

  ...گرفت فاصله تمنا مبهوت نگاه وازمقابل خود حال ،درحیرت وبلند تند باقدمهایی سپس

***  
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 ازسرحواس منشی اینکه گمان به. راندید نیازش مورد میزد،مدارك ورق را ها وزونکن میکرد رازیرورو ها کارتابل هرچه

 ووارد زد ده،درنکشی ثانیه سی به دخترك.احضارکرد واورا رابرداشت تلفن گوشی است،عصبی نکرده ضمیمه را آنها پرتی

  :شد اتاق

  الهی؟ آقاي دارید امري_

  :فتگ درهم هایی وبااخم برداشت چشمانش ازمقابل را مطالعه ظریف عینک وکالفه انداخت میز راروي کارتابل مسیحا

  باشه؟ کارتابل داخل آماده امروز آیسان شرکت به مربوط اسناد نبود قرار مگه_

  .گذاشتم آماده میزتون وروي پرونده بقیه ضمیمه منم.کردند منتقل پدرتون بله،منشی_

  !بدید نشونم لطفا پس_

 خلودا میز روي رییس ازآمدن راپیش ومدارك داده انجام اشکالی کوچکترین بدون را کارش بود مطمئن که دخترجوان

 این منضبطش همیشه چطوررییس.جاخورد رنگ طوسی پوشه بادیدن.رفت پیش اجازه باکسب.است گذاشته کارتابل

 شد مایلمت جلو به بااخم مسیحا.گذاشت مسیحا مقابل رادرست وکارتابل کشید اي آسوده نفس.است راندیده کارتابل

  :کشید رانزدیکتر وپوشه

  ...اما خانم کردم رونگاه کارتابل باراین چندین من_

  :گفت متحیر.بود کرده گمش گیج آدمهاي مثل واو بود موجود حقیقتا که مدارکی بادیدن شد ساکت اما

  .کردم چندبارچک اینو که من_

  :گفت منظور بی جوانش رییس خاص اخالق به باتوجه والبته شدنش رو وسفید ازپیروزي خوشحال دخترك

  ...الهی آقاي نیست حواستون وجه هیچ اواخربه این_

 می حساب بشرهم این ساکت ازنگاه همه.پرید رنگش وضوح به که انداخت دخترجوان به نگاهی چنان مسیحا

 وفرصتیا تا رابست فلنگ واجازه تکلیف وباکسب کشید ماله حرفش روي کوتاهی باعذرخواهی بالفاصله پس.بردند

  ...گرفت می اش گریه شک بی صورت آن ،در نکند پیدا سرزنشش براي

 میان دستش.زد تکیه صندلی پشتی به.کرد پرت مقابلش مدارك روي را نویس روان کالفه باحالتی رفت منشی وقتی

 گیج.بود کرده محاصره را ذهنش تمام غریبه باحسی همراه عجیب افکار.خورد وچرخ فرورفت موهایش انبوه

 جنگی پایگاه بود شده وجودش...خواند نمی باهم واحساس عقل معدالت دیگر...بود ریخته هم به...بود سردرگم...بود

  ...خودش گمان به البته...پایاپاي

 ودرنهایت...وبیداري خواب اومیان وغافلگیرکننده حضورناگهانی...عقل ومنع دل تمناي...ونخواستن خواستن میان جدالی

  ...تمنا... تمنا...میشد تکرار غریب باحالی زیرلبهایش ناخوداگاه که اي زمزمه
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 تاك تیک..رفت باال تصاعدي وقلبش نبض تپش انگار.کشید سروعقلش چشم مقابل احساس ازنوع سدي پلکهایش

 سیانگارک لحظه آن ودرتصور کشید پرمی دیدار براي دلش...بودند رویایی اي ازدوره تازه زمانی نجواکننده ها ثانیه

  ...عاشقی...عاشقی وسوسه...داشتن دوست وسوسه...بود افتاده تنش به وسوسه...کند می راازجا قلبش

 به کالفه. پرید ازجا باهم وتنش قرارگیرد،پلکها محکم موجی اصابت مورد مطلق درسکون که کسی مانند یکباره

 افکار سرزنش به بازلب.کشید عمیقی نفس.گرفت رامحکم دهانش روي انگشتانش زدوامتداد چنگ موهایش

  :کشید فریاد خود ،سر سبک وصدایی محکم منطق کشید،با مالیخوییایش

 ايه لحظه فقط که میدونی خوب!...محض حماقتی به..میکنی؟ فکر کی به...پسر نیستی مزخرفات این تومال_

 ترتنهادخ اون...بده کارتوانجام آدم بچه ومثل پایین سرتوبنداز پس...شدي پرت حواس والکی میره سوخت داره باارزشت

  ...شد؟ روشن...نداشتی اشو حوصله وقت هیچ تو که درازه زبون یه بابقیه تفاوتش

 قرار هک میبرد داري طناب راپایین واحساسش خودش انگارباهرتکرار.راتکرارکرد جمله باروباتحکم چندین خودش براي

 زد چشم به رادوباره عینکش.زد اوهامش به تمسخرآمیزي پوزخند.کشد بیرون دل پاي رااززیر صندلی منطقش است

 دلو عقل بین شطرنج درصفحه...میشد تمام باید بازي...کاردهد رابه حواسش همه کرد سعی. کشید راجلو وکارتابل

 داشت حلقه منطق دورگردن دست هنوز احساس!...حریف؟ کدوم نفع به اما!...ومات کیش پس بود مضحک مساوي

 رانمی مات...میکرد حرکت... میکرد بازي هنوز کیش وحکم عقل وبیدادهاي داد باتمام..بود چسبیده رامحکم ودهانش

  ....نبود وهم فقط عشق...بود اوصاف قدرترازاین حریف..پذیرفت

***  

 بیش. ندک رسیدگی وامور حسابها وبه بماند درفروشگاه تاآخروقت روز آن کرد قصد شرکت مشغله روز چندین دلیل به

 فرد هب دخول کند،اذن سربلند آنکه بی در صداي باشنیدن که بود وسرگرم کارکرده به شروع که نبود ساعت ازیک

  ...منتظرراداد

  ...سریعتر بفرمایید،فقط_

  ...الهی آقاي نباشید خسته_

 ریادف اش کننده رسوا احساس سر محکم...شد بودپنبه ریسیده هرچه.شد تند دررگهایش خون جریان فهمید خوبی به

  !...کیش... عقل وگفت خندید زده ذوق فقط دل کشید،اما شماتت

  ...دستوربود یک این..رفتارکند محکم همیشه ومثل خوددار کرد سعی

 دستهاي یانم کوچک کرد،سینی راجلب نظرش که چیزي اولین.کرد وسربلند کشید طول ثانیه چند افکارفقط این تمام

  ...یستن نسکافه جز نوشیدنی میزدمحتوایش داد بویش که ولیوانی شکالتی احتماال کیک ازیک برشی...بود تمنا

  داري؟ کاري...ممنون_
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 شانگرشن هم نسیم یک حتی که طوفانی..پاشد به قشقرقی چه مردجوان درسینه باهرقدمش ونفهمید رفت پیش تمنا

  ...بود خوبی بازیگر که حقا...نمیشد

  :رفت عقب وچندقدم گذاشت میز راروي سینی

  !بره بیرون ازتنتون ونسکافه کیک برش بایه خستگیتون نیاد بدتون شمام شاید گفتم_

 اما دکن رد احترام رادرکمال دستش لحظه همان نداشت،خواست هایی پیشکش چنین پذیرفتن به عادت مسیحااصال

  ... رابرانگیخت اشتهایش کیک چراظاهر نفهمید

  چیه؟ پیشکشی این دلیل حاال...ممنون_

  .نیست چاپلوسی قطعا_

  :کرد آرامی خنده معنادارمسیحا بانگاه تمنا

  ...تولد کیک..میخوام عذر_

  بشه؟ خورده باید کسی چه نام وبه...خوبی مناسبت چه...اِ_

  ...خودم_

  :زد نقش مسیحا لبهاي به چیست بابت نبود معلوم که موقع بی لبخندي

  !داره خوردن کیک این..میگم تبریک پس_

  :کرد راجمع بحث وسریع داد خودنسبت به وخاموشی جانانه» برسر خاك«اش جمله شدن تمام محض به

  شد؟ چندسالت حاال..کردي لطف_

  ...سال هجده_

 دچن مرد این کال...نگوید تانامربوط کرد خودراکنترل زحمت به که تاحدي کرد رامتعجب تمنا چشمهاي آرامش خنده

 هب دردهانش وزبان پانشود به شري تا کرد راکنترل ذهنش زبان...بودن خل به مشکوك...میزد مشکوك بود وقتی

  ...کاربیفتد

  خندید؟ می چی به_

  ...که بودنت کوچولو به_

  ...راوازنظ بود رییس خوشان خوش ورسما قطعا.داشت دیدن هم تمنا قیافه.بزند گند ازآنکه قبل آمد خودش به مسیحا

  ...بود کنترلش غیرقابل زبان به شیک وناسزاي پرازفحش ضیافتی جوان برمرد که خوشی
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  :کرد تعویض را اش جمله مسیحا بزند حرفی تمنا ازآنکه پیش

  ...زحمتت از وممنون میگم تبریک_

 جوان دمر به اي ودیوانه انداخت باال شانه.رفت وبیرون کرد کوتاهی عذرخواهی تمنا.رانگیر وقتم تر بیش یعنی این

  ...بازگشت وسرکارش داد نسبت

 از تکه اولین.شکست درهم را مقاومتش دم همان ونسکافه کیک برانگیز اشتها وبوي ظاهر.کشید راپیش ظرف مسیحا

  ...کرد زمزمه باخودش وناخوداگاه گذاشت دردهان را کیک

  ...من زندگی اتفاق قشنگترین رك مبا تولدت_

 اي وانندهخ با وزیرلب گرفت ریتم فرمان روي باانگشتانش.آمد نظر به رطوالنی شما ثانیه.شد متوقف قرمز چراغ پشت

 درآینه خود چهره به ونگاهی کشید گردن فاصله درهمان.کرد ،همخوانی میشد پخش ازسیستم صدایش که

 همیدنف.شد تکرار درذهنش آشنا باصدایی جمله یک.شد قفل دورگردنش زنجیر روي نگاهش ثانیه چند براي.انداخت

 ناگهانی درتصمیمی اما..کرد وحرکت آمد خودش به سر پشت اتومبیل هشداردهنده بوق باصداي که چقدرگذشت

  داد مسیر تغییر تقاطع ازهمان

 تنوباگف کشید بود جدید شیک اونیفرم جزء که رنگی اي فیروزه شال به دست.کرد مکث اي لحظه دراتاق پشت

 امهارکندر محوش لبخند نتوانست او بادیدن مسیحا.شد دروارد به کوتاه اي ضربه متعاقب زیرلبی»خدایابخیربگذرون«

 خبط بابت دوباره که کرد آسوده را تمنا وخیال لورفت هم قاچاقی لبخند همان اش همیشه جدي باچهره ومسلما

  ...شود نمی شماتت اي ناخواسته

  :داد تکان وسري کشید باال جدید فرم رابادیدن لبهایش مسیحا

  هستید؟ راضی جدید ازفرم_

 ترآدم دردسر وبی تر سروزبان خوش....بود کرده احضارش سوال همین پرسیدن براي فقط جاخورد،یعنی تمنا

  :وگفت باالزد تفاوتی ازسربی اي شانه درعقل...نبود

  !نظردارن اتفاق جدید فرم دربهتربودن ها وبچه گرفته قرار همه استقبال مورد...،ممنون بله_

  !خوبه_

  :گذراپرسید بامکثی تمنا

  دفتر؟ بیام ازرفتن پیش خواستید موضوع همین بابت فقط...میپرسم ببخشید_

  :گفت درنیاورد،دوباره سرازمفهومش مسیحاکه ثابت ونگاه باسکوت

  برم؟ میشه که نه اگه!هست هم اي ببخشید،امردیگه_
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  :کشید رابیرون وکشومیز برداشت ازاو چشم.آمد خودش به مسیحا

  .بگم تبریک وتولدتو تشکرکنم کیک بابت مجددا خواستم فقط نیست کاري_

  :گفت او دست باحرکت همزمان آورد لب به لبخند تمنا

  .نداشت ممنون،قابلی_

 وهم فکرکرد.وجاخورد محوشد سرخورد،لبخندش او سمت وبه میز روي که او دست درون کوچک بسته بادیدن اما

  :گفت مسیحا اما ندارد او به ربطی بسته این ومسلما است کرده اش دیوانه پردازي وخیال

  !!!شما تولد پیشکشی کیک بابت کوچیک تالفی یه اینم_

  :زد اي نیمه نصفه لبخند.نکند خیطی رفتاروحرکت که کرد راکنترل وچشمانش خودش واقعا تمنا

  .بود کافی وتشکرتون تبریک نداشتم،همون توقعی من ولی ممنون_

  .بشه دستم شدن رد باعث هم تاخیرمن چندروز نمیکنم دادن،فکر رو ات هدیه امروز دوستات اما_

 عالف اش ذهنی فعالیت بیشترین اما گذشت قعرمغزش در که بود اي جمله.جابود همه به فضول مرد این چقدرحواس

  :گفتو جایزنبود سکوت حال بااین.نداشت مغزش شدن جزقفل اي نتیجه که مسیحابود ورفتار حرکات حالجی درقسمت

  .نبودم زحمت به راضی که گفتم_

 خصش درد به ،متاسفانه نکنید قبول روهم بسته این بمونم،اگر محبتی ومدیون مقروض ندارم دوست من هرحال به_

  .خوره نمی هم اي دیگه

 معترضش عقل وهم کند راضی را دل هم خواست می انگار.کند استفاده »هدیه«ازکلمه توانست نمی اصال

 ودداریشخ باهمه که وبااخمهایی کرد نثارمسیحا»ازخودمتشکري« دلش در رفتارمسیحا از برداشت باتنها تمنا...راریشخند

  :شد،گفت درهم

  ..ازلطفتون ممنون...است زباله سطل باشه،اونم داشته من بانپذیرفتن تفاوتی کنم نمی فکر که هست هم اي دیگه راه_

 يا صیغه چه زباله سطل.وبرخاست داد خود به تکانی جوان مرد. تابرود برگشت رویی باترش وتمنا جاخورد مسیحا

  :گفت ناخوداگاه تفاهم سوء این ورجوع رفع براي افکارش غرق...میزد؟ گند اینقدر بود،چرا

  ....تمنا صبرکن_

 مرد این!...الخالق جلل...راپرکرد مقدم خانم جاي که تمنایی خاطر به بلکه...دستوراو خاطر به چسبید،نه زمین به تمنا پاي

 نگاه یحامس به زل وزل ایستاد.است داده رخ ازفضا اي سفینه آمدن شبیه انگاراتفاقی...نام به کارمندش وصدازدن عبوس
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 شطرف وبه برداشت او نگاه حالت به توجه بی را بسته مسیحا...است داده سوتی چه بود نفهمیده خودش انگار.کرد

  :گرفت

 پس به اي عالقه جزاینکه نداشتم منظوري ازحرفمم...گرفتی دوستات ازبقیه که اي هدیه است،مثل هدیه یه فکرکن_

 ینزیرد خصوصا..نباشم زیردینت که میکنم حساب وباهات کیک هزینه نکنی قبول واگه...ندارم دستم شدن زده

  ...بگیر تصمیمتو حاال...تو مثل حاضرجوابی

 رتشک راگرفت،ضمن وبسته نکرد مقاوتی اینبار.پیداکرد دخترك صورت راروي جایش بهت همه آن میان لبخند

  :گفت درشخصیتش نهفته باشیطنتی

  .خریدم می ،هرروز میشه اینقدراستقبال کیک ازیه دونستم می_

 اهشکوت خنده هنگام خصوصا مرد این جذابیت از درونش تحسین مانع نتوانست.داد راتکان دخترك مسیحا آرام خنده

 شده پررو چقدر...گرفت اش فکرخنده ازاین »میدن قورتش دخترا واال باشه جدي داره حق«گذشت وازذهنش شود

  !داده؟ نشان اي جنبه بی چه به خوش روي فهمید اگرمی.بود

  ...شود خفه که کوبید اش دخترانه برسراحساس او باصداي

  !مقدم خانم برسه دوستات گوش به موضوع این ندارم اي عالقه فقط_

  »بگی باردیگه یه میري گفتی،می قشنگی اون به تمنا«

  :زد شیطنت راه وبه کشید جیغ بازسراوهامش

  کنند؟ توقع همه که نگرانید_

  .ندارم عالقه اصال چون بخورم جات شیرینی هرروز تونم خیر،نمی_

  دارید؟ دوست تلخ قهوه فقط حتما پس_

  :داد لم میز ولب رفت عقب قدمی فاصله درهمان و رفت مسیحاباال ي ابرو

  دونی؟ می ازکجا_

  !معلومه ازاخالقتون_

 قرمز خط واز نزدیک جنون به را قلبی توانست می که آرام اي شد،خنده اش چهره مات جوان مرد. خندید.راگفت این

  ...بود عقل وفریاد تشر این....»مسیحا شو ساکت پس«بود کافی تاهمینجا....تا بگذراند عقل

  نداري؟ نظربهتري من اخالق درمورد_

  ...زحمتتون بابت ممنون بازم...الهی آقاي نداشتم منظوري_
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  :کرد وسرخم گرفت رابغل دستانش مسیحا

  .نشه دیرتون که بهتربرید میکنم،حاالم خواهش_

  ....ماند غافل او ومشتاق ثابت نگاه وازبدرقه رفت بیرون کوتاهی وخداحافظی تشکر ضمن تمنا

 فتر می رژه مدام درسرش اي جمله.ولوشد مبل روي وکالفه سرگردان باحالتی سپس.ایستاد حالت درهمان لحظه چند

 منبکنه، خب«کرد قدعلم مغزش،دل دیگر درسوي»چی؟ بزنه سرش به خام خیال دختره بود؟اگه چی بابت هدیه این«

  ...»بفهمه که ازخدامه

  ...وعقل دل بین...آغازشد جنگ دوباره

  وبفهمه؟ چی آخه_

  حستو؟_

  :کرد مسخره عقل

  ،بیکار؟ حس کدوم_

  !همُهربش عشق مقدس واژه روي دیوانگی داغ تا کشیدي نمی پاعقب دل گیرافتادن هنگام که میفهمیدي تواگه_

  ...یعنی عشق_

  :کرد خودراتوجیه وباز شوند تاخفه کشید داد باهم ودلش عقل سر خورد بااعصابی

  !،همین نیستم اداب مبادي فکرکنه تولدش،نخواستم بابت بود هدیه یه فقط_

  :گفت باخود دوباره بعد

  ...غریبه این وحاال نرفتم بود خالم دختر که ملینا چراتولد مهمه آداب اینقدراین اگه_

 بااحساسی...کرد زمزمه...کرد کار او نفع به دل درجبهه هم لبهایش بار این.شد بلند قلبش صداي باز.شد ساکت دفعه یک

  :کند نابودش وریشه ازبن تا میفشرد شاهرگش راروي تیغ هنوز که

  !....شیطون کوچولوي...من زندگی سروته هیاهووبی پر تودنیاي نیستی غریبه یه انگارتودیگه_

 تلف شزمان وبیداري خواب میان که شبهایی مثل...افتاد هم روي خسته مسیحا پلکهاي...خندید دل باز...شد خسته عقل

  ....میشد

***   
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 اي راوخندهپ دستهاي دیدن محض به ،اما رفت استقبالش به بالبخند ترانه.شد خانه وارد بلندباال پروسالمی بادستهایی

  :گفت نباشید وخسته سالم پاسخ وضمن کرد کوتاه

  آوردن؟ تولد هدیه برات بازم_

  :وگفت رفت اتاق سمت نمکین اي باخنده تمنا

  جابدم؟ عروسکاروکجا بقیه بگی بیاي میشه حاال!دیگه زیادن ترانه،خاطرخواها مامانی کنیم چه_

  :داد سرتکان جدید ریزودرشت عروسک چندین وبادیدن شد وارداتاق دنبالش ترانه

  دختر؟ لورفته شخصیتت اونجاهم_

  وگفت گذاشت صندلی راروي لباسهایش تمنا

  !اشون روهدیه گذاشتن یااشانتیون برام گرفتن یاعروسک آره،همه_

  .کن جاشون بیاجابه بعد بریم کن ولشون خب،االن خیلی_

  باباکو؟ باشه،راستی_

  !خونه میاد بعد عمه خونه سرمیره یه زدگفت زنگ_

 ونبد عمه خانه کاري پدرچه که نبود مهم تمنا براي واقعا اما گرفت اورازیرنظر العمل عکس اش جمله اداي حین ترانه

 هیچ.ندارد اخالقی چنین پدر دانست می خوبی به که بزند،درصورتی تاسري رفته ،حتما کرد خیال باخودش.دارد آنها

  ...آید پیش وحیاتی واجب امري بود،مگرآنکه ساعتی اگربراي حتی رفت نمی میهمانی تنهایی به وقت

 رمگ فضاي رادر شام.برگشت خانه به پدرهم کارشان شدن باتمام کردوهمزمان رامرتب اتاق ترانه کمک به ازشام قبل

 شد راجویا اش خواهرشوهروخانواده احوال ترانه.شدند چاي نوشیدن مشغول ازآن وبعد کردند صرف وهمیشگی کوچک

 دیهه بسته به چشمش دفعه یک کیفش کردن باز محض به.رفت اتاق به گوشی آوردن بهانه به فاصله درآن وتمنا

 راببیند،کال بسته داخل زودتر داشت دوست که کنجکاوي همه آن باوجود چرا دانست نمی هم خودش.افتاد مسیحا

 بسته.نشست تخت وسط وچهارزانو رابرداشت بسته است آمده نفهمیدازکجا که باذوقی.بود کرده فراموشش

  :گفت وزیرلب خندید.بزند دست آن به آمد نمی دلش که بود شده کادوپیچ آنقدرزیبا.راباالگرفت

  چیه؟ داخلش بیرونشه،پس اینکه_

  بیندن آسیب هم وزرورق بسته دارد امکان که تاجایی کرد وسعی نمود بسته بازکردن به شروع کامل بااحتیاط بعد

 راباال قچهصندو.شد دار جان میداد،لبخندش نشان نظیر بی ماهرانه کاریهاي باکنده که کوچکی چوبی صندوقچه بادیدن

  :کرد زمزمه وزیرلب گرفت
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  ...بداخالق این است سلیقه چقدرخوش_

 تمحب این داد رابازي دخترك دل آنچه اما.است برنداشته کمی هزینه که فهمید میشد چوب وجنس طرح از راحتی به

 یم راحت.کرد ذوق کوچکش قفل بادیدن.کرد رابازرسی آن جاي وهمه ازنظرگذراند ودقت راباظرافت جعبه.بود ناگهانی

 دلش...!نه الهی آقاي!...نه....الهی آقاي بود کرده چه راستی به.کند استفاده ازآن شیک جاجواهري یک عنوان به توانست

 اینجا.کرد بلند اي خنده دردل.دانست نمی هم چرخید،خودش نمی زبانش روي چرا اما کند زمزمه اورا اسم میخواست

 موج کرد واحساس دید که چیزي اولین و رابازکرد درجعبه بیشتر کنکاش براي.برد می حساب اش ازجذبه هم

 میان رنگ وسفید براق شی...شد متوقف ثانیه چند براي وقلبش زمان رزبود،اما خشکیده گلهاي عطرخوش

  !!!!باورمیکرد؟...گلها

 وگوشه دبر پیش دست.بزند بیرون ازحدقه چشمهایش بود مانده کم.داشت حقیقت نه.بازکرد ومحکم رابست چشمهایش

 دورگردن که همان مثل درست وزنجیري پالك...میخورد تاب ناباورش چشمهاي مقابل پالك حاال.زنجیرراکشید

 ازجا زده وذوق پرید ازسرش عقل... میکرد کورش داشت تمنا نام برق...تفاوت بایک البته بود دیده مسیحا

 انیهیج از گرمش،موجی پوست روي فلز سردي بابرخورد.کرد قفل گردنش وزنجیررادور ایستاد آینه مقابل.برخاست

  .خزید زیرپوستش آتشین

 به داغش تانانگش.شد زنجیر احساس آن به هم زنجیر،قلبش قفل شدن انگاربابسته.زنجیرشد دورقلبش ناشناخته حسی

 هایشزیرلب باناباوري مسیحا نام...کند مقاومت نتوانست اینبار. ماند خیره آن به آینه ازداخل.کرد رالمس پالك نرمی

  ....تپید می تصاعدي باسرعتی حاال قلبش...شد زمزمه

  نمیاي؟ دیگه میگه دوساعته؟بابا چکارمیکنی...تمنا_

  :گفت باذوق گردنبند به مادر نگاه مسیر بادیدن.خاطرآورد رابه گذرزمان تازه.برگشت ترانه صداي باشنیدن

  مامان؟ خوشگله_

  ...کرد ونگاهش گرفت باال اوبود گردن دور که طور راهمان گردنبند.باتحیرجلورفت ترانه

  ازکجاآوردي؟!قشنگه خیلی_

  .گرفتم هدیه_

  ازکی؟_

  :کارکرد زبانش کاربیفتد به عقلش ازآنکه قبل

  ...الهی آقاي_

  .،کرد بود بازشده وقت بی که وزبانی نثارخود برسري چرخید،خاك طرفش به ومتحیرمادر تند نگاه که همین
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  ...رانکند پوستش تاترانه داشت می نگهش محکم باید اما بود داده بندراآب

  :گفت مادربااخم

  بود؟ توجشن شب اون که پسره همون_

  ...ولی مامان بله_

  :وتندگفت رابازکرد گردنبند بالفاصله ترانه

  ! برمیگردونی بهش فردامیري همین_

  :گفت باناراحتی

  چرامامان؟_

  :کرد نگاهش وعصبی مشکوك ترانه

 فارشس میرسه نظر به که اینطورهم...باشه داده روبهت قیمتی گرون هدیه چنین جهت بی نداره دلیلی اینکه براي_

  !ساختن که داده

  .است مامان،نقره کجابود قیمت گرون_

  :برآشفت ترانه

  !سفیده ي طال وزنجیر پالك این...تمنا کردي فرض نقره؟منوچی_

 ازگیجی یعصب.باشد طال نمیکرد راهم فکرش اما چیست فلز این جنس نکردتاببیند دقت حتی که بود زده آنقدرهیجان

  :گفت ترانه کردن وپیله خود

  !نقره یا طالست نفهمیدم که من_

  . گردونی برمی هست که هرچی_

  :وتشرگفت بااخم وترانه کرد نگاه مادرش به بادرماندگی تمنا

  .گفتم که نکن،همین نگاه من به هم اینجوري_

  :گفت فورا تمنا که برود برگشت

  .نمیدن پس روکه مامان،هدیه زشته_

  بده؟ میگی نکردي،حاال توجه کارناشایستت به گرفتنش موقع_
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  .آوردم هدیه خوردم که تولدي کیک جاي گفت بردم،اونم کیک براش چیه،بعدم توبسته که دونستم نمی من_

  !کرده کارو این که بخشیدي بهش قنادي یه مگه_

 آبروم نمرفتارک اي طوردیگه خدا به میگردونم،خوبه؟ برش یا کنه کم ازحقوقم پولشو یاباید میگم بهش باشه،میرم_

 بهغری آدم ازیه همینجوري تونم نمی قیمته گرون خیلی چون میگم.شدم خیاالتی خودم پیش میکنه وفکر میره

  ...بپذیرمش

  :زد زل دخترك چشمهاي به صاف ترانه

  نیست؟ توسرت فکري توچنین یعنی_

  :گفت آشکار باصداقتی تمنا

  ...خدا به نه_

  .داره خیاالتی یه ایشون حتما پس_

  :گفت بااخم ترانه که زد زیرخنده ناخوداگاه تمنا

  نیومد؟ انگاربدت_

  :کند راجمع اش خنده کرد سعی تمنا

 اما هکن اخراجم صدبارمیخواسته تاحاال...مامان ونمیزدي حرف این میکنه تحمل اونجا منو چطور که دونستی می اگه_

 ناصحم آقاي دنازاوم بعد...بشن تعویض ها بچه تابرگشتش نمیخواد دلش گفته اون یعنی...ونتونسته نیست ناصح آقاي

  ...هاست بچه ازرفتن بعد اغلب اونم که اوضاع بررسی براي نمیاد،مگه فروشگاه طرف بیفته کالهشم دیگه

  ...داده اي هدیه چنین تو به غریبه مرد یه که بفهمه کسی اگه تمنا_

  !دیگه کنه کم ازحقوقم پولشو بگم قرارشد گرفتید،بعدم شما میگم همه بفهمه،به کسی نیست الزم_

  !بري نمیذارم دیگه واال بده پس نگیرتمنا،بهش حرف ازمن_

  :راکرد تالشش وآخرین جلورفت تمنا

  خشیدبب رولطفا دفعه این حاال...مامان الهیه آقاي هدیه وبگم نمیدادم گردنبندونشون این که داشتم فکري من اگه_

  ...میکنم خواهش...مامان میره آبرم بدم پس خدا به...نگیرم هدیه فکرازکسی بی دیگه میدم قول

 ندید ،طاقت میکرد درست برایش دختر این که اعصابی جنگ شد،باتمام کالفه او وخواهش مظلوم ازچشمهاي ترانه

  ...رانداشت ناراحتیش
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 یادب پیش اي ومساله باشه وغرضی قصد هدیه این درادامه اگه خودت جان به...میگم بهت دارم تمنا ولی...خب خیلی_

  کنی،فهمیدي؟ وآمد رفت بادوستاتم نمیذارم دیگه بلکه کنم می کارمحرومت ادامه از تنها نه

  :وگفت رشدنرمت هم ترانه انگار العمل عکس بااین.رابوسید ترانه صورت ومحکم کشید ازسرخوشحالی کوتاهی جیغ تمنا

  !داده هدیه بهت کی وبگی بزنی زل ات عمه توچشم صاف خریدي،نري خودت باشه یادت فقط_

  ...رابرگرداند گردنبند وترانه گفت بلندباالیی چشم تمنا

 ودرست درها درمرکز که مردجوانی بادیدن شداما حرکت آماده درب وآهنین بزرگ هاي لنگه وباجداشدن رافشرد ریموت

  :رساگفت وباصدایی گذاشت ابرویش گوشه دست بهنام.بازماند ازحرکت زده بود،حیرت ایستاده مقابلش

  !رییس مخلصیم_

 درآغوش توسخ آمد تندترپیش مسیررا مابقی بلندش،بهنام قدم بااولین.شد پیاده معطلی وبی آمد لبهایش لبخندبه

  ...فرورفتند هم ومردانه دلتنگ

  :گفت وباخوشحالی اوزد کتف به مسیحادستی

  خبر؟ پسر؟چرابی اومدي توکِی_

  رییس؟ بگیرم یاآژانس منومیبري بگوبدونم اول_

  !نکن خودتولوس بیابروبشین_

  ..افتاد راه ومسیحابه نشستند ماشین داخل باهم

  رسیدي؟ کی بگوببینم خب_

  !خونه بودرسیدم سه ساعت_

  امروزو؟ میکردي استراحت خب...اینجایی واالن رسیدي سه ساعت دیشب_

  .نبود حالیم هیچی که بودم توعتیقه اینقدردلتنگ...کجابودبابا خستگی_

  :گفت متقابل وبامهري زد مسیحانقش لبهاي لبخندبه

  !کنی امروزواستراحت بهتره ولی بودم شده دلتنگ منم_

 سه این گاران.ترکم می دارم که کرده تقویتم وخوابیدن توخوردن اونقدرخالت ماه دوسه تواین...مسیحا نیستم خسته من_

  نشدم؟ چاق نظرت به...بود مونده تودلش سال

  ...بود رفته زیرپوستش آب که حقیقتا.افتادند خنده به زد شکمش روي که بادستی



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٠۶ 

 

  کجامیري؟ حاال_

  .برگزارمیشه نه اولیش که ضروریه دوتاجلسه شرکت امروزم البته فروشگاه عصرمیرم اغلب_

  .،میرم کن منوهمینجاپیاده پس خب_

  :اوانداخت به باري شماتت مسیحانگاه

  !بدم تحویلت وسالم درسته وکارمنداتو کارتو تا فروشگاه بایدبرم درثانی مونده ساعت اوالهنوزیه_

  تو؟ وبرم دستم بگیرم کاریمو شجرنامه درکپی یاازمقابل هستند قدیمی همچنان ها بچه راستی...اوه_

  .کردم تحمل بود شده که بابا،بخاطرتوهم نه_

  :کرد اي بامزه خنده بهنام

  .کنند نمی واذیت هستن خوبی هاي بچه دونستم می_

  ..موردسفارشیت خیلی،خصوصا آره_

  ...ومیگی مقدم خانم..آخ..آخ_

  ...ولی شم خالص ازشرش خواستم صددفعه بهنام جون_

  ...افتادم می فکرش اونجاناخوداگاه..داره عجیبی جذابیت وروجک....میدونم...نیومده دلت ولی_

  ...داد دامهاوا خبرازحال بی وبهنام نفهمید آتش ازکدام.سوخت.شد تلخ.کرد مغزسرمسیحااصابت به محکم پتکی انگاري

  ...نباشه معامله کنه ول داره حق اش پسرعمه_

  :جاخورد عجیب حالواحوال آن مسیحامیان

  میشناسی؟ دخترروهم این توپسرعمه مگه_

  .آمارشوگرفتم شاهین توجشن اونشب_

  :گفت تلخ مسیحاباپوزخندي

  مأمورآمارشدي؟ تاحاال ازکی_

  .شدیم فامیل وباهاش توسرمون خورد شاید گفتم..بماند دلیلش حاال_

 ویران پیش دقایق وحال حس وتمام مسیحافرورفت درسینه اماانگارمته.بلندسرداد اي قهقهه حرفش دنبال به

 لغیرقاب اتفاق یک...بود چیزعجیب یک...میزد ندانستن رابه وخودش فهمید می شایدهم!..فهمید هنوزنمی...چرا؟.شد
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 ،چراالل بزن حرفی توهم..دِ«کوبید برسرش احساس!..کشیدنه فریاد کشید،قلبش سوت مخش...وتمنا بهنام..بود هضم

  ..شود شکسته راحتی این به سنگین سکوت این بود بود،محال درونش قشرق نتیجه تنها سکوت اما»شدي؟

  :فتگ سرخوشی وبا کشیدرفت رامی انتظارش دراتاق که مسیحا سمت به ها بابچه مختصري ازاحوالپرسی پس بهنام

  !نمیشه خودمون ایران جا هیچ خدایی_

  :کرد وبالبخندنگاهش مسیحابرخاست

  !نده کاردستت احساس حاالبپافوران_

  :زد ازسرشیطنت چشمکی بهنام

  .کنم نمی منکراتی فروشگاهتو رییس،فضاي نباش نگران_

  ...کرد کوتاهی مسیحاخنده

  !برم ودیگه نیست کاري بامن پس_

  !من آپارتمان بریم که بعدازظهراینجاباش بروولی_

  ...ما خونه روبریم شده،امشب تنگ هام بچه دل ضمنا.پوستتومیکنه بفهمه خالت_

 ارم،اونبرد سوغاتیهارو بایدبرم ولی روسرشمابود شدن خراب منظورمنم ،باشه،دقیقا آورد نه رییس روحرف میشه مگه_

  .بیام خالی دست اگه پکونه مخمومی تابرسم جیغوت خواهرجیغ

  !داري الزم بگوراننده توبرمیاد،پس ازپس مهاساخوب_

  :گزید لب بهنام

  ...برخورد بهم!...رییس_

 یرونب ازاتاق.رافشرد ودستش کرد کوتاه اي مسیحاخنده پس...ومزاح سخره محض حرکاتش وتمام بشرآزادبود این کلهم

 رازکا هم تمنا همزمان.خودکشید سوي رابه چشمهایش مردمک عجیب مغناطیسی اما گذرکند تفاوت بی خواست.آمد

  ...بدود لد ناشیانه اوامر دنبال به وپاهایش کند مسیحاراخفه فریادعقل نگاهشان تاتالقی برگشت واتفاقی شد فارغ

 رفته ازکف ها چه کوتاه مدت دراین...رفت باال بهنام ابروهاي...اي شیشه دیوارك پشت تیزبین چشمهاي از غافل

  ...بود مانده واوغافل

  برید؟ می تشریف_

  !شید می آسوده من خوب ازشما،ازرفتارخیلی نقل به!نزدیکه ناصح آقاي بازگشت بودم گفته_
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  ...نگفتم که دروغ خب_

  :افزود وآرام کوتاه اي باخنده سپس

 خشک اینقدرام شخصی درحیطه کنم فکرنمی..متناسبه کامال مدیریت براي رفتارتون که اینه منظورم...عذرمیخوام_

  !شواهداینطورمیگه یعنی...باشید وجدي

  شواهد؟_

  !ناصحه آقاي به منظورم_

  :انداخت باال مسیحاابرو

  ...باشماباشه حق شاید...اینطور که_

 که شد حالی دلش.بود،شکارکرد افتاده بیرون دخترك شال ازگوشه سفیدراکه پالك گوشه هم چشمانش فاصله درهمان

  !چیست اودرپی بوببرد تمنا ابدا که چرخاند چشم آنقدرماهرانه اما...وشعف ذوق شبیه حسی...بازماند ازتوصیفش

  ...دار باشیدوخدانگه موفق...خب خیلی_

  ...امیددیدار به_

 شا سینه بسته درفضاي که احساسی خورد،مثل چرخ دخترك سوي به مردمکش تند العمل مسیحاباعکس نگاه

  ...واداشت توضیح رابه دخترك وتندش گنگ نگاه...پیچید

  ببینیمتون؟ قرارنیست دیگه میارید؟نکنه تشریف بازکه_

  میشید؟ خوشحال درسته حدستون بگم اگه_

  !میشم اخراج که آره بگم اگه_

  ...بود مرددلنشین این چقدرخنده...شد حالی به حالی دخترك وبازدل کرد آرامی مسیحاخنده

  ...امیددیدار به...شما قول به...کنم نمی بیجا دخالت درکاربهنام باشه،من راحت خیالت_

 همیشه براي کاش...گذشت دردلش آرزویی...کشید خود ردپاي درپس راهم دخترك وچشمهاي ورفت کند دل باالخره

  ...میماند بامن نگاهت

***  

 نگگ نگاهی.جاخورد مهناز خاله خانواده بادیدن که کند سالم تا بازکرد لب.شدند خانه وارد بابهنام گفتگووخنده درحال

 لباس تعویض بهانه به ، باهمه مختصري ازاحوالپرسی پس.رفتند پیش ادب رسم وبه شد ردوبدل اووبهنام میان

  ...رفت اتاقش طرف به موقتا وسایلش وگذاشتن
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  :قرارداد رامخاطب بهنام فرحنازبالبخند

  عزیزم؟ استقبالت بیایم چراخبرندادي_

  !خبربود بی مسیحاهم.شد عوض ام برنامه مرتبه یک که باشه دیگه آخرهفته براي بلیط خاله،قراربود ممنون_

  :پرسید مهناز اینبار

  ایران؟ سفربیان یه چطوربودن؟نمیخوان باباومامان_

  !میان تابستان اول ،احتماال دارن ریزي برنامه تابستان براي_

  :کرد نزدیک بحث رابه خودش مهران

  !خبریم بی طرف ازاون وقته مامیریم،خیلی نشدهم_

  :کرد نگاه اش پسرخاله به بهنام

 نتونستم هم خانواده وجود آوردم،با کم چندوقت تواین مهران،من نیست خبري که تنگی ودل اونجاجزغربت_

  .بیشتربمونم

  :آورد لب به تمسخرآمیزي پوزخند مهران

 اختندس رابهرکاري هرکسی. ازفرصتهاببره اي بهره چه میادباشه،بایدبدونه پیش که شرایطی الیق باید هرکی خب_

  ..بهنام

  :گفت بزند،مسیحا حرفی بهنام ازآنکه قبل

 شهنبا ومحدودیتی بندوتبصره هیچ که جایی...ایشون امثال واسه میره می شده،اروپا ایرانی اشتباها مهران مثال_

  !استفاده کرد،نه استفاده سوء ممکن نوع بهترین به وازآزادي

  :گفت باپررویی مهران

  !ببره لذت وزندگیش ازجوونی آدم بده_

  :فتباپوزخندگ فاصله ودرهمان برگزید نشستن رابراي کناربهنام خالی بود،مبل پیوسته جمع به تازه که مسیحا

  !عالیه نکشه وذلت کثافت به که تاجایی لذت باتوئه،البته حق_

  ...پسرها بحث وسط پاپرید ملیناجفت

 باایننباید که رشدکرده شرایطی درچنین توکه مثل ونسبی وبااصل تحصیلکرده حرفاچیه؟جوون مسیحااین...وا_

  !دارکنه خودشومساله بودن متمدن اعتراضات
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 به مدنآدموازت آنچنانی هاي دردیسکوپارتی نکردن شرکت اگه حاال.کنم دارنمی زندگیموخدشه سالمت هم باسکوتم_

  .ندارم اعتراضی من! میکنه،بکنه دور

  :مسعودگفت

  نبودي؟ بزمی توهیچ توتاحاال یعنی_

  .توفکرشماست که محفلی اون نه اما محض وکذب دروغ یعنی نه_

  ...نذار خبرم بی ببینم،پس توروازنزدیک دوستانه بزمهاي کنجکاوشدم_

 اره،نکنهمیشم نظرهمسرشومحترم ابتدا ومسوول مردمتاهل شماباشه،درثانی میل باب میرم من که جایی کنم فکرنمی_

  مسعود؟ مخالفی

 هرحرفی اما شد درهم مسیحا اخمهاي.داد وسرتکان انداخت مهرانا به نگاهی ومتعاقب گفت»خیري نه« باغیظ مسعود

 زحرفا ملینا. بیاورد احمقش شوهرخواهر روي دیگربه درخلوتی داد ترجیح که انذاخت می راه به تازه جنجالی دنبالش به

  ...وتورانداخت کرد استفاده رسید نظر به آلود گل که وآبی مسیحا

  ...نذار خبر بی منو لزوم درصورت هم شما پس_

 اتو هپار تور مرده،پس تویکی براي ها ماهی شور دریاچه تواین«گفت دردل باپوزخندي اما درآمد کفرش ملینا ازوقاحت

  ...»کن جمع

  ...میگذره خوش بهتون بروبیشتر بابرادرت شماهم_

  ....و مسوول ازمرد دم بود کی االن_

 تثاب ادعاهامم شدنم متعهد محض به چشم ولی باشم کرده ازدواج تاحاال بنده کنم ومسوول،فکرنمی بله،مردمتاهل_

  ...کنم می

  :گفت کوتاه اي باخنده...گیربیندازد اورا تا رایافت فرصت بهترین خودش خیال به فرح

  .است آماده چی همه واال عزیزم میکنی تعلل خودت_

  :وگفت زد لبخند آرامش درکمال مسیحا اما فهمید می فردهم ترین خنگ که کرد ملینااشاره به آنقدرواضح

 تعلل اي لحظه بدون روپیداکردم دلخواهم وکیس ،اگرشخص چشم...من موردعالقه جزشخص است آماده چی همه_

  .کنم می راحت روهم شما خیال

  ...ومات کیش...خام خیاالت یعنی...است کافی یعنی...مخالفت یعنی این.محوشد همه لبخندازلبهاي

  :گفت وآرام کرد مهاسانزدیک رابه مسیحاسرش
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  زدي؟ خودي به گل که توهم_

 گهنبودي،دی دردسترس که اتاق داخل وبردم گوشی رفتن حمام بهانه بود،به مراقبم چهارچشمی داداشی،مامان جون به_

  ..شرمنده...نیومد پیش لودادن فرصت هم

  :سایید هم رابه ودستهایش داد راباال هایش شانه باذوق سپس

  ...اومد کوبیدي،خوشم طاق به سرشونو خوب شماکه_

  ..کرد راباز لبهایش عجیب ولبخندي آورد ذهنش رامقابل تمنا چهره مهاساناخوداگاه نفهمیدچراحرکت

  ...نمیذاري تنها توبرادرتو میدونم.کردم شوخی_

  :وگفت برد سرپیش بهنام خندیدکه مهاساباسرخوشی

  ...هستم منم..تربیتا بی نداریم توجمع هم درگوش_

  :گفت مهاسا

  آوردي؟ چی سوغاتی بگوبدونم زود کنیم،حاال پچ پچ باشه،مجبوریم فضول آدم یه توجمع وقتی_

  :وگفت زد خودش سینه تخت بهنام

  میخواي؟ چی دیگه..ودخترکش تیپ وخوش خوشگل پسرخاله یه_

  کو؟ من میدن،سوغاتی بهش کاذب نفس به واعتماد میرن می براش که دخترایی همون ارزونی_

  :گفت ریزي باچشمک بهنام

  .نیست جاش بعد،االن براي باشه ولی کنی غش ببینی که آوردم برات سوغاتی یه_

  ...رسیدند مسخره مهمانی باقی وبه کرد اش حواله مهاساچشمکی

 اوبرخورد به محکم بهنام که رفت می اتاق طرف به. گرفت اش خنده بهنام،مسیحا مهاساوخنده بلند جیغ باصداي

  :گرفت پناه وپشتش

  !ریزه می خونمو االن که خواهرتوبگیر این_

  چیکارکردي؟ دوباره!...نیومده داري مرض خب_

  میخوام؟ سوغاتی نگفت مگه_

  ...ردک پرت بهنام طرف رابه وآن سررسید داشت پپسی قوطی به شباهت که وبطري سرخ صورتی با مهاسا موقع همان
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  برداري؟ آزاري مردم مرض از دست میخواي توکی...شعور بی_

  :وگفت کشید مهاسادست صورت به.کناررفت بهنام وازمقابل کرد راکنترل اش خنده مسیحا

  ...برسم حسابشو تاخودم کرده بگوچیکارت_

  :وگفت رابرداشت قوطی باخنده بهنام

  ...جیغو جیغ کوچولوي آوردم برات خارجی نوشابه_

  :راگرفت ومابینشان شد مانعش مسیحا که خیزبرداشت بهنام طرف مهاسابه

 باید چی محترم خانم دوشیزه یه براي نرسیده بیشترازاین عقلش...نداره دختر،دادزدن دیگه سوغاتیه نوع یه اینم خب_

  ...بیاره

 بیهش وبزرگی نرم موجود باپرش کمترازچندثانیه ودرکسري راکشید قوطی درب جا خبرازهمه ،بی جمالتش اداي درحین

 بانیتعص ازشدت پیش مهاساتادقایقی بودکه جالب.کشید راپس وسرش راانداخت قوطی صورتش،شوکه روي خرچنگ

  ...کبود خنده ازشدت وحاال بود سرخ

  :گفت وباخنده کرد پرت شود پهن زمین روي خنده ازشدت بود مانده کم که سربهنام راروي عروسک مسیحا

  !دیوونه بیفته وپس باشه ضعیف قلبش یکی نمیگی...کمته هم کنه وپارت لت بزنه...زهرمار_

  پیداکرده؟ صاحب خبرم،نکنه بی من که شده توضعیف تاحاالقلب ازکی_

  ...گذشت ازکنارش راحتی وبه نشد بهنام طعنه متوجه وجه هیچ به

  ! خل انتظارنمیره ازت جزاینم_

  :مهاسارفت سمت وبه شد خیال بی بهنام

  !اصل سوغاتی سروقت تابریم کن آشتی حاال_

  :راباالانداخت مهاساسرش

  جاسازکردي؟ یوزپلنگ چیپس حتمااینبارتوبسته_

  :باالانداخت شانه بهنام

  ...میبرن روهوا و هست هم داراصل مارك فروشگاه،جنس تو رومیبرم همه ازماگفتن،نیاي_

  ...دوباره اگه بهنام فقط_

  ....بود رابرداشته دوم طبقه هم شب بعدازنیمه تاساعتی سروصدایشان..اورادرآورد وداد مهاساراکشید دست بهنام
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  :چهارم فصل

 می ودب سرراهشان وهرچه زمین سینه به باعجله.گرفتارشد باران تند هاي قطره میان نگاهش اي شیشه دیوارك ازپس

 اما دندمیش وخورد پاشیدند می اطراف به باسطح دربرخورد که داشتند آنقدرشتاب گاهی.برسند هدف به تا کوبیدند

 وحر که بود هنرمندي دستان پراحساس همانندموسیقی ریتمیک هاي ضربه این...فانی ازنوع نه بود عالی هدفشان

  .وروبرگرداند نهاد برهم پلک تفاسیربازهم بااین.شد می حالی به حالی.گرفت می بازي رابه جوانش واحساس

 تشرک کارهاي به واونیز داشت رادردست فروشگاه مدیریت برگشته،بهنام عادي روال چیزبه بودهمه ازیکماه بیش

 غافل.ندواند درجانش ریشه ازاین بیش نوپایش احساس که بود کارکرده راغرق خودش نوعی به میداد،درواقع سروسامان

 عشقی که ودش می چگونه واال سرکشد غافلگیرانه محبتی پرنور بااشعه سربرمیداردتا ازبدوتولد محبت ریشه که ازاین

 فروشگاه به اوضاع بررسی براي خواست بهنام هربارکه فاصله دراین.زند برهم را چنددهه عمري معادله چندروزه

 قیمتی چه به حاال...شد می کشته احساس بایداین.داشت دورنگه جادویی حیطه راازآن وخود تراشید اي برود،بهانه

 انگارآرامش اما کند استراحت تامثال برگشت خانه به ترازهمیشه حوصله وبی زودتر امروز...بود وامانده هم خودش

 همیشه ،چشمهاي نداشت جوابی وقتی»مرگته؟ چه«غرید برسردلش وعصبی زد چنگ موهایش به.بود شده حرامش

 به ازسردرماندگی اي زمزمه بازهم اما شود اوفراموش چشمهاي شاید استتارکشید به انگشتانش راپشت مغرورش

  .آمد لبهایش

  ...»غرور...غرورتومسیحا«کشید فریاد عقلش»دختر؟ میخواي چی من توازجون«

 خسته...آمدند نمی کوتاه هم کدام هیچ..ومنطق احساس تن به تن جنگ همه بودازاین خسته.شد ولو تخت روي

  ...خسته خسته...بود

 دهد وابج ازآنکه پیش اما رهاکرد ازسینه صداداري نفس.رادید بهنام شماره.خیزشد نیم گوشی زنگ صداي بابلندشدن

  ...گیررفت پیغام روي

 که مدربیار سرازکارت اگه...شه سنگین حسابا ندارم حوصله...نرو جایی شرکت میام فردا!کجایی معلومه سالم،هیچ_

  ...تافرداباي...بیا غمزه من براي مدام رییس،حاال کنم می درستت

 نفهمید اما...ماندن ساکت به وسویی میکرد تشویقش رفتن به دل یک.اندیشید وکمی کرد رازیرسرقالب دستانش

 هرچی گورباباي«کشید فریاد عقلش شده قدعلم ودرمقابل بود خسته تقال همه انگارازاین...ازجاپرید چرایکباره

 عقل تادوباره افتاد راه فقط...وچرا خواست وچه گفت فهمیدچه نمی هم خودش...»باشم دیوونه روز یه عقله،میخوام

  ...بگذاربتازد جلوافتاد دل که حاال...نزده دل تمناي به پا وپشت رانکشیده اش یقه لعنتی
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 عتسا به نگاهی تازه زده آمدند،حیرت می بیرون وتوك دیگرتک که ها وبچه فروشگاه روشن نیمه برقهاي بادیدن

  .انداخت

  »درك هب اصال....«هیچ وجنگیدبراي آمد راه همه این.زد فرمان به مشتی باحرص.بود کارگذشته پایان ازتایم ساعتی ربع

 فهمیدچهن اصال »مسیحا بهشت اصلیته،نه جاي درك افتی،همون فکرمی دیربه همیشه که بزنن گندت:«غرید باخودش

  !!!!میکرد؟ چه تعبیرکرد،واقعاآنجا بهشت رابه چیزي

 وباشنیدن نقطه دریک اما داد جواب کوتاه کردند عبورمی ازکنارش که هایی بچه سالم به وجدي درهم بااخمهایی

  ...»استپ«کشید پاهایش مقابل دست دل..دهد ادامه دیگرنتوانست داشتنی دوست صدایی

  ... که باشه سرراهتون اگه بلندمانعی وقدمهاي عجله بااین...الهی آقاي سالم_

  ...میکرد راچه لبخندش ساخت،حاال می ماهرانه که بانقابی بیقراراما دل کرد،بایک نگاهش

  منوتماشاکنید،نه؟ خوردن زمین انگارمنتظرید...سالم_

  !»میکنه پات کله داره دخترکه این«گفت می قهقه میان که شنید دردلش بلند اي خنده

  !میکرد چه درش دربه بادل صدایش که آخ.شوند خفه کوبیدتاصداها می برسرش اگرتنهابوددودستی

  نکردم توبیخ هوس اختیاردارید،_

  :گفت احساسی بغرنج احوال ازآن گریز براي

  شماچقدردیرمیرید؟_

  .برم بعداززیارتتون صبرکردم شمامیاید دونستم می_

  :کرد راجمع اش بازخنده وتمنا کرد نگاهش مسیحاباتعجب

  .کشید بیشترطول کم یه نیستید،کارمون مزاح شمااهل کردم فراموش...عذرمیخوام_

  .نشده بفرماییدتابیشتردیرتون پس_

 یالشخ وبازهم اورفت زودي همین به.تپید نمی ساده مسیحاباحسی دیگرقلب اما روبرگرداند اي ساده باخداحافظی تمنا

 هب بابرخورد بعد چندثانیه اما زند اوراشماره ردقدمهاي تانگاهش سربرگرداند اي لحظه براي میرفت همانطورکه.ماند

  :داد تکان دست بهنام.سربرگرداند جسمی

  !باشه پات جلوي شایدچاه...بابا رییس،کجایی به به

  :وگفت داد سرتکان
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  .نبود سالم،هیچی،حواسم_

  ...کرد زد،مسیحانگاهش اش شانه به اي بارضربه این بهنام.راندید دیگرکسی اما برگشت دوباره

  کنی؟ نمی ول که خبره چه طرف میزنم،اون حرف باهات دارم_

  :وگفت کشید موهایش به دستی

  !کنم می جنسارونگاه_

  :کرد تنگ راکمی چشمانش بهنام

  طرف؟ اون به زدي زل که بیرون ازدرمیرفت میگی؟جنسا راست...اِ_

  دیگه،گناهه؟ کردم می اطرافونگاه بهنام،میگم میگی چرامزخرف_

  !شده چیزیت یه مرموزبودنته،انگار این گناه_

  ..سالمم سالم من_

  کتابا؟ حساب براي اومدي پس_

  ...ما خونه برداربریم.اینجاروندارم آره،اماحوصله_

  نیاي؟ راه همه این وخودت بیام بزنی زنگ نبود جلودستت تلفن_

  :گفت مسیحابااخم

  !نیومده تو به هم خوبی_

  .تورونمیخواد دلش وقت نمیاد،اون بهت نکن اخم_

  :گفت گاه مسیحاجاخوردوناخودا

  کی؟_

  :گفت وشیطنت باخنده بهنام

  شماشده؟ قلب رواي فرمان اي دیگه ملکه مگه کنم، می ملیناجونوعرض_

  ...که میزنم چنان خدا به بهنام_

  .بریم...فیوزنپرون...بابا استوپ_

  کجا؟_
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  !ام خاله خونه_

  چیکار؟ اونجابریم_

  :زد راپس دستش مسیحابااخم که اوگذاشت پیشانی روي دست متعجب باظاهري بهنام

  کنی؟ می چرااینجوري_

  .نیستا خوش حالت یانه؟انگاراصال داري تب ببینم خواستم_

  :کرد پرت طرفش به مسیحادستی

  ..بروبابا_

  :گرفت راباال وسرش کشید نقش صلیب شبیه سینه روي بهنام

  .کن کمکش رفت،خودت شد دیوونه)س(مقدس یامریم_

  شدي؟ مرتد ازدین توکی_

 یکشمم تانفس اسالم مبین دین به میدم،بنده قربانی دارم مرتدشم،کافرنشده که خندیدم جفتمون جدوآباد به من_

  میري؟ ازدست داري.بدم قسم وچهارهزارپیغمبرو صدوبیست توحاضرم شفاي براي اما دارم ارادت

  .بهنام،بیابریم چرندبباف کم_

  کجا؟_

  !تو آپارتمان_

  !بیفت راه بعد بریم کجا که کن مارومعلوم تکلیف آقااول_

  .ندارم خودمونو خونه حوصله تو،اصال خونه بریم_

  دعوتن؟ ملیناجون مهنازوعشقت بازخاله نکنه_

  :داد واوراهول گرفت اش مسیحاخنده

  ...بیابروگمشوبهنام_

***   

 مسیحا.انداخت رادورگردنش بندي وپیش راگرفت بازویش سربهنام ازپشت که میزبرخاست ازپشت کوتاه باتشکري

  :گفت ومتعجب جاخورد
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  چیه؟ این_

  :انداخت تندتندابروباال بهنام

  ...روبشور بگیرم،بدوبروظرفا زن برات میخوام کارکن_

  :کرد پرت طرفش رابه بند وپیش کنارزد اورا دست تعلل بی مسیحا

 ورگردند توبند...کنه می روگم آشپزخونه وراه کارانکرده ازاین هنوز بانویی قدمت سال باسی باشه مادرم که خانم فرح_

  انداختی؟ من

  ...پسرم خل...پسرم شاه....پسرم تک گفته که ازبس...کرده خرابت خاله همین...دِ_

 براي ودعایش بهنام نچ نچ صداي فاصله ودرهمان رفت بیرون وازآشپزخانه بروبابا یعنی که داد تکان دستی مسیحا

 ازیرورور تلویزیون ي ها شبکه.رابرداشت وکنترل شد ولو مبل روي.بااورانداشت کل کل حال اما.راشنید اش همسرآینده

  :کرد،باغرولندگفت میزپرت راروي کنترل وعاقبت کرد

  ...خودت خوره،مثل نمی دردي هیچ به وسایلتم_

  :ولوشد وکنارش ظاهرشد مقابلش معلق اجل مثل بهنام

  سررفته؟ ات حوصله_

  :دکشی اش یقه به ودست شد اوخم طرف به.کرد بازیش مسخره راچاشنی وعشوه زد مسخرگی راه ،به مسیحا بانگاه

  عزیزدلم؟ کنم سرگرمت داري دوست_

  :گفت وباغیظ داد هولش مسیحا

  ...میزنم قرآن به بهنام_

  :گفت بااخم بهنام

  کنی؟ می رم هی چندوقته چته خب...دِ_

  .آوردم شانس نکنی ام دیونه اینجا..راحتترم برم اینکه مثل_

  :نشاند مبل واوراروي راکشید بازویش ازبرخاستن،بهنام اماپیش

  ...کن گوش توپ آهنگ یه..بیارم میوه تابرم من...دارم کارت بعدم...من گردن بنداز نکن بودي،کرواتش دیونه_

  ...وبرخاست زدplay دکمه وروي کرد راخاموش تلویزیون.رابرداشت پخش کنترل وخودش

  ریخت هم به چی،دنیام همه شد شروع باتو
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  ریخت یهودلم دیدم چشماتو که وقتی

  رویاهام شد شدعاشقی،باتوشروع باتوشروع

  برام شدش عوض زندگی،باتو به من نگاه

  چطور چرا،نپرس نپرس

  بیارم بهونه برات نمیتونم

  دارم میگم،دوست بهت امافقط

  .....دارم دارم،دوست دوست

  روکنه بود،دنیاموزیرو کافی نگاهت نیم یه

  کنه آرزو چیزي میتونه،بهترازعشقت من دل مگه

  اومد سروقتم بیخوابی

  ..،میزد خاطرتوبود به فقط لحظه ازاون نبضم

  ....چرا نپرس

  )باك بی رامین(

 تابه بود تلنگري.شد خاموش دستگاه که بود وخواننده موزیک پراحساس صداي وغرق خود وهواي مسیحادرحال

  :کرد نگاه بهنام باربه شماتت.خودبیاید

  ! نمیکردم که گوش_

  :زد زل چشمهایش معناداربه بانگاهی بهنام

  توش؟ توي ومیري میدي گوش عاشقانه آهنگاي واال حضرت تاحاال ازکی_

  !شدي خوردکن واعصاب توفضول که ازموقعی_

  :کرد کوتاهی خنده بهنام

  ...بود بتراش،قدیمی جدید بهانه_

  :وگفت اوراگرفت دست مچ سپس

  !نداره روهم وپرتا چرت واین ونپرس دونم ونمی نشد...چرا بگو وفوري ببینم بازکن_
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  وبازکنم؟ چی_

  مُچتو؟_

  :کرد کوتاهی مسیحاخنده

  میبینی؟ چی... دست کف بیااینم...شدي؟ رمال_

  :زد قلبش روي وآرام متوالی چندضربه دست وباپشت بازبودکنارزد چشمهایش مقابل اوراکه دست بهنام

  ...بعدازاین گرفتارومیگم،مجنون این مچ_

  :کشید درهم مسیحاچهره

 ذابع وروانمو روح حرفشم که بازنکن مزخرفت شوخیاي به ملینارو پاي ندارم،دوپاره حوصله اصال خودت جون بهنام_

  ...نکردم داغ شوتادوباره ساکت میده،پس

  :گفت مطمئن اما وآرام برد راپیش سرش بهنام

  !باشه اینبارتمنا ملینا اسم جایگزین اگه حتی_

  :پرسید زده شد،حیرت دیدنی اش قیافه.آمد بهنام لبهاي لبخندبه.داد بندراآب مسیحا تغییرچهره

  چیه؟ منظورت_

  تونفهمیدي؟_

  !خیر،بگوبفهمم_

  : کشید خودعقب قبل درحالت بهنام

  ...خودتی...بروپسر_

  :گفت نسیبابدج بهنام که رابرداشت کنترل بروبابایی وباگفتن کرد پنهان رسوایی راازترس قلبش مسیحابیقراري

  ...المصب هست هم سلیقه خوش...خودمونیما_

  :گفت وپرشیطنت رفته باال باابروهاي بهنام که کرد نگاهش مسیحادوباره

  ..خوشگله عبوس همون...پسرخالمومیگم_

  سرت،نه؟ به زده_

  :شد وبراق نشست صاف بهنام
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  .کشم می حرف وازت توسرت میزنم که نزن زیرش مسیحا_

  :شد لندب مسیحا داد صداي داد،حقیقتا هلش مبل روي دوباره بهنام که وبرخاست داد تکان تاسف نشانه به سري مسیحا

  کردي؟ بهنام،قاطی مرگته چه امشب_

  .ها میره ازدستت تویی،خره داره قاطی که اونی_

  کی؟_

 مدياو خاطرش به امروز که همونه به میري،منظورم پیش کهیرزدن میادتامرز که اسمشم چون ملینارونمیگم مسلما_

  ...بنده توشکم

  :تکرارکرد اي چندثانیه وبامکثی

  ...تمنا_

  ....ماند خیره میزد حرف قاطعانه که بهنام صورت به حرف وبی زد خشکش مسیحا

 می خود یرسوای برطبل راحتی این کرد،نبایدبه جمع معرکه راازوسط دلش وپاي دست بهنام لبخندمعنادار شدن باپررنگ

  ..شد مواجه بهنام باپوزخند که کرد اي خنده...کوبید

  گفتی؟ چی فهمیدي خودت_

  زدم؟ نفهمی راه به تو مث منم فکرکردي_

  :گفت باجدیت

  !بعدي سروقت نبود،برو قشنگی جوك_

  :نشست وصاف درآمد کفرش بهنام

 ررهگذريه دست که است ورسیده خوشگل میوه یه دخترتکه،مثل این مسیحا...میمیرم میرم که تورونشناسم اگه من_

  ...میره جلو داشتنش براي

  داره؟ ربطی چه من میگی،به که اینایی_

  !حاشاکن بعد اتوببند وامونده چشاي اون_

  :گفت وتند عصبی

  .نترسم چیزي کردن ازپنهان که ودارم اش اونقدرجربزه_

  گرفتی؟ چرااللمونی پس_
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  میگی؟ ،چراجوك بهنام کن روتموم بازي مسخره این_

  !دیگه نه یعنی_

  کرده؟ توفرو وتوکله چرندي چنین کی_

  :اوبرد چشماي نزدیک را انگشتش بهنام

  .میداد قورت مردمودرسته دختر امروزداشت که حیات بی چشاي این_

  !کردي حالتشوتفسیر که کردباتو غلط من چشاي_

  دیگه مسیحانه_

  !نه_

  :وگفت زد تکیه عقب کشید،به باال راباآسودگی ولبهایش کرد خم سمتی رابه سرش بهنام

  ...بذارم پاپیش تاخودم بودم قاطعانه نه منتظراین...بهتر چه...درك به_

  :وعصیانگرگفت وعصبی شد،تند خارج عادي ازحالت وچشمهایش کوبیدند سرش برفرق پتک شبیه انگارچیزي

  ...بهنام_

  ...زد صاعقه جانش به تاواقعیت مانده قدم یک کابوس...شد کرخت قلبش.شد تلخ.شد یخ.شد ساکت اما

 ایینپ کم کم اش خیره نگاه.نشست عقب عمیقی بانفس.بود واوبهانه میزد سینه رابه خودش سنگ هم بهنام پس

 شمهايچ ازکنکاش غافل.رسید دادش به سکوت فقط اش شده مچاله قلب دردخفاي ازشدت اما بازکند لب خواست.افتاد

  :رسید بهنام گوش به آرام وصدایش داد تکیه پشت به.میکشید رازیرورو داغونش احوال که بهنام مرموز

  ...مبارکه...افتادي فکر به پس_

 به دستش کف حاال اما.داشت می نگه درتردید رابازهم بهنام نمیزد اگر که حرفی.رازد حرفش ولی قدرتی نفهمیدباچه

 قابلشم ماهرترازخودش اگربازیگراست، نفهمید..خورد می نفمیدبازي.میزد خبري بی رابه وخودش اوبازبود مقابل وضوح

  ...زندگی با بازي یعنی بادل بازي... نشسته نقش به

  :فتگ کنارگوشش وآرام شد خم کمی بهنام تاباالخره گذشت وسخت کند اما ساعتی وشایدهم گذشت شایددقایقی

  .بشه نشون تو براي که حقی مخصوصا...خورنیستم حق من که نکنه بگوخودکشی صاحاب بی اون به_

 دوباره که خواند می را انگارمغزش بهنام.نداشت رادوست فداکاري این.شنید فقط.نزد هم حرف.نخورد مسیحاتکان

  :گفت تامل بااندکی
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  ...پسر دستت گوشیوبدم فکرنکن،خواستم من به_

  :گفت وگرفته آرام

  بهنام؟ میکنی تمومش_

  تو؟ میترسی ازچی_

  !اشتباه انتخاب ازاین_

 عمیق فسن.شد طوالنی نگاهش که لبخنداونبود منتظردیدن شاید.انداخت بهنام به نگاهی زیرچشمی.واداد گفت،باالخره

  ...اندم دیوارخیره کنج کارشده آرگ به هم شد،نگاهش سرقالب پشت ودستانش فرستاد بیرون رازسینه وصدادارش

  چرااشتباه؟_

  :راداد بهنام پاسخ حالت درهمان

  !نمیده جواب جورنیست،معادله باهم هیچی_

  مسیحا رو فکرمسخره طرز بریزدوراین_

  :گفت دوباره داد،بهنام وسرتکان انداخت سویش به کوتاه نگاهی مسیحا

 بهش ماا دیگه دنیاي یه توتوي وهواسیرمیکنه حال تویه اون...دارید فرق باهم...میگی چی میفهمم...مسیحا کن گوش_

  ...باشه سازنده تفاوتا این چقدرمیتونه فکرکردي

  :مسیحاباپوزخندگفت

  .کنه تیمارستان راهی جفتمونو نکشیده سال به ممکنه اونقدرکه_

  :داد وسرتکان نشست صاف

  ...بهنام میکنه منودیوونه_

  .کرد آدمت شایدم_

  :وگفت خندید ،بهنام مسیحا چپ چپ بانگاه

  !کن رومیشی،امتحان اون روبه ازاین تو جون_

  !کنم امتحانش که بخرم لباس برم میخوام مگه_

  !میشه چی دلت تکلیف تفکرات بااین_
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  مخالفه دخترقطب این خواستنوبزنه، بایدقیداین_

  .کرده جذبت که هست همینم براي_

  :کشید وعقب زد چنگ موهایش به.شد کالفه

  دردسره میکنم نگاه که ازهرطرف_

  !کن توامتحان حاال_

  :گفت عصبی یکباره

  چی؟ بعدش..کنم چیوامتحان آخه...د_

  .باشین باهم مدت ویه حرفتوبزن روراست_

  .بازیاروندارم جنگولک این حوصله من_

  توحجله؟ بري میخواي اول شب همون نکنه...صبوري همه این قربون_

  ...خدا به...شوبهنام خفه_

 محکش ت مد یه...بزن حرف بروباهاش میگم...پرونی توفیوزمی میگیم ماهرچی ،واال نزدم بدي حرف_

  ...بزن بهش ازاول حرفاروهم این همه...بروخواستگاریش میتونی دیدي اگه بعد بشناسدت بزن،بشناسش،بذار

  !یانه میخواي ببین بیامنوبشناس ومیگه وچرامطیعه چون بی درازم زبون اون_

  :سرداد بلندي خنده بهنام

  ...بخندم من چشمت پاي توبزنه جون آي_

  :بلندکرد ودست وجورکرد راجمع اش اوخنده باره چندین غره باچشم

 ديج اش پسرعمه اون قضیه...پریده ازقفس مرغ کنی دست دست میگم مسیحادارم اما...وچالتو چشم کن باشه،جمع_

 نیک منظورتوحالیش آدم مثل اگه بعدشم...نیست مهم که گرفتم ازکجااطالعات موافقن،نپرس کامال اشم وخانواده بوده

  ...نکرده مجرم کسیو سالمم رابطه یه...فکرمیکنه بهت حتما

 هی نازنینش خواهرزاده باوجود حاضره نظرت به...چیکارکنم جنابعالی رفت،باخاله پیش من دلخواه به چی همه گیرم_

  ...برداره تمنا داشتن براي من خواست به قدم

  بوده،نه؟ مرادمادرت بروفق چی وتاحاالهمه جونی خاله مطیع توهم_

  !میکنه تالفی باتمنا کنه مخالفت بامن داره،نتونه فرق اینبارداستان_
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  :داد وابروباال راولوکرد خودش بهنام

  .میاد نخواستن وافه رفته پیش تاکجاها واال فکرحضرت!...اووه_

  نیست؟ ازاون مشکل همه که حاالمیبینی_

 داره رزشا اونقدربرات وببین فکرکن خوب...فکرکن بروبشین...داري هاروهم سختی این میخوایش اگه...مسیحا ببین_

  ...یانه؟ وایسی خاله الخصوص علی همه مقابل مجبوربشی ازش حمایت براي گاهی که

 در لحظه ازهمان صدایی اما داشت حرفهاحقیقت همه.کشیدند دورمغزش حصاري بازافکارش.شد مسیحابازساکت

  »حرفاست ترازاین باارزش فرشته این«سربرداشت وجودش

  :بود شنیدن اماقابل آرام اش خوابید،زمزمه عقب به وسرش نهاد رابرهم پلکهایش

  ارزششوداره...داره،_

  ...بود مهرباارزش براین ُمهرتاییدي لبخندبهنام

***   

 دقیقه ککمترازی که بود آنقدرتند باران.جداشد ازهانیه سریعی وباخداحافظی داد راتندترانجام کارش بقیه ساعت بادیدن

 بنابراین ، شدت بااین نه آمد می باران صبح.بود چترپشیمان نیاوردن از که باربود اولین براي.کرد نفوذ تنش به سرما

 آژانس شماره شاید تا رادرآورد اش گوشی.بود اش نتیجه اینم که آمد وسرخودبیرون تذکرمادرنکرده به هم توجهی

 زنگ شتلفن فاصله درهمان.نداشت درلیست هم اي شماره بودپس پیدانکرده احتیاج زمانی هیچ که ازآنجا اما پیداکند

  ...داد جواب فورا بود،بنابراین ترانه شک بی.خورد

  تمنا؟ پس کجایی_

  .میام توراه،دارم_

  ...دنبالت باباروبفرستم اصالصبرکن...شو سوارتاکسی...هوا تواین نیاي باشخصی_

  ...میام تاکسی حتمابا...نباش نگران...مامان پهلوکردم سینه من که برسه تابابا_

 وتاهشک کاپشن رادرجیب دستهایش.نبود ازتاکسی خیرخبري نه.کرد راقطع گوشی مجدد وباسفارشی شد قانع ترانه

 ظاهرا که BMW مدل به نگاهی بانیم.زد وبوق جلوترترمزگرفت کمی ماشینی که شد جمع خود در وکمی فروبرد

 چشم عتناا وبی گذشت درذهنش فقط اما...شیکی تاکسی عجب...گرفت اش خنده بود اتومبیل دربازار نوعش جدیدترین

 قدم آمد نپایی که اي شیشه بادیدن.کرد توقف پایش مقابل ودرست گرفت عقب دنده نشد قانع انگارراننده اما.چرخاند

  ...رابرگرداند اش زده حیرت نگاه آشنایی صداي اما کشید عقب

  ایستادي؟ چراهنوز شما_
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 ازحضورش وکسی بود وامان جاامن همه...نبود خبري که درفروشگاه اوکجابود؟امروز اصال»سالم علیک«گفت دردلش

  ...کرد وسالم رادورریخت اش افکارمسخره...نگرفت وقلب تن لرزش

  !بدپیدامیشه کمی ماشین_

  ...بیاباال_

  !بله؟:گفت باتعجب

  ... بیشتربایستی نیست درست...رسونمت می سوارشو_

  .میاد تاکسی یه باالخره...نمیشم شما مزاحم...ممنون خیلی_

  :وگفت اورابازکرد مسیحادرطرف

  ...شدي خیس نیستی،بشین نکن،مزاحم تعارف_

 حاال به بود،نه خودنداده به عذرخواهی زحمت وحتی کند جوانمرگش بود مانده کم که روزي به بود؟نه شده مهربان چه

  :گفت مسیحادوباره که بود ایستاده مردد...که

  ...بیاباال..شدم مزاحمت فکرنکردند سوارشوتامردم_

 ابهر بیرون سرماي تازه اتومبیل داخل مطبوع هواي.نشست ماشین داخل کوتاه وباتشکري راکنارزد دودلی باالخره

 تتکوف«گفت دردل.خورد چرخ ماشین ومجهز داخلی درفضاي کنجکاوش ونگاه شد جمع بیشتردرخود کمی.آورد رویش

  ...خودآمد اوبه باصداي که دهد رالو افکارش موقع بی خنده بود مانده کم...»بشه

  کجابرم؟_

  ...دونم نمی_

  :کرد نگاهش مسیحاباتعجب

  بلدنیستی؟ اتونو خونه_

  :وفوراگفت درآمد ،کفرش بود داده که ازسوتی

  ...نبود حواسم عذرمیخوام،_

  .نکنی روسردرگم هردومون پرتی باحواس دقیقوبگوتا آدرس پس_

  :گفت رویی باترش.آورد می رویش به حاال که بود کرده انگارالتماس.شد درهم تمنا اخمهاي

  ...ممنون...میشه پیدا راحت تاکسی اونجا...میشم پیاده اول چهارراه همین_
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  ...هستی باتاکسئ فکرکن...رسونمت می_

  :گفت وفقط نیاورد زبان به اما گذشت ازذهنش که بود اي جمله...»واال حضرت نمیذاره منت تاکسی«

  .نشم مزاحمت باعث بیشترازاین میدم ممنون،ترجیح_

  :داد وسرتکان آمد لبهایش محوبه لبخندي.خورد مسیحا ذهن به تلنگري

  ...برم ابایدکج وبفرمایید عفوکنید...نداشتم منظوري...میگیره منفی هم صفر از باخانما من روابط میگه داره حق بهنام_

 تکلف بی و راکنارگذاشت رودربایستی.نبود پیش دقایق ازاخم خبري.بود شده وجذاب دیدنی واقعا تمنا گرد چشمهاي

  :پرسید

  هستید؟ الهی آقاي شماواقعا_

  ...باشد همراهش زیبایی همین دنیابه تاته میخواست دلش که کرد،باحسی ونگاهش گرفت مسیحاجان لبخند

  تغییرکرده؟ نظرت.نباشم آشام خون هیوالي کاراون ازحیطه شایدبیرون گفتی یادمه_

  :رامهارکند چشمانش تاشرم رادزدید نگاهش تمنا

  ...بیارید روم به میخواید تاکی شما نمیدونم اما کردم خواهی معذرت سوءتفاهم اون بابت من

  ..نکن فکرم روز اون کردن فراموش به...همیشه_

  ...رست ،نه شرم امااینباراز شد گرم دوباره تنش گذشت که هایی لحظه وبایادآوري برگشت عقب روز آن به تمنا ذهن

 ازآن يا نتیجه به وعقلش دل تا شد ساکت.ماند خیره جاده به.گرفتارشد ها ازخواستن دیگري هجوم درمیان وفکرمسیحا

 یاري عقلش وچگونه چطور اما بود گفتن براي طالیی فرصت یک حاال شایدهمین...برسند مرافعه همه

 ندترازقبلت کن پاك برف...میکرد محروم راازاو یاریش دیگر که بود کرده آنقدرکینه دل مقابل انگارازشکستش..نمیکرد

  ...منطق نه سخنورشود دل بار تااین رمیزد راکنا افکارومنطقش تمام باسرعت که مسیحا ذهن مثل کارمیکرد

 گشودن خنس به لب اما نبود دیگرطاقتی...بود افتاده زانوازنفس روي پایش پشت وعقل میرفت پیش تاخت به دل حرف

  ...نبود آسوده هم دل

  ...میشم داریدپیاده سبزنگه فضاي بعدازاین

 وهمچنین ازرفتار باتعجب ردشد،تمنا او اشاره وازنقطه گازرافشرد پدال سرعتش،دوباره کردن کم جاي امامسیحابه

  :گفت دوباره او ناگهانی سکوت

  !ردکردید خیابونو اما ببخشید_

  :زد ودور داد تکان سري خود پرتی ازحواس مسیحاکالفه
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  ....نبود،عذرمیخوام حواسم_

  :کرد زمزمه وزیرلب

  .شده چشات غارت باهم احساسم...و وحواس هوش_

 سرازآن که رسید گوشش به گنگ اي زمزمه فقط لحظه درآن اما میشنید تمنا قطعا گفت بلندترمی کمی

 اخداحافظیت برگشت تمنا.کشید جاده حاشیه رابه ماشین ومسیحا هشدارداد تمنا خیابان به ازرسیدن اینبارقبل.درنیاورد

 وخواست کرد هول نفهمیدچرا.رالرزاند دلش وپاي دست مردجوان گیراي چشمهاي وخیره متفاوت حالت اما وتشکرکند

  :گفت ناخوداگاه مسیحا که بود نکشیده دررا هنوزدستگیره اما... رهاشود نافذ نگاه آن ازبند کوتاهی باخداحافظی

  ...صبرکن تمنا_

 نگاهش نگر که تاجایی تحیربیشتربود نفوذ اما شد هیجان دستخوش قلبش ودلنشین بم صداي باآن نامش ازشنیدن

  ..تغییرکرد هم

  ...بفرمایید_

  ....بگوید باید چه دانست نمی فشرد،هنوز لب راروي انگشتش وپشت برداشت چشم کالفه مسیحا

  ...راستش میدونی....آ_

  :ترگفت وکالفه داد سرتکان

  ...هیچی...هیچی_

  :کرد متوقفش مسیحا آمدن حرف به دوباره اما کرد اوجدا راازچهره متعجبش نگاه تمنا

  !صبرکن چندلحظه_

  :پرسید وکالفه سردرگم تمنا

  شده؟ چیزي_

 خنس کالفِ.میشد تکرار بود وعصبی مستاصل هروقت که کاري.زد چنگ موهایش وبه برد سرش پشت دست مسیحا

 ناشیانه ماا شد می سخت کردن گره شایدبعد شودچون دونیم تاکالف کند ریسک ونمیخواست بود کرده راپنهان ،سرنخ

  :گفت باالخره...بود محرز خودش براي حداقل کردنش عمل

  اومد؟ خوشت ام ازهدیه_
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 بود نیامده شپی تشکر براي مناسبی فرصت بحال تا.آمد تمنا لبهاي به لبخند...هدیه گفت...بهانه نه...تالفی نه»هدیه«

 این... گرفت اش خنده است شده سردرگم اینقدر سوالی چنین پرسیدن بابت مرد این بافکراینکه.بود وقت بهترین وحاال

  ...نداشت مشهورشان بداخالق مهندس به ربطی انگارهیچ مسیحا

 وقمحق از مبلغشو کنم خواهش میتونم...کنم جبران حتما میخواد دلم اما تشکرکنم نشدبابتش فرصت...ممنون_

  ...ولی میمونه ازشماباقی یادگاري یه همیشه البته...البته کسرکنید

  .هست جبران براي هم اي دیگه هاي راه_

  :داد ادامه بود یافته دست ادامه براي سرنخی به انگار مسیحاکه.بود چه منظورش.جاخورد تمنا

  فکرکنی؟ من به میتونی_

  :لرزید رفت،صدایش باال تصاعدي قلبش وضربان کرد گم راه اش درسینه نفس.پرید دخترك ازرخ رنگ

  الهی؟ آقاي چیه منظورتون_

  :کند نفوذ ناباوردخترك چشمهاي به تر راحت تا چرخید کامال مسیحا

  ... که فرصت یه..پیشنهاد ،یه ذهنمه کنج مساله این وقته خیلی_

  :داد ادامه اي لحظه بامکثی

  ...و خواستن اسم به واژه یه...کنم تجربه چیزاروباهات خیلی میخوام_

  :منفجرشد آتشفشان مثل تمنا

  ...آقا کنید بس_

 شد پیاده. ریزدبگ تاازبرابراو رابرداشت پرنفرتش نگاه تمنا.شد کالساکت که اوجاخورد ناگهانی العمل ازعکس مسیحاآنقدر

 رمگ نوعی به هرکدام اما هواسردبود.کرد راسد مسیرمقابلش اوچطور باره نفهمیدیک که گرفت رادرپیش مقابل وراه

  ...وعشق هیجان دراوج دیگري..وخشم ازنفرت یکی...بودند

  ...بذارحرفموبزنم...صبرکن_

 براي.. متاسفم براتون... بدم اجازه که نظراومدم به دستی ودم احمق اینقدر...الهی؟ آقاي فکرکردي چی درموردمن_

  ... شخصیت به ارتباطی هیچ که ظاهري

  !زدم بدي حرف چه من مگه_

  :رفت باال وصدایش بیشترسوخت تمنا

  ...که فکرنمیکردم...فهمیدم خوب حرفاتو ومعنی نیستم احمق امامن...عادیه قطعا کیشات وهم تو براي
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 شترازبی نه اما سوخت وگردنش شد پاره که کشید راچنان آن.آمد یادش به واحساسش عقل هاي ویرانه ازپس گردنبند

  :داشت،گفت هم بغض شاید که وباخشمی کوبید مردجوان سینه رابه آن...دلش

  ...متاسفم وخوشباوریم خودم براي_

  :رفت پیش قدمی مسیحا

  بده؟ اینقدر داشتن دوست_

  ...میخوره هم به جاروبرداشته همه گندابش وبوي مهرمیزنه اززاللی دم که هوسی ازمرداب حالم_

 او وصداي شد خیس جوان ناباورمرد دستهاي میان پالك برق.دورشد تند باقدمهایی خوردوتمنا سختی مسیحاتکان

 همه...فتگ غلیظی واَه کوبید ماشین بدنه به محکمی ضربه باحرص...نفهمید که زد کارگند کجاي...تکرارشد درسرش

  ...کرد لعنت راباهم وخواستنش احساس

***   

 شواحساس ازخودش...بد بدبود،خیلی حالش.زد زل دستهایش میان معلق پالك وبه انداخت انگشتانش زنجیررامیان

 وعصبی الفهک.ببیند واکنشی چنین نمیکرد خطورهم ذهنش به اصال...بود متنفرنبود،دلخور... نه،... متنفر شاید...ناراحت

 وبه دکشی راپس دستش بهنام که زنجیررابگیرد خواست.کرد زنجیرسربلند شدن باکشیدن که بود افکارش غرق

  :گفت بااخم.کمرزد

  !اونو من به بده_

  :داد راباال ابرویش تاي یک سري باخیره بهنام

  !ندم کن فرض_

  :ولوشد مبل روي وعقب داد تکان دست عصبی باحالتی مسیحا

  !دیگه داري مرض..درك_

  :وگفت اوگذاشت رامقابل چاي فنجان باخنده بهنام

  ...نخواستیم...خودت مال هم بیاباباگردنبندت..جنونش ازنوع اونم...توپیداکردي که مرض_

 تابو خورد تاب چشمانش مقابل تمنا اسم دوباره.گذاشت مبل پشتی راباالي وسرش راقاپید مسیحاتقریباپالك

 اتازاحساس بیشماري با....و وحسرت وپشیمانی باپریشانی اینطور حاال که بود نزده حرفی کاش..شد دیوانه...خوردو

  ...زد هم رابه خلوتش بهنام صداي....بود خورده ضربه قلبش انگاربیشترازغرورش اما.درگیرنشود مختلف
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 کردي توهم واخماتم اومدي گندزدي...جلوچشمت گرفتی دق آینه ومثل پالك واین کردي بغل غم چرازانوي حاال_

  ...من واسه

  :گفت خروشید،تیزوبلند نداشت،ناگهان خودداري دیگرتوان که آتشفشانی مثل

  ...عاقبتش اینم بفرما...دیگه دیدي توواسم که تعبیرخوابیه_

  :گفت شوکه بهنام.زد چنگ موهایش وبه میزانداخت گردنبندراروي

  تغییرمیکنه؟ چی همه کنی نگاه زده توسرت خانم اون که گردنبندي وبه چته؟دادبزنی...برادرمن آروم...یاخدا_

  ...نذار سرم توروخداسربه...بهنام کن ول_

  .بیاد چشم بیشتربه مصیبت تااوج کن گریه خورده یه بشین_

  .میگم خورده اعصابم...بهنام_

  !تارته شام که حاال گرفت می پاچه واال حضرت روزروزش_

  :داد خالی جاي باخنده بهنام که کرد اوپرت سمت به ازسرحرص مسیحامشتی

  ...شد تکمیل محسنات..بفرما_

  ...سرجات بشین...میکنما حرصموسرتوخالی تمام بهنام_

  درمیاري؟ واطواریه ادا چه این حاال...بابا خب_

  ...پول یه سکه گفتم؟شدم چی نفهمیدي_

  ... جهنم...شدي که شدي_

  :گفت بهنام که کرد نگاهش مسیحاعصبی

  ...بغلت درجابپره زدن حرف مدل بااون داري توقع!...تیزنکن،چیه؟ اینجوري چشاتو_

  !بزن حرف باهاش نگفتی خودت مگه...نگو چرت_

  بگو؟ چی گفتم من_

  !تکرارکردم،همین توگفتی میدونم،هرچی چه_

  بده؟ اینجوري بروپیشنهاد گفتم من_

  جوري؟ چه_
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  :درامد؛ کفربهنام

 ندگردنب فقط آوردي شانس...داري قصدسوء فکرکرده دختره که زدي حرف جوري یه رفتی...مسیحا منوبازنکن دهن_

  !خوبه نزده پاچشت هم یکی...توسرتورفته وزده

  :گفت وگیج مسیحاکالفه

  ...چسبوند سیم که بزنم حرف نذاشت نزدم،اصال بدي حرف من_

  ...شناخت دوره یه باشرط اما میدادي ازدواج پیشنهاد کنده وپوست رك_

  ...بگم همینو اومدم منم_

  ...حداقل باشه معلوم تکلیفش میگفتی چندشبشم...باش بیابامن گفتی صاف..ات عمه جون آره_

  :کرد مسیحاداغ

  ...بهنام میگی چراچرت_

  نم؟ک ترت یاروشن گرفتی...وحال خوشگذرونی مدت یه یعنی هردختري براي تو حرف خره،ماحصل وتوگفتی چرت_

 ابتث پیش درچندساعت وزمان برگشت عقب به شد،انگارفیلم ساکت چندلحظه براي اما بزند حرفی مسیحاخواست

 هکرد کاري خراب چه فهمید تازه.پیچید درسرش ناقوس زنگ آخراومانند وجمالت کرد بارمرور راچندین حرفهایش.شد

  :داد وسرتکان خودزد پیشانی به محکم اي ضربه.است

  ...شد رنگ به بگوچرااونطوررنگ پس...واي_

  ...نکن حاالخودزنی_

  کنم؟ جمع افتضاحوچطوري حاالاین_

  ...کن درستش کردي خراب همونجورکه...بچسبونی بایدنونتو تاتنورداغه_

  .شه پیداش فروشگاهم دیگه فکرنکنم اوصاف بااین_

  ...بیرون بایدبکشونیش.نمیاد که معلومه_

  اي؟ بهونه چه آخه...بهنام نمیاد_

  :داد وسرتکان کرد مسیحانگاه به وتعلل تعمق باچندلحظه بهنام

  ...ممیگ چی ببین...خودکشیته اش چاره گندبزنی دوباره اگه که فرصت ویه راه یه امافقط...بیشترنداري راه یه_

**  
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 اما تسوخ می گردنش هنوزپشت ازدیشب.ولوشد تخت وروي کرد پرت صندلی راروي لباسهایش وکالفه حوصله بی

 مادر هب که نداشت جوابی بودواال دیگران دید مانع وموهایش بود افتاده گردنش پشت خراش خداروشکر..بیشتر دلش

 مین.داد آزارش درقلبش حسی خالی وجاي کرد زنجیراذیتش خالی جاي.کشید گلویش سرد پوست روي دست.بدهد

 کدام ،نتیجه است اي شکسته بغض چه تاوان رالرزاند چشمانش ومردمک راگرفت نگاهش پیش که مهی دانست

 به هاجاز بی که مردي نمیشد باورش هنوز.بود وتنگ گرفته عجیب دلش ابري آسمان اما است خورده شکست احساس

 وروز الح این به نامربوط حرفهایی باگفتن حاال راداشت حضورعجیب این به خندیدن واوقصد است سرکشیده خیالش

 وبه بردفرو بالش رادرون سرش.خورد سر ازکنارپلکش زالل اي وقطره ترکید بغضش.شکست طلسم...باشدش انداخته

  :کشید فریاد خیالی ومرد دل برسر مسیحا تصویرچهره تداعی زد،با چنگ باحرص پتویش

  ...متنفرم ازت_

 هیچ او.کند اش مسخره احساس این رسواي اش گونه ساحل به بانفوذ نتواند اشک تا فشارداد راآنقدرمحکم پلکهایش

 بعید ماا کند می راکم ورویش ماند می که کند ثابت فروشگاه به بارفتن خواست می دلش..ارزشی هیچ..نداشت ارزشی

 تدوس مرد گفت می باز...احساس این به لعنت اي... نترکد بغضش داشتنی مغروردوست مرد آن دوباره بادیدن بود

  ...شو خفه...تمنا شو خفه..بازگفت...داشتنی

  چراخوابیدي؟! تمنا...وا_

 بی زهنو اما.زد چهره به تفاوتی بی نقاب.شد می بازجویی خیال رابی امروز یک شد،کاش خراب برسرش مادردیگرازکجا

  ... میرسید نظر به وکالفه حوصله

  !ام خسته.بخوابم میخوام_

  فروشگاه؟ بري نمیخواي یعنی_

  :کند راپنهان مغمومش چهره تا برد پناه پتویش وبه رابرگرداند رویش

  ....نمیرم امروز گفتم...ام خسته خورده یه!نه_

 این جواب باید بود مطمئن تمنا. گذاشت تنهایش وباالخره نزد هم حرفی اما کرد تماشایش ومشکوك صدا بی ترانه

 ورسیدن هوا آن اگردیشب.بود خوب نشد پاپیش مادر هم فعال که همین رابدهد،اما اشتغالش ناگهانی شدن قطع

 کجا چهی.. رفت می غروب ،حتما بگیرد تاآرامش برد می پناه عزیر خانه به حتما نبود شب ساعت وآن خانه به بامسیحا

 راغس رفتن بیرون آماده.شد سپري اش روزمرگی بود هرنحوي به تاغروب...نمیکرد آرامش وعزیز قدیمی خانه آن اندازه

 بازامش هرهفته مثل وگفت داد جواب سرباال فقط وتمنا کرد پیچش سوال اندکی کند،مادر تاخداحافظی رفت ترانه

 انهخ در بستن محض به.افتاد راه وتمنا داد رفتنش به رضایت ترانه باالخره.. ماند خواهد عزیز خانه صبح تاشنبه

 امبهن شماره بادیدن اما رادرآورد ،تلفن بود اعصابش روي مدام ازصبح که بود هانیه دوباره حتما.خورد زنگ موبایلش

 اسخپ دکمه...راندارد دیدنشان چشم دیگر که گفت می نمیشد،باید دوال دوال که شترسواري اما..کرد مکث اي لحظه
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 اماازاین...ازکاردرآمده ناتو اش پسرخاله که دارد ربطی چه خدا بنده این به بگوید نبود داد،یکی جواب سرد وخیلی رافشرد

  ...بگیرد نادیده اوراهم همیشگی هاي محبت تا بود کافی باشد دخیل جریان دراین درصدي اوهم که

  بفرمایید_

  امروز؟ نیومدي چراشما..مقدم خانم سالم_

  ...ناصح آقاي بدم ادامه همکاري این به تونم نمی دیگه من...سالم

  چرا؟_

  ...کنم،همین استراحت ومیخوام ام خسته_

  .بدم بهت استعالجی چندروز میتونم_

  ...زیاده کارشما براي نیست،بهترازمنم ممنون،نیازي_

  ؟ میذاشتی درجریان منو باید کنی فکرنمی اما نداره مشکلی_

  ...میخوام معذرت...دیگه قرارگرفتید درجریان حاال_

 لیوخی ندهد سوتی که راکرد تالشش تمام اما بود انداخته خنده رابه بهنام جوشید می هایش جمله میان که حرصی

  :گفت جدي

  ...حساب تسویه بیا پس_

  ...خدمتتون نیست،بمونه احتیاجی_

 ردبرخو الهی آقاي واال کنم پرداخت اتو الزحمه حق موظفم من اما خانم نداره مشکلی نیستی همکاري ادامه به مایل_

  ...کنند می

  :گفت حوصله بی..»اتونو الهی آقاي این کنه خدالعنت«_

  ...میام دیگه ساعت نیم تا باشه،من

  ...دار منتظرم،خدانگه پس_

  ...برد پناه روي پیاده به تندش احساسات تخلیه وبراي کرد پرت کیفش راداخل گوشی باحرص تمنا

***  
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 بود دهش وارد همیشگی ازدرمخصوص چون.بودند کرده تعطیل امروز جاخورد،چقدرزود فروشگاه تعطیلی تابلوي بادیدن

 هنامب نبودن خیال وبه اطرافش به اجمالی بانگاهی.بود درباز این عجیب اما است تعطیل دید می وتازه بود داخل االن

  ...کرد صدایش بهنام که برگردد وخواست کرد موکول دیگر روزي رابه حساب ،تسویه

  مقدم؟ خانم چرابرمیگردي پس_

 جواب وخشک جدي راهم سالمش.دید می اورابااخم باربود اولین.شد مواجه بهنام بااخمهاي که کرد وسالم برگشت

  ...گرفت

  کردید؟ تعطیل فکرکردم_

 ظرشمامنت تاحاال هم بشه،بنده تعطیل زودتر ها شنبه پنج که شد براین تصمیم ها بچه قبلی اصرار به بله،امروز_

 اتاق طرف هب نبود،بهنام اي چاره اما رنجید کند وخداحافظی راببیند دوستانش بارنتوانست آخرین براي ازاینکه تمنا...بودم

  :وگفت کرد اشاره

  ...برمیگردم االن بفرمایید،من شما

  ...دارم عجله من ناصح آقاي_

 رابازکرد دراتاق باخونسردي بهنام اما آورد نمی خودش روي وبه بود ترسیده وسکون سکوت ازاین کمی درحقیقت

  :وگفت

  ...اومدم بنشینید تاشما...برمیگردم زود_

 با.دش خیره مقابلش میزمجهز وبه نشست ها ازمبل یکی روي.رفت وداخل انداخت راپایین سرش. نزد دیگرحرفی تمنا

 فشرد هم رابه لبهایش مسیحا گستاخی بخاطرآوردن با درانتها اما...گرفت دلش کوتاه هاي خاطره برخی یادآوري

 بهنام ايج به اما درسرچرخاند بازشدن باصداي که نگذشت کوتاه بیشترازچنددقیقه.شد کیفش بابند بازي ومشغول

 کرنکردف چرادرصدي«کوبید مغزش به کمترازثانیه درکسري صاعقه چون وفکري کرد متحیرنگاهش تمنا..بود ،مسیحا

 جمله نباشنید اما برخاست وفورا آمد خود به مسیحا تلفن صداي باشنیدن...»...بود اینجا احمقها ومانند درکاراست بازي

  :زد خشکش او

  ...میام شه،توبرو،خودم تموم کی کارم نیست معلوم_

  :خشکید او نادر لبخند روي ونگاهش کرد حس را وتنش قلب لرزش وضوح به

  !....بداخالق خانم شد عرض سالم_

 رفت عقب بلندي قدم مسیحا اما دربرداشت سمت به وقدمی راگرفت اش چهره تعجب جاي اخم.خورد تکانی تمنا

 مسیحا اما.کند نگاهش بایستدوباخشم خود سرجاي دوباره تمنا تا داد تکیه اتاق وخروج ورود تنهادر به وکامال

  :گفت کشید صافش یقه رابه دیگرش ودست فروکرد جیب راداخل دستی باخونسردي
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  ...نداشت جواب سالمم_

  ...نکشد تاداد فشرد هم رابه ولبهایش آمد جوش به اوخونش ازپررویی

  !برم میخوام_

  !دارم کجا؟حرف_

  .دارم عجله بریدکنارمن لطفا!..باشه داشته فایده کرکردنش که بگردید گوشی یه دنبال_

  ...رسونمت می خودم بعد کن گوش من حرفاي به بشین اول_

  :گفت وحرص ازسرخشم باپوزخندي تمنا

  ...هاتون پیاله هم به پیشکش لطفتون_

 خاموش محیط دراین بااو.کارافتاد به درکش قوه تازه.رفت عقب ناخوداگاه تمنا که برداشت بلندي قدم مسیحا

 وبه ایستاد ارهدوب مسیحا تمنا باواکنش...رفتاراحمقانه ترسیدازاین واقعا...ترسید.بود تنها بسته دیوارهاي پشت ودورازچشم

  :کرد اشاره مبل

  .بزنیم حرف بشین_

  :وگفت دهد خود کاردست مبادا کند راکنترل زبانش کرد سعی سکوت باچندثانیه تمنا

  بامن؟ چیکاردارید..شنوم می همینطوري_

  .بزنیم حرف دیشب بایددرمورد_

  ...اما میکنه وغرور شخصیت ادعاي که آدمی ازچهره نقاب کناررفتن جز نداشت موردي دیشب_

  :داد اوراادامه وحرف بااو راکمترکرد اش فاصله کم وکم شد نزدیک هم به مسیحا ابروهاي

  ...هوم؟...شکوندتش که فکرکرده دختربچه یه اما_

  :وگفت برد نزدیکت راکمی سرش

  !ساختی خودت واسه رویایی چنین که خوشحالی خیلی االن_

 شد خم امسیح اما تابگریزد دید شانس شاهراه را بازکناراو راه.راکنارگذاشت سري خیره ترسیدو او نافذ نگاه ازبرق تمنا

  ...رابست تمنا راه دیگر ازسوي گذاشت،میزهم مبل پشتی راروي ودستش

  ...واال...کنار برو_

  چی؟ واال_
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  ...راگرفت بازویش محکم دست همان پنجه که راکنارزند مقابلش شده حائل دست خواست باحرص تمنا

  خب؟..ازاینجانمیري حرفام به ندي گوش تا_

  .ندارم مزخرف مشت یه دوباره شنیدن به اي عالقه_

  :شنید اوراهم عصبی وصداي شد درهم اش ،چهره آمد بازویش به مردجوان قوي پنجه واسطه به که بافشاري

  ...واال تمنا کنی کنترل زبونتو بهتره_

  :گفت باخیرگی هم حین ودرهمان رارهاکند دستش کرد تقال تمنا

  ... کن بزنی،ولم دست من به داده اجازه کی_

 داد صتشخی که چیزي واولین افتاد سرش پشت مبل روي وناخوداگاه داد راازدست تعادلش بازویش ناگهانی شدن بارها

  ...فرورفت بیشتر نرم پشتی به مضطرب خوداگاه وتمنانا آمد نزدیکش صاحبش که بود نگاهی خاکستر زیر خشم آتش

  :گفت وعصبی کشید عقب کالفه دخترك مضطرب نگاه بادیدن اما شد خم کمی مسیحا

  .ندادم زبونت اون دست تاکار بلندشوبرو_

 مسیحا کالفه چهره به کوتاه تابرود،بانگاهی ،برخاست وجورکرد جمع رافورا وخودش داد راقورت دهانش آب تمنا

 مسیحا آرام دايص ازاعتراضش شد،قبل کشیده که بود کیفش دسته اینبار اما شد رد وازکنارش راجایزندید بیشترایستادن

  :راشنید

  ...نداشتم سویی قصد_

  :داد ادامه آرام لحن وباهمان کرد نگاهش تمنا باتوقف

 ولی...میکردم ترعمل سنجیده وباید بود اشتباه ام عالقه ابراز که میدونم خودم اما نباشه آسون برات شایدباورش_

  ...شد سخت یعنی...نشد

 یکرد،بااندک اورارها وکیف رفت عقب قدمی مسیحا.بود سوءتفاهم آن بابت ذهنش ازگذر نشان تمنا مبهوت چشمهاي

  :آمد حرف به دوباره مکث

 چرابه دونم نمی...شد چراخراب دونم نمی اما میسنجیدم حرفامو...میکردم خودموآماده دیشب مالقات بودبراي مدتها_

 وبه شد ،اشتباه شدم ناخواسته دلبستگی دچاریه بفهمونم بهت تا بودم تکرارکرده بارها که جمالتی کاربردن به جاي

  ...لیو توگیجم به احساسم بابت هنوزم چون سخته برام هم گفتن عاشقانه...بلدنیستم التماس...تعبیرشد هوس

  :گفت وآرامترازهمیشه شد قفل دخترك زده بهت درچشمهاي نگاهش

  ...کنم مطمئنت وخواستم مطمئنم ازاین...شدي زندگیم اتفاق. توقشنگترین_
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  :وگفت کشید موهایش به دستی تمنا ممتد باسکوت

 بري میتونی وازسرهوسه نامربوط م قصد هنوزم فکرمیکنی درصدي اگه اما بده گوش حرفام وبه بمون میتونی اگه_

  بگی؟ چیزي نمیخواي...نبود آسون حرفابرام این گفتن که نکن شک ولی برو...

 ایشرسو قلبش صداي که است االن میکرد حس...کرد عمل ضربتی کوتاه چنددقیقه چقدردرعرض.آمد خودش به تمنا

 رویا هم رادرخیال حضورش که ازمردي اعتراف...شنید می حاال که اعترافی جز بود ه آمد ذهنش به گمانی کند،هر

  :آمد زبان به باالخره...نبود شوخی فاصله همه آن...میکرد تصور

  ...دیروز تا که وقتی سخته خیلی باورحرفاتون_

 ودلم کنم لمقدع مقابلش نتونستم که معادله یه..شدي زندگیم مساله ترین جدي حاال که بودي شوخی یه برام تادیروز_

 هک سرعقلی حس این...داد شدنویادم عاشق اول که داشتن دوست تجربه یه...عمر تمام براي خواستن یه... خواستت

 عترافا و غروروشکست من متفاوت زندگی براي نامجهول معادله یه براي میشه که زد ،فریاد راباتودادکشید تفاوتم

 خاطرات هدفترچ تو میخوام بشی،فقط حل خوام نمی دیگه حتی که مساله یه...تمنا توشدي من زندگی معجزه شاید..کرد

  میشه؟...کنی یادآوري روبرام عاشقی وناشناس غریب حس بابودنت وهرروز باشی عمرم

  :برد مردجوان ازقلب توان کلمه خوردوبایک تکان سرتمنا

  !....نه_

 »نه«اختهناشن واژه.چسبید دخترك لبهاي به اش خشکیده ونگاه بست یخ دررگهایش اي لحظه براي خون که راستی به

  ...چرا؟ ولی...نه...نه...نه...وچندبار چندین..پیچید درسرش ناقوس ازیک ناهماهنگ ضرباتی مانند

  :کرد زمزمه سختی به

  چرا؟_

 بود بعجی راسوزاند دخترجوان تن که نگاهی شد،حس سدراهش مسیحا اما زد گریزي فرار راه وبه افتاد پایین تمنا نگاه

  :ناباوراوراشنید صداي وقتی کرد گیر درگلویش ،بغضی

  !نیست زیادي کنم،خواسته ترمیم امو غرورشکسته بتونم که بده بهم توضیح یه.. توجیه یه حداقل_

  :کرد ونگاهش رافروداد دهانش ندهد،آب دلش کاردست هیجان تا گرفت فاصله کمی تمنا

  .ندارم وتالفی قصدشکستن من_

  چی؟ پس_

  .است هعاقالن اي رابطه چنین نظرتون به...فکرکنید مدت این به ودرسکوت بشینید ساعت یک فقط... ساعت یک_
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  :زد تلخی مسیحالبخند

  ایستادم؟ تو روي جلوي که عاقلم من االن نظرت به_

  :گفت وتلخ آرام باصدایی تمنا

  منوفهمیدید؟ دلیل خوب پس_

  !نفهمیدي منو انگارتومنظور_

  :وگفت شد کوبیدتاوادهدخسته می قلبش به که بااحساسی ازجنگیدن.بود خسته تمنا

 بابتشم...انداخت وسوءتفاهم اشتباه به ومنو شنیدم ازشما که ي بد لحن اندازه به..بود تند دیشبم واکنش..فهمیدم_

 روي قماربزرگی یاشایدم معادله یه...نیست ریاضی مساله یه فقط که داده رخ بزرگی اشتباه وسط این اما عذرمیخوام

  ...سرنوشت

  !پیچیده معماي شداین حل شاید_

  !ارزششونداره..سنگین؟ شکست یه بهاي به_

  !داري من توبراي_

  :داد ادامه ومسیحا لرزید تنش تمام که داد رخ اي زلزله..خورد تکان دخترك قلب

 شاید..بزنی سروکله الینحل معادله بااین کوتاه مدت یه تونی نمی..داد،نمیشه؟ عقل بی عاشق این به میشه فرصت یه_

 ردم عاقلی روي که عاشقی مثل..کرد روکم عقالنی مصلحت روي محبت شایدبازم...رسید نتیجه به شاید...شد حل

  ...کرد کم مقابلتو

 وشپ کف روي تمنا چشمهاي.نشست حکومت تخت به میانشان آور ودلهره گیر نفس.. سنگین سکوتی...سکوت

 کرد ربلندس..آمد بند نفسش.خورد تکان چشمانش مقابل آشنا پالکی برق که بود میخکوب اتاقک وتمیز رنگ نخودي

 را ادگاريی این کرد،دلش نگاه اش شده ترمیم قفل به...بود معلق بلندمسیحا انگشتان میان پالك.شد آشوب ودلش

  ...که ومنطقی عقل هرچی به لعنت...عقل کدام اما میخواست باصاحبش

  ...بگیره داشتنوازم دوست لذت قراره که ومنطقی هرعقل به لعنت_

 تروزنجیرراباال آمد پیش اوقدمی کردکه نگاهش شد جاري مسیحا زبان وبه گذشت درذهنش که اي ازجمله مبهوت تمنا

  :گرفت

 اگه حتی توئه مال...شد تنگ برات زود ومصلحته اسیرمنطق که قلبی یه مثل وزنجیرهم پالك این دل_

  ...بمونه باقی حضورت تمناي دررویاي اگه حتی...بري اگه حتی میمونه بهت متعلق...نخوایش
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 ردجوانم زیباي لبخند.کند راهدیه تادلش گرفت وزنجیرراپس پالك نرمی به.سرخورد وعقل لرزید دلش دست.آورد کم

  :کرد راگرم دلش آرام اي زمزمه همراه

  !کن اطمینان من به_

 طالیی طلوع روبه سحري شبیه اوهم نگاه زد عشق پررنگ نقش لبهایش به لبخند عمیقی ازنفس پس وقتی

  ...راسوزاند دخترك تن که بود سرکش اي زبانه..ندید درچشمانش کوچک شعله یک دیگرخاکستر.شد

  

  

  :پنجم فصل

 ازهرزمان تندتر.میزد تند قلبش.شد خیره دستش میان گوشی به چندلحظه ،ابتدا رسید پایان به کوتاهشان مکالمه وقتی

 لبشوق ذهن د هرثانیه حتی وهرشب هرروز که بود محض حقیقتی دلباختگی این اما نبود آسان باورش شاید... دیگر

 رابرهم وپلکهایش فشرد اش سینه رابه گوشی تردیدي هیچ بدون.ترمیکرد خودرامحکم وجاي شد تکرارمی

  ... تلخی باوجود حتی کرد تداعی رادرذهنش ها خاطره اوزیباترین گیراي تکرارصداي.نهاد

 مدآ لبهایش به هم لبخند اما کرد سهندتعجب ازدیدن.کرد سربلند اش شانه روي مسافرتی نازك پتوي بابرخورد

  :وگفت نشست ایوان پله روي کنارش سهند.وتشکرکرد

  !میشی مریض...دختر میاد برف سوز...نشستی بیرون هوا چراتواین_

  .نشیم اي عقده بده مون سرما سوزش حداقل میبینیم کم که برف_

  :داد وسرتکان کرد کوتاهی خنده سهند

  ...تو ازدست_

  بیرون؟ توچرااومدي_

  توکارتو؟ فضولی واسه_

  :زد چشمکی وسهند کرد نگاهش تمناباتعجب

  ...میبرن حالی چه خانما دفعه یه بذارببینم_

  :گفت کوتاه اعتراضی ودرپی آمد دردش بیشترخودش که اوزد سفت بازوي به آرام اي وضربه خندید تمنا

  ...بود سرزنا زورشون هم همیشه....دراومدن فضولترازکار آقایون که حاال_

  ...نذاره بال روبی اي خونه خداهیچ بالست زن...تسلیم..بابا باشه_
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  .نزنه سرت به چلچراغ هوس که چراغ نگفتی خوب_

  .بیاره دووم نمیتونه درمقابلش چلچراغی هیچ باشه باهام اگه که میخوام ستاره یه من_

  !دکترجون شاعرشدي_

  ندارن؟ دل چیه؟دکترا_

  : وگفت پیچید خودش پتورابیشتردور تمنا

  .نیستیم بخیل چراندارن؟ماکه_

  :گفت کوتاه ازمکثی وپس زد لبخند سهند

  بزنیم؟ حرف باهم اشوداري حوصله_

  کنیم؟ چیکارمی االن پس_

  .کنم وعوض موضوعم اینه منظورم_

  زده؟ سرت به بامن دردودل هوس که سررفته ات حوصله_

  !دل ،حرف نه دردودل_

  :گفت دوباره وسهند جاخورد کمی

  ...فکرکردم؟ چقدربهت چندماه تواین میدونی_

  :آورد لب به مصلحتی کردلبخند وسعی کرد راجمع وپایش دست تمنا

  داري؟ تولطف_

  ...تو هدوبار بعدازدیدن البته...گرفت دلمو گریبان شهر تواون که بود وتازه عجیب دلتنگی یه نبود،نتیجه لطف_

 به دراین هم سهند پاي فهمید می ترانه اگر میگرفت راپس اش وشوخی خندید می نمیداد،کاش ادامه سهند کاش...واي

 اما..بود امیربس همان..افتاد می راه اي تازه جنجال دارد،قطعا گفتن قصدنه وتمنا است اوبازشده وخواستن سرنوشت

  :وشنید د اورابگیر حرفهاي ادامه مقابل نتوانست

  ...بیاي؟ باهام میشه...تمنا کانادام عازم اواخرتابستان من_

  :گفت تعلل وبدون افتاد پایین سرتمنا

  .نده ادامه لطفا..سهند متاسفم_
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 دآم خودش به.رانداشت وسریع صریح»نه« این شنیدن شد،توقع حاکم میانشان سکوت لحظه وچند جاخورد سهند

  :پرسید ومبهوت

  ؟ سرعت همین به!نه_

  :کرد اونگاه به مستاصل تمنا

  ...ولی سهند ببخش_

 نه ترازاین تروسخت سفرتلخ این دادن ازدست باش بگو،مطمئن دورباشی وازخانواده ازکشوربري نداري دوست اگه_

  .تونیست گفتن

  ...اما رابگوید حقیقت میتوانست کاش.رافروداد دهانش آب تمنا

  .جورچیزانیست خاطراین به باورکن_

  چیه؟ مشکل پس_

  :گفت کوتاه باتاملی سهند که شد طوالنی تمنا سکوت

 که شانسی..کنم امتحان خودمو شانس بتونم ومن بشنوه نه امیرهم که هست قدراساسی اون مشکل احتماال_

  ...بود کمترازامیر

  .امیرنداره به ارتباطی من سهند،جواب نکن اشتباه_

 نفیتم جواب که میکردي قانعم اگه اما بدي جواب مجبورنیستی...دیدم،خطاست؟ توچشمات که ترسی حس من یعنی_

  ...کردم می ترهضمش راحت چیه واسه

  :گفت وآرام رادزدید نگاهش تمنا

  بگیري؟ تخصص قراره توروانشناسی دونستم نمی_

 زییهج مساله بخاطریه اخیرتون درگیري واین امیرباشه فکرمیکردم...داري ودوست کسی خودت...پس درسته حدسم_

  ...کردم اشتباه دوم مساله انگاردرمورد اما میشه وحل

  !میمونه باقی من براي پسرعمه یه امیرهمیشه_

  کیه؟ طرف بدونم میشه_

  :گفت آرام سهند اش چهره التهاب و تمنا باسکوت

  ...ندارم،همین توجهت جلب براي راهی که شم مطمئن میخوام فقط!باخبرنمیشه کسی امشب ازحرفاي باش مطمئن_
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  :زد لبخند کرد،سهند باتردیدنگاهش تمنا

  نیستی؟ توضیح مجبوربه نداري دوست_

  .کنم اطمینان بهت دوست یه مثل میتونم_

  .میدم قول باش،بهت مطمئن_

  :گفت وآرام کرد عوض را مرکزدیدش تمنا

  .فکرکنم اي دیگه شخص به نمیتونم دیگه درسته، حدست_

  :گفت مهربانی نبودامابا آسان جواب این شنیدن.گرفت سهند صداي

  تمنا؟ هست اطمینان قابل_

  !مطمئنه بهش خیلی دلم اما آره بگم ومحکم باعقل که شناسمش اونقدرنمی_

 رفايح اسیر وممکنه اي تجربه توکم...میشناسم خوب خودمو جنس هم من...بره پیش باش،نذارخیلی رابطتون مراقب_

  ...باشی شده آمیزش محبت

  ...داده امتحانشوپس...مطمئنم اون شخصیت بابت دارم شک خودم به اونقدرکه اما...ازنگرانیت ممنون_

  .برسید خوبی هاي نتیجه به بگم،امیدوارم تبریک باید پس_

  :وبرخاست کشید عمیقی نفس سهند. تشکرکرد کوتاه تمنابالبخندي

  ...نبردنمون دیوونگی جرم وبه نریختن بیرون بقیه توتا بریم بهتره_

  :وگفت ایستاد مقابلش کند،تمنا تابلندش اوراگرفت ودست کرد کوتاه اي خنده هم اش جمله متعاقب

  خبردارن؟ اینا دایی موضوع ازاین سهند_

  .خبرن بی اونا اما بزنم حرف باهات خودم گرفتم تصمیم فهمیدم وقتی که داره خیاالتی یه مامان نه،یعنی_

  ...خبربمونن بی میشه_

  گرفتی؟ استرس تو شنیدم نه من_

  ..ولی کردنتونداشتم قصدناراحت باورکن_

 درمقابل مجبورم باشه،اما راحتی تواینجوري اگه اما بگیره حقوازت این تونه نمی کس وهیچ داري انتخاب توحق_

  دلخورنمیشی؟ تو که شدم منصرف خودم بگم اگه...بدم جواب مامان درخواست
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  :گفت ملموسی باخوشحالی تمنا

  !کردي لطف منم درحق اینجوري_

  ...داخل بریم بهتره نشدیم یخی بستنی شبیه هم به الطافمون خاطراین تابه_

  :گفت وباخنده اوزد بینی روي اي ضربه

  ...شده سرخ دماغت هم اول بچگیات مثل_

  ...شدي کبود...کن نگاه توآینه خودتو_

  :زد تمنا ذهن به ناگهانی فکري دفعه یک که وبرگشتن خندیدن باهم

  !دارم برات پیشنهاد یه.... سهند_

  :کرد نگاهش ولبخند باتعجب سهند

  پیشهادي؟ چه_

  کنی؟ ازدواج قصدداري واقعا_

  ...دخترعمه عشقتوبپذیرم نمیتونم اصال...نشیا ناراحت بگم بهت_

  :وگفت اوزد دست به اي ضربه ولبخند بااخم تمنا

  ...نشو لوس_

  !بگو خب_

  :وگفت زد لبخندي تمنا

  ....بود سوگل تولد توجشن...میاد یادت حتما روکه هانیه_

***  

  :گفت بااخم الهی آقاي

 نمیتونی شما اگه...نداره جدید بحث براي اي وحوصله میرسه خسته مسیحااالن...خانم روفرح بازي این کن تموم_

   میکنم روقانع خواهرت خانواده خودم

  یدخطرننداز به آبرومونو حرفا بااین...نزدیکه نامزدي قراره که وآشنامیدونن دوست کنی،همه نمی کاري شماچنین_

  ...بود کافی مهرانا خواهرت ده خانوا مقابل آبروتون بخاطرحفظ!مخالفه فرح،پسرت نامزدي کدوم_
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  :وگفت کرد مداخله دربحث مهاساهم

  !میشناسمش میده،من نشون که نیست چیزي اون ملینا خدا به مامان_

  :کرد راسرمهاساخالی عصبانیتش فرحنازتمام

  !بروتواتاقت...مهاسا کن دخالت توبود درمورد صحبتمون هرموقع_

  :گفت مهاساباناراحتی

 نگه راضی به مصر چراابنقدر مامان؟نمیدونم کردید ماتلخ همه کام روبه زندگی هاش بچه مهنازو شمابخاطرخاله_

  ...هستید اونا داشتن

  شما؟ میشی راضی بگیرم پیش ودشمنی بایستم خواهرم مقابل_

  .نکنید خودخواهی فداي مسیحاروهم رونداره،ولی بااونا دشمنی ادعاي کسی_

  ...نکن ومداخله برو گفتم...کافیه گستاخی..مهاسا شو ساکت_

. تادوایس آورد لب به لبخند دوباره برادرش ورساي بلند سالم باشنیدن اما تابرود وبرخاست برگرداند قهررو مهاسابا

  ....آمدنش بود موقع چقدربه

  :گفت دلخورهمسرش نگاه به اعتنا بی بگذارد،فرح پله اولین پاروي مسیحا ازآنکه پیش

  .بایدبریم که شو آماده زود مسیحاجان_

  :پرسید وباکنجکاوي مسیحاایستاد

  کجا؟_

  .باشیم دورهم لواسان توباغ تاجمعه میخوایم_

  سرد؟ هواي تواین_

  .مونیم می ویال بریم،داخل توباغ قرارنیست_

  :قرارنگیرد شده انجام تامسیحادرعمل خرید جان مادررابه وتنبیه داد راتکان مهاسازبانش

  .برگزارشه شب جمعه قراره نامزدي بزرگ اینا،جشنه خاله ویال میریم_

  :مسیحاجاخورد

  کی؟...نامزدي_
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 تدانس ونمی خبربود بی پدرهم ،حتی باخبرباشد چی ازهمه سمع استراق مهاسابا نمیکرد راهم جاخورد،فکرش هم فرح

  ...کرد برآب هارانقش نقشه تمام مهاسا که درکاراست اي برنامه چه

  !خریدي ملینا واسه حلقه خودت گفت می همه به که مامان...دیگه جون ودخترخاله شما نامزدي_

 وبه خورد تکانی مادر عصبی باصداي اما شد قفل ادراکش قدرت ،درچندلحظه داشت دیدن مسیحا زده بهت قیافه

  ...آمد خودش

  مهاسا؟ میگی چرامزخرف_

 رايبراد ،حتی دید می قرار شده انجام توعمل جمع رودرمقابل مسیحا که موافقید بانظرش گفتید خاله به خودتون_

  ...کشیدن ضیافت تکمیل براي روهم جی دي زحمت خانم عروس

  وایسادي؟ گوش دختر،تو شو ساکت_

  مادر؟ داره حقیقت_

 همه ردک سعی فرح...پامیشد به طوفان آرامش این پشت لرزید،همیشه باهم وتنشان نگاه مسیحا عصبی اما آرام ازصداي

  :وگفت کند فرمالیته چیزرا

  ...عزیزدلم ببین_

  تبانی؟ این داره حقیقت مادرگفتم_

  ...ریخت هم اوبه ازحدتصورشان بیش جاخوردند،انگار همه بلندش ازصداي

  تورومیخوام؟ صالح مسیحا؟من چیه تبانی_

  ...داره خنده واقعا... داره صالح؟خنده_

  داره؟ خنده تنهاپسرمودارم گرفتن سامان دیدن آرزوي داره،اینکه خنده چی_

  توقعربدبختی؟ بیفتم یاباسر بدم سامان زندگیم به میخواید_

  داره؟ ایرادي ملیناچه_

  !مادر نیست مربوط من به ایرادشوحسنش_

  مخالفی؟ چرامیگی پس_

  ...نیست باهاش دلم چون_

  :گفت وقاطعانه راگرفت آخرش تصمیم کوتاه بامکثی



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۴۶ 

 

  ...دارم آمادگیشوهم اتفاقا نیست مشکلی کنم میخوادازدواج دلتون اگه_

  :گفت فوراباخوشحالی فرح

  ...مخالفی بانامزدي اگه...بهترازاین چی_

  ...دارم عالقه بهش خودم که بادختري...مادر باملینا نه_

 طاقت بود،فرح بزرگ جنجالی ودرامتدادش داشت دنبال به زیادي معانی جمله شدند،این میخکوب سرجایشان همه

  :وگفت نیاورد

  کی؟ به...داري عالقه خودت_

  ...شید می آشنا باهاش...نکنید عجله_

  :پرید وباال کشید ازسرخوشحالی مهاساجیغی بازار آشفته آن ومیان شد گشاد فرح چشمهاي

  خوشگله؟...هست کی...داداش شم فدات الهی...جون آخ_

 مه به رابااخم اش وچهره نگاه فرح وبلند عصبی اماصداي واداشت لبخندزدن به ناخوداگاه اومسیحارا ناگهانی حرکت

  :ریخت

  ...مسیحا؟ میگی داري چی...نزن بیجا وحرف شو ساکت مهاسا_

  :آورد دست به کمی کردتاآرامش سکوت چندثانیه مسیحا

  ...میخوام خودم که بااونی اما میکنم مادر؟ازدواج نبود وواضح روشن حرفام_

  ...هشد پیدا اش سروکله دفعه یه ازکجا نیس معلوم که دختري نمیدم اجازه کنی،من بازي من باآبروي تومیخواي_

  :گفت ومحکم مسیحاعصبی

 جا به نم عالقه دخترمورد درمورد بهتره ضمنا...کنه اغفالم بتونه کسی که ام بچه من مگه...مادر نکنید توهین لطفا_

  .بایستم ساکت امشب مثل همیشه نمیدم قول چون کنید قضاوت ودرست

  :پرید باال برشته گندم مانند فرح

  آره؟...منوکردي قصدکشتن مسیحا واي...که دختري...که کسی میکنی؟بخاطر برخوردو این بامن_

  :گفت معترض مسیحا

  !کافیه مادر_

  :آمد حرف به باالخره الهی آقاي
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  !جدیه انگاردرتصمیمش کن،مسیحا بس فرح_

  ...بدم اجازه بهت محاله خدا به...مسیحا کناربزنی منو اول باید اما..جدیه؟باشه_

  :گفت ومحکم نهاد،آرام برهم وپلک گذاشت دردناکش کنارشقیقه دست مسیحا

  ...نکنید انتخابم مجبوربه_

  :کشید فریاد فرح

  ...که دخترکیه اون..شو عاقل مسیحا_

 ردردس همان باز.افتاد تخت وروي کرد پرت اتاق راگوشه کیفش...رفت هاراباال وپله زد نشنیدن رابه خودش مسیحا اما

 گوشی فحهص روي تمنا نام بادیدن اما کند پرت اي گوشه را تاآن خیزشد نیم عصبی تلفن باصداي.راخورد مغزش لعنتی

 اما رسیدراپ حالش وکوتاه کرد سالم که راشنید تمنا آرام رافشرد،صداي دکمه بعد اي ولحظه خشکید انگشتانش میان

  :کرد زمزمه آرام جمله یک فقط مسیحا

  !میشی زندگیم همه داري که بودي من دنیاي کجاي_

  :گفت آرام تمنا

  افتاده؟ اتفاقی_

  ... جنجال یه...بزرگ اتفاق یه_

  ...کردي شده،نگرانم چی_

  !همین...شدم عاشقت فقط...هیچی_

 راتکرار اش وجمله کشید آرام فریادي بااحساس بازهم میانشان پرالتهاب ودرسکوت نهاد برهم راآرام پلکهایش

  ...تکرارکرد خودش ماندن آرام براي...کرد

***   

 نام ادیدنب. خورد زنگ تلفنش رسید که سرخیابان به. بود دیرکرده کرد،حسابی تند قدم اش مچی ساعت به بانگاهی

  :داد جواب باخوشحالی اما کرد تعجب صبح موقع آن در مسیحا

  ...سالم_

  ...منتظرم که بدوبیا...خوشگله خانم ازماست سالم_

  کجا؟_
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  !کن روتونگاه وروبه سرتوبگیرباال_

 طرفش به خواست زده زد،ذوق چراغ وقتی.دید خیابان دیگر درسوي ماشین راداخل ومسیحا کرد سربلند وناباوري باشوق

 خشک اما ردک نگاه خاطی راننده به وعصبی مضطرب وبانگاهی کشید عقب پایش مقابل ماشینی گرفتن باترمز اما بدود

  :زد وپلکی آمد بیرون ازشوك او سرحال صداي باشنیدن...میکرد چه امیراینجا...شد نمی بدتر ازاین.شد

  ...نرسم بهت بود وممکن میرفتی داشتی...کردم بدتوقف شرمنده...عزیز دختردایی سالم_

  :گفت واخم باناباوري

  چیکارمیکنی؟ تواینجا_

  ...دنبالت اومدم_

  .نیست نیازي..ممنون_

  :کرد ودرراباز رفت طرفش به امیر

  ..سوارشو نشده تادیرت حاالم...ایستم می اینجا شب تا نیاي اگه..لطفا بشین_

 امیر.میکرد تماشایش ومبهوت بود ایستاده دروماشین میان حاال که سرخورد مسیحا سمت به تمنا مستاصل نگاه

 وپیش رفتاوراپذی دعوت سریع اوضاع دیدن بانامناسب تمنا برسد اي نتیجه به ازآنکه پیش اما کرد اورادنبال مسیرنگاه

  ...باامیررفت او مبهوت چشمهاي

  :وگفت فشرد هم رابه انگشتانش عصبی باحالتی

  !امیر سردرنمیارم بیجا وآمداي رفت ازاین اصال_

  :گفت امیرباخونسردي

  !کافیه بشه تنگ دلم...باشم داشته اي بهانه نباید ام همسرآینده دیدن براي_

  :گفت وبرافروخته ریختند برسرتمنا داغ ازآب انگارظرفی

  گذاشته؟ وقراري قول چنین کی_

  بري؟خ توبی یعنی..بگیریم روفاکتور بچگی اگه حاال..داده بهم قولتو دایی که ساله سه نزدیک...وقته خیلی_

  ...گفته تصمیممو عمه به هم وبابا نبود جدي من براي هم ازابتدا اصال...شده منتفی که چندماهه موضوع این_

  ...که کنم می محبت تمنا،اونقدربهت زیاده صبرم من_

  :اوپرید حرف میان تاب بی تمنا
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  .کنم فکر بهش نمیتونم هم لحظه یه حتی که من نه باشه پذیرفتنش قادربه که کن نثارکسی محبتتو_

  : کوبید ماشین فرمان روي محکمی مشت.دررفت امیرازکوره

  ...دارم تورودوست من...تمنا فهمی چرانمی..تورومیخواد که چیه من نفهم وزبون. المصب دل تکلیف پس_

  :گفت آرام تمنا

  .دارم رودوست نفردیگه یه من اما_

 بوق دنبالش بهو متوقف خیابان رادرحاشیه ماشین که ترمزوحشتناکی یا امیربود تند ازنگاه خفیفش فریاد صداي نفهمید

  ...شد رانندگان معترض هاي

  چی؟_

  ...رفت می باید تاانتها که بود راهی اما ترسید امیر نامفهوم ازنگاه

  ...بیاد،چون من توزندگی دوباره تونه نمی دیگه کس هیچ ،نه تو نه_

 ازحد بیش دنش نزدیک مانع دستگیره باگرفتن اما شد امیرکشیده سمت به تعادل وبی شد الل بازویش شدن باکشیدن

  :ودادزد اوشد

  چیکارمیکنی؟...دیوونه_

  :گفت وخشم باحرص امیر

  ...نگوتمنا مزخرف...نگو مزخرف_

  .شکست امیردستم_

  :کوبید فرمان وبه کرد امیررهایش

  !میگیري پسش خودت که است مزه بی شوخی یه!...بازکنی راحتی این به ازسرخودت تونی منونمی_

  ...نکردم شوخی من اما_

  :کرد زمزمه وناباور مقابلش خیس چشمهاي ازغم افتاد،ترسید لرزه به دخترك قلب که باحالتی.کرد امیرنگاهش

  ...میکنم خواهش..امیر_

  چیکارکنم؟ باتومن... چیکارکنم من...تو منی قلب میدونی_

  ...من...ندارم ناراحتیتو دیدن طاقت کن،باورکن فراموش توروخدا_
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  :شود تااوساکت کرد بلند امیردست

  کیه؟_

  ...امیر_

  !کنه وقبرستونش منو آرزوهاي خونه روي بریزم خاك شبه یه تونسته که کیه میگم_

  ...ازتونمیدونه هیچی اون_

  ! میدونستی توکه_

  ...ببین...امیرجان نداره من تصمیم حال به فرقی اون ونشناختن شناختن_

  ...نگو هیچی...نگو دیگه...باشه_

 توقف هک زمانی...آوربود دلهره..بود وناگهانی عجیب راند،سکوتش تافروشگاه ودسکوت انداخت حرکت رابه ماشین سپس

  :گفت وآرام باتردید کرد،تمنا

  ..کن گوش لحظه امیریه_

  ...خداحافظ...برو فقط دادم وگوش گفتی هرچی بسه_

. روریختف قلبش ازجا ماشین شدن باکنده.شد وپیاده کرد آرامی ،خداحافظی کوتاه بانگاهی نزد،فقط دیگرحرفی تمنا

  ...رفت فروشگاه طرف به سالنه وسالنه نکرد رهایش آشوبه دل اما...بگذرد وساده پانکند به امیرجنجال کاش

 لشد چرااینقدر دانست میزد،نمی ،سروکله راسرمیبرد اش حوصله کم کم که مشتري به را درگیرسرش باافکاري

 انهخ زودتربه خواست می ودلش بود وکالفه خسته اما گذشت نمی آمدنش بیشتراز ساعت نیم که شورمیزند،بااین

 کشید راازجیبش گوشی مسیحاباشد،فورا گرفت،شاید انرژي خورد،یکباره زنگ تلفنش که بود وهوا حال برگردد،درهمان

 رفتگ فاصله کمی وخودش بایستد سرجایش تا کرد ها ازبچه یکی به اي اشاره باخوشحالی درستش حدس وبادیدن

  :داد راجواب وتلفن

  ...سالم_

  کجایی؟_

  :پرسید اوجاخورد،متعجب تند کالم ازلحن

  خوبی؟_

  کجایی؟ منوبده جواب_

  !فروشگاه معلومه خب_
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  ...بیابیرون دیگه دقیقه پنج تا_

  :گفت متحیرونگران تمنا

  ..شده چیزي اگه_

  ...ببرم شده،آبروجفتمونو خراب تواون تانیومدم بیرون پاشوبیا_

 گوش به داد این دانست می خورد،بعید چرخ دراطراف ونگاهش کشید راپس سرش ناخوداگاه که بلندبود آنقدرصدایش

 سریع او ماولتیماتو شدن ازعملی اونبود،ناچارومضطرب به کسی وحواس بود آورده شانس اماانگارواقعا باشد نرسیده کسی

  ....زد وبیرون رابرداشت کیفش ها بچه به کوتاهی دادن وبااطالع کرد راقطع تماس

 اام.کرد نگاهش ومضطرب متعجب کرد،تمنا وحرکت گازنهاد پدال ،مسیحاپاروي ماشین داخل نشستنش محض به

  :گفت کالفه تمنا تاباالخره نداشت قصددیگري سرعتش تندکردن انگاراوجز

  شده؟ چی_

 روي کامال نمیکرد کنترل موقع رابه خودش اگرتمنا که پیچید فرعی یک به ناگهانی درحرکتی مسیحا موقع همان

  :گفت رفتارمسیحا باامیروحاال وبحث صبح ازاتفاق ناراحت.میشد اوپرت

  شده؟ چی پرسیدم_

 یشهش به وسرش رفت عقب ناخوداگاه تمنا که اوبرگشت طرف وطوري کشید خلوتی نقطه به سرعت باهمان مسیحا

  ...کرد اصابت سرش پشت

  میکنی؟ چراهمچین_

  کردي،آره؟ خودت ومضحکه من_

  :شد درشت تمنا اوچشمهاي بلند ازصداي

  ... ازچی فهمم نمی_

  ...یعنی..راه اون به یاخودتوزدي نمیفهمی_

  :گفت دلخوروعصبی تمنا

  !دادبزنی سرمن نداري توحق_

  ...که نکن کاري یه تمنا...ندارم حق_

  !بشم پشیمون بهت ازاعتمادکردنم..چی؟ که_
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  ..منم میخوره بازي داره که اونی...منم میشه پشیمون داره که اونی_

  مجرمم؟ من حکمی چه به اونوقت_

 نهسی خاطرخواه دونند می همه که کسی ماشین داخل نشستم توجیهی هیچ توبی چشم جلوي بودم امروزمن حتما_

  چاکمه،نه؟

  بدونی؟ همینو خواستی برخورد این وبا اینجا منوکشوندي_

  .نیست مهم انگاربرات!نه_

  !مسیحا نکن توهین من به_

  :مسیحادادزد

  ...کردي فرض منواحمق که تویی_

  :گفت کالفه تمنا

  .ندتوباشمبل وصداي توهین شنیدن مجبوربه االن که اینقدرحادنبوده امم باپسرعمه رفتن..نکردم فرض توروهیچی من_

  .بود رقصوندش قصدت فقط که بازیگر مهره یه..دارم نقشی چه توزندگیت من_

  ...و کردم التماست من انگار که میزنی حرف جوري یه_

  :اورابرید کالم مسیحا

  نکن،نگفتم؟ بازي باهام گفتم بهت ولی خواستمت دل ساده من...خواستم من نه_

  :گفت رامهارکند بغضش میکردتا کنترل سختی به که باصدایی کالفه تمنا

  رسیدي؟ نتیجه این به چطوري_

  ...که کرد گیري نتیجه چشمام،عقلم مقابل شگرف صحنه یه بادیدن امروزصبح_

  نمیخورم،آره؟ دردت به من که_

  :کشید راپس وسرش زد چنگ موهایش به مسیحاعصبی

  ...من به لعنت_

  !میزنه درستو حرف که کنی گوش عقلت حرف به دلت کردن لعنت جاي به بهتره_

  :وگفت داد راقورت بغضش کرد،تمنا مسیحاتیزنگاهش
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  ...الهی آقاي است تازه بگیري ازآب روهروقت ماهی_

  :خروشید وعصبی کشید رامحکم بازویش مسیحا که شود تاپیاده برگشت

  ...ببینم صبرکن_

  بادکرده؟ تودلت یافریادي مونده اي دیگه توهین_

 نای!میشی راهی بچگیت باعشق راحت چشمم جلوي...و منتظرایستادم من وقتی داشت معنایی چه رفتارت این_

  !چیومیگه

 تو یبدبین همه این براي متاسفم واقعا...متاسفم...میکردم اینجاچیکار االن داشتم امیرودوست اگه بچگی؟من عشق

  ...نیفتاده اتفاقی هیچ هنوزم اما...خودم دلی ووساده

  دلتوزدم؟ زودي این به...چیه؟ منظورت_

  :دادزد مسیحادوباره که رارهاکند تقالکرددستش تمنا

  ..جوابموبده_

  :بلندگفت تمنا

  !کن دستموول...بود زندگیم حماقت باتوبزرگترین بودن اصال...کنم تحملت تونم نمی... باتوئه حق.. آره_

  : فشرد مه رابه مسیحادندانهایش

  دیگه؟ آخرته حرف این_

  :داد سرتکان باحرص تمنا

  ...همینه..آره_

 مانند اشینم هم شدنش پیاده محض به که شد وپیاده کشید اوبیرون شده سست پنجه راازمیان دیگردستش وباحرکتی

 صورت رابه خود راه اشک..دخترمحوشد گرفته مه چشمهاي ازمقابل چندثانیه ودرعرض شد ازجاکنده سبک پرکاهی

 نقدرسنگینآ قلبش هاي شانه..پوشاند رابادستهایش وصورتش سردنشست نیمکتی مجاورروي درپارکی وهمانجا اوبازکرد

  ...د،بلرز جاگذاشت برایش خاطره ودنیایی رسید پایان به زود که شروعی این ازغصه هم نحیفش هاي شانه که بود

 ***  

 میزد هیبن خودش گیربود،به نفس...بود سنگین...بود بودسخت هرچه...هفته یک یااصال روز سه...گذشت دوروز نفهمید

 بستگیدل...میکرد گریه دلش دوباره ولی داد خودشونشون بشی وابسته ازاینکه ،قبل حاال ازهمین ،بهترکه کن بس

  ...بود کرده اش بیچاره هم کوتاه مدت درهمین او به ووابستگیش
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 راگرفت تاکسی اولین مقابل.کرد خداحافظی ازدوستانش حوصله وبی ،کوتاه ترازهمیشه ،خسته پیش دوروز یکی مثل

 که هایی قطره ورد بود خیره ازباران خیس شیشه به...زد تکیه عقب به وخسته عزیزراداد منزل آدرس.خواست ودربست

  ...بود کم باران هاي قطره این شبیه عمرعشق چقدر..شوند تمام تا میکرد رادنبال کوبیدند می شیشه تن به

 جواب ندک نگاه صفحه به آنکه میشود،بی مادردلنگران دانست می اما نداشت دادن جواب خورد،حوصله زنگ که تلفنش

  :داد

  ...عزیز خونه نباش،میرم مامان،نگران سالم_

  ...اونجاست منم دل بري که دنیا هرجاي_

 اما افشردر گلویش بغض... باهم ودلش تن.سوخت واقعی معناي به..سوخت...بخشید حرارت تنش به ناگهانی انگارتبی

 حرفی سیحام دوباره ازآنکه قبل...بود کافی همینجا میداد،تا تاختن اومیدان به دیگرنباید.بود بس بودن دیگراحساساتی

 دوباره.کنارزد وخشم بابیرحمی راهم آن که سرخورد پلکش ازگوشه باالخره سمجی اشک کرد،قطره راقطع تلفن بزند

 نوروش خاموش صفحه روي دوباره مسیحا نام.کرد ایستادگی محکم غرورش اما لرزید ودلش دست.خورد زنگ تلفنش

  :آمد پیام کوتاهی فاصله شد،به قطع تماس که شد،اینقدر

  .بزنیم بایدحرف...داره نگه بگو تاکسی اون به_

 ماشین آینه ازداخل کرد سعی.کرد رانگاه واطرافش جاخورد دفعه یک.نداد اماجوابی»حرفی؟ چه دیگه«گفت باخودش

  :کشید خود سوي رابه ملتهبش نگاه پیام صداي نبود،دوباره راحت اما دهد هاراتشخیص

  ...شو پیاده...سرتم پشت...دارم کارت_

  :اورارسواکرد طاقتی بی پیامک آمدن صداي دوباره که کند چه دانست ونمی بود نشسته مستاصل درحالتی

 دیوونه االو هیچی که داشت نگه دیگه تادودقیقه لعنتی این...میشی ،پشیمون نشی پیاده خوش بازبون خدا به تمنا_

  ..میشم

 ربانض داد،اما تکیه پشت وبه کرد پرت کیفش داخل سري راباخیره گوشی...او دستورواوامر همه ازاین گرفت حرصش

 وراخس اش سینه قلبش تپشهاي ازشدت است کرداالن احساس که ،تاجاي رفت باالترمی ثانیه به ثانیه قلبش

 شدت وبه پیچید درهم ها الستیک وکشیدگی چنداتومبیل گوشخراش بوق صداي که شد چه یکباره شود،نفهمید

 عترضم صداي.میکرد اصابت جلوحتی شیشه باسربه گرفت نمی صندلی رابه دستش موقع اگربه که شد جلوپرت

 وارراهبل وسط افقی که بود مسیحا ماشین به ناباورش چشمهاي فقط نشنید چیزي اما پیچید درگوشش مردراننده

  :ودادزد شد پیاده متشنج بااعصابی مردراننده...بود پیچیده تاکسی ومقابل کرده سد رابرمردم

 زندگیمومیذاشتم سرمایه باید من که افتاد می ماشینت رو خط...آخه رالیه پیست جوون؟مگه وضعشه چه این_

  ...آخه...ومیرفتم
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 مینه درعرض که بود اینقدرتند باران.رابازکرد تمنا ودرطرف آمد ماشین طرف به راننده حرفهاي به توجه بی مسیحا اما

  ...بود خیس اوخیس کوتاه مدت

  ...بیاپایین_

  :کرد واخم آمد خودش به تمنا

  ...ندارم توحرفی با من_

  :گفت عصبی راننده

  ...مردموگرفتی جوون،سرراه بروماشینتوبردار_

  :وگفت نکرد مسیحااعتنایی

  ...دارم حرف باهات من_

  شناسیش؟ می دخترم_

  :کرد دستی پیش مسیحا که بگوید چیزي خواست راننده به بانگاهی تمنا

  .شدم مزاحمت فکرنکنند مردم...تمنا بیاپایین_

  !وزمونه دوره این جووناي خدایاازدست...انداختید ازکاروزندگی شوبرومارو پیاذه دخترجان_

  :وگفت شد عصبی تمنا

  برو بیفت آقاشماراه_

  ...دیوارکشیده نمیبینی چطوربرم،مگه_

 یادهپ کرد ومجبورش اوراکشید کیف قائله ختم مسیحابراي.راخراشید اعصابش دیگرهم ماشینهاي بوقهاي صداي

  :اوترمزکرد پاي ومقال برداشت راازسرراه ماشین بالفاصله مسیحا...شود

  ...بیاباال_

  :گفت باحرص تمنا

  .ندارم کاري ها بادیوونه من_

  ...نکن بازي من ضعف بانقطه بیابشین_

  ...شدي؟بروتا مزاحمم چی براي اصال..نمیام_
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  :گفت وجدي رفت طرفش شد،به وپیاده شدترمزکرد دیوانه دوباره مسیحا

  ...دربیاریم کالنتري سراز دیگه ساعت یه که میکنم کاري خیابون همین وسط خودت جون یابه یاسوارشو_

 مد،بهآ لبش به ولبخندنامفهومی درخشید مسیحا درچشمهاي برقی مرتبه یک که کرد نگاهش وصامت تمناساکت

  :گفت متفاوت بالحنی وآرام رفت طرفش

 خاطرات رینوقشنگت اولین میتونه بارون زیر ناب بوسه یه تجربه چون بهتره کنی مقاومت نظرم به اما باخودته انتخاب_

  موافقی؟...باشه مشترکمون

  ...آخررابرداشت واوقدم گردشد تمنا چشمهاي

 هاي س،نف برسد نتیجه کندوبه حالجی ذهنش اورادر بردارد،تابخواهدحرف ازقدم قدم حتی نتوانست که بود آنقدرشوکه

 کشید راعقب صورتش هراتفاقی از وقبل احیاشد مغزش خاکستري ،سلولهاي شد پخش صورتش روي او گرم

 دروناز. خشکید او صورت روي ناباورش کند،چشمهاي راحفظ اش فاصله تا اوآورد سینه به جان کم فشاري ودودستش

 ادد واینباراوراهول شد پخش تمنا درچهره واضطراب اخم ترشد پررنگ که افتاد،لبخندمسیحا تنش لرزبه اما میسوخت

  :گفت وعصبی

  ...تواصال...اصال تو... دیوونه_

  :وگفت گرفت نرمی رابه دستش مسیحا.بودند شده گم جمالت ساختن وانگاربراي بود پیچیده درهم کلمات

  ...زیربارون میلرزي داري...بیابریم_

 راازدست عادلشت بود مانده کم باغافلگیرشدنش که سرکشید راازپشت مسیحا شانه کسی بزند حرفی تمنا ازآنکه پیش

  ....شد ساکت اوهم تمنا صداي باشنیدن اما بزند حرفی بازکرد لب دهد،باخشم

  ....امیر_

  :وفشارداد گرفت اورادرهوا مچ موقع به مسیحا که بود رفته امیرباال دست

  ...تندمیري داري...جناب آروم_

  .نداره واسم کاري پات شکستن ولی..تواومدي تندوکه_

  :وگفت امیرراکشید بازوي مضطرب کشید،تمنا می شعله هردومرد درچشم خشم زبانه

  چیکارمیکنی؟_

 اوصداي اهبدترازنگ اما.رفت وعقب گذاشت صورتش مقابل دست ناخوداگاه تمنا که ،آنقدرتند برگشت طرفش امیرتیزبه

  ....بود بلندش
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  وایسادي؟ کاري اضافه...میکنی غلطی چه نداره دایی خونه به ربطی هیچ که خیابونی وسط شب موقع تواین_

  :گفت وعصبی هوشیارماند اما خورد تمنا صورت به سنگینی انگارسیلی

  .نیست تومربوط امیر،به باش زدنت حرف مراقب_

  ...روبفهمی ربطش که میکنم کاري_

  :دیوارکشید مقابلش مسیحا که خودبکشد سمت اورابه خواست

  ..جانمیاد باتوهیچ اون_

  ...کنار بکش نشدم تاشرزندگیت_

  !هستی وعشقم شرزندگیم_

  :گفت اوراکشید امیریقه

  ...که وندادي درازیت دست هنوزتاوان_

  .دارم دوسش گفتم بهت که من..امیر کن ولش_

 ومسیحاخودش شد امیرشل دست..متفاوت بادوحس امادرست ناباور خورد،هردو چرخ دخترك طرف به دونگاه همزمان

  :تگف ناباوري وبا برداشت توان وکم سست امیرقدمی که بود اومیخکوب صورت روي هنوزنگاهشان.کشید راعقب

  روز؟ اون کردي شوخی توکه_

  :امیرچسبید وشکسته ملتمس چشمهاي وبه مسیحاجداشد ازچهره کوتاهش داد،نگاه راقورت بغضش تمنا

  ...نبودم اونقدرجدي وقت هیچ توعمرم من اما کنی تلقیش شوخی توخواستی_

  :گفت ودوباره ایستاد مسیحا نزدیکتربه کمی ومحتاط آرام هایی باقدم سپس

  .دارم گفتم،دوسش بهت که روزي امروزبیشترازاون حتی_

 می نشانسروت واربر شالق حاال باران. شد طوالنی سکوت...کرد نگاهش عمیق. مسیحابرگشت سمت امیراینباربه نگاه

 اتمن. خورد آنها به هم کردتلنگري راروشن آسمان که عظیمی رعدوبرق.نبود مفهوم کدام هیچ انگاربراي اما کوبید

 یرام گرفته صداي...داشت اونخواهد درقلب جایی تاباورکند بود امیرالزم براي تیرخالص این کرداما عمل ضربتی

  :درآمد باالخره

  ...باشه....تمنا باشه...ترباشه تلخ ازمرگ من زندگی تلخ حقیقت کردم فکرنمی وقت هیچ_

  :وگفت اوگرفت طرف رابه دستش
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  ...نره یادت من شکستن...نره امشبویادت ولی دختردایی باشه_

  :گفت وآرام لرزید تمنا قلب

  ....من..امیر_

  :آمد مردجوان لبهاي به تلخ لبخندي

  ...من زندگی همه گذشتم ازت...بگذرم خاطرت به اززندگیم که بودم اونقدرعاشقت...کنم نمی ونفرین عشقت نترس_

 جاماند، به رانبا وفقط بادرفت سرعت اوبه اما دوید دنبالش به برگشت،تمنا ماشین سمت به سرعت وبه نکرد دیگرمعطل

  ...بود تلخ زیادي شکستن این...امیرنبود حق شایداین..گرفت راه صورتش روي که اشکی هاي وقطره

  ...رفت عقب وهمزمان ترسید وحشتناکی بوق صداي باشنیدن

  تمنا؟ کجاست حواست_

  :وگفت کرد مسیحانگاه به بابغض

  ...مسیحا نبود حقش_

  :گفت آرام مسیحا

  .است دیگه جاي اون قسمت...من توسرنوشت واسمت بودي من تومال_

  :وگفت اوگرفت سمت به را دستش سپس

 بس برام عمرعذاب یه اندازه دوروز این که میکنم ثابت...میخوامت تاکجا کنم ثابت میخوام تازه که بیا... بریم بیابامن_

  !هستی توکی فهمیدم تازه من...خودت شبیه بشم یکی تکرارنشدنش تابراي بود

  ....کرد ور راشعله تنش باهم تابی وبی شد،عشق حبس قویش دستهاي میان که دخترك زده ویخ سرد دست

  ...شد جاري خودش زبان به میکرد،حاال گوش درخلوتش بارها که شایدآهنگی

  هستی؟ توکی فهمیدم تازه من

  میره کی دنبال داره قلبم

  پرمهرت وآغوش من بین

  میگیره تصمیم که عشقه این

  )پویابیاتی(

***   
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 ابستر کتاب حوصله بی..جمله یک معناي ازفهمیدن امادریغ میگذراند هاراازنظر وگاهانوشته میزد راورق کتاب هدف بی

 دقت ومجبورنبود بهتربود کند،بازاین گرم آن هاي راباعکس اینبارسرش کرد سعی. کامپیوترنشست وپشت

 انرادرجری اش زودترخانواده هرچه بود خواسته که مسیحا والبته بود باخودش جنگ درحال مدام شب آن بعدازاتفاق.کند

 شب نآ برخورد بود کاردرستی نظرش به بااینکه.نداشت ازامیرهم دیگرخبري...ماجرا قسمت ترین سخت یعنی قراردهد

  ...بگیرد آرام تاتمنا میمرد دردلش عالقه این کاش.داشت دوست دردسرهایش باتمام گرفت،امیررا نمی آرام دلش اما

 ترانه.،.ازدندر شیپورجنگ بپرد،انگار تمنا ازرخ تارنگ شد وارداتاق عصبی ترانه.بازشد ازهم دراتاق که نفهمیدچقدرگذشت

  :وتشرگفت باخشم

  !اتمزخرف واین کنی قبولش نمیتونی که جورواجورآوردي هاي وبهانه شد امیربد وناگهانی دفعه چرایه حاالمیفهمم_

  :کند راکنترل صدایش لرزش کرد سعی باهزارزحمت.داد راقورت دهانش وآب برخاست مضطرب

  مامان؟ شده چی مگه_

  میگه؟ داره تاراچی_

 یمتبامال مادرش کردن آرام وبراي شد اتاق رادزدید،تاراوارد نگاه.فشرد دندانهایش میان رامحکم ولبش گرگرفت تنش

  :گفت

  ...مامان کن ش گو من حرفاي به_

  میشه؟ کم ازاشتباهش بندازه توروپیش اگه ،فکرکرده بزنه حرف خودش نگوتارا،بذار توهیچی_

  :وگفت کرد سربلند تاب تمنابی

  مامان؟ اشتباه کدوم_

  :باالرفت ترانه صداي

  آوردیم؟ ازسرراه ماآبرومونو ،فکرکردي کنی اینقدرگستاخی که داده اجازه بهت کی...سریهات خیره همین_

  خبرانیست،فهمیدي؟ ازاین اما میشه درست داستان فهمیدم وآوردي زنجیروپالك اون که موقع اون

  :گفت مرتعش ،باصداي تمنارابست گلوي راه بغض

  ...خدا به مامان_

 نداري حق مه دیگه!ونداشتی بودن آزاد کنه،تولیاقت معلوم خودسریهاتو همه این وتکلیف بیاد بابات صبرکن...ساکت_

  ...شده خراب تواون بري
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 صورتش.میکرد اش خفه داشت بغض.نشست تخت ولب شد شل تمنا.رفت بیرون ازاتاق بیشتري وباخشم راگفت این

 شراازصورت ودستهایش نشست اوکنارش حال بادرك تارا.نکند رسوایش تااشک کرد پنهان حصاردستانش راپشت

  :اوجاخورد خیس وصورت چشمها بادیدن که جداکرد

  کنی؟ می چراگریه_

 ويج ودوباره آمد بندنمی راحتی این بودبه شکسته که بغضی اماسیالب کشید دست صورتش روي سریع تمنا

 رشت رسواتروشرمنده گریه هق هق تا تارافروبرد رادرآغوش اینبارسرش.گرفت راه اش گونه ازسرازیري اشک تندوباریک

  :گفت وبامالیمت کرد اورانوازش موهاي بامهربانی تارا.نکند

  کنی؟ می حاالچراگریه...تمنا باتوام...میگم چی ببین بده نکن،گوش گریه_

  گفت؟ چی مامان نشنیدي مگه_

  !میشناسی اخالقشوخوب توکه..بدي حق بهش میشه،باید اماآروم عصبانیه مامان_

  ...اینقدربدبودکه کارمن_

  :گفت نرمی وبه اوربلندکرد تاراصورت

  .شیدمک می پیش حرف منم بود زده حرف باعمه که امروز نباید.خوردبود بخاطرامیراعصابش مامان اما نکردي تواشتباه_

  :گفت وبادرماندگی ازنهادتمنابرآمد آه

  !خدایا شده،واي چی دوباره_

  ...بره میخوادازایران که کفش تویه امیرپاشوکرده...هیچی_

  داره؟ ارتباطی چه من امیربه رفتن_

 وريد ساعت یه تحمل خودش قول وبه است وابسته پسرش به چقدرهم که میره،میدونی امیربخاطرتوداره میگه عمه_

 به کررفتنف امیرم نمیگفتی تونه اگه که کرده مامان به وگالیه گریه حاالکلی..غربت رفتنشوبه برسه چه نداره روهم

 شد که کردم مسیحارومطرح جاموضوع خبرازهمه بی بود،منم ریخته هم به خیلی مامان اعصاب نمیزد،خالصه سرش

  ...زدم گندي چه فهمیدم تازه...نور نورعلی

  :گفت تمنابابغض

  ...چه من به بدشانسم؟آخه چرااینقدرمن آخه_

  :گفت وعصبی راشنید تمنا حرف بود بازگشته اتاق تارابه صدازدن براي که ترانه
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 دبع واختالف تفرقه آتیش وسط میندازي هاروهم وخانواده میکنی غربت امیروآواره داري کاري وندونم بازي بابچه_

  داره؟ ربطی چه من به میگی

  ..بره که گفتم من مگه_

 ند،آخهبین می ما ازچشم دارن همه االن باشه غیرازاینم...سرش به زده یهو که وشنیده دیده ازتوورپریده چیزي یه حتما_

  ...تمنا نداري توعقل مگه

  بایدنابودشه؟ من زندگی دیگران خاطرخوشایند به پس_

 ازآزادي داري دونستم نمی موقع کنی،اون خام منو تونی نمی بازبونت نده،دیگه من تحویل قلمبه حرفاي_

  !میکنی سوءاستفاده ونامحدودبودنت

  !نه گفتم من شماپرسیدید هربارکه بوده غیراین امیرنداره،مگه به ربطی هیچ موضوع خدااین مامان؟به سواستفاده کدوم_

 واال پانکن هب وآشوب کن بیرون ازسرت کیه نیست معلوم اصال که پسره بافکراین تومغزته هرفکري...تمنا کن گوش_

  ؟شدي شیرفهم...کنم توتحمل سفیدي خاطرچشم مردموبه هاي وطعنه عمربشینم یه تونم نمی...باتو میدونم من

  براتون؟ ارزشترم بی مردم ازحرف من یعنی_

  ..آره باشی رسواکردن بنابه اگه_

 ي گریه دوباره.رفت وخودش برود زودتربیرون ازتاراخواست او چشمهاي وبارش نیلگون ي چهره به توجه بی سپس

  :گفت تاراآرام.کشید لرزش به را دخترك ظریف هاي شانه دید ازتمنامی کمترکسی که عجیبی

  ...میکنی بحث عصبانیه،توباهاش مامان نمیگم بهت من مگه_

  حرفوزدچی؟ همین هم دیگه تاصدسال اگه_

 چکارکنه میدونسته کنه،عمه فکرنمی مامان مثل که بابا نیست،بعدم دلش ازته عصبانیت موقع ش حرفا که میدونی_

 ببین...بگیر بغورهآ الکی نشین میکنه،توهم راضی مامانم باشه راضی بابا بنشونه،اگه کرسی به خودشو حرف بتونه بلکه

  ....کرده بغض منم بچه

 روي هب وآغوش کرد راپاك میکرد،اشکهایش نگاهشان وبابغض بود ایستاده اتاق گوشه کردکه نگاه سوگل به تمنا

  :وگفت کرد پاك راتند وصورتش کرد اوپرت رادرآغوش خودش سوگل.بازکرد دخترك

  ...کرده دعوات که قهرم ترانه بامامانی اصالمنم...دیگه نکن گریه خوشگلم خاله_

  :گفت يا کننده دلگرم ولحن اوبالبخند که کرد تارانگاه وبه رابوسید سوگل نرم گونه.بزند لبخند کرد تمناسعی

  ...میره کارخودشوپیش قسمت...میشه ایشاالدرست_
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  ....،نباشد کرده رخنه وجودش درتمام زمان درکمترین که عشقی روي پاگذاشتن تقدیرش کرد آرزو دل ازته وتمنا

***   

 ودستهایش میزسُرداد روي تکراري جمله آن راباشنیدن گوشی.بود وسردرگم پیچیده درهم دلش مانند افکارش

 نمی خوبی راگواه خبرماندن بی این دلش.میکرد اش دیوانه داشت خبري بی.فرورفت موهایش الي البه ازدوطرف

 گذاشت مین خبرش بی قطعا اما برود فروشگاه به دیگرنتواند موضوع شدن بعدازمطرح است ممکن بود گفته تمنا.دانست

  ....ازاونبود خبري وهنوز بود گذشته صحبت ازقرار هفته یک واالن

  :نشست آن گرفتن ودرحال انداخت راباال سیبی بهنام

  نداد؟ جواب_

  :داد وسرتکان کشید عمیقی مسیحانفس

  .نیست وخبري است هفته یه اما بگیره تماس قراربودخودش_

  !نزده شایدهنوزحرفی خب_

  نمیاد؟ چرافروشگاه پس_

  !بزنه حرف باهات نمیتونه که توموقعیتیه شایدم...میدونم چه_

  .خبرمیداد بهم که بود معمولی شرایط بهنام،اگه گفتی غیب بسته چشم_

  :گفت دوباره مسیحاکالفه.داد لم مبل پشت وبه باالانداخت شانه بهنام

  باشن؟ کرده مخالفت اش وخانواده شه گفته ندارم،نکنه خوبی چراحس نمیدونم

  ...که نمیذاره خبرت بی باالخره توئه توفکرخراب که باشه هم اینی اگه_

  :گفت سُردادوبالبخند طرفش رابه میوه وظرف شد خم سپس

  ...بگیري جون بخور نخورمجنون،میوه حرص_

 دفعه کی تلفنش ناگهانی صداي بابلندشدن اما رابردارد شده قاچ ازسیب اي تاتکه شد وخم زد گذرایی مسیحالبخند

  :رفت باال بهنام معترض وصداي برگشت محتویاتش وتمامی خورد زیرظرف دستش که برگشت

  !ندیده موبایل بابا،انگارتاحاال آروم_

  :گفت درهم اي باچهره مسیحا

  !ناشناسه اش کیه؟شماره دیگه این_
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  !داره کارواجب یکی بده،شاید جواب خب_

  :رافشرد پاسخ دکمه حوصله بی

  !بله_

  سالم،خوبی؟_

  :گفت متعجب تمنا صداي باشنیدن

  تمنا؟ سالم،تویی_

  بودي؟ اي دیگه منتظرشخص_

  :رفت اتاق طرف وبه برخاست بهنام فضول چشمهاي وازمقابل آمد لبش به عمیقی لبخند

  کردي؟ وعوض خطت عزیزم، انتظارتوبودم چشم فقط که معلومه_

 مامان اگه هک میکنم صحبت تارا باتلفن دارم شد،االنم تعطیل اومدنم شد،فروشگاه مصادره شما بالورفتن بنده خط!نه_

  !الکاتبینه باکرام سروکارم بفهمه

  :ماسید مسیحا لبهاي روي خنده

  چرا؟_

  .دارم اسارت اینجاحکم مجهزه،منم توشدیدا برعلیه مخالفت جبهه اینکه براي_

  :گفت مسیحاکالفه

  گرفته؟ تمنا،شوخیت بزن حرف واضح_

  .میکنم شوخی ندارم،اونوقت خودمم حوصله من_

  چی یعنی خب_

  ..که بکشیم بروبرگشت بی قرمز خط رویه همدیگه بایددور یعنی_

  :گفت مسیحاآشفته

  .میگی هم پشت ببینم،چی صبرکن_

  ....شدت به مخالفن ام خانواده_

  :گفت باناباوري..زد ویخ قرارگرفت بادسردي انگاردرهجوم
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  چرا؟_

 دارن دوباره خودمم خانواده میدونن،ازطرفی منومقصر اش وخانواده میره ازایران مسیحا،امیرداره ریخته هم به چی همه_

  ....که میدن درتنگناقرارم

  .میکنم روپشیمون همه خدا بگذري،به ازمن مجبوري ات پسرعمه داشتن بخاطرنگه بگی تمنااگه_

  ...ولی بود کارازکارگذشته پیش وقت خیلی که کاروبکنم این میخواستم اگه من_

  کجاست؟ کارپدرت محل_

  چیکارداري؟ بابابام_

  بگم؟ کی به برم.دخترشومیخوام_

  :وگفت مسیحاجاخورد بلند ازصداي

  .نکن است،بدترش فایده توبی رفتن_

  رودستم؟ روبریزي پاکی آب که زدي زنگ هفته بعدیه من؟نکنه چیکارکنم پس

  :گفت طاقت تمنا،مسیحابی باسکوت

  !تمنا بزن حرف مسیحا جون_

  !بگیره تصمیم بعد باشن برخوردداشته یه باهم اول که بود بابام نظر بزنه،این حرف بگوبابابام پدرت به_

  .میزنم حرف باهاشون خودم خب_

  .بره پیش ورسمی سنتی خیلی باید چی وهمه گیرن سخت موارد دراین من خانواده!مسیحا نه_

  .بفرست کارپدرتوبرام محل توآدرس.میکنم باپدرصحبت من..باشه...باشه_

  :گفت کوتاهی بامکث تمنا

  ...بیاد کوتاه سادگیا این به فکرنکنم...اساسیه مخالفتش امامامانم_

  ...آرامتربود کشید،انگارکمی عمیقی مسیحانفس

  !کنی راضیشون بتونی بخاطرم که ندارم ارزش اونقدر_

 وازهمه دنیابجنگم باهمه خاطرت به حاضرم که میگم میشه آروم دلت شدي زندگیم معناي توهمه اینکه باشنیدن اگه_

  ...بگذرم چی
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  :کرد زمزمه وپراحساس وآرام آمد مسیحا لبهاي به لبخندي

  !من عشقِ دارم دوستت خیلی_

  ..منم_

  :گرفت اش خنده مسیحا

  !اشوبگو ادامه...چی توهم ولی عزیزم خوشبختم منم_

  !دیگه وقت یه باشه اش ادامه_

  ...بشنوم میخوام االن_

  !نمیشه_

  :وگفت کرد گل شیطنتش مسیحا

  ...کنم تاقطع دارم دیگه شرط یه اما...باشه_

  آزارشدي؟ مردم_

  ...بیاببینمت...موندم دل به حسرت!...نه_

  :گفت بااستیصال تمنا

  ...بعد براي باشه...فعالنمیتونم_

  ...داخل بیام شب من اتاقتوبازبذار پنجره پس_

  :وتندگفت پرید ازسرتمنا هوش

  شدي؟ چیکارکنم؟دیوونه_

  .میبرم دخترشوشبونه واال نگیره سخت بگوخیلی پدرت به ترنشم دیوونه میخواي_

  !شهردورمیکنه منوازاین شبونه بگم بهش_

  ...باشه نداره،اینویادت ایستادگی مقابلم سدي هیچ_

  .هستم تاآخرش گفتم که من_

  ...بعدازظهربیابیرون وجمعه جورکن بهونه یه پس_

  ...فروشگاه میام شد اگه باشه_
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  ...دنبالت برومیام نه،هرجاراحتی اونجا_

 ابتث نیتم تاحسن کردم خاموش که شدن،گوشیمم حساس وآمدم رفت رو خیلی اینا مامان ،االن سخته خدا به مسیحا_

  باشه؟... بعد صبرکن مدت یه...بدتربشه چی همه ممکنه پنهانی قراره بااین اما شه

  :وگفت کشید عمیقی مسیحانفس

 ایدنتیجهش تالشتوبکن بازم ولی تودردسربیفتی نمیخوام که کنم بیشراصرارنمی ولی شده تنگ برات خیلی دلم_

  اومده؟ مامانم نداري،فکرکنم کاري فعال دیگه خب...باشه_.داد

  !باش خودت مراقب...عزیزم نه_

 گرفت شا کند،خنده می معناداربراندازش وبالخندي سینه به دست که رادید وبهنام شد،مسیحابرگشت قطع که تماس

  :نشست قبلش وسرجاي

  میکنی؟ نگاه هان؟چرااینجوري_

  :وکناراونشست راازکانتربرداشت اش تکیه بهنام

  افتادي؟ عقب روز توچرایه..میدارن نگه خونه عشقشونو ها شنبه پنج ایرانی مرداي اصوال_

 زجاپریدا فشنگ مثل بهنام که اوخیزبرداشت سمت به گرد باچشمهایی مرتبه یک اما گوید می اوچه نگرفت مسیحااول

  :گرفت پناه کاناپه پشت بلند اي وباخنده

  ...کارارو این بابا؟نکن چته_

  میکنه؟ تولید حرف نسنجیده دهنت اون خیلی دونستی می_

 تیخواس مناسبم مکان میگم...میندازه شک روبه هرکی جمعه واسه تودادي که گیري اون...دهنم نه زبونم...نکن هول_

  ...نکن تعارف...اینجاهستا

  وایسادي؟ توگوش...بهنام شو خفه_

  ....تیزکردم گوش نمیاد صدات دیدم..مجبورشدم

  :کرد پرت طرفش رابه مبلی کوسن باحرص مسیحا

  ...گالبی نفهمی ازبس_

  ...بابا گرم دمت...آوردي توهیناتو رفتی،اینجا تواتاق هاتو صدقه قربون_

  !نیست بیشترازاین فضول آدم لیاقت_
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  ...زوده فعال..لحاظا ازاون نه البته یانه شد؟دومادمیشی چی!...رییس ببخش..حاال خب_

  :ونشست اورفت به اي غره مسیحاچشم

  ..برسنگ آهنین میخ نرود_

  !میره توسنگ میخم پس زدي بال بال دیدنش وواسه رفتی کسی صدقه توقربون اگه_

  ...کم کم رومخم میري داري بهنام_

  ..گرفت درد پاهام که بشینم بده اجازه اول البته...رواعصابت نرم که شد بگوچی خب_

 رابه شدستهای بهنام.کرفت اش خنده مسیحاناخواسته که زد اي مسخره ولبخند نشست مقابل مبل روي باترس ومثال

  :وگفت سایید هم

  !بگو خب...داماد شاه اتوعشقه خنده_

  رونشنیدي؟ همه اینکه نه_

  ...نشنیدم روکه تمنا حرفاي_

  ...بهنام روتوبرم_

  !بگودیگه..مسیحا پاچشمتا میزنم میام...د_

  :وگفت داد تکان سري مسیحا

  !میشه چی وبعدتاببینیم بزنه حرف باپدر خواسته پدرش فعال_

  !هواتوداره همیشه که شهریارخان!خوبه خیلی که این خب_

  !بده نشون خوش روي راحت کنم ؟فکرنمی نیست،مادرموچیکارکنم ازپدر مشکل_

  :زد پوزخندي بهنام

  !میشی خیال بی نپذیره اون واگه خوري نمی آب خاله اجازه بدون که توهم_

  !میکنه تالفی بادختره ،مطمئنم میکنه بارفرق این_

  :وگفت داد تکان دست بهنام

 بونز بااون تمنا نترس ضمنا بکن فکراونو بعد میدن روبهت دختره ببین اول!کجارومیخوره غصه نشسته!...اووووه_

  !میشینه دلش به مهرش کم کم بگیره سخت اولشم خاله...میکنه روکم همه روي ومحکم مودبانه وطویلش عریض
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  :داد مسیحاسرتکان

  !نیفته اتفاق وقت شایدهیچ که ماجراست صورت توبهترین حرفاي ومیدونم میشناسم مادروخوب که اینجاست مشکل_

  ...باش درپیشه که فکرقراري به فعال...میشه درست_

 حکمم اي بارضربه واین شد اش طعنه متوجه تازه بلندبهنام باخنده که داد وسرتکان کشید عمیقی نفس مسیحا

  ...اوکوبید وبرکتف کرد ادغام)ابله(راباکلمه

***   

 يجد اوازهمیشه...نه اما بیابد نگاهش درعمق ازشوخی اي هاله شاید که کرد خونسردمسیحانگاه چهره به بابهت فرح

  :گفت عصبی...رسید نظرمی تربه ترومطمئن

  مسیحا،درسته؟ درحدشوخیه حرفات_

  .کنم نمی شوخی مهم درموردمسائل دونیدکه مادر،می ترم جدي اتفاقاازهمیشه_

  میزنی؟ حرف درمودش اینقدرجدي حاال که پیداکردي روازکجا دختره این تواصال_

  میکنه؟ فرقی چه...بود خودمون کارمندفروشگاه_

  :پرید وباال گرفت گر آتش ماننداسپندروي فرح

  منوکردي؟ قصدجون نکنه...مسیحا دادي وازدست عقلت...من خداي...واي_

  :گفت مسیحاباتحکم

  .دارم همراهی توقع ازشما هرپسري ومثل کنم ازدواج میخوام فقط دارم شکنی قصدحرمت سرم،نه به زده خیرمادر،نه_

  :داد راتکان تندسرودستش فرح

  مسیحا محاله...بردارم قدم یک من محاله_

  ...اما برم پیش وبااحترام سرشما پشت جا همه داشتم دوست مایلید،من هرطورکه_

  :گفت وارفته اي باقیافه فرح

  فروشی؟ می داره ونسبی اصل وچه کیه دونی هنوزنمی خودتم که دختري منوبه راحتی همین به_

  :گفت وعصبی مسیحاکالفه

 هک داره ومتشخصی خوب خانواده تمنا ضمنا...کاالست کاالبه مبادله مادر،مگه شماست دورازشان بیان لحن این_

  ...کنند می لطف بهم من باپذیرفتن
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 هب وحاال میدونستی ترازخودت روپایین همه تادیروز...اومده سرت بالیی چه نیست معلوم...مسیحا کردن توروجادو_

  ....دخترکه خاطریه

  :گفت وباتحکم برخاست مسیحا

 اینقدربرام ردخت اون باشید مطمئن...مادر نکنید لطفاتوهین نیستید ام خواسته به رسیدن براي من همراهی به مایل اگه_

  ..کنم اقدام تنهایی به وخودم کنم پوشی چشم ام گذشته ازهمه حتی بخاطرش که داره ارزش

 رفط به شهریار.نگریست بود کرده قدعلم مقابلش که پسري به باحیرت وفقط فرورفت دربهت...شد ساکت فرح

  :وگفت مسیحارفت

  دارم تواطمینان به من...باشیم داشته برخورددوستانه تایه کارپدرشوبده محل آدرس_

  :داد ادامه همسرش به وبانگاهی

  .میذارم وباپدرش اول رسمی جلسه قراره...همینطورمادرت_

 کرد خالی خدمت رابرسرپیش اش حرصی صداي حین ودرهمان باالرفت طبقه وبه ازجابرخاست وعصبی خشمگین فرح

  ...داد ودستورقرص

***  

  :وگفت رفت طرفش میزد،به راورق وژورنالی بود نشسته خیال بی باظاهري مادرکه بادیدن.آمد هاپایین ازپله آماده

  چراشمانشستیدمادر؟_

  باشم؟ داشته نمیادقراري یادم_

  :وگفت رفت شهریارنزدیک

  .باشیم داشته بارتاخیر اولین براي نیست بلندشو،درست خانم فرح_

  :گفت تفاوت وبی فرحنازسرد

  .باشم قائل ارزش براش که نیومده پیش مهمی مساله_

  :گفت مسیحابااخم

  ارزشه؟ بی شمااینقدر براي من زندگی_

  :وبرخاست برآشفت فرح

  تومهمه؟ براي نظرمن_
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  !روندیدي تمنا اصال شماکه_

  ...دختره این دیدن به هم اي عالقه_

  :گفت تند مسیحا

  ...نکنید توهین میکنم مادرخواهش_

  :گفت وباحرص کرد رامشت دستهایش فرح

  !کردي وتوهین کردي نگاه توچشمم صاف مادرتم که من ولی قدرعزیزه این نیومده خانم این_

  :گفت کالفه مسیحا

  سرزده؟ ازمن وخبطی اشتباه چنین کی_

  !ایستادي من مقابل دامادي وشلواررسمی باکت که حاال همین_

  :داد وسرتکان کشید اش پیشانی به دست مسیحا

  ...مادر نکردید انتخاب جدل براي مناسبی اصالزمان_

  :وگفت کرد مداخله شهریار

  ...بیا بخاطرپسرت... دختروببین بیااین اما قبوله مخالفی...خانم فرح باشه_

  میگذره؟ ازش بخاطرمن پسرم نخواستم بعداگه_

  :کرد مادرش به تندي مسیحانگاه

  ...گذرم ازتمنانمی من...بشه من تغییرعقیده باعث تونه نمی کس هیچ_

  :واردشد دیگري ازراه فرح

  ...و میذاره بامهرانا سرناسازگاري دوباره اینابرسه،مسعود خاله گوش ماجرابه این اگه میدونی_

  :مسیحابلندگفت

  !اوناداره به ربطی چه من کرده،زندگی مسعودبیجا_

  داشتی؟ باهاش قرارازدواج که خواهرمسعود نداره؟ملینا_

 از دارید شما االن که دختري باشم،مگه داشته وحشت ازعقوبتش حاال که ندادم کسی به قولی هیچ وقت هیچ من_

  ...کنید می منعم طرفش به رفتن
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  ...بخاطرمهرانا صبرکن مدت یه حداقل_

  :گفت باتحکم.میشناخت مکرهاراخوب این.کرد نگاه مادرش چشمهاي مسیحابه

 به کمکی قراروتعلل این خوردن هم به بگذره،پس دیگه هزارسال اگه حتی نمیشم منصرف شرایطی هیچ تحت من_

  !نمیکنه ام تغییرعقیده

  :فشرد هم به راباحرص لبهایش فرح

  !خواستگاري ببره تشریف خودشم قرارگذاشته هرکی پس_

  :کند راکنترل تاعصبانیتش کشید عمیقی مسیحانفس.گرفت رادست وژورنال داد لم مبل روي ره دوبا

  نمیاید؟ بامن...پرسم بارمی آخرین مادربراي_

 مجله هگوش باحرص فرح.رفت وبیرون کرد خداحافظی مکث مسیحاباچندثانیه. نکرد،انگاراصالنشنید اعتنایی فرح

  :شهریارگفت که فشرد رادردستش

 پدررشدکرده زیرنظراین که دختري...بود ومحترمی مردمتشخص دیدم پدرشومن...فرح ننداز راه دوئل ازحاال_

  ..بدباشه نبایداونقدرام

  :گفت باحرص فرح

  ...میکنه خودش گرم سرپسرمردمو کجا تاببینن دخترشونونداشتن کنترل که اونقدرمتشخصن...معلومه_

  :گفت کردوناراحت شهریاراخم

  ...دختربشه یه دلبري خام که نیست اي بسته وگوش پسرچشم مسیحا_

  .شده حاالکه_

  نمیاي؟_

  !کنه منوفراموش بایدهمیشه دختروخواست اون اگه_

  ....شود همراه باپسرش بیهوده بحث جاي به داد وترجیح داد سرتکان ازسرتاسف شهریاراینبارفقط

***  

 دتم.دوبودند آن تنهایی براي علتی دنبال وکنجکاوبه متعجب.جاخوردند باپدرش مسیحاهمراه بادیدن تمنا خانواده

  :پرسید باخوشرویی شد،فرهاد انجام اولیه وتعارفات گذشت که کوتاهی

  الهی؟ آقاي نیاوردند تشریف همسرتون_
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  :داد پاسخ مصلحتی بالبخند مسیحا به نگاهی شهریاربانیم

  .کنند حضورپیدامی بعدخدمتتون ازجلسه باشه کنید،قسمت روقبول بنده عذرخواهی_

  ناکرده؟ خدایی نیومده پیش که بزرگوارن،مشکلی_

  ..ممنون..نه..نه_

  :پرسید وبادرایت کوتاهی فرهادبامکث

  !باشه نداشته آشنایی این به ارتباطی امیدوارم_

  :وگفت کرد کوتاهی عذرخواهی مسیحا

  !حضورشونه مانع اشون اولیه مخالفت...مقدم آقاي درسته حدستون_

 وقت یچه شایدمادر دانست می که مسیحا اما...نداشتند راازمسیحا گویی پرده بی این توقع...شهریار حتی جاخوردند همه

  :مسیحاپرسید به فرهادبانگاهی.آشکارکرد را وحقیقت حرف نگذارد خانه دراین قدم

  بدونیم؟ ایشونوماهم مخالفت دلیل میتونیم_

  :وگفت فرهادشد متوجه تمنا چهره به ازگریزي پس ونگاهش جاشد جابه کمی مسیحا

  ...میشه نظرجزیی اختالف باعث وگاها متفاوته بامن کمی ایشون خاص اخالقی خصوصیات حقیقتش_

  هست؟ شدن حل قابل مشکل این حاال_

  .خودمومیکنم تالش تمام من_

  چی؟ ندادند امررضایت این به ومادرتون پابرجاموند اختالف واگراین_

  :شهریارگفت

 قتمواف هاش باخواسته پسرمون به شدیدش خاطرعالقه به مقدم،همسرم خواهدشدجناب حل که باشید داشته یقین_

  !میکنه

  میشن؟ رضایت یامجبوربه کنند می موافقت_

  :تگف دوباره تامل فرهادبالختی که بود مفهوم خوبی به سوال این شد،معناي ردوبدل وپدرش مسیحا میان نگاهی

 یکی رضایتیبانا ازابتدا که موضوعی بهتره،چون کنند ماشرکت درمنزل قلبی بارضایت هم اگرایشون فکرمیکنم بنده_

  !تره درست بشه ومنتفی نخواهدداشت خوبی آینده ،درنظرم آغازبشه خانواده اصلی هاي وپایه ازاصول

  :وپرسید نیورد تاب ،مسیحا کرد راثابت این هم روي ونگاهشان گرفت ومسیحارنگ تمنا درنگاه دلهره
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  نشدند؟ راضی وقت مادرهیچ واگه_

  :گفت رك اما داد اوآزارش چشمهاي واضطراب ،دلهره انداخت تمنا به فرهادنگاهی

  ...بشید منصرف موضوع ازاین دخترمن وهم شما هم بهتره صورت دراون_

 سربه امااودرالتهاب شدند متوجه وهمه تمناروبود به نگاهش بار این.مشهودبود خوبی مسیحابه چهره تغییررنگ

  :شود معطوفش همه تاحواس کرد کوتاه اي شهریارسرفه.فشرد رادرهم خیسش انگشتان وفقط زیرانداخت

 اما شهب اعالم همسرباحضورشون رضایت تعهدمیدم بنده اینقدرحائزاهمیته، مساله این مقدم،اگه جناب باشماست حق_

  ...اینجاست هم پسرمن قلب... امانت دخترتون زمان تااون

  :گفت وباخوشرویی فرهادلبخندزد

  .هستیم درخدمتتون میل باکمال صورت دراون_

  ....داد خاتمه بحث به میوه صرف به آنها وباتعارف

***  

 اکهمسیح تهدید نکرد،حتی نشینی خودعقب ازموضع وفرح نداد نتیجه کدام هیچ مسیحا وحرفهاي شهریار اصرارهاي

  ...نداشت تاثیري هیچ هم اوست همیشگی بارفتن تمنا،مساوي ن داد ازدست بود گفته

 مومغمو حاالاینقدرمعصوم که اوست همیشگی دخترك آمداین درنظرش.کرد نگاه تمنا وبه کرد راقطع گوشی فرهاد

  ...پرمهرنشاند اي وبرسراوبوسه نشست کناردخترك.رفت طرفش وبه دردآمد به دلش.کند می نگاهش

  !نیست بابا،گویاقسمت کنی موضوعوفراموش این بهتره_

  :گفت آرام...اشکهاشود ریزش مانع رابکاربردتا تالشش تمام اما لرزید ازبغض دخترك چشمهاي ومردمک لبها

  ...بابا خودمونه دست قسمت_

 نوانع به نمیخوادتورو یعنی...نداره قصدهمراهی وجه هیچ به که مادرمسیحاست دست به سرنوشت این رشته امایه_

  بابا؟ اي بپذیره،متوجه خانواده عضوتازه

  :گفت ترانه که زیرانداخت سربه تمنادرسکوت

 اي انوادهخ وارد داري اصراري میشه،چه زندگیت معضل بذاره،فردابزرگترین خونه پاتواین اجبارپسرشم به اگه خانم این_

  کنند؟ تحقیرت عمري قراره که بشی

  :گفت کردوبابغض تمناسربلند

  تحقیربشم؟ که دارم ازاوناکم چی من مگه_
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 غرور...میکنه بامافرق خانواده این زدن اصالطرزحرف...مهمه ازاصول یکی طبقاتی فاصله...دختر فهمی چرانمی_

  !بیدادمیکنه تورفتارشون

  مسیحاست؟ مادر حرفابخاطرنیومدن این تمام_

  :اورفت به اي غره چشم ترانه

  نه؟ ومیشناختی خجالت کمی قبال_

  ...یکردم ازاینهابایدتالش بیش بامسیحا بودن براي اما کرد شرم زدنش اباحرف ازبی پدرحقیقتا به نگاهی تمنابانیم

  .نظرموگفتم فقط من_

  :گفت وبامهربانی کرد اورانوازش فرهادموهاي

  !کنی خودتوتحمیل تونمیتونی اونانخوان اگه ولی بابا قطعامهمه نظرت_

  ...اما. نخواستم چیزي چنین من_

  ...گذشت بایدازدل وآینده خاطرمصلحت به گاهی اما داره پافشاري عالقه این روي مسیحاهم که میدونم_

  :راکنارگذاشت وشرم کرد مکث اي لحظه اما تابرود برخاست تمنا

 صلحتمم روزاون یه حتی...بهتره ترباشه بده،تهی ازحضورمسیحابهم خالی دنیاي ویه بشه مصلحت فداي که اي آینده_

  ...ندارم دوست

  ...تااوبرود شد مانع دست بااشاره بگویدامافرهاد چیزي خواسنت ترانه.ورفت تندکرد قدم سرعت به

  :کرد نگاه همسرش فرهادبه دراتاق شدن بعدازبسته

  ...ادکناربی بادلش راحت موضوع شدن منتفی درصورت کن صحبت باهاش نکن،دوستانه لجبازش بارفتاروحرفات_

 روزبادو فکرمیکنه بازم..افتاده توسرش هوا فقط وحاالم است بیهوده خانواده این اومدن گفتم..فرهاد مقصرخودتی_

  !میکنه فرق زندگی قصه دونه نمی دیگه...میره پیش قهرکارش

  :داد ادامه ترانه که جنباند فرهادسري

  ...فرهاد نده نشون بهش بارضعف خواهشااین_

  ...نیست که جنگم میدون...دارن رودوست همدیگه...جووونه...عزیزمن_

  باشم،نه؟ رفتاراش بایدمنتظربدترازاین اوصاف بااین پس_

  .نیست کنیم درست مابراش قراره که اي آینده براي هم تضمینی هیچ واال کنیم منصرفش میکنم سعی!نه_
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  ....ربزندغذاس تابه گرفت رادرپیش آشپزخانه راه تمنا، اتاق شده دربسته به وبانگاهی گفت استغفاري زیرلب ترانه

***  

 داد اسخوتااوپ راگرفت بهنام شماره.حاالبامادرداشت که بود نکرده اینقدربحث عمرش به.زد بیرون ازخانه وعصبی کالفه

  :پرسید

  بهنام؟ کجایی_

  !کرده اوخت کو؟بازخاله سالمت...خونه_

  ...اونجا سرایدارمیام کلیدوبده بري میخواي ندارم،اگه شوخی حوصله_

  ...زیاد شقازع نکنی خودتوزیرماشین باش مراقب فقط بیامنتظرم...برم که کجارودارم برف وتواین غروب تنگ...بابا نه_

  ....کرد راقطع وگوشی کرد اش مسخره وخنده نثاربهنام شویی خفه

  :اوگفت وگرفته درهم چهره به بانگاهی بهنام.افتاد مبل وروي رافشرد شد،دستش که بهنام واردخانه

  اینجا؟ اومدي کردي وکاله شال که باالگرفته بازبحث_

  .بذارم بیابون سربه مادرمیخوام خودخواهی همه این موقعاازدست یه_

  !دادي قول دخترمردم به که کن فعالبیابونوکنسل_

  :داد تکیه پشت رابه وسرش کشید مسیحاآهی

  ...بارببینمش یه میتونستم حداقل کاش...نیست خبري هیچ ازتمناهم است هفته دوسه_

  امروزدیدمش؟ من_

  :اونگریست وبه سربلندکرد مسیحاسریع

  دیدیش؟کجا؟_

  ..دیگه همینجاست که میدونی...بود بادخترداییش ولی رفت می مادربزگش انگارخونه...تر پایین دوتاخیابون_

  :گفت متعجب برخاست،بهنام وسپس کرد سکوت مسیحاچندلحظه

  کجا؟_

  !اونجاببینمش شایدبتونم_

  شدي؟ مادربزرگش،خل درخونه بري میخواي_
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  ...ایدبیادبیرونش مونم منتظرمی_

  :گفت گردشده باچشمهایی بهنام

  ...سرت به زده راستی راست!نه...بیادبیرون تنهایی شب موقع این_

  !نمیکنه چراگوشیشوروشن دونم نمی...گرفت تماس بارازاونجاباهام دارم،یه مادربزگشو خونه شماره_

  ...میبرنتا مزاحمت جرم به مسیحا درنیاري ازخودت گیري دیوونه_

  نداري؟ کاري فعال...نه_

  باهات؟ بیام_

  ....رفت کردوبیرون خداحافظی امامسیحافقط

***  

  ...داد جواب تلفن که بود نخورده هم بوق یک.کرد اوکی شماره وروي انداخت ساعت به نگاهی

  !بله_

  :گفت فرودآمد،آرام خانه ازآن ودرقسمتی پروازدرامد به کردروحش اوحس صداي باشنیدن

  ...دلتنگیم دلیل ترین قشنگ سالم__

  :گفت تمناشدودوباره بهت برقرارشد،متوجه سکوت چندثانیه

  ونشناختی؟ مجنونت نکنه...تمنا_

  :آمد اوآرامترازهمیشه اي صد

  اینجام؟ من توازکجامیدونستی...مسیحا_

 که امید این برن،به ومهموناتون شه خاموش مادربزرگت خونه تابرقاي درمنتظرم پشت هست ،چهارساعتی سه_

  !دریابی والتهابمو ومن توبمونی

  :گفت تمناباناباوري

  االن؟ توکجایی_

  بیرون؟ بیاي میتونی...مادربزرگت خونه توماشین،نزدیک_

  بیام؟ چطوري من...مسیحا شبه یک ساعت_
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  مادربزرگت؟ داره هم اي دیگه مهمون غیرازتو_

  چطورمگه؟...مونده دخترداییم_

  !باشه جاداشته اونجا وعاشقم ناخونده مهمون شایدیه گفتم_

  ..مسیحا_

 حرف واالتواینقدراروم خوابن همه که پیداس هم خونه چراغاي از...تو بیام من یادروبازکن...ببینمت یابیابیرون_

 خودتودلمو خودم کاردست دیدي دفعه یه...شده تنگ دلم...بگذرم راحت که نیست دفعه اون اینبارمثل ببین.... نمیزدي

  ...دادم

  :آرامترگفت تمنا باسکوت

  ...ومیرم بینمت درمی نمیشه؟مقابل هم کوتاه چنددقیقه حتی_

  :گفت آرام مکث باکمی تمنا

  ...مسیحا...اما...حیاط بیاداخل دروبازمیکنم دیگه تاچنددقیقه_

  ...هست حواسم...برم قربونت نترس_

 که ودب شده آنقدرتند برف...شد پیاده ازماشین اطراف به بانگاهی مسیحا.کرد راقطع وتلفن گفت آرام اي باشه تمنا

 کل قانگاربر...جاراگرفت همه مطلق دربازشد،تاریکی که وهمین برداشت قدم خانه سمت به تردید بی اما کرد خیسش

 مانآس درخشان ستاره برف سپید هجوم وزیرآن داد هول درراآرام...مسیحاآمد لبهاي امالبخندبه شد قطع یکباره منطقه

 ستید که بود ازحضوراودرکوچه ردي دنبال به وهنوز اوواردشد که نشد اصالمتوج تمنا اما...زد چشمک مقابلش زندگیش

  :گفت وآرام راگرفت دهانش مقابل دخترك ازترس خفیف جیغ سرکوب وبراي راکشید بازویش

   !نترس...منم...هیس_

  :پرسید وآرام آورد راپایین دستش مسیحا.کشید اي آسوده ونفس نهاد برهم اوپلک صداي باشنیدن تمنا

  خوبی؟_

  :داد سرتکانو گذاشت اش بینی مقابل داشت،انگشت تشخیص وقدرت بود خوگرفته تاریکی آن به چشمش تازه که تمنا

  !تودیده آشپزخونه ازپنجره اینجادرست...بیااونطرف...آره_

  :رسیدپ ومحتاطانه برد راپیش سرش مسیحاکمی ایستاد کشید،وقتی حیاط بلند درختان تاپشت خود دنبال واورابه

  حاالامنه؟_

  !کمتره خطرش ولی!نه_
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  :وارگفت وزمزمه اوسرداد یخزده صورت راروي گرمش انگشتان میکرد،آرام نگاهش طورکه مسیحاهمان

  نازنین؟ ترین معرفت بی بود شده تنگ چقدردلم میدونی_

  .بزنم زنگ تابهت بودم ستاره پیچوندن توکار بخوره زنگ تلفن که ازاین قبل باورکن_

  بیداره؟ دخترداییت مگه_

  !هوارمیکشه نیستم ببینه بلندبشه...میخوابه کنارمن چون اما...بابا نه_

  !باشه قانع خودش حق وبه نکنه مردم خصوصی حریم تجاوزبه بگو دخترداییت به_

  :گفت وکنارگوشش تررفت نزدیک ومسیحاکمی کرد نگاهش باتعجب تمنا

  !کرده منواشغال جاي آخه_

 حالت درهمان مسیحا اما کشد راعقب خودش صداکرد،خواست رامعترض ونامش شد گرم دخترك هاي گونه سرما درآن

 وملتهب شوکه. جاخورد تمنا.کرد پنهانش تابش بی ودرآغوش اوکشید ظریف دوراندام محکم حصاري بادستهایش

 دستان هواسط به فشاراندکی که خودراکنارکشد خواست اما تندکرد رادررگهایش خون او قلب ضربان صداي شنیدن...شد

  :شنید کنارگوشش خفیف بالرزشی را وصدایش آمد بدنش به او

 ،بهترین رامشپرآ تشنگی این اما میکنه ترم وتشنه نمیشم سیراب...بیشترازاینه تابی وبی جنون همه بعدازاین حقم_

  !دلتنگیه زخم براي مرهم

 اقیب سنگرمطمئن ودرهمین شود متوقف زمان میخواست دلش.پیچید دخترك درمشام مردجوان بوي اماخوش عطرتلخ

  :نجواشد بازهم کنارگوشش که اي زمزمه حالوت به...بود شیرین..رابگذراند عمرش

 یاییدن هیچ..وجودنداره جهانی توهیچ بدون که دادمیزنه... کرده عقلموغافلگیر دلم وحاال بااومدنت کردي غافلگیرم_

  ...نیست واقعی

  ...میشه خالصه دنیاتوآغوشم همه باشه ام سینه روي توجات اماوقتی

  :کشید دست اش گونه خودبرگرداندوبه سمت اورابه صورت

  ...میزنم واالدنیاموآتیش باشی من دنیاي توبایدهمه_

 ادامه ايبر ومانعی بلندکرد ،دست شد خم وسرش رسید لبهایش روي اوکه راسوزاند،انگشتان دخترك نگاهش،تن برق

  :کرد وزمزمه داشت بغض...شد عاشقانه این

  ...مسیحا دارم دلشوره_

  ...کشید وپس گذاشت ،احترام دل خواهش باوجودتمام او، خواست به.رارهاکرد داغش ونفس نهاد برهم مسیحاپلک
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  کردم؟ دلخورت...ونداشتم قصدآزارت_

  !شده درگیرهوس که کنم روسرزنش دلم توخلوت نمیخوام_

  :کرد نگاهش معترض مسیحا

  ....هوس؟_

  :ایستاد کردوبافاصله رهایش

  ....درکارنبود عمدي...میخوام معذرت...اومدم نمی نزدیکت وقت هیچ میرم بدپیش اینقدر میدونستم_

  :ترگفت وآرام کرد نگاهش تمنا پرالتهاب باسکوت

  پشیمونی؟ ازاعتمادت...پشیمونی؟...بگو چیزي یه_

  !نه که معلومه_

  !کن نگام پس_

  :دید آمیخته اوباعشق تاب بی رادرچشمهاي شرم وتازه سربلندکرد تمنا

  .نمیشم پشیمون ازباتوبودن وقت هیچ_

  !میشه خارج ازتحملم چی همه داره...تمنا ریخته هم به حالم_

  نمیشه،نه؟ راضی مادرت_

  گذاشته؟ شرطی چنین پدرتوچرا اما کنم توجیه نمیخوام...وندیده تورونمیشناسه اون_

  .داده بارهاتوضیح_

  توقانعی؟...مصلحتی حرفاي بااین نمیشه قانع من دل_

  !تونه بدون_

  :فتگ باخواهش...داشت رادوست معصومیت چقدراین...اونگریست چشمهاي وبه کرد راکم فاصله تاب بی مسیحادوباره

 گذرم،بایدب تشنه ولی حقمه ومیدونم ایستادم زالل کنارچشمه ازاینکه...میکنه ساقطم اززندگی داره چشمات جادوي_

  ؟ تاکی آخه...ام کالفه

  :داد وسرتکان کرد بغض تمنا

  ...دونم نمی_
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  !برم راحت باخیال بتونم تا هستی بگوتاآخرش باردیگه یه...بگو...تمنا_

  ...هم وتوآخري من براي_

  :آمیخت هم به وعشق خشم.زد اومهرسکوت لبهاي روي مسیحا انگشتان

  .نشنوم تانامربوط میکنم لباتوقفل جوردیگه ویه کنم نمی نگاه چشات به دیگه بدي ادامه_

  :رافروداد دهانش آب تمنا

  .. .بایدبرگردم...دیرشده...مسیحا برودیگه_

  ...برمیگردم حسرت بایه ودارم اومدم بزرگی باآرزوي برف زیراین_

  :کشید خودش طرف وبه اوراگرفت دستهاي

  ...محرمه هم مابه دل...نکن ترش سخت ازاین_

 دنیا نقطه ایندر عمرش وهمه نبود پایانی عاشقانه این براي کاش...اوچسبید سینه به بیشتري بارغبت اینبا سردخترك

  ...رامعنامیکرد وصال

***   

 صحبت سرگرم راهم وخودش میکرد نگاه درهمش واخمهاي مسیحا به واززیرچشم بود نشسته خونسردي با فرح

  ...زنگ یازنگی...روم یارومی...میشد یکسره کار بایدامشب.میداد نشان باخواهرش

  خبراخاله؟ چه...مسیحاجان خب_

  :آورد لب به اي زده ولبخندیخ مهنازانداخت به کوتاهی مسیحانگاه

  .نیست خبرخاصی جزروزمرگی_

  !خبردارشه کسی نداري یادوست نیست خبرخاصی_

  :شد پوزخندمبدل به سردش رسید،لبخند مشامش به بوهایی خاله کالم ازطعنه

  !مونه شمادورنمی ازگوش که اخباري_

 بازلباسش هنیم یقه به دستی مهناز.شد نصیبش پوزخندي که مادرانداخت به خشم مایه معنادارباته نگاه اش جمله درحین

  :گفت وبالبخن کشید

 فرضبر که وکذب ارزش خبربی یه بابت مردم زبون ونقل حرفت...عزیزدلم تونصیحت به ازمن البته...جون خاله آره_

  ...گذراست،نکن بودنش حقیقت
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  :وگفت مسیحاابروباالداد

 که ماندن ناگفته البته...ارزشه وبی گذرا ازش شنیدن قابل وهرخبر شبانه دربزمهاي حضورمهران پس...جان خاله براوو_

  !شبه وتیرگی روز روشنی به مهران هاي باهوس من ابدي عشق. تفاوت

  :کرد واعتراض خیزشد نیم فرح.کرد راخنک دلش ملیناهم لبهاي جویدن. مهنازپراند ازرخ رنگ اش گویی رك

  ...مسیحا_

  .باشن مطمئن شنیدن که خبري حقیقت خواستم_

  ...باشن مطمئن شنیدن که خبري ازحقیقت خواستم_

  :گفت مهران

  ...خیال بی...نداره جنگیدن ارزش دختري هیچ...مسیحا میکنم دخالت منوآوردي اسم چون_

 جواب نم وبه شده زمینی اشتباها که اي فرشته اما ندارن هم نگاه نیم ارزش باتوهستن که احمقایی مثل شایدیکی_

  ...متفاوته دنیا باهمه داده

  بزنی؟ دخترحرف ازاین میخواي توتاکی...مسیحاکافیه_

  :گفت ومطمئن کرد نگاه مادرش تیزبه مسیحا

  !میگم که باره شماآخرین امابه...تاابد_

 سیم گاربهاماان بود رفتاربعید ازمسیحااین بااینکه...باالنگیرد همیشگی بحث مهناز خانواده مقابل کردتا شهریارمداخله

  ...بود آخرزده

  ...پسرم بعد براي باشه صحبتاتون...مسیحا_

  :شادشد اش خواهرکبودشده ودل رسید گل به شاید زد زیرتوپ اي ضربه هم مسعود

  ...پدر میشه روشن ازمسائل خیلی تکلیف بزنه مسیحاحرفاشو اگه اتفاقا_

  :زد اوزل وبه نشست صاف مسیحا

 االح همین کنی درست مهرانارابطه ازطریق داري قصد احتماال اگه...مسعود نداره تو به ارتباطی من خصوصی زندگی_

  .بده باتوادامه مضحکش زندگی به ندم اجازه ممکنه چون...مهرانا بدون اما برو پاشو

  :دارزد صدا مسعودپوزخندي

  ...مسیحاخان کن خودتوزیرو زنی،باغچه بیل شما_
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  ...روبزنه همه چشم که میکنم زنده توکویرخشک باغی_

  ...نداده هم رو صحبتی هیچ اجازه من بدون پدرش که دختري حتماباحضور_

  اینطورنیست؟...مادر کنه فرق شرایط اموبزنم گذشته قید همیشه براي شایداگه_

  :پرید فرح ازرخ رنگ

  نه؟...داري منو کشتن قصد...مسیحا دادي عقلتوازدست_

  !حدمصرم تااین اماتوتصمیمم!نه_

  :شهریارگفت

  !بشه تمام بیهوده بحث این بهتره پس...پسرم بود شده تموم تاحاال بپذیره توروتنها میخواست پدرش_

 نه ازمب یااگه باشید یاهمراهم منه زندگی همه که ازنظرشمابیهوده بحث این یافتن پایان براي...تالشمومیکنم من_

  ...بزنید همیشه براي منم قید بشنوم

  :داد ادامه وباتحکم دوخت چشم فرح به

  !آخرمه حرف اینم..میرم همیشه براي که قسم خودتون جون به_

 حرف این بود بعید غرور همه باآن ازمسیحا خودبودند، جاي میخکوب هنوزمبهوت همه.کرد راترك وسالن راگفت این

  ...بردند هجوم طرفش به همه رفت ازحال ووقتی گذاشت اش سینه روي دست فرح....دل ورسوایی

***  

 بخندبهل فرهاد.داد سالم وبااحترام رفت پیش.برداشت راازماشین اش آمد،مسیحاتکیه بیرون ازشرکت که فرهاد بادیدن

  :وگفت داد پاسخ مسیحاکوتاه.شد احوالش وجویاي رافشرد مردجوان دست لب

  مقدم؟ آقاي کنم صحبت باهاتون چنددقیقه میتونم_

  ...بفرماییدمنزل...حتما_

  .دارم حرف کنم،باخودتون نمی ایجادمزاحمت...ممنون_

  ...بفرمایید...درخدمتم بنده_

  .ترهست،اونجاعرایضموبگم چندمترپایی اي کافه مایلید اگه_

  .ودب مسیحاساکت میز هاروي سفارش شدن چیده تازمان.بود نشسته کافه داخل بعد وچنددقیقه نکرد فرهادمخالفت
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 تربیان انراآس تاحرفهایش میکرد رامنسجم ،افکارش درونش غلیظ قهوه به وخیره کشید تیره فنجان دور انگشت مسیحا

  :آمد حرف به سکوتش،فرهاد شدن طوالنی با.کند

  ...میشنوم من..الهی آقاي خب_

  :گفت حاشیه وبی مسیحاسربلندکرد.رافروداد ازقهوه اي جرعه حین ودرهمان

  !کنم خواستگاري ازدخترتون مجددا قصددارم_

  :فرهادآمد لب لبخندبه

  !دادي انجام کاروقبال این_

  ...بخوره ام سینه ردبه دست که داشتم ایراداتی اما_

  .نیست ات تکرارخوسته به احتیاج...پسرم بودید شمامقبول_

  :قرارگفت بی مسیحا

  !بشه زده بدیدحرفها اجازه پس_

  :وپرسید انداخت مردجوان تاب بی چشمهاي عمق به نگاهی فرهاد

  شدند؟ راضی مادرتون_

  :کشید عمیقی دادونفس مسیحاسرتکان

  .بودمشون ندیده اینقدرسرسخت وقت هیچ_

  .نباشه هم شایداشتباه که هست نظرمنفی این پشت محکمی حتمادالیل_

  .داریم نظرزیادي ومادراختالف من_

  !کنی تلقی اشتباه تونی نمی اینوکه...امامادرته_

 ابجو راهی هیچ...کنم رضایتشونوجلب نشدم موفق اما کردم بحث حتی کردم بامادرصحبت چندماهه مقدم،من آقاي_

  ...دارم عالقه دخترتون به کنم بایدچطورثابت دیگه...دربرابرایشون نمیده

  ....دارپنهانیدی میشه خانواده مخالفت نتیجه که وآتشین تند عالقه یه.نیست بیشتري تالش به شده،نیازي اثبات_

  :داد ادامه او که کرد فرهادنگاه به وبابهت ازسرمسیحاپرید هوش

 مادربزرگ درواقع...باخبرم شب اون ازمالقات من که شمابدونی میخوام حاال اما تمنابیارم روي به نداشتم دوست_

  ...گذاشت ومنودرجریان شد تمنامتوجه
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  :گفت سختی رادزدید،به ونگاهش شد مسیحاپررنگ ونگاه درچهره شرم

  ...اماباورکنید...کنید سرزنش دارید حق_

 یهشب که اي عالقه...دارید هم به که ایه عالقه به خاطراحترام به میکنم سکوت اگه اما دارید هردوتون سرزنش جاي_

  ...اومد نمی پیش جریان این بود غیرازاین اگه...میکنه زودعرق که تنده تب یه

  ...اما میدم اید گستاخیموهرطوربخو تاوان من...مقدم نکنیدآقاي زودقضاوت_

  .بشم پشیمون دادم که مهلتی از نمیخواد دلم...الهی آقاي بشه تموم رابطه این بهتره_

  برسم؟ خدمت دوباره میدید اجازه...جسارتم بابت عذرمیخوام وبازم تعهدمیدم...منت دیده به امرتون_

  !مادرنه بدون!...نه_

  :وپرسید داد تکان راکالفه مسیحاسرش

  چیکارکنم؟ من شمابگید_

 شما...ریدبربخو مشکل به بعدهادرزندگی ممکنه کنم موافقت هم من اگر اوصاف بااین...بامادرتونه فکرکن،حق منطقی_

 بعدازازدواج نکرده خدایی میخوره،اگر مشکل به هم بامادرش شناختی،گاهی خوب حتمااخالقشم...ومیشناسی ر تمنا

 نتخابا برسردوراهی اگه موقع میشه،اون تلخ خودت کام به بیشترازهمه کنه،زندگی برقرار مادر با خوبی رابطه نتونه

 رايب وز،هن هستید جوانی اول شماوتمنا...جدابشه نقطه ازهمین راهتون بهتره ترازحاالست،پس مشکل خیلی گیرکنی

  ...دارید فرصت داشتن ودوست زندگی

  :گفت مسیحاآرام

  ...بردارم دست ازش وحاضرنیستم کردم وتجربه داشتن دوست من_

  :داد کوتاه،آرامترادامه بامکثی

  ...تونم نمی باورکنید..تونم نمی اماازتمنا میگذرم ام ازخانواده باشه الزم_

 کراروپدرومادرت خانواده اما داري دوباره عاشقی براي شمافرصت... میکنه ومحکمتر من ومخالفت محضه کاراشتباه این_

  ...بگیر تصمیم ودرست باش منطقی...شد نخواهند

  ...بیارمش ،شمابگیدتاسرعقل گنجه می منطق دل کجاي_

 لذت ريب پیش بامنطق اگه...نشه چیره دیگري به کردتاهریک مسیرهدایت ودریه مخالف دوقطب این امامیشه درسته_

 اي دیگه باشخص شایدهرکدوم...نیست صالحتون به شمادرکنارهم وبودن وتقدیراینه شایدقسمت...بیشتره هم عاشقی
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 منتظر اهم تاپایان امابازهم...گفتم هم تمنا حرفاروبه این من..نرسید میخواید که چیزي اون به وباهم ترباشه خوشبخت

  ...متاسفم اگرنشد ولی سپارم می شما به تمنارو میل وباکمال مادرتون رضایت درصورت که هستم

  :گفت تلخی به مسیحا

  کنید؟ می تعیین فرصت من دل نابودي شمابراي...تر تلخ ها وخودخواهی تلخه هاخیلی مصلحت_

  :وگفت آمد درد به دلش فرهاد

 هانهب فقط ها مخالفت تره،شاید قوي سرنوشت دست مواقعی یه ولی بینم نمی تمنا ترازشمابراي الیق باورکن_

  ....مادر اگرتونستی تکرارمیکنم بازم..است

  :کرد قطع کوتاهی اوراباعذرخواهی مسیحاحرف

  ...یرمم ازایران همیشه براي هم تاآخرماه...میکنم فراموش اوناروهم همیشه براي بشنوم نه بارهم این اگه مادرگفتم به_

  ...دنیاموسوزوند که بود آتیشی...تندنبود تب یه ام عالقه کنم تاثابت میرم

  :گفت ودردآلودترازقبل وتلختر برخاست

 دیگه یلدل تایه میگیرم ازقلبم فرصتم این شما احترام به اما ازتمناروداشتم خداحافظی فرصت حداقل میخواست دلم_

  ...دار گهخدان...ممنونم...میکنم خوشبختی آرزوي براش که بگید تمنا به من ازجانب...باشم داشته دلم حرف اثبات براي

  ....مرددورشد متفکرومبهوت چشمهاي وبلندازمقابل تند وباقدمهایی نکرد دیگرمعطل

***   

 دراتاقش بلق مانندروزهاي پدرومادر گونه سرسري وبابوسیدن کرد بسنده نومبارك سال گفتن به سال،فقط بعدازتحویل

 خبري دنشنی ومنتظر شورمیزد دلش. کرد ونگاهش برداشت بالشش رااززیر پالك.وروافتاد پشت تخت روي.گرفت پناه

 داشته لفنیت ارتباطی نتوانست وحتی راندید دیگرمسیحا سردزمستانی شب بعدازآن...بود سردرگم هنوز خبري چه بود،اما

 گریه نباید.نشست صاف دفعه ویک کشید عمیقی نفس...چیزبدتربود ازهر سکوت واین نمیزد حرفی هم باشد،دیگرپدر

 رونوبی گشود آرام دررا.مادرشد وسرزنش ها غره چشم خیاله بی..شود بارقانع این بلکه میزد باپدرحرف باید..میکرد

 اشنیدنب اما رفت آشپزخانه طرف به.کشید عمیق نفس ودوباره فشرد مشتش رامیان پالك...بود چراخلوت...سرکشید

  ...کناردیوارایستاد راشنید خودش نام وقتی اما کرد سست قدم ناخوداگاه اتاقشان ازداخل پدرومادر آرام صداي

  !برداشته ودست اومده سرعقل هم پسره حاالکه...فرهاد میکنه فراموش هم تمنا_

 امریین پنجه آن شایدبتواند کشید دست زیرگلویش که کردتاجایی خفگی احساس.بست یخ تمنا دررگهاي خون

  ...میشد شنیده هنوز آنها گفتگوي وصداي راکنارزند

  ...بشه عزیزدلمون گیرزندگی دامن دوتابچه این شکسته دل نکنه...ترانه ترسیدم زد حرف باهام آخرکه دفعه_
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  روز؟ اون گفتی چی حاالبهش_

 وگفت گرفت تماس باهام اش پسرخاله که پیش ازدوروز اما اینه من صالح...نه که رودستش وریختم پاکی آب_

  ...و میره داره همیشه براي مسیحا...زد خشکم بره همیشه تابراي کاراشوکرده

 روبه پاهایش وتوان بود یخزدگی روبه نفسش.کرد راکر هایش گوش که زد فریادي چنان دلش.دیگرنشنید

 حابرايمسی«بود درمغزسرش ناموزون ضرباهنگ یک کوتاه جمله یک...نکند تاسقوط دیوارگرفت به دست...فروپاشی

  ...»رفت همیشه

 خواست، شد اش سینه روي سنگین کوه یک به تبدیل کم کم نفسش.زد زل اي نقطه وبه انداخت اتاق راداخل خودش

 محاله«کرد تکرار وزیرلب داد سرتکان...تلخ هقی پرازهق...صدا بی...ترکید بغضش وناگهان ،نتوانست بزند فریاد

  ...»محاله...بره

 زن آن تکراري صداي انگار»میباشد خاموش...«اما گرفت شماره مرتعش وبادستهایی برد هجوم گوشی سمت به

 کاش...نداشت هم بلند باصداي ازگریستن ابایی دیگرهیچ.افتاد تخت وروي کرد راپرت گوشی.آورشد رایاد خبرمرگش

 آخرین جز چیزي داغترشد تنش وهرچه گذشت اماهرچه...میشد فراموش کاش...شد می مرهم کاش...میشد خالی دلش

  ..نشد تداعی برایش بود جامانده اوبه ازعطرتن که اي خاطره وتنها خاطره

***  

  :انداخت اش زده خواب به چشمان به ونگاهی کشید پایین سرش روي پتورااز ترانه

  !تارااینااومدن بیابیرون...تمنا_

  :گفت حال وبی بازکرد چشم تمنا که راکشید بازویش نشنید جوابی وقتی

  ...مامان،بذاربخوابم نکن اذیتم_

  ...بلندشو...خوردي چیزي اومدي،نه بیرون ازاتاق تاحاالنه ازدیشب...چقدرمیخوابی_

  .باشم راحت نیستم،بذارید گرسنه_

  ..ات عمه خونه بریم بخورباید چیزي یه پاشو!...چشم بلندشوبگو میگم...دیگه میکنی خودتولوس داري تمنا_

  :گفت وباحرص نشست اینبارصاف تمنا

  ...عذرخواهی براي وبرم بگیرم گلم میخوایددسته_

  !نکن دخالت نیست مربوط بهت که توکاري_

  ...به برسه چه نیست مربوط بهم منم زندگی_
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  :گفت درهم بااخمهایی ترانه

  ...و بوده فایده انگاربی کردم سکوت هرچی بکش خجالت..نکن بحث پاشوبامن_

  :وبلندگفت دررفت ازکوره تمنا

  .من...نذار سرم سربه..توروخدامامان_

  :کرد نگاه مادرش به زده وبهت شد خفه خورد که اماباسیلی

  اي،فهمیدي؟می زور به واال حاضرشوبیابیرون زودم...شدي اینقدرپرو که مقصرباباته..باال صداتومیبري باشه آخرت دفعه_

 کرد پنهان راهم اش گریه خفه وصداي رازیرپتوبرد سرش.شکست تمنا بغض هزارباره...نه که دوباره.ورفت راگفت این

 همانآنقدردر.گذاشت تنهایش وناچارا کشد اوپایین صورت روي پتورااز نتوانست اماحتی درآورد ازدلش کرد سعی ،تارا

  برد خوابش زمان چه نفهمید ماندکه حال

 ستنش صاف آمد خود تابه.شد پدرقفل مهربان درچشمهاي خیسش ونگاه گشود آشناپلک انگشتانی نوازش باحس

  ...کرد رانوازش ورداشکش اوکشید زیرپلک فرهادانگشت.کرد وسالم

  !بابا عروسک بودم اتوندیده بودگریه چندسال_

 یرچانهز دست پدر.کرد جانی کم عذرخواهی گرفته وباصداي رادزدید،زیرلب ونگاهش کشید دست صورتش تمنافورابه

  :گرفت وسراوراباال گذاشت اش

  !بده حق بهش...ناراحته بخاطرتو هم مادرت_

  :گفت وبابغض داد سرتکان تمنا

  .دارن حق همه...دارن حق_

  نزن بابا به بابغض طعنه داري،پس توهم_

  بابا نداشتم منظوري_

  ...بریم که خب،پاشوحاضرشو خیلی_

  :گفت وملتمس مغموم

  ...باورکنیدکه...توروخدابابا_

  :وبرخاست نکرد گوش امافرهاد

  ...منتظرتم توپارکینگ...دارید فرصت ربع یه فقط_
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 یک...بود زندگیش جدید راه این شاید...امرنداشت جزاطاعت اي اماچاره بازکرد اش گونه به راه دوباره اشک.ورفت

  ...دیگران خواست مطابق مطیع تمناي

 پلک ینماش داخل.بود صالحش به هم این شد،شاید راهی باپدرتنها چرا رفت،نپرسید تارا چرامادربا نپرسید امااصال رفت

  ...برد خوابش زود خیلی که بود آنقدرخسته هایش ،چشم نهاد برهم

***  

  :راکشید دستش مچ بهنام که افتاد وراه کشید پایین راازماشین چمدانش

  میگی؟ چی دیگه...اومده کوتاه که هم خاله...کنه نمی ودرست هیچی رفتنت..مسیحا پایین بیا ازخرشیطون_

  :داد سرتکان باپوزخند

 یگهد روش بایه وحاال کنم تعلل میخواست بخاطرمهرانا اول...میشناسم مادرموخوب ،من نمیشناسی اتو خاله تواگه_

 يا فایده بقیه زندگی کردن جهنم جز من موندن...آید؟ کار چه به سهراب ازمرگ داروبعد نوش دیگه اما میره پیش داره

  ...نرم سراغش تونم نمی بمونم..نباشم دخترش سرراه دادم قول پدرتمنا نداره،به

  میشه؟ فراموش تمنا کنی خودتوآواره...رنگه همین آسمون هرجابري_

  !میکنه فراموش که اون_

  .میکنیم صحبت باپدرش دوباره میریم...درنیار روهم هندي فیلماي واداي نگو چرت_

  :زد چنگ موهایش به کالفه مسیحا

  ...باشم باید... دورباشم مدت یه میخوام...وبرگشتم گرفتم شایدآروم برم بذارخبرم...بهنام نکن دودلم_

 عصابیا خورد،با صورتش روبه ازروبه نورماشینی که بود نرفته چندقدم هنوز اما افتاد وراه راکشید چمدان دسته سپس

 مرد ورتص به ونگاهش برگشت سرعت به سرش صدایی باشنیدن اما وروبرگرداند گذاشت چشمانش مقابل دست خراب

  :شد میخکوب

  !درکارباشه سفري اگه البته...الهی آقاي دونستی نمی هم خداحافظی قابل_

***  

 نکرده داریشبی به اینطوراقدام کسی شد،تابحال باز نیمه هایش پلک لبهایش روي نوازشگري انگشت شدن باکشیدن

  ، بود

 به محکم سرش وناخواسته ازجاپرید بود درخیالش آنچه شبیه آشنا چشم جفت یک بادیدن...اما بود بعید کارازپدرش این

  :گفت اوآرام شدن شوکه وبادرك کشید عقب کرد،مسیحاکمی اواصابت صورت
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  !نترس...تمنا آروم_

  :گفت وباخود رافشارداد چشمانش بود زده که توهمی خیال به تمنا

  ...تمنا سرت به زده..دختر میبینی مسیحا چراباباروداري...شدم دیوونه_

 یرتح نگاه که وزمانی کشید پایین چشمش اوراازروي دست مسیحا.آورد می زبان رابه ذهنش حرفهاي بخواهد آنکه بی

  :گفت بالبخند شد میخکوب صورتش روي او زده

  بگذرم ازش نیستم حاضر که رویایی...منی تورویاي چون...کنی قبولم باید باشم کابوسم اگه_

  :گفت وباتردید داد راقورت دهانش آب تمنا

  .بودیم ام عمه خونه. ..بابام. ..اینجا. ..تو... مسیحا_

  :زد زیرخنده مسیحا

  ...بسازم جمله گفتی که بااینایی_

 ته بري،ز اوکشید صورت به ودست شد قدم پیش بار اولین براي.بود محض اوحقیقتی حضور.ورویانبود خواب واقعا!نه

  ::داد سرتکان. فرورفت دستش لطیف درپوست باشد داشته اووجود درصورت آمد می کمترپیش که ریشی

  !بودي رفته توکه_

  :وگفت کرد رالمس مسیحادستش

  ...توموندم براي_

  :وطلبکارگفت زد شکست،اوراپس هایش وسداشک خورد گره تمنا درگلوي بغض

  ...بیخودموندي_

  :برد پیش ودست شد مسیحاشوکه

  ...تمنا_

  :گفت حال ودرهمان زد راپس دستش اماتمنا

  ...دیگه...کنم نمی باور دیگه...نمیخورم گولتو دیگه..وبري کنی درست خاطره ویه کنی منوخام الکی بازاومدي_

 درآغوش اورا بازویش باکشیدن مسیحا که کشید شدن پیاده دررابراي ودستگیره دهد ادامه نداد مجالش گریه

 حرصرابا اش کرده گره مشت فقط ودرنهایت ببرد کارازپیش نتوانست اوهم وپازدنهاي دست...ودلتنگ محکم..گرفت

  :فتگ وکنارگوشش زد دخترك پیشانی روي شده پریشان موهاي روي نرم اي بوسه مسیحا کوبید،اما او سینه روي
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  ...بگیره آروم من در دربه دل هم کمی یه بذار بعدشم ولی بزن خواستی هرچی میشه خالی دلت من بازدن اگه_

  :کرد اونگاه صورت وبه رفت عقب کمی مسیحا ماندنش وآرام تمنا شدن باساکت

 دفعه یه...شم خیالت بی تونستم نمی موندم می اینجا...دادم پدرت به که بود بخاطرقولی فقط رفتم می داشتم اگه_

 بریدن قصد...نداشتم وگذشتن کردن قصدفراموش عشقمون به قسم اما...سروقتت بیام وشبونه سرم به بزنه بود ممکن

  ...میخوامت نوزمه که..خواستمت چقدرمی بشه تاثابت..نگفتم دروغ بشه تاثابت دورباشم مدت یه بلکه برم گفتم..نداشتم

  :وآرامترگفت شد خیره چشمهایش به

  ...میدم جون باگرفتنش که عمري...شدي توعمرمن کنم تاثابت مردم می شاید_

 واخمهاي مامورین بادیدن.خورد ماشین شیشه به اي ضربه دم وهمان سرخورد دخترك پلک ازگوشه دوباره اشک قطره

 تکراري یی سوالها.است پارك فرودگاه روبه مسیري درحاشیه ماشین دید تازه وتمنا آمدند خود هردوبه درهمشان

 لوتربابهنامج درمسیر که راگرفت پدرتمنا شماره اثبات وبراي»  نامزدهستند«گفت قاطعانه درپاسخ ومسیحا شد پرسیده

  .رفت می

 بود اندهبازگرد درفرودگاه راازمقابل مسیحا پدرش...خبراست چه تازه فهمید وتمنا شد برطرف ابهامات تازه آنها بابرگشت

 مامت...شود همراهشان خواست هم وازمسیحا نشست خود ماشین داخل واینبارفرهاد کردند حرکت درمسیر بعد ساعتی.

  :کرد خالصه کوتاه رادرجمالتی حرفهایش

 دادن ضایتر اجبارا الهی خانم...بشم پشیمون ازاعتمادم نمیخوام...کرد اطمینان عشق به میشه که کنید ثابت بهم فقط_

 هب آفت که باشید وعشقتون خودتون مراقب...میدم ورضایت میذارم احترام دل حرف به عقل دید صالح برخالف ومنم

  ...هست تفاوتاسرراهتون باوجودتمام که درکناراحترامی البته...نخوره زیبا باغ این

  :پرمهرگفت وبالبخندي هردوانداخت به نگاهی

  ...باشید خوشبخت_

***   

 اما برود همراهش خواست ازتارا بارهم آخرین راتکرارکرد،براي اش گویی مادر،چشم سفارشهاي سپردن گوش بابه

 وبیرون کرد خداحافظی هردو گونه بابوسیدن بهتراست،باالخره تنهاباشند خودشان که راداد قبل پاسخ اودوباره

  ...برداشت راازماشین اش وتکیه زد اولبخند مسیحابادیدن.رفت

  چطوره؟ من عروسک احوال_

  :اورافشرد آمده پیش دست تمنالبخندزنان

  خوبم،توخوبی؟_



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٩١ 

 

  نباشی؟ وخوب باشی خانم خوشگل یه درجوار میشه مگه_

  ...نیستن کم دوروبرت حورالعین ماشاال جاباشه،چون بایدبه همیشه حالت پس_

  ... کرد اماعمیقی کوتاه مسیحاخنده

  ... بگم تادلیلشم حاالبشین...دنیام نیازازهمه بی بیاد راه باهام اگه که دارم کوچولو عروسک یه من_

 که جاخورد چرخید،تمنا طرفش به کامال مسیحاهم همزمان که بپرسد تمنابرگشت.نشستند ماشین داخل باهم

  :گفت معناداري مسیحابالبخند

  ...وخلوت بن...ترکوندن الو واسه میده جون اتون کوچه_

  :گرفت اش تمناخنده

  الهی؟ آقاي کارمیبري جدیدبه ادبیات_

  :گفت مسیحابااخم

 که هنامهب سفارشی ادبیات این بعدم...نره یادت تاعمرداري که میگیرم ازت آرتیستی گاز یه الهی آقاي اینباربگی_

  ...فروکرده تومغزمنم ونخواسته خواسته

  بیفتی؟ راه نمیخواي خب..دردنکنه دستش_

  محرك؟ عروسک یه باوجود خصوص به...چیه اتون کوچه خاصیت نگفتم_

  خب؟_

  :گفت وآرام شد خم طرفش به کمی مسیحا

  ...بیاد ردکن امروزو سهم...خانم نداره خب_

  :داد اوتکان چشمهاي رامقابل وانگشتش کشید عقب او هرحرکت از وپیش گرفت منظوراورا بالفاصله تمنا

  ...شماامانتم دست االن من..آقا هی_

  :رفت عقب مسیحابااخم

  چیه؟ منظورت_

  :داد ابروباال تمناباشیطنت

  !نداري بامن نسبتی شماهنوز...گفتن ونامحرمی محرم..گفتن وحرومی حالل باالخره_
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  :کرد خم خاص راباحالتی وسرش داد راباال ابرویش لنگه یک کرد،سپس نگاهش مسیحاکمی

 کاردستت تا کن جمع عقد سرسفره حواستو ولی...روش هم دیگه چندروز..وصبرکردم سال من...باتوئه حق...باشه_

  :کرد اي بامزه تمناخنده...ندم

  ...کنارمیایم باهم روز اون...بروتادیرنشده فعال...باشه_

  :اوانداخت مجددبه نگاهی حال ودرهمان کرد حرکت راآماده ماشین مسیحا

  ...میگم،بعدازعقد دارم ازحاال ببین_

  :رافشرد هندزفري ودکمه نداد دادن ادامه اجازه تلفن صداي اما

  چطوري؟...مهاسا سالم_

......  

  چطورمگه؟_

_.........  

  :کرد مسیحاراحس چهره تغییرحالت خوبی تمنابه

  نداشتیم؟ قراري...اونجایید که چی یعنی_

_.........  

  !کنه کارانتخاب اونجا اینکه به برسه سربزنیم،چه حتی نمیدم قول_

_.......  

  ....خداحافظ...بعد باشه گفتم...میزنم تابعدزنگ باشه...گفتم که همین_

 حال ،بااین قراراست ازچه داستان که آمد تمنا دست گوشی تقریبا.کرد راقطع گوشی تمنا به کوتاه نگاهی بانیم سپس

  :پرسید محتاطانه

  مسیحا؟ شده چیزي_

  !نیست مهم_

  .نیست اهمیتم بی اماانگار_

  :وگفت اوانداخت به نگاهی مسیحانیم
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 اونجا توروببرم که گرفته تماس مهاسا میده،االنم انجام کاراشو همیشه که داره مخصوص خیاط یه مادر راستشوبخواي_

  ...اما

 روي چقدر پیداست ازظاهرشون..پسنده نمی روهم هرکسی وکار ایه سلیقه خوش آدم مادرت نداره،مطمئنم اما دیگه_

  !حساسن مسائل این

  !کنی رفتار کسی اجبار به مجبورنیستی_

 ترین سختاز یکی تازه بعدشم...کیه داره قبولش مادرت که آدمی این ببینم وکنجکاوم دارم دوست نیست،اتفاقا اجبار_

  ...بدیم انجام بیشتري وبافرصت بعد کاراي میتونیم میشه تموم خریدلباسه که کارا

  :کرد نگاهش مردد مسیحا

  مطمئنی؟_

  ...ببینمش میخواد دلم خیلی...ببینم میتونم مهاساروهم تازه...آره_

  ...کند حرکت جدید تادرمسیر رفت بیرون خروجی وازاولین آمد مسیحا لب به لبخند

 ومدلهاي آنقدرمانکن.یافت وعروسی تانامزدي شب شیک هاي ازلباس فروشگاهی راشبیه اطراف،آنجا به بانگاهی

 رحط درمورد زدن چانه مشغول شنید،گویا رامی گفتگوها اماصداي دید رانمی کسی تقریبا که بود سرراهش مختلف

 دايص باشنیدن اما برود طرف آن شد،خواست زوم پیراهنی روي نگاهش که بود اطراف تماشاي مشغول.بودند لباسی

  ...وبرگشت شد منصرف دخترجوانی

  ...مااینجاییم..داداش سالم_

  ...رساند آنها به زودتر را خودش مشتاق ونگاهی بلند هایی باقدم مهاسا که رفتند وپیش داد تکان مسیحاسري

  ...میبینمت خوشحالم خیلی واي...تمناجان سالم_

 همان به. مهاساست همان دارد مسیحاراهم چهره ته که وبلندقد باریک دخترك این برخوردفهمید تمناازاولین

  :گفت مهاساباذوق..رافشرد ودستش رابوسید اش گونه وصمیمانه کرد احوالپرسی گرمابادخترك

  ...نازي ازبس ملوسک میذاشتن بایداسمتو...حد تااین امانه است سلیقه خوش داداشم میدونستم_

  .نده خجالتم...ممنونم_

  ...باشیم حرفاداشته ازاین باهم قرارنیست که خجالتوبذارکنار_

  :داد ادامه آرام تمنا کنارگوش

  ..خانم خوشگل داریم دوست مام ولی نمیرسه مجنونم داداش هاي عاشقانه پاي به البته
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  :پرسید کنجکاو مسیحا کردکه آرامی تمناخنده

  نیست؟ دورازادب درجمع کردن پچ پچ_

  ..شرمنده...بودداداش دخترونه_

  :رابست دخترها نیش فرح بسته رساویخ صداي موقع همان

  ...منتظره گوهرخانم...بعد براي بمونه وبش شما؟خوش کجایید پس_

 که زد خودنهیب به اما شد پشیمان آمدن واز گرفت اوج قلبش تپش کردناخوداگاه نگاه وچشمهایش فرح به تمناوقتی

 باهم. ایدکناربی اش دوستانه چندان نه بارفتار خاطرمسیحا به یاکمترینش آورد دست زابه زن این دل وباید است راه اول

 چشم شتوپ داد جواب ویخ انداخت مسیحا به پرازدلخوري ونگاه تمنا به اي خصمانه نگاه فرح.کردند وسالم رفتند پیش

  :وگفت انداخت تمنا سرتاپاي به نگاهی بود گوهرخانم همان معلوم ازقرار که زنی.کرد نازك

  !نباشه مناسب بازم سفارشیتون سایز فکرمیکنم...الهی خانم گفتید که ترازاونه ریزنقش_

  :وگفت لبخندزد دخترك داشتنی دوست چهره به بانگاهی سپس

  !ستودنیه اش زیبایی واقعا اما_

. کند اهشانوبرنگ وبر کند وول شل تشکري توانست فقط بود ندیده لباس درمورد زن ابتدایی حرفهاي درشوك که تمنا

 هنسخ وفهمید برخاست ازنهادش آه فرح باحرف که میخواهد چه بپرسند وحداقل نشود شمرده آنقدرحقیر امیدواربود

  ...است شده پیچیده

  !بپوشه کنن بگیدآماده لطفا لباسو...گوهرخانم داریم ماعجله_

  مادر؟ لباس کدوم_

  :برگشت طرفش به فرح تیز نگاه مسیحا بادخالت

  ...ایشون نامزدي لباس_

 امسیح که دهد شکنی دندان جواب میخواست آمد،دلش بدش» ایشون«وتحقیرآمیز غلیظ ازلفظ چقدرتمنا که واي

  !باشه داده سفارشی تمنا نمیادقبال یادم اما کاراینجاییم همین براي چون شدم متوجه_:گفت

  میدونی؟ صالح اگه البته...من روبسپاربه کارها بقیه کافیه شدي عاشق شما_

 شپی بحث کردن جمع براي تمنا که بگوید چیزي وخواست شد برزخی راسوزاند،مسیحا دخترك دل زن کالم نیش

  ...دارد هم زبان دهدکه نشان خواست ،درواقع کرد دستی

  کاروببینم؟ طرح اول میتونم اما شماستودنیه قطعاسلیقه_
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  :ببازکرد دخترك مقابل راازژورنال وطرحی کرد نازك چشمی پشت فرح

  !باشه مناسب تاسایزت حاالبروبپوش..اینه_

 پیراهن هیق آباد تاناکجا اما میزد لباس به بودن معمولی برچسب بوداگر انصافی بی..ازسرتمناپرید هوش طرح بادیدن

  :کرد سربلند فرح حرصی باصداي...میکرد تن به نامزدي مختلط جشن رادر آن عمرا..بازبود

  چراایستادي؟ پس_

  ...نیست من مناسب مدل این راستش...آخه_

  داره؟ ایرادي چه_

  ...مادر نیومده خوشش که اینه ایرادبزرگش_

 وروي خندبالب مهاسا که تابرگردد تمناراگرفت دست مسیحا وقتی برگشت،مخصوصا فرح چهره رنگ مسیحا حرف بااین

  :کند راجمع افتضاح این کرد سعی خوش

  ...نشست دلت به شاید میپوشیدي خب...جان چراتمنا_

  ..اش بازیقه مدل اما نیست شکی درزیبابودنش_

  :گفت اینبارگوهرخانم

  ...کن ن بارامتحا یه والاقل ماروهدرنده زحمت...خانم عروس هستن مدل ترین وشیک بازترین عروسادنبال همه_

  :گفت وباتحکم فشرد تمناراآرام دست مسیحا

  !درکارنیست اجباري_

 يراهرو سمت به وگوهر مهاسا وهمراه راکشید دستش.کند مهاساعمل حرف دادبه ترجیح همه به اجمالی اماتمنابانگاهی

  :مسیحاتوپید به فرح...رفت پشتی

  چطوره؟...بکش دادم سرم لباس خاطریه به میخواي_

  :باشد کردآرام مسیحاسعی

  !کنه انتخاب خودش میل به بدید اجازه...مادر نیست درست رفتارتون_

  ... که باشه خودش میل به_

  !کنه وخرید بره خودش باخانواده تاهرجاخواست میگردونم برش بشنوم،باورکنید حرمتی بی اي ذره اگه...مادر_

  :شد برشته گندم مانند فرح
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 روي سنگ داري خاطرش به وحاال انداخته دامت به دختر این جاذبیت وم کد که هنوزدرحیرتم من...مسیحا کن بس_

  !میکنی یخم

 بود يا هردختردیگه نظرتون به...ببندید روش به چشماتونو ومیخواید دیدید ازش االن که ومهربونی معصومیت همین_

  میکرد؟ همراهیتون راحت

  !سوارمیشه سرم هم بچه ذره یه باوجودتوهمین_

  :گفت مسیحاکالفه

  ...ازاومدن نکنید پشیمونم...مادر_

  :گفت وبامالیمت رفت پیش مکث مسیحابااندکی که کردوروبرگرداند غرولندي زیرلب فرح

  ...پس...مادر برقرارکنید خوبی رابطه باتمنا شمامیتونید_

  !گذاشتی من دل وبه شدنت خوشبخت آرزوي همونطورکه مسیحا میمونه دلت به آرزویی همچین_

  :وگفت رفت عقب مسیحاخشمگین

 بی کوچکترین قح کسی که نکنید فراموش بذارم،فقط تنهاتون وبارفتارتون کنم سکوت میدم ترجیح بعد به ازاین پس_

  نداره تمنا روبه احترامی

 تنبابرگش.شد نخواهد زیبا ها سادگی این به داستان این اینکه معناي به پوزخندي.وروبرگرداند زد پوزخندي فرح

  :گفت باجدیت فورا ،فرح گوهرخانم

  بود؟ مناسب سایزش_

  ...گویانپسندید اما داره متناسبی آره،اندام_

  :گفت گوهردوباره که شد درهم فرح اخمهاي

  ...داره مشکل لباس بازبودن با انگارفقط داره مدلشودوست البته_

  !نداره هم تقصیري...خب خبره روزبی ازمد_

 خصمانه انگاهب تمنا. بازگشتند صحبت ومهاسادرحال تمنا موقع کند،همان راکنترل تاخشمش کشید عمیقی نفس مسیحا

  ....باشد کردریلکس وسعی کرد راصاف صدایش کرد،سپس مکث اي لحظه فرح

  ...اما الهی خانم نظیره بی سلیقتون_

  ...درکارباشه امایی قرارنیست_
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  :کرد مداخله بود،مهاسا نکرده قدرصبوري این عمرش تمنادرآمد،به حرص

  !ببینه وتنشت داداشوصداکنم نذاشت حتی...بپوشه نمیتونه اونقدرباز...خب میگه اماراست بودمامان قشنگ خیلی توتنش_

  :باتمسخرپوزخندزد فرح

  !دخترجون شده پاافتاده پیش کمی روش این_

 این پذیرش رابراي وخودش رسید نظرمی به کالفه کرد،اوهم مسیحانگاه به ودرمانده اوگذشت کالم تمناازطعنه

  :گوهرگفت که بگوید چیزي مهاساخواست بحث شدن جمع براي.میکرد سرزنش همراهی

  .بدوزم برات کت نداري،میتونم مشکلی مدل با اگه_

  :گفت تمنامستاصل

  !رونمیگیره لباس اون امابازي رومیپوشونه سرشونه فقط کت_

 خرینآ طبق والبته داره پوشیدگی هم نزدیکه الهی خانم طرح به هم تقریبا که بدم نشونت طرح یه بیااینجا خب_

  .برمیدارم وتامدتی کالطرح شماخواستی اگه که کردم مانکن وتن زدم دوختشو اولین صبح امروز همین..مدروزه

 هک بود پیراهنی همان درواقع که زن نظر مورد لباس بادیدن.افتاد راه زن دنبال ودوباره کرد وتشکر زد تمنالبخند

 داروکارشده هدنبال دامن که شیک سادگی ودرعین دکلته پیراهنی....آمد لبهایش به لبخند نشست دلش به ورود درابتداي

  :گفت بزند،مسیحا حرف کسی ازاینکه قبل...داشت دوست لباس هرقسمت رابیشتراز اش

  ایستادي؟ ورودمقابلش موقع که نیست همونی_

  :داد وسرتکان کرد رالمس پیراهن لطیف جنس تمنابالبخند

  !نیست قشنگ نظرت به_

  !نداره حرف سلیقتم البته میشی معرکه توهرلباسی توکه_

  :گفت اوباخنده که کرد مهاسانگاه تمنابه

  !دیگه اي سلیقه خوش معلومه لباس واین داداشم ازانتخاب_

  :وگفت کرد آرامی تمناخنده

  !بازه کامال هاش سرشونه اینم اما ممنون_

  !شبه یه...تمنا بیخیال_

  !شبازیاده ازاین_
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  :گوهرگفت

 می ارهدوب ،برات نداشتی دوست میشه،رنگشم حل باکت داره،دیگه چاره راه یکی این اومده خوشت اگه حاالبروبپوش_

  .دوزم

  :داد سرتکان پیراهن اي نسکافه رنگ به تمنابانگاهی

  خوبه شه،رنگشم گرفته بازیش باکت اگه_

  .....بیارنش هابرات بچه بگم تا بروتوپرو پس_

  :دز دورش وچرخی کشید اش برهنه سرشانه به دست باذوق داشت،مهاسا تن پروبه رادقسمت بعدپیراهن چنددقیقه

  ...توتنت بینه داداشوصداکنم برم..میاد واقعابهت...تمنا واي_

  !بگو مادرتم به_

  :وگفت کرد مکث اي مهاسالحظه

  ...ولی ندن نظرخاصی شاید جان تمنا_

  :رابوسید اش وگونه مهاساخندید تمنا بالبخند

  !بزنه وآتیش آب خودشوبه داشت مسیحاحق...دختر توچقدرماهی که حاالفهمیدم ازهمین_

 فرح. نکرد مک لباس اززیبایی چیزي حقیقتا که وپوشید گوهرگرفت ازدستیار را کت او وبعدازرفتن کرد آرامی تمناخنده

 بقیه...نیامد سردي تمنااین چشم به مسیحا ولبخندنگاه برق درمقابل اما کرد نگاهش فقط وسرد اعتنا بی

  :گفت تمنا که رفتند زودترازمسیحابیرون

  !کنم لباسوعوض توچرانمیري؟میخوام_

  :گفت پرآتش نگاه برق وباهمان رفت طرفش به مسیحا

  !کن عوض خب_

  :گفت باخنده مسیحا کردکه رادرشت هایش تمناچشم

  !لباسو ببینم درست روشودربیار کت این حداقل_

  !اموگرفته سرشونه فقط کت_

  ...همون حاال_

  :انداخت تمناابروباال
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  !نره یادم ونامحرم محرم کرده سفارش مامانم_

  :کرد مسیحااخم

  ...میکنما تمناتالفی...ونامحرم محرم بازگفتی_

  !برودیگه...نزنه سرش فکرناجوربه ومامانتم کنم لباساموعوض فعالبروبیرون_

 فرستاد برایش بادست اي بوسه ازهمانجا تمنا باخنده که رفت عقب وعقب داد اوتکان براي آمیزي تهدید مسیحاانگشت

  :وگفت

  .برسم حسابت به تابعد باش اینوداشته_

  ....کند دل واوباالخره گذاشت اش گونه روي ودست کرد وشیرین کوتاه اي تمناخنده

 که زمانی.،رسید بودند نازکرده هاهم ثانیه رسیدنش براي که روزي وباالخره شد سپري تندي به فرازونشیب روزهاباتمام

  ...نگاهها ازبرخی لرزید دلش.خورد چرخی تمنا گرفتند،نگاه عقدجاي شده وتزیین زیبا کنارسفره

 عنادارم وپوزخند نگاه داد آزارش که وچیزي...دونگاه خصوصا..بود ترازهمیشه پررنگ خشم هاي زیرشعله نفرت شایدرنگ

 کابوس یداري،ب بایک که رویایی..رویا شبیه بازي یک.. است افتاده راه زیبایی بازي بودکه این شایدمعنایش...بود فرح

  ...دربیداري رویاي ازاین...خواستن همه ازاین...تالش همه ترسیدازاین.شد خواهد

 ار قلبش آینه ازداخل پرمهرمسیحا گرم دهد،نگاه عشق خودرابه بازجاي اش ودلهره ترس شدتاتمام لحظه یک امافقط

 افیک واین مسیحابود...بود شدنش عاشق بهانه...بود قلبش...بود عمرش مسیحایی اودم..داد نجات تنگی نفس ازآن

) بله(کوتاه کلمه رابایک وعمرش احساس همه میل باکمال خواست وکالت بار سومین عاقدبراي که هنگامی پس..بود

  ...کرد مهربان نگاه آن پیشکش

 د،فیلمبردارش قفل مردمحبوبش دردستان نظیر بی باحسی وانگشتانش ماندند عقدتنها دراتاق که نگذشت زیادي زمان

 داخل نرمی رابه گرفت،انگشتش اش خنده عسل ظرف به مسیحابانگاهی.دهد هنرخودرانشان تا بود دورابازیگرکرده آن

  :گرفت تمنا لبهاي ومقابل چرخاند آن

  ...میکنم تالفی بگیري گاز_

  :کرد اي خنده تمناباشیطنت

  ...میدونم...نمیاد دلت_

  !مجانیه امتحانش_

 انگشت دبتوان دندانهایش ازآنکه اماپیش برد راپیش وصورتش گفت اي باشه داشت،تمنا جان درنگاهش شیطنت برق

 به یروزيخودراباپ وشکار نیامد اماکوتاه ،دخترك رسید لبهایش به ازعسل ومقداري کشید پس عمد مسیحابه راشکارکند
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 اما ندک راپاك عسلش به آغشته تالب کرد بلند ،دست بود پرازپیروزي وچشمانش خنده رفت که عقب.گرفت دندان

 رابالب کامش شدن شیرین دیرین سنت اودهد به رفتارش محک براي فرصتی ازاینکه وقبل راگرفت دستش مسیحا

 نتقلم داراو تب تن به اش خورده گره ازانگشتان شد مستولی دخترك برتن که اي ثانیه ولرز تب...کرد اوتجربه هاي

  ...خودداشت جاي که هایش لب...خندید می چشمهایش رفت عقب که زمانی...شد

  ...وتالفی وعسل عشق مخلوط طعم میگن این به..نمیره ازیادم وقت هیچ شیرینیش بودکه ناب تجربه یه_

 شک بی تجربه اولین...داشت دوست التهاب آن درکنار را شیرینش حس اما بود ،داغ گذاشت هایش لب روي دست تمنا

  :وگفت برد سرپیش دوباره مسیحا که نفهمیدچقدرگذشت...بود تجربه زیباترین

  ...کنم تحمل تاشب نمیدم قول کنی نگام اینجوري_

  :وپرسید خورد تکانی تمنا

  شب؟_

 نگاه.شد داغ شرم بارازشدت واین آورد خاطر رابه فیلمبردار حضور چرخید،تازه اطراف به نگاهش مسیحا آرام باخنده

 وقتی.ناختش نمی حیارا اسم به چیزي مرد این انگارحقیقتا.رادزدید ونگاهش شد مزیدبرعلت هم فیلمبردار معنادر ولبخند

  :گفت ازعشق لبریز باخونسردي راتکرارکرد،مسیحا جمله این زیرلب

  .دارم هابرات برنامه... اولشه تازه_

  :کرد تیزنگاهش تمنا

  !باش خیال همین به_

  !شه معترض تونه نمی وکسی زنمی غیرازاون...وواقعیته نیست خیال_

  :گفت اما زد ولبخند شد لذت غرق اوبکاربرد که ازضمیرمالکیتی

  !طوالنیه راه زندگیمون شروع تا هنوز...نرفته یادت که بابام حرفاي_

  ...نامزدش خونه مهمونی میره داماد بعدازعقد داریم مارسم_

  ...رسمانداریم ماازاین... شرمنده_

  شمشیروازروبستی؟ یعنی_

  ...هول داماد مصلحته_

  :کرد نثارش معناداري ونگاه گرفت لبخندمسیحابازجان

  ...بچشم طعمشودوباره میخواد دلم اونقدرکه...میده بیشترمزه کردن تالفی اما زیاده تو نازکردن مثل صبرمنم_
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  ...ندارما شوخی من...مسیحا کن حواستوجمع_

  ...دارم شوخی من مگه_

 بوسه یک اودستور که وزمانی کردند می رااجرا فیلمبردار ودستورات خندیند می باهم آرام گاهی گفتگویشان درمیان

  :کرد وانج وزیرگوشش فشرد دستانش میان ،کمراورامحکم خندید باسرخوشی ومسیحا کرد اعتراض راداد،تمنا عاشقانه

  ...رفتارکنم اول دفعه ولطافت نرمی به نمیدم قول کنی اذیت_

  ...واال مسیحا نکن منوتهدید_

  ...دهد اوگوش حرف به که بود ترازآن مشتاق امااو

 که اشدپ به سروصدایی چنان ورودشان هنگام...رفتند باغ اصلی سالن وبه داد فیلمبرداررضایت همه بااعتراض باالخره

 جان کم نفرت بیشترازآن جمع شادي اما بودند وصال ازاین وخشمگین ناراضی اي عده که داشت حقیقت...بود کرکننده

  ...بود شب آن شده فاش راز مشهودترین همراهی دوهنگام آن درنگاه عشق برق که بود،خصوصا

  :کردوگفت جدا دخترك راازچهره اش خصمانه نگاه مهناز

  کرد؟ روتوشیشه همه خون اونجوري بخاطرش مسیحا که دختري اینه_

  :گفت وحرصی پاشیده ازهم بااعصابی فرح

 زشا حرفی دیگه که بشینم،مسیحا ساکت من که طرفشوگرفتن هم شهریارومهاسا نرسیده مارداره،هنوز انگارمهره_

 ازکجا دفعه دختریه این سروکله نمیدونم اما باشه کنارمسیحا االن ملینا داشتم چقدردوست من که میدونی...ه بهتر نزنم

  ...زد هم به منو هاي برنامه تمام که شد پیدا

  :وگفت وتانیفتاد ازتک مهناز

  ...نشه پشیمون مسیحاازانتخابش امیدوارم اما زیاده خودش ودرشان خواستگارخوب ملینا براي_

 نگه هواس منم اومدن کوتاه..میشه پشیمون خودش مدت ازیه وبعد تمناشده مسحورزیبایی فقط مسیحااالن مطمئنم_

  ...میخوام ملیناروبراش هنوزم من...بره پیش ازاین دختربیش این نمیذارم واال بود داشتنش

  :آمد حرف به بود شده خفه موقت وغیظ ازحرص لحظه تاآن ملیناکه

  ...خاله نشسته چشمتون پیش عروستون فعالکه_

  ...نکشه هم عروسی به شه،حتی دخترخسته ازاین زود مسیحاخیلی میدم قول من_

  :زند ملتهبش چهره به تفاوتی کردظاهربی وسعی باالنداخت ملیناشانه
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 دشخو روي به نشدن سرشکسته براي بشه پشیمونم خاله،حتی ومغروره دنده یه خیلی پسرتون دونیدکه می_

  ...بمونه خودش تواشتباه بذارید نیست،شماهم مهم منم براي نمیاره،البته

 کیه بازي این برنده میبینی«گذشت وازذهنش دودوخت آن رابه توزش وکینه حسود نگاه اش گفته امابرخالف

  .....»آقامسیحا

  :گفت کنارگوشش صدایی

  ....ِملی روزدي کنی،سکته نگاشون اینجوري دیگه ذره یه_

  :گفت میکرد باتمسخرنگاهش که مهران به بااخم

  میگی؟ توچی_

  :وتمناگفت مسیحا جایگاه سمت ابروبه بااشاره مهران

  ...آورده هلوروازکجا این نیست معلوم...پسر این است معرکه اش سلیقه المصب_

  :کرد جمع اشمئاز راباحالت اش چهره ملینا

  ...بگیري خواهرنداره بروببین...آره_

  ...گرفتم می قرض رقص واسه دورزنشو یه واال دراکوال این نداره اخالق...چشموگرفته خودش_

  ..میخوره هم به ازحرفات حالم...شومهران خفه_

  :اوانداخت به معناداري نگاه مهران

  ...قیدشوبزنه دختره کنم کاري میتونم بخواي...ملی اشونخور غصه_

  ...دله بگیري آلودماهی گل ازآب توهم که_

  !باش کارنداشته اونش به_

  ! داشتن دخترونگه این شده که هم کنی روکم واسه اگه..نبره باد میچسبه سفت کالشم...نمیده شغال به مسیحاباج_

  چی؟ نخواستش دختره اگه خب_

  مثالتوروبخواد؟_

 متربهک کردنگاهش سعی. داد رابیرون اش حرصی ونفس داد سرتکان ملینا که داد تکیه عقب وبه ابروباالانداخت مهران

  ...رفت کنارنمی زیبا عروس صورت ازروي مهران پرواي بی نگاه اما دوبیفتد آن
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 اززنان برخی لباسهاي که کند،حقیقتا انتخاب رابرایش لباس آن داد حق فرح به وجوخاصشان جمع تمنابادیدن

 خانواده فرهنگ که خداراشکرکرد بااینحال.بود برده مترپارچه نیم زحمت وبه نبود حمام لنگ به شباهت بی ودخترانشان

 خوبی معناي هم لباس باوجودپوشیدگی برخی گذارد،واقعانگاه نمایش به پروا طوربی راآن خودش نداد اجازه اش

  ....نداشت

  :زد کردولبخند مسیحانگاه عروسکم؟به دفعه یه شدي چراساکت_

  بپوشم؟ بودومیذاشتی مدنظرش مامانت که لباسی اگه واقعا_

  ندیدمش،چطور؟ که من_

  چی؟ ودربیارم کتم بخوام االن اگه_

  :شد مسیحادرهم اخمهاي

  مردچیه؟ بایه بازي خطرناکترین دونی می_

 نتخابا حلی راه چنین خودت به من عشق میزان سنجیدن براي دیگه پس...روغیرتش گذاشتن وانگشت کشیدن خط

  ...وغریتیم وحسود چقدرعاشق که میکنم روشنت خودم...نکن

  ...نبود این مسیحا،منظورم نکن اشتباه_

 پروایی بی همه ازاین خوشی دل منم...نیس من دست اماباورکن سوالوپرسیدي این جوجشن بادیدن میدونم_

  :گفت پرحرارت بالحنی مکث وبااندکی شد خیره لبهایش به مسیحا آمد دخترك لب به که لبخند.ندارم

  !بریم بیابامن امشب...رسوم رسم خیال بی تمنا_

  کجا؟_

  :وگفت برد پیش راکمی مسیحاسرش

  !چقدرراحته برات مردن که میفهمی اونوقت...باشیم خودمون فقط که جایی_

 عریفت رابافاصله مسیحا سال یک بتواند بود بعید اگروامیداد اما شد گرم همسرش نگاه وحرارت احساس همه ازاین تنش

 که رفتاوگ سمت به را انگشتش..کشد خودبیرون تن ازتب تااورا زد شیطنت راه به دارد،بنابراین نگه اش خانوده شده

  :کشید راپس سرش مسیحا

  ...کردم قاطی شیک منم دیدي دفعه یه...مسیحا نزنه سرت به خام خیال_

  ...باشم باهات میخواد دلم که چیکارکنم کمه تحملم_

  ...میگذره بیشترخوش باش حاضرکنارمامانت درحال_
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  :کرد اي بامزه تمناخنده دادکه سرتکان مسیحابالبخند

  .نداره ازم خوشی دل است،اصال تشنه من خون به بدجوري امافکرکنم_

  نیست؟ کافی داره،این توتپش عشق به فقط که منه قلب مهم_

  :گفت وآرام دوخت وعاشقش مردمحبوب ورچشمهاي خاکسترشعله عمق رابه تمنانگاهش

 تلخ نبارو وهیچ تاابدسرکشه عشق هاي شعله این که باورکنم...توکافیه نگاه همین وزندگیم دل بودن گرم براي_

  نمیکنه؟ خاموشش اي شده ونفرین

 قلب...دارم وستد میگنجه توذهنت که بیشترازاونچه میکنم ثابت بهت...میکنه وبیقرارترم گرمیگیره هم باآب شعله این_

  ....داد هدیه تنش اوبه داغ نگاه شدکه تمناپرازآرامیشی

  :جداشد ازهم نگاهشان مهاسا شدن بانزدیک

  ...اخودتونب پاکنیم به زلزله میخوایم...مجلسودریابید باشید،االن داشته عاشقانه مراوده دارید فرصت بعداهم..بابا اي_

  :ظاهرشد هم بهنام سرش پشت

  محفلتون؟ به بزنم یاشبیخون حضورکنم اعالن_

  :گفت جوابی ومهاساباحاضر آورد لبهایشان رابه اوخنده طنزلحن

  ،نه؟ بهنام کنی اجازه وبعدکسب شی مردم واردحریم درنزده داري توعادت_

  :وابروباالداد کرد اونگاه به بهنام

  تو؟ نمیشی چرابزرگ...هامهاسا اي افتاده عقب...ندیدمت چرامن...اینجابودي توهم...اِ_

  !کارو این نکن..بامزه افتادم پس ازخنده..هه_

  ...کنم حلش برات بقیه دورازچشم خودم داري؟بگوبلکه وایرادي عیب چه دیگه..بیخبرم ومن بودي غشوهم پس_

  !بهنام بینمت ریزمی_

  :سرداد بلندي خنده بهنام

  !ایرادداره چشاتم پس_

  ..زشت پسره ازتوبهترم هستم هرچی_

  :گفت اي واطوارمسخره وباادا برد پیش راکمی سرش بهنام
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  ..میرن دخترامی زشت پسره همین واسه حاالکه_

  :ازسرتمسخرکرد اي مهاساخنده

  !کردن توتاسیس هاي مرده کشته وواسه هزارتختخواب اصالبیمارستان_

  هنوز؟ نشدي خل!افتاده راه کیوت اي بابا نه_

  :اوزد بازوي به محکم اي وضربه درآمد مهاساکفرش

  ...و تویی خل_

  ...ودخترخالم من_

  ...ملینات دخترخاله البته_

  :مجددگفت اي باخنده بهنام

  زده؟ مبركغ چطوري سروقتش؟ببین وبرم کنم گوشامومخملی من روبگیري،موافقی ملینا بري خرنشدي مسیحاتوکه_

  :مهاساباپوزخندگفت

  !اید مونده عقب میاین،جفتتون همم به اتفاقا_

  توروبگیرم؟ بیام داري شد،دوست حسودیت چیه_

  :اودرآورد براي وشکلکی کشید درهم مهاساچهره

  ..،بدو میفتم پس دارم ازعشقت آره_

  :مسیحاراشنید آرام زمزمه بهنام میان درآن

  !زهرمارنشده بهم چی تاهمه کناربهنام گوشه وببریه نکبت مرتیکه برواین بازي مسخره جاي به_

  :وگفت رفت درهم رسید،اخمهایش مهران وبه کرد رادنبال ردنگاهش باتعجب بهنام

  ...واال پیدانکنه توباغ خالی اتاق آوردي شانس...برنمیداره دست اینجام آشغال_

  ...شه ماتموم جشن اسم به که اینجانباشه بکنه خواست کاري هرکثافت_

  ...نداره ازخودش کمی دست باهاشه که هم دختره اون...نباش تونگران..میزنم خطروبراش زنگ میرم_

  شمادوتا؟ میکنید پچ پچ چی_

  :وگفت کنارآمد مهاسابهنام معترض باصداي
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 که هیاهو سطو ببر باخودت دوتاکبوترعاشقمونم...بلدي هنرنمایی چه بروببینم!...جغجغه شب شویه خیال جیغوبی جیغ_

  !بترکه مجلس

  !دستوربده شمافقط...امر اطاعت_

  :کرد کوتاهی خنده بهنام

  ...کالنبینمت که است روسربنده شماجات_

  ...بهنام_

  ...وسط وبپریم بذاره عشقوالنه آهنگ یه بگم جی دي به میرم من...ببخشید..بابا خب خیلی_

  !عجب چه_

  !بدي دوررقصو افتخاریه که شرطی به_

  ...زدودورشد دخترك معناداربراي وچشمکی

 مسیحادوربدنش دستان که رفت عقب کمی وکالفه خسته...کشید می خط وروانش اعضاب روي مته مثل شلوغی

  :کرد شد،اعتراض محکم

  ...مسیحا کن توروخداولم_

 کرانزدی سرش بود،کمی همراهی واونیزمجبوربه داشت ادامه آهنگ ریتم کرداماهنوز راشل دستش مسیحامتحیرحلقه

  :پرسید ونگران برد

  خوبی؟_

  :گفت وکالفه تمناخسته

  ..تنموخورد تمام که لباسم این...میخوره هم به داره حالم...شدم خسته_

  :اوکشید پشت مسیحادست

  اي؟ خسته ازچی!لطیفه که پیراهنت چراعزیزم؟جنس_

  !دیگه بشینم برم اصالمیخوام...امشب بیخود شدن ازطوالنی_

  :کرد وخواهش داشت نگه مسیحااورامحکم که برود عقب خواست

  ...خاطرمن به...شه تموم آهنگ کن تحمل دیگه چنددقیق_

  کردم؟ نمی جشنوتحمل این هم لحظه خاطرتونبودیه به_
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  کرده؟ ناراحتت چیزي_

 داماکن راخالی دلیش دق بازکردتا بودلب لبریزشده وصبرش آمده جوش به خونش برخی هاي وطعنه ازنگاه تمناکه

 دش پشیمان...چیزگذرمیکرد ازهمه بخاطرش که اویی...خورد تکان اوافتاددلش نگران چشمهاي به چشمش که همین

 نمیداد،باای دستش ازروشدن نشان معنادارمسیحا نگاه هرچندکه..کردلبخندبزند وسعی شد همراهش آرام...ازاعتراضش

  :گفت حال

  .شدم خسته نیست،فقط چیزي_

  :زدوگفت زل چشمهایش مسیحابه

  دفعه؟ کردیه حالیت به حالی اونجوري که شنیدي چی_

  :گفت بااطمینان پس باشد نابودگرش مسیحامیتوانست اماعشق داشت معنادارجان هاونگاههاي زمزمه

  .کردم حرفهاآماده ترازاین سخت خیلی خودموبراي من...معناست بی باحضورتوبرام باشه که هم هرچی_

  !کافیه وهمین بخشیده توروبهم که اززندگیه زمزمه زیباترین هاهم هاوطعنه زشتی همه تورومیبینم وقتی

 ختركد پیشانی راروي شدوپیشانیش اومحکم دوراندام نرمی به دستش.شد وآرامش عشق پرازانوارنورانی مردجوان نگاه

  :کرد زمزمه وعاشق پراحساس..قرارداد

  ...من رویایی پري عاشقتم!...باشه پنهان دنیاتوآغوشم همه اینکه...شه ابدي لحظه تااین دنیاموبدم همه حاضرم_

  ...داد اوهدیه رایکجابه وعشق آرامش کردهمه رالمس. دخترك پیشانی نرم لبهایش که وزمانی

  

  

  :هفتم فصل

  :شد بودنزدیک موهایش کردن جمع مشغول اوکه شدوبه وارداتاق ترانه

  !منتظره وقته نیستی؟مسیحاخیلی هنوزآماده_

  :مادربرگشت سمت رارهاکردوبه موهایش

  مامان؟ هست مقبول ظاهرم...شد تموم_

  :کنارمیززد وبه میدادبراندازکرد زیباترنشان حاالازهمیشه راکه دخترك سرتاپاي باشعف ترانه

  !داده تغییرت کلی موهات ترشدن روشن دودرجه یکی...بزنم چشمت خودم میترسم_
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  .مامان ندارم زیاددوست اماخودم_

  !داري نگه اوآراسته خودتوبراي...باشی شوهرت دلخواه بایدبه دیگه االن_

  :وگفت تررفت نزدیک سپس

  ...تمنا نره یادت سفارشام...باشه همین باطنتم که شرطی به ومقبوله عالی ظاهرت_

  :کرد تمنالبخندزدوسرخم

  ...سعیمومیکنم چشم،همه_

 وکمور مباداازسرلج...باش زدنت رفتاروحرف مراقب...مهمونشونی باره اولین بعدازعقدتون دخترم...تمناجان کن گوش_

  شه؟ دلخوري موجب که بزنی حرفی کنی

  کنم؟ درست ناراحتی الکی ام دیوونه مگه_

 باشه ندي؟هرچی جواب موقع ،یه کنه بدقلقی کم عقدیه جشن مثل ممکنه مادرمسیحا خب..برم قربونت نه_

  ...نیعمرسرک یه خانواده بااین میخواي...دار احترامشونونگه...دوروازه گوشت ویه درباشه گوشت یه...بزرگترومادرشوهرت

  شد؟ تموم..میدم قول...مامانم چشم_

  !وبري حرفاموجانذاري همه ازاینجارفتی که شرطی به آره_

 زیاددیرنکنند شب تاکیدداشت که آخرمادر ودرسفارش گفت بلندباالیی چشم مادر گونه کردوبابوسیدن کوتاهی تمناخنده

  .....رفتند بیرون ازاتاق باهم وبعدازآن کرد سرخم

 راتعیین رزيم حاالباطرزنگاهش ازهمین میکرد،انگار ناراحتی بود،احساس نشسته آلودفرح متکبرواخم دربرابرنگاه ازاینکه

 ضاکمبرف حاکم وسکوت نگاه امازیراین باشد تفاوت میکردبی سعی...رادهد اخطاراول ازمرز گذشتن درصورت میکردکه

  :رهاشود کننده خفه باتالق درآن وپازدن کردتاازدست عمل ناجی یک شهریارشبیه صداي شودکه بودله مانده

  حالن؟ درچه وکوچولوش خواهرت خانواده...بودن پدرومادرخوب..تمناجان خب_

  :پیداکرد لبهایش خودراروي جاي میبخشید،لبخند آرامش بانگاهش همیشه مردمهربان فرحنازاین بالعکس

  ...رسوندن سالم وخیلی خوبن ممنون،همه_

  :گرفت دست رابه کالم رشته مهاسا

  !کن لباساتوعوض تمنا؟بیابریم بامانتوبشینی میخواي_
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 زخدمتا یکی که تمنارسید گوش به اش زنانگی ظرافت درعین البته مقتدرومحکمش بالحن فرحنازهم صداي باالخره

 ستنازبرخا اماپیش نخورد تکان مهاساازجایش یعنی کند،این همراهی لباسهایش تعویض تاتمنارابراي راصدازد کارها

  :راگرفت ودستش برخاست تمنا،مسیحا

  !کنم همراهیت که منه وظیفه_

 شپی اي مساله راه اول درهمین خواست کرد،نمی مسیحانگاه به دورنماندومستاصل دخترك ازچشمهاي فرح غره چشم

  ...کرد همراهی به واورامجبور راهنمایی پله راه سمت وبه امامسیحالبخندزد بیاید

 مسیحاچرخ ولوکس بزرگ دراتاق هم نگاهش فاصله کشید،درهمان لباسش به ودستی کرد راآویزان مانتو

  :ولبخندزد آمد خوشش اتاق وخاکستري اي سرمه ازترکیب...خورد

  طراحه؟ کارکدوم...اتاقت داره قشنگی دکوراسیون_

  اومده؟ خوشت...زدن برام ودادم طرح...خودمه سلیقه_

  ...بودم ندیده زیبایی این مدوربه طرح...تره قشنگ چی ازهمه خوابت سرویس...خیلی آره_

  :وبالبخندگفت رفت مسیحانزدیک

  ...میدیم سفارش اومد خوشت میکنم طراحی برات...توذهنمه خودمون خواب اتاق واسه اي معرکه طرح چه دونی نمی_

 ايه نگاه درمقابل آورد،خصوصا می وشرم هیجان به راهنوز دخترك معصوم قلب درزندگی اشتراك کلمات بکارگیري

 شسرکش براحساس هم وکمی کند رامرتب تاموهایش برگشت آینه سمت وبه رادزدید نگاهش...ومعنادارمسیحا عمیق

  .کند غلبه

 و یدرابوس گوشش الله نرمی به.کرد راحس تنش گرماي خوبی به.گرفت درآغوش ایستادوکمراورا سرش مسیحاپشت

  :گفت

 ام وبچه زن دیدي دفعه یه...هالکتم میدونی وقتی کن منوتشنه کم..زاره کارجفتمون که روبگیري ازمن اینجوري اگه_

  ...ام خونه اومدن باهم

 آغوشش میان تراورا ومحکم کرد آرامی دادن،مسیحاخنده جواب براي اش عجوالنه وبازگشت تندتمنا العمل باعکس

  .فشرد

 فظل که زمانی مسیحاخندید،خصوصا اخم ودرمقابل اوگریخت آغوش تمنازودترازحصار درخورد به که کوتاهی باضربه

 براي که هابود خدمت ازپیش یکی.داد ورود اجازه شخص بفرماییدبه کلمه وباگفتن کرد رازمزمه محل بی خروس

 دیدکه معنادارمسیحاراهم نگاه دم وهمان تمنانفوذکرد قلب به بدي حس.کند صدایشان بود آمده امرازفرح اطاعت

 چنددقیقه مسلمادرعرض...زد بدتمنادامن حال به هم شرم...بود تعجیل این معنادرپس هزاران.گریخت ازچشمانش
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 کرد امرخصر خدمت پیش تندومحکم مسیحاباکالمی.باشد واداشته العمل عکس رابه فرحناز که بیفتد اتفاقی قرارنبود

  :گفت پاکردن پاوآن این تمناباکمی...ورفت کرد اطاعت دخترك...برمیگردند خودشان که وتاکیدکرد

  ...حاضرم بریم،من_

  :خودکشید سمت واورابه برگشت طرفش مسیحابه

  !نیست اي عجله_

  ...آخه_

  وسطه؟ وحروم حالل هنوزبحث نکنه...کنم خلوت کم یه بازنم میخوام...نداره آخه_

  :وگفت کنارکشید را خودش تمناکمی

  ...منتظرمونن نیست،پایین مناسبی موقعیت االن همونطورکه...نیست درمیان هم لجبازي امابحث!نه_

  ...گندنزند تا فرستاد رابیرون اش وعصبی عمیق مسیحانفس

  :گفت وکالفه اوکشید صورت به دست

  ...سال یه به برسه چه نمیکنم تحمل ماهم یه من بره بخوادپیش اینجوري_

  باشه؟...بریم بهتره_

  :برد راپیش وسرش آورد مردجوان لبهاي لبخندبه دخترك داشتنی دوست ونگاه معصوم لحن

  ...داره اماشرط باشه_

  ....کرد راقفل هایش لب عشق بزند،عطش اوحرفی ازاینکه وپیش

  :رفت وپیش لبخندزد بادیدنشان.هابود ازپله باالآمدن آمدند،مهاسادرحال بیرون که ازاتاق

  بیاي؟ دارم،میشه کارت چنددقیقه تمناجان_

  ...مهاسارفتند اتاق سمت ودخترهااینباربه برود دادپایین کرد،مسیحاترجیح استقبال تمناباخوشرویی

 پرانرژي شخصیت گویاي اتاق فانتزي ودکوراسیون رنگ.آورد لبش لبخندبه اتاق فضاي به اش اجمالی نگاه

  افتادي؟ جن یادظاهرکردن به قرمز رنگ بادیدن توهم تمنا؟نکنه میکنی نگاه چرااینجوري_.مهاسابود

  :کرد وتعجب گرفت اش تمناخنده

  جن؟_
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  :مهاساخندید

  !دیگه خله...ظاهرکرد ن اینجامیشه میگه بهنامه عقیده_

  ..ازش اومد خوشم...خوشگله اتفاقااتاقت_

  خودتً  مال فکرکن..آزادي استثنائاتو ازش دراستفاده_

  :داد وادامه کرد لحنش چاشنی شیطنت

  ...درخدمتم روزي شبانه گذاشت امون بغلی اتاق صاحب اگه البته_

  :ولبخندزد نشست مبل روي.تمنامنظوراوراگرفت

  ...بعدا نشی پشیمون ازتعارفت_

  ...بمونه من دل تنگ عشقش بذاره عمراداداش...شم پشیمون عمرامن...بود دوسره عمرا این البته..عمرا_

  ...میکنم ثابت بهت بمونم مجبورشدم اومدکه پیش فرصتی اگه_

  :پرسید مهاسابذاکنجکاوي

  مونی؟ نمی امشب مگه_

  !نه_

  چرا؟_

  :گرفت اش مهاساخنده چهره ازحالت

  میکنی؟ نگاه طوري این چرا_

  خب؟ بمونی چندروزي فکرمیکردم من_

  .میشم تکراري...بسه چندساعت همین_

  !نکن اذیتش...داداشم داره گناه مسیحا!...نشوتمنا لوس_

  ...دیگه منه خانواده ازاصول یکی این خب_

  شه؟ رعایت باید محدودیتا این همه سال یه تواین یعنی_

  :کرد راجمع لبهایش دادومهاسا تمناسرتکان

  نیادباال؟ اتون خونه ازدیوار دفعه یه شرایط بااین مسیحا...بابا میگیرید چقدرسخت_
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  !داده توضیح شرایطوبراش بابام...نباش نگران_

  :داد وسرتکان کشید عمیقی مهاسانفس

  !داداش کنی اش خفه باید حاالها حاال که تندت وتب عاشق دل واسه بمیرم_

  :داد اوادامه به ولبخند باچشمک سپس

  !میشه مافات جبران..نگرفتن ازش روزوکه البته_

  :وگفت اوزد بازوي به آرام اي ضربه تمنا

  تو؟ نداري اي کاردیگه_

  :مهاساخندیدوبرخاست

  !صبرکن دقیقه یه..چرا_

  :افتاد گردش به شده چیده مرتب کتابهاي روي تمناهم ونگاه رفت اش کتابخانه طرف مهاسابه

  میخونی؟ ازپزشکی اي رشته چه راستی_

  بودم؟ نگفته!مامایی_

  نزدي؟ چراتخصص کردم،خب شک اما چرا_

 لیو هنربخونم میدادم ترجیح نبود مامان قهراي اگه!نداشتم زیادم درس ،حوصله دارم رودوست رشته این اینکه ضمن_

  .دارم دوست خیلی روهم رشته این خب

  چندهستی؟ ترم_

  ندادي؟ توچراادامه راستی!...سه_

  :باالداد تمناشانه

  ..ولی پشیمونم کمی یه االن البته نداشتم اي عالقه_

  !کن اقدام امسال نداره،همین ولی_

  !میشه چی تاببینم..هست مسیحام اتفاقاپیشنهاد_

  !بابانشه غافلگیرانه داداشم نمیدم واالقول کن زوداقدام_

  :گفت ومعترض گرفت شرم وگلگونی تمناداغی هاي گونه
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  ..مها_

  :کرد شیرینی مهاساخنده

  !بره قربونش عمه....جون_

  :وگفت نشست کنارش دوباره مهاسا.کرد نگاهش چپ وچپ خندید تمنا

  ...برده باهم امونو همه دل که باشه مادربچه کردن نگاه طرز این فداي اول عمه البته_

 تابالذت بود این هم ومهرانا فرح نظر کاش«زد چنگ دلش ته اي اماغصه کرد واظهارعالقه زد مهربانی تمنالبخند

  ...»میبرد بهره روزهایش ازاین بیشتري

  :مهاساراشنید مهربان وصداي گرفت فاصله ازافکارش مقابلش شده زیباکادوپیچ اي بسته بادیدن

 یه فتمر که خریدي اولین بعدازاون...نشست دلم به ناخوداگاه مهرت باراسمتوآورد اولین براي مسیحا که روزي..ناقابله_

  ...موقع اون چندبرابر االن لبته..دارم دوست خیلی منم بدونی که توگرفتم واسه کوچولوهم یادگاري

  ...وتشکرکرد راگرفت تمناغافلگیرشده،بسته

  کنم؟ بازش میتونم_

  ...حتما_

  ..زد برق چشمهایش میخورد چرخ باآهنگ رویش اي رقصنده عروسک که زیبایی موسیقی جعبه بادیدن

  فانتزیم؟ وسایل این عاشق من ازکجامیدونستی..مها خوشگله خیلی_

  !اومده خوشت دارم،خوشحالم خاصی فانتزیاعالقه این به خودمم آخه_

  ..بپیوندند جمع تابه برخاستند ازدقایقی وپس کرد اي تشکردوباره دخترك برگونه. اي تمنابابوسه

  ...کناروسایلم اینوبذارم من مهاجان_

  ...بریم باهم_

  ..یکندم براندازش معنادار بانگاهی مهاسا دید که وبرگشت مسیحاگذاشت اتاق داخل وسایلش کنارباقی را تمنابسته

  ..بیاد مسیحا بگم کنم قفل روت به درو_میکنی؟ نگاه چرااینجوري_

  ...مها_

  !بمونه خالی اتاق این نیست حیف...میدزدمت میام کنی اذیتش خودت جون_
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 ارشافک وخنده اماباشوخی »میشم موندگار اینجا خانموکردم فرح ازسوي بیشتر حقارت هوس اگه«تمناگذشت درذهن

  ..رفتند وبامهاسابیرون زد راپس

 این به وردهخ شکست خبربود؟قراربودلشگر چه.رفت گیج سرش غذاودسر نوع بباچندین شده وتزیین میزرنگین بادیدن

 هسخر درچشمهاي راه امامیان چرخید نگاهش سلطنتی میز پشت صندلی شدن کشیده ؟باعقب بیاورد پناه خانه

 ندلیص روي حرف بی بدش حال کنترل براي.کوبیدند برسرش محکمی پتک شد،انگار قفل فرح گروتحقرکننده

 بیشترش تمسخروتحقیرش ومایه رهانشوند تاازسستی داشت نگه رازیرمیز دستهایش.رهاشد نشست،تقریبا

 ستشد کشنده نگاههاي آن جدیدبراي شایدگزکی پایید می را حرکاتش تمامی که نگاهی درمقابل نشوند،خصوصا

 کاش...خورد هم رانداشت،به کردنش کات وقصد انداخته راه به مادرشوهرش که خاموش دوئل ازاین حالش... آه..بیفتد

  ...اما میشد دلش به وکمترخون ریخت می بودرادور کرده گوشش آویزه مادر که وسفارشهایی مصلحتها

  بکشم؟ برات عزیزم،چی_

 نتیشیط اما غذابکشد وخودش تشکرکند اوکشید،خواست سوي رابه حواسش مسیحاکنارگوشش وآرام مهربان صداي

 رشمهپرک لبخندي»ازرونمیرم حرفا بااین که میکنم ثابت رفتارکنم؟ محتاطانه اش چراهمه...«تلنگرزد ذهنش گذرابه

  :وگفت اوکرد نگاه پیشکش

  ...فعال سوپ کمی_

 یدکش می ونشان خط باچشمانش برزخی که خورد چرخ فرح سوي تمنابه زیرکانه کردونگاه راخم سرش مسیحاکمی

  ...میشد مادرشوهرردیف به ملقب زن این احیانادرذهن که القابی آمداز قدربدش وتمناچه

 وبها حال فهمید مسیحاانگار.میخورد هم به دلش غذا جاي میخوردبه فرح که حرصی رابردواز لذت نهایت مسیحا ازتوجه

  :برد گوشش وسرکنار جانیست

  میخواي؟ چیزي_

  :گفت وناخوداگاه سرچرخاند

  نمیخورین؟ دیگ ته شما_

  :آورد لبش به مسیحاخنده متعجب نگاه.خواست واقعادلش لحظه امادرآن پرسید اي مسخره سوال چه

  زده؟ خشکت که چیه دیگ ته نمیدونی_

  :مسیحاآمد لبهاي لبخندبه

  ...تاحاالنخوردم ولی..چرا_

  !من مثل شدي دائم مشتري وشایدتوهم کنی امتحانش امشب میشه_
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  :دیگرمیزخورد ازسوي فرح صاف خطرباصداي زنگ موقع وهمان مسیحاباالرفت ابروهاي

  !شزدکنگو هم ایشون به پسرم،پس یادداري به حرمتاروهمیشه باشه،شماکه پنهانی ومکالمه بحث دورکه میزبه ازآداب_

 مهبرض واحترامش نبود میشداگرمادرمسیحا کارآسانی اش خرخره جویدن»ایشون« گفت می لحن بااین فرح وقتی

  :تبود،گف »ایشون«ازنظرمادر که عشقی حرمت دردفاع ومسیحا شد خالی برقاشقش بافشار دخترك حرص...تمناواجب

  ...بودید موضوع یادآوراین خودتون...مادر باشم میهمانی دراولین همسرم براي خوبی میزبان میکنه حکم ادب_

  :زد دادونیشخندي باتمسخرسرعقب فرح

  !بگو خدمت پیش به داري احتیاج چیزي تمناخانم...صدالبته_

 یدنکش باپیش اما نزند دیگ ازته حرفی دعاکردمسیحا دم زدتاتشکرکند،همان بیرون اش زورازحنجره تمنابه صداي

 اقوسن شبیه دوباره دارفرح زنگ صداي.سرمیزحاضرکنند دیگ ازته ظرفی کرد درخواست خدمت ازپیش مسیحا مساله

  :کوبید برسرتمنا

  ...غذا همه چیکار؟این میخواي دیگ _

 اتفاقاخوب..باشن کرده فراموش همه نمیشه داره،دلیل طعمی چه وچرب روغنی دیگ ته این کردیم مافراموش چون_

  ...ببرم بهره ازش جون خانم پخت یاددست به تامنم خواست خوشگلم شدعروس

  :ردشد ازقلبش غافلگیرانه فرح کنایه کرداماتیرتیز شهریاردلگرمش مهربان ولحن نگاه

  ؟ بازگوکنم شماهم روبراي پرستیژخانوادگی تمناخانم جداي باید_

  :داد ادامه میفشرد رادردست قاشق همچنان تمناکه به مسیحامستقیم پرآتش نگاه اعتنابه وبی

  !کنی گوشزد نامزدت به ماروهم آداب کمی بهتره مسیحاجان...است ممنوعه ما برسرمیزغذاي درخواستها این_

  :آمد حرف به ازمسیحاخودتمنا پیش

  !شد جام نابه درخواست باعث شما باآداب ناآشنایی...عذرمیخوام_

 مادوختن شتباها به چشم که اقوامی سوژه تا بیادکافیه پیش اشتباه این یامیهمانی یکباردرجمع چون تکرانشه بهتره__

  !شه جلب

  ...نمیاره ومنزلت شخصیت شان وذائقه سلیقه اختالف_

  :داد ادامه احترام درکمال ولی فشرده هم به اززورحرص تمنا ولبهاي شد سرخ فرح چشمهاي

  ...نمیکنم مخالفت من میفرمایید امااگرشما_
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 ونگاه ادد ترجیح دادزدن رابه عمیق مسیحانفس.سرداد بشقابش رالغوکردومیگورادر دیگ ته دستورآوردن ازحرصش فرح

 الفاصلهمسیحاب.برخاست کوتاه باتشکري ازآن وپس بعدرافروداد چندلقمه زحمت کرد،به بازي ظرف دورون تمناباچنگاال

  :گذاشت دخترك دست روي دست

  نخوردي؟ کجا؟چیزي_

  ..ندارم ظرفیت ازاین بیش..ممنون_

  :کشید وعقب زد زورکی لبخند.تاهوارنزند راگفت دلش ظرفیت البته

  !بزنم قدم توباغ کمی میرم اتون بااجازه_

  :کردوبرخاست دستی مهاساپیش که بگوید چیزي مسیحاخواست

  ...میام باهات منم_

 نفجارباصداییا یک...منفجرشود دفعه یک رفتندتامسیحا بیرون ازسالن لبخندزدودخترها شد،تمنابارضایت مسیحاساکت

  :ازخشم ملتهب اماصورتی شده کنترل

  !مادر؟ رفتاریه چه این_

 حارويمسی دست.است شنیده حرفی انگارکه انگارنه.شد جویدن ومشغول برد دهان ازکاهورابه اي تکه باخونسردي فرح

  :ومحکمترپرسید شد میزمشت

  !باشمابودم فرحنازخانم_

  :تیزشد پسرش سمت به فرح عصبی نگاه

  !مسیحا نکنی صدام اسمی باچنین که بودم تاکیدکرده میاد یادم_

  داره؟ معنایی چه گرفتید درپیش که رفتاري این پرسیدم_

  رفتارا؟ کدوم.

  تمناکنید؟ حواله باطعنه امشب که مونده اي دیگه توهین_

  :تربود کننده صداداروعصبی پوزخندفرح

 توکه باهاشت.. میکنم رویادآوري مسائلی یه فقط..شمابربخوره عشق به نگفتم چیزي که من!...اینه قصه پس...اوووه_

  !بره آبرومون باکاراش نبایدبذاریم پایداره،حداقل فعال

  !کنه تمنارودلخور روکه آبرویی ببره بادسیاه_
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  :منفجرشد مانندانبارباروت فرح

 کار تزیرپوست جادویی چه...کردند فکرمی درموردش اي طوردیگه همه که من وباپرستیژ مسیحا؟پسرمغرور تویی این_

  ...دخترکه این گذاشت

  :کشید شعله درنگاهش آمدوخشم مسیحاباال دست

 بیشتري مراعات نمیدم قول پیداکنه ادامه ازاین بیش شخصیتش به حرمت هتک...منه وزن داره دختراسم این_

  :زد راعقب موهایش باحرص فرح!کنم

  !خانواده این عروس نه...تو زن امافقط نیست حرفی...باشه...زنت؟_

  ام؟ خانواده پسراین منم که میکنم فراموش حفظش براي باشه تاکجامیخوامش،الزم بهتون کردم بارثابت یه_

  !مسیحا بگیره توروازمن نمیتونه اون_

  :گفت تزلزل وبی شد،محکم خیره مادر وبه مسیحابرخاست

 ازيب این کنید تموم پس...وعمرم زندگی مشق پایان نقطه یه مگه...بگیره من تمنارواز تونه نمی هم قدرتی هیچ_

  !نشده تموم من تمنا،حوصله ازصبر وتاقبل

  :رآشفتب زن که بود میخکوب همسرش ب وسرزنش درسکوت شهریار نگاه.کرد میزراترك کوتاه وباتشکري راگفت این

  میکنی؟ نگام پسرتون مثل شماچرا_

 قدخترالی این...اشه ازخانواده انزجارمسیحا اونم میده نتیجه یه فقط انداختی راه که بازي این ادامه...فرح کن بس_

  ...بابدقلقی نکن اتوضایع بچه وخوشبختی خوشی پس...توهست محبت

  :خودتاخت خودخواهی برمیدان رحمانه وبی داد سرتکان امافرح

  !...شه کنده همیشه براي شرش که کنم چه میدونم...بره نیست،باید هیچی الیق دختر این_

  !کن تمومش فرح_

  ...مسیحاروبرده ودین دل که اي فرشته نه است ساحره یه فقط دختر این که میکنم ثابت_

  :وگفت کشید عمیقی شهریارنفس

  ...ندارم وسکوت جزتاسف جوابی_

  ...راصادرکرد غلیظ قهوهاي ودستور اعتنابرخاست بی فرح
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 خنده صداي اماباشنیدن رفت سمت آن وبه باشند باغ میان آالچیق دخترهاداخل گفت اطراف،حسش به اجمالی بانگاهی

 آب ازکجا داشدداستان خبردارشد شصتش بهنام شدن بارؤیت.رفت کردوپیش تعجب ویال درمسیرورودي اشان

  :کرد بلند شدودست فورامتوجه بهنام.میخورد

  !رئیس مخلصیم_

  : اورافشرد دست مسیحابالبخند

  دیگرکردي؟ قدر سالم،چه_

  !رئیس دیرمیام گفتم_

  !جامیارما بهنام،حالتو رئیس اینقدرنگو_

  خوبه؟ دوماد شازده بگم_

  :گفت وآرام اوبرد راکنارگوش سرش

  مگه؟ شدي_

  چی؟_

  هول؟ شدي داماد زودي این به_

  :وگفت تگذاش سرش پشت دست بهنام.کرد نثارش غلیظ شویی وخفه زد بهنام کله پس محکم یکی تعارف مسیحابی

  !چه من به درفشاري دیگه ازجاي_

  :گفت مهاسامعترض

  شمادوتا؟ میکنید چراهمچین_

  !دومادجون رو قضیه بگم

  :گرفت اش اوخنده مسیحاازپررویی

  ...نزدم دیگه تایکی بیابروبهنام_

  :خندید بهنام

  .وبیام کنم سالمتی چاق یه وآقاشهریار باخاله برم پس_

  :شد مهاساهمراهش
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  .زودبرمیگردم میرم منم_

  :ووگفت اوگرفت رامقابل بازویش بهنام

  !بشی همراه رویاهات شاهزاده با داري افتخار_

  :درآورد برایش وشکلکی زد اوراپس مهاسادست

  ...هایی جادوگرقصه بیشترشبیه_

  .شیم خلوت مخل دیگه ماچنددقیقه میرید وري مسیحاکدوم...درك به_

  !آالچیق طرف رفتیم زدیم شایدقدم_

  :مهاساگفت

  .بدم نشون تمنا همونجاروبه میخواستم منم اتفاقا_

  ..ممنوع ساعت نیم بعداون هجده مثبت هاي صحنه..میایم دیگه ساعت ماتانیم_

  :زد تمناچشمک به وبانگاهی کرد راکنترل اش ودررفت،مهاساخنده گفت

  ...فعال..زودمیام..رفتم منم...دیگه بیشعوره_

  :واداشت صحبت تمنارابه اش چندثانیه خورد،مکث تمناچرخ سمت به مسیحا آنها،نگاه بارفتن

  کجاهست؟ تعریفشومیکنه مهااینقدر که آالچیقی این_

  .شیدک میداد رانشان اصلی باغ که عمارت پشتی سمت اورابه دست وباهدایت پاشید مسیحارنگ لبهاي به لبخند

 کنده بیهش که هایی صندلی بود،روي اشرافی خانه آن باغ تمنادقیقاوسط سرانگشتی حساب بایک که آالچیقی داخل

 به لیقهوس زیبایی همه ازآن امالبخند داشت تجمالت همه این میان خاص غربتی حس بااینکه.نشستند بود شده طراحی

  :زد نقش لبش به هم کاررفته

  !خوشگله اینجاخیلی_

  :گفت ازلبخنداو مسیحاراضی

 ویالي قعاش من...ببینی منوهم کوچولوي بهشت تا بدیم ترتیب شمال سفربراي برنامه زودبایدیه حتماخیلی پس_

  ..شمالم

  داره؟ دیدن واقعا میاره سرذوق تورواینطوري که چیزي_

  !نمیاره باتومنوسرشوق بودن اندازه هیچی_
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  :برد راپیش بالبخندتمناسرش

  موافقی؟ سفرکوتاه بایه_

  :تمناجاخورد

  کجا؟_

  .وبرمیگردیم میریم دوروزه..شمال_

  :کرد نگاهش زل تمنازل

  !االن همین...بریم_

  :اوراکشید بینی ونوك کرد کوتاه اي مسیحاخنده

  بده؟ قورتت میخواددرسته دلش آدم میکنی نگاه اینجوري دونی شمشیرکشیدي؟می بازاینجوري_

  وقت؟ یه گیرنکنه توگلوت_

  :کشید دست لبهایش وبه شدطرفش خم مسیحا

  !بده تورخصت...کنم هضمش بلدم خوب اتفاقا...هووووووم_

  :کشید چشمهایش مقابل وانگشت کشید راعقب تمناسرش

  ...ممنوع خواهی زیاده_

  :کرد مسیحااخم

  !میشه پیداش زنبور اون االن که نکن ناسازگاري مسیحا جون_

  :داشت نگه فاصله اورادرهمان صورت کوتاه اي تمناباخنده

  !نکرده فوت رسوایی توبوق تاآبروتو کن احتیاط پس_

  !ارزه می امشبت داشتن به_

  ...کرد نگاهش بازماندومتعجب روي محوشد،مسیحاازپیش لبخندتمناکه

  چیه؟_

  ..شب یه براي..حد تااین فقط_
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 دوانگشت کوتاه اي فاصله امابه انداخت وسرپایین گزید گوید،لب می چرت مسیحافهمید چشمهاي شدن بابراق

 میان تهناشناخ پیچید،طوفانی درهم وراودلش شعله نگاه ازدیدن.کشید خود سمت رابه وصورتش شد قفل اش اوزیرچانه

  :رالرزاند قلبش ومحکمش بم صداي...پابود به دیگر رنگ باهزاران شده ترکیب خاکستري آن

  !اتوبگو جمله ادامه_

 ار دلش حال حاالمعنایش که چشمهایی...او مجبورشددرچشمان وبازهم شدند اوحریف دستان که کشد سرپس خواست

  ...ریخت می هم به

  ،نه؟ گفتی چرت فهمیدي خودتم_

  !آره_

  ...بردارد دست سادگی این بودمسیحابه امامحال تارهاشود آره گفت

  ... واسه تورو هوس؟من نکرده جرم به شدم متهم رحمانه اینقدربی که گذشت مغزکوچیکت ازاون چی_

  :برگرداند نهفته وغمی دلخوري رابا ونگاهش کرد رهایش

 اتهام نردای براي ولی کنم ثابت تابیشتر...کنم تاثابت میدادي فرصت...کردم دریغ ازچی بهت عشقم اثبات براي_

  ...ونمتزودتربرس که پاشوبریم حاالم!باشه مناسبی حل شایدراه...نگیرم. دستتم باورنکردي خودت که تازمانی حاضرم

  ...را نگاهش آلودش بغض وصداي راکشید تمنابازویش دست برخیزد ازاینکه اماپیش

  ...میخوام معذرت_

  :خورد چرخ طرفش به مسیحاکالفه

  ترسیدي؟ توتمنا؟ازچی چته_

 ریبانتگ که ازپشیمونی...خورد توصورتم امشب سیلی مثل که تفاوت همه این...عشقتوببلعه فاصله این ازاینکه_

  ...وبگیره

  اومدم؟ چشمت به اراده بی اینقدر لعنتی منه_

  ...مسیحا_

  ...بزنم پدرت به زیرقولم اثباتش براي نکن کاري...منی مال وبمونی بمیري..کنم بذارخیالتوراحت_

  :وآرمترگفت کشید آهی افتاد،مسیحا تمناپایین نگاه
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 هست هنوز درموردم که تردیدي به پی شه حفظ دخترش حریم خواست ولفافه احترام درکمال پدرت که روزي همون_

 نکن بازي من باغیرت...اما بمونم تعهدم پاي که مردهستم ،اونقدرم پذیرفتم قرمزشو خط زنمی بااینکه...بردم

  ...بزنم وقرارام قول زیرهمه تامجبورشم نکن بازي دارم بهت که باعشقی...تمنا

  :کرد زمزمه وکنارگوشش کرد نوازش نرمی اورابه صورت

 چشمه کناریه هالك آدم یه داشتن نگه تشنه...حقمومیخوام...میدم بهاشم...دارم ودینم دل حالل ازاین حقی امامنم_

  ...انصافیه بی زالل

  :وگفت اوبرد چشمهاي رامقابل صورتش

  !انصاف بی کن نگام..د_

 وآغوشش شد اوطوالنی پیشانی پرمهرمسیحاروي بوسه.شد بیقراراوقفل خوردودرنگاه چرخ دخترك مرطوب چشمهاي

  :شد گرم دخترك خورده ترس امادل بود تکراري زیبایش زمزمه...قلبش همیشگی مهمان پذیراي

 درحقیقت نم...تفاوت بایه..ندارم قصه مجنون با فرقی لمسش براي که درگیرعطرتنی...درگیرچشماتم که وقته خیلی_

  ...کن دورش وکم نزدیک فاصله این...دارو تب تن این کن آروم کمی یه...هالکم حضورت درتمناي وکنارتو

 ردنشک دیوانه اوبراي برخوردسرانگشتان. شد داغ کوره یک شبیه مسیحا اوگیرکرد،تن ودریقه آمد باال دخترك دست

 البهايب عشق طعم...کرد اوغافلگیرش شدن گام اماپیش خودبرگرداند سمت اورابه صورت عشق وتاب ،درتب بود کافی

 هک میفشرد دارش وتب محکم آغوش اورامیان چنان...نباشد ساله هفت شراب به نیازي بودکه کننده مست آنقدر او

 سراو فتنر باعقب که بود شایدچندثانیه خوبش حال تمام...کند حل جسم دریک شبه درایک دوتن بود گذاشته نگارقرار

 فتگر اوراباال دورگردن پالك تمنا اما رفت نزدیک دوباره والتماس وبالذت کناررفت ملتهبش چشمهاي ازروي پلک

  :اوشد لبخند میخکوب مسیحا وچشمهاي

  !بده االن عاشقیتوهمین بهاي_

  :وارگفت زمزمه وپرخواهش آرام باصدایی

  عروسک؟ نزن ضدحال

  :وگفت کرد راحائل تمنادستش

  میزدي؟ ازمردونگی دم پیش دودقیقه همین_

 بایدبرم!بازشه موقع بی که بردهانی لعنت میگن که است موقع این..کوچولو پري نبود خرابم حال این که مردنبودم_

  ...ازبابات بگیرم حرفموپس

  بدي؟ بایدمنوپس بعدشم_
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 رانزدیک فاصله تمنا درانگشتان گیرکرده پالك رفت،اماهنوز وعقب زد اش گونه روي نرم اي مسیحابوسه

  :گفت ترمیکرد،بالبخن

  !میشما عهدشکن...گرفته بازیت تندمن وتب احوال بااین_

  !عاشقیتوندادي بهاي_

  !گردنته که خودت قشنگ بااسم پالك این کپی_

  !باشه باهام همیشه میخوام...دارم تورودوست اسم_

  .کنیم معامله عادالنه میتونیم پس_

  ...عشقمه یادگاري اولین...میکشمت شه باشه،گم دستت باشه،اماامانت_

  .کنم بیشترکنترلش نمیدم وقول میشه متالشی داره آمپرم...کن بازي بااحساسم تمناکم_

  :راگرفت مسیحادستش ازبستنش اماپیش راگرفت وگردنبندش کرد آرامی تمناخنده

  !بازنمیشه وجزمرگم میشه بسته دورگردنت خودم بادست که قراري...بینمون قرارباشه یه گردنبند بذاراین_

  :کرد رالمس زیرگلویش لطیف پوست داغش ولبهاي شد ،خم وزنجیررابست اوراکنارزد موهاي

  !من عشق نزنه مهرقرمزباطل قرارمون پاي دستی هیچ بده قول_

  ....اوشد لطیف تن روي مهرعشق اوپرتکرارترین لبهاي داغی ورد فرورفت وموهایش میان دخترك دست

 خانم یه عین«زد زنگ درگوشش مادر اماصداي بکشد سوتی میخواست دلش پیکرمقابل غول ساختمان به بانگاهی

 به البی وولمس وباراهنمایی کشید عمیقی نفس.»بگیره خرده ات کودکانه رفتار به نتونه تاکسی رفتارکن متشخص

 یرونباب که شد ورود وآماده جاکرد جابه رادردستش گل دسته مالیم موزیک باصداي.رافشرد ودکمه آسانسوررفت سمت

  :تندگفت احوالپرسی وضمن کرد خم سري تواضع با بهنام.کرد مکث ازآسانسورمجاور بهنام آمدن

  !کنه االفت ساعتی دوسه نیست واالبعید برسی بهش اومده،بدو پیش براش جلسه یه_

  :تمناوارفت

  درکارنیست؟ اي وجلسه باخبري امروزش ریزي ازبرنامه گفتی توکه_

  !تانرفته بدو...میگذره اشم بخاطرتوازجلسه آره،اما_

  ...بیاد پایین آسانسوردوباره باشه،بایدصبرکنم_

  !برو یکی بااون_
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  ...کردنم جوونمرگ براي محرکیه آسانسور این هاي شیشه...دارم وحشت ازارتفاع من!نه واي_

  :کرد اي بامزه خنده بهنام

 بره ودشهد ،زحماتمون بگذره خوش بهش که نکن سرگرمش زیادم راستی...اشوبگو نتیجه باپیامک پس..باشه!...خدانکنه

  ...هوا

  ...فعال..اومد آسانسورم... روگفتی جمله تواین ترکیدازبس مخم تاحاال هفته ازاون... بهنام_

  :شد خم وکمی درآسانسورراگشود باخنده بهنام

  !نپریده ازقفس شمابفرماییدتامرغ... اطاعت_

  ...خداحافظ_

 طرافا به کلی ونگاهی رفت تمنابیرون.کرد موردنظرراگوشزد درطبقه توقف زنانه ظریف وصداي آسانسورباالرفت

 وخیلی چرخاند چشم مدیریت تابلوي دنبال به.وآمدداشتند رفت چندنفردرش که بود عریضی راهروي...انداخت

 لقاب مدیریت مخصوص ومدرن بزرگ فضاي...شد ووارد درزد به کوتاه اي ضربه اطراف به توجه بی...کرد زودپیدایش

  :ردک ونگاهش شد بیشترش ازکنکاش مانع دخترجوانی صداي اما راپسندید شیکش دکوراسیون...بود ستایش

  داشتید؟ امري_

  :رفت وپیش لبخندزد

  روببینم؟ الهی آقاي نباشید،میتونم خسته_

  :کرد بازي او گل دسته روي ونگاهش باالپرید دخترك ابروي

  داشتید؟ قبلی وقت_

  ..کنم بایدهماهنگ دونستم نمی_

  ...ببینیدخانمِ_

  ...هستم تمنامقدم_

 تعیین قتو براتون میتونم..ریزیشونه ازبرنامه خارج...پذیرند رونمی مالقاتی قبلی وقت بدون ایشون...مقدم خانم بله_

  هستید؟ شرکتی چه بفرماییدمسول البته...کنم

  ...نیست شراکت به مربوط..خدمتشون داشتم شخصی عرض_

  ...دارن جلسه دیگه تاچنددقیقه ایشون چون غیرممکنه امروز درهرصورت_
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 مرد نای آمدکه درنظرش...آمد بیرون رسمی باتیپ ومسیحا بازشد سالن انتهاي دراتاق که بگوید چیزي تمناخواست

 که گفتنباشید وخسته بالبخندسالم...مسیحا زده حیرت بیشترازنگاه البته...گرفت اش خنده...است تیپ چقدرخوش

  :پرسید منشی متحیروکنجکاو چشمهاي مقابل دستش فشردن وضمن آمد مسیحانزدیک

  اومدي؟ کِی_

  !اماانگارتوکارداري!میشه اي چنددقیقه_

  :کرد دلنشینی واخم مسیحالبخندزد

  !کارهاکنسله دارم وعزیزي محترم میهمان چنین تاوقتی_

  :،گفت بترکد ازفضولی مانده وکم بود زده هنوزحیرت که دخترك به روکرد

  ...بدن ونتایجوگزارش حضورپیداکنند درجلسه من جاي کنید هماهنگ یوسفی باآقاي_

  ...قربان بله_

  ... بمونند معطل نباید بودم،همسرم درهرشرایطی من بعد به ازاین ضمنا_

  :ایستاد وصاف زد برق ازکشفش دخترك چشمهاي

  ...کردید می معرفی زودترخودتونو کاش... الهی خانم میکنم عذرخواهی...چشم... بله... واي اي_

  : زد تمنالبخندي

  ...نیست مهم..بودم بله،مقصرمن_

 ب تدس مسیحاباراهنمایی وسپس گفت هم تبریک مجدد عذرخواهی وضمن نشست دخترجوان دل تمنابه رفتارمهربان

  ...بود،واردشد آمده اوبیرون که اتاقی همان مسیحابه

  : گرفت طرفش رابه گل تمنادسته

  ...کردن روپرازگل بلوارها جدیدا شمارونداره، قابل_

  :کرد آرامی مسیحاخنده

 شد اقعو من نازنینِ موردپسند که داره گالیی چنین بلواري حاالکدوم...خودداره جاي بلواراکه...گلستونه روزادنیا این_

  کنه؟ مجنونش تاپیشکش

  :گفت وباشیطنت داد لم مبل روي تمناي

  !زیادمیشه دست بگم!شرمنده_
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  :تمنابرگشت سمت به وخودش گذاشت اتاق باالي بزرگ میز روي را مسیحاسبدگل

  بدم؟ سفارش چی_

  !...هیچی_

  میشه؟ مگه_

  !خریدکنیم کمی بریم داري حوصله اگه اومدم...آره_

  !عزیزم دنبالت میومدم میزدي زنگ ب_

  !کردم کاراشتباهی...اینجاروببینم داشتم دوست_

  :وگفت اوکرد راحواله داشتنی،یکی دوست اخمهاي مسیحاازهمان

  ...مقابلته لب مردتشنه رحمانه بی روندن اونم میکنه توزندگیت اشتباه تویه_

  !مصلحته جزء اینم_

  !شو خیال وبی مصلحت کوچولواین یه حاال_

  :کرد اخم تمنا

  کردي؟ شروع دوباره_

  !خواست ودلم دیدمت دوباره آخه_

  ...خواهه زیاده خیلی دلت_

  ...برم چشات قربون خرابته زیادي_

  :وگفت برخاست اوضاع دیدن تمناباقمردرعقرب

  ...تنهابیام نباید بعداینجام به ازاین_

  :وگفت برخاست باخنده مسیحا

  وشنیدي؟ ملخک قضیه_

  ...درشتم خرده یه شکارچی مشت واسه...تمنام ومن ملخکه امااون آره_

  چی؟ من آغوش واسه_

  ..مسیحا_
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  !میشه ثابت موقعش به اونم...بابا باشه_

  کارنداري؟ اگه زودتربریم_

  بخوري؟ یاقهوه چایی یه نمیخواي_

  ...زودتربریم!نه_

  ...افتادند راه بعدبه ودقایقی نکرد اصراردیگري مسیحا

  : گرفت خاصی ژست اش یقه گوشه باگرفتن مسیحا.اورابراندازکرد وسرتاپاي کمرزد به دست تمنا

  شدخانم؟ موردپسندواقع_

  :تمناابروباالداد

  !محشره اسپرت تیپ!...عالیه_

  بخرم؟ چی واسه وشلوارو کت اون پس_

  !میاد بهت اینکه براي_

  خریدکنیم؟ شماتاکی فرمایش به قرارامشب_

  :کرد تمنااخمی

  !خسیس_

  چی؟ خودت فروشی،پس مردونه به کردي توپیله اومدیم که ازموقعی میزنی؟خب چراتهمت...اِ_

  ...من سهم هم شب یه_

 سفید تانک بلوز این هردوموافق.ونظرآخرراپرسید تحسین را اشان سلیقه خود شیوه وبه آمد نزدیک فروشنده موقع همان

 زآنا خروج به رضایت وباالخره مسیحابماند لباسهاتن تمناخواست...شیک حال ودرعین ساده...بودند وشلوارمشکی

 تافرصت دش کندامامسیحاپیاده اعتراض تمناخواست دیگري پاساژ مقابل ماشین باتوقف...پردادند رابادستهایی مرکزخرید

  ...رفت ناچاردنبالش به وتمنا اورابگیرد

  اینجاچیکار؟ اومدي_

  !دارم همکاري بامدیریتش قبلی پاساژ همون مثل!کارمیکنم باهاش وروداجناس براي که شرکتیه پاساژ_

  خب؟_

  !بندازي نگاه یه توهم اومد،خواستم خوشم داشت جدید ژورنال سري یه_
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  فروشگاه؟ براي_

  !جدیدتره شده وارد سري اما آره احتماال_

  میخواي؟ اینجاچی پس_

  !شایدپسندیدي...اومده خوشم سري ازیه که گفتم_

 وانیج هردوواردشدند،مرد که خودمسیحابود مدیرفروشگاه کنترل اتاقک همان به شبیه بزرگی اتاقک مرکزخرید میان

 زن که راخواست جدید ژورنال مدل مسیحا کوتاهی ازدقایق پس.شد احوالش جویاي ومحترمانه مسیحابرخاست بادیدن

  :باتمناگفت دادن دست وضمن آمد پیش جوانی

  !وزیباییه تک کاراي...آقامسیحا بازدیدکنن نمیخوان همسرتون_

  ...حتما_

 امشن که وهمسرزن مسیحا بادوستی دررابطه مختصري توضیح فاصله ودرهمان شد همراه جوان وبازن زد تمنالبخندي

  :تمناداد وآنهارادست نشست کنارش باچندژورنال وسپیده رفتند مخصوصی قسمت به...شنید بود سپیده

  !محشره اشون همه_

  :گفت سپیده که گرفت اش خنده خواب لباس هاي ست تمنابادیدن

  !میده قورتت خندیدن مسیحاجاي باش مطمئن ازایناروبپوشی یکی_

  میشه؟ هم واقعااینااستفاده_

  !نکن شک... ازاصوله یکی_

  ...آمد می خوشش هم ازهمه میکرد هارارد برگه طورکه تمناهمان

  !بخوادنظربده هم بیاد،شایداون نامزدتم بذاربگم_

  :تمناگردشد چشمهاي

  نظربده؟ چی واسه_

  !صبرکن دقیقه یه...ببینه توتنت خاصوقراره نوع این اون فقط..درودیواربپوشی واسه قراره نکنه...وا_

  ...وبامسیحابازگشت رفت بیرون کندسپیده مخالفت ازآنکه وقبل

  ...برمیگردم االن من باشید شماراحت_

  :راگرفت ژورنال مقدمه وبی نشست مسیحاکنارتمنا
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  !واقعامحشره دوتاش یکی ببین_

  :میکندخندید نگاهش خیره خیره دیدتمنا وقتی

  چیه؟_

  !هیچی_

  میکنی؟ نگاه چرااینجوري پس_

  !بفرماییدداخل رودرواسی بی_

  !وحاضره حی سندشم!...خودمه مگه؟مال چیه_

  ..مسیحا پررویی خیلی_

  حاالکدوموپسندیدي؟...کوچولو پري عاشقتم_

  !شمابفرمایید_

  :وگفت رفت مدل دست دوسه مسیحافوراسروقت

  .نمیذارم نصیبت بی واردکردم حاالخودمم!دیگه بذاره،خوبه ایناروبرات بگم_

  :گفت وباشیطنت زد تمنالبخندي

  .پسندیدم دیگه مدل یه باشه،امامن_

  :شد مسیحادرهم اخماي بودکه شل نیشش.اوداد نشان را اش انتخابی وطرح زد وورق راگرفت ژورنال

  !که بهتره مانتوشلواربپوش_

  :گفت وباشیطنت ابروباالداد اي چندثانیه بامکثی

  !زیرورومیکشه هاش بندینه...اماخوبه_

 برخاستند سپیده باورود.رفت بلندعقب اي مسیحاباخنده رابلندکردکه وژورنال کشید اوسوت پروایی بی این تمنااز مخ

 تمناازلبخند...سپرد خودتمنا رابه رنگ وتعیین داد راسفارش مسیحاهرچهارمدل هاي غره چشم به توجه ومسیحابی

 اش خابیانت طرح تصورش برعکس..داد سفارش وناچارا هارادید بندي رنگ مسیحا وبارفتن کشید خجالت معنادارسپیده

 دنبادی...کشدخداداند مسیحاچه چشمهاي این قراربودازدست..گرفت اش خنده که دیگربود مدل ازسه دروپیکرتر بی

 داد ارشوسف دید مناسب فعلی اوضاع براي راهم میکردآن ترش پوشیده روبدوشامبرساتی که ومعقول کوتاه پیراهنی

 که رفتند می خروجی سمت به باخنده...رفتند وبیرون کردند برگشتند،خداحافظی اتاق همان به ساعت بعدازیک وباالخره
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 ردستد که واکراهی مسیحاشد اخمهاي شدن درهم متوجه خوبی تمنابه...وبرگشتند خواند مسیحارابنام اي مردانه صداي

  ...بود اش باپسرخاله دادن

  ...افتاد اطراف این به توهم راه بالخره که میبینم_

 چشمهاي این به ازنگاه کرد تمناسعی...تربود گستاخ انگارازلحنش که تمناچرخاند رابه پروایش بی ونگاه

 تانامربوط میکرد راکنترل میکرد،مسیحاخودش شک وطرزپوشش خودش میکردبه نگاه وقتی نافذحذرکند،انگار

 آمدن بیرون کندکه کوتاه دیدارراهم خواست کار بهانه وبه راجویاشد خانواده احوال ازمهران وفورا کرد کوتاه نگوید،سخن

 ود وآن شد کم شرش راببیند زدتاخریدش وصدایش آمد مهران سمت به که ها ازغرفه ازیکی زننده باظاهري دختري

 وقیح آخرچشمک درلحظه طورکه ،همان دادشنید لقب مهران مسیحابه راکه»لش تن«تمنازمزمه...تندکردند قدم

  ...لرزید وتنش رادید شوهرش پسرخاله

 بشدرقل خفیف ولرزي بود مهران عجیب چشمک وآن آخرنافذ تمنادرگیرنگاه ذهن نشستند،هنوز ماشین داخل وقتی

 هایش هشقیق اوروي انگشتان امابادیدن برگشت طرفش دید،به افتادن مسیحارادرراه مکث وقتی...پروایی بی همه ازآن

  :پرسید ونگران فکرمیکرد چه به رفت میفشرد،یادش برهم ازسردرد که وپلکهایی

  مسیحا؟خوبی؟ شده چی_

  :گفت حالت مسیحادرهمان

  میشه؟ گیرم گریبان اوقات گاهی که سردرمزمنه یه_

  میخواي؟ مسکن_

  داري؟_

 همراهش هبست یه همیشه دلش ازدردناگهانی هراس جستجوکرد،خوشبختانه مسکن یافتن وبراي رابرداشت تمناکیفش

 که گوتاه چنددقیقه.رافروداد قرص آب اي وجرعه ساد واوباتشکري مسیحاداد دست به آب بطري راهمراه قرص.بود

  ..افتاد راه بهتراست که گفت او سوال ودرجواب بازکرد چشم بهتري حال مسیحابااحساس گذشت

  رستوران؟ بریم خب_

  :گفت تمناباتعجب

  ...مسیحا ونیمه شیش تازه ساعت_

  ...باشم گفته...نمیبرمت خونه زودي این به_

  :وگفت دید مناسب زدن حرف رابراي تمنازمان

  بهنام؟ خونه بریم_
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  :کند اونگاه به باتعجب مسیحابودکه حاالنوبت

  بهنام؟ خونه_

  کردي؟ چراتعجب... خب آره_

  :داد مسیحاسرتکان

  ...بندنمیشه توخونه اون...بعدبریم بزن زنگ یه باشه..همینجوري_

 دیگر اچنددقیقهت وگفت خونسردبرخوردکرد بلندبوداماتمنا سردیررفتناشن داداو بااینکه.راگرفت بهنام وشماره تمنالبخندزد

  :گفت آرام مسیحا بگویدکه چیزي خواست کرد قطع راکه گوشی.رسند می

  ...میکنه فرق خیلی بابهنام اون..بشی نزدیک مهران به نمیخوام خاص درمواقع حتی وجه هیچ به تمنا_

  :داد وادامه کرد نگاهش

 ازمهران..نکن حرفموفراموش لطفااین...نیست مهران ازجنس اون امابازم ندارم هم ازمسعود خوشی دل که میدونی_

  ...بگیر فاصله درهرشرایط

 ذهنیت بعدبه...نیاورد رویش وبه بود دیده مسیحاچیزي یعنی...درگیرشد اماذهنش اکتفاءکرد کوتاه اي وباشه لبخند تمنابه

 که تقرمزاس خط یک مهران...اوبود حرفهاي دربطن نتیجه یک..نمیکرد برخورد بوداینقدرریلکس دیده اگه...خودخندید

  ....میشود آفرین فاجعه آن عبوراز

 اخلد به مسیحاتمنارا.بازبود هم ساختمان درورودي.رفتند وداخل بازشد کوتاهی باتیک حرف دربی زدند راکه آیفون

  :رساگفت وباصدایی کرد حیرت خاموش برقهاي کردامابادیدن هدایت

  ..رفته داخل برقاي کجایی؟فقط بهنام_

 برجاي زده تامسیحاحیرت کرد همدستی مبارك تولدت وآهنگ وسروصداي برقها شدن باروشن حین درهمین

 ودامروزب کرده چطورفراموش..آمد لبش ولبخندبه تکرارشد درذهنش تاریخ...بگردد دلیلی دنبال ودرذهنش خودبایستد

  ...است خودش تولد

  :وپرسید کرد بهنام روبه.میداد جواب باخنده راهم هایشان متلک باهمه واحوالپرسی سالم درحال

  بودید؟ کرده تبانی_

  ..تقصیریم مابی..آقا بود عشقت مدیربرنامه_

  :گفت بهنام که اماتمناراندید کرد نگاه اطرافش مسیحابه

  ...تابیاد حاضرشه رفاه شو خیال بی ساعتی نیم_
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  :وگفت آمد جلو داري واطوارخنده باادا سعید

  ...دربیایم هم ازخجالت نیومدن مسیحاپاشوتاخانما_

  بدم؟ قر واست بیام قراره نکنه_

  اجباریهّ ..قرارنیست_

  .بلدنیستم رقص من...بروبابا_

  !میشه شد،رقاصم توعاشق مث عبوسی وقتی...باشیم خوش پاشومیخوایم...بود معلوم نامزدیت...ات عمه جون آره

 می مه وبرسروکول خندیند می بیشتر که رفت دوستانشان جمع میان وبالخره شود حریف کردنتوانست مسیحاهرچه

 دخترهازودتربیرون که کردن وسروصدا آنقدرخندیدند کوتاه چنددقیقه درهمان...پاکنند به بزم تا کوبیدند

  :داد تکان سري مهاساباخنده..آمدند

  ...بهنامه سردستشونم...بساطشون همینه تاصبح رهاکنی اینارو_

 راندازشب مشتاق وبانگاهی کنارتمنانشست مسیحا...خودگرفت به دیگري حالت وجمع کنارآمدند. کم مردهابادیدنشان

  :کرد

  کوچولو؟ پري نمیگی. م وبه میکنی حاالتبانی_

  !میرفت ازبین سورپرایز این لذت که میگفتم اگه_

  دیدي؟ ام واسه خوابی چه دیگه_

  خوب؟ خواباي_

  دارم؟ دوست که ازاونا_

  :کرد آرامی تمناخنده

  ...بعد سال براي باشه نوعش اون امااز..آره_

  !...بیا راه دل بااین کم بابایه...بده زمانی توتخفیف خورده بیام،یه کوتاه من خورده یه حاال_

  یابدوم؟ بیام راه_

  ...راضیم بزنی،من توقدمم_

 بعدبماند رايب گرفتن وقلوه دادن دل که ریختند برسرشان بچه بگوید دهدیاچیزي نشان العملی تمناعکس ازاینکه قبل

  :کوبید هم رابه ودستهایش کرد راقطع سیستم گذشت،بهنام که ساعتی...رادریابند مجلس وفعال
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  ...وسط بیاد آورده گیتارشو هرکی دوستان_

 همه به لازقب هم بهنام سفارش انگاراین البته..بازگشتند بغل گیتاربه وچندنفري رفت باال سروصداهایشان دوباره

  :دید راهم گیتارخودش ومسیحا آمد هم خودش.بود

  شما؟ کردین پیشروي منم تااتاق_

  :مهاساگفت به بااشاره بهنام

  بود؟ گوشت کنار سارق_

  :نیاورد کم مهاسا

  ...کرد طراحی رو دزدي نقشه که اونه اول ردیف متهم_

  :وگفت داد گیتارمسیحارادستش بهنام

  .بود پایه ریز برنامه که تمناس مقصراصلی پس_

  :بلندکرد مسیحادست

  !نکنه درد دستتونم..بابا دعوانکنید_

  !میشه حل مشکالت خود خودبه وسط میاد که عشق پاي ببین_

  :هاگفت بچه اعتراض ودرمقابل گذاشت گیتاررازمین امامسیحا خندیدند باهم

  .میخوره هم به کارشماهم ریتم..نمیزنم که اي حرفه من_

  :اوانداخت گیتاررابغل بهنام

  ...میفتی خودکارراه کن تمنانگاه به_

  :ورنشست ویه داد لم کاناپه لب بهنام.کردند همراهیش ومجبوربه نشد مسیحاکارساز بهانه.خندیدند دوباره باهم

  ...بریم کن انتخاب خودت..تولدته.دومادجون خب_

  ...ندارم حضورذهن..نمیدونم من_

 هک باشه سانسورشده حرفات وجدانا البته..میزنی خانمت واسه توخلوت داري ملودي یه فکرکن..داري که حضوردل_

  ..داریم زیاد بسته وگوش وچشم مجرده جوون

  !میده بیشترمزه خلوت همون واسه میذارم هامم عاشقانه.مخصوصاتو..آره_
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 هب رو کرد،سپس ساکتشون رسا وباصدایى ایستاد صاف بهنام که شد قاطی باخنده ها بچه گرم ودمت هورا صداي

  :گفت مسیحا

  ..نکن اسیرمون برو..نکنی شروع داري مرض ولی میتونی میدونم که من_

  :کرد کوتاهی مسیحاخنده

  ..نیستما پایه بیشتر یکی_

  ...کنه شروع بامکثش ریتموبگیره تونست هاهرکی بچه..کن شروع فعال_

 وهماهنگ شدند همراهش مکث بی وهمه شد بلند وسوت دست صداي ریتم شروع محض وبه شد جمع حواسها همه

  ...کردند وهمخوانی شروع

  دارم مخصوص جمله یه برات

  دارم دوست قدقلبم تورومن

  هرجورباشی کنم ثابت میخوام

  دورباشی ازمن که نمیذارم

  باتوخوابو رویامیکشونم به

  تصویرنابو این نگیرازخوابم

  دیوار به میده دل که آینه مث

  دار نگه معصومت منوتوقلب

  بریزي هم منوبه بلدي خوبم که دادي نشون

  عزیزي خدابخواي،نخواي به نیست خودت دست

  وپاکن دست جایی یه من واسه دلت کنج

  صداکن کوچیکم توروخدامنوبااسم

  روداري دارم دوست لیاقت دادي نشون

  یادگاري عکس واسه میده جون اي لحظه چه

  ترکیب نریزه هم به نزن نخورپلک تکون

  !...تربگوسیب عاشقونه کم حاالیه
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 واولین کرد راپلی آهنگ وهمان برخاست باخنده بهنام هایشان دست صداي شدن وبلند آهنگ شدن تمام محض به

  ... راگرفت جمع میان دوباره که نفربود

  :خودنشاند واوراکنار تمناراگرفت آوردند،مسیحادست راکه کیک

  ...میکنیم خاموش شمعو باهم پس شریکی توعمرمن توهم امسال_

  :گفت بلند باصداي سعید

  !بگو بلند باصداي مسیحاآرزوتو_

  :کرد نگاهش وبالبخند انداخت دخترك دوراندام مسیحادست

  !نشسته کنارم من آرزوي_

  ...تو واسه ما آرزوي اینم...باباشدي تولدت دیگه تاسال ایشاال پس_

 تمنا وشکنارگ مسیحاآرام وسروصدا خنده ازکلی پس باالخره.گریخت که تمنابود نگاه وفقط شد بلند همه خنده صداي

 وشعله دش یکی دونفس سرانجام. انداخت خنده تمنارابه بیشترکه تخفیف کمی با کردالبته آرزو هارا بچه شوخی همان

  ...شد خاموش کیک 29شماره روي رقصان

 يا کننده روشن...نور رقصنده هاي وگوي فلشرها جز وتقریبا راکم برقا تمام الیت،بهنام موسیقی شدن باپخش

 دست هم خودش...داد جواب بالودگی همیشه مثل وبهنام وتشکرکردند آمد هابیشترخوششان زوج. درفضانبود

  :اوگفت اعتراض ومیان مهاساراکشید

  ..شد حسودیم_

  ...شود تاهمراهش کشید ونشان خط برایش امامهاسافقط کرد اورابلند وخنده زد حرفی هرکس

  :گفت آرام مسیحا که ومهاساگرفت بهنام از را تمنانگاهش

  میشه؟ چی سقف زیریه اینابرن فکرکن_

  :گفت واوبالبخند کرد مسیحانگاه به تمناباحیرت

  !خله!...دیگه بهنامه...میشه دعواشون باهم بگه چیزي تامیاد که اینه.. بزنه تاحرف میگه وري دري هزارجور_

  :گفت باشعف تمنا

  ...اند دیگه هم نظرمتناسب ازهمه...عالیه خیلی_

  ...مخصوصاسروصدا..آره_
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  :ترشد تنگ مسیحادورکمرش دست وحلقه تمناخندید

  !کردنشومیکنه مزه هواي دلم که تاجایی..انگیزه هوس عسل طعم مثل ات خنده شیرینی_

  :برد راپایین سرش ومسیحا ترشد عمیق لبخنددخترك

 يچظور مقابلم که وحوري ضیافت بااین...میرم می برات همینجوري...کردي ام دیوونه که بود شبایی ازاون امشب_

  ...درببرم به سالم جون

  ..میکنم جبران گفتم عمرمودادي یادگاري وقشنگترین هدیه اولین که موقعی_

  :پرنوردرخشید دوگوي مانند مسیحا چشمهاي

  داشتی؟ دوسم توهم پس_

  ...دارم دوست همیشه_

 پر نگاه.ودب سخت کنترلش که میکرد هیجانی رادستخوش مسیحا عاشق قلب شیفته لحن باآن دخترك ونگاه لبخند

  : شد دخترقفل بر نفس چشمهاي در خواهشش

  !نگو نه..تمنا یه..نیاز یه...خواهش یه_

  :کرد زمزمه آرام انتظاراو ودرجواب کرد تمنامکث

  ...عشقمو کنم توثابت به من اینبارقراره_

 کمتر حضوراو به نیازش شاید که کرد اعتراف وهست بود که هرچه به اعتنا باربی اولین وبراي شد گام پیش

 وبشمردمحب سینه به سرکه...میکرد ترش شیرین اماهمین بود آمیخته هم شرم به لبهایش داغی که هرچند...نیست

  ...است زمین روي تنش بخش آرام آخرین گرما این فهمید فشرد

***  

  سفر؟ براي کنی ریزي برنامه تونمیخواي_

  :گرفت دست رابه قهوه وفجان انداخت هم راروي مسیحاپاهایش

  !بذاره اشودرجریان تاخانواده کنم باتمناهماهنگ بدید امااجازه.فکرخوبیه اتفاقا_

  :گفت شهریار

  !کنی سفردعوت براي هم اش ازخانواده فکرخوبیه_

  :گفت بااخم بزند،فرح مسیحاحرفی ازاینکه قبل
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  ...کردیم ریزي برنامه سفرخانوادگی یه گفتم من_

  :کرد نگاه مادرش به متعجب مسیحا

  .کنم هماهنگ باتمنا میخوام نزدم،گفتم غریبه ازآدماي حرفى منم_

  .بود دخترخانم همین به هم منظورمن_

  :شهریارگفت که کرد اونگاه به متحیر فقط اي لحظه مسیحا

  میشه؟ محسوب غریبه خانواده یه عروس تاحاال ازکی_

  !میشن تحمیل خانواده به وتهدید واجبار زور به که اززمانی_

 بازکرد مادرلب علنی توهین از وملتهب عصبی مسیحا.میکرد عمل یکباره زده وچنبره زهرآگین ماري مثل کالمش نیش

 سهرک کردن وسازکوك بود کوبیدن درهاون آب فقط مورد دراین شد،بحث پشیمان هم فاصله همان امابه بزند حرفی

 هک میکرد درد جدل بدجوربراي سرش فرح اماانگار نکند تحمل ازاین برودتابیش برخاست..خود دلخواه رقص براي

  مسیحاجان؟ موافقی شنبه پنج براي_:گفت دوباره

 کفري لحنی باو ایستاد.میزند سروکله ساله هشت هفت اي باپسربچه انگار که امد درمی مادربیشتر لحن کفرمسیحاازاین

  :گفت

  ...خانم فرح بگذره خوش ممتاز درجه بااقوام همراه...خیر_

  گرفته؟ ازکجانشأت ات تازه بیان لحن این_

  !باشه داشته باشما من شدن باغریبه ارتباطی که بودن اونقدرمعصوم ها غریبه باشید مطمئن_

  :نیشخندزد باتمسخر فرح

  !کردي شدن غریبه به اعتراف درلفافه...خوبه_

  :گفت پروا مسیحابی

  !نمونده میونمون هم اي دیگه ،ارتباط نسبی اجباري رابطه جز_

  :وبرآشفت لبریزشد صبرفرح کاسه

  ...دختره اون...من زحمات همه به پازدي وپشت کردي عوض زودرنگ...خوبه خیلی... خوبه_

 منو نهک توهینی کوچکترین بعد به ازاین هرکس...منه وزن داره اسم دختره اون که میکنم یادآوري باره هزارمین براي_

  .باشید ونداشته اهانت همه این دربرابر وسازش سکوت توقع دیگه تحقیرکرده،پس
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 فریاد ومقابلم کردي سیاه خودتوبامن رابطه اینجوري که داره اونقدرارزش رسید ازراه دفعه یه که شما زن_

  !مادر تمنانیست رابطه این شدن تیره مقصر_میکشی؟

  :وگفت اوایستاد مقابل فرح

  داشتم؟ دنیاروبرات آرزوهاى همه که منی...منم پس_

  میزنید؟ حرف سوخته آرزوي ازکدوم شمادیگه...نمیگنجه کس هیچ تومخیله اونقدرکه...راضیم اززندگیم من_

  !کنه پشیمونت دیر خیلی میترسم که بزرگه اشتباه یه کردي تعبیرش آرزو توبه که اینی_

  :وگفت ایستاد مقابلش فرح که وروبرگرداند کشید موهایش به دست مسیحاعصبی

  !بده گوش من باربه یه_

  ؟ توهیناتون به_

  ...تونمیخوره درد به تمنا..مسیحا_

  !دیرشده خیلی حرفا این براي_

  :مسیحاراتارکرد دل فرح چشمهاي برق

  ...است تازه بگیري ازآب روهروقت ماهی...میشه باطل که عقده یه...نیفتاده اتفاقی هنوزم_

  ...دارمن طناب میشه وتمنا من بین شده بریده حلقه باشید مطمئن...زندگیم ناجی نه عمرمنه صیاد تورماهی اون_

  :داد وسرتکان کرد نگاهش باناباوري فرح

  ...مسیحا شدي تودیوونه_

  ...ترم دیوونه دنیا ازهمه من..من محض خوشبختی به رسیدن ودیوانگی شمااینه درمکتب عاقلی اگه_

  :گفت باحرص فرح که برود برگشت

 یتپیشون روي بدنامی ومهر بیفته معشوقت همین ازبام رسوایی طبل کی ببین...ومجنون آقاپسرعاشق باشه_

 پشت او مادري احترام رابه وفریادش کشید عمیقی مادرانداخت،نفس به وتأسف ازسرحرص نگاهی مسیحانیم...بچسبونه

  :کرد حبس صدایش گرفتگی

 زاینا دارم واهمه...ازانسانه اي سایه که اي ازفرشته حاللیت دنبال دویدنتون عمر یه بشه تهمت این تاوان میترسم_

 باتکرار هک کنید تمومش...ببرید خاطرش به هارو ازرشته خیلی تامجبورنشدید کنید کنترلش...ظنتون تکبروسوء همه

 تمنا...کنمبازن مقابله به ولب نشنوم اي دوباره توهین تا میبندم روتون به چشممو همیشه براي نکنید شک اش دوباره

  ...زندگیموبکنم بذارید...نمیفروشم دنیاهم ریاي هواي روبه معجزه این...زندگیمه معجزه...نیست من عشق الهه فقط
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 مادرهم وقلب ذهن هاازدیواره سیاهی آن همه تاشاید کوبید محکم راچنان دراتاق.برد پناه اتاقش وبه رازد حرفهایش

 برخاست هبعدکالف اي امالحظه شد خیره اتاق کارشده سقف به.کرد رازیرسرقالب ودستانش افتاد تخت روي.بریزد پایین

 رالمس عکس وسرانگشتانش رابرداشت قاب.شد قفل قاب درون دخترك معصوم درچشمهاي نگاهش حین درهمان که

  :کرد

  ..عمرمنی ریشه..میشکنه که توبرهوتم ریشه بی درخت یه تونباشی...نزدیکتري بهم توازنفس_

 بازي شقع بایک..همنفسی یک بود،به کنارش حاال میخواست چقدردلش.بوسید اورادرقاب وصورت کشید عمیقی نفس

  ...آرامتربود اینبار.درازکشید ودوباره فشرد اش سینه رابه عکس.نهاد برهم پلک.میگرفت آرامش

 الح باهمان.دارشد ادامه آنها وخنده رفت کناري خوران تلؤتلؤ بود زده که هایی ازجیغ ناشی وگلودرد سرگیجه مهاسابا

  :کرد اعتراض خراب

  .... روهواست سرم مامان واي...ها مزه بی میخندید چی به_

  :بخورد تاکمی گرفت لبهایش رامقابل آبمیوه لیوان تمناباخنده

  ...چرخید می فقط..نداشت ترس که بازي این دخترخوب آخه...باال بیاد فشارت ذره بخوریه_

  !باشه دیدهن آسیب حلزونیش کنه ویزیت دکتر یه برم باید...ماکشید کنارگوش که جیغایی واسه خرابش حال نصف_

  :گفت وباحرص آورد راپایین آبمیوه پاکت مهاسا

  !نچسبی من دل تنگ میخواستی_

  !میشد حالش به خوش میکنه تاتی دنبالمون ازسرشب که تیپه آقاخوش اون وقت اون_

  !توچه به...میشد که میشد_

  :کرد مسیحامداخله که بزند حرفی وخواست شد درهم بهنام اخمهاي

  مهاساخانم،نه؟ بودم ستون اینجا منم_

  :زیرانداخت وسربه کشید خجالت او به مهاسابانگاهی

  ...مسیحا که نداشتم منظوري_

 ناگهانی دهخن اش نتیجه که اودرآورد براي داشت،شکلکی لب به مرموز لبخندي که کرد نگاه بهنام به زیرچشمی سپس

  ...شد بهنام

  بهنام؟ داري خوددرگیري_

  دارم؟ درد دل_
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  چی؟_

 ايجاه سروقت میره داره کرده روتموم بزرگه روده کوچیکه کردي؟روده مهمونمون گشنگی به امشب...بابا گرسنمه_

  :گفت متعجب ساعتش به بانگاهی مسیحا!دیگه

  !شد ده ساعت زود چه..اِ_

  !نمیفهمی وتشنگی گرسنگی که میگذره خوش اینقدر واال حضرت به واال زد زنگ بنده شکم اونم_

  !گردیم برمی دوباره شام بریم خب_

  :وگفت مهاسابرخاست

  .نیستم یکی من هاسوارشید فرفره ازاین کنید هوس دوباره اگه_

  :گفت فاصله ودرهمان شد بامسیحاهمقدم تمنا

  .کنیم می بحث بعدا اون درمورد_

  :گفت که وتمناپیداکردند بامسیحا معینی فاصله.راافتاد درجیب کنارمهاساودست بهنام

  ...باشی نارنجی ونازك لوس زیاد ندارم دوست من_

  :کشید بیرون آستینش رااز مهاساجواب

  چکارکنم؟..درك به خب_

  :انداخت او به معناداري نگاه بهنام

  !میکنم درستت_

  ...من بیاسروقت بعد اول کن درست خودتو برو_

  شیم،چطوره؟ درست تاباهم تو سروقت اومدم حاالاول_

  !مضحکه_

  !ها قهرمیکنی دوباره میگم بهت چیزي یه مهاسا_

  ...بگیر دهن به زبون دقیقه یه خب_

  !نمیشه دیگه_

  نمیشه؟ چی_
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  !نپرسم اینکه_

  چیو؟_

  میشی؟ من زن..کالم یک_

 راه هدوبار او همیشگی شوخیهاي از یکی خیال امابه خورد تکان دلش.کرد وبروبرنگاهش شد میخکوب اي مهاسالحظه

  :افتاد

  !بهنام شدي مزه بی خیلی_

  کنم؟ عشق ابراز ندارم ؟دل چیه_

  !میگما بهت چیزي یه بهنام_

  ...بکن وقالشو بگو بله یه_

  :کرد نگاهش چپ مهاساچپ

  !داره هم نفسی به اعتماد چه...چشم..حتما_

  :گفت شیفته وخود زد اش سینه تخت بهنام

  میخواي؟ چی دیگه.. تیپی وخوش خوشگلی...اخالقی خوش... ماهی این پسربه_

  :گفت مهاساپوزخندزنان

  !نداري مطمئنم که...عقل_

  ...نمیشدم توجغجغه عاشق داشتم عقل_

  :فشرد هم به راباحرص دندانهایش مهاسا

  ...پررو بچه کردي بیخود_

  !جوابموبده جدي باخود ،چه خود بی چه_

  نیستی؟ بلد کردنم مگه؟خواستگاري رزیه رنگ خمره_

 ننک گوله که زدم زنگ امشب بدي بله..میان دارن اینام مامان..ندارم وقت من.فکرکنی بشینی میخواي چیه؟حتما_

  :شد خیره بهنام وبه شد جدي مهاسا ماجرابراي انگارتازه..وبیان

  میکنی؟ شوخی_
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  :وگفت زد لبخند بهنام

  !یانه کردم شوخی بگوتاببینی آره یه_

 به اخواستهن لبخند.میزد فوج درنگاهش شیفتگی برق شیطنت اوراشناخت،جزبرق متفاوت نگاه تازه.آمد خودش مهاسابه

  :کرد زمزمه کنارگوشش وشوق محبت با بهنام که زیرانداخت به وسر آمد لبش

  ...جغجغه میخوامت خیلی_

  ...خندید شعف اوبا شد بلند مهاساکه جیغ

  :وگفت جلوکشید کمی دوصندلی ازمابین مهاسا

  تمناگفتی؟ به..مسیحا_

  چیو؟_

  !دیگه سفرشمالو..اِ_

  :گفت آینه داخل از او به معناداري مسیحابانگاه

  !رفت یادم!...نه_

 و ستا مصلحت یک فراموشی این بفهمد نگاهش وتیزي بیانش لحن تفاوت از که بود راشناخته مرد آنقدراین تمنا

 او اب مسیحا خانواده میان فاصله وهنوز دوید می همه این ازاینکه دارشد غصه دلش..دخترجوان براي اخطار یک نگاهش

  :کرد مداخله بهنام...بود وطوالنی ناپیدا

  ...مرام این به دستخوش بابا من؟ بدون شمال؟اونم ببرید تشریف قراره_

  :مسیحاگفت

  !نیست که قطعی ولی شده حرفی یه_

  :داد وادامه گفت "وایی"مهاسا

  نیست؟ چطورقطعی...گذاشته اینا باخاله مداراشم قرار مامان_

  ...کم وقتم وفعال زیاده کارم من یعنی.نیست مرتبط من به کردن سفرتعیین قرار اي باهرخانواده مادر_

  :گفت آویزان اي ولوچه ولب درهم مهاسابااخمهایی

 تمنا...خورهنمی جم شوهرجونش کناردل از که مهرانام...واداببینم غمزه شو برم باملینا..نمیرم منم چی؟شمانباشید یعنی_

  !میگذره خوش خدا به.بگو چیزي تویه
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  ...ردرابخ پرش دل آبروي اعتنایی بی وبانقاب کند پنهان مصلحتی لبخندي رادرپس دلش بغض کرد سعی تمنا

  باشم؟ داشته دخالتی چه نیست مربوط بهم که توموضوعی من آخه_

 سنگین فسون بستند دلش به سنگین اي شد،انگاروزنه قفل داردختر غصه ودرنگاه خورد چرخ طرفش به مسیحاتند نگاه

  ...است خودش مسببش دانست می که غمی شدازاین

 یم پَر او براي بود پُر ازهرچه دلش. چشمهارونشود آن براي اش پرغصه دل دست ازاین تابیش راگرفت نگاهش تمنا

 لحظه نآ گیر نفس درحجم انگار که واي...نباشد اگرتمنا نیست،شاید اوکمتر غم که گذشت ازسرش اي لحظه.کشید

  ...کندن غافلگیرش اشک تا داد فرو دهان آب رابا بغضش مهاسا معترض باصداي...اش بااندیشه حتی افتاد ازنفس شوم

  مانیستی؟ خانواده توجزء نداره؟مگه توربط به که چی یعنی_

 دل حوالی رادرهمان حرف..."!کرده،نه مقتدرمسیحا چشمهاي همیشگی رومهمان وکالفگی حال این که ازنظرمادري"

  ...وعادي تفاوت بی ظاهر به بالحنی هم گشود،آن همیشگی مصلحت به زبان رهاکرد رنجورش

  ...مانبود دربرنامه سفر این خب ولی نبود این منظورم_

  :شد اش چهره پنهان آشفتگی آن چاشنی هم ولبخند راتکرارکرد نگاهش مسیحا

  میري؟ من توبدون...باشم همراه نتونم شاید وگفتم دارم کار روزي چند اما بگم بهت قراربود_

  نمیرم؟ ازکجامیدونی_

  !باشه یادت..معرفت بی اي_

  :گفت مهاساباذوق

  !مسیحا تابیاي کنی تنظیم کاراتو حاالمجبوري..جانم اي_

  :کرد تمنانگاه به مسیحاباتردید

  بذاري؟ درمیون ات باخانواده میاى؟نمیخواي مطمئنی_

  :نکند آمیزاوبغض استفهام نگاه حالت تااز کرد راکوتاه نگاهش تمنا

  ...بتونم فکرنمیکنم...کردم شوخی_

 ازسرباز ربخاط باید سائید،چرامسیحا هم به ودندان درآمد بارحرصش اولین براي.کشید عمیقی مسیحانفس کرد احساس

 باال دیگرراناعادالنه دستی وفقط نبود حضورش براي جایی که بود بازي چه این کشید،اصال می آسوده اونفس شدن

  ...میبردند

  :رفت مهاساباال معترض صداي بازهم
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  ...تمنا.اِ_

  :گفت جانب به تمناحق

  .جانمیرم هیچ دعوت بی من_

  :گرفت اش مسیحاخنده

  چی؟ خدمتتون بدیم دعوت کارت_

  شد؟ کارداشتی؟کنسل توکه_

 اماتمنا راگرفت طعم همان هم کامش که آنقدرتلخ.گیرکرد او تلخ زهرخند به ونگاهش مسیحاماسید لب روي خنده

  :دیگرکشید سوي رابه وبحث برگرداند زودنگاه

  ...بیام نمتونم یعنی نمیام من...بودحرفام شوخی_

  :گفت سماجت مهاسابا

  !بگیرن سخت اینقدرام قرارنبود دیگه...کن مطرح ات توباخاتواده حاال_

  :ناچارگفت دوباره اصراري وشنیدن دیگر جوابی ازسربازکردن تمنابراي

  !میشه چی حاالببینم_

 اي هفته دوسه اگر یادآورشد وبهنام کشید دیگر سوي به اینباربحث.کرد ذوق هم حرف باهمین امامهاسا

 دبودن مطمئن وهمه شود گذاشته درمیان موضوع قرارشد...میشوند راهی وباهم رسید خواهند اوهم صبرکنند،پدرومادر

  ....بود نخواهد مخالف کسی

 بهانه به او اما است کرده راطوالنی راه جهت بی مسیحا چرا که کرد اعتراض تمنا.را بهنام وبعد مهاسارارساندند اول

  :شد خم کمی کنارماشین واز شد پیاده بهنام...داد رافیصله موضوع تمنا باخانواده احوالپرسی

  !بخورید چایی یه باال بیاید_

  :گفت افتادن ازراه پیش مسیحا کردند،فقط موکول مناسب زمانی وبه هردوتشکرکردند

  !جا همین میام دیگه ،دوساعت یکی من_

  :معنادارگفت باچشمکی بهنام

  .نمیکشه،بیدارم طول تاصبح اگه_
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 میام ودز وباگفتن شد خیال بی مسیحاهم.گذاشت وناکامش رفت عقب بهنام کردکه اوپرت سمت مشتی مسیحاباخنده

  ...راچرخاند وفرمان زد کوتاهی بوق

 نگاه هک کشید اش گونه روي انگشت.میزد وپا دست افکارخودش میان انگار که انداخت دخترك نیمرخ به نگاهی نیم

  :زد لبخند.شد اش اومتوجه

  عروسک؟ کجایی_

  :داد تحویلش بند نیم تمنالبخندي

  !کنارتو فعال_

  :کرد جاده به ونگاه زد پس آمد لبهایش تاپشت راکه حرفی.کرد راکمرنگ مسیحا لبخند کالمش طعنه

  کنم؟ مطرح باهاشون یاخودم سفرو داستان میگی پدرت به_

  !نمیام من_

  :کرد نگاهش بااخم مسیحا

  چرا؟_

  :داد بود،جواب آمیخته طعنه به کمی وشاید بارسرد اولین براي مدت دراین که لحن تمناباهمان

  !داریم ورسومی رسم ماهم خب.کنند می مخالفت ام خانواده میدونم چون_

  .میزنم حرف باپدرت خودم.گیرمیشه وپا دست داره خیلی دیگه شما ورسوم رسم_

  !نیست احتیاجی_

  کجاست؟ اشکالش...محرمه بهم وشرعا رسما که زنی...مسافرت برم بازنم دوروز میخوام_

  :گفت بانیشخندي تمنا

  هستی؟ هم موفق استتارش واسه وفکرمیکنی کردي پنهانش ونگاهت بیان زیرلحن که جایی_

  :کشیدند رخ بیشتربه مسیحا هاي اخم

  میزنی؟ کنایه چرا_

 اهمانج احتمالی مشکل این ،شاید دهد راادامه بحث نمیخواست دلش مسیحا.نگفت وچیزي انداخت باال شانه تمنا

  :کند همراهیش تمنا بلکه زد دیگري راه به.شود سربریده

  بانو؟ ناز میاري بهونه وداري باشی بامن نداري دوست نکنه_
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  :گفت تلخی به زیرلب تمنا

  ...که منی باشه،نه داشته نازکش که میکنه ناز کسی_

 رابه ماشین تیوق. کرد عمل او احتیاط از تیزتر گوشهایش انگار اما اوبشنود گرفت،قرارنبود دندان به لب تیزمسیحا بانگاه

 به کامال اومسیح شد دیر اما رفت کردن شردرست دنبال چرا که کشید فریاد برسرش هم تمنا کشید،قلب بلوار حاشیه

  :پرسید وجدي چرخید طرفش

  ...بخاطرکیه؟ تو خانوادگی وسخت سفت شرایط همه بااون من اومدن راه_

  :داد فکرجواب وبی برگشت سریع تمنا

  ...دارن حق_

  !باتوبشه لحظه توهمین من دلخواه ارتباط مانع میخواد قانونی چرا؟کدوم_

 اعتراض طعنه به چرا اصال که فرستاد لعنت وبرخودش کرد شروع بد.شد دلهره دچار وآشوبگراو عصبانی نگاه تمناازطرز

  :وگفت دزدید نگاه.زد ماهه چند صبوري همه آن به پا وپشت کرد

  !تادیرترنشده بریم..کن تمومش_

  !نمیري جا وهیچ کنارمی چیه وتو من نسبت نشه معلوم تا_

  :کرد نگاهش باترس تمنا

  چیه؟ منظورت_

  ...میفهمی_

  :انداخت،گفت می اش صوتی سیگنالهاي به موج که بابغضی زد دریا به دل تمنا

  کنی؟ می میفهمم؟تهدیدم چیو_

  جدیدکنم؟ بازي این حال به فکري یاخودم میکنی تمومش_

 نادونی ازسر نمیزنم وحرفی شدم الل اگه... ساکتم اگه فکرکردي..نیستم احمقم...مسیحا نیستم بچه من_

  .ربودت مفهوم شو ساکت هزاربار از که دیدم مهاسا به بارتو شماتت نگاه اون خوب...خبره چه میفهمم خوبم!..ونفهمیمه،نه

  !حرفتوبزن..نچرخون خودت رودورسر لقمه_.

 اما بود رابسته تنفسش راه سدمحکم یک شبیه بغض بااینکه... پیچید می دردلش دلهره بااینکه...اوترسید ازنگاه بااینکه

  :گفت
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  !شد ودائمی داد نتیجه موقت فاصله ،این درامتدادش شاید...فکرنکن من وبه برس سفرت به برو_

 قلبش وحرفها ظاهر رابه دستش کف که چرخید می هایی ناخن روي چشمانش وپرلرز تند جمالت این اداي هنگام

 داددرامت اش خورده ترس ونگاه جداشد کتف از دستش کرد حس ثانیه کمترازچند درکسري...گرفت می چنگ رادرخفا

  :شد درگلوخفه اش ناله چسبید،حتی مسیحا ترسناك چشمهاي به حرف یک

  چی؟_

 حسش وبی کند راازتن قدرتش همه او چشمهاي گردباد.شد گرفتار ولرزه لکنت به باهم وزبانش دل.افتاد پته تته به

  ...من..مسیحا_..کرد

  ...تکرارکن اراجیفتو اون دوباره داري جرأت اگه آدم بچه مثل_

  ..تو.شدم خسته من...مسیحا فکرکن ذره یه_

  :شد اوخفه بافریاد

  شدي؟ خسته من از...خریدم ومن کردي که نازي همه اون شدي؟از خسته چی از_

  :گفت وبلند طاقت نشکست،بی او دستان قفل اما کشید خودراعقب توان باتمام

  !شد له دستم...بازوره؟ کارات همه_

  :گفت خشم شد،با پرت عقب واوتقریبا کرد رهایش مسیحا

  !چیوبزن همه قید...نکن ام دیوونه گفتم بهت_

  :گفت وباترس راگرفت پردردش بازوي فشرد،تمنا پدال راروي پایش مکث بی

  کجامیري؟_

  :ولرزید بیشترترسید سرعت نمایانگر ودیدن او باسکوت

  !خونه برگردیم باید...کجامیري؟ میگم_

  .ومیرم میگم من که جایی بعد به توازاین خونه_

  :تمنادادزد

  ...مسیحا نگو مزخرف_

  ...درنیاد وجیکت سرجات بشین_

  ...نمیام جا هیچ باتو من_
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  !میشه معلوم_

  :زدوبادادگفت مسیحاپسش که اوراگرفت ودست شد خم تمنا

  ...تمنا بشین میگم_

  !دیوونه میگذره توسرت چی_

  :گفت وملتمس افتاد،پشیمان گریه به کامال میگرفت بیشتراوج هرلحظه که وسرعتی او باسکوت

  ...دار نگه من جون...توروخدا مسیحا...دار نگه...کنم تکرارنمی خدا به...مسیحا کردم اشتباه من_

 انباهم تاماشین بود اوکافی خیس وچهره ترسیده چشمهاي نظربه یک.خورد چرخ دخترك سوي مسیحابه سرخ نگاه

 ینماش کوچک درفضاي تمنا خورده وترس معصوم هق وهق گریه صداي وقتی.کند وتوقف باردیگرکنارکشد سرعت

 موهایش میان زدن باچنگ غلیظش>من به لعنت<و شد کوبیده ماشین فرمان به هم مسیحا محکم پیچید،مشت

  ....شد همزمان

 به تهوخس کالفه. رانداشت کرد عمل داردورگلویش طناب شبیه که هقی هق شنیدن طاقت کوتاه دقیقه ازچند بیش

 کوچک يا پرنده همچون دخترك بعد اي ،لحظه کشید وعشق بیقراري به آمیخته راباخشونتی ،دستش اوبرگشت سمت

  ...لرزید آغوشش بود،درحصارتنگ بسته مردجوان قلب قتل کمربه که بغضی با عجیب درسرمایی وجامانده

  :زد بوسه برسرش تاب وبی پریشان مسیحا

  ...نفسم افتم می توازنفس زدن نفس بانفس دارم...عمرم کافیه...تمنا کن بس_

  :گفت منقطع وباصدایی شد صید دخترك ظریف درمشت پیراهنش

  ...خیلی..خیلی...خلی...اي دیوونه_

  ...ردممُ من مگه...نکن گریه اینجوري میپرستی که خدایی اون توروبه...کردم غلطی یه احمق ي دیوونه من...نفهم من_

  :باالرفت لرزانش وصداي کوبید مسیحا سینه به تمنا محکم اینبارمشت

  !دیوونه!..شو ساکت_

  :اوگذاشت گرفته سربغل راروي وصورتش نهاد برهم پلک مسیحا

  !برم اشکات قربون نزن من دل به زخم هق هق بااین اما شه خنک تادلت بزن.بزن هزاربار.محکمتربزن_

  :اورابلندکرد وصورت رفت عقب میل بی گرفت،مسیحا آرام که اندکی تمنا

  شد؟ تموم_
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  :تمنالرزید لبهاي

  !بدي خیلی_

  ...میدونم_

  ...اي دیوونه خیلی_

 تاثابت ذرهقدربگ چه...تکرارنکن چندباربگم...نگو گفتم چندبار...است توبسته به نفسم هستم که اماهرچی...ونم مید_

 کشمکش نازای خسته...تمنا ام خسته من...کردي تکرار باز..گفتی اماباز...ام فایده وبی پوك نطفه یه مثل تو بدون بشه

 هایی قربهازع.میکنه ناز داره سحرش که ازشبی...نداره دوایی که ازتبی..نیست وتودستم دارم که سهمی از خسته...بیهوده

 کی...وت ازخواسته گذاشتم کج پا کی ولی...شدم خسته وعطش دلتنگی همه ازاین...وجلونمیره میکنه توجون بدون که

  انصاف؟ بی زورگو دیکتاتوره یه شدم حاال که کردم بدعهدي کی...عبورکردم ات شده تعیین ازمرز بیشتر

  :گفت ودوباره کنارزد اورا سررفته چشمهاي خیسی انگشتانش باپشت

 بودن..مارزش بی منه بود، ننداخته راه سیالب اینجوري وقت هیچ ولی بود کرده بغض که چشمهایی طلسم شکستن_

  بامنه؟

  ...نیست که میدونی_

  میگی؟ که چیه چرندیات این پس_

  :داشت نگهش محکم مسیحا اما رفت عقب تمنا

  رضابدم؟ رفتنت به راحت که آوردم دستت به آسون مگه.نخور سُر ساده_

  ...خیابونیم وسط..مسیحا کن ولم_

  :داشت اورانگه دست اما گرفت فاصله میل بی مسیحا

  میشنوي؟_

  ...حرفاتو میدونم نشنیده_

  :شد مسیحاتلخ

  ...تمنا واکن گوشاتو اماخوب...یا کردم ات دلزده..شدم تکراري..نکردم اشتباه پس_

  ...بگم تامن بده توگوش بارم یه_

  !نکن دیوونم دوباره..تمنا_
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  !خونه برگردیم_

  !دیگه چندروز اما برمیگردیم_

  کردي؟ لج چی به_

  ...سرزندگیمون دردسرمیریم وبی برمیگردیم دیگه وچندروز میریم...هیچی به_

  :گفت پیش دقایقی چون برآشفته تمنا

  ...که جونمون به بیفتن همه میشه؟میخواي مگه_

 چندماه نای نباید ازاولم...بسه اومدم راه باهمه تاحاال...رفتارکردیم؟ میلشون برخالف وریختیم؟که آبروشون چی؟که که_

  کنم؟چیو مراعات دیگه پس...میکنه کوك سازخودشو هرکی...بهترنشد بدترشد چی همه جزاینکه... میکردم وصبوري

  بود؟ همین میکنی خاطرمن به میگفتی که صبوري تموم_

 آماده تو کردم تحمل من...میزنم کري خودموبه همیشه مثل خیالت وبه گفتی زیرلب که تو طعنه شد آخرصبوریم_

 باذهن وتوروهم نداره تاثیري وقتی..کنم حفظ قرمزهارو خط این یکسال چراباید واال کناربیاي چی توباهمه..شی

  داره؟ فایده چه میکشونه دیگه وادي یه به وخراب پریشون

  :زیرانداخت تمناسربه

  !فشاري چقدرتحت بامن بودن بابت گذشت ازذهنم که اي تولحظه آوردم کم...مسیحا کن درکم_

 ذهن تیتر اولین که وقتی!...است مسخره.گذشتن ازهم خاطرهم به میشه؟میگن چی فکرکردي برگردم ومن توبري_

 هب شدن محافل ونقل حرفا این همه!...بود وکرکرده فلک گوش ادعاش که عشقی عاقبت اینم میشه ودشمن دوست

  ...کوچیکته؟ ودل مغز اون کجاي ، وسیاهه توتنگ بدون که ونفسم من کردن تباه...درك

  :کشید اش گونه به دست کالفه مسیحا.انداخت باریک خطی تمنا گونه روي دوباره اشک هاي قطره

 سخرهم بحث این کن بس...تویی من وجسم روح...جسمی ،نه میمونه برام روحی نه...ماتم سایه یه فقط من تونباشی_

  !بره کنیم بذارتمومش...وخودت من به بده عذاب کم...رو

  :زد اوزل پرخواهش چشمهاي به وملتمس کرد تمناتندسربلند

  دادي؟ قول بابام توبه...مسیحا نه_

  !میکنم صحبت باهاش!میکنه ودرك منطقیه مرد پدرت_

  آخه؟ تومنطقیه خواسته این االن_

  !نمیکشم دیگه ولی!...نه_
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  چی؟ من پس_

  .میگیرم هم عروسی برات برگردیم_

  :داد سرتکان تمناکالفه

 دهبرن برگ شدن هوایی جرم وبه بشینم خط ته بازنده حاال که ندویدم همه این چیه؟من میگی؟عروسی چرامزخرف_

 اهر جدید بازي یه دوباره که...عشق نه بود دورتنشون حصارهوس بگن تهش که برات نجنگیدم..دیگران دست بدم

  ...که...بیفته

  !بزنه حرف نمیتونه کس هیچ_...

  بکشیم؟ خودمون دنبال تاآخرعمروزندگیمون اشتباه وبااین عذاب کوه این نمیزنن؟قراره...نزدن االن مگه_

  :فشرد برهم پلک مسیحا

  !مردم حرف گورباباي_

  باشی؟ سکوت ومجبوربه دلتوبسوزونه مردم زیرلبی حرفاي داغ تا دخترنیستی یه_

  :گفت واودوباره زد زخم مسیحا دل به تمنا ومعصوم لرزان لحن

 فقط...یستن توزندگیم باارزشتر باتو باالترازبودن کنم تاثابت میام...مسیحا میام باهات حرف بی هرجابري میخواي اگه_

 مین اعتراضم حتی..ومیام میمونم کنارت مصربودي شروع این به بازم اگه بعد بذار ام وخانواده من خودتوجاي لحظه یه

  ...فقط...فقط.کنم

 سمت واورابه راگرفت اش چانه مسیحا بعد اي شد،لحظه جمع ودرخود برگرداند وصورت رادوخت لبهایش اشک شوري

  :خودبرگرداند

  ... دکوبی نمی روترمز پام که کنم توکاري میل بی میخواستم اگه!...من جون وقاتل تو ُمهرسکوت شده اشکا این_

  ...نمیکنه حرکت ماشین این مترهم یه دیگه تاتونخواي...نکن گریه

  :گفت دل وازته نهاد اش سینه اوسربه وقتی کرد،خصوصا مسیحاراآرام دختر آلود بغض لبخند

  !دارم دوستت خیلی_

 دل هب هم اماباز داشت آمیزنیاز عطرجنون دراین تنش شدن حل به کشید،چقدر مشام اورابه وعطرتن گرفت آرام مسیحا

  ...باشد داشته خود دلخواه به تااورا گفت نه

***   

  :نوشید اي وجرعه کرد نزدیک لبهایش رابه چاي ،فنجان باتشکرازدخترش فرهاد
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  !خانم تمنا ببینم بشین بیا_

  :وگفت نشست پدر نزدیک تمنابالبخند

  ...بابا جونم_

  خبرا؟ چه بگوببینم خب...عزیزبابا سالمت جونت_

  :گفت وساده زد گوش راپشت موهایش رهاشده تمنادسته

  ...سالمتی.هیچی_

  !منه پیش انگارخبرا پس....باشی سالمت_

  :گفت بالبخند فرهاد که شد دوخته او به تمناوترانه کنجکاو نگاه

  !میشم هول من کنید می شمانگاه که اینجوري_

  :گفت وترانه خندیدند باهم

  !باشه داشته شنیدن باید شمامیگی که خبري این_

  !حجریم دوران از شده منتقل سر سه دیو ما فکرکرده که بابا نازنین براي امابیشتر داره_

  :شد گرد تمنا چشمهاي

  بابا؟ من_

  باشی؟ همراهشون سفر،خواستن واسه مسیحا خانواده نگفتی توچرا_

  :بود اش متوجه حاال هم ترانه متعجب نگاه.  چیست منظورپدرش فهمید تازه

  سفر؟ برن قراربوده مگه_

  :گفت فرهاد

  ..هستن راهی هفته پایان گفت می الهی آقاي که اینجور_

  :داد ادامه تمنا وروبه

  بابا؟ نگفتی... خب_

  !نمیام گفتم همین واسه بدید اجازه شما کردم نمی فکر راستش_

  ذاره؟ نمی بابام یاگفتی نمیام گفتی_
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  :گفت بامهربانی فرهاد که بگوید چه تمناماند

 بهترین از بردنتون لذت مانع که نیست سنگ دلم اینقدرام دیگه اما گذاشتم رسوم حفظ واسه وشروطی شرط یه من_

  .باشم روزاتون سازترین وخاطره دوران

  :کرد نگاهش تمناباتعجب

  نداره؟ مشکلی ازنظرشما یعنی_

  ...کرد حساب روش ومیشه اعتماده قابل کرده ثابت مسیحا!...نه که معلومه_

 خت،بهری رادور منفی وافکار آورد لب به داشت؟لبخند نظررا همین بازهم دید می را مسیحا شب آن رفتار اگرفرهاد یعنی

 باخواسته آمدن راه همه وآن داد می دست از مسیحا رابه اطمینانش نباید شد متوقف هم راه درنیمه که اشتباه یک

  :فتگ بالبخند فرهاد.کرد وتشکر رابوسید پدر گونه خوشحالی وبا شد زده ذوق راستی به.گرفت می رانادیده هایش

 الهی آقاي هب کار نیست،حداقل بد کنی مشورتی یه بنده ازقول دادن وجواب رفتن قاضی به تنها جاي به بعدم به ازاین_

  !نمیکشه من وشرمندگی

  :گفت ولبخند تمناباخجالت

  !میگیره تماس باشما پدرمسیحا دونستم نمی...ببخشید_

 که ماش مثل!میشه خوشحال خبربدي،حتما مسیحا به خودتم میتونی اما نیست مانعی گفتم نداره،من اشکالی حاال_

  !معلومه چشمات ذوق خانمیت باوجود

 متعجب ترانه او رفتن از بعد.رفت اتاقش طرف به پدر صورت به مجدد اي وبابوسه شد ارغوانی دخترك هاي گونه

  :پرسید

  گرفته؟ تماس مسیحا پدر چطورشده_

 تهالب!..دختر ازاین امان...خبرنداشتم کال من گفتم که قراربده درواسی تورو منو میخواسته شاید معروف قول به_

  .نمیریم که کردم عذرخواهی وشرمندگی تشکر باعرض من شما بااجازه ولی کرد سفر به دعوت خانوادگی

 به شر چطوري حاال تا زبونش بااین تمنا درعجبم واقعا!طلبه می صبرایوب همسفرشدن خانم اون با!کردي درستی کار_

  !نکرده پا

  !میگی خودشم نکنه،به شمادرد دست_

  :کرد نگاهش بادلخوري ترانه

  فکرکردي؟ من درمورد چی فرهاد..وا_
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 خجالتو درواسی سررو مشکالتشو احتماال که باش داشته بیشتر دخترتم هواي اما...بانو نیست شماشکی توخانمی_

  !نکنه پنهان

  !نباش نگران هست،تو حواسم_

  است؟ آماده شام!...بله_

  ...میچینم ،میزو بکنه تلفن از دل تمنا_

  ....نکنه درد شما دست_

***  

 نظر به وبزرگی رنگ سفید در باریک جاده این انتهاي.شد زیبایی و فرعی جاده وارد ماشین که بود ظهرمانده به ساعتی

  بود خواهند ویال داخل دیگر دقایقی شد مطمئن تمنا"رسیدیم باالخره"گفت مهاسا ووقتی آمد تمنا

 بی ايفض بابت بلکه بودنش اشرافی از آمد،نه وجد به الهی خانواده اشرافی وواقعا بزرگ ویالي بادیدن تمنا چشمهاي

 منتهی کجا به دانست نمی که داشت وجود مختلف راه چندین.میکرد راهدیه دریا خروشان امواج صداي که نظیري

  :شد اونزدیک وبه انداخت دوش راروي کیفش مهاسا... داشت جنگل به هم راهی حتما اما میشود

  توچیه؟ دارم،نظر دوست روخیلی اینجا که من_

  !میاد العاده فوق نظر به_

 میشه اراحتن مسیحا بود معتقد چون بزنه زنگ بابات به شد تاراضی خوندم بابایی گوش اینقدرتو دعاکن جونم به پس_

  .واشد گلش از گل فهمید وقتی داداش اما

  :کرد براندازش همزمان ولبخندي بااخم تمنا

  منظور؟_

  میشی؟ شریک بامن اتاقتو_

  خدامه؟ نکنی،از خروپف اگه_

  چی؟ داداشم اونوقت_

  !تو نامزد دل تنگ میفرستیمش_

  !میشکنه که ممطمئن من بشکنه،البته طلسم اینبار اینکه ،مگه نمیشه اتاق هم باکسی سفري توهیچ مسیحا!..بره عمراً_

  :گفت معنادار اي وباخنده آمد نزدیکشان بهنام بزند حرفی تاآمد تمنا
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  !تمنا داري عالقه خیلی دارودرخت به شنیدم_

  :پرسید زنان ولبخند متعجب تمنا

  چیه؟ منظورت_

  بود؟ چی نتیجه مرخصی هفته یه اون_

  :خندید بلند باصداي بهنام که شد درشت وچشمهایش باالرفت تمنا ابروهاي

  ...ازخنده منفجرنشم تلفن پشت اونروز گرفتم جلوخودمو خیلی_

  :افتاد خنده به تمناهم

  گفت؟ بهت هانیه_

  :گفت باکنجکاوي مهاسا که خندید فقط بهنام

  چیه؟ قضیه_

  :گفت باخنده تمنا

 نرفتم روزي چند بابتش که دید ضرب وپام پایین افتادم باالش باراز یه ،منم درخته پراز جونم عزیز خونه_

  :گفت نعلبکی درحد شده گشاد باچشمهایی مهاسا...فروشگاه

  چیکارمیکردي؟ درخت باال_

  ...توحوض کردم آزاد سقوط که بچینم آلو سوگل واسه رفتم_

  تو؟ هستی اي اعجوبه چه_

  :باانداخت شانه تمنا

  !دیگه همینه_

  :وگفت رسید آنها ،به بود رفته ماشین کردن پارك براي که مسیحا

  !دیگه داخل برید..ایستادید هنوز که شما_

  :شتاوگذا دست راروي ودستش شد خم مسیحا که راگرفت کوچکش ساك دسته تمنا.افتادند راه کنارهم ومهاسا بهنام

  !بامن بیار،این دستیتو کیف توفقط_

  !نیست میارم،سنگین خودم_
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  .میارم باشه،گفتم_

  !رسیدن هم االن تره،همین سنگین مامانت چمدون_

  :گفت ودوباره انداخت همراهان هاي ماشین به گذرایی نگاه مسیحا

  !تمنا کن ولش_

  .نمیخوام_

  :گفت معترض.کرد رارها ساك ودسته بلند تمنا آخ که آورد او دست به فشارمحکمی اینبار مسیحا

  !شد له انگشتام_

  :خندید مسیحا

  !من ناز کوچولوي دیگه همینه نمیدي گوش حرف به وقتی_

  .بودم ندیده زورکی محبت_

  :وگفت افتاد راه کنارش وسایل مسیحابابرداشتن

  !ببین حاال_

 اهروير والبته بود بزرگ اي آشپزخانه نشیمن،پذیرایی شامل همکف.بود شده ساخته وشیک ومدرن دلباز ویال داخل

 ویک وچکتريک نسبت به نشیمن باسالن بود اتاقها هم دوم طبقه.میشد ختم بهداشتی سرویس به انتهایش که باریکی

 پشت اظرمن به هم وازسویی دریا به مشرف هایشان پنجره که بود اتاق چند شامل فقط دوطبقه این سواي که طبقه نیم

  .بود عمارت

  .دارد انگهر لبخندش نتوانست اتاق بادیدن تمنا.شد اتاقی ووارد رفت طبقه نیم همان به مستقیم وسایل همراه مسیحا

  :وگفت گذاشت زمین روي خواب سرویس راکنار وسایل مسیحا

  خوبه؟ اتاق_

  :گفت تراس سمت به رفتن درحال تمنا

  ...مناظر این باوجود خصوصا!عالیه_

 سالمش انگارموجها.کرد راتماشا آرام ودریاي زد تکیه سنگی دیوارك به.شد تراس ووارد انداخت مبل رالب مانتویش

  :وگفت کشید هایش ریه رابه وپرلذتی عمیق نفس.گشتند می باز دریا بستر واربه ومتانت میدادند
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 دوسش هم موقع اون ولی!بشه طوفانی که وقتی از امان!...آرومه اینجوري وقتی امنیته واحساس آرامش از پر دریا_

  .دارم

  چی؟ من...دریا حال به خوش_

 بود تهاییوق مانند نگاهش حالت.میکرد ونگاهش ایستاده تراس چهارچوب به باتکیه مسیحا. برگشت عقب به بالبخند

  :وگفت شد رد کنارش از.گریخت می باید تمنا که

  !میترسه آدم....دوباره میکنی نگاه اینجوري چرا_

  :وگفت رفت طرفش به مسیحا

  نگفتی؟_

  ...خوبیهات همه مقابل است آینه یه چشمام چون نگرد من احساس دنبال_

  :کرد نگاهش باشیفتگی مسیحا

  !براشون میمیرم من که جادویی هاي آینه این قربون_

  :نشست رشوکنا گذاشت تخت روي را کتش مسیحا.کرد راکنکاش اتاق بیشتري وبادقت نشست تخت ولب خندید تمنا

  کنند؟ تهیه بگم نیست وکسري کم چیزي نظرت به_

  !نه،مرسی_

  :شد کردن باز ومشغول برد هایش دکمه سمت به دست مسیحا

  !بچین وسایلتو بگیرم دوش یه من تا پس_

  : کرد نگاهش تعجب وبا کرد مکث اي لحظه تمنا

  حمام؟ بري اینجا قراره مگه...ببینم صبرکن_

  !دریا وسط نه،میرم_

  نداره؟ حموم دیگه اتاقاي...نشو لوس...اِ_

  :کرد نگاهش وباتعجب شد متوقف اول دکمه چند روهمان مسیحا دست

  چطور؟...مجهزه دوتاش فقط..پایین ولی...چرا استثنائا طبقه این اتاقاي_

  !خودت تواتاق برو خب_
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  :کشید رادرهم واخمهایش برگشت طرفش به میگوید،کامال چه او فهمید تازه مسیحا انگار

  کوچیکه؟ برامون اتاق این_

  بمونی؟ اینجا میخواي مگه_

  .میشم اتاق هم باملینا میرم!نه_

  :گفت غلیظی بااخم تمنا

  خوندي؟ اشهدتو االن...آقا هی_

  :گفت معناداري وبالحن رفت نزدیکش کمی...او ازحسادت آمد خوشش مسیحا

  ...که میشم نمیکنه،مجبور درك آدم زن وقتی_

  :اوزد به محکم اي وضربه کرد راگرد چشمهایش تمنا

  ...مسیحا کشمت می_

  :کرد اي مستانه خنده مسیحا

  !بیاره جا حالمو دارم،کی تورو تاوقتی آخه_

  !حیا بی_

  !بامسماتره قرار وبی عاشق_

  !نشدي نشینی قایق به ومجبور نشده تموم اتاقا تا برو پاشو پیشه عاشق آقاي_

  :کرد اخم دوباره مسیحا

  !نزن باشم،ضدحال خوش دوروز اینجا اومدم_

  .شم اتاق هم قرارگذاشتم بامها من...شرمنده_

  !بیخود_

  بیخود؟ چی یعنی_

  :زد خیمه تنش وروي انداخت تخت روي غافلگیرانه حرکتی با اورا مسیحا

 مخان...وحاضر حی اینجام من...طرفی بامن کنی بدقلقی دربیارم،توهم عذا از دلی اومدم...شنیدي که همین یعنی_

  ...شه اتاق هم مهاسا با میخواد
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  :وگفت کرد حائل او سینه روي را دستانش محکم تمنا که تربرود نزدیک خواست

  حموم؟ بري نمیخواستی مگه اصال!زد حرف نمیشه جوري این...پاشو_

  :وگفت راگرفت دستش مسیحا

  ...میرم بعدا...گرفتن دوش خیال بی اصال...حرف بی حرف_

  :راشنیدند مهاسا وصداي درخورد به اي ضربه فاصله درهمان

  اینجایی؟ تمنا_

  :گفت آرام او که اوگریخت دست زیر واز خندید بدجنسی با وتمنا گفت"اهی" مسیحا

  !نخندي که میارم جا حالتو اش موقعه به_

  :ردک باربراندازش شیطنت نگاهی با مهاسا.دررفت سمت وبه جاپرید از فورا تمنا. کرد رامرتب وسرووضعش برخاست

  ...من نفع به هیچ یک بگم اومدم_

  :برد واوراداخل راکشید دستش فورا تمنا اما

  ...بیار وسایلتو...دیگه خوبه اتاق همین_

  :کرد نگاهش باتعجب ومهاسا چپ چپ مسیحا

  ...آخه اما_

  :وگفت رابرداشت وسایلش او که شد ساکت مسیحا شدن بابلند

  براتون؟ بیارن دیگه تخت یه بگم_

  :گفت وارفته مهاسا

  !داداش خودته اتاق که اینجا_

  !نمیکنه فرقی من ،واسه اینجاراحته تمنا_

  :کرد نگاه مهاسا به باخنده تمنا

  !نداري تومشکلی اگه مناسبه تخت_

 کشید منات براي ونشانی پرخط نگاه ،فقط رفت بیرون ازاتاق حرف بی ومسیحا کرد رااعالم سررضایتش باتکان مهاسا

  :خندید او که زد تمنا بازوي به آرام اي ضربه مسیحا،مهاسا رفتن بعداز.گرفت اش اوخنده که
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  چرامیزنی؟_

  ...ظالم داره گناه داداشم_

  !من نفع به هیچ یک_

  !نیفته تالفی فکر به مسیحا کن دعا ولی طاق به خورد ام کله وجدانا_

  :رفت وسایلش سراغ خیال بی تمنا

  .کن باز وسایلتو بیا منومیدونه،فعال اخالق..نمیفته_

  ...رفت ساکش سراغ"دانی خود"وباگفتن انداخت باال اي شانه مهاسا

 دریا کنار که کرد آوري یاد تمنا به البته رفت بیرون گرفت بهنام از که پیامی با کوتاه،مهاسا واستراحتی غذا ازصرف بعد

 ابتداي در که رفت بیرون ازاتاق خود معقول ظاهر به بانگاهی بعد دقیقه چند.کرد موافقت واوبالبخندي است منتظرش

  :گفت مهران که راکنارکشید خودش کوتاهی عذرخواهی با.شد شخصی سینه به سینه چگونه نفهمید ها پله

  !افتخاره باعث عطرشما استشمام..چرا؟ عذرخواهی_

 کرارشدت ذهنش در مسیحا حرف.افتاد کز کز به بود صورتش روي که وناخوشایندي معنادار ونگاه پروا بی کالم از تنش

 که داشتن نشانی انگار وحرمت حیا و شرم از که آتشی این کنار از عبورکند اعتنا بی کرد سعی.لرزید برخود بار واین

  :اوراشنید زمزمه

  ...شد پسرخالمون نصیب که کننده دیوونه عطر این حیف_

 بالحنی! هن مستانه بالحنی صدا این منظور.کرد تند وپا نکرد معطل. کند تهی قالب ودلهره حیرت شدت از بود مانده کم

  بود؟ چه آلوده

  :پرسید وفوري کرد برخورد مسیحا با که بود بیشترنرفته پله چند

  تو؟ کجایی_

  :کرد نگاهش باتعجب مسیحا

  شده؟ دنبالت،چطور؟چیزي اومدم منم که اومد تنها مهاسا...بودم تو اومدن بیرون منتظر_

  ..آورد بل به نبود،لبخندي دردسر دنبال که آنجا از اما بزند تأیید تااوحکم است تردیدي پراز مسیحا نگاه کرد احساس

  ..ندیدمت آخه...پرسیدم همینطوري!..نه_

  :وگفت افتاد راه کنارش بالبخند مسیحا



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢۶١ 

 

  .نمیکردم ترك خلوتمو حاالها حاال واال دیگه خودته تقصیر_

  :داد وادامه زد خبیثی لبخند تمنا بانگاه

  ..برات دارم بعد ولی_

  ..اوراتکرارکند وباشه دوربزند صورتش روي باتهدید مسیحا تانگاه گفت اي خندیدوباشه تمنا

  اسبا؟ سراغ یا دریا بریم حاال خب_

  :گفت گرد وباچشمهایی درجاایستاد تمنا

  دارید؟ اسب شما اسب؟مگه_

  میترسی؟ باشه،نکنه سورپرایز نگفتم بهت_

  :گفت باذوق تمنا

  ..اسبم عاشق من!...نه واي_

 بعد..دهنمی مزه بشه وتاریک غروبه به رو االن..کنیم سوارکاري صبح فردا تا بنداز بهشون نگاهی یه اول بریم پس_

  موافقی؟..دریا سراغ میریم

  .رفتند بیرون وباهم کرد استقبال تمنا

  :وگفت نیاورد وآخرطاقت راجوید لبش باحرص آنها رفتن بیرون لحظه تا ملینا

  !داره حقم میاد وکرشمه ناز دختره این بس از البته..درآورده خاله،شورشو بدیده ندید واقعا پسرتون_

  :گفت بالبخند بهناز

 راندو بهترین...بیاد غمزه خیابون تو مرداي واسه نکنه ناز نامزدش واسه دختره بعدم..جون خاله دیگه نامزدیه دوران_

  !منظورمو میفهمی شد که خودت قسمت ایشاال...اشون همه جون نوش

  :وگفت زد پوزخندي مهناز

  ...قروغمزه وباتور خیابون تو قول به همون از...کرده پیدا کجا از دخترخانمو این مسیحا فکرمیکنی_

  !بوده توفروشگاه همکارشون گفت که بهنام..وا_

  !بهناز میکنه فرقی چه_

  ...دخترچقدرخانومه این معلومه که اینه فرقش_
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  :کرد نگاه فرح به خباثت با مهناز

  !نیست این که مادرشوهرش نظر_

  :داد راتکان ودستش نشست عقب حرص با فرح

  .کردم پیدا آلرژي بهش...مهناز؟ بکاربردي رو کلمه این تو باز_

  :زد پوزخندي مهناز

  !حساسی مادرشوهربودن به میگی تو اونوقت نکنن سفرمادربزرگتم توهمین بیاري شانس_

  :کرد رادرشت چشمهایش فرح

  حرفات؟ بااین منوکردي جون قصد...مهناز واي_

  :وتشرگفت بااخم بهناز

 هچ حاللشه، بعدشم..داشته؟ برت ترس تو باشن نگران دختره خانواده اینکه جاي به!...زنشه هم باشه..توفرح چته_

  داره؟ اشکالی

  :گفت مهناز

  بهناز؟ خبرنداري چیزي از تو آخه_

  ...کناربیاد باید عروسشه تمنا که حاال ولی بود مخالف فرح...هستم هم چی همه درجریان اتفاقا_

  :داد سرتکان فرح

  .. نبود مسیحا متناسب دختراصال این... بهناز نگو_

  .. داره ایرادي چه وباوقاري نازنینی این دختربه..خواهرمن حرفارو این دور بریز_

  .نمیخورد ما به رفتاري واصول خانوادگی طبقه لحاظ امااز_

  !میشه حل زمان مرور به وتفاوتام مشکالت همه...همومیخوان عاشقانه معلومه که اینه مهم_

  :گفت وتخم بااخم مهناز

  ...بده ازدواج این به تن مسیحا بود محال نبود سرلجبازي..بهناز داري خوشی دل چه_

  :چرخاند دوخواهرش رابین نگاهش باتعجب بهناز

  باکی؟ لجبازي_
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  !بنشونه کرسی به حرفشو پسرخواست این بود مخالف فرح چون...دیگه بافرح معلومه_

  !داره دوست چقدرزنشو فهمید میشه مسیحام نگاه کنید،از می اشتباه که من نظر از_

  :وگفت کشید دستانش کف ناخن وعصبی باحرص فرح

  .میکنه تحریک اعصابمو بحثشم اصال..توروخدا کنید تمومش.. واي_

  :راگرفت دستش وبامهربانی شد اوخم سمت بهناز

 جهت ودریک میکنه فرق شما با مالی وطبقات سطح نظر از تمنا که قبول...خواهرمن خب میخوري جا بی حرص_

 که میبینم...میاد نظر به دخترخوبی تمنا اون غیراز...بپذیرش شده که خاطرپسرتم به...عروسته االن دیگه اون اما نیستید

 نهک خودش روجذب مسیحا چنان میتونه بخواد اگه باورکن..داده نشون نرمش تو وتخم اخم مقابل چقدر روز یه توهمین

  !بزنه اتونو همه قید که

  برد؟ سکته ومنوتامرز بارسفربست چی واسه مسیحا نخواسته،پس فکرکردي_

 براش!..باش داشته انصاف دختر،پس این تحریک نه بوده پدرش گفتن سرنه مسیحا تصمیم شنیدم من که اونجور_

  !سوارکنی نقشه چزوندنش وبراي بشینی عذاب ملکه مثل اینکه نه...وراهنما مادرباش

  !میکنه عصبیم ازش مسیحا داري جانب.. بیشترازهمه..شدم خسته خودمم واال_

  !باشه بهش حواسش باید اونم!...میکنه تحمل تورو رفتاربد بخاطرمسیحا طبیعیه،تمنا_

  رفتاربد؟ کدوم_

  :کرد نگاهش سفیهانه بهناز

  !برنمیگرده روت به که دخترخوبیه واال..کوتاه چندبرخورد توهمین دیدم من موردشو چند_

  :گفت وباحرص نیاورد طاقت ملینا

  خاله؟ شدي زیرکاه آب دختره این خام شمام یعنی_

  :بارگفت شماتت بهناز

  اینقدرناراحتی؟ توچرا حاال_

  :کرد راجمع وپایش دست زود اما خاله ضربتی حرف از جاخورد ملینا

  !میزنه هم آدموبه حال اداواطواراش..نمیاد خوشم داشتنی دوست شما قول به دختره این از چون_

  !داشتنیه دوست ذاتا...ندیدم بهش اداواطوارخاصی که من واال_
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 که مهرانا به ورو انداخت ال با اي شانه عریضه نبودن خالی براي.میشد منفجر قطعا نشست می دیگر دقیقه چند ملینا

  :گفت بلند بود،باصداي سالن دیگر درسوي مسعود همراه

  میاید؟ شمام...ساحل میرم_

  .....رفتند بیرون ویال از آنها وموافقت بابرگشتن

  :کمرزد به دست تمنابااخم...زیرخنده زد دفعه ویک خورد چرخ بلندسیب اوودرخت میان مسیحا نگاه

  میکنی؟ منومسخره_

  :گفت خنده میان مسیحا

  ...ادعاروداري؟ این توچطوري...میکنم بیجا بنده_

  ببینی؟ برم میخواي_

  .میکنم مشکلوحل عذرخواهی بایه...درخت باال بفرستمت سیرنشدم جونت هنوزاز!خیر نه_

  .میکردم روتوکم االن همین کنم ترك که بودم نداده قول مامانم به اگه_

  :تسلیم نشانه به رابلندکرد دستانش مسیحا

  ...تسلیمم میگم زبونی ولی ندارم سفید پارچه_

  :باالانداخت ابرو تمنابالبخند

  ...آفرین_

  ...باشما تسلیمت همیشه قرارنیست_

  منظور؟_

  ...حاال_

  :وگفت انداخت باال شانه او نگاه شیطنت به خیال بی تمنا

  اسبا؟ سراغ بریم_

 که کند ابازر تاافسارش رفت سفیدي اسب سمت به مسیحا.رفتند اصطبل شمت به وباهم کرد سرموافقت باتکان مسیحا

  :تمناگفت

  بیاري؟ رو سیاه این میشه_
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  :آمد مردجوان لبهاي نمیداد،لبخندبه سواري کسی به جزمسیحا که چموشی طوفان،اسب به تمنا بااشاره

  کنی؟ سواري خودت نمیخواي مگه_

  .اینومیخوام همین واسه_

  !نمیده سواري وراحت چموشه طوفان.. بعد بشی اي حرفه بذارکمی_

  :گفت باخنده تمنا

  ...همینوبیار...خودمه مثل تازه_

  دخترخوب؟ کردي پیله باز_

  ...نکنم سوارکاري اصال میدم ترجیح اینونیاري_

  :وگفت لبخندزد مسیحا.مسیحابشنود که گفت جوري البته."خسیس"گفت وزیرلب

  ؟ ترم خسیس ازتو_

  !کارم محافظه من_

  ام؟ چیکاره من اونوقت_

  .داشت هواتو باید که کسی_

  !نشه هواپس دفعه یه که باش هواموداشته پس_

  :اوگفت پرشیطنت چشمهاي به بانگاهی تمنا

  اینو؟ نمیاري..نمیشه_

  :وگفت کشید طوفان وسیاه نرم یال روي دستی مسیحا

  ...بندازتت میترسم..تو مال طوفان بعد بیفتی راه کم یه بذار_

  :وگفت اوخندید باشیهه که کرد نگاه اسب به تمنا

  !میده نمیزنه،قول زمین نگرانی،منو خودي بی شما میگه_

  :گرفت اش مسیحاخنده

  .تونمیشم حریف که من...خب خیلی_
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 مسیحا.رسید می رکاب به سخت پایش.شد دچارمشکل سوارشدن براي تمنا.برد وبیرون کرد راباز افسارطوفان سپس

  :گفت باخنده هم حین درهمان.گذاشت اسب وروي بلندکرد وزن بی پرکاهی اورامانند حرکت وبایه راگرفت کمرش

  ویادگرفتی؟ درخت رودارو راهپیمایی فقط_

  :جابگیرد زین روي تادرست جاشد جابه کمی تمنا

  ...صاحبش مثل دارن تشریف بلند زیادي ایشون...خیر نه_

  ...خوشگلم بانوي به پیکش دربست وصاحبش اسب این_

. سبدبچ اسب گردن به محکم تمنا شد باعث تندش وحرکات کرد سرکشی به شروع طوفان مرتبه یک حین درهمین

 غوشآ رادرحفاظ تمنا دیگر وبادستی افسارراکشید دست بایک. نشست اسب اوروي پشت سریع باحرکتی مسیحا

 دست اخندهب مسیحا.کرد حرکت متعادل وباوضعیتی گرفت آرام اسب حرکت باچند باالخره.نبیند اي تاضربه خودگرفت

  :کشید تمنا موهاي روي

  ...زیربارنمیري چموشه میگم وقتی_

  :وگفت گرفت ازاوفاصله کمی اسب شدن رام از اطمینان با تمنا

  ...آرومه حاالکه_

  :گفت وکنارگوشش کرد سرخم مسیحا

  .داد بهم خوبی حس یه...گاهتم تکیه کردم احساس باربود اولین...بگیرم آروم من تا میشد آروم نباید_

  ...کرد ساکتش او نرم بوسه که بزند حرفی برگشت بالبخند تمنا

  !پایین نمیري..بیچاره اسب این داره گناه_

  :وگفت چسباند خود اورابه مسیحا

  !میده مزه بهم تازه داره!..نه_

  !دیگه لونشو_

 امالیمتب امامسیحا رابگیرد تاافسار کرد دراز دست تمنا.شد پیاده وخودش راکشید افساراسب کوتاه اي باخنده مسیحا

  :گفت

  !خطرناکه که دیدي..کنم کنترلش من بذارفعال_

 کرد افقتمو مسیحامردد.افسارشد گرفتن ومصربه نیاورد طاقت بعد چنددقیقه اما...بود بااو ،حق نکرد دیگراصراري تمنا

  ...نکرد نافرمانی معمول جزچندحرکت هم اسب که دید تعجب ودرکمال



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢۶٧ 

 

  :کرد مسیحانگاه به بالبخند.آمد وپایین کند دل ازاسب باالخره

  ...مأیوس چطوربوداستاد_

  .داره احسنت ولی نداره تعجب کردنی،پس استادرام توخودت_

  :توگف کشید وپرلذتی عمیق نفس.نشست سیب درخت وزیرهمان رفت ویال پشت سرسبز محوطه همان به تمنا

  !خوبیه هواي چه_

  !برگردیم اي خسته اگه_

  ...تو اگه ولی نیست حالیم خستگی که شد،من خسته بیچاره اسب اون_

  :وگفت شود اوتمام حرف مسیحانگذاشت

  ...برمیگردم االن بشین_

 ابرخوردب.بکشد هادراز سبزه روي شد مالیمی،وسوسه نسیم باوزیدن.رفت اصطبل طرف وبه گرفت رادست افساراسب

 دايص.افتاد هم روي پلکهایش عجیب رخوتی وباحس آمد لبش به لبخند.شد خوشایندي حال دچار باموهایش ها سبزه

 ربک نعمات این همه.بود نواز وروح نواز گوش دور چندان نه اي درفاصله که امواجی مالیم باتم پرندگان آمیخته درهم

 درهمان ار حضورشخصی که بود نگذشته زیاد.  بود کافی لحظات ازآن بردنش ولذت دختر لطیف روح دادن صیقل براي

 درهمان لحظاتی بود،براي ایستاده سرش باالي که مردي بادیدن اما کرد باز چشم مسیحا خیال به.کرد حس حوالی

  :وگفت نشست صاف مرتبه ویک ماند حالت

  ...شما_

  .بدم نجاتت ازتنهایی اومدم...تنهایی دیدم...بخیر عصرت_

 که بود بسته نگاه این به طنابی انگار.کرد خفگی میکرد،احساس راآنالیز پایش نوك ازسرتا که ونگاههایی ،لبخند ازلحن

 سیاهی جنس اما دانست بود،نمی ازچه مرد این شد،جنس می تر آمد،سفت می بیرون ازدهانش که اي باهرکلمه

  :آمد اوپیش دست که بایستد پا روي تا وجورکرد راجمع خودش فورا..داد تشخیص راخوب روشنش چشمهاي

  !کنم کمکت بذار_

  :گفت وتند رفت عقب فورا ایستادن محض به تمنا

  ....ممنون خیلی.نیست احتیاجی_

  :راانداخت ودستش کرد سرخم مهران

  !بزنیم قدمی یه اطراف بریم داري دوست میگم... راحتی هرجور_
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  :گفت سرش ازپشت مسیحا محکم دهد،صداي جواب خواست تاتمنا

  .باشه احتیاجی کنم فکرنمی_

  :نشست مهران برلب وپوزخندي کشید عمیقی نفس آمدنش ونزدیک او صداي باشنیدن تمنا

  !پسرخاله بکشم جورتو نیستی،گفتم بلد میزبانی دیدم_

  :زد ولبخند انداخت تمنا به نگاهی مسیحا

  !منتظرتوئه ومهاسا چیدن جنگل برنامه ها بچه ویال؟فکرکنم داخل میري_

 کرد طاعتا بایستد،فورا آنجا ازاین بیش نمیخواهد وفهمید رادید چشمهایش او،طوفان ولبخند نقاب پشت خوبی به تمنا

 ارزش ، میشد خالص مهران بر نفس نگاه زیر. از که همین.رفت میکند دورش کذب اي بهانه اوبه دانست می وبااینکه

  :گفت صداري باپوزخند اومهران بارفتن.داشت

  طفلکو؟ پروندي چرادخترو..بدم یادت ،بیا نیستی بلد نامزدبازي_

  :گفت محکم وصدایی اخم اوبرداشت،با سمت به قدمی مسیحا

 زنم دوروبر ندارم خوش...مهران بمونه یادت مساله یه فقط....میزنن له له برات که اونایی ارزون خوشمزگیت_

  مفهومه؟.ببینمت

  :زد زل چشمهایش به پروایی بی با مهران

  !نامفهومه توبرام حرفاي اصوال_

  امرکنم؟ تفهیم اي جوردیگه داري دوست_

  ...نذارکه من دم پارو پس میکنم رفتار بکشه عشقم هرجور من_

  :اوکشید. ه.ز.ر.ه چشمهاي رامقابل تهدیدش انگشت مسیحا

  !کن جمع حواستو پس...میشه شیر تیز دندوناي طعمه فقط شغال چون...نکن شیربازي بادم هشدارمیدم بهت_

  :وگفت اوزد سرشانه مهران

  !نشه شغال طعمه که باشه ات بره به حواست پس_

  :کرد پروایی بی خنده مسیحا مشت میان اش یقه شدن باکشیده

  !میزنه شاخ گاو!نمیکشه وشونه شاخ شیرکه_
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 سمت بد نگاه یه بفهمم اگه قسم نداره توقبولش مثل کفتاري که خدایی به...مهران کرده زیادي تودهنت دندونات_

  روشنه؟...بیاره بعدباال کن مزه مزه کثیفتو دهن اون حرف پس.میکنم ات پاره تیکه بندازي تمنا

  مسیحا؟ شده چی_

  :کشید اوبیرون دست رااز اش یقه ومهران سربرگرداند بهنام صداي باشنیدن

  !کرده رم ات هیچی،پسرخاله_

  :گفت باغیظ مسیحا

  !کن جمع حواستو ندیدي،پس کردنموهنوز رم_

  :گفت وباخونسردي کشید اش یقه به دست مهران

  !میشه ترم جالب داستان...باشه_

  :تشرزد مهران وبه راکشید بازویش اوبهنام سمت به مسیحا باقدم

  !میخاره توتنت اینکه مث_

  !بیفته ازتنم خارش بگیرم دوش یه میرم.آره_

  :غرید زیرلب مسیحا.کرد کج راه ویال سمت وبه زد مسیحا عصبی چهره به پوزخندي

  .میکردم شک زادگیش حالل به نبود خاله بچه اگه_

  :کنجکاوپرسید بهنام

  داري؟ سرخوش این توچیکاربه_

  ...کفتار نه سرخوش_

  !میخوادبکنه هرغلطی کن کردي؟ولش بازحرص_

  !پلکه می وبرتمنا دور داره_

  :گفت شده گشاد باچشمهایی بهنام

  هان؟_

  .دارم بهش بدي حس_

  ....کارنداره مردم ناموس به هست لشی هرتن.مسیحا خیال بی_
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  :اوگفت چشمان به وعصبی خیره مسیحا

  میگی؟ اینو که لونرفته کاریاش وکثافت گند تاحاال_

 التتاخی باش داشته بیشتر روهم تمنا شدي،هواي حساس ،توزیادي هست حاالشم...خودشه ازجنس بوده که باهرکی_

  !باشه راحت

 مهاسا ودباوج باشد،اما باتمنا کامال چندروز این بتواند نحوي به که درفکرفرورفت.نگفت وهیچ داد تکان سري مسیحا

  :وسربلندکرد دیگرافتاد دوروز قراره یاد وتازه کشید موهایش به دستی کالفه.میخورد سنگ به تیرش او دراتاق

  .بودیم نیومده اصال کاش_

  !نکبت این نمیکنه غلطی هیچ....میشه زهرمارت چی همه که فکرکنی اینجوري بخواي...مسیحا خیال بی_

  ...تهران برم باید که روچیکارکنم دوشنبه قراره اما آره باشم من تا_

  !که نداره غصه...وبرمیگردیم میدیم انجام کاراروتاظهر میریم صبح_

  :افتاد وکناراوراه داد تکان سري مسیحا

 باوجود نمبمونه،او اینجا من بدون تمنا هم ثانیه یه یانه؟نمیخوام من جاي بره میتونه صبوري ببینم بزنم زنگ باید_

  ..مهران

  ...پاکنیم به کباب بساط قراره امشب که بیابریم..فردا حاالتاپس_

***   

 فتح ینازا مشعوف وبهنام میداد مهاساراحرص که کباب خوردن بحث البته.گرفت می باال داشت بهنام مهاساو بین بحث

 ،مهاسارادور است دعوانکشیده به کارشان رسیده هم به تازه زوج این دادتا ترجیح تمنا بنابراین.خندید می قهقه به عظیم

  :راروکرد اش خنده دورشدتازه وقتی مهاسا...کند

  !...میگه شیطونه..پررو پسره_

  :رفت ایوان روي هاي صندلی سمت به همراهش باخنده تمنا

  .کنند نمی قول نقل ازش...کنند می لعنت شیطونواصوال_

 نمم کله!محکمی کردي ثابت روز دوست تواین.بده نشون مسیحا به خوش روي ویه کن شیطونولعنت توهم پس_

  ...کمارفتم روبه که طاق به خورد محکم چنان

  !خودتوبزن نامزد توجوش_

  نداري؟ تومشکلی کنارش برم بخوام اگه من پس_
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  !بگذره خوش!نه_

 نزدیک هم وملینا مهرانا بعد اي نشستند،دقیقه چوبی ست نیم روي وباهم اوزد شانه به اي ضربه مهاساباخنده

  :گفت طعنه به نشستن درحال ملینا.آمدند

  مهاسا؟ نمیگذره بدکه_

  نه،چرا؟_

  کنی؟ اعالم نامزدیتوبابهنام جشن دادین روترتیب اینجا مهمونی_

  !بود مونده شمادور ازگوش اینکه نه_

  !گمه توش این که شنیدیم هم تري غافلگیرکننده خبراي اواخر این شدم،البته شوکه کمی یه!نه_

 ريگی اونشان سوي به اش بودتیرکنایه مفهوم کامال که کرد،جوري تمنا رامتوجه گرش وسخره ناخوشایند ونگاه

  :کرد کوتاهی خنده موقعیت بادرك مهاسا.شده

  نبوده؟ دیگه ازجاي ضربه مطمئنی_

  :تمناگفت روبه مستقیما واینبار نیاورد ملیناکم

  خانم؟ تمنا چیه نظرخودت.بپرسم اصلی شوك دلیل بذاراز_

  ...بود محض اشتباه مراعاتش ،پس بازبود زیادي دختر این روي.کرد پروانگاهش بی تمنا

  باشه؟ چی شدن شوکه ازاین شما تادلیل_

  !واردشه قالبی واصل،جنس بزرگ کلکسیون یه میون دفعه یه فکرکن خب_

  :داد پاسخ خودش شیوه وبه خودنیاورد روي امابه خورد تمناتکان قلب

  !کشه نمی خاکو منت پاکه که طالیی..داشته ایراد معیارسنجتون_

  :افزود وباپوزخند زد اوزل چشمهاي به

 جنس هم کننده ویران...نباشه اصل که جنس!داره بودن طالیی ادعاي که اونی نیست هم خاك درحد گاهی البته_

  !وانده که است برنده اونی...میشه باارزشش

  :وگفت طرفش شدبه خم ملیناکمی

  !نااصل جنس یه نشینی باهم است خونده مسیحا فاتحه پس_

  ...ومسیحا من عشق درمورد زدي بیراهه وبه راه چون...تعمیر براي معیارسنجتوبدي بهتره_
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  :زد ازسرحرص ملیناپوزخندي

 تونستن نگرانیش باتموم هم خاله که بود جنسی ازچه ات شده توربافته بدونم کنجکاوبودم...میزنی حرف قشنگ_

  !بازکنه پسرش وپاي ازدست

 عشق ماا میکرد،کند عمل نیزه شبیه طرف ازهمه که زبانی آن با دختر این نصیب اي جانانه سیلی بود مانده کم تمنا

  :وگفت لبخندزد.بود اش فایده بهترین واین بود داده رایادش صبوري

  ...تربود داشتنی دوست وصددرصد خطرتر بی بود گذاشته براش گرگ که اي تله از بود هرچی_

 ششتال همه دوئل واین تابحث راتندکرد،برخاست هایش نفس که عصبانیتی وطوفان ملینا چشمهاي شدن باسرخ

  :رابرگرداند اوسرش حرصی صداي بازهم اما است نکرده راخراب

 وقهرمادرش ارزش که افتادنی تودام ازاین...گفت، نمیشه که انتخاب البته.انتخاب بااین مسیحا براي متاسفم_

  !بمونه اش خانواده رودوش خوشبختیش آرزوي سنگینی تاآخرعمر که این ارزش..نداشت

  :گفت ورك کرد تیزنگاهش تمنا

 ایناز وزلزله بشه حسادت احساس زیرزمینی گسلهاي برتکون مانعی بذاري،شاید خودت حال به تاسفتو بهتره_

  ...نکنه کوچیکترت

  :خروشید ملینا به باعصبانیت مهاسا.ورفت نکرد دیگرمعطل

  زدي؟ حرف باتمنااینجوري حقی چه به..ملینا شخصیتی وبی ادب بی خیلی_

  :کرد مهرانامداخله

  !نگفت که میزنی؟دروغ توچراجز_

  :گفت باحرص مهاسا

 به ازخواهرشوهر احتمالی هاي وکنایه ازنیش ترس براي واالن کنی بامسعودازدواج که مجبورکردن انگارتورو_

  !کنی دفاع ظاهرمحترمت

  :ملیناگفت برافروخته چهره به نگاهی وبانیم شد مهراناسرخ

  شدي؟ وقیح مهاسا،خیلی باش زدنت رفتاروحرف مراقب_

  حاضرما؟ درجمع نیست وقیح کی_

  :باتمسخرگفت ملینا

  .ازتوبود بدترازاین بایدمنتظررفتاراي تنگاتنگ نزدیکی باوجوداین البته... برادرت عزیزکرده نامزد حتما_
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  .بودم پیداکرده احمق یه به توشباهت مثل اي کنه ،باوجود تاثیرقراربگیرم تحت قراربود_

  !روشن خاله میشه،چشم بهترم زدنت بگردي،رفتاروحرف امل رهدخت بااون_

 وريج هرچند.میره می براش والبته داد ترجیح تو وبه امل دختره مسیحاهمین که کن خودتوفوت بشین جنابعالی_

  .نداره تاثیري که کردن فوت..میارن کم کردنش توخاموش شن جمع تهرانم نشانیاي آتش همه اگه که گرفتی آتیش

  !وسرکوبه آشوب باعث واقوام توخانواده که هستید دختره همین جونت تووداداش لیاقت_

 تواولویت محترمت وبرادراي برسه،تو اي درجه ترفیع چنین به کسی قرارباشه..کردي اشتباه.مادمازل دیگه نه_

  :داد ادامه برود ازآنکه قبل اما برخاست...قراردارین

 شبونه هک میکردم پا به آتیشی من میزد،اونوقت مسیحا غیرت باروت توانبار جرقه ویه نبود اینقدرخانم تمنا کاش_

 ت بخاطر عشقشو بخواداعصاب که نیستی شایدتودرحدي یعنی..نیست پایه تمنا که حیف..تهران برگردي مجبورشی

  !خوردکنه

  :بلندتشرزد مهراناباصداي

  !برودیگه..مهاسا کن بس_

 از اما دخودنشان راسرجاي ملینا ازاینکه بود شده خنک دلش.ورفت زد پوزخندي ملینا کبودشده چهره به بانگاهی مهاسا

 وکنارش رفت سمت آن به.پسرهادید بساط نزدیک کناردرختی اورا اطراف به بانگاهی.شد گرفته تمنا دلخوري

  :گفت ایستاد،آرام

  تنهاایستادي؟ چرااینجا_

  .کناربایستم دادم ترجیح...گرمه خیلی طرف اون_

  :گفت ودلجویانه کرد مهاسانگاهش

  ....دختره اون مزخرفات بابت من تمناجان_

  :کرد قطع اورا وحرف آورد لب امالبخندبه بود ناراحت که بااین.کرد نگاهش تمنابامهربانی

  ...نبود مهم_

  :گفت وباتاسف کشید عمیقی نفس مهاسا

  !دارم اقوامی چنین بگم ازاینکه دارم شرم باورکن_

  :گفت تمناتلخ

  ...و ازحضورمن میکشه خجالت مادرت همونطورکه_
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  :مهاساتندگفت

  !هستی جواهري چه فهمیده خودشم واال مغروره کمی مامانم...تمنا نگو مزخرف واي_

  :داد آرامترادامه تمنا،مهاسا باسکوت

 حس این تودید عجیبشوبه عشق ووقتی بود وابسته مسیحا به خیلی آخه!...میکنه حسادتم جورایی یه خب_

 مهه این مقابل مطمئنم صبوري کم بایه ولی...ومیزدتابره چی قیدهمه بخاطرت داشت مسیحا که خصوصا..باالزد

  ....میاره کم مهربونیت

  :داد ادامه بالبخندتمنا

  !داره دوستت خیلی مسیحا خدا به_

  :کرد اعتراف تکلف بی دل، کردوازته نگاه بود مشغول بابقیه که مسیحا به تمنا

  ...دارم دوسش خیلی منم_

  ..بود راتغییرداده گذشته مباالت بی و پرشیطنت دخترك ومحبت عشق وچقدراین

  :وگفت شد دونزدیک آن به کبابها از باظرفی مسیحا بعد دقایقی

  ندارید؟ کنید؟غذامیل می رومیل همدیگه مغز شما_

 به همیشگی باسروصداي هم بهنام ازآن وبعد خوردن به کرد اشان شده،وسوسه پخته گوشتهاي اشتهابرانگیز بوي

 که اییولبه کنارملینا مهران وبادیدن برگشت.شد سنگین تمنا روي نگاهی ناخودآگاه میان درآن....شد ملحق جمعشان

  ...کندن ویرانش ازدرون تا بسپارد فراموشی دست رابه احساس کرداین وسعی رادزدید فورانگاهش...کرد خورد،یخ تکان

***  

  :گفت دید،باتعجب رفتن بیرون آماده مهاسارا شد که وارداتاق

  میري؟ جایی_

  :کرد نگاهش مهاساباتعجب

  تونمیاي؟ مگه_

  کجا؟_

  ....سرش زده بازبیخوابی امشب فکرکنم..ساحل بریم گفت بهنام_

  :ابروباالانداخت تمنابالبخند
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  ...بگذره شمابرید،خوش...نمیام مسیحاگفتم به...بگیرم دوش یه میخوام راستش! نه.آهان_

  ترسی؟ نمی که تنهایی...هرجورراحتی باشه_

  !کن روشن آباژورو کنی تحمل نتونستی اگه تواومدي...ومیخوابم میکنم تاریک اتاقوکامال اتفاقا...بابا نه_

 آینه مقابل باحوله وقتی.رفت حمام سمت وبه برداشت لباس هم تمنا.بخیرگفت وشب اورابوسید مهاساگونه

 خرید رادرآن انتخابش آخرین نیامد آمد،بدش لبش به لبخند.برگشت خوابها ازلباس یکی سمت به ایستاد،نگاهش

  .کند امتحان اجباري

 لحظه یک...وزان باالي تا وبلندایش بود دوبندباریک فقط وآستینش یقه.کرد نگاه خود سرتاپاي وبه راپوشید پیراهن

 رامحکم اش وگره کرد راتن وبلندش حریر رویه وبالفاصله شد داغ اوراببیند،تنش وضعیت بااین مسیحا گذشت ازذهنش

 رها حالت رادرهمان خیسش موهاي.کرد راشل گره.گرفت اش خنده خودش ازکارهاي.اوبود واقعا انگار.کرد

 برق کردن وباخاموش انداخت باال اي شانه...ماندند می بیرون تاصبح حتما.دوبود نزدیک وساعت نیامده مهاساهنوز.کرد

  ....رفت خواب به وسستش زده آب به ازتن ناشی که نکشید طول انقدري...زیرپتوخزید.رفت تخت سمت به

  :وارپرسید وزمزمه بازشد نیمه پلکهایش تخت خفیف تکانهاي والبته عطش بااحساس

  مهااومدي؟

 باحلقه ماا خوابید ودوباره کرد پرت اي راگوشه لباسش ورویه شد کرد،نیمخیز اش کالفه گرما نگرفت،احساس اماجوابی

 لب ندت داغی ،وقتی نداشت مردانه آغوش مهاسا شک بی...هوشیارشد داغی تن به وچسبیدن دوراندامش دستهایی شدن

 یشود،دست خارج ازگلو هم صدایش اینکه از قبل اما خیزشد نیم سریع باحرکتی گرفت راه اش سرشانه روي هایی

 وچشمهایش راتنگ نفسهایش باترس مرد سنگین تن... فرورفت تخت وروي راگرفت دهانش مقابل محکم

  :کرد زمزمه کنارگوشش داغ تن آن صاحب وفقط نداشت تشخیص قدرت مطلق تاریکی آن میان...راگشادکرد

  !درنیاد صدات!.....هیس_

 رشدپ باره یک چشمهایش چرا ونفهمید کرد گم راه اش درسینه نفس.رفت تنش قواي تمام ناشناخته حسی با انگار

 اب. کرد حس پرقدرت دستان رازیرآن مرگ سردي وفقط رفته ازکف کوتاه ي ها ثانیه درآن تعقلش قدرت.وسررفت

 اي زمهوزم...افتاد آشنا چهره ازیک روشنی تصویرنیمه به ،چشمهایش صورتش سمت به آمدن وپیش او سر بلندشدن

  :بود بیداري از اش خورده ترس روح ناجی که شد رویایی خواب یک شبیه گوشش کنار دوباره

  !میره آبرومون...نکنی سروصدا دستموبرداشتم مسیحا جون_

 نشدها ازروي مسیحا دست اینکه محض وبه بازگشت پرکشید،قدرتش ازتن روحش که کوتاه فاصله همان انگاربه

  :اوبلندگفت سفارش اعتنابه ،بی وخشمگین لرزان باصدایی و داد هل سمتی به نیرو باتمام کناررفت،اورا

  ...ى دیوونه_
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  :گفت فراخ وباچشمهایی کشید اسارت رابه ولبهایش تن محکم مسیحا دوباره صدایش بلندشدن محض به اما

  ...مگه خب...آروم میگم_

 به زده وحیرت گرفت اوفاصله ازتن کمی.شد ساکت ازاو خفه هقی هق وحس سرانگشتش شدن باخیس مرتبه یک

  :کرد زمزمه..کشید دست صورتش

  میکنی؟ گریه...تمنا_

  :ونشست اوراکنارزد باحرص دخترك

  ...ازترس کنم سکته بود نزدیک...شدي دیوونه_

 ازهاج دورتنش محصورشده دستان که برخیزد وخواست زد پسش تمنا اما خودبرگرداند سمت واورابه برخاست مسیحا

  :نداد

  کجا؟_

  ...بمیرم میرم_

  کردي؟ چراگریه میگم_

  فهمی؟ نمی..ترسیدم_

  !باشه تونست نمی کسی جزمن....ازچی؟_

  .میکردم قفله واالدروشش اینقدرخلی دونستم نمی_

  :کرد آرامی مسیحاخنده

  !دیگه همینه نمیاي راه خوش زبون به وقتی_

  :گفت باغیظ تمنا.داشت نگهش مسیحا که برخیزد وخواست فشرد هم رابه لبهایش تمناباحرص

  اینجا؟ اومدي کی بااجازه اصال...کن ولم_

  :راسوزاند دخترك تن نگاهش وشیطنت حرارت.برد رانزدیک صورتش مسیحا

 دايخری ازهمون لباست...بهشتی حوري این باحضور شدم خواب بی حسابی که االن مشکلیه؟البته...بخوابم اومدم_

  آخره؟

 نینچ دانست می اگر.!کند راتن پیراهن این کرد هوس شبی چه....واي. کرد نگاه خودش به شده گرد باچشمهایی تمنا

 تدس وقتی.بود مسیحا هاي پنجه ازمیان گریز فکرکرد که اي تنهاگزینه به.میکرد ،بیجا است درراه ضیافتی
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 سرعت ماا ببرد پناه حمام به حداقل تا پرید پایین ازتخت صید رهااز خرگوشی ومانند کرد استفاده فرصت اوکناررفت،از

 مکث دفهمی تازه.بازگشت قبلش جاي وبه جداشد اززمین او دستان بااهرم زود خیلی صفربودکه او انگاردرمقابل عملش

  :اوکوبید برهنه نیمه تن به ومشت آمیخت هم به وعصبانیت شرم.بوده اوازچه

  !مسیحا میکنم لهت بزنی من به دست_

  :گفت پرخنده وبالحنی اورامهارکرد دستهاي مسیحا

  .نیستم گالبی اینقدرام...نترس_

  ...برو میگم دارم خوش زبون با_

  ...نرم؟ اگه_

  ....میرم من_

 از...باش تالفیمنتظر نگفتم...نمیکنه تحریک رواینقدر شیرگرسنه یه خوشگل آهوي یه گفتم..نشد..من عشق دیگه نه_

  ... شیرینه خواب تعبیریه حاالموقع....فرارمیکنی؟ من دست

  ...بخواي خدا به مسیحا_

 داشت نگهش ومحکم کشید عقب او وپازدنهاي دست با.کرد راقفل دخترك لبهاي داغ هایی شراره وبا نداد اومجال اما

  :اوراشنید پربغض صداي بزند حرفی آنکه از وپیش

  .کردم نمی اعتماد بهت وقت هیچ گري استفاده قدرسوء این میدونستم اگه...شعوري بی خیلی_

  :وارفت مسیحا

  ...حاللی..محرمی...تمنا؟زنمی چیه سوءاستفاده_

  !دادي توقول_

  ...هستم سرقولم_

  میخواي؟ چی اینجا وضع بااین پس_

  ...دارم نیاز بهت که فهمی چرانمی اما...قبوله دادم قول_

  :زد مهرسکوت لبهایش روي مسیحا گرم انگشتهاي که شود گشوده اعتراض به اوخواست بازلبهاي

  ...هالکم تشنگی ازاین...بده حق بهم...بگذرم ازت تونم نمی...منی حق...منی توسهم_

  :چسبید کنارگوشش به مردجوان لبهاي دوباره.اوشد ورنگاه خاکسترشعله اسیرطلسم دخترك انگارنگاه
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  ...جونم آرومِ  شم بذارخاموش...شم سیراب بذارباعطرتنت پس..نیستی من ممنوعه تومیوه_

 شرم اوحجاب پلکهاي رفت نزدیک اینبارکه.کرد اوراحس تن سرماي.چسبید دخترك ساکت نگاه به پرتمنایش نگاه

 باليال نوازشگرش ودستهاي پرنیاز تن وقتی جابود بی اعتراض....او پرعطش لبهاي گاه بوسه وشد کشید برنگاهش

  ....شد عاشقی ناب ساز لحظه همراه او موهاي

***  

 باز یلم بی پلکهایش.میشد خواب ازاین لذت مانع ازخورشید شده امانورساطع ترمیخواست طوالنی خواب هنوزیک دلش

 درهم موهاي به ودست شد نیمیخیز.بود عجیب برایش زیرپوستی ودردي خستگی احساس.زد مخالف جهت وغلطی شد

  .رفت حمام سمت به مستقیم ونامحسوس ناشناخته دستی باهدایت ظاهرش به توجه وبی برخاست.کشید اش ریخته

 انگار.بود عجیب چیز چرایک اما.میکرد راآرام انگارتنش.بود خوبی حس چه که واي.درازکشید ولرم آب از وانی داخل

 ندهکن گیج احساس وباهمان داد تکیه وان باالي رابه سرش....بود خواب شایدهنوز...بود یازیاد کم میان دراین چیزي

  :درازجاپرید به اي باضربه که نهاد برهم پلک

  میگیري؟ دوش...تمنا_

  میکرد؟ چه آنها بود،اودراتاق مسیحا صداي

  ..آره،_

  .دارم زودتربیاکارت فقط...عزیزم باشه_

 وردخ برسرش محکم اي انگارضربه چندثانیه درعرض اما بازگشت قبل حالت همان به ودوباره گفت اي باشه زیرلب

 ریزگ براي...وخشم شدازشرم داغ تنش همه...بیداري موقع ویادظاهرش افتاد قبل یادشب تازه....مسیحا...نشست وسیخ

  :گفت وباحرص فروکرد موهایش رامیان دستانش داد آزارش که ازاحساسی

  .....مسیحا کنم می ات خفه_

 مگه" که رفت می هوا به دادش بوداالن اگرترانه.نشست تخت لب رمق بی.رفت وبیرون راپوشید اش حوله

 روي تدس.کرد حس بدنش در را ودردي نشست صاف دوباره فکر بااین..."یاتخت مبل روي نشین باحوله هزاربارنمیگم

 رفت؟گ می برسرش گلی چه فهمید می ترانه.آمد درمی داشت اشکش.زد برسرخودش دیگر وبادستی گذاشت شکمش

 ردک اش مچاله باحرص.افتاد تخت گوشه دیشب پیراهن به نگاهش که برخاست بابغض...شد؟ این شدکه چه اصال

 تابه.گرفت راباتعجب وآن خورد مسیحا سینه به صاف وپیراهن دربازشد.زد خشکش لحظه یک اما در سمت کرد وپرتش

  ودررابست آمد داخل مسیحا بیاید خودش

  میکنی؟ پرت اینوچرا_

  :گفت وحرص بابغض
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  !بروبیرون!توچه به_

  :وگفت ازجاپرید تقریبا تمنا که برداشت طرفش به وقدمی گردشد مسیحا ي چشمها

  ...بروبیرون میگم_

  :بلندکردوگفت دست حیرت میان مسیحا

  ...فقط...میرم االن!...خب خیلی_

  :ترگفت عصبی وباصدایی اوکرد رابه پشتش

  ...زودتر_

 تند باحرکتی.گرفت انگارتمنارابرق.فرورفت موهایش میان وصورتش خورد حلقه اودورکمرش دستهاي بعد چندلحظه اما

  :وبلندگفت زد پسش

  !نزن دست منم گفتم؟به چی نشنیدي_

  :گفت ونگران آرام سرتاپایش به وبانگاهی رفت عقب مسیحاقدمی

  شده؟ چت_

  .نزدم جیغ دفعه تااین زودتربرو.نیست تومربوط به_

 او به طورخیره همان.دهد گوش حرفش به داد است،ترجیح وعصبی ندارد قصدشنیدن وجه هیچ اوبه دید مسیحاکه

 نمی هم خودش...فرورفت حوله شده کیپ دریقه وسرش تمناشکست بغض.رفت بیرون ازاتاق ومردد عقب چندقدم

  ...اورانداشت دیدن چشم دیگر انگار فقط..شده مرگش چه دانست

 وبارهجاد همان.رانداشت بقیه ودیدن رفتن بیرون حس اما کرد راخشک وموهایش پوشید مرتبی لباس ظاهر حفظ براي

 مه خودش وقطعا درکارنبود تحمیلی.رفت رژه درذهنش تصاویري ودوباره کرد فرو رادربالش سرش. ولوشد تخت روي

  !...میکرد اشتباه کاش...اما مقصربود

  :آمد خودش به مهاسا باصداي که نفهمیدچقدرگذشت

  دختر؟ میخوابی چقدرتوامروز_

  :وافزود کنارزد پتوراازرویش

  !تنبل پاشوببینم_

  :مهاسابالبخندگفت کردکه نگاهش بادلخوري
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  !خواب ظهربخیرباباخوش_

  :وگفت خورد اوقلت طرف به

  ،نه؟ برگشتی تودیشب_

  :خندید مهاساباشیطنت

  !که فرستادم بهتربرات جایگزین یه_

  :وگفت مهاسادررفت که خیزشد نیم تمنا

  هستی؟ مگه؟چقدرعصبانی شده چی حاال_

  :وگفت فشرد هم به زورحرص رااز لبهایش

  ...تو من،نه نه دیگه...مها باشه یادت_

  :نشست ونزدیکش راکنارگذاشت شوخی..تند واکنش کردازاین تعجب مهاسا. افتاد تخت اوروي به وپشت

  قهري؟ یعنی_

  :وپرسید اوجاخورد گونه روي اشکی قطره بادیدن.گرداند راگرفتوبرش اش وشانه شد اوخم باسکوت

  شده؟ چی_

  چیکارکنم؟ حاالمن...مها بدي خیلی_

  :گفت گردشده مهاساباچشمهایی

  مگه؟ افتاده چیوچیکارکنی،اتفاقی_

  :گفت اي خفه باصداي

  .نیست اصالخوب حالم...دونم نمی_

  :پرسید کوتاهی وبامکث گرفت دندان به مهاسالب

  کنم؟ ات معاینه میخواي_

  :تمناازجاپرید

  چی؟ واسه_

  :کرد نگاهش سفیهانه مهاسا
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  .میخونم مامایی سرم چیه؟خیر مشکلت بذارببینم خب_

  :کرد رادرشت تمناچشمهایش

  !نزن حرفشم! نه_

  ...البته..باشی داروداشته به احتیاج بده؟شاید حالت نمیگی مگه_

  چی؟ داروواسه...میگی مهاچی واي_

  میره؟ تولک که طوطی عین توشدي که شده چی دیشب اصال...بابا اي_

  :گرفت اش مهاساخنده.رادزدید ونگاهش انداخت تمناگل لپهاي

  .لبوشد عین...توروخدا ببینش_

  ...میزنم خدا مهاسابه_

  افتاده؟ اتفاقی مطمئنی بگوببینم تهدیدمن جاي_

  !مها میدونم چه.. من_

  شده؟ چی نفهمیدي بودي توهپروت بگی میخواي...میدونم چه چی یعنی_

  ...داداشت عین_

  !نمیشه گرم ازتوآبی.بپرسم چندتاسوال بذارمن اصال.. بگودیگه حیام؟خب بی_

  :وگفت تمنازد به اي ضربه بود نه همه جواب که تخصصی چندسوال کردن باردیف سپس

 یا..راحت یالتخ...طبیعیه؟ که دردمعمولیه تن یه سر گرفتنت بغل غم زانوي این.المپیک درحد بخوري بایدکتک یعنی_

  !میده بپرس،بهترجواب آتیشیت نامزد ازخود میگم من که توهمه ذهنیت ات تصور همه یام... اي رله زیادي

  :گفت تمناباحرص

  !بزنم حرف باهاش بخوام برسه کنم،چه نگاش دیگه عمرا_

  چراداداشم؟...وا_

 کناروتنهایی رومیذارم مالحظه که نشه پیداش من بگوطرف بهشم..کن ،داداشم داداشم کم توهم....پرروو ازبس_

  ...تهران برمیگردم

  !بکنی دل ازتخت نمیاد دلت که سازبوده خاطره اونقدر خوبه حاال!...خشن چه واي_
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 نیم همان درانتهاي مسیحا. برود اودادتابیرون دست اي وبهانه دررفت بلند اي ومهاسایاخنده منفجرشد دفعه تمنایک

 پایینوزودتر کرد کج راه توجه اوبی اما رفت طرفش تمنابه آمدن بابیرون که فکربود وغرق داده تکیه تراس به طبقه

  :تبگوید،گف اوچیزي ازآنکه وقبل کشید راپس دستش عصبی تمنا. راگرفت وبازویش تندکرد قدم مسیحا.رفت

  ...الهی آقاي شه تموم گرون واالشایدبرات نیاي من طرف موقعیتت حفظ براي نفعته به_

  ...داشت واورابرجانگه رفت پایین سریع وتمنا زد خشکش زده بهت مسیحا

***   

 حفظ براي هم غذا سرمیز.میکرد حس وتنش صورت روي را نگاههایش اماسنگینی نرفت سراغش تاعصرمسیحا

 اینبنابر دهد بقیه آتودست خواست ونمی بود متوجهشان نگاههایی.کرد اورارد پذیرایی ودست نشست ظاهرکنارش

 به یشترشب البته که کننده کسل روز ازآن وکالفه خسته.دارد خودرادورنگه شد ادا باغیظ که وعزیزمی بالبخند مجبوربود

 تخته روي .رفتند وبیرون کرد استقبال ساحل به رفتن اسابرايمه پیشنهاد بود،از درذهنش گذشته شب تکراراتفاقات

  :گفت بامهربانی مهاسا که نشستند متوسطی سنگ

  !نشین خیس سنگ این رو بیارم صندلی برات برم_

  :پرسید بودباتعجب کج اش سکه که ازآنجا

  .نیست الزم_

  !میکنه تشدیدش ورطوبت سرما خب...دردنمیکنه دلت مگه_

 امهاس تا بود وانداده زود کاش.کشید عذاب ازخجالت ازدردتنش بیشتر مهاسا حرف امابااین داشت ضعف بدنش هنوز

 که هرچند.شود آرام زدن حرف تاباکمی شناخت ترازاونمی نزدیک لحظه درآن نگرانی باوجودآن بازهم ولی...بفهمد

 ادبهد ترجیح هم تمنا.بازگردد تاباصندلی مهاسارفت باسکوتش.میداد آزارش ازهرچیز بامسیحابیشتر وسردي دوري

 عطر.دلرزی تنش سرش پشت آشنا عطري باحس که بود نگذشته خیلی. بیشترنشود تادردش دهد گوش او سفارش

 پاپیش اگر.نهاد برهم پلک.بود رفته اش شامه خورد انگاربه گذشته ازشب که بود تلخی این عاشق. بود مسیحا

 رگشتب سرعت به او صداي دلنشین جزنواي صدایی باشنیدن اما میکرد راتمام وقهر لجبازي این شک بی میگذاشت

 یشدم تبدیل اخم به کم کم که باتعجبی.بود کرده میهمان تن به را محبوبش عطرمرد چرا لعنتی این...رادید ومهران

  :گفت مهران که میکرد نگاهش

  !بذاره وتنهاش باشه داشته خوشگلی این به نامزدي آدم.قدرنشناسیش این بابت گفت مسیحا به باید چی_

  :آمد لبش به آمد،پوزخندي می اوبدش پرواي وبی صاف ولحن ازنگاه

  ...فراغتتونوپرکنید تااوقات هستید کسی تنهاموندن درانتظار فقط انگار شمام_
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 کردن فکرپر به میدونه تورو مثل قدرجواهري قطعا که من مثل مردي خوبه...عزیزم آره..باش راحت...باش خودمونی_

  !افتخاریه...باشه فراغتش اوقات

  :باتمسخرگفت...چکید می ازآن هوس که ولحنی آلوده نگاههاي شدازاین مورمور تمنا تن

  ...اش کننده ترمیم تا جواهرباشید کننده آب میاد بهتون_

  ...نما شیطان قهقهه ازاین آمد وتمناچقدربدش بلندخندید مهران

  !داشتنیه دوست خودت مثل لحنتم_

  :راکشید مهران شانه که بود وعصبی سرخ نگاهش.خشکید حالت درهمان مسیحا بادیدن که شد تمناکج لبهاي

  میخواي؟ چی تواینجا_

  :وگفت زد کنار اورا دست آرامش درکمال مهران

  !داري مشربی نامزدخوش...کردیم می صحبت_

  !تغییرکنه شایدلحنتم یادآورکنم بهت مسائلو سري یه_

 آتشینش ازنگاه میان ودراین میکرد تراوش مسیحا فشرده هم به لبهاي ازمیان که هایی کلمه تک تک ازمیان عصبانیت

 می آنها هردوي براعصاب مته مثل که اي وباخنده کرد نگاه تمنا به مهران...گذشت نمی هم مبهوت تمناي به

  :کوبید،گفت

  تمنا؟ میکنی تحمل بداخالقو این چطوري جدي_

 مکش ولبخند دش اشتباه،خبیث وباتصمیمی کوتاه اي امادرلحظه بنشاند تااوراسرجایش بازکرد لب ناباور چشمهایی تمنابا

  :زد مهران به مایی مرگ

  !آدموصبورمیکنه عشق_

 لفنشت صداي باشنیدن مهران اما بگوید تاچیزي برداشت قدمی.گرایید کبودي به مسیحا زدوچهره برق مهران چشمهاي

  :وگفت تمنازد براي معلوم چشمکی مهاسا وآمدن

  ...مسیحا فعال...شیرین مصاحبت ازاین شدم خوشحال_

 مهاسا یدنباد...مقابلش دودگرفته نگاه داین بو ترسناك چقدر. فروریخت کردوقلبش نگاه مسیحا به دورشد،تمنا اوکه

  ....شد یدهکش عمارت. پشت به ودنبالش اوگیرکرد پنجه میان محکم بازویش که شود رد وخواست کرد استفاده ازفرصت
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 اواز دستان میان بازي شب خیمه عروسک یک شبیه وفقط بود شده الل انگارتمنا.شدند طبقه واردنیم بیرونی هاي ازپله

 اتاق داخل هب تمنارا وتقریبا کرد درراباز باحرص مسیحا.بود مشترکشان اتاق مقصد.شد می دیگرکشیده سوي به سویی

  :آمد زبان به ومبهوت عصبی تمنا..کرد وقفل بست سرش پشت دررامحکم وبعد کرد پرت

  میکنی؟ اینجوري تو؟چرا چته_

 چندسانتیدر مسیحا. دیوارچسبید سینه به او دست نامالیم هدایت با که رفت عقب مسیحا وعصبی بلند قدم بااولین

  :گفت شده کلید وبادندانهایی شد متوقف صورتش

  میکنی؟ داري غلطی توچه_

  :گفت وباحرص شد تمناگرد چشمهاي

  ...بزن،اصال حرف بامن درست_

  یانه؟ گفتم.باشی نزدیک لش تن این به نمیخوام بودم؟اینکه گفته توچی به من_

  .نیست مهم برام حرفات_

 مدبرآ ازنهادش آه تا دیوارکوبید اورابه ترازقبل ومحکم راگرفت اش شانه مسیحا که داد وهولش راگفت این باغیظ

  :گفت وعصبی

  !خوردشد شدي؟کمرم چراوحشی_

  ...بود پرخشمش صداي اوراشنید،انگاربلندتراز قلب تندتپش تمناصداي که کرد راکم آنقدرفاصله مسیحا

  ...نذارتمنا من ضعف رونقطه دست پس... میبینی ،بد دربیاد ازدهنت حرفی چنین باردیگه یه_

  !کردي حلش دیشب که بود چیزي یه تو ضعف نقطه_

  :فشرد اورامحکم چانه مسیحا

  !وظیفته..زنمی...کردم خوب_

  :گفت حرصی وباصداي ماند نتیجه بی تالشش اما زند کنارش وخواست گرفت تمنادرد قلب

  ...بنداومد بروکنارنفسم نداري کاري!...باشم نفهمیده ازمردونگیت مونده چی دیگه...دادي نشون بازوتم زور_

  ...تمنا منوباالنیار سگ روي اون_

  !باشه مونده پنهان که رومونده کدوم دیگه_

  ...خواستی خودت باشه یادت_
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  :گفت وباحرص رامهارکرد برخیزد،تنش وتااوبخواد کرد پرت تخت طرف اورابه

  !گیري،نه می غیرت باج ازم مهران باوجود حاال که گذاشتم الالت به لی لی زیاد_

  ...نمیده جواب دیگه دروغى دارماي دوستت ومیدونی میگردي جدید بهونه دنبال_

  بنشیند تامقابلش راکشید او هاي وشانه برخاست عصبی مسیحا

  برات؟ گذاشتم کم چی میگی؟من وري قدردري توچرااین.

  ...که مهمم ات واسه مگه_

 که وازت نابجایی انتظار...خواستم؟ چی مگه چیکارکردم؟ من انداختی،مگه راه ازصبح روکه بازي این کن بس تمنا_

  داشتم؟ منی حالل

  نکردي؟ درك که نبودم چی؟آدم من پس_

  !زدم نمی بهت دست من بودي وناراضی میگفتی نه نکردم،تو چیودرك...د_

 اوراکنارزد حرف بی.شود نزدیکش رضایتش بی مسیحا بود محال واال شد خواهان خودش.بود بااو موردقطعاحق دراین

  :گفت بابغض و شد مانع تمنا که کشید را پتو مسیحا. برد پتو زیر را وصورتش کشید دراز تخت وروي

  ...باشم بذارتنها..برومسیحا_

  :وبرخاست کشید راپس مسیحادستش

 زیادي بهغری منه که کنی وکالهم شال میتونی خواستی...من تواتاق مهاسارفته...همینجام امشبم من نره امایادت باشه_

 پاي مردك اون بشه،خون نزدیک یابهت ببینمت مهران نزدیک اینبار.نره یادت چیزي یه ولی...نیام نزدیکت

  ....باغیرتش خصوصا... نکن لجبازي غریبه این با پس...خودشه

 سربه ستهشک بابغضی دوباره تمنا...چیزبدترشد همه...کوبید هم به محکم رامسیحا ودراتاق آمد تمناپایین پتوازصورت

  ....او ورفتن دلخورشدن بابت بلکه ازمسیحا دلخوري بابت رنه واینبا فشرد بالش

 تخواس نمی دلش دیگر.بود هم دلخور اما آخرمسیحا برخورد از پس نبود،خصوصا دروغ بود پشیمان ازرفتارش اینکه

 شود تمام سفر این زودتر میخواست دلش...را مهران منحوس چهره راببیند،خصوصا وکسی برود بیرون اتاق ازآن

 بود شنیدهوکنار ازگوش وناخواسته بود دیده بارها.افتاد می تنش به خفیفی فکرمیکرد،لرز مادر به که همین اما وبرگردد

 گرفت ازمسیحا دلش دوباره.بود فاجعه...فهمید می واگر است خبر چه فهمد می طرف چشمهاي به نگاه بایک که

 به که وافري وعشق نبود،احساس سنگ از که جنسش اما...دربرابرش شدن تسلیم بابت کرد لعنت راهم وخودش

 شتگ برمی باز اما میداد امید خود به مهاسا حرفهاي باتکرار هم گاهی بین درآن...رابست مقاومتش وپاي دست اوداشت

 تکان هایش شاخک.نبود مهران از اثري شام میز سر.نکرد ترك را ،اتاق نرفت دنبالش مهاسا تا...اولش سرخانه
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 بازگشته تهران وبه کرده راکم ش شر او خوشبختانه که گفت مناسب درفرصتی مهاسا. آمد می اتفاق خورد،بوي

 هایی گاهازن آمد می بند نفسش راه دید رامی هرباراو انگار.کشید اي آسوده ونفس آمد لبهایش به لبخند ناخودآگاه.است

  ...کشید می زیرورو که

 اشتد سعی که بود وعجیب بود باشطرنج بازي مشغول بهنام همراه شب وتا بود آسوده دیگر خیالش انگار هم مسیحا

  .. .افتاد راه اتاقها سمت به بامهاسا باز.بخیرگفتند شب همه کم وکم بود دیروقت...کند پنهان او از راهم نگاهش

  !میرم بردارم راحتیامو لباس فقط من_

  :گفت بااستیصال تمنا

  مونی؟ نمی همینجا چرا آزارشدي؟خب مردم_

  :گرفت مهربانی رابا ودستهایش نشست کنارش.اوبرگشت طرف وبه گذاشت کناري را وسایلش مهاسا

  !ذره یه کن درکش...کنم عمل مانع مثل نمیخوام باشه،من کنارتو داره دوست مسیحا_

  :وگفت چرخاند خود طرف به اورا صورت مکث بااندکی مهاسا که کرد نگاه دیگر اي نقطه به ساکت تمنا

 علیو بادیگران دربرخورد تجربیاتم سن تفاوت ،چهارسال سه تواین شاید اما ام تجربه بی خودت مثل منم درسته_

 داده رخ اگرهم اام باشه افتاده اتفاقی دارم شک اصال بااینکه!...بیشترباشه موارد دراین تحصیلیم رشته بخاطر الخصوص

  ...دوران تواین هم بارداري حتی...طبیعیه

  :زد زیرخنده بلند تمنا،مهاسا شده گرد باچشمهاي

  !که بیرون پرید چشات_

  بدي؟ ام سکته میخواي...مها نکن وبیشترخالی تودلم توروخدا_

  !میزنم مثال دارم!..دیوونه نکنه خدا_

  !نزن من واسه مثاال این از داري دوسش هرکی جون_

 ادا این سپ کردید ازدواج رسما االن شما...نکن خودتودرگیرش بیخودي...طبیعیه اتفاق یه میگم فقط...بابا خب خیلی_

 از کنن دوري اما...وتموم میشی ویزیت یه شی،نهایتش وبذارمطمئن بزن حرف بامسیحا نظرم به!...معنیه بی واطوارها

 مراسمتون که کن صحبت ات باخانواده جدیه واقعا مساله دیدي اگه بعدشم...نداره خوبی عاقبت باورکن...مسیحا

  !میکنی اشتباه احتماال که میگم بهت دارم بازم البته...شی راحت هام دلهره شراین از تا شه زودتربرگزار

 اما ودب شنیده مختلف قولهاي نقل به هم ازتارا رابارها حرفها این بود،حتی بااو حق نداشت،درواقع گفتن براي حرفی

 به مسیحا ورود با...رفت می هوا وبه شد می دود دلخوشیش وتمام میزد یخ افتاد می که وحساسیتش ترانه یاد بازهم

  :،گفت بزند حرفی آنها از یکی آنکه از وپیش برخاست بالبخند اتاق،مهاسا
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  ...ومیرم دارمو برمی وسایلمو ببخشید،االن_

 و ردنیاو خود روي امابه کرد راحس مسیحا نگاه سنگینی تمنا.رفت کوچکش ساك وبا کرد وجور راجمع چیز همه وفورا

 وقتی اتپید،خصوص دلهره با کرد،قلبش حس را سرما خوبی شد،به خاموش که برق.خزید زیرپتویش کوتاه حرکت باچند

 چه اونشنید از هم اي کلمه وحتی گذشت دقیقه چند تصورش برخالف اما.شد مسیحا آمدن گویاي تخت آرام تکانهاي

 اش بهتجر حاال راکه آغوشی هواي دلش.بود گیرکرده دواحساس بین...شدنش نزدیک براي حرکت کوچکترین به رسد

 آرام است اوخوابیده اینکه خیال به.دهد نشان واکنشی داد نمی اجازه وترس غرور هم سو یک از اما راداشت بود کرده

 وبعد ودب داشتنی دوست تلخی آن بوي کرد حس که چیزي اولین.کرد نگاهش ویواشکی خورد چرخ زیرپتو ومخفیانه

 اوضعف صورت لمس براي دلش.بود پوشانده راهم آن از مقداري چپش دست ساعد که اش داشتنی دوست چهره نیمرخ

 هترصورتتاب راجلوکشید اش تنه نیم کمی ناخواسته...کرد نگاه اش بسته چشمهاي وبه کرد رابلند سرش ،کمی رفت

 او آرام يصدا.آمد فرود اش سینه روي وغافلگیرانه پیچید دورکمرش او دست وقت چه نفهمید فاصله درهمین. اوراببیند

  :رفت فرو موهایش الي البه نوازشگرش وانگشتان درگوشش

  !من احساس بی زیباي چیکارکنم هالکشه سلوالم وتکتک گرفته بوشو نفسهامم که تنی عطر این با_

 نفس، اولغزید صورت وروي آمد باال بااحتیاط شد،انگشتانش خیره او براق چشمهاي وبه گرفت راباال سرش کمی تمنا

  :کرد زمزمه بود،آرام اومحسوس عمیق هاي

  ..دارم؟ دوست قدرتورو چرااین احساسم بی اگه_

  :رفت اوفرو وگردن شانه سرتمنامیان اوبیشترشد نگاه برق

 پس میرم می من نباشی...حسی توآشناترین...دارم دوستت خیلی کن باور اما بود شتباه ا برخوردم...مسیحا ببخشید_

  ...نزن غریبگی از حرف

 قشانوپرعش تشنه نگاه اما نبود واضح چیزي اتاق تاریک نیمه شد،درفضاي عوض جایشان واینبار خورد چرخی مسیحا

  :رابوسید وپیشانیش کرد رانوازش موهایش نبود،مسیحا محتاج نوري به

 هاگ ،باورکن شد خراب دیشبم خوب حال تموم امروزت ضدحال شد؟با تنگ برات دلم عمرم تموم اندازه امروز میدونی_

  ...میدم آزارت قدر این میدونستم

  .دارم بعدو دلهره فقط من_

  من؟ عشق چی دلهره آخه_

  :گفت ازشرم پاره تیکه وباجمالتی سختی به

  ...که بفهمه اگه...مسیحا تیزه خیلی مامانم_

  :کرد ونگاهش کرد سربلند باتعجب مسیحا
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  بفهمه؟ چیو_

  من؟ بگم چی...مسیحا واي... که بدونن اگه...منونمیشناسی خانواده تو_

  :گفت زده وحیرت کنارکشید صورتش روي از اورا دست مسیحا

  !ببینم کن نگاه من به.باتوام...شده؟ چی تو؟مگه میگی داري چی_

  منظورمونفهمیدي؟ بگی میخواي_

  !نه_

  .پیچید،یعنی تنم توتموم درد خوردم تکون تا صبح من مسیحا_

  :گفت اش برگونه نرم اي وبابوسه شد خم او انداخت گل صورتش مسیحا بالبخند

  .هستم سرقولم گفتم که من...برم قربونت میکنی اشتباه__

  :اوزد بینی به آرام اي ضربه آرام اي باخنده ومسیحا کرد نگاهش زل زل تمنا

  نداريّ  توحرفی اگه البته_

  :فشرد محکم اورادرآغوشش مجدد اي باخنده ومسیحا اوزد بازوي به محکمی مشت تمنا

  بخاطرچیه؟ ازصبح خانم واداي ناز بگو پس_

  ..مسیحا بدي خیلی_

  ....رفته پیش حد تااین نفسم دونستم نمی اما نیستم گالبی اینقدرام گفتم که من_

  ..که یاتو رفتم پیش من_

  چی؟ که من_

  :گفت کنارگوشش و داشت نگهش محکم مسیحا اما وروبرگرداند رادزدید نگاهش تمنا

  !نکنم تالفی کردي خورد ازجفتمون که واعصابی تهمت همه بااون باش نداشته توقع_

  !مونده آثارجرمت هنوز_

  !نازم عروسک توزیاده ظرافت خب_

  !کنی ملمتح باید چون کنی متهمم جرم به نمیشه دلیل اما برم قربونت شرمندگیم میشه اش نتیجه..زیاد منم عشق..

  :ولبخندزد برگشت طرفش به تمنا
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  !پررویی خیلی_

  :گفت اوآرام لطیف پوست لمس وبا برد رانزدیک سرش مسیحا

  ...عاشقتم فقط من اما..بذار خواستی هرچی اسمشو_

  ....ردمیک معنا رابرایش آرامش ي همه که رفت آغوشی پیشواز به. زدن وپس سرکشی جاي به اینبار دخترك هاي دست

  عجینی توبامن وقتی بامنه خدا

  زمینی پاك عشق بده میگه کی

 اما ، واستترمیخ طوالنی خوابی ودلش بود خسته هنوز. بازشد ازهم سنگینی به پلکهایش نوازشگر انگشتانی باحس

  :زد لبخند مسیحا وپرمحبت مهربان چهره بادیدن

  ...بخیر صبح_

  ...بخیرعزیزم توهم صبح_

  :گفت برموهایش کوتاه اي وبابوسه شد اومانعش آغوش که شود بلند خواست

  ...اي،بخواب خسته...بلندشی زودي این به نیست الزم_

  :آلودپرسید وخواب گرفت راباال سرش

  توچرابیدارشدي؟ پس_

  !بپره اش بخوابم،مزه ترسیدم که گذشته اونقدرخوش من به_

  :گفت وآرام کرد،معترض اوپنهان درآغوش را وسرش شد داغ دخترك هاي گونه

  ...پررویی خیلی_

  :گفت وبالذت داد فشارش مسیحامحکم

  ...کنی بایدعادت..وسفیدشدنتم سرخ این عاشق_

  ...کرد بوسه راغرق وموهایش خندید زد اش سینه اوباسربه که محکمی باضربه

  !گردنم لباسوگذاشتی تعویض یه زحمت دوباره ببین_

  :کرد نگاهش باتعجب تمنا

  تنته؟ بیرون چرالباس راستی_
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  !برم نکرده خداحافظی نیومد دلم...کردم؟ بیدارت چی واسه فکرکردي_

  :اوبرگشت طرف وبه نشست صاف تمنا

  کجا؟_

  :وگفت داد گوشش راپشت دخترك صورت روي پریشان وموهاي نشست کنار مسیحا

  ...تهران برگردم مجبورم که دارم مهم جلسه یه_

  چی؟ تهران؟تنها؟من_

  .برمیگردم تابعدازظهر...مجبورم االن اما نگفتم بهت که برم نبودم مطمئن دیروز...میرم بابهنام!نه تنهاکه_

  بیام؟ منم نمیشه خب_

  :مسیحابالبخندگفت

  .است دوشنبه تازه ویال؟امروز بمونیم تاآخرهفته قراره رفته یادت اینکه مثل_

  !سختمه تو بدون آخه_

  !میره ازدستمون کاري قراردادمهم یه نرم اگه ولی بخورم تکون ازاینجا نمیخواد دلم باورکن_

  :داد بناچارسرتکان تمنا

  ...بیا باش،زودم خودت مواظب پس_

  :مهاساآمد وصداي درخورد به اي ضربه که رفت اش صدقه قربان وزیرلب کشید درآغوشش دوباره مسیحا

  ...داداش_

  :وگفت برخاست مسیحا

  عزیزم؟ باشه...بیام تامن نده اهمیت کسی رفتاروحرف به..تمنا باشه حواست_

  :راگرفت اش وچانه شد خم طرفش به مسیحا که کرد راخم سرش تمنابالبخند

  !تو کردي منودیوونه خمارکه وچشماي لبخند بااین خب_

  ...شد تمام مخصوصی خداحافظی به او عمیق اما کوتاه بابوسه دخترك آرام خنده

  :گفت آلود وخواب فشرد بالش رابه سرش مهاسا



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٩١ 

 

 قمعش پیش خودم من،میخوام تواتاق برو میگه روز یه!...دونم نمی ببریم پناه کجا به عاشقمون داداش این ازدست_

  !قاآ عشق بادیگارد شدیم...کاردارم برم باید من نباشه تنها عشقم بیا میگه میزنه زنگ صبح بارکله باشم،یه

  :گفت کوتاه اي وباخنده اوچرخید سمت به تمنا

  .کردم اسیرت که شرمندتم من.برم مهربون بادیگارد این قربون الهی_

  :گفت باتعجب تمنا.کرد نگاهش وکمی کرد راباز ازپلکهایش یکی مهاساالي

  شده؟ چی_

  :معنادار لبخندي به شد کج ولبش باالرفت مهاسا ابروي

  شده؟ حل دیروز مشکل یا شده عوض بیدارشدن دنده شده؟امروز چی بفرمایید شما_

  :اوزد به آرام اي ضربه باخنده تمنا

  !ممنوع کنجکاوي_

  .شدیم عمه کردیم دلمونوخوش ما!به_

  !مها_

  !کردي وداداشم خودت دل به خون بیخودي!..نشده وچیزي کردي بزرگش الکی نگفتم...و مها_

  !نبود خودم دست حالم باورکن_

  !بازه وروت رنگ اصال..خداروشکر خوبی که االن واال کردي بدقلقی بار اولین خداروشکرهمون.بارطبیعیه اولین واسه_

  .شدند ندوبل نبرد خوابشان کردند هرچه دیگر...کرد خفه رازیرپتو اش خنده ومهاسا سراوزد به محکم بابالش اینبار تمنا

  :وگفت برخاست مهاسا گرسنگی وبااحساس گذاشتند سرهم سربه کمی

  ...بگیربیا دوش تندي برو توهم کنم عوض لباس برم تامن_

  ...کرد اصابت دربسته به کرد پرت تمنابرایش که وبالشی ودررفت آخرگفت لحظه را این

 میگردند ازناهارباز بعد که وشنید گرفت تماس وقتی.بود سخت مسیحا خالی جاي تحمل اما گذشت راحت تاظهر

  ...نبود ازاین بهتر وهیچی بود کنارش دوباره بعدازظهر چهاروپنج تا نهایتا...شد خوشحال

  :سربلندکرد فرح باصداي که میکرد باغذابازي وتقریبا بود کور کمی اشتهایش غذا سرمیز

  نمیخوري؟ غذاتو درست چرا شما_
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  :داد ادامه فرح که کرد نگاهش وباتعجب خورد تکان مغزش

  !بگیرن برات ازبیرون غذا نداري،بگو دوست ماهی اگه_

  :وگفت داد رافرو دهانش آب سختی به...برایش باوربود غیرقابل..لطیف لحن بودبااین فرح این

  .دارم دوست ماهی واال...اشتهام بی کمی یه...ممنونم_

  !گوب خواستی وچیزي نکن رودربایستی گذشته،پس سخت همسرش به درنبودش فکرکنه مسیحا خواد نمی دلم_

 اما درادار هوایش خاطرمسیحا به آورد رویش به بااینکه.تشکرکرد.بود شوق آمد،ازسر لبش به ناخوداگاه که لبخندي

  :گفت باخنده بهناز که زمانی خصوصا.بود غنیمت زن ازاین هم همین

  !دارن عروسشونوخوب هواي مردم_

 نائاواستث مهناز خانواده هاي چهره غیراز البته بود چیزخوب چقدرهمه که واي.بازشد رادید،اشتهایش فرح ونگاه ولبخند

 شرادرپی اتاق وراه برخاست میز ازپشت ازهمه زودتر ملینا.بود تمنا به مادرش خوش روي این بازتاب نگران که مهرانا

 مسیحا دونب هم تمنا.داد راترجیح خواب که شهریار ومهاساوالبته تمنا شدند،جز جنگل راهی بعد تاساعتی هم بقیه.گرفت

 نارشک ساعت یک توانست فقط ماند،البته وکنارش نداد نتیجه هم رفتن براي مهاسا به اصرارش.داد راترجیح ماندن

 ردک هرچه تمنا عصراما سنگین خواب شد صبحش خوابی بی نتیجه.کرد اسیرش خواب وبعد خمیازه واول بنشیند

 تساع دوسه رابه آمدن قول ومسیحا بود سه تازه که انداخت ساعت به نگاهی.بود سررفته اش حوصله.نبرد خوابش

  ...برخاست زده ذوق دفعه یک.افتاد مشکی اسبی به نگاهش که میزد راورق اي مجله کالفه.داد دیگر

 وزهپ به دست.قرارداشت اصطبل قسمت درآخرین که رفت طوفان سمت به ومستقیم شد اصطبل عریض راهروي وارد

  :وبالبخندگفت کشید سیاهش ویال

  !خوبم دوست چطوري_

 پشتاز صدایی موقع همان که کرد نگاهش وباتعجب رفت عقب ناخوداگاه وتمنا کشید بلندي شیهه اسب دفعه یک

  :گفت سرش

  !خوبم خوبه شما ازاحوالپرسیاي_

  میکرد؟ چه اوآنجا.چسبید زمین به وپاهایش رو روبه به ونگاهش برگشت سریع

 اولین آمدن وباپیش زد یخ.بود بسته که دربرگشت طرف به ونگاهش افتاد تپش به قلبش اورادید معنادار لبخند وقتی

  :بایستد خود سرجاي تااو رفت عقب مهران،قدمی قدم

  نداشت؟ جواب سالمم_

  :وگفت کند راکنترل واضطرابش کردترس سعی
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  .جاخوردم ازدیدنتون همین براي..رفتیدتهران شنیدم_

  یاترسیدي؟ جاخوردي_

  بترسم؟ چی براي_

  :میزد هم رابه حالش که لبخند آن بازهم

 همراود یه راحت باخیال ومیتونم نیست امروز میدونم آخه...بشه راحت نامزدمزاحمت تاخیال تهران رفتم ظاهرا!...خوبه_

  ...باشیم داشته باهم دوستانه

  :داد ،ادامه انداخت لرزه رابه دخترك تن که وبالحنی کرد مکث

  !...عاشقانه شایدم البته_

 باوجود"ردرافش قلبش ،دادش"باشی نزدیک مهران به نمیخواد دلم"پیچید درسرش مسیحا وصداي شد سنگین نفسش

  کجایی؟ مسیحا...بود فریاد همان..هشداربود همان نگاه این...واي...واي..."نگیر غیرت باج ازم مهران

  :انداخت ابروباال رفت،مهران عقب دختردوباره خورده ترس وقدمهاي جلوآمد اوقدمی

  ترسی؟ نمی ازمن گفتی توکه_

  :وگفت کرد راجمع جرأتش تمام

  ...که نداره دوست مسیحا اما ترسم نمی_

  !تویی نیست،مهم مهم که مسیحا عالقه_

  !باشید زدنتون حرف مراقب بهتره_

  !ترمیشی داشتنی دوست میشی عصبانی_

  :گفت عصبی تمنا

  کنی؟ صحبت لحن بااین داده اجازه شما به کی_

  موافقی؟.بهترازاجباره صمیمیت ارتباطمون براي درثانی...تو!...نه شما اوال_

 به وندید کشید راعقب خود اش آمده پیش دست ماندن ناکام براي تمنا که برداشت بلند قدمی اش جمله درادامه

 هوس...بود مقابلش اودرست وحاال راکنارکشید وخود رفت ضعف کرد،کمرش برخورد بود آویزانش زین که دیوارکی

  :زد رابهم دخترك حال ناپاکش چشمهاي

  !برنداري اي دیگه قدم بهتره_
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  ...ونابرابر تن به تن جنگی..رامیزد جنگ یک شیپور که آور دلهره اي خنده..کرد اي خنده مهران

  ...چرا؟_

  .میاد االن مسیحا....برم باید من_

  !نمیشه مزاحممون...اومده اونم شه تموم ضیافت تااین..عزیزم نترس...ا_

 خوش دل عمارت آن دوراز زندان این به ،قرارنبود برآمد ازنهادش سربرگرداند،آه خورد دیوار سختی به که پشتش

 ازویشب اما بگریزد دستش اززیر خواست تمنا.آمد باال ودستش اوایستاد به مانده قدم یک درست ومهران برگشت.کند

  :زد هم رابه حالش اوکنارگوشش وصداي شد گرفتار

  ...کوچولو زرنگی خیلی فکرکردي_

  :آورد راباال مسیحا نام وپالك داشت اونگه صورت رامقابل صورتش

  ...ترم راحت نباشه اسمش پس...بهتریم جانشین من نیست مسیحا که مواقعی باورکن_

 چرا همیدنف. داد وهولش کرد استفاده ازموقعیت.کرد اش شوکه مهران صورت روي تمنا ظریف انگشتان سنگین سیلی

 میکرد مسشل مهران بود،دست زندگی به بازگشت شبیه برایش بیرون به رسیدن وفقط نداد اهمیتی اما سوخت گردنش

 خود صید دور که ماري سرچون ازپشت آلوده ،دستی یافت گریز مجال قدم چند فقط اما گذاشت نمی رازنده ،خودش

 بود ایدهف بی وپازدنش دست. اما...شد قاطی اوگفت به که" گثافتی احمقِ"با بلندش خورد،جیغ تاب بپچید،دورتنش

 حیوان ینا آنقدر اما خورد تنش قسمت کدام به نفهمید.اوزد به باپایش محکمی لگد بین درآن.شد اوبلند دستهاي وروي

  :اوراشنید خشن وصداي آمد فرود کاه از انبوهی روي.کند پرتش طرفی به که کرد راعصبی صفت

  !وحشی خواستی خودت باشه یادت_

 وبارهد خوردن وزمین باگرفتارشدن اما ازجاپرید رفت هایش دکمه سمت به که دستی وبادیدن کرد سربلند بابغض

  کشید فریاد دلش ازته را"مسیحا"ونام شد گم قلبش درد میان بدنش اش،درد

***   

  :گفت درهم وبااخمهایی انداخت مسیحا نیمرخ به نگاهی نیم بهنام

  شدي؟ شکلی این توپسر؟چرایهو چته_

 ،شقیقهمیکرد تشدیدش وهمیشگی مزمن سردرد وآن راگرفته گریبانش ناگهانی که اي ازدلهره وخسته کالفه مسیحا

  :وگفت رافشرد هایش

  !میخواد ازجونم چی نیست معلوم سردردلعنتی این...میزنه شور دلم_
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 کوفتی یه هباش میگرنم المصب این اگه.بدهکارنیست بده،گوشت نشون متخصص یه به خودتو برو میگم بهت وقتی_

  !نشه میت مثل وروت رنگ اینجوري که میده

  :نهاد برهم وپلک داد تکیه عقب رابه سرش مسیحا

  ...تاویال سریعتربرو فقط_

 گرفت رامی ویال شماره هم وهرچه میخورد پیچ دلش.بود مانده وغافل داده رخ اي فاجعه داشت،انگار عجیبی حس

  ...یافت می فزونی بد حس این دامنه فقط....و بود خاموش هم تمنا.داد نمی جواب کسی

  :گفت بلند باصداي.نبود کسی. رفت ساختمان سمت به بلند هایی وباقدم تعلل رسیدند،بی که ویال به

  نیست؟ کسی_

  :وگفت آمد بیرون سرایدارازآشپزخانه همسر

  !جنگل رفتن همگی..نه وخانمتون جزپدروخواهر_

 برجا زده حیرت، بود دستانش میان که سري و پدر دیدن با که رفت باال طبقه به و نشد بیشتري توضیح منتظر مسیحا

 جانش هب پدر،نگرانی ملتهب چهره بادیدن.کرد اوسربلند زدن ازحرف قبل که کرد حس را او حضور شهریار انگار. ایستاد

  :پرسید سرسري عصربخیري دنبال وبه انداخت چنگ

  پدر؟ افتاده اتفاقی_

  :رافشرد اش وشانه داد بیرون ازسینه بود آه شبیه انگاربیشتر که سنگینی ونفس شهریاربرخاست

  توپسرمن؟ کجایی_

  ...و دارم مالقات قرار امروز که گفتم خب_

  :داد داد،ادامه می نشان تاب بی را چشمانش که اي وبادلهره کرد مکث

  ؟ خوبه تمنا_

  !تواتاقه_

  :ردک ونگاهش برخاست باترس مهاسا که کرد راباز دراتاق.دوید باال طبقه نیم هاي ازپله وبادو نکرد معطل مسیحا

  !داداش سالم_

  :شد فراخ چشمهایش و شد میخکوب تخت روي شده مچاله تن به مسیحا نگاه

  شده؟ چی_
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  :شد متوقف پدر بادست رفت که پیش

  .نیست افتاده،چیزي ازاسب_

  :گفت دوباره شهریار که نشست وکنارتمنا رفت تخت سمت به پدر به کوتاه بانگاهی مسیحا

  !زده زمینش...طوفان وسراغ سواري اسب رفته_

 باصدایی اسامه وقتی کرد،خصوصا میکرد،مبهوتش کنترلش زحمت به که خیسی نگاه وبغض کرد نگاه مهاسا به مسیحا

  :گفت لرزان

  ...ولی بمونه نذارتنها تقصیرمنه،گفتی_

  :گفت مصنوعی کامال شهریاربالبخندي.زد بیرون هق باهق اتاق واز کند راتمام اش جمله نداد مجال گریه

  ...نگرانشه..بیرون رفت تمنا بود خواب_

  :گفت بود،آرام شده پوشیده باموهایش که تمنا نیمرخ به مسیحا

  دیده؟ ضرب خیلی...قرارداد رفتم،گورباباي که تقصیرخودمه

  :گفت شهریارآرام

  ...باش داشته هواشو...پسرم ترسیده بیشتر_

 وخواست دخزی ،کنارش زد وپتوراکنار اوکشید راکنار خودش مسیحا.رفت بیرون دخترجوان به دیگر وبانگاهی راگفت این

 که یدکش کوتاهی وجیغ پرید ازجا ها گرفته برق مانند او،تمنا دورتن دستش پیچیدن محض به اما بگیرد آغوشش در

  :داشت نگه اورا حیرت ومیان شد نیمخیز مسیحا

  ...منم... نترس...هیس_

 وزیرگردن لب گوشه کبودي روي مسیحا ناباور ونگاه شد اومیخکوب صورت روي تمنا خورده ترس وچشمان چهره

  :کرد گرفت،زمزمه باال اورا وصورت رفت نزدیک...او

  ...تمنا_

 لبق که اي گریه.. وبلند سوزناك اي گریه.اوبلرزد درآغوش دخترك ومتوحش لرزان تن تا بود کافی همین!....همین

. ردک لعنت غفلت این رابابت وخودش فشرد تنش میان محکم اورا...انداخت شماره به را هایش نفس...ازجاکند را مسیحا

 حمتز به صدایش.چسبید تنش به واوبیشتر زد صدایش آرام.کرد سرخم..شد اوکم تن لرز تا گذشت چقدر نفهمید

  :آمد بیرون ازگلویش

  !سردمه...بمون...مسیحا نرو_
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  :وگفت کرد رانوازش موهایش مسیحا

  ...که موکردي جون قصد...نرو طرفش نگفتم مگه...وحشیه اسب اون نگفتم مگه_

  :گفت اوپشیمان دوباره تلخ باگریه

  .ورفتم گذاشتم تنهات که عزیزم،مقصرخودمم ببخش_

 بیشتر.میشد تر سروسامان بی هایش ونفس تر اوتلخ هق گفت،هق می کردنش وآرام دلداري درباب مسیحا هرچه

 آغوشش هم جا همه خبراز وبی کشید دراز کنارش مسیحا عاقبت.اوشد خواهان وبیشتر شد جمع درخود بیشتر.لرزید

  ...****شد

  :رفت طرفش به وعجیب سرخ اي باچهره ،بهنام رفت بیرون ازاتاق وقتی

  مسیحا؟ چطوره_

  :وگفت داد تکان سري مسیحا

  بدم؟ چی پدرشو جواب...رفتم می نباید...من به لعنت_

  ...که بیارم گیرش اگه_

  :ماند اوثابت کبود ودرچهره برگشت مسیحا متعجب ،نگاه بهنام حرف شدن باقطع

  کیو؟_

  !کنه ورام وحشی اسب یه نتونسته که االغی مردك اون_

  :گفت آرام شهریار!...شد سفرنحسی چه...دنبالش به هم ومهاسا رفت پایین ها وازپله راگفت این

  !نیست مهمی موضوع واال دیده ضرب کمی بدنش دکترگفت..تره راحت باشه خونه....پسرم برگردید صبح_

  ......نبود ساده کوفتگی شبیه انگار...اوبود تن وکبودي زخم درگیر هنوز ذهنش اما داد تکان سري مسیحا

***   

 لهایشسلو تک ازتک بلکه نشد ساکت تنها نه اما شود تاخفه خورد دهانش به محکم اي صدازد،ضربه راکه مسیحا نام

 انگار نیدش راکه لباسش یقه شدن پاره صداي.ترشد وحشی او کرد بیشترتقال هرچه.خواست کمک کشیدن فریاد براي

 شدن هل درحال او متعفن جسم زیرسنگینی وتنش او دست درمهاریک دستهایش. فرورفت درقلبش سمی اي شاخه سه

 هآلود و ناپاك آغوش در تلخ مرگ یک رسیدن ولحظه بود دنیا ته انگار اما خواست کمک..فریادزد..کرد التماس.بود

 ودستش رفت عقب مهران سر..اوفرورفت درگردن توان باتمام. هایش وناخن شد آزاد دستش که شد نفهمیدچه....او

  :گفت کنارگوشش مرتعش اوباصدایی کثیف ودهان بلندترشد جیغش پیچید،ازدرد
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  ...خواستی خودت ولی بذارم روتنت آثاري خواستم نمی_

 شد بلند باس شیهه صداي.شود آشنا هم خفگی بااحساس تا پیچید زیرگلویش که اوودردي صفتی حیوان دنبالش وبه

 افتادن تقال همه آن نتیجه که رهاشود بلکه کوبید می شده محبوس هاي دیواره به را خود صاحبش به وفاي براي انگار.

 وانت آخرین با.  رهاشود تمنا تن کوتاه اي ولحظه بچرخد شد باعث که بود کمرمهران روي کوتاه دیوارك ازروي زینی

 پیچید مرد نعره درصداي اینبار اسب شیهه صداي...ودوباره خورد زمین ودوباره راگرفت اوپایش اما دردوید سمت به

  ...کردو هوابلندش روي دستی..رفت ازتنش توان وآخرین

 که بود بد آنقدرحالش اما مسیحاراشناخت اتاق.بود وخاکشیرش خورد تن کرد حس که چیزي اولین گشود که پلک

 کرد راسنگین بغضش اش وخسته رفته خواب به صورت.رادید ومسیحا سرچرخاند.کند می چه آنجا ندهد اهمیت

 ششدرآغو.شد ونیمخیز شد باز او نگران چشمهاي.پیچید خود وبه کرد هق هق.لرزید وبرخود شکست.نکند تاتحملش

 ودب ضعفی نقطه که بودنش ازدختر.آمد می بدش ضعف ازاین چقدر.بمیرد خواست می دلش چقدر.داشت تب.رفت فرو

 گردن ورد دست تمنا اما کشید تنش راروي پتو مسیحا.لرزید می ازدرون اما داشت تب بااینکه...افتادن حال این به براي

 آرام راکسی یک هایش بوسه...میکرد آرامش بااوبودن فقط...نبود هم مصلحتی دیگرهیچ...نرود کرد والتماس اوانداخت

  ..میکرد راآرام دردمندش تن. ك بود بخش

  :رابوسید داغش پلک وپشت کرد اونگاه خیس چشمهاي به مسیحا

  عروسکم؟ خوبی_

  :گفت وبابغض اوفشرد سینه رابه وصورتش داد سرتکان

  بخشی؟ می منو_

  :کرد نوازشش باعشق مسیحا

  !من عشق تویی ببخشه باید که اونی_

  ..وقت هیچ..نذار تنهام دیگه_

  :وگفت کرد اورابلند صورت مسیحا

  !شه اینجوري که چرارفتی نبودم من_

  ..که بود بد خیلی...نپرس دیگه توروخدا_

  ..نکن توگریه..کردم اشتباه باشه...باشه_

  !شد گم گردنبندم...مسیحا_

  همینه؟ بابت هم کبودي این نکنه_



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٩٩ 

 

  :کرد رانوازش او تن تیرگی روي او وانگشتان داد سرتکان بااشک فقط تمنا

  !تورونداره اشک ارزش هیچی..میکنم درستش برات دوباره_

 حامسی خورد،اگر سر تمنا پلک ازگوشه اشکی ،قطره بوسه باهر.اوراپرکرد تن زخم روي هایش بوسه داغ خط ازآن بعد

  ...یا میکرد گرمش آغوش این بازهم فهمید می

  ...میمرد شک بی او بدون...میمرد...دوباره کرد یخ

  

  

  :هشتم فصل

 اموشیفر دست به را آمده پیش اتفاق کرد سعی مدت دراین وتمنا گذشت زود خیلی ماه یک.شد سپري وقفه بی روزها

 که بود دهش مصر مسیحا ازبازگشتشان بعد دیگر ازسوي...را منحوس تلخی آن نیاورد رویش دیگربه هم کسی. بسپارد

 زودتر ودب ازخدایش...بود معنا وبی کننده خسته تعلل این...بیندازند راپیش ازدواج تامراسم کند صحبت بافرهاد زودتر

 هارسالب براي قرارشان چراکه.شد می تاخیرش باعث شرم یا میفتاد کند،اتفاقی مطرح میخواست که هربار اما شود تمام

  ...بیندازد پیش را تارا گرفت تصمیم تاباالخره.بودند پاییز ماه دراولین وتازه بود بعد

  :وپرسید کرد نگاهش مسیحا

  باالخره؟ شد چی_

  !کنه صحبت اینا بامامان گذاشتم،قراره درمیون باتارا_

  .باشم داشته صحبتی یه باپدرت تاخودمم میرفتم واال کاردارم جایی فردا_

  کجا؟_

  !میشه خارج ازتحملم گرفتم،جدیدا وقت سردردا این واسه_

  !عجب چه_

  !میشدم خیالش ،بی نبود وبهنام اصرارتو اگه بازم باورکن_

  !تنبل_

 وبه تبرخاس کوتاهی باعذرخواهی.شد یکی بازویش به تمنا آرام ضربه با تلفنش وصداي اورادرآورد اداي باخنده مسیحا

  :گفت بامهربانی.کرد پُر شهریار بعد دقایقی را جایش.دهد جواب را تلفنش تا دیگررفت طرفی

  حاله؟ درچه نازنینم عروس_
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 رویش هب چیزي فهیم مرد این که بود خوب چقدر.داشت شرم ازاو شدیدا اما نداشت تقصیري بااینکه شمال اتفاق از بعد

  :کرد بازي وباانگشتانش زیرانداخت سربه.آورد نمی

  !خوبم...پدرجون ممنون_

  !خوبه چی همه باشی خوب توکه...خداروشکر_

  :گفت آرامو برد پیش راکمی ،سرش بود صحبت مشغول که مسیحا به گذرا بانگاهی شهریار که کرد اونگاه به بالبخند

  !داره تعجیل ازدواجتون انداختن پیش براي مسیحا شنیدم_

  :گفت دوباره شهریار که رادزدید ونگاهش شد داغ دخترك هاي گونه

  !کن معطلش کمی یه اما نیست عجیب بیقراریش واین نکرد تالش کم بهت رسیدن براي_

  :وگفت کرد نگاهش کمی شهریار. شد پرازبهت تمنا اینبارنگاه

  گفتی؟ بهش افتاد برات که ازاتفاقی_

 تر جربهبات شهریار.شد شناور جایش به ویخ متوقف دررگهایش خون جریان انگار.پرید رنگش.بست یخ تمنا تن تمام

  :وگفت راگرفت عروسش سرد دست فورا رانفهمد،بنابراین دخترك حال که بود ازآن

 بهش انباشه،ام سخت برات کمترازافتادنش شاید مسیحا براي اتفاق این بیان که درسته!...من دخترخوب کن گوش_

 سایه یه کاري پنهان این ترس نذار!...شده چی که بگو صادقانه...دیگري شخص تااحیانا بشنوه خودت اززبون بذار...بگو

 شروع از قبل...بیفته اشتباه به تو به ایمانش باتمام بفهمه بعدا اگه وشاید مرده مسیحا.بندازه خوشبختیتون رو تردید

 ابتب قصوري که نزنه سرش به بیجا فکر درصدي که داره عالقه بهت قدر اون ندارم شک من...بگو بهش زندگیتون

 مگ خودشو شرفم بی مردك اون که بخصوص...بهتره خیلی بفهمه حاال اگه اما!...داشتی مدت کوتاه پنهانکاري این

 چون ودب سخت هم بهنام داشتن نگه ساکت باورکن...نزنیم حرفی مسیحا به هم ما که کرده نمی فکر کرده،چون وگور

  ...کن وخودتوخالص بگو پس!بگی بهش خودت میخوان همه

 درپ وپرمهر گرم دستان میان بود محسوس انگشتانش لرزش.افتاد پایین ونگاهش خورد گره تمنا درگلوي بغض

  :گفت دوباره مکث شهریاربااندکی... شوهرش

  !شه تونزندگی بختک وبخواد بشه پیدا روزي فردا که شرفه بی اون بابت بدونه،ترسم مسیحا که براین اصرارم اگه_

 رفیح موقع همون چرا مقصرنبودي اگه که اینه سوالش اولین باش مطمئن... بفهمه موقع اون مسیحا که فکرشوکن

 ااینب نذار...خورده که وزخمی آخرش ازرسوایی بعد خصوصا نیست بعید واکنشی هیچ دیگه مهران مثل ازرذلی...نزدي

  ...بکشه پایین شماروهم خوشبختی سقوط
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 تند نگاه.دارددختر این به که برحسی زد تاییدي مهر رابامهربوسید،شاید وپیشانیش کشید دخترك لطیف روموهاي دست

 شاید یوحت تن سردي...نبود مهم میکرد اش خفه که بغضی...نبود مهم میکرد نگاهشان وخیره نشسته مقابل که فرح

 رامطمئن این...است اوتمام عمر کند فهمی کج یاحتی نباشد اي اگرثانیه..نبود مسیحا اگر اما...نبود مهم مرگش

  :گفت رفته باال وباابروي بازگشت خندان بالبی مسیحا...بود

  کردید؟ خلوت توجمع که بینم می_

  :گفت شهریاربالبخند

  !بشم کالم هم خوشگلم باعروس دودقیقه ببینی تونی نمی!...حسود پسر اي_

 هب که نگاه اما!میکرد چه میشد حرامش همیشه براي خنده واین گفت می اگر. پیچید درهم تمنا ودل خندید مسیحا

 دراین درکش اما بود مرد این از ظاهرش مانند مسیحا ذاتی مهربانی قطعا...گرفت آرام دلش ،کمی کرد شهریار چهره

  :کرد نگاهش وشیطنت بالبخند کردند،مسیحا رفتن عزم که بعد ساعتی...دانست نمی را موضوع

  نمیخواید؟ بمونم،مهمون اتون خونه میخوام شب_

  !مونی نمی که دونی می_

  !یانه میزنمش روهوا ببین کن تعارف یه شما_

  ...عزیز خونه برم قراره نیستم،چون من خونه صاحب_

  !مامیموندي خونه اونجا بري میخواستی توکه...ا_

  !درمیادا بقیه هست؟صداي حواست!مسیحا میکنی روي زیاده داري_

 ادهد کاردستم خواهرش مزه که بجنبونه دست بگو تارا به... میکنی تعلل کن،خودت زودترصحبت میگم که من_

  !کمه وطاقتم

 بیشتري هرهودل ترس هرباراصراراو...لرزید می بیشتر تمنا اصرارمیکرد،تن بیشتر مسیحا هرچه.شد حس بی قلبش انگار

 بغض...."!کنی فاش رازو اون تابتونی کن معطلش"میخورد زنگ شهریاردرگوشش وحرفهاي داشت همراه برایش

 رگشتب وقتی شدن پیاده موقع فقط...نداشت مسیحا حرفهاي به توجهی دیگر..."مهران نگذره خداازت"رافشرد گلویش

  :کشید درهم ابرو مسیحا.کرد نگاهش باحیرت لحظه چند اودید صورت راروي ظریفی وعینک

  میکنی؟ نگاه اینجوري چیه؟چرا_

  زدي؟ عینک توکی_

  ندیدي؟ بگی هست،میخواي اي چنددقیقه_
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  ...نبود حواسم_

  :پرسید باکنجکاوي مسیحا

  !نیست جا حالت دیگه انگار باپدر ازصحبت تو؟بعد شدي چی دفعه یه هست معلوم_

  :زد لبخند زحمت به اما کرد بیشتریخ او ازتیزي

  جدیدا؟ میزنی چراعینک حاال...بابا نه...شدیا دچارتوهم_

  :اورافشرد وبینی زد مسیحالبخندمعناداري

  !جوجو منوبپیچونی نکن سعی_

  :گفت سوخت،اما گلویش ازتلخیش که کرد کوتاهی ظاهرخنده حفظ تمنابراي

  !نداشتی عینک من خواستگاري اومدي..ازتویادگرفتم_

 ینکع ازهمین فعال دادم ترجیح که دارم توشب دید تاري کمی جدیدا کامپیوتراما از استفاده براي فقط ،اما داشتم_

  !سهله هک شدن فرارنداري،عینکی راه بشم کورم من که باشه حواست کنم،شمام مراجعه متخصص به تا کنم استفاده

  :گفت وآرام شد اوخیره نیمرخ به تمنا

  !منی زندگی همه باشی که توهرجوري_

  :گرفت خود دستهاي رامیان وصورتش چرخید طرفش به اونکرد،کامال کالم وترس تفاوت به اعتنایی مسیحا

  !بزنی رفوح این کی بگیري یاد که میکنم تنبیهت حاال...نیست حرفا این گفتن جاي خیابون وسط دونی نمی هنوز_

 به اهمب وعشق آمد،ترس واوپیش شد کم که ماشین مرکزي نور.نکشید اوپس شیطنت مقابل همیشه برعکس تمنا

 یگرد او تن خفیف لرزش این کرد نمی حس چرا...کرد حس را زیرپوستی تردید آن دوباره انداخت،مسیحا چنگ قلبش

 دایشص بغض ،گوشهایش شد پیاده اي عجوالنه وباخداحافظی کشید زودعقب اوخیلی وقتی...نیست همیشگی ازشرم

  ...بیاورد رویش به نخواست دلش چرا نفهمید اما راشنید

 ودوباره گرفت پاسخ بامهربانی همیشه مثل.کرد وتشکر کرد سربلند قرارداد،بالبخند مقابلش راکه چاي فنجان عزیز

 دلهره میخواند درچشمانش...بود بسته پیله دخترك دورتن عجیب روزها این که اي وغریبه سنگین سکوت شد شروع

  :وگفت کشید اش زده بغل زانوهاي به ودست نشست کنارش...را یواشکی هاي نگاه خاموش هاي

  !آوره غم...عزیزکم زدن بغل زانو این نداره شگون بگم بار چند_

 حرفی اما...بازکرده رویش به زدن،بغل بازنوبغل که تاببیند چرخاند نمی آمد،نگاه می خودش غم. عزیزکرد به تلخی نگاه

  :گفت جان کم وبالبخندي نشست چهازانو..غمش از نزد
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  عزیز؟ شدي راضی_

  چرامادر؟...کرده بغل غم که چشاته!خبره چه عروسکم وناز خوشگل توچشاي بفهمم که میشم راضی موقعی!نه_

  :کرد غوغا درچشمهایش نگرانی ازغصه وبیشتر پرید هم لبخند کمرنگ رنگ همان

  ...عزیز_

  ...عزیز بگوعمر_

  :گفت ومن من با

  ...بگی نباید وبازم بزنی حیاتی...بزنی باید...بزنی بخواي حرفی یه شده_

  !نتونستنیه...نیست نبایدي مهم حرف این_

  :کرد وزمزمه کشید سنگینی نفس

  ...تونم نمی_

  !گفتنش وبایدیه بگی تونی ونمی اینقدرحیاتی که چیه_

 سرشانه موهاي عزیز.داد سرتکان...بود وبالتکلیفش بد ازحال راپوشاند،نشان معصومش چشمان مردمک که شفافی پرده

 اغد اي بوسه درِپیش همیشه که نوازشی ،این داشت رادوست حرکت این چقدر که واي.داد گوش راپشت دخترك وباز

  ...شد؟ می اوتنگ نوازشهاي براي زود به زود روزها این دلش چرا... بود مسیحا پرعشق بالبهاي گوشش الله کنار

  عزیزکم؟ شدم غریبه_

  :کرد ونگاه کرد سربلند تندي

  عزیز؟ حرفیه چه این_

  !شده نگرانت هم ترانه..بفهمه کسی قرارنیست که چیه چشات غم این راز پس_

  !بگیره همه ودل بگم میترسم...گیره دل...گیره نفس...سخته گفتنش خیلی!...عزیز سخته_

  !مسیحا یعنی همه_

  :گفت دوباره ،عزیز تمنا باسکوت...مطلب اصل روي گذاشت دست همیشه مثل که آخ

  !بودي خودش ات تجربه وآخرین مادر،اولی نداشتی ازشوهرت وپنهون پس توکه_

  :گفت سختی وبه داد فرو دهانش آب
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  چی؟ بشه غیراون ام تجربه... بعدش اگه_

 الشدنب عزیز اما کشید پاپس وزود زد گریز نگاهش عزیز ناباور چشمهاي به گفت،زیرچشمی ولی تاگفت کند جان

  :راگرفت

  چی؟ تجربه...میشه؟ عزیز؟مگه جان میگی چی_

  :گفت میگرفت،باتضرع اش گریه داشت

  ...تونم نمی...عزیز بگم تونم نمی_

  ....وسرپردردش غم گاه ،تکیه شد وبازانوهایش برد پناه اتاق گریخت،به پیرزن مبهوت چشمهاي وازمقابل گفت

 کند رانگاه یگوش نداشت حوصله کرد،حتی آمد،سربلند گوشی به که پیامکی باصداي اینکه تا نفهمید گذشت مدت چه

 هب ناگفته حرفها سرگرفتن براي دوباره که است عزیز فکرکرد.شد باز آرامی درباصداي.کشید دراز حالت ودرهمان

 تارفت، طرفش وبه دررابست بالبخند مسیحا.ماند نیمخیز زده وحیرت حال درهمان کرد بلند سرکه اما آمد دنبالش

  ...میکرد نگاهش باتعجب هنوز تمنا نشست کنارش که موقعی

  میکنی؟ نگاه اینجوري چرا عروسک،چیه دوباره سالم_

  :وگفت نشست

  تونرفتی؟...سالم_

  ...برگشتم_

  چرا؟_

 معزیزخان آخه..رفته ازدستم نکنم پررویی دیدم نکردي،منم هم خالی تعارف اما بیام میخوام گفتم...مهمونی اومدم_

  !حرفاس این تراز مهربون

  :گفت آرام اي وباخنده برد راپیش سرش

  ...نداره خبر میذاره توخماري آدمو که دخترشم نیمه نصف بوس اون از تازه...دیگه خبره چه میدونه_

  :گفت هولکی هول تمنا.کرد نگاهش باتعجب مسیحا که برخاست تمنا رفتنش باپیش

  میمونی؟_

  نمونم؟_

  ....و عزیز آخه یعنی!...نه_
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  !بیام زد زنگ خودش خانم عزیز_

  هان؟_

  ...آهان نه هان_

  :کرد نگاه چرخید می طرف همه که سرگردانش چشمهاي وبه برخاست

  میکنی؟ اینجوري تو؟چرا چته دوباره_

  :شد خیره چشمهایش وبه راگرفت اش چانه

  شده؟ چی کن،میگم نگاه من به_

  :شود اورها انگشتان تاازبند کشید سرپس

  باشه؟...عزیز پیش االن بریم.اومدي خوش خب...هیچی_

  ...رفت بیرون ازاتاق ازاوبماند منتظرجوابی آنکه وبی

  :وگفت ایستاد کنارش.دید چاي ریختن رادرحال وعزیز شد آشپزخانه وارد

  .میارم عزیز،من نکش زحمت شما_

 که تمنا.شد اوتمام کار تا کرد نگاهش صدا بی عزیز.شد ازچایی پر نیمه فنجانهاي پرکردن مشغول اش جمله وحین

  :گفت وآرام گذاشت دخترك دست روي ،دست رابرداشت سینی

 افتاده که اقیهراتف...کنی ونمی نکردي تواشتباه که دارم ایمان من...مادر شه معنا بی باید درکاره،نتونستن بایدي وقتی_

  !باشه حرمت هتک یه قیمت به اگه حتی... بگو شوهرت به

 پلکش هازگوش پیرزن چروکیده انگشت که اشکی قطره ودید شد سنگین هایش نفس روي مرگ لرزید،سایه تمنا تن

  :گفت وبغض تضرع وبا راگرفت عزیز دست تمنا. کنارزد

  ...چطوري من...من...عزیز_

 شتسرانک اگه حتی...بشنوه خودت از بذار..بفهمه باید اگه...بفهمه قراره اگه!تونستی مادر،هرطوري کنه نمی فرقی_

  !کرده لمست کسی

 رآغوششد سینی کردن بارها ودخترك شد تنش گاه تکیه عزیز که بشکند وخواست لرزید تمنا زانوهاي گفت راکه این

  ...نکند حقیرش این از بیش است رفته یغما به که وغروري حرمت تاشکستن فشرد نحیفش شانه به وصورت فرورفت

 و فتر پیش که عزیز. ماند میکرد،ثابت بازي تلفنش وبا بود داده لم راحتی روي که مسیحا به نگاهش.رفت بیرون

 ندشلبخ چرخید که تمنا درپِی نگاهش. وتشکرکرد آمد باال اوبالبخند ،نگاه گرفت سر رااز اش عامیانه پرسی احوال
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 راهم لبخند همین برایش لبها این دیگر بلعید،نکند می دلتنگی با تمنا چشمهاي که لبخندي.بود هنوز اما شد کمرنگ

 می دیگر صدایی و"بدونه که هرخندیدنت،حقشه باشه گریه تاابد اگر حتی "کشید فریاد ازدرونش صدایی.نزند

 قوز که بود اي تازه بازي هم ووجدان احساس تازه جدال این "تراست راحت مرگ...اوراندارم مهري بی طاقت!نه"نالید

 قرارداد،تازه مخاطبش عزیز که بعد دقایقی.رابدزدد نگاهش بتواند شاید تا نشست کنارش.شد مشکالتش برتمام قوز باال

  :کرد سربلند

 بیداري بش تاب این بیشتراز پیرزن منه اما بخوابید داشتید دوست هرموقع...جان مسیحا میکنم وآماده ورختخواب اتاق_

  !...من جاي به درمیاد ازخجالتت خانمت. ندارم

  .ازمزاحمتم دارید،شرمنده لطف شما_

  ...بخیر شبتون...مادر مراحمی_

 که ستنش سرجایش تمنا.رفت اتاق سمت به وخودش شد آمدنش مانع بالبخند او اما برخاست عزیز به کمک براي تمنا

  :وگفت برد گوشش سرکنار مسیحا

  .است کارکشته خوب معلومه...همسري چنین باوجود داشتی خوشبختی پدربزرگ چه_

  :کرد ونگاهش آمد لبش به اولبخند کالم ازشیطنت

  منظور؟_

  :وگفت کرد کج گردن مسیحا

  ...ولی میکنه جا خودشو مهمون هم میزبانی بدون البته!..خوبه ات آینده یادبگیر،واسه میزبانی ذره یه_

 مسیحا.رفت خودش اتاق سمت به ،او گفتن بخیر ازشب وبعد برخاست احترامش به ،مسیحا ازاتاق عزیز آمدن بابیرون

  :کرد وبلندش راکشید تمنا دست عزیز رفتن از پس بالفاصله بنشیند آنکه بی

  .میاد خوابم من بریم پاشو_

  چیکارداري؟ من به!...بروبخواب_

  !بگی الالیی برام میخوام_

  .نیستم بلد_

  !زیاده بلدي،نازت خوبم اتفاقا_

  زیادتره؟ تو روي از_
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 برق حامسی چشمهاي.شد شل تمنا پاهاي شدند اتاق وارد وقتی.کشید خود دنبال واورابه انداخت باال ابرو باخنده مسیحا

 کرده آماده فرهن یک رختخواب همیشگی رسوم طبق عزیز اینکه امید به.تیرکشید تمنا فقرات ستون.کرد ونگاهش افتاد

 میوقد کشید پس دست ناخواداگاه. است کرده آماده هردو رابراي بستر بهترین دید می وحاال افتاد اوراه دنبال است

  :وگفت شد درهم مسیحا اخمهاي. رفت عقب

  !باشم کنم،گفته نمی هیچیو مراعات بزنه،امشب سرت به فکرفرار_

  :وگفت کرد اشاره اتاق میان بستر به وابرو باچشم

  ...افتادم قدیمیا فیلم یاد!...میچسبه یکی من دل به که ازاونا...میده و راحت خواب یه مژده_

 دستدر ودست کرد رافراموش درگیریش لحظاتی باشدبراي اهلش مسیحا نمیکرد راهم فکرش اصال...قدیمی؟ فیلم

 کی.آمد سراغش به کابوس یک. زد کشید،یخ رابو تنش عطر و گرفت جا درآغوشش که همین اما اوفشرد آمده پیش

 ودنب از گذاشت نمی دیگر که اي آلوده آغوش...بود رویاهایش مرد عطرمحبوب شبیه فقط که تلخ عطر ویک داغ تن

 ودب لحظه ازهمان ودرست نیست شدنی فراموش اتفاق آن آورد رویش به شهریار که اي لحظه از درست. ببرد لذت بااو

  :گفت سرعت به تمنا که کرد نگاهش بااخم مسیحا رفتنش باعقب...است آلوده آغوشش کرد حس بازهم که

  !نمیاد خوابم من_

  : نشست معنادار لبخند به مسیحا لبهاي

  !بخوابی نیست قرارم_

  :وگفت زد راپس بغضش تمنا

  توحیاط؟ بریم_

  :کرد نگاهش باتعجب مسیحا

  .میاد بارون داره_

  نیست؟ بودیم،یادت حیاط تواین ساعت نیم بارتوبرف یه_

  :رفت ال با مسیحا ابرو

  .بریم بزن...بود هم بکري خاطره چه.....اوووووم...کرده خاطره تداعی هواي دلت بفرمایید پس_

  ......اوفرورفت وگرم مردانه پنجه البالي وانگشتانش زد لبخند تمنا

  :کشیدوگفت سرش راروي تمنا کاله مسیحا.شدند حیاط وارد پاییزي باران نمک نم زیر

  !سرمانخوري_
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  .حرفام ترازاین کلفت پوست_

  :زد لبخند مسیحا بانگاه

  .نداره روم تاثیري بارون نم این که بودم وبرف زیربارون اونقدر_

  !دیگه منه شانس...میدي نشون خوش روي وبارونم باد وبه گذاشتی من وواسه نازات تمام_

  :کرد ظریفی اخم تمنا

  !غربزن مدام توکه_

  ...میکنه؟ عوض سرد وهواي بابارون مردشو وعاشق گرم ،آغوش بانویی کدوم آخه_

  :وگفت کرد اي خنده تمنا خاص بانگاه

  !مونده ماه دو ، یکی گریتونم بانو تا...نداریم رو حرفا این ماکه.خانم دوشیزه حاال_

 تابغضش رافروداد دهانش آب..."بنداز وعقب نگفتی،ازدواج تابهش"وپیچید صداکرد واردرسرش پژواك صدایی

  ...ماهر بازیگري..بازیگرشود کرد سعی.باالنزند

 خالصه مردش توآغوش فقط لذتش تمام...میبره ولذت میذاره قدم باشه مردش وخاطره یاد که هرجا عاشق بانوي یه_

  !نمیشه

  :گفت دلنشینی وبالحن زد اودور صورت روي باعشق مسیحا نگاه

  ...ووفاش پرمهر بانوي فداي مرد اون_

 درجیبش تدس باخنده ومسیحا زد تکیه درختی به تمنا. آفرید خاطره برایشان برفی شب درآن که رسیدند نقطه همان به

  :برد فرو

  داده؟ راپورتمونو عزیزخانم اونشب که خبرداري هیچ_

  :اوبرگشت سمت به بابهت تمنا نگاه

  چی؟_

  :داد وسرتکان تکرارشد مسیحا خنده

 که کرد صحبت لحنی وباچنان کرد بهم نگاهی چنان ولی...پاچشمم ونخوابوند کرد مردونگی البته...گفت بهم بابات_

  .بدتربود سیلی ازصدتا

  :وگفت گرفت دندان به لب تمنا
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  ...تومسیحا کاراي ازدست واي...شد شرطی اومدنمم اینجا شب ازاون بعد چرا بگو پس_

  :کشید دست لبش وبه رفت طرفش به مسیحا

 ايبر تنت عطر حس...ارزید می مفصلم کتک یه شب اون خاطره به بعدشم...داره صاحب نگیر گاز اینارواینجوري_

 جات قتیو اینکه به...همینه به امروز لذتش ولی برم پیش خیلی ونذاشتی دادي ایست که بود،هرچند عالی بار اولین

 مال فقط که وت تن خاکی توکالبد الهی روح یه...الهیه...پاکه بازي عشق این که مطمئنم...میبوسمت وقتی...توبغلم میدم

  ...وهست بوده من

  :نهاد برهم وپلک سائید اش پیشانی به پیشانی.رفت اوپیش وباز افتاد رعشه به تمنا تن

  !...عشقه خود...هوس به آمیخته است،نه آلوده نه...شیرینه...داره ارزش عمرم تموم اندازه لذت این_

 بغضو باالتماس...پوسیدن تامرز.برد پیش مرگ راتامرز او اما بوسید و کرد کشید،زمزمه ریه رابه موهایش وعطر گفت

  :داد وتکانش فشرد را هایش خودکشید،شانه سمت به اورا مسیحا که رفت بیرون ازآغوشش

  تمنا؟ میشه؟چته پروخالی یواشکی چشمات ومیدزدي،چرا نگات هی که شده امشب؟چت میکنی فرار ازمن چرا_

  :گفت وباگریه داد سرتکان.میداد جان فروچکید،داشت اشکش

  ...مسیحا میاد بدم ازعطرت_

 یحامس.زد عقبش.کرد بازي سرسره تمنا صورت روي واشک آسمان باران.کرد نگاهش زده وبهت بازشد مسیحا ابروهاي

  ...بود محال..بتواند بود محال..بگوید توانست نمی.دوید ساختمان سمت به وتمنا کناررفت

 ستهخ تن...دختربودنش از وحتی ضعف آمد،از بدش.بر نفس هق هق ازاین...میمرد دوري ازاین.بدترشد حالش گریز ازاین

 پرواتر وبی نهاد زانو به سر.کشید اش زده بغل پاهاي روي را پتو وگوشه انداخت زمین روي اتاق راداخل وخیسش

  ...بود روزهایش این ازحال بهتر مرگ...گریست

 اما همیدف راهم ورفتنش برخاستن.رفت عقب ثمر وبی آمد می پیش راکه ودستی کرد حس راکنارش حضوري سنگینی

 ماشین نودورشد شدن روشن صداي هم بعد دقایقی.شد بسته درکه..."کجا؟"بپرسد رسد چه ببیند نکرد سربلند حتی

 فتاد،بیا اتاق میان رختخواب به که نگاهش.میشد خفه داشت.زد چنگ گلویش به.کرد وسربلند آورد کم نفس.راشنید

 خالی آغوشش جاي چقدر...پیچید خود رادور وپتو فشرد بالش سرروي.کشید تن سمت آن وبه گریست پرواتر

  ...و اوراخواست چقدردلش...داشت کم چقدرامنیت...بود

***  

 تعجبو کرد نگاه بارانی هواي به.میکرد درد سرش.بود،بیدارشد درخواب که طورمچاله همان.گشود پلک تلفن باصداي

  .بود تاریک هوا هنوز.کرد
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 تلفن متس به مسیحا از پیامی دیدن خیال ،به گرفت بغضش دوباره...را مسیحا ورفتن پیش چندساعت اتفاق آمد یادش

 وبه کرد شنثارصاحب لعنتی...شناخت نمی اصال که اي باشماره داشت پاسخ بی تماس.قاپید راازکیفش وآن برداشت خیز

  :رادید وپیام کرد رالمس وصفحه لرزید ودلش دست مسیحا ازشماره پیام آخرین بادیدن.رفت پیامها سراغ

 دورت که ازعطرتنی...میمیرم تو بدون که نره یادت اما...باشه خوبم برات صدام نشنیدن شاید...کنه آرومت ندیدنم شاید"

  ...بیزارم میکنه

  ...عمرم ي همه عمرم روشیشه دوري نندازبااین ترك...عمرمنی شیشه بیاد تایادت..بشی آروم تا منتظرم

 رفح باخودش..."کن کمکم...کن کمکم خدایا...مسیحا ببخش"کرد وزمزمه چکید صفحه روي اش چانه ازپایین اشک

 پیام دنبازش روي انگشتش اشتباها اما ردشود اعتنا بی خواست..ناشناس شماره یک وباز لرزید گوشی دوباره که میزد

  "نیس مهم برات امانتیت انگار!...نه"رادید ومتن رفت

 بیش"شما؟"دفرستا پیام مکث بی..."!امانتی"بود مضمون بایک وهمگی کرد راباز پیامها باقی بالفاصله"امانتی؟".وارفت

 باربی این...عزیزم کنم یادآوري برات بااشتیاق میتونم رفته، یادت داغو بوسه یه اگه"آمد جواب که نکشید ثانیه ازسی

  ..."مهران...سرخر

 شصورت درسرازیري اشک قطره آخرین.ماند حرکت بی بدنش وجوارح اعضا تمام.ایستاد ازحرکت زمان چندثانیه براي

 قطهن که تنی داغی...آلوده یاد یک...شد تداعی دوباره کابوس ویک ماند خیره متن یک امتداد در وچشمانش شد خشک

  .نبود...نبود...نبود این فقط...نه ولی بوسه یک فقط شاید....شد نجابتش تار

 وبه آمد رحم به دلش هم طوفان حتی...نبرد ازپیش کاري که التماسی... هایش زدن نفس نفس...زدنها وپا دست

 لبهایی و آمد پیش که سري.شد تمام لحظه درآن کردنفسش رالمس تنش اوکه دست...نکرد اي فایده اما درودیوارکوبید

 دز چنبره مسیحایش وغیرت آبرو روي که متجاوزي تن به انداخت چنگ...نیاورد تاتاب زد لبش به مهربدنامی که

 وابج خدایا"نامفهوم هایی وزمزمه بلندشد مردي گریان دستان تاروي نفهمید..زدودیگرنفهمید خداراصدا وجود وباتمام

 تعلقم او پاك تن به فقط که جایی...شد آلوده آغوشش بازهم ولی مرگ کردتاسرحد ،دفاع جنگید..."بدم؟ روچی مسیحا

 پاكو بخشید می مسیحا...بست یخ....کرد سردش مرگ تامرز که لبهایی داغی همان فقط..شدن لمس باهمان حتی بود

  ...اما...او نفس یک به آلوده تن این میشد

 گاهن گوشی به دوباره.میخواست ازجانش چه مهران.ولرزید سرخورد پلکش ازگوشه اشکی آمد،قطره پیام دوباره وقتی

  ..."وامانتیتوبدم ببینمت دارم دوست"دید که ازپیامی بدشد وحالش کرد

  "عوضی حیوون...کثافت میخوره بهم ازت حالم"کرد تایپ سوزان ونفرتی وبابغض لرزید انگشتانش

  امانتی؟ کدام.تکرارشد درسرش امانتی وکلمه نشست سیخ ناخوداگاه که کرد راپرت گوشی

  ...یامپ رسیدن زنگ دوباره بعد وچندثانیه شد تاقطع رابردارد آن ترسید بارحتی این.پرید ازجا خورد زنگ که گوشی
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  " یاخاله مسیحا دست بدم میتونم برگردونم خودت به نداري دوست که حاال...باشه"

 دستان میان بود؟گوشی تهدیدمحض یک این.رفت پیش خاکسترشدن وتامرز سوخت. تیرکشید تنش وپی رگ تمام

 عفشض نقطه روي دست...کشد؟ لجن رابه ونجابتش زیر رابه زندگیش تمام که باشد مدرکی نکنه.لرزید مرتعشش

 دانست نمی!ندکش بدبینی این انبارباروت به کبریت میتوانستند نحوي به هرکدام..."یامسیحا فرح"ناجوانمرد اي گذاشت

 آخرین اسهو نفعته به ولی نیست باشه،حرفی "آمد پیام دوباره که بود ازکارافتاده عقلش..کرد نمی یاري ذهنش!.کند چه

  ..."بدي جواب میزنم زنگ بارکه

 اشک.دش بلند ناشناس شماره باهمان گوشی مالیم موزیک صداي که میخورد وگیج دورمیزد کلمات میان نگاهش هنوز

 شیدهک صفحه روي لرزانش انگشت میشود قطع گوشی دانست می که اي ولحظه فروریخت چشمش ازگوشه تند تند

  :انداخت براندامش آشکارا اي اولرزه نحس صداي.گذاشت راکنارگوشش وگوشی شد

  ...عزیزم سالم_

  :گفت اي گرفته نیاید،باصداي باال اش معده محتوي تا رافشرد گلویش

  میخواي؟ چی_

  !خوشگله خانم کو سالمم جواب_

  !نزن حرف اینجوري بامن!شو خفه_

  !تمنا کن گوش_

  چیه؟ میزنی حرف ازش که امانتی_.

  !من دل_

  :باانزجارگفت

  !میخوره هم به ازت حالم_

  :راشنید او صداي دوباره که کند راقطع گوشی خواست

  !هنوز منه دست عشقت گردنبدتونمیخواي؟اسم_

  ...کثافت وحشی...وحشی...و کشید گردنش از نحس روز همان را آمد،گردنبند یادش...گردنبند.فروریخت تمنا قلب

  :درگوشش زجرآورشد ناقوس یک دوباره نحسش صداي

  !مهمه برات خیلی شنیدم_

  ...مسیحا_
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  ...نبودم زنده من تااالن بود مهم اگه که مسیحا!....هیس_

  :گفت باگریه

  !میگم بهش...میگم ولی!منی احمقانه سکوت ومدیون موندنت زنده_

  :شنید عمرش به که بود صدایی ترین اوکثیف لطیف لحن

  ...و اومدي خودت توباپاي کنم ثابت میتونم ازاینکه غیر!کنه نمی دوا ازت دردي هیچ گفتنش_

  ...که دیدن...دارم شاهد من!شو خفه_

 غیر اشهب داده راپورت میتونسته برگشتم،کی ومن نبود مسیحا که روزي درست اونم...وتوباهمیم من...چی؟ که دیدن_

 مه دونفرتوویال ویکی رفتن همه که توساعتی درست...باشه؟ کرده مهیا خوبی فرصت چنین میتونه کی...تو

  هوم؟...خوابن؟

  ...گناه؟ کدام تاوان جرمی؟به چه میشد؟به متهم داشت.افتاد شماره به هایش نفس درحقیقت. وضوح به

  شدي؟ شد؟ساکت چی_

  !نمیکنه باور وکسی دروغات..کنی ثابت نمیتونی توهیچیو_

  !مزاحم بی...وبرو وگردنبندتوبگیر بارببینمت بیایه ندارم،فقط کاریت ببین_

  !کردي پیداش بگو مسیحا گردنبندوبده_

  :خورد پیچ دلش او مستانه ازخنده

  !ناز جوجوي نیستی خوبی دروغگوي..پس؟ شد میگی،چی مسیحا به میکردي ادعا پیش دقیقه یه توکه

  :وگفت کوبید برسرش مشتی ونفهمی دادن وا ازاین

  ازمن؟ میخواي چی_

  !میگم بهت بیا_

  .نمیام جا توهیچ مثل باحیوونی من_

  !میاي باشه مهم وعشقت مسیحا اگه...میاي_

  ...کنه پیدات مسیحا_

  ونی؟میت..بودي بامن وبگی بزنی زل توچشمش صاف تونمیتونی چون فهمه نمی مسیحا...نده وکش بحث اینقدر_
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  ...متنفر واززندگی سردشد مرگ اوتاسرحد کالم وگستاخی پروایی ازبی

  .وندارم تونداشتم به ربطی هیچ من_

  !بزنه اي دیگه حرف ممکنه مسیحا اما... اینوتومیگی_

  .نداره شک من به مسیحا_

  داره؟ن ربط بیرون کنه پرتش اززندگیش که تلنگره ومنتظریه دیدنشونداره چشم که دختري به اونم...چی؟ خاله_

 که بود آن تراز اوتیز اما ندهد صفت گرگ این دست بیشتري نکند،تاضعف رسواترش تاگریه راگرفت دهانش جلوي

  :گفت وآرام نفهمد

 براي...تهرانم من خبرنداره کسی برم،اصال ازاینجا همیشه واسه میخوام ببینمت،چون بیا ندارم،فقط کاریت باورکن_

  میذارم،خوبه؟ قرار باهات کافه تویه نیتمم حسن

  ...که تواونقدرشومی...نیت؟ وحسن تو_

 فعال...کنی نمی ضرر بیاي قرارو باساعت میفرستم آدرسوبرات...رودررو اما کنم عذرخواهی ومیخوام پشیمونم فکرکن_

  ....باي

. دپیچی درسرش مسیحا حرفهاي.شد جمع آغوشش میان دروباره زانوهایش.افتاد پایش وروي سرخورد ازدستش گوشی

 انستد نکرد،می آمد،توجهی پیامک ورسیدن گوشی وصداي فکرکرد مهران حرفهاي به.کند خبرش میشد مانع ترس اما

  کندچه؟ راعملی اوتهدیدش اگر اما کند دادچه نمی قد عقلش!..است خودش

  میکردچه؟ن وباورش میفهمید اگر...میگفت؟ چه مسیحا به...چه؟ عاقبت...و خطرتربود کم شاید شلوغ کافه یک به رفتن

 سربلند زد،سریع ذهن به فکري ناگهان که زد وخداراصدا کرد گریه.فشرد زانو به وسر زد چنگ موهایش به

  ...مهاسا...کرد

  .....بود گزینه بهترین..آره

 به عزیز.گیردب تماس بیدارشدن محض به تا مهاسابود به پیام دادن کرد که کاري تنها فقط نگذاشت برهم پلک صبح تا

  مادر؟ بیداري..تمنا:کرد صدایش وآرام زد ق دراتا

 زارشآ تهوع.بود بد حالش.اورفت بودن خواب خیال وبه نشنید پیرزن گوشهاي اما"عزیز آره"گفت اي گرفته باصداي

 کرد،فقط نگاه گوشی به دوباره.نداشت پیشامد این به توجهی اما ریخت می هم به حالش که بود روز چند.میداد

 هب را وگوشی نهاد برهم ،پلک چشمهایش دیدن محض وبه کرد باز گوشی رادر مسیحا عکس.داشت وقت چندساعت

 راگ اما بود واحمقانه خطربزرگ یک مهران...است سهل که بود،خطرکردن کم هم دادن جان بااوبودن براي.فشرد قلبش

 همه به آتش دهد رانشان خودش آنکه بی وحتی دهد راتحویل گردنبند اراجیف سري بایک نبود بعید رفت نمی
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 وز امر!...نه!نه!...مسیحا...واي..کرد نگاه بالفاصله گوشی بالرزیدن...گفت چیزرامی وهمه رامیگرفت گردنبند...چیزکشد

 خورد زنگ تلفنش دوباره بعد چنددقیقه.شد قطع تماس تا آنقدرصبرکرد...رابدهد تلفنش جواب حتی توانست نمی

  :داد جواب تعلل بی.واینبارمهاسابود

  ...مها_

  تمنا؟ شده چی_

  :گفت وبیچاره چکید پلکش ازگوشه اشک

  ...،مها مهرانه دست گردنبندم_

  :شد بلند اي چندثانیه ازمکثی پس مهاسا صداي

  !بگو مسیحا به...سرگردنبند قراربذاري باهاش نشی احمق تمنا...کرده؟ تهدیدت نکنه_

  :گفت باگریه

  ...تونم نمی االن..تونم نمی_

  !میگم باشه،من_

  !بده منومقصرجلوه کامال که کرده ریزي برنامه اونقدرقشنگ مهران...مها نه_

  !ومیشناسن لجن اون همه!کثافت کرده غلط_

 من بفهمه مامانت اگه...چیکارکنم من بگه بهش رووارونه چی همه شد؟اگه چی اونروز دونه نمی مسیحا...مهاسا_

  ...و سربلندکنم شما توخانواده تونم نمی من منوبخواد مسیحام دیگه...کنم چطورسربلند

  ...است خونده اتون رابطه فاتحه که کنه توشک به آشغال اون باحرفاي بخواد اگه تمنا،مسیحا کن بس_

  چی؟ شه باورش اونم که بگه وقشنگ دروغ اگه حتی..بیاره کننده قانع دلیل اگه_

  :داد ادامه تمنا مهاسا باسکوت

  .دارم احتیاج کمکت به...ولی خطرکنم تونم نمی...ازش گردنبندموبگیرم برم باید_

  :رسید گوشش به مهاسا وگرفته آرام صداي

  ...عزیزم بگو_

  ...ومهران برم امروز باش،اگه هواموداشته_

  :شود اوتمام تاحرف نکرد صبوري مهاسا



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣١۵ 

 

  ... خودمون زیرگوش کثافت اون...تمنا بره بذاربهنام_

 نم بیاره،اونوقت سرش بالیی ویه بره بهنام کنه،میترسم کاري تونه گذاشته،نمی قرار باهام شلوغ کافه تویه_

  :گفت بابغض مهاسا.نیست خودم جزرفتن اي چیکارکنم؟چاره

 به تونهن کسی بار این اگه...میکنه تالفی که خورد قسم خورد ازبابام روز اون که کتکی دیوونه؟سر چی بدزدتت اگه_

  ...که برسه دادت

  ...نکردم خبرت معین ساعت سریه اگه...توگفتم به همین واسه_

  ...دارم ودورادورهواتو میام باهات منم ،پس باشه_

 راکه نتلف.عصرقرارگذاشت وبراي گفت اي باشه فقط.اونشود کالم لحن شدن عوض به توجهی که بدبود آنقدرحالش

  ...نرود بیرون صدایش تا گرفت دهانش رامقابل ودستهایش پتوبرد زیر سر.ترکید بغضش.کرد قطع

***  

 دهانش بآ راگرفت، گریبانش تهوع حالت آن باز.لرزید می تنش گرفت،تمام دندان به ولب انداخت سردرکافه به نگاهی

 تاریک مهنی محیط آن درون وپا گفت الهی بسم.بود فایده بی که شود،هرچند مسلط وحالش برخود تاشایدکمی داد رافرو

 هرچند یتجمع ازدیدن.آوربود تهوع هم کافه بوي نظرش به حاال اما دید رامی کافه بودشایدزیباترین اگربامسیحا.گذاشت

 یچیدپ می درذهنش مرتب مسیحا صداي.بود گفته راراست بار این بدطینت این انگار.گرفت جان کمی کافه مختصر

 وتب مضطرب نگاه. خواهد می ازجانش چه ولرز تب این دانست نمی...اه.داشت هم اي چاره مگر اما آوربود وعذاب

 دست جوان مرد که داد وسرتکان کرد نگاهش"...مقدم خانم"آمد پیش جوانی مرد که زد دراطراف چرخی دارش

 تنش هب ضعف دوباره باال طبقه نور کم فضاي در گذاشتن پا محض به.کرد هدایتش دوم طبقه وبه کشید مقابلش

 وروز خندبالب.بود زده خیمه اش خوشبختی روي بختک یک مثل شومش سایه که رادید بلندي قامت وقتی خصوصا.آمد

 کرد زمزمه وزیرلب گرفت بغضش.میکرد چه"لش تن "این ومقابل اینجا اصال.خاطرآورد به را هتاکیش شوم

  ..."...مسیحا"

 مهربدنامی تاهمان گرفت رامی گناهیش بی وامروز عشق مدرك باید میرفت، تاانتها بودباید آمده پیش که حاال اما

 چیزي.نشست خدمت پیش توسط کشیده عقب صندلی وروي کشید زمین راروي پاهایش.نکوبد اش برپیشانی ونانجیبی

 هوعت لبخند همان مهران.کند نگاهش خورده وترس بکشد عقب کمی شد باعث کناري درصندلی او حضور که نگذشت

  :داشت لب آوررابه

  !میاي میدونستم_

  .برم گردنبندموبده_

  :کرد اخم مهران
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  !نمیشه که زودي این به_

  :وگفت شد دید،بلند اش وچهره بدن سرتاسر رابه اش آلوده نگاه وقتی

  ص...که ترازاونی پست دونستم می_

  .بزنم حرف باهات کمی میخوام فقط.گردنبندتومیدم باورکن...تمنا بشین_

  ...که ندارم باتو حرفی من_

 عقب میز راروي پالك مهران اما برد پیش دست.بگیرد جان تا رادید مسیحا نام وتمنا کرد جیب داخل دست مهران

  :وگفت کشید

  !نمیري ازاینجا نخوري قهوه تایه_

  :گفت بانفرت ولی ناچارنشست

  !کردي،بده غارت که رو نه،چیزي که بیفتم،امانتی کندي برام که توچاهی محاله_

  :وگفت زد زل دخترك نمناك چشمان به پروا بی مهران

  ...نیاوردم دست به میخواستم ازتو که چیزي_

  :افزود رامورمورکرد تنش که وبالحنی زد زل رنگش بی لبهاي به

  ...و نموندم نصیب بی هم خیلی که هرچند_

  :گفت لرزان باصدایی

  ...آشغالی ه/ز/ر/ه تویه!...شو خفه_

  :فتر بیشترعقب تمنا که شد خم طرفش بود،به وروانش روح به دیگر ضربه یک شدن خشمگین جاي اوبه پوزخند

  شم،چی؟ حسابی آدم اگه_

  :افزود ومهران کرد نگاهش زل زل تمنا

  بریم؟ بامن بیاي حاضري_

  ...ماند بودخیره نشسته مقابلش که شرمی بی مرد به وباناباوري شد خشک دررگهایش خون لحظه یک

  :وگفت برد رابیشترپیش سرش وناباورش،مهران خیره ونگاه خاموش بابهت

  ...و نشی پشیمون میدم قول_
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 اازر ،گردنبند خورد مهران که باتکانی.گرفت درد هم خودش انگشتان که زد صورتش به سیلی وچنان آمد خودش به

  :فشرد وباخشم راگرفت مچش که برخیزد وخواست کشید زیردستش

  !بیاي خودت میل به میخوام ولی ببرمت حاال همین میتونم شم،بخوام پشیمون نرمشم از نکن کاري یه_

  :وگفت کشید راپس وتنفردستش بابغض

  !کنه توروتحمل مثل کثافتی قراره که جهنم حیف_

 دهد اینباراجازه بود هادوید،محال پله طرف وبه داشت اورانگه میز دادن باهل تمنا اما خیزبرداشت سمتش به مهران

 روي شمقابل باشدت ماشینی که دوید قرارداشت مهاسا با که وجایی خیابان سمت به باعجله ازکافه.اورسد به دستش

 رداشتب عقب اوقدمی آمدن باپیش. شد قفل مسیحا پرخشم درچشمان ونگاهش چسبید زمین روي پاهایش.کوبید ترمز

 شیشه به تبامش.دوید کافه سمت وبه رافشرد مرکزي قفل.کرد پرتش ماشین داخل وتقریبا راکشید دستش مسیحا که

 یحامس.بازشد شدت دربه که نگذشت کوتاه ازچنددقیقه بیش...بود خود گریه انعکاس جوابش اما راصدازد ونامش زد

  :گفت ولرز باترس. فشرد پدال پاروي

  ...مسیحا_

  !شو خفه!...تمنا شو خفه_

  :داد جواب باحرص.میخورد زنگ وقفه بی تلفنش.چسبید ماشین شیشه اوبه ازفریاد

  بهنام؟ چته_

......  

  .نمیذارم جواب نامردیتوبی واال نشه پیدات طرفی اون نفعته نیست،به تومربوط به_

 آپارتمان.درسیدن آشنا ساختمانی مقابل تا میکرد نگاهش فقط وبغض باترس تمنا.کرد پرت عقب به را وگوشی گفت

 بهو کرد پرتش که خانه وسط.خودبرد ودنبال اوراکشید ودست رهاکرد پارکینگ داخل رانامتعادل ماشین.بود بهنام

  مسیحا؟ چته_:کشید وفریاد گرفت راباال دستهایش ناخوداگاه رفت،تمنا طرفش

  !تابپرسم شو خفه گفتم_

 ردنبندگ مسیحا وقتی.رفت پیش زدن سکته تامرز تمنا.کرد خالی زمین راروي ومحتویش کشید راازدستش کیفش

  :انداخت اندامش به اورعشه وفریاد شد سنگین هایش گرفت،نفس چشمانش رامقابل

  چیه؟ این_

  :دیوارکوبید سینه رابه وتنش راکشید مانتویش حرکت بایک ،مسیحا وبرخاست وجورکرد راجمع خودش
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  ... تا بزن حرف!...لعنتی توچیکارمیکنه توکیف جرم مدرك این گفتم_

  :گفت وتضرع باگریه

  ...خدا به مسیحا_

  ...جواب فقط_

  ...و کرد پیداش برام یکی... خب_

  نفرمهرانه؟ یه چرااون_

  :فریادزد واودوباره بست یخ تمنا قلب

 شهول باگریه...چزوندم وبراي سیرشدي ازم...اومده بدت ازم...گذاشتی؟ قرار کثافت بااون چی واسه شده خراب تواون_

  :وگفت داد

  ...میگی مزخرف...مسیحا میگی مزخرف_

 راپورت بهم غریبه یه چراباید...آشغال اون با وقرارامروزت من رفتن میشه عاقبتش که بود زدناچی پس این پس_

  ... بشه سزام این که کردم دریغ ازچی من...گرفته کثافتمو پسرخاله نخ که زنموبده

  ...گفتن دروغ خدا به..دروغه_

  ...پس؟ چیکارمیکردي تواونجا_

  :بود کرده راسرخ چشمانش وخشم اوکشید،بغض صورت رامقابل وسرش فشرد مشتش رامیان لباسش یقه

  !...بگو راستشو...بکشم جفتمونو باشه راست اگه خوردم قسم_

  :کشید برانداز خانه وفریادي دیوارکوبید به آنی اوراباجنونی

  داشتی؟ رابطه توباهاش_

  !نه_

 تمنا ماا نبود گفتنش جاي شاید که حرفی.آمد نگفته هزارحرف نه این ،پشت کرد راریش دلش دخترك وفریاد گریه

  :شد پرفریاد سوال یک دنبال به گفتن آماده وبغض فشار همه آن از خسته

  چیکارمیکرد؟ اون پیش گردنبندت پس_

  ...نتونستم...شد سخت...خدانشد به..مسیحا بگم بهت میخواستم_

  :کشید ال رابا اش چانه والتماس باخشم افتاد پایین سراوکه.شد قفل دخترك پرآب درنگاه مسیحا خورده ترس چشمهاي
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  چیوبگی؟_

  :ریخت صورتش روي پایان بی سیالبی تمنا چشمهاي ازگوشه اشک هاي قطره

  ..که طوفان سراغ رفتم...کردن تبانی....دونستم نمی...نبود هیشگی...نبودي...تورفتی...روز اون_

 که کابوسی کرد،آرزوکرد نگاهش زده وحشت و میکرد سنگینی زمین روي تنش.آورد کم نفس.شد شل مسیحا دست

  :داد ادامه شدیدتر اي باگریه تمنا اما پیدانکند ادامه میبیند

 دفاع...خوردم وزمین دویدم!...ندادي جواب کردم صدات مسیحا...کردم صدات...کردم التماس...کردم گریه...گیرافتادم_

 زووآر مرگ که اي تولحظه ولی..ولی...بدم تاوان چراباید ونفهمیدم آوردم کم...آوردم کم...نشد ولی خوردم وکتک کردم

  ...خدانکردم به...نکردم توخیانت به...کردم دفاع ازحریمم من...نداشتم گناهی من...شاهده مهاسا..اومد بابات کردم

 هک کسی مانند مسیحا.رانداشت مسیحا رنگ بی چهره ودیدن ایستادن تاب.شد رها زمین وروي کرد،سرخورد گریه

 قابلم کابوسی.شد نمی آزاد نفس.زد چنگ اش سینه به. برد اش حنجره به آورد،دست می کم واکسیژن مانده زیردریا

  .آمد یادش اوبه تن وکبودیهاي گرفت جان چشمانش

 کی دست...نامحرم یک دست جاي...بود حریمش تن به زخم یک نشانه شود تامرهم میکرد باران بوسه راکه حریمی

 به رکه،س ناتوانش دستهاي میان شد پاره لباسش یقه که میشد خفه داشت...اوبود محرمش فقط که حریمی به متجاوز

 انهخ ستونهاي حتی...تمنا وتن قلب اش نعره صداي...شد گم غرورش هاي خورده میان دخترك گریه صداي دیوارکوبید

  ...راصدازد"خدا"فقط که رالرزاند عرش وشاید

 شانمیان ومهاسا بهنام زده وحشت نگاه.زانوزد زمین وروي گرفت دست سرمیان شد باز باشتاب درکه.شد،شکست خم

 خون باریک جوي وبادیدن داشت رانگه سرمسیحا دویدند،بهنام جان نیمه تن یک سمت به هرکدام.خورد چرخ

  :شکست بغضش اش ازکنارشقیقه

  ...مسیحا_

  :کشید فریاد وفقط آمیزاوراکنارزد وجنون ناگهانی باحرکتی مسیحا

  !کشمش می_

  :زد فریاد ناشناخته بانیرویی وتمنا نرسید پایش گرد به بهنام

  ...مسیحا_

 صداي.ردک ،گریه راداشت هراسش همیشه که اي شیشه درآسانسوري وتمنا دوید پایین هارا پله راه مسیحا.دوید دنبالش

 سیحام ناباور چشمهاي مقابل.داد رخ فاجعه که انداخت بیرون درخانه رااز خودش شنید پارکینگ راداخل ها الستیک قیژ

 وحشیو پاییزي وبرق بارعد پرعجزش فریاد صداي.شد کوبیده آسفالت وروي خورد ماشین شیشه به شدت به دخترك

  ...."تمنا"...شد یکی
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 نفسشت راه بازماندن براي گاهی...نداشت ثمري حالش جزبدترشدن میفشرد،اما دودستش رامیان دردناکش هاي شقیقه

 دبادلبو کرده چیزلج همه...شد نمی شود،اما تاسبک میخواست شکسته بغض یه دلش وگاهی میداد راماساژ گلویش

  ...اش شده ورسوا داغون

 رمرزد بود،اتفاقاتی داده رخ زندگیش براي اتفاقات ترین رحمانه وبی شایدبدترین چندساعت درعرض...روز یک طی

  ...فاجعه

 خیانت به تردید قلبش که بود درمیان هم چیزدیگري پاك عشقی مگرجز...میداد؟ را اشتباهشان کدام تاوان

 این...کند زمین اوراازروي خون به غرق تن وقتی شد دنیازلزله تمام.لرزید دلش.لرزید تنش.بود پاکی الهه تمنا!...نه...کند

  ...زیادي،زیادبود...بود تلخ زیادي..بود سنگین زیادي تاوان

  :کرد مهباعجززمز فقط اما کرد آلوده خون رالزجی دستش رابرید،کف امانش ودردبازهم کوبید دستهایش کف به پیشانی

  "....خدایا!...کنی تنبیهم تمنا باگرفتن نکنه...خدا کردم غلط"

 امانتش صاحبان براي جوابی چه.بلندشد اش پریده رنگ وصورت فروریخت قلبش تندوبلند گامهایی صداي باشنیدن

 لحظه امتم مانند.نداشت گفتن براي چیزي.کرد سرخم فقط آنها نگران چشمهاي ومقابل برخاست خورده داشت،شکست

 به اه شیشه ماتی وازپس داد تکیه متحرك درهاي به سرافکنده مسیحا.رسید دادش به بودکه بهنام این سخت هاي

  ....آمدیکباره؟ روزش به چه. رامرورکرد اوخاطراتش براق نگاه دنبال

  :گفت آرام ،بهنام ،سرچرخاند بازویش شدن باکشیده

  !بگم بهت چیزي یه بیرون،باید بریم_

  :ودلخورگفت گرفته،تلخ

  ...و میدونستی توهم ماهه یک...االن؟_

  :رافشرد اش شانه بهنام

  !موضوعه همین به راجع_

 دنبال.نمیشد مبرا هم میشدبامرگ تمام ترازاین گران غفلتش این اگر.کرد مرگ آرزوي تمنا خانواده به گذرا بانگاهی

 تنیمک روي اش خسته وتن بیشترگرفت دلش تندش وقدمهاي شهریار بادیدن.شدند محوطه ووارد افتاد راه بهنام

  :میگفت که کردشنید توقف نزدیکشان وقتی. ولوشد

  ....خداحافظ فعال..بیا باآژانس شد الزم اگه باشه..شده چی دونم خانم،نمی رسیدم االن همین من_

  ...باشد شایددیرشده که مهربانی ازاین سوخت دلش وچقدرمسیحا کرد وقطع گفت
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  :پرسید ونگران شهریارباعجله

  کرده؟ تصادف کجا بابا؟تمنا شده چی...مسیحا_

  :دارگفت تب نگاهی وبا سربلندکرد

  !رفته ماشین چرخ زیرکدوم...کرده تصادف احمقی باکدوم بپرسی بهترنیست_

  :گفت که زد بهنام به شهریارگذري گنگ نگاه

  !بودمسیحا اتفاق_

  :لرزید مسیحا صداي

  ...شه تموم تمنا دادن ازدست با که حماقتم تاوان...باشه تاوان نکنه....؟ اتفاق_

  :وسراورابلندکرد نشست شهریارکنارش

  !عمرکردي منونصف پسرجون،توکه بزن حرف درست_

  :گفت دلخوروشکسته مسیحا

  !نمیشد له من ماشین زیرچرخ پیش ساعت یه تمنا شاید ،راستشومیگفتین اسب کردن بهونه جاي به شوم روز اون اگه_

  :گفت لرزان وباصدایی نشست بزند،صاف بیرون شهریارازحدقه چشمهاي بود مانده کم

  ؟ توچیکارکردي_

  :ماند معلق دستانش میان سرمسیحا

  ...تا دویدبیرون ندیدم....گرفتم زیرش برسرم خودخاك_

  :ونالید فشارداد سرش

 هحروم لقمه اون باید...نلرزه؟ زانوهام زندگیم همه وسوختن باختن تودلهره امروز که نگفتین بهم روز همون چرا آخه_

  ...خودم زیرگوش که قبرستون سینه میرفت شرف بی

  !دیرنمیشه ازمهران گرفتن تقاص واسه_

  :دادکشید دفعه یک مسیحا

  میشه؟ پاره تیکه دکترداره چندتا زیردست وزنم اونومیدم کاري کثافت تقاص دارم من که حاال... دیگه حاال_

  !توبازداشته االن مهران...مسیحا آروم_
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  :کرد سرخم وبهنام تندچرخید باواکنشی سرمسیحا

 ذاشتن مهاسا که دستش کف کثافتوبذارم این حق برم میخواستم خودم...زد زنگ من وبه خبرداربود ازقرارامروز مهاسا_

 بازداشت کافه تپش توکوچه وفلنگومیبنده تورسیدي خبردارمیشه شصتش که موقع همون...بذاریم پلیسوتوجریان وگفت

  !میشه

  ...دوید دنبالش وبهنام رفت خروجی سمت به وبلند تند هایی وباقدم برخاست اي ثانیه چند مکثی مسیحا

***   

 سنگین سرش!...بود؟ آنجانشسته مهران کشتن بی که داشت غیرت...خیره آن متن وبه بود مقابلش نامه شکایت برگه

  :رافشرد اش شانه وبهنام داد هل راعقب برگه...تاربود وچشمانش

  مسیحا؟ چی یعنی_

  ... تاخودم اینجا اومدم_

  ...کرد رشدستگی نمیکرد،عمرامیشد بازي پارتی امیرحسین..داشت نگهش شایدنشه امضانکنی نشوپسر،االن احمق_

  دارن؟ نگه تونستن جرم وبی خط مارهفت این بگی میخواي_

  !کنن ثابت که نشده بازم ولی لورفته وقمار فساداخالقی براي اسمش قبال!خب نه_

 مضانشدها شکایتنامه به بانگاهی امیرحسین.کردند بود،سکوت بهنام خدمت دوران ازدوستان یکی که امیرحسین باامدن

  :گفت

  الهی؟ آقاي نداري قصدشکایت_

  !ببینمش فقط اومدم_

  :شد خم مسیحا سمت به امیرحسین بانگاه بهنام

  !دادگاه بذارواسه_

  بگیره؟ آروم من دل که میبرن چقدربراش مگه_

  :گفت کلمات دربکاربردن احتیاط کمی با امیرحسین

  ...ولی داره اعدام عنف به تجاوز_

  :فتوگ برخاست.بیشترسوخت ودلش دانست رامی ولی این دیواربکوبد،دنبال رابه سرش میخواست دلش مسیحا

  .برمیام بهترازپسش خودم_
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 نشسته جااین هم دیگري هرمرد انداخت،قطعا مقابلش مرد سرخ چهره به نگاهی امیرحسین.اورافشردتابنشیند شانه بهنام

  :گفت بااینحال.نداشت وروز حال این بود،بهتراز

 هم خانمتون اگه اما.نیست جرمش اثبات براي دلیلی شنیدم من که وباتفاسیري کنه حیثیت اعاده ادعاي میتونه ن اال_

 نباشی شخصی حساب تسویه فکر بهتره پس...حتمیه مجازاتش گرفت اعتراف متهم از وبشه باشه حضورداشته اینجا

  !شه تموم ضررتون به ممکنه چون

  ...تا اینجا زنموبیارم مجبورم من یعنی_

  !الزامیه حضورخودشونم اما باشی پرونده شاکی ایشون همسر عنوان به میتونی شما_

  :گذاشت نظامی احترام وسربازي بازشد کوتاه اي درباضربه که شد فشرده دستانش میان دوباره سرمسیحا

  !شماروببینه ومیخواد ریخته هم جاروبه همه متهمین از یکی قربان_

  :گفت مسیحا به میزندبانگاهی حرف سربازازکه دانست می که امیرحسین

  .میام دیگه ساعت تانیم باشه_

  :شکارکرد رادرهوا امیرحسین مسیحانگاه

  مهرانه؟_

  ...الهی آقاي کن گوش_

  !ببینمش حقمه...ازاینجانمیرم تانبینمش من_

  ...و هستید عصبانی شمااالن_

  .کنید ندارم،آزادش شکایتی من _

  :گفت کالفه بهنام

  چیکار؟ ببینیش مسیحا،میخواي نکن دردسردرست_

  . دارم کارش_

  !نداره مانعی کنید خودتونوکنترل بدید قول اگه_

 هممت دستورآوردن امیرحسین...ندهد خودش بودکاردست کرد،بعید نگاهش نگران وبهنام داد سرتکان فقط مسیحا

 به یتوجه که داشت روحی آنقدرزخم روزها رفت،این فرو دستانش میان دوباره سرمسیحا..نشست وسرجایش راصادرکرد

 آمد االب سرمسیحا.بازشد کوتاه اي درباضربه باالخره تااینکه شد سپري درسکوت دقایق.نکند عجیبش سردردهاي

 گاهن.شد بودقفل کبودي روبه که درچشمانی ونگاهش شد خفه حیرت بود،میان آماده حرفی گفتن براي که ومهران
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 ودجنونش انتهایش که راداشت سکوتی شکستن وترس چرخید می نگاه این دوسربسته خط دنبال به بهنام نگران

 حیرتو مشهود کرد،پوزخندي مرخص سربازرا که امیرحسین.مسیحاایستاد صندلی پشت آماده حالت به...مسیحا محض

 نگاهش زدن پلک هنوزبی که جزمسیحا جاخوردندالبته که شد خونسرد چنان یکباره.دید مهران لبهاي آوربه

 حسشن وصداي دیگرانداخت صندلی پرواپشت رابی ودستش نشست صندلی روي مقابلش اعتنا بی مهران...میکرد

  :پیچید اتاق مسکوت درفضاي

  ...که بگیرم سراغتواززنت میخواستم..پسرخاله آشنا ،امروز دوست پارسال!آقامسیحا به به_

 دش اوپرت طرف به بود نشسته رویش مسیحا پیش اي تالحظه راکه صندلی چطور نفهمید وکسی داد انفجاررخ

 ختیباهربدب بهنام برسد مهران به مسیحا دست ازاینکه قبل.میشد خورد ش سر روي قطعا نبود مهران عمل واگرسرعت

 البته هک رابلندصدازد وسربازي ایستاد اتاق وسط شده شوك حسین ،امیر داشت دیوارنگهش اوسینه باچسباندن بود

  :بود گم فریادمسیحا درصداي

  !کثافت مردنیستم نکشمت_

  :وخونسردگفت کشید موهایش به میبرد،دست بیشترلذت حال دراین او دیدن کرد،انگاراز راجمع خودش مهران

 نشد کوبیده محض به اما برد اوهجوم سمت به بهنام باکنارزدن مسیحا...برنمیومد ازت کاري زدن بلوف جز اولم از_

  :دادکشید بهنام..مهارشد دوباره دیوار به مهران

  !بخوره بهش دستت آشغاله این نفع به...مسیحا آروم_

  :گفت پروا بی او که راببرد مهران داشت قصد مافوقش سریع بود،بااشاره آمده داخل که سربازي

  .بدم جوابشو داره،میخوام سوال شاکیم_

  :انگیزگفت نفرت ونگاهی باخشم بهنام

  ...برو گمشو...شومهران خفه_

  :وگفت ایستاد صاف مهران

  اینجا؟ منوآورده فیلم یه تماشاي واسه فقط یعنی_

  :وتشرزد کرد بود،مداخله مردمانده این ووقاحت درپروویی که امیرحسین

  !ترنشده سنگین تاجرمت برو_

  نکردم اعترافی که جرم؟من کدوم_

  :داد ادامه شرمانه وبی کرد نگاه مسیحا به
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  !بشنوه نمیاد بدش شاکیم انگار..اعترافم وآماده کنید جرم تفهیم میخوام حاال_

  :وگفت داد هل اورابیرون عصبی امیرحسین

  !میره یادت وقاحت بیاد برات که حکم...وقیح گمشومردیکه..د_

  :جاگفت بلندازهمان مهران

  !ارزه می بعدش حکم به ها خاطره بعضی_

 براي دیگر.است حتمی مهران کشتن نندازد رامیان اگرخودش داشت حتم وبهنام رفت ازدستشان مسیحا دیگرکنترل

 فقط اما کوبید ومی میکرد مشت بود جمع اش سینه میان که دردي اندازه به ،فقط دنیاایستاده کجاي نبود مهم مسیحا

  :داشتند،فریادزد نگهش که زحمت به...بدترمیشد

  ...مهران میکشمت قرآن میاد،به سرتمنا بالیی_

  :گفت و زد دیوارتکیه به زخمی سروروي با مهران

 خارتوچشمم زیادي غرورت...ارزید می حال تواین دیدنت به چی همه...کارموبدونی اصلی دلیل االن داري دوست_

 یم امروزم خوب حال به شالق ضربه چند نهایتا زندان سال یک...بشکنتت تونست نمی ازتمنا بهتر هیچی...بود

  ...دار نگه وغرورتو بگیر باال جمع میون سرتو میتونی اگه حاال...ارزید

 بیشتر ايبر...داشت بغض که سرخی چشمان به.کرد نگاه.رسید بهنام گوش به بود،حتی بلند مسیحا فروپاشی صداي

 رسنگینشس این دوباره ،فقط ،نشنید شد گفته هرحرفی...وارفت صندلی روي ومسیحا شد کشیده اتاق داخل او نپاشیدن

 زخم تنش تمام...میکرد راجمع غرور هاي خرده این چگونه...شد کوبیده لرزانش دستان به محکم که بود

  ...بیشتر ازاین فاجعه...دردبود..بود

  :کرد سرخم اش شانه بافشردن بهنام

  ...آوردن عمل ازاتاق رو تمنا...مسیحا بریم وپاشو امضاکن هارو برگه_

 منات دیدن شاید...زد وبیرون انداخت مقابلش برگه روي چندخط فقط بفهمد آنکه بدون.کرد حالش تمنا نام شنیدن

  ...میکرد آرامش

 غرور ايه شکسته آنقدرمیان.آورد می رابند نفسش که وتاربود تنگ اي دخمه شبیه...انتظاربرگشت سالن همان به باز

 ونگاه روبرگرداند.داد آزارش ترانه بغض...را مادرش حتی.دید رانمی کس هیچ که میزد غریبانه هاي پرسه زخمیش

 تابپرسد شدن تبدیل فریاد به سکوت این که بود خوب اماچه.فرورفت درقلبش تیزي یک شبیه بارفرهاد وشماتت ساکت

 این به نداشت عادت.بود کرخت سرما همه ازاین زد،تنش تکیه تمنا دیواراتاق پشت..کردي؟ چه بادخترمن

  :خورد چرخ نگاهش پرستاري صداي باشنیدن...ها شکستن این به...تحقیرشدنها
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  !داره نیاز استراحت به...کوتاه اماخواهشا...ببینیدش برید میتونید یکی یکی_

 وجیخر راهروي سمت به قدم زیرافتاده وسربه کرد کج راه...محبوبش اتاق سمت به رفتن براي امانه برخاست مسیحا

  :داد وایست نشست برکتفش دستی که کشید

  !باشی زنت اومدن هوش منتظربه فکرمیکردم_

  :سربلندکند شد باعث مرد دوستانه لحن اما کند نگاه فرهاد به رونداشت

  ...باورکنید مقدم آقاي_

  ... توئه منتظردیدن بیشترازهمه تمنا فکرمیکنم حاالم.میاد پیش نخواستم،اتفاق توضیحی_

 اهايپ.برامد ازنهادش آه خفته تخت روي جسم بادیدن.برگشت اتاق سمت وبه روبرگرداند.شد شرمنده لطف همه ازاین

 روي يوکبود کرد سنگینی قلبش اوروي دورپاي گچی وبزرگ سفید پیله.کشید زمین اوروي سمت رابه جانش کم

 اشک نام به عنصري انگار..نبود درذاتش اما میخواست زدن زار دلش چقدر که واي.رامسدودکرد نفسش راه صورتش

  .داشت برمی ازسرش دست دردلعنتی این شاید واال نداشت آشنایی باچشمهایش

 اونفس.رزیدل مسیحا اولرزید،تن اوکشید،پلک ناز وگونه صورت کبودي راروي لرزانش وانگشت نشست تخت لب کنارش

 وردخ دخترتکان خسته پلکهاي"...دلم تمناي":کرد زمزمه لرزان صدایی کرد،با سرخم.خورد تکان مسیحا وقلب کشید

 هاي رهقط ودوباره..."...مسیحا"لرزید گرفته باصدایی دارش وبغض خسته نگاه.سرخورد پلکش ازگوشه اشکی وقطره

 پربغض لبهاي گاه بوسه شد اش خراشیده انگشتان.اوفرورفت درمهاردودست که بلندکرد دست...اشک غلتان

  :کرد زمزمه وشکسته زخمی باصدایی...او

  ...و ندیدمت قسم خودت جون به...تمنا شه اینجوري خواستم نمی_

  !منومیبخشی بگو فقط_

  کسم؟ همه مهربونیت جرم به_

  :رافروداد دهانش تمناآب

  ...خدا به...بگم بهت میخواستم_

  :افتاد گریه خورد،تمنابه تکان که سرمسیحا

  ...خوام تورونمی حال این دیدن ولی میشدم راضی مردن به...بمیرم شکستنت ازدیدن ترسیدم_

  :گفت وملتمس کشید،خسته اشکش چشمه رودباریک روي وانگشت شد خم طرفش به مسیحا
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 سرت بالیی روز اون اگه تمنا...نکرده منوتاخوردترم غفلت این کن فراموش... نحسوازذهنت خاطره این کن پاك_

  ...و زد ازعاشقی ودم کرد قدعلم مقابلت که رگی بی تن میزدم آتیش...میومد

  :ریخت تمنااشک

  ...مسیحاتوروخدانگو_

 دهب نجاتم!....پیداکنه ونجات شه ترمیم ام خسته تن میکشه بود،طول سمی نگاهشم حتی...داشت زخم...دردداشت_

  ...دوزخم شده که برزخی...تمنا برزخ ازاین

 کودکی دمانن..شد آرام...راشنید قلبش تپشهاي گرفت،صداي اوآرام سینه روي وسرمسیحا اولغزید صورت روي تمنا دست

  ...مادر درآغوش

***  

  ...بگیر بروشکایتوپس_

  :رافروداد دهانش آب تمنا تندمسیحا نگاه بابرگشتن

  !رسواشم بیشترازاین خوام نمی...مسیحا بفهمه نذارکسی_

  :داد ادامه وتمنا اودوخت به چشم ساکت مسیحا

  ...که بفهمن ام خانواده ندارم دوست!شه تموم بذارهمینجا_

  دارم؟ نگه درست امانتشونو روز دو ونتونستم بودم چقدرناالیق من که بفهمن_

  :گفت معترض تمنا

  ...میخواد آرامش باشیم،دلم دردسرداشته دیگه خوام نمی اما...مسیحا تومقصرنیستی

  :افزود کوتاهی بامکث

  !خودمون زندگی دنبال بریم جاش به_

  :وگفت برخاست.رانشناخت مسیحا نگاه ته غم

  ...کن استراحت ،فعال توبگی هرچی_

  کجامیري؟_

  :برگردد،گفت آنکه بی مسیحا

  ...خداحافظ فعال..بینمت می میام کاردارم،شب جایی_
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 مسیحاي...ومسیحا بود مشکوك زیادي آرامش انگاراین..داد نمی خبرخوشی گواه دلش...هم به پیچید چرادلش تمنا

  ....نبود همیشگی

  

  

  :نهم فصل

 تلخی چقدر.داد،فکرکرد رخ اخیر دوماه یکی دراین که آنچه به میزد راورق نامزدي جشن ژورنال آلبوم طورکه همان

 افتنب هم به دروغ وباهزار بگیرد راپس مهران برعلیه شکایتنامه مسیحارامجبورکرد...گذشت ازسرشان قدرآشوب وچه

 گذاشتن برباورشان صحه کسی نگاه بود،هرچند احمقانه شوخی یک سر هم مسیحا باماشین تصادف که کرد راقانع همه

 ابهر لبش،لبهایش روي لبخند.کرد مکث مسیحا عکس بادیدن...اما بود خوب برداشتند ازسرشان دوست که اماهمین

 منات که حاال...رانداشت سابق برق مسیحا دیگرچشمهاي چرا...شد پریده رنگ زود که کرد،لبخندي میهمان لبخندي

 هب رسد چه دزدید می را نگاهش حتی هم کوتاه دیدارهاي ودرهمان بود کم بود اگرهم...بود،اونبود گرمش آغوش تشنه

 غضشب ازخوشحالی ندارد ازدواج جشن براي باآخرماه مخالفتی پدرگفت وقتی...میشد رویا تمنا براي داشت که آغوشی

 ستید...بود خودش زد،کاش بوسه تصویر وبه گرفت راباال آلبوم...میشد تمام هایش غصه همه اینجوري ،شاید گرفت

  :تاراگفت وسربلندکردکه لبخندزد اش گونه روي تارا وبابوسه شد حلقه دورگردنش ازپشت

  !دیگه کن ول...شد خفه...خدارو بنده این کشتی_

  :گفت رفته باال باابرویی آن تماشاي ودرحال گرفت راازدستش وآلبوم نشست کنارش

  !خیلیه نخوردید چشم...بودي شده عروسکا شبیه توهم...تیپه خوش زیادي مسیحا...خودمونیما_

  ...نبود تن به فقط که زخم ازکجامعلوم؟چشم

  :گفت بارکنارگوشش وشیطنت زد لبخند تمنا به نگاهی بانیم

  نکردید،نه؟ شیطونی زیادي که توشمال_

 روز واون پرید لبخندازلبش ناگاه اما پرخاطره روزهاي آن براي رفت ضعف خودش ودل زد تارا به محکم اي ضربه

 شد،آرام مجازات جرم موضوع عمومی جنبه ازلحاظ مهران که همین.ندهد عذابش یادآوري این باز دادکه سرتکان...شوم

  :وگفت زد گوش راپشت آورش،موهایش عذاب ازخاطرات گریز براي...میگذرد چه برمسیحا دانست نمی اما.شد

  میاد؟ ازمدرسه کی سوگل_

  !شام اینجا بیاد شب مسیحام بزن زنگ میشه،راستی پیداش باسامان دیگه ساعت تایه_

  !مرسی!باشه_
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  :گفت تاراباخنده.شد وروشن خاموش عکسش روي مسیحا ونام خورد زنگ تلفنش موقع همان

  !هست هم زاده حالل چه_

  :داد راجواب تلفنش حال ودرهمان خندید تمنا

  مسیحا سالم_

  خوبی؟ سالم_

 که ودب آمده کلمات سراین بالیی چه"...و من عزیزم،عشق"باترکیبهاي جمله این ترشدن طوالنی به بود کرده عادت

  :گفت نیاورد خودش روي به!...میخواست ومحبت نازکشیدن زیادي دلش تمنا روزها این

  توخوبی؟!،خوبم مرسی_

  :وگفت گذاشت جواب رابی سوالش مسیحا

  !بیرون بریم دنبالت میام دیگه ساعت تانیم_

  !نیست هات برنامه وجزء رفته یادت رفتن وبیرون گردش کال کردم فکر!عجب چه_

  :دارد بغض که دانست می خودش اما نماند خالی عریضه تا کرد اي خنده مسیحا باسکوت

  ...و اینجاییم شبم واسه راستی.تارام خونه من عزیزم،فقط باشه_

  .بیام تونم نمی...کن عذرخواهی!تمنا نه_

  :وگفت دید جا بی محکم لحن راباآن اصرار تمنا

  ومنتظرم حاضرمیشم من پس_

  ...خداحافظ فعال پس_

 اعصابش تلفن ممتد بوق افتاد،صداي مقابل میز روي وسرش لرزید مردي دست خط سوي آن وندید کرد خداحافظی

  ...داد راخراش

 با اش چهره به آینه داخل ونگاهی کرد مرتب سرش راروي شالش.ندارد آمدن داخل مسیحافهمیدقصد کال بامیس

 ورژ کشید رولبهایش دست.برود پیش او سلیقه مطابق میخواست دلش خیلی آمد،امروز لبش به لبخند.کرد ملیح آرایشی

 داد ادستشر عکس تاراساك که برود بیرون وخواست رابرداشت کیفش. بیاید آرایشش تابه کرد کمرنگ راکمی سرخش

  :وگفت

  !بزن منم واسه ،چندتاعکس نداره مشکلی مسیحا واسه اگه_
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  !دادیم خودمون ازعکس کوچیک شاسی یه شماکه به_

  ...است معرکه توآلبوم ازعکساي بعضی_

  !سامان جلوچشم بازه،میذاري لباسم_

  :اوزد به اي ضربه تارابااخم

  !توبگی میگم،نمیخواد مسیحا به خودم بعدشم!...برادرته جاي سامان!پررو دختره نکردم تالهت بیابرو_

  :وگفت کرد اي خنده تک تمنا

  نداري؟ کاري فعال!میگم نزن،بهش حاالجوش باشه

  !بیاهمینجا شب_

  !ببوس خودت ازطرف سامانم..آبدارکن ماچ یه روهم خاله سوگلی...دارم کارم خونه ،میرم مرسی_

  ...رفت وبیرون کرد خداحافظی وباسروصدا خورد سرش تارابه ضربه دوباره

  !...داشتنی دوست خنده این ندهد دلش کاردست تا برگرداند دید،نگاه لب به اورالبخند آینه ازداخل وقتی

 بوربهمج راهم ومسیحا باشد سرحال میخواست اش آشفته درون نشست،برخالف ماشین داخل بلندباال باسالمی تمنا

 دوست چهره روي نگاهش اما رافشرد دخترجوان ودست برد پیش دست فقط مسیحا همیشه برخالف.کند همراهی

 تدس همان دلش وتمنا راکرد بوسیدنش هوس مسیحا.زد اویخ دست ازسردي تمنا تن ودرعوض ماند ثابت او داشتنی

 احوالپرسی ربود،با ونگاه رفت عقب هم سرد دست کرد،همان نگاهش وقتی اما راخواست عشقش همیشگی گرموداغ

  :افتاد وراه کرد راروشن ماشین ،مسیحا مختصري

  ریم؟ می کجا خب_

  :گفت آرامی به مسیحا

  بریم؟ داري کجادوست_

  !ماشین توهمین کافیه،حتی باتوباشم_

  ...مسیحا رابراي گفتن کرد وسخت ،گفت لرزید مسیحا ودل گفت

 ددقیقهچن براي زمان داشت دوست...دلتنگ...عمیق.کرد نگاهش.برگشت طرفش وبه کشید خلوتی محوطه رابه ماشین

 تمنا آمددست هک خود به...کند باهم ودل ونگاه شد مانع درونیش تشر اما... کند سیرنگاه تامسیحا بایستد چنددقیقه فقط..

  :راگرفت یخش ودست آمد پیش

  مسیحا؟چرااینقدرسردي؟ شدي مریض_



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣٣١ 

 

  :داد وسرتکان زد پلکی مسیحا

  !هواست سردي نیست،واسه مهم_

 رادرآغوش باردخترك اولین براي وپرحرارتش گرم بادستهاي زمستان سنگین برف میان که بود مردي همان این

  :اوآورد دست به وفشاري کرد طی خیالی بی...بود اش نتیجه سرما واین کرده تغییر چیزي فشرد،چه

  بگم؟..خبرخوب یه_

  !بگو

  :کند راحفظ کرلبخندش وسعی نیاورد خودش روي به ولی وارفت تمنا که گفت آنقدرسرد

  !میخواستی خودت که جوري همون...دیگه روز چهل تقریبا میشه...نداره حرفی آخرماه واسه باباگفت_

  :وگفت کشید بیرون تمنا دست راازمیان دستش مکث باکمی.خورد چرخ طرفش به مسیحا نگاه

  !شدم پشیمون من اما

 نمی حتی وحاال بود کرده اوآماده ازآغوش کردن سیراب رابراي کشید،خودش گفتن نقشه ذوقی وارفت،باچه تمنا

  :رااحیاکند کردلبخندش وسعی کرد راجمع شلش وپاي دست.. "چرا؟"بپرسد توانست

  !بشنوي میشی خوشحال بود،فکرکردم قرارمون که موقع همون واسه نداره،باشه عیبی_

  :وگفت کرد مسیحانگاهش

  ...ازدواجمون مثل..بره وتوپیش من دلخواه به نیست چیزاقرار خیلی دیگه_

 براي همف قابل!.. ،نه نمی...بارها....تکرارکرد دوباره..شنید اورا جمله شد،باناباوري کوبیده برسرتمنا محکمی انگارپتک

 بی البتهو وخسته کالفه فقط..انگار بیقرارنبود..نبود دیگرعاشق..زد زل مسیحا چشمهاي ،به نبود عاشقش وقلب عقل

  ...وسردبود رحم

  :داد وسرتکان کشید درهم چهره

  !میکنی ناراحتم نیست جالبی شوخی_

  ...نداره نابودي جز پایانی که نیست،زندگی اي چاره ،اما میشی ناراحت میدونم_

  :آمد کالمش میان بیقراروآشفته.،باعجله تمنا یکباره

  !شهمی سخت کردنمم آشتی که میدونی...قهرمیکنم اونوقت.ندارم جنبه رومسیحا،من مسخره شوخی این کن بس_

  :زد چنگ موهایش به مسیحاکالفه
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 کردم ،سعیکرده فروکش بهت میلم اخیرتمام اتفاقات بااین...فکرکردم خیلی من مدت تواین...تمنا درکارنیست شوخی_

 هم بمناس که رسیدم نتیجه. این به حاال...نشد اما کنم پیدا بهت قبلو حس اون دوباره شایدبتونم..کنم شروع ازنو

  !....محضه اشتباه باهم وبودنمون نیستیم

  :داد سرتکان تمناباناباوري

  ...و کنی تالفی میخواي که چیکارکردم مگه.. مگه.ندارم عادت کردن شوخی رحمانه بی این به من.مسیحا کن بس_

 اتفاق تواون..باشم داشته تونم نمی..ندارم بهت حسی دیگه من..نفعمونه به...ترم جدي ازهمیشه باورکن_

  ...که نیفتاد ونبینم اتفاقی خوشبختانه اما منوببخش...کشت منوبهت میل تمام اما میخورم قسم پاکیت.....تومقصرنبودي

  :گفت تاب بی..نبود تابش بی درمهارچشمان هایش برگرداند،اشک خود سمت وبه اوراگرفت صورت تمنا

  ....من...منومیکشه نبودنتم حرف..مسیحا کن نگاه من به_

  :گفت وملتمس کشید مسیحاسرپس

 کرد ام سوسهو قشنگیت..کشید می اینجا به بود،نباید اشتباه اول ازروز ازدواج این...گرفتم تصمیممو من..تمنا متاسفم_

 سرد که عطش یه...شد عوض بهت حسم محدود ارتباط همون ازبعد...کرد جذبم نیودي باکسی راحت اینکه..

  ...شم خالص وجدان عذاب ازاین وبذارمنم برس زندگیت بروبه نمیاري،پس دووم کنارم اینجوري...شد

  ...شم عمرآواره یه تامن کردي عاشقی سال یه!...خواستی سال یه منوواسه..بود همین آخرعاشقیت..مسیحا همین_

  ...هوستو عاشقیتویاادعاي دروغاي...چیوباورکنم

  :رازد تیرخالص ومسیحا

  ...من...نداشته عمري بوده اگرم.درکارنبود عشقی...بود شایدهوس ازاولم_

  :داد ادامه اما پاشید دلش هاي زخم روي نمک که خیسی صورت کرد،به نگاهش

  ...نفعمونه به شه زودترتموم کردم،هرچه اقدام توافقی طالق براي_

  :گفت ولرزان اوراشنید،تلخ گریه سربرگرداند،صداي

  ...میگیرم تماس روزمحضرباپدرت براي_

 تمنا الیخ جاي.رالرزاند،سربرگرداند تنش آسمان وبرق رعد.شد کوبیده هم به درماشین.شکست طلسم.شد داغ اش گونه

 مانآس وسربه داد تکیه ماشین یه.زد سیلی صورتش به باران..کوچک فضاي درآن آمد بیرون سخت نفس.داد آزارش

  :کرد وزمزمه داد رابیرون پرلرزش نفسش.کرد بلند

  ..شد تموم_
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  !....بود همین مرگ...مرد...سردشد...شد داغ...زد تازیانه وداغتربرصورتش تندتر وبارانی نهاد برهم پلک

 شکست مثل...مادر دورازآغوش کودکی مثل...وامانده دیارش از که پناهی بی مثل...لرزید بود،می جمع درخود سرما از

 خی دست.لرزید کامال دید،زانوهایش تنهایی مامن آن خودرامقابل وقتی...تنها خورده شکست خود!...نه...تنها اي خورده

 باز درکه.کرد دیوارتحمیل رابه سنگینش تن باشانه و کناردرفشرد دکمه تنها روي را جانش ونیمه

  :کرد زمزمه وناباورانه عزیزپرید ازچهره رنگ بادیدنش.سرچرخاند.شد

  ...تمنا_

  :داد ادامه قدمش بااولین

  ...و گشتن دنبالت ازبس شدن وزنده مردن تومادر؟همه کجایی_

 یرزنپ تن که گریست تلخ وچنان رهاکرد مادربزرگ آغوش رابه خود.شکست سوزناك هقی باهق گلویش بزرگ بغض

  ...گریست فقط ناتوان...حرف وبی لرزید خیسش تن.فشرد سینه به اورامحکم آلود وبغض لرزید

****  

  :گفت زنان نفس رسید مادرکه وبه رادوید حیاط طول سراسیمه ترانه

  ؟ مامان؟کجاست شده چی_

  :گفت آرامی وهیس گذاشت بینی روي انگشت عزیز

  !خوابه تواتاق...بعد بگیر نفس!برس ازراه_

  :وگفت شد عزیزمانع که رود اتاق سمت خواست ترانه

  !بیداربشه خودش بذار...مادر خوابه میگم_

  :راکنارگذاشت وکیفش نشست مبل اولین روي کالفه ترانه.کرد راهنمایی نشیمن سمت آنهارابه سپس

  بوده؟ کجا نگفت.نیست خودم مال قلبم هنوز...فکره اینقدربی دختر چرااین دونم نمی_

  :وگفت آمد چاي باسینی عزیز

 هنوز که زیرگریه زد توبغلم چنان هم میلرزه،یکباره داره فقط مونده زیربارون اي جوجه عین دیدم کردم تادروباز واال_

  .برد خوابش هق وهق گریه همون میون بعدشم!...ازتلخیش میلرزه داره قلبم

  :گفت تاب وبی گرفت دندان به لب ترانه

  !بوده شده؟بااون حرفش بامسیحا یعنی!...بوده خوب گفت می تارا تاظهرکه_
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  :گفت مالیمی بالحن فرهاد

  !میده توضیح خودش بیداربشه!من بیارعزیز طاقت کمی یه_

  :افزود هم عزیز

 نقربو فقط که قرارنیست...وشوهرن زن باشه،خب داشته بامسیحا هم میده،جري توضیح خودش شد آروم کمی یه_

  ...برن هم صدقه

 می سیح یه.نداشت بازکردن لب وجرات لرزید می درون راز ازبغض وتمنا آمد مسیحا که شبی به پرکشید پیرزن وذهن

  :گفت رياوفو که کند اعتراض خواست ترانه بابرخاستن...است مربوط افتاده بیرون پرده از ورازي شب آن به شاید گفت

  !میزنه شور بدجوري شم،دلم آروم ببینمش کنم،فقط نمی بیدارش_

 ویشر دخترك آشفته موهاي که صورتی جز نداد تشخیص چیزي روشن نیمه فضاي میان. رفت اتاق سمت به سپس

  .شد اغد دخترك صورت باپوست سرانگشتانش ازبرخورد که کشید موهایش به دست و نشست کنارش.بود راپوشانده

 ریهوگ دلهره با...سوخت می کرد،درتب نمی کرد،اشتباه تمنارالمس وپیشانی راکنارزد لرزید،موهایش تنش ازترس

  ...کشید آغوش رابه ودخترك راصدازد همسرش

  :پرسیدو نشست صاف ترانه دفعه بیشترسوخت،یک بود،دلش برزخم نمکی شبیه پدرومادر ناباورومبهوت هاي نگاه

  چی؟ یعنی_

  :داد تکان وس ریخت فرو تمنادوباره اشکهاي

  !دونم نمی خدا مامان،به دونم نمی_

  :گفت بلند وباصداي دررفت ازکوره ترانه

  زده؟ حرفی چنین دفعه چرایه توندونی میشه چی؟مگه یعنی_

  :گفت عصبی بازمادرش که بود اشکهایش وبیشترشدن سکوت فقط تمنا جواب

  !،جوابموبده گریه جاي به__

  :گفت وکالفه عصبی فرهاد

  یانه؟ فکرکنم ترانه،میذاري آروم_

  !اومده پسره سراین بالیی چه بروببین همیشگی فکرکردن جاي به_

  :افزود تمنا به رو داد،سپس وسرتکان کرد بارنگاهش شماتت فرهاد
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  !کنه شوخی خواسته بابا،شاید نکن گریه_

 اتاقشودر رفت وعقب گرفت شدت اش نداشت،گریه سنخیتی محکم ولحن چشمها باآن گزینه این. داد سرتکان تمنا

 یم راهی تردید این براي باید.برخاست. بود خاموش اما راگرفت مسیحا شماره.ندید جایز را تعلل فرهاد.گرفت پناه

  ...بود شده اشتباهی حتما...یافت

***  

 هب فقط فرهاد که جاآورد رابه میزبانی حق شهریار.کردند استقبال گرمی به اما جاخوردند فرهاد بادیدن الهی خانواده

  :کرد بسنده چاي فنجانی برداشتن

  نیست؟ روببینم،منزل مسیحا شده،اومدم ثابت بزرگواریتون ممنون،قبال_

  :پرسید نگران شهریار

  مقدم؟ آقاي اومده پیش نباشه،مشکلی باتمنا اگه بشه،البته پیداش باید دیگه_

  :داد سرتکان فرهاد.بود موضوع ازاین آنها نداشتن آگاهی بر مبنی فرهاد برحدس شهریارمهرتاییدي حرفهاي

  .میکنم عرض باشه مسیحا...درشوکم هنوز خودمم واال_

 المس اطراف به توجه بی.شد وارد ومسیحا شد درباز که اوبرداشت شماره گرفتن رابراي وتلفن داد تکان سري شهریار

 گشتبر مسیحا.زد وصدایش برخاست متعجب شهریار.راندید فرهاد اصال.رفت اتاقش سمت وبه کرد ومختصري کوتاه

 ومقابلش کرد وعذرخواهی سالم.دارباشد خود کرد سعی بود،اما درونی حالتش تغییر.افتاد فرهاد به نگاهش وتازه

  :گفت تأمل ازلختی پس فرهاد.کند اعتراف جرمش به قراراست که محکومی مانند.نشست

  ...یا بوده شوخی محض شده وبدل رد وتمنا شما بین که صحبتایی_

 آرام فرهاد رمنتظ چهره به وبانگاهی کرد سربلند!...بود همین کلمه ترین مضحک!...شوخی؟!گذاشت تپیدن بناي قلبش

  :گفت

  !داره حقیقت اما مقدم آقاي منوببخشید_

 ريصبو ،شهریار کرد نگاهش فقط مبهوت چندلحظه رانداشت،براي رکی پاسخ چنین شنیدن توقع هنوز که فرهاد

  :وپرسید داد ازدست

   مقدم؟ آقاي افتاده اتفاقی چه بدید ترتوضیح واضح میشه_

  :داد تکان سري فرهاد

  الهی؟ جناب کنم عرض چه
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  :نباشد قاطعش درصداي تالرزشی رافروداد دهانش آب مسیحا

  .گرفتم درستی تصمیم نظرم به ولی مقدم آقاي میخوام ،عذر پشیمون باتمنا ازازدواج من_

  :گفت مسیحا به فرهاد،رو به گذرایی وبانگاه آمد خودش به شهریار.خشکید صورتش روي همه زده بهت نگاه

  داري؟ شوخی مسیحا؟قصد میگی داري چی_

  !ترم ومصمم تر جدي ازهمیشه اتفاقا!پدر نه_

  :گفت فرهاد

 بشه شاید وبگیرید؟بگ زندگیتون براي ناگهانی تصمیم چنین شده باعث که کرده اشتباهی ؟تمنا چیه چرا؟مشکلتون

  کرد؟ حلش

 این دامها به اي عالقه دیگه متاسفانه...کردم عجله ازدواج براي که بود ازمن نداره،اشتباه مشکلی تمنا باشید مطمئن_

  !ندارم رابطه

 کرده عقد ماش!میکنی یاد رابطه به ازازدواجتون راحتی به که نبود دوستت دخترمن..الهی آقاي گرفتی ساده خیلی انگار_

  !اید

 که باشه کمیمح دلیل کنم نمی فکر اما متاسفم بشه خورده خط دخترتون شناسنامه شدم باعث بیجا تعجیل با ازاینکه_

  ...کنیم روزنده سوخته رابطه یه بتونیم

  :گفت وشماتت تاسف با فرهاد

 شده وابسته تو به که دلی کردن عوض اما نداره کاري کرده عقد دختر یه واسه خورده خط شناسنامه کردن عوض_

 ناناطمی تو به من.میاره پادرش از ناگهانی ضربه ،این پاشیده ازهم تمنا وروح جسم روز دوست توهمین. نیست راحت

 مهه مقابل نبود،که کردم تو خواهش به من که اطمینانی جواب ،این نبود توبامن مردونه وقرار قول این..مسیحا کردم

  .....بسپارم دستت دخترمو تعهدت صرف وبه بایستم منطقم

 واین ناربیایمک بتونیم بلکه بگو پس...تمنا به برسه من،چه واسه حتی ثقیله مشکلی حتی طرح بدون موضوع این باور

  !شه حل مشکل

  :گفت آرام مسیحا

  !باشه داشته ازمن توقعی هیچ نباید تمنا... اما کنم ازدواج باهاش میتونم سخته براتون اینقدر اگه_

  :گفت وتکبرهمیشگی باغرور فرح که چسبید هم به ازبهت فرهاد لبهاي
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 هیچ که کرد شماروانتخاب چطوردختر دونم ونمی کرد اشتباهی یه محترم،پسرمن آقاي بود اشتباه هم ازابتدا وصلت این

 تازه دبگیری آب از روهروقت بدن،ماهی پس تاوان تاآخرعمر اشتباه یه خاطر به که نیست نداشت،قرار باهاش سنخیتی

  !بگیرید،منفعته ازهرجا ضررم جلوي...است

  :داد سرتکان وباتاسف برخاست فرهاد

 بزرگترینکرد، زندگی تاوان بی میشه مرد یه وقدرت عشق بااعتمادبه فکرمیکردم بود،چون باشماست،اشتباه حق!بله_

  ...پسرشما به اطمینانم بابت بود ازمن اشتباه

  :پرسید محکم وبالحنی بار آخرین براي دهد،فرهاد بانگاه حتی تاپاسخی نیاورد باال راهم سرش مسیحا

  فکرکنی؟ بیشتر خواي مطمئنی؟نمی..مسیحا میپرسم مرتبه آخرین براي_

 شد انعم شهریار که کرد وخداحافظی داد سرتکان فرهاد.ریخت مرد دست راروي پاکی آب متاسفم کلمه باگفتن مسیحا

  :وگفت

  ...مقدم آقاي بدید اجازه لحظه چند_

  :گفت تندي به مسیحا وروبه

 ال ،حا رکردمتوافتخا مثل پسرفهیمی داشتن به تابحال...مسیحا ونداري کاري چنین نشه،اجازه روشن تصمیمت دلیل تا_

  یانه؟ بگیرم سرموباال بتونم تا سرشکستگیوبدونم این دلیل باید

  !پدر کنم عذرخواهی خطام بابت میتونم فقط_

  :رفت باال پسرمحبوب این مقابل شهریار بارصداي اولین براي

  !بده نباید معصوم دختر اون که تورو اشتباه تاوان ولی_

  :،فرهادگفت مسیحا باسکوت

 کنم متقاعد اروتمن میکنم سعی نداره،من دنبال به چیزي حرمتها بیشترشکستن جز بحث این کردن پیدا کش نظرم به_

  .. زده رقم اینجوري تقدیر که

  :داد وادامه کرد نگاه مسیحا به

 نداشته باهات مالقاتی کوچکترین تمنا دیگه بهتره.محضر روز براي بگیر تماس شدباخودم طی که قانونیش مراحل_

  ...خدانگهدار!باشه

  .... گذاشت برجا همیشه تراز پشیمان تروشاید راخسته ومسیحا نکرد دیگري تعلل سپس

  فرهاد؟ شد چی_.
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 کرد عمل ممحک مانع یک شبیه پدر امانگاه دوید وبیرون برخاست بالفاصله پدر بازگشت وفهمیدن حرف این باشنیدن

 وردهخ ترس ونگاه صدا کرد چه ونفهمید نشود برزمین تانقش فشرد درگاه به دست.شود درمیخکوب چارچوب تامیان

  ...پدر باقلب اش

  بابا،نه؟ نبود شوخی_

  :دخترگذاشت زده یخ صورت به ودست رفت سمتش به فرهاد

  !بابا هست حکمتی حتما_

  :گفت بابهت ترانه.افتاد پدرفرو انگشت وروي سرخورد تمنا پلک گوشه از اشکی قطره

  چی؟ زیرهمه زد راحتی همین به یعنی_

  ...ولی کرد اش ومواخذه بود ناراحت خیلی پدرشم...چیوفهمیدن همه من وبارفتن بودن اطالع بی اشم خانواده_

  :وگفت تمناکرد روبه باعصبانیت ترانه

 اسهو وعاشقی عشق گفتم!...نیستی خانواده این تن تووصله دختر که کردم ولز جلز همه شد؟این راحت خیالت حاال_

 خاطر به روزمین ریختی ودودستی توطبق گذاشتی آبرومونو...شنوا کوگوش ولی میکرده التماستو میره ویادش دوروزه

  !کن گریه قشنگتر بروبشین حاال...وپوچ هیچ

  :بلندگفت باصداي فرهاد

  !هست ریخته هم به کافی اندازه به ذهنمون!ترانه کن تمومش_

 حاال...نبود وروزمون حال این االن نمیشدي خام دختر این وگریه قهر دوروز با اول روز ازهمون اگه...فرهاد مقصرتویی_

  بدم؟ چی مردمو جواب

  !نک تمومش پس...من شکنی حرمت با مساویه هرکس بیجاي دخالت!من بچه زندگی نیست مربوط کس هیچ به_

 یوتادقایق برد پناه اتاق داخل زد ومادرش پدر برلب مهرسکوت که هقی وباهق شکست درگلو تمنا صداي دفعه یک

 بهو کرد بلند دستهایش سرازمیان فرهاد.شد قطع اوهم صداي تاباالخره شد شکن سکوت او گریه خفه صداي فقط

  :نگریست همسرش گرفته چهره

 محضر رنب باید دیگه تاهفته...کنی آرومش بتونی بلکه باش بپاشی،مرهمش بچه این دل زخم رو نمک اینکه جاي به_

  !تموم....و

  ...خورد سر پلکش ازگوشه اشک هاي قطره عمیقش وبانفس شد خیره دخترش بسته دراتاق به بابغض ترانه

***  
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 پاي راروي دستش درون وبسته پدرنشست پاي پایین روبرگرداند،مسیحا شهریار اما ایستاد پدرش مقابل مسیحا

  :اوگذاشت

  !ازشماست خواهشم آخرین باورکنید پدر_

  :گفت درهم اي باچهره شهریار

  خودتوکردي،نه؟ کار آخر_

  :نشست ش وکنار نهاد برهم پلک خسته مسیحا

 ارتموموک محضر میره باپدرش فردا! کنید درحقم لطفی یه فکرکنم،فقط بهش خوام نمی دیگه!پدر میکنم خواهش_

  !بمونه گردنم حقی خوام نمی...تمناس مهریه ها سکه این..میشه

  :گفت وپرکنایه بار شماتت ر شهریا

  !نمیشه تموم سکه مشت بایه وجدان عذاب!...پسرجون ازاینهاست بیش شکستن دل تاوان_

 میتونم که کاریه حداقل روشم،اینم روبه باهاش تونم نمی دیگه اما بینم نمی آرامشو روي وقت هیچ دیگه که میدونم_

  !کنید لطف بهم اینبارم میکنم خواهش...بکنم

 کالمش رحمی بی با سنخیتی که بود،چیزي مسیحا ولحن نگاه درعمق کشید ارتعاش پدررابه قلب که غمی

  :گفت باخودخواهی ،فرح بزند حرفی آنکه از پیش.نداشت

 به شآرام ماشد،مارنگ خانواده وارد دختر این که اززمانی گرفتی،اصال تصمیمو ترین مسیحا،تودرست حرفیه چه این_

 جدانو عذاب بابتش که نیست گردنت دینی ضمنا.بردي اشتباهت به زودترپی خودت بهترکه چه ندیدیم، خودمون

 پس کنه دخترشوعوض شناسنامه میتونه راحت گفت که پدرشم..افتاده خاصی اتفاق کردي،نه زندگی باهاش نه...بگیري

  !گیره نمی تعلق بهش ازمهرش بیشتر نیمی که درصورتی میرسون لطفتو هم مهریه دادن

  :گفت باعصبانیت شهریار

 دختر ونا ماالیق اصال...تمنا نه پسرته ضررکرد که اونی باش خوشحالی؟مطمئن اینقدر که مسیحاست عروسی انگار_

  !باشه پیالمون هم بخواد که نبودیم

  :گفت باحرص فرح

  ...کردواال کم رواززندگیش دختر وشراین اومد سرعقل مسیحا خود میبینی که حاال_

  :کشید وفریاد کرد فوران آتشفشان مانند دفعه یک مسیحا

  !میکنم راحت چی ازشرهمه خودمو خدا به..آخر سیم به میزنم بشنوم تمنا به راجع دیگه کلمه یه_
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 ورآ عذاب ناقوس لحظه یک تمنا وگریه خنده صداي.پیچید درسرش دوباره عجیبی درد.شدند مات مسیحا به وواج هاج

 لگد زآمی جنون واکنشی وبا دهد دست رااز رفتارش تاکنترل ریخت هم رابه وجودش تمام زلزله یک شبیه و شد ذهنش

  :بپیچد میز هاي تکه فروپاشی میان وفریادش بکوبد مقابلش میز زیر محکمی

 پس...دش تموم تمنا بارفتن عمرم...بخنده مقابلم کسی خوام نمی کنه،دیگه توهین من تمناي به نداره حق کس هیچ_

 تجربه ینجاا اول جهنمو که نکنید کاري پس وعشقمونداشتم زندگی لیاقت..نداشتم لیاقت من...نندازید جونم وبه جهنم

  !نکنید ترم دیوونه...بکشم آتیش به چیو وهمه کنم

  :کند تامهارش راکشید بازویش شهریار

  !بابا آروم...مسیحا باشه_

  :تگف اندوهگین گذاشت،شهریار دستش رادرون وبسته کشید راکنار پدرچرخید،خود سمت به مسیحا دار تب نگاه

  !جفاییه چه این داري وسش د هنوز وقتی...بابا پشیمونی اگه دیرنشده_

  :گفت خفه باصدایی مسیحا

 بدون بیشترازاین ات کنه نفرینم بگید!...کنه حاللم بگید فقط.. میکنم خواهش...نیارید روم تمناروبه نپرسید،دیگه هیچی_

  ...نکشم نفس اون

  !کنه حاللم بگید

  ....رفتند نمی لعنتی سفر آن به وقت هیچ کاش اي...زد بیرون خانه از دیگري تعلل بی ومسیحا راگرفت شهریاربسته

***   

 رحم بی رگ شکنجه یک شبیه صدایش.ماند خیره گشود رویش میزبه پشت نشسته مرد که دفتربزرگی روي نگاهش

 توقعی چه ازدیگران بود شده سنگ قدر این مسیحا وقتی.بودند رحم بی روزها این کس وهمه چیز همه.بود

 صیدهرق ونام امضا وروي سرخورد پلکش ازگوشه اشکی قطره.داد امضانشانش رابراي اي گزینه روي مرد انگشت.داشت

 اعجزب پدرش به.بود کابوس شاید.بود خواب شاید.رسید گلویش به جان.لرزید می دستش.چکید مسیحا باجوهر شده

  :گفت غمزده وباصدایی رافشرد دخترك نحیف شانه او اما کند بیدارش بلکه کرد نگاه وتضرع

  ...بریم امضاکن.بابا نداره اي فایده فکرکردن_

 سند همیدف کسی.پاشید ازهم دفترکشید راروي خطی خط ووقتی لرزید اش چانه.لرزید تمنا وانگشت داد خودکاررادستش

 اكخ مشتی جوانیش گلستان بر چطور فهمید زد؟کسی قبرقلبش مهربرسنگ فهمید کرد؟کسی راامضا مرگش

 ت،میتوانس کاش...و ازنفرت مسموم...مسموم...کشنده..تلخ ازبغضی زهرآگین...سمی باغ یک شد...شد گورپاشیده

 رد دارش بت وتن آسا سیل باران اما گذاشت می ،کنار شدنش کنارگذاشته راحتی به کاش..."مسیحا متنفرم ازت"بگوید

  ...اومیمرد براي هنوز...انگیزرا نفرت گزینه این میکرد
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 قاصدي دیدن براي چرخید ونگاهش زد سرپس پدرراباتکان آمده پیش دست اما برداشتن قدم براي میخواست گاه تکیه

  !!!!...بود آرزویش تمنا خورده ترك قلب جزآنکه اما...داشت...داشت پیغامی مسیحا ازسوي شاید که

 تهبومل خیس چشمهاي رابه داشتنی دختردوست این رفتن ودلگیراز آلود بغض وشاید غمزده نگاه.آمد پیش شهریار

  :بامهرگفت همیشه وچون راگرفت دستش.دوخت دخترك

  ...دخترم،شاید ببخش رو مسیحا_

  ...چرا؟ وبپرسم بارآخرببینمش واسه نخواست حتی که بودم ارزش بی سیربود،اونقدربراش اونقدرازم_

 براي حرفی اصال بگم بهت چی دونم نمی...نکن شک دراین.مسیحاست تونبود الیق که عزیزم،اونی حرفونزن این_

  !بودي حیف زیادي ام وخانواده من واسه شاید...عزیزم ماروببخش همه... حاللیت جزطلب ندارم گفتن

  :وگفت اوگذاشت دستهاي رامیان بسته سپس

  ...یمشرمندگ مایه وحاال بود امیدم همه روزي که سرپسري پشت نکشی آه بتونی مسیحاست،خداکنه امانتیه این_

 مراسمی از دبع تکرارشد درگوشش مسیحا کرد،صداي راخیس جعبه رنگ تیره مخمل واشکهایش کرد نگاه بسته به تمنا

 این"گفت کنارگوشش کرد اعتراض دخترك ووقتی برید سنگین اي مهریه نظرخود وبه کرد دستش به حلقه که

 چه"شه اتفد وجونم بشه پیشکشت اخالص توطبق تاقلبم کنی اراده کافی!..منه توسینه شما اصلی مهریه!...سوریه

 چیزي هک مسیحا؟من چرا":کرد باخودزمزمه زیرلب...سرکشش قلب سرکوب بود تلخ وچه روز آن قلبش ذوق بود شیرین

 شدم منو کردي پیشکش شد؟چراتوقلبتو چرابرعکس...تاوانیه؟ چه این پس نخواستم نخواستم،جزبودنت جزمحبتت

 ریادف براي جزگریه نداشت هیچی اما داشت جوابی گیر جان معماي این براي کاش"!دادي؟ تویادم که عشقی قربانی

 راشکگی نفس حجم زیراین قصدداشت غم وانگارسیالب بود فایده بی که هرچند کشید صورتش به دست!..قلبش

 داشت،اصالن بیشترغرورش ازشکستن ابایی.نداشت ریختن ازاشک کرد،ابایی شهریارنگاه وبه کرد سربلند.کند غرقش

  ....و وبشنود ببیند هم مسیحا شاید میگریست

 شیدپرک خودش ازقلب زود وخیلی زنجیرکرد دلم به که مهري امابهاي..کرد تموم من محبتودرحق کارش بااین مسیحا_

 یادم ودشخ که محبتی این به بودم زنده...بخشمش نمی گرفتنش پس بخاطر تاآخرعمرم که بود محبتش...اینانیست

  ...رفت ازیادش وزود داد

 ختل روزهاي تداعی براي داري طناب حاال که زنجیري بازکردن براي امادستش گذاشت میز روي اش راباحلقه بسته

 دلرزی آخراو نگاه وبغض انداخت،ازتلخی پدرطنین درگوش مسیحا صداي که برود برگشت.نرفت بود وشیرینش

  :راگرفت تمنا دست وناخوداگاه

  ...تمنا کن مسیحاروحالل_

  :وگفت فرهادگرفت سمت رابه اینبارشهریاربسته.ورفت شد مرد مبهم پاسخ ممتدش واشک سرتمنا تکان
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  !نزنید پسش میکنم تمناس،خواهش حق مهریه_

 مسیحا لطف ینا نمیبینم احتیاجی اینکه ضمن نیستم گیرنده تصمیم ،من نداره حقش داشتن به تمایل خودتمنا وقتی_

  !باشه وموفق خوشبخت درآینده اونم امیدوارم...برگردونید بهش امابهتره تشکرکنید ازپسرتون!..روبپذیره

  ...رفت تمنا سست هاي قدم ودنبال رافشرد مرد باردست آخرین براي سپس

  نیست من روزاي این پشت خوبی روزاي

  دادم احساسموازدست میکنم حس

  بود اززندگی من تومیراث آغوش

  دادم میراثموازدست میکنم حس

***   

 خوردسر ماهی مثل چقدرزود.یافت حقیقت کابوسش زود چقدر.میکرد دلبري هم فاصله آن ازمیان دارش تروتب چشمان

 شوم کلمه از ردلگی.دلگیربود.برید نفس.آورد کم نفس...ربود سرنوشتش رااز دریایی پري این که دستی به ولعنت ورفت

 شیشه...دارش تب تن براي شد قفس ودنیا پرید...دورشد.زد رقمش تلخ اینگونه غفلت یک فقط که قسمتی...قسمت

 غضب شایداین کشید داد برسردلش...ازگالیه دنیایی...ازخاطره ودنیایی واوماند دورودورتر...دورشد وماشین داد راپایین

 این ودب الزم...بود هایش رحمی بی همه تاوان بغض این نه....شودامانشد فریاد شاید...کشد گلویش به خنج کم زخمی

 روي رس گذشت خیابان ازپیچ که ماشین....دوربود هنوز دستش اما...شد نزدیک چقدرمرگ...او بودنفرین الزم...رحمی بی

 اعدشس به شقیقه...بود کرده لج هم بغض اما...نشود متالشی غصه تاازشدت بشکن...بغض بشکن... نهاد دستهایش

  ...زاوبودا بعد جدید اي تجربه واین بازشد تازه اي بسته متعاقبش...شود آرام شاید...رافشرد دستگاه روي ودکمه فشرد

  !شدحالم بعدازتوچی روزي،که میرسه گوشت به

  !بردارم ازتودست میکردم،که گریه جوري چه

  !رفتارم بدشه پیشت،نخواستم کنم نشدگریه

  !نمیارم طاقت من که.تو بفهمی خواستم نمی

  !درگیرم قلب میسوخت،براي خودم واسه دلم

  !میرم ومن گفتی،تومیمونی هات توخنده روز یه

 ايه مرورکندلحظه تا نهاد برهم پلک اغواکننده دود میان واوفقط گریست پردردش دل جاي وبه ترکید آسمان بغض

  ....را بودنشان باهم
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  :زد اش گونه به اي وبوسه نشست تخت تارالب

  میگیره؟ سراغتو بیرون؟عمه نمیاي_

  :فشرد رابرهم وپلکهایش سربرگرداند

  تکرارکنه؟ چیو بود،اومده کاري کافی اندازه به گوشی ازپشت زبوناش زخم_

  :وگفت کرد اورانوازش تاراموهاي

 مثل د،توهمکنن زندگیومختل بقیه شکست ویایه اشتباه یک جبران به قرارنیست کنند،اما می خطا زندگی توي همه_

  ...الخطاء ممکن آدماي همه

 ظواهر چرا سپ.بود بهانه..بود عشق..نبود اشتباه...خطانبود مسیحا.بود اشتباهش انتخاب درشوك هنوز وتمنا گفت می تارا

 ايه قطره تاباز سوزاند راباهم گلوودلش که ظواهرتلخی...ظواهربود همین بود؟حقیقت اشتباه ازیک روایتی گویاي

  :سرازیرشود چشمهایش پرآب ازچشمه تنداشک

 اینقدرآسون...هویته؟ وبی اینقدرحقیر عشق یعنی...داشت منودوست...بوده اشتباه مسیحا که سخته...تارا سخته باورش_

  ...وکنارمیره؟ میاد

  میدم؟ روپس شکسته دل کدوم تقاص...بودجزعاشقی؟ چی من گناه

  ....تمنا_

  :گفت وبغض کرد،تارابادلسوزي خفه سرش پتوروي ن راباکشید معصومش هق وهق فشرد بالش رابه سرش

 وزندگیتت مسیحا ازاول وفکرکن کن است،تمومش فایده بی نداره مرده که سرقبري تمنا،گریه نده اینقدرخودتوعذاب_

  !باش ات فکرآینده نبوده،به

  ، کنممی گریه ورفت بود زندگیم همه که مسیحایی زندگیم،واسه واسه تارا،من دفنه من قلب مرده خروارخاك زیراین_

  !شم وراحت زودتربمیرم خداکنه..نیست زنده دیگه که قلبی واسه

  !اهم یه تواین افتادي زندگی واز پوسیدي موندي اتاق اینقدرتواین...بیرون پاشوبریم اصال...تمنا،بسه بسه_

  :وگفت زد پسش تمناباگریه اما راکشید دستش

  ....باشم بروبذارراحت...بروتارا توروخدا_

  ....گذاشت اجبارتنهایش وبه اونشد متقاعدکردن به موفق اصرارکرد تاراهرچه
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 ایقع..کند راعایق دیوارها تمام میخواست دلش.زد کنارش وباحرص آورد کم نفس اما سرزیرپتوبرد دوباره رفت تاراکه

 هک زهرآگینی چاقوهاي!...نه که حرف..دررانشود پشت حرفهاي راگرفت گوشهایش...زندگی عایق اصال.نور عایق..صدا

 یوب کرده ازهمیشه رارساتر صدایش تانشنودکه دهد نمی اونشان بود فهمیده عمه انگار.زند می وروحش تن به زخم

 رسد هچ بشنود راهم کسی کشیدن نفس صداي خواست نمی که بود خسته زیادي تمنا هم یاشاید میداد دادسخن محابا

 کر اگر حتی..شنید وبازهم شد خیره زمستان ماه تنداولین باران وبه نشست پنجره لب گریز براي...را مزخرفات این به

  ...رفت نمی بیرون ازگوشش صداها این میشد

 باچهرهو نیاورد تاب تارا اما نگوید نامربوط تا گرفت دندان به لب وترانه شد خورد،تاراسرخ چرخ تاراومادرش میان نگاهی

  :گفت درهم اي

  !نیست مراعات بی اینقدر عمه؟تمنا چیه حرفا این_

  :راگاززد سیبش وتکه انداخت پاروي فریبا

 هم تمنا!هالزم بگیره جدید شناسنامه بخواد اگه اصال!میکنیم مسائلودرك بهتراین ومامانت من تاراجان،ولی توجوونی_

  !میگیره وسرسري مسائل وکمی ساله بچه

  !داره حدي هم هوایی سربه میشناسم، خواهرموخوب من_

 وبی کرد رادرك جوان زن حال تغییرداد،فریبا راباحرص اش جمله که داره حدي هم فضولی بگوید میخواست دلش

  :گفت مالحظه

  !شد زده ازش پسره که بوده چیزي یه باالخره_

  ...و بودن محرم نیست،بعدشم درمیان اي احمقانه دلیل چنین ندارم شک من_

  :گفت سریع فریبا

 جا همه توکه چیه؟ضمنا وعروسی وعقد نامزدي دوران فرق رفت،پس می میکرد عروسی دفعه بودن،یه که بودن_

  !میزنی حرف مطمئن اینقدر که نبوده همراهشون

  :گفت سرخ باصورتی امافقط دارد رانگه تاحرمتش بکشد جیغ اش برسرعمه میخواست تارادلش

  !اینقدرسبکسرنیست باشید،تمنا روداشته آرمادا نگرانید،هواي زیادي شما_

  !موقعیتاش باعث بشه موضوع همین شاید تره،فردا راحت خیالتون کنه دکترویزیتش یه هرحال به_

  !باشن ناراحت بقیه راحته،مگه بهتره،ماخیالمون ،نباشه فکرباشه کوته حد دراین بخواد که موقعیتی_

  :گفت خواهرشوهرش خاص اخالق وشناختن جو بادرك وترانه فرورفت فریبادرهم اخمهاي
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  !داره کمک تاراجان،قصد زنه نمی بدي حرف ات عمه_

  !مامان باشم داشته کسی دلسوزي به احتیاج نمیاد یادم_

 کرده کینه وعمه دخترها بین آمد می جنجال رازد،بوي وحرفش آمده بیرون ازاتاق خورده وزخم طاقت بی که بود تمنا

  ...فرورفت تمنا داربرقلب نیش نیشخندي بیشترشبیه که زد پریده رنگ دختر به لبخندي فریبا!...اشان

  نمیاي؟ تمنا،چرابیرون خوبی_

  :گفت پرده بی تمنا

 اي هانهب که جدیده برسه،دلسوزي گوشم به بازسمجه گوشامم باگرفتن که ربط بی حرف مشت یک نشنیدن براي_

  !بسوزونن آدمو تادل شده

  :وگفت برخاست ترانه

  !داري بازتب تمنا،انگار بروتواتاقت_

 هانهب منتظر فریبا.کوبید هم به ودررامحکم رفت اتاق مادربه خشمگین وچشمهاي عمه سرخ صورت به بانگاهی تمنا

  :گفت اخم وبا برخاست فورا

  !میشه قدرگستاخ این دخترم داده،آخه کاردستش سرخش زبون حتمااین_

  :گفت دلجویانه ترانه

  !نداره خوشی حال روزا این...نگیر دل فریبا،به است بچه_

 بزرگ شناخت،باهاش امیرومی سال همه این تمنا..نیست زندگی اهل پسره این بود معلوم ابتدا تقصیرخودتونه،ازهمون_

 بچهو زد سرش به وعاشقی عشق بهونه بلندتر وباالي قد چهارسانت بخاطر اونوقت میره می براش دونست ومی شد

  .....افتاد حال این به خودشم کرد غربت منوآواره بچه جا بی کردن باناز....بد شد من

  ....رفت راکنارزدوبادلخوري ترانه بیشترتوجیهات وتخم بااخم سپس

  :گفت وبلند شد تمنا اتاق وارد عصبی ترانه

  ،نه؟ کشی نمی توخجالت_

  :کرد نگاه مادرش به سرخ وباچشمهایی گرفت باال دستانش راازمیان سرش تمنا

  کردم؟ چیکار چرا؟مگه_

  ودادي؟ بزرگترت جواب اونجوري نکشیدي میزدي،خجالت فریبا توگوش هم دونه یه_
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  :بلندگفت باصداي. وبرخاست دررفت تمناازکوره

 نم که زد بلندم...روزد حرفا اون من به راجع نکشید خجالت عمه..شعوره نیست،به بزرگتري به گذاشتن احترام_

 شعور هب بخواد کسی بدم به ازاین...من؟ زندگی داره ربطی چه کسی به..داره ربطی چه اون به شنیدم،اصال خب...بشنوم

  !باشه میخواد هرکی میدم،حاال جوابشو کنه توهین وشخصیتم

  ...یگهم راست فریبا اصال....شدي پرروهم که نرفته آبرومون کاریت ندونم خاطر به کم...شو،صداتوبیارپایین خفه_

 قطال دادخواست دفعه یه بگیره زودترعروسی بود هول پیش ماه تایه که مسیحایی..شد وارونه چی چراهمه دفعه یه

 راست حالت به وواي بیاي باید دکترمیگم وقت هم فردا همین...نکن زیاد روتو زنم نمی حرف من هرچی... داد،هان؟

  باشه

  !سفید چشم سره وتوخیره میدونم من اونوقت

  :کشید راباحیرت مادرش تارابازوي

  حرفاچیه؟ این.کن بس مامان_

 ونتکلیفش باید زد پسره این طالقو طبل که روز همون..کردم مراعات ماه یه تواین هرچی بسه... تارا نکن تودخالت_

  ...میشد معلوم

 انگاراز. اشتبرد تمنا سمت به قدمی رفت،تارا بیرون ازاتاق عجیب وباعصبانیتی کشید بیرون دخترش راازدست دستش

 ختبرب فرستاد لعنت...افتاد تخت وروي. راپرکرد گوشش دخترك هق هق"تمنا"بود،تاگفت شده کبود فشار شدت

  ست؟ا کرده دخترچه بااین دانست می...کرد وادارش خواري این وبه کرد نمایش انگشت که مسیحا برعشق حتی...بدش

  :گفت هق هق میان وزیرلب کرد گریه!....بداند بود محال

  ...بخشمت نمی..مسیحا بخشمت. نمی_

***   

 ماپیشراگرفت،ا تاکسی اولین ومقابل آمد بیرون بود روحی گاه شکنجه یک شبیه که ازساختمانی تند قدهایی با. 

  :راگرفت دستش تارا ازنشستن

  میري؟ کجا_

  :گفت بابغض

  .باربیارم دیگه آبرویی بی یه نترس،نمیرم_

  !نشوتمنا دیوونه_
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  ...عزیز ونهخ بگوبیاره بابا به گذاشتم زیرتختم آماده چمدون نمیام،یه نیست قائل برام حرمتی هیچ که توخونه دیگه_

 منات ورفتن تارارسید به تازه ترانه.نشست ماشین وداخل کشید پس دست راننده بااعتراض وهمزمان راگفت این

  :پرسید بانگرانی.رادید

  سرعت؟ این به میکنه؟کجارفت اینجوري دختر چرااین_

  :گفت وبغض تاراباناراحتی

  ...مامان درنمیارم سرازکاراتون خدا به_

  خوردهست،کجارفت؟ حدکافی به کن،اعصابم تارابس واي_

  :وگفت رفت ماشین سمت تارابه

  .نمیاد خودتون خونه دیگه عزیز،گفت خونه_

  :گفت ومتعجب شد درشت ترانه چشمهاي

  !ببینم چی؟بیابریم یعنی_

*****  

  !مامان نمیشه که اینجوري آخه_

  :بارگفت وشماتت عزیزعصبی

  توکردي؟ بود کاري چه وضعیتیه؟این چه این آخه..نمیذارم من هم بیاد بخواد_

  :وگفت گرفت دندان به لب آشفته ترانه

 باعصا... بگیره دهن به زبون تونه نمی که دخترم این...اونجا اومد دیروزم...فریبا زبوناي زخم از مردم ماه یه تواین_

  ...و شد خورد منم

 بچه این کردن آروم ترانه؟جاي هستی توچطورمادري آخه کنی،نه؟ وکوتاه زبونش کارت بااین مثال خواستی اونوقت_

  دونه؟ می فرهاد!...آخرت گل ازدسته که اینم...جنگیدي جورباهاش یه هرروز

  :داد تکان سري ترانه

 دشای گفتم درصد یه نیست،خب مستقیم صراطی هیچ به اما وروزش حال واسه خونه خودم دل...مامان حرفاچیه این_

  ...و بگه راست فریبا
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 یگفتیم شدي می براق!دخترشدي این شادکن دشمن برم قربونت که وشمام پره دیگه ازجاي دلش احیانا خانم فریبا_

 روپس تمنا بچه بایه وفردا داد نشون حاال خداروشکرهمین...مسیحا رفتن پس دلیل باشه این هم محال برفرض

 تمنا هب اون که نگاهی واال کرد اینجوري یهو که بود اش کاسه نیم زیر اي کاسه یه پسر این میگم من که هرچند...نزد

  ...نکرد من به زندگی سال توسی خدابیامرز حاجی واال داشت

  ...که ظاهروخورد این گول تمنام_

  ...دور مینداختش بعد حداقل ردشه ازپل خرش میذاشت خواست رونمی تمنا اگه_

  دلشونزد؟ اگه چی زیرهمه یهوزد چی واسه پس_

 چی دربیاد صداش کی ببین حاال...توآسیاب نه کردم روزگارسفید وپایین باال تو گیسارو این ترانه،من نکن قضاوت_

  !بوده پاشیدگی این دلیل

  :عزیزگفت که وبرخاست کشید عمیقی نفس ترانه

  !میخواد چی ببینیم تاخدا بیاره وسایلشو فرهادم بگو...بمونه اینجا وقت بذارچند!ترانه کن ولش_

 زده شده،زانوبغل جمع درخود اي گوشه که تمنا بادیدن.رفت اتاق سمت وبه نیاورد طاقت دلش ولی گفت چشمی ترانه

 به کرد رالعنت خودش.نشست وکنارش رفت طرفش به.انداخت چنگ دلش به داشت،انگارکسی پاهایش وسربه

 وآرام کشید دختر پریشان موهاي روي دست.گرفت می قرار تاثیردیگران تحت زود که واخالقی جا بی خاطرعصبانیت

  : شد،گفت می زورشنیده به که گرفته صدایی با کند سربلند آنکه بی تمنا اما زد صدایش

  ...میام بعدا...بذاربمونم...مامان باشم تنها ذره بذاریه توروخدا_

  :اوبرد زیرصورت ودست برد هجوم ترانه گلوي به بغض

  !برم کن ونگاه مامان باشه،فقط_

  :وگفت کشید صورتش به ،دست شد کنده ملتهبش وچشمان خیس ازصورت ترانه قلب کرد سربلند که تمنا

  ....مامانو ببخش...تمنا بگردم دورت_

  :گفت وباگریه برد پناه مادر آغوش به آرامش لحظه یک حتی دنبال به تمنا

  ...فقط که کردي حقیرم اینقدر تو وقتی_

 میرم می دارم منم...نکن گریه اینجوري توروخدا فقط...ندارم بهت کاري دیگه اصال...برم قربونت کردم اشتباه_

  !...چیو همه کن فراموش...عزیزدلم

  گناهمه؟ کدوم تاوان جفا این دونستم می کاش...سوزه می مامان،دلم شکسته دلم_
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  ...بود واهی دامی یک کردن فراموش به وامید ترمیشد سنگین هرثانیه او دل غم انگار اما فشرد سینه به اورابیشتر ترانه

  :بوسید اورا ووصورت کرد راپاك هایش اشک ترانه.رفت وعقب گرفت آرام کمی تاباالخره گذشت چنددقیقه

  عزیز؟ پیش بمونی میخواي_

  !آره_

  !باش خودت مراقب مامان جون فقط...بیاره برات بابا ومیدم وسایل شب...میخواي باشه،هرجورخودت_

  ...داد سرتکان وفقط رهاکرد ازسینه پرلرزي نفس تمنا

***   

 دور لیخی نه اي خاطره دنبال به باغ گوشه دریک تمنا وچشمهاي بارید می تند ایستاد،باران حیاط روبه پنجره پشت

 ردک راباز پنجره.است پیچیده پرگریه زمستان این وباران باد درمیان او تلخ عطر بوي میکرد احساس. ماند ثابت

 قطف که آغوشی...سرد زمستان این بود گرم آغوش یک تداعی... خواست خاطره یک دلش.پیچید دورتنش ودستهایش

 طرهخا همه این براي عمرگریه ویک جاگذاشت تنش میان هایش ازنفس عطر یک فقط...گذاشت دلش به حسرت یک

  :شد تکرار درسرش او صداي و زنجیرگیرکرد به دستش.سوخت.کشید زیرگلویش دست...نبود بس

 ادشی شدو تنش روي مهر عمیق اي بوسه داغی..."بازنکنه ازگردنت قرارمونو زنجیر این دستی هیچ دیگه بده قول"

 دنبال به که بوسه وهزاران زنجیر این..خاطره این دارشد طناب یک.شد می خفه داشت.کند خاکسترش تاکه شد آتشی

 ماتتشش داشتنش خاطرنگه به بارها ترانه که زنجیري...راکشید زنجیر وگریه بازارحرص آشفته ازاین نجات براي...داشت

 کرد ها چه...باتنش یادگاري این جفاکرد چقدر..سوخت گردنش...نداشت داشتن نگه توان خودش وامروز کرد

  :مسیحاآمد صداي وباز کرد پرتش گریه وبا سوخت...بادلش

  "شده تموم عمرمن بدون فقط کردي بازش که روزي...عمرمن نشی وفا بی...قراره یه...مهره یه این_

 مسیحا..ودب کرده گم.گشت دنبالش وگیاهان والي گل میان...تند باران زیرآن...باغچه میان باگریه.دوید بیرون سراسیمه

 نم میدونستی...مسیحا کردي رهام تو"فشرد صورتش به ودست کرد گریه...نشست زمین روي وبازانو کرد راگم

  ...نمیارم تودووم بدون دونستی می...ندارم تقصیري

 بند قشه هق دفعه یک..."معرفت؟ بی پس رفتی کجا...شدم عاشقت دنیا یه اندازه ومن میمونی عمرعاشق یه توگفتی

 رابه نبندگرد.برد سوهجوم آن به رسیده آب به اي تشنه مانند.میکرد سنگینی گل خمیده شاخه یک روي مسیحا نام.آمد

  ...شد گم آسمان درخروش اش گریه هق وهق فشرد اش سینه

  :کرد وگریه فرورفت مادربزرگ درآغوش تمنا. کند تابلندش راگرفت دخترك لرزان هاي شانه عزیز
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 عاشق واسه هکم هم بمیریم اگه حتی..جهنمه یه..برزخه دنیایه نباشه گفتی...میکنه روحونوازش عاشقی توگفتی عزیز_

 کاش...من عاشقی دنیاي تو واقعی جهنم چراشد...زد وجسمم روح به زخم فقط چرا...کرد داغ منوفقط چرا پس...موندن

  ...رویاست یک کابوس فقط گفتی می است،کاش افسانه عشق گفتی نمی

*****  

  :گفت عزیزآرام.کرد بلند پاهایش سرازروي عزیز دست بانوازش

  !مادر،سرمامیخوري کن عوض پاشولباساتو_

 رزنجی بردتا پیش دست عزیز.خورد تاب دارش نم چشمهاي مسیحامقابل ونام گرفت زنجیرراباال وباز داد سرتکان

  :گفت وگرفته پربغض فشرد،باصدایی انگشتانش رامیان وپالك کشید راعقب دستش تمنا اما رابگیرد

 موقلب حاالکه..رفته که حاال اما زندگیم شدهمه که اومد چطوري نفهمیدم عزیز،اصال نفهمیدم هیچی اومد که وقتی_

 آخه...بمیرم میخواد دلم که اونقدر...میسوزه خیلی قلبم روي پاش جاي...شدم بریده نفس بدجوري کرده له زیرپاهاش

  کنم؟ فراموش چطوري

  :گرفت پاهایش وسراوراروي نشست کنارش عزیز

 همون... خرخطآ میشه بترسی اگه...بري باال ازش باید...بترسی ازش نباید...آدما توزندگیه لقه نردبان یه مثل شکست_

 به...زنهن بردارتازمینت ،پاتومحکم کن نگاه خیس پله یه مثل هم شکستت به...راهتوبرو...مادر نترس...میمونی پایین

  ...رفتن این به کن واطمینان کن رجوع قلبت

 که...ردهک تحقیرش ،که زده پسش که عشقی به ومصره توگوششه هنوز که قشنگی جزدروغایی میشه سرش چی دل_

  !بیشترخواستتش بانخواستن میکنه حس

  :گفت وبامهربانی کشید موهایش به دست عزیز

  !داره دوستت هنوزم مسیحا شاید...میگه دروغ که حقیقته این شاید...عزیزکم میگه راست دلت شاید_

  :سرازیرشد تمنا اشکهاي دوباره

  ....وروحم جسم تدریجی سم شد هاش وخاطره گذاشت دلم داغشوبه همیشه واسه که داشت دوسم اونقدر! آره_

  :کرد وگریه فشرد مادربزرگ پاي سربه

 امخو نمی..متنفرشم ازش میخوام...اسمش ازدلم محوشه دعاکن...خودش مثل شم سنگ دعاکن...بره یادم عزیزدعاکن_

  ...میاد بدم...میاد بدم ازعشق!...دیگه خوامش نمی...بمیرم براش دیگه

  ...فشرد. می سینه به اورا نام هنوز که درحالی شد گم امانش بی هق هق میان آخرش هاي جمله
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  :دهم فصل

 وبا کرد پرت ها برگه روي ومدادرا گفت اهی حوصله بی کشید،عاقبت طرح روي مختلف جهت درچند راhbمداد

 هب پوزخندي"بدي؟ وهدر ووقتت کنی شرکت نداري وحوصلشو استعداد که توکاري میگه کی آخه"گفت خودش

 بود نشسته طورکه وهمان کشید آهی..."داره؟ هم ارزشی مگه!..میشه حروم که جهنم به...دادن هدر وقت"زد افکارش

 کرارت به بود کرده عادت....نشستن غمگین همیشه این زدن،به زانوبغل این به بود کرده عادت.کرد رابغل زانوهایش

 معنا برایش بود ونیم سال یک که آرامش به تظاهر...ها تظاهرکردن وبه ماندن تفاوت بی به...ها روزمرگی به..روزها

 خدرپاس ندارد شگون کرد وگوشزد رادید کارش این تکرار وقتی اما نداشت کارش به کاري اول روزهاي عزیز...نداشت

 شحرف این وچقدر"داره دیگه مرید یه کنه ذوق من گرفته بغل زانوهاي بادیدن غم ندارم،بذار دلخوشی که من"شنید

 مین درش حرفی هیچ که گوشی براي اما نداشت تمامی ونیم سال ازیک بعد که نصیحتی....داشت درپی نصیحت

  ...میکرد منعش سربریدنش قصد به اما داشت احساس هنوز..نبود خنثی... رفت

  !تمنا نشستی تواینجور بازکه_

  :وگفت کرد آویزان ازایوان راصاف پاهایش.دید رفتن آماده در به راچادر وعزیز سرچرخاند

  خوبه؟_

  :پرسید. تمنا.داد وسرتکان زد لبخندي عزیز

  عزیز؟ میري کجا_

  .برمیگردم زود...مادر خونه واسه دارم خرید کمی یه

  برم؟ من میخواي_

  برس کارت توبه..برمیگردم زود عزیزکم،میرم نه_

 یک زدن ،به حرفی گفتن جاي به اما...کاربود؟ اسمش مگر هم کردن تلف وقت...میزد؟ کارحرف عزیزازکدام...کار؟

 گام هوآهست داشت که باپادردي.کرد تماشا را مادربزرگ رفتن تمنا.رفت کوتاهی باخداحافظی عزیز.کرد اکتفاء لبخند

 به نگاهی... دبرو خانه نزدیک فروشگاه به پیاده باپاي نمیکرد اگرهوس ،تازه گشت برمی بعد دوساعت حداقل برداشتنش

 کیف هدوبار عزیز حتما.رازدند در زنگ که بود نگذشته دقیقه ازچند بیش.گرفت رادست طراحی مداد ودوباره کرد وسایل

 برايو رافشرد آیفون دکمه خانه ازداخل.نداشت رفتن بیرون حوصله.افتاد می زیاد اتفاق این.بود جاگذاشته را پولش

 وبه کشید راباال هایش لب.ندید پولی کیف اما گذاشت می آنجا همیشه که رفت کابینت سراغ به عزیز پول کیف آوردن

 کسی به رتوباحی چسبید زمین به ،پاهایش رسید ایوان به وقتی اما کجاست پول کیف بپرسد تا بازگشت ایوان سمت
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 قدمی لب به دولبخن کرد سربلند نگاهش باسنگینی او.میکرد،نگریست تماشا ایستاده را هایش قلم سیاه هاي برگه که

  :رفت پیش

  ....سالم_

 گذشت ومی رادیدند همدیگر که باري ازآخرین سال سه به نزدیک.ماند خیره مردمقابلش به دربهت لحظاتی

 نبود دداد،بعی نمی راجواب وسالمش رفت نمی عقب قدمی تمنا اگر. ایستاد ومقابلش شد تر پررنگ امیر لبخند...وحاال

 ابتث بود کرده اش آواره که ودرچشمانی خورد چرخ صورتش روي امیر گر گردش نگاه.رود فرو درآغوشش بعد ثانیه چند

  :ماند

  ...تمنا بیرون بیاي ازبهت خواي نمی_

 دفعه کی.انداخت خود به نگاهی امیر چشمهاي رفتن پایین با که بیاورد لب به کردلبخندي وسعی خورد تکانی تمنا

 هایش گونه روي ودست درایستاد پشت.رابست ودر دوید واتاق خانه داخل به جت مثل.کرد کرختی احساس

 اما برایش بود شده دهنده بهارآزار گرماي.شد حس بی وتنش کرد نگاه راحتیش وشلوارك تاپ به دوباره.گذاشت

 عدب امیر دانست می میکرد،چه ترتن وآزاد تر راحت لباسهاي ودرعوض نمیکرد راروشن کولر عزیز درد بخاطراستخوان

 پیداکرد مناسبی وشلوار وبلوز رفت کشو سمت به فورا...میشود؟ ظاهر مقابلش جن مثل دفعه یک سال ازچند

 هردو.داشتند تراكاش نقطه یک.بود نیامده داخل انگارامیر.سرکشید وبیرون کشید عمیقی نفس.کرد تعویض وبالباسهایش

 ي آلبالو ربتش بالیوانی بعد دقیقه چند.کرد آماده وشربتی رفت آشپزخانه سمت به.بودند عزیز خانه باصفاي ایوان عاشق

 رفت پیش.بود آویزان ازایوان پایش ویک بود اونشسته قبل جاي درست امیر.رفت بیرون میوه وظرف عزیز رنج دست

  :آورد لب به لبخند پذیرایی وسایل وبادیدن سربرگرداند امیر.نشست وکنارش

  کشیدي؟ زحمت چرا_

  .بگم آمد خوش درست نتونستم که خوردم جا ازدیدنت قدر اون زحمتی؟ببخشید چه_

  !عزیزي هم نگفته آمد توخوش_

 رابه شخود.باشد شده عوض امیر که بود خام خیال.نمیکرد بود،اشتباه لحن شد،همان شلیک سویش به ترکش اولین

  :داد تحویلش بندي نیم ولبخند زد چپ علی کوچه

  .نیستم بلد زیاد پذیرایی من میدونی...نشه گرم وبخور شربت داري، لطف_

  :کشید لیوان خنک تن دور دست و رابرداشت شربت لیوان امیر

  .نداشتم دوست مربوطه بهش که وهرچی آلبالو...همونه من ذائقه اما...کرده تغییر سال چند تواین چیزا خیلی__
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 خونه یامب خسته واال کنی درست برام تمنا،یادبگیر داره خوردن عزیزخانم آلبالوهاي شربت"پیچید درسرتمنا صدا یک

 صداوخاطراتش...بود جامانده صدایش فقط...دوباره بود مسیحا صداي..."بلعم می وجاش خودت نباشه مهیا وشربت

  ...دورنکرد رحمانه بی خودش مثل وقت راهیچ

 نلیوا امیر که رادزدید نگاهش. کند می نگاهش حرکت بی که است مدتی وفهمید آمد خودش به امیر خیره بانگاه

  :گرفت رامقابلش

  !بود گرمت انگارخیلی که بخور خودت_

 غرب تاثیر تحت حتما.باشد کرده شوخی قبال موارد دراین امیر آمد نمی گرفت،یادش خوبی رابه کالمش کنایه

  :وگفت گرفت راازدستش لیوان...کشید خجالت که واقعا...امیر شدي زده غرب زودي این به...بود قرارگرفته

  .میارم پرتقال شربت برات االن... نبود یادم_

 بارهیک که وآشفتگی امیر دست وداغی لیوان سرماي میان کرد گیر تمنا ودست گرفت لیوان رادور دستش امیر اما

  ....سربرداشت دروجودش

 زمین روي یوانل. کشید راعقب ودستش کرد رها را لیوان تند شد،باواکنشی پا به ریشترقوي باچند اي زلزله درونش انگار

 بهانه بهو گریخت او متحیر نگاه ازمقابل.رفت عقب وتمنا برخاست فوري امیر.پاشید هردویشان سمت به وشربت افتاد

 شصورت به سرد آب مشت وچند انداخت سینک داخل را لیوان آشپزخانه داخل.کرد سرسري خواهی معذرت لیوان بردن

 می وبغض ترسید می.میکرد هول.افتاد می حال این به جزپدرش هرمردي دست باتماس چرا.بود گرفته بغضش.پاشید

 لیوان دوباره.کرد راخشک صورتش کاغذي دستمال وباچند کشید عمیقی نفس..."بامن؟ کردي چه مسیحا"...کرد

 بازي دستش درون سوئیچ وبا بود نشسته مبل روي که امیر بادیدن.رفت وبیرون کرد پرتقال باطعم بار واین راپرازشربت

 تمنا.دکر ونگاهش گرفت راباال سرش رفت،امیر که جلوتر کمی.آورد لب به لبخند یک طرح حداقل کرد ،سعی میکرد

 کرد امزهر وشربت رابرداشت لیوان تعارف بی امیر.نشست رویش وروبه گذاشت برایش زیردستی با را شربت بار این

  :انداخت وابروباال

  ...ممنون...خنکه_

  اومدي؟ جاخوردم،کی حسابی ازدیدنت راستی!...جان نوش_

  !خانمی عزیز پیش اینجا گفت دایی زن که نبودي کردم ،تعجب بودم اتون خونه دیشب!...میشه روزي چند_

  !میومدم دیشب حتما واال اومدي دونستم نمی واقعا البته...دارم خاصی آرامش یه اینجا_

  خبرندارم؟ عزیزشدم...اِ_

  ودارم؟ داشتم تاپسرعمه چند من مگه!...دیوونه_

  !عزیزه براش چقدرخاطرت میدونی که دونه یه_
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 اینبنابر بیاید پیش دلخوري دوري ازچندسال بعد خواست نمی دلش اصال.انداخت تپش رابه قلبش امیر آرام لحن

  میگذره؟ خوش آب ور خبر؟اون چه..بگو خب:وگفت داد راتغییر حرف مستقیم

  :زد امیرلبخندي

 دلت ودوباره میشه عادي بگذره که مدت یه اما جذابه وبراش میشه ولعابش رنگ مجذوبه آدم اولش بدنیست...اي_

 یلیخ نداشت،چون جذابیت هیچی بعدش یکسال وتا اول روزاي من براي البته:افزود؛ کوتاه بامکثی...میکنه وطن هواي

  !شه فراموش مثال که ورفتم جاگذاشتم رواینجا چیزا

  :وگفت زد راه آن رابه خودش تمنا

  نکردي؟ فامیل ها باخارجی مارو_

  چی؟:گفت وخنده باتعجب امیر

  نکردي؟ ،ازدواج نیفتادي ها اروپایی دختر دام تو اینه منظورم_

  :گفت آرام وامیر رادزدید نگاهش تمنا.کرد نگاهش وخیره برگشت امیر نگاه حالت

  !شه وبلند بیاد فرود توش بتونه هرهواپیمایی که نبود فرودگاه دلم_

  :گفت کشید،سپس آهی وامیر فشرد رادرهم انگشتانش تمنا

  !کردي تغییر خیلی_

  !طور همین توهم_

  : کرد نزدیک هم به وابرو شد خم امیرکمی

  شدم؟ بد نظراونوقت؟نکنه ازچه.برام شد جالب_

  :کرد آرامی. خنده تمنا

  !ترشدي تیپ خوش...بودي تیپ خوش...شدي بابا،بهترم نه_

  !شدي الغرتر...ترو داشتنی دوست توفقط_

 تمنا متس رابه نیمی.کرد نصف وازمیان رابرداشت سیبی امیر.رابخورد اش میوه امیر کرد وتعارف زد گذرا لبخندي تمنا

  :گفت وباخنده گرفت

  !میکردیم رونصف میوه دونه یه ما بارداشت هم هرچی عزیزخانم درخت هاي میوه یادته؟همیشه بچگیمون_

  :راگرفت وسیب آورد لب به واقعی اینبارلبخندي بچگی خاطرات بایادآوري تمنا
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  !بخیر یادش_

 کنش وبغض شکن ودل برانداز خانه خاطره سیب درخت همان کنار هم بامسیحا..بخیر ونزدیک دور ازخاطرات خیلی یاد

 عمط. زد سیب به گازي بغض دادن فرو براي.نمیکرد رهایش هم باامیر کودکی خاطرات میان حتی.کشید آهی.داشت

  ...خورده وکرم تلخ میوه یک مثل..بود تلخ تلخ هنوز دلش اما کرد کامش خوش سیب شیرین

  !جداشدي ازمسیحا شنیدم_

 الفاصلهب امیر!شد هماهنگ بابغض شد،چراکه سنگ درگلویش وسیب چرخید امیر سمت به سریع واکنشی با نگاهش

  :گفت

  کردم؟ ناراحتت_

  :فتوگ راگرفت گلویش ارزش مصلحتی اي سرفه با.داد فرو زحمت رابه وبغضش سیب...داشت؟ پرسیدن سوال این

  !نیست مهم_

 گفت می راحت بعد وروانش وروح شخصیت برسر دیگران شماتت چماغ وشد رفت ازدست زندگیش نبود؟تمام مهم

  ...نیست مهم اصال که است زندگی این!...نه..."نیست مهم"

  :گفت آرام امیر

  !نبود احساس همه اون بین ومرزي داشتید عالقه هم به خیلی که پس؟شما شد چی_

  :کرد اش امیرآزرده کالم طعنه

  !مردم وکنایه نیش چماغ شده امروز عالقه همون_

  :شد اوجمع کالم ازتلخی امیر چهره

  !بود عجیب برام فقط...تمنا نزدم طعنه بهت من_

  :وگفت کشید عمیقی نفس تمنا

  ...بود اشتباه یه شاید_

  !شاید؟؟_

  :رابرگرداند تمنا نگاه امیر سوالی حرف

  ...نیست مهم برام چیزا خیلی دیگه اما...مردم وشماتت نگاه تعجب به روزا این کردم عادت_
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 ماند انراکنارش ساعتی امیر.بود کننده دلگیر بحث ازاین گریز براي اي بهانه عزیز ،آمدن دربرخاست صداي شنیدن با

  :نشست صندلی روي باخستگی عزیز که بود مشغول آشپزخانه داخل تمنا.ورفت گفت نه احترام درکمال عزیز تعارف وبه

  بمونه؟ نکردي تعارف ات پسرعمه چرابه_

  :عزیزگفت به نگاهی بانیم تمنا

  ...میموند اصرارکردي،میخواست همه شمااین_

  .بود نیومده که پیرزن من دیدن براي...توبود منتظرتعارف اون_

  :برگشت عزیز سمت وبه زد لبخندي تمنا

  !داره دوستتون همیشه امیر که دونید می خوب خودتونم_

  ...ولی داره_

  بامن؟ امشب شام عزیز_

  :وبرخاست کشید عمیقی نفس عزیز...نیار روم به دیگه شما توروخدا یعنی حرفش این

 منو مه وتاخونه بیرون دیدم دائیتو راستی...نکنی خسته زیادي خودتو که شرطی به...داري دوست مادر،هرجور باشه_

  !آورد

  خبربود؟ چه...پادرد بااین اومدید زود که همون...خوب چه_

  !تایی سه البته!...ایران میان دارن وهانیه سهند_

  :گفت باتعجب تمنا

  تایی؟ سه_

  :عزیزخندید

  !دارشن بچه بعد بکشه سال یه به نذاشتن...باباشه زود بود هول سهند ام بچه_

  :کرد درشت چشم تمنا

  بارداره؟ هانیه_

  !باشه سه،چهارماهی فکرمیکنم_

  :شد خوشحال تمنا
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  میان؟ کی حاال...باشه مبارك_

  !دیگه تادوهفته احتماال_

  چی؟ سهند درس پس_

  !میگیره تحویل برمیگرده شه آماده مدرکش...نمونده چیزي انگار_

  :داد سرتکان تمنا

  !برمیگردن بچه بایه دارن وحاال رفتن دیروزبود ،انگارهمین گذشت چقدرزود_

  !نمیشه حس بگذره،گذرزمان خوش آدم به وقتی_

  :گفت بازهرخندي تمنا

  !میگذره خوش خیلی که یکی من باشماست،به حق_

  !عزیزکم میگذره سخت بگیري هرچقدرسخت....خودشه زندگی ساز لحظه آدمی_

 میزد حرف بیشتر باخودش روزها این"رو؟ وماکتیم بریده نفس هاي لحظه...بگیرم؟ آسون چیو"گفت دردل

  :رابرگرداند نگاهش دوباره عزیز صداي...تادیگران

  !دخترم نازنین ببینم هم تورو دارشدن وبچه عروسی دارم چقدردوست میدونی_

 ازاین چقدردلش...ساخت درذهنش کودك بایک مسیحا که ازرویایی...شد محال که ازآرزویی گرفت چقدردلش وتمنا

 اومد کی زمنا بعد"وروبرگرداند کرد خفگی احساس...باشد دیگر زن یک براي تعبیرشیرینش بود قرار بودکه گرفته آرزو

 عشق میراث به حسودش بانگاه زد حراج چوب کی...میکنه دلتنگم اشم سایه که وعطري آغوش صاحب وشد توزندگیت

  "...بود من مال که آغوشی به...من

  شدم آغوشت تاگرم

  شدم زودفراموشت چه

  تقصیرتونبود،خودم

  شدم دوشت روي باري

  وساختن وسوختن موندن

  یادگارعشقه همه

  ازتوگرفتن انتقام
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  نیست،کارعشقه کارمن

  "!نیست،کارعشقه ازتوگرفتن،کارمن انتقام"خورد برسرش انگارپتکی

** 

  :وگفت نشست کنارش ها ازبچه ،یکی برخیزد ازاینکه قبل اما داد جاي کیفش راداخل وسایل

  !بزنیم حرف باهم بیشتر کمی تمنا،میشه_

 نمی یادش که بود شده صمیمی حد دخترتااین این کی.آمد لبهایش به ازسراجبار ولبخندي انداخت دخترك به نگاهی

  ...نداشت امروز باتمناي سنخیتی هیچ که ولوند پوش خوش دختري...ملکی شعله.آمد

  !میکنم،بفرمایید خواهش_

  داري؟ ماشین_

  بله؟:گفت باتعجب تمنا

  :زد لبخندپرنازي شعله

  .شیم آشنا بیشتر ،هم برسونمت من هم بریم بیا نمیاد دنبالت یاکسی نداري ماشین اگه میگم...ماشین؟ دختر_

  !هموببینیم باز توکالس میتونیم دیگه دوروز.نمیشم مزاحمتون!ممنون_

 ممزاح نمیشه،بعدشم ووقت هستیم ونقاشی طراحی سرگرم بااستاد...امروز مثل هم دیگه میکنه؟دوروز فرقی چه_

  .خواستم چیه؟خودم

  :شد وبلند گرفت راازدستش وسایلش تمنا دوباره ازمخالفت ممانعت براي بعد

  !نگو نه لطفا_

 که نماشی داخل.افتادند راه هم دوشادوش.کرد وتشکر برخاست دخترجوان ازدست وسایلش وباگرفتن زد لبخندي تمنا

  :گفت کمربند وبستن ماشین آینه تنظیم درحال نشستند،شعله

  بپرسم؟ دلیلشو گیري،میتونم نمی گرم باکسی زیاد اما شد جلب بهت نظرم اول ازروز_

 الاص چراتابحال.نداشت درتن هم ساده دوستی یک براي حرارتی دیگر که بود سوخته گذشته هاي ازداغ آنقدرتنش

  ...بود؟ نشده دختروتوجهش این متوجه

  !دیگه اخالقه ،خب نمیشم صمیمی باکسی باشماست،زیاد حق_
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 پیش صمیمیت مرز تا بزرگ فروشگاه هاي بچه باتمام هفته یک درعرض که بود دختري همان تمنا...اخالق؟

 یک...بود هوس یک گفت خودش!نه!...داد راتکان مسیحا سنگی قلب زمان کوتاهترین درعرض که دختري...رفت

 طربخا تواند نمی که...نبوده درمیان عشقی گفت خودش...فروریخت درهم تلنگر بایک که گذرا حس یک...وسیله

 کالس دراین که بود ازیکسال بیش حاال اما...باشد داشته اوراکنارخود دیگر ونظربازي جنسش هم یک صفتی شیطان

 نام ددرح فقط...کوتاه وخداحافظی سالم درحد شناخت،فقط نمی را کالسهایش هم شمار انگشت وتعداد میکرد شرکت

  ...استادبود حضوروغیاب صدقه هم آن..وشهرت

  !تونختم بدجوري زیادکن،چون خونتو جوش کمی یه من درمورد حاال_

  :زد ولبخند کشید دست ازافکارش بعدش ملیح وخنده شعله حرف بااین

  !شم آشنا باهات بیشتر افتخارمه باعث_

  !کردم نامزد وتازگیا هست ودوسالمم خداروشکر،بیست میدونی که منو وفامیلی اسم...روشکر خدا خب_

  ...سال ویک توبیست میرم دیگه وقت تاچند منم...باشه مبارك_

 اونقدر منامزد!میخوره بهم بیشترم میگه میبینه منو حالت،هرکی به خوش... [گرفتی دیپلم تازه فکرکردم من...واي_

  ...نمیاد دارم،دلم دوسش ازبس خب ولی بکنم اشو میخوادکله دلم که میذاره سرم سربه موضوع سراین

 خوشگل رنگ به تکونی یه"تکرارشد دوباره مسیحا سوخت،صداي دلش شعله براي خوشبختی آرزوي درپس تمنا وچقدر

 هشد ناراحت که میکرد رالوس خودش وتخم بااخم که وزمانی"...کوچولو خانم بیاي پیرمرد منه به بلکه بده موهات

 مسال پنجاه هیچی که سال ده...من عشق تکه چیت همه"میشد زمزمه کنارگوشش وباز رفت می فرو گرمش درآغوش

 رد تونی ونمی میشی جا توبغل راحت که بود این ازحسنات یکی...سروقتت میومدم بازم داشتیم سنی فاصله

 پیروز بخواهد وقت هر که داد نشان کردنش بغل با مسیحا وآخر کوبیدند هم وکله برسر موضوع این برسر چقدر..."بري

  ...بود خودش خود وبازي قصه این خورده شکست تنها...است

  برم؟ طرف کدوم از حاال...بگو چیزي یه توروخدا...تمنا ساکتی خیلی_

  ...و شم مزاحم خوام نمی زیاد باورکن_

  :گفت بااخم شعله

  ...باشیم باهم بیشتر تا میرم مجاز سرعت باکمترین دارم که نکن،میبینی لوس خودتو من واسه ببین_

 عکس هب بود اي دخترساده.آمد خوشش شعله آالیشی وبی صمیمیت از.داد آدرس مجدد وباتشکري داد تکان سري تمنا

 تربیش خانه به تارسیدن.دارد متقابل وتوقعی کند می رو دارد درزندگی هرچه اول برخورد درهمان که ازآنهایی...ظاهرش

  :وگفت راداد اش شماره شعله رسیدند که هم زمانی. بود شنونده

  باشیم درارتباط باهم بیشتر دارم دوست خیلی_
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  باشی داشته منم شماره میزنم زنگ باشه،بهت_

  ....شد وپیاده رافشرد دخترجوان دست اي ودوستانه کوتاه باخداحافظی و کرد تشکر اززحمتش سپس

  ...ودش نمی تنگ هرروز دلش اگربگوید بود کرد،دروغ تند وقدم شد خوشحال مادرش صداي باشنیدن شد که خانه وارد

  :نشاند وکنارخود راگرفت دخترش دست ترانه

  خونه؟ بیاي خواي نمی_

  :داد ،ادامه تمنا باسکوت

  ...که دلخوري اینقدر یعنی_

  :وگفت کرد سربلند فوري

  !موندنم نداره اي دیگه دلیل!همین...دارم آرامش اینجا فقط من!نکش روپیش گذشته بحث توروخدا مامان_

  :فتگ اي دوباره ازبحث جلوگیري کشید،براي راپیش بحث این که است شنیده وحدیثی مادرحرف دوباره دانست می

  !بمونم،برمیگردم دیگه مدت یه بذارید_

  جان؟تاکی؟ تمنا کی_

  :داد جواب تمنا جاي کرد،به تازه ونفسی نشست کنارشان موقع همان عزیز

  نیستم؟ تنها منم مادر،بده کارشیطونه کی_

  ...ولی مامان نه_

 اخلد همانجا. تارا شماره خورد،بادیدن زنگ تمنا تلفن موقع ،همان نزد حرفی ودیگر داد تکان سري ترانه عزیز بااشاره

 درآورد شراازکیف وشماره افتاد شعله یاد.کرد راقطع تلفن ساعتی ربع ازتقریبا بعد.شد صحبت ومشغول نشست اتاق

  !بله:پیچید درگوشی پرنازشعله صداي که میشد قطع داشت تلفن تقریبا بوق ازچندین بعد.وگرفت

  !جان،تمنام شعله سالم_

  خوبی؟...عزیزم سالم واي_

  !باشی داشته امو تاشماره بزنم زنگ ممنون،گفتم_

  .بزنیم حرف باهم بعدا نداره اشکالی برم زود باید منتظره بیرون نامزدم شرمنده فقط کردي گلم،لطف مرسی_

  !بگذره ؟بروخوش حرفیه چه ،این میکنم خواهش_
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  :راشنید اي مردانه صداي موقع همان

  عزیزم؟ اومدي_

 شعله یباعذرخواه اما دیگر یکبار شنید،فقط ترمی واضح کاش...آشنابود بم صداي خورد،چقدراین تکان دلش لحظه یک

  .کرد راقطع گوشی.شد خداحافظی مجبوربه

 ودنب آشنا رابراي تردید قطعا شنید می دیگر اي جمله اگر...رفت فرو صدا ودرفکرآن ماند خیره سیاهش صفحه به

  ...گذاشت می کنار یانبودنش

 رویش هب همیشه مثل پرمهراو رفت،آغوش وبیرون شد صدا آن خیال کشید،بی بیرونش ازاوهام که بود پدردستی صداي

  ...بود باز

 برآمدنش اصرار است،زیاد نکرده نشینی عقب خود هنوزازمقر تمنا دیدند ووقتی ماندند تابعدازشام وفرهاد ترانه

  ...باشد خودش مراقب کرد وتاکید گذاشت دردستش را تمنا شهریه پول بعالوه ماهیانه ازرفتن قبل فرهاد فقط.نکردند

****  

  ترانه؟ هستی توفکرچی_

  :نگریست همسرش نیمرخ وبه برگشت ترانه

  !برگرده بگیریم سخت بار این تمنا،کاش به_

  :انداخت او به نگاهی نیم فرهاد

  بگی؟ نمیخواي شد،هنوزم فراري دخترازخونه این که شد چی نفهمیدم من آخرشم_

  :وگفت داد تکان سري ترانه

  !بکشه طول نباید که حد تااین دیگه..مامان خونه اومد ودلخورشد،گذاشت کردم اشتباهی یه من_

  !بوده بزرگ حد تاچه اشتباه این شرایط تواون داره بستگی_

  !بکن فکري فرهاد،یه منونکش زبون زیر_

 ینا میکردي توجه کمی باش غیظت مراقب که کردم توصیه وبارها هستی عصبی که موقع خانم؟اون چیکارکنم_

  !روزگارنبود

  !میکنی عمل عکس میرسه که من وبه میذاري دخترات الالي به لی لی خوب_

  :کرد کوتاهی خنده فرهاد
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  !نظربدم تامنم بگو و مطلب اصل شما خب خیلی!...هوومیدونید دختراتونم که شماخانما ازدست امان_

  :گفت باالخره پاکردن وآن پا واین مکث باکمی ترانه

  کردنو؟ پچ پچ زیرگوشم کرده شروع فریبا دوباره حقیقتش_

  درموردچی؟_

  ...وتمنا امیر_

  :انداخت همسرش به ونگاهی شد درهم فرهاد ابروهاي

  خب؟_

  !برگشته اومده پیش جریانات این تافهمیده امیر نداره،میگه خب_

  !خب_

  :گفت معترض ترانه

  چیه؟ نظرت!نکن خب اینقدرخب فرهاد...ا

  گفتی؟ بهش!بده نشون خوش روي تمنا کنم فکرنمی ولی میشه پیداش پسر این دونستم می_

  !بگه بهش شد واگه بکشه زبونشو زیر جوري یه گفتم مامان به_

  !بده شنیدنشم تلخه که زیرزبونی_

  چی؟ یعنی_

  !میده خواستگارنشون به خوشم خونه،روي برگشت اجبار بی تمنا هرموقع_

  !برگرده بگیریم سخت میگم همین واسه_

  !نهمیک فکر مسیحا به هنوز وقتی داد آدموجا زوریه به نمیشه که توقلبش!درسته ،خب گردونیم برش اجبار به_

  :وگفت کرد درشت چشم ترانه

  !بشه کنده قلبش از هم پسر این اسم سایه بیفته،خداکنه دستش بهونه نگی روش جلو...فرهاد واي_

  !نمیخواد خودشم ظاهرا که نمیشه نخواد خودش تا_

  ...بگم خدا_

  :وگفت گرفت دندان به لب همسرش تند بانگاه
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  !کنم لعنتش خواستم نمی...فرهاد تیزنشو من بازبه_

 هیچی وت بالعن.ورفت شده تموم دیگه اما درسته بدتاکرد مسیحا...دشمنم به ترانه،حتی میاد بدم ازلعن گفتم بارها_

  !نمیشه عوض

  !سنگینه من بچه زندگی روي هنوز که اش سایه_

  !وزندگیش تمناس به مربوط دیگه اون_

  بسوزه؟ زندگیش همه ماهه ،ده نه عقد خاطریه واسه که بذاریم رودست دست بشینیم یعنی_

 حرف اشباه خانم عزیز بذار حاال...میخواد فرصت کنه،هنوز توزندگیش اون وجایگزین کسی تونه نمی تانخواد ولی!نه_

  ...تمنا سراغ نیست،بره توش حرفی وفریبا تو دخالت بی...خواست خودش امیرباز اگه اونوقت ، میگه چی ببین بزنه

  :گیرکرد درگلویش بغض وناخوداگاه داد تکان سر ترانه

  من؟ بچه زندگی گرفتن آتیش شد گناه کدوم تاوان_

  ...گرفت روسري راباگوشه کنارپلکش رطوبت وترانه داد سرتکان فقط فرهاد

***   

  :گفت وآرام کرد شدسربلند تمام عزیز حرفهاي وقتی

  !شدید خسته...میدونم, کرده اذیتتون خیلی اینجا بودنم_

  :کرد نگاهش باتعجب عزیز

  داشت؟ من حرفاي به ربطی دختر؟چه میگی مزخرف چرا چی؟ یعنی_

 حال به يفکر یه باید یعنی,ومیرم میکنم جمع وسایلمو زود خیلی خودتون جون به, بگید توروخدا میشید اذیت اگه_

  ...شماو مزاحم میخوام تاکی, کنم تنهاییم

  :کرد راقطع حرفش باناراحتی عزیز

 که سیک تنها میدونی خوب..؟. اینطورمیگی که دیدي ورفتنت من حرفاي بین ارتباطی چه!کنی دلخورم داري کم کم_

   میزنی؟ حرف لحن توبااین اونوقت,خودمم بري ونمیخواد راضیه اینجا ازبودنت

  :انداخت موج تمنا درصداي بغض

 خواهش پس بودید دلم زخماي روي مرهم یه مثل شما...عزیز میکرد آرومم که بود کنارشما بودن مدت این توتمام_

  ...ندید عذابم حرفا این باتکرار میکنم
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  :کشید دخترك موهاي به دست بامهربانی عزیز

 تیوق جابذاري گذشته رودرهمون گذشته باید...اتوبسازي اینده باید...جوونی خیلی توهنوز...?مادر چی که باالخره_

 هک بخاطرتوبود اصال...داره تورودوست هنوزم مدت همه ازاین بعد امیر!فکرکن بهش!..کنه نمی بهت کمکی یاداوریش

  ...برگشته وحاالم رفت

 سوزوندتم اونقدر...قلبم روي عفونی زخم ویه دق آینه شده که خاطره مشت یه جز دیدم خیري چه عشق از دفعه اون_

 مین سرشو پشت وزخم عذاب دنیا ویه قشنگ دروغی اسم این گول دیگه من!..خاکسترشده جوونیم خامی دیگه که

 بار یه...هکن عاشقی ادعاي ودوباره باشه وپشیمون برگرده مسیحا باردیگه یه اگه حتی کنم ازدواج خوام نمی دیگه,خورم

  !بسمه وحقارت شکستن...بسمه دیگه,بوده هوس فقط کرد ادعا صاحبش که شدم عشقی دست وملعبه بازیچه

  :گفت وباگریه سرخورد صورتش روي اشک درشت قطره چندیدن

 تنگ آرامش ذره یه واسه دلم خدا به...باشم خودم حال به بذارن...ندن بگوآزارم, بگو وبابامم مامان به توروخدا عزیز_

  ...کنم زندگی میتونم هنوز که کنم دلخوشم آرامشم به تظاهر این حداقل بذارین..شده

  :کشید پراندوهی نفس باناراحتی.زد برموهایش اي وبوسه گرفت درآغوش سراورا باغصه عزیز

  ..بسه گریه...میخواي خودت هرطورکه...راحتی خودت هرجورکه...عزیزم باشه_

 این...دلتنگی هواي این زدن وبند بود شده هوایی دلش دوباره...میشد آرام عزیز اغوش به بردن وپناه کلمه باچند مگر اما

 سوي هب دست هنوز عمیقش هاي وزخم نامرادیها باتمام که قلبی به لعنت...گذاشت نمی آرامش بریده افسار دلتنگی

 هم امرگب حتی ورهایی بود دورگردنش دار طناب یک شبیه هنوز که نامی...بود ودلتنگش وخواستار کشید.می نام یک

  بود نامعلوم برایش

 که گاهین گرماي پی در.میگردد ات شده گم خاطرات دنبال به سردم بیقرارودستان ونفس پاییزي ،چشمان درحسرتت"

 دادن امنیت درعین که وآغوشی تن گرماي مرور میدهم ادامه... دهم می ات ادامه وبازهم شد سرد گناهی بی جرم به

  ...عاشقیم پناه ترین ناامن شد

 رهايوجوه میشود خم ام شده تحمیل قلم سیاهی زیر دفتر...رحمت بی ازقلب نویسم می اشک هاي وقطره باران باناله

  ...دلم برزخم گریند ومی بافند می شعر باز غم

 گاهتن دربند که عشقی به محکومم به ،هنوز است جامانده هنوز رفتنت درامتدادمسیر ودستانم ام رسیده ابد به ازغمت

  "...است مانده

 آمد یادش وباز آمد اودردمش ازنام آمد،بازهم دردش. فشرد انگشتانش میان رابابغض گذاشت،پالك زانویش سرروي

 دست کندن دل تابراي برنگشت حتی که درکناراسمی ماندن شدن سخت وچه شد تمام ساده چقدر...دورافتاد ساده چقدر

  ...دهد تکان وداع
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 ودندب شده حفظ هم سلولهایش تمام قدرکه بود،آن کرده گوش بارها که وآهنگی رافشرد اش گوشی پلیر مدیا دکمه

  :شد پخش

"  

  ببارم وقتشه گرفته بغضم

  دارم گریه هوا،هواي بی چه

  شد خطی باتوخط بازکاغذام

  ندارم وحالودوست حس خدایااین

  کشیدم قفس بازدورپنجره

  کشیدم نفس عطرتو بازبوي

  پرازسکوته من تودست قلم

  کشیدم دست ازترانه دوباره

  حوالیه توهمین بازخاطرات

  ...توخالیه جاي چندسالیه ویه همینه حالم

  حالمو شهرمیدونن جزتوتمام

  بالمو آدماشکسته سنگ که کبوترم مثل

  دارم بیقراروازتو قلب این

  دارم ازتو انتظارو حس این

  هست دورگردنم هنوز اسمت

  ...دارم ازتو دارو طناب این من

  روبخارشیشه نوشته اسمت

  نمیشه باشه،دل تو بی که دلی

  .خونه توي سایه ویه موندم من

  "...شه رفتنی اونم حتی میترسم
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 هب دلش شد تلخ ودوباره فشرد رامحکم پالك دوباره.شد پخش ها برگه روي شد،جوهر خیس خیس چشمهایش دوباره

 بادل وصاحبش نام این چقدرجفاکرد..ریخت واشک آمد دردش...شناخت نمی فراموشی که تلخ عاشقی یک یاد

  ....شد اومحرم بانام فقط که ودلی چشمها به فقط که وچشمانی

*****  

 کمی تهناخواس وباواکنشی افتاد آب وسط بزرگی آلوي که انداخت می موج آب میان وانگشتش بود نشسته کنارحوض

 اريب هم شاخه یک ترانه دورازچشم به قطعا االن گشت برمی اگرگذشته.ماند خیره درآب غلتیده آلوي به. رفت عقب

  ...اما نداشت درشت آلوهاي ازاین

  زد صدایش آشپزخانه پنجره از عزیز که کشید عمیقی ونفس آلورابرداشت

  مادر؟ میکنی باز درو!تمناجان_

  ...رادید شعله در پشت تعجب درکمال اما باشد ستاره بود امیدوار. وبرخاست گفت چشمی

 داخل بهو رافشرد ودستش آورد تمنا لب به لبخندي ناخواسته که داد بلندباالیی وسالم خندید سرخوشی با دخترجوان

 سایه یک لدنبا به تمنا نگاه...اما شد وارد اش گونه بوسیدن وبا زد جستی ازکنارش کودك یک شبیه شعله.کرد دعوتش

 لشد....وشاید ذهن روي بود روزها سایه این.انداخت چنگ قلبش به عجیب حسی.ماند ثابت دور درختی ازپس گریخته

  ...نکنه..شد می سنگین

  !تو نمیاي ندارم،چرا دنباله_

 طرفش وبه دررابست لب به لبخند.شد می دیوانه انگارداشت.بود شده بازدچاراوهام. آمد خودش به شعله باصداي

  :رادید دستش درون شکالت وجعبه زیبا گل دسته تازه شعله دست آمدن باپیش.برگشت

  کشیدي؟ زحمت. چرا_

  ...اینکه به میکشه،واي روتوهم خونه صاحب اخم هم جوري همین ناخونده مهمون!ناقابله_

  :وافزود کرد اي خنده تمنا بااخم

  !کمه خوشگلم دوست واسه بازم بیارم گل سبد دنیا دنیا...گفتم منظور بی!تقصیر عذر_

 تانهمس هاي خنده جاي به امروز که دختري به.داشت شباهت گذشته تمناي به بود مقابلش امروز که اي شعله قدر وچه

  :شنید راهم عزیز صداي موقع همان.افتاد می لبش روي لبخند سایه فقط

  مادر؟ بود کی...تمنا_

 مجاورش کوچک ودوتخت حوض بادیدن شعله اما کرد راهنمایی داخل رابه وشعله است دوستش که داد جواب ازهمانجا

  :گفت باذوق
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  بشینینم؟ همینجا میشه!خوشگله چه اینجا_

  درنمیاري؟ لباساتو...وبرگردم برم دقیقه چند ات بااجازه پس...اینجام عاشق خودمم اتفاقا_

  :وگفت برداشت ازسرش راهم مانتویش،شال هاي دکمه بازکردن درحال شعله

  ...میذارمشون همینجا_

 مدآ دخترجوان به آمدگویی خوش براي عزیز.نشست حوض لب وشعله ببرد داخل به تا راگرفت وشال مانتو تمنا اما

 تا اش دهخن صداي شدن وبلند عزیز نشستن با شد همراه احوالپرسی همین بود گو وبذله گرم خون دخترك که وازجایی

 اکو سرشدر صدا یک دوباره.افتاد شعله رنگ خوش اي ونسکافه لخت موهاي به نگاهش.آمد بیرون شربت باسینی تمنا

  ...کن اي نسکافه موهاتو بار یه ازدواجمون از بعد"شد

  !ندارم دوست..نیاد بهم شاید!...نه واي_

  :گفت خاصی وبالحن آمد سراوپیش

  !باشم داشته دوست باید که منم_

  !خودخواه:کرد نازك چشمی وپشت کرد اخم

  دارم؟ دوست ،من کن اي موهاتونسکافه بگم رومینا به برم_

  :فتگ ،طلبکارانه بلندش خنده وصداي او سینه تا آمد دردش بیشتر خودش که محکمی ومشت سریع برگشتن با

  ...ات خاله دختر زدن ازپس پشیمونی اینکه مثل..پررویی خیلی_

  :گفت جدي اوبالحن وقتی

  ...پشیمونم آره_

  و اش ازچهره رنگ

  :گفت گوشش زیر گرمش وصداي جوشاند رگهایش در خون او گرم آغوش باز که ثانیه،چرا چند فقط اما پرید

 اي فرشته شا آفریده که خدایی براي..برد سجده به سر باید ستایشش براي فهمیدم تازه که خدا بد ازبندگی پشیمونم_

  !...توئه شبیه

  :زد شیطنت راه وبه کشید سرعقب او تن ازتب گریز براي اما شد پرازعشق دلش

  !نمیاد اي نسکافه موهاي هاي فرشته به_

  !تومیاد به_
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  "....ونهایتا همان او وپاي دست میان کردن وگیر همان انداختنش ابوباال

  میکنی؟ نگام قدر این خوشگلم_

 وپیش دز پریشانی همه آن روي لبخندي...پربغض وگلویش بود داغ خاطره ازیادآوري تنش.شد تلنگرش شعله بازصداي

  ...گرفت می فراموشی فقط شب ویک روز یک کاش...عذاب هاي ملکه این داشتند برمی ازسرش دست کاش.رفت

  :شد مانع عزیز که بیارم میوه برم وگفت گذاشت وشعله عزیز کنار تخت روي را سینی

  ...میرم من...دوستت پیش بشین تودیگه_

  ...راکرد کارخودش همیشه مثل وعزیز نداد نتیجه اصرارش

  :گفت بالبخند حین ودرهمان کرد اش ومزه رابرداشت شربت لیوان تمنا تعارف با شعله

  !حالت به داري،خوش مهربونی بزرگ مامان چه_

  !دارم دوسش خیلی...نعمته یه من واسه عزیز_

  بپرسم؟ خصوصی سوال یه_

  !بپرس_

  افتاده؟ پدرومادرت واسه اتفاقی چه_

  :شد درشت تمنا چشمهاي

  !شعله بیفته اشون واسه اتفاق خدانکنه_

  :وگفت راگرفت تمنا دست شعله

  !میکنی زندگی بامادربزرگت دیدم شدم کنجکاو کمی یه راستش...بدونگفتم اتفاق..نداشتم منظوري_

  :آورد لب به اي زده یخ لبخند تمنا

  !همین...عزیزم مهمون مدت یه فقط من_

  !دیگران زندگی به نسبت منفی ودید موج یه شده من زندگی مدل انگار!خوب چه_

 چیزي بود کرده تالش میانشان صمیمیت براي دوماه یک دراین که دختر این اززندگی زیادي چیز آمد یادش تازه تمنا

  :گفت دوباره شعله.داند نمی

  !میکنی زندگی بزرگت وبامادر طالقی بچه خودم مثل توهم فکرکردم بخواي راستشو_
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 طالق ازیک مانده باقی ناهنجاري یک هم امروزش زندگی اما نبود طالق بچه.آمد درد به تمنا قلب

 آرام!...توجیه اش شده غارت دل براي رسد چه کند هجی درذهن نتوانست حتی وقت هیچ که اي کلمه..."طالق"...بود

  :گفت

  !جداشدن پدرومادرتو دونستم نمی...کنارعزیزم خودم میل به مدتیه وفقط دارم خوبی پدرومادر!نه_

 پدرم هب گاهی البته میکنم زندگی وشوهرش بامادر ومنم جداشدن ساله پونزده پدرومادرم...نپرسیدي وقت هیچ خب!آره_

  !میکنه زندگی هلند هاش وبچه بازنش ،اون سرمیزنم

  !هلنده ساکن منم پسرعمه_

  جدي؟_

  !داره شرکتم نیمچه یه اونجا چون داره بازگشت قصد احتماال ولی ایرانه االن البته!آره_

  رفتی؟ تاحاال توهم!...جالب چه_

  !برم نداشتم کاري!نه_

  ...مساله این درمورد دارن مخصوص جشن یه هرسال!معروفه گالش...خوشگلیه کشور_

  .ندارم زیادي اطالع_

  !بیا میفرستم دعوتنامه برات رفتم که من ایشاال_

  :گفت تعجب تمنا

  شی؟ ساکن میخواي مگه_

  !موافقه بابا،نامزدمم پیش بریم ازازدواج بعد قرارشده!آره خب_

  :زد لبخند تمنا

  کنید؟ می ازدواج کی حاال..سالمتی به_

 که یریمگ می نامزدي یه هم اینجا البته!بگیره عروسی برام میخواد خودش گفته بابا...وبریم کنیم عقد اینجا قراره_

  !دلخورنشه هم مامان

 زندگی الزمه دارد،هیجان زندگیش براي هیجانی چه که فهمید می جمالتش بیان هنگام شعله وشوق ازذوق تمنا

  ...بود شده گرفته ازاو که اصل یک... بود باعشق

  !بگی ازخودت چیزي خواي تونمی!روئه زندگیم وبم زیر که من خب_
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  !ندارم گفتن واسه چیزي_

  :گفت باخنده شعله

  روکنی؟ خواي نمی...کلک اي_

 وب گناه...فراموشی بود دروغ...خوشی بود حرام.چسبید گلویش وبیخ شد بغض هم خنده سایه همان. شد تلخ تمنا

 اکستروخ گرفت آتش جرقه بایک تنها که عشقی باغ نشینی وعزلت تلخ سکوت ازاین...گفت می ازکجا...دلخوشی

  :گفت آرام...گفت؟ می شدچه

  !شکسته وقلب غرور یه درد سراسر فریاد جز نداره انعکاسی شدن شکسته_

 یک قابلم چراباید سکوت این...ایستاد کنارشان میوه باظرف زده حیرت عزیز.وارفت نشست،شعله نم به که چشمانش

  ...دهمان دل به وآرزو محروم حق ازاین وتمنا بود همه مسلم حق که دخترکی خوشبختی دیدن شاید...میشکست غریبه

  :گفت وآرام. راگرفت تمنا دست شعله

  !تمنا زودي شکستن واسه خیلی شکست؟تو_

 لطفشم هایتن...میکنه ونگاه میکنه پودر...ومیره میکوبه...نداره کاري ودیرش زود به بیاد ناگهانی بالي مثل که ضربه_

  ...و نگیره اشکتو که اینه

  .استوبرخ کشید پس دست کوتاهی خواهی باعذر وتمنا زد راصدا نامش آرام عزیز...سرخورد پلکش ازگوشه اشکی قطره

 به بیآ...سوخت دلش بیشتر وازاین کند لعن توانست نمی هنوز راهم مسیحا نه...را ومسیحا وشکستش ودلش خودش

 جوراتغییر کرد وسعی نشست کنارش.بزند لبخند کرد سعی شعله درهم چهره بادیدن.رفت وبیرون پاشید وصورتش سر

  .دهد

  !..عزیزه کوچولوي باغچه همین محصول ها میوه این میدونی_

 زودتر گزن صداي شدن بلند با...را پیش دقایقی نیاوردند رویش به دیگر که شد وشعله عزیز وممنون خوشحال وچقدر

 هايحرف شنیدن از بعد خصوصا..میداد آزارش ازگذشته بیشتر روزها این امیر دیدن. دررفت سمت وبه برخاست ازعزیز

 به معتقد آنها البته است غرورش هاي شکسته. کردن پنهان براي گزینه بهترین امیر اینکه...تارا زبان از عزیز تکراري

 با همیشه مانند امیر.است نرسیده پایان به ومسیحا دارد ادامه هنوز تمنا گذشته بدانند آنکه بی بودند دوباره شروع یک

 خبر زعزی به ازهمانجا.پذیرفت مقامومتی هیچ بی واو کرد دعوتش داخل به گریزان بانگاهی وتمنا داد سالم رویی خوش

 اما. اشدب حجابش تامراقب باشد داشته اهمیتی غریبه جوان مرد بودن شعله براي نبود مطمئن البته است امیر که. داد

 ردک احوالپرسی باامیر قدیم آشنایی مانند عادي خیلی بود درست شعله درمورد حدسش...میکرد مراعات همیشه عزیز

 تمنا اصرار هوب کرد رفتن عزم ساعت ازنیم بعد شعله البته پیوست جمعشان به بعد دقایقی هم وعزیز نشستند وهمانجا

  ...باشد نامزدش رابا شب آن قراربود چراکه کرد موکول بعد رابه ماندن بیشتر براي وعزیز
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 در زعزی که موقعیتی از شد دلخور چه وتمنا رفت نان. گرفتن. براي عصرانه کردن آماده بهانه به هم عزیز او بارفتن

 زمانی زد امیر را وجرقه...است درراه داشت خواهد که هایی شنیده با طوفانی وشاید خبري دانست می.گذاشت امیر اختیار

 را لبشق او محکم پنجه میان دستش مچ کردن گیر اما برخاست گریز براي وتمنا کشید تر نزدیک را خودش کمی که

  :وگفت کرد نگاهش باخشم. لرزاند

  داره؟ معنایی کارچه این_

  :راکشید دستش کمی چشمهایش به خیره امیر

  !فرارنکن...تابشنوي بشین_

 ازتپش گذرا انیهچندث براي شک بی تمنا قلب. وبابرخاستنش شد تر اومحکم انگشتان قفل فشار تمنا دست رفتن پس با

!... وبس ودب اش دورافتاده شخصیت تکرار حرفها همان ،فقط نداشت گذشته مقید امیر به شباهتی هیچ امروز امیر..ایستاد

 قوطس آب آن میان کرد کرد،آرزو گیر حوض صاف لب به ،پایش برداشت عقب بلند قدمی که بود گرفتار مچش هنوز

  ...کند سیراب را اش ساله چندین عطش داشتنش نگه بهانه به که نرود فرو بازوهایی میان اما کند

  !دیونه بیفتی بود نزدیک_

  :فتگ وخشمگین لرزان صدایی وبا زد ،عقبش کرد سرد مرگ نرز راتا تنش داغش هاي ونفس اوکنارگوشش آرام صداي

  !کنی استفاده سوء تو تا بهتره بمیرم_

  :گفت تند تمنا بزند حرفی ازآنکه وپیش شد درهم امیر اخمهاي

  !باشی رفتارت مراقب بعدم به ازاین بهتر_

  :وگفت شد نزدیک قدمی امیر

 هی آغوش تو وبودنت بارونی شب یه که قدر اون...نبود سخت برات قدر این توگذشته غریبه آدماي شدن نزدیک_

  ...دید اوجف حقشه میکرد فکر که عشقی از دوري واسه که تنی تب وهذیوناي من غربت شباي همه کابوس شد غریبه

 قلبش هاي ارهپ به تیزي یک کردن کبود جاي به که سیلی شبیه..بود سیلی یک شبیه کشیدن رخ به این...آمد دردش

  :بگوید وبابغض بچکد اشکش قطره که آمد دردش آنقدر. کرد فرو

 نکرد کفایت قلبم سوختن به وشبت روز دعاي...مرد همیشه واسه قلبم...باش خوشحال برو..رسیدي آرزوت به_

 بازم اگه....ممقابل امروز وتو پیش دوسال عمه...نبود کم ومادرت تو سهم بازار آشفته این تو حداقل...رفت پیش تاکشتنش

 هرچقدر...شده خنثی حسم مویرگهاي تمام که سوختم اونقدر...شنوم می...نکش خجالت...بگو مونده دلت تو چیزي

  ...ات کینه آتیش به بده شعله داري دوست

  ...و نداشت ابا حرمتی ازشکستن مقابلش مدعی ومرد دستها این امروز اما تابگریزد روبرگرداند
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 میان بعد يا ثانیه شک بی نمیکرد تعادل حفظ امیر اگر که داد هولش تند واکنشی با کرد رالمس اوبازویش دست وقتی

  میکنی؟ چرااینجوري:کرد نگاهش وخشم بود،باتعجب آب

  !نزن دست من به گفتم_

  ...نداشتم،باورکن منظوري...تمنا کن گوش_

  ...و شده راحت کردن شده،تحقیر راحت زدن ،زخم شده راحت دل شکستن منظور بی روزا این...دونم می_

 تگذش من به چی مدت تواین میزنی؟میدونی ازشکستنش وتوحرف من آرزوي همه دلت آوردن دست به..نگو مزخرف_

  ...و کنم وفراموش بود شده عادت ازبچگی که عشقی بتونم شاید

  :گفت بابغض و روبرگرداند تمنا

  ...ام زیادي خودمم واسه من...باشم راحت بذار..امیر برو_

  میکنی؟ روبابقیه دیگه یکی نامردي چراتالفی_

  ...برو حاال...دارم ودوست نامرد اون هنوزم من_

 نداشت آنجا جایی دیگر.داشت نگه راسرپا خود زحمت به فروپاشیده!...نه...زده بهت وامیر دوید ساختمان سمت وبه گفت

 کج وراه زد مشابهشان حال به تلخ پوزخندي...میخواست اورا دلش وهنوز نبود رفتن به هماهنگ هایش قدم اما

  ....بود نگذاشته جا به اي خاطره دلش جزشکستن که بود شکسته دلی درگرو دلش...کرد

*****  

  ...آمد بیرون ازآموزشگاه شعله کنار

  ...بیابرسونمت_

  :گفت حوصله بی تمنا_

  ...کاردارم...خودمون خونه میرم امروز...ممنون!نه_

  ...میري باتاکسی داري باشه،فکرکن خب_

 اصراري یگرد فکرنمیکرد روز ازآن بعد.چسبید زمین به پاهایش خیابان دیگر درسوي امیر دیدن با که زد گذرایی لبخند

  ...باشد داشته ها مالقات براین

  !داره خیاالتی ات پسرعمه این نکنم غلط_

  :کشید ازسرافسوس وآهی کرد نگاه شعله به
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  !عمرشه توکل عادت ،یه گذشته ازخیاالت_

  :نشست شعله درصداي هیجان

 توعالقه قدرچ که میکنه ثابت داره نشستن پات به همین...دختر بگی نه چرامیخواي اینبار...؟ خواستت می ازقبل یعنی_

  !قدمه ثابت اش

  !بوده عاشق میکردي فکر که ازاون بیشتر حداقل

 پشت پاشیدنش ازهم به اعتنا وبی کشید رویش قرمز خط نکرده جرم به مسیحا پیش دوسال که عشقی گذشت ازدلش

  ...که بود دیگران با حق شاید.ورفت کرد

  ...بخیر عصرتون_

 راراص پیش دقیقه تاچند انگار انگارنه هم شعله.داد وسالم رادزدید نگاهش.رساند آنها رابه امیرخودش کی نفهمید

 کج راه منات ازاینکه قبل.کرد موکول بعد هفته به را دیدارشان کوتاهی وباخداحافظی رافشرد دستش.داشت بررساندنش

  :ایستاد امیرمقابلش کند

  !میکنم خواهش...بار آخرین براي..دارم حرف سري یه_

  :کرد نگاهش باالتماس تمنا

  ...که کن فراموش میکنم امیرخواهش_

 یکبار همین فقط...نمیشم مزاحمت دیگه قسم خودت جون به بعد حرفاموبزنم آخرین تا بده بهم فرصت یه ولی باشه_

  ...بار آخرین وبراي

 هب وغیرمستقیم ،مستقیم چرخاند سرمی هرجا روزها این که اصراري همه این شدن تمام امید به آمد بارکوتاه این تمنا

  ...آوردند می رویش

  :وگفت چرخید طرفش به امیر نشستند که ماشین داخل

  کافه؟ یه بریم_

  !نمیکنه فرقی من واسه...راحتی هرجا_

 روي ییها خطی خط کردن نقاشی مشغول تفاوت بی تمنا.نشستند هم مقابل ودنج کوچک اي کافه داخل بعد دقایقی

  :راشنید امیر آرام صداي که بود مقابلش شکالتی کیک

  باتوئه؟ ام عمرخاطره یه محرم اینجا میدونی_
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 وزدا نگاه به تلخی امیرلبخند. باشد آمده اي کافه چنین به حال تابه آمد نمی هم یادش.کرد نگاهش باتعجب تمنا

  :وگفت

  مضحکه،نه؟ نشد تبدیل واقعیت به وقت وهیچ رویابود مشت یه فقط که هایی ه خاطر مرور_

  :گفت وآرام فروکرد رادرهم دستهایش تمنا

  .ودادم نفرینت تقاص...دادم تورو شکسته دل تاوان من_

 هک میزدم ،هزارترفند زدم نمی و چی همه قید شب ازاون بعد واال بود من آرزوي توهمه خوشبختی...تمنا؟ نفرین کدوم_

  !خواستم نمی اجبار به بودنتو اما باشی همراهم شی مجبور

  :داد ادامه کوتاهی بامکث

 فرصتی...دهب کوتاه فرصت یه...دارم تمنا یه اما ات دوباره گریز جز نمیشه نصیبم چیزي گذشته ازتکرارحرفاي دونم می_

  ...کنم عاشقت بتونم...کنم ثابت بتونم که

  :کرد اوگیر محکم دستهاي میان دستش وقتی کرد تب..تنش تمام شد ،داغ خورد تکان تمنا دل

 که رطیش باهر...خواستی خودت که نسبتی باهر...کنم امتحان لیاقتمو...شانسمو دستهات وداشتن گرفتن واسه بذار_

  ...گذاشتی خودت

  :انداخت موج صدایش وبه پیچید درهم وبغض بهت. کشید راپس دستش تمنا

  امیر؟ میگی داري چی_

 ارتمانمآپ...داره هم ومستقل کوچیک سوییت یه که دارم کوچیک آپارتمان یه...ندارم توقعی هیچ ازت...بریم بامن بیا_

 همینجا هم نخواستی...دانشگاه برو همونجا...بدي ادامه درستو میکنم کمکت...سوییت تواون میرم ،من تو مال

  ...کنم روپر مسیحا جاي تونستم شاید...باشم کنارت بده فرصت اما...میگذرم چی ازهمه..میمونم

  :رابگیرد اشکش غلتیدن مقابل نتوانست کرد هرچه تمنا

  ...که نشده خالی هنوز من توقلب مسیحا جاي_

  ...بگیرم جاشو باشه،بذار_

  ...من...تونم نمی من امیر_

  :گفت ملتمس امیر

 اشهب هرچی جوابت اینبار باورکن...میمونم منتظر من...فکرکن خواستی هرچقدر... فکرکن بهش...نگو هیچی االن_

  ...درکارنیست اي اصراردوباره
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 کنم ثابت تابهت کن امتحان االن همین...حیاتیه حد تاچه برام داشتنت تاباورکنی میزنم زانو مقابلت بخواي اینبار ولی

  !نداره کاري برام تو مقابل زدن زانو

  :راکشید کتش آستین تمنا که اوبرخاست وبغض پربهت باسکوت

  !درنیار بازي دیوونه...امیر بشین_

  :گفت اوراگرفت،باخواهش دست ودوباره چرخاند نشست،دست سرجایش امیر

  فکرمیکنی،نه؟ بهش_

  ...داد هدیه مقابلش مرد رابه انگاردنیا اما داد سرتکان فقط تمنا

**   

  :وغرزد کرد رارها ولختش صاف موهاي حوصله بی.بود داد،پشیمان رفتن قول شعله به ازاینکه

  !....آخه بیارم شانس نباید ازموهم_

  :گفت راشنید،بالبخند وحرفش شد اتاق وارد موقع تاراهمان

  غرمیزنی؟ بیچاره موهاي این جون به بازداري چیه_

  :شد خم کمی وگردنش فروکرد موهایش رامیان دستش

  ...که کرد اصرار اونقدر اما بودم نداده قول کاش...تارا ندارم رفتن حوصله اصال_

  :بنشیند صاف کرد وکمکش راگرفت دستش تارا. زد چنگ موهایش به ودوباره کشید عمیقی نفس

  !میکنم درستش من به بسپارش_

  :وگفت زد برق رابه ویو دستگاه تارا.کرد تارا نثار تشکر با کمرنگی لبخند

  بزنیم؟ خواهرانه کوچولوحرف یه داري حوصله چنددقیقه تواین...نمیکشه طول بیشتر دقیقه چند_

  :وگفت کرد نگاه تارا به آینه ازداخل

  ...تارا ندارم شنیدن نصیحت حوصله_

  !نصیحت نه..حرف گفتم من_

  :اوگفت موهاي بندي تقسیم مشغول تارا. داد تکان سري

  !فکرکنی پیشنهاش رو دادي وقول زدي حرف امیر با شنیدم_
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  !مامان به گفته عمه حتما_

  !گفته بابا!خیر نه_

  بابا؟:گفت باتعجب

 ببرم تمنارو تنسب باهمین بخوام اگه گذاشته،پرسیده درمیون هم بابا با حرفاشو رفته سراغت بیاد ازاینکه قبل امیر...آره_

  چیه؟ نظرت حاال!...بذاره درمیون باخودت گفته بابا که نداره اشکالی

  !میخورم بست بن به جانبه همه باامیر من..تارا همینه میگن که بست بن_

  !برسی بازهم راه یه به میتونی بخواي اگه_

  !همین.... فکرکنم کردم قبول کنم بازش ازسرم اینکه واسه اصرارکرد...تارا ندارم حوصله_

  بگیري؟ بازي به زندگیتو حوصلگی بی ازسر قراره تاکی_

  :کرد نشستنش به ومجبور گذاشت اش شانه روي دست تارا که شود بلند خواست

  ...تمنا فرارکنی چی ازهمه قراره تاکی_

  :سوخت پلکش راپرکردوپشت گلویش بغض

 یالخ بی تونم نمی..کنم هماهنگ خالی روزاي بااین قلبمو تونم نمی...تونم نمی اما..تارا کنم زندگی میخواد دلم_

  ...و بشم ام پرخاطره گذشته

 تشبرگش به امیدي که نیومد سراغت هم یکبار دوسال تواین..شد تموم..رفت مسیحا...عزیزدلم شده تموم گذشته_

 ثابت مراهتهه همیشه که ي گردنبند...چشات..حرفات...کارات چون...نبودي برگشتنش منتظر میکنم اشتباه نگوکه...باشه

 سیحاکارم بابت توبهتم منم هنوز...چی همه به پازد پشت چرا نداد توضیحم که مردي به.. فکرمیکنی بهش میکنه

 اون.. .بدي فرصت بهش...فکرکنی امیر به تومیتونی...نداره اي فایده روزات کردن جزخراب بهش فکرکردن اما عزیزم

 عاشقش دل داره فرصت یه ارزش...اومد نمی سراغت.بازم مدت همه ازاین بعد واال داره عالقه بهت واقعا که کرده ثابت

  ،نداره؟

  ی؟چ باربیاد دیگه سرشکستگی یه وبازم بشم همراهش نتونم اگه...خدا به دونم نمی...تارا چیکارکنم دونم نمی_

  !نخواي خودت کنه،مگه همراهت میتونه که امیره اگه_

 تایک دوخته در به چشم وهنوز کند معنا تواند رانمی همراهی نفهمش زبان دل این دانست می دلش وته

 رهوتب به جز چیزي تااالن دل حرف به سپردن گوش.ماند وساکت کشید عذاب. گفت وتارا کرد سکوت...نفربازگردد

 بی هک مسیحایی...بود مسیحا او براي وآخرش اول صاحب که میداد رانشان سبزي درباغ داشت وامیر نداشت کشیدنش
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 خوبی وجهه دیگر عشق.کوبید زمین به صورت با را ودلش تمنا کردنش وباپشت کرد تمام رادرحقش وفایی

  ...وبرخاست کرد ،تشکر کشید آه تمنا.شد انگارتمام تارا حرفهاي...نداشت

  ...کنم آرایش صورتتم ذره یه بشین_

  ...میکنم مختصر آرایش یه خودم...نیست الزم_

  اصال؟ مونده یادت_

  :وگفت نشاند قبل اورادرجاي دوباره تارا.بود گم درش این که داشت درچنته فراموشی براي درد قدر آن

  نمیگی؟ ،نه بدم پیشنهاد یه_

  :تمناگفت باسکوت

  ...تا باشه بذارکنارت...شعله نامزدي برو باامیر_

  !نمیشه...نزن حرفشم...تارا نه_

 اینجوري...یانه نیمیتو ببین..وبسنجیش باشی باهاش باید درست گیري تصمیم واسه تمنا...برسونتت بیاد بگو حداقل_

  !داره باالیی اشتباه درصد که گرفتن تصمیم

  :گفت وملتمس گذاشت برهم پلک تمنا

  ...باشم راحت بذار...تارا نیار امیرو اسم دیگه توروخدا_

 یواريد انگاردورتادوراحساسش.بود مقابلشان بسته دري داشتند برمی گام تمنا سمت به طرف ازهر.جنباند سري تارا

 نحوي هب هرکس...بود تقدیرتلخی...نفرهم یک وآن نفربود یک دست عبورش رمز تنها که بود کشیده نفوذ غیرقابل

  ...کوبید می دیگري احساس برشیشه سنگ

***  

 لپرسیاحوا هم آنها با...هیچ ودیگر بودند آموزشگاه هاي بچه از دوتن ،یکی میشناخت که کسانی تنها شلوغی آن میان

 شنج شبیه جشن بود،یک زیاد وتجمل وپاش ریخت.گذاشت راکناري وسایلش.نشست میزي پشت و کرد مختصري

 نندهک تداعی بود شده هم غریبه یک جشن که بود رسیده کجا به...آمد زیرپوستش تا تلخی...بامسیحا اش نامزدي

 ددقیقهازچن وبعد شده تمام عقد خطبه فهمید شد پا به که فراوانی باسروصداي...بود مطمئن حاال...بود دیوانه..اش خاطره

 یکدر تمنا نگاه اما کند مشغولش حرف به کرد وسعی نشست کنارش ها ازبچه یکی.آید می مجلس میان هم شعله

 اوبیرون دیدن ازبهت هنوز... بود آشنا رقصید می مردي ودرآغوش جمع میان که دخترجوانی چقدر...ماند خیره مسیر

 اما دمیکر اشتباه شاید.انداخت جانش به لرزه شعله کنار مرد بلند قامت دیدن.شدند وارد وداماد عروس که بود نیامده

 اي هشعل شد او درچشمهاي غیرمنتظره دیدار ازاین وتعجب بهت برق افتاد چشمهایش روي روشن نگاه آن سایه وقتی
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 به ایشه نفس...تمسخر...داشت معنا یک فقط جوان مرد لب گوشه لبخند...رفت سقوط تامرز...لرزید تمناًپاهایش برتن

 لفنت پشت صدا... خواست می بلند فریادي دلش...شد تداعی تلخ خاطره یک...پیچید درسرش صدایی...افتاد شماره

  ...آید فرود تمنا احساس برتن وار تاشالق پیچید درهم او منحوس صداي وبا تکرارشد درذهنش دوباره

  ...خانم تمنا آشنا ،امسال دوست پارسال_

  :کرد نگاهشان باتعجب شعله

  تمنارو؟ شناسی می_

  ...داشتیم نزدیکی نسبت زمانی یه...بره یادم ایشونو میشه مگه_

 اوکنارنمی صورت ازروي نگاهش.است شده الل چرا دانست نمی اما..."شو خفه" دادبزند خواست می دلش تمنا

 آنقدر...ددوی پرو اتاق سمت وبه زد چنگ میز روي از را وسایلش.ورفتند کردند پشت دید فقط گفتند چه نشنید.رفت

  ...نبیند وکسی بیندازد اتاق یک راداخل خودش که بود بزرگ

 کیست به لقمتع دانست نمی که دراتاقی بهداشتی سرویس دیدن با.کند اش تاخفه بود گذاشته گلویش دور دست بغض

 هرچه باید.فرستاد نفرین بدش بربخت.پاشید،برگشت صورتش به سرد آب مشت وچند کرد راباز آب ،شیر رفت پیش

 لرزه رویرانگ نگاه وبازیک شد ودربسته کشیدش داخل به دستی.کرد راباز در که همین اما گریخت می دوزخ ازآن زودتر

... حداقل اشدب کنارشعله باید االن او که بیابد دلیلی توانست نمی حتی...رفت عقب قدمی قدمش باهر...انداخت تنش به

  ...میکند؟ اوچه روي روبه

 خیره صیادش چشمهاي به شکارچی دردام افتاده آهو یک چون اش خورده ترس ونگاه چسبید اي ندیده دیوار به

 انج نشست،انگار درگوشش آرام اوکه صداي...آغازشد کهنه اززخمی دردکشیدن باز...شد تکرار لعنتی خاطره بازآن..بود

  :رفت ازتنش

  ... میگردم دنبالت دارم مدتهاست...بینمت می چقدرخوشحالم_

 قرارنبود.ندمیک قدعلم مقابلش بشر این آنی وتصمیم جاده یک ته چراهمیشه دانست نمی.کرد گم راه اش درسینه نفس

  ..شود؟ رها کابوس ازاین

  :ترشد پررنگ لبخندش.کرد حرکت بادستش مهران ونگاه کشید گلویش به دست

  !دورانداختی اززندگیت واسمشم شدي عاقل که میبینم_

  :بلندگفت باصداي تمنا

  !بخوره،آبروتومیبرم بهم دستت_

  :گفت باخونسردي مهران
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 وکهت ظریف ،صداي سروصدا تواین فکرمیکنی اما بکن خودتو تالش! میزنی؟باشه جیغ!...آهان...اونوقت؟ چطوري_

  میرسه؟ کسی گوش به میشه خفه من دست کوچیک بافشار

  :گفت ونفرت بابغض تمنا

  !توشده خام چطوري شعله دونم نمی_

 تراشید بهونه نیفتاده اتفاق یه خاطر به راحت چه دیدي!...شدي من عاشق مثال پسرخاله توخام که همونجوري_

  توچرانباشی؟!...خودشه وحال عشق دنبال کامل توبیخیالی االنم...دور؟ وانداختت

  :گفت وبااخم برد راپیش سرش.مهارشد مهران سریع باواکنش بلندشد که تمنا دست

 فرصتی بوددنبال توشمال ام وغیرمودبانه رفتارتند واسه ندادم روهم دوتاسیلی اون جواب اگه...خانم خوشگل بسه دیگه_

  !دربیام ازخجالتت بدي رخصت االن اگه که بودم جبران براي

  میخواي؟ چی ،دیگه کردي زندگیمونابود_

  !باش،همین باهام مدت یه_

  ...رو شعله که نشده ساعت یه هنوز آشغالِ  کثافت_

  نرفته؟ یادت وکه شمال...نیست نفعت به نباشی مودب_

 ابهر جهنمی روز آن شرمانه بی اینقدر ازاینکه...داشت؟ قدرتی عقاب پنجه میان کوچک پرنده یک مگر اما داد هولش

 تشپش دیوار به ومیخکوب بازگشت قبلش جاي به دوباره او کوتاه حرکت یک با.کرد خفگی آورد،احساس می یادش

  :شنید رادوباره مهران نحس شد،صداي

  !بشه متر وخواستنی عزیز میتونه که معشوقی...تومعشوقم...زنمه وتونداره،اون من رابطه به ارتباطی شعله درضمن _

  !کن ولم!...عوضی شو خفه_

 شوگو باش ساکت پس بده وارنجاتت معجزه که نیست آشنایی اینجا امشب...ضررته به نباشی مودب گفتم _

 کافیه زدنش آتیش واسه همین...بامنی بفهمه کافیه...نذار جواب بی کارشو نکرد،خب نامردي درحقت مسیحا مگه!...کن

  ...و

  !نیار کثیفت بادهن رو مسیحا اسم _

  :رفت باال مهران ابروي

  !بري نذارم وجه هیچ به امشب که کردي ترم مصمم!...خوبه...داري دوسش هنوز پس_

  !هستی کثافتی چه میگم شعله به
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  :افتاد جانش به آشوب او بلند ازخنده

 تنتونس دوماه بود شوهرت مثال که اون!...گفتی مسیحا به که کن استفاده روش ازهمون فقط!...بگو حتما!...بگو_

  !...اورب خوش دختره میزنه وکنار ومن میکنه باورت روزه چند دوستی بایه شعله کنار،بعد کرد وپرتت کنه تحملت

 شزانوهای...لرزید تنش...باشد داشته مقابله توان تمنا پاشیده وازهم زخمی وجود که ترازآن سخت...بود کاري ضربه

 درهمان.ترانداش صفتی شیطان همه این مقابل در ایستادگی قابل اش فروپاشیده تن اما بشکند خواست نمی...لرزید

  :آمد وصدایی درخورد به اي ضربه احوال

  !میگیره سراغتو کردي؟شعله مرتب لباساتو!...مهران _

  :گفت آرام گوشش ر وکنا کرد خفه راباهم ونفسش صدا مهران محکم دست بازکند دهان خواست تا تمنا

  !شی خفه بهتره پس میزنم چیو همه قید دربیاد صدات _

  :داد جواب آرامش درکمال ومهران غلتید اش گونه روي وبیچارگی سردرماندگی از اشک

  .میام االن شمابرو،من _

 روي...رحم بی طوفان این مقابل شود خم پژمرده گلی مانند تا رارهاکرد تمنا درنیست پشت کسی شد مطمئن که زمانی

  :گفت وکنارگوشش شد خم طرفش به نشست،مهران که زانو

 یگهد ساعت تایه بمون واینجا نکن فکراضافه شعله،پس دادن ازدست ،حتی نیست مهم برام هیچی که میدونی _

 نتظرمم پس کنه نمی فرقی توکه واسه...نمیدم ازدستش جوره هیچ ولی کردم پیدات بدي موقعیت بد ازبخت..برگردم

 بهتره..یدارمم نگهت شعله گوش کنی،زیر پرونی جفتک بخواي اگه باز ولی بیرون میبرمت باشی دخترخوبی اگه...بمون

  !...کنی حواستوجمع

 رابا شصورت.پیچید دراتاق تلخش گریه وصداي رفت ازدست امیدش تمام چرخید درقفل که کلید.ورفت رازد حرفهایش

 مهران حرف شک بی میکرد پیدایش هم اگرکسی.نبود جهنم ازاین نجاتی راه.چرخاند اطراف به وسر. پوشاند دستهایش

 د،بیبو آدمها جهنم این تحمل از تر راحت خدا دوزخ تحمل.رانداشت دیگري آبرویی وبی شکستن رفت،طاقت می پیش

 سایه...رزیدل تنش.کرد کجی دهن رویش به تیغی دسته.رفت حمام سمت وبه برخاست فکرکند حماقتش عاقبت به آنکه

 انمی.افتاد دستانش روي اي تازه وپگ راکشید قفسه لرزان بادستی...رابرید امانش گریه..افتاد سرش روي مرگ

 امیانر وتیغ داد فشار هم راروي چشمانش...کرد نگاه دستش وبه راکشید تیزي کاغذ.رفت وبیرون خندید گریه،تلخ

 راجتا رابه شرافتش قراربود که بود رحمی بی زیردستان کندن بهترازجان مرگ اما..بود قدرغریب چراین...دستانش

 نیمه استاند این مقابل پایان نقطه باید...نبود مهم هیچی دیگر...ریخت فرو اشکهایش...بود جا همین دنیا ته. شاید..ببرد

  ...گذاشت می کاره
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 توان.دید می تار.بود کرده اش زخمی تیغ.شد باز چشمهایش.زد شیشه به محکم انگارکسی سوخت که انگشتانش

 گریه...میکرد سرکشی بلند درختانی هایی شاخه.شد باز پنجره.راکنارزد پرده.کشید شیشه سمت به وتن برخاست..نداشت

  ...وخداراصدازد کرد

***  

  :وبلندگفت برگشت تند العملی ،باعکس شد کشیده که بازویش

  ...کردم پیداش که حاال...دردنبالشم دربه ساله بشکنم،یه توروهم حرمت نکن کاري یه_

 که دختري هب داشتن نظر چی؟بابت بابت میشه خنک دلت...کارت؟ بااین میشه ثابت چی...بکشیش...چی؟بزنیش که_

  ...و بیرون کردي پرتش زندگیت از وپوچ سرهیچ

  :پیچید خلوت درفضاي وفریادش کرد گیر مسیحا محکم هاي پنجه میان بهنام یقه

 دنیا تاته...ولی دارم،نشد نگهش نتونستم...تمنا بعد شد من نصیب وپوچ هیچ!...شو خفه چیه من درد دونی نمی که تو_

  !میخوامش

  :گفت وآرام اوراگرفت دستهاي مچ بهنام

  تو؟ مرگته چه چرانمیگی_

  :گفت فقط...بود سخت سوال این جواب.فشرد رامحکم دردناکش هاي وشقیقه کشید عقب.کرد رهایش مسیحا

  ...شده خراب تواین برم بهنام،بذار نگیر جلومو_

  :وگفت تررفت نزدیک بهنام

  !نه امشب اما شه وگور گم دوباره تونه نمی کردي پیداش که حاال...شو خیال بی فعال خاله حرمت به_

  :وگفت رافشرد اش شانه آرام مسیحا،بهنام باسکوت

 رگ یب نیست،اونقدر مهم ازکارش افتادن پرده آبرو بی اون واسه...مسیحا سرت به نزنه...در جلو بیارم ماشینو میرم_

 لکه تمنا نجابت به..نزن خودت آبروي به حراج چوب پس بگه رودوباره کالنتري توي حرفاي که هست وغیرت

  !زیاده تالفی واسه وقت...کنه شکایت نشد حاضر حتی خاطرحفظش به وقتی نچسبون

 آرام امبهن.. نبود شدنی خاموش آتش این اما بود بابهنام حق.شد خم وگردنش چسباند کهنسال درخت به تن مسیحا_

 زباغا ماشین آوردن وبراي اوزد کتف روي مردانه اي بوسه بهنام.داد سرتکان فقط ومسیحا زد بارصدایش چندمین براي

 به هک شعله.آمد بیرون بود اش همیشه همراه روزها این که اي وبسته رفت فرو جیبش داخل مسیحا دست...رفت بیرون

 درخت انباتک...شد خاکستر اززندگیش اي گوشه غلیظش پک وباهر خورد جانش به آتش انگار شد کشیده سیگار تن



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣٨٢ 

 

 سمج.چسبید زمین به پاهایش زمین روي درخت ازتن آدم یک شبیه جسمی وباافتادن ایستاد صاف ناخوداگاه مجاور

  ...رفت پیش قدمی خوردومسیحا تکان

 بازشد که تمنا چشمهاي...داد کائنات همه به ایست انگارتوقف لحظه درهمان دنیا...گرداند وبرش راگرفت دخترك بازوي

 ادایست مسیحا قلب...لرزید تمنا هاي لب...شد قفل درهم ناباورشان نگاه.نشست زمین وروي لرزید مسیحا زانوهاي

 هول وبا ریدراب امانش گریه. باشد دخترك پربغض بهت بر تاتلنگري..."تمنا"کند زمزمه توانست شد،فقط شل ودستش

  :لرزید می تنش مثل صدایش...اوبرخاست دادن

  ...گفت می راست...گفت می راست...بود آشغال بااون حق_

  :ودادزد راکشید کیفش بند مسیحا بردارد ازقدم قدم تاخواست

  میکنی؟ غلطی چه تواینجا_

  :دادزد دردهایش همه تالفی وبه کشید راپس کیفش تمنا

 آدم یه تدس ملعبه میشه بودن پاك تاوان...تونم نمی ومن بکنی خواست دلت که هرغلطی تومیتونی چطور!...توچه به_

  ...توشدن مثل هوسباز

  ...تا شدم آشغال

 ازکجا بازار هآشفت درآن بهنام دانست نمی. شد افتاد،خفه زمین روي تعادل وبی خورد صورتش توي که سنگینی باسیلی

  :ایستاد میانشان زده وبهت پیداشد

  مسیحا؟ چته_

  :کرد عمل صاعقه شبیه مسیحا فریاد اما زد خشکش خورد تمنا به که نگاهش اما

  اینجایی؟ حاال که شدي صاحب بی اونقدر_

  :زد وفریاد گذاشت صورتش روي دست تمنا

  !نیست تومربوط به_

  :ودادزد ایستاد مقابلش ومبهوت گیج بهنام مسیحا قدم اولین با

  میخواي؟ چی تواینجا تمنا...تو؟ مرگته چه...مسیحا سرجات وایسا_

 ادد هولش مسیحا اما شود مانع خواست بهنام.اورفت طرف وبه راکنارزد شد،بهنام خشک تمنا صورت روي مسیحا نگاه

  :وگفت

  تمنا؟ چراخونیه صورتت_
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  :رفت وعقب برخاست.بود جامانده صورتش روي زخمیش انگشتان خون.کرد حس را دستش سوزش تمنا تازه

  ...و کنم خودکشی خواستم ازغمش...نشد اما ات پسرخاله معشوقه بشم بدونی؟اومدم داري دوست. خیلی_

  ...نیاوردم سرت بالیی یه تا شو خفه...تمنا شو خفه_

 یه اسهو کشیدن شونه شاخه تو مثل ازنامردي...میترسونی؟ روازمرگ مرده آدم یه...باشی نیاورده سرم موندکه بالیی_

  !...عادیه پناه بی

 نیایشد همه که چشمهایی ازمقابل بگریزد خواست می فقط.افتاد می ازنفس داشت.کرد دویدن به شروع او بلند باقدم

 هب آمد خودکه وبه شد کشیده بازویش اما...بود آرزویش هنوزهمه عجیب تلخی بایک همراه که عطري ازاستشمام...بود

 که صورتش...گرفت آتش خاکستر آن انگارهمه...آمد صورتش مقابل او ور شعله وچشمهاي بود چسبیده درختی سینه

  ....شد حبس اش درسینه نفس و فشرد هم روي رامحکم چشمهایش رفت پیش

  :گفت امافقط پرکشید کشیدنش درآغوش براي دلش.زد دور صورتش روي مسیحا دلتنگ چشمهاي

  کنی؟ تالفی خواستی که دونستی چی نامرد توازمن_

 دمق یک دلش.کرد راباز وپربغضش خیس چشمهاي...دخترك درسینه پاکرد به طوفان یک مسیحا آرام صداي لرزش

 کلیدي شاه هیچبا نگاه قفل... شاید...شود تمام کابوس این شاید... نشود دلتنگ شاید...بار. یک فقط...خواست رفتن فراتر

  ...بود محکم..بود اصل...نبود هرز... شد بازنمی

  ...و رود پیش مردجوان ودلتنگ پرنیاز سر ناخواسته تا میکرد ترش محکم خاطره تداعی

 اسلحه از رحمی بی کرد،شلیک صدا سرش در کابوس شبیه ناقوس یه شود تمام فاصله بود قرار که آخر لحظه درست

 به توپش کرد رهایش سریع واکنشی وبا کرد متالشی پیش دوسال رامانند چیز همه نگاه قفل به ومصلحت جدایی

  ...ایستاد مبهوت دخترك

 کرده ثابت بالبود،ق خوبی شود،بازیگر پنهان قراربود خیالی بی یک پشت که لرزشی...لرزید می تالشش باتمام صدایش

  ...بود

  کردي؟ مهران تسلیم خودتو ارزش بی منه نامردي جبران واسه_

 نیدمیش نخورد،چه تازمین گرفت درخت به دست.شد مبدل کشنده سرمایی به اززمان درکسري دخترك تن داغی تمام

  :داد ادامه رحمانه بی مسیحا...ازاو؟

  میشه؟ کم ازمن چی فکرکردي_

  :زد وپوزخندي برگشت طرفش به
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 سپ...اومدم،غیراینه؟ نمی مهران ازدواج به تبریک براي اینجا واال نبود سخت زیاد کردنت فراموش که بینی می_

 عصبانی...صفره بینمون چی همه وقته خیلی...دخترخانم نه..بسوزم من مثال...بشه؟ چی که میزنی زندگیت به آتیش

 اشتباه یه قطف که تویی ،نه بیشتره فعلیم همسر به نسبت تعهدم که اومده یادم تازه...است مسخره تعصب سریه شدنمم

  !ذهنته خاطرات تودفترچه هرچی دور بریزي بهتره پس!...بودي

 استوار نت...تمنا اما میکرد نگاه پیش دقایق آتشفشان زده یخ کوره وبه بود ایستاده وواج هاج هم بهنام...هیچ که تمنا

 اي هکشید شد خشمش بعدتمام...طوالنی..کرد نگاهش...ایستاد مقابلش درست...رفت اما بود سخت...رفت کرد،پیش

  :گفت سرد اما بود سخت...اوکوبید صورت به که محکم

  ...و برگردي پشیمون تا دوختم در به که چشمایی حیف...هام تنهایی همدم توشد ازنامردي بعد که اشکایی حیف_

 شمهار توان که وبابغض رفت عقب قدم چند.کشید دخترك جان به آتش وپوزخندش کرد رالمس ضربه جاي مسیحا

  :زد داد رانداشت

  !...شناختمت تازه که وحیف تربودي کثیف ازمهرانم تو!...میخوره هم به ازت حالم_

 ازوب کرد اونگاه هاي قدم جاي به.زد درخت به نخوردن زمین وبراي لرزید مسیحا استوار تن.کرد که دویدن به شروع

  :راکشید اش شانه عصبی بهنام...دوباره کابوسی شد دنیا درباتالق اسارت

  روانی؟ دادي تحویلش که بود چی وپرتا چرت این_

  :گفت ودرمانده کرد نگاهش باخواهش

  !نده خودش کاردست...بهنام دنبالش برو_

 قبل رت عصبی.شد دور برماشینی سوار او که رسید وقتی اما دوید تمنا دنبال. وبه کرد اي غروچه دندان باحرص بهنام

  ...بود مانده باقی سوخته نیمه فیلتر یک وفقط بود خالی مسیحا جاي اما برگشت

***  

 کب درسرش نوارتکراري یک مانند مسیحا وحرفهاي زده چمباته اتاق کنج مطلق ودرسکوتی حرف بی گذشته ازشب

 وصامت ساکت وگاهی رفت می پیش اشک بی هقی وتاهق شدند می خسته اشکش هاي قطره گاهی.شد می وپلی

 راکه وقلبی اندازد چنگ میخواست دلش.آمد دردش تحقیر همه ازاین. بود آمده دردش.میزد زل اي گوشه به دوباره

 ،از بود تمنا مال جایگاهش که زد حرف اززنی ساده اوچه...اندازد ودور کشد رابیرون تپید رحمی بی همه این براي

 می...میزد فواره وخون کوبید میکرد،می عمل دلش برزخم شالق یک شبیه ها خاطره...و بود سهمش که آغوشی غارتگر

  ...است شده دیگر اي غریبه سهم امروز که بود رانچشیده اي مردانه محبت طعم وقت هیچ وکاش سوخت می...سوخت

  ...کرد گریه دلش هاي عزاداري آخرین براي وشاید گذاشت زانو روي سر

***  
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  :آمد اوباال پرسشگر ونگاه کشید راعقب شد،دستش طوالنی اش شده بانداژ دست روي امیر خیره نگاه

  شده؟ چی_

  :گفت وآرام داد سرتکان

  !نبود،برید هیچی،حواسم_

  :زد ولبخند نداد کشش...بحث دراین بست بن یعنی کالم لحن این دانست می خوب امیر

  !بیرون بریم داري حوصله اگه دنبالت اومدم_

  ...کردند خداحافظی ازعزیز بعد کوتاهی ودقایق نکرد،برخاست مخالفتی تمنا

  ...یا شهربازي یا سینما بریم_

  .بزنم حرف باهات میخوام فقط...کدوم هیچ_

  :گفت وآرام کرد نگاهش امیر

  !داري حرف زدم حدس زدي زنگ وقتی_

  :وگفت کشید عمیقی نفس

  کافه؟ همون بریم_

  !برگردم زود میخوام!خوبه توماشین!نه_

  :کرد وتوقف کشید فرعی اي جاده رابه ماشین.کرد نگاهش واضطراب بادلهره امیر

  فکرکردي،نه؟ پیشنهادم ودرمورد کنم نمی اشتباه انگار_

  :گفت تاب بی داد،امیر وسرتکان کرد نگاهش تمنا

  !خب_

  برمیگردي؟ کی_

  !توجوابموبدي هرموقع_

  !کن ریزي برنامه رفتن براي پس_

  ...من.. فکرکن بیشتر تمنا_

  ...بیام باهات میخوام.کردم فکرامو_
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  :داد ادامه ،سریع بزند حرفی خواست تااو نکرد روشن تمنا تاریک دل در هم شمع یک حتی امیر هاي چشم برق

  .میام باهات.ندارم حرفی من مصربودي پیشنهادت روي بازم اگه امیر،بعد وبشنوي بزنم حرفامو بذار اول ولی_

  :گفت صبرانه بی امیر

  ...میشنوم باشه_

  :وگفت داد رافرو دهانش آب تمنا

 قلبم مامت رفت وقتی ولی...زندگیم همه شد مسیحا ولی افتاد اتفاق ،کی شد چی بفهمم اینکه بدون پیش سال سه_

  ...به برسه کنم،چه فکر دیگه نفر یه به دوباره تونم نمی حتی...مجسمه یه شدم...شد خالی وحسم

  سراغت؟ واومدم دونستم نمی اینارو فکرمیکنی_

 رومح زندگیت خوام نمی...نداره فرقی هیچ بامردن که خالی زندگی ازاین شدم خسته...بده زمان بهم.. سخته واسم امیر_

  ...اما شه

 تیح که کرد فکر این به وتمنا رفت فرو محکمش دست میان تمنا خورده گره درهم وانگشتان آمد پیش امیر دست

 امیر اما شدک راعقب دستش وخواست سرخورد پلکش ازگوشه اشکی قطره فکر بااین.مسیحاست شبیه امیرهم انگشتان

  :گفت وآرام نداد اجازه

 من به...بدم یادت کردنو عاشقی دوباره میدم قول...باشی که هرجور حاال...تمنا منه زندگی شانس بزرگترین بودنت_

  !کن اعتماد

  ...فکرکنم،یعنی ازدواج به تونم نمی هنوز من امیر_

  کردي،خوبه؟ پیدا آمادگیشو خودت که هرموقع باشه،میذاریم_

  !بمونم ایران مدت تواین خوام نمی_

  !شه رسمی موضوع بذار فقط...همینجا گردیم برمی ازدواج براي خواستی تو وهرموقع میریم_

 اش هگون روي داغش هاي اشک اما زد یخ تنش تمام شد اوداغ بابوسه که دستش پشت.داد سرتکان فقط بار این تمنا

 کرده براانتخا راه اما یابد نجات بلکه چرخاند چشم... انداخته سایه قلبش روي نام یک سنگینی کرد احساس...غلتید

  ...بود

***  

 آن در شدن بسته صداي.شکست شد،درهم ختم کوتاه بوسه یک به ودرنهایت فشرده جوان مرد دست میان که او دست

 تمام.افتاد صورتش روي داغ خط ویک خورد پشت دیوار به سرش.گذشت ازکنارش امیر وماشین آمد پرخاطره خانه
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 نخستین روزهاي باران...بود تنها مرد یک بزرگ غصه یک دربطن که. آرام غرش.کرد آرامی غرش.بود ابري آسمان.شد

 خود هب شد،وقتی می پهن سرش روي آرام آرام که مرگی سایه کرد،شبیه انداخت،خیسش خط تنش روي نرم نرم پاییز

 یوتنهای بغض همه این دم هم ترانه یک وباز رفت باال آسمان روبه صورتش.افتاد خیس نیمکت روي پارك داخل آمد

  ...شد اش

  سیرم چقدراززندگی روزا تواین دونی نمی

  میرم ونمی ازاینکه،تورفتی میمیرم دارم

  افتم می روزا،چقدریادتو تواین دونی نمی

  گفتم بهت کی کن نزدیکه،نگاه دنیام ته

  دنیامی قد که تو،تویی بی برم کجاباید

  چشمامی پیش نبیبنم بینم رومی هرجایی که

  دمسازه بابغض ،شبم دنیا این هرجاي برم

  توبندازه هست،منویاد چیزي یه هرجا آخه

  میرم می درد ازاین ،کی برزخ تواین دونم نمی

  گیرم نمی فراموشی شب چرایک دونم نمی

  شیم رویا تازه وخوشبختی،قراره اینجا منو

  ...باشی تودلم قراره تاآخردنیا اگه

 رخاکست رحمانه وبی نرم نرم که اش وجوانی ،روحش تنش شدند،مثل خاکستر وسیگارها رابست خیسش چشمهاي

  ....شدند

***   

 ابغضوب افتاد مبل روي فرح.بود تنها بهنام باز اما برگشت، سمت آن به همه ودلواپس نگران نگاه در شدن گشوده با

  :گفت

  !نیست بازخبري نگو خدا توروبه خاله...بهنام شد چی_

  :وگفت برد موهایش راالي هایش دست بهنام

 یرز رفته شده آب قطره یه! نیست اما گرفتم بگید هرکی رفتم،سراغ داده می قد هرجاعقلم خدا به...خاله شرمنده_

  !زمین
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  ...باشه اومده سرش بالیی بده،نکنه مرگم خدا_

  :گفت وناراحت کالفه شهریار

  !کن بس میکنم خواهش...فرح بره نمی ازپیش کاري که زاري گریه_

  ...که شده روز پونزده حاال باشیم خبر بی ازش دوروزم بود نشده میکنم،تاحاال دق دارم_

  :رفت لشدنبا مهاسا.افتاد هاراه پله سمت به مکث وباکمی کشید سروصورتش به دستی بهنام.دهد ادامه نداد مجال گریه

  میري؟ کجا_

  !میشه دستگیرم چیزي ببینم هم به وبریزم اتاقش_

  !ها میکنه غوغا ببینه تواتاقش،بیاد رفتی که قبال_

  :گفت باعصبانیت بهنام

 رهدوبا رودید تمنا که شب ازاون اصال!همه عذاب مایه شده که توسرش خورده چی نیست معلوم!نفهم پسره درك به_

  !شد دیوونه

  :خشکید برجایش مهاسا

  کجا؟...تمنا_

  :گفت باعصبانیت فرح که بزند حرفی ،برگشت داده سوتی فهمید تازه بهنام

  !نمیکنه ولمون اشم سایه حاال...ورفت کرد خراب طوفان مثل اومده بود،یهو دختره سرهمین زیر هست هرچی_

  :گفت بلند شهریارباصداي

  !همیشه میگیري سمتش اتهام انگشت که معصوم طفل اون ،نه فرح بود پسرت چی زدزیرهمه که اونی_

 اسهو نفسش قبلش دوروز تا واال کرد اینجوري که دید چیزي یه چرا؟حتما فهمید کسی... چی زیرهمه زد مسیحا آره_

  شد؟ چی پس رفت می دختره اون

 مدت توهمون!...پاشه به دیگه آشوب تایه بازنکن نگفتنی هاي ناگفته روي منو دهن حرفات بااین!...فرح کن بس_

 کنن مجبورم پسرت ازناالیقی... خمه مقابلش تاآخرعمر یکی سرمن که شد ظلم معصوم دختر اون به اونقدر چندماهه

  ...که بگم

 راز یشدرانتها نبود معلوم که بحثی ترنشدن طوالنی براي هم. ازجاپرید دفعه یک بهنام که گفت زیرلب استغفاري

  ...اش تازه حدس بابت افتد،هم بیرون ازپرده شمال واتفاق پنهان
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  !نرسید فکرمون به چطور!شمال ویالي باشه رفته شاید....شمال_

 حدسش .بله.راگرفت سرایدار شماره ازشهریار بار نداد،این جواب کسی.راگرفت ویال وشماره رادرآورد تلفنش بالفاصله

 احوال به باتوجه بهنام اما برود همراهش خواست شهریار. افتاد وراه نکرد معطل بهنام.بود شمال مسیحا...بود درست

  ....شدند همهقانع استدالل وباکمی کند راطی مسیر این تنهایی به دهند کرداجازه خواهش مسیحا

***  

 زانگارتامر. زد لبخند اراده بی. شد اوخیره خندان چهره عکس به.رابرداشت وقاب گذاشت راکنارتخت نسکافه لیوان

 کذایی رسف ازآن بعد تمنا بود خوب قدر چه.گذاشت راکنارش وقاب کشید دراز.بود مانده باقی قدم یک فقط شدن دیوانه

 خاطرات.کرد نزدیک مشام به اوراداشت تن عطر هنوز راکه وپیراهنی نهاد برهم پلک.راجاگذاشت پرخاطره پیراهن این

 یرینش تجربه همان..رویایی شب همان مانند. شد داغ تنش.شد اکران ذهنش درگوشه دوباره نمایش برپرده فیلمی مانند

  ...که تمنا بعد واشتباه قهر وحتی دوید می اش وپی رگ درمیان طعمش هنوز که

 اي معجزه ایدش!بود که شد می ترازاینی متالشی افتاد می شب چند درآن ازسرنادانی اتفاقی اگر.بازشد ناگهان پلکهایش

  ...هم وشاید بود

 آن همه گردی دوروز فقط اینکه ازاندیشه.نبود مردگان دنیاي به شباهت بی که حیاتی این ادامه براي شد اي بهانه شاید

  ...،گلویش تنش...صدایش..خواست،لرزید مرگ دلش شود می دیگري نصیب خاطرات

  ومیشی گرگ شباي این امشب،توبغض نیارم دووم خداکنه

  میشی غریبه یه عزیز ونباشم،وقتی بمیرم خداکنه

  گرفته بغل دستتو که میشی،وقتی شکلی چه عروس لباس توي

  ...گرفته عسل طعم لبات توروعزیزم،وقتی میبوسه شکلی چه

  میکنم خداخداخدا میکنم،دارم عکستوبغل باگریه

  ....میکنم دعا تو براي ونباشم،دارم بمیرم خداکنه

. رورفتف جامانده به پیراهن میان وصورتش لرزید هایش نبود،شانه لعنتی غرور آن سدمحکم برفروپاشیدن سدي دیگر

  ...ندارد فاصله تامرگ چیزي دانست می

 عصبیو سرخ قیافه چرخاند سرکه و. بود باران وصداي تاریکی دید که چیزي اولین.شد درجانیمخیز اش شانه باتکان

  ...رادید بهنام

  روانی؟ مردكِ کنی می غلطی چه تواینجا هست معلوم_

  :گفت حوصله وبی گرفته باصدایی.ونشست کشید صورتش به دست
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  !ونبینم کسی قیافه دوروز داره،خواستم ربطی توچه به_

  :وگفت کرد پرت طرفش به داشت دردست راکه قابی بهنام

  کنی؟ خلوت ات رفته ازدست باعشق بازیت عشق بایاد اومدي_

  :شد درهم مسیحا اخمهاي

  میگی؟ چرامزخرف_

  !است ودیوونه میگه مزخرف کی بگو بعد بندازه واطرافت سرووضع به نگاه مزخرف؟یه_

 اي وشهراگ ولباس شد درهم بیشتر هایش اخم.بود دستش شده مچاله پیراهن هنوز.انداخت اطرافش به دقیقی نگاه تازه

  :رافشرد دردناکش وسر انداخت

  .ندارم اتو بهنام،حوصله برو_

 تانبیمارس به کارخاله مونده نکنیم،کم دق ماازنگرانی که خبربدي یه نباید اینجا اومدي است دوهفته خبرمرگت_

  ...چیه؟ واسه واطوارجدیدت ادا این هست معلوم هیچ...بکشه

  :افزود کوتاه وبامکثی

  ؟ مهران سروقت تورفتی_

  :پرسید وجدي کرد نگاه بهنام به

  کثافت؟ جون سگ هنوز بینم،نمرده نمی تنت مشکی پیرهن_

  ...دار چوبه پاي میرفتی که میشد سقط روانی آخه_

  !زدمش شدنم سقط قصد به...درك به_

 یزيچ اگه تا داري زن میگی بهش که دختري خاطر واسه...بدي؟ وتحویلش اراجیف واون روببینی تمنا ؟بعد چی که_

  !....خرکیت کردن عاشقی بااین توسرت خاك...بیاره باال توروت مونده تودلش هم

  یانه؟ میشی خفه بهنام_

  !نه_

  !بره مناتات تهران برنمیگردم دیگه من...مامورا بدید اینجارو آدرس کرد شکایت صفتم سگ اون تهران،اگه بروگمشو_

  :شد عوض کال بحث.جاخورد بهنام

  بره؟کجا؟_
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  :گفت وآرام شد خیره تخت باالي قاب به مسیحا

  !میره باامیر داره...هلند_

  ...که اش پسرعمه همون_

  :گفت وباحرص کرد رامشت دستش سرمسیحا،بهنام باتکان

 وبگو هبد تکون اتو وامونده زبون اون میکنی؟مسیحا غلطی چه تواینجا...باهاش میکنه ازدواج میره،حتما که توچه به_

  چی؟ همه به کشیدي آتیش که شد مرگت چه

  :زد داد مسیحا،بهنام باسکوت

 سپ هاتو وري دري...نذاربره....خودت به بده تکون میکنی؟پاشو غلطی چه اینجا میخوایش هنوز اگه روانی پسره...د_

  ...بافتم یاوه...زدم مفت حرف...کردم غلط بگو...بگیر

  :وبرخاست شد منفجر دفعه یک مسیحا

  !بمیره من درمون بی درد آتیش به که بمونه_

 پرت هنامب سمت وبه کشید رابیرون اي برگه بالش اززیر مسیحا.کرد نگاهش شده گرد چشمهایی وبا زد خشکش بهنام

  :کرد

  ...نوشته چی ببین بخون... بیا...بدونی میخواي_

 اما وارفت ختت ولب شد شل زانوهایش.داد رنگ تغییر درگور خفته میتی مانند ویکباره کرد راباز آبی برگه باعجله بهنام

  ...."+HIV"...بود ثابت ترکیب یک روي هنوز چشمانش

  :پرید اازج دفعه ویک شد طوالنی بهنام سکوت.فشرد هایش دست رامیان وسرش نشست مبل لب خراب باحالی مسیحا

  !شده اشتباه حتما...مسیحا شده اشتباه_

  :گفت خفه باصدایی کند سربلند آنکه بی مسیحا

  !هم پشت دوبار میشه،نه اشتباه بار یه_

  :گفت باخودش.کرد رانگاه آزمایش شده نفرین برگه هزارباره ها گرفته جنون مانند بهنام

  چی؟چطورممکنه؟ یعنی آخه...چی؟ یعنی_

 کنواس عکس متخصص پیش رفتم.شد نمی آروم مسکن بایه همیشه بود،مثل کرده ام بیچاره سردرد بود ماه چند_

 انتقال پایگاه رفتم...بده خون برو میشه خون شدن لخته باعث خونت غلظت نداري،شاید مشکلی گفت ،رفتم نوشت

 چیزایی یه المصب ازاین...دردام همه به شد اضافه کردنم سرد وعرق تهوع حالت مدت یه بعد هیچ بهترنشدم...و خون
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 این ستمخوا خودم اما نوشتم دیگه وزهرمار کوفت مشت ویه رنگی عکس اینبار...متخصص سراغ رفتم باز...بودم شنیده

 یرانو سرم روي آوار مثل بالیی چه فهمیدم...و رفتم هم دوباره ،اما شده اشتباه فکرکردم اول دفعه...بنویسه آزمایشم

  ...شد

  :نشست کنارش ناباوري با بهنام

  نداشتی؟ رابطه بازنتم بگی میخواي...از بعد مدت تواون میشه مگه چی؟ تمنا_

 صادفت اون از بعد توبیمارستان تمنا شدن بابستري شد مساوي آزمایشا جواب اومدن.میکرد دیوونم داشت تردید__

 اون به اومدن بابت میکردم لعنت خودمو وشب روز...کامل چک یه..بنویسه کلی آزمایش یه خواستم دکترش از...لعنتی

  ...که سفرنحس

  :گفت پرسوزي آه وبا کشید صورتش به دست

 چه تمدونس نمی...بود کافی من سوختن وسط واین بود سالم خداروشکر...و بود سالم تمنا ولی باشه اي معجزه شاید_

 طالق ارزیرب دیدم می بعید ولی و چی همه بگم خواستم بود،اولش محض اشتباه باهمم موندنمون اما...بکنم باید غلطی

  ...و بشه راضی بود محال رفتم نمی پیش اونجوري ،اگه کردم وبهانه مهران. کاري وکثافت وبرگردوندم ورق...بره

 بیام یترسم،م...تهران بیام تونم نمی تانره...جدیه تصمیمش شم تامطمئن بودم دنبالش سایه به سایه پیش تادوهفته

 براي اهیر جزخاکسترکردنم که افتادم آتیشی توچه بود رفته یادم دیدمش دوباره که شبم بدم،همون جفتمون وکاردست

  !نذاشته خاموشی

  :تکرارکرد بار وچندي فشرد هایش دست رامیان سرش بهنام

  ...مسیحا نمیشه باورم..نمیشه باورم_

 جلوتر روانگا بود خودش درحال بهنام.بود شده تند ایستاد،باران پنجره وپشت برخاست مسیحا...گریه زیر زد دفعه یک

 شالق باران.رفت بیرون هایاضطراري وازپله رابرداشت قاب ترازقبل شکسته مسیحا.کرد راشروع عزاداري مسیحا ازمرگ

 پیشو نهاد برهم پلک اش شده وغارت شده فراموش رویاي به رسیدن دنبال به فقط واو کوبید می وبدنش تن به وار

  ...کشید می دنبال به را اش خسته پاهاي فقط...کجا دانست نمی...رفت

***  

  :راشنید بهنام زده وهیجان بلند صداي که داشت پاهایش وسرروي بود چسبیده تنش به خیسش لباسهاي

  گردم؟ می دنبالت دارم چندساعته دونی تواینجایی؟می_

 الح به ونه دیشب زدن زار به نه.آورد نمی سردر.بود عجیب بهنام چشمهاي برق.کرد نگاهش حال وبی کرد بلند سر

  ...امروزش خوش
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  بهنام؟ شده چی_

  بریم؟ باید پاشو_

  کجا؟_

  !تهران_

  !نکن خودي بی نمیام،اصرار نره تاتمنا گفتم_

  :وگفت نشست کنارش بهنام

  !نکن لج_

  :سیگارگرفت رالب وفندك رادرآورد سیگارش بسته

  کنم؟ لج باهاش بخوام که توزندگیم مونده چیزي_

  :وگفت کشید سیگارراازدستش باحرص بهنام

  کنی؟ نمی ولش که وامونده این چیه...خودتو کردي خفه تاحاال ازدیشب دادمیزنه تنت بوي_

  !بدترنیست افتاده جونم به که ازدردي_

  میشه؟ درست چی بکشی زودتر خودتو_

  !میشم راحت هیچی،فقط_

  :وگفت چرخید طرفش به کامال بهنام

  !نرفته هنوزکه تمنا!مسیحا_

  خب؟:کرد نگاهش درهم اي باچهره مسیحا

  !باشه کنارت شرایطم این تحت بخواد شاید!بگو بهش_

  ! تره راحت تنهایی عمرم معکوس روزهاي شمردن_

  !بگیره تصمیم خودش بذار_

  :دادکشید وعصبی ازجابرخاست مسیحا

 هروب هاي نفس یعنی..دنیا ته یعنی!...مرگ سایه چی؟یعنی یعنی مثبت HIV بهنام؟میدونی مرگمه چه من میدونم_

 بیا ممیر می برات چون بگم..ادعا؟ کدوم باختنم؟به...مرگم؟...کنم؟دردم چی روشریک تمنا...مرگ خود خود یعنی... پایان
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 ازترس مه اطرافیانت تا بخوره پیشونیت روي داغیش کافیه که بکشمش دردي بآغوش...عاشقی؟ رسم اینه...بمیر؟ برام

  ؟... بشن فراري طاعونش

 نه،تاک زندگی تابتونه کردي چراولش بدونه داشت حق. ..زندگیشو ، قلبشو غرورشو،. ..کردي له و دختر تواون اما!نه_

  !بیرون کردن پرتم اززندگیشون ارزش بی شی یه مثل وپوچ خاطرهیچ به ونگه بلندکنه سرشو بتونه

  :گفت آرام مسیحا

  ...و گیره می چطوردستشو داره؟که برق چطور که میدیدي امیروبهش نگاه اگه _

 وبابغض دروبرگردان.داد تعلق او به فقط روزي که دستهایی پشت اورا بوسه دید چگونه بگوید ونتوانست رفت نفسش

  :کرد زمزمه سوزش سینه

  ...بمیرم خودم درد به بذار...بهنام نیار روم به...بدتره درد این آتیش میون ازسوختن ازتمنا جدایی_

  :وامابازایستاد برداشت قدمی

 شبیه خوام نمی...کن چالش خودمون بین...درمونو بی درد این کسینفهمه ام تازنده بده بهنام،قول بده مردونه قول یه_

  !فرارنکنن ازم تامردم بشم شدن حبس به مجبور ها جذامی

  :اورافشرد وشانه برخاست بهنام

  ...،شاید بده آزمایش باردیگه یه بریم بیا فقط...توبگی باشه،هرچی_

 باخته امتم روي مهرتایید ویه کنم تحمل آزمایشگاهو اون پرسنل بار وشماتت بد نگاه تونم نمی نزن،دیگه حرفشم_

 رابترشخ بتونم فقط ،کاش سخته برام آوردن دووم تمنا بارفتن اما...ام زنده که کلفته پوست زیادي تاهمینجاشم...هامو

  ...جهنمو این نکنم

 که یقدمهای...بود خیره میشدند کشیده زمین روي که سنگینی هاي قدم روي بهنام چشمهاي.افتاد راه وسالنه گفت

 غرور وهک برسراین چه.کند رانگاه وصاحبش کرده سربلند اغراق بی هستی تا کوفتند می برزمین محکم چنان روز یک

 داشت،باالتماس ونگهش دوید درپیش او حال ازدیدن طاقت بی دید،بهنام می نرم خاك تپه یک فقط حاال که آمد

  :کرد نگاهش

  ...عشقت جون به میدم قسمت...میکنم مسیحا،خواهش نمیشه باورم من_

  !نده قسم اونو جون بهنام_

  ...قسم رفاقتمون توروبه_

  ...شد خم دستانش میان وسرمسیحا سررفت بهنام چشمهاي
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***   

 هک مرورخاطراتی درپی دلش وچشم بود خیره اتاق گوشه آماده ووسایل چمدان به.بود فرورفته محض درسکوتی خانه

 پر لشد باره یک.داشت قرار تعلقاتش ازخیلی جدایی درشرف وحاال افتاد اتفاق زود چیز چقدرهمه.وبرود جابگذارد قراربود

  ...دلتنگی... دلواپسی. ..زدلهره پرا. شد زآشوب ا

 دخالت با کاري اول درهمین که امیر با قرارمدارهایش.مرورشد چیزدرذهنش وهمه فشرد دستهایش رامیان صورتش

 عمه طتوس محرمیت صیغه باپیشنهاد اما... معمولی نامزدي یک فقط.باشد درمیان تعهدي نبود قرار.شد نغز یکی عمه

 مادرکه حرفهاي با اما رفت پیش چیز همه زدن برهم تامرز است جریان این به راغب بود معلوم که امیري وسکوت

 وبارهد خواست ونمی بود داده آزارشان اواخر دراین حدکافی به.شد خفه تمنا تاآینده بود مردم حرف انگاربیشترنگران

 نوزدرگیره وتمنا میشد دائمی توافق شرط به البته!...همین...موقت محرمیتی..شرط یک به گذارد،فقط جا به بدي خاطره

 عارفمت هاي خواسته امیرباهمه کنارآمدن کوتاه مدت درهمین البته...شدنش دائمی به رسد چه بود بودنش موقت همین

  ...و داشت اودرخواستنش قدمی ازثابت نشان عجیبش وگاهی

  ...و حالم آرزویی... اوراببیند دیگر بار یک توانست می کاش.انداخت می سایه ذهنش روي که بود مسیحا نام هنوز ولی

 آرزو دیدنش هنوز هایش رحمی بی باتمام که گذشت عشقی ازدلش سرخورد پلکش ازگوشه اشک قطره یک

 اگرفتر ودستش نشست کنارش.نماند تارادور ازچشم خیسش چشمهاي اما. کرد راپاك صورتش اتاق به تارا باورود!...بود

:  

  !میکردي استراحت ذره یه_

  :گفت ،آرام تارا حرف به توجه بی

  تارا؟ درسته تصمیمم نظرت به_

  :کرد نگاهش طوالنی تارا

 از قبل زدورو...وندیدیش تودویید دنبال چندسال امیر!..نیست معلوم دلیلش که داد تصمیمی درمورد میشه نظري چه_

  !دهبو ازسرلجبازي تصمیمت نکنه!...خوش روي ازیه دریغ اما میزدم حرف باهات من شد ردوبدل بینتون که حرفایی

  :رافروداد دهانش آب تمنا

  ...و رفت نمی ازدلم که بااحساسی ازجنگیدن بودم خسته!..لجبازي نه...تارا توتنم بود خستگی فقط_

  !کنی یرزندگیباام بري اینکه نه فرارکنی میخواي فقط که فهمیدم عمه پیشنهاد موقع گفتنت ازنه!نه،نرفته رفت نمی_

  :کرد تغییر کالمش ولحن کرد رانوازش دستش ،تارا افتاد پایین وسرش جوشید اشکش چشمه دوباره
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 یتونهم ازازدواج بعد عشق شنیدي تاحاال.بود توعالی واسه حداقل پیشنهادش نظرمن به اما داشت غرض عمه بااینکه_

  ...فکرکن اینجوري امیرم به!...تربشه محکم

  !میزنن حرفشو همه حاال که نبود ازدواج ازاولم قرارما_:سربلندکرد آشفته

  :داد سرتکان تارا

 داره..!.تمنا میگنه،نه همراهی امید بدون جوري توروهمین اون نظرت به اما اتو خواسته گفت توجمع امیرم میدونم،خود_

 فرصت ونخودت به...بکن خودتو توچرانکنی؟سعی...میکنه تالش پس داره نگهت همیشه براي که برتت می امید بااین

  ...وداره کردنت وخوشبخت شدن خوشبخت لیاقت..داره امیرلیاقتشو...بده

  :وافزود آورد او دست به فشاري

 همتو جابذار هم اتو گرفته فراموشی آرزوهاي...نکن ترك شهرتو فقط...جابذاروبرو مسیحاروهم میري،یاد که ازاینجا_

  ...شدي بازعاشق شاید...کردي درك وزیباتر عشق شاید...ببین محبتاشو!..وببین امیر...بگیر فراموشی

 اوفرو وشدرآغ وفقط نشد اما...اي گله کردن خالی براي...دردي ریختن بیرون براي...حرفی گفتن براي لرزید تمنا لبهاي

  ...دارد؟ دنبال به چه رفتن این دانست ونمی میشد تنگ هم هایش غصه براي دلش.رفت

 رسد،غم یم دیگر ساعتی تاربع که کرد اعالم بود خورده صیقل ازشوق که وباصدایی زد تلفن امیر وقتی بعد ساعتی

 ندهوآی دیار یک وراهی وکناربگذارد راببوسد اش گذشته همه تا داشت وقت ساعتی ربع فقط...راپرکرد جهانش تمام

  .....شود غریبه

***  

 دادن موقس وفنگ دنگ باهزار.میزد قدم مدام بابیقراري بهنام اما بود دستانش میان وسرش بود نشسته صندلی روي

 دونب تاخودرابرساند،وقتی گرفت تماس مشترکشان ازدوستان یکی با رسیدن محض به.کند همراهیش کرد مجبورش

  :وگفت کرد نگاهش باحیرت کرد،سبحان رامطرح آزمایش درخواست پزشک نسخه

  ...که کردي کاري بهنام؟نکنه میزنی مشکوك_

  !بجنب...نگوسبحان،حیاتیه وري دري_

  !....آخه_

  !امروزمیخوام همین یانه؟جوابشم کنی تموم درحقمون رفاقتو بلدي نداره،ببینم آخه_

  پسر؟ رزیه خمررنگ مگه_

  !زودباش فقط میدیدم سوبله دوبله پولشو که کیت یه خرجش
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  :داد تکان سري سبحان

  !ازت بگیرن خون بشین فعال کنم هماهنگ باید!خب خیلی_

 عجیلت همه بااین بهنام دانست داد،نمی نمی یاري پاهایش دربلندشدن هنوز که برگشت مسیحا سمت به بهنام نگاه

 الدنب وبه برخاست بازکند اوزبان ازآنکه پیش اما...اش رفته برباد زندگی بر مهرتاییدي زدن..گردد می چه دنبال

 تند ندت که برگشت ساعتی سمت به ونگاهش صدازد وخدارا نهاد برهم پلک بهنام...رفت کرد صدایشان که دخترجوانی

  ...نشود دیر میکرد دعا...دوید انگارمی

 دوید طرفش وبه ازجاپرید بهنام کوچک برگه بایک سبحان آمدن وبیرون بود خودش براي عمري که مدتی باگذشتن

 می بهنام گرفت،صداي بهنام سمت مسیحا به رابانگاهی برگه نخورد،سبحان هم تکان ازجایش مسیحا اما

  :گفت ،فقط رابگیرد برگه لرزید،نتوانست

  سبحان؟ خب_

  :وگفت کرد نگاه مسیحا به سبحان

  ؟ دادي آزمایشو این قبال_

  :گفت اي خفه باصداي مسیحا

  !دلیله بی اومدنم میدونستم_

  :،گفت میکرد نگاهش پریده بارنگی که بهنام به فروغی بی وبانگاه کرد سربلند

  نبود؟ کابوس که شد راحت خیالت_

  :کرد متوقفش سبحان صداي اما برود که روبرگرداند

  !منفیه مسیحا،آزمایشت میگی چرامزخرف_

 که يا برگه ازآن وبعد سبحان جدي درچهره ناباورش ونگاه چرخید که بود سرش فقط.رفت ایستاد،نفسش زمان انگار

  .شد کشیده رویش روبه

  :انداخت قلبش به که اي ولرزه بود تلنگري سبحان صداي

  !نشد دیده توخونت داده،هیچی جواب مثبت که دادي آزمایش کجا_

 اشتنشد نگه توان پاهایش.نبود خودش دست کشید،حالش رخش رابه ونمودارها آمد باال مسیحا لرزان دستان میان برگه

  ...."نه"آمد بیرون اش ازحنجره زحمت به کلمه یک افتاد،فقط صندلی وروي رانداشت
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 شپخ ذهنش در ازدور تمنا باصداي تلخ اي خاطره...کشید اسارت رابه تنش انگارزمهریر...گیرکرد بهت دنیاي میان

 کشنده باتالقی واسیر زده اش زندگی یشه ور بن به خودتیشه بادست...بود؟ کرده چه. .. باد هوهوي شبیه.. پیچید..شد

... لرزید رد،ب هجوم تنش به پاییزي،پاییز شب آن باتداعی...واو شد اي غریبه نصیب بوسیدنش سهم که دستهایی...شد

 اگهانیون سراسیمه...باشد شده اشتباه ،کاش شد سنگین سرش روي باخت سنگین کلمه... باخت... باخت... ترسید

  :شد نزدیک سبحان به مسیحا بزند، حرفی خواست بهنام ،تا برخاست

  ...زود...سبحان آزمایشوبگیر این باردیگه یه_

  :دادکشید وآشفته تاب بی مسیحا که کرد نگاهش زده حیرت سبحان

  !میره ازدستم داره زندگیم همه!بجنب لعنتی...د_

  ...کرد تند پا ناخوداگاه سبحان خورد، چرخ سویش به بسیاري زده حیرت هاي نگاه بادادش

  ...دنبالم بیا_

  ...شد آغاز ها دویدن وتازه

  :کرد زمزمه باناباوري بود،مسیحا قبل جواب همان آزمایش جواب وقتی

  چطورممکنه؟...بودم داده دوبارآزمایش چطورممکنه؟من_

  :گفت سبحان

  !داشته تداخل وعمد انگاري سهل احتماال...شو شاکی ازآزمایشگاهش_

  :گفت باتعجب بهنام

  عمد؟_

  نرفتی؟ نوید آزمایشگاه مسیحا:سرچرخاند دفعه ویک

 تارفتن ودب وقت ساعت یک فقط.رفت فرو درقلبش تیز اي شاخه سه شبیه ساعت هاي عقربه ،فقط نشنید مسیحا اما

  سبحان؟ موتورداره کسی ینجا ا:پرسید واضطراب بادلهره...تمنا

  :کرد نگاهش باتعجب بهنام

  چیکار؟ میخواي موتور_

  داریدیانه؟_

  ...دارن ها دوتاازبچه یکی_
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  ...دردبخورهست به_

  !ایه موتورسوارحرفه بابا،یکیشون آره_

  !پریده زندگیم تمام فرودگاه نرسم دیگه ساعت تایه...سبحان بگیرش،زودباش برام_

  ...آخه_

  :دوید پارکینگ طرف به مسیحا

  !صاحبش دست بدم سفید چک وبیارتایک سوییچ_

  :کرد خواهش وبهنام کرد اونگاه زده شتاب پاهاي به زده حیرت سبحان

  ....موتوروبیار... میره داره سبحان،زنش میدم توضیح بهت بعدا

  ....و موتورگرفت راازصاحب شدسوییچ هرترفندي وبه د دا تکان اینبارسري سبحان

 راهم اطرافش نرسد،حتی و جاده درهمین اوبمیرد براي میداد ترجیح دیررسد بود شکافت،اگرقرار هراس رابی جاده سینه

 یک خدا... فرصت یک.. بگیرد آرام تادلش بارید می کاش...بارید می کاش...داشت بغض آسمان دید، نمی درست

  ...میخواست مهلت ساعت نیم فقط...فرصت

 به کرد،ترسید هرسونگاه به سرگشته...دوید فروگاه طرف وبه کرد رها زمین روي تعادل رابی موتور درمحوطه

. بابغض...انحیر...سرگشته...ازاو نشانه یک حتی...تمنا دیدن درپی کند،چشمانش نگاه پروازها رسانی اطالع مانیتوربزرگ

 زدراکنا مقابلش مردي...رسید هم بهنام دوید،همانجا رسانی اطالع سمت به...نبود تمنا...نبود....آشفته...نبض کم..

  :وپرسید

  پره؟ می کی(.....)پرواز_

  :ازجاپرید مسیحا باداد که میکرد نگاهش وواج هاج ازرفتاراو متعجب جوان زن

  ....مگه؟باتوأم کري_

  :گفت تندي وبه شد مبدل عمیقی اخم به بعد کمی دخترك گرد چشمهاي

  تاحراستوخبرنکردم؟ آقا باش مودب_

  :گفت وملتمس نشست دهانش روي بهنام دست که دیگربزند دادي یاشاید تاحرفی بازکرد لب مسیحا

  !بده جواب سرجیگربذار دندون ،دودقیقه مسیحا پانکن شربه_

 داد ماجرافیصله وجوري جمع باعذرخواهی وبهنام فشرد رامحکم وسرش زد چنگ موهایش میان مسیحا دستهاي

  :گفت عاقبت منت وکلی درهم هایی بااخم دخترك.راتکرارکرد وسوالش
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  !داشت پرواز پیش دقیقه ده_

  :پرسید دوباره...بهنام نگران نگاه وبعد چرخید ناگهانی العملی باعکس سرمسیحا

  باشه؟ نرفته هنوز خانم؟تاخیرنداشته؟شاید مطمئنید_

  !شد انجام وپروازش بیشترتاخیرنداشت دقیقه خیرآقا،ده نه_

 ازقفس مرغ...پرید..تارشد خورد،نگاهش چرخ گردکرد،چشمانش عقب مسیحا سست هاي قدم...پروازیاسقوط؟...پرواز

  ...فناشد چقدرزود...شد تمام چقدرزود...دیرشد زود چقدر...نبود عادالنه...سقوط ویک پرواز یک...پرید

 باران ايه قطره...رفت باال آسمان روبه سرش..میشد کشیده زمین روي قدمهایش...نکشید هم شایدنفس...نشنید صداي

 دیواردنیا...گریست پوسیدگی تامرز باهم مردمغرورزمینی وقلب آسمان قلب..ترشد اوتند هاي اشک کردند،اما تابی بی

 وزانو کند وطپرواز،سق وبایک بلرزد زانوهایش...بلرزد سختی آن از دستانش تا..شود تر سخت برآن تکیه تا شد آنقدرکوتاه

 زیادي...آرزوشد زیادي آرزویش...آرزوشد...محوشد...شد دور آسمان میان زنان چشمک چشمانش مقابل چراغی...زند

  ...زدن وزانو شکستن این بود تلخی اعتراف چه...شکست ومسیحا شد تمام چیز همه...رویاشد

  

  

  :یازدهم فصل

 بغض..بغض شبیه شد،حسی مستولی وقلبش گلو به عجیبی بازشد،حس رویش به که درخانه

 نهاده برهم چشم..کند لمسش امیر سرانگشت نداد اجازه حتی درمسیر...وپرکشیدن جاگذاشتن...دورماندن...دوري

 که است هوایی دلتنگ نیامده دانست ومی بود زده خواب رابه بازخود باچشم که حاال همین مثل زد خواب وخودرابه

  ...داشت؟ واقعا...داشت؟ ارزش فراموشی براي آمدن این..کشد می نفس عشقش فقط

  ...عزیزم اومدي خوش_

 زد ارهفو اشک بسان دل خون.خورد دلش شده تازه برزخم شالقی شبیه که چشمهایش وبرق امیرافتاد به نگاهش تازه

 همانجا و دررابست... وارفت...را دخترك اشکهاي سیل دید امیر. رفت وداخل زیرانداخت سربه کردنش پنهان وبراي

 به امیر که درآنق بود پایین سرش. ونشست راگذاشت کیفش کنارمبل تا کرد رادنبال دخترك قدمهاي بانگاهش. ایستاد

 ستد افتاد صورتش روي اوکه اشک قطره.نشست زانو روي ومقابلش رفت جلو. راببیند اش چهره میتوانست سختی

 سرویس طرف به... احساس همه آن مقابل دیوارکشید بازهم و برخاست تمنا اما کند رالمس صورتش تا برد پیش

 تدانس می که اي وفاصله کرد رانگاه ازدوررفتنش بازهم وامیر رفت بود شده مشخص درشت حروف با که بهداشتی

 ستا محال تمنا دانست می. رفت اتاق وداخل رادرآورد کتش... وبرخاست کشید عمیقی نفس...شود تاپر برد می زمان

 وضع لباس فقط فعال داد ،ترجیح داد تکان سري...و بود کوچک هم خانه دیگر ،اتاق بگذارد اتاقش پابه احوال بااین
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 آن خواست دلش چقدر.بود داده تکیه پشت به وسرش بود نشسته قبل درجاي ها لباس باهمان ،تمنا رفت که بیرون.کند

 لب به دلبخن. شد باز تمنا ،چشمهاي ونشست شد نزدیک که همین... سخت دیواري تابه کند تکیه اش سینه روي سر

  :آمد امیر هاي

  !میاره حالتوجا گرم وآب حمام یه کنی؟ عوض لباساتو خواي نمی_

  :وگفت رادزدید نگاهش تمنا

  بدي؟ نشونم گفتی که سوییتی اون میشه...ممنون_

  :کرد نگاهش وباتعجب رفت باال امیر ابروي

  اونجا؟ چرا_

  :وگفت کرد نگاهش تمنا

  !بود قرارمون _

  ...حاال ولی نبودیم محرم هم به که موقعی آره،اما_

  :وگفت برخاست تمنا

  !رفته یادت وقوالت حرفا نرسیده نشده،نکنه عوض چیزي واال بود اصرارعمه به محرمیتمون_

  :گفت وآرام نرم لحنی وبا ایستاد مقابلش امیر

 که باشم داشته وازت خواهش یه همین میتونم اما شده، عوض نظرت حاال کردم فکر من ،اما عزیزم باتوئه حق_

  ...بگذره منم ذهن فرسخی ازده فکري نیست قرار بمونی؟باورکن همینجا

 ارمیو دیوانه بود اش تشنه که تنی دربرکشیدن براي دلش کهاالن دانست می خودش گفت،حداقل دروغ قشنگ چه

  ...اما کند عطش تارفع کوبد

  :داد ادامه سریع ،امیر بزند حرفی خواست تاتمنا

 میدون توي نه اما بکنم دلت آوردن دست به واسه تالشمو تمام میخوام من... هم همسایه باشیم،نه کنارهم قراره_

  ... تونباشی که خالی

  :زد زل چشمهایش وبه کرد راخم سرش

  !داره دوست اتم سایه حتی دلم باورکن... بیا راه باهام ذره یه_

  "وخاطره صدا یک وبازانعکاس
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  "بیا راه دل بااین ذره یه بابا...میدم زمانی تخفیف من ذره بیا،یه توکوتاه ذره یه_

 چشمهاي تابرق موافقت نشان به داد سرتکان پس میشد تمام باید ها انعکاس رفت،این عقب کمی امیر شدن نزدیک با

  ...میزد زنگ درگوشش هنوز که را دیروز اي خاطره چشمهاي کورکند امیر

  :وگفت کرد اش راهنمایی خودش اتاق سمت به امیر

  میکنم،خوبه؟ استفاده کناري ازاتاق تو،منم مال باشه اینجا _

  :برگشت اوست به متعلق دادمیزد که وسایلی به بانگاهی تمنا

  !میکنم استفاده یکی ازاون ،من خودته اتاق اینجاکه_

 احتر ندارم،پس خصوصی به ساعته،چیز کاریک منم وسایل بردن...جا همین شی،بمون اذیت نداره،ممکنه حمام اونجا_

  !باش

 حرارت مه فاصله باهمان که دستانی ازتب گرنگرفتن براي وتمنا کرد هدایتش داخل وبه کمراوگذاشت راپشت دستش

  ...نشود گرما این بند تااسیر برداشت قدم داشت

  نیستی؟ گرسنه_

  !نه_

  .وبرمیگردم بیرون میرم کنی،من واستراحت بگیري دوش تاتو پس

  !،برو باشه_

  !بزن زنگ داشتی سیوه،کاري خونه توگوشی امم شماره_

 اتاق ابهر وسایل وبقیه کرد راخالی کمد رفت و آمد وباچند کرد وجور راجمع وسایلش سریع خیلی وامیر کرد تشکر تمنا

  .داد انتقال کوچکترکناري

 وان حمام داخل.شد لباسهایش آوردن بیرون مشغول وتازه برخاست هم تمنا شد بسته خانه در که دیگر ازساعتی بعد

 ابهر وسرش کشید دراز.گذاشت وان پاداخل.کرد شره که گرم آب.گرفت بغضش ناخوداگاه بادیدنش که بود کوچکی

 برهم پلکهایش...ها خاطره هجوم میان وذهنش رفت پایین آب گرماي درهجوم داد،تنش تکیه چرمی بالشتک

 ودب ممنوعه حاال که دنیایی ازهمه گریخت می چگونه پس دنیاراپرمیکرد قدیک اش خاطره...آمد مسیحا صداي...افتاد

  !...یادش حتی

***  
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 ومدتش بود هفته یک اسمش.کشید طول هفته چرایک فهمید نمی که بود وسایلی کردن مرتب مشغول

  :وگفت راداد جوابش رویی باخوش همیشه امیرمثل.کرد وسالم رفت بیرون...انگارچندسال

  ...بیرون اومدم،بریم زود کوچولو یه_

 آمد لبش هب روز ازچند بعد لبخند.پیشنهادبود بهترین این شاید وپرگریه کننده کسل روزهاي این کردن فراموش براي

 که یانه بردارد مه پالتو باید االن دانست نمی درست اما.نکشید طول پوشیدنش لباس دقیقه ازچند بیشتر... کرد وتشکر

  : گفت در به کوتاه ضربه بایک امیر

  تمنا؟ داخل بیام_

  !بیا_

  :گرفت طرفش رابه بزرگ اي وبسته شد وارد امیر

 گرمایی توهم نیست،یادمه سرد خیلی ولی بارونیه اینجا روزاي باشه،اکثر مناسبت کردم حس دیدم امروز اینو_

  !میکنه اذیتت پالتو...بودي

  ...کرد رامتعجب تمنا قرمزش تند رنگ با کوتاه بارانی دیدن

  !باشه مونده یادت خوب چی همه اینقدر کردم فکرنمی_

  :گفت محو بالبخندي امیر

  !کن تعجب کردم فراموش رو چیزي تو درمورد_

  :آرامترگفت ، گرفت خود به دیگري رنگ ونگاهش شد محو کم کم لبخندش

  ...و موند دلم به ازت که حسرتایی خصوصا_

 دهزن را قصدجنگیدنش راکه حسی آورد یاد به دوباره تمنا. بود گیر نفس زیادي تمنا صورت اجزاي روي نگاهش رد

. شد سخت وتبش نگاه این تحمل دانست،تاب می برادر رافقط امیر روزي که بادلی آمدن کنار بود زود اما. میکرد

 کند رکوبس نگاهش گرفتن رابا اوعطش خاطر به باز و بیاید خودش به امیر تا گرفت او راازدست ،بارانی تند باتشکري

  ...انتظار این داشت معنا هزاران امیر ودرذهن راگفت شدنش آماده تمنا خیال به... "منتظرتم"گفت فقط. رود وبیرون

 میتوانست گرا تمنا. بود شهرپربارانی آمستردام نداشت،کال چندانی سوز بود باامیر انگارحق ولی بارید می نرمک نرم باران

 کرد وفراموش دید باران شد اگرمی اما باشد داشته شهر رادراین زندگی بهترین توانست ،می بزنه راخط گذشته تمام

  ...را بارانی هاي خاطره

  :کرد نگاهش امیر باصداي
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  بریم؟ کجا اول داري دوست_

  :داد باال تفاوتی ازسربی شانه

  !است کننده وسرگرم خوبه میدونی ندارم،هرجا کشور ازاین زیادي اطالع که من_

 دیگه تايفرص واسه باشه اش بقیه بزنیم چرخ چندجا بریم امروز!توریستیه شهر آمستردام داره،کال زیاد که دیدنی جاي_

  کنم،موافقی؟ آشنات ازدوستامم تا باچند میخوام ،چون

  !نه_

  :کرد نگاهش باتعجب امیر

  چرا؟_

  !مناسب فرصت یه ،بزار دیگه نژاد ازیه وندارم،خصوصا جدید آدماي با آشنایی آمادگی_

  :نکرد اصراري امیر

  نداري؟ اونم حوصله یا بخوریم بیرون شامو میخواي،موافقی خودت که باشه،هرجور_

  ...نشو،باورکن ناراحت_

  !بدتره خودتوکناربکشی هرچی ولی کناربیاي نتونستی بامحیط درست هنوز میکنم ،درك میدونم_

  !میخوام زمان اما میدونم_

  یانه؟ بااینجا کناراومدنت واسه مناسبیه زمان سال ،یه داري حق_

 آرام رامی... بود پوك پوك گذاشت می کنار راهم نام یک اگر که خالی احساس باز... وباز ترس ،بازهمان شد بازسرد تمنا

  :داد ادامه

  کمه؟ سال یه... ات؟ گذشته با.... بادلت؟... بامن؟!... بااینجا فقط نه_

!... هن...رضایت؟ یعنی سکوت. نزند حرفی داد ترجیح. راترساند تمنا واین کرد رارو اش طاقتی بی زود. بود واداده زود

  !بود تردید معناي به اینبار

 رهمراب هایش پلک!... نداشت شکی دراین. بود دار وصدا عمیق آه یک. کشید ارتعاش به را قلبش امیر بلند نفس

 یم دور فضا ازآن که ،همین روند می کجا دانست نمی اصال.ورسیدند شد متوقف ماشین که بود وچقدرخوب گذاشت

 ینا بود داد،معلوم می شهر درمورد توضیحاتی رفت می پیش زنان قدم که طور همان امیر...بود خوشایند برایش شد

 رازد سالیان که بود خارجی یک درحد فکرنکند،اطالعاتش ایران به زیاد که است کرده سرگرم روشی هر رابه خود مدت

 طفازل خالی شهر این زیباي اما کهنه بافت دیدن هم تمنا براي...ساله دوسه مسافر یک نه داشته اقامت کشور درآن
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 جاي به که دید می هم زیادي سواران دوچرخه.بود جالب برایش مردم سواري وقایق شهر میان وجودکانالهایی..نبود

 نیمی هک میلیون یک ازمرز نهایتا که شهر رابااین شلوغشان تهران لحظه یک.اند کرده استفاده ازدوچرخه نقلیه وسیله

 نگاهش امیر. میکرد دلتنگش هم تهران ودم دود حتی.  گرفت می میکرد،دلش مقایسه را بودند پرکرده ها خارجی هم

  :وگفت کرد

  !ببري لذت سواري ازقایق ،هم ببینی روهم کانال کنار وبافت مناظر میتونی سواري؟اینجوري قایق بریم_

 هایش تلخی مامت وساعتی آمد لبش به لبخند بود این حداقلش. افتاد راه به کنارامیر و کرد قبول بود،پس خوبی پیشنهاد

 ازیب شهر این نماي زننده وگول سرسبز ظاهر برعکس ،انگار کرد سرما احساس باران شدن تند با. کرد رافراموش

 سمت هب کندند دل ازقایق وقتی. زد موضوع براین تاییدي مهر امیر وتوضیح روداشتند پیش مردمش سختی سرماهاي

  ...بود وآمد وپررفت شلوغ...رفتند شهر درمرکز رستورانی

  :پرسید امیر نشستند که میز پشت

  میشی؟ بدم؟گرم سفارش برات چاي_

  :گفت بالبخند

  وپرسش؟ نیکی_

  :اوزد بینی به آرام اي وضربه کرد کوتاهی خنده امیر

  !بگیره گازت داره دوست آدم اینجورمواقع... ازسرما شده سرخ بچگیت مثل باز_

 فارشس لبخندش باحفظ وامیر دزدید را نگاهش. شد داغ چایی خوردن بدون تمنا تن که راگفت جمله این لذت با چنان

  ...گفتند نمی نه نوشیدنی این به هم کشور این مردم انگار. داد چاي سرویس

  میخوري؟ چی غذا خب_

  کنه؟ نمی فرقی_

  :وگفت شد خبیث امیر

 داري ستدو جفتشو که هم ،تو کنند می استفاده خیلی وماهی زمینی توفیرنداره،سیب زیاد ها باایرانی هاشون زائقه_

  !دیگه

  :گرفت اش خنده

  یامن؟ داري دوست خودت_

  میخوري؟ ماهی!دارم باشی،دوست داشته دوست که باهرچی تورو من_
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  !آره،خوبه_

  :وگفت شد متمایل جلو به کمی امیر

  بدم؟ سفارش!.. شامه واسه ها هلندي محبوب ازغذاهاي بانمک خام ماهی... متفاوته کوچولو یه فقط_

 دبلن امیر خنده صداي که کرد نثارش وبدجنسی اوزد بازوي به محکم اي ضربه وناخواسته شد جمع درهم تمنا چهره

  ...کرد راسپري خوبی شب تصورش وبرخالف داد اوجواب شوخی استارت. شد

***   

 تمنا اهگ که محبتی... را محبتش ازهرچیز وبیش گذاشت نمی کم برایش چیزي امیر... انگار دوید می هم دنبال به روزها

 فادهسوءاست زیادش ازعشق رضایتش اوبراي که دید می احوال این باتمام اما... مسیحا به وافرش ازشباهت رنجاند می را

 یاد دتم ودراین گذشت ازاقامتش ماه دوسه زود خیلی. شد نمی شکسته بود کرده تعیین تمنا که ومرزهایی کرد نمی

 اي انهخالص محبت به تووانست می بود،کاش عذاب بیشترین واین نمیکرد رهایش هنوز امیر هاي درکنارمحبت مسیحا

 يرو خواست می تا...به رسد چه لرزند رامی تنش هم امیر شدن نزدیک حتی اما دهد جواب میشد ریخته پایش به که

 یانتخ یک.. دهد دیگر اي مردانه محبت به اوتن بایاد توانست ،نمی آمد می مقابلش مسیحا تصویر دهد نشان خوش

  ... شک بی بود محض

  :اوبرگشت سمت وبه گذاشت میز راروي وسایلش امیر

  میخوري؟ چایی_

  :گفت برود آشپزخانه طرف به خواست تاامیر اما کرد موافقت تمنا

  !کن عوض لباساتو برو میکنم،تو آماده من_

 شمخصوص درظرف شیرینی چیدن مشغول برق به ساز چاي زدن از بعد هم تمنا. کرد وتشکر آمد امیر لب به لبخند

  :پرید باال ابرویش شیرینی ظرف بادیدن.شد آشپزخانه وارد امیر که بود مشغول. شد

  بودي؟ بیرون_

  :داد وسرتکان کرد نگاهش تمنا

 هم یمدل همه خوشبختانه... کردم ،هوس خورد فروشی شیرینی به چشمم بزنم قدم رفتم بود سررفته ام حوصله! آره_

  !بود موجود

  ...و میشه پیدا توش چی همه که همینه اینجا خوبی_

  :برگشت تمنا سمت به زده وبهت شد ساکت گاز روي غذاي هاي ظرف دیدن با اما
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  میاد؟ ما ازخونه غذاي بوي واقعا_

 الشح لونرفتن براي...مطلق حسی ،ازبی هیجان از نه البته لرزاند می را تمنا قلب مشترك الفاظ این چرا... "ما خونه"

  :زد زورکی لبخند

 رفتمگ ،تصمیم چرخم می بیکار اینجا تاشب صبح که من کاریه؟ چه خب... گیریم می غذا ازبیرون داریم ماهه دوسه_

  !کنی تهیه ازبیرون غذا نیست الزم ،دیگه بدم انجام کاري یه امروز از

 اازسینهر قلبش قوي مشتی کرد احساس دفعه یک که کند راآماده چاي فنجان تا اوکرد رابه وپشتش زد حرف تند تند

 گرفت رگ تنش وتمام سوزاند را کنارصورتش هایش ونفس شد قفل شکمش روي او وگرم محکم دستان ، کشید بیرون

  :گفت وقتی ،خصوصا

  !من عشق دیوونتم ندیده محبت_

 متزح به که وصدایی پریده رنگ اي چهره با و کشید راعقب سرش کند پیشروي تماس این است قرار کرد حس تا

  :،گفت آمد بیرون ازگلویش

  کنی؟ ولم میشه_

 کرد هاستفاد فرصت از تمنا. داشت باهم وبهت التماس رنگ که ونگاهی شد معلوم اش شده شل ازدستهاي. رفت وا امیر

 تپید می تندي به قلبش اما. کرد چاي ریختن رامشغول خود ظاهر وبه اوایستاد به پشت. کشید کنار راکامال وخودش

 از الفاصلهب چاي ازریختن پس. بود گیر نفس اش سینه روي وسکوت امیر نگاه سنگینی. بود مشهود دستهایش ولرزش

 اتشکريب. نشست ومقابلش آمد بیرون امیر. شد رها مبل وروي کرد فراموش راهم شیرینی کال.  رفت بیرون آشپزخانه

 اما باشد آرام کرد وسعی وجورکرد راجمع خودش تمنا. شد خوردن مشغول درسکوت و رابرداشت چاي فنجان کوتاه

 داخل که رفت حمامی سمت به گرفتن دوش بهانه وبه شد بلند چاي خوردن از پس که فهمید ،انگاراوهم بود سخت

 خفه تداش. داد می رافشار گلویش سنگینی بغض. رفت اتاقش سمت وبه ازجاپرید تمنا. بود نشیمن کوچک راهروي

 شا گونه روي که اشک هاي قطره... دهد نجاتش برزخ ازاین تا صدازد... زد راصدا وخدا کشید گلویش زیر دست. میشد

  ...."مسیحا تو به لعنت"کرد گریه و فشرد دستانش میان رامحکم صورتش... که راخواست آغوشی دلش گرفت راه

 داص بی آمد صدا بی که طور همان. میزد چنگ دلش به که وحسرتی است انقالب این گر نظاره که ازنگاهی خبر بی

... خیدچر در کنار آویز روي ونگاهش رفت بیرون تعلل باکمی... ازجاپرید تمنا آمد درخانه صداي که وزمانی برگشت هم

 این چرا...کرد رها را اش گریه هق وهق برد پتو رازیر ،سرش برگشت اتاق وبه گرفت شدت اش گریه... نبود امیر پالتوي

  ... کرد می رازایل هایش خوشی تمام هاش قراري بی با دل

***  
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 شد نگران .گذشت می امیر ازرفتن ساعت چند. کرد نگاه ساعت وبه شد خیز نیم تلفن باصداي که گذشت چقدر نفهمید

 تسس پاهایش ناخوداگاه. آمد ازبیرون آرام اي مکالمه وصداي شد قطع تلفن صداي که دهد راجواب تاتلفن وبرخاست

  :ایستاد وهمانجا شد

  !،خوابه دایی زن خوبه_

_....  

  !بگیره تماس باهاتون میگم چشم اومدم، تازه کارداشتم بیرون منم ،راستش ندیدمش نه_

 اما جاخورد باتقری بادیدنش. اوبرگشت سمت به تلفن کردن باقطع همزمان وامیر شد تمام دیگر کوتاه جمله باچند مکالمه

  :وگفت زد لبخند فورا

  خبره؟ چه خانم؟ خواب ساعت_

 آرام. زد نمی دوباره شروعی براي استارت میشد کات ووقتی داد نمی راکش ماجراها این امیر که بود خوب قدر چه

  :گفت

  رفتی؟ کجا_

  !خوابیدي دیدم واومدم بگیرم ،رفتم کمه ایرانی اصیل نوشابه یه شما پخت دست خوشمزه باغذاي دیدم_

  :گفت ویخ شل لحنی با

  !نداره خوردن دیگه غذا اون_

  ...ها امه گرسنه ،من نیفتاده واسش واتفاقی کردم وکم اش شعله نباش،من نگران_

  :وگفت زد لبخندي زحمت به تمنا

  !میکنم آماده ،االن باشه_

 میکرد ایشتماش سینه به دست امیر. وبرگشت پاشید صورتش به آب مشتی. دید آماده را میز شد آشپزخانه وارد وقتی اما

  :کرد اشاره میز به وابرو ،بالبخند

  !چیدمش خوب_

  :گفت حال ودرهمان شد وبرنج مرغ دیس پرکردن مشغول تمنا

  !بخورم خونه این درد به مثال خواستم شب کشیدي،یه زحمت_

  :گفت گوشش کنار وآرام شد خم نشست که تمنا. کشید اوعقب رابراي صندلی سپس گذاشت میز روي را ها دیس امیر
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  !بزرگه نعمت یه هستی خونه تواین که همین شما_

  :نشست کناري صندلی روي وامیر زد لبخند زحمت به تمنا

  !ما لوس دایی دختر کرده چه ببین.یاخجالت؟ بخوریم غذا حاال خب _

  روگفتی؟ کلمه این باز...اه_

  !بدم حرصت ،خواستم میاد بدت میدونم_

  !امیر نمیشی عوض وقت هیچ_

  :زد زل او چشمهاي وبه کرد سربلند امیر

  !میمونه باقی عاشق امیر همون همیشه امیر ، نکن شک_

  :رابرداشت او وبشقاب زد لبخند زود امیر که بزند حرفی بازکرد لب تمنا

  !من بعد بخور خودت شما اول_

  باشم؟ ریخته سم توش میترسی_

  !هست هم بهتري حالي راه هرچند... وتمام میکشتی ،منو بود خوب که اومد برمی ازت کار این اگه_

  چیه؟ منظورت_

  !میگم بهت بعدا_

 تمنا لويازگ زحمت به ها لقمه اما. شد مشغول وتمجید تعریف وبا پرکرد میتوانست که تاجایی را خودش بشقاب سپس

 باتشکر.. برزخ؟ بااین میکرد باید چه. است درپیش چه دانست نمی هنوز. ترسید می اش رابطه ازعاقبت. رفت می پایین

 معج مشغول داد ترجیح احوال بااین بود خورده زورکی چندقاشق فقط او ،برعکس آمد خودش به غذا بابت امیر غلیظ

  ....غذا خوردن بابت نشد پاپیچش زیاد هم امیر اینکه بابت بود ،خوشحال شود میز کردن

  :وگفت کرد نگاهش امیر. رفت وبیرون کرد راآماده ،چایی آشپزخانه کردن ازمرتب پس

  !دارم کارت بشین بیا_

  :نشست مقابلش مبل وروي رفت طرفش به

  شده؟ چیزي_

  بدي؟ تحصیل ادامه خواي نمی.. برات دارم فکري یه ولی!نه_

  :داد سرتکان مستاصل
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  !ندارم اشو حوصله میکنم فکر... دونم نمی_

  تحصیلت؟ ادامه از بهتر ،چی کنی سرگرم خودتو جوري یه باید باالخره_

  :داد ادامه تمنا باسکوت

  !نام ثبت واسه بري همینجا که میدم کاراتو ترتیب_

  !امیر ندارم تسلط زبان به هنوز من_

  !کافیه بشه فول انگلیسیت زبان_

  !دارم گیر توهمونم_

 مانتز تمام دیگه هم!. بگیري کمک ازاونم ،میتونی هست هام ازبچه یکی البته میکنم کار باهات خودم! خب خیلی_

  !کنی می روباز آشنایی باب بااطرافیانتم کم کم هم نمیشه تلف توخونه

  دوستت؟ ایرانیه_

  !ببینه توروهم مایل ،اتفاقا میزنه حرف خوب داره،زبونمونم ایرانیها به خاصی عالقه ولی!نه_

  مرده؟_

  ،دیگه؟ بشه خوب باخانومش توهم رابطه فکرکنم البته دوستم، باهاشون که وشوهرن زن یه_

 ،امیر برگشت وقتی. برخاست چاي آوردن وبراي کرد تشکر فقط ،اینبار شد شرمنده همش پشت وجواباي ازسوال تمنا

  :گفت

  چیه؟ نظرت خوب_

  !،مرسی خوبه_

  خوبه؟... کاخ براي میذاریم قرار آخرهفته واسه فردا_

  باشه؟ چرابد_

  ....و ریزه می هم به یهو خوبه چی همه میکنم فکر من که زمانی درست آخه_

 هک بود خیال خوش چه! ،ماند می درذهنش واتفاقات نبود ریلکس هم خیلی امیر پس. اوگریخت ازچشمهاي تمنا نگاه

 نشستندن هم کنار دیگر ساعت ازنیم بیشتر. نداد ادامه دیگر که فهمید انگاراوهم. خورد رامی بشر این خونسردي حسرت

 وهرکدام بردند می رنج بالتکلیفی ازاین هردو... نشد بسته تاصبح کدام هیچ پلک اما رفتند اتاق سمت به بخیر وباشب

 نداشت شدن نزدیک وحق بود درجوارش وحاال سوخت درفراقش سالها که عشقی به رسیدن درعطش امیر... نوعی به
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 هک محبتی درمقابل کند باید چه دانست ونمی میشد تر زنده کشید می دارش به هربار که حسی ودار درگیر وتمنا

  ...میگیرد

***   

  :تگف معترض.افتاد سرفه وبه داد راآزار مشامش سرعت به وتیزي تلخ شد،بوي اتاق وارد در به کوتاه اي ضربه با

  اتاق؟ این تو زدي آتیش چی_

 طرفش هوب رابست در. دید پنجره پشت را او تکیده وقامت خورد چرخ اطراف در گرش کنکاش نگاه نشنید جوابی وقتی

 شیدنسرک با. شد میخکوب درجا ساکت و شد گرد چشمهایش او دست کنار بطري بادیدن که بزند حرفی ،خواست رفت

  :گفت وعصبی آمد خودش به او دست پر جام

  !شی الکلی بود مونده ،فقط شد اضافه محسناتت به چی دیگه.. واال حضرت آفرین_

  :بزند تشر و بکشد دستش رااز آن بهنام تا برد باال را لیوان ودوباره زد پلکی ،فقط اورانشنید صداي اصال انگار مسیحا

  چیه؟ کارا این... مسیحا بکش خجالت_

  :وگفت کرد نگاه چشمهایش تو صاف مسیحا

  !نیست مربوط تو به_

  !رو بازي این کن بس! فهمیدن همه بابا خب عاشقی؟ کنی،اینکه ثابت ومیخواي چی_

  :شد ولو تخت ولب کشید اش کالفه صورت به دست

  !بهنام وبرو بردار ازسرم دست_

  !برمیگرده تمنا اینجوري روانی؟ کنی غرق ب/رو/ومش سیگار تو خودتو که کنم ولت_

  !میرم می که من_

  !میشی ذلیل ،فقط میري نمی جونم نه..ات عمه ارواح آره_

  !نیومده باال من سگ روي تااون چاك به بزن بهنام... د_

 ودست وا فریاد مقابل زد ،پوزخندي ببیند وهرحرکتی بشنود ازاو اخیر ماه چند دراین لفظی همه بود کرده عادت که بهنام

  :گفت سینه به

  نرم؟ اگه کارکنی چه میخواي مثال...الهی جناب میترسونی بچه..هه_

  :وگفت داد فشار دستانش رامیان سرش مسیحا
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  !بهنام ازسربردار دست توروقرآن_

  :گفت گوشش کنار وآرام نشست کنارش بهنام

  !دیدم رو هانیه امروز_

  دیگه؟ کیه هانیه_

  !سهنده زن عبارتی به که تمنا دوست

  :کرد سربلند وناگهان ماند ساکت چندلحظه مسیحا

  چی؟_

  !شنیدم چی میگم درنیاري بازي دیوونه. اگه_

  داشت؟ خبر ازتمنا... بزن نکش،حرفتو گرو بهنام_

  :وگفت داد سرتکان بهنام

  !میکنه زندگی درسته،باامیر داري که اطالعاتی_

  میدونم،کجا؟ که اینو خب_

  !اونجاس ولی... نمیده که دقیق آدرس!..آمستردامن_

  :پرسید خفه وباصدایی داد رافرو دهانش آب مسیحا

  کرده؟ عقدش_

  :داد سرتکان بهنام

  !بوده قطعی نامزدیشون انگار ولی نفهمیدم اینشو_

  !بهنام نپیچون منو_

 اینا میفهمی خودت!ایران برمیگردن دوباره عروسیشون اما داشتن ازدواج قراره شده؟گفت چی نفهمیدم مسیحا جون به_

  چی؟ یعنی

  :رافشرد هایش وشقیقه شد تنگ مسیحا چشمهاي

  ...اگه ولی هست فرصت هنوز یعنی_
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 سنتی وادهخان باوجود.نکند وخطایی باشد تمنا کنار آتشین عشق آن با امیر میشد مگر.زد موهایش به وچنگی برخاست

  :وبرگشت تیرکشید اندیشه این با فقراتش ستون.بودند هم محرم حتما آنها

  !بریزم توسرم خاکی چه من باشه کرده عقدش اگه بهنام_

  !برگرده وارباشی امید ،باید نیست معلوم چیزي که فعال_

  چی؟ زد مخشو پسره همونجا چی؟اگه برنگشت وقت هیچ اگه_

  !باشه افتاده اتفاقم این چندماه تواین نیست بعید_

  :وگفت کشید رادرهم هایش اخم ،بهنام مسیحا وسرخ تند بانگاه

 باشه کرده دشمنی یا اشتباه لعنتی آزمایشگاه اون درصد یه فکرمیکردي بودي گرفته خون خفه بازي باقد که موقعی_

  !نبود االنت وروز حال ،این

  !دنبالش میرم_

  :شد گرد بهنام چشمهاي

  ؟ چی_

  :گفت اطمینان با مسیحا

  !هلند برم باید_

  ...و خارجین جمعیتش نصف ؟اونجا اي نشونه چه شدي؟با خل_

  ! منه حق تمنا میکنم، پیداش باشه کاه توانبار سوزن_

***   

 کرد حس.کرد متوقفش سالمی صداي که برگشت ماشین سمت به مدرسه داخل ازرفتنش وبعد رابوسید سوگل گونه

 اش هوچهر راداد سالمش جواب حیرت همان با. بود مسیحا. بود شنیده درست!... نه اما برگشت ،باحیرت کند می اشتباه

 یم ازچشمهایش ریختگی هم وبه کالفگی. بود متفاوت داشت ذهن در ازاو که تصویري آخرین با چقدر. گذراند راازنظر

  ...و داشت حق شک بی. افتاد هایش وبیقراري تمنا یاد. بود نخورده دست اش گذشته غرور و جذابیت اما بارید

 کرد کج راه دیدارشان بودن اتفاقی خیال به. باشد داشته معقولی رفتار کرد وسعی ریخت رادور خیاالتش تمام سر باتکان

  :گفت مسیحا که

  !دارم حرف خورده یه... تارا_

  :وتکرارکرد کرد نگاهش عجیب باحالتی تارا
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  چی؟ درمورد... حرف؟_

  ....تمنا_

 و دکشی هم رادر هایش اخم. رفت رژه چشمانش مقابل تمنا بیقراریهاي ودوباره لرزید دلش او کالم بالحن چرا نفهمید

  :گفت

  !باشه مونده حرفی کنم نمی فکر_

  !بشنوه باید تمنا که دارم زیادي نگفته حرفاي من_

  :وگفت رفت تر نزدیک قدمی

  !تو سراغ اومدم که نداشتم پدرتو پیش رفتن روي حقیقتش_

 براي حتی هک دلیلی به اونم شد تموم خودتون خواست به که بود وتمنا شما بین نسبتی یه روزي یه... الهی آقاي ببین_

 کنم ینم فکر. شد وتموم افتاد اتفاق این ولی جدایی بزرگی به برسه چه نیست کننده قانع هم کودکانه قهر یک

  !باشه داشته کسی واسه نفعی شده بسته پرونده یه بازکردن

  !میخوام رو تمنا هنوزم ،من نشد بسته وقت هیچ من دل پرونده_

  !دیره شدنتون پشیمون واسه واقع نداره،در اي فایده هیچ گفتنش_

  !تلفن یه یاحداقل میخوام آدرسشو... هلنده تارا؟میدونم کجاست تمنا_

  بشه؟ چی که_

  !بدم توضیح براش باید_

  :وگفت فشرد رابرهم هایش پلک لحظه چند تارا

 براي تا یادم کنا باخودش داره تازه حاال کشید عذاب خیلی ازجداییتون بعد ،باورکن کن ،فراموشش نرو تمنا سراغ لطفا_

  ...،پس شه آماده جدید زندگی یه

  :پرید تارا حرف ومیان زد برق مسیحا چشمهاي

  !نبوده درکار رفته،ازدواجی باامیر درسته،فقط حدسم پس_

 هک چیزي ،به شد مهار مسیحا دست به تارا داده آب بند بود؟ رفته تمنا دنبال کجا کرد،اوتا نگاهش باناباوري تارا

  :کرد خواهش دوباره ،فقط رسید میخواست

  !شم سرگردون ازاین بیشتر نذار ولی میکنم پیداش ندي ،اگرم تارا بده بهم آدرسشو میکنم تمنا_
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  ...دیگه ،تمنا بري خواي می چی دنبال_

  !درسته حدسم که بگو فقط خوام نمی نشونی هیچ کنی،اصال ناامید منو تونی نمی حرفت گرفتن پس با_

   مسیحا، کن گوش_

 ،نذار هکافی تمنا شدن دلبسته واسه همین کنند می زندگی باهم دارن ماهه شیش ولی نکردن ازدواج هنوز اونا! درسته

  !بریزه هم به دیدنت با دوباره

  !ذاره نمی کنارم راحتی این به دونستم می_

 او رانگا اما زد صدایش تارا. رفت ماشین سمت به وباسرعت کرد تشکر او،مسیحا واري امید همه ازاین کرد حیرت تارا

  ...داشت عجله ازاینها بیش

***   

 از تر تسخ_: زد اش شانه به ودستی خندید ماریا. کند معنا رامناسب جمله کرد وسعی رافشرد اش شقیقه بادوانگشت

  !داشتی هم خوبی خیلی پیشرفت تو تازه!بگیرم تایاد کشتم خودمو ،من تمنا نیست فارسی زبان

  :کرد نگاهش بالبخند تمنا

 که ودب انگلیسی زبان همین خاطر به اصال!نمیکشه ازاین بیشتر مغزم کن باور اما ماریا داري دلداري قصد میدونم_

  !اینجا به برسه چه ندم،دیگه توایرانم تحصیل ادامه دادم ترجیح

 شتربی باتو ،انگار نذارم کم من که پیگیره مدام مدت ،این بدي ادامه تحصیالتتو حتما داره دوست خیلی امیر اما_

  !تامن داره رودرواسی

  :وافزود کرد نمایی دندان خنده

 ، وباشهت امیربه محبت اندازه به بازم کنم نمی فکر ولی داره دوست خیلی منو جین ، میشه حسودیم بهت داره کم کم_

  !بهتره دیدنش اما بودم شنیده زیاد ها شرقی وعاشقی ازعشق

 میرا کنار هم امروز بودن! من رسوایی شد عاشقی عاشقی؟عاقبت کدام"زد پوزخند مقابلش زن باوري خوش به تمنا دل

 لبخند طوفق نگفت چیزي اما "!شد می تعبیر دیگران براي اشتباه به داشت که اي عالقه ،نه عادت یک بود شده فقط

 خودش براي ماریا! بود خوبی معجون وروحش ذهن آرامش براي.کرد دعوتش قهوه خوردن به ماریا بعد دقیقه چند. زد

 هاي نوشیدنی به زیادي عالقه هایشان همسایه برخالف پرباران کشور این مردمان که بود جالب تمنا براي.آورد آبمیوه

 بارهاي احوال این نداشت،با چندانی رونق هم تولید زمینه در دهند،حتی می راترجیح طبیعی هاي وآبمیوه ندارند الکلی

  !نداشت وجود ممنوعیتی مورد ودراین شد می دیده ها خانه گوشه کوچک

  :وگفت شد نزدیک کمی شده باریک باچشمهایی ماریا که میکرد رامزه تلخش قهوه
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  بپرسم؟ ازت خصوصی سوال تا چند دارم اجازه_

  :آورد لب به لبخند تمنا

  !بپرس ، میکنم خواهش_

  واقعا؟ نامزدي باامیر تو_

  :رفت باال ازسرتعجب تمنا ابروي

  چطورمگه؟_

  !نامزدي به برسه نمیشه،چه دیده هم دوستی درحد اتون رابطه آخه_

  :پرسید باگیجی تمنا

  شکلین؟ چه نامزدا ماریا،مگه نمیشم منظورت متوجه_

 من لباعق بیشتر تانامزدش توخواهرشی گفت می امیر اگه!... میکنه فرق اشون رابطه خب ولی ندارن خاصی شکل_

  !اومد درمی جور

  :وگفت گذاشت میز راروي فنجانش تمنا

  !باهم داره فرق خیلی ما توفرهنگاي نامزدي تعریف خب ولی داري حق_

  ...اما کنید می رعایت محدودیاتی یه میدونم،شما_

  :داد ادامه ودوباره کرد سکوت اندکی صحبتش ادامه جاي به ماریا

 شدیم شناآ تازه که موقعی! دوسته ،بامنم باجین خوبش رابطه باشم،جداي امیروشناخته میکنم فکر سال چند این تو_

 ،قبل شد عوض دفعه یه ولی... زیاد داد نمی نشون کسی به خوش ،روي بود نبود،عصبی مناسب احوالش اصال

 یعنی... اراینب آوردم باخودم آرزومم شاید گفت امد می که موقعی ،فقط افتاد اتفاقی چه دونم نمی کشورتون به ازاومدنش

  توبودي؟ آرزوش

  :گفت وآرام کرد نگاه میز روي چوب کوچک گلدان به تمنا

  !دونم نمی هنوزم_

  نیومدي؟ باهاش پیش سال چند همون چرا پس_

  !شدم عاشق چون_

  :کرد نگاهش باتعجب ماریا



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴١٧ 

 

  ازامیر؟ غیر کسی_

  :داد باال ته راتا وبورش نازك ابروهاي ماریا. بود پاسخ بهترین تمنا سکوت

  !بگیري ونادیده عشقی چنین تونستی که داشته دوست بیشتر حتما_

 حاال جنگید بخاطرش که عشقی کردن فراموش ؟براي بود عاشقی کجاي حاال اما راداشت حس همین تمنا روزي

  !نبود رفتنی او یاد.بود بهانه همه. بود دور تعلقاتش ازهمه ها فرسخ

  :گفت محتاطانه و برد پیش راکمی سرش ماریا

  میکنی؟ فکر بهش هنوزم_

 ودخ که حقیقتی گفتن است،هرچند اعتماد قابل که بود کرده ثابت مدت دراین بود،حداقل داري وراز مهربان زن ماریا

  :گفت آرام ولی ،صادقانه داشت تردید که ،بااین نبود سخت خیلی دانست می هم امیر

  !تلخ آرزوي یه شده کردنش فراموش که دارم ازش خوب خاطره اونقدر اما پازد پشت بهم بد_

  :وگفت گرفت اورا دست ماریا

  !تمنا کنه نمی راضیت که نمیشه،خاطره محبت که خاطره_

  :گفت بادرماندگی تمنا

  ...ولی جنگم می اون یاد با دارم امیر کنار ماهه شش_

  میکنی؟ فکر بهش بازم ببین موقع واست،اون کنه وپر خالیش جاي بذار_

  :داد فشار تر رامحکم دستش وماریا زد یخ تمنا تن

 پیش مترک هاتون ازدواج از تاقبل که ایرانیا شما واسه ،بخصوص میکنه اش وابسته که داره نیازهایی یه مرد مثل زنم_

  ...و کنید تجربه رو رابطه میاد

  :وبرخاست کشید راپس دستش اضطراب با تمنا_

  !میشه ،دیر ماریا برم دیگه باید من_

  :گفت وبالبخند برخاست ماریا. نماند سوالی جاي که بود معلوم آنقدر وروزش حال

  !دنبالت میاد گفت که امیر_

  !بهتره برم زودتر_

  :وگفت راگرفت دستش دوباره ماریا کند خداحافظی خواست می وقتی.شد رفتن آماده زود خیلی وتمنا نکرد اصراري ماریا
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  ....و کردي ازدواج بار یه که توهم!نمیدي ازدست رو ،چیزي داره ارزش امتحانش بار یه باورکن_

 تهوع دچار کردمی سنگینی وگلویش قلب روي که اي رحمانه بی. فشار از بایستد دیگر دقیقه چند فقط اگر بود مطمئن

 اما بارید می نرم برف. شد جمع درپالتویش. وگریخت کرد وخداحافظی رابوسید ماریا گونه زود خیلی. ،بنابراین شود می

 گلویش در پنهان ،بغض فشرد برهم وپلک کشید را دهانش ومقابل گردن دور را شالش. بود سوز استخوان سرما

 قیعش به خیانت. کرد رها شالش راپشت بود هلند زمستان عجیب ازسرماي تر سوز استخوان که هقی وهق راشکست

 امشواند پالتو روي کم کم ،برف داد می آزارش جنون تاسرحد. هم فکرش اما بود حماقت بود شده بسته اش پرونده که

 شده کنده نام و میخورد خط زندگیش تمام ساعت یک براي کاش ، شد تلمبار قلبش روي بیشتر هایش وغصه راپوشاند

  ...اما بود راه بهترین این شد،شاید می محو احساسش برشیشه

 تیراح زن ماریا ، گرفت می گر گذرد می درفکرش چه ازاینکه ، میکرد حس صورتش روي مدام را امیر نگاه سنگینی

 یخواستم ودلش شد می حس بی هم فکرش با. باشد گفته هم امیر به گذاشت درمیان او با که حرفهایی نبود ،بعید بود

 کندترین ساعت هاي عقربه ، نداشت سکوت این برشکست اصراري هم امیر اینبار که بود ،عجیب اوبگریزد نگاه ازپیش

 نیاورد طاقت یشترب دیگر دقیقه ،چند ببرد پناه اتاق به خوابیدن بهانه به تاحداقل رفتند نمی پیش وانگار راداشتند حرکت

 شاخه هس مثل سرش گل. گرفت دستهایش رامیان وسرش نشست تخت لب. برد پناه اتاق به کوتاه بخیري باشب و

 بکس سرش کرد،انگار پرت اي وگوشه کشید بیرون موهایش راازبین آن کالفه.داد می وآزارش رفت می فرو درسرش

 مدت دراین. کرد تعویض راحتی بالباس را ،لباسش کرد نمی رهایش وغریب عجیب وخیال فکر همه آن حجم اما شد

 راحت باسهايازل بود نرسیده هم فکرش به ،حتی شد می ختم وشلوار بلوز به و مناسب لباسهایش میتوانست که تاجایی

 توپ. میکرد آرامش کمی مطلق تاریکی هم هنوز. کرد راخاموش چراغ!!!!کند استفاده است محرمش مثال که مردي مقابل

 اما دندا ،جواب درخورد به جان کم اي ضربه که گذشت کوتاه دقیقه چند. غلتید پهلو ،به افتاد تخت روي و زد راکنار

 پیشروي گلویش تا که او نفس مانند آمد کش سایه. افتاد مقابلش دیوار روي امیر بلند قامت سایه ومتعاقب شد درباز

. شستون ازجاپرید فنر مانند نشست اش شانه روي اوکه ،دست شد قفل همانجا سرش باالي امیر بارسیدن وانگار کرد

  !...بود شده ساز وسایه میکرد راروشن اتاق نشمین آباژور از کمی نور

  :شدند نزدیک هم به که رادید امیر ابروهاي

  ترسیدي؟ زدم،چرا در که من_

  :نشست تر وجور جمع وکمی داد دهانشراقورت آب

  !میبرد خوابم داشت! خوردم نترسیدم،جا_

  ؟ بیاري پناه تواتاق که بهانه یه شده خواب_

  چی؟ یعنی_

  !بپرسم ازتو باید من اینو_
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  رو؟ چی_

 ماریا ،حرفهاي ترساند می را تمنا که ،معنایی داشت ،معنا نبود همیشه مثل نگاهش کرد، نگاهش وطوالنی ساکت امیر

 رفک که میزد تند قدر آن قلبش. شد می وغریب عجیب اینگونه باید امیر هم امشب وهمین خورد زنگ گوشش در

  :گفت ودوباره گرفت دلهره بیشتر سکوت ازاین. بپرد وبیرون رابشکافد اش سینه دیگر اي ثانیه میکرد

  میخواي؟ چیزي امیر؟ شده چی_

  :وگفت رفت پیش کمی امیر سر!.. چرانفهمید.. یالبخند؟ بود ،پوزخند رفت باال امیر لب گوشه

  بدي؟ بهم میتونی تو هم فقط که چیزي ،یه آره_

  سرت؟ به زده شبی نصف_

  !آره کن فکر تو_

  :شد جمع درخودش بیشتر وکمی کرد حس باال به پا ازانگشت را تنش کردن یخ تمنا

  !خودتو نکن لوس برو شو بلند_

  چی؟ نرم_

  .. .. " چی؟ نرم"بود آشنا چقدر جمله این

  :وگفت کرد اخم

  !میرم من ،پس مزه بی_

. شد پرت اتقریب قبلش جاي به کشش وبااولین کرد اوگیر دست میان دستش مچ که وبرخاست زد پتوراکنار باحرص_

  ...رفت فرو آغوشش در بیاید خود به تمنا وتا گرفت قرار کنارش امیر. ایستاد ازحرکت کوتاهی فاصله در شک بی قلبش

  :گفت وبلند داد تکانی را جانش نیمه وپاي دست

  میکنی؟ اینجوري چرا_

  :کرد نگاهش وکمی گرفت راباال سرش امیر

 راه یه بارم یه بذار... ازم هرشبت کردن فرار میشه اش ،نتیجه آوردنت دست به واسه میکنم تالش دارم ماهه چند_

  ،خوبه؟ شد عوض چی همه شاید کنم امتحان دیگه

  !کردم اعتماد تو به من امیر_

  !بخوري اعتمادتو چوب نیست قرار_
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  :نشاند وکنارش اوراگرفت ودست نشست

 دمق توهمون العملت باعکس بردارم قدمی اومدم هروقت ،یعنی نیام طرفت دلم خواهش باهمه کردم سعی مدت تواین_

  !شدیم هم معطل فقط ،اینجوري میشم خسته دارم دیگه اما زدي زمینم اول

  :گفت تمنا

  ...که میزنم حرف بابام با صبح من ، نیومده پیش مشکلی حاالم_

  معرفت؟ بی برگردي که_

  ...که بود همین ازاول قرارمون_

  !بستی منو راههاي توهمه اما کنم تالش آوردنت دست به واسه من قراربود_

  گفت آرام کوتاه بامکثی

 شتربی خیلی توقلبت وسهمش مسیحا جاي هنوز که میدونم!.. گفت بهم جین زده،یعنی حرف باهات ماریا میدونم_

  ..ازمنه

  ...میخوامت بازم ولی دونم می

  :گفت وآرامتر چرخاند خود سمت اورابه رت صو

  ... ولی گفتنش ،سخته بااوناست حق شاید_

  :برخاست و چنگزد موهایش به کالفه

 گرفتی یشدرپ تو که احوالی ،بااین بدم فرصت بهم ولی قلبتو همه بعد بگیرم اول وخاطراتشو اون جاي تونستم شاید_

  !رسم نمی بهت بدوم من هم دیگه صدسال

  ...را دستش زیر پتوي اش وپنجه داد رافشار تمنا گلوي بغض

  :راگرفت دستانش و نشست پایش مقابل امیر شد سرازیر که اشکش

 اهراظ حتی تاخودت.. . تونم نمی ولی کنم مجبورت خواستم... چرا ،دروغ کنم مجبورت تونم نمی من ، بهش کن فکر_

  ...باشه الزم فرصت یه واقعا شاید... هفته آخر تا بکن فکراتو... تونم نمی نخواي هم

  ...من امیر_

 کنی تافکر باشه کنارتم خوام نمی.. پیشت میاد ماریا.. . جین خونه میرم روزو چند این منم! نگو هیچی فعال!..هیس_

 ولی ممیکن صبر عمرم لحظه آخرین تا باشه والزم میمونم عاشقت همیشه من باش مطمئن بگیري هرتصمیمی ،بازم

  ،باشه؟ کنی فکر بهش که بده قول
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 ودست دافتا تخت روي تمنا. رفت وبیرون اوزد موهاي به اي وبوسه ،برخاست آمد امیر لب به ولبخند خورد تکان سرتمنا

  ...آمد می در ازجا داشت انگار که گذاشت اش سینه روي

***   

  :کرد دعوتش داخل وبه گرفت اش خنده شد مواجه که ماریا باز بانیش

  ماریا؟ داره معنایی چه خنده این_

  :کرد آویزان را وپالتویش زد اي قهقه سرخوشی سر از ماري

  !آیید برمی هم ازپس خودتون فقط... واطواراتون ادا بااین ایرانیا شما ازدست_

  :رابرداشت یکی تعارف بی وماریا آورد داغ دونوشیدنی تمنا

  !میخوره هم به وبارونه برف ازهرچی حالم دیگه... میشه،اوه سوز استخون داره سرما دوباره_

  !ماري نکن ناشکري_

 تنباگف تمنا که سوالی نشان به گفت هومی اش نوشیدنی نوشیدن ودرحال زد گوش راپشت خیسش موهاي ماریا

  .کرد باز خودش ازسر "هیچی"

  :کرد راباز وکالف گرفت دست رابه کالم رشته سر دوباره بود حرافی دختر ذاتا که ماریا اما

  آخه؟ تیپو وخوش جوون مرد این دادي فراریش چرا_

  !خواست ،خودش ندادم فراریش من_

  !بدي آره ادا بدون بیاد کمت ترسیدي_

  !توگرفتی روهم لقمه ،این کن بس میکنم خواهش ماریا... اه_

  .کنم ثاواب خواستم شما قول به_

  !تاتشویق داره تنبیه بیشتر تو کار این بعدشم... ثاواب نه ثواب اوال_

  ...که نبودیم نامزدم هنوز وجین من.. چی؟ که آخرش! دختر تو میگیري سخت چقدر!.. اوووه_

  !کردي تعریف واسم صددفعه... ماري کن بس واي_

  !بگم اش ازبقیه شده تکراري خب_

  :برد راباال ودستهایش گرفت اش خنده تمنا ازنگاه
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  !نمیگم دیگه... تسلیم... باشه_

  خوردي؟ شام_

  !بخوریم باهم اومدم! نه که معلومه_

  :وگفت رفت سرش پشت ماریا.کند راآماده شام وسایل تا برخاست تمنا

  !کردم پیدا دیگه ایرانی دوست تمنا،یه راستی_

  !ها میکنی شکار ایرانی میگردي تو... ا_

 کرد ورهاش شد عصبی نامزدش!میکرد بحث قرمز بازار سر بانامزدش داشت که بود جالب ،برام بود اتفاقی یکی این_

  !کنم آرومش مثال تا سراغش ورفتم کرد گل دوستیم انسان حس منم

  کجاست؟ دیگه قرمز بازار_

  ندیدي؟ چطور_

  ندیدي؟ میگی ،تو اصال نشنیدم میگم من_

  !میکنند عرضه... واسه خودشونو زنا که قرمز باالمپهاي مغازه پراز توشهر قسمت یه.. معروفه_

  :وشکست افتاد ازدستش بشقاب که جاخورد آنقدر تمنا

  هان؟_

  :گفت ،باتعجب میزند حرف سوپرمیوه از انگار که میزد قرمز منطقه از صحبت عادي آنقدر ماریا اما

  دختر؟ کجاست حواست_

  !هیچی.. هیچی_

 اگه لبتها ببینمش دوباره دیگه روزه چند که گرفتم شم وشماره شدم دوست باهاش کلی خالصه میگفتم ،داشتم آره_

  !ببینیش توهم ،میاي بشه

  !نمیاد بدم آره_

  ،اوکی؟ میذارم وقرار میزنم حرف باهاش فردا پس_

 یرانا مرز وراي به نرسیده که بودند بسیاري. سوخت جوانمی زن براي ندیده دلش. کرد وموافقت داد تکان سر تمنا

 دهامر قبیل ازاین هم ایرانی دختر آن نامزد گویا که کردند می خالی عقده نوعی به و کردند می رافراموش خود هویت

  ...بود



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٢٣ 

 

 جوابرا گوشی تامل لحظه چند ،با بود امیر شک ،بی خورد زنگ تلفن که بود میز کردن جمع مشغول غذا ازصرف بعد

  :داد

  ...سالم_

  میگذره؟ خانم،خوبی؟خوش ازماست سالم_

  :آورد می لبش به ولبخند داشت دوست راهمیشه امیر شوخ لحن

  !خالی،بله شما جاي_

  بیام؟..سرجام برگردم بنده تا کن تر لب شما_

  !خودتو نکن لوس_

  نداري؟ احتیاج چشم،چیزي_

  !هست چی همه!نه_

  !بردار هست میز داخل کارت ببینی منو ریخت نخواستی_

  !میزنم زنگ خودت به داشتم کاري_

  ...یا ترسیدي شب باش،اگه خودت مراقب ، میشه من نصیب افتخار_

  بترسم؟ دیگه،ازچی هست ماریا_

  !بدي جوابمو وزودتر شه جور بهونه شاید گفتم_

 نیدنازنش گریز میکرد،براي غارت را تمنا تن گرماي حرارت این ،اما بود سوزاننده هم تلفن ازپشت امیر پرحرارت لحن

  :گفت دوباره حرفی

  نداري؟ کاري فکرمی،فعال به ازاینکه مرسی_

  :گفت مکث ثانیه باچند امیر

  میدي؟ ،قول فکرکن منم زده بند دل به دلت ته اما داره ازش من واسه بگیري تصمیمی توهر.. تمنا_

  نداري؟ آره،کاري_

  !خوش عزیزم،شب نه

 ناگهانی مدنآ جلو با.تپید می معمول ازحد تندتر انگار که قلبی روي را ودستش گذاشت دستگاه راروي گوشی بالفاصله

  ...کشید رادرهم اخمهایش او وباخنده پرید ازجا ماریا صورت
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  !ماري تو ازدست_

  !داره گناه بیاد بذار ،بابا یاتو من ازدست_

  !...کند الدسا کارها این رابا مخش هفته آخر تا بود قرار ماریا بود معلوم که اینجور. رافشرد اش شقیقه سبابه انگشت با

***  

  :وگفت آمد بیرون ماریا باالخره که بود نشسته مبل روي وآماده حاضر

  بریم؟_

  :وگفت یدراکش دستش ماریا که برگردد وخواست راشنید تلفن صداي آخر رفتند،لحظه بیرون وباهم دادند سرتکان تمنا

  !میزنه زنگ همراهت تلفن به باشه ،هرکی میشه دیر_

  ....رفتند هموطن بایک قرارشان محل سمت به وباهم شد منصرف پس بود ماریا با حق

 تداش وشادي پرهیجان شخصیت کال. گفت می مختلف مسائل از ودائم شد نمی خسته زدن حرف از لحظه یک ماریا

 و خیالی بی همه آن براي دلش گردد،چقدر می خودش گذشته دنبال اي تازه دوست هر درچهره چرا دانست نمی ،تمنا

 انگار هروحی ازنظر اما داشتند سنی فاصله سال ده حداقل. کرد نگاه ماریا نیمرخ به. بود شده تنگ کودکانه وشوق ذوق

 واقعا . شدند کافه وارد سریع. بود شده تر تند هم ،برف. رسیدند که قرار محل به. بود پوسیده ازاو بیش سال ده تمنا

 مثل باالخره راببیند، جدیدش دوست تا ،چرخاند می مدام را وسرش چشم ماریا. میشد تحمل قابل غیر سرما گاهی

  :راکشید تمنا ودست پرید باال زده ذوق باشد یافته گنجی انگار که کسی

  !بریم بدو...اوناهاش_

 که آه.شد گریبانگیرش باهم وبغض خنده فکر این ،از است افتاده کسانی باچه تمنا سروکار ببیند که خالی ترانه جاي

 درسی می نظر به تپل کمی که جوانی زن به ماریا بااشاره. بود اش مادرانه وغرولندهاي ها مهربانی تنگ دلش چقدر

 دکشی موهایش روي پشمی شال به دست ناخوداگاه بود آویزان خردلیش پالتو روي ازپشت رنگش خرمایی وموهاي

 هب ازورود پس احوال این ،باهمه نداشت مساله درچنین اجباري زمانی هیچ اما شد بزرگ سنتی اي خانواده در ،بااینکه

  ...ماا بازگشت جوان زن ماریا باالي بلند وباسالم رفتند پیش. کند راحفظ ایرانیش ظاهر داد ترجیح غریب خاك این

  ...او درچشمهاي شعله ناباور ونگاه خشکید صورتش روي تمنا نگاه

 زا کندن دل وبا شد شروع مهران بادیدن که شبی. رسید لعنتی شب آن به تا رفت رژه چشمش مقابل مدام خاطرات

  ...تمام مسیحا براي انتظار

 اي ترکه بااندام شاد دخترك همان باردار زن این فهمید ،تازه خورد اوچرخ اندام روي ناخواسته ونگاهش کرد بغض

  ...است نقاشی هاي کالس
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  :آمدند خودشان به ماریا باصداي

  کنند؟ می تعجب اینجوري میبینن رو همدیگه وقتی ایرانیا همه_

 میکرد دادبی رفتارش و صدا در که ونفرتی وخشم بااخم.رفت عقب او اما بگیرد آغوش رادر شعله تا رفت پیش قدمی تمنا

  :گفت

  !کنی لعنتش فقط باید رومیشی روبه خائن بایه وقتی ولی نه ایرانیا همه_

  :زد زل چشمهایش وبه شد نزدیکش قدمی ،شعله کرد نگاهش ناباور چشمهایی وبا شد حس بی تمنا قلب

  !ونشناختمت بودي ماهري بازیگر کنم،خیلی لعنتت میاد بدم حتی_

  :کشید راباال لبهایش ماریا که بود درجامانده وواج هاج ،تمنا شد دور سرعت وبه زد وکنارش راگفت این

  توبود؟ به منظورش_

  :گفت وسخت گذاشت اش سینه به دست تمنا

  ...من؟خائن؟_

 صدق که شعله بادیدن.کرد دویدن به وشروع آمد خودش به دفعه یک... را کذایی کلمه آن کرد بارتکرار چند وزیرلب

 رعتس هایش قدم به تمنا... کرد نگاهش وبانفرت برگشت اي لحظه او کرد ،صدایش راداشت براتومبیلی سوارشدن

 گذاشت صورتش روي دست. ایستاد تایرها سیاه رد جاي زنان نفس وتمنا شد دور برماشین اوسوار اما بخشید

  !نبود رحمی بی همه این مستحق. فروریخت واشکهایش

  چرا؟... کسی چه به... خیانت؟

. نگرفت جوابی اما زد زنگ بارها شعله تلفن زد،به وپا دست دربرزخ اسیري راشبیه هفته انتهاي تا مانده باقی روز دوسه

 تعریف نیتی چه وبا کسی چه دانست نمی تمنا خود که سردرآورد اي قصه از پیچیدتا می وپایش دست به مدام هم ماریا

 بود قرار زمان چه... مهران کند لعنتت خدا... او خیانت کذایی قصه راوي زدن حدس نبود سخت خیلی ،البته است کرده

 شبیه رفتهگ صدایی که میکرد راقطع گوشی داشت وناامید ثمر بی دوباره. شود برداشته زندگیش ازروي نحس سایه این

  :گفت عجله پیچید،با درگوشش شعله صداي

  !نکن قطع ،توروخدا ،تمنام شعله سالم_

  :افتاد جانش به آتش شبیه شعله سرد صداي

  میخواي؟ چی_

  ...و حرفات درمورد ، توضیح یه_
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 خوش ارم چه میگم ببینم اتم ساده پسرعمه اون باش مطمئن ، آوردي باال که گندایی بابت موند هم توضیحی مگه_

  ..و زده ریتخ به وخودشو فهمیده مطمئنم افتاده رسوایی باصداي تو بوم پشت از که طبلی با البته ، هستی وخالی خط

  رسوایی؟ کدوم شعله؟ میگی داري چی_

 اونکه ربرس وخاك پاکه ها فرشته عین که دختر این حیف ،میگفتم خوردي پا پشت که میسوخت واست دلم همیشه_

 کنم،هر تا وخفه کنم پیدات میخواست دلم کردي شوهرت به خیانتی چه شنیدم مهران از وقتی ولی نداشته لیاقتشو

  ...کنه عرضه شوهرش به خودشو دوستش نامزدي شب که آدمی! نیستی مردنم الیق که چند

  ...خدا ،به شعله گفته دروغ سگ مثل مهران_

 بافهمیدن که چی ،شوهرت ودروغگوئه میپره هرز اون ؟ گفت می دروغ اگه ندادي نشونم خودتو دیگه چرا پس_

  ...و بود کرده پاره تیکه مهرانو تو کاریاي کثافت خاطر واسه بود اومده بامن دوستیت

  :،گفت رابگوید اي تاجمله راگرفت جانش که وباصدایی گرفت گلویش به دست تمنا

  !کردم خیانت... من که گفت خودش مسیحا_

  !میخوره هم به ازت حالم که نشو مزاحمم دیگه ،حاالم گفت خودش آره_

 ورد،انگارخ زمین ودوباره شد بلند ، افتاد دستش کنار مبل روي جان نیمه باحالی تمنا پیچید درگوشی که بوق صداي

 شیدک وسر برداشت را یخچال داخل بطري واولین بخورد آب ،رفت شد می خفه داشت. بود رفته تحلیل نیرویش تمام

 دندی ،با بود آمده بیرون ازحمام ماریا موقع ،همان شد منفجر اش ومعده کرد عبور گلویش از داغ مذابی انگار دفعه ،یک

  :کشید جیغ او وضعیت

  خوردي؟ الکلی نوشیدنی چرا_

  ...نفهمید ودیگر رفت سیاهی چشمانش تهوع میان. شد بد حالش بیشتر شنید راکه این تمنا

***   

. گشود پلک میکرد،آرام راصدا اسمش که ونگران آرام لحن یک وشنیدن صورتش روي انگشتانی گونه نوازش حرکت با

  :وگفت شد خم کمی امیر. گذاشت چشمانش وروي کرد بلند دست و رازد چشمانش نور

  عزیزم؟ بیداري... تمنا_

  :گفت ضعف احساس وبا داد راماساژ پلکهایش دوانگشتش با

  شده؟ آره،چی_

  باال؟ بري باید اومد دستت دم توهرچی خوب دختر_
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  :کرد نگاه امیر پرخنده چهره وبه برد راکنار دستش باتعجب

  چیه؟ چی؟منظورت_

  !خوابی حاال تا ازدیشب خوردي وب/مشر قلپ یه_

  :گفت بلند وباصداي شد نیمخیز تمنا

  خوردم؟ چی_

  :رسیدپ ونگران گذاشت راکنار شوخی ،امیر رافشرد اش معده وروي گفت آخی وناخوداگاه پیچید اش درمعده ضعیفی درد

  ناراحته؟ ات معده_

  :کرد نگاه امیر به درهم اي باچهره

  میکرده؟ چیکار ما توخونه ب/رو/ مش!زیاد نه_

  نکرد؟ کنجکاوت هم شیشه ندادي،تفاوت من به اهمیت مدت؟حاال تواین تونفهمیدي منه،یعنی مال خب_

  : شد گرد تمنا چشمهاي

  ...یعنی...تو امیر_

  :رفت وعقب کشید موهایش میان دستی شرمنده امیر

 لو اینجوري که مونده وقته خیلی هم آخري بطري این... ذره ذره خب ولی کنار بذارمش که وخدا خودم به دادم قول_

  !خبره چه دورت فهمی نمی اصال که غرقی توخودت ر اونقد ،نگو میاري روم وبه فهمیدي فکرمیکردم.. رفت

  :وگفت کرد ،اخمی باشد آورده رو چیزهایی چنین به او نمیکرد راهم فکرش اصال اما بود باامیر حق

  نگفتم؟ عمه به اگه!زده غرب _

  :آمد امیر لب به لبخند

  نبودي؟ فضول که تو_

  حرفیه؟ باشم، میخوام بعد به حاال از_

 کردن له با اش پنجه اما کشد عقب تا کشید داد تمنا ،قلب شد خم طرفش به وناخوداگاه زد اوزل چشمهاي به امیر

 لبهاي. .رفت پیش دل خواهش به هرچه بود بسش ،دیگر گرفت رانادیده اش وگریه کرد له راهم ،قلبش لباسش گوشه

  :کرد ونگاهش نشست اش پیشانی روي نرم امیر
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 اشک ايه ،قطره نبود مهارشدنی کرد راپر اش سینه که بغضی حجم!تمنا بود شده تنگ شیطنتات این واسه دلم چقدر_

  :وگفت سرخورد پلکش ازگوشه

  امیر؟ میکنی کمکم.. کنم؟ پیدا دوباره هامو باخته میشه... روزا همون به برگردم میخوام_

  :کند مهار رانتوانست صدایش داد،لرزش رافرو دهانش آب امیر

  چیه؟ منظورت_

  :دزدید او رااز ونگاهش نشست تمنا

  !وبده ازدواجمون ترتیب همینجا! ایران برگردم خوام نمی دیگه_

  :گفت حیرت به آمیخته وباشوقی برگرداند خود سمت به مکث رابی صورتش امیر

  دفعه؟ یه شده؟ چی_

 زاینا خارشد هرچه بود بسش.. مسیحا؟ سوي به دوباره بازگشتی امید به وبازهم بودم کنارتو میگفت گفت؟ می چه

  ...رسوایی دادگاه اول ردیف متهم شد وعاقبت وعاشقی عشق

  :گفت وآرام داد رافرو دهانش آب

  شدي؟ پشیمون تو ،نکنه کردم ،فکرامو آره_

  :برخاست وناباور زده هیجان امیر

 توحرف بعد کردن پیشکش روبهم دنیا انگار االن زبونت؟ از حرف این شنیدن واسه کردم شماري لحظه شدي؟ دیوونه_

  میزنی؟ ازپشیمونی

  !ندارم حرفی دیگه من پس_

  :رافشرد او دستهاي اي اندازه بی خوشحالی ،با نبود بند زمین روي دیگر امیر

  ...و جشن واسه ایران برگردیم خواي نمی ازتصمیت؟ مطمئنی ولی دائم عقد خوندن براي سفارت بریم باید_

  !خوام نمی جشنم ، بمونیم همینجا میخوام حاال اما رفتیم گذشت که مدت یه شاید! نه فعال! نه_

  !باشه ساده قدر این که نمیاد ،دلم بهترینایی توالیق آخه_

  !شده برآورده آرزوهام همه انگار بگیرم فاصله تلخ گذشته ازاین کن کمک فقط_

  ،هان؟ بدیم اطالع که هامون خانواده به فقط... بخواي خودت هرطور ، عزیزم باشه_

  :زد دستانش به وطوالنی گرم اي بوسه باخوشحالی وامیر داد راتکان سرش فقط تمنا
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  نداري؟ کاري فعال! شه جور دیگه روز دوسه تا فکرکنم... کارا دنبال میرم امروز ازهمین_

  !خواهش یه فقط نه که کار_

  !بخواه توجون_

  ! کن باطل ازمحرمیتمونو مونده باقی روز دوسه این_

  :کرد تعجب امیر

  چرا؟_

  !ندارم،همین بهش خوبی احساس_

  :وگفت زد لبخند امیر

  !کنم پیداش باید که عربیه متن یه خوندن فقط! ومیدم ترتیبش امروز همین من، بانوي داره سند حرفت_

  !هست بگیر،تومفاتیح ازعمه بزن زنگ_

 حس بی ،تمنا رفت بیرون ازخانه باال بلند اي بااجازه باگفتن سپس شد خم وکمی گذاشت چشمش روي دست امیر

  ...واال نبود ماریا که بود خوب میشد،چه دیوانه ،داشت نشست همانجا

  ...."! من احساس همه خداحافظ "گفت گریه ومیان شکست حقیقیش ،بغض کرد راباز ،دوش رفت حمام سمت به

**  

 کرد شانقانع تمنا اما بازگردند ازدواج براي که خواستند میان ،درآن گرفتند تماس شدند مطلع ازتصمیمشان وقتی همه

 تا که هجزعم نکردند مخالفتی بودند اخیر خبرهاي نگران بیشتر اش خانواده که آنجا واز ندارد بازگشت قصد فعال که

  ...منت باکلی هم ،آن شد قانع تا دادند بازگشت قول دیگر سال براي وباالخره برگردند بود مصر روز آخرین

 لیلد چه به تمنا خواسته این که داشت سوال جاي برایش ،اما شد باطل میانشان محرمیت و کرد عمل قولش به امیر

  ...شد سپري زود خیلی مانده باقی روز رسید،چند می اش اصلی خواسته اوبه و نبود مهم دیگر که بود؟هرچند

 ردک می شوخی مدام ،ماریا دارد را خانه کردن آماده قصد که گفت وخودش شود آماده تا فرستاد ماریا خانه رابه تمنا امیر

 مهلک پتک که بود فروپاشی روبه ازدرون تمنا اما است داده کاردستش شب آن مستی که گذاشت می تمنا سر وسربه

 نه تگرف برازدواج تصمیم ها روزمرگی این از خسته که.. است کرده راحرام واحساسش رامتالشی قلبش شعله حرفهاي

  ...دیگر چیز هیچ

  ...سفارت در ازعقد بعد اما دارد سورپرایز وبرایش است آماده چیز همه که گرفت تماس امیر پیش ساعتی

  ...و میشد افزون هم تمنا اضطراب میشد بیشتر او هیجان هرچه
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 يراجا دیگر مردي حیرت درکمال اما رفت بیرون تمنا زدند راکه زنگ... تمنا بودن آماده شد جوابش امیر تماس آخرین

  ..دش همراهش داد مرد که اسمی بانشانی رادارد کردنش سورپرایز قصد امیر اینکه خیال به. نبود ازاو وخبري دید امیر

 پاشکستهو دست وانگلیسی باتعجب تمنا شدند متوقف که شهر مرکز هاي هتل ومعروفترین ترین گران از یکی مقابل

  :پرسید اي

  اومدیم؟ درست مطمئنید_

  نیستید؟ تمنا دوشیزه شما مگه_

  چرااینجا؟ اما بله_

  !پایین بیاریم،بفرمایید واینجا نامزدشون گفتن خودشون آقا_

 مرد ستاند وباهدایت رفت فرو وسپیدش گرم درپوشش بیشتر کمی! بود سرد چقدر که واي شد، پیاده حیرت میان تمنا

 وشیگ حیرت درکمال اما رابداند امیر کارهاي این دلیل تا برد درکیفش دست شد معطل درالبی که ،کمی رفت پیش

 باخوشروییو آمد پیش وبلندقدي پوش شیک زن. نشست ومنتظر بست را وکیف نداد اهمیتی دیگر. بود کرده رافراموش

  ...افتاد راه دنبالش حرف شود،بی همراهش خواست

 ارتک.. کرد هدایت داخل واورابه شد ودرباز راکشید ،کارتی ایستاد رنگ اي وقهوه چرم بزرگ بادر اتاقی مقابل باالخره

. رفت روف فکر وبه نشست مبلی روي... کرد اتاق به نگاهی متعجب رفت،تمنا خوش روز باگفتن و گذاشت میز راگوشه

 بدون ودب نشسته اتاق این داخل واالن میشد جاري عقد میباید دیگر ساعت تانیم باامیر کردطبققرارش نگاه ساعت به

  !...خبراست چه بداند اینکه

 اکهر اول اتاق درهمان. وبرخاست راگذاشت وپالتویش کیف. بکشد سرك ها آن به کرد اش وسوسه دیگر دواتاق درب

 کند یم راآماده خانه بود گفته امیر... بود اي افسانه گاه حجله یک شبیه که نظیري بی خواب ،سرویس جاخورد بازکرد

  ...بود؟ خبر چه اینجا پس

 نگاهش پیش ،مسیحا کشید پنجه گلویش به خورد،بغض چرخ وسفید سرخ گلهاي میان ونگاهش ریخت فرو دلش ته

 یگرد ساعت تایک فقط که آغوشی... داشت تمنا اورا مانده باقی نفسهاي آخرین میان هنوز که بادلی میکرد چه. آمد

 کاش... احساسش همه بامرگ ولی میشد شاید... گرما همه ازآن گریخت میشد مگر...بود وممنوعه حرام هم یادش

 راهی اما شدک سرك حریمش به دیگري خیال شاید که است ازاین بعد نزدیکی همه متنفرازاین بگوید امیر به میتوانست

  ...و کرد انتخاب که بود

 مرینت میشد،باید آرام کمی باید. رانداشت پلکش بازکردن شد،جرات حس بی قلبش سرش درپشت شدن بابسته

  ...میکرد
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 یدکش عمیقی ،نفس پیچید درمشامش وعجیب آشنا تلخی ویک رز خوش وعطر کرد سرحس راازپشت کسی حضور

 برگشت قبع به "!بدي لو سورپرایزتو بعد میذاشتی"باگفتن وهمزمان گشود پلک.راگرفت بزند،گل لبخند کرد سعی.

  ...اما

  ...تفاهم سوء یک... بزرگ دروغ یک... شاید بود خواب یک.. رادید مرگ ثانیه یک براي.. خشکید

  :زند ضربه صورتش به سیلی یک شبیه تاحقیقت آمد زبان به رنگ وهزار روشن چشمهاي آن صاحب

  !خودمم... عمرم همه بینی نمی خواب_

 رشب در که اورا آغوش نه اما نپاشد تاازهم میخواست گاه تکیه ،یک افتاد زمین روي گل وشاخه شد حس بی دستش

  ....معطلی بی کشید

 سیراب داشت ، داشت را هوایش پیش دقیقه چند همین که فرورفت گرمی آغوش میان جان نیمه جسم یک شبیه

 ونفس رفت موهایش انبوه میان اوکه صورت بود، اشتباه!.. نه... وحاال بود اش خاطره تشنه بود مدتها که میشد ازنوازشی

 یکی قصد که ازآغوشی کرد جدا وتن گذاشت اش سینه روي دست...مرگ تاسرحد شد سرد کرد حس راکه داغش هاي

  ...انگار داشت شدن

  "...تمنا"کرد وزمزمه آمد می پیش باز که ودستهایی دید اورا ملتمس وچشمهاي رفت عقب

 اما.. .بود ،حرام داشت هم ازجهنم نشانی رویایی برزخ این... رفت در سوي به معطلی بی و بازگشت کالبدش به جان

 داد ولشه تند العملی باعکس تمنا برگرداند، خود سمت واورابه شد محکم باز نیمه در روي مسیحا دست گریز از پیش

  :گفت بریده ونفس چسبید در به... شود مصر کشیدنش درآغوش براي باز مسیحا تا

  !میکنم خراب سرت روي بخوره،اینجارو بهم کثیفت دست_

  ...را وخشم پربغض لحن این نمیکرد وباور میزد دو دو چشمانش. کرد نگاهش باناباوري مسیحا

  !بزنیم حرف باید ، تمنا بده گوش_

  !ندارم تو مثل پستی آدم با حرفی هیچ من_

  !داغونم چقدر دونی نمی وقتی نزن حرف اینجوي من با_

  :کرد عصبی خنده تمنا

  ...و باشی مرده باید تاحاال باشی،اصال داغون ،بایدم زد ودورت کرد خیانت بهت خائنت زن داري؟ حق خب داغونی؟_

  ...شبم اون حرفاي زن؟ کدوم_
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 تدوس نماي انگشت! زدي نجابتم به که تهمتی اندازه نه ولی داد تکونم شده نفرین باغ اون تو شب اون حرفاي_

  ! دادم ارزشت بی محبت به تن نشناخته که حیف ، کنی لوث خودتو بودن اراده بی که کردي ودشمنم

  :دادزد تمنا که رفت نزدیک تاب بی مسیحا

  !بزنی دست بهم نداري حق_

  :کشید وداد زد چنگ موهایش به کالفه مسیحا

  !کنم پیدات تا شدم آواره ماهه نه هشت که دري دربه منه به.. بدبخت منه به کن گوش دقیقه یه مصب ال د_

  ...،که بشه چی که کنی پیدام_

  : کشید خودش سمت وبه گرفت اورامحکم هاي وشانه کند راکنترل خودش نتوانست مسیحا

  !خوردم بازي نفهمیدم قسم عشقون به ولی درحقت کردم نامردي میدونم_

 وفقط گناه بی دیگران شماتت توجهنم ومنو روشناختی توخدا ، میدم تاوانشو دارم ساعت تاهمین ومن توخوردي بازي_

 براش ديمیکر ادعا که اومد تمنایی سر به چی ببینی کردي نگاه سرتو پشت ؟حتی کردي رها داشتنت دوست جرم به

  ...و کردي دشمن زبون ونقل عالم رسواي منو گناهی چه به کشتی؟ باهم قلبشو غرورو وبارفتنت میمیري

  :زد داد دفعه یک مسیحا

  ،میفهمی؟ تمنا دارم ایدز گفتن من به_

... او تاندس میان زد خشکش... جان وبی نفس بی هم ثانیه چند براي شاید... حرکت بی. صامت... ساکت. شد خفه تمنا

  :گفت درمانده و رافشرد اش شانه آرام مسیحا

 سه کنار دهش نفرین برگه یه تو که بدم آزمایش اون واسه ،رفتم یادته لعنتی سردرداي اون... گرفتنت ازم دشمنی سر_

  ...سرخوردي ازدستم تو. کرد شل ازعشقم زندگیمو ،گره خورده گره هم به تاخط دو لعنتی حرف

... وممفه اي جمله به رسد چه بسازد هم کلمه نتوانست اما آمد بیرون اش ازحنجره نامفهومی ،اصوات لرزید تمنا لبهاي

 همه زآنا ،ترسید کشید اش زده یخ صورت به دست دلهره با مسیحا... رفت نفسش... رفت کبودي روبه اش پریده رنگ

 شوك... رود مطلق خاموشی روبه بود مانده کم راکه جسمی کرد وبلندش انداخت پایش زیر دست درنگ بی... سرما

  ...رفت پیش دخترك قلب فروپاشی حد ،تا بود بدي

  :کرد التماس و گذاشت تخت راروي تنش مضطرب مسیحا

  دفعه؟ یه شده بگو،چت چیزي یه تمنا_
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 ماندگیدر وبا گذاشت سرش زیر دست و ریخت آب لیوانی عجله ،با کرد رابیشتر اش دلهره اش پیشانی روي سرد عرق

  :گفت وترس

  ... گفتم مزخرف... گفتم دروغ اصال تمنا، کردم حماقت_

 زده یخ دودست با و خورد تکانی تمنا خشکیده تن که بخورد کمی خواست وملتمس گرفت لرزانش لبهاي نزدیک را آب

. دش ونیمخیز کشید پرلرزي نفس دفعه یک.ریخت صورتش وروي برگشت لیوان که اوراکشید دست چنان اش

 هک وحرفی مقابلش مرد جز کرد رافراموش چیز همه انگار. نداشت احوالش به توجهی... بود ترسیده و خیس چشمهایش

  :آمد بیرون ازگلو. حمت ز به صدایش... بود شده نازل برسرش که اي فاجعه جز.. بود شنیده

  ؟ چی_

  :گفت سریع و گرفت محکم اورا صورت مسیحا

  ...تمنا بده گوش_

  :گفت وپرلرز بلند واینبارباصدایی راکشید اش یقه تمنا

  !باش میگی،زود دروغ بگو_

  !عموش پسر همدستی با بود چیز همه بی مهران کار شد دشمنی ،یعنی شد اشتباه ولی درکارنبود، دروغی_

 پرش دل سد... رفت سر چشمهایش اما افتاد سرجایش حس بی و شد شل ،دستانش شد آزاد تمنا نفس راه انگار

  :گفت باگریه...او به لعنت.. مهران باز... شکست

  ... کرد خراب زندگیمو همه که... که بهش لعنت... حیوون مهران اون به لعنت_

 صداي وبا شد خم طرفش زد،به ضربه مسیحا درقلب مته مانند اش گریه صداي و شد اش چهره حجاب دستهایش

  :گفت اي گرفته

  !نداره روش تورو اشکاي نمک طاقت که هست زخمی دلم اونقدر.. عمرمن کن بس_

 صلحتم چه هر به زد پا پشت رود، فرو درآغوشش دنیا همه به اعتنا بی ،تا شود شدیدتر او گریه تا راگرفت هایش دست

 هیچ که رامیخواست گرمایی دلش... بود رفته غارت به ازش بود چندسال که میخواست آرامشی ،دلش بود وعقل

 بهار یک حتی.. .میخواست بهار دلش... وگریستن ازپاییز بود خسته... بودن او بی اززمستان بود خسته... نداشت تابستانی

 فراموش وجودش همه امشب وهمین بگیرد فراموشی شب یک داشت آرزو... میماند رویا یک اگر حتی... ودروغی کوتاه

  ...را دیگرش قرارهاي کرد

  :گفت گرفته وباصدایی اوفشرد سینه رابه سرش

  نگفتی؟ بهم موقع کردي،چراهمون اینجوري چرا_
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  :گفت وآرام اوکشید موهاي رامیان صورتش مسیحا

  ...و جداشیم کنی نمی قبول میدونستم_

  :کرد شره اشکهایش ودوباره گرفت راباال سرش تمنا

 یچ من ،میدونی ندي عذابم قدر این تا بدي آزمایش بري دوباره میکردم مجبورت ، اومدي دنیا به خودخواه ذاتا اصال_

   ؟ رفتم کتاری شب تواون خودکشی تامرز رحمیات بی خاطر به ،میدونی زدن قلبم به زبونایی زخم چه میدونی ؟ کشیدم

  :کرد نگاهش باناباوري مسیحا

  شب؟ کدوم _

  ...و داري زن گفتی که شب ؟همون توگوشم زدي که شبی همون_

  :گفت فراخ وباچشمهایی راگرفت هایش شانه مسیحا

  شد؟ میکردي؟چی چیکار اونجا شب اون تو_

  ...عوضی اون که نامزدیشون دراومد،اومدم ازآب من دوست اتفاقی مهران زن_

  :گفت شده کبود وچشمانی چهره با مسیحا

  زد؟ دست بهت نکنه_

  :گفت باگریه تمنا

  ...بکشم خودمو میخواستم خدا کرد،به حبسم تواتاق_

  :وگفت داد اونشان رابه دستش کف

 هک جهنمی... جهنم ازاون داد نجاتم ودرخت پنجره اون اما ببره رگمو شب اون قراربود که تیغی زخم جاي اینا! ببین_

  ...که تو حرفاي شد آخرش آتیش

  :گفت دوباره وتمنا کرد بوسه وغرق گرفت اورا دستهاي مسیحا

  ،آره؟ کردم خیانت بهت من که گفتی تو ولی دوباره میشکنی بشنوي وقتی که توبودم توفکر هم لحظه اون تو حتی_

  :بود زده بیرون گردنش کرد،رگ سربلند سریع مسیحا

  وگفته؟ چرند این کی_

  !شعله_
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  کیه؟ شعله_

  ....من که گفتی تو گفت خودش... دوستم همون... مهران زن_

  :وگفت اورانفهمید ناگهانی سکوت معنی ،مسیحا آمد بند اش گریه مرتبه یک

  ...و بمونه زنده دوباره کردم فکرنمی... جاآوردم حالشو حسابی آخه...خودش گند پوشوندن واسه کثافته کاراون حتما_

  :راگرفت ودستش کرد نگاهش زده حیرت ،مسیحا ازجاپرید تمنا دفعه یک

  شد؟ چی تمنا؟ چیه_

  :رفت وعقب کشید راکنار دستش تمنا

  ....رفتم می باید من مسیحا!... نه واي_

  کجا؟_

  ....آورد را امیر نام وقتی کشید جانش به آتش گناه ،احساس گازگرفت رامحکم ولبش گذاشت صورتش روي دست

 امن باشنیدن مسیحا... و بود خود باعشق مشغول دیگري به تعهد دربند... میداد؟ راچه خدا کشید،جواب خجالت ازخودش

  :گرفت اوراباال وصورت رفت پیش. رفت وا امیر

  تمنا؟ بگی میخواي چی_

  :شد دوباره اي گریه تسلیم راحت تمنا

  ...که بود من منتظر امیر_

  نمیزنی؟ چراحرف چی؟ که_

  :گفت بیچارگی با تمنا

 اون رتردی دقیقه پنج فقط اگه ،یعنی درآوردم سرازاینجا که سفارت میرفتم داشتم مسیحا،امروز بهش دادم ازدواج قول_

  ...بود رسیده تاکسی

  :گفت وباترس ایستاد کشید،مسیحا پاپس تمنا اما رفت نزدیکتر وقدمی تغییرکرد مسیحا چهره رنگ

  بري؟ میخواي تمنا،نکنه چیه منظورت_

  : فشرد صورتش به دست تمنا

  ...،یعنی بمونم تونم نمی_
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  :گفت وعجیب تند هایی نفس میان و کشید خود سمت اورابه سریع باحرکتی مسیحا

  !بري بذارم کن،محاله بیرون سرت از رفتنم فکر_

 تداش رانگه خود بود هرزحمتی به تمنا. کشید تخت سمت به دوباره را او زدنهایش وپا ودست التماس به توجه بی

  ...کرد حفظ او با را اش وفاصله

  ...کن گوش ، مسیحا نشو دیوونه_

  :گفت وملتمس برد فرو او موهاي رامیان سرش مسیحا

  !کشیدم عذاب کافی حد نزن،به رفتنم حرف_

  ...ولی میدونم خدا به... میدونم_

  :اوکشید صورت به ودست کرد سربلند مسیحا

  !دونی نمی نه... شده تنگ برات چقدر دلم میدونی پس_

  :گفت گریه با ،عاقبت اوشود شدن نزدیک مانع توانست نمی میکرد هرچه تمنا

  !محرمم بهش من_

  :گفت ناباوري با و شد بلند سریع باواکنشی مسیحا سر

  چی؟_

 ازدستش ارهدوب بازویش شدن کشیده با اما رابرداشت وپالتویش وکیف دوید بیرون حرف بی ، وبرخاست زد کنارش تمنا

  :گفت التماس افتاد،با

  ! برم بذار روخدا تو مسیحا_

  !من به نگو ،دروغ بوده امروز تازه قرارتون میگی توکه_

  ...و کنم زندگی امیر با نسبتی هیچ بدون بذارن بود محال! میشناختی منو خانواده که تو نمیگم، دروغ_

  :دادزد طاقت بی مسیحا

  چی؟ من دل چی؟ من پس_

  :گفت و داد رافرو دهانش آب تمنا

  ....تا شه فسخ خواستم پیش روزه چهار سه ، بودیم محرم_



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٣٧ 

 

  :وگفت سایید بهم دندان مسیحا

  کردي؟ پیدا من چزوندن واسه وقت االن_

  میکنه؟ خیال چی دیدم تورو که بفهمه امیر اگه ، خواستم من میگم فهمی؟ نمی چرا_

  :گفت باخودخواهی مسیحا

  !بکنه میخواد خیالی هر_

  چی؟ اونا چی؟ ام خانواده_

  :راگرفت سرش و افتاد مبل لب ،تمنا شد ساکت مسیحا اینبار

  ...دوباره که نشنیدن زبون زخم خاطرم به کم دفعه اون_

  :بود آرام پیش دقایقی برخالف ،لحنش راگرفت ودستهایش نشست پایشش مقابل مسیحا

  !تمنا کن نگاه من به_

  :شد خیره چشمهایش به مسیحا که کرد نگاهش وگریان درمانده تمنا

  داري؟ دوسش_

  ...من... مسیحا_

  !نمیخوام ،توضیح بده جواب مسیحا جون_

 به رسهب چه بزنم پس هاتم خاطره نتونستم محبتاش باتمام مدت ،تواین چشمم پیش تواومدي شد نزدیک که هربار_

  ...ولی دوباره تجربه ویه داشتنتو دوست

  :گفت وآرام فشرد اش سینه به اورا ،سر نشست کنارش و نهاد رابرهم پلکهایش مسیحا

  !میکنم درستش خودم_

  ...یعنی دادم قول من مسیحا آخه؟ چطوري_

  ایران؟ برگردیم دیگه روز چند همین میاي_

  :کرد نگاهش باناباوري تمنا

  میگی؟ داري چی_

  ....همیشه ،ایشون پدرت سراغ میام ودوباره برگردیم_
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  :کشید عمیقی نفس مسیحا که خورد تکان سرتمنا

  !بده بهم دیگه فرصت یه ، تمنا میرم می اینبار بري اگه_

  :زد زل چشمهایش به وملتمس گرفت باال اورا صورت

  !میکنم درستش! فرصت یه_

  :وگفت خورد برهم تمنا هاي پلک

  !رکنصب خرده یه ،فقط بگذره ازدواج ازاین بتونه که میکنم قانعش ، بزنم حرف باامیر خودم ،بذار صبرکن مدت یه_

  :گفت گرفته باصدایی و سایید او پیشانی به مسیحا پیشانی

  !سخته سخته،خیلی_

***   

 تر سخت میکرد معطل بیشتر هرچه. کرد نگاه ساعت به دوباره و ریخت فرو قلبش آپارتمان روشن چراغهاي دیدن با

 در حضورش از نشانی فعال کرد وخواهش شد مسیحا همراهی مانع زحمت باهزار. رفت ماشین. شد پیاده. میشد

 آخرین در درست که را ودیدار اتفاق این کند هضم بود نتوانسته ،هنوز هراسید می بعدش طوفان از.ندهد آمستردام

 شانوپری پریده رنگ اي چهره با امیر بادیدن. شد باز مکث بی ،در رافشرد وزنگ کشید عمیقی نفس. داد رخ دقایق

  :پرید ازجا او داد با که کرد راپر وجودش تمام گناه حس

  بودي؟ کجا_

  :باشد آرام کرد سعی و زد موهایش به چنگی امیر. کرد نگاهش ترس وبا رفت عقب قدمی

  ... بیاتو_

 مانع رامی در ازبستن پیش اما بگیرد پناه دراتاق میخواست. شد رد کنارش از پردلهره بانگاهی و داد قورت را دهانش آب

  :وگفت شد

  یانه؟ وبرگشتم رفتم وجنون مرگ مرز تا چرا ساعت چند بدونم دارم حق_

  :کرد بغض درماندگی شدت واز گرفت گاز را لبش

  ...و نبودم زمان گذر متوجه... میخوام معذرت_

  بودي؟ کجا_

  !امیر بزنم حرف باهات باید_
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  ...حاال همین ولی میشنوم_

  :گفت وعصبی کالفه.برگرداند ورو فشرد رابرهم پلکهایش ،امیر سرخورد پلکش ازگوشه که اشک

 لفنايت کردم نمی جرات ازترس... نمیدي خبر... بري نمی گوشیتو... میزنه غیبت من ازرسیدن قبل دقیقه ده درست_

 اومده هک حاالم شد، فراري عروسش که ازدواجی بابت میگفتن تبریک وهمه میشد فعال پیغامگیر... بدم جواب ایرانو

  !میبنده دهنمو میدونه که اشکی... اشک شده جوابم

  :گفت وملتمس برگشت طرفش به

  میکنی؟ بازي من با چرا ؟ تمنا شده چت_

... ردب اسارتش به که عذابی حس ،ازاین آمد بدش ازخودش ،چقدر شود اشکهایش آساي سیل ریزش مانع نتوانست تمنا

  ...دوراهی ازاین

  ...میکنم خواهش ، امیر بده فرصت بهم_

  :وگفت شد نزدیکش قدمی امیر

  !خبري ازبی کنی دیوونم اینکه نه انداختم می عقبش میگفتی میخواستی زمان بازم اگه_

  !نه االن ولی... برات میدم توضیح_

 می فتادها راه بازي این نتیجه و تاوان از. افتاد ازدستش وکیف لرزید تنش تمام اتاق دیدن ،با برد پناه اتاق وبه گفت

  ...نمیشد االن حداقل..نمیشد... نه اما گفت می امیر رابه چیز همه االن همین میتوانست ترسید،کاش

 بیرون ندک تافراموشش بود کرده پنهان راکه پالکی کوچک ازجعبه. رفت وسایلش وسراغ انداخت اي راگوشه پالتویش

  ...بود داغ تنش همه زد،هنوز چنگ قلبش به وترس کرد بازي تاب بیقرارش چشمهاي مقابل مسیحا نام. کشید

  !بده نجاتم برزخ ازاین خدایا_:کرد وزمزمه فشرد اش سینه رابه پالك

***  

 روي آرام رد چراکه. شد هول. درخورد به کوتاه ضربه چند. برود بیرون توانست نمی اما بود نشسته بیدار که بود ساعتی

 ایشره گذشته شب ازچند که مسیحابود پالك کردن ،پنهان دهد انجام توانست که کاري تنها تمنا و چرخید پاشنه

  :گفت وکوتاهی آرام بخیر صبح از وپس کرد ونگاهش ایستاد چارچوب کنار امیر. نکرد

  !خوابی میکردم فکر_

   وبرخاست زد راکنار ،پتو نکند نگاهش کرد تمناسعی

  !تورفتی کردم فکر منم_
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  ؟ کجا_

  !شرکت خب_

  یکشنبه؟ روز_

 ریخته مه به واحساسات افکار بود نتوانسته وهنوز گذشته هفته یک یعنی. بود رفته در ازدستش روزها ،حساب خورد جا

 اول روز انگار.راگرفت دستش امیر که شود رد ازکنارش خواست ساکت. بزند مسیحا از وحرفی دهد سامان را اش

 شواکن او ازسوي تماسی به توانست نمی بود رادیده مسیحا که اي لحظه از. شد مور مور تنش دوباره که بود ورودش

 تا که ازچشمانی. است نمانده دور ازامیر سردي این که دانست ومی میداد جواب منفی میکرد دهد،هرچه نشان مثبتی

 اینبار واضطراب نگرانی البته بود راگرفته جایش یخ کوهی وباز بود کرده خوش دل کمرنگ محبتی به پیش روز چند

  :کشید خود سوي اورابه هم کمی و رفت پیش قدمی. ایستاد رویش در رو امیر نگاهش با. بود هایش نگاه چاشنی

 شایدم ای تالفی بدم اجازه خودم به که اونقدر ، گیرم می ازش مثبت موج خودم دید به من باشه معنایی هر به سکوتت_

  !بکنم سردواندتو تنبیه

  :گفت ومضطرب رفت عقب زده یخ بدنی با تمنا آمد اوپیش که اي فاصله همان

  چیه؟ منظورت_

 وير ،نگاهش برد راپیش سرش و کشید مقابلش دست برگرداند رو تمنا وتا خورد چرخ صورتش اجزاي روي امیر نگاه

  :خورد چرخ او پریده رنگ لبهاي

  !میشه نشیری برام چطوري وشبها ها صبح بگیري یاد میخواد ؟دلم تونم نمی ، باشم داشته نامزدم از حقی یه میتونم_

  :گفت وسریع گرفت را اش شانه دست با ،دخترك شد پخش تمنا صورت روي که هایش نفس هرم

  !...صبرکن_

  :کرد نگاهش مکث با امیر

 از طرشبخا تا میشد مهیا اش زمینه میکردم،باید عجله عقد وواسه میکردم باطل محرمیتو بود،نباید همین اشتباهم_

  ...،پس منی مال وآخرش اول ،تو نکرده تغییر چیزي حاالم! نخوري سر دستم

  :وگفت داد راقورت دهانش آب تمنا

  نیستی؟ مست امیر؟ خوبی_

  :انداخت ابروباال بود نیشخند شبیه بیشتر که ي بالبخند امیر

  !کنه نمی مستم اي دیگه ،نوشیدنی مقابلمه نابی این به اب/شر وقتی تا_
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  : میزد تند ،قلبش کشید راکنار صورتش تمنا که رفت پیش دوباره

  شدي؟ اینجوري ،چرا صبحی اول کن بس_

 یشدم موقع اون جات... که باشی ایستاده اینجا نباید ،االن کردیم ازدواج االن و موندي قولت سر هفته اون کن فکر_

  ...که نره یادت پس من آغوش تو فقط

  :گفت بلندي نیمه وباصداي زد کنارش تمنا

  میگی؟ چیه وپرتا چرت امیر،این بکش خجالت_

  :شد بلند آخش صداي که جایی ،تا داد فشار محکم اورا وبازوي رفت کنار امیر ازچهره نقاب

 پسره اون غلب تو نسبتی هیچ بی که پیش سال چند ،مثل باشه مهم واست نباید پس کنیم ازدواج کردي قبول که تو_

  ...و گزید نمی وککتم بودي

  :گفت بابغض و داد هلش تمنا

  !مربوطه خودم به من گذشته_

  ! مربوطه من به االنتم_

  .. .ارتباطی چنین کی_

  منی؟ خونه تو االن چی واسه تو_

  :گفت دوباره وامیر کرد نگاهش ساکت تمنا

 بتغی وبعد نداري ازدواج با مشکلی میگی مقدمه بی هفته چته؟اون شده،چرا؟ ورو زیر چی همه دوباره است هفته یه_

  چیه؟ آخرش میدونی وقتی میکنه اذیتت شدنم نزدیک چرا بدونم دارم حق... رفتارته این ،حاالم زنه می

  !بدي فرصت بهم شد قرار_

  

  !همراهیته منم قصد خب بشی آماده میخواستی فرصت_

 می وعقب کرده خواهی عذر حرفی هیچ بی امیر بود روبرگردانده هرگاه مدت دراین که میداد،خصوصا آزارش او سماجت

  ....داشت خود جاي هم ،حرفهایش بود دهنده آزار هم دستش تماس حتی. میکرد فرق باهمیشه اینبار اما کشید

 لممس حق واورا بود ایستاده مقابلش االن که مردي این اما برگردد میخواهد گفت ومی میداد خرج به جرات زودتر باید

 شورتم باکسی ،باید دهد گوش حرفهایش به منطقی بود کند،بعید پیشروي حد این تا که تاجایی دانست می خود

  ...نزند آب به گدار بی تا میکرد
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 گاهن. بیابد نجات راه تا شد اش معجزه تلفن زنگ صداي که بازکند خود ازسر اورا تا کرد لحظه آن رادر تالشش تمام

 معناهاي از پر امیر نگاه. گرفت وفاصله کرد استفاده ازفرصت تمنا شد شل ودستش برگشت تلفن سمت به که امیر

  : وگرفتا سمت رابه گوشی جمله چند تبادل از بعد. برداشت را وتلفن برگشت آورد نمی در آنها از سر تمنا که مختلف

  !کاردارن باتو_

 خط شتپ شخص صداي. راگرفت گوشی احوال این با ، باشد اش خانواده از کسی دید بعید کرد صحبت او که لحنی با

  :انداخت جانش به لرزه

  ...تمنا سالم_

  :کرد زمزمه آرام. 

  شعله؟ تویی_

  ،میشه؟ ببینمت میخوام_

  ...که مونده دلت تو اي تازه حرف_

  !،واجبه تمنا میکنم خواهش_

  اینجا؟ ،میاي باشه_

  (...)بیمارستان بیا تونم،تو نمی_

  :وپرسید شد نگران ناخواسته

  برات؟ افتاده اتفاقی_

  !فهمی می بیا_

  !برسونم خودمو دیگه ساعت تایه میکنم ،سعی باشه_

  :میکرد نگاهش درهم اي باچهره امیر نگریست سرکه پشت به.کرد راقطع اوگوشی آرام وباخداحافظی راگفت این

  بود؟ کی خانم این_

  :داد جواب اما نیامد اوخوشش مشکوك ازلحن

  !ازدوستام یکی_

  شناسمش؟ نمی من چطور_

  بازجوییه؟ اتاق اینجا_



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴۴٣ 

 

  :گفت وباتحکم ایستاد مقابلش امیر

  یانه؟ میفته توش اتفاقی چه بدونم باید! هست که ام خونه_

  اتفاقی؟ چه مثال_

  !میشی رو اون به رو ازاین ازدیدنش بعد که ایرانی آدم یه سروکله شدن پیدا مثال_

  :وگفت کشید درهم را هایش اخم تمنا

  !میشه چیزیت یه توامروز راستی راست انگار_

  !نشه که کن دعا_

  :برگرداند رو وامیر کرد نگاهش مضطرب تمنا

  ...یا بمونی تنها ،میتونی برم سفرکاري یه ،باید نمیام امشب من ،درضمن رسونمت می شو حاضر_

  برمیگردي؟ کی_

  ازظهر؟ تابعد فردا احتماال_

  !نیست اي مساله شب یه_

  !بیاد ماري بزن زنگ_

  !نداره لزومی_

 در مقابل امیر.رفتند بود گفته شعله که بیمارستانی سمت به ماشین داخل بعد دقایقی.شود حاضر تا رفت اتاق سمت به

  :داد سرتکان تمنا که اوگرفت راسمت سوییچ بیمارستان

  اینجا؟ نمیخواد مگه المللی بین گواهینامه_

  !باش ومراقب برگرد باتاکسی فقط پس_

  نداري؟ کاري فعال! ،مرسی باشه_

  :گفت مکث بااندکی امیر

  ...دوباره سفارت بریم که باش آماده فردا پس... چرا

  چی؟ براي_

  !عقد_
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  :گفت تضرع وبا ریخت فرو تمنا قلب

  ...من. امیر_

  ...خداحافظ!بیفته عقب مراسم نمیخوام وجه هیچ به دیگه چون... شب فردا پس واسه بمونه حرفات بذار_

 ارات صداي. رابازکرد وگوشی انداخت ساعت به نگاهی. کرد رها عجیب دوراهی آن میان رادوباره وتمنا شد سوارماشین

 عریفت رابرایش چیز همه حاشیه ،بی خورد سر اش گونه روي اشک قطره ،چند کرد سالم بابغض پیچید که درگوشش

  ...کرد

  :گفت مکث اندکی با تارا

 باشه شده مبتال ممکنه چطوري نگفته فکر بی پسره این آخه... اینجوري نمیکردم فکرشم اما سراغت میاد میدونستم_

  !زده چی همه به آتیش اینجوري که

  کنم؟ چیکار بگو توروخدا فقط بگم تونم نمی االن... تارا مفصله توضیحش_

  :گفت مستاصل تارا

 نمیشه هدیگ اینبار کنی؟ چیکار میخواي پیچیده فامیل توهمه امیر با ازدواجت آوازه که احوال بااین تمنا، بگم چی من_

  !که درافتاد،میشناسیش باعمه

  :گفت ودرمانده مستاصل تمنا

  ...رو مسیحا باید دیگران حرف بخاطر یعنی_

 دلیل ينفهمید اصال فکرکن ، بمونه تاوانشم پاي باید پس کرده وانتخاب راه این تنهایی خودش مسیحا!.. جان تمنا_

  ...و شده تموم چی همه هم هفته واون بوده چی کشیدنش پس

 واینت پا چطوري ،من میاد توگوشم مسیحا. صداي میزد حرف باهام که امیر حتی... تونم نمی خدا به... تارا تونم نمی_

  ...تونم نمی.. میشه حروم بهم محرمم صداي حتی که بذارم زندگی

  :گفت کوتاهی مکث با تارا

  !شد قانع شاید بزن حرف امیر خود با پس_

 ازش کم کم ،دیگه بزنم حرف ذاره نمی بگم،اصال نتونستم هیچی ،من گذاشت عقد واسه رو فردا پس قراره امروز_

  چیکارکنم؟ کنه مجبورم اگه میترسم،

 جل مسیحا سمت برگشتی دوباره بفهمه اي دیگه جور اگه ببین ، همینه راهت تنها ولی عزیزم سخته میدونم_

 اشهب بوده کننده قانع دلیلش که هرچقدرم حاال... اعتبارشو کرده خراب مسیحا ، میگیرن اونو طرف همه میکنه،االن
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 یه یحامس اما روز این امید به کرده زندگی باهات داشتی چشم هیچ بی ساله یه که بااونه وحق پیشه امیر دست فعال

 کسی.. هتراشی بهونه ،میگن بست نمیشه مردمو ،دهن گفته دلیلشو وتازه چی همه به زد پا پشت حرفی هیچ بی دفعه

 ور همه قید باید موقع اون.. میدن حکم وخودشون قاضی میشن همه! شده وچی گذشته چی بین این که دونه نمی

  ... برسی مسیحا به تا بزنی خودتو خانواده هم ازهمه وقبل

  :گفت وترس بابغض تمنا

  تارا؟ میکنی خالی دلمو تو داري_

 شده دیر کمی یه اما برگشته خوشحالم... روداشتی مسیحا برگشتن آرزوي میدونم.. حالتو فهمم سوگلم،می جون به نه_

  !نمیشه باز کسی دست به امیر دست جز اشم وگره

  :شنید را تارا آرام صداي ودوباره کشید اش یخزده صورت به دست

  !داد نشون بهت نجاتو راه خودش بازم شاید! بگو بابا ،به تمنا داري هم دیگه راه یه_

  :داد ادامه تمنا باسکوت

  بگم؟ بهش من_

  ...تارا میترسم_

  !بکن فکراتو ،بازم بمالی تن به چیو همه پی باید برسی مسیحا به میخواي واقعا اگه_

  !بگو بابا باشه،به_

  مطمئنی؟_

  !برگشتم کاراي ودنبال هتل میرم امیر ازخونه امروزم همین! آره_

  !بگی امیر به اینه راه بهترین میگم بهت دارم بازم_

  !فهمید بابا ازاینکه بعد اما میگم بهش_

 نیک حلش مسالمت با کن تمنا،سعی امونه پسرعمه فکرکن،امیر بیشتر بازم ولی... میدونی خودت باشه،هرجور_

  !میکنه خرابترش فقط ،جنگیدن

 نه بود بغضپراز میرسید اش شامه به ابتدا ازهمین که بویی اما شود تمام دردسر بی مساله این میشد بود،کاش باتارا حق

 میانداخت،ن ساعت به نگاهی وصورتش پالتو کردن وبامرتب برخاست. کرد خداحافظی باالخره بعد دقایقی... آرامش

 لیلد وبپرسد اوراببیند داشت دوست ولی یانه است مانده منتظرش هنوز آ ازموعد ساعت نیم باگذشت شعله دانست

  ....را تلفن ازپشت روز آن حرفهاي
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 شبر ترس لحظه یک. نبود ازشعله خبري انگار اما بود درورودي مقابل ،قرارشان رفت می پیش اطراف به بانگاهی

  ؟ چه بود مهران تله اگر.داشت

 فقط لفنت پشت. صداي بود ،مطمئن اوکند با اي معامله چنین که نبود پست اینقدرها شعله داد دلداري خودش به باز بعد

 عجیب وضعیتی رد شعله بادیدن. برگشت اش شانه روي دستی نشستن با که بود ایستاده گیج... بود شعله خود به متعلق

  ....و چسبید کامش به زبان

  ،نه؟ شدم دیدنی خیلی_

  :پرسید وآرام راگرفت دستش تمنا

  ؟ نبودي توباردار مگه شعله؟ شده چی_

  :شد سرازیر چشمش ازگوشه واشکش شکست را غرورش بغض اما نشست شعله برلبهاي زهرخندي

  !نباشه اصال که بهتر همون باشه مستی شب یه ثمره که اي بچه_

  :وگفت کشید را دستش تمنا گیج بانگاه

  !بشنوي وهم ببینی هم رو چیزایی یه باید_

 قدم یک قطف تمنا پاهاي اما افتاد پیش حرف وبی کرد راباز اتاقی در شعله سوم طبقه در تا رفت دنبالش درسکوت تمنا

 حنهص و بود پی در وپی تند هایش نفس... نبود آسان چشمش مقابل صحنه باور.شد میخکوب زمین وبه رفت پیش

 قههقه دریک و میشد عجین خدا نام با که هایی والتماس گریه... میشد تکرار.. میشد وپلی بک ذهنش در مدام هایی

 که رو خدایی بزن صدا"آلوده هایی بانفس گوشش کنار جمله یک.. آمد یادش جمله یک.. آمد ،یادش میشد گم شیطانی

 طورچ که آمد یادش "... و رو فرشته این میکشم لجن به شیطان همزاد منه ، شه آلوده اش فرشته تن نمیذاره میگن

 مشت و شماتت شالق زیر وباز حفظ حریمش و شد زخمی شد،تنش کشیده بیرون او حرمت بی دستان زیر از وار معجزه

  !...بماند؟ بود پیروز کسی ،چه کشیدنش لجن به تا کند نمی رارها ،فرشته شیطان که کشید داد ولگد

 تشودس زد زهرخندي حالش دیدن با و خورد چرخ طرفش به شعله تعللش با.خورد سر پلکش ازگوشه اشک قطره یک

  :کشید را

  ...و شد خنک من مثل دلت شاید ببین نزدیکتر بیا_

 صورت و برد پناه بهداشتی سرویس به. کرد اش بیچاره تهوع ،حالت دوید وبیرون کشید پس دست طاقت بی تمنا اما

 لهیده تصویر یاد با هردم... آمد می باال داشت عقده دل در هرچه اما بود خالی خالی اش معده. گرفت آب شیر زیر

  ... میشناخت را خدا وبیشتر میزد عق بود دیده پیش دقیقه چند که مردي

  :راگرفت دستش نگران بادیدنش ،شعله آمد بیرون دستشویی از پایین فشاري با بعد دقیقه چند
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  تمنا؟ خوبی_

  :وگفت رفت دنبالش شعله. برود وبیرون دهد سرتکان توانست فقط

  !ببینیش ذاشتم نمی واال میشه بد اینقدر حالت دونستم نمی_

  :گفت آمد می بیرون زحمت به که وباصدایی کرد رها تن اي زده یخ نیمکت روي

  واقعا؟ بود مهران شده؟ چی_

  سوخته؟ حالش به دلت نکنه ؟ چیه کفتارشه، خود! آره_

  :کرد وشروع نشست کنارش ،شعله گیجش نگاه با

 شتبرگ ریلکس خیلی وقتی ، خبرم وبی هست چیزایی یه فهمیدم زد غیبتون باهم یهو که نامزدي شب ازهمون_

... تر نگرفتیعجیب ازم هم سراغی دیگه ،اینکه بود عجیب برام تو نبودن اما شدم خیال بی کرد همراهیم جشن وتوادامه

 وکولم بعد به پیشتو اومدن ومدام شم خیالت بی روز چند واسه که بود مهران کثیف وعاشقی عشق گرم سرم اونقدر

 وهمونت... رفت طفره شده؟ چی پرسیدم.. افتاده وداغون درب دیدم اش خونه ،رفتم نشد ازش خبري دیدم اینکه تا کنم

 ومدا تو اسم وسط اون.. شد جروبحثشون.. اش خونه اومد بودمش ندیده اصال من که هاش پسرخاله از یکی کشمکش

 سر که ییبال بخاطر واال اي زنده هنوز کن روشکر خدا بازم دنبالته ساله یه مسیحا" گفت اش پسرخاله شنیدم واینکه

  ..."...و بگیره زندگیتو میخواست آوردي وزندگیشون تمنا

  :گفت دوباره تمنا پریده رنگ چهره به نگاهی نیم وبا کرد مکث شعله

 هداشت رابطه باتو گفت وقاحت درکمال باالخره که ،اونقدر کردم پیله ،بهش د بو خورده تکون ام زنونه شاخکاي_

 مکن اشتباه شد باعث باوریم زود بازم اما بود سخت... باورکردم... و خورده بهم نامزدت با ات رابطه موضوع وسرهمین

 قطشس ،میخواستم باردارم فهمیدم که رفتیم هم جدایی تامرز. بدم ادامه باهاش دیگه تونستم کنم،نمی قبول وحرفاشو

 فاو وبهم نره چیزي سمت دیگه داد قول مثال خواسته ازخدا مهرانم... شدم پشیمون آخر لحظه وتو نتونستم اما کنم

 اتاقتو خودمو که تاجایی... خونه میومد وپاتیل مست ،هرشب درآورد... زناي بازار از سر نرسیده اینجا پاش اما داربمونه

 روز یه هاینک اما رفتناش هرز به بودم کرده عادت شد، تازه دلم داغ دیدم تورو که دوباره... نبینم ریختشم میکردم حبس

 اومد ممکن لحا بابدترین پیش شب چند اینکه تا بودم داغون زدم بهت که ازحرفایی... رفت نمی توکتم باشه بوده باتو

 ونمی چیو وهمه کشیدم حرف ازش شب اون تو درمورد... وراستی مستی میگن ولی نبود بند روپاش ازمستی ، خونه

 با دیده ياینجور ووقتی نرسیده بهت دستش که بودي کسی تنها گفت... تولک رفت وآخرشم کرد تعریف خنده قهقهه

 چکاب رفته حامسی میفهمه اینکه تا کنه تلخ بهتون چیو همه دیگه جور یه تا بوده دنبالتون داشته مسیحا از که اي عقده

 که میدونسته و باشه مثبت مسیحا HIV تا میکنه یکی به دست بوده آزمایشگاه همون صاحب که پسرعموش با... و

  ...و بمونه کنارش اینجوري نتونه که میخواسته رو تمنا اونقدر مسیحا میدونست ،میگفت میشه جداییتون باعث همین
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 بعد زد هضرب شکمم وبه کرد نامردي درگیري وتو سمتش بردم هجوم وضعیتم به اعتنا بی که شدم عصبانی اینقدر

 که ام بچه مثل میردم داشتم که کرد پیدام وقتی بابام بیرون،منم زد ازخونه خرابش حال وباهمون کرد ولم طور همون

 آرام وشعله گرفت اورا شانه افتاد،تمنا هق هق به کم وکم گرفت راه شعله صورت روي اشک هاي قطره...مرد

  :خزید درآغوشش

 زشا خبري ولی بودم تشنه مهران خون به... رفتنش ونه بود من دست اومدنش نه ، تمنا بود دلگرمیم تنها ام بچه_

 رستد نتونسته که بود مست اونقدر شب همون... اینجا اومدم بابام وبا زدن زنگ بهم پیش دوروز اینکه تا دوباره نبود

 کار دستش یه فقط شده، له بدنش تمام... سنگین وتصادف بوده باال ماشینم سرعت ، مغازه یه تو ورفته کنه رانندگی

  ....و میکنه

  :داد وادامه شد خیره تمنا ،به کرد سربلند

  !اشه تازه درد ایدزم ،فهمیدم نبود همین فقط_

  :گفت او که شد خیره شعله به تاباور چشمهایی وبا شد حبس اش درسینه اي لحظه براي تمنا نفس

  ...گرفت وازش بود کرده شما زندگی به که رو ظلمی تقاص قشنگ چقدر خدا دیدي_

  شعله؟ چی تو...تو_

  :داد سرتکان شعله

  !نبودم هوساش جوابگوي دیگه ومن بود واون بااین بس گرفته،از اواخر همین مرضو این انگار_

  :گفت وباالتماس رافشرد تمنا هاي دست

  !تمنا ببخشی منو میکنم التماست اما مزخرفات بااون رنجوندمت خیلی میدونم_

  :زد راکنار صورتش اشکهاي تمنا

  کنی؟ چیکار میخواي حاال_

  !نیست اینجا ،جام ایران برمیگردم_

  میشه؟ چی مهران تکلیف_

 هک میخواد آرامش ذره یه ،دلم کشیدم عذاب سال یه این تو هرچی کنن،بسمه جمعش بیان دادم خبر اش خانواده به_

  ...گذاشتم جاش ایران تو انگار اینجا به بااومدن

  :وگفت کرد شره اشکهایش دوباره

  یانه؟ میبخشی منو نگفتی_
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 یمتصم چه حرفات با میدونی ولی نبودم ناراحت ازتو همین واسه نیست مهران جز کسی حرفات بانی میدونستم_

  شعله؟ گرفتم اي واحمقانه ناگهانی

  :کرد راپاك وصورتش نشست صاف شعله

  تمنا؟ شده چیزي_

  ...و دهاوم مسیحا حاال اما گذاشتم ازدواج قرار امیر با ناگهانی تصمیم یه تو زده بهت حرفو اون مسیحا گفتی وقتی_

  !شده چی بگو ات عمه پسر به خب... خب_

 نفر چندجز خبرنداره ومسیحا من نامزدي دوره ازاتفاقاي کسی که داد،خصوصا توضیح چیو همه نمیشه... شعله نمیشه_

 برسه هچ نمیشه کمرنگم وقت هیچ میدونم که وعشقی مسیحا طرف ازیه. افتادم گیر شرایطی بد تو خودش، ازخانواده

  ...و داریم ازدواج قرار میدونن که ام وخانواده امیر طرفم ازیه نابودیش به

  :داد فشار رامحکم تمنا دستهاي شعله

 و ،عشقت داره رو دنیا همه مقابل ایستادن ارزش خودت خاطر به گذشت ازت که مردي ، تمنا بجنگ عشقت براي_

  !نکن مصلحت فداي

  :داد تکان وسر داد رابیرون پرلرزش نفس تمنا

  برمیگردي؟ کی_

  میاي؟ توهم... دیگه ماه یه تا احتماال_

  :کشید آه آرام پرغصه دلی. با تمنا

  ...دونم نمی_

***   

 باشد رفته رامی باید که زد حدس ازسکوت.بازگشت خانه به رسید نمی نتیجه به کدام هیچ که هایی وخیال فکر از خسته

 ادافت رفتارش یاد. بود نامرتب صبح مثل تخت هنوز.رفت اتاق سمت وبه انداخت مبل روي اي گوشه را وسایلش. 

 پالك تا رابرداشت ،بالش رفت تخت سمت به فشار همه ازآن وخسته کشید پیشانی به دست... آخرش وحرفهاي

 ینم قد فکرش که باشد افتاده کجا بود ممکن چه؟ زد،یعنی چنگ موهایش شد،به ناامیدتر گشت هرچه اما رابردارد

 تاوان بود؟ انتخابی چه ؟ بود امتحانی چه این.شد تر سنگین ،بغضش پرکشید مسیحا ودیدن صدا شنیدن براي دلش.داد

 دستو آمد لبش به تلخی زد،لبخند چشمک گوشی روي مسیحا ،نام چرخاند چشم تلفن صداي با بود؟ اشتباه کدام

  :برد هجوم سو آن به باهم ودلش

  !کنم درست چیو همه خودم ،بذار تمنا میکنی طوالنی رو قصه این داري_
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  !میزنم حرف باهاش برگرده ،امیر صبرکن که ،گفتم شه خرابتر میترسم_

  کجاست؟ مگه برگرده؟_

  !میاد بعدازظهر فردا وتا داره درپیش کاري سفر یه گفت امشب دونم نمی_

  !اینجا بیا پاشو_

  :گفت شوکه تمنا

  هان؟_

  !برگرد وفردا ببینمت بیا! شده تنگ برات هتل،دلمم بیا ؟ بمونی تنها میخواي هان؟ بازگفتی_

  ...،آخه مسیحا تونم نمی _

 وندگارم مصلحت اسم به اونجا عشقم فعال ولی رقیبمه خونه که ،هرچند اونجا میام من نیاي.. که نداره،میشناسیم آخه_

  !شده

  :گفت تند ایران شماره ودیدن صفحه به بانگاهی. خورد زنگ خانه تلفن که کند راضی اورا شاید دهد جوابی آمد

  ...خداحافظ امونه،فعال خونه از ،االن میزنم زنگ بهت بعد مسیحا_

 به که کرد يمختصر احوالپرسی ،ترانه رابرداشت وتلفن کرد راقطع گوشی بیابد زدن حرف براي فرصتی او ازاینکه وقبل

  :پرسید ودلشوره تعجب با.آمد سرد تمنا نظر

  مامان؟ شده چیزي_

  ازتوبپرسم؟ باید من اینو_

  :ریخت فرو تمنا قلب

  چرا؟_

  هلنده؟ مسیحا_

  :گفت وعصبی دلخور دوباره ترانه بزند حرفی اینکه از افتاد،قبل پته تته وبه کرد گم راه اش درسینه نفس

  !بده درست منو جواب_

  :گفت سختی به

  بهتون؟ گفت تارا_
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  ...و میاد دردسر بو داره دوباره که اینه مهم میکنه؟ فرقی دیگه،چه هرکس یا یاتارا حاال_

  !کنید درکم توروخدا مامان؟ دردسري چه_

 درس ؟ ردمم اي طعنه شد اش نتیجه و میبرد آبرومونو داشت که ات گذشته اشتباه تصمیم میون؟ این درکه قابل چی_

  افتاده؟ وهوس هوا سرت تو دوباره که نشد برات عبرت

  :خورد سر صورتش روي اشک هاي قطره

  ...،اون مامان نکرد کارو اون دلیل بی مسیحا_

  راه؟ اون به زدي یاخودتو دونی نمی یعنی تمنا اشتباهه مسیحام اسم آوردن زبون به االن_

  ببخشمش؟ نتونم نداشته توش هم تقصیري که اشتباهی یه واسه باید چرا ، دارم دوست رو مسیحا من_

 هک هرکاري وبعد بکش خط مارو اسم دور اول ولی! عاشقی،باشه بدي شعار معروف قول به ببخشی،میخواي میخواي_

  !بده انجام میدونی صالح

  :گفت باگریه تمنا

 نمی امیر کنم،کنار زندگی میخوام نذار،من وباخت برد شرط من زندگی واسه مامان، ننداز دوراهی گیر منو توروخدا_

  !تونم

 امخ دوباره نه یا میزنی حرفو این افتاده مردم سرزبون جا همه اسمتون و کردي زندگی کناردلش ساله یه که حاال _

  شدي؟ مسیحا حرفاي

  !ندیدم وعشق حمایت ،جز ندیدم محبت جز ازش چیزي سال یه اون تو نمیگه،من دروغ مسیحا_

  ! فکرکن حقیقت وبه کنار وبذار باوري خوش توهم. شد وتموم داده پس امتحانشو اون ، میگم که همین_

  زندگیمه؟ یا شما انتخاب حقیقت_

  !گذرم نمی ازت کنی واون این زبون نقل خودتو دوباره اگه خدا به ولی ، بذار اسمشو میخواي هرچی_

  :گفت والتماس باتضرع

  !مامان_

  ...خداحافظ! میدونی خودت دیگه ،حاال زدم حرفامو من_

 اوهم ،حتمانگرفت تماس پدرش ،چرا افتاد مبل روي شل بدنی با. پیچید درگوشی بوق صداي بزند حرفی ازاینکه وقبل

 رت تند واشکهایش گذاشت زانوهایش سربه... بود آماده مادر مقابل اش نامه دفاع همیشه مثل واال بود همین نظرش
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 تربیش که میشد،امیري قهرمان امیر کاش... نمیتوانست چه؟ اش خانواده بدون اما بود سخت مسیحا بدون ، شد جاري

  ...بود اش دلهره باعث ازهمه

 نتوانست، گرفت شدت اش گریه دوباره مسیحا نام کرد،بادیدن سربلند تلفن صداي با که ماند احوال درآن چقدر نفهمید

 استم پدر با رابرداشت وتلفن میشد تکرار گوشش در مدام ترانه حرفهاي ،تمام بود شده جمع درخود همانجا. دهد جواب

  .خورد زنگ همراهش دوباره که بگیرد

  :داد جواب اینبار مسیحا شماره بادیدن

  شده؟ ،چی نمیدي جواب چرا پس_

  !نمیاد کوتاه حرفش از بدتر،مطمئنم ازهمه ،امیرم بینمون شدن دیوار نیست،همه راضی کس هیچ مسیحا_

  :داشت موج مسیحا صداي

  چی؟ یعنی_

  :نالید بغض میان تمنا

  !دونم نمی خدا به... دونم نمی_

  ...اونجا میام کن میشم،صبر دیوونه من اینجوري_

  !نیا توروخدا... نه... نه_

  .نشدم تر دیوونه تو بیا شو بلند تو پس_

  !میفتم راه دیگه دقیق چند باشه،تا_

  !دنبالت بفرستم ماشین_

  !برگردم زود بذاري بده قول االن همین فقط! نه_

  !بیا تو حاال_

  ...خدا به مسیحا_

  برگرد،خوبه؟ و بیا ساعت یه... توبیا_

  ...بود آخر بار براي ودیدار رفتن این شاید.کرد وخداحافظی داد راقورت بغضش تمنا

***   
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 رایشب مالقات این میخواست وشاید بود گرفته را تصمیمش ولی گرفت ازسر را زاري قلبش شد که او چشم در چشم

 بی آمد پیش که او هاي دست.  باشد بس دلتنگیش هاي لحظه تمام براي که همراهی ،یک باشد ناب خاطره یک

 یک بود قرار که آغوشی میان کوچک دنیاي همان شد وجودش وهمه نهاد برهم ،پلک رفت فرو درآغوشش مقاومت

  ...شود آرزو

  :گفت گوشش کنار وآرام کرد سرخم مسیحا

  میکردي؟ وناز بود تنگ برام دلت قدر این_

 ویک رفت عقب نم نم مسیحا هاي قدم که روزهایی ازهمون ،درست بود رفته رایادش کردن ناز که بود وقت خیلی

  : کرد زوم او دار تب نگاه ودر چرخاند چشم. شد ورو زیر چیز همه مرتبه

  !شده تنگ کردن ناز واسه دلم وقته خیلی_

  :زد کنار پیشانیش روي از اورا وموهاي زد محوي لبخند مسیحا

  !کن تمرین فقط نشو دلتنگش داري قهار نازکش یک وقتی تا_

 ومتفاوت تلخ طروع کشید عمیقی نفس. کشید سرکشش بغض روي که نقابی شد اما بود لبخند ،مثال خورد تکانی لبش

  :داشت نگهش مسیحا که رفت عقب کمی. کرد راپر مشامش او

  !همینجاست امشب جات_

  :کرد نگاهش و نشست مبل روي کنارش... معترضی باحرکت رسد ،چه نکرد مخالفت هم زبان به

  کردي؟ عوض عطرتو_

  !کردم نداري،عوضش دوسش گفتی شبیکه ازهمون_

  !بدي بهم اشو شیشه میشه_

  چی؟ واسه_

  !یادگاري_

  !نه_

  :کشید صورتش به دست بالبخند مسیحا که جاخورد او قاطع ازنه

  !میاره جدایی میگن_

  نگفتن؟ گردنبند_
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  :رسید زنجیر خالی جاي به وامتدادنگاهش کرد نگاهش موشکافانه مسیحا

  دور؟ انداختیش_

  بگذرم؟ اون از که کنم دور تورو یاد تونستم مگه_

  کو؟ پس_

  :وگفت دزدید را نگاهش تمنا

  !شد گم دوباره!... کردم گمش_

 و راگرفت اش چانه مسیحا.سرخورد صورتش روي اشک هاي قطره. شد گم آرامشش همه با وپالك زنجیر آن دوباره

  : خورد چرخ او خیس دوچشم میان نگاهش

  تمنا؟ شده چی دوباره! عمرمن شیشه رو میکشی خط داري که رفت،باز سر چشا این که باز_

  :لرزید ولبهایش کرد لمس اش گونه روي را او دست

  ...ولی نمیشه پر زندگیم تو وقت هیچ خالیت جاي_

 ساعتی راگ میشد چه.  کرد راخیس صورتش اشک وسیل نهاد برهم پلک... او تشنه لبهاي داغی با شد بسته هایش لب

 ،گناهبچسبد گناه داغ پیشانیش روي بگذار... دیگران خواست به ارزشش بی عمر ومابقی میکرد زندگی دلش براي

  !...عاشقی

  :شد راصاحب تنش او دست حصار و کرد رارها پرلرزش نفس چسبید پیشانیش به که او پیشانی

 حد به... شهبک دیوار یه جلوم که خطی هر به اعتنا بی ، میکنم تکرارش بازم بگی بخواي بیشتر ، نداره وجود ولی هیچ_

  !نکن شورش و ،آب هستم تشنه کافی

  :تگف گرفته صدایی وبا کشید صورتش روي دست. شد خیره او بسته چشمهاي وبه کرد باز را خیسش چشمهاي

  !تونم نمی ،من مسیحا نفوذه غیرقابل دیوارا_

  :رفت عقب وسرش شد باز سریع مسیحا چشم هردو

  چیه؟ منظورت_

. شد کوممح صدا بی اي گریه به او تن سایه زیر نشده وتعریف کوتاه زمانی عرض ودر سرجنباند فقط سکوت در تمنا

 که هایی بوسه هجوم و دخترك گردن و شانه میان وصورتش رفت فرو موهایش میان وخشم باعشق مسیحا دست

 رفت پیش وا بلوز سمت به که دستش ، ندید ممانعتی و کرد شدن یکی قصد که تنی گرماي کرد، تنگ را هایش نفس

 وهمزمان وبرخاست کرد ،رهایش دهد رخ فاجعه بود قرار انگار! ،نه زد زل اش وبسته خیس چشمهاي وبه کرد سربلند
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 چانهو کشید باال رامحکم او صورت... افتد بیرون پرده از درآغوشش دخترك پرصداي هق هق تا کرد بلند راباخود او تن

  :داد فشار را اش

 یلذل و خار قدر این نظرت به کنی؟ معامله عمرم باهمه و ساعت یه میخواي! تمنا بدي باج من به اومدي که شده چی_

  ...و تنت ازعطر نشدم سیراب قبال مگه ؟ نداشتمت قبال مگه کنم؟ تموم تنت به رسیدن با فقط و داشتنت که هوسم

  :گفت وباگریه زد عقبش تند حرکتی با تمنا

  ...ها خاطره اون به برگردم تونم نمی ،چون مسیحا نیا سراغم دیگه پس_

  :زد وداد کرد پر مسیحا رادوباره فاصله

  چرا؟... چرا؟_

 سیبل نشن ام خانواده دوباره تا باشم امیر وبا کنم خالی قلبمو میخوام دوروبرم، آدماي از خوردن زخم بسه دیگه_

  ... دیگران وکنایه طعنه زهري تیرهاي

  :گرفت را ودستهایش نشست کنارش مسیحا... خیسش چهره حجاب شد ودودستش زد زانو زمین روي

 یه هک.. ببخشه منو که پدرت به میکنم التماس میرم میکنن؟ طردت نکن، بازي عمرمون با... تمنا کارو این نکن_

  ... فقط میفتم پاش به قسم خودت جون به.. بده دوباره فرصت

  :خورد تکان سرتمنا

  ... شده کم ازش وعشق شده بسته معادله... نمیده جواب دیگه قائده این... مسیحا نمیشه_

  :زد زل چشمهایش وبه گرفت اوراباال صورت مسیحا هاي دست

  ...اونم به امیره؟ مشکلت_

  !خوام نمی دیگه.. خوام نمی ، نزن امیرو به التماسم حرف مسیحا_

  :کرد بازي او صورت روي انگشتانش و کشید راپیش خودش کمی

  !برو داري دوسم اگه... برو آینده روزه چند مسیحا،همین ایران برو_

 دربرش او داغ و لرزان تن ، شد حلقه دورگردنش هایش دست و نهاد برهم پلک مغرورش مرد چشمهاي ندیدن براي

  :گفت وبیقرار کشید

  ...تونم نمی خودت جان به تمنا... بیارم دووم. تونم نمی دیگه تو بدون ،من انصاف بی نگو اینجوري_

 براي و زد زل او چشمهاي به.  کشید راپس سرش وکمی کرد اومحکم گردن دور دست فقط حرف بی دخترك اما

 می د،بعی برخاست وباعجله کشید پس سر که بود شدن له حال در او آغوش میان تنش. شد قدم پیش بوسه آخرین
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. برد جومه در سمت ،به کشید تن به که را نشود،پالتویش تر جبران قابل غیر اشتباهش و کند تحمل بماند دانست

 بی رامی سرخ چشمهاي در ونگاهش شد باز در اما شد کشیده بازویش دیگر ازسوي رسید در دستگیره به که دستش

  ....ببیند چشمهایش پیش اي لحظه براي را مرگ تا ماند حرکت

 بازویش دور هم مسیحا دست.شد فشرده هم به امیر لرزان لبهاي که دید ،می رفت عقب جانش نیمه قدم خوداگاه نا

 امیر دست وبازمچ شد تکرار تاریخ باز که او صورت هدف به رود باال امیر تادست افتاد پایین او کشش اولین وبا شد شل

  !میکنم خوردش بیاد تر پایین سانت یه: شنید اورا پرخشم وصداي کرد گیر مسیحا دست میان

  :راند وعقبش کوبید او سینه به خورده وزخم خشمگین امیر

 صداي هک دختري...  ازامروز زندگیم،اینم رو افتادي بختک مثل که پیش سال چهار از اون ، توذاتته شکنی حریم کال_

  چرا؟ درمیاره شده خراب این از سر پیچیده دنیا گوش تو باهاش من نامزدي

  :گفت تر بلند تمنا به ورو

  چرا؟! هان_

  :وگفت زد راپس اشکهایش تمنا

  !میدم توضیح برات_

  :گفت وعصبی معترض مسیحا

  !تمنا مزخرفاتو اون کن بس_

  :ایستاد امیر ومقابل رفت پیش تمنا اما

  ،خواي؟ نمی همینو تو کنم،مگه زندگی باتو میخوام ،که بگذرم عشق از میخوام گرفتم،که تصمیمو بگم بهش اومدم_

 کند اتمامر چیز همه بامسیحا دیدنش ،شاید بکشد وعقب بگوید نه امیر ،شاید کرد تالش امید یک به میان درآن تمنا

  :ماند یرهخ امیر نگاه به ملتمسش ونگاه مرد قلبش با ها شاید تمام رفت فرو امیر دست میان دستش وقتی اما... ،شاید

  !خوشحالم خیلی ، گرفتی تصمیمتو باالخره پس_

  :گرفت مسیحا خشکیده چشمهاي ومقابل کشید رابیرون وزنجیر پالك ازجیبش فاصله درهمان

  ! من وزن زندگی از یادگاریت آخرین اینم_

 شمچ افتاد،به مسیحا پاي ومقابل زمین روي پالك... پاهایش مثل بود خشکیده هم تمنا نخورد،اشک هم تکان مسیحا

 مات امسیح چشمهاي هنوز... شد کشیده امیر ودنبال هایش عاشقانه برقبر گریست... را عشقش اسطوره شکست دید

  ....بزند اوزانو تا رفت خودش باپاهاي تمنا.. برد اورا که بود راهی
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 شسر ازباالي امیر صداي که فشرد زانوهایش به چشم و کرد رابغل پاهایش. کرد کز تخت وگوشه اتاق داخل*****

  :آمد

 سخت کردنش پیدا اومده، کردم شک زد غیبت دفعه یه که روزي ازهمون... اومده سراغش،فهمیدم میري دونستم می_

 زیر شاسم تاصبح شب که بگذري ازمردي من خاطر به میتونی ببینم میخواستم... بود بهانه امروزم مسافرت ، نبود

  !ذهنت تو ویادش سرته

  :گفت وبابغض کرد سربلند تمنا

 من خاطرب بازم ببینم تونم نمی ،چون نداشتم امو خونواده شکستن طاقت دیگه چون ؟ چرا ،میدونی دادم آره،ترجیحت_

  ...ام خانواده تا بهتره بشم فدا ،من میزنن زخم بهشون طعنه تیزي با

  :گفت پوزخند با امیر

  !نیست کارت تو پیچوندن فقط نداشتم، خبر ومن هستی فداکارم دختر پس_

 ردنشگ به دست تمنا.رابرگرداند سرش خشونت وبا رفت اش چانه زیر امیر دست که برگرداند ورو بست فرو لب تمنا

  :زد پسش گریه وبا گذاشت

 ،واسه مشکست ازش که دلی ،واسه مسیحاست واسه اشکام... پس کن نگاه خوب ببینی؟ کردنمو گریه میخواي چیه؟_

  !تابمیره شد دروغی مصلحت مشت یه اسیر که خودم دل

  نیست؟ تر معقول میکنی،این گریه خیانتات واسه داري شایدم_

  :ایستاد ومقابلش برخاست. تند حرکتی با تمنا

 نی؟ک چکارم میخواي.. تو تسلیم بعد به اون از باشم عشقم تسلیم ساعت یه خواست ،دلم کردم خوب کردم هرکاري_

  ...که بگی خانم عمه به بري یا بزنی دارم

  :لرزید درگوشش امیر فریاد وصداي شد پرت تخت روي خورد صورتش توي که سنگینی باسیلی

  !شدي رو پر کشیدم نازتو دادم،زیادي بهت رو زیاد_

  :کرد وبلندش راکشید بازویش

 می مسرکشیات این تاوان... تو به برسه چه ندارم اطمینان چشمامم به دیگه... امیر اون تمنا،مرد کورخوندي دیگه ولی_

 بهت واال کردم باطل باخریت رو لعنتی محرمیت اون که میکنم،حیف حفظ رو دایی حرمت که حیف.. ازت گیرم

  !میده کره چقدر ماست من یه میفهموندم

  :گفت وکینه باخشم او چشمهاي ودر برد راپیش سرش
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  ! کن بیرون ازسرت دورزدنمم ،فکر میکنم صاف باهات رو روزا این همه حساب_

  :وافزود کرد رهایش

 داري ونهخ میشه هنرش همه که مطیع زن یه میشی کردیم عقد وقتی! بذاري بیرون خونه ازاین پاتو اینکه فکر مثل_

  ...داري وبچه وپز وپخت

  !میکنم تر سیاه روزگارتو دیدم که ازچیزایی امشب قول نقل با باشی غیرازاین

  :گفت وتهدید تحکم وبا کشید او رامقابل انگشتش

 ترینشکوچیک حتی اي دیگه هرچیز یا میکنی فکر بهش کنم ،حس ببینم روجایی پسره این اسم.. دیگه حرف ویه_

 خودت... !میشناختی که امیري بااون میکشم دلم تو عشقتو... تمنا کن حواستوجمع پس من بهانه بزرگترین میشه

  !خودت... خواستی

 تشآ زندگی براي دل وازته افتاد تخت روي هم تمنا کوبید هم به راکه در. رفت بیرون وازاتاق راکرد هایش رحمی بی

  ...ماند یادگار به ذهنش در ازمسیحا که آخري نگاه براي وبیشتر گریست اش گرفته

***   

 دست یانم نداشت،تلفن هم ،اهمیتی درکارنبود درزدنی شد،دیگر باز اتاق در که بود پیش ساعتی کابوس درگیر هنوز

  :وگفت کشید عقب را ،دستش رابگیرد گوشی تمنا ازآنکه وقبل گرفت طرفش به آن میزد، چشمک امیر

  فهمیدي؟ ، میزنم رو چیزا خیلی قید دنبالت بیاد یا گردونه برت دایی که بزنی حرفی اگه_

 اشد،ت سردتر هلند سرد هواي ،چقدر شد تاریک دنیا چقدر دوروز دراین.بود رحم بی ،چقدر بود غریبه امیر این چقدر

 نگاهی اب وامیر راگرفت گوشی حرف بود،بی شده منجمد هم زبانش انگار... اشکهایش ،حتی بود کرده پیشروي قلبش

 مهم چیز هیچ نبود،دیگر قائل برایش خصوصی حریم دیگر او نبود مهم برایش. وایستاد زد تکیه دیوار به همانجا خیره

  :بارندن تا کرد خودداري چشمانش ابري هواي اما شد تازه درگلویش ،بغض پیچید درگوشش که پدر پرمهر نبود،صداي

  دخترکم؟ خوبی_

  :وگفت آمد لبش به ،زهرخندي بود پیر دلش زیادي واژه این شنیدن براي دیگر شاید... دخترکم؟

  بهترید؟ ،شما خوبم_

  !بابا عروسک زیاد نه بگم باید کنم،پس چه وخیالت بافکر کناربذارم تورو دوري_

  !خوبه که چی بابا،همه چرا_

  :گفت وتردید مکث کمی با فرهاد



 (الی)M.SAM تمنای وصال

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴۵٩ 

 

  اونجاست؟ تمنا،مسیحا شنیدم چیزایی یه من اما_

  : نکند شیرامتال چشمهایش بغضش درد تا کشید سنگینی ،آه بود پردرد برزخمی اي دشنه رفتن فرو شبیه مسیحا نام

  !برگشته کنم فکر بود،_

  ...که بود چی ساله چند سکوت این دلیل کردي؟ صحبت باهاش_

  !گرفتم تصمیممو ،من نکرد فرقی وزندگیم من واسه بوده هرچی دلیلش ، بابا نیست مهم دیگه_

  !اینجا اومدن که دیدم تازه ومادرشو پدر امروز ،من نیومده هنوز مسیحا.. تمنا_

  :خورد تکان باقلبش تمنا مغز

  چی؟ واسه ما؟ خونه کجا؟_

 چی ازهمه مادرش بغض! خبره چه میدونی خودت گرفته،اینکه تصمیم مسیحا اشتباه سر اینکه.. تفاهما سوء رفع براي_

  ...تا مصرن اشون همه اینبار... بابا بود تر عجیب

  :گفت لرزان باصدایی

 من ، نیارید اسمشم دیگه توروخدا ، دادم دستش از نیارید روم به دیگه ، ندارم دوسش دیگه بابا، خوام نمی دیگه_

  !موند من هاي خاطره همون تو مسیحا... میمونم ،همینجا کردم انتخابمو

  :گفت سریع فرهاد

  ...که میکنم صحبت خودم هم باامیر ، کنه قانعت بذار بابا، نگیر تصمیم لجبازي ازسر_

  !نه جونم،دیگه بابا نه_

 آورد لب ابهر خداحافظ کلمه زحمت به ، رود کنار خیالی دست آن بلکه کشید گلویش بیخ دست وتمنا شد ساکت فرهاد

 خالیم دنیاي تو کسی صداي نمیخوام دیگه_:زد داد. کرد پرت امیر سمت وبه قطع را تلفن پدر صداي شنیدن از وقبل

  رحم؟ بی بستی کشتنم به کمر یا برمیاد ازت لطف این ، بپیچه

  :زد لبخندي او چشمهاي تب به تفاوت وبی رحمانه بی.ایستاد ومقابلش رابرداشت گوشی امیر

  !منه فعن به بشنوي وصداشونو ببنینی کمتر دیگرانو هرچی ، باشی مطیعی زن میتونی که دادي نشون! آفرین_

  !روزه چند االن.. ام شده سیر کنی؟ سیرم زندگی از میخواي_

  !کنی تجربه تریو تازه زندگی که فردا واسه شو آماده پس_
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 یرام زهرخند "باشه":وگفت کرد نگاهش خیره امافقط داشت هایش اشک سد شکستن براي التماس تمنا چشمهاي

  ...میکرد پرش وتنهایی حسرت سایه که ودنیایی ماند تمنا وباز شد تکرار

*****  

 ، تداش سیاهش سرتاپا هاي بالباس جالبی تضاد رخسارش رنگ سپیدي. انداخت ورویش رنگ بی چهره به نگاهی

 بس اام میخواست گریه دنیا یک دلش!... سیاهپوش عروس یک... شود عروس قراربود مثال. کشید اش گونه به دست

 شد باز اقدرات... بود عبث یخی قلب یک براي والبه زاري... بود فایده بی گریه درگور خفته اي مرده براي.. شکستن بود

  :کرد واخم انداخت سرتاپایش به آمد،نگاهی پیش وامیر

  !ترحیم مجلس میري داري مگه وضعیه؟ چه این_

  رومیده،بپوشمشون؟ مسیحا بوي خریدي برام که سفیدي لباساي_

  :زد وداد کشید راباخشونت او بازوي امیر

  ...نیار اسمشو دیگه نگفتم مگه_

  :گفت آرام ولی شد جمع اش چهره او دست ازفشار

 لیو است زنده ، است زنده هنوز احساسم اما زدم دارش... کشتم قلبمو!.. وقت امیر،هیچ بگیري ازم نمیتونی یادشو_

  !بگیري ازم اونو تونی نمی بازم ولی بکن خواستی اي هرشکنجه... تو اززندان فرار براي نمیزنه وپا دست

  :کرد ورهایش فشرد هم رابه لبهایش امیر

  !نیک عاشقی کجا که میگیري نیار،یاد باال مزخرفاتت با بیشتر منو روي واون بپوش رو سفیدا لباس همون برو_

 هنوز.ردک نزدیک مشامش رابه آنها. کشید رابیرون لباسها وآویز رفت کمد سمت به حرف بی تمنا. زد بیرون در واز گفت

  ...جایش به لطف این بابت ازامیر شد ممنون. راپوشید آنها اشتیاق با. میداد نوازش را مشامش مسیحا عطر

  :وگفت انداخت سویش به نگاهی نیم نشست،امیر ماشین وداخل نزد حرفی اما راآزرد تنش سرما

  اي؟ آماده سفر براي_

  دنیا؟ اون به سفر_

 رهتی هاي الیه ،زیر شد قفل جوان مرد نگاه در ونگاهش چرخاند چشم تمنا. راگرفت اش وچانه شد خم سمتش به امیر

 تهگذش مثل هم میداد،صدایش هایش خواسته به تن اجبار به امروز که خواند،عشقی را محبت قصه باز نگاهش رنگ

   ...طلبکار بود،نه آرام

  روداشتی؟ دنیا اون به رفتن آرزوي بااونم_
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  !میشد بهشت براش جهنمم بامسیحا_

  :کشید اش گونه به دست و نهاد برهم پلک امیر

  !دارم دوستت باورکن!... میدم میدم،قول بهت بهشتو منم_

 دش دار ادامه سکوتش! بود کرده غصبش که میداد را بهشتی نوید ،امیر برد هجوم چشمهایش به تمنا دل ابري هواي

 پیش هرچه... افتاد راه سرنوشتش درجاده وماشین دوخت چشم کهنش ونماهاي شهر وبه روبرگرداند.کرد رهایش تااو

 میداد هولش پرتگاه سوي به دستی رابست،انگار چشمهایش... شد تر گیر بهانه... شد تر دلتنگ.. شد تر خالی دلش رفت

  !....میرفت خودش باپاي! نه ولی

  :آمد آرام وصدایش نشست بازویش روي امیر دست. کرد حس را ماشین توقف اما گذشت چقدر نفهمید

  !رسیدیم... شو پیاده_

 برتنش وار وشالق بود شده تند میکرد،باران بیداد ،سرما شد پیاده... کرد امر اطاعت فقط کجاست ببیند نکرد نگاه حتی

 رچرخاندس ناباوري با... ماند مات ونگاهش چسبید زمین به پاهایش... اما برگشت او هدایتگر دست دنبال به. میزد ضربه

  :زد زل باران زیر امیر خیس چهره وبه

  چیکار؟ اومدي اینجا_

  :گرفت اورا زده یخ ودستهاي رفت پیش امیر

  !زدي پسم چرا نفهمیدم وبازم ،خواستمت بودم عاشقت اومد یادم که ازموقعی ولی چطور نفهمیدم_

  :ریخت وفرو راشکست بغضش طلسم تمنا اشکهاي

  ...من.. امیر_

  ...هم جمله اون و جمله یک جز نیست موندن واسه حرفی!... هیس_

  :کرد زمزمه وپرخواهش رافشرد دخترك دستهاي

  !کن حاللم روز چند این بخاطر_

  :گفت و گذاشت دردستش را اش وگذرنامه بلیط امیر که بود روان آسا سیل تمنا هاي اشک

  ... میرسونن وبهت دادم تحویل صبح وسایلتو_

  :وگفت برگشت آرام امیر ، راکشید بازویش تمنا که برود برگرداند رو

 بدونم تم،خواس کنم وا دلمو عقده خواستم روزهم چند این...بدم پسش بهت میتونم ولی باشم بهشت صاحب نتونستم_

 من تومال اما زدم پسش ازعشقشو بگذرم کنه راضیم تا اومد راهی همه که مردي یا توعاشقتري... یامن تري عاشق تو
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 هشتتوب عشق! برو.. تمنا برو! تو به من هدیه اینم! بامن نبودنت قیمت به تو مال دنیا همه...نبودي من نبودي،سهم

  !باشه مبارك باهم

  !..امیر ببخش منو_

  : کشید صورتش به ودست زد تلخی لبخند امیر

  !زمینی روي خدا فرشته پاکترین تو عزیزم، برو_

  :گفت اشک وبا کرد گرد عقب کند هایی قدم با تمنا

  ...ممنونتم همیشه... امیر مدیونتم همیشه_

 وزمزمه شد مسافرش پاي پشت آب جوان مرد هاي کرد،اشک دویدن به شروع سالن سمت به وتمنا کرد سرخم امیر

  !من آرزوي همه باشه مبارکت بهشت_:راهش دعاي اش

 شیشه ورودي دیوارك به را اش افتاده فرو شانه که بود خودش... دید درست... پرهیاهو باران آن درمیان چرخاند چشم

  :گفت بریده ونفس ایستاد او به مانده قدم ،چند شد سرازیر اشکهایش... بود داده تکیه اي

  !مسیحا_

 او تنگ شدرآغو تا دوید تمنا راه باقی آمد پیش که قدمی ،باتنها کرد نگاهش ،ناباورانه چرخید تند باحرکتی مسیحا سر

 ریخت صورتش اوروي اشک اي ،قطره کرد سربلند...پیچید درمشامش آرزوهایش بهشت عطر زود چقدر.. بگیرد آرام

  :کرد رالمس اش وگونه برد پیش ،دست

  داره؟ ارزشی.. شکونده چی واسه غرورشو بت... من مغرور مرد_

  :کرد نگاهش وحیرت اشک با ،تمنا نشست زانو روي جا وهمان گرفت را جوان دختر دستهاي مسیحا

  !مسیحا_

 خوردم قسم... کنم سجده خدا بزرگی مقابل باخودت خوردم قسم..  دلم معجزه عظمت دربرابر بزنم زانو خوردم قسم_

  ...بخشید بهم دوباره بهم تورو که خدایی همون.. الهی مکتب مرید بشم بابودنت

  :شود تابلند راکشید دستهایش تمنا

  )ع(صالح زاده امام کبوتراي واسه گندم کسیه یه با... کنم تانذرموادا بریم رسیدن محض به مسیحا_

  :خندید آرام اشک میان مسیحا

  ... عزیزم برم،باشه کوچیکت نذراي قربون_

  :داد فشار رامحکم دستش



 (الی)M.SAM تمنای وصال
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  ...آرزوهام همه به رسیدن واسه دارم نپریده،عجله تاپرواز بریم_

 اي سانهاف عشق این تایید ومهر تصدیق دستانشان ،گره جاگذاشت را روزگار بازي عشق پاهاي... دویدند سالن سمت به

  ....بود

  

  

 پایان


