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 آماده شده است يک رماناين کتاب درسايت 
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 !نرگس، نرگس -

 .همين طور توي راه پله ها مي دويدم و نرگس رو صدا مي زدم

 :نرگس

 چته ديوونه؟ چرا داد مي زني؟ وايستا ببينم چرا اين قدر قرمزي؟ نکنه تب داري؟ -

 اورت مي شه نرگس؟نرگس باورت مي شه؟ ب -

 !چي رو باورم مي شه؟ د بگو ببينم چه مرگته -

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 ...کار پيدا کردم نرگس، کار -

 !وسط حرفم پريد و گفت: راست مي گي گليا؟ کار پيدا کردي؟ آخ جــــون

طراتم رو باز هم ديگه رو بغل کرده بوديم و مثل ديوونه ها بلند بلند مي خنديديم. سريع به حالت دو رفتم توي اتاقم دفتر خا

 :کردم و شروع به نوشتن کردم

 «.شکرت خدا، شکرت! باالخره يه کار پيدا کردم، يه کار عالي»

سرم رو باال آوردم و به گذشته ام فکر کردم، به گذشته اي که توش هيچ نقطه ي روشني پيدا نمي شد. سه سالم بود که مامانم 

تاد الکلي بود که هيچي جز عشق و حال براش مهم نبود. بيچاره مامانم مرد. از دست کارهاي بابام سکته کرد. بابام يه مع

چهارده سالش که بود به زور مي شينه پاي سفره ي عقد و يه سال بعد از ازدواجش هم خشايار به دنيا مياد. هفت سال بعد از 

رش اومد. بعد از مرگ مامان، خشايار هم نوبت منه. وقتي مامان رفت، پدرم گم و گور شد. هيچ وقت نفهميدم چه باليي س

خشايار همه کسم و مثل کوه پشت سرم بود. هم برام مادر بود و هم پدر. وقتي بابا ناپديد شد، خشايار شروع کرد به کار کردن. 

روزها کار مي کرد و شب ها درس مي خوند. بهش التماس مي کردم که خودش رو خسته نکنه، اما هميشه در جواب خواهش 

ه الهي من فدات بشم خواهر کوچولو، تو تاج سرمي و روي تخم چشمم جا داري. براي تو کار نکنم، براي کي من مي گفت ک

بکنم؟ نرگس، زن داداشم بود. دختر خيلي خوب و مهربوني بود؛ ولي هر چي نباشه من اون جا يک مزاحم بودم. اون جا خونه 

تک و تنها خانمي کنه. يه شب که براي آب خوردن از اتاقم ي خشايار بود و مسلما نرگس دلش مي خواست توي اون خونه 

اومده بودم بيرون، صداي نرگس رو شنيدم که به خشايار مي گفت گليا تا کي مي خواد اين جا بمونه؟ نکنه مي خواد تا ابد ور 

  .ع به گريه کردمدل ما بشينه؟ آروم برگشتم توي اتاقم و مثل وقتي که بچه بودم، بدون اين که صدايي توليد کنم شرو

 .از اتاقم اومدم بيرون و رفتم توي آشپزخونه

 :نرگس اون جا بود. هوس کردم يه کوچولو اذيتش کنم. پشتش ايستادم و بلند داد زدم

 !پــــــــــخ -

 :بنده ي خدا فکر کنم سکته کرد. رنگش شده بود عين گچ و داد زد

 !يار راست مي گه الحق که ديوونه ايگليا! آخه مگه خلي دختر؟ سکته کردم رواني، خشا -

 :همين طور که مي خنديدم گفتم

 !فداي زن داداش گلم بشم -

 :آروم هلم داد عقب و گفت

 !بسه، بسه! برو اون ور خود شيرين -

 بدي؟« صبحانه»به من توبونه « لطفا»جونم مي شه لطا « نرگس»صدام رو مثل بچه ها کردم و گفتم: نگس 

 :خنديد و گفت

 .پشت ميز تا برات بيارم بشين -

 :لبخندي زدم و گفتم

 .مرسي عزيزم -

 :داشتم صبحانه مي خوردم که نرگس پرسيد

 راستي، کجا کار پيدا کردي؟ -

 .تو يه شرکت -

 چه کار مي کني؟ -
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 .توالت شوري! خوب معلومه ديگه منشيم -

 :خنديد و گفت

 !يه وقت از زبون کم نياري ها -

، هيچ وقت کم نمياد. واي نرگس باورم نمي شه با حقوقي ماهي چهار صد هزار تومن. فکر کن تا تو نگران زبون من نباش -

 حاال منشي ديدي که ماهي چهار صد بگيره؟

 نه خيلي عاليه، پس... گليا؟ -

 بله؟ -

 ...مي گم، گليا -

 !د جون بکن ديگه -

 .يه خواستگار خوب برات پيدا شده -

 :مي کردم. يه قلپ چاي خوردم و با صدايي شبيه فرياد گفتملقمه پريد گلوم و به شدت سرفه 

 !چـــــي؟-

 .گليا يه کم بهش فکر کن. اين آقاهه با بقيه ي خواستگارات فرق داره -

 حاال کي هستن؟ -

 .يکي از دوستاي خشايار. خشايار مي گفت به حدي پولدارن که صد هزار تومن براشون پول خورده -

 کجا ديده؟ دوست خشايار من رو از -

 !نمي دونم -

 :به نرگس نگاه کردم و با صداي آرومي گفتم

 .ممنون به خاطر صبحانه -

 .راه افتادم سمت اتاقم. گوشه ي اتاقم کز کردم و شروع کردم به فکر کردن

 ...دوست خشايار، نرگس، پولدار، راحتي

 :به خودم توي آينه نگاه کردم و با صدايي شبيه به زمزمه گفتم

  «مي خواي سربار خشايار باشي؟ تا کي مي خواي دستت رو پيش داداشت دراز کني؟تا کي »

 :از اتاق اومدم بيرون و رفتم پيش نرگس، بهش گفتم

 .نرگس شب که خشايار اومد، بهش بگو به اين دوستش بگه بياد-

حاله، هم از اين که از اين تو چشماي نرگس برق خوشحالي رو ديديم. مي دونستم هم از اين که سر و سامون مي گيرم خوش

 :جا مي رم. به افکار خودم خنديدم و با خودم گفتم

 «!اوه نه به داره، نه به بار»

 :شب که خشايار اومد، نرگس صدام زد و گفت

 .خشايار باهات کار داره -

 .با خوشحالي رفتم پيش خشايار
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 .سالم داداشي جونم -

 .سالم وروجک، بيا اين جا بشين ببينم -

 .نشستم کنارش

 بفرماييد؟ -

 :لبخندي زد و گفت

 .مي دونستي خيلي بزرگ شدي؟ دلم نمي خواست اين قدر زود بزرگ بشي -

 :خنديدم و گفتم

 ...اوا داداشي، من از همون اول -

 :وسط حرفم پريد و گفت

 .باشه، باشه قبول، هر چي تو بگي! اگه بخواي حرف بزني مي دونم که مخ بنده رو سرويس مي کني -

 :بعد جدي شد و گفت

 !گليا مطمئني که مي خواي اين دوستم بياد خواستگاريت؟ گليا من جلوي اين ها آبرو دارما -

 .تو نگران آبروت نباش، من مطمئن مطمئنم -

 ...خيلي پسر گليه، من که عاشقشم، فقط -

 فقط چي؟ -

 .يه مشکلي هست -

 !خب بگو ديگه -

 !ر ازدواج کردهراستش، راستش اين دوستم قبال يک با -

 يه دفعه کپ کردم! يعني، يعني يه مرد مطلقه خواستگار من بود؟

 :به خودم توپيدم

 «مطلقه است که مطلقه است، به تو چه؟ تو به گذشته اش چه کار داري؟»

 :پس با اطمينان گفتم

 .مهم نيست -

 :خشايار با تعجب نگاه کرد و براي اين که بحث رو عوض کنم گفتم

 چند سالشه؟ -

 .دو سال از من بزرگ تره -

 يعني سي و دو سالشه ديگه؟ -

 .آره -

 اسمش چيه؟ -

 .توهان -
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 :با تعجب به خشايار نگاه کردم و پرسيدم

 معني اسمش چيه؟ -

 !نمي دونم -

 .داشتم به اسمش فکر مي کردم، چه اسم باحالي داشت

 پس من بگم فردا شب بيان؟ -

 .باشه، بگو بيان -

 .شدم و رفتم توي اتاقمآروم از جام بلند 

 .خدايا اگه اون از من خوشش نياد چي؟ غلط کرده، مگه من چمه؟! بلند شدم جلوي آينه ايستادم

صورت گرد، با چشم هاي درشت سبز که هر وقت خشايار مي خواست اذيتم کنه بهم مي گفت وزغ کوچولو؛ دماغ معمولي با 

زک ولي کوچولو. ابروهاي نازک هشتي شکل و موهاي لخت قهوه اي نوک صاف، نه سر باال و نه سر پايين و لب هاي نا

رنگ. ولي زيباترين قسمت صورتم پوستم بود. پوست سفيدي که به برف مي گفت، برو کنار من هستم. برعکس پوست 

ه کردم، قد خشايار که تيره بود، پوست من به حدي سفيد بود که دوستام و آشناهامون سفيدبرفي صدام مي کردن. به هيکلم نگا

بلندي داشتم، حدودا صد و هفتاد و سه. بد هم نبودما! تا به حال اين طوري به خودم نگاه نکرده بودم، تقريبا مي شه گفت 

 !متوسط رو به باالم

 !اوه حاال انگار اون چه تحفه اي بود که من بايد شکل حوري هاي بهشتي مي بودم

 !عجب کلمات عجيبي يعني ممکنه من شوهر کنم؟ شوهر، ازدواج، عشق،

اگه بچه دار شدم اسم بچه ام رو چي بذارم؟ فرزان، نه فرهاد. خنده ام گرفته بود. من هنوز يارو رو نديدم، اون وقت اسم بچه 

 .دارم انتخاب مي کنم

 يهو بلند بلند زدم زير خنده. نرگس سراسيمه اومد تو اتاقم و گفت: چته؟

 !هيچي، فقط دارم مي خندم -

 :ست و به حالت گريه گفتکنار در نش

 !خدايا، خداوندا مگه به اين بشر عقل ندادي؟ چرا اين قدر خله؟ آخر من از دست اين خواهر و برادر ديوونه مي شم -

 :همين طور که مي خنديدم گفتم

 نرگسي؟ امشب مياي پيشم بخوابي؟ -

 :يه نگاه بهم کرد و گفت

 .باشه -

 .مرسي عزيزم -

 !يار اگه لگد بندازي چنان مي زنمت که خواب يادت برهولي گليا، به مرگ خشا -

 وا، من که باالي تختم چه جوري مي خوام لگد بندازم؟ -

خودتي عزيزم. اون دفعه هم که اين جا خوابيدم همين رو گفتي. صبحش که از خواب بيدار شدم، يه جاي سالم توي بدنم  -

 .نمونده بود

 .چشم، چشم لگد نمي اندازم -

 :و يه بالشت و پتو از توي کمد برداشت و روي زمين دراز کشيد. يه دفعه خشايار در رو باز کرد و اومد تو نرگس پاشد
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 شما دوتا چه غلطي مي کنين؟ -

 به تو چه؟ مگه فضولي؟ -

 زن منو چرا آوردي تو اتاق خودت؟ -

 !خشي جون باز هم به تو چه؟ زن داداش خودمه -

 .نرگس بلند بلند خنديد

 !زهرمار -

 چيزي گفتي عزيزم؟ -

 من غلط بکنم چيزي بگم. اصال من کي باشم بخوام حرف بزنم؟ -

 .حاال برو بگير بخواب، بذار من و نرگسم الال کنيم -

 .چشم -

 .آفرين پسمل خوب -

 :وقتي خشايار رفت رو به نرگس کردم و گفتم

 نرگس؟ -

 بله؟ -

 .من دارم مي ميرم -

 :خنديد و گفت

 .اومد خواستگاريم از ترس داشتم خودم رو خيس مي کردممنم وقتي خشايار  -

 .اون شب با نرگس تا صبح حرف زدم و درد و دل کردم، ولي حتي يه سر سوزن هم از استرسم کم نشد

 

*** 

 

 .آخيش. چه خواب خوبي بود -

 .برگشتم و نرگس رو ديدم که با اخم نگاهم مي کرد

 .ازده مي خوابيدم همين رو مي گفتممعلومه که خواب خوبي بود. منم تا ساعت دو -

 :يدم و زير گوشش گفتمب*و*سآروم خنديدم. بلند شدم و گونه اش رو 

 .صبح بخير عزيزم -

 بهتره بگي ظهر بخير، نه؟ -

 .اه گير نده ديگه نرگسي -

 دختر مگه تو کار پيدا نکردي؟ -

 کار؟چرا پيدا کردم، ولي تو کدوم آدم ابلهي رو ديدي که جمعه ها بره سر  -
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 !داداشت -

 .بلند بلند خنديدم

 .داداش من توي بيمارستان کار مي کنه، من توي شرکت -

 .راست مي گي ها، حواسم نبود. مي گم گليا بدو برو حاضر شو که بريم خريد -

 خريد؟ -

 !آره ديگه، مثال شب خواستگار مي خواد بياد ها -

 !ي زد، انگار... اه گليا بي خيال شو ديگه. يه خواستگاره ديگه همينياد شب افتادم و دوباره دلم آشوب شد. قلبم بدجوري م

 .ببين گليا، مي دونم داري سکته مي کني ولي الکي نگراني -

 سکته؟ نگران؟ مگه اصال نگراني داره؟ براي چي بايد نگران باشم؟ -

 !برو بچه ما رو سياه نکن. ما خودمون ذغال فروشيم -

 .ل فروشي؟ واي نه، بيچاره داداشم چه کاله گشادي سرش رفتهاي داد بيداد يعني تو ذغا -

 !نرگس همين طور که به سمت اتاق هولم مي داد گفت: برو ديگه بچه پررو

رفتم تو اتاق و لباس هام رو هول هولکي عوض کردم. يه نگاه تو آينه کردم. بد نبودم و از اتاق اومدم بيرون؛ نرگس رو صدا 

 :کردم

 .ديگه من ده دقيقه است که آماده امنرگس، نرگس بيا  -

 اومدم بابا، اومدم چه خبرته؟ -

 .بيا بريم ديگه -

 .خب بابا بريم -

 .تا عصر تو خيابون بوديم و براي شب خريد مي کرديم. وقتي رسيديم خونه ساعت هفت بود

 ...اي واي خاک تو سرت گليا اين قدر لفتش دادي که -

 .ين که سر من داد بزني برو آماده شوخب بابا ببخشيد، االن به جاي ا -

 !راست مي گي. گليا تو هم برو زود حاضر شو -

 .چشم -

 :سريع رفتم سمت اتاقم که يه چيزي يادم افتاد و از همون جا داد زدم

 نرگس؟ نرگس من شال رو سرم بندازم يا نه؟ -

مه که بايد بندازي. حاال چرا بر و بر من رو آخه عزيز من تو که اخالق خشايار رو مي شناسي ديگه چرا مي پرسي؟ معلو -

 !نگاه مي کني، خب برو ديگه

 .باشه، باشه رفتم -

 .رفتم تو اتاقم و کنار کمدم ايستادم

 .هيچ لباسي نظرم رو جلب نمي کرد، تا آخر يه مانتوي کرم رنگ با شلوار لي مشکي و يه شال کرم انتخاب کردم
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نه. زياد بلد نبودم آرايش کنم، به خاطر همين به يه برق لب ساده رضايت دادم. ساده لباس هام رو عوض کردم و رفتم جلوي آي

 !بودم، و يه خانم جذاب، شيک و خوشگل شده بودم. پقي زدم زير خنده، چه از خودم تعريف مي کردم

 :رفتم توي آشپزخونه و رو به نرگس گفتم

 نرگس به نظرت قيافه ام خوبه؟ تيپم چه طوره؟ -

تر چه کار کردي. يارو بايد خل باشه که تو رو ببينه و عاشقت نشه. ولي بين خودمون بمونه ها، چقدر خوشگل ايول دخ -

 !شدي

 .اوال خوشگل بودم، دوما ما اينيم ديگه -

 :نرگس با مشت آروم زد تو بازوم و پرسيد

 گليا تو با ازدواج قبلي اين آقا مشکلي نداري؟ -

 اشم؟ من به گذشته اش چه کار دارم؟نه. چه مشکلي مي خوام داشته ب -

 !بابا روشن فکر -

 .تا خواستم جواب نرگس رو بدم زنگ در به صدا در اومد

 .يا خدا اومدن! داشتم سکته مي کردم، انگار يکي توي دلم رخت مي شست

 .گليا تو همين جا بمون. خشايار هم با اون هاست. خودش گفت با اون ها مياد -

 .ي چاي رو بيارهر وقت صدات کردم سين

 .باشه، باشه -

 !گليا استرس نداشته باش و آروم باش -

 :چشمکي بهش زدم و گفتم

 .مرسي نرگسي جون -

نرگس رفت. خدايا چرا قلبم اين طوري مي زنه؟ احساس مي کنم مي خواد از حلقم بياد بيرون. صداي احوال پرسي رو شنيدم، 

 .کنار در آشپزخونه ايستادم تا بتونم ببينمشون

 .اول يه آقاي فوق العاده شيک با موهاي جوگندمي وارد شد که مشخص بود آقاي راد بزرگ وارد پذيرايي شد

بعد يه خانم نسبتا جوون و خوشگل وارد پذيرايي شد که حدس مي زدم خانم راد باشه و بعد از خانم راد، يه دختر واقعا زيبا 

 .داخل شد

ي و لب و دهن کوچولو با موهاي طاليي که مشخص بود رنگ موهاي وايي عجب عروسکي بود! چشم هاي درشت عسل

 .خودشه

 اي خدا پس چرا خود پسره نمي اومد؟

سرم رو انداخته بودم پايين و فکر مي کردم که چرا پسره نمي اومد که يهو يه صداي مردونه ي قشنگ رو شنيدم، سريع سرم 

 رو آوردم باال. يا ابولفضل! اين ديگه کي بود؟

ي طوسي براق، دماغ صاف و کشيده و لب هاي معمولي، با موهاي بور به هم ريخته. شکل اروپايي ها بود! چشم چشم ها

 .هاش بدجوري خودنمايي مي کرد

 .هيکلش هم خوب بود، معلوم بود که بدنسازي کار مي کنه. صورتش معمولي بود

 !هاش به وجود اومد. دلم لرزيد دوباره برگشتم روي صورتش. داشت مي خنديد، دوتا چال قشنگ روي گونه
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يه کت اسپرت مشکي پوشيده بود با بلوز طوسي تنگ و شلوار لي طوسي. عجب تيپي داشت! کدوم خري حاضر شده از اين 

 !آدم جدا بشه؟ واقعا که زنش خيلي احمق بوده

رسوند. کامال معلوم بود ولي... ولي يه مشکلي وجود داشت! توي چشم هاي قشنگش چنان غروري بود که هر آدمي رو مي ت

 !که غرور توي وجودش بيداد مي کنه. البته اين قيافه، اين تيپ، معلومه که بايد مغرور باشه

 :روي مبل ها نشسته بودن و حرف مي زدن که نرگس بلند صدام کرد

 !گليا جان چايي رو بيار -

 .و برداشتم و به سمت پذيرايي رفتمقلبم يه دقيقه از کار افتاد. داشتم از ترس قالب تهي مي کردم. سيني ر

 :خانم راد سرش رو آورد باال و با ديدن من گفت

 !ماشاهلل، هزار ماشاهلل چه خانمي -

 .با اين حرف خانم راد همه ي سرها به طرف من برگشت

 .آروم سالم کردم و سيني چايي رو بردم به سمت آقاي راد

 :نگاه پدرانه اي بهم کرد و گفت

 !دخترم دستت درد نکنه -

 :به سمت خانم راد رفتم که اون هم درست مثل شوهرش با مهربوني نگاهم کرد و گفت

 !به به، اين چايي خوردن داره -

 :لبخند آرومي زدم و سيني رو بردم جلوي اون دختر خوشگله، که اون هم با مهربوني بهم لبخند زد و آروم گفت

 !ممنون عزيزم -

 .خدا کنه پسره هم مثل خانوادش باشه خوشحال شدم، همشون مهربون بودن!

 :سيني رو بردم طرف خشايار و نرگس. نرگس طوري که فقط خودم و خشايار بشنويم گفت

 .گليا دلش شوهر مي خواد، گليا دلش شوهر مي خواد، شوهر اون رو نمي خواد شوهر اون رو نمي خواد -

ن دست هاش قايم کرده بود و مي خنديد. از لرزش شونه هاش به زور جلوي خودم رو گرفتم که نخندم. خشايار که سرش رو بي

 .معلوم بود که داره غش مي کنه

 :سيني رو سريع بردم طرف آقاي راد کوچيک. جلوش ايستادم و گفتم

 !بفرماييد -

 .سرش رو آورد باال و توي چشم هام خيره شد. کپ کرده بودم! چشم هاش مثل نقره بود، بدجوري مي درخشيد

 :بهش خيره شده بودم که پوزخندي زد و به آرومي گفتهمين طور 

 !ممنون -

 چرا اين قدر لحنش سرد بود؟ يعني از من خوشش نيامده؟

رفتم پيش نرگس نشستم. بهش نگاه کردم که بدونم نظر اون چيه، منظورم رو فهميد! يه چشمک بهم زد که فهميدم اون هم 

 .خيلي از اين خانواده خوشش اومده

 :اي راد بزرگ داشتن باهم حرف مي زدن که خانم راد پريد وسط حرفشون و با لحن بامزه اي گفتخشايار و آق

 !بسه ديگه! فکر کنم ما اومديم خواستگاري، نيامديم که شما به خشايار بگي ميگرن مريضت خوب شده يا نه! اي بابا -
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 :آقاي راد بلند خنديد گفت

 .بله خانم حق با شماست، بفرماييد -

 :اد گفتخانم ر

 !معلومه که حق با منه -

 :بعد رو به خشايار کرد و گفت

خوب خشايار جان، شما که من رو مي شناسي نمي تونم زياد حاشيه برم! آقا اصال يک کالم، گل پسر اومديم اين خواهر گل  -

 !تر از خودت رو بر داريم و ببريم

 :خشايار خنديد و گفت

 !هنمي دم خانم راد، نمي دمش مال خودم -

 .همه خنديدن به جز اون پسِر مغرور که به يه لبخند آروم اکتفا کرد

 :خانم راد بلند گفت

 .ُخب بابا قول مي دم خوب ازش مواظبت کنم -

 :کمي که جو آروم شد نرگس گفت

 .پاشو گليا جان، پاشو با آقاي راد برين توي اتاق يه کم باهم حرف بزنين -

 :و به آقاي راد که ايستاده بود گفتم همه حرفش رو تاييد کردن. بلند شدم

 .بفرماييد از اين طرف -

توي همون دو يا سه ثانيه ي راه پذيرايي تا اتاقم گر گرفته بودم. اگه به خاطر آبروم نبود همون جا غش مي کردم! حس مي 

 .کردم يکي داره خفه ام مي کنه

 .رون کشيد و روش نشست، منم روي تختم نشستمداخل اتاق شديم. بدون هيچ خجالتي صندلي ميز کامپيوترم رو بي

 :تا خواستم حرفي بزنم گفت

 مي شه اول من صحبت کنم؟ -

 !خواهش مي کنم، بفرماييد -

ببينيد خانوم اميدي، نمي دونم چه جوري بايد براتون توضيح بدم، ولي بايد بهتون بگم من نمي خوام ازدواج کنم و به ميل  -

من خيلي اصرار داره دوباره ازدواج کنم، ولي من اين رو نمي خوام. وقتي عالقه ي شما رو به  خودم هم اين جا نيستم! مادر

درس خوندن از خشايار شنيدم، تصميم گرفتم اين کار رو انجام بدم. من اومدم خواستگاري شما که اگه قبول کنيد ما با هم يه 

 !زندگي مي کنن، ولي توي دو تا اتاق جدا ازدواج صوري کنيم. يعني درست مثل دو تا دوست که توي يه خونه

 :سرم رو آوردم باال، صورتم از عصبانيت داغ شده بود، خيلي به خودم فشار آوردم که داد نزنم، با صداي آروم و عصباني گفتم

 !آخي چه قدر شما دلسور تشريف داريد -

 :خنديد و گفت

ازدواج کنم از گير دادن هاي مامانم خالص مي شم! قبال هم بهتون من به خاطر خودم هم اين کار رو مي کنم! من اگه با شما  -

 !گفتم، اون مي خواد برام زن بگيره و من نمي خوام، ولي اگه من و شما باهم ازدواج کنيم به نفع هر دومونه

 مي شه بفرماييد چه نفعي براي من داره؟ -
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داريد. به نظر من خيلي هم دوست داريد در يکي از کالج  تا اون جايي که من مي دونم شما به درس خوندن عالقه ي شديدي -

هاي خارجي ادامه ي تحصيل بديد! با کمک من مي تونين در يکي از بهترين کالج هاي دنيا درس بخونين. در ضمن من براي 

نسبت به قبل مهريه ي شما هزار سکه در نظر گرفتم. بعد از جدايي من و شما با اين هزار سکه مي تونيد زندگي راحت تري 

 !داشته باشيد. به نفع منم هست چون که از زن گرفتن خالص مي شم

 اون وقت چند سال بايد به اين بازي مسخره ادامه بديم؟ -

دو سال. در ضمن توي اين دو سال همه بايد فکر کنن من و شما درست مثل يه زوج خوشبختيم. بهانه ي طالقمون هم براي  -

 ...اختالف

 !هنوز جواب بله رو ندادم، شما براي طالقمون هم برنامه ريزي کردين؟ بسه، بسه! من -

 .در هر صورت بله گفتن شما، به نفع هردومونه -

  .فکر کنم خيلي وقته توي اتاقيم، ديگه بهتره بريم بيرون -

 .عصبي بودم، خيلي خيلي عصبي بودم! حالم داشت از اين پسر بهم مي خورد. باهم رفتيم توي پذيرايي

 :انم راد بلند شد و گفتخ

 ُخب دخترم، نظرت چيه؟ -

 :سرم رو انداختم پايين و گفتم

 .لطفا بذاريد فکر کنم -

خودم مي دونستم جوابم چيه، من حاضر نبودم به خاطر پول ازدواج کنم! فقط براي اين که خانم راد رو ناراحت نکنم اين رو 

 .گفتم

 !البته دخترم، معلومه که بايد فکر کني -

 :ساعتي حرف هاي معمولي زديم که آقاي راد بلند شد و رو به خشايار گفت يک

 !ُخب ديگه ما زحمت رو کم مي کنيم -

 :خشايار و نرگس از جاشون بلند شدن و خشايار گفت

 !کجا؟ زوده حاال، لطفا بشينيد آقاي راد -

يه سر به شرکت بزنيم، بعدش هم بريم مرسي خشايار جان، ولي خودت که بهتر مي دوني، من و توهان صبح زود بايد  -

بيمارستان. آذر هم که بايد بره مطب. تارا هم که تو خودت بيشتر از ما اطالع داري بايد بره دانشگاه! پس ديگه بايد رفع 

 .زحمت کنيم

 .خوشحال مي شدم بازم مي موندين -

 .ممنون نرگس جان، انشاهلل براي دفعات بعد -

 .ک تک با ما دست دادنهر چهارتاشون بلند شدن و ت

 :وقتي مي خواستم با توهان دست بدم آروم زيرگوشم گفت

 !باور کنيد به نفعتونه -

 .به آرومي باهاش دست دادم. باالخره رفتن

 :نرگس سريع اومد کنارم و گفت

 ُخب؟ چي شد؟ چي گفتين؟ ازش خوشت اومد؟ -
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 .بم. شب بخيرنرگس جان ببخشيد، سرم خيلي درد مي کنه مي خوام برم بخوا -

 !نرگس ساکت شد. مي دونست هر وقت اين طوري حرف مي زنم يعني اين که نمي خوام چيزي بگم

رفتم توي اتاقم و خودم رو روي تختم پرت کردم. خدايا چي فکر مي کردم چي شد! اين پسره چي مي گفت؟ ازدواج صوري؟ 

 گاه ها؟طالق بعد از دو سال؟ هزار سکه مهريه؟ تحصيل توي بهترين دانش

گليا بهش فکر کن! اين پيشنهاد عاليه! مگه هميشه نمي خواستي درست رو توي يکي از بهترين دانشگاه ها ادامه بدي؟ مگه 

نمي خواستي سرباِر خشايار و نرگس نباشي؟ مگه اين ها آرزوهات نبود؟ بعد دو سال مي توني براي خودت مستقل زندگي 

 ...کني، بدون اين که به حمايت

 .رم داره مي ترکه! به جاي فکر کردن به اين خزعبالت بهتره بگيرم بخوابماهه س

 :داد زدم

 نرگس فردا صبح منو ساعت شش بيدار کن بايد برم سرکار. روِز اولي يه وقت دير نکنما! باشه؟ -

 .باشه بخواب. بيدارت مي کنم -

 .سرم رو گذاشتم روي بالش، به ثانيه نکشيد که خوابم برد

 !بلند شو ديگه! خودش مثل چي مي خوابه، بعد به خشايار مي گه خرس قطبي گليا؟ گليا

 :با صداي خواب آلودي گفتم

 !سالم -

 :خميازه اي کشيدم و ادامه دادم

 .صبح بخير -

 !صبح بخير. پاشو ديگه! مگه نبايد بري سرکار؟ پاشو صبحونه بخور -

 .چشم، پاشدم -

 :ادم سمت آشپزخونه. دور آشپزخونه راه مي رفتم و داد مي زدمبلند شدم و دست و روم رو شستم و راه افت

 !من گشنمه! من گشنمه! من گشنمه -

 :نرگس با صدايي که معلوم بود سعي مي کنه نخنده گفت

 !کارد بخوره به اون شکم واموندت -

 !دستت درد نکنه ديگه -

 !بشين بابا، بشين صبحونت رو بخور -

 !اي به چشم قربان -

 .وع کردم به خوردن. خيلي گرسنه بودم، ديشبم اين قدر مشغول فکر کردن بودم که يادم رفت چيزي بخورمنشستم و شر

 !چته؟ آروم بخور. ديگه گودزيال هم اين طوري وحشيانه غذا نمي خوده -

 :خنديدم و گفتم

 !خفه -

 !شو -
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 .نرگس خيلي بدي -

 !گو خفه شو تا نتونم چيزي بگمبه من چه؟ تو مي گي خفه، منم مي گم شو! خوب مثل آدم ب -

 !ديوونـه -

 :نرگس خنديد و گفت

 راستي گليا نگفتي، ديشب چي شد؟ -

 :سريع از جام بلند شدم و گفتم

 .بي خيال نرگسي جون. من ديگه ديرم شده، ممنون به خاطر صبحانه. خداحافظ -

 ...آخه گليا -

 .خداحافظ -

 .االي نرگس رو بدم! خوم هنوز گيج بودم، نمي دونستم مي خوام چه کار کنمسريع از خونه زدم بيرون. نمي خواستم جواب سو

سوار تاکسي شدم و رفتم به سمت شرکت. قرار بود امروز رييس شرکت رو ببينم. خداکنه از اون بدعنق ها نباشه که حال و 

 !حوصله ي اين يه قلم رو اصال ندارم

تم داخل شرکت. شرکت خيلي شيکي بود! وقتي آدم توش راه مي رفت رسيدم دم شرکت. کرايه ي ماشين رو حساب کردم و رف

 !فکر مي کرد هتله

 :منشي که قبال ديده بودمش پشت ميز نشسته بود. بلند گفتم

 !سالم خانم صابري -

 .به به، خانم اميدي عزيز! خوش اومدين، بفرماييد بشينيد. آقاي رييس تا ده دقيقه ي ديگه ميان -

 :خانم صابري گفتم آروم نشستم و رو به

 ممنون خانم صابري. مي گم خانم صابري، اين آقاي رييس چه جور آدميه؟ -

يه آدم عجيب غريب! هميشه جدي، ولي گاهي جدي و مهربون و گاهي جدي و ببخشيدا، سگ اخالق! ولي به چشم برادري  -

ه خاطر همين اخراج کرد! دختره بهش نخ يه تيکه ايه که نگو! همين دختراي شرکت روي هوا مي زننش. منشي قبليش رو ب

 .مي داد. من تنها خانمي ام که اين جا متاهلم، به خاطر همين منو منشي خودش کرد

 ِا؟ پس من اين جا چه کار مي کنم؟ -

راستش کارهاي من خيلي زياده، رييس هم قبول کردن يه خانم ديگه رو استخدام کنيم. ولي زير نظره من انتخابش کنيم که  -

 .دم خوبي باشه! منم به نظرم تو دختر خوبي هستي، به خاطر همين تو رو انتخاب کردمآ

 !آهان -

رييس خيلي از اين جور دخترا بدش مياد. همون منشي اش که بهت گفتم، اگه به خاطر پدرش نبود ممکن بود يه فصل کتکش  -

 !هم بزنه

 !اومــم! پس آدم جالبيه -

 :پست سرم گفت صداي گرم و مردونه ي آشنايي از

 !بله آدم جالبي هستم -

 يهو برگشتم به سمت عقب. يا خدا! اين اين جا چه کار مي کنه؟ توهان راد... توهان راد اين جا چه کار مي کنه؟
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 !سالم عرض شد خانم اميدي -

 شما... شما اين جا... اين جا چه کار مي کنين؟ -

 !رييس شرکت هستم -

 ستين؟آخه... آخه مگه شما دکتر ني -

چرا هستم، اين جا هم يه شرکت صادرات و واردات تجهيزات پزشکيه. اين به شغل من مربوطه. فکر کردم خشايار بهتون  -

  گفته اين جا شرکت منه! نگفته؟

 !همين طور خيره شده بودم بهش. واقعا نمي دونستم چي بگم يا چه کار کنم

 آخه خدا شرکت قحط بود که منو از دم آوردي اين جا؟

 :با صداي خانم صابري به خودم اومدم

 خانم اميدي؟ خانم اميدي حالتون خوبه؟ -

 چي؟ -

 حالتون خوبه؟ -

 !بله، بله خوبم -

 :دوباره به توهان که با لبخند کجي بهم خيره شده بود نگاه کردم. بعد از چند ثانيه سکوت با صداي آرومي بهم گفت

 ارتون آشنا بشين؟خانم اميدي نمي خواين با همکارا و محل ک -

 !نه، يعني آره -

 :حس کردم خنده اش گرفته. با صدايي که معلوم بود داره کنترلش مي کنه گفت

 .پس دنبال من بياين -

 .رفتيم توي اتاق کناري اتاق خانم صابري

رو مرتب کنيد و...  اين جا محل کار شماست. کارتون هم اينه که تلفن ها رو جواب بدين. قرارها رو تنظيم کنيد. پرونده ها -

 فهميدين؟

 !مردک پررو! انگار داشت با بچه حرف مي زد. متوجه شديد؟ اه اه اه اه! حالم بهم خورد. عــــــق

 خانم اميدي؟ -

 !بله متوجه شدم -

 .خوبه؛ بفرماييد از اين طرف -

 .رفتيم توي اتاقي که روبروي اتاق من بود

 :دن و داشتن روي يه پرونده بحث مي کردن. توهان بلند گفتدو تا آقا و دو تا خانم پشت ميز نشسته بو

 !سالم -

 .همه برگشتن به سمت ما و سريع بلند شدن

 !بفرماييد خواهش مي کنم. اومدم همکار جديدتون رو بهتون معرفي کنم. خانم گليا اميدي -

 .با سر بهشون سالم کردم
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 :توهان رو به يکي از دخترا کرد و گفت

 شه بقيه ي بچه ها رو با خانم اميدي آشنا کنين؟ خانم کريمي مي -

 !البته آقاي راد -

 .توهان بعد از تشکر کوتاهي رفت

 :خانم کريمي گفت

 !ساله اين جا مشغول به کار هستم 2سالم عزيزم به اين شرکت خوش اومدي! من بهاره کريمي ام، بيست و سه سالمه، دو  -

 :دختر کناريش سريع گفت

 .ز سعادتي هستم، بيست و شش سالمه، چهار ساله اين جا کار مي کنمسالم! منم فرنا -

 :بهاره گفت

 .البته اين جا يه خانم ديگه هم کار مي کنه که امروز رفته مرخصي -

 .بعد يه چشمک به فرناز زد که هردوتاشون ريز خنديدن

 :يکي از مردها آروم گفت

 !خجالت بکشين -

 :بهاره چشم غره اي بهش رفت و گفت

 !براي چي؟ خودت مي دوني همه چيزايي که درباره اش مي گيم راسته و حقيقت داره -

 :بعد رو به من کرد و با لحن شوخي ادامه داد

 !اين آقاي مثال محترم هم آقاي زند هستن. اهورا زند يا بهتر بگم، بهترين دوست آقاي راد -

 .با سر بهم سالم کرد، منم آروم جوابش رو دادم

 :گفت بهاره دوباره

 .و ايشون هم آقاي راد هستن -

 :با تعجب به بهاره نگاه کردم و گفتم

 چي؟ -

 :خود اون پسره ادامه داد

 .راد هستم، شهريار راد. پسرعموي توهان -

 :دستش رو آورد جلو و گفت

 .خوشبختم -

بود! دستم رو بردم جلو و  نمي دونم چرا ازش خوشم اومد. يه نگاه مرموزي داشت. آدم رو مي ترسوند و در عين حال جالب

 .باهاش دست دادم

 :يک دفعه صداي توهان رو شنيدم

 !خانم اميدي -
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برگشتم و بهش نگاه کردم. يا خدا! اين که تا همين دو دقيقه پيش حالش خوب بود، چرا يهو عين ميرغضب شد؟ يه اخمي بهم 

 !کرده بود که انگار آدم کشتم

 :با صداي ناراحتي گفت

 .نبال من بياينخانم اميدي د -

 !بابا اين پسره ديوونست! يک جوري نگاهم مي کنه انگار ارث پدرش رو از من طلب داره. خل و چل

آروم از فرناز و بهاره خداحافظي کردم و دنبالش راه افتادم. رفتيم توي دفترش. با صدايي که انگار دلش مي خواست بزنه لت 

 :و پارم کنه گفت

 .مي خواستين چيزي رو بهم اطالع بدين با تلفن اين کار رو مي کنيد اين جا دفتر منه! هر وقت -

ِا واقعا؟ من نمي دونستم! آخه مرتيکه اين هايي که تو گفتي رو که بچه ي دو ساله هم بلده! واقعا دلم مي خواست جفت پا برم 

 .توي صورت خوشگلش

 ني؟نه بابا! آخه حيفت نمي ياد پاهاي قشنگت رو توي صورت اين نکبت بز

 !خانم اميدي با شما بودما -

 :از هپروت خارج شدم و گفتم

 چي؟ چي گفتين؟ -

 .گفتم بفرماييد بشينيد -

 !آهان، باشه -

آروم نشستم روي مبل و به اتاقش نگاه کردم. يه اتاق مربع شکل که همه جاش و همه ي وسايلش سفيد بود. از سقف گرفته تا 

 !لدون روي ميز، همگي سفيد بودکف زمين و از در رو پنجره گرفته تا گ

 !به لباس توهان نگاه کردم؛ يه شلوار لي آبي و يه بلوز سفيد. کال انگار به رنگ سفيد خيلي عالقه داره

يه کتابخونه ي بزرگ کنار ديوار بود و يه ميز کار که خيلي خيلي مرتب بود هم وسط اتاق بود. با دو دست مبل که روبروي 

 ميز بود،

 .يلي ساده اي بود ولي در عين سادگي، شيک و مدرن بودهمين! اتاق خ

ناخوداگاه بلند شدم و به سمت کتابخونه رفتم. خوب يادمه هميشه از بچگي عاشق کتاب خوندن بودم. هميشه پول هام رو جمع 

 .مي کردم تا کتاب بخرم

 .به کتاب هاش نگاه کردم؛ همشون کتاب هاي پزشکي بودن

 :رم رو برگردوندم و از توهان که داشت با لبخند بهم نگاه مي کرد پرسيدميهو يه سوال يادم اومد. س

 !ببخشيد تخصص شما چيه؟ البته اگه فضولي نيست -

 .نه اشکالي نداره. من دکتراي نورولوژي دارم. جراح مغز و اعصابم -

 تعجب کردم. دکترا؟

 آهان، اون وقت کدوم دانشگاه درس خونديد؟ -

 !هاروارد آمريکا -

 .ام گرد شد. دهنم باز مونده بود! بابا طرف تحصيالت عاليه داره. توي يکي از بهترين داشگاه هاي دنيا درس خوندهچشم
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 !منو باش فکر کردم ممکنه زنش از خودش بيشتر درس خونده باشه و سر همين باهم اختالف پيدا کردن

 خانم اميدي؟ -

 بله؟ -

 چايي مي خوريد يا قهوه؟

 .ان آباگه ممکنه يه ليو -

 ...باشه االن مي گم -

 .هنوز جمله اش رو کامل نکرده بود که يهو در اتاق باز شد و يه خانم تقريبا خودش رو پرت کرد توي اتاق

 :تارا بود، خواهرش! اصال منو نديد. با ورجه وورجه و کلي سر و صدا رفت سمت توهان و گفت

 !ي رو پاس کردم! آخ جونتوهان، توهان باورت مي شه؟ باالخره اين واحد لعنت -

 :توهان سعي مي کرد آرومش کنه. دستاش رو گرفت و گفت

 .تارا، تارا جان يه دقيقه وايستا -

 :و بعد با چشم و ابرو به من اشاره کرد. تارا سريع برگشت و تا منو ديد گفت

 !اِ گليا جون، ببخشيد نديدمت! راستي سالم -

 !يوونه تر بودخنده ام گرفته بود. اين دختره از منم د

 :آروم جوابش رو دادم

 .سالم. خواهش مي کنم، عيبي نداره -

 اين جا چه کار مي کني گليا جون؟ -

 !قراره اين جا کار کنم -

 واقعا؟ -

 !بله واقعا -

 :تارا رو به توهان کرد و گفت

 !داداشي مي شه همين يه امروز رو به گليا مرخصي بدي؟ خواهش مي کنم -

 :رو نداده بود که گفتم هنوز توهان جوابش

 چرا؟ -

 !براي اين که مي خوام با خودم ببرمت خونمون -

 ...نه نمي شه. نرگس نگران مي شه خشايار هم -

 :وسط حرفم پريد و گفت

 !قبال اجازت رو از نرگس جون گرفتم -

 وا؟ کي؟ -
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تي بيرون! منم گفتم پس اگه اومد بهش از دانشگاه که اومدم بيرون، به نرگس جون زنگ زدم سراغ تو رو گرفتم، گفت رف -

بگين حاضر بشه من بيام دنبالش. بعد تصميم گرفتم اول بيام پيش توهان، بعد بيام دنبال تو. خدا رو شکر که تو رو همين جا 

 !پيدا کردم. يه زنگم به نرگس جون مي زنيم و اطالع مي ديم

 ...اما -

 ديگه اما و اگر و ولي نداره! قبول؟ -

 :د زدم و گفتمبهش لبخن

 !قبول -

 :توهان گفت

 .باشه برين، ولي از فردا سر ساعت هفت اين جا باشين -

 .باشه، خداحافظ -

 :تارا دستم رو کشيد و بردم بيرون و از همون جا داد زد

 !خداحافظ داداشي جونــم -

 :رد و گفترفتيم توي پارکينگ شرکت. تارا به پرادوي مشکي که کنار ديوار پارک شده بود اشاره ک

 .سوار شو -

 :آروم سوار شدم و گفتم

 !تارا جون زشت نيست من مي خوام بيام خونه تون؟ اون هم اين موقع -

 !نه بابا چه زشتي؟ اصال خود مامانم گفت که تو رو ببرم خونه مون -

 آهان، باشه. راستي اين ماشيِن خودته؟ -

 .نه اين مال توهانه، من يه سورنتوي بنفش دارم -

 ا؟ اگه اين مال توهان خانه پس چه جوري اومده سرکار؟و -

 .توهان دو تا ماشين داره. يه زانتياي سفيد و همين پرادو -

 !دهنم وا موند. يارو دو تا ماشين داره. يا خدا

 :يهو تارا جفت پا پريد وسط فکر کردنم و گفت

 !مي دوني گليا، من باهات کار دارم. بايد باهات حرف بزنم -

 ه ي چي؟دربار -

 .حاال بذار برسيم بهت مي گم -

 .باشه، هرجور راحتي -

 !بعد از ده دقيقه رسيديم. باورم نمي شد. اين جا خونه بود يا قصر؟ من توي خوابم همچين خونه اي رو نمي ديدم

اقعا! يه ساختمون البته اين خونه ها براي آدماي پولدار کوچيک هم بود، ولي من که تا به حال همچين خونه اي نديده بودم و

 !مستطيل شکل بزرگ، با نماي سنگ مرمر

 :تارا از توي ماشين داد زد
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 !آقا صادق! آقا صادق -

 :يه آقايي که احتماال سرايدارشون بود اومد پشت در و گفت

 !اومدم خانم جان، اومدم -

درخت. بوي شمعدوني هاي توي حياط به در باز شد و تارا رفت تو. حياطشون بيشتر شبيه باغ بود! پر از گل و گياه و دار و 

 .آدم آرامشي مي داد که توصيف کردني نبود

 :تارا باالخره ماشين رو پارک کرد و پياده شديم. آذر جون از توي خونه اومد بيرون و بلند گفت

 سالم گليا جون، خوبي دخترم؟ -

 :يدمش و گفتمب*و*سرفتم جلو، 

 سالم آذر جون، ممنون شما خوبين؟ -

 !زيزمآره ع -

 :تارا وسط حرفش پريد و گفت

 !بابا ما هم هستيما -

 :آذر جون خنديد و گفت

 !بيا برو تو حسود خانم! گليا جون تو هم بيا تو، خونه ي خودته -

 .ممنون آذر جون -

 !خواهش مي کنم دخترم، بيا تو -

بزرگ، فرش ها و قالي هاي دستباف، با تارا و آذر جون رفتيم داخل. واقعا براي کسي مثل من عين قصر بود! لوسترهاي 

 !سرويس هاي قاشق چنگال آب طال کاري شده؛ واقعا محشر بود

 

 :تارا دستم رو گرفت و گفت

 .بيا بريم تو اتاق من، مي خوام اتاقم رو ببيني

 .باشه بريم -

 :تارا رو کرد به آذرجون و گفت

 مامان هر وقت ناهار آماده شد لطفا صدامون بزن، باشه؟

 .دخترم برين. راستي گليا جان با نرگس جون هم تماس گرفتم گفتم اين جايي باشه -

 .ممنون آذرجون، لطف کرديد -

 :تارا دستم رو کشيد و گفت

 .بريم ديگه -

 .باشه، باشه بريم، اومدم -

 .از پله ها باال رفتيم و وارد اتاق تارا شديم
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اي بنفش، يه ميز کامپيوتر، يه ميز توالت، يه کتابخونه، يه تخت و يه اتاق کوچولو با کاغذ ديواري بنفش، فرش بنفش، پرده ه

 !کمد قهوه اي سوخته با کلي عروسکاي جور واجور که همه جا بودن. تارا از من هم بچه تر بود

 :از تارا پرسيدم

 رنگ بنفش رو دوست داري؟ -

 .آره، خيلي عاشقشم -

حرف زدن و از هر چيزي حرف مي زديم تا باالخره طاقتم تموم شد  روي تخت نشستم و تارا هم روي صندلي. شروع کرديم به

 :و از تارا پرسيدم

 .تارا چرا شماها اين قدر با من مهربونيد؟ من که هنوز معلوم نيست جواب مثبت بدم -

 :سرش رو انداخت پايين و لبخند تلخي زد و گفت

 .خره تو تونستي اون رو از پيله ي خودش دربياريچون مامان بابام فکر مي کنن توهان از تو خوشش اومده و باال -

 :نمي خواستم هيچ کس بفهمه توهان شب خواستگاري چه پيشنهادي بهم داده، به خاطر همين با حالت تعجب گفتم

 !خب حتما از من خوشش اومده که از من خواستگاري کرده ديگه -

 :تارا چپ چپ بهم نگاه کرد و گفت

 .ي دونم توهان بهت چه پيشنهادي دادهالزم نيست دروغ بگي. من م -

 دهنم وا موند. اين از کجا مي دونست؟

 :به قيافه ي متعجبم خنديد و گفت

 !مي دوني گليا من و توهان خيلي به هم نزديکيم و همه چيز رو به هم مي گيم. اون بهم گفت که چه پيشنهادي بهت داده -

 :جلوي خودم رو بگيرم و گفتمچند لحظه هردومون ساکت بوديم که دوباره نتونستم 

 تارا يه چيز بپرسم، قول مي دي ناراحت نشي؟ -

 .نه، ناراحت نمي شم. بپرس -

 داداشت و زنش چرا از هم طالق گرفتن؟ -

 :غمگين نگاهم کرد و گفت

 .طوالنيه ها. ممکنه حوصله ات سر بره

 .نه، نه خواهش مي کنم بگو -

 .ي گمباشه، حاال که دوست داري بشنوي بهت م -

 :تارا شروع کرد به گفتن

توهان وقتي مي خواست بره آمريکا چهارده سالش بود و من هفت سالم. کلي گريه کردم، من توهان رو خيلي خيلي دوست  -

داشتم يک جورايي مي پرستيدمش. وقتي رفت خوب يادمه اين قدر گريه کرده بودم که چشمام از هم باز نمي شد. توهان خيلي 

بود، تو بيست و سه سالگي فوق ليسانس گرفت. توهان تصميم گرفت برگرده، دوست داشت تو ايران زندگي  بچه ي باهوشي

کنه. تصميم داشت يه سر به ما بزنه بعد برگرده و دکتراش رو بگيره و اون وقت براي هميشه بياد پيشمون. مامان يه جشن 

اداشم داره برمي گرده، ولي، ولي کاش هيچ وقت بر نمي خيلي بزرگ براي برگشتنش ترتيب داد. خيلي خوشحال بودم که د

گشت. مامان چند تا از دوستاش رو هم دعوت کرد. يکي از دوستاش يه دختر داشت به اسم آهو که واقعا خوشگل بود؛ شبيه 

فرشته ها ولي کاش سيرتش هم مثل صورتش بود! هر آدمي رو به خودش جذب مي کرد، چشماي درشت ميشي داشت با 
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اي مشکي بلند و لب هاي صورتي، واقعا اسم آهو بهش مي اومد. توهان ديدتش و توي يه نگاه ديوونش شد. تمام شب به موه

اون نگاه مي کرد تا وقتي که مهموني باالخره تموم شد. شب مي خواستم بخوابم که توهان اومد تو اتاقم، مي خواست باهام 

وهان مي گفت عاشق اون دختر شده ولي من قبول نمي کردم. مي گفتم تو حرف بزنه. خالصه اون شب تا صبح حرف زديم و ت

فقط يه بار ديديش. امکان نداره عاشقش شده باشي. خالصه از اون اصرار و از من انکار. مي دوني من از آهو از همون 

شد و هر روز بيشتر از  لحظه ي اول بدم اومد. نمي دونم چرا، ولي اصال حس خوبي بهش نداشتم. توهان کم کم با آهو دوست

روز قبل دوستش داشت. توهاني که غرورش زبون زد فاميل بود به خاطر آهو غرورش رو شکست و بار اول که از آهو 

خواستگاري کرد آهو جواب رد داد. توهان داغون شد ولي کوتاه نيامد! دوباره و دوباره رفت پيش آهو و ازش خواهش کرد و 

اين که باالخره نظرش عوض شد و به توهان جواب مثبت داد. کم کم خانواده ها فهميدن و دست  آهو همش جواب رد مي داد تا

به کار شدن که اين ها رو به هم برسونن و آخرش ازدواج کردن. زندگي خوبي داشتن و به نظر مي اومد که همديگه رو هم 

سالش شد، دو سال بود که با آهو ازدواج کرده خيلي دوست دارن. آهو و توهان رفتن امريکا. گذشت تا توهان بيست و شش 

بود. هنوزم مثل روز اول عاشقش بود و امکان نداشت آهو چيزي رو بخواد و توهان براش فراهم نکنه. دوسال مونده بود تا 

  .درسش تموم بشه

 :تارا بعد از يک مکث ادامه داد

همه چيز براي برگشتنشون آماده بود و بابا هم  .ايرانقرار شد توهان يه مدت به خودش استراحت بده و با آهو برگردن  -

توهان رو جانشين خودش کرد. از اون به بعد رييس شرکت توهان شد. چند ماه بيشتر از اومدنشون به ايران نمي گذشت که يه 

مي  مشکل براي شرکت درست شد و توهان هم مجبور شد براي سه هفته بره آلمان. هر روز زنگ مي زد و حال آهو رو

پرسيد و از هر ده تا کلمه اي که مي گفت، نه تاش آهو بود. خيلي سعي کردم به بقيه بفهمونم آهو اون چيزي نيست که نشون 

مي ده ولي هيچ کس قبول نمي کرد. همه مي گفتن چون توهان به آهو خيلي محبت مي کنه تو حسوديت مي شه. آهو تو اين 

حال بيرون رفتن و... بود. نمي دونم چي شد که توهان دو روز قبل از اين که بايد  يک ماه اصال سراغ ماها نيامد و همش در

برمي گشت، برگشت و رفت خونه اش. فکر مي کرد آهو اون موقع ظهر حتما خونه است، ولي آهو توي خونه نبود! توهان 

رفت دستشويي که دستاش رو  چمدون و کيفش رو گذاشته بود زير تخت به خاطر همين معلوم نمي شد که برگشته. توهان

بشوره که يهو صداي آهو رو مي شنوه که داره با تلفن حرف مي زنه. آهو همش اون کسي که پشت خط بود رو عزيزم و 

عشقم صدا مي زده، توهان عصباني شد بود ولي با خودش گفته شايد يکي از دوستاي آهو که آهو داره باهاش شوخي مي 

آهو براي مسخره بازي به دوستاش جمالت عاشقانه مي گه. آهو که رفت تو اتاق تا لباس هاش رو کنه. چون قبال ديده بود که 

عوض کنه توهان بي سر و صدا از خونه مياد بيرون و به سرايدارشون مي گه که به آهو نگه اومده بود خونه و بعدش هم 

توهان که اومد اين جا همه چيز رو براي من تعريف  مياد اين جا. مامان بابا اون شب رفته بودن کيش و من خونه تنها بودم.

کرد و با همديگه نقشه ريختيم که فردا آهو رو تعقيب کنيم، چون توهان شنيده بود که آهو با اون کسي که باهاش حرف مي زد 

خودش رسيده بود  قرار گذاشته واسه فردا. فرداش از کله ي سحر دم خونه ي توهان بوديم تا باالخره آهو اومد بيرون. کلي به

و مي تونستم از توي ماشين هم برق ناخوناش رو ببينم. آهو سوار ماشين شد و راه افتاد، ما هم دنبالش رفتيم. رفت بيرون 

شهر، کنار يه باغ بزرگ نگه داشت و پياده شد. کليد در باغ رو داشت، در رو باز کرد و رفت تو. توهان از باالي ديوار رفت 

م براي من باز کرد. آروم رفتيم سمت جايي که آهو داشت مي رفت. يه مرد که پشت يکي از درختا قايم شده تو باغ و در رو ه

بود، تا آهو رو ديد سريع رفت سمتش. اين براي توهان کافي بود تا ديوونه بشه. فکر مي کردم توهان االن مي ره و 

عصبه. ولي توهان برعکس اون چيزي که فکر مي کردم هردوتاشون رو مي کشه، چون با اين که خارج بزرگ شده، خيلي مت

سريع از همون راهي که اومديم برگشت و از باغ خارج شد. من هم دنبالش رفتم، حالش اصال خوب نبود ولي هرجوري بود تا 

اده ي اون شهر رانندگي کرد. من وقتي توهان حالش خوب نبود يه چندتا عکس از اون ها گرفتم. فقط مامان و باباي ما و خانو

ها فهميدن براي چي توهان و آهو از هم طالق گرفتن. مي خواستم ابروي آهو رو ببرم، ولي توهان نذاشت. توهان هيچ وقت 

به هيچ کس نگفت با آهو چه حرف هايي زده. بعد از اون اتفاق توهان از همه ي زن ها متنفر شد، همشون رو خيانت کار مي 

بود. دوباره برگشت امريکا. توي بيست و هشت سالگي تونست دکتراش رو بگيره و باالخره دونست. فقط با من و مامان خوب 

برگرده ايران. پنج سال از اون اتفاق گذشته بود و مامان خيلي سعي مي کرد توهان رو مجبور به ازدواج کنه، ولي توهان زير 

چ وقت نمي بخشدش و توهان هم هيچ وقت حرف هاي بار نمي رفت. تا آخر مامان مجبور شد تهديدش کنه که اگه زن نگيره هي

 ...مامان رو پشت گوش نمي اندازه. درسته که مامان مادر واقعيش نيست، ولي

 :به اين جاي حرف که رسيد تقريبا داد زدم

 چي؟ آذر جون مادر توهان نيست؟ -

 :تارا نگاهم کرد و گفت
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 نمي دونستي؟

 :با شوک نگاهش کردم و گفتم

 !نه -

وقتي چهار سالش بود مادرش رو از دست داده. مادر اون يه امريکايي بود و توي يه تصادف مرد. بابا براي يک سال توهان  -

خيلي غمگين شده بود و به هيچ چيز اهميت نمي داد، ولي بعدش به خاطر توهان به زندگي برگشت. وقتي ديد نمي تونه از 

. مامان توهان رو خيلي دوست داره. درست مثل بچه ي خودش بزرگش کرده توهان به تنهايي مراقبت کنه با مامان ازدواج کرد

 .و وقتي توهان هفت سالش شد مامان من رو حامله شد

 .آها، خوب بقيه اش رو بگو -

هيچي ديگه. توهان به خاطر اين که دل مامان رو نشکنه گفت حاضره که زن بگيره، ولي فقط با دختري ازدواج مي کنه که  -

 !ابش کرده باشه. بقيه اش رو هم که خودت مي دوني. همين، تموم شدخودش انتخ

 :به تارا نگاه کردم داشت گريه مي کرد. پرسيدم

 چرا گريه مي کني؟ -

 تو چرا گريه مي کني؟ -

 !من؟ من گريه نمي کنم -

 !دستم رو به صورتم کشيدم، تمام صورتم خيس بود. باورم نمي شد که براي چي گريه کرده بودم

 !تارا نگاه کردم، يهو هر دوتامون زديم زير خندهبه 

 .اين قدر خنديديم که دلمون درد گرفت

 :تارا با خنده گفت

 گليا به نظرت ما براي چي داريم اين طوري مي خنديم؟ -

 !نمي دونم واال. از بس خليم -

 :وقتي خوب خنده هامون رو کرديم رو کردم به تارا و گفتم

 ديگه بپرسم؟ تارا اجازه هست يه سوال -

 .تو که اين همه پرسيدي، اين يکي رو هم بپرس -

مي دوني تارا من امروز داشتم با بچه هاي شرکت آشنا مي شدم، يهو توهان از راه رسيد؛ نمي دونم چرا خيلي عصبي بود.  -

 تو فکر مي کني براي چي عصباني شده بود؟

 :تارا سرش رو آورد باال و بهم نگاه کرد و گفت

 شهريار سالم و عليک گرم کردي؟ يا باهاش دست دادي؟ تو با -

 وا؟! تو از کجا فهميدي؟ -

 .پس به خاطر همينه که توهان عصباني شده -

 خب آخه چرا؟ -

مي دوني گليا وقتي آهو و توهان از هم طالق گرفتن گندش دراومد که آهو با شهريار هم بوده. توهان و شهريار هيچ وقت از  -

نمي اومد، و توهان انتظار نداشت پسرعموش بهش نارو بزنه. از اون به بعد هر زني طرف شهريار بره هم ديگه خوششون 

توهان ديوونه مي شه. حتي اگه اون زن هيچ نسبتي با توهان نداشته باشه! ولي من شهريار رو مقصر نمي دونم، تقصير آهو 



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

23 

 

رد. شهريار فقط با من دست داد، ولي توهان بدجوري بود. مي دوني يه بار توهان به خاطر من با شهريار کتک کاري ک

 ...عصباني شد و

 .تارا ديگه ادامه نداد

 :سرش رو آورد باال و من رو نگاه کرد و پرسيد

 سوال ديگه اي نموند؟ -

 .چرا يکي ديگه مونده -

 !واي ديوونم کردي گليا -

 !همين يه دونه، آخريشه. تو رو خدا -

 .خب باشه بپرس -

 .را، ولي به خاطر جواب اين سوال استرس گرفته بودمنمي دونم چ

 !بپرس ديگه -

 باشه، باشه. توهان هنوز آهو رو دوست داره؟ -

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 .چي؟ به نظرت توهان مي تونه اون زنو دوست داشته باشه؟ توهان از اون متنفره و اسمش که مياد ديوونه مي شه -

 ...خواستم سوالي که از همه ي اين ها برام مهم تره رو بپرسم وليسرم رو انداختم پايين. مي 

 .گليا مي دونم مي خواي بازم سوال بپرسي، عيب نداره بپرس -

 :با يه لبخند گل و گشاد نگاهش کردم و گفتم

 .مرسي -

 .خب بابا، لوس نشو! بپرس -

رفتن چه فايده اي داره؟ مي دونم دانشگاه و مهريه من براي چي بايد با توهان ازدواج کنم؟ بعد دو سال زندگي و طالق گ -

 ...هست، ولي

 :تارا وسط حرفم پريد و گفت

گليا صبر کن، صبر کن. مي دونم اين خواسته ي خيلي بزرگيه. اگه دلت خواست مي توني جواب رد بدي، ولي گليا من  -

اکي و مي توني به توهان ثابت کني که همه ي مطمئنم تو تنها کسي هستي که مي توني توهان رو به زندگي برگردوني. تو پ

 .زن ها مثل هم نيستن. من اطمينان دارم که فقط تو مي توني اين کار رو بکني

 ...آخه -

 !گليا به توهان کمک کن، خواهش مي کنم -

 .بايد فکر کنم -

 .باشه، هر قدر مي خواي فکر کن -

 هار. اصال نفهميدم وقت ناهار شده. زمان خيلي زود گذشته بود وداشتم فکر مي کردم که آذر جون صدامون کرد که بريم نا
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وقتي با تارا رفتيم پايين، توهان اون جا بود. روي مبل نشسته بود و وقتي منو ديد سرش رو تکون داد. منم آروم با سر بهش 

يده بود! وقتي چشماي سالم کردم. باورم نمي شد اين پسر مغرور همون پسري باشه که خيانت زنش رو با چشماي خودش د

  !طوسي خسته اش رو ديدم، تو تصميمي که گرفتم مصمم شدم. من مي تونستم

تارا تا توهان رو ديد به سمتش پرواز کرد و خودش رو تو بغل توهان جا کرد. توهان با لبخند نگاهش مي کرد، معلوم بود 

 !ي به هم نداشتنخيلي همديگه رو دوست دارن. عجيب بود اما از نظر قيافه هيچ شباهت

 :يد گفتب*و*ستارا همين طور که صورت توهان رو مي 

 داداشي گلم، خوبي؟ -

 :يد و گفتب*و*ستوهان هم آروم صورت تارا رو 

 .آره عزيزم خوبم، ممنون. حاال بلند شو، از موقعي که رفتم بيمارستان نتونستم يه دقيقه بشينم، دارم از خستگي مي ميرم -

 :ه خودش گرفت گفتتارا قيافه ي ناراحتي ب

 ...از دست تو. آخه برادر من مگه -

 :توهان وسط حرفش پريد و گفت

 !تارا وايستا، من غلط کردم. من اصال خسته نيستم که خيلي هم شاد و سرحالم -

 :تارا بلند خنديد

 !آره جون خودت. دروغگو -

 :بعدش هم از روي پاي توهان بلند شد و گفت

 .يا ناهار بخوريمپاشو دست و روت رو بشور ب -

 :توهان سريع بلند شد و گفت

 !اي به چشم قربان. آخ که چه قدر گشنمه -

من روي پله ها ايستاده بودم و به اون دوتا نگاه مي کردم و مي خنديدم. توهان اومد سمت پله ها و با يه ببخشيد از کنارم رد 

ده اي بود. با اين که من عطرهاي ماليم رو دوست دارم، شد. بوي عطر تلخ و خنکش توي بينيم پيچيد، واقعا عطر فوق العا

 .ولي عاشق بوي عطر توهان شدم

 :آذر جون از توي آشپزخونه اومد بيرون و به تارا گفت

 !يه وقت خدايي نکرده کمک نکني ها. پوست دستت خراب مي شه -

 .تارا و من بلند خنديديم

 :با همون ته خنده اي که تو صدام بود گفتم

 ون مي شه اجازه بدين من کمکتون بکنم؟آذر ج -

 :آذر جون چشماش و گرد کرد و گفت

 !خوبه، خوبه همينم مونده از مهمون کار بکشم -

 :و بعد ادامه داد

 .شوخي کردم گليا جان. همه چيز آماده است، فقط مي خواستم اين دختر تنبل رو مجبور کنم يه ذره تکون بخوره-

 :تارا به حالت اعتراض گفت
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  مامان! من کجام تنبله؟اِ  -

 :صداي توهان از باالي پله ها اومد

 بابا آذي جون ول کن اين خواهر من رو، آخه چه قدر اذيتش مي کني؟ -

 :همه خنديدن و آذر جون گفت

 .خب بابا. ديگه خنده بسه بريم براي ناهار -

 :تارا از آذر جون پرسيد

 منتظر بابا نمي مونيم؟ -

 :جواب دادبه جاي آذر جون توهان 

 .امروز عمل داره. توي بيمارستان يه چيزي مي خوره -

 :تارا ناراحت شد و گفت

 .باشه -

همگي پشت ميز نشستيم و مشغول خوردن شديم. به توهان نگاه کردم، خيلي شيک غذا مي خورد. شمرده شمرده و آروم آروم 

يهو سرش رو آورد باال. دست و پام رو گم کردم،  غذا رو مي جويد و قورت مي داد. همين طور داشتم نگاهش مي کردم که

 .انگار مچم رو موقع دزدي گرفته بود. پوزخندي زد و دوباره مشغول به خوردن شد

با اين که غذا خيلي خوشمزه بود ولي زهر مارم شد. دوست نداشتم توهان درباره ي من فکر بدي بکنه. داشتم به توهان فکر 

 :کر بيرونم آوردمي کردم که صداي آذر جون از ف

 چي شده گليا جان؟ چرا غذات رو نمي خوري؟ نکنه خوشت نيامده؟ -

 :سريع گفتم

 .نه آذر جون. دستتون درد نکنه خيلي خوشمزه بود، ولي من کال کم غذا مي خورم و االن هم سير شدم -

 آخه عزيزم تو که چيزي نخوردي؟ -

 .بودچرا اتفاقا خيلي خوردم. دستتون درد نکنه. عالي  -

زياد هم دروغ نگفتم، من کم غذا مي خورم و زودم سير مي شم. غذا خيلي خوشمزه بود و تقريبا مي شد گفت اصال دروغ 

 .نگفتم

بعد از اين که غذامون رو خورديم، توي پذيرايي نشستيم که چشمم به ساعت افتاد. نزديک چهار بود. ديگه داشت ديرم مي 

 :رو به آذر جون گفتم شد، بايد مي رفتم. پس بلند شدم و

 .دستتون درد نکنه آذر جون خيلي زحمت کشيديد. ديگه بايد زحمت رو کم کنم -

 :آذر جون از جاش پاشد و گفت

 .هنوز که زوده. حاال يه ذره ديگه بمون -

 .نه ممنون آذر جون، مي دونم حتما خشايار نگرانم شده -

 :تارا هم از جاش بلند شد و گفت

 .اصال شب رو اين جا بموننرو ديگه گليا.  -
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جانم؟! شب رو اين جا بمونم؟ آره حتما خشايارم همين رو مي گه. خشايار بفهمه شب قراره اين جا بمونم، سرم رو گوش تا 

 .گوش مي بره

 :پس رو کردم به تارا گفتم

 .ممنون عزيزم ولي ديگه بايد برم -

 :آذر جون گفت

 .پس حداقل وايستا به توهان بگم برسونتت -

 !چي؟ من با توهان برم؟ اصال

 .نه ممنون آذر جون. توهان خان هم خسته هستن. به ايشون زحمت نمي دم -

 نه دخترم چه زحمتي؟ -

 ...آخه -

 .چشمم خورد به تارا که التماس آميز نگاهم مي کرد

 ...مي دونستم چي مي خواد، ولي

 .باشه آذر جون پس اگه براشون زحمتي نيست، منم برسونن -

 .عزيزم معلومه که زحمتي نيست. بايد بره مطب تو رو هم مي رسونه. االن مي رم صداش مي کنم نه -

 :تا آذر جون رفت طبقه ي باال تارا بلند شد و شروع کرد ورجه ورجه کردن

 .آخ گليا، عاشقتم! مرسي -

 .خب بابا بشين االن مامانت مياد -

 .ان مي کنمگليا ممنون که مي خواي به داداشم کمک کني. جبر -

 .اوا؟ من کي گفتم کمک مي کنم؟ فقط مي خوام منو برسونه خونمون -

 .منم که خر، باور مي کنم -

يد. يهو صداي پا از پله ها اومد و تارا سريع نشست روي مبل و ليوان قهوه اش رو ب*و*ستارا اومد جلو و تمام صورتم رو 

 .، واقعا عين بچه ها بودهم دستش گرفت. از دست کارهاي تارا خنده ام گرفته بود

 :آذر جون از پله ها اومد پايين و گفت

 .گليا جان بشين عزيزم، االن توهان حاضر مي شه مياد -

نشستم و بعد از پنج دقيقه توهان اومد پايين. جذبه اش نفس گير بود. نمي تونستم زيبا بودنش رو انکار کنم. يه کت و شلوار 

 .وداسپرت کرم با بلوز سفيد پوشيده ب

 .نمي تونستم از توهان چشم بردارم، ولي نمي خواستم دوباره مچم رو بگيره؛ به خاطر همين سريع نگاهم رو دزديدم

 :توهان آروم گفت

 .من آمادم -

 .يمب*و*سبلند شدم رفتم سمت تارا. آروم بغلش کردم و گونه اش رو 

 :تارا زير گوشم گفت
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 .ي کنمممنون گليا. اين لطفت رو هيچ وقت فراموش نم -

 :يدم و گفتمب*و*سازش جدا شدم و رفتم سمت آذر جون. سرم رو بردم جلو و گونه اش و 

 .ممنون آذر جون خيلي زحمت کشيديد. ببخشيد مزاحم شدم -

 :آذر جون دستم رو توي دستش گرفت و گفت

 .اين چه حرفيه دخترم؟ مزاحم کدومه؟ اميدوارم باز هم بياي اين جا -

 :ک گوشم و جوري که فقط خودم بشنوم ادامه دادو بعد سرش و آورد نزدي

 .البته بيشتر دوست دارم به عنوان عروسم بياي -

سرم رو انداختم پايين، مي دونستم صورتم قرمز شده و زير لب از آذر جون خداحافظي کردم و رفتم سمت توهان. با سر از تارا 

 .هم خداحافظي کردم و پشت سر توهان راه افتادم

فرستاد و با دستش قلب درست کرد. منم با يه لبخند  ب*و*سدوندم و به تارا نگاه کردم، تارا سريع برام يه سرم رو برگر

رو که جلوي در پارک شده  BMW جوابش رو دادم و سريع دنبال توهان رفتم. با توهان رفتيم توي پارکينگ، با دستش به

 :بود، اشاره کرد و گفت

 .بفرماييد -

ونستم عقب بشينم يا جلو. با خودم فکر کردم مگه رانندته که بري عقب بشيني؟ با همين فکر رفتم رفتم سمت ماشين. نمي د

 :سمت در جلو. هنوز دستم به دستگيره نرسيده بود که توهان سريع در ماشين رو برام باز کرد و گفت

 .بفرماييد بشينيد -

مي داد که يه جنتلمن واقعيه! من واقعا نمي فهمم آهو  زير لب تشکري کردم و نشستم. از اين کارش خيلي خوشم اومد، نشون

 چه طوري تونسته به اين آدم خيانت کنه؟

بوي عطرش ديوونه کننده بود، هرکاري کردم نتونستم جلوي خودم رو بگيرم و آخرش هم عطر فوق العاده اش پيروز شد و 

 .مجبورم کرد که دو سه تا نفس عميق بکشم و بوي عطرش رو ببلعم

يقه بود که ما توي ماشين بوديم، ولي حتي يه کلمه هم با هم حرف نزده بوديم. نمي دونستم چه جوري بايد کلمات و کنار ده دق

 ...هم مي چيدم، ولي بايد مي گفتم، بايد مي گفتم که

 توهان خان؟ -

 :سرش رو يه ذره کج کرد و بهم نگاه کرد و با حالت سردي گفت

 بله؟ -

 .ورد پيشنهادتون فکر کردمراستش، راستش من در م -

الزم نيست جوابتون رو بگين. خودم مي دونم، مي دونم خيلي پيشنهاد احمقانه اي بود و شما فکر کنيد هيچ وقت اين پيشنهاد  -

 .رو ندادم. نبايد انتظار مي داشتم که شما اين پيشنهاد رو قبول کنيد

 .ن رو قبول مي کنميه دقيقه وايستين، من مي خواستم بگم که... پيشنهادتو -

 :يهو پاش رو گذاشت رو ترمز و شوک زده نگاهم مي کرد. بهش نگاه کردم و گفتم

 .فقط يه شرط داره -

 :با صدايي که به زور به گوش مي رسيد گفت

 چي؟ شرط؟! چه شرطي؟ -
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 .دو سال خيلي زياده و فقط يک سال اين فيلم رو بازي مي کنم. بعد از يک سال بايد جدا شيم -

 :خوشحال بهم نگاه کرد و گفت با

 .ممنون، ممنون خانوم اميدي. واقعا ممنون، لطف بزرگي کردين -

 !خواهش مي کنم، اين به نفع من هم هست -

 :صدام رو صاف کردم و ازش پرسيدم

 يعني قبول کردين ديگه؟ فقط يک سال؟ -

 .امان خالص بشمآره، قبول. براي خود من هم بهتره. من فقط مي خوام از دست گيرهاي م -

 :ده دقيقه بود که کنار خيابون نگه داشته بود. آروم بهش گفتم

 نمي خواين راه بيفتيد؟ -

 .چرا، چرا ببخشيد حواسم پرت شده بود -

 .دوباره ماشين رو روشن کرد و راه افتاد

يست و سه سال زندگيم به سرم رو انداختم پايين. از چيزي که مي خواستم بپرسم خجالت مي کشيدم. خب حق داشتم تو کل ب

 .غير از خشايار با مرد ديگه اي حرف نزده بودم و اگر هم زده بودم فقط در حد سالم و عليک بود

 توهان خان؟ -

 :بازم مثل دفعه ي قبل بهم نگاه کرد و گفت

 بله؟ -

 ...ما که، ما که قرار نيست -

 :وسط حرفم پريد و گفت

 !من و تو فقط مثل دو تا دوستيم، فقط هميننه. مي دونم چي مي خواي بپرسي. نه،  -

نفس راحتي کشيدم که از چشم توهان دور نموند. لبخند بانمکي زد. بهش نگاه کردم دوباره چال گونه هاش درست شده بود. 

 .م و تو دلم به خاطر اين خواسته ي مسخره ام به خودم فحش دادمب*و*سخيلي دلم مي خواست چال گونه اش رو ب

 :يم. مي خواستم پياده بشم که آروم گفتباالخره رسيد

 گليا؟ -

 .سرجام نشستم و نگاهش کردم

 ببين از اين به بعد من توهانم تو گليا! فقط تو شرکت بايد همديگه رو با فاميل صدا بزنيم. قبول؟ -

 :آروم گفتم

 ...آخه -

يا خانم اميدي که! تو فکر کن من يکي از  ببين ما قراره يک سال با هم زندگي کنيم. نمي شه به هم ديگه بگيم آقاي راد -

 .دوستاتم

 :سرم رو انداختم پايين و گفتم

 .من هيچ وقت دوستي که پسر باشه نداشتم -
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جوابي نداد. سرم رو بلند کردم تا بفهمم چرا جواب نداده که ديدم داره با تعجب نگاهم مي کنه. خيلي سعي کرد جلوي خودش 

 .نتونست. مي دونستم باور نمي کنه، ولي من حقيقت رو گفته بودمرو بگيره تا پوزخند نزنه، ولي 

با صداي آرومي خداحافظي کردم و از ماشين بيرون اومدم. رفتم به سمت خونه و وقتي برگشتم عقب و به توهان نگاه کردم، 

ه دوباره برگشتم توهان رفته بهم اشاره کرد که برم تو. با سر باشه اي گفتم و دوباره رفتم سمت خونه. جلوي در رسيده بودم ک

 !بود. نگران بودم، نگران از اين که نتونم، نتونم به توهان کمک کنم. ولي من مي تونستم، بايد مي تونستم

 .کليد خونه رو از توي کيفم در آوردم رو در و باز کردم

 :تم و داد زدمنرگس روي پله ها نشسته بود. تا منو ديد با قيافه ي عصبي اومد طرفم. چند قدم عقب رف

 !سالم زن داداش -

 !زن داداش و کوفت، زن داداش و درد، زن داداش و مرض -

 .چي مي گي نرگس؟ من که خبر دادم مي رم خونه ي تارا اين ها -

 آخه دختر ابله آدم پا مي شه مي ره خونه ي خواستگارش؟ -

 .خب به من چه! اون ها اصرار کردن، مجبور شدم برم -

 :دي پريد کنارم و گفتيهو نرگس با شا

 خب خونه شون چه شکلي بود؟ بزرگ بود؟ چند تا ماشين داشتن؟ -

 .از خنده ريسه رفتم. معلوم نبود عصبانيه يا خوشحال! ديوونه است بابا

 :خودش هم خنده اش گرفته بود، يهو جدي شد و گفت

 گليا با کي اومدي خونه؟ -

 .نمي گه، ولي خجالت مي کشيدم بهش بگمسرم رو انداختم پايين. مي دونستم به خشايار 

 .با، با توهان خان -

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 آخه، ال اله اال هلل... نمي گي خشايار خونه باشه ببينتت؟-

 :لب و لوچه ام آويزون شد و با ناراحتي گفتم

 .خب به من چه؟ نمي ذاشتن خودم بيام -

 .که خيلي دوست داري درست کردمخب حاال ناراحت نشو، بيا تو. برات يه چيزي  -

 :ناراحتيم رو فراموش کردم و گفتم

 چي؟ -

 .حاال تو بيا تو -

 .باشه -

همين طور که داشتم مي رفتم توي خونه با خودم فکر مي کردم، خوبه که نرگس چيزي به خشايار نمي گه وگرنه مي دونستم 

ولي يه چيزايي رو خيلي رعايت مي کرديم و هميشه در روابطم  که خشايار الم شنگه به پا مي کنه! خانواده ي مذهبي نبوديم،

با آقايون حد نگه مي داشتم و هيچ وقت دوست پسر يا همچين چيزي نداشتم، چون احتياجي نداشتم. من با اين که محبت 

 !مادرانه يا پدرانه نديده بودم، ولي خشايار هيچ وقت از محبت برام کم نذاشته بود
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 :اس هام رو عوض کردم، روي تختم دراز کشيدم و به توهان فکر کردم. نرگس آروم اومد تو اتاقم و گفترفتم تو اتاقم و لب

 .چشمات رو ببند -

 چرا؟ -

 !تو ببند -

 :معلوم نبود دوباره چه کلکي سوار کرده. چشمامو بستم. نرگس گفت

 !هر وقت گفتم باز کن. يک، دو، سه، باز کن -

 .جيغ کشيدمچشمام رو باز کردم و تقريبا 

 !واي، عاشـــقتم نرگس. عاشــــقتم -

نرگس برام لواشک درست کرده بود؛ من عاشق چيزاي ترشم، مخصوصا لواشک هاي نرگس؛ چون از بس که ترشن! رفتم 

 !يدم که خودم حالم بهم خورد، چه برسه به نرگس بيچارهب*و*سسمت نرگس و صورتش رو اين قدر 

 :کردم به خوردن لواشک. نرگس با من من گفتدوباره روي تخت خوابيدم و شروع 

 .راستش، راستش يه چيزه ديگه هم هست -

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 چي؟ -

 :رو صندلي ميز کامپيوترم نشست و گفت

 !گليا من، من، من حامله ام -

 !انگار برق گرفت من رو. باورم نمي شد، همين طوري به نرگس خيره شده بودم

 کني ديگه، نه؟ شو... شوخي مي -

 :لبخندي زد و گفت

 !نه، داري عمه مي شي گل گلي جون -

 :از تخت اومدم پايين و فقط داد مي کشيدم

 !هورا! آخ جــــون! خدا شکـــــرت، خدا نوکرتم، خدا -

 .نرگس از خنده غش کرده بود

 :م نگاه کرد و گفتيهو در اتاق باز شد و خشايار اومد تو و با تعجب به من که شکل دلقک ها شده بود

 اين جا چه خبره؟-

 :خودم رو انداختم تو بغل خشايار و گفتم

 !خشايار عاشــــقتم؛ خيلي ماهي؛ ممنون -

 :خشايار سعي مي کرد من رو آروم کنه در همون حال گفت

 چي شده؟ -

ت خاک تو سرت بردم باال و دست از ورجه ورجه برداشتم و بهش نگاه کردم. داشت با تعجب نگاهم مي کرد. دستم رو به عالم

 :گفتم
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 !خاک تو سرت کنن خشايار. واقعا نمي دوني چي شده؟ -

 !به پير به پيغمبر اگه خبر داشته باشم -

 واقعا نمي دوني قراره بابا بشي؟ -

با شوک نگاهم کرد. مي دونستم عاشق بچه است. خشايار از نگاه کردن به من دست برداشت و به نرگس خيره شد، مي 

 .ستم بايد تنهاشون بذارم. پس سريع از اتاق اومدم بيرون و در رو آروم بستمدون

 :رفتم تو آشپزخونه و از اون جا داد زدم

 آخه اصال فکر من رو نمي کنيد؟ شماها که شب اون جا موندگار شديد، حاال من شب کجا کپه ي مرگم رو بذارم؟ -

 !م عمه مي شدم. اين بهترين خبريه که تو کل عمرم بهم داده بودنصداي خنده شون رو شنيدم. واقعا خوشحال بودم، داشت

روي مبل نشسته بودم و کتاب مي خوندم، ساعت نزديک يک ظهر بود. ساعت دوازده از شرکت برگشته بودم. امروز به غير 

 .از فرناز هيچ کس توي شرکت نبود. خشايار و نرگس هنوز بيدار نشده بودن

 !خوابم. گردنم يه دردي گرفته بود که خدا مي دونهديشب مجبور شدم روي مبل ب

 .صداي پا شنيدم. سرم رو بلند کردم و نرگس رو ديدم که آروم آروم راه مي رفت

 :تقريبا داد کشيدم

 !ســالم -

 :انگشتش رو گذاشت روي بينيش و گفت

 .گليا آروم، خشايار خوابه -

 :خنديدم و دوباره داد زدم

 ديشب خوش گذشت؟ -

مد جلوم و دستش رو گذاشت روي دهنم. خنده ام گرفته بود. مي دونستم چه قدر عاشق خشاياره. حاضر بود بميره سريع او

ولي خار توي دست خشايار نره! دستش رو از روي دهنم برداشت و کنارم نشست. چشماش از خوشحالي برق مي زد. خنديدم 

 :و گفتم

 چيه؟ چرا چشمات پرژکتور مي زنه؟ -

 !ديوونه -

 :طون خنديدم و گفتمشي

 منم يا تو؟ -

 !برو بابا -

 :لبخند مهربوني زدم و گفتم

 !راستش رو بگو -

 :سرش رو انداخت زير و گفت

 ...مي دوني گليا، دلم براي خشايار خيلي تنگ شده بود. خيلي وقت بود که -

 :بقيه ي حرفش رو ادامه نداد و عوضش گفت

 !هاتو چي؟ فکر کنم دلت يه جايي گير کرده  -
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 :خنديدم و گفتم

 !نخيرم، اصال اين جوري نيست -

 !آره جون خودت -

 :مي خواستم جوابش رو بدم که صداي خشايار و شنيدم

 !صبح بخير -

 :برگشتم و با حالت مسخره اي نگاهش کردم و گفتم

 صبح؟ واقعا تو به ساعت يک ظهر مي گي صبح؟ -

 !ُخب بابا. ظهر بخير -

 :شونه ي نرگس و روي مبل نشست. داد زدم خشايار دستش رو انداخت رو

 !هويي مبل دو نفرستا نه چهار نفره -

 :خشايار خنديد و گفت

 اوال هوي تو کالهت. دوما شمردن بلد نيستي؟ -

 !شمردن خيلي ام خوب بلدم. ولي توي بوفالو به اندازه ي دو نفر آدمي -

 :نرگس بلند شد و با خنده گفت

 !ي درست کنممن برم براي ناهار يه چيز -

 !هه هه هه! زحمت مي کشي -

 :خشايار گوشم رو گرفت و يه ذره پيچوند و گفت

 !هي هي هي! با زن من درست حرف بزنا -

 :منم با ناخوناي بلند چهارگوشم، دستش رو چنگ انداختم و گفتم

 !زن داداش خودمه -

 .نرگس رفت و من و خشايار همچنان به بحث کردن ادامه مي داديم

 :باالخره کم آورد و گفت خشايار

 !باشه باشه! هرچي شما بگين، فرمانده شما هستين -

 !اون که معلومه من فرمانده ام -

 .هر دوتامون خنديديم

 :بعد از چند دقيقه که آروم گرفتيم خشايار گفت

 گليا؟ -

 بله؟ -

 درباره ي توهان چه تصميمي گرفتي؟ -
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بت کردن درباره ي اين مسايل برام سخت بود. سرم رو انداختم پايين، نمي با اين که با خشايار خيلي راحت بودم ولي صح

دونستم چه جوري بهش بگم مي خوام با توهان ازدواج کنم! دستش رو گذاشت زير چونه ام و سرم رو آورد باال. توي چشماي 

 !قهوه ايش نگاه کردم؛ چشماش مهربون بود، مثل هميشه

 :يه خورده نگاهم کرد و گفت

ي خواي بري؟ ديگه خانم شديا. يادته بچه بودي مي گفتي من مي خوام شوهر کنم؟ بهت مي گفتم هر وقت بزرگ شدي، پس م -

 هر وقت خانم شدي اون وقت شوهر کن؟

 :بغض کردم. چونه ام مي لرزيد. خشايار رو با دنيا عوض نمي کردم! گفت

زرگ مي شي! مي دونستم يه روز خانم مي شي! مي هي هي هي! نبينم اشکت رو خانم کوچولو! مي دونستم يه روز ب -

دونستم يه روز از پيشم مي ري! ولي اي کاش اين قدر زود بزرگ نمي شدي. اي کاش هميشه مال خودم مي موندي. اي 

 ...کاش

 .ديگه ادامه نداد. مي تونستم بفهمم اگه يه خورده ديگه ادامه بده گريه اش مي گيره

ته خشايار زنگ زد به آذر جون اين ها و گفت جواب من مثبته. تارا اومد خونمون و کلي از يک هفته گذشت. توي اين يه هف

من تشکر کرد، ولي نبايد اين قدر از من تشکر مي کرد! درسته که من مي خوام به برادرش کمک کنم، ولي خودم هم سود مي 

 !کنم

ي از بهترين دانشگاه هاي دنيا براي من خيلي آرزوي به آرزويي که از همون اول بچگيم داشتم مي رسم! درس خوندن توي يک

 !بزرگيه

امروز قراره توهان اين ها بيان اين جا، يک جورايي بله برونه. از امشب به بعد من و توهان نامزد هم ديگه مي شديم. توي 

رستان سرشون شلوغه. شرکتم هيچ اتفاق خاصي نيفتاد! دخترا مي گفتن توهان و اهورا معموال نميان شرکت، چون توي بيما

 !شهريار هم معموال همش سرش توي پرونده ها بود. نمي دونم چرا، ولي يک جورايي ازش مي ترسيدم

 .با صداي نرگس به خودم اومدم

گليا! هنوز حاضر نشدي؟ آخه ديوانه، اين ها تا يک ساعت ديگه مي رسن تو هنوز حتي لباسم نپوشيدي؟ آخه من از دست تو  -

 چه کار کنم؟

 :يدم و گفتمب*و*سرفتم جلو و روي زانوام نشستم و شکمش رو 

 .حرص نخور زن داداش، براي اين کوچولو خوب نيست! چشم غلط کردم، همين االن حاضر مي شم -

 :نرگس يه نگاه بد بهم کرد و گفت

 !بجنب -

با ترس و لرز يه خط چشم مشکي سريع رفتم سمت کمدم. يه شلوار نخي سفيد با مانتوي خفاشي سفيد و يه شال سفيد پوشيدم. 

کشيدم. اي بدک نشده بود! برق لبم رو هم زدم و توي آينه به خودم نگاه کردم. خدا وکيلي سفيد خيلي بهم مي اومد، خيلي 

 !خوشگل شده بودم

 :رفتم پايين و رو به نرگس گفتم

 نرگسي خوب شدم؟ -

 :نرگس برگشت و نگاهم کرد و گفت

 !خودت کردي که يه دست سفيد پوشيدي؟ شدي عين ميتي که کفن پوشيده آخه دختر تو چه فکري پيش -

 :سرم رو انداختم پايين و با ناخنم بازي کردم و بدون اين که بفهمم چي مي گم، گفتم

 !آخه مي دوني، توهان رنگ سفيد رو خيلي دوست داره -
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سعي مي کرد نخنده نگاه کردم. نتونست خودش رو  بعد از پنج دقيقه فهميدم چه سوتي دادم! سرم رو بردم باال و به نرگس که

 .کنترل کنه و زد زير خنده

 :بهش چپ چپ نگاه کردم و گفتم

 !مـــــرض -

 ِا؟ آقا توهان سفيد دوست دارن؟ آره؟ ديگه چي دوست دارن؟ -

 !خيلي بي مزه اي نرگس -

 :تسرش رو برده بود باال و غش غش مي خنديد. خشايار اومد توي آشپزخونه و گف

 اين ها تا پنچ دقيقه ديگه مي رسن، اون وقت شما نشستين دارين مي خندين؟ -

 :نرگس خودش رو جمع و جور کرد و با خنده گفت

 !ببخشيد. االن حاضر مي شيم -

نرگس سريع وسايل پذيرايي رو آماده کرد و در همون لحظه، زنگ در رو زدن. خشايار در رو باز کرد و من و نرگس هم براي 

 .بال جلوي در ايستاديماستق

اول آقاي راد اومد و پشت سرش آذر جون و تارا. تارا بهم چشمک زد و منم ريز خنديدم. آخر سر توهان اومد، سرتا پا قهوه 

 !اي پوشيده بود! شلوار لي قهوه اي، با يه پيراهن به رنگ قهوه اي سوخته! انگار خوشش نمي اومد لباس گشاد بپوشه

 :بود. با لبخند گل رو ازش گرفتم و گفتمسبد گل بزرگي دستش 

 !ممنون. خيلي زحمت کشيديد -

 :نشستن. آذر جون گفت

 .عروس قشنگم، بيا کنار خودم بشين ببينم -

يعني داشتم از خجالت مي رفتم توي زمين! آروم بلند شدم و رفتم پيش آذر جون. تارا دستش رو گرفته بود جلوي دهنش و مي 

 :مسخره ام مي کنه، به خاطر همين زير لبي گفتم خنديد. مي دونستم داره

 !کوفت -

 :آذر جون رو کرد به خشايار و گفت

 ديدي گل پسر؟ ديدي مي خوايم خواهرت رو ببريم؟ -

 :خشايار خنديد و گفت

 !اي بابا، با ميل خودش که نمي خواد بياد! حتما شما شستشوي مغزيش دادين -

 :آذر جون اخم کرد و گفت

 !ودم شده. به تو هم نمي دمشديگه مال خ -

 :مثل بچه ها کل کل مي کردن که يهو تارا پريد وسط حرفشون و گفت

 .اي بابا! اصال مال خودمه -

 :آقاي راد خنديد و با اشاره به توهان گفت

 بابا صاحاب اصليش هيچي نمي گه، شما دارين درباره ي چي بحث مي کنين؟ -

 :بو شدم! آذر جون چشم غره ي بامزه اي به خشايار رفت و گفتسرم رو انداختم زير. مي دونستم شکل ل
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 !مال خودمه. ايناها اينم نشونش -

 :يه جعبه ي خيلي قشنگ از توي کيفش در آورد و گفت

 ...مي دونم خيلي کوچکه، بعدا بايد خودتون يکي بخريد ولي -

 :جعبه رو باز کرد و رو به من گفت

 خوشت مياد گليا جان؟ -

 !گاه کردم؛ حلقه اش طالي سفيد بود، با يه الماس آبي رنگ روش. واقعا خيلي قشنگ بودبه انگشتر ن

 :يدم و گفتمب*و*سسرم رو بلند کردم و صورت آذر جون رو 

 !ممنون آذر جون، خيلي قشنگه -

عر فروغ آذر جون دست چپم رو آورد باال و حلقه رو آروم کرد توي انگشتم. سردي حلقه رو به خوبي حس مي کردم. ياد ش

 .افتادم

 

 دخترک خنده کنان گفت که چيست،»

 راز اين حلقه ي زر؟

 راز اين حلقه که انگشت مرا،

 اين چنين تنگ گرفته است به بر؟

 

 راز اين حلقه که در چهره ي او،

 !اين همه تابش و رخشندگي است

 :مرد حيران شد و گفت

 !حلقه ي خوشبختي است، حلقه زندگي است

 

 !باشدهمه گفتند: مبارک 

 دخترک گفت: دريغا که مرا،

 !باز در معني آن شک باشد

 سال ها رفت و شبي،

 

 زني افسرده نظر کرد بر آن حلقه ي زر،

 ديد در نقش فروزنده ي او،

 روزهايي که به اميد وفاي شوهر،

 !به هدر رفته، هدر
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 !زن پريشان شد و ناليد که واي

 واي، اين حلقه که در چهره ي او،

 و رخشندگي است،باز هم تابش 

 «!حلقه ي بردگي و بندگي است

 

 :يد و زير گوشم گفتب*و*سآروم زير لب شعر رو با خودم زمزمه کردم. آذر جون دوباره صورتم رو 

اين رو مادربزرگ توهان موقع مرگش داد به من تا بدمش به زن توهان. ولي نمي دونم چرا هيچ وقت دلم نخواست بدمش به  -

 !رو نداشت. ولي تو داري، خيلي هم داري آهو! به نظرم لياقتش

 :سرم رو آوردم باال و گفتم

 !ممنون آذر جون، خيلي خيلي ممنون -

 :تارا گفت

 !مامان اون يکي رو هم بده ديگه -

 :آذر جون لبش رو گاز گرفت و گفت

 !اي واي اصال داشت يادم مي رفت -

 :گفتيه جعبه ي ديگه از توي کيفش در آورد و داد دستم و آروم 

 !اين رو خود توهان گرفته، گفت بدمش به تو -

شکل که با مرواريد هاي ريز تزيين شده بود. به توهان نگاه کردم، آروم  T در جعبه رو باز کردم. يه گردنبند نقره بود با پالک

 :چشمکي زد. لبخندي زدم و زير لب گفتم

 !ممنون -

 :فتميه بار چشماش رو باز و بسته کرد. اين دفعه بلند گ

 !ممنون، واقعا خيلي قشنگه -

 :تارا گفت

 !ُخب بده برات ببندمش -

و بعد از جاش بلند شد و اومد سمت من. گردنبند رو که بست همه دست زدن. دوباره جو آروم گرفت، همه شروع کردن به 

 :حرف زدن. آذر جون يهو گفت

 شما دو تا نمي خواين برين توي اتاق با هم حرف بزنين؟ -

 ...آخه -

 :آذر جون ادامه داد

 !پاشين، پاشين! برين حرف بزنين، ياال -

 :من و توهان به هم نگاه کرديم که دوباره آذر جون گفت
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 !ِد پاشين ديگه -

پاشديم و رفتيم سمت اتاقم. دوباره همون حال قبلي رو داشتم؛ کف دستام عرق کرده بود، قلبم تند تند مي زد! نمي دونم چرا هر 

 .توهان بودم، استرس مي گرفتم. مثل دفعه ي قبل، من نشستم روي تخت و اون هم نشست روي صندليوقت نزديک به 

 :چند دقيقه نگاهم کرد و گفت

 .فردا ميام دنبالت تا بريم دنبال کارها -

 فردا؟ -

 .آره. آذي جون خيلي عجله داره! مي خواد دو هفته ديگه عروسي کنيم -

 :تقريبا داد زدم

 دو هفته ديگه؟ -

 :با سر، آره اي گفت. با ناراحتي نگاهش کردم. يه نگاه عصبي بهم کرد و گفت

 .اون طوري نگاهم نکن، تقصير من نيست -

 مگه چه جوري نگاهت کردم؟ -

 :لبخند کجي زد و با لحن شيطوني گفت

 !عين يه وزغ کوچولو -

 !واقعا يه دقيقه کپ کردم! انتظار نداشتم همچين حرفي بزنه

 ت لجبازي کنه؟پس مي خواس -

 !بي نمک -

 آخ من چه قدر بي نمکم! پس چرا سعي مي کني نخندي؟ -

 .خيلي پر رويي -

 !الزم به ذکر نيست، مي دونم -

 :توهان به قيافه ي عصبانيم خنديد و گفت

 !ُخب بهتره ديگه بريم، فکر کنم حرف هاي عاشقونمون تموم شد -

 :جام بلند شدم و با حرص گفتمخنده ام گرفته بود ولي نبايد مي خنديدم. از 

 !حتي يه لحظه هم نمي تونم تحملت کنم -

 !چه تفاهمي، منم همين طور -

 :با هم از توي اتاق اومديم بيرون. آذر جون اول از همه ما رو ديد و با ذوق و شوق گفت

 بچه ها عروسي رو گذاشتيم براي پنچشنبه ي دوهفته ي ديگه! شما که مشکلي ندارين؟ -

 :وهان باهم گفتيممن و ت

 !نه، همون روز خوبه -

 :آذر جون بلند خنديد و گفت
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 .خيلي خوبه، خيلي! ُخب پس از فردا بايد برين دنبال کارها. فقط يه چيز مي مونه -

 :نرگس با تعجب پرسيد

 !چي؟ همه چيز رو که گفتيم -

 !مهريه -

 :خشايار خنديد و گفت

 اوه! مهريه رو کي داده کي گرفته؟ -

 .خشايار جان، حتما بايد مهريه ي گليا جان رو تعيين کنيم. اصال هرچي خود گليا جان بگهنه  -

 !همه ي چشم ها روي من زوم شده بود. دهنم کف کرده بود

 :با من من گفتم

 !واال... واال... من... نمي... نمي دونم -

 :توهان پريد وسط حرفم و گفت

 اجازه هست من بگم؟ -

 :خشايار گفت

 !وآره بگ -

من خيلي دوست دارم مهريه ي گليا هزار و پونصد سکه باشه، با يه ويال توي شمال. البته اگه کمه مي تونين بهش اضافه  -

 !کنين، ولي حق ندارين ازش کم کنين

 !دهنم باز موند. اين چي مي گفت؟ يعني چي؟ قرار ما چيز ديگه اي بود

 :آذر جون گفت

 !من که موافقم -

 :تاييد کردن. سريع گفتمخشايار و نرگس هم 

 ...نه نه! آخه -

 :آذر جون سريع پريد وسط حرفم و گفت

 !ديگه نه نيار گليا خانم. همين که توهان گفت -

 :چشم غره اي به توهان که داشت مي خنديد رفتم و گفتم

 !چشم، هرچي شما بگين -

 .م گفتن بلند شنهمه دست زدن. کم کم توهان و آقاي راد بلند شدن و به تارا و آذر جون ه

 :خشايار گفت

 !آخه آقاي راد، فردا که پنجشنبه است، شما نه مطب مي رين نه بيمارستان نه شرکت! پس بمونين ديگه -

 :آقاي راد دست خشايار رو فشار داد و گفت

، پس بهتره بريم ممنون خشايار جان، ولي فردا من به جاي توهان بايد برم شرکت. توهان هم که بايد بياد دنبال گليا جان -

 .ديگه
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 !باشه هرجور خودتون راحتيد -

 :موقعي که توهان مي خواست از من خداحافظي کنه، گفت

 .فردا ساعت هفت اين جام که بريم آزمايشگاه، بعدش هم بريم خريد. آماده باش -

 .باشه. خداحافظ -

 .خداحافظ -

 :ت توي دستش و به حلقه خيره شد و گفتتا توهان اين ها رفتن، نرگس سريع پريد کنارم و دستم رو گرف

 !واو! الماس اصله. عجب خر پواليي هستنا -

 :بعد سريع به گردنبند که توي گردنم بود نگاه کرد و با لحن بامزه اي گفت

 !خدايا عجب شانسي داره اين دختر! اين توهاني که من مي بينم فکر کنم از همين حاال، تا شب عروسي دقيقه شماري کنه -

 :م کردم و گفتماخ

 اون وقت چرا؟ -

 .آخه خره، اين يارو برات پالکي خريده که حرف اول اسم خودشه! حتما خيلي دوستت داره ديگه -

 !!؟ من چه قدر خنگمT ِاوا! نرگس راست مي گه ها! چرا دقت نکردم که حرف اول اسم توهان

 :نرگس داد زد

 !گليا -

 اِ ديوونه چرا داد مي زني؟ -

 !که دو ساعت دارم صدات مي کنم، همش توي هپروتي براي اين -

 ُخب باشه، ببخشيد! حاال بفرماييد چه کارم داشتيد؟ -

 آها. مي گم گليا، تو آمادگي داري دو هفته ديگه ازدواج کني؟ -

 .تو نگران من نباش! من آمادگيش رو دارم -

 :نرگس سريع بحث رو عوض کرد و گفت

 !ان بري بيرون، ولي پس فرداش بايد با من بياي بريم براي عروسيت لباس بخريمگليا فردا که مي خواي با توه -

 :و بعد با عشوه ادامه داد

 !ناسالمتي من زن داداش عروسم، بايد چشم هاي فاميل شوهرت رو از کاسه دربياريم -

 :به حالت هاي بامزه اش بلند خنديدم و بغلش کردم و گفتم

 !عاشقتم نرگسي -

 :گفت يد وب*و*سسرم رو 

 !منم عاشقتم وروجک! راستي گليا، نکنه بري خونه شوهر ما رو يادت بره ها -

 :مشتي توي بازوش زدم و با ناراحتي گفتم

 نرگـــس، اين چيزا چيه مي گي؟ -
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 .در همين حين گوشيم زنگ خورد. سريع ازجام بلند شدم و گوشيم رو از روي ميز برداشتم

 :نرگس با خنده گفت

 قايي پشت خطه که رنگ سفيد هم خيلـي دوست داره! مگه نه؟فکر کنم يه آ -

 :آروم زير لب گفتم

 !خل و چل -

 !خودتي عزيــزم -

 !همين طور که مي خنديدم، رفتم سمت اتاقم و گوشي رو جواب دادم. تارا بود

 :تا صداي الوي من رو شنيد گفت

 به به، سالم عليکم زن داداش! حال شما؟ -

 سالم، چه طوري؟ -

 منون، تو خوبي؟م -

 آره منم خوبم! چه خبر؟ -

واال بي بي سي اعالم کرده دکتر مملکت، جناب آقاي امير توهان راد، خود را درون اتاق زنداني کرده است و دو عدد قرص  -

 !آرام بخش مصرف کرده است

 امير توهان؟ -

 .گيم توهان آره ديگه! اسم اصليه توهان، امير توهانه ولي ما ساده اش کرديم بهش مي -

 !آخه نه اين که اسمش خيلي ساده است، يه اميرم داره -

 :تارا خنديد و گفت

 گليا هيچ وقت توهان رو امير صدا نکن، باشه؟ -

 چرا؟ -

 !چون آهو هميشه امير صداش مي کرد. اگه بهش بگي امير، مي زنه لهت مي کنه -

 !عجب داداش مزخرفي داري ها -

 !درست حرف بزناآهاي درباره ي داداش من  -

 !باشه بابا، مال بد بيخ ريش صاحابش -

 !هه هه هه! اگه مال بد بود که توي هوا نمي زدنش. دخترها براش سر و دست مي شکنن -

 !ُخب معلومه براش سر و دست مي شکنن! يه خر صد در صد عاشق يه خر ديگه مي شه. چيزي هم که زياده خـــــر -

 !يکيش هم تو -

 !ن اگه خر نبودم که نمي خواستم با داداش تو ازدواج کنمآره ديگه، م -

 !بابا اصال آتش بس، خوبه؟ من تسليمم -

 !قبول، خوبه -
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 !راستي گليا، منم فردا با شماها ميام خريد -

 وا؟ چرا؟ -

 چرا داره؟ -

 !بابا آخه ما تا به حال نديديم خواهر شوهر براي خريد عروسي دو نفره ي زن و شوهر بره -

 !ب دليل داره که من مي خوام بيامخُ  -

 چه دليلي؟ -

اين که توهان از خريد کردن هيچي سرش نمي شه و کال توي اين يه مورد هيچي نمي دونه! تنها چيزي که توهان مي تونه  -

 !خوب بخره، لباسه. چون مارک ها و جنس هاي خوب رو مي شناسه، همين

 !دونم چي مي خوام بخرم ديگهآها. اون وقت من که چالغ نيستم! خودم مي  -

 !نه بابا؟ انگار دوست داري با توهان تنها باشي -

 :تازه يادم افتاد که فردا بايد با توهان چندين ساعت تنها مي بودم. پس سريع گفتم

 حاال که دارم دقت مي کنم، مي بينم بهتره تو هم بياي. پس حتما بيا، باشه؟ -

 :تارا بلند خنديد و گفت

 .ـــم! آخ آخ گليا! من ديگه بايد برم. فردا مي بينمت عزيز، خداحافظاي به چش -

 .خداحافظ -

شکلم رو توي دستم گرفتم. داشتم چه کار مي کردم؟ دارم با زندگيم چه کار مي کنم؟ چرا  T روي تختم دراز کشيدم و گردنبند

هم حاضر نبودم اين کار رو بکنم! پس چرا؟ پس مي خوام با توهان ازدواج کنم؟ براي پول؟ براي درس؟ نه! من اگه مي مردم 

 !چرا مي خوام با اون ازدواج کنم؟ نمي دونم، نمي دونم

 « ...گليا نکنه تو»

 !نه! من هيچ احساساتي جز ترحم به اون ندارم، اين رو با اطمينان مي گم

 «!گليا تو مي توني با کسي ازدواج کني که دوستت داره»

 !خوام درس بخونم، همون آرزويي که توي کل عمرم داشتمنمي خوام، نمي خوام! من مي 

 «!گليا داري اشتباه مي کني»

 !سرم رو تکون دادم و اين افکار رو از سرم بيرون کردم. ديگه داشتم ديوونه مي شدم! بهتره يه روانپزشک پيدا کنم

 ولي... ولي اگه به قولش عمل نکنه چي؟

 :دستام رو گذاشتم روي گوش هام و داد زدم

 !خفه شو! اون به من قول داده که بهم دست نزنه -

 «!دختره ي ابله، اون مي تونه به راحتي بزنه زير قولش»

 !خفه شو! خفه شو! ازت خواهش مي کنم خفه شو -

 «!گليا تو احمقي، اون بدبختت مي کنه! بدبختت مي کنه! بدبخت، بدبخت، بدبخت»

 !شايار و نرگس کنارم بودن. بغض کردم، چونه ام مي لرزيدبا صداي جيغي که کشيدم از خواب بيدار شدم. خ
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 .شروع کردم به گريه کردن. هق هقم هر لحظه بيشتر مي شد

 :خشايار محکم بغلم کرد و گفت

 !هيش! هيچي نيست عزيزم. آروم باش، آروم! فقط يه خواب بود عزيزم، تموم شد! تموم شد عزيزم، آروم باش -

 :نرگس با نگراني گفت

 .ار تو برو بخواب، فردا بايد بري بيمارستان. برو بخواب، خسته اي! من پيشش هستمخشاي -

 :خشايار با ناراحتي گفت

 ...نمي خواد، فردا هم نمي رم! مي خوام پيش گليا -

 :وسط حرفش پريدم و با هق هق گفتم

 !داداشي برو بخواب، من حالم بهتره. فقط خواب ديدم. برو -

 ! ولي اگه نتونستي بخوابي صدام کن. باشه عزيزکم؟باشه عزيزم، من مي رم -

 !با... باشه -

 :خشايار رفت و نرگس نشست پهلوم و گفت

 .بيا عزيزم، بيا اين ليوان آب رو بخور حالت بهتر مي شه -

 .ليوان آب رو ازش گرفتم و يه نفس همه اش رو خوردم. تمام بدنم عرق کرده بود

 :به نرگس نگاه کردم و ازش پرسيدم

 نرگس ساعت چنده؟ -

 .چهار -

 .مي خوام برم دوش بگيرم -

 اين موقع؟ -

 .آره، حالم خوب نيست مي خوام برم زير دوش آب سرد -

 !سرما مي خوريا -

 !نرگس بذار برم، تو رو خدا -

 !باشه. بذار کمکت کنم -

فکر هاي الکي کرده بودم که همچين با کمک نرگس بلند شدم و رفتم حمام. واقعا به دوش آب سرد احتياج داشتم! اين قدر 

 !خوابي ديدم

باالخره از حمام اومدم بيرون. نرگس روي مبل خوابش برده بود. آروم يه پتو روش انداختم و رفتم لباس پوشيدم. هرکاري 

 .کردم نتونستم دوباره بخوابم! روي زمين نشستم و به حلقه اي که توي دستم بود خيره شدم

قت اين حلقه رو دارم. واقعا دارم؟ من که دارم به همشون دروغ مي گم. من که دارم به برادرم دروغ آذر جون مي گفت من ليا

مي گم! من که دارم به نرگس که هميشه محرم اسرارم بوده دروغ مي گم لياقت اين انگشتر رو دارم؟ اين انگشتري که مي 

ست يه دختري باشه که عاشقه! من لياقتش رو ندارم! تونست نشونه ي يه عشق واقعي باشه! اين انگشتري که مي تونست د

 !واقعا لياقتش رو ندارم
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چي مي شد اگه يه عشق بين من و توهان وجود داشت؟ يعني ممکن بود؟ اگه آهو وجود نداشت، توهان مي تونست عاشق من 

 !بشه؟ نمي دونم، نمي دونم سليقه ي توهان توي انتخاب زن ها چه جوريه

بود. به ساعت نگاه کردم، شيش و ربع! وايي فکر نمي کردم اين قدر زود گذشته باشه! آروم جوري که  ديگه هوا روشن شده

 !نرگس بيدار نشه بلند شدم و رفتم توي اتاقم، بايد حاضر مي شدم

هم کنار کمدم ايستاده بودم و لباس هام رو زير و رو مي کردم. مي خواستم پيش توهان خوب به نظر بيام. چراش رو خودم 

 !نمي دونستم

اواخر آذر بود، هوا سرد شده بود. به خاطر همين پالتوي شکالتي رنگم رو برداشتم، با شلوار لوله تفنگي مشکي ام و يه شال 

ضخيم شکالتي. تصميم گرفتم بوت هاي پاشته بلند قهوه ايم و بپوشم. قدم در برابر توهان خيلي کوتاه بود! با اين که هميشه 

لند حساب مي شدم، ولي کنار توهان مثل جوجه بودم؛ هم از نظر قدي هم از نظر هيکلي از توهان خيلي جزو دختراي قد ب

 !کوچيک تر بودم

 .تقصير من نبود که اون خيلي گنده بود

از فکر و خياالت دراومدم و لباس هام رو عوض کردم. رفتم جلوي آينه. به قول نرگس خوب تيکه اي شده بودم! يه رژ طاليي 

شتم و ماليدم به لبام. سايه ي خيلي کمرنگ مسي هم زدم. مي ترسيدم بد بزنم و خراب کاري کنم! يه روز بايد از نرگس بردا

 .آرايش کردن رو ياد مي گرفتم

وقتي کامال آماده شدم، يه دور ديگه خودم رو توي آينه نگاه کردم و رفتم پايين. نرگس بيدار شده بود و داشت صبحونه درست 

 .مي کرد

 :تا منو ديد گفت

 يا خدا! اين غريبه تو خونه ي من چه کار مي کنه؟ -

 !ديوونه -

نکنه شما قاتلي؟ نه بابا قاتل که اين قدر خوشگل نمي شه! نه حتما قاتلي! واي خانم منو نکش، حداقل به بچه ي توي شيکمم  -

 !رحم کن

 نرگس خل شدي؟ چه مرگته؟ -

 ي تيپ مي زني، نمي گي صبرش تموم مي شه؟آخه دختر! تو براي اين پسر اين طور -

 :با اخم مصنوعي به نرگس نگاه کردم و گفتم

 !خيلي بي شعوري نرگس -

 !بابا به من چه، تو خودت رو توي آينه نگاه کردي؟ نمي دوني چه هلويي شدي که -

 !هلو بودم -

 !باشه هلو تر تر شدي -

 !مي دونم -

 !ت پشت در منتظرهاوه اوه، ساعت هفته! بدو که شوهر جان -

 !ِا؟ من که هنوز صبحونه نخوردم -

 :نرگس با غيض نگاهم کرد و گفت

 !آخه خنگ، کي وقتي مي خود بره آزمايشگاه آزمايش بده صبحونه مي خوره؟ چه قدر تو خنگي -

 :و بعد همين طور که هولم مي داد و غر مي زد گفت
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 من نمي فهمم کي به تو مدرک ليسانس داده؟ -

رغر از خونه بيرونم کردم. دلم ضعف مي رفت. خيلي گشنه ام بود! بازم ديشب شام نخورده بودم. همش تقصير توهان با کلي غ

 !بود! هر وقت مي ديدمش ديگه نمي تونستم هيچي بخورم. منم مشکل دارما

! فکر نمي کردم اين قدر بوت هام رو پوشيدم و رفتم توي کوچه. پرادوي توهان کنار ديوار پارک شده بود. چه قدر وقت شناسه

 !به موقع اين جا باشه

خودش رو توي ماشين ديدم. سرش رو گذاشته بود روي فرمون ماشين. معلوم بود خيلي وقته اين جاست! با يه ژست 

 .مغرورانه رفتم طرف ماشين و سوار شدم

 .سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد

 :با پر رويي گفتم

 چيه؟ خوشگل نديدي؟ -

 :گرفته بود، با صدايي که سعي مي کرد خنده اش رو پنهان کنه گفتخنده اش 

 !چه عجب مادموازل تشريف آوردن! ساعت هفت و نيمه! خيلي زود تشريف آوردين -

 دلم خواست اين موقع تشريف بيارم، مشکلي داري شما؟ -

 !نخير بنده غلط بکنم با شما مشکل داشته باشم -

 :و بعد زير لب گفت

 !بچه پر رو -

 :بلند خنديدم و گفتم

 !خودتي -

سرش رو به عالمت تاسف تکون داد و هيچي نگفت. حوصله ام سر رفت. رفتم سمت ضبط و روشنش کردم. اولين آهنگ براي 

 !عارف بود. تعجب کردم! آهنگ بعدي فرهاد بود. چشمام گرد شد! همش آهنگ هاي اين دو نفر بودن

 .ا نمي کنياون تو نگرد، چيزي که مي خواي رو پيد -

 مي گم تو مطمئني ده سال توي آمريکا بودي؟ -

اوال ده سال نه و شونزده سال! من شش سال اول زندگيم رو هم تو آمريکا بودم، بعدش با بابا اومديم اين جا. دوما من  -

ورد عالقم هم عاشق صداهاي قديمي ايرانيم اون جا هم که بودم همش از اين آدم ها آهنگ گوش مي کردم. خواننده هاي م

 !عارف و فرهادن. من عاشق صداشونم

با اين که برام توضيح داده بود ولي براي من هنوزم عجيب بود! دوباره به صندلي ام تکيه دادم واقعا حوصله ام سر رفته بود! 

 !اين مرتيکه هم که انگار الل موني گرفته بود، يک کلمه حرف نمي زد

 :با خنده گفت توهان به صورت عصبانيم نگاهي کرد و

 !داشبورد رو باز کن، يه سي دي توشه. بذارش توي دستگاه بشين تا دلت مي خواد گوش بده -

سي دي رو با خوشحالي در آوردم و توي دستگاه گذاشتم. احسان خواجه اميري بود. عاشق صداش بودم! مخصوصا آهنگيش 

 !بود که خيلي دوست داشتم

 

 خودت خواستي که من مجبور باشم،»
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 رم جايي که از تو دور باشم،ب

 تو پاي منو از قلبت بريدي،

 خودت خواستي که من اين جور باشم،

 خودت خواستي که احساسم بشه سرد،

 خودت خواستي کاريم نمي شه کرد،

 مي ديدم دارم از چشمات مي افتم،

 مدارا کردم و چيزي نگفتم،

 برام بودن تو بازي نبود و،

 به اين بازي دلم راضي نبود و،

 از اول آخرش رو مي دونستم،

 تو تونستي ولي من نتونستم،

 برات بودن من کافي نبود و،

 حقيقت اين که مي بافي نبود و،

 دارم دق مي کنم از درد دوريت،

 «!مي خوام مثل تو شم اما چه جوري

 

اال و به آزمايشگاه بزرگي سرم رو تکيه داده بودم به پشتي صندلي و به آهنگ گوش مي دادم. با ايست ماشين سرم رو بردم ب

 :که روبرومون بود نگاه کردم و از توهان پرسيدم

 همين جاست؟ -

 .آره ولي اول تو پياده شو برو اون دم وايستا تا من برم ماشين رو توي پارکينگ آزمايشگاه پارک کنم و بيام -

 .باشه -

ي توهان نيامد. ديگه داشت حوصله ام سر مي رفت که يه از ماشين پياده شدم و رفتم دم در آزمايشگاه. چند دقيقه ايستادم ول

 .قرمز جلوم ظاهر شد. چهار تا جوجه تيغي هم توش نشسته بودن! اهميتي بهشون ندادم و سرم رو به ديوار تکيه دادم 206

 :صداي پسر مجبورم کرد که سرم رو بيارم پايين

 !هي خانومي -

 .بهشون نگاه کردم و هيچي نگفتم

 :يکيشون گفت

 !خانوم خوشگله بپر باال. برات قاقا لي لي مي خرما -

به نشونه ي تاسف سرم رو تکون دادم و رفتم اون ورتر. دنبالم اومدن! توي دلم به توهان فحش مي دادم که چرا تنهام 

 .گذاشته

 :دوباره صداي يکيشون بلند شد
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 !بابا خانومي ناز نکن ديگه. خوب راضيت مي کنيما -

ام مي کرد باعث شد با ترس به عقب برگردم. دوباره شده بود عين ميرغضب! اومد نزديک و دستم رو صداي توهان که صد

 :کشيد و منو برد عقب و خودش رفت سمت پسرا. تقريبا با فرباد گفت

 !کي رو مي خواي راضي کني؟ بگو تا بهت نشون بدم -

 :پسر که هيکل توهان رو ديده بود با تته پته گفت

 ...آقا... ما... ما نمي دونستيم اين... خانمب... ببخشيد  -

 :توهان داد زد

 !حاال که فهميدي! تا دندونات رو توي دهنت خرد نکردم گمشو -

 :پسر سريع گازش رو گرفت و رفت. توهان اومد سمت من و با صداي بلندي گفت

 مگه بهت نگفتم دم آزمايشگاه وايستا؟ -

 !ه اين ها اومدن. منم اومدم اين ورتربه من چه؟ من همون جا ايستاده بودم ک -

دستم رو محکم گرفت توي دستش. شوکه شدم! هيچ وقت فکر نمي کردم همچين کاري بکنه. مي خواستم دستم رو از توي 

 .دستش در بيارم اما زورم بهش نمي رسيد

 :با عصبانيت رفت سمت در آزمايشگاه و زير لب غريد

 !گه چرا مزاحمم شدن نمي شد يه لباس بهتر بپوشي؟ بعد مي -

وا؟ اين چرا چرت و پرت مي گفت؟ درسته لباسم تنگ بود ولي نه تا اين حدي که اين مي گفت! حيف که االن خيلي عصبانيه 

 .وگرنه جوابش رو مي دادم! خدايي ازش مي ترسيدم! وقتي عصباني مي شد خيلي وحشتناک بود

مون رد مي شد به توهان سالم مي کرد و با احترام باهاش دست مي داد. رفتيم توي آزمايشگاه. هر دکتر يا پرستاري از کنار

 !پس مي شناختنش! اون طوري که تارا مي گفت دکتر معروفيه

روي يکي از صندلي ها نشستم و منتظر توهان شدم رفته بود از پرستار بپرسه کي نوبتمون مي شه. باالخره توهان برگشت. 

 :نشست کنارم و گفت

 !ديگه نوبتمون مي شه تا ده دقيقه -

 :سري به عالمت باشه تکون دادم. بعد از چند لحظه با خنده گفت

 تو که از آمپول نمي ترسي جوجو کوچولو؟ -

 :با عصبانيت نگاهش کردم و گفتم

 جوجو کوچولو؟ -

 !آره ديگه. مي دوني خيلي کوچولويي، آدم حس مي کنه اگه يه ذره فشارت بده مي شکني -

 !فکر اشتباهيه -

 !باشه قبول کردم. راستي جواب سوال منو نداديا -

 کدوم سوال؟ -

 از آمپول مي ترسي؟ -

 :قيافه ي مسخره اي به خودم گرفتم و گفتم



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

47 

 

مثال داري با من ازدواج مي کني؟ حتي نمي دوني من توي دانشگاه چي خوندم! بايد به اطالعتون برسونم که بنده ليسانس  -

 !ايي مثل آمپول و سرنگ نمي ترسمپرستاري دارم و اصال از چيز

 :قيافه ي متعجبي به خودش گرفت و گفت

 واقعا؟ تو پرستاري خوندي؟ -

 !آره، پرستاري خوندم -

 پس چرا يه کاري که مرتبط با رشته ات باشه انتخاب نکردي؟ -

 چون دلم نخواست، مي شه بي خيال شي؟ -

 :دستاش رو به عالمت تسليم باال برد و گفت

 !ديگه چيزي نمي پرسم ببخشيد. -

توي همون دقيقه، اهورا دوست صميمي توهان، از يه اتاق بيرون اومد و خودش رو به توهان رسوند، به او دست داد و به 

 :من سالم کرد و گفت

 خوبين گليا خانم؟ -

 !خيلي ممنون -

 .رم پيش خانم عسگريخب خدا رو شکر. توهان تو برو جمشيد ازت آزمايش بگيره، منم خانم اميدي رو مي ب -

 .باشه -

 :بعد رو به من کرد و گفت

 گليا، تو کم خوني داره؟ -

 وا؟ از کجا فهميدي؟ -

 !هر خري پوست تو رو ببينه مي فهمه -

 خب حاال که چي؟ -

 هيچي، تو آزمايشت رو که دادي منتظر بمون که من بيام دنبالت. تنهايي دوباره جايي نريا! باشه؟ -

 !باشه، باشه -

هان رفت و منم دنبال اهورا خان رفتم. يه خانم جووني اومد پيشم و منو روي صندلي نشوند. هميشه از بچگي فقط از لحظه تو

ي اول آمپول که فرو مي ره توي دستم بدم مي اومد. چون کم خوني هم دارم تمام بدنم شروع مي کنه به لرزيدن و اذيت مي 

ر دستم بست و رگ دستم رو پيدا کرد و خون رو از من گرفت. دوباره مثل شم ولي برام دردناک نيست! خانم کش رو دو

 .هميشه بدنم شروع کرد به لرزيدن

 :خانم گفت

 !تموم شد عزيزم. مي توني بلند شي -

همون دقيقه توهان اومد و به خانم عسگري سالم کرد. خانم عسگري خيلي گرم باهاش برخورد کرد و رفت. توهان مي 

 :گيره که نذاشتم و گفتمخواست دستم رو ب

 .خودم مي تونم -

 .ولي تا پاشدم سرم گيج رفت و مجبور شدم دوباره بشينم روي صندلي
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 :توهان خنديد و گفت

 .لجبازي نکن دختر، حالت بد مي شه ميفتي! بذار کمکت کنم -

تا دستم رو گرفت و بلندم کرد. بوي يه دستم رو گرفت و بلندم کرد، ولي من بازم حالم بد شد و نشستم. توهان اين دفعه هر دو 

 .عطرش توي بينيم پيچيد

 .توهان آروم منو نشوند توي ماشين و خودش رفت اون ور خيابون

سرم گيج مي رفت. چشمام رو بستم و سرم رو تکيه دادم به صندلي. چند لحظه بعد توهان اومد توي ماشين و آب ميوه اي رو 

 :جلوي صورتم گرفت و گفت

 .ه ازش بخورگليا يه ذر -

 !بهش نگاه کردم. فکر کنم چشماش نگران بود. شايد هم من توهم زده بودم

 .آب ميوه رو خوردم و سرم رو دوباره گذاشتم روي صندلي

 گليا مي خواي امروز نريم خريد؟ -

 .نه، نه! حالم االن بهتر مي شه -

 ...آخه -

 !گفتم االن حالم خوب مي شه -

 .ظرمونهباشه، تارا توي پاساژ منت -

 .پس برو که زياد معطل نشه -

 .توهان ماشين رو روشن کرد و راه افتاد

حالم بهتر شده بود، سرم ديگه مثل قبل گيج نمي رفت. سرم رو بلند کردم و به توهان نگاه کردم. شش تيغ کرده بود، يعني 

ش نگاه کردم. قيافه ي خشني داشت، هميشه شش تيغ مي کرد. هيچ وقت نديدم يه موي اضافي روي صورتش باشه. به قيافه ا

 .يه اخمي روي صورتش بود که جذاب ترش مي کرد. با صداي توهان به خودم اومدم

 .مي شه اين طوري نگاهم نکني؟ حواسم پرت مي شه -

 !آخه نه اين که خيلي هم نگاه کردني هستي. چه از خود متشکرم هست. اه اه اه -

 :خنديد و گفت

 !ذابمهمه که مي گن خيلي ج -

 .خوشحال نشو. اعتماد به نفس کاذب دادن بهت -

 .سرش رو برد عقب و بلند خنديد. چال گونه اش ديوونه ام مي کرد

 !زهر مار -

 :دوباره خنديد و جواب داد

 !ببين خانوم کوچولو، با من لجبازي نکن. بد مي بيني ها -

 مثال مي خواي چه کار کني؟ -

 !خونه ي من زندگي کني ها جوجو خانم شما قراره يه سال تو -

 خب که چي؟ -
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اه تو چرا اين قدر خنگي؟ بچه جون من رو نگاه کن! من تو آمريکا يه آدمي بودم از خود آمريکايي ها هم آزادتر بودم و هر  -

 کار دلم مي خواست مي کردم. مخصوصا اگه مربوط به زن ها بود. خب؟ االن گرفتي؟

 :صباني بهش کردم و گفتمتازه فهميدم چي مي گفت. يه نگاه ع

 خيلي عوضي هستي، مي دونستي؟ -

 :تقريبا قهقهه زد و گفت

 !خيلي ممنون. ولي يه پيشنهادي بهت مي کنم! زبونت رو نگه دار وگرنه خودم مي چينمش -

فتم و مي دونستم هر چي بگم يه جوابي مي ده، پس بايد از نقطه ضعفش استفاده مي کردم. قيافه ي بي خيالي به خودم گر

 :گفتم

 !خاليق هرچه اليق. تو لياقت همون آهو خانوم رو داري -

پاش رو گذاشت رو ترمز و برگشت به طرف من. چشماش قرمز شده بود، رگ گردنش زده بود بيرون و تند تند نفس مي 

 !کشيد. واقعا ازش ترسيدم

 :شمرده شمرده گفت

 !يکه رو جلوي من ببري تا خودم خفه ات کنمفقط يک بار ديگه، فقط يک بار ديگه کافيه اسم اون زن -

 :بعد داد کشيد

 فهميدي يا نه؟ -

فقط سرم رو تکون دادم. واقعا ترسيده بودم. اشکم داشت در مي اومد! چند دقيقه بعد موبايلش زنگ خورد. گوشي رو جواب 

 :داد و گفت

 .الو تارا، سالم ما داريم مي رسيم -

- ... 

 چي؟ -

- ... 

 به؟حاال حالش خو -

- ... 

 مي خواي من بيام خونه؟ -

... 

 !نه نه، نمي خواد بياي خودمون يه کاريش مي کنيم -

- ... 

 .باشه. مواظبش باش -

- ... 

 .آره. خداحافظ -

 !خيلي دلم مي خواست بدونم تارا چي مي گفت، ولي اگه مي مردمم با اين يابو حرف نمي زدم

 :خودش به زبون اومد و گفت
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 .د شده تارا پيشش مي مونه. مجبوريم خودمون بريم خريدحال آذي جون ب -

يا خدا من تا شب چه جوري اين مرتيکه رو تحمل کنم؟ همه رو برق مي گيره ما رو خواهر شوهر اديسون! اينم شانسه من 

 دارم؟

 :صداي نحسش دوباره بلند شد

 !ب نده. بيا پايين رسيديمگليا؟ زبونت رو موش خورده؟ با تو دارم حرف مي زنما! اصال به درک جوا -

 .بدون هيچ حرفي از ماشين اومدم بيرون. رو به روم يه پاساژ خيلي بزرگ بود. توهان اومد کنارم و باهم رفتيم تو

همين طور که مي رفتيم سمت پاساژ صداي اس ام اس گوشيم رو شنيدم؛ طاها بود! تنها پسري که من توي کل عمرم باهاش 

اشتم، برام درست مثل خشايار بود. هم محله اي قديميمون بود. با خشايار و من خيلي دوست بود، دوست بودم. خيلي دوسش د

 :از بچگي با هم بوديم. دو ماه بود که ازش خبر نداشتم! نوشته بود

 «اي بي معرفت. من بهت زنگ نزنم تو نبايد از من يه خبري بگيري؟»

 .ها رو دوست داشتمداشتم از خوشحالي بال در مي آوردم! از ته دلم طا

 :جواب دادم

 «سالم نا رفيق. مثل اين که شما بايد به من زنگ مي زديد ها! يادته دفعه ي آخر من بهت زنگ زدم و احوال پرسي کردم؟»

 :دوباره گفت

 «!اي الهي من قربون تو بشم سفيد برفي! ببخشيد، شما راست مي گين. من شرمنده ام»

 !رد. هميشه براش سفيد برفي بودمطاها هيچ وقت به اسم صدام نمي ک

 :جواب دادم

 «.طاها جان ببخشيد من بايد برم. شب بهت زنگ مي زنم»

 :گفت

 «!باشه عزيزم، برو. مواظب خودت باش، خداحافظ»

گوشي رو گذاشتم توي کيفم. ناراحتيم از يادم رفته بود ولي باز با ديدن قيافه ي اين مرتيکه عصباني شدم و سرم رو 

 .برگردوندم

همين طور توي پاساژ راه مي رفتيم ولي به هيچ مغازه اي نگاه نمي کرديم. توهان بازوم رو گرفت و کشيد سمت خودش. خدا 

 !رو شکر که پاساژ شلوغ نبود

 :توهان با عصبانيت گفت

 !چته تو؟ نياوردمت اين جا که به در و ديوار نگاه کني که -

 :در همون حال گفتم سعي کردم دستم رو از تو دستش بيرون بيارم.

 !ولم کن، هرچي دلت مي خواد برو بخر. به من چه -

 :دستم رو بيشتر فشار داد و گفت

تقصير خودت بود. مي دونم که تارا همه چيز رو برات تعريف کرده، ولي تو از قصد اسمش رو جلوم آوردي! مي خواستي  -

 .عصبانيم نکني

 !ولم کن وحشي -



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

51 

 

 :گفتفشار دستش رو آورد پايين و 

 !بس کن! نمي خواستم سرت داد بزنم، عصبانيم کرده بودي. معذرت مي خوام اگه صدام رو بلند کردم -

شده بود عين اين پسر بچه هاي تخس که يه کار اشتباهي مي کنن و بعد از مامانشون عذر خواهي مي کنن. درست مثل اون ها 

 .شده بود

 :ه خاطر همين گفتمدلم نرم شده بود ولي نبايد بهش رو مي دادم. ب

 .حاال اگه پسر خوبي بودي مي بخشمت -

 :آروم خنديد، دستم رو ول کرد. لبخندي زد و گفت

 از کجا شروع کنيم؟ -

 !نمي دونم -

 !اول بريم براي لباس -

 .باشه بريم -

 .رفتيم طبقه ي باالي پاساژ. توهان دستم رو گرفته بود و منو دنبال خودش مي کشوند

 :فتمنگهش داشتم و گ

 کجا داريم مي ريم؟ -

 !مغازه ي خالم -

 اِ مگه آذر جون خواهر داره؟ -

 !خاله واقعيم رو گفتم -

 :فهميدم خواهر مادر واقعي خودش رو مي گه، ولي خودم رو زدم به کوچه علي چپ و گفتم

 خاله واقعيت؟ يعني چي؟ -

 :برگشت و گفت

 .خودتي! تارا همه چيز رو بهت گفته -

 :م پايين. توهان خنديد و گفتسرم رو انداخت

 .نمي خواد خجالت بکشي، خودم بهش گفتم بهت بگه -

 :با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 واقعا؟ -

 ...آره، واقعا! اگه من بهش نمي گفتم بهت بگه که امکان نداشت بهت چيزي بگه، مخصوصا درباره ي -

 .بقيه ي حرفش رو ادامه نداد. فهميدم منظورش آهوست

 !خواهر خوبي داريچه  -

 :نگاهم کرد و گفت

 !خشايارم خواهر خوبي داره -
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 !توي دلم کيلو کيلو قند آب مي کردن

 :دوباره راه افتاد و ادامه داد

اسم خالم آنجالست. يه خورده بد اخالقه! اگه ازت سواالي عجيب غريب پرسيد تعجب نکن، عادتشه. ممکنه يه خرده باهات  -

ه اين طوريه! يه فروشگاه خيلي بزرگ لباس عروس داره. همه لباس هاش عالين. بهترين مارک ها و بد حرف بزنه، کال با هم

 پارچه ها و طرح ها رو داره. فهميدي؟

 !آره. باشه -

 !رسيديم به آخر راهرو. يه مغازه ي خيلي بزرگ لباس عروس اون جا بود به اسم فروشگاه آنجلينا

 .آنجالست؟ توهان انگار ذهنم رو خوند تعجب کردم، مگه توهان نگفت اسم خالش

 :سرش رو انداخت پايين و گفت

 .اسم مادرم آنجلينا بود. خالم عاشق مادرمه! اسم مغازشم به خاطر همين آنجليناست -

 .آها -

 .رفتيم داخل. صداي زنگ باالي در اومد

 :توهان بلند گفت

 !خاله اينجايي؟ بيا ببين کي اومده -

 :صداي خش دار نازکي گفت

 يه پسِر تخس مغرور. باز اينجا چه کار مي کني پدر سوخته؟ -

 :توهان خنديد و گفت

 !يه مهمونم آوردما -

 نکنه اون خواهِر آتيش پاره ات رو دوباره برداشتي آوردي اينجا؟ -

 .لهجه ي بامزه اي داشت. خوب فارسي حرف مي زد ولي کلمات رو مي کشيد

 :توهان دوباره جواب داد

 !از خواهرم شيطون تر رو آوردم نخير يکي -

 کيه؟ -

 !نامزدم -

يهو صداي زِن قطع شد. با صدايي که از پشتم اومد برگشتم. يه خانم پير پنجاه پنجاه و پنج ساله با چشماي درشت نقره اي 

 .رنگ! خيلي شبيه توهان بود. انگار از روي هم کپيشون کردن. فقط لب و دهن و... خانوِم ظريف تر بود

 :گفتمآروم 

 !سالم -

 :لبخند کجي زد و گفت

 .مي دونستم سليقه ي توهان خوبه -

 :يد و گفتب*و*سخوشحال شدم. يعني از من خوشش اومده بود! توهان رفت جلو و پيشونيش رو 
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 !الهي من فدات بشم خاله. اين قدر از خودت کار نکش، از شما ديگه سني گذشته -

 :خاله گوش توهان رو گرفت پيچوند و گفت

 !بچه پر رو. صد بار گفتم از اين شوخيا با من نکن -

 :توهان با خنده گفت

 !آي! اي خاله غلط کردم. گليا تو يه چيزي بگو -

 :خنديدم و گفتم

 .حقته -

 :خاله هم خنديد و گوش توهان رو ول کرد و نشست روي صندلي و رو کرد به من و گفت

 چند کيلويي دختر؟ -

 که مي پرسيد؟ تعجب کردم. اين چه سوالي بود

 :به توهان نگاه کردم که زير لب گفت

 !بهت گفتم که -

 :رو کردم به خاله و گفتم

 !پنجاه و سه -

 :خاله سرش رو برد باال و غش غش خنديد و گفت

 پنجاه و سه! خيلي بامزست! توهان مي تونه مثل پر کاه بلندت کنه. مي دوني توهان چند کيلوئه؟ -

 نه -

 !هشتاد و هشت -

 !وا -

 :رو کردم به توهان و گفتم

 تو چرا اين قدر خپلي؟ -

 :توهان گفت

 .خپل باباته! من ورزشکارم -

 :خاله خنديد و گفت

 مگه خودش نمي دونه؟ -

 از کجا مي خواستم بدونم؟ -

 :خاله خانم بلند خنديد و گفت

 ...مگه -

 :توهان پريد وسط حرفش و گفت

 !قعيمه! االنم که اومديم اينجا به خاطر اينه که مي خوايم براي عروسيم لباس بخريمخاله گليا از اون دخترا نيست. نامزد وا -
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 :خاله از جاش بلند شد و اومد جلوي من. دستش رو گذاشت روي صورتم و صورتم رو ناز کرد و گفت

و واقعا داري باورم نمي شه آرزوي هميشگيم داره بر آورده مي شه! دختر جون بگو که توهان راست مي گه! بگو که ت -

 !زنش مي شي

 :لبخندي زدم و گفتم

 !آره خانم -

 .به من بگو آنجال -

 مي شه بهتون بگم خاله؟ -

 .با تعجب بهم نگاه مي کرد، انگار چيز خيلي عجيبي گفتم! اشک توي چشماي طوسيش نشست

 :با خنده گفت

 !پسرش رو ببينهيا مسيح! خواهرم اينجا نيست که ببينه. خواهرم اينجا نيست که عروسيِ  -

 :توهان اومد جلو و گفت

 اوا خاله؟ چرا فيلم هنديش مي کني؟ بابا مگه نمي خواي يه لباس قشنگ به اين زن ما بدي؟ -

 :خاله گفت

 !آره، آره بيا. يه لباس مخصوص دارم برات. توهان تو همين جا منتظر باش -

 :توهان اخم کرد و گفت

 !نه خاله من مي خوام زنم رو ببينم -

 !بشين سرجات پسر. داماد که نبايد قبل از عروسي عروس رو توي لباس عروس ببينه -

 !چشم خاله نميام -

به قيافه ي توهان که سعي مي کرد خودش رو مظلوم نشون بده نگاه کردم و خنديدم. معلوم بود خاله رو خيلي دوست داره و 

 !ين اين پسراي هفده هجده سالههر وقت مياد پيشش اين طوري شاد و شنگول مي شه. شده بود ع

 :خاله دستم رو گرفت و بردم ته فروشگاه. يه جعبه ي بزرگ صورتي رنگ رو از زير يه ميز بيرون آورد و گفت

بيا دخترم. هميشه دلم مي خواست اين رو بدم به زن توهان. يه زني که توش خوبي ببينم! اون زنيکه ي پست فطرت جز  -

 .د ولي تو پاکي و معصوميت توي چشمات موج مي زنه. بازش کن، مال خودتهشرارت هيچي توي چشماش نبو

در جعبه رو باز کردم. فوق العاده بود! لباسش دکلته بود. باالتنه ي سنگ دوزي شده داشت با يه دامن سفيد خيلي بلند و پف 

 !دار. خيلي قشنگ بود! سنگ هاي قسمت باال تنه اش مي درخشيد. واقعا خيلي قشنگ بود

 :خاله با خوشحالي گفت

 !اندازته. مطمئنم! بيا برو توي اتاق پرو و بپوشش. صد در صد فوق العاده مي شي -

رفتم داخل اتاق پرو و لباس رو پوشيدم. تن خورش عالي بود! قدم رو بلندتر نشون مي داد و کمرمم باريک تر. تنها مشکلش 

موني هاي توهان اين ها قاطيه، منم خوشم نمي اومد همچين لباسي رو اين بود که يه خرده زيادي باز بود. مي دونستم که مه

 !براي چند تا مرد غريبه بپوشم

 :خاله رو صدا کردم. تا منو ديد گفت

- very very nice! عاليه! ماه شدي عزيزم. 
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 ...ممنون خاله ولي -

 ولي چي؟ -

 .ياد همچين لباس بازي رو جلوي چند تا مرد بپوشمخاله مي دونين اين لباس خيلي قشنگه ولي خيلي بازه! من خوشم نم -

 :خاله با تحسين نگاهم کرد و با لبخند گفت

مي دوني دختر، تو همه چيز تمومي! نجيبي و پاک. اون دختره از يکي از همکاراي من لباسش رو گرفت. به حدي باز و  -

و پوشيده است دارم توش خفه مي شم. وقتي اين رو زننده بود که خدا مي دونه! تازه کلي هم مي گفت اين لباس خيلي بسته 

 !shut up مي گفت دلم مي خواست بهش بگم

خنده ام گرفته بود. خاله خيلي بامزه بود! در عين مهربوني و بامزگي خشن هم بود. کامال شبيه توهان بود. چه از نظر ظاهري 

 !چه از نظر باطني

 :دوباره ياد لباس افتادم و گفتم

 من چه کار کنم؟خاله حاال  -

 .يه دقيقه وايستا دختر االن ميام -

 :خاله با يه شال سنگ دوزي شده که سنگ هاش درست عين سنگ هاي روي لباس بود برگشت و گفت

 .اين شالشه. فکر نمي کردم بخوايش به خاطر همين بهت ندادمش، ولي بيا! اين رو که بندازي روي شونه هات ديگه راحتي -

 !وي شونه هام. عالي شد! االن مي تونستم بگم فوق العاده شدمشال رو انداختم ر

 :رو کردم به خاله و گفتم

 .ممنون خاله جون، خيلي ممنون! خيلي قشنگه -

 .خواهش مي کنم عزيزم. پس زود لباس هات رو عوض کن و بيا. توهان خيلي وقته منتظره -

 .چشم. االن ميام -

 .ون. خاله بيرون منتظرم بود. با هم رفتيم پيش توهانسريع لباس هام رو عوض کردم و رفتم بير

 :توهان تا ما رو ديد گفت

 !اِ چه عجب! تشريف آوردين؟ مي خواستين بگين يه گاوي، گوسفندي چيزي جلوتون قربوني کنم -

 :خاله با عصبانيت ساختگي گفت

 خب طول کشيد ديگه، چي مي گي تو؟ -

 خب باشه. انتخاب کردين؟ -

 .ن کرديم. لباس توي تنش عالي بودآره، امتحا -

 :توهان سرش رو انداخت پايين و لبخند زد. خاله گفت

 .توهان بياين بريم خونه ي من -

نه خاله. مرسي. من و گليا کلي خريد داريم. اين تازه اوليش بود! ديگه بايد بريم. من پس فردا تارا رو مي فرستم بياد لباس  -

 .رو از شما بگيره

 .ز اون ديوونه مي خواد بياد اينجايا خدا! با -

 اِ خاله؟ خواهر به اون خوبي دارم. چه ايرادي داره؟ -
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 .يا مسيح! سر تا پاش ايراده -

 :توهان تا خواست چيزي بگه خاله سريع گفت

 .بسه بسه نمي خواد حرف بزني! مگه ديرت نشده بود؟ پس بدو برو ديگه -

 :توهان گفت

 .آره ها! يادم رفته بود -

 :يد و گفت*و*سبلپ خاله رو  بعد

 گليا آماده اي؟ -

 :يدم و ازش تشکر کردم و به توهان گفتمب*و*سمنم سريع خاله رو 

 !آره بريم -

 :با توهان از مغازه اومديم بيرون. توهان دوباره دستم رو گرفت و گفت

 االن کجا بريم؟ -

 يه چيزي بگم؟ -

 !بگو -

 !من گشنمه -

 :با مهربوني نگاهم کرد و گفت

 .آخ اصال حواسم نبود صبحونه نخوردي! االن مي ريم برات يه چيزي که احتماال دوست داري مي خرم -

 چي؟ -

 .خودت مي بيني -

 توهان برام بستني خريد. واقعا داشتم از تعجب شاخ در مي آوردم! توهان از کجا مي دونست من ديوانه وار عاشق بستني ام؟

 :وني تحويلم داد و گفتبا بهت نگاهش مي کردم که لبخند مهرب

 !خشايار گفته بود از اين چيزا دوست داري! اين رو بخور ته دلت رو بگيره. دو ساعت ديگه مي ريم ناهار مي خوريم -

 .ممنون، خيلي زحمت کشيدي -

 مگه نگفتي اگه پسر خوبي باشم منو مي بخشي! حاال بخشيدي؟ -

 :صدام رو مثل بچه ها کردم و گفتم

 !آره -

 يم چي بخريم؟خب بر -

 .بريم يه جا که مانتو و کيف و کفش و... بخريم -

 .باشه بريم -

با توهان نصف پاساژ هاي اون دور و اطراف رو گشتيم. از هر چيزي خوشم مي اومد توهان برام مي خريدش. اصال براش 

ل اين رو مي دونستم که با هر يک مهم نبود اون وسيله چيه يا قيمتش چه قدره! نمي دونم چرا اين کار رو مي کرد ولي حداق

 .از اين کارهاش من بيشتر ازش خوشم مي اومد و بيشتر توي دلم جا باز مي کرد
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باالخره وقت ناهار شد و من و توهان سمت يه رستوران شيک و با کالس پرواز کرديم. هر دومون گرسنه بوديم! من جوجه 

 .کردم و به توهان نگاه کردم کباب سفارش دادم و اون خوراک ميگو. صورتم رو در هم

 چيه چرا اين طوري نگاه مي کني؟ -

 واقعا چه جوري ميگو مي خوري؟ -

 !خب غذاي مورد عالقه ي من ميگو -

 !اَه -

 چرا؟ -

 !من از هر جونوري که تو آب زندگي کنه متنفرم، مخصوصا ماهي و ميگو! اَه -

 .ولي عوضش من عاشق غذاهاي دريايي ام -

 !عالقه ات هم مثل خودتن غذاهاي مورد -

 :بلند خنديد و گفت

 !از تو که بهترم -

 !راستي من يادم رفت يه چيزي رو بهت بگم، وزغ خودتي -

 !من چشمام طوسيه نه سبز -

 !ببيشين بينيم بابا شيلنگ -

 !نشسته بهتره کلنگ -

م بهمون نگاه مي کردن، ولي براي من تا آخر غذا هامون بحث مي کرديم. يکي من مي گفتم يکي توهان! حتي بعضي از مردم

و توهان مهم نبود. باالخره غذامون رو خورديم و از رستوران اومديم بيرون. توي ماشين نشستيم و براي چند ثانيه به هم 

 .نگاه کرديم و با هم زديم زير خنده

 ما چرا داريم مي خنديم؟ -

 !نمي دونم -

 !خدا شفامون بده -

 !الهي امين -

 :توهان گفت

 راه بيفتم؟

 کجا مي ريم؟ -

 !يه جايي که همه ي خانوما خيلي دوست دارن -

 کجا؟ -

 !حاال مي ريم مي بيني -

 :توهان راه افتاد و بعد از چند دقيقه پرسيد

 گليا تو چند سالته؟ -
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ه پرونده ي منو من واقعا نمي فهمم! مگه من توي شرکت تو کار نمي کنم؟ تو پرونده ي من نوشته شده که چند سالمه. نکن -

 هم نخوندي؟

 !راستش نه، نخوندم -

 پس چه جوري من اون جا استخدام شدم؟ -

 !تمام اين کارها با خانم صابريه. من فقط بايد طرف رو ببينم و کارهاش رو بهش گوش زد کنم. همين -

 .آها -

 حاال چند سالته؟ -

 !بيست و سه -

 .نه سال از من کوچک تري -

 !مي دونم -

 گليا؟ -

 بله؟ -

 تا به حال عاشق شدي؟ -

 !نه -

 صد در صد؟ -

 !آره، من هيچ وقت کسي رو دوست نداشتم -

 !خوش به حالت -

 !نگاهش کردم. توي چشماي قشنگش يه غم خيلي بدي بود. دلم براش سوخت. نمي خواستم ناراحت ببينمش

 توهان؟ -

 !بله -

 ...آهو -

 :برگشت و با خشم نگاهم کرد. سريع ادامه دادم

البته اگه دوست نداري نگو، ولي مگه خودت نگفتي من و تو مثل دو تا دوستيم؟ دوستا با هم درد و دل مي کنن، دوستا با هم  -

 ...حرف مي زنن، دوستا

بسه گليا، بسه! تو راست مي گي، من بايد به اين قضيه عادت کنم! شيش سال گذشته. تقصير خودمه. من احمق من بي  -

يکه ي... تارا خيلي سعي کرد چهره ي واقعيش رو نشونم بده ولي من نمي ديدم. هيچي رو نمي ديدم! شعور عاشق اون زن

 !هيچي رو نمي شنيدم

فقط صورت آهو بود که جلوي چشمام بود. فقط صداي آهو بود که توي گوشم مي پيچيد. تقصير خودمه. من گناه خودم رو 

 !ت قشنگ آهو رو ديدم. بي خيال گلياميندازم گردن ديگران. من اشتباه کردم. فقط صور

 تو هنوز دوستش داري؟ -

 :با تعجب نگاهم کرد، بلند خنديد و گفت

 !تو ديوونه اي؟ به نظرت مي تونم کسي مثل آهو رو دوست داشته باشم؟ امکان نداره -
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اين که قضيه رو ماست  نمي دونم چرا بعد از شنيدن اين حرف ها يه نفس راحت کشيدم که از چشم توهان دور نموند. براي

 :مالي کنم گفتم

 حاال کجا داريم مي ريم؟ -

 :ماشين رو نگه داشت و گفت

 !پياده شو رسيديم -

 .از ماشين اومدم بيرون. رو به روم يه طال فروشي بزرگ بود

 :توهان اومد کنارم و گفت

 !بدو بريم که اردشير خان نيم ساعته منتظرمونه -

 اردشير خان؟ -

 !ي بينيشبيا بريم م -

 :با هم رفتيم توي طال فروشي. توهان بلند داد زد

 !اردشير خان؟ سالم -

 :يه مرد از زير ميز گفت

 !اومدم، اومدم -

 :بعد از زير ميز اومد بيرون و رو به توهان گفت

 !به به، ببين کي اينجاست -

 :بعد رو به من کرد و ادامه داد

 !خيلي خوش اومدين خانم -

 .ي کرد. آروم جوابش رو دادمو بعد تعظيم کوتاه

 !ممنون -

 :اردشير خان از توهان پرسيد

 سيني شماره چند رو بيارم توهان؟ -

 !شماره چهارده رو بيار اردشير خان -

 :اردشير خان رفت. من رو کردم به توهان و ازش پرسيدم

 مگه سيني چهارده رو ديدي؟ -

 !نه، ولي مي دونم از حلقه هاش خوشت مياد -

 قت چرا؟اون و -

 !چون حلقه هاش ساده هستن و زيادي تجمالتي نيستن -

  وا؟ اين از کجا فهميد من از چيزاي ساده خوشم مياد؟

 :اردشير خان برگشت. سيني رو گذاشت جلوي من و گفت
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 !بفرماييد خانم، انتخاب کنيد -

 !بودن تشکر کردم و به حلقه ها نگاه کردم. نمي تونستم انتخاب کنم. همشون فوق العاده

 :توهان کنار ايستاد و گفت

 چيزي انتخاب کردي؟ -

 .من نمي تونم انتخاب کنم، هر کدوم يه قشنگي دارن -

 مي خواي من انتخاب کنم؟ -

 .آره انتخاب کن. مي خوام ببينم سليقت چيه -

 !سليقه ي من که خيلي گنده -

 اون رو که خودم مي دونم، ولي تو چرا همچين حرفي مي زني؟ -

 !سليقه ي من خوب بود که االن تو کنارم نبودي اگه -

 !برگشتم و چپ چپ نگاهش کردم. داشت مي خنديد مرتيکه ي... دلم مي خواست از وسط نصفش کنم

 :توهان نگاهي پر از خنده بهم انداخت و گفت

 .خب بابا منو نخور! بيا اين حلقه رو انتخاب کنيم -

 ...خيلي -

 !هستم! حاال بجنب بيامي دونم، هر چي مي خواي بگي  -

هم خنده ام گرفته بود هم عصباني شده بودم. واقعا که اين پسره يه تختش کم بود! توهان سريع يکي از حلقه ها رو نشون داد 

 :و گفت

 از اين خوشت مياد؟ -

 !هان حرف نداشتحلقه ساده بود. چند تا نگين بزرگ هم روش بود. ساده شيک و زيبا! خيلي به دلم نشست. واقعا سليقه ي تو

 :با خوشحالي بهش نگاه کردم و گفتم

 !اي بدک نيست -

 !آره جون خودت! بدک نيست؟ تو که وقتي ديديش چشمات برق زد. ما هم که خر -

 !نخير. اصال اين طوري نيست -

 !تو که راست مي گي -

 !معلومه که راست مي گم -

 بي خيال بابا! پس همين؟ -

 !آره همين -

 .ان رو صدا کرد و پول حلقه رو بهش داد. با اردشير خان خداحافظي کرديم و از مغازه اومديم بيرونتوهان اردشير خ

مي خواستم سوار ماشين بشم که توهان بازم زودتر در رو واسم باز کرد. زير لب ممنوني گفتم و سوار شدم. توهانم سوار شد 

 .و راه افتاد

 کجا داريم مي ريم؟ -
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 :رد و گفتتوهان نيم نگاهي بهم ک

 !يه جاي خوب -

 خيلي طوالنيه؟ -

 !تقريبا -

 :سرم رو تکيه دادم به صندلي و چشمام رو بستم و گفتم

 !باشه -

 .کم کم خوابم گرفت و آروم خوابيدم

 .کم کم هوشيار شدم. فکر کنم زياد خوابيده بودم! سرم رو بلند کردم و با ديدن توهان لبخندي زدم و بلند شدم

 !خوش خواب! ساعت خواب؟ چه قدر مي خوابي دختر؟ دو ساعته مثل چي بيهوش شده بودي به به خانومِ  -

 دو ساعت؟ -

 !آره -

 پس تو دو ساعِت کجايي؟ -

 !تو ماشين -

 چه کار مي کردي؟ -

 !اين چه سواليه؟ خب رانندگي -

گشتم طرف توهان؛ خيلي خونسرد سرم رو چرخوندم و به بيرون ماشين نگاه کردم. توي جاده بوديم. از ترس سکته کردم! بر

بود! قلبم تند تند مي زد. يه فکرايي مي اومد توي سرم که حالم رو بدتر مي کرد. تمام اعتمادي که به توهان داشتم يه دفعه 

 .فرو ريخت

 :توهان بهم نگاه کرد و سريع پاش رو گذاشت روي ترمز و گفت

 گليا چته؟ چرا عين گچ شدي؟ -

 :با هق هق گفتم

 !ن، توهانتوها -

 :مي خواست دستم رو بگيره که جيغ کشيدم

 .به من دست نزن -

 :سريع رفت عقب و گفت

گليا، گليا جان نترس! کاريت ندارم. باور کن داريم مي ريم کرج! خشايارم مي دونه. قراره عروسي رو توي ويالي ما  -

 !بگيريم! با خشايار تصميم گرفتيم که اول اينجا رو نشونت بديم

 !دم خشايار بهت گفته. اگه مي دونستم نگفته خودم بهت مي گفتمفکر کر

 .هنوزم مي ترسيدم. توهان آروم اومد جلو. خودم رو به در ماشين فشار دادم

 :توهان آروم گفت

نترس گليا، نترس! باور کن هيچ کاريت ندارم! اصال به خشايار زنگ بزن و ازش بپرس. به خدا اول رفتم چند جا کارهام رو  -

 !نجام دادم، بعدش اومدم توي جاده. جاده هم خيلي شلوغ بود وگرنه تا االن رسيده بوديما
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 .بغضم ترکيد و شروع به گريه کردم. نمي دونم چرا دلم مي خواست بغلم کنه

توهان اومد جلو، و منو به سمت خودش کشيد. آروم شدم! بوي عطرش رو بلعيدم. مي دونستم دارم اشتباه مي کنم! مي 

 !تم بهم محرم نيست! مي دونستم هنوز شوهرم نيستدونس

ولي دست خودم نبود. حالم بد بود! تازه فهميدم دارم چه کار مي کنم! آروم ازش جدا شدم و سرم رو چسبوندم به پنجره. به 

 !آرامش رسيده بودم! ولي دوباره به توهان اعتماد کرده بودم

افتاد. دلم ضعف مي رفت. از گشنگي نبود، از استرس نبود، از هيچي توهان بدون هيچ حرفي ماشين رو روشن کرد و راه 

 !نبود! از احساسي بود که داشت توي دلم ريشه مي زد و من هنوز نمي دونستم چيه

 !بيرون منظره ي خيلي قشنگي داشت. اگه حالم خوب بود حتما از اين لحظه ها لذت کافي رو مي بردم

 :با صداي توهان سرم رو برگردوندم

 گليا يه قهوه به من مي دي؟ -

 :با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 قهوه؟ -

 آره يه فالسک تو داشبورد هست! يه ليوان برام مي ريزي؟ -

 .آره االن مي ريزم -

فالسک رو در آوردم و براش قهوه ريختم و دادم دستش. آروم از من گرفتتش و تشکر کرد. ده دقيقه بود که هيچ کدوم حرف 

 !منزده بودي

 :آخرش توهان طاقت نياورد و گفت

گليا خوب به حرف هام گوش بده! توي اين يه سالي که قراره توي خونه ام باشي قسم مي خورم، قسم مي خورم درست عين  -

تارا نگاهت کنم. قسم مي خورم درست اندازه ي خواهرم مواظبت باشم! هيچ آسيبي بهت نمي زنم. قول مي دم! اگه چپ نگاهت 

 !ن تو گوشم. باور کن اذيتت نمي کنم. بهم اعتماد داشته باشکردم بز

بهش نگاه کردم و فقط سرم رو تکون دادم. من ناخوداگاه بهش اعتماد داشتم. مي دونستم که هرچه قدرم ديوونه و مغرور 

 !باشه، بازم مي شه بهش اعتماد کرد

 .رد جلوي يه در آهني بزرگ و چندتا بوق زدنيم ساعت بدون اين که حرف بزنيم نشسته بوديم. توهان ماشين رو ب

 :يه پيرمرد اومد جلوي در و با صداي بلند گفت

 !سالم توهان خان، بفرماييد -

 .توهان براش دست تکون داد و ماشين رو برد تو. خدا رو شکر هوا روشن بود! وگرنه واقعا سکته مي کردم

ود که آب توش يخ بسته بود. توهان کنار ديوار نگه داشت و وارد ويال شديم؛ خيلي قشنگ بود! يه استخر کوچک وسطش ب

 :گفت

 .پياده شو بريم تو رو ببين -

 .با لرز پياده شدم و رفتم سمت ساختمون کوچک مربع شکل

 :سمانه خانم با صداي بلند خنديد و گفت

 !واي خدا مرگم بده! ببين چه عروسي درست کردم -

 :نرگس بلند خنديد و گفت
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 !جون؟ فکر شبش رو نکردي ها! بابا با اين شکلي که تو درستش کردي اين تا فردا صبح تلف مي شهاِوا سمانه  -

 .همه خنديدن و من سرم رو انداختم پايين

 .اون روز که با توهان رفتيم ويال کلي بهم خوش گذشت. خيلي جاي قشنگي بود و من قبول کردم عروسيمون اون جا باشه

 .و شوق همه چيز رو درباره ي ويال براي نرگس تعريف کردم وقتي رسيدم خونه با کلي ذوق

 !اون شب از بس خسته بودم سرم رو روي بالش نذاشته بودم که خوابم برد

فرداش با نرگس رفتيم و براش لباس خريديم. يه کت دامن شيري رنگ که خيلي هم به نرگس مي اومد. از اون موقع تا همين 

 .نمي دونم چه طوري روزا گذشت! توي اين دو هفته بقيه ي خريد ها رو با توهان انجام داديمامروز اين قدر استرس داشتم که 

توي آينه به خودم نگاه کردم؛ واقعا شکل ماه شده بودم! سايه ي صورتي رنگي به چشمم زده بودن که رنگ سبز چشمام رو 

صورتي ماليمي پوشيده شده بود. واقعا خوشگل شده  بيشتر نشون مي داد. ابروهام از هميشه نازک تر شده بود، لب هام با رژ

 !بودم! ولي درسته لبام مي خنديد، ولي چشمام غمگين بود

هميشه دلم مي خواست اولين کسي که منو توي لباس عروسي مي بينه شوهري باشه که قلبم براي اون بزنه. ولي حاال... بي 

 !خيال بابا خودم رو عشقه. شکل گل شدم

ردم، اون هم خيلي خوشگل شده بود! با اين که آرايشش يه خورده غليظ بود ولي بهش مي اومد. در همين به نرگس نگاه ک

 :حين سمانه خانم، آرايشگرم، اومد کنارم ايستاد و گفت

 !به به، شاه دوماد اومد خانوما -

 :ودش گفتزن هاي توي آرايشگاه کل کشيدن. در همين حين تارا اومد توي آرايشگاه و با شيطنت خاص خ

 !به به، سالم زن داداش گل خودم. خيلي خوش اومدم من! چه قدر همه منو تحويل مي گيرن -

 :بعد اومد طرف من و با بهت بهم نگاه کرد و با تعجب پرسيد

 ببخشيد خانم خوشگله، شما اين زن داداش بد ترکيب من رو نديدين؟ -

 :با مشت زدم به بازوش و گفتم

 !گمشو ديوونه -

 :د و گفتخندي -

 پدر سوخته چه خوشگل شدي! فکر داداش منو نمي کني؟ -

 :با عصبانيت نگاهش کردم که خودش با ترس ادامه داد

 !بيچاره داداشم -

 :کفش پاشنه بلندم رو از پام در آوردم و به سمتش گرفتم که خودش چند قدم رفت عقب و گفت

 !دياغلط کردم، ببخشيد! گليا ولي خدا وکيلي خيلي خوشگل ش -

 :سمانه خانم اومد پيشمون و گفت

 !خجالت بکشين! اون بنده خدا پشت در ايستاده شما دارين اينجا از هم ديگه تعريف مي کنين؟ پاشين -

 :با کمک تارا بلند شدم. سمانه خانم يه شنل انداخت دورم و کالهشم گذاشت روي سرم و گفت

 !خوشبخت بشي عروسک -



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

64 

 

را روي سرم پول مي ريختند و همه برام آرزوي خوشبختي مي کردن. باالخره از آرايشگاه زير لب تشکر کردم. نرگس و تا

 .اومديم بيرون. زانتياي توهان رو ديدم. خيلي قشنگ شده بود! ولي هرچي نگاه مي کردم خودش رو نديدم

من خيره شده بود. چه قدر من مجبوري سرم رو بلند کردم و به دور و برم نگاه کردم. توهان کنار ماشين ايستاده بود و به 

کورم! آدم به اين گندگي رو نديدم! همين طور بهم خيره شده بود. تعجب توي چشماش موج مي زد. نگاهش بدجوري اذيتم مي 

 !کرد

 :تارا بهم نگاه کرد و گفت

 مي دوني چرا اين طوري نگاهت مي کنه؟ -

 نه، چرا؟ -

 .وسيشون همين طوري آرايش شده بودبه خاطر اين که شکل آهو شدي! اون هم توي عر -

ناراحت شدم، دلم گرفت! چرا دوست داشتم به خاطر زيبايي خودم بهم خيره بشه؟ چه قدر من احمقم که همچين فکري کردم! با 

 !ناراحتي رفتم سمت توهان. خدا رو شکر توهان به فيلم بردارا گفته بود از آرايشگاه فيلم برداري نکنن

 :فتتوهان اومد جلوم و گ

 !خوشگل شديا جوجو کوچولو -

 :نمي دونم چرا بيشتر ناراحت شدم. مي خواستم حرصش رو دربيارم به خاطر همين بلند گفتم

 !خب باالخره منم بايد يه جفت براي آينده ام پيدا کنم ديگه! مي خوام شوهر کنم بايد خوشگل باشم -

 :گفتبعد رفتم سمت در ماشين که توهان از پشت دستم رو گرفت و 

 ببين فعال من شوهرتم؛ هيچ کاري هم نمي توني توي خونه ي من بکني! فهميدي؟ -

 اگه نفهميده باشم چي؟ -

 !اون وقت جوري بهت حالي مي کنمت که بگي غلط کردم -

س آخ آخ آخ ترسيدم! ببين داره تموم تنم مي لرزه! ببين دارم مي لرزم! چرا اين ها رو مي گي؟ فکر نمي کني من از تر -

 سکته مي کنم؟

 !بعد دستم رو از توي دستش بيرون آوردم و سوار ماشين شدم. خوشحال بودم که تونستم عصبيش کنم. ايول به خودم

سوار شد و با کالفگي دستش رو کرد توي موهاي خوش فرمش و راه افتاد. يه بيست دقيقه اي مي شد که توي راه بوديم. از 

 !شتم از خستگي مي مردم. خيابونم که ماشاهللاصبح کله سحر تو آرايشگاه بودم، دا

باالخره رسيديم، ساعت شش بود! با اين ترافيک يک ساعت رسيده بوديم. عروسي ساعت هفت شروع مي شد، پس تقريبا به 

 !موقع رسيده بوديم

دوربينش رو زوم کرد روي فيلم بردار دم در ايستاده بود. اومد سمت ما و با گفتن چندتا کار که هيچيشم نفهميدم، رفت عقب و 

 .من و توهان. توهان دستم رو گرفت و آروم بردم سمت باغ

 !رو شنيدم. پس از ما زودتر رسيده بودن« اومدن!»صداي تارا که داد مي زد 

 !باغ خيلي قشنگ شده بود. توي استخر کلي شمع گذاشته بودن. واقعا عالي شده بود

يد و شنل ب*و*سجمعيت به سمتمون هجوم آوردن. آذر جون اومد سمتم، گونم رو به سمت ساختمون رفتيم. تا داخل شديم يه 

 رو از من گرفت. توهان به شونه هاي لختم خيره شد،

 .سريع شال رو انداختم روي شونه هام
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 :لبخندي به روم زد و زمزمه کرد

 !اين طوري خوشگل تري -

 :اين دفعه خوشحال شدم و زير لب گفتم

 !ممنون -

 .به سمت جايگاهمون و نشستيمبا هم رفتيم 

قرار بود براي عقد فقط دو تا خانواده باشن و براي عروسي بقيه ي مهمونا بيان. آذر جون و نرگس پارچه رو باالي سرم نگه 

 .داشتن و تارا شروع کرد به قند ساييدن. حاج آقا رو به رومون نشست و شروع کرد

اميدي، فرزند محمد، آيا وکيلم شما رو به عقد دايم آقاي امير توهان راد، فرزند بسم هللا الرحمن الرحيم. سرکار خانوم گليا  -

کاميار، با مهريه ي معلوم يک جلد کالم هللا مجيد، يک جفت آينه و شمعدان و تعداد هزار و پانصد سکه ي بهار آزادي 

 دربياورم؟

 :صداي نرگس رو شنيدم که با خنده مي گفت

 !عروس رفته گل بچينه -

 :آقا دوباره گفتحاج 

 سرکار خانوم گليا اميدي، براي بار دوم مي پرسم، آيا وکيلم؟ -

 :اين دفعه صداي آذر جون بلند شد

 !عروس رفته گالب بياره -

 :حاج آقا با خنده گفت

داماد نه، مثل اين که عروس خانوم رو کال از مجلس بيرون انداختين! خب عروس خانوم اگه همه کارهات رو کردي؛ اين آقا  -

 رو بيشتر از اين منتظر نذار! براي بار سوم مي پرسم، آيا وکيلم؟

 :به توهان نگاه کردم، قلبم با سرعت مي زد. توهان دستم رو گرفت و آروم گفت

 !آروم باش، فقط بگو -

 :چشمام رو بستم و با صداي لرزوني گفتم

 !با اجازه ي برادرم و بقيه ي بزرگ ترا، بله -

گس و بقيه توي گوشم پيچيد. تموم شده بود! من االن زن توهان بودم. تک تک مي اومدن و بغلمون مي صداي کل کشيدن نر

 :کردن و تبريک مي گفتن. آذر جون گردنبند قشنگي رو به گردنم بست و گفت

 !مبارکت باشه عروس گلم -

داد دستش و مردونه باهاش دست  خشايار و نرگس اومدن طرفمون. خشايار ساعت خوش فرمي رو که براي توهان خريده بود

 :داد و گفت

 !مواظبش باش -

 :بعد اومد طرفم و گفت

 !خوشبخت شي کوچولو -

 از بغل خشايار اومدم بيرون، بغض کرده بودم. سنگيني نگاهي رو روي خودم حس کردم،
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ا بهش گفتم دارم ازدواج سرم رو برگردوندم؛ طاها بود! داشت با لبخند نگاهم مي کرد. خودم براي عروسي دعوتش کردم! ت

 !مي کنم صداي هميشه خندونش غمگين شد. نمي دونم چرا، ولي مي دونستم دلم نمي خواد طاها ناراحت باشه

 :تقريبا به سمت طاها پرواز کردم. تنها مردي که بعد از خشايار بغلش کرده بودم طاها بود! گفتم

 !خيلي بي معرفتي -

 !تازه شدم مثل تو -

هميشه شيطونش که غم عجيبي توش بود نگاه کردم. به لحن هميشه شادش که توش بغض بود گوش دادم.  به چشماي مشکي

 :منو از خودش جدا کرد و با لبخند تلخي نگاهم کرد و گفت

 !خوشگل تر شدي سفيد برفي. از هميشه خانم تر شدي سفيد برفي کوچولو -

 :صداي توهان باعث شد برگردم به عقب

 سفيد برفي؟ -

ترس به چشماي عصبي توهان که به طاها خيره شده بود نگاه کردم. نمي دونم چرا به تته پته افتاده بودم، نمي تونستم با 

 !حرف بزنم

 :طاها رفت جلو و با توهان مردونه دست داد و گفت

 !سالم، طاها هستم دوست و هم محله اي قديمي خشايار و گليا -

 :توهان سرد گفت

 .خوشبختم -

 :د به من و گفتطاها رو کر

 !خب عزيزم من ديگه بايد برم. مي رم پيش خشايار، قربونت بشم -

 .زير چشمي به توهان نگاه کرد و چشمکي به من زد

خنده ام گرفت! مي خواست توهان رو عصبي کنه که البته موفق شد. رگ گردن توهان زده بود بيرون. طاها رفت و توهان 

 .دستم رو محکم کشيد

 :متقريبا داد زد

 !آي چته؟ دستم شکست -

 ساکت باش گليا. که سفيد برفي، آره؟ -

 ...آره، خيلي ها منو اين طوري صدا مي کنن از جمله -

 :پريد وسط حرفم و گفت

 !خيلي ها غلط مي کنن با تو -

 .درست حرف بزن -

 اگه نزنم؟ -

 !خودم خفت مي کنم -

 !برو جوجه، برو با هم قِد خودت بازي کن -

 !بميري اميدوارم -
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 !آمين -

 !الهي خودم حلواي مراسمت رو بپزم -

 !من تا تو رو کفن نکنم هيچ جا نمي رم -

 :همين طور نشسته بوديم و کل کل مي کرديم. نرگس اومد طرفمون و گفت

 بچه ها خدايي نکرده نمي خواين برقصين؟ -

 :با تعجب گفتم

 رقص؟ -

 !َپ نه َپ! مثال عروسي شماستا -

 :ه نرگس و گفتتوهان رو کرد ب

 .چشم نرگس خانوم، يه ذره ديرتر ميايم -

 .نرگس رفت

 :توهان آروم دستم رو گرفت و گفت

 .معذرت مي خوام، نمي خواستم ناراحت بشي -

 :بدون هيچ حرفي سرم رو تکون دادم. توهان بلند خنديد و گفت

 گليا تو بلدي تانگو برقصي؟ -

 .نه -

 !خب ولي االن بايد برقصي -

 چي؟يعني  -

 يعني تو نمي دوني عروس دوماد بايد توي عروسيشون تانگو برقصن؟ -

 !نه -

 :با دستش زد توي سرش و گفت

 !خاک بر سر من با اين زن انتخاب کردنم -

 :با عصبانيت گفتم

 ...من اگه خيلي کارها رو بلد نيستم بهتر از اينه که مثل آه -

 :وسط حرفم پريد و گفت

 !ي به خدا قسم زندت نمي ذارمهوي! اگه اسمش رو بيار -

 .ساکت شدم و توي صندليم فرو رفتم

 :توهان با صداي آرومي گفت

 .عيبي نداره. فقط هرکاري من مي کنم تو هم بکن. قدم اشتباه بر ندار و حرکت اضافي هم نکن -

 :به آرومي گفتم
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 !باشه -

 !راستي يه چيزي رو يادم رفت بهت بگم -

 !ا شيطنت نگاهم مي کرد. باز معلوم نبود مي خواد چه کار کنهبرگشتم و بهش نگاه کردم، ب

 :پرسيدم

 چي مي خواي بگي؟ -

 :سرش رو تکيه داد به صندلي و گفت

 ...خيلي، خيلي، خيلي، خيلي، خيلي، خيلي -

 :همين طور داشت مي گفت خيلي که عصباني شدم و گفتم

 بس کن ديگه. خيلي چي؟ -

 :لبخند شيطوني زد و ادامه داد

 !خيلي، خيلي، خيلي، ديوونه اي -

 !يعني فکم داشت مي چسبيد به زمين! کال استاد ضدحال زدن بود اين بشر

 !آره تازه شدم مثل تو -

 !منم يکي از تو ديوونه تر -

 .آره معلومه -

رد. يهو يادم بلند خنديد. سرم رو برگردوندم. نمي دونستم بايد چه جوابي بهش بدم! نرگس داشت با چشم غره نگاهمون مي ک

 !اومد بايد مي رفتيم مي رقصيديم

 :سريع رو کردم به توهان و گفتم

 !توهان، توهان -

 چيه؟ -

 .بدو ديگه! بايد بريم برقصيم -

 !آخ راست مي گي ها. گليا ببين خراب کاري نکني ها -

 !باشه بابا، اه -

 !خب دستم رو بگير -

يم. همه دست زدن و توي يه لحظه چراغ ها خاموش شد و فقط نور شمع، دست هم رو گرفتيم و به طرف وسط سالن راه افتاد

 .فضا رو روشن مي کرد. خيلي رمانتيک و عاشقانه بود

 :توهان يه دستش رو گذاشت رو کمرم و به آرومي گفت

 .دستات رو بذار رو شونه هام -

ل توي تمام عمرم به يه مرد اين قدر نزديک همون کاري که گفت رو انجام دادم. واقعا داشتم از خجالت مي مردم! تا به حا

 .نبودم؛ حتي به خشايار! نمي تونستم به چشماش نگاه کنم. آهنگ شروع شد
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 چه قدر خوبه که تو هستي چه قدر خوبه تو رو دارم»

 چه قدر خوبه که از چشمات مي تونم شعر بردارم

 تو که دلواپسم مي شي همه دلواپسيم مي ره

 ه يا شايد واسه من ديرهشايد اين واسه تو زود

 واست زوده بفهمي من چرا آواره ي دردم

 واسم ديرم از اين خلوت به شهر عشق برگردم

 واسم ديره پشيمون شم چه خوبه با تو شب گردي

 واست زوده بفهمي که چه کاري با خودت کردي

 الالال الالال الالال

 نه اين که بي تو ممکن نيست

 نه اين که بي تو مي ميرم

 دري مسريه حالت، که دارم عشق مي گيرمبه ق

 همه دلشوره ام از اينه، که عشق اندازه ي حاله

 تو جوري عاشقي کن، که نفهمم عشق با کوتاهه

 واست زوده بفهمي من چرا آواره ي دردم؟

 واسم ديرم از اين خلوت به شهر عشق برگردم

 واسم ديره پشيمون شم چه خوبه با تو شب گردي

 که چه کاري با خودت کردي؟واست زوده بفهمي 

 «!الالال

 

 !آرامش عجيبي گرفته بودم. دوست داشتم اين صحنه ها واقعي باشه، دوست داشتم توهان واقعا شوهرم مي شد

 ...دوست داشتم واقعا عروسيم بود. ولي اگه عروسيم بود داماد کي بود؟ نکنه توهان

 !يدن به آرزوهام بود، فقط هميننه، نه! براي من، توهان فقط به عنوان يه پله براي رس

مي خواستم سرم رو از رو سينش بلند کنم اما دلم نمي اومد اين پناهگاه امني که تازه پيدا کرده بودم رو از دست بدم. باالخره 

آهنگ تموم شد و من مجبور شدم از سينه ي توهان دل بکنم. نمي دونم چرا نگاهم رو از توهان مي دزديدم. فکر مي کردم 

يد از نگاهم بفهمه که توي دلم چه خبره! مهمونا دست زدن و من و توهان دوباره رفتيم سمت صندلي هامون. اين دفعه تمام شا

 .مهمون ها اومدن وسط سالن و دو به دو شروع به رقصيدن کردن

 

 آدمكاي برفي آروم تر بخنديد، ستاره هاي روشن چشماتونو ببنديد»

 بارون، ليالي من تو خوابه كنار بيد مجنونيواش يواش بباريد اي قطره هاي 

 نگو يه وقت كه دستات قلبم رو بردن از ياد، كجا رفتي عزيزم دلت منو نمي خواد
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 تنهاي تنها موندم نمونده ديگه حرفي، رفيق غصه هامن آدمكاي برفي

 آدمكاي برفي آروم تر بخنديد، ستاره هاي روشن چشماتونو ببنديد

 ه هاي بارون، ليالي من تو خوابه كنار بيد مجنونيواش يواش بباريد اي قطر

 نگو يه وقت كه دستات قلبم رو بردن از ياد، كجا رفتي عزيزم دلت منو نمي خواد

 «.تنهاي تنها موندم نمونده ديگه حرفي، رفيق غصه هامن آدمكاي برفي

 

ونه اش رو نشون مي داد زد و محکم تر از بي اختيار دست توهان که تو دستم بود رو فشار دادم. لبخند قشنگي که چال هاي گ

خودم دستم رو فشار داد. دردم گرفته بود. ولي درد لذت بخشي بود! نمي دونستم ِچم شده. نمي دونستم چه اتفاقي داره ميفته، 

 !فقط اين رو مي دونستم که دارم لذت مي برم! لذتي که نمي تونستم پنهانش کنم

ونا رفتن سمت ميزهاي غذا. خداييش آقاي راد که ديگه بهش مي گفتم بابايي، شاهکار باالخره وقت شام خوردن رسيد و مهم

کرده بود! غذاهاي جور وا جور با کلي مخلفات واقعا همه رو به اشتها در مي آورد! با توهان به سمت ميز مخصوصمون 

ه آدم براي غذا خوردن هم بايد اين همه رفتيم. فيلم بردار اومد جلومون و دوباره اون دستوراي مسخره اش رو شروع کرد. مگ

 !ناز و ادا بياد؟ اَه اَه اَه

 :توهان آروم خنديد و قاشق رو گرفت جلوي دهنم و گفت

 !بخور، اين قدرم غر نزن -

همين طور که زير لب غرغر مي کردم غذا رو خوردم که فيلم بردار احمق، جفت پا پريد وسط غذا خوردنم و با اون صداي 

 :انش گفتلوس و احمق

 !کات، کات! خيلي بد بود. بايد با احســـاس غذا بخوري عزيزم! يه چشمکم موقع خورن به شاه دوماد بزن -

 .دستم رو گرفتم جلوي دهنم و اداي باال آوردن رو در آوردم. توهان از خنده غش کرده بود

 :با عصبانيت ساختگي گفتم

ديگه. اهه! نمي ذاره يه لقمه از اين گلوي واموندمون پايين بره! خير سرم زهرمار. بابا اين دختره ي تفلون رو بيرون کن  -

 !مي خوام غذا کوفت کنم

 خب من چه کار کنم؟ بايد فيلم بگيره يا نه؟ -

 :دختره ي بدترکيب دوباره اومد جلوي ما و گفت

 خب آماده شدين؟ -

 :توهان با خنده گفت

 !بله بله، آماده ايم -

 .لوي صورتم و منم همون طور که خانوم ايکبيري دستور داده بودن، غذا رو جويدم و قورت دادمدوباره قاشق رو گرفت ج

 :دوباره صداي نحسش بلند شد

 !خوب بود. خب حاال عروس خانم شما قاشق رو بذارين توي دهن آقا دوماد -

ل هميشه خيلي نرم غذا رو جويد و آهسته اَه چه قدر از اين کارها بدم مياد! قاشق رو بردم باال و گذاشتم توي دهن توهان. مث

قورت داد. اين بشر منو ياد لردهاي انگلستان مينداره! مثل اون ها شيک غذا مي خوره! مثل اون ها آروم و شمرده راه مي 

 !ره! مثل اون ها... واقعا تيکه ايه براي خودش
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 :صداي اين عجوزه دوباره بلند شد

 !هعالي بود، محشـــر! حاال نوبت عسل -

آخ جون من عاشق اين قسمت عروسيم. هميشه خيلي دوست داشتم انگشت يه مرد رو گاز بگيرم! کي بهتر از توهان؟ انگشتم 

رو فرو بردم توي عسل و کنار لباي توهان نگهش داشتم. توهان انگشتم رو برد داخل دهنش. براي يه دقيقه قلبم از کار افتاد! 

ه بود. انگشتم رو از دهنش در آورد و انگشت عسليِ خودش رو جلوم گرفت. هنوز توي تمام موهاي بدنم خود به خود سيخ شد

شوک بودم! انگشتش رو برد توي دهنم. نا خوداگاه محکم تر از اون چيزي که مي خواستم انگشتش رو گاز گرفتم. صورتش 

 !درهم رفت و رنگش قرمز شد

 :سريع انگشتش رو از دهنم در آوردم و تند و آروم گفتم

 !ببخشيد -

 :چشم غره اي بهم رفت. بدون اين که بفهمم چه کار مي کنم گفتم

 !اصال خوب کاري کردم که گاز گرفتم. حقت بود -

 :با لبخندي مصنوعي زمزمه کرد

 !عروس خانم، خودت رو براي شب آماده کن. مي خوام حسابت رو برسم -

ي؟ هيچ غلطي نمي تونست بکنه! اگه بخواد بهم نزديک بشه اين ترسيدم. لحنش بوي تهديد مي داد! اگه باليي سرم مي آورد چ

 !قدر جيغ مي کشم که همه بريزن توي خونه

 آخه ديوونه مثال شوهرته ها! يا خدا نکنه ديوونه بشه بال ماليي سرم بياره؟

 :لحن تندي گفتمبا ترس به توهان نگاه کردم. داشت با يه لبخند مرموزي بهم نگاه مي کرد. به ترسم غلبه کردم و با 

 ها؟ چيه؟ خوشگل نديدي؟ -

 !خوشگل که زياد ديدم. ولي عروس به اين زشتي تا حاال نديدم -

 !حاال انگار خودش چه تحفه اي هست -

 :با لحن بامزه اي گفت

 !کسي چيزي گفت؟ آها صداي باد بود -

 !توهان به خدا با همين دستاي خودم خفت مي کنم -

 .بيند پنبه دانههه هه هه! شتر در خواب  -

 !توهان اميدوارم بميري -

لبخندي زد و هيچي نگفت. ساعت از دوازده گذشته بود، ديگه کم کم مهموني داشت تموم مي شد. مهمونا مي اومدن سمتمون 

و بهمون تبريک مي گفتن. خانواده ي عموي توهان به سمتمون اومدن. توهان و من از جامون بلند شديم. توهان گرم عمو و 

 .ن عموش رو بغل کردز

 :عموش اومد به سمت من و گفت

 !خوشبخت بشي عزيزم -

خيلي شبيه بابايي بود. مثل بابايي مهربون و خوش رفتار بود! برعکس آقاي راد همسرش اين قدر افاده و فيگور مي اومد که 

 !حال آدم رو بهم مي زد

 :خيلي سرد و خشک گفت
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 .تبريک مي گم -

 :ن خودش گفتمبا يه لحني درست عين لح

 .خيلي ممنون -

نوبت بچه هاشون رسيد. دختر عموي توهان که از تارا شنيده بودم اسمش شهرزاده اومد جلو و با يه لحني، درست عين 

 :مادرش گفت

 .تبريک مي گم گليا جون -

 .خيلي ممنون عزيزم -

ست به خاطر خريد پارچه زياد توي خرج به لباسش نگاه کردم؛ اين که ديگه لباس نبود، همش تور بود! فکر کنم مي خوا

 !نيفته

از اين فکرم خنده ام گرفت و پوزخندي زدم. به شهرزاد که تقريبا جفت توهان بود نگاه کردم. حرصم گرفته بود! دختره ي 

 .عوضي يه جوري نزديکش بود که انگار عروس ايشونه! باالخره از توهان جدا شد و رفت سمت مامان باباش

 :جلو و با لحن گرمي گفتشهريار اومد 

 .تبريک مي گم. خوشبخت بشين -

ازش بدم نمي اومد. نگاهش هنوزم ترسناک بود. ولي نمي دونم چرا ناخوداگاه بهش اعتماد داشتم. انگار که خيلي آدم خوبيه! 

ه مي کرد. يهو همه براي يه ثانيه چشمم به توهان افتاد که داشت با نگاه ترسناکي به دست من که توي دست شهريار بود نگا

 .ي خاطراتي که تارا برام تعريف کرده بود اومد جلوي چشمام. سريع دستم رو از دست شهريار در آوردم

 :شهريار به توهان نگاه مسخره اي کرد و پوزخندي زد. رفت طرف توهان و دستش رو دراز کرد و گفت

 !تبريک مي گم -

يار زل زده بود. يعني هم آذر جون و بابايي و تارا با حالت خيلي بدي به اون دو به تارا نگاه کردم. با نگراني به توهان و شهر

تا خيره شده بودن. انگار مي ترسيدن که هم ديگه رو بکشن! به توهان نگاه کردم؛ توي چشماش نفرت موج مي زد، شهريارم 

 !همين طور! کامال مشخص بود که چه قدر از هم ديگه بدشون مياد

 :گفتتوهان خيلي سرد 

 .ممنون -

 :شهريار چند قدم رفت عقب دوباره رو به من کرد و با صداي خيلي آرومي گفت

 !مواظب باشين گليا خانوم. اين پسر عموي من خيلي ديوونه است. مراقب خودتون باشيد -

وهان با منظورش رو نفهميدم، ولي به شدت از حرفي که زد ترسيدم. به توهان نزديک شدم و دستش رو محکم گرفتم. ت

 .عصبانيت به شهريار نگاه کرد. شهريار با لبخندي سرش رو تکون داد و رفت سمت خانوادش

 :توهان گفت

 چي زر زر مي کرد؟ -

 !هيچي -

 گليا منو عصباني نکن ها! بهت مي گم چي گفت؟ -

 .از صداي بلندش ترسيدم. به تارا نگاه کردم، داشت با ترس نگاهم مي کرد
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حرکات اشاره بهم فهموند که توهان رو عصباني تر نکنم. مجبور بودم به توهان بگم شهريار بهم چي گفت  تا نگاه منو ديد، با

 !وگرنه اين خل و چل خون به پا مي کرد

 !هيچي بابا، گفت مراقب خودتون باشين -

 ...غلط کرد، مرتيکه ي -

 !توهان مردم دارن نگاه مي کنن -

 !به درک نگاه کنن -

 :مت ما و دست منو گرفت و گفتتارا سريع پريد س

 !داداشي يه دقيقه اين عروس خوشگل رو به ما قرض بده ديگه -

 .بعد دستم رو کشيد و سريع بردم کنار ديوار

واي گليا داشتم سکته مي کردم! هي مي گفتم اگه با هم دعواشون بشه چه خر تو خري بشه! خدا رو شکر. خدا رو شکر  -

 !کيشون اون يکي رو سر به نيست مي کرددعوا درست نشد وگرنه حتما ي

 !آره واقعا، منم ترسيده بودم. اين ها واقعا انگار از هم ديگه بدشون مياد -

 !بدشون مياد؟ از هم متنفرن -

 .بي خيال بابا -

ت. به تارا نگاه کردم، خيلي خوشگل شده بود! يه لباس شب مشکي بلند پوشيده بود که کلي پولک دوزي و منجوق دوزي داش

 .خيلي بهش مي اومد

 :لبخندي زدم و گفتم

 خيلي خوشگل شديا -

 .چوب کاري مي فرماييد! ما انگشت کوچيکه ي شما هم نمي شيم -

به توهان نگاه کردم، داشت با اهورا حرف مي زد. توي ماشين نشسته بودم و منتظرش بودم تا بياد. عروسي باالخره تموم 

ه زندگي مثال مشترک! بوي عطر توهان توي ماشين پيچيده بود. از نبودش استفاده شده بود و اين براي من يعني شروع ي

کردم و چندتا نفس عميق کشيدم. نمي دونم چرا از بوي عطرش خوشم مي اومد! هميشه از عطر هاي تند متنفر بودم ولي 

 ...االن

 :توهان سوار شد و با عصبانيت گفت

 .ببخشيد دير شد -

 .عيبي نداره -

 !بين دارم باهات اتمام حجت مي کنم. دور و بر شهريار نپلک وگرنه پدري ازت در ميارم که تو خوابم نبينيگليا ب -

 :عصبي شدم، حق نداشت به من دستور بده! با لحن مسخره اي گفتم

 !اصال به تو چه. تو چه کاره ي مني؟ من هر کاري دلم بخواد مي کنم -

 :ماشين رو نگه داشت و گفت

ين يه مورد اصال شوخي ندارم. واي به حالت اگه بشنوم يا ببينم دور و بر شهريار بودي. اون وقت کاري مي کنم گليا توي ا -

 .از به دنيا اومدنت پشيمون بشي

 :ازش مي ترسيدم ولي قاطي کرده بودم. با صداي بلندتر از خودش داد زدم
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ثال روشن فکر، عقده هاي زن قبليت رو سر من حق نداري هويـي سر من داد نزنا! اگه قاطي کنم از تو هم بدترم. آقاي م -

خالي کني! اون يه غلطي کرد قرار نيست منم مثل اون باشم. شما اشتباه مي کني. خيلي وقته از به دنيا اومدنم پشيمون شدم، 

غير از خشايار و طاها خيلي وقته! چيه؟ مي خواي ثابت کني منم مثل اون آهو جونتم؟ نخير نيستم. من تا به حال توي عمرم به 

با هيچ مرد ديگه هم کالم نشدم. اگرم مي بيني االن به عنوان زنت توي ماشينم، فقط و فقط به خاطر اينه که هميشه دوست 

 داشتم درسم رو ادامه بدم! فهميدي آقاي دکتر؟

ثل آهو مي ديد متنفر بودم. بغضم شکسته بود، هق هق مي کردم. نمي خواستم گريه کنم ولي نمي تونستم! از اين که منم م

فکري که درباره ام مي کرد برام مهم بود. نمي دونم چرا ولي مهم بود! سرم رو به شيشه تکيه دادم. مرتيکه ي بي فرهنگ 

 .حتي يه معذرت خواهي خشک و خالي هم نکرد! ماشيناي مهمونا پشتمون بودن و بوق مي زدن

 :سرم درد گرفته بود. زير لب زمزمه کردم

 !ه ساکت شين ديگهاَ  -

 :توهان آروم گفت

 مي خواي کاري کنم گممون کنن؟ -

 .فقط سرم رو تکون دادم و هيچي نگفتم

ماشين رو به طرف راست برد، يهو پيچوندش طرف چپ. نمي خواستم بخندم ولي از کارش خوشم اومده بود! آروم لبخندي 

 .زدم

 

 :آروم خنديدم، توهانم خنديد و گفت

 .ايول به خودم -

 :اين دفعه بلند خنديدم و توهانم با من خنديد. بعد از اين که خوب خنده هام رو کردم گفتم

 !واقعا شاهکار بود. ايول، دمت گرم -

 .چاکريم -

ده دقيقه ساکت بوديم. داشتم از فضولي مي مردم که بدونم خونه ي توهان کجاست. از تارا شنيده بودم توهان تنها زندگي مي 

 :ذا خوردن و اين جور چيزا مي ره پيش آذر جون اين ها. توهان بهم نگاه کرد و بلند خنديد و گفتکنه ولي براي غ

 !کوچولو مي دونم مي خواي يه سوالي بپرسي! اين قدر زور نزن، بپرس -

 خونت کجاست؟ -

 :لبخندي زد و گفت

 .زعفرانيه -

 !. نمي دونم چرا توهان توي ماشين اين قدر کم حرف مي شديعني کفم بريد. زعفرانيه؟ يا خدا! دوباره حوصله ام سر رفته بود

 :توهان بهم نگاه کرد و گفت

 مي خواي آهنگ مورد عالقه ام رو برات بذارم؟ -

 حتما خارجيه، نه؟ -

 !نه -

 !ِا؟ نمي دونم، بذار -
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 !فقط تعجب نکن -

 .باشه -

 :وي ماشين پيچيدتوهان ضبط ماشين رو روشن کرد و يه سي دي توش گذاشت. صداي فرهاد ت

 

 يه شب مهتاب»

 ماه مياد تو خواب

 منو مي بره

 کوچه به کوچه

 باغ انگوري

 باغ آلوچه

 دره به دره

 صحرا به صحرا

 اون جا که شبا

 پشت بيشه ها

 يه پري مياد

 ترسون و لرزون

 پاشو مي ذاره

 تو آب چشمه

 شونه مي کنه

 موي پريشون

 يه شب مهتاب

 ماه مياد تو خواب

 منو مي بره

 ه اون درهت

 اون جا که شبا

 يکه و تنها

 تک درخت بــيد

 شاد و پر اميـد

 مي کنه به ناز

 دستش رو دراز
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 که يه ستاره

 بچکه مثلِ 

 يه چيکه بارون

 به جاي ميوه اش

 سر يه شاخه اش

 بشه آويزون

 يه شب مهتاب

 ماه مياد تو خواب

 منو مي بره

 از توي زندون

 مثِل شب پره

 با خودش بيرون

 جا مي بره اون

 که شب سياه

 تا دم سحر

 شهيداي شهر

 با فانوس خون

 جــار مي کشن

 تو خيابونا

 سر ميدونا

 عمو يادگار

 مرد کينه دار

 مستي يا هوشيار

 خوابي يا بيــدار

 مستيم و هوشيار

 شهيداي شهر

 خوابيم و بيدار

 شهيداي شهر

 آخرش يه شب

 ماه مياد بيرون
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 از سر اون کوه

 باالي دره

 روي اين ميدون

 د مي شه خندونر

 يه شب ماه مياد

 «يه شب ماه مياد

 

 واقعا آهنگ مورد عالقت اينه؟ -

 !آره -

 !شاعرش شاعر مورد عالقه ي منه -

 احمد شاملو؟ -

 !آره -

 !ولي من فکر کردم تو فروغ فرخزاد رو دوست داري -

 با تعجب بهش نگاه کردم. اون از کجا مي دونست؟

 .ستگاري که اومدم توي اتاقت تو کتاب خونه ات پِر کتاباي فروغ فرخزاد بوداين جوري نگاهم نکن. روِز خوا -

 !آره خب، ولي من هر دوي اون ها رو خيلي دوست دارم -

 !هميشه همه مي دونستن براي کادوي تولدم يه ديوان شعر از همه چيز برام با ارزش تره

 !عاليه -

 :سيدچند لحظه ساکت شديم. توهان همين طور که مي روند پر

 گليا گواهينامه داري؟ -

 !وا، مي خواستي نداشته باشم؟ معلومه که دارم -

 !خوبه، آفرين -

 چه ماهي به دنيا اومدي توهان؟ -

 !اول تو بگو -

 !خب اول من پرسيدم -

 !خانوما مقدم ترن -

 !اوه، چه با فرهنگ شدي يهو -

 .بگو ديگه -

 .ارديبهشت -

 :بلند خنديد و گفت
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 !ر از وزغ، گاوم هستيجالبه، به غي -

 اگه من گاوم تو چي هستي؟ -

 :با غرور نگاهم کرد و گفت

 !شيــــــر -

 !اَه اَه اَه، مغروِر ساده لوِح حسود -

 !از خداتم باشه -

 !فعال که نيست -

ي کشيدم. رسيديم خونه. خونه که چه عرض کنم کاخ بود. حياطش عالي بود، پر از گل و گياه! هر چند دقيقه يه نفس عميق م

استخر کوچيکي که آبش يخ زده بود و کنار پارکينگ قرار داشت. ساختمون خيلي بزرگي با سنگ هاي مشکي و خالصه خيلي 

 :خونه ي قشنگي بود. توهان در خونه رو باز کرد و گفت

 !بفرماييد مادموازل -

 !آخي چه قدر تازگي ها جنتلمن شدي -

 .بودم -

 !سگا به دورش وق و وقهه هه هه افاده ها طبق طبق،  -

 :بلند خنديد و گفت

 !بي خيال بابا -

وارد خونه شديم. اين بشر چه قدر خود شيفته بود! همه عکس گل و گياه و طبيعت مي زنن به در و ديوار خونشون، اين 

 .عکساي خودش رو زده! اي واي بچم کمبود محبت داره

قهوه اي، کاغذ ديواري کرم، کابينت ها و ميز و... قهوه اي، بشقاب همه چي تو خونه کرم و قهوه اي بود. ست مبل و صندلي 

ها و ظرف و ظروف کرم. پارکت ها يکي در ميون کرم قهوه اي بود. همه چيز خونه قشنگ بود. توهان به اتاقي اشاره کرد و 

 :گفت

 .اتاق تو اين جاست، و اتاق من اون جا -

 .با دستش ته راهرو رو نشون داد

 .شکر! اگه فکرهايي به سرش زد، حداقل يه راه فرار دارماوه، خدا رو 

 :برگشتم به سمتش و گفتم

 !من خيلي گشنمه -

 :با تعجب نگاه کرد و گفت

 بچه تو نصف منم نيستي. اون همه تو عروسي خوردي چه طوري االن گشنته؟

 !خب گشنمه ديگه -

 آشپزي بلدي؟ -

 .معلومه بلدم -

 .اي گرد شده بهم نگاه کرديهو سرش رو آورد باال و با چشم
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 ها؟ آدم نديدي؟ -

 تو، تو آشپزي بلدي؟ -

 آره خب! مگه چيز عجيبيه؟ -

 .نه نه! من سرم درد مي کنه، مي رم بخوابم -

 .شب بخير -

 .شب بخير -

مختلف.  توهان رفت. رفتم سمت آشپزخونه و شروع کردم به گشت و گذار. ماشاهللا تو همه ي کابينتاش پر بود از خوراکي هاي

يخچال هم که ديگه مي تونست همه ي آفريقايي ها رو سير کنه. يه بسته چيپس برداشتم و روي مبل نشستم و شروع کردم به 

 .خوردن. گوشيم رو از توي جيب شنل در آوردم و روشنش کردم

 .اوه، نرگس غوغا کرده بود

 گليا، خوش مي گذره؟»

 .گليا، اگه مشکلي پيش اومد به من زنگ بزن

 .ليا، چند دست لباس خواب توپ توي کشوي کمدتونهگ

 «..گليا

 .اه اه اه اه اه، حاال ببين چه فکرايي که نمي کنه! پقي زدم زيره خنده

دوري از خشايار داشت اذيتم مي کرد، توي همين چند ساعت دلم براش تنگ شده بود. آخه منو چه به شوهر کردن! رفتم داخل 

و توهان تدارک ديده بودنش. روي تخت دو نفره ي مثال من و توهان پر از گل برگ هاي گل رز  اتاقم. معلوم بود که براي من

 .بود و اتاق پر از شمع کرده بودن

 عــــــــــق، حالم بهم خورد. آخه اين لوس بازي ها يعني چي؟

واب نبودن. اگه نمي پوشيدمشون رفتم سمت کشوي کمد. بازش کردم و ناخودآگاه لبم رو به دندون گرفتم. اين ها ديگه لباس خ

سنگين تر بودم. خدا بگم چه کارت کنه نرگس، من حتي اگه عاشق توهان هم بودم هيچ وقت حاضر نمي شدم همچين لباسي 

 !رو جلوش بپوشم

 :دوباره همون صداي لعنتي تو گوشم پيچيد

 «يعني تو از اون خوشت نمياد؟»

 .و دستم رو گذاشتم روي گوش هام

 «!من اصال از توهان خوشم نمياد نه نه نه ،»

 «!خيلي دروغ گو شدي گليا»

 «!برو بابا»

 :و خودم رو روي تخت انداختم و با خودم گفتم

 «!من؟ نه نه، از توهان خوشم نمياد حتي يه ذره»

 «!بگير بکپ بابا دروغگو»

 .و سرم و گذاشتم رو بالش و با همون لباس خوابم برد
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 کجاست؟ من اين جا چه کار مي کنم؟ چرا تو تختم نيستم؟ به دور برم نگاه کردم. اين جا

 !يهو نيم خيز شدم و همه چيز يادم اومد. توهان، عروسي، لباس خواب، وايي

تن و بدنم خشک شده بود. لباسم که ديگه... بي خيال بعدا مي دمش خشک شويي. به ساعتم نگاه کردم، ساعت پنج صبح بود 

 !ام اين قدر وز وزي شده بود که نگوو هوا هنوز گرگ و ميش بود. موه

 .به زور سنجاق هايي که تو موهام بود رو در آوردم. سرم درد گرفته بود

رفتم تو پذيرايي. توهان رو مبل خوابش برده بود و تلويزيون هم روشن بود. وا اين که رفته بود بخوابه، براي چي برگشته 

 !تو چه؟ مگه تو فضولي؟بود؟ که تي وي نگاه کنه؟ مگه ديوونست؟ اصال به 

 !روي ميز جلوي توهان پر از سيگار بود. اوه پس آقا سيگار هم مي کشه! خاک تو سرت کنن توهان، مثال دکتري ها

 .پاورچين پاورچين رفتم سمت آشپزخونه، آشپزخونه ي نقلي و کوچيکي بود و البته اوپن

مي خواستم بعدش برم خريد. واال، مگه عيبي داشت؟ شوهر کتري رو گاز بود، برش داشتم. الزم داشتم که چايي بخورم و 

 !پولدار کردن اين خاصيت ها رو هم داره ديگه

 .صداي توهان از پشت سرم باعث شد دو متر از جا بپرم

 .صبح بخير -

 مرتيکه ديوانه ترسونديم! داشتم سکته مي کردم، نمي توني مثل آدم سالم کني؟ -

 .دک نيست جوابم رو بدياي بابا فقط سالم کردم ها! ب -

 .خب؛ سالم، صبح بخير -

 :شنيدم زير لب گفت

 !گودزيال -

 :سرم رو آوردم باال و داد زدم

 با من بودي؟ -

 چي رو با تو بودم؟ -

 !تو به من گفتي گودزيال -

 .خب هستي ديگه -

 :پارچ آبي که رو ميز ناهار خوري بود رو برداشتم و گفتم

 من گودزيالم؟ -

 آره -

 !ه ديگه. حاال اين گودزيال مي خواد يه کاري بکنهباش -

 :پوزخندي زد و گفت

 چه کار؟ -

 !اين کار رو -

 :پارچ رو روش خالي کردم. شوک بود و شکل موش آب کشيده شده بود. بلند خنديدم و گفتم
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  !خداحافظ شوهر عزيز -

 !، خدا به دادش برسهبود يه سال منو تحمل کنه رفتم تو اتاقم، روي تخت دراز کشيدم و بلند خنديدم. بيچاره توهان قرار

از روي تخت بلند شدم و تو آينه نگاه کردم. يا پيغمبر، توهان حق داشت بهم بگه گودزيال! ريملم ريخته بود پايين چشمام و رژ 

 .لبم روي لپام پخش شده بود. همه ي صورتم اکليلي بود و شکل دلقک شده بودم

تميز کردم. بايد مي رفتم حموم ولي حال و حوصله اش رو نداشتم. نمي دونستم بايد چي بپوشم سريع صورتم رو با شير پاکن 

و هيچ لباسي جز اون هايي که نرگس تو کشو گذاشته بود نداشتم. با همون لباس رفتم بيرون، توهان لباس هاش رو عوض 

 .کرده بود و داشت با يه حوله موهاش رو خشک مي کرد

 :ورد باال با عصبانيت بهم نگاه کرد. از قيافش خندم گرفت. با همون خنده تو صورتم گفتمسالم کردم، سرش رو آ

 !حقته -

 !رواني، سرما بخورم تقصيره توئه -

 !به من چه؟ مي خواستي نگي گودزيالم -

 مي خواي يه آينه قدي تو اتاقت بذارم؟ -

 !خفه لطفا -

 !ولم کن، اه ديوونه ام کردي -

 !از همون اول بودي -

 .گليا يه دقيقه مسخره بازي در نيار کارت دارم -

 !خب، مي شنوم -

 .ديگه حق نداري بياي شرکت -

 :با ناراحتي بهش نگاه کردم و گفتم

 يعني چي؟ براي چي نيام؟ -

 .براي اين که زن مني. خوشم نمياد جلوي اون عوضي رژه بري -

 :از جام بلند شدم و داد زدم

 !استي راستي زنتم، آره؟ نه آقا من هر غلطي بخوام مي کنمتو انگار باورت شده من ر -

 :چنان دادي زد که اگه به خاطر آبروم نبود همون جا خودم رو خيس مي کردم

ساکت باش. دو بار به روت خنديدم روت رو زياد نکن! همين که گفتم. واي به حالت اگه بشنوم سمت شرکت رفتي. باليي به  -

 به حالت گريه کنن. فهميدي يا نه؟ سرت ميارم که مرغاي آسمون

 .فقط سرم رو تکون دادم

  !حالم خيلي بد بود. اگه ازش نمي ترسيدم، جوابش رو خوب مي دادم. ولي حيف که... عوضي

دويدم تو اتاقم. هيچ وقت هيچ کس اين طوري باهام حرف نزده بود! بلند بلند گريه مي کردم، عوضي! به چه حقي به من 

 دستور مي داد؟

 همين طور گريه مي کردم که چشمم خورد به يه در کنار ديوار اتاق. تعجب کردم، چرا اين در رو نديده بودم؟
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بلند شدم و رفتم سمت در، بازش کردم. واي، شبيه يه گلخونه بود! پر از شمعدوني و شب بو. يه بالکن کوچولو بود. ناراحتيم 

 .درخت رو دوست داشتم، به خاطر همين هم عاشق اسمم بودم از بين رفت، از وقتي بچه بودم گل و گياه، دار و

 !يه صندلي کوچيک کنار در بود، جون مي داد براي کتاب خوندن

 :تقه اي به در بالکن خورد، سريع برگشتم، توهان بود. دوباره ناراحتيم اومد سراغم. سرم رو برگردوندم، آروم صدام کرد

 گليا؟ -

 !تم خودم رو راضي کنم که ببخشمشصداش پشيمون بود، ولي نمي تونس

 :دوباره صدام کرد

 گليا؟ گل گلي خانم؟ از اين جا خوشت مياد؟ -

 !به تو چه؟ شما برو داد بکش -

 !دوباره پر رو شديا -

بهش نگاه کردم. مي خنديد، چال گونش... وايي! خل که بودم، بدترم مي کرد! بدون اين که بخوام، خنديدم. سريع اومد جلو و 

 :گفت

ديدي! ديدي ناراحت نيستي، منم بودم ناراحت نبودم. مگه مي شه يه آدم شوهر به اين خوشتيپي و ماهي داشته باشه و  -

 ناراحت باشه؟

 :بلند خنديدم و گفتم

 !خود شيفته ي عقده اي بدبخت -

 :هر دوتامون بلند مي خنديديم. با لذت بهم نگاه کرد، پشتش رو چسبوند به نرده ها و گفت

دوني اين چند روز که اومدي تو زندگيم انگار يادم رفته سي و دو سالمه؟! فکر مي کنم هنوز همون پسر بيست ساله ي  مي -

 !شاد و شيطونم

 :خنده اش تلخ شد، چشماش غمگين شد. بهم نگاه کرد با همون تلخي پرسيد

 نگفتي، از اين جا خوشت مياد؟ -

 !آره خيلي، عاليه! فوق العاده قشنگه -

 !ن جا پناهگاه منه. هر موقع دلم مي گيره ميام اين جااي -

 :دوباره خنديد، خيلي تلخ و ادامه داد

 !آهو هميشه از اين جا متنفر بود -

 !مگه مي شه؟ اين جا عاليه -

 !آهو هميشه به من مي گفت خيلي احمقم که همچين جاي مزخرفي رو دوست دارم. مي دوني دارم به حرفش پي مي برم -

 يعني به نظرت اين جا بده؟وا؟!  -

 !نه نه اصال، اين جا از نظر من يه تيکه از بهشته -

 پس چي مي گي؟ -

 !دارم پي مي برم که احمقم، خيلي احمق -

 .فقط بهش نگاه کردم. نمي دونستم چي بايد بهش بگم
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 رف بزنم؟مي دوني گليا تارا راست مي گفت، من بدجوري کور شده بودم. بدجوري! حوصله داري برات ح -

 :سرم رو تکون دادم، خنديد و شروع کرد

من هيچ وقت دلم نمي خواست دکتر بشم. مي خواستم يکي بشم مثل مادرم، يه موسيقيدان. بعد از مرگ مامانم، بابام هرچي  -

ه راجع به اون بود رو آتيش زد و فقط عکس عروسيشون رو نگه داشت. هر روز و هر شب بهش خيره مي شد، بابام يه شب

پير شده بود! فقط سي سالش بود، ولي نصف موهاش سفيد شده بود. خدا بابام رو خيلي دوست داشت که فرشته اي مثل آذي 

جون رو بهش داده. از همون اول از آذر جون خوشم مي اومد. مهربون بود و هر چي بابا مي گفت جيک نمي زد. منو مثل 

يا اومد از ذوق نمي دونستم چه کار کنم. يه ثانيه تنهاش نمي ذاشتم، يه بچه بچه ي خودش بزرگ کرد و اون شبي که تارا به دن

 !ي لوس دماغو

 :به اين جا که رسيد بلند خنديد و دوباره ادامه داد

هميشه اخم مي کرد و از همه چيز ناراضي بود. بهش مي گفتم بچه ننه! اون روزا بهترين روزاي عمرم بود، ولي يهو...  -

غون شد! بابا مي خواست مجبورم کنه برم امريکا درس بخونم و من زير بار نمي رفتم. امکان نداشت، من بوم! همه چيز دا

نمي خواستم از تارا و آذر جون و حتي خود بابا جدا بشم. ولي بدتر از اين هم مي شد؛ بابا مي خواست من پزشکي بخونم. 

 !واي وحشتناک بود

 :با خنده بهم نگاه کرد و گفت

 دوني من هميشه از چي مي ترسيدم؟ گليا مي -

 نه، از کجا بدونم؟ -

 !از خون -

 ها! مگه مي شه؟ -

آره مي شه. وقتي وارد دانشگاه شدم و هر موقع که خون مي ديدم حالم بد مي شد. ولي کم کم عادت کردم. راستش اون روزا  -

سودي مي تونم از اين کار ببرم. سود مادي نه ها!  از بابا متنفر شده بودم. آروم آروم از اين شغل خوشم اومد و فهميدم چه

اون قدر بهم مي رسيد که اگه کار هم نمي کردم ده نسل بعد از من هم مي تونستن با راحتي فراوون زندگي کنن. اون موقع 

مارام پول نمي فهميدم مي تونم با اين کار جون هزار نفر رو نجات بدم، نمي دونم مي دوني يا نه، اما من از هيچ کدوم از بي

گيرم. البته به غير از اون هايي که دستشون زيادي به دهنشون مي رسه. بعد از نه سال مي خواستم به آرزوم برسم. فوق 

ليسانسم رو با باالترين نمره ها گرفته بودم و هيچ کاري نداشتم. بايد بر مي گشتم خونه. تارا رو نه سال نديده بودم و همين 

ط بابا يه چند باري اومده بود پيشم. برگشتم، مي خواستم يه ذره استراحت کنم بعد دوباره برگردم امريکا طور آذر جون رو، فق

تا براي دکترا بخونم، ولي... اون شب رو خوب يادمه. لحظه به لحظه اش رو مثل يه فيلم صد بار تو ذهنم مرور کردم. رقص، 

 !عشقباز شدن در، وارد شدن يه دختر فوق العاده، آهو، و 

 :رفت سمت در آروم قدم بر مي داشت. مي فهميدم نمي خواست چيزي بگه، با پر رويي تمام گفتم

 !هوي آقا، عذر خواهي بلد نيستي -

 :بلند خنديد، بدون اين که برگرده گفت

 !اگه بلد بودم لقب کوه غرور رو نمي گرفتم. صبح بخير، من مي رم بخوابم -

 صبح بخير؟ -

 .کن يه نگاه به آسمون -

 سرم رو برگردوندم، هوا کامال روشن بود. به ساعتم نگاه کردم. هشت صبح بود! وا چه طور اين همه وقت گذشت؟

اي وايي لباس هام! سريع از بالکن اومدم بيرون و پريدم تو هال. تا اتاق توهان شيرجه زدم و بدون اين که در بزنم رفتم تو. يا 

 :کرده بود! فقط يه شلوارک تن توهان بود. سريع برگشتم و گفتم خدا! از صحنه اي که مي ديدم دهنم کف
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 ...ببخشيد. نمي دونستم -

 !عيب نداره مدلته ديگه -

 :برگشتم، برام مهم نبود. با صداي پر از خنده گفت

 !دم در بده بفرما تو! يه وقت تعارف نکنيا -

 .خجالت کشيدم، سرم رو انداختم پايين

 بکشي، براي چي اومدي تو؟خب بابا نمي خواد خجالت  -

 نمي توني مودب باشي؟ -

 .وقتي تو در اتاق رو بدون اجازه باز مي کني، منم نمي تونم با ادب باشم -

 !گفتم ببخشيد ديگه -

 خب حاال چي مي خواي؟ -

 .من لباس ندارم -

 ها! مگه با خودت نياوردي؟ -

 !نه -

 !ولي خشايار که مي گفت داده به نرگس خانوم بياره -

 ...آره خب، ولي -

 از جاش بلند شد و رفت سمت اتاقم. يا خدا، مي خواست چه کار کنه؟

 :توهان رفت جلوي کشو و تا خواست بازش کنه داد کشيدم

 چه کار مي کني؟ -

 !مي خوام لباس هات رو بردارم -

 !آقا اصال نمي خوام، پاشو برو بيرون -

 مگه لباس نمي خواستي؟ -

 .در کشو رو باز کرد

  .ا حضرت عباس! توهان با تعجب به لباس ها نگاه مي کرد و برگشت و به من خيره شد. آب دهنم رو قورت دادمي

 !تو... توهان... من... من -

از جاش بلند شد و سريع از کنارم رد شد. واي، چه گندي زده بودم. يعني من ديگه روم نمي شه با اين سالم و عليک کنم. يا 

ودش چي فکر کرده؟ نکنه فکر مي کنه از قصد بهش گفتم بياد اين جا؟ اي خدا من چرا اين قدر احمق و بد ابوالفضل، يعني با خ

 !شانسم؟ خاک تو سر من

 .رو تخت دراز کشيدم، خوابم مي اومد. چشمام رو بستم

 

*** 
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از ظهر بود. يهو نيم خيز  با نور خورشيد که تو چشمم مي زد، بلند شدم. دستم رو کش دادم و به ساعتم نگاه کردم. سه بعد

 شدم. يعني من اين قدر خوابيده بودم؟

از جام بلند شدم تا خواستم در رو باز کنم و برم بيرون اتاق، توهان اومد تو. بهش نگاه کردم. اتفاقاي چند ساعت پيش يادم 

 !اومد. واي

 :توهان با خنده بهم نگاه کرد و گفت

 ي؟ساعت خواب. چه خبرته اين قدر مي خواب -

 :چشمام رو ماليدم و گفتم

 .سالم، خسته بودم خوابيدم -

 .گليا بجنب لباس هات رو عوض کن -

 لباس هام رو عوض کنم؟ چرا؟ براي چي؟ -

 .نرگس خانوم از صبح ده دفعه زنگ زد و من هي گفتم خوابي، ديگه بار آخر پاشد اومد -

 االن نرگس اين جاست؟ -

 !آره ديگه -

 .ام برم پيششخب برو کنار، مي خو -

 با اين لباس؟ -

 :به لباسم نگاه کردم و گفتم

 !مگه چشه؟! خب لباس نداشتم مجبور بودم همين رو بپوشم ديگه

 گليا؟ -

 بله؟ -

 !آخر خنگ خدا من و تو مثال ديشب عروسيمون بوده -

 !خب بوده که بوده -

 !مشترکمون بوده هاگليا خلي؟ چته؟ چرا منگ مي زني؟ ديوانه ديشب شب اول مثال زندگيه  -

 .تازه گرفتم چي مي گه و دوباره عين لبو سرخ شدم

 :بلند خنديد و گفت

 .نرگس خانوم برات چند دست لباس آورده گذاشتمشون تو همون کشو، يکي از اون ها رو بپوش -

ه بود. بلوز طوسي توهان رفت. سريع رفتم سمت کمدم و لباس هام رو عوض کردم. خدا رو شکر اين دفعه لباس مثل آدم آورد

 .آستين بلند و يه دامن بلند طوسي پوشيدم و سريع رفتم تو پذيرايي

 .نرگس روي يکي از مبل ها نشسته بود و به خونه نگاه مي کرد

 :داد زدم

 !سالم عليکم -

 :بهم نگاه کرد و گفت
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 خاک تو سرت شوهرم کردي هنوز آدم نشدي؟ -

 خفه بابا، توهان کو؟ -

 تنگ شده؟ دلت براي آقاتون -

 !ديوونه اي به خدا -

 :يهو اومد جلوم و با کلي ذوق گفت -

 خب گليا، ديشب چي شد؟-

 چي مي خواستي بشه؟ -

 !گليا اذيت نکن بگو ديگه -

 !بابا به خدا هيچي -

 آره جون عمت! براي همين توهان اين قدر سرحال بود؟ -

 سرحال بودن اون چه ربطي به من داره؟ -

! اصال نگو، ببين برات کاچي درست کردم. راستي اين رو هم بگم که خشايار مي خواست باهام بياد ولي برو بابا تو خلي -

 .بيمارستان بهش احتياج داشتن. االن هم ديگه بايد برم، خداحافظ

 .يد و سريع رفتب*و*ساومد جلو و صورتم رو 

 !اه اين قدر حرف زد و سوال پيچم کرد که يادم رفت حال خشايار رو بپرسم

 .حاال اين توهان کجا رفت يهو؟ در سالن باز شد و توهان اومد تو خونه

 :با ناراحتي بهش توپيدم

 .کجايي تو؟ اين نرگس داشت منو مي کشت! داشت از ديشب سوال مي کرد-

 !خب بابا چته؟ رفتم براي جنابعالي نون تازه بگيرم، بيا خوبي کن -

 ها رو بکنه؟مگه تو خدمتکار نداري؟ يا کسي که اين کار -

خوبه يادم انداختي هر سه شنبه يه خانومي مياد اين جا براي کارهاي خونه، اسمش کبري خانومه و ما صداش مي زنيم ننه  -

کبري. شصت و پنج سالشه، خيلي مهربونه و يادت باشه باهاش مودب باشي! راستي خاله بعضي وقتا يه دفعه به اين جا سر 

 !کنيمي زنه، گفتم که بعدا تعجب ن

 واقعا؟ خاله آنجال ممکنه بياد؟ -

 .فقط سرش رو تکون داد

 .داشتم به خاله فکر مي کردم که يهو چشمم به دست توهان خورد. زخم عميقي رو کف دستش بود

 :با ترس به دستش خيره شدم و گفتم

 توهان دستت، دستت چي شده؟ -

 :به دستش نگاه کرد و گفت

 !هيچي بابا. بريدمش -

 .االن عفونت مي کنه، بيا بريم برات پانسمانش کنم خب اين که -
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 .بي اختيار نگران شده بودم و نمي تونستم بي تفاوت باشم

 .چيزي نيست گليا خودم روش چسب مي زنم -

 .بهت مي گم دنبالم بيا! زخمش خيلي عميقه -

 !گليا من دکترما. خودم حاليمه -

 !به زور مي برمت آقاي دکتر يا خودت با پاي خودت دنبالم بيا يا -

 !خنده ام گرفت. آخه من يه سانت هم نمي تونستم اين گنده بک رو تکون بدم، بعد مي خواستم مجبورش کنم

 :توهان با حالت بانمکي بهم نگاه کرد و گفت

 !ش کن خوب بشهب*و*سماماني جونم دستم اوف شده،  -

 !ه ام تا ده تا خونه اون ورتر مي رفتاز خنده رو زمين نشستم. داشتم منفجر مي شدم. فکر کنم صداي خند

 :توهان با لذت بهم نگاه مي کرد، آروم خنديد و گفت

 !آخه کوچولو تو چه جوري مي خواي منو مجبور کني؟ اگه من فوتت کنم که تو ولو مي شي -

 :همين طور که مي خنديدم پرسيدم

 حاال دستت رو با چي بريدي؟ -

 .با اره برقي! خب با چاقو ديگه -

 !دست پا چلفتي -

 .خانوم عزيز داشتم براي شما صبحانه درست مي کردم -

 مگه خود زني داري؟ اصال تو براي چي بايد براي من صبحانه درست کني؟ -

 !بعد من مي گم خنگي بهت بر مي خوره. بيا و خوبي کن -

 :دستاش رو گذاشت رو صورتش و به حالت گريه ادامه داد

که گير اين افتادم. آخه مغز فندقي من و تو ديشب شب اول ازدواجمون بوده. دو ساعت ديگه همه اي خدا من چه گناهي کردم  -

ميان اين جا که حال تازه عروس رو بپرسن و کمکش کنن. من مثال شوهرتم و بايد نشون مي دادم که نگرانتم ديگه. وايي، 

 !خاک بر سر من

 !رهتوهان راست مي گه. من واقعا مغزم از فندقم کوچيک ت

 :با ناراحتي نگاهش کردم و گفتم

 راست مي گي ها! اصال حواسم نبود. حاال دستت خيلي مي سوزه؟ -

 .عيب نداره. بار دوم که تو روز اول زندگي مشترکم اين کار رو مي کنم. ديگه دردش رو حس نکردم -

 بار دوم؟ يعني چي؟ -

  !فقط نگاهم کرد. يا خدا، نکنه منظورش اينه که... نکنه آهو

 !آره، درسته. فکري که مي کني درسته. آهو دست خورده بود -

 !دستم رو جلوي دهنم گذاشتم، باورم نمي شد

 :آروم زمزمه کردم
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 مگه، مگه مي شه؟ -

 :با همون لبخند کجي که کنار لبش بود گفت

 مي خواي بشنوي؟ -

 .سرم رو به نشونه ي آره تکون دادم

 :به صندلي تکيه داد و شروع کرد

ن موقع که آهو قبول کرد باهام ازدواج کنه داشتم از خوشحالي بال در مي آوردم. شب عروسيمون يکي از بهترين شب او -

هاي عمرم بود و از خوشحالي يه جا بند نمي شدم! ولي آهو يک جوري بود. مي لرزيد و نگران بود. انگار از يه چيزي مي 

يشتر مي شد. اون موقع نمي فهميدم چرا بايد بترسه و هي فکر مي کردم ترسيد. وقتي به شهريار نگاه مي کرد، اين ترسش ب

فقط يه نگراني ساده است که همه توي عروسيشون دارن. ولي نه، اين طوري نبود! ببين گليا من آدم پاک و زاهدي نبودم و 

چون خيلي باز و راحتن و  تو آمريکا با هزار تا دختر بودم؛ به خاطر همين هم هست که از زن هاي اون جا خوشم نمياد،

هميشه دلم مي خواست با يه دختر پاک و معصوم ازدواج کنم. من آهو رو معصوم که هيچ، فرشته مي دونستم! فقط يادم رفته 

بود فرشته ها همشون خوب نيستن! باالخره همه رفتن و من موندم و آهو. يهو شروع کرد به گريه کردن. نشوندمش روي 

م آرومش کنم، ولي آروم نمي شد! هق هق مي کرد و اسمم رو صدا مي کرد. کم کم آروم شد، ازش کاناپه و سعي مي کرد

پرسيدم چرا اين طوري شده؟ چش شده؟ شروع کرد به حرف زدن، مي گفت توهان مي ذاري باهات حرف بزنم؟ مي ذاري برات 

ه اش مي گرفت و با صداي لرزوني گفت قول بده يه چيزايي رو تعريف کنم؟ بهش گفتم آره عزيزم تعريف کن. دوباره داشت گري

عصباني نشي، قول بده بذاري همه چيز رو برات تعريف کنم و بعد حرف بزني. قول دادم و شروع کرد. مي گفت وقتي هجده 

ن جا سالش بوده يه بار رفته تولد دوستش. اون جا بيشتر شبيه يه پارتي بوده تا تولد. براي اين که دوستش ناراحت نشه، همو

مي مونه و يک کم که گذشته يه پسري براش يه آبميوه مياره و اون هم همش رو سر مي کشه. بعد يه مدت سرش گيج مي ره 

و حالش بد مي شه. بعد از اون رو يادش نمياد و صبح که بلند مي شه مي بينه بدون لباس روي يه تخته! شروع مي کنه به 

و سرش داد زدم بس کن! شروع کرد به گريه کردن. حالم وحشتناک بود و  جيغ زدن. تا همين جاش که گفت قاطي کردم

احساس مي کردم يکي داره گلوم رو با تمام قدرت فشار مي ده. از خونه زدم بيرون و تا خود صبح پيش اهورا بودم. با اين که 

ي کردم اون عوضي داره بهم دروغ برام سخت بود، ولي با خودم گفتم تقصير اون دختره بدبخت نيست که! يه درصد هم فکر نم

 .مي گه

 .به اين جا که رسيد دستش رو مشت کرد و محکم کوبيد رو ميز. با ترس رفتم عقب

باور کردني نبود، نمي تونستم همچين چيزي رو هضم کنم. شب بعدش براي اين که خودم رو آروم کنم دستم رو بريدم تا يه  -

 .. آذر جون هم اتفاقي ديدتش و باقي ماجراذره آروم بشم. خون دستم ريخت روي ملحفه

آهو چه خصومتي با توهان داشته که اين بال ها رو سرش آورده؟! بيچاره توهان، بهش حق مي دم که به هيچ زني اعتماد نمي 

 .کنه. صداي زنگ در اومد

 :سرم رو گرفتم سمت توهان و با تعجب پرسيدم

 کيه؟ -

 !ديگه تارا و آذي جون، و احتماال چند نفر -

 :توهان در رو باز کرد. قبل از اين که آذر جون اين ها برسن از توهان پرسيدم

 !توهان يه سوال دارم -

 .چيه؟ بپرس -

 االن اين ها فقط اومدن که حال من رو بپرسن؟ -

 !راستش نه. اومدن از پاکي تو مطمئن بشن -

 وا؟ مگه عصر هجره؟ -
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ي مامان بزرگ بنده به کل عروساش دستور داده که هر وقت پسراشون ازدواج منم با اين رسم مسخره موافق نيستم، ول -

 !کردن، بايد برن از بکر بودن دختر مطمئن بشن

 صورتم در هم شد. چه رسم بي خودي بود. يعني چي خب؟

 :توهان به قيافه ي ناراحتم خنديد و گفت

بدم اومد، ولي کم کم بي خيال شدم. رسمه ديگه، چه کار بي خيال جوجو! منم وقتي اولين بار اين رو شنيدم تعجب کردم و  -

 !مي شه کرد

 !همون لحظه آذر جون و تارا اومدن. آخ خدا رو شکر هيچ کس ديگه نبود

 .يدم و آروم سالم کردمب*و*سيدم، بعدش صورت آذر جون رو ب*و*ستارا رو محکم بغل کردم و 

 :آذر جون رو به توهان کرد و گفت

 !دقيقه بياتوهان جان پسرم، يه  -

 :توهان چشمکي به من زد و دنبال آذر جون راه افتاد. تارا محکم کوبيد به بازوم و گفت

 !خيلي نامردي به خدا -

 وا! چرا؟ -

 نکنه با داداش من آره؟ ها؟ -

 يعني چي با داداشت آره؟ -

 ...گليا! بعضي وقتا تيريپ خنگ بر مي داريا. مي گم نکنه -

 .تم رو بردم باال و محکم کوبيدم توي سرشتازه فهميدم چي مي گه. دس

 !آخ، ديوونه سنگ که نيست -

 !حقته، تا تو باشي چرت و پرت نگي -

 !اصال مگه من مي ذارم داداشم با يه خلي مثل تو ازدواج کنه؟ عمرا -

 !فعال که ازدواج کرده -

 !از اين ازدواجا که نه، از اون يکي ازدواجا -

 :ن دادم و هيچي نگفتم. تارا تازه نشسته بود که يهو آذر جون با نگراني اومد پيشمون و گفتسرم رو به نشونه ي تاسف تکو

 !تارا بلند شو، بلند شو بريم -

 کجا بريم مامان؟ -

 .حال شهرزاد بد شده، زن عموت زنگ زده بردنش بيمارستان! بجنب بريم -

 !. اون ها ببرنش بيمارستانايش، دختره ي کنه! به من چه حالش بد شده؟ ننه بابا داره که -

 :آذر جون صورتش رو چنگ زد و گفت

 !خاک تو سرم کنن با اين بچه بزرگ کردنم. پاشو حاضر شو ببينم -

 نميام مامان، زور نگو. وقتي ازشون بدم مياد براي چي بايد بيام؟ -

 :صداي توهان بلند شد
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 !تارا زود حاضر شو، بجنب -

 ...ولي داداش -

 .بهت مي گم بجنب داداش و کوفت! -

 .صداي توهان داشت مي رفت باال. معلوم بود که تارا چه قدر از توهان مي ترسه و ازش حرف شنوي داره

 :تارا سرش رو انداخت زير و گفت

 !چشم -

 :يد و گفتب*و*سسريع حاضر شد و کنار آذر جون ايستاد. توهان صورت آذر جون رو 

 .يامشما برين منم تا يه يکي دو ساعت ديگه م -

 .باشه پسرم، خداحافظ -

 .بلندي کشيد« آه»منم از تارا و آذر جون خداحافظي کردم. باالخره رفتن! توهان نشست روي مبل و 

 ها؟ چته؟ چرا آه مي کشي؟ -

 گليا؟ يه خواهشي ازت کنم؟ -

 !بگو اي توهان کبير -

 :خنديد و گفت

 من و تو هيچ کاري باهم نداريم! باشه؟ فرض کن همسايه ايم که مي شه از اين به بعد به پر و پاي هم ديگه نپيچيم؟ اصال -

 همديگه رو نمي شناسيم. باشه؟

 !آخ جون، عاليه -

توهان بعد از شنيدن موافقت من رفت توي اتاقش. همين طوري نشسته بودم و به يه گوشه زل زدم. حوصله ام سر رفته بود. 

ا خودت منو از دست اين نجات بده! آخه مرتيکه، نمي گي با خودت يه دختر توهان از اتاقش اومد بيرون؛ با ابوالفضل! خداي

 چشم و گوش بسته توي اين خونه زندگي مي کنه اين طوري لباس مي پوشي؟

يه بلوز اسپرت طوسي پوشيده بود با شلوار لي مشکي، با يه اُورکت طوسي! خدا ازت نگذره آهو! مي مردي زن اين نمي 

 !قدرشم مي دونستم شدي؟ خودم زنش مي شدم

همين طوري به شکمش خيره شده بودم که صداي خنده ي توهان به خودم آوردم. اي ذليل بشي گليا! الهي چشمات کور بشن. 

 !آخه ابله براي چي زل زدي به اين؟ اي خاک بر سرت گليا! لبم رو محکم گاز گرفتم. توهان همين طور مي خنديد

 :صدايي که معلوم بود هر لحظه ممکنه از خنده بترکه گفتباالخره که خنده اش بند اومد، با 

 .شصت پات نره تو چشمت -

 !هه هه هه، بي مزه -

 .بابا بامزه اين قدر پسر مردم رو نگاه نکن، خورديش. حاال هم من دارم مي رم بيمارستان -

 خب به سالمت، منو سننه؟ -

 !هيچي، خداحافظ -

تاقم. نمي دونم چرا ناراحت بودم. يه حس بدي داشتم. توهان داشت مي رفت پيش بدون اين که جوابش رو بدم رفتم توي ا

شهرزاد. خدايا من دارم حسادت مي کنم؟ نه نه اصال امکان نداره. براي چي بايد حسادت کنم؟ ولش کن بابا بذار هر غلطي دلش 

 !ي شممي خواد بکنه، به من چه؟ واال! ولي ته دلم مي دونستم دارم از حسادت منفجر م
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براي اين که سر خودم رو گرم کنم رفتم توي آشپزخونه. بايد براي ناهار يه فکري مي کردم وگرنه از گشنگي تلف مي شدم! 

روي صندلي نشستم و شروع کردم به فکر کردن. يعني توهان چه غذايي دوست داره؟ ممکنه قيمه دوست داشته باشه؟ نه نه، 

يد خورش بادمجون؟ نه اينم فکر نمي کنم، آخه تو قيمه ي شب عروسي بادمجونم توي شب عروسي لب به قيمه نزد! خب شا

بود! آها فهميدم؛ توهان خورش فسنجون دوست داره! آره شب عروسي همش فسنجون خورد! سريع از جام بلند شدم، يخچال 

 .زي کردنرو نگاه کردم، همه ي موادي که براي خورشت فسنجون الزم بود رو داشتم. شروع کردم به آشپ

ساعت شش عصر بود ولي هنوز توهان نيامده بود! من چه قدر احمقم که نشستم براي اين مرتيکه ناهار درست کردم. اعصابم 

داغون بود. فکر اين که االن توهان داشت با شهرزاد دل مي داد و قلوه مي گرفت ديوونه ام مي کرد! من چرا اين طوري شده 

 جاست و داره با کدوم خري حرف مي زنه؟بودم؟ اصال به من چه که اون ک

از روي صندلي بلند شدم و رفتم توي اتاقم. دلم براي خشايار تنگ شده بود، دلم مي خواست االن کنارم بود، بغلش مي کردم و 

 !بهش مي گفتم داداشي دوست دارم! مي خوام پيش تو باشم. داداشي جونم دلم برات تنگ شده

بلند گريه مي کردم. خودمم نمي دونستم چم شده! درسته خشايار رو خيلي دوست دارم، ولي قبال  به هق هق افتاده بودم، بلند

هم يکي دوبار ازش دور شده بودم! االن احساس تنهايي مي کردم. احساس مي کردم هيچ کس رو ندارم. احساس مي کردم 

و برداشتم و پرتابش کردم، با صداي وحشتناکي تکيه گاهم رو از دست دادم. صداي گريم بلندتر شده بود. گلدون روي ميز ر

 .شکست

يهو در اتاقم باز شد، توهان با نگراني بهم نگاه مي کرد. سريع اومد جلوم نشست، با صدايي که نگراني توش موج مي زد 

 :گفت

 گليا؟ خانومي؟ چت شده؟ چرا گريه مي کني؟ -

بغلم کنه تا آروم بگيرم، تا بفهمم تنها نيستم! انگار از چشمام خوند صداش حالم رو بدتر کرد، هق هقم بلندتر شد. احتياج داشتم 

 .چي مي خوام، سعي مي کرد آرومم کنه

هيش، آروم باش عزيزم. چي شده؟ حيف نيست چشماي قشنگت رو اذيت مي کني؟ آروم باش گل گلي خانوم. هيچي نيست من  -

 .اينجام! نمي ذارم هيچ کس اذيتت کنه، آروم باش

م شده بود. مثل اين بچه کوچولو ها هي دماغم رو مي کشيدم باال. توهان آروم خنديد. از جيبش يه دستمال در آورد و هق هقم ک

 :گرفت جلوي دماغم. با خنده گفت

 !فين کن کوچولو -

 .خنديدم، آروم فين کردم

 :توهان از جاش بلند شد و گفت

 .االن بر مي گردم -

 :ومد کنارم و گفتدو دقيقه بعد با يه ليوان آب سرد ا

 !تا ته بخور -

 :همه ي آب رو سر کشيدم. توهان ليوان رو از من گرفت و گذاشت روي ميز توالت. بعد با لحني جدي گفت

 !خب؟ مي شنوم -

 چي رو مي شنوي؟ -

 !دليل اين که گريه مي کردي رو -

 ر اين که پيش شهرزاد بودي؟حاال چي بهش مي گفتم؟ مي گفتم داشتم از حسودي دق مي کردم؟ مي گفتم به خاط

 !گليا عصبانيم نکن، بگو براي چي داشتي گريه مي کردي -
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 !اوم... خب... خب... دلم براي مامانم تنگ شده -

چي گفتم؟ مامانم؟ خيلي وقت بود که يادم رفته بود مادري هم داشتم! خيلي وقت بود که سر خاکش نرفته بودم! حتي اسمشم 

 !يادم رفته بود

 :ربون نگاهم کرد و گفتتوهان مه

 مي خواي بري سر خاکش؟ -

 !بغض کردم. اين دفعه واقعا براي مادرم ناراحت بودم

 :يد و گفتب*و*سسرم رو تکون دادم. توهان اومد جلو گونم رو 

 باشه عزيزم، مي برمت سر خاکش! هفته ي ديگه مي برمت، خوبه؟ -

 :لبخند آرومي زدم و گفتم

 .ممنون -

 :يد و گفتب*و*ستوهان پيشونيم رو 

 !حاال بگير بخواب، ديشبم خوب نخوابيدي. منم مي رم توي اتاقم. بايد پرونده ي يکي از مريضام رو بخونم. خوب بخوابي -

سريع از اتاقم رفت بيرون. سرم رو گذاشتم روي بالش. خوشحال بودم! ديگه احساس تنهايي نمي کردم. توهان چه مهربون 

ار دادم، ته دلم ضعف مي رفت. اگه توهان نمي شنيد و آبروم نمي رفت بلند بلند مي خنديدم! شده بود! سرم رو روي بالش فش

خيلي خوابم مي اومد. چشمام رو بستم. توي دلم از خدا خواستم خوشبختم کنه. از خدا خواستم توهانم توي اين خوشبختي 

 .سهيم باشه! با فکر کردن به آرزوهاي دور و درازم خوابم برد

*** 

توي جام نشستم. به ساعت نگاه کردم، هشت صبح بود! اوه چه قدر خوابيده بودم! از جام بلند شدم، حال نداشتم دست و  آروم

روم رو بشورم. با همون شکل و قيافه رفتم توي آشپزخونه. از چيزي که ديدم دهنم وا موند! توهان صبحونه درست کرده بود! 

د! ايول به توهان، نون تازه هم گرفته بود! ولي خودش کجاست؟به دور و برم هرچي که بخواي توي اون صبحونه پيدا مي ش

 !نگاه کردم، ُنچ! خبري از آقا نبود که نبود

نشستم روي صندلي و شروع به خوردن کردم. مثل قحطي زده ها مي خوردم. انگار تا به حال توي عمرم غذا نخوردم. از فکر 

 .خودم خنده ام گرفت

 !يه تيکه کاغذ، سريع برداشتمش. دست خط توهان بوديهو چشمم افتاد به 

صبح بخير گليا، صبحانه ات رو کامل بخور. من مي رم شرکت! گليا بهتره نياي شرکت چون اگه از اون جا حتي رد بشي، به »

 .خدا قسم مي کشمت! خداحافظ

 «.توهان

م باشم ها! منو تهديد مي کني؟ باشه نشونت مي با خوندن پيغامش اشتهام کور شد. مرتيکه ي عوضي يه دقيقه نمي ذاشت آرو

 !دم

رفتم توي اتاقم، کمد لباس هام رو باز کردم. نمي دونستم نرگس برام چه لباس هايي گذاشته. با دقت به لباس ها نگاه کردم. مي 

 خواستم توهان رو حرص بدم! اصال مگه اون کي بود که به من مي گفت چه کار کنم چه کار نکنم؟

پرت مشکي که تا باالي زانوم بود رو برداشتم، با يه شلوار برموداي قهوه اي، با بوت هاي مشکي که نرگس تازه يه کت اس

 !برام خريده بود. لباس هام رو عوض کردم. واو! چي شدم! توهان منو اين طوري ببينه ديوونه مي شه

تعجب باز بمونه. تا دستم رفت سمت رژ قرمز مثل رفتم سمت لوازم آرايش، مي خواستم يه آرايشي بکنم که چشماي توهان از 

 .هميشه وجدان احمقم اومد سراغم
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 «گليا؟»

 «ها، چته؟»

 «خجالت نمي کشي؟»

 «براي چي بايد خجالت بکشم؟»

 «خانوم اميدي با اين لباس هايي که پوشيدي و آرايشي که مي خواي بکني، مي دوني چي مي شي؟»

 «!آره که مي دونم، جيگـــر»

 «نظر توهان مي دوني چي مي شي؟ نه، از»

 «.نه نمي دونم»

 «!يه زن خيابوني»

 «ها؟»

 «!يه نگاه توي آينه بنداز»

به خودم نگاه کردم، اين من بودم؟ من که هميشه سعي مي کردم ساده باشم االن چرا اين طوري شده بودم؟ جدي جدي شده 

 !بودم مثل اين زن هاي خيابوني

وي کرم قهوه اي با شلوار لي مشکي و همون بوت ها پوشيدم. دوباره توي آينه نگاه کردم، اين دوباره رفتم سمت کمد، يه پات

 !دفعه واقعا شده بودم گليا! همون دختر خوشگل و ساده و شيک. همين طوري هم مي تونستم توهان رو عصباني کنم

شدم و رفتم داخل. آقاي مجيدي، سرايدار از خونه اومدم بيرون، سوار آژانس شدم و رفتم سمت شرکت. وقتي رسيدم، پياده 

 :شرکت، اومد جلو با مهربوني گفت

 !خوش اومدي دخترم -

 !ممنون آقاي مجيدي -

رفتم داخل شرکت. صداي پاشنه ي کفشم توي سالن مي پيچيد. دلشوره گرفته بودم. کاش نيامده بودم! اگه االن توهان سر 

 !برسه من سکته مي کنم! خدايا چه غلطي کردما

 :رفتم سمت اتاق بهاره اينا. فرناز و بهاره و شهريار توي اتاق بودن. فرناز تا منو ديد سريع اومد سمتم و گفت

 !به به، ببين کي اينجاست! بابا دختر کجايي تو؟ پارسال دوست امسال برو بابا -

 .د عجيب نگاهم مي کرديدم. آروم برگشتم، شهريار داشت با يه لبخنب*و*سخنديدم. بهاره و فرناز رو بغل کردم و 

 :آروم سرم رو تکون دادم و گفتم

 !سالم شهريار خان -

 :از جاش پاشد و يه ذره خم شد و گفت

 سالم. خوب هستين؟ -

دستشم آورده بود جلو. مونده بودم چه کار کنم. خدا رو شکر بچه هاي شرکت نمي دونستن من و توهان ازدواج کرديم! خيلي 

ت نمي دادم. دستم رو بردم جلو، آروم باهاش دست دادم. صداي پاي چند نفر مي اومد، ترسيدم! بي ادبي بود اگه باهاش دس

مطمئن بودم يکي از اون آدما توهانه. مي خواستم دستم رو از دست شهريار در بيارم، ولي مرتيکه ي بي شعور دستم رو 

وهان االن مياد و دستم رو محکم تر فشار داد. اَه محکم چسبيده بود، انگار مي دونست از چي مي ترسم! انگار فهميده بود ت

 !المذهب ولم کن ديگه
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در اتاق باز شد. يا خدا! بوي عطر توهان پيچيد توي دماغم. از ترس نمي تونستم به توهان نگاه کنم. سرم رو آروم آوردم باال 

رو محکم فشار مي داد. چشماش  و به توهان خيره شدم. رگ گردنش زده بود بيرون. ليوان قهوه اي که توي دستش بود

 :دوباره قرمز شده بود! اهورا که کنارش ايستاده بود سريع اومد جلو و با نگراني گفت

 خانوم اميدي سالم. خانوم صابري کارتون داره، مي شه بريد پيشش؟ -

مي شدم، صداي نفساي  با چشم و ابرو به توهان اشاره مي کرد. با ترس سرم رو تکون دادم و رفتم. از بغل توهان که رد

عصبانيش رو مي شنيدم. رفتم توي اتاق توهان، از ترس نزديک بود خودم رو خيس کنم! يعد از ده دقيقه توهان اومد تو. در 

 :رو با يه قدرتي بست که فکر کنم نزديک بود در فرو بريزه! از جام بلند شدم. با ترس گفتم

 !تو... تو... تو... توهان -

 :جلو دهنش و با صداي وحشتناکي که به زور کنترلش مي کرد گفت انگشتش رو گذاشت

 !هيش، هيچي نگو -

 :رفتم نزديکش و گفتم

 ...توهان ب... بذار... توضيح -

حرفم توي دهنم ماسيد. يه طرف صورتم مي سوخت. توهان منو زده بود، باورم نمي شه! دستم رو گذاشتم روي صورتم. هق 

 .هقم هر لحظه بلندتر مي شد

 «!خفه خون بگير گليا! نبايد گريه کني، نبايد جلوي اين عوضي گريه کني»

هق هقم رو توي گلوم خفه کردم. نمي ذاشتم غرورم رو له کنه! بهش نگاه کردم، تمام تنفري که ازش پيدا کره بودم رو ريختم 

پوزخندش رو شنيدم. صورتم ُزق ُزق توي چشمام. دستم رو بردم باال، با تمام قدرتي که داشتم خوابوندم زير گوشش. صداي 

مي کرد. مي دونستم فردا جاي سيليش حتما کبود مي شه! کيفم رو برداشتم و رفتم سمت در. در رو باز کردم، آروم جوري که 

 :بشنوه گفتم

 .ازت متنفرم -

لعنتــي! همـش تقصير  در رو محکم بستم و رفتم سمت محوطه. شهريار اون جا ايستاده بود، داشت تند تند سيگار مي کشيد.

 !اونه

 :تا منو ديد سريع اومد طرفم. چند لحظه به صورتم که مطمئن بودم داره کبود مي شه نگاه کرد و زير لب گفت

 !عوضي -

 :بعد شرمنده به چشمام نگاه کرد و گفت

 !عا شرمنده اممن... من واقعا معذرت مي خوام. باور کنين دست خودم نبود! يه جور حس انتقام داشتم، من واق -

اي خدا، چرا من به اين بشر اعتماد داشتم؟ نمي دونم چرا دلم براش مي سوخت! يه حسي بهم مي گفت شهريار يه قربانيه! 

يکي درست عين توهان که آهو گند زده توي زندگيش. به چشماي عسليش نگاه کردم، واقعا خوشتيپ و جذاب بود! چشماي 

موهاي قهوه اي روشن، جذابيتش مثل توهان نبود ولي در حد خودش خوب تيکه اي  عسلي درشت، دماغ کوچولو و باريک،

 !بود

 :سرش رو انداخت پايين، با صدايي که بيشتر شبيه صداي پسر بچه ها بود گفت

 مي شه ازتون يه خواهشي کنم؟ -

 !بفرمايين -

 مي شه لطفا افتخار بديد با من بيايد کافي شاپ؟ -

 چي؟ -
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کنم اشتباه برداشت نکنين! من بايد با شما حرف بزنم! يه سري چيزايي که نمي دونين رو من بايد براتون  نه نه، خواهش مي -

 .بگم

 مثال چه چيزايي؟ -

 :با غم بهم نگاه کرد. حاضرم قسم بخورم اگه تنها بود االن هاي هاي گريه مي کرد. با صدايي که معلوم بود بغض داره گفت

 !مثال آهو -

 :دوباره با بغض گفت هيچ حرفي نزدم.

خانوم اميدي مي دونم احتماال چه قدر از من بدتون مياد، مي دونم توهان و ديگران چه چيزايي درباره ي من بهتون گفتن،  -

ولي گليا خانوم! اون ها يه طرفه به قاضي رفتن. هيچوقت حرفاي منو نشنيدن، هيچ وقت نفهميدن منم گول آهو رو خوردم! 

 .ام گوش بدينحداقل شما به حرف

 :لبخند تلخي زدم و گفتم

 !انگار دلتون مي خواد سياه و کبود بشم، آره؟ صورتم رو که مي بينيد -

 :دوباره به صورتم نگاه کرد و گفت

 !ببخشيد -

 .تقصير شما نيست -

 مي شه به حرف هام گوش بديد؟ -

اعتماد داشتم؟ چشماش چي داشت که منو ياد پسر سرم رو تکون دادم. خدايا توي وجود اين پسر چي بود که ناخودآگاه بهش 

 بچه هاي پاک و معصوم مينداخت؟

 :خوشحال شد، لبخندي زد و گفت

 !ممنون! پس، فردا بياين سر چهار راه. يه وقت نياين اينجا ها! توهان هم منو مي کشه هم شما رو -

 !باشه. فعال تا نيامده خداحافظ -

 .ممنون، خداحافظ -

ودم. دو ساعت مي شد که برگشته بودم خونه. صورتم ورم کرده بود و کبود شده بود. مرتيکه ي... صداي روي مبل نشسته ب

 .ماشينش اومد! سريع بلند شده و رفتم توي اتاقم. نمي خواستم ريخت نحسش رو ببينم

در نمي زنه به من مي رو صندليم نشستم و خودم رو مشغول کتاب خوندن نشون دادم. يهو در اتاق باز شد! بي تربيت خودش 

 :گه گاو. سرم رو از روي کتاب بلند کردم و با عصبانيت گفتم

 ها؟ چته؟ چرا رم کردي؟ -

 ...ازش مي ترسيدم. تا به حال هيچ کس منو نزده بود ولي توهان

ت رد بشي يا با گليا حرف آخرمه! به خدا، به پير به پيغمبر قسم اگه فقط يک بار ديگه، فقط يک بار ديگه از ده قدمي شرک -

 !اون مرتيکه حرف زدي، کاري که نبايد بکنم رو مي کنم

 :صدام خود به خود رفت باال

تو غلط مي کني. اصال به تو چه؟ تو چه کاره ي مني؟ مگه نگفتي من و تو هيچ نسبتي باهم نداريم؟ پس اين مسخره بازيا  -

رجا بخوام مي رم، با هر کسي که دوست داشته باشم حرف يعني چي؟ کور خوندي آقاي راد! من هر غلطي بخوام مي کنم. ه

 !مي زنم
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دستش رفت باال. ترسيدم! با اون هيکل منو فوت مي کرد ميفتادم، چه برسه اين که بخواد منو بزنه! هنوز جاي سيلي که بهم 

کردم، دستش توي هوا  زد بود درد مي کرد. سريع دستام رو گذاشتم جلو صورتم ولي نزد. چشمام رو باز کردم و بهش نگاه

 .خشک شده بود

 :دستش رو آروم آورد پايين. آروم از در اتاقم رفت بيرون. تو آخرين لحظه برگشت و گفت

 !هر غلطي دلت مي خواد بکن. منو باش که داشتم باور مي کردم تو با بقيشون فرق داري -

چي؟ من با بقيه شون فرق مي کنم؟ خدايا! من  در رو کوبيد و رفت. خشک شدم! زانوهام خم شد، روي زمين نشستم. يعني

يادم رفته براي چي اينجام. مگه من به تارا قول ندادم به داداشش مي فهمونم که همه ي زن ها مثل هم نيستن؟ من که با اين 

 !کارهام بدترش کردم. اي خدا، من چه قدر احمقم

ادم. کاش مي شد بر مي گشتم به عقب، به اون موقع اي با ناراحتي خودم رو کشوندم روي تخت. سرم رو روي بالش فشار د

که هنوز مامان زنده بود. چه قدر دلم براش تنگ شده. هيچي ازش يادم نمياد، هيچي! فقط يه صدا، يه الاليي، يه آهنگ! چه 

ها چيزي که ازش قدر دلم مي خواست االن اينجا بود. سرم رو مي ذاشتم روي پاهاش و اون برام همون الاليي رو مي خوند. تن

 !يادمه، يه الاليي

  .با اين فکرا خوابم برد

داشتم از بيکاري مي مردم، ساعت يک ظهر بود! از صبح که بيدار شده بودم هيچ کاري نداشتم که انجام بدم. توهان که معلوم 

خونه زندگي مي کردم از  نبود روز جمعه اي کدوم گوري رفته. البته حق داشت! واال منم با يه خل و چلي مثل خودم توي يه

دستش در مي رفتم. واقعا مرض دارم! آخه دختره ي خر، بگو براي چي بلند شدي رفتي شرکت؟ مثال مي خواستي به توهان 

 !کمک کنيا، گند زدي به همه چيز

 :خودکاري که توي دستم بود و گاز گرفتم و بلند گفتم

 چي؟ وايي! اگه فردا که مي رم پيش شهريار، توهان بفهمه -

 !عيبي نداره، برو. به من ربطي نداره -

خودکار از دهنم افتاد پايين. با ترس برگشتم عقب، توهان بود! همين طور که با سوييچ ماشينش بازي مي کرد رفت سمت 

 :اتاقش. دم در اتاقش ايستاد و به آرومي گفت

نسبتي باهم نداريم، به منم ربط نداره کجا مي  ببخشيد که ديروز زدمت، دست خودم نبود. تو راست مي گي! من و تو هيچي -

 .ري يا با کي مي ري، فقط لطفا ديگه شرکت نيا. خوشم نمياد کثافت کاريات رو توي شرکت من انجام بدي، همين! شب بخير

 :در اتاقش رو باز کرد و رفت تو. هنوز در رو نبسته بود که برگشت و با پوزخند گفت

 !ردا بهت خوش بگذرهآها راستي يادم رفت بگم، ف -

در اتاقش رو کوبيد و رفت تو. سر جام خشک شده بودم! نمي تونستم تکون بخورم. باور نمي شد! اگه از خدا نمي ترسيدم 

همين االن يه گلدون توي سر خودم مي شکستم. روي مبل ولو شدم. خدايا چرا من رو اين قدر ديوونه آفريدي؟ آخه دختره ي 

حرف زدي؟ مگه ديوونه اي؟ آخه مگه آدم با خودشم بلند بلند حرف مي زنه؟ داشت گريه ام مي گرفت. خل براي چي بلند بلند 

 خدايا من چرا اين قدر بدشانسم؟ دقيقا وقتي دارم با خودم بلند بلند حرف مي زنم اين بايد از راه برسه؟

 :گوشيم زنگ خورد. با بي حالي بلند شدم و رفتم سمت اتاقم. گوشيم رو برداشتم

 الو؟ -

 !سالم ناخواهر نامرد -

 .خشايار بود، وايي! دلم براش يه ذره شده بود

 سالم داداشي جونم. خوبـي؟ -

 خجالت بکش دختر! سه روزه رفتي خونه ي شوهر، داداش ماداشم که نداري و... آره؟ -
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 .خشايار خيلي بدي -

 :از اون خنده هاي مردونش کرد و گفت

 ي عزيز دلم؟ توهان خوبه؟الهي داداش فدات بشه. خوب -

 !مرسي داداشي. آره توهانم خوبه. سالم مي رسونه -

 :ارواح عمه ام. توهان کجا بود که سالمم برسونه؟ دوباره ادامه دادم

 راستي خشايار نرگس خوبه؟ برادرزاده ي عزيز من خوبه؟ -

 .گس خوبه، خيلي هم سالم مي رسونهواال برادر زاده ي عزيزت توي شکم من نيست که بدونم خوبه يا نه، ولي نر -

 .سالمت باشه -

مرسي عزيزم. گلي خانوم من ديگه يايد برم. خواهري جونم، مواظب خودت باش. توهانم اذيت نکن که پس فردا برت گردونه  -

 !همين جا. تازه از شرت راحت شديم

 !خشايـــار -

 ري نداري؟قربونت بشم ناراحت نشو، شوخي کردم، تو تاج سرمي! ديگه کا -

 !نه داداشي. راستي يه چيزي يادم رفت بهت بگم -

 !جانم؟ بگو -

 !دلم برات تنگ شده بود. خيلي دوستت دارم داداشي -

 برو وروجک. اين قدر منو اذيت نکن! االن گريه ام مي گيره ها. منم دوستت دارم خواهر گلي. کاري نداري؟ -

 .نه داداشي. مواظب خودت باش -

 .طور. خداحافظتو هم همين  -

 .خداحافظ -

  !گوشي قطع شد. ناراحت بودم، هم بابت توهان، هم بابت اين که دلم براي خشايار يه ذره شده بود. اي خدا، خودت کمکم کن

 

 استرس داشتم، يعني بايد مي رفتم؟

 «!شهريار منتظرته گليا، بايد بري»

 «!لي بازم من عذاب وجدان دارمولي من شوهر دارم. با اين که توهان شوهر واقعيم نيست، و»

 «آخه احمق! توهان که ديروز شنيد مي خواي بري پيش شهريار، تازه گفت به من چه! ديگه چه عذاب وجداني؟»

رفتم جلوي کمدم. من بايد مي رفتم، به توهانم ربطي نداشت! خودشم اين رو قبول کرده و گفته من که شوهرت نيستم. يه 

پالتوي قهوه ايم. نمي خواستم جلب توجه کنم. همين طوريش عذاب وجدان داشتم چه برسه به اين  شلوار جين ساده پوشيدم با

که بخوام لباس ناجور بپوشم و هفتاد قلم آرايش کنم! شال قهوه ايم رو سرم کردم و از خونه زدم بيرون. سوار آژانس شدم و 

نقره اي جلوم نگه داشت، فکر  GLX د که ايستاده بودم. يهرفتم سر چهار راهي که با شهريار قرار داشتم. چند دقيقه اي بو

 .کردم شهرياره. رفتم جلو و در ماشينش رو بازکردم و نشستم

 !سرم رو برگردوندم تا سالم کنم که يه صورت چندش آور، با يه لبخند وحشتناک ديدم

 سالم خانومي، حال شما؟ کجا تشريف مي بريد؟ -
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 .ببخشيد آقا، اشتباه گرفتم -

 :واستم پياده شم که يهو مچ دستم رو گرفت و کشيدخ

 !کجا خانوم خوشگله؟ من و تو باهم کار داريم -

 :جيغ کشيدم

 !ولم کن عوضي -

 !نچ نچ نچ! خانوم به اين خوشگلي که نبايد بي ادب باشه. بيا ناز نکن خانومي، قول مي دم بهت خوش بگذره -

داشتم خفه مي شدم. چند تا ضربه خورد به شيشه ي ماشين، پسر مجبور شد داشت حالم بهم مي خورد. از بوي گند ادکلنش 

 :ولم کنه. شيشه رو داد پايين و گفت

 بفرماييد؟ -

 !بيا پايين تا بگم -

صدا آشنا بود، سرم رو آوردم باال. با ديدن شهريار نزديک بود از خوشي غش کنم. با چشماش داشت از من سوال مي کرد. 

 شين اين کثافت چه کار مي کردم؟حق داشت! من توي ما

پسر رفت پايين. حاضرم قسم بخورم بيست سالشم نشده بود. اصال فکر نمي کردم دعوا بشه. قيافه ي شهريار برعکس توهان 

 :اصال خشن نبود.پسر با پر رويي تمام گفت

 ها؟ چته؟ چرا نگاه مي کني؟ گفتي بيام پايين که نگاهم کني؟ -

 !اين کار رو بکنم نه گفتم بياي پاين که -

با تمام قدرتش مشتش رو حواله ي پسر کرد. پسر بدبخت براي چند دقيقه نمي دونست چرا روي زمين افتاده. از دماغش خون 

مي اومد. بلند شد و محکم مشتش رو کوبيد توي صورت شهريار. شهريار چند قدم عقب رفت. پسر نصف هيکل شهريارم 

عت يقه ي پسر رو گرفت و کشيد. يا خدا! دعوا داشت باال مي گرفت. دو تا شهريار مي زد نداشت! شهريار کج خنديد و با سر

يکي پسر. داشتم از ترس خودم رو خيس مي کردم. سريع از ماشين پياده شدم و رفتم طرفشون. مردم دورشون رو گرفته 

توهان نبود! بازوي شهريار رو گرفتم و  بودن. به زور خودم رو رسوندم به شهريار. االن موقع فکر کردم به عذاب وجدان و

 :داد کشيدم

 !بسه، شهريار ولش کن! بهت مي گم بسه -

از کتک کاري دست برداشتن. صورت هر دوشون زخمي بود ولي صورت پسر کال داغون شده بود. سريع دست شهريار رو 

 !احمق، حقش بود کشيدم و بردمش يه طرف ديگه. پسر سريع سوار ماشينش شد و راه افتاد. بدترکيبِ 

به صورت شهريار نگاه کردم، لبم رو گاز گرفتم. بيچاره به خاطر من اينجوري شده بود! يه دستمال از توي کيفم در آوردم و 

 :دادم دستش. گوشه ي لبش رو پاک کرد و با صداي گرفته اي پرسيد

 توي ماشين اون مرتيکه چه کار مي کردي؟ -

ي خانواده ي راد ارثي بود! اون از توهان، اينم از اين که تا ديروز بهم مي گفت شما، االن ها؟ انگار سريع پسر خاله شدن تو

 !مي گه تو! خوبه واال

 .فکر کردم ماشين شماست که سوار شدم، برگشتم سالم کنم يهو اون آقا رو ديدم -

 .باشه، بفرماييد تو ماشين -

پول دارن. شهريار هم مثل توهان در رو برام باز کرد. باز هم کال به سانتافه ي آبي رنگي اشاره کرد. واو کال خانوادگي 

خانوادگي جنتلمنن! آروم نشستم، شهريارم کنارم نشست و سريع پاش رو روي گاز فشار داد. خيلي تند مي روند، با ترس 

 .خودم رو به صندلي فشار دادم
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 :نيم نگاهي بهم کرد و گفت

 !شانس بد من توهان امروز همين جاها يه جلسه دارهببخشيد که اين قدر تند مي رونم. از  -

 .الزم نيست نگران باشيد. توهان مي دونه من االن با شمام -

 !زد رو ترمز، خدا رو شکر تو يه خيابون خلوت ايستاده بود

 :تقريبا داد زد

 چي؟ مي دونه؟ -

توهان رو به شهريار بگم ولي عذاب وجدان خدايا چه کار بايد مي کردم؟ عقلم مي گفت بايد جريان ازدواج مصلحتي من و 

 !لعنتيم مي گفت اين طوري بدتر به توهان خيانت مي کنم! بايد انتخاب مي کردم، عقلم يا احساسم؟

 :سرم رو برگردوندم طرف شهريار و گفتم

 !بله مي دونه -

 !من، هم من هم شما رو مي کشت ولي، ولي اين امکان پذير نيست. توهان اگه، اگه مي دونست شما مي خواين بياين پيش -

شما قراره براي من سرگذشتتون رو تعريف کنيد. درباره ي آهو، توهان، خودتون! منم عوضش يه چيزايي رو براتون تعريف  -

 !مي کنم، درباره ي خودم و توهان

 !باشه، مشتاق شنيدنم -

ديم. من نسکافه سفارش دادم و شهريار هم قهوه با دوباره راه افتاد. ده دقيقه بعد رو به روي هم توي کافي شاپ نشسته بو

 .کيک

 :وقتي سفارشامون رو آوردن رو کردم به شهريار و گفتم

 خب؟ چي مي خواستين بگين؟-

 .مي خوام از اول شروع کنم. از اول اولش، از وقتي من و توهان از هم بدمون اومد -

 !سر و پا گوشم، بفرمايين -

 :د و شروع کرديه ذره از قهوه اش رو مزه کر

از وقتي يادمه از توهان بيزار بودم. نمي دونم چرا، ولي از همون دقيقه اي که ديدمش ازش بدم اومد. اون هم همين طور  -

بود از لحظه ي اول از من بدش مي اومد. توهان دو سال از من بزرگ تره. من و اون توي يه مدرسه درس مي خونديم. من 

ير و آروم بودم. خيلي دوستاي کمي داشتم، شايد يک يا دو نفر! برعکس توهان، همه اون رو بچه ي خجالتي، خيلي گوشه گ

مي پرستيدن. مثل يه بت بود براشون. هميشه دور توهان پر از آدم بود و همه دوستش داشتن. توهان و دوستاش هميشه منو 

دگيم بود، دروغ نگفتم. همه اون روز گريه مي مسخره مي کردن و اگه بگم اون روزي که توهان رفت آمريکا بهترين روز زن

کردن ولي من از خوشحالي نمي دونستم چه کار کنم. چهار سال گذشت من هجده سالم شده بود. زن عمو يه مهموني ترتيب 

 داده بود و مثل هميشه مي خواستم نرم، ولي بابا زورم کرد باهاشون برم. خالصه رفتيم اون جا و واويال! از اون به بعد

بدبختي هام شروع شد. يه دختر رو اون جا ديدم، يه دختره فوق العاده که چشماي مظلومش ديوونه ام مي کرد. رفتم جلو، 

 .اولين بار بود که مي خواستم با دختري به جز شهرزاد صحبت کنم و به تته پته افتاد بودم

 :آروم خنديد و ادامه داد

به دختره بگم سالم گفتم، الو! دختره از خنده غش کرده بود و آروم گفت سالم. اون قدر هول شده بودم که به جاي اين که  -

 !منم خنديدم و گفتم معذرت مي خوام سالم. دستش رو آورد جلوم و گفت خوشبختم آهو هستم

 :شهريار بعد از يک مکث دوباره ادامه داد
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حال با هيچ پسري دوست نبوده. وقتي اين رو  شروع کرديم به حرف زدن. يه سال از من کوچيک تر بود و مي گفت تا به -

شنيدم خوشحال شدم. کاش بهم دروغ نمي گفت! خالصه مهموني تموم شد و آشنايي من و آهو شروع شد. يه سال بود باهم 

بوديم، من نوزده سالم بود و اون هجده سالش. واقعا عاشقش بودم. اون هم مي گفت عاشقمه و بعضي وقتا خيلي اذيتم مي 

با کارهاش با رفتارش با گرم گرفتنش با پسراي ديگه و وقتي مي ديدم با پسري حتي احوال پرسي مي کرد دلم مي  کرد.

خواست بميرم! دلم مي خواست گلوي اون پسر رو بگيرم و با تمام زورم فشار بدم. آهو اصال مراعات من رو نمي کرد. روز به 

م. وقتي بهش گفتم چرا از من دور مي شه، گفت من مي خوام آزاد باشم و روز از من دورتر مي شد و من تحمل اين رو نداشت

خوشم نمياد مثل عزراييل باالي سرم بايستي و مواظب باشي که با پسري حرف نزنم. من دلم مي خواد با تمام پسرا گرم بگيرم 

زم اين دل کوفتي طاقت نياورد و و راحت باشم. باور کن اگه اون قدر دوستش نداشتم همون جا حلق آويزش مي کردم. ولي با

قبول کردم. از اون به بعد شاهد کاراش با پسراي ديگه مي شدم، ولي دم نمي زدم. بهم مي گفت عاشقمه، بهم مي گفت فقط 

براي تفريح اون پسرا رو مي خواد؛ ولي من شوهرش مي شم و من صاحبشم. من خرم باور مي کردم. اذيت مي شدم ولي بازم 

لوي عشقم رو بگيرم. خالصه دو سال گذشته بود. من همچنان عاشق آهو بودم ولي اون بازم به کاراش ادامه نمي تونستم ج

مي داد. شده بود بيست سالم و توي اون دو سال آهو رو مثل يه بت مي پرستيدم، ولي هيچ وقت پام رو از گليمم درازتر نکرده 

سمي ديگه اي باهاش نداشتم! يه شب دعوتم کرد خونشون، باورم نمي بودم؛ به غير از اين که دستش رو بگيرم، هيچ تماس ج

شد. مي گفت بابا مامانش رفتن کانادا و خونه تنهام. من اون موقع فقط به فکر اين بودم که صورت قشنگش رو ببينم و 

م رو پنهان کنم. موهاش رو ناز کنم. قسم مي خورم هيچ فکر ديگه اي نمي کردم. شب شده بود، نمي تونستم خوشحالي خود

ساعت حدود نه بود، راه افتادم. رفتم خونشون و در رو که برام باز کرد يه حس بدي گرفتم. احساس مي کردم يه اتفاق بدي 

قراره بيفته. رفتم تو خونه و هرچي آهو رو صدا مي زدم جواب نمي داد. رفتم تو اتاقش و آروم صداش کردم، صداش از پشت 

م. باور کن براي يک دقيقه نمي تونستم نفس بکشم. آب دهنم رو به زور قورت دادم. آهو شده بود سرم اومد و سريع برگشت

يه... يه لباس خواب قرمز کوتاه پوشيده بود! آروم اومد طرفم و بغلم کرد. نمي تونستم جلوي خودم رو بگيرم. يعني هرکس 

 .ديگه اي هم که بود نمي تونست

 .بودم، منتظر بودم بقيه اش رو بگههمين طور به دهن شهريار زل زده 

 :به صورت کنجکاوم نگاه کرد و بلند خنديد و گفت

 چيه؟ نکنه انتظار داري بقيه اش رو هم تعريف کنم؟ -

 !آره خب -

 :بلند خنديد و گفت

 !نه بابا! انگار بدت نمياد؟ -

و سه سالم باشه ها! بيشتر شبيه بچه پنج  يه بار داستانش رو مرور کردم، واي خاک بر سر من! خدايا من مطمئن نيستم بيست

 !ساله ها مي موندم. گونه هام ارغواني شده بود

 !سرم رو انداختم زير، نمي دونستم چي بگم؟ آخه دختره ي خنگ يه ذره فکر کن، بعد حرف بزن

 .شهريار همين طور مي خنديد

 :باالخره که خنده اش قطع شد، صداش رو صاف کرد و گفت

 مي خواي تعريف کنم ها؟ بي خيال! اگه -

 .سرم رو بيشتر فرو کردم تو گردنم. داشتم از خجالت مي مردم

 :دوباره بلند خنديد و گفت

 نه نه اون تيکه رو کال بي خيال. از صبحش مي خوام بگم، اجازه هست؟ -

 !اين دفعه منم خنده ام گرفت، خدا وکيلي سوتي بدي داده بودم

 :د گفتمبا صدايي که خجالت توش موج مي ز
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 .خب اگه دوست داريد ادامه بديد -

 :آروم خنديد و دوباره شروع کرد

اون شب يکي از بهترين شباي زندگيم بوده و هست. درسته ديگه آهو رو دوست ندارم، ولي هنوز هم اون شب رو جزو  -

آزاد بزرگ شده بودم ولي باز هم  بهترين خاطراتم مي بينم. اولش نمي خواستم اين کار رو بکنم، يعني درسته تو يه خانواده ي

يه چيزايي برام مهم بود. من خودم رو شوهر آهو مي دونستم و آهو هم مي گفت وقتي تو شوهرمي خب جسمم مال توست 

ديگه! کم کم حرف هاش رو قبول کردم و صبح که از خواب بلند شدم يه دقيقه کپ کردم. نمي دونستم کجام و چرا؟ کم کم يادم 

تفاقات شب قبل رو. تو ده دقيقه اي که بيدار شده بودم صد هزارتا فحش به خودم دادم که چرا همچين غلطي کردم. اومد، تمام ا

وقتي آهو بيدار شد، همه ي اين چيزا از يادم رفت. ديگه برام مهم نبود آهو مال من بود، پس مشکلي نداشت! وقتي آهو از 

، آهو و عشقي که بهش داشتم و فکر مي کردم اون هم بهم داره. به هيچ چيز خواب بيدار شد فقط سه تا چيز برام مهم بود. من

ديگه اي فکر نمي کردم. اين خوشي من فقط يک هفته طول کشيد و من احمق فکر مي کردم حاال که آهو با من رابطه داشته 

ل من بود و بعدش دوباره همون ديگه سمت پسر ديگه اي نمي ره و فقط مال منه! ولي اشتباه مي کردم، آهو فقط يک هفته ما

آش و همون کاسه! يعني بهتر که نشده بود هيچي، بدتر هم شده بود. من ديوانه اين راه و براش باز کرده بودم. اون ديگه 

ظه ساکت شد، يه سيگار از جيبش در چند لحچيزي نداشت که به خاطر از دست دادنش نگران باشه، اون ديگه يه زن بود! 

 :آورد و گفت

 اجازه هست يه سيگار بکشم؟ -

 .آره من مشکلي ندارم -

 !چه دروغي گفتم. هميشه از سيگار متنفر بودم و حاال مي گم هيچ مشکلي ندارم

 .معلوم بود عصبيه و تند تند سيگار مي کشيد. چه باحال، وقتي ناراحت و عصبيه سيگار مي کشه

 :دقيقه سيگارش تموم شد. لبخند تلخي زد و گفتظرف دو 

 .سيگار هم يکي از يادگاري هاي آهوست. از وقتي مشکالتم با اون شروع شد سيگار کشيدن منم شروع شد -

 .اگه ناراحتتون مي کنه يا براتون سخت مي خواين ادامه نديد -

م مرور مي کنم. حاال زياد فرقي نداره که بخوام تو ذهنم نه نه، من عادت کردم به ناراحتي. هر روز اين داستان رو توي ذهن -

مرورش کنم يا پيش شما بلند تعريفش کنم. يه سال گذشت، يه سال پر از بدبختي، يه سال پر از عذاب و ناراحتي، يه سال پر از 

ود يا بهتر بگم دعوا و جنجال و توي اون يک سال يک دقيقه هم نبود که من و آهو دعوا نکنيم. آهو خيلي عوض شده ب

عوضي شده بود. اين آهو عشق من نبود! عشق من چشماش مظلوم بود نه پر از شرارت و کينه و تازه اول بدبختي هام بود. 

منفورترين آدم زندگيم قرار بود بياد، توهان! واي اگه بگم اون شب بدترين شب زندگيم بوده و هست دروغ نگفتم. برگشت 

 !ه شدن آهو بهش و رقصيدن آهو و توهانتوهان، مثل هميشه جذاب! خير

دستاش رو گذاشت روي صورتش و تازه مي فهميدم آهو از اوني که فکر مي کردم بدتره. ولي هنوز يه چيزايي گنگ بود! پس 

براي چي تارا مي گفت شهريار به توهان خيانت کرده؟ اين طوري که من فهميدم شهريار اون قدر آدم خوبي هست و وجدان 

 !به يه زن متاهل به خصوص زن پسر عموش کاري نداشته باشه داره که

 .همين طور به شهريار خيره شده بودم و سوال هاي جور واجور دور سرم مي چرخيدن

 :شهريار دستاش رو از رو صورتش برداشت و گفت

 .معذرت مي خوام، حالم خيلي بده -

 !من معذرت مي خوام، الزم نيست ادامه بديد -

تم از فضولي مي مردم، ولي نمي خواستم اذيتش کنم. نمي دونم چرا بهش اعتماد کرده بودم؟! نمي دونم چرا با اين که داش

مطمئن بودم دروغ نمي گه؟! شايد به خاطر اين که چشماش صداقت رو فرياد مي زد. آره اين چشما نمي تونستن دروغ بگن! 

 .حاال مي فهمم آهو شهريار رو هم زجر داده
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 :و جلو صورتم تکون داد و گفتشهريار دستش ر

 الو؟ -

 سالم، شما؟ -

شهريار يهو پخش شد رو صندلي. دستش رو گذاشته بود رو شکمش و مي خنديد. اين قدر خنديد که اشک از چشماش اومد. 

 !کال استاد گاف دادنم! آخه من به خودم چي بگم؟ واقعا نمي دونم؟

 :شهريار همين طور که مي خنديد گفت

 .يگه کي هستي؟ باورت مي شه چهار ساله که اين طوري نخنديده بودم؟! واقعا دمت گرمبابا تو د -

 .ببخشيد تو فکر بودم، نفهميدم چي گفتم -

 .بله فهميدم سه ساعت بود داشتم صدات مي کردم -

 .بازم معذرت -

 .يره شده بودداشت مي خنديد که يهو چشماش پشت سر من قفل شد. خنده از رو لبش محو شد و به يه جايي خ

 .نمي تونستم برگردم و ببينم به چي نگاه مي کنه. اين دفعه من دستم رو جلوش تکون دادم

 :با حرکت دست من گفت

 !واي -

 چي شده شهريار خان؟ مشکلي پيش اومده؟ -

 :يهو سرش رو آورد پايين و تو چشمام نگاه کرد و گفت

 !ط هست که هيچ کس نمي دونهديگه مطمئن شدم يه خبرايي هست. يه چيزايي اين وس -

 در رابطه با چي حرف مي زنيد؟ -

 !يه دقيقه برگرد پشت سرت رو نگاه کن -

 آروم برگشتم، کپ کردم. يا پنج تن! اين اين جا چه کار مي کنه؟

صندلي توهان با چشماي قرمز شده بهم خيره شده بود و چند تا آقاي مسن هم کنارش بودن. همين طور که بهم خيره شده بود، 

رو کشيد بيرون نشست روش. با خشم نگاهم مي کرد، احساس مي کردم اگه االن دستش بهم برسه تيکه پارم مي کنه. سريع 

 .برگشتم سمت شهريار، خيلي آروم و ريلکس نشسته بود و قهوه اش رو مي خورد

 :با ترس نگاهش کردم، لبخندي زد و گفت

 !نترس مطمئن باش کاريت نداره -

 پيشگو هم هستين؟مگه شما  -

 .بلند خنديد. از اون خنده هاي چندش آور. فهميدم دلش مي خواد توهان رو اذيت کنه

 :آروم گفت

نه پيشگو نيستم، ولي اگه توهان مي خواست کاري بکنه همون اول که من و تو رو باهم ديد مي زد، هردومون رو مي  -

شدم که يه کاسه اي زير نيم کاسه است، وگرنه توهان مردي  کشت. تو اين يه مورد خوب مي شناسمش! حاال ديگه مطمئن

 !نيست که زنش رو با بدترين دشمنش ببينه و فقط با عصبانيت بهشون زل بزنه

 :ابروهاش رو داد باال و ادامه داد



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

103 

 

 اصال به درک! بذار اين قدر نگاه کنه که بترکه، مگه نه عفت جون؟ -

ال آدم مريضي هستم من. با اين که طعم کتکش رو چشيده بودم. باز هم دلم قيلي ويلي اين دفعه نوبت من بود که بلند بخندم. ک

 .مي رفت که اذيتش کنم

 :شهريار خنده ي بدجنسي کرد و گفت

 پايه اي؟ -

 .سرم رو تند تند تکون دادم

 :شهريار از جاش بلند شد و دستش رو آورد جلوم و گفت

 افتخار مي ديد مادموازل؟ -

مت نه تکون دادم. نمي خواستم بهش دست بزنم. با اين که شيطونيم گل کرده بود، ولي اگه اين کار رو مي سرم تند به عال

 !کردم احساس خيانت کار بودن بهم دست مي داد. به خصوص جلوي شوهرم

 :شهريار سرش رو آورد پايين و گفت

يم. مي دونم برات سخته، ولي فرض کن منم دستم رو بگير خواهش مي کنم. اگه نگيري هردومون جلوي توهان ضايع مي ش -

 !داداشتم

چشماش رو آروم باز و بسته کرد، دستش رو آروم گرفتم. خدا رو شکر دستکش دستش بود، اين طوري حس عذاب وجدانم 

 .کمتر مي شد. از جلوي توهان گذشتيم

 :شهريار بلند با خنده گفت

 !نعزيزم پس قرار سه روز ديگه رو يادت نره، خونه ي م -

 :صدام رو پر از لوندي کردم و گفتم

 !باشه عزيزم، يادم مي مونه -

لحظه ي آخر به توهان نگاه کردم، رگ گردنش زده بود بيرون و نبض پيشونيش تند تند مي زد. اين قدر بد نگاهم مي کرد که 

 !اين از خود راضي نزديک بود همون جا غش کنم. مي دونستم کتک رو خوردم، ولي باز هم مي ارزيد به اذيت کردن

با شهريار سوار ماشين شديم. شهريار آروم مي خنديد. با اين که از اذيت کردن توهان لذت برده بودم، ولي عذاب وجدان بدي 

داشتم. شهريار راه افتاد، حرفي نمي زديم و داشتم به کاري که کردم فکر مي کردم، کل ماجرا رو يه بار ديگه مرور کردم و 

پايين، خدايا من چه کار کردم؟ خدايا اين من بودم؟ من گليام؟ همون دختري که دستش به هيچ مردي جز طاها و يهو قلبم ريخت 

خشايار نخورده بود؟ خدايا گند زدم! ديگه نمي خنديدم. چرا من همش يادم مي رفت که بايد به توهان کمک کنم، نه اين که 

 بيشتر گند بزنم؟

 :ار بلند خنديد و گفتبا دستام پيشونيم رو گرفتم، شهري

 !چيه؟ پشيمون شدي نه؟ مي دونستم -

 با تعجب بهش نگاه کردم، اين چي مي گفت؟

 :دوباره خنديد و گفت

 !مي دوني چرا اين کار رو کردم؟ چون بايد مي ديدم که پشيمون مي شي -

 يعني چي؟ منظورتون چيه؟ -

و زنش که مي دونم از همه چي براش مهم تره، دست بذارم. ببينين من آدمي نيستم که به خاطر اذيت کردن پسر عموم ر -

توهان واقعا متعصبه و غيرتش هم خيلي براش مهمه. يه کاري کردم که دستم رو بگيري تا ببينم بعدش پشيمون مي شي. اگه 
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لي فقط با پشيمون نمي شدي يعني اين که به توهان هيچي عالقه اي نداري و وقتي ديدم توهان منو تو رو باهم ديده، و

عصبانيت بهمون نگاه کرد، نزديک بود از تعجب شاخ در بيارم! نمي دونم يه احساسي بهم مي گه يه چيزي رو شما دوتا دارين 

مخفي مي کنين و اگه دستت رو گرفتم فقط مي خواستم بدونم به توهان احساسي داري يا نه، همين! البته هنوز هم مطمئنم يه 

 .چيزي رو قايم مي کنين

 .شهريار خيره شده بودم به

 «!چي مي گفت؟ يعني چي؟ من که به توهان احساسي ندارم»

 «.خب اين رو که شهريار نمي دونه»

 «!آره نمي دونه ولي اون مي گه من توهان رو دوست دارم. اين، اين درست نيست»

 «مطمئني درست نيست؟»

 «!آره، آره که مطمئنم. من کمترين احساسي به توهان ندارم»

 «چرا االن حس يه خيانت کار رو داري؟ چرا عذاب وجدان داري؟ پس»

 «!نمي دونم»

 «!گليا، به خودت دروغ نگو. تو توهان رو دوست داري، دوست داري، دوست داري، دوست داري، دوست داري»

 «!خفه شو، لطفا خفه شو»

 :يهو ماشين ايستاد و شهريار با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

 چيزي شده؟ -

 نه، مي شه منو برسونين خونه؟نه  -

 .البته. فقط يه چيزي يه فاتحه بخون -

 فاتحه؟ براي کي؟ چرا؟ -

 :بلند خنديد و گفت

 !چون قراره برم شرکت. توهان منو نکشه خوبه -

 ترسيدم، نکنه باليي سر شهريار بياره؟

 :شهريار با تعجب و خنده نگاه کرد و گفت

 .اين قدر کتک کاري کرديم و توهان اين قدر من و زده که ديگه عادت کردمترسيدي؟ بي خيال بابا من و توهان  -

 :داد کشيدم

 کتک کاري کردين؟ -

 !اوهوم! صد دفعه. چيز عاديه، به خاطر آهو -

 !پـــــوف -

 !شهريار ساکت شد من هم همين طور

  !سرم رو به شيشه تکيه دادم. شايد واقعا توهان رو دوست دارم، شايد

 :د رسيديم. شهريار با مهربوني برگشت و گفتده دقيقه بع
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باز هم به خاطر اين که دستتون رو گرفتم معذرت مي خوام. باور کنيد قصد بدي نداشتم. راستي من هنوز همه چيز رو  -

نون براتون تعريف نکردم، ولي ترجيح مي دم فعال تا همين جا بدونيد. بقيه ي داستان رو به مرور زمان خودتون مي فهميد. مم

 .که وقت گذاشتيد و به حرف هام گوش داديد. خيلي وقت بود که اين حرف ها رو دلم مونده بود

 .منم از شما ممنونم که برام تعريف کرديد -

 :آروم از ماشين پياده شدم و سرم رو از پنجره بردم توي ماشين و گفتم

 !شهريار خان من هنوز خيلي سوال دارما -

 !ي سواالتون هستم، االن بهتره بريد خونه. فکر نکنم شب خيلي خوبي داشته باشيد حتما بعدا پاسخ گوي همه -

 منظورتون چيه؟ -

 !توهان -

 !دوباره دلم ريخت. توهان رو چه کار مي کردم؟ چه جوري از دلش در مي آوردم؟ چه غلطي کردما

 :سرم رو آروم تکون دادم و گفتم

 !بازم ممنون، خداحافظ -

 .ون کله خر باشيد. درسته بدترين دشمنمه، ولي بازم پسر عمومه! خداحافظمواظب خودتون و ا -

 .لبخندي زدم و دستم رو به نشونه ي خداحافظ تکون دادم

 .بوق آرومي زد و رفت

در حياط و باز کردم رو رفتم تو. خدا وکيلي حياط خونه خيلي قشنگ بود و اگه توهان شوهر واقعيم بود و عاشق هم بوديم هر 

 .هم مي اومديم اين جا و روي تاب ته حياط مي شستيم و کلي لذت مي برديمشب با 

اه بلندي کشيدم و رفتم سمت در خونه. واي، من چه احمقي ام؟ حاال چه کار کنم؟ کليد خونه رو جا گذاشته بودم. روي صندلي 

 .کنار ديوار نشستم و به در و ديوار نگاه کردم

همين طوري نشسته بودم. هوا هم سرد شده بود و لباسم هم نازک بود. داشتم از از  يک ساعت و خورده اي گذشته بود و من

سرما مي لرزيدم و صداي دندون هام رو مي شنيدم. حوصلم هم بدجوري سر رفته بود و حاال هم از شانسم گوشيم هم شارژش 

 !تموم کرده بود. پاهام رو توي شکمم جمع کردم، خيلي سردم بود

شد و پرادوي توهان داخل حياط شد. به هيچي فکر نمي کردم و برام مهم نبود توهان االن از دستم ناراحته يا يهو در حياط باز 

 .نه؟! فقط اين رو مي دونستم که داشتم از سرما قنديل مي بستم

 :توهان سريع ماشين رو خاموش کرد و اومد طرفم. با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

 دختر اين جا چه کار مي کني؟ -

 .توان جواب دادن نداشتم

 :توهان جلوي پام نشست و گفت

 چته؟ چرا مي لرزي؟ مگه چه مدت اين جايي؟ -

 ...تو... توها... توهان -

 :دستش رو گذاشت روي صورتم و با تعجب داد کشيد

 چرا اين قدر يخي؟ براي چي اين جا نشستي؟ -

 .و در رو باز کرد بعد سريع بلند شد و کتش رو در آورد و انداخت رو شونه هام
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حتي حال اين که از جام پاشم رو هم نداشتم و هر لحظه نزديک بود غش کنم. به زور از جام بلند شدم، هنوز کامل از صندلي 

 .جدا نشده بودم که يهو احساس سقوط کردم. تعادلم رو از دست دادم و داشتم ميفتادم

احساس بي وزني کردم. برام مهم نبود االن تو بغل توهانم. فقط به اين  قبل از اين که سرم بخوره به زمين از زمين کنده شدم و

 !فکر مي کردم که چه قدر آرامش بخشه. سرم رو چسبوندم به سينش و ديگه چيزي نفهميدم

 

*** 

 

مه آروم الي چشمام رو باز کردم. آفتاب بدجوري مي خورد تو چشمم. به دور و برم نگاه کردم، اين جا ديگه کجاست؟ چرا ه

 !چي سفيده؟ شايد مردم؟! آره حتما اين جا هم بهشته! اگه من تو بهشتم پس اين شيطان اين جا چه غلطي مي کنه؟

 .آروم از جام بلند شدم و به توهان که عين مجسمه بهم خيره شده بود، سالم کردم

 .فقط سرش رو تکون داد

 .صبح بخير -

 .باز هم سرش رو تکون داد

گاه کردم. مثل دفترش همه چيز سفيد بود. کاغذ ديواري ها، تخت، مبل، همه سفيد! به غير از ميز و دوباره به دور و برم ن

 .صندلي که قهوه اي سوخته بودن با پارکت هاي چوبي قهوه اي بقيه چيزها از دم سفيد بودن

. منم بهش خيره شدم، بعد از دوباره به توهان نگاه کردم، هنوز هم بهم خيره شده بود. احساس مي کردم دلش مي خواد بکشتم

 :يه مدت با لحن خيلي سردي گفت

 ديشب تو حياط چه غلطي مي کردي؟ -

 بي شعور. چرا فحش مي داد؟

 !با تو هستم، هوي -

 .کليدم رو جا گذاشته بودم -

 !آها. خب مي گفتي شهريار بياد دنبالت و با هم مي رفتين خونش تا سه روز ديگ هم همون جا مي موندي -

 !رو انداختم پايين، خجالت مي کشيدم ازش. هر چي بگه حق داره، بد گند زده بودم سرم

 .در هر صورت از اين به بعد کليدت رو جا نذار. حوصله ي نعش کشي ندارم -

فقط بهش نگاه کردم. سرم رو برگردوندم رو به ديوار رو به روم. يه قسمت از ديوار با يه پارچه ي ضخيم پنهان شده بود، با 

 .تعجب به قسمت پوشيده شده نگاه کردم

 :توهان با پوزخند گفت

 .اگه خيلي دلت مي خواد بدوني چي پشت پارچه است مي توني بري ببيني -

آروم از جام بلند شدم. شالم افتاده بود رو گردنم، رفتم سمت ديوار پارچه رو گرفتم و کشيدم و بدترين چيز ممکن رو ديدم، 

  !آهو

ه از آهو و... ولي اون توهان نبود. واي! باورم نمي شه، اون مرد شهريار بود. ب*و*سبود! عکس يه ولي کاش فقط آهو 

 !مردي توي عکس شهريار بود

 :برگشتم و به توهان خيره شدم. با لبخند مسخره اي به عکس نگاه مي کرد، سرش رو آروم تکون داد و گفت
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ختخوابم؟ براي اين که يادم بمونه به هيچ زني اعتماد نکنم؛ براي مي دوني چرا اين عکس رو قاب کردم و گذاشتم جلوي ت -

اين که يادم بمونه همتون مثل همين! مي دوني وقتي دست شهريار رو گرفتي چه فکري کردم؟ فکر کردم چه قدر شبيه آهويي. 

 !در ظاهر فرشته، پاک و معصوم در باطن شيطان صفت و شرور

 !چي بگم. توهان راست مي گفت، اشتباه خيلي بزرگي کرده بودمسرم رو انداختم پايين، نمي دونستم 

 :پوزخندي زد و آروم گفت

 !تو هم مثل اوني -

 :بهش نگاه کردم و آروم گفتم

 !توهان -

 !ساکت باش، فقط ساکت باش -

ديگه قبول نمي تونستم بذارم اين طوري درباره ام فکر کنه. آره درسته عاشقش نبودم، ولي ازش خوشم مي اومد. اين رو 

 .کردم؛ بايد کاري کنم که فکر نکنه منم مثل آهو خيانتکار و پستم

 :قبل از اين که دهنم رو باز کنم تا حرف بزنم گفت

الزم نيست چيزي بگي. بهتره بري لباس هات رو جمع کني. از همين حاال بري خونه ي شهريار خيلي بيشتر بهت خوش مي  -

 .گذره

 :مي خواست همچين فکرايي بکنه. داد کشيدمديگه زدم به سيم آخر، دلم ن

 !من هيچ جايي نمي رم -

 :برگشت و با صدايي بلندتر از صداي من گفت

تو غلط کردي! همون موقع که گفتي مي ري. من به جهنم، اون مشتري هاي لعنتي مي دونستن توي احمق زن مني! درسته  -

خواد بکني. فعال اسمت تو شناسنامه منه. مطمئن باش عاشق چشم شوهر واقعيت نيستم، ولي دليل نمي شه هر غلطي دلت مي 

ابروت هم نيستم که روت تعصب داشته باشم. هر قبرستوني مي خواي بري برو به سالمت؛ ولي يادت باشه وقتي رفتي ديگه 

 !برنگرد. حاال هم از جلو چشمام گمشو که حالم از خراب هايي مثل تو بهم مي خوره

داشت به من مي گفت خراب! حالم از خودم بهم مي خورد. توهان راست مي گفت، من واقعا غلط اضافي چونه ام مي لرزيد. 

 !کرده بودم

سريع از اتاقش اومدم بيرون و رفتم تو اتاق خودم. رو تخت نشستم پاهام رو بغل کردم. صدام در نمي اومد، ولي گرماي اشکام 

 .رو روي صورتم حس مي کردم

ردم که بايد اين همه عذاب بکشم؟ من که از همون اول آرزوم بود زودتر بزرگ بشم تا بتونم شوهر کنم و خدايا من چه گناهي ک

از اون جهنمي که بابام برامون ساخته بود فرار کنم. آخه منو چه به ازدواج صوري؟! من که االن دارم بيشتر از قبل عذاب مي 

حرف بزنم. کاش بغلم مي کردي و مي گفتي آروم باش دخترم، من  کشم. مامان، کاش اين جا بودي. کاش مي تونستم باهات

 !پيشتم، من مواظبتم

چه قدر دلم براي الاليي هات تنگ شده. همين طور که گريه مي کردم با صدايي که بغض توش خود نمايي مي کرد، زمزمه 

 :کردم

 

 الالالال گل نازم

 تويي سرو سرافرازم

 تويي سرو و تويي كاجم
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 يي تاجمتويي افسر تو

 الالالال گل نرگس

 نباشم دور ز تو هرگز

 هميشه در برم باشي

 چو تاجي بر سرم باشي

 الالالال گل مريم

 چه گويم از غم و دردم

 غم من در دلم پنهان

 بيا اين جا بشو مهمان

 الالالال گل مينا

 بخواب آروم گل بابا

 بابا رفته سفر كرده

 الهي زودي برگرده

 الالالال گل شب بو

 مي كند جادو نگاهت

 ببينم چشم شهاليت

 به زير آن كمان ابرو

 الالالال گل پونه

 انار كردم واست دونه

 انار سرخ ياقوتي

 بخور اي گل نگير بونه

 الالالال گل صدپر

 نشه هرگز گلم پرپر

 بمون با من گل خندان

 نبينم چشم تو گريان

 الالالال گل الله

 مي ريم فردا خونه خاله

 نديدم خاله جانت را

 االن چندين و چند ساله

 الالالال گلم خوابيد
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 به رويش نور َمه تابيد

 الالالال گلم زيباست

 براي من همه دنياست

 الال الال بخواب آروم

 

صداي هق هقم بلند شد. چه کار مي کردم؟ خدايا خودت يه راهي جلوي پام بذار، خودت کاري کن که بتونم توهان رو راضي 

خدايا هميشه دستم رو گرفتي، هميشه بلندم کردي، هميشه يار غم و غصه هام بودي، پس اين يه  کنم که من مثل آهو نيستم!

 .بار هم روم رو زمين ننداز و اين يک بار هم دستم رو بگير! خودت کمکم کن خدا جونم

 .بلند شدم و تو آينه نگاه کردم، بايد يه کاري بکنم

 «!من گليام، مي تونم هر کاري بکنم»

 «!د برفي، حرکت کن. تو بايد دل شاهزاده رو نرم کني هر چند که اون شاهزاده مال تو نباشهآفرين سفي»

 «!پس پيش به سوي موفقيت»

احساس گشنگي مي کردم و دلم بد ضعف مي رفت. آروم از اتاقم اومدم بيرون و به دور و برم نگاه کردم. توهان رفته بود! لب 

 .د آخه؟ مي خواستم برم براش توضيح بدمو لوچه ام آويزون شد، براي چي رفته بو

بي خيال، االن يه ناهار خوشمزه مي پزم و ظهر از دلش در ميارم. با اين که دلم از گشنگي قار و قور مي کرد، به يه ليوان 

م چايي راضي شدم تا عوضش ظهر زياد بخورم. هميشه همه مي گفتن الزانياهاي من معرکه مي شه، حاال امتحان مي کنم ببين

 !توهان خوشش مياد يا نه؟

 .مواد الزم رو آماده کردم و شروع کردم به درست کردن الزانيا

همه ي کارهام رو کرده بودم و ساالد هم درست کرده بودم. الزانيا آماده بود که بره تو فر، ژله ها رو هم گذاشته بودم تو 

 .ستم بندازم رنگين تر شهيخچال که ببنده. هر کاري مي تونستم کردم که سفره اي که مي خوا

ساعت دوازده بود، تا الزانيا مي پخت، يک بود و توهان هم بر مي گشت. با همين فکر الزانيا رو گذاشتم توي فر و روي 

 !صندلي ولو شدم. آخ، چه قدر کار کرده بودم. يادم نمياد تا به حال اين قدر زحمت کشيده باشم

 .ر رو اون انجام مي دادماشاهللا نرگس آچار فرانسه بود، همه کا

 :يک دفعه گوشيم زنگ خورد، فکر کردم نرگسه و زير لب گفتم

 !چه حالل زاده -

 :گوشي رو برداشتم و با لحن با نمکي گفتم

 .الو، بفرماييد -

 !سالم نارفيق. بابا صد رحمت به خشايار. باز يه حالي از ما مي پرسه، تو که اصال يادت نميفته من زنده ام يا مرده -

 :جيغ کشيدم

 .واي طاها! آخ ديوونه چه قدر دلم برات تنگ شده بود -

 .آره، اگه دلت تنگ شده بود که يه زنگ مي زدي -

 ...طاها جوني به خدا من مقصر نيستم. باور کن اين چند وقت اين قدر سرم شلوغ بوده که -
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ليل خجالت بکش، شوهر کردي يادت رفت يه آقاي خوش بله بله مي دونم. خدايا از اين زن ها نصيب ما هم بکن. بابا شوهر ذ -

 تيپي به اسم طاها وجود داره؟

 !بچه پر رو! خوش تيپ؟ اوهو، ديگه چي؟ اعتماد به نفس کاذب داريا -

 .اگه اعتماد به نفس کاذب بود که همه دخترا برام له له نمي زدن -

 .ما که نديديم -

 .پاشو يه روز بيا دانشگاه تا ببيني -

 .بابا قبول! خب يکي از همين ها رو بگير ديگه. داري مي ترشي ها! سي سالتهخب  -

باز صداش غمگين شد. هميشه همين طور بود، هر وقت بحث عشق و عاشقي پيش مي اومد طاها عوض مي شد، و از اون 

به من و پسر شيطون و بازيگوش يه طاهاي آروم و ساکت درست مي شد. به هيچ کس هم نمي گفت چشه، به خصوص 

خشايار. هميشه هر وقت باهاش در رابطه با اين موضوع حرف مي زدم پا مي شد مي رفت يا بحث رو عوض مي کرد. انگار 

 !مي ترسيد رازش برمال بشه

 :آروم صداش کردم

 !طاها؟ -

 .جان طاها، بگو عزيزم -

 .فردا صبح بيا مخفيگاه -

 چرا آخه؟ اون جا چه کار داري؟ -

 .بياسوال نپرس فقط  -

 آخه توهان خان چي؟ به اون مي خواي بگي کله سحر کجا مي خواي بري؟ -

 .حاال يه کاريش مي کنم -

 !گليا حق نداري بهش دروغ بگي -

 اگه دروغ نگم چي بگم؟ -

گليا بار آخريه که مي گم تو حق نداري به شوهرت دروغ بگي. اين کار درست عين خيانته و منم نمي خوام به خاطر من  -

 !طه ي شما بد بشهراب

 ...طاها تو داداشم -

آره عزيزم داداشتم، تو هم خواهر مني؛ ولي توهان ممکنه يه فکر ديگه بکنه! حاال هم برو شب بهت زنگ مي زنم ببينم چي  -

 مي شه. کاري نداري سفيد برفي خانوم؟

 :خنديدم و گفتم

 .طاها خيلي دوستت دارم، اندازه ي خشايار -

 .فيد برفي. حاال برو، خداحافظمنم دوست دارم س -

 !خداحافظ داداش طاها جونم -

نمي دونستم چه کار بايد کنم! بايد مي رفتم پيش طاها ولي توهان رو چه کار کنم؟ امکان نداره بهش دروغ بگم، ولي اگه 

 .راستش رو هم بگم که کار رو بدتر مي کنم
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بدشم بياد باز هم من عذاب وجدان ندارم که مخفي کاريم مثل ولي ترجيح مي دم بهش راستش رو بگم اين طوري اگه از من 

 .خيانته! آره، راستش رو مي گم

 .بوي الزانيا کل آشپزخونه رو برداشته بود

 «.خدا کنه توهان خوشش بياد»

 «!گليا، خيلي خلي»

 «وا چرا؟ خب اگه نياد چي؟ يعني ممکنه توهان نياد خونه؟»

 «ه بياد قربون صدقه ات هم بره؟پ ن پ مي خواي با اون شاهکارت پاش»

 :بلند داد کشيدم

 !نه، حتما مياد -

 :صداي توهان از پشت سرم باعث شد دو متر بپرم هوا

 از تيمارستان در رفتي، آره؟ -

 :دستم رو گذاشتم رو قلبم و گفتم

 !چته؟ سکته کردم خب -

 :لبخند کجي زد و به فر نگاه کرد. بعد آروم رفت سمت اتاقش و گفت

 !مي رم بخوابم، عصر بخير من -

 :نه، نبايد اين فرصت رو از دست بدم، آروم صداش کردم

 توهان؟ -

 :بدون اين که برگرده گفت

 بله؟ -

 ناهار خوردي؟ -

 .نه -

 گشنت نيست؟ -

 :سرش رو برگردوند طرفم و گفت

 .دارم از گشنگي تلف مي شم -

 الزانيا دوست داري؟ -

 .آروم پلک زد

 :لبخندي زدم و گفتم

 !بيا ناهار بخوريم، مثل دوتا دوست -

 .برگشت و آروم اومد سمت آشپزخونه، صندلي رو کشيد کنار و روش نشست

 :منم نشستم و گفتم
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 مي شه تا قبل از اين که غذا حاضر بشه باهات حرف بزنم؟ -

 :نفس عميقي کشيد و گفت

 !مي شنوم -

 لطفا وسط حرفم جفتک ننداز، باشه؟ -

 .مب*و*سخنده هاي قشنگش، از اون هايي که دوست داشتم چال گونش رو ب بلند خنديد. از اون

 خنده هات تموم شد؟ اجازه دارم حرف بزنم؟ -

 .بفرماييد خانوم -

 ...من نه با شهريار خان دوستم نه باهاش رابطه اي دارم. اون روز هم -

 ...گليا -

 .مي خواي بگوتوهان قول دادي وسط حرفم نپري. بذار حرفم رو بزنم بعد هرچي  -

 :با عصبانيت نگاهم کرد و گفت

 !بگو -

اون روز مي خواست راجع به خودش، آهو و تو حرف بزنه. اون آخر هم تقصير خودم بود نه ايشون. من، من بهش اعتماد  -

ولي اون هم دارم. هر چه قدر هم تو و ديگران ازش بد بگين من باز هم به نظرم شهريار خان آدم خوبيه. درسته اشتباه کرده، 

دقيقا اشتباه تو رو کرده. اون هم عاشق هموني شده بود که تو عاشقش شده بودي. پس گناه تو و شهريار درست مثل همه. 

 .آره درسته من اشتباه کردم و نبايد دستش رو مي گرفتم، کار واقعا بدي کردم ولي حاال پاش ايستادم. معذرت مي خوام

 .ه نمي دونستم بايد چي بگمهمين طور خيره نگاهم مي کرد، ديگ

 :توهان صورتش رو جمع کرد و گفت

 !حاال مي شه ناهار بخوريم؟ خيلي گشنمه -

 .بهش خيره شدم. با لبخند کوچيکي نگاهم مي کرد. سريع از جام بلند شدم و الزانيا رو از تو فر در آوردم

ا خوشش اومده که اين قدر قشنگ مي خوره! با توهان با اشتها مي خورد. کامال مشخص بود چه قدر گشنشه. واي خدا حتم

 :اين که گشنش بود ولي بازم شيک غذا مي خورد؛ آروم و آهسته. همين طور بهش نگاه مي کردم که يه دفعه گفت

 !منو نخور غذات رو بخور -

با لبخند نگاهم کرد و غذا پريد توي گلوم. همين طور سرفه مي کردم. برام يه ليوان آب ريخت و داد دستم. آب رو سر کشيدم. 

 :گفت

عادت داري لقمه هاي ديگران رو بشمري؟ آخه دختر خوب، اين طوري که تو به آدم نگاه مي کني غذا از گلوم پايين نمي ره  -

 !که

سرم رو انداختم پايين. اي الهي بميري گليا! هي بايد خودت رو جلو اين ضايع کني؟ خنديد و دوباره مشغول خوردن شد. حاال 

 .ش بود! بايد قضيه ي طاها رو بهش مي گفتموقت

 توهان؟ -

 بله؟ -

 .من فردا صبح ساعت پنج يا شش مي خوام برم يه جايي -
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چنگالي که دستش بود رو گذاشت کنار بشقابش و بهم خيره شد. نمي فهميدم چشه! ناراحته؟ عصبانيه؟ مثل يه مجسمه بهم 

 :خيره شده بود! دوباره گفتم

 .از دوستام مي رم پهلوي يکي -

 :همين طور که بهم زل زده بود گفت

 کله سحر مي ري پيش يکي از دوستات؟ -

 !آره -

 نيست؟« ش»آها. مي گم احتماال اول اسم دوستت  -

 :فهميدم منظورش شهرياره! اي خدا اين چرا اين قدر شکاکه؟ با عصبانيت گفتم

 !نخير نيست -

 .چه جالب -

 :دايي عصبي گفتماَه فکر مي کنه دروغ مي گم. با ص

 !دوستم که مي رم پيشش طاهاست -

 :چشماش رو ريز کرد. يهو شروع کرد به دست زدن. وا، خله ها! اين چرا اين طوري مي کنه؟ خنده اي عصبي کرد و گفت

 !بابا ماشاهللا، تو آخرشي ديگه. جلوي مثال شوهرش داره مي گه مي خوام برم پهلوي دوست پسرم -

 :جيغ کشيدم

 وست پسر؟ها؟ د -

 :از جاش بلند شد و رفت سمت در بيرون. داد کشيدم

ِد آخه اگه من مي خواستم برم پهلوي دوست پسرم که نمي اومدم به تو بگم! طاها همون پسرست که شب عروسي ديديش،  -

 !بهم مي گفت سفيد برفي! دوست من و خشاياره، مثل برادرم مي مونه

قدماي بلند خودش رو رسوند بهم. تقريبا خودش رو چسبونده بود به من ولي از جا  برگشت. نگاهش باز ترسناک شده بود. با

تکون نخوردم. همين طور توي چشماش نگاه مي کردم. چشماي نقره ايش از عصبانيت برق مي زد. گرماي نفساش مي خورد 

 :به صورتم و باعث مي شد مورمورم بشه. چونم رو گرفت توي دستش و محکم فشار داد و گفت

فکر مي کني من خرم؟ آره؟ چرا فکر کردي مي توني با يه ناهار خرم کني؟ بچه جون با کي داري بازي مي کني؟ با کسي که  -

 يه زماني عاشق بوده؟ من تمام اين دروغات رو از حفظم! ها؟ چيه؟ فکر کردي اين قدر خرم؟

 :همين طور بهش خيره شده بودم، داد کشيدم

دروغ رو از هم تشخيص نمي دي! خري که منم مثل اون زن عوضيت مي بيني. خري که فکر  آره خري، خري که راست و -

مي کني با داشتن اين حلقه توي دستم مي رم دنبال يه مرد ديگه! آره شوهرم نيستي، ولي به قول خودت اسمم توي 

ا هميشه مثل خشايار بوده برام. برام شناسنامته. همون اسم حرمت داره. من اون قدر نفهم نيستم که اين حرمت رو بشکنم! طاه

 !مهم نيست باور مي کني يا نه، من حقيقت رو گفتم. هرجور مي خواي فکر کن

 :سرم رو کشيدم کنار و از کنارش گذشتم. دم در اتاقم ايستادم و قبل از اين که وارد اتاقم بشم گفتم

 .فکر مي کني نيستم ناهارم نوش جانت. فقط مي خواستم بهت حالي کنم من اون آدمي که -

 .در اتاق رو کوبيدم و روي تختم نشستم
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به ساعتم نگاه کردم، دقيقا پنج و نيم بود. از بس عصباني بودم فقط دو ساعت خوابيده بودم. نمي دونستم چه کار بايد بکنم. 

 !موندم چه غلطي بايد بکنممي دونستم اگه توهان رو راضي نکنم که طاها فقط برادرمه، به شکي که داشت دامن مي زنم. حاال 

دوباره جلوي آينه ايستادم. پالتوي شيري رنگي رو که نرگس برام خريده بود رو پوشيده بودم با يه شلوار جين يخي و چکمه 

هاي بلندم. حتي همون برق لب ساده ي هميشگي رو هم نزده بودم. اصال دلم نمي خواست توهان رو عصباني کنم. لباس هامم 

نه تنگ. شال پشمي سفيدم رو سرم کردم و بدون هيچ حرفي رفتم سمت اتاق توهان. جلوي اتاقش ايستادم، دستم  نه کوتاه بود

رو آوردم باال که در بزنم ولي اگه خواب باشه چي؟ نه بابا، توهان سحر خيزه، سر ساعت پنج بيدار مي شه! دلم آشوب بود. 

 :ال و در زدم. به ثانيه نکشيد که صداي توهان اومدواقعا مونده بودم که چه کار کنم. دستم رو بردم با

 .بيا تو -

 :اَه. انگار داره با کلفتش حرف مي زنه بچه پر رو! رفتم داخل اتاقش، با صدايي که هيجان توش مشخص بود گفتم

 .صبح بخير -

 .بجاي اين که جوابم رو بده به سر تا پام نگاه کرد و با خونسردي بهم خيره شد

 حاضر بشي؟ مي شه لطفا -

 :پرونده اي که دستش بود رو انداخت روي ميز و گفت

 براي چي بايد حاضر بشم؟ -

 !براي اين که منو برسوني -

 بله؟ مگه من رانندتم؟ -

 .نخير، مثال شوهرمي. خير سرت وظيفته برسونيم! در ضمن مي خوام بياي اون جا که بعدا بهم تهمت نزني -

ندارم. شما هم بهتره برين به قرارتون برسين. يه وقت دير مي کني طاها خان نگران مي  من وقت اين مسخره بازي ها رو -

 .شن

اين ديگه داره حال منو به هم مي زنه، ديگه شورش رو در آورده. رفتم سمت کمد اتاقش و يه بلوز سفيد با ژاکت قهوه اي و 

 :شلوار جين مشکي در آوردم و انداختم روي تخت و با عصبانيت گفتم

همين االن اين ها رو بپوش. من حال ندارم بهم تهمت بزني. ترجيح مي دم بهت بگم کدوم گوري مي رم. حاال زود باش اين  -

 .ها رو بپوش

از اتاقش اومدم بيرون و روي مبل نشستم. آره، کار درست همينه. بايد توي اون مخ نداشتش فرو کنم من با هيچ خري دوست 

بيرون. مثل هميشه خوشتيپ، ولي اون لباس هايي رو که من گذاشته بودم بيرون رو نپوشيده بود. يه نيستم. ده دقيقه بعد اومد 

بلوز بافتني آبي پوشيده بود با شلوار پارچه اي مشکي و کفشاي اسپرت سفيد. سوييچش دستش بود. کامال مشخص بود 

 !دوست داره بره و ببينه من مي خوام کجا برم

 :در. جلوي پرادو ايستادم و دستم رو دراز کردم. توهان با تعجب نگاهم کرد و گفتبدون هيچ حرفي رفتم سمت 

 ها؟ چيه؟ چرا مثل گداها دستت رو دراز کردي؟ -

 .سوييچ رو بده -

 چي؟ مي خواي رانندگي کني؟ -

 !اگه مشکلي نداره بله -

 .برو بابا من هنوز جوونم، نمي خوام به اين زوديا بميرم -

 !رو بلد نيستي، بده به منآخه تو که راه  -
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 :سوييچ رو گذاشت توي دستم و گفت

 .گليا مرگ من مثل آدم رانندگي کنيا. حال و حوصله بيمارستان ندارم -

 .برو بابا -

يک ساعت توي راه بوديم تا باالخره رسيديم. مخفيگاه من و خشايار و طاها که البته يه خرابه ي خيلي باحال بيرون از شهر 

خشايار و طاها يه کوچولو درستش کرده بوديم ولي بازم خرابه به حساب مي اومد. از وقتي بچه بوديم اينجا  بود! با کمک

 :مخفيگاهمون بود. با توهان رفتيم سمت مخفيگاه که توهان پرسيد

 اينجا ديگه کجاست؟ -

 .فقط دنبالم بيا -

 :آروم رفتيم توي خرابه. طاها رو بلند صدا زدم

 ي؟طاها، طاها کجاي -

 !سالم عرض شد -

 :سريع برگشتم، طاها جلوي خرابه ايستاده بود و به توهان خيره شده بود. به آرومي گفت

 .به به آقا توهان! خيلي خوش اومدين. فکر نمي کردم شما هم بياين وگرنه براتون گاوي گوسفندي چيزي قربوني مي کردم -

 .خيلي عادي باهم دست دادن

 :ناراحتي که نمي فهميدم از چيه گفتتوهان رو کرد به من و با 

 .گليا من سرم خيلي درد مي کنه، عصرم عمل دارم. مي رم توي ماشين دراز بکشم -

 :بعد رو طاها کرد و گفت

 .از ديدنتون خوشحال شدم. ببخشيد، حالم زياد خوب نيست -

 :طاها با مهربوني جواب داد

 .خواهش مي کنم. بريد، راحت باشيد -

بخشيد از خرابه ها رفت بيرون. وا اين که خوب بود! اصال به من چه؟ شونه هام رو باال انداختم و برگشتم سمت توهان با يه ب

طاها. مي خواستم برم بغلش کنم که يهو خودش رو کشيد عقب و با اشاره بهم فهموند که نرم. با تعجب بهش نگاه کردم. بعد 

 :از ده دقيقه گفت

 !عجب شوهر حسودي داريا -

 ، چرا؟وا -

 واقعا نفهميدي ده دقيقه پشت اون ديوار ايستاده بود که ببين منو بغل مي کني يا نه؟ -

 ...دروغ مي گي؟ واقعا توهان -

 .آره بابا! چه قدرم از ديدنم خوشحال شده -

 !حتما خوشحال شده که گفته ديگه -

 رو؟ رگ هاي گردنش رو؟ واقعا نديدي؟گليا تو خري يا خودت رو زدي به خريت؟ اخمش رو نديدي؟ فک منقبض شدش  -

 !نه واال -

 خدايا غلط کردم گفتم يکي مثل اين براي من پيدا بشه. آخه زن اين قدر بي خيال؟ -
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 :با مشت کوبيدم به بازوش و گفتم

 !گمشو ببينم -

 من واقعا شرمنده ام، ببخشيد مزاحم شدم. من گم شدم مي شه بگين پاسگاه پليس کجاست؟ -

 :م و گفتمبلند خنديد

 !ديوونه -

باهم نشستيم روي زمين. به صورت قشنگش نگاه کردم، مردونه و جذاب! چشماي مشکي درشت و کشيده با مژه هاي بلند و 

 !پر، دماغ صاف و کشيده که بر اثر برخورد با توپ بسکتبال يه خورده کج شده بود، لب هاي نازک

 !هوي -

 هوي مي کني؟چته؟ مگه داري با گاوت حرف مي زني که  -

 بابا يه ذره حيا هم خوب چيزيه واال! پنچ روزم از ازدواجت نگذشته چشمت منو گرفته؟ آره؟ -

 طاها قرص توهم زدي؟ يا مثال قرص اعتماد به نفس؟ -

 :خنديد و گفت

 شوخي کردم! خب؟ -

 !خب به جمالت -

 نه منظورم اينه که براي چي گفتي بيام اينجا؟ -

فهميدم توي دل طاها چي مي گذره. اون داداشم بود، هميشه همه چيزش رو بهم مي گفت، پس االنم يهو جدي شدم. بايد مي 

 !بايد بگه

 طاها؟ -

 جان؟ -

 .مي خوام ازت يه سوااليي بپرسم -

 .من آمادم قربان -

 طاها من خواهرتم، مگه نه؟ -

 .آره عزيز دلم، تو خواهرمي -

 طاها تا به حال عاشق شدي؟ -

 .روي لبش خشک شد يه دفعه لبخند

 براي چي همچين سوالي مي پرسي؟ -

 !چون خواهرتم، دلم مي خواد داداشم اين قدر بهم اعتماد داشته باشه که راز دلش رو بهم بگه -

داداشت به تو اعتماد داره، به خودش اعتماد نداره. داداشت يه خِر به تمام معناست. يه خر عوضي که عاشق... عاشق يه  -

 ...زن

 .حرف نزد. صورتش رو گرفتم توي دستم. چشماي قشنگش خيس بودديگه 

 بگو طاها. بگو عاشق کي شدي؟ عاشق کي شدي که اين طوريت کرده؟ عاشق کي شدي که ديوونت کرده؟ -
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 :خودش رو کشيد کنار و گفت

 !بس کن گليا، بس کن! من نبايد بهش فکر کنم، نبايد -

 چرا؟ اون عاشقت نيست؟ -

 !ش مي کنم بس کنگليا ازت خواه -

 بهم بگو. بگو اون زن عاشقت نيست؟ -

 :داد کشيد

 !اون زن لعنتي صاحب داره. اون... اون مال يه آدم ديگس -

خشکم زد. باورم نمي شد! يعني طاها عاشق يه زن متاهله؟ واي نه! دستاش رو گذاشت روي صورتش. به خودش بد و بيراه 

 :مي گفت

 اي چي زر زر کردي؟احمق بيشعور، کثافت عوضي، بر -

 :نمي تونستم تحمل کنم که ناراحت باشه. صداش کردم

 !طاها؟ طاها جوني؟ داداشي؟ منو نگاه کن -

 :برگشت طرفم. سرش رو انداخت پايين. انگار خجالت مي کشيد بهم نگاه کنه. دوباره صداش کردم

 طاها؟ داداش جونم نمي خواي خواهرت رو نگاه کني؟ -

باورم نمي شد! اين طاها بود که داشت گريه مي کرد؟ رفتم جلوش، دستم رو دراز کردم و اشکاي روي سرش رو گرفت باال. 

 :گونه اش و پاک کردم. دستام رو گرفت و گفت

 !خواهري جونم، گل گلي جونم، خانوم کوچولو، سفيد برفي شيطون! قول بده به هيچ کس هيچي نگي! به هيچ کس -

 حتي به خشايار؟ -

 .ايار. گليا اين يه رازه بين من و توحتي به خش -

 باشه داداشي. ولي... ولي طاها بهم بگو عاشق کي هستي؟ -

 :سرش رو تکون داد و گفتم

 .نه نبايد بگم! اگه بگم از من متنفر مي شي -

 چرا؟ چرا بايد ازت متنفر شم؟ -

بم بره بيرون. دعا کن بهش فکر نکنم. دعا کن گليا برو. برو شوهرت منتظرته. برو فقط دعا کن. دعا کن فکرش از ذهن و قل -

 !به ناموس يکي ديگه نگاه نکنم! حاال هم برو، فقط برو

 :مي دونستم مي خواد تنها باشه. دستم رو براش تکون دادم و گفتم

 .داداشي يادت باشه من هميشه هوات رو دارم. خداحافظ -

ان خواب بود. چه قدر قشنگ مي خوابيد! عين بچه ها پاک و لبخندي زد و سرش رو انداخت پايين. رفتم توي ماشين، توه

معصوم! چي مي شد تو عاشقم بودي، منم عاشقت بودم؟ چي مي شد يه زن و شوهر واقعي بوديم؟ ناخودآگاه سرم رفت جلو. 

 !مش ولي هنوز اون قدر خل نشده بودم. سرم رو دوباره بردم عقب ولي داشتم ديوونه مي شدمب*و*سدلم مي خواست ب

 :صداش کردم رسيديم در خونه. توي پارکينگ ماشين رو پارک کردم. مي خواستم برم بيرون که يادم افتاد توهان خوابه. آروم

 توهان؟ -
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 !سريع بيدار شد وا چه خوابش سبکه

. يه دقيقه کپ کردم! توهان خيلي شاد و سرحال از ماشين پياده شد و رفت داخل خونه. همين طور به رو به روم خيره مونده 

 :عه به خودم اومدم و با عصبانيت گفتمبودم. يه دف

 يد؟ب*و*سعوضي! براي چي منو  -

 :با خشم رفتم توي خونه. به مبل تکيه داده بود و منو نگاه مي کرد. رفتم جلوش و داد زدم

 يدي؟ب*و*سبه چه حقي منو  -

 :خيلي خونسرد و آروم گفت

 !يدمتب*و*سيدي، ب*و*سهرچي عوض داره گله نداره. منم به همون حقي که تو منو  -

 ...خشک شدم اين... اين از کجا فهميد من

 :خنده ي بلندي کرد و رفت سمت اتاقش و گفت

ي، اول مطمئن شو کامال خوابه. آها! در ضمن مطمئن شو خوابش ب*و*سگليا يادت باشه اگه يه وقت خواستي يه آقايي رو ب -

 .سنگينه

م رو بکوبم تو ديوار! نه نه اول سر توهان رو مي گرفتم با دوباره بلند خنديد و رفت توي اتاقش. يعني دلم مي خواست سر

گوشت کوب له مي کردم، بعد سر خودم رو مي زدم به ديوار! خدايا، يعني بدبخت تر و احمق تر از من جايي پيدا مي شه؟ دلم 

 .مي خواست خودم رو دار بزنم

و سرم رو گرفتم بين دستام. يهو توهان يادم رفت،  با حرص رفتم توي اتاقم و در با شدت کوبيدم به هم. روي تختم افتادم

صورت مردونه ي طاها اومد جلوي چشمم. يه پسر خوشتيپ و خوشگل با وضع مالي متوسط. استاد دانشگاه بود! فوق 

ليسانس روانشناسي داشت. راست مي گفت. دانشجوهاي دخترش براش سر و دست مي شکستن! يهو خم شدم. نکنه طاها 

 !منه؟ نه، يا خدا نه عاشق... عاشق

نه، نبايد اين طوري باشه! نبايد طاها عاشق من باشه! نه، يا خدا خودت کاري کن که فکر اون زن از سرش بره بيرون! چه 

من باشم چه هرکس ديگه اي. سرم رو گرفتم بين دستام. حالم بد بود، احتياج به يه شادي داشتم، به يه خوشحالي، به يه خبر 

 در اومد. از جام بلند شدم و رفتم توي سالن. ساعت هشت صبح بود. يعني کي مي تونست باشه؟خوب! يهو صداي 

رفتم سمت آيفون. يه آقايي بود هم سن و سال توهان. تا مي خواستم بگم کيه توهان اومد توي سالن و با دست بهم اشاره کرد 

 :که جواب ندم. گوشي رو آروم گذاشتم سر جاش و گفتم

 م؟چرا جواب ند -

 :اومد طرف آيفون و گفت

 .چون دوسِت منه -

 .خب باشه. منم ميام ازش پذيرايي مي کنم و مي رم -

 :چشم غره ي وحشتناکي بهم رفت و بلند گفت

 .پاشو برو توي اتاقت، تا نگفتمم بيرون نيا -

 وا، براي چي؟ -

 :داد کشيد

 پاشو برو ديگه! مي فهمي چي مي گم؟ -
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يدتم، نه به ب*و*سن که تا دو دقيقه پيش حالش بد بود! بغض کردم. نه به يه ساعت پيشش که از تعجب خشکم زده بود. اي

 :االن که داره سرم داد مي زنه! دوباره داد کشيد

 !ِد برو ديگه -

نبايد جلوش گريه مي کردم. سريع رفتم سمت اتاقم و روي تختم افتادم. براي اين که جيغ نزنم با مشت هاي محکم بالشم رو مي 

دم. داغي اشکام رو روي گونه هام حس مي کردم. باالخره که خسته شدم بالش رو بغل کردم و به هق هق افتادم. بي شعور ز

 !براي چي سرم داد کشيد؟ من که کاريش نداشتم! از خداشم باشه من از دوستش پذيرايي کنم

 .دوباره اون صداي لعنتي بلند شد

 «!ان نمي خواست تو جلوي دوستش بيايتو؟ گليا بس کن. خودت مي دوني چرا توه»

 «من از کجا بايد بدونم؟»

 «!گليا؟ منو خر فرض کردي يا خودتو؟ تو خوب مي دوني که توهان شرمش مياد تو رو به عنوان زنش معرفي کنه»

 «!خفه شو. مگه من چمه؟ از خداشم هست»

 «ني؟گليا يه نگاه به خودت بنداز، يه نگاه به توهان بنداز! فرقي نمي بي»

 «يعني چي؟»

 «...گليا تو انگار يادت رفته کي هستي؟ تو بچه ي يه معتاد الکلي که معلوم نيست»

 «!خفه شو! ازت خواهش مي کنم خفه شو»

مگه دروغ مي گم. گليا خونه ي توهان توي زعفرانيست، خونه ي تو کجاست؟ باباي اون يکي از دکتراي معروف ايرانه، »

که توهان مي پوشه همه از بهترين مارکاي دنياست، لباس هاي تو چي؟ اون توي آمريکا درس باباي تو کيه؟ لباس هايي 

خونده، تو کجا درس خوندي؟ اون توي يه خونه ي هزار متري زندگي کرده، تو کجا زندگي مي کردي؟ اون هرشب صد نوع 

 «غذا جلوش بوده، تو به غير از نون و پنير چيز ديگه اي مي خوردي؟

 :ناله کردم

 «!خفه شو، تو رو خدا ساکت شو»

گليا سر خودت رو شيره نمال. تو عکس آهو رو ديدي! تو کجا و اون کجا؟ لباس هاي اون کجا و تو کجا؟ عشوه هاي اون »

کجا و تو کجا؟ و از همه مهم تر، خوشگليِ اون کجا و قيافه ي تو کجا؟ داري به چي دل مي بندي گليا؟ به مردي که مي دوني 

يست؟ نکنه واقعا فکر کردي سفيد برفي هستي؟ يه سفيد برفيِ خوشبخت که قراره شاهزاده بياد دنبالش و مال تو ن

 «دش؟ اون شاهزاده هم توهانه، آره؟ب*و*سب

  .صداي خنده هاي بلندي تو سرم مي پيچيد. هق هقم بلند و بلندتر مي شد. در اتاقم يه دفعه باز شد

نمي تونستم! سريع اومد جلوم. ترسيده بود، انگار فکر کرده بود اتفاقي برام افتاده! داد توهان بود. نمي خواستم گريه کنم ولي 

 :کشيد

 چته؟ چي شده؟ چرا گريه مي کني؟ -

 :دادش باعث شد بيشتر گريم بگيره. مي لرزيدم و گريه مي کردم. اين دفعه آروم تر گفت

 !گليا؟ گليا جان چته؟ ِد المذهب حرف بزن ببينم چه مرگته -

صداش استرس داشت. مي ترسيد چيزيم شده باشه. تنها کلماتي که تونستم بگم چند تا حرف بي معني بود. مي خواستم بگم 

بغلم کن! مي خواستم بگم بگو که اون صداي لعنتي چرت مي گفت! مي خواستم بهم بگه منم مثل آهو خوشگل و خوبم. مي 

 !خواستم بگه که از بودن من خجالت نمي کشه

 :يدداد کش
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 حرف بزن لعنتي. چته؟ کسي اذيتت کرده؟ با کسي حرف زدي؟ -

 ...توه... توهان... توهان -

 جانم؟ جان توهان؟ چي شده خانوم کوچولو؟ چت شده؟ -

 :يه نفس عميق کشيدم. هق هقم رو خفه کردم. از جام بلند شدم و داد کشيدم

 !از اتاق من برو بيرون -

 :د زدمبا تعجب نگاهم مي کرد. دوباره دا

 !گمشو بيرون -

 :اومد طرفم. خواست بازوم رو بگيره که جيغ کشيدم

 !به من دست نزن. به خدا دستت بهم بخوره خودم رو مي کشم -

 :آروم گفت

 گليا؟ گليا چي شده؟ چرا اين طوري شدي؟ -

 !به تو هيچ ربطي نداره. گمشو برو به دوستت برس. نترس نميام جلوش که آبروت رو ببرم -

 :ش در هم رفت. دوباره با صداي آرومي گفتصورت

 ...چي مي گي گليا؟ چرا بايد آبروم رو ببري؟ من فقط -

 :وسط حرفش پريدم و گفتم

چيه؟ شرمت مي شه بگي زنم دختر ممد ترياکيه؟ شرمت مي شه بگي هر يه شب در ميون گشنه مي خوابيده؟ شرمت مي شه  -

 ...بگي

 :داد کشيد

 چيه مي گي؟بس کن. اين شر و ورا  -

شر و ور نيست، عين حقيقته! شرمت مي شه، مگه نه؟ خيلي بد مي شه اگه دوستات بفهمن زنت توي پايين ترين نقطه ي  -

شهر زندگي مي کرده؟ برات افت داره بفهمن براي اين که به داداشش کمک کنه سر کوچه آدامس مي فروخته؟ شرمت مي شه 

 ش عروسک بخرن خودش با گل و کاه براي خودش عروسک درست مي کرده؟بفهمن به خاطر اين که پول نداشتن برا

 :همين طور بهم خيره شده بود. انگار سر در نمي آورد چي مي گم. دوباره داد کشيدم

چيه؟ تا به حال آدم بدبخت نديدي؟ واال حق داري. حق داري چون هميشه توي سفرتون کباب بوقلمون، مرغ بريون و هزار  -

ارديگه بوده. حق داري چون شبا روي بالش پر قو مي خوابيدي. حق داري چون تفريحتون کم کمش رفتن به کوفت و زهر م

دبي و ترکيه بوده. ولي من چي؟ من که توي کل بچگيم غير از نون و پنير هيچي نخوردم. من که بعضي شبا به خاطر اين که 

زيدم. من که بزرگ ترين تفريحم اين بوده که با بچه هاي کوچه خشايار يخ نکنه پتوم رو مينداختم روش و خودم تا صبح مي لر

  مون يه قل دو قل بازي کنم. شرمت مي شه مگه نه؟ شرمت مي شه از دوستات پذيرايي کنم، آره؟

 :اومد جلوم، دستام رو گرفت. جيغ کشيدم

 !ولم کن. ولم کن عوضي. ازت بدم مياد، ازت بدم مياد -

 !سينش. همين طور ايستاده بود. انگار منتظر بود خالي بشمبا مشت محکم مي کوبوندم به 
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ديگه نا نداشتم، کلي زده بودمش ولي آروم نشده بودم. دستام رو انداختم کنار ولي همچنان هق هق مي کردم. محکم بغلم کرد. 

م رو آروم نوازش سرم يه تکيه پاه پيدا کرد، سينه اش! سرم رو محکم تر فشار دادم. دستش رو گذاشت روي سرم و موها

 .کرد

سرم رو آورد باال. به چشماش نگاه کردم. با اين که سرد و خشن بود ولي چشماش پر از مهربوني بود. پر از آرامش، پر از 

محبت! همين طور بهش نگاه مي کردم. اون هم همين طور. نگاهش رو از روي چشمام برداشت و کل صورتم رو بر انداز 

دهنش رو قورت داد. نگاهش رفت روي چشمام و دوباره برگشت. نگاهش بين چشم ها و لب هام در  کرد. به لبام که رسيد آب

نوسان بود! سرش رو آروم آورد نزديک صورتم. ضربان قلبم تند شده بود! بازم بوي عطرش ديوونم کرده بود. صداي تپش 

رو آروم کج کرد، فاصله به صفر رسيد! احساس  قلبم باعث مي شد آروم بلرزم. فاصله ها کم تر شد، بهم نزديک تر شد، سرش

 کردم قلبم براي يه ثانيه ايستاد، دستاي سردم رو توي دستاي گرمش گرفت و آرامش وجودمو پر کرد

احساس مي کردم قلبم داره از جاش کنده مي شه. يه حس خاصي داشتم، يه حس خوب و بد! اگه خجالت نمي کشيدم دستام رو 

ي کردم و منم همراهيش مي کردم. صداي نفساي بلند خودم رو مي شنيدم. توهان آروم عقب کشيد. به دور کمر توهان حلقه م

 !چشمام نگاه کرد، انگار داشت مي گفت معذرت مي خوام

 :آروم سرش رو آورد دم گوشم و با صداي گرفته اي گفت

ره. يهو ديدي زل زده بهت. منم که مي دوني من اگه گفتم نيا جلوي دوستم، براي اين بود که کيان اختيار چشماش رو ندا -

 !قاطي کنم هيچي نمي تونه جلوم رو بگيره. نمي خواستم باهاش دعوا کنم، همين

 .گليا اگه کاري کردم که باعث شده ناراحت بشي معذرت مي خوام -

ايه که هنوزم جاش مي سوخت. روي تخت نشستم. ولي مگه من ناراحت بود؟ نه اصال! من از  هب*و*سفهميدم منظورش 

ه ام با عشقم باشه ولي... ب*و*سه ي توهان لذت برده بودم! دستم رو کشيدم روي لبام. هميشه دوست داشتم اولين ب*و*س

 !مگه توهان عشقمه؟ نه نيست! نه نه، هست

ش لذت ب*و*سان عشقم نيست براي چي وقتي اومد نزديکم هلش ندادم؟ براي چي از توي آينه يه خودم نگاه کردم. اگه توه

 ...بردم؟ براي چي

سرم رو تکون دادم. توهان مال من نبود، هيچ وقتم مال من نمي شد! اون قلبش جايي براي من نداره. آره، منم عاشقش نيستم! 

م رو مي شکستم. آره، اين درسته! به خودم توي آينه يه وابستگيِ بچگانه ست. من نبايد به خاطر کسي مثل توهان غرور

 .لبخندي زدم و دوباره روي تختم خوابيدم

 

*** 

 

به کمرم پيچ و تابي دادم و از جام بلند شدم. چشمام رو ماليدم و آروم از اتاق رفتم بيرون. هوا تاريک بود، فقط نور آباژور 

شب بود! خدا براي چي منو خرس قطبي نيافريده؟ من در تعجبم! از توي راهرو روشن بود. به ساعتم نگاه کردم. سه نصِف 

 !ساعت نه صبح تا همين االن يه کله خوابيدم، ماشاهلل

پاورچين پاورچين رفتم سمت آشپزخونه. چراغ رو روشن کردم و رفتم سمت يخچال. يه بطري آب بيرون آوردم و يه نفس سر 

کرده بودم. واي کتلتاي نرگس عالي بودن! نرگس! چه قدر دلم براي نرگس کشيدم. دلم از گشنگي ضعف مي رفت! هوس کتلت 

 .و خشايار تنگ شده! فکر اين که قراره عمه بشم لبخند گشادي آورد روي صورتم

دستم رو گذاشتم روي شکمم. چه قدر دلم مي خواست اين حس رو تجربه کنم، ولي... بي خيال بابا! يه بسته کيک از توي 

و نشستم پشت ميز. با ولع کيک رو مي خوردم. چه قدر گشنم بود. آخ خدا شکرت! يه دفعه صداي در حياط  کابينت برداشتم

  اومد؛ يه متر از جام پريدم. قلبم ديوانه وار مي کوبيد. نکنه دزد اومده؟

ه اي براي دفاع از خودم رو چسبوندم به کابينت، واقعا داشتم از ترس سکته مي کردم. به دور و برم نگاه کردم که يه وسيل

خودم گير بيارم، ولي هيچي نبود. يهو ياد توهان افتادم، توهان مگه خونه نيست؟ خدا جون خودت کمکم کن، صداي در سالن 

 !رو شنيدم و صداي قدم هاي محکم يه آدم، احتماال مرد بود
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بهم نزديک تر مي شد، خودم رو آماده  يا خدا، نکنه باليي سرم بياره؟ اون وقت من بيچاره مي شم! صداي قدم هاش هر لحظه

کرده بودم که با تمام توانم جيغ بکشم. چشمام رو بستم، واقعا وحشت کرده بودم! يهو احساس کردم يکي صورتم رو لمس 

 .کرد. هرچي قدرت داشتم ريختم توي صدام و جيغ کشيدم

رو گرفت توي دستش و سعي مي کرد آرومم يه دفعه برق روشن شد و توهان با چشماي نگران بهم نگاه مي کرد. صورتم 

 :کنه

 .هيش آروم باش گليا! گليا نترس، گليا منم، توهانم! گليا آروم باش -

نمي تونستم جلوي خودم رو بگيرم و همين طور جيغ مي کشيدم. براي ساکت کردنم خم شد سمتم و براي دومين بار اون گرما 

گلوم درد گرفته بود. دستم رو گذاشتم روي قلبم، احساس مي کردم همين  رو حس کردم. آروم رفت عقب، نفس نفس مي زدم و

 !االنه که بايسته

 :دستاش رو گذاشت دور سرم و موهام رو عقب داد و گفت

 !هيش، هيچي نيست. آروم باش، منم، توهانم -

 .سرم رو گذاشت روي سينه اش و فشارم داد

تياج داشتم. غرورم برام مهم نبود و فقط اين مهم بود که االن به توهان از خدا خواسته رفتم توي بغلش، واقعا االن بهش اح

 :احتياج دارم. گريم نگرفته بود، ولي هق هق مي کردم و با صداي بلندي گفتم

 براي چي اين طوري اومدي خونه؟ نمي گي من سکته مي کنم؟ نمي گي از ترس مي ميرم؟ اصال اين وقت شب کجا بودي؟ -

فکر کردم خوابي. صبح که تو خوابيدي بهت يه آرام بخش زدم. احتياج به استراحت داشتي، فکر نمي کردم ببخشيد عزيزم،  -

حاال حاالها بيدار شي! صبح که بهت گفتم، عمل داشتم! عملم هم خيلي طوالني بود و تا همين يک ساعت پيش تو بيمارستان 

 .بودم، حال مريض خيلي بد بود

نداختم پايين، واقعا نمي تونستم بهش نگاه کنم و ازش خجالت مي کشيدم. دستش رو گذاشت زير آروم ازش جدا شدم. سرم رو ا

 .چونم و سرم رو آورد باال، لبخند مهربوني زد. خستگي از صورتش مي باريد و معلوم بود که عمل خيلي سختي داشته

 :با همون لبخند گفت

 .رم از خستگي مي ميرمخوب گل گلي خانوم، يه چايي به ما مي دي؟ به خدا دا -

 :با صداي خش دار و آرومي گفتم

 .آره، برو تو اتاقت برات ميارم -

 .مرسي جوجو کوچولو -

 .بهش لبخندي زدم

آروم رفت سمت اتاقش، تازه به تيپش دقت کردم. يه کت و شلوار طوسي براق پوشيده بود با کراوات خاکستري، خيلي بهش 

 .تا چايي دم کنممي اومد. لبخند آرومي زدم و رفتم 

فنجون چايي رو توي سيني گذاشتم و رفتم سمت اتاق توهان. در زدم، جواب نداد. آروم در رو باز کردم و رفتم تو اتاقش. روي 

تختش خوابيده بود، با همون لباس ها و يه پرونده رو سينه اش افتاده بود. معلوم بود که داشته پرونده رو مي خونده! آروم 

ونده رو برداشتم و الي پوشش گذاشتم و روي ميز انداختمشون. کراوات توهان رو به سختي از گردنش باز برگ هاي الي پر

 .کردم، آروم لحاف رو روش کشيدم و از اتاق اومدم بيرون

روي مبل نشستم و چايي رو خوردم. به در اتاق توهان خيره شدم، خيلي دلم مي خواست برم و يه بار ديگه توهان رو نگاه 

. موقع خواب خيلي بانمک مي شد، نمي تونستم جلوي خودم رو بگيرم. سريع پاشدم و آروم رفتم تو اتاقش و کنار تختش کنم

 .نشستم و به صورتش نگاه کردم
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آروم دستم رو بردم طرف صورتش و با پشت دست نوازشش کردم. سريع دستم رو کشيدم عقب، نمي خواستم بيدار بشه و به 

 !کردم. اتاق خوشگلي داشت! آروم از جام بلند شدم. اگه به من فضول بود، کشوهاش رو هم مي گشتمدور و بر اتاق نگاه 

 .براي اين که فضوليم گل نکنه، سريع از اتاق اومدم بيرون

نيم ساعت بود نشسته بودم روي مبل، حوصله ام سر رفته بود. اي لعنت به اين شانس، خوابم هم نمي اومد. توجه هم به ته 

جلب شد، تا به حال اون جا نرفته بودم. يعني به نظرم اون جا يه محوطه ي ممنوعه بود. توهان با نگاهش بهم هشدار  راهرو

 .داده بود اون جا نرم! داشتم ديوونه مي شدم، هرجوري شده بايد مي رفتم و مي ديدم اون جا چه خبره

ي بود و آخر راهرو يه پلکان بود. از پله ها پايين رفتم، تهش آروم از جام بلند شدم، از دم اتاق توهان گذشتم. راهروي کوتاه

 !مي خورد به يه در، که آروم در رو باز کردم. تاريک تاريک بود. ترسيده بودم، مثل خونه ي ارواح بود

اي آروم چراغ رو روشن کردم. واي، از چيزي که جلوي روم بود تعجب کردم. مثل يه انباري بود؛ يه انباري پر از عکس ه

بزرگ از آهو و روي تمام ديوارهاي اتاق عکس آهو چسبيده بود. پوزخند تلخي زدم؛ خوش به حال آهو، چه قدر توهان 

دوستش داشته! احتماال قبال تمام اون عکس ها به در رو ديوار خونه وصل بوده. به يکي از عکس ها خيره شدم، جذابيت آهو 

واقعي بود، مخصوصا چشماش! چشماي کشيده و خمار ميشي. واقعا من که زن واقعا نفس گير بود و به قول تارا يه آهوي 

 ...بودم ازش خوشم ميومد، چه برسه به شهريار و توهان و

 !نمي دونم چرا بغضم گرفته بود. من حتي انگشت کوچيکه ي آهو هم نمي شدم

از کشيدم. نبايد گريه مي کردم، نبايد! اصال آهو به سريع از اتاق اومد بيرون و از پله ها اومدم باال رفتم تو اتاقم، رو تختم در

 من چه؟ من و سننه؟

 :جلوي آينه نشستم. دلم براي شعراي فروغ تنگ شده بود. سرم رو روي ميز گذاشتم و آروم زمزمه کردم

 

 در دو چشمش گناه مي خنديد

 بر رخش نور ماه مي خنديد

 در گذرگاه آن لبان خموش

 شعله اي بي پناه مي خنديد

 شرمناك و پر از نيازي گنگ

 با نگاهي كه رنگ مستي داشت

 :در دو چشمش نگاه كردم و گفت

 بايد از عشق حاصلي برداشت

 

 سايه اي روي سايه اي خم شد

 در نهانگاه راز پرور شب

 نفسي روي گونه اي لغزيد

 

 .خدا دارم ديوونه مي شمه ي توهان! واي ب*و*سچه قدر شعرش به حال االن مي خورد، 

يه قطره اشک از چشمم ريخت. هر وقت به فروغ و شعراش فکر مي کردم احساساتي مي شدم. صداي موبايلم باعث شد از 

 .جام بلند شم و سريع گوشيم رو از روي تخت برداشتم، طاها بود
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 :نوشته بود

 سالم سفيد برفي، بيداري؟ -

 :جواب دادم

 .که بيدارم به به آقا طاهاي گل، بله -

 چه طوري دختر؟ -

 .خوب -

 !از اين خوبي که تو نوشتي معلومه امشب خيلي بهت خوش گذشته ها -

 .طاها دستم بهت برسه خفت مي کنم -

 !برو بچه، برو بگو بزرگ ترت بياد -

 !طاها قهر مي کنم ها -

 .دم، بعد يه هفته به غلط کردن افتاده بودمي دونستم طاها رو قهر کردن من حساسه. يه بار وقتي بچه بوديم باهاش قهر کر

 :سريع جواب داد

 !نه نه ببخشيد. اشتباه کردم، شما خودت سروري بانو -

لبخندي که روي لبم نشسته بود يه دفعه خشک شد و باز هم اون عذاب وجدان لعنتي اومد سراغم. قبال مطمئن بودم طاها 

من رو دوست داره. همين که باهاش حرف مي زدم باعث مي شد  درست عين داداشمه ولي االن، االن حس مي کنم اون

 !احساس خيانت بکنم، خيانت به توهان

 :طاها نوشت

 چي شد بانو؟ بنده رو عفو کردين؟ -

 طاها؟ -

 جان طاها عزيزم؟ -

 طاها زني که عاشقشي کيه؟ -

 .ده دقيقه جواب نداد. فهميدم عصبي شده

 :بعد از يه ربع گفت

خرم، من نمي فهمم. تو هم هي مي خواي يادم بياري؟ بابا به خدا به پير به پيغمبر قسم از خودم متنفرم.  گليا بس کن! من -

 !متنفرم که به يه زن صاحاب دار چشم دارم. به کسي که ادعا مي کنم عين... بس کن گليا! بس کن

 .چ جوابي نداشتم که بدمديگه مطمئن شده بودم اون زن منم. يعني طاها منو دوست داشت؟ واي خدا، نه! هي

 :دوباره طاها گفت

 .گليا حالم بده. مي رم بخوابم، شب بخير -

 .شب بخير -

 ...گوشيم رو انداختم کنارم. سرم رو بين دستام گرفتم، داشتم ديوونه مي شدم. خدايا کاش فکرم اشتباه باشه. کاش
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اره خوابيده بودم! از جام بلند شدم، حداقل خوبيش اين بود که چشمام رو باز کردم. ماشاهللا خرس قطبي رو هم رد کردم. دوب

 .خيلي سرحال بودم

دستم رو بردم الي موهام و مرتبشون کردم. از اتاق اومدم بيرون و يه راست رفتم سمت آشپرخونه. داشتم از گشنگي مي 

 :مردم. توهان پشت ميز ناهارخوري نشسته بود. تا منو ديد لبخندي زد و گفت

 .، صبح بخيرسالم -

 :خميازه اي کشيدم و با صداي خواب آلودي گفتم

 .صبح... بخير -

 .ببخشيد که ديشب خوابم برد، خيلي خسته بودم -

 .دوباره يه خميازه کشيدم و دستم رو به عالمت باشه تکون دادم

 چايي مي خوري؟ -

 .سرم رو به عالمت آره تکون دادم

 گليا مي دونستي شکل موش کور شدي؟ -

 .ن اين که بفهمم چي مي گه سرم رو تکون دادمبدو

 :يه دفعه صداي قهقهه ي توهان بلند شد. تازه فهميدم چي گفته! چشمام رو سريع باز کردم و عصبانيت گفتم

 !زهرمار! رو آب بخندي. سر تخته بشورنت الهي -

 :يه قلپ از چاييش رو خورد و گفت

 !حرص نخور گل گلي خانوم. پوستت چروک مي شه -

 !ديوونه -

 .چاکري -

 :هردوتامون خنديدم. يه چايي براي خودم ريختم و نشستم پشت ميز. بعد از ده دقيقه توهان گفت

 .راستي گليا براي شب حاضر شو. قراره بريم خونه ي خشايار. آذي جون اين ها هم ميان -

 وا؟ براي چي؟ -

 .براي اين که پاگشامون کنن -

 .آها -

 :تخنده ي آرومي کرد و گف

 .منم االن مي رم مطب. تو تا ساعت پنج و شش حاضر باش -

 .باشه، برو به سالمت -

 :يد و گفتب*و*سکيف سامسونت چرميش رو برداشت و اومد سمتم. روي صورتم خم شد و گونه ام رو 

  !خداحافظ سفيد برفي -
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کامال به چشمام مي اومد. صندل هاي پاشنه  براي آخرين بار به خودم توي آينه نگاه کردم. يه کت و دامن سبز پوشيده بودم که

 .بلند سفيدم رو هم پام کردم. رژ صورتي خيلي کمرنگ زده بودم با ريمل و سايه ي سفيد. واقعا خوشگل شده بودم

 :صداي توهان دوباره بلند شد

 !دير شد گليا، بجنب -

 .اومدم ديگه، اومدم -

ر پرادو ايستاده بود. خواستم يه ذره اذيتش کنم و آروم رفتم پشتش ايستادم مانتوم رو پوشيدم و رفتم سمت پارکينگ. توهان کنا

 :و داد زدم

 !آخ مامان مردم -

سريع برگشت، تو چشماش استرس بود. سرم رو گرفته بودم عقب و قاه قاه مي خنديدم. فکر کردم االن توهان هم مي خنده، 

آوردم پايين و بهش نگاه کردم. زل زده بود بهم و لبخند کوچيکي  ولي صداي خنده اش نيامد. نکنه ناراحت شده بود؟ سرم رو

 .کنج لبش بود. ابروهام رو دادم باال. تعجب کرده بودم، چرا اين طوري نگاهم مي کرد

 :با تعجب گفتم

 چيه؟ آدم نديدي؟ -

 !اتفاقا آدم ديدم، يه سفيد برفي خوشگل نديدم -

م مي گفت سفيد برفي! هميشه از اين که اين طوري صدام کنن خوشم مي اومد، گونه هام داغ شد. براي دومين بار بود که به

 !ولي توهان يه جور خاص مي گفت سفيد برفي. يه جوري که قلبم تاالپ مي افتاد توي شکمم

 :آروم لبخند زدم؛ اومد طرفم و دستام رو گرفت تو دستاش رو گفت

 !مي دونستي خيلي خوشگل شدي؟ -

 :با صداي آرومي گفتم

 .ممنون -

آروم به سر تا پام نگاه کرد. برق تحسيني که تو چشماش بود از هر لذتي برام بيشتر بود. دوباره به اندامم نگاه کرد. چند 

 :لحظه روي ساق پاهام مکث کرد و دوباره بهم نگاه کرد. صورتش رو آورد جلو. رفت عقب و در رو برام باز کرد و گفت

 .بفرماييد خانوم -

 .سريع سوار ماشين شد و راه افتاد آروم نشستم.

 :آروم صداش کردم

 توهان؟ -

 بله؟ -

 .اي کوفت و بله، مي مردي بگي جانم! ايش بي لياقت

 مي شه يه آهنگ بذارم؟ -

 .آره البته که مي شه. هرچي مي خواي بذار -

 .ممنون -

 :دسي دي رو از توي کيفم در آوردم و گذاشتم توي دستگاه و صداي خواننده بلند ش
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 هنوزم واست سواله چرا خوب نمي شه دردم

 خيلي مونده تا بفهمي من برات چي کار نکردم

 خنده هات دووم ندارن حس يه آدم نابود

 از کجا رفت خنده اي که وقت رفتن رو لبات بود

 حاال برگشتي چه قدر دير و چه قدر دير

 حاال که سفيد شدن موهام دلم پير

 شقنمي دونستي بري مي ميره اين ع

 تو بري خونه نفس گير نفس گير

 حاال برگشتي چه قدر دير و چه قدر دير

 حاال که سفيد شدن موهام دلم پير

 نمي دونستي بري مي ميره اين عشق

 تو بري خونه نفس گير نفس گير

 بعد گريه هاي اون شب من يه حال و روز ديگم

 خيلي وقته غصه هام رو رو به روي آينه مي گم

 مگه من چه قدر صبورم بذار باورم شه تقدير

 چرا برگشتي دوباره توي اين خونه ي دلگير

 حاال برگشتي چه قدر دير و چه قدر دير

 حاال که سفيد شدن موهام دلم پير

 نمي دونستي بري مي ميره اين عشق

 تو بري خونه نفس گير نفس گير

 

 .تکيه دادم به پشتي صندلي و آهنگ و زمزمه کردم عاشق اين آهنگ بودم و به حد مرگ دوستش داشتم. سرم رو

 .به توهان نگاه کردم، خنده ي کجي روي لبش بود. چشمام رو بستم و دوباره شروع به زمزمه ي آهنگ کردم

رسيديم دم خونه. واي خدا چه قدر دلم براي اين جا تنگ شده بود. يه سورنتوي بنفش که احتمال مي دادم براي تارا باشه، دم 

 .پارک بود. توهان ماشين رو پارک کرد و پياده شد. در رو برام باز کرد و با همديگه رفتيم سمت خونهدر 

 :توهان زنگ در رو زد و صداي نرگس از پشت آيفون اومد

 کيه؟ -

 مهمون نمي خواي صاحب خونه؟ -

 :نرگس بلند داد زد
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 !خشايار آشغاليه بيا برو آشغال ها رو بهش بده -

 :خنده ريسه رفتيم و صداي خشايا رو شنيدممن و توهان از 

 .نرگس اذيتشون نکن در رو باز کن. هوا سرده سرما مي خورن -

 :نرگس بلند خنديد و گفت

 .بياين باال -

در رو برامون باز کرد و رفتيم تو. يه دفعه يه گله آدم ريختن تو حياط و شروع کردن به دست زدن. او انگار اومده بودن 

 .با! سرم رو اين ور و اون ور کردم، االن هيچ کس جز داداشم برام مهم نبودعروسي. خوبه با

 :نرگس داد زد

 !گليا اوني که دنبالش مي گردي پشت سرمه -

به خشايار خيره شدم، چه قدر دلم براش تنگ شده بود. دويدم سمتش و خودم رو انداختم توي بغلش. بغضم گرفته بود، اگه يه 

 :مردم! بعد از ده دقيقه از بغلش اومدم بيرون و گفتمروز خشايار نبود من مي 

 .دلم برات تنگ شده بود داداشي -

 .منم همين طور کوچولو -

دوباره دست زدن شروع شد. به دور و برم نگاه کردم و تنها کسايي که به نظرم اون جا اضافه مي اومدن، عمو و زن عموي 

 .توهان بودن با دخترشون. شهريار نيامده بود

 :را اومد سمتم و با لحن دلخوري گفتتا

 !تحويل نمي گيري زن داداش؟ -

 :با مشت زدم تو بازوش رو گفتم

 !برو بابا ديوونه -

 :بعد محکم بغلش کردم و گفتم

 .دلم برات تنگ شده بود -

 .آره جون عمت! تو گفتي و منم باور کردم -

عموي توهان رسيدم. توهان با همه خوش و بش کرد و کنار من  همين طور آذر جون، بابايي رو نرگس بغل کردم تا باالخره به

ايستاد. عموش مثل دفعه ي اول خيلي گرم باهام سالم عليک کرد، زن عموش که حتي حاضر نشد جواب سالمم رو بده و فقط 

سرد با من سالم يه سر تکون داد. مونده بود اون دختر... که مطمئن بودم قراره دوباره به توهان آويزون بشه! اول خيلي 

احوال پرسي کرد و بعد رفت سمت توهان و با لوندي بهش سالم کرد. توهان خيلي عادي جوابش رو داد و شهرزاد هم بد 

ضايع شد. مي خواست يه جوري ماست ماليش کنه و بره تو بغل توهان که نتونستم تحمل کنم و خودم رو انداختم بينشون و با 

 :لحن بدي گفتم

 .که تشريف آوردين، خوشحالمون کردينخيلي ممنون  -

 .بعد دست توهانم رو گرفتم و به سمت در خونه کشيدم

 :ابروهاي توهان باال رفته بود و لبخند کجي کنار لبش بود. ته دلم گفتم

 !زهرمار -
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 .يه ربع بودکه نشسته بوديم و حرف مي زديم، يهو زنگ در خورد

 :با تعجب پرسيدم

 م قراره بياد؟مگه کس ديگه اي ه -

 :خشايار از جاش بلند شد و گفت

 !بله، قرار بود بياد، که اومد -

 .در رو باز کرد و دوباره نشست

 :بلند گفتم

 خشايار اخه کي مثال قرار بود بياد؟

 :صداي طاها از پشت سرم بلند شد

 خيلي بي معرفتي گليا .مثال منم داداشتما

 خنده رو لبم خشکيد

ا خوشحال نشدم .خيلي دلم مي خواست االن اينجا نبود .با اينکه واقعا مثل خشايار بود برام ولي دلم مثل هميشه از ديدن طاه

 نمي خواست اينجا بود .مطمئن بودم اونم منو دوست داره ول نه مثل خواهرش

 طاها با همه خوش و بش کرد و اومد سمت توهان

 داد نه بغلم کردبا توهان خيلي گرم و دوستانه دست داد.ولي نه به من دست 

 اينطوري خودمم راحت تر بودم

 رفت کنار خشايار نشست شروع کرد به حرف زدن

 ديقه نرگس چايي اورد و به همه تعارف کرد 10بعد از 

 :اذر جون بلند گفت

 بچه ها بايد حتما يه مهموني بيگيرين

 :توهن اروم پرسيد

 ما بايد مهموني بگيريم؟چرا؟

 :و گفت اذر جون پاشو انداخت رو پاش

 . وا.ناسالمتي شما تازه ازدواج کردين .بايد براي اين ازدواج يه جشني چيزي بگيرين ديگه

اذر جون با يه لحن خاصي حرف مي زد .انگار اگه ما جشن مي گرفتيم يه اتفاق خيلي مهم مي افتاد. انگار خيلي هم براي اين 

 جشن هيجان داشت

 :توهان با خنده گفت

اي کشيدي؟من که شمارو مي شناسم.از مهموني و جشن زياد خوشتون نمياد مگر اينکه دليل مهمي  اذي جون باز چه نقشه

 داشته باشه .حاال اين دليل مهم چيه؟خدا داند
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 :شهرزاد با کلي ژست و عشوه پريد وسط حرفمون و گفت

 واااااااااا.توهاااااااان خوب جشن بگير ديگه .چي ميشه مگه؟کلي ام خوش مي گذره

 :اروم زيره لب طوري که فقط من بشنوم گفت توهان

 مطمئن باش مهموني هم بگيرم تورو دعوت نمي کنم

 پقي زدم زيره خنده .توهان دستشو گرفت جلو دهنش و اروم خنديد

 شهرزاد نگاه ترسناکيبه من که داشتم مي خنديدم کرد و چسبيد به مامانش

 :تارا سريع اومد کنارم نشست و گفت

 خوب چه خبرا؟

 يچ خبري نيست.شهر در امن و امان استه_

 :خنديد و گفت

 شنيدم کتک خوردي؟

 از کي مي خوام کتک بخورم؟_

 از شوهر جانت_

 کف کردم .اين از کجا مي دونست ؟

 :اروم گفتم

 از کجا مي دوني؟

 .کالغ خبر رسونده_

 . بهش نگاه کردم

 : اروم خنديد و گفت

  من که بهت گفته بودم دورو بر شهريار نرو

 ول کن تارا .حال و حوصله ندارم_

 تارا ايش و گفت و پاشد رفت

 خنديدم .واقعا از منم بچه تر بود

 همينطور ساکت نشسته بودم و به طاها و خشايار که باهم حرف مي زدن نگاه مي کردم که يهو گوشي توهان زنگ خورد

 بهش نگاه کردم

 : گوشيشو سريع جواب داد

 سالم .چي شده ؟_

............................................... 

 اهورا مثل ادم حرف بزن ببينم چش شده ؟_

............................................... 
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 يا خدا.سريع امادش کنيد .االن خودم و مي رسونم_

............................................... 

 دي افتاده بودصورت توهان بدجور نگران بود .حتما اتفاق ب

 :توهان گوشيو قطع کرد و رو کر به بابايي و گفت

 بابا دوباره حالش بد شده .انگار داره تشنج مي کنه

 :بابايي سريع از جاش بلند شد و گفت

 پس توهان وقت و تلف نکن .حاضر شو بريم

 بعد از همه خدافظي کرد و رفت تو حياط

 . هرکي يه چيزي مي پرسيد

 :توهان بلند گفت

 خشيد که نگرانتون کردم .يکي از بيمارام حالش بد شده .بايد سريع خودمو برسونم بيمارستانبب

 :بعد رو کرد به من و گفت

 . گليا امشب خونه نرو .نمي خوام اونجا تنها باشي .فردا صبح خودم ميام دنبالت

 سرمو به عالمت باشه تکون دادم

 :نه برگشت سمتمو گفتتوهان تند رفت سمت در .قبل از اينکه در و باز ک

 گليا دورو بر اين پسره نرو .خوب؟

 کي رو ميگي؟_

 داداش جون خياليتو ميگم_

 فهميدم منظورش طاهاست

 :چشم غره اي بهش رفتم گفتم

 برو ديگه

 خدافظ_

 .خدافظ_

 :ديقه اذر جونم بلند شد و رو کرد به تارا و گفت 10بعد از 

 تارا جان عزيزم حاضر شو ماهم ديگه بريم

 :ايار رفت جلو و گفتخش

 .کجا اخه اذر خانوم ؟بمونين حاال .اصال شب بمونين

 نه خشايار جان .ممنون پسرم .تارا فردا بايد بره دانشگاه .منم خونه کار دارم_

 . ديگه بايد بريم

 : خشايار يه کمي خم شد و گفت
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 هرجور خودتون صالح مي دونيد

 :تارا اوم دجلو بغلم کرد و گفت

 ت زنگ مي زنم کاره واجب دارم باهاتگليا بعدا به

 باشه عزيزم.به سالمت .خدافظ_

 خداحافظ_

 :اذر جونم بغلم کرد و اروم پرسيد

 با توهان خوشبختي دخترم؟

 : با اطمينان جواب دادم

 . البته اذر جون

 اگه يه وقت اذيتت کرد بگو تا پدرش و در بيارم_

 :خنديدم و گفتم

 چشم اذر جون .ممنون

 . يدتم و با بقيه خدافظي کرد و رفت پيش تاراب*و*ساذر جون 

 بعد از اينکه اذر جون و تارا رفتن

 . سريع رفتم تو اتاق خودم

 واييييييي چقدر دلم برا اينجا تنگ شده بود

 :يه دفعه در اتاقم باز شد و طاها سرشو اورد تو و گفت

 اجازه ي ورود دارم سفيد برفي خانوم؟

 : با صداي ارومي گفتمبي اختيار يه قدم رفتم عقب و 

 اره بيا تو

 سرمو انداخته بودم پايين و به زمين نگاه مي کردم

 . شالمو انداخته بودم رو تخت

 ........... قبال جلوي طاها برام مهم نبود که شال داشته باشم يا نه ولي االن

 دستشو گذاشت زيره چونمو سرمو اورد باال

 يه قدم ديگه رفتم عقب

 ترسيدمنمي دونم چرا مي 

 :طاها با ناراحتي گفت

 گليا من کاري کردم ؟چيزي گفتم که ناراحت شدي؟

 .......... نه نه اصال فقط شما_

 :پريد وسط حرفم و گفت
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 چي؟از کي تا حاال شدم شما؟

 راست مي گفتم .هميشه اسمشو صدا مي کردم .اين اولين باري بود که بهش مي گفتم شما

 :دستمو گرفت و اروم گفت

 شيني؟مي خوام باهات حرف بزنمميشه ب

 نشستم رو تختم

 :اروم کنارم نشست و گفت

 خوب؟

 خوب چي؟_

 دليل اين کارات چيه؟دليل اين حرفات؟هوم؟_

 .........اقا طاها_

 :داد کشيد

 . من طاهام .هميشه هم بايد طاها بمونم .اقايي نداره

 از ترس خودمو چسبوندم به لبه ي تختم

 م داد مي زدباره اول بود که طاها سر

 هميشه وقتي با خشايار دعوا مي کردم مي رفتم پيش طاها

 اون ميومد و با خشايار بحث مي کرد که چرا دعوام کرده

 .ولي االن خودش داشت سرم داد مي زد

 :دوباره داد زد

 ها ؟چيه ؟از من بدت مياد؟چون گفتم عاشقم ازم بدت مياد؟اره ؟

 : با بغض گفتم

 نه به خدا

 پس چي ؟ها؟_

 : اروم صداش زدم

 طاها ؟

 چيه ؟_

 طاها اون زني ............زني که دوسش داري .............من .........منم ؟_

 . دهن طاها از تعجب باز مونده بود

 :سرمو گرفت بين دستاشو گفت

ره ديگه اي بهت چي ميگي ؟ گليا؟من عاشق توام .ولي مثل خواهرم.هميشه برام خواهر بودي .به خدا قسم حتي يک بارم جو

 نگاه نکردم



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

134 

 

 حرفاش و باور مي کردم .مي دونستم طاها دروغ نميگه

 : اروم گفتم

 . مرسي داداشي

 : بلند خنديد و گفت

 خيلي خري گلي .مگه من ديوونه ام عاشق تو بشم؟

 . بلند خنديدم .از اون خنده هاي شادم .خيلي خوشحال بودم

 : زيره لب گفتم

 . داداشمه خدايا شکرت که طاها هنوزم

 : طاها خنديد و گفت

 گليا بيا بريم پايين

اين دختر عموي توهان يه جوريه .مي ترسم بره بگه من و تو نيم ساعت تو اتاق تنهاييم .اوه اوه اونوقت توهان چه فکرايي 

 که نمي کنه

 : با مشت زد تو بازوشو گفتم

 ديقه ديگه مي يام 10اط تو برو منم نترس .توهان به من اعتماد داره }ارواح عمه ام {ولي محض احتي

 باشه عزيزم . من رفتم_

  برو_

 ديقه پاشدم و رفتم توي پذيرايي 10بعد از 

 :شهرزاد با لحن مسخره اي گفت

 خوش گذشت گليا جون ؟

 سرمو به نشونه ي تاسف تکون دادم و هيچي نگفتم

 رفتم کنار نرگس نشستم و شروع کرديم درباره ي بچه حرف زدن

 : حرف مي زديم که يهو عموي توهان بلند شد و گفت همينطور

 خوب خانوم پاشو بريم که ماهم ديگه کم کم رفع زحمت کنيم

 :خشايار از جاش پاشد و گفت

 اخه چرا داقاي راد؟حداقل شام رو در خدمت بوديم

هارو برسونم خونه بعد خودم نه خشايار خان .ممنون من االن بخاطر يکي از مشکالت کاريم بايد برم شمال اول بايد خانوم _

 برم

 :خشايار دوباره گفت

 . پس حداقل سمانه خانوم و شهرزاد خانوم و بذارين بمونن

 شهرزاد چشماش برق زد.مطمئن بودم نقشه اي داره .دختره ي ايکبيري .حالمو بهم مي زد

 بعد از کلي اصرار باالخره قبول کردن که اينجا بمونن
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 .يا خدا .خودت به دادم برس

 اقاي راد رفت و اون دوتا مادر و دختر دوباره با افاده رو مبل نشستن

 خدا امشب رو بخير کنه

 :نرگس دوباره کنارم نشست و گفت

 عجب پروهايي هستن اينا ديگه .رو که رو نيست سنگ پاي قزوين

 واقعا که رو دارن در حده بنز_

 نرگس بلند شد و رفت تو اشپزخونه

 م بحال طاها سوختمي خواستم برم کمکش که دل

 نيم خواستم با اين دو تا خانوم مثال محترم تنها باشه

 خشايار رفته بود

 يکي از پرونده هاشو مطالعه کن

 رفتم کنار طاها نشستم

 :با لحن نگراني گفت

 گليا تا اونجايي که من فهميدم توهان خيلي متعصب .درسته ؟

 اره درسته_

 . و نيم ساعت تو يه اتاق تنها بوديم بدترين فکرا به ذهن توهان مي رسهگلي اگه اين دختره بره بهش بگه من و ت_

 ميگي چيکار کنم؟_

من مطمئنم اين دختره باالخره زهر خودشو مي ريزه .بايد کاري کني توهان باورش بشه من و تو مثل خواهر برادريم .بهتره _

 .ي کرديمقبل از اينکه اون بهش چرت و پرت بگه تو بهش بگي من و تو چيکار م

 برم به توهان بگم من فکر مي کردم تو من و دوست داري؟_

 :چشم غره اي بهم رفت و گفت

 .کودن منظورم اينه که بهش بگي داشتيم فقط حرف مي زديم .قبل از اينکه اين دختر بهش بگه

 اها باش .فردا صب که اومد بهش مي گم_

 : طاها از جاش پاشد و گفت

.مي دوني که خالم تنهاست .باز ممکنه حالش بد بشه .من مي رم از خشايار خدافظي مي کنم تو از  خوب گليا من ديگه بايد برم

 طرفه من از نرگس خدافظي کن

 :بعد از جاش بلند شد رمت سمت شهرزاد اينت و گفت

 شدم ديدمتونخوب خانوم هاي محترم خيلي از اشنايي با شما خوشحال شدم .ببخشيد ولي بايد برم.بازم ميگم خيلي خوشحال 

 . شهرزاد خيلي گرم باهاش خدافظي کرد

 نزديک بود بره تو بغل طاها . سمانه خانومم خيلي معمولي باهاش دست داد

 نه بابا .پس اينا انگار فقط با من پدر کشتگي دارن
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 سرمو تکون دادم و رو مبل نشستم

 .م حرف زد و بعد رفتطاها رفت پيش خشايار و بعد از خدافظي با اون يه بار ديگه اروم باها

 همينطور به رفتنش نگاه مي کردم

 زندگيش بهتر از من نبود وي حداقل سايه ي پدر مادر باالي سرش بوده

 . پدرش که من و خشايار عمو محمد صداش مي زديم مرده خيلي خوب و زحمت کشي بود .کارگر ساختمون بود

 .دهروزو شب کار مي کرد تا بتونه خرج خودشو زن و بچه شو ب

 بعد از چند سال

 يه روز که حواسش نبوده از باالي ساختمون مي افته پايين و جا در جا مي ميره

 از اون به بعد هم طاها کار مي کرد هم مامانش

 طاها به هر زور و ضربي بود درس مي خوند

 دلش مي خواست دکتر بشه

 شدسالگي همه ي نقشه هاش نقش بر اب  16ولي با مرگ مادرش اونم تو سن 

 از داره دنيا يه خاله داشت که فلج بود

 اوردتش تو خونه ي خودشو از اون به بعد هم خرج خودشو مي داد هم خرج خالشو

 من و خشايار خاله ي طاها رو خاله سحر صدا مي زنيم

 زن خوب و مهربوني بود فقط به قوله طاها بعضي وقتا دلقک مي شد

 عاشق خالش بود .جونشو براش مي داد

 اومدن نرگس شدممتوجه 

 از فکر و خيال در اومدم و به نرگس لبخند زدم

 : خنديد و گفت

 اوا پس طاها کجاست ؟

 رفت .گفت ممکنه خاله سحر نگرانش بشه_

 . اها_

 :بعد روشو کرد سمت سمانه خانوم و شهرزاد با مهربوني گفت

 ديگه کم کم شام امادست .اميدوارم بپسندين

 :شهرزاد با کلي عشوه غرور گفت

فکر نمي کنم .غذا هايي که ما مي خوريم همه جزو بهترين غذا ها هست.چون ما بهترين اشپزهارو داريم.فکر نمي کنم انگش 

 کوچيکه ي اونا هم بشين

. 

 سرخ شدن گوش هاي نرگس و حس کردم
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 .هروقت عصباني م شد اينطوري مي شد

 اگه زورم بهشون مي رسيد چشماي جفتشونو از کاشه در مي اوردم

 دلم مي خواست بهشون بگم از خونه ي داداش من گم بشن

 :ولي بخاطر توهان و اذر جون کوتاه اومدم و گفتم

 به سالمتي

...................... 

 رو تختم دراز کشده بودم

 يه يه ساعتي مشد که شام خورده بوديم

 غذا از گلوم پايين نرفت .يه دم سرفه ام مي گرفت

 رش به ما متلک مي گفتن .از خشايار خجالت مي کشيدماز بس که اين زنيکه و دخت

 واقعا جاب تاسف داشت که مجبور بودم بگم اين خانوم يکي از فامالمونه

 دلم مي خواست

 فک خودشو دختر عزيزشو بيارم پايين .واييييييي هرچي اقاي راد و شهريار مهربون و اقان اين دوتا بي شعور و بدجنسن

 مي کردن انگار جلوشون سنگ گذاشته بودنيه جوري به غذا ها نگاه 

 دلم مي خواست خرخره شونو بجوم

 سرمو گذاشتم رو بالشت

 سعي مي کردم به موضوع شام فکر نکنم چون از شدت عصبانيت نزديک بود خودمو لت و پار کنم

 بيچاره کسي که داماد اينا ميشه

 دلم مي خواست هرچه زودتر توهان برگرده

 نشده بود دروغ گفتماگه بگم لم براش تنگ 

 چون داشتم له له دمي زدم که ببينمش

 کم کم داشتم قبول مي کردم که دوسش دارم و نمي تونمم کاري بکنم

 ولي حاضر نبودم غرورمو براي توهان از دست بدم

 هميشه به غرورم افتخار مي کردم .دلم نمي خواست پيش مرده مغروري مثل توهان اعتراف کنم که دوسش دام

 ين کاروم بکنم داغون ميشماگه ا

 . بود 12به ساعتم نگاه کردم 

 . خيلي خوابم مي اومد

 : سرمو به بالش بيستر فشار دادم و گفتم

 خدايا بابات همه چيز شکرت

 ...............ديگه هيچي نفهميدم
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 با دصاي خوردن يه چيزي به شيشه بيدار شدم

 . به پنجره ي اتاقم نگاه کردم

 پرت مي کرد به پنجره ام يکي داشت اروم سنگ

 رفتم سمت پنجره که داد و هوار کنم

 که توهان ديدم

 :سريع پنجره رو باز کردم و گفتم

 ديوونه مگه مرض داري سنگ مي زني؟مگه زنگ و نمي بيني؟

 . گليا بدو حاضر شو_

 کجا مي خواي بريم اين وقت صبحي؟هنوز هوا کامل روشن نشده_

 تو کاريت نباشه .حاضر شو_

 هان ؟تو_

 بله ؟_

 مي خوايم بريم کله پاچه بخوريم ؟_

 ............ اره_

 دلم مي خواست از خوشحالي جيغ بکشم .کله پاچه دوست داشتم_

 :سرمو از تو پنجره بردم بيرون و گفتم

 صبر کن بقيه هم بيدار کنم

 :تند گفت

 نه نه .گليا به کسي يزي نگو.مي خوام دوتايي بريم

 مي خوام دوتايي بريم

 مي خوام دوتايي بريم

 اين جمله تو گوشم زنگ مي خوزد

 جزو قشنگترين لحظه هاي زندگيم بود

 : سرمو تکون دادم و گفتم

 اال ميام

 سريع رفتم سکت کمدم.اينجا چند دست لباس برام بيشتر نمونده بود

 يه پليور پشمي صورتي پوشيم با کت اسپرت مشکيم و يه شلوار لي ابي کمرنگ

 خوشم نمي اومد بخاطر همين نرگس نياورده بودتشون تو خونه توهاناز اين لباسا 

 لباسارو پوشيدم و شالمم سرم کردم و بي سر و صدا رفتم دم در

 :توهان خنديد و در ماشين و برام باز کرد و گفت
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 بفرماييد مادمازل

 نشستم تو ماشين .درو بست و خودشم سوار شد

 . خستگي از صورتش مي باريد

 :زه اي گفتمبا حالت بام

 اخه گنده بک مگه تو گوشي نداري؟مثل عهد قجر سنگ پرت مي کنه

 :خنديد و گفت

 خواستم مرض بريزم .گفتم شيشه رو بشکنم چه حالي بده .ولي از شانس بده من زود بيدار شدي

 :صورتش و با دستم عقب دادم و گفتم

 بچه پرو

 بلند خنديد

 .انگار خستگي يادش رفته بود

 . تر شده بود .بخاطر ديشب ناراحت بودم ولي توهان ناراحتيمو از بين بردحالم خيلي به

 :توهان جدي شد و گفت

 از ديشب چه خبر؟

 هيچي.بعد از اينکه تو و بابايي رفتين بقيه هم رفتن_

 همه ديگه ؟_

 : اروم زيره لب گفتم

 حسود بدبخت

 چيزي گفتي؟_

 .از تو رفت ساعت بعد1نه نه .اگه منظورت از همه طاهاست .بله _

 چپ چپ نگام کرد .با يه لبخند بانمک صاف نشستم و ابروهامو باال بردم

 ديقه زير چشمي بهش نگاه کردم 10بعد 

 . لبخند ارومي رو لبش بود

 :اروم صداش زد

 گلي؟

 :بدون اينکه بفهمم از دهنم پريد

 جانم؟

 . سرشو برگردوند طرفم

 با تعجب نگام مي کرد

 و گاز گرفتمسرمو انداختم زير و لبم
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 ديشب زن عموم و شهرزاد اونجا موندن؟_

 :با خجالت گفتم

 اره

 البد مخ خشايار و خوردن مگه نه؟_

 اروم خنديدم

برا خنده نگفتما.بايد ازخشايار عذر خواهي کنم .من اون دوتارو مي شناسم .مي دونم چقدر حرف مفت مي زنن .حتما نرگس _

 خانوم و خشايار و خيلي ناراحت کردن

 ش نگاه کردم .چقدر با شعور و فهميده بودبه

 :همينطور بهش خيره شده بودم که يهو گفت

 بسه ديگه تموم شدم .جا براي کله پاچه هم نگه دار

 :با خونسردي تمام گفتم

 به تو نگاه نمي کردم که .الکي خودت و دست باال نگير .به اون پسري که تو اون پرشيا نشسته نگاه مي کنم .خيلي جيگره

 سره رو اتفاقي ديده بودم .براي اينکه حرص توهان و در بيارم گفتم به اون نگاه مي کردمپ

 مي دونستم بد عصبي شده

 . تا اومدم بگم شوخي کردم يه طرف صورتم سوخت

 دستمو گذاشتم رو صورتم .باورم نميشد

 .توهان براي دومين بار من و زده بود

 ....... مرتيکه ي

 بهش نگاه کردم

 : يت نفسش و داد بيرون و داد کشيدبا عصبان

 اين و زدم تا يادت باشه جلوي شوهرت از مرده ديگه اي حرف نزني

 . ببين خانوم تو صاحاب داري.هروقت اين يه سال تموم شد هر غلطي دلت خواست بکن

 حرفي نزدم .چيزي نداشتم که بگم .دوباره ازش بدم اومده بود

 . پشت چراغ قرمز استاده بود

 . رداشتم و در ماشين و باز کردم و از ماشين پياده شدمکيفمو ب

 بين ماشينا راه مي رفتم

 . تحمل فضاي ماشين توهان و نداشتم

 مي دويدم و گريه مي کردم

 صداي چندتا بوق از پشت سرم اومد

 فکر کردم توهان اومده دنبالم.برگشتم تا بهش بگم بره گم بشه
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 :بوق زد و يه پسر از اون فشن مشن ها سرشو از از شيشه اورد بيرون و گفت تا سرمو برگردوندم يه مزداي مشکي برام

 برسونمتون خانمي

 گمشو .مرتيکه ي عوضي_

اي اي دختر .بي ادب نباش.بيا باال ناز نکن .بدو ببينم .بايد بريم چندتا از دوستامم سوار کنيم .اونطوري بهمون بيشتر خوش _

 . مي گذره

 نکبت .برو بابا_

 م اونور خيابون تا سوار تاکسي بشم و برم خونه ي خشايارسريع رفت

 :پسره دوباره اومد اون سمت و گفت

 نفريم 4بيست تومن خوبه؟نفري بيست تومن .خوبه ها .

 . مرتيکه ي کثافت

 . بهش توجه اي نکردم و رفتم اون ورتر

 : دوباره اومد جلومو گفت

 . ره .نفري سي تومن و تو خواباتم نمي بيني هابابا بسه ديگه .سي تومن .بيا باال بهت خوش مي گذ

 :صداي داد توهان باعث شد که با ترس برگردم

 اون سي تومن و به کي مي خواي بدي؟بيا بگو تا حاليت کنم

 :پسره خنده اي کرد و گفت

 برو بابا بچه سوسول .خره کي باشي ؟

  دره ماشين و باز کرد و پسره رو کشيد بيرون

 :داد کشيد

 !گفتي، به کي مي خواي پول بدي؟ بگو تا زبونت رو از حلقومت بيرون بکشمخب مي  -

 :رفتم کنارشون و گفتم

 .توهان ولش کن، بيا بريم -

 :داد کشيد

 .گمشو تو ماشين -

 ...توهان -

 .بهت مي گم برو تو ماشين -

دا رو شکر صبح زود بود و پسر از حواس پرتي توهان استفاده کرد و محکم با مشت کوبيد توي صورتش. جيغ کشيدم! خ

خيابون تقريبا خلوت. ولي تک و توک مردم مي اومدن طرفمون. توهان خون کنار لبش رو پاک کرد و به سمت پسر حمله کرد. 

يقه اش رو گرفت، چند بار مشتش رو روي صورت پسر خالي کرد. پسر افتاده بود روي زمين. سريع از جاش بلند شد و رفت 

 :دمسمت توهان. جيغ کشي

 !توهان تو رو خدا ولش کن -
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هق هقم بلند شده بود. به توهان التماس مي کردم ولش کنه ولي يکي اون مي زد، يکي توهان. صورت هر دوشون زخمي شده 

بود. باالخره مردم تونستن به زور از هم جداشون کنن. دويدم سمت توهان، گوشه ي لبش پاره شده بود، پايين چشمشم کبود 

 :م رو گاز گرفتم و دستم رو روي صورتش کشيدم. اشکام مي ريخت روي صورتم. داد کشيدشده بود. لب

 .گريه نکن -

 !چشم. صبر کن صورتت رو تميز کنم، خوني شده -

 :دستم رو کشيد و با صداي بلندي گفت

 .برو تو ماشين -

 !توهان نري دعوا کنيا -

 .گفتم برو -

 .و رو خدا، جان من بيا بريم، ول کنتوهان بيا بريم! غلط کردم، بيا بريم! ت -

با عصبانيت نگاهم کرد و دنبالم اومد و سوار ماشين شد. از توي کيفم دستمال در آوردم و گوشه ي لبش رو تميز کردم. چه 

 !قدر صورت قشنگش زخمي شده بود

ر مي ريخت روي صورتم. يهو به چشماش نگاه کردم، بهم خيره شده بود. دستمال رو روي لبش فشار دادم. اشکام بدون اختيا

 :روي صورتم خم شد و با حرص گفت

 .گريه نکن المذهب -

 ...توها -

ي؟ براي چي کاري مي کني که سرت داد بزنم و بزنمت؟ آخه احمق اگه نرسيده بودم مي دوني لعنتي براي چي عصبانيم مي کن -

 اون مرتيکه ممکن بود چه باليي سرت بياره؟ آخه براي چي يه ذره فکر نمي کني؟ براي چي ديوونه ام مي کني؟

 :با صداي لرزوني گفتم

 .گرنه من اصال اون پسر رو نديدممعذرت مي خوام، ببخشيد. فقط مي خواستم باهات شوخي کنم، و -

 :دستش رو کشيد روي صورتم و گفت

 .اذيتم نکن گليا. من داغونم، بيشتر داغونم نکن -

 :دوباره اشکام ريخت روي صورتم. کشيدم سمت خودش و گفت

 .نمي ذاريببخشيد. قول مي دم ديگه دست روت بلند نکنم، فقط عصبانيم نکن. من مي خوام باهات مهربون باشم ولي تو  -

 !ببخشيد -

 :اشکام رو با دستش پاک کرد و با صداي آرومي گفت

 !ديگه هم جلو من گريه نکن. وقتي گريه مي کني شکل قورباغه مي شي -

 :با مشت زدم روي سينش. هردومون خنديديم. صاف نشست و ماشين رو روشن کرد. آروم پرسيدم

 کجا مي ري؟ -

 کجا قرار بود برم؟ -

 !ه پاچهبي خياِل کل -

 !امکان نداره! خستم، گشنم هم هست مي خوام يه دلي از عزا در بيارم -
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 .بيا بريم خونه، اون جا صبحونه مي خوري -

 .نه، من کله پاچه مي خوام -

 !اَه لجباز -

 :خنديد و گفت

 .بفرماييد رسيديم -

 به همين زودي؟ -

 !آره، پياده شو ديگه -

رو گرفت و راه افتاد. به صورتش نگاه کردم؛ بميرم براش، زخمي شده بود! البته پسر پياده شدم و رفتم سمت توهان. دستم 

 .ديگه براش صورتي باقي نمونده بود ولي حقش بود

وارد مغازه شديم. بوي کله پاچه پيچيد توي دماغم. خيلي وقت بود کله پاچه نخورده بودم! پشت ميز نشستم، توهان رفت تا 

 :قه برگشت و گفتسفارش بده. بعد از ده دقي

 .تا پنج دقيقه ديگه برامون ميارن -

 :لبخندي زدم و گفتم

 .باشه -

 .با يه تيکه نون شروع کردم به بازي کردن. نمي دونستم چه طوري بايد بهش بگم

 توهان؟ -

 :سرش رو آورد باال و با مهربوني گفت

 بله؟ -

 .ني نشيببين من مي خوام يه چيزي بهت بگم، اما بايد قول بدي عصبا -

 :همون موقغ غذامون رو آوردن. توهان برام همه چيز سفارش داده بود. با لبخند نگاهش کردم و گفتم

 .ممنون -

 :سرش رو تکون داد و گفت

 نوش جان. خب چي مي خواستي بگي؟ -

 ...راستش ... راستش ببين توهان، طاها درست عين داداشمه. تو که رفتي منم رفتم توي اتاقم -

 :تقريبا بلند و عصبي گفتبا صداي 

 .خفه خون بگير -

 ...توهان بذار من حرف -

 گليا دهنت رو مي بندي يا يه سيلي ديگه مي خواي؟ -

 ...آخه -

 ...يدت؟ يا مثالب*و*سچيه؟ مي خواي چي بگي؟ مي خواي چي تعريف کني؟ يه وقت نمي خواي تعريف کني چه طوري مي  -

 .ي خواستم بگم که بعدا برات سو تفاهم نشه. فقط اومده بود باهام حرف بزنهبس کن توهان، بذار منم حرف بزنم. م -
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 .پوزخندي زد و با حرص قاشقش رو گذاشت دهنش

 توهان؟ -

 ها؟ -

 .ايــش، بي ادب! مي خواستم بگم مي خوام يه مهموني راه بندازم. مي خوام به کاري که آذر جون گفت گوش بدم -

 .هيچي نگفت

 هوي، توهان؟ -

 .حرف نزد بازم

 :با عصبانيت گفتم

 !بس کن ديگه. الل موني گرفتي؟ آخه احمق اگه من با طاها توي اتاق کاري مي کردم که نمي اومدم به تو بگم -

 :با عصبانيت نگام کرد و گفت

 به من چه ؟ها؟مگه من شوهرتم ؟براچي به من توضيح ميدي ؟

 .داشت بخاطر من دعوا مي کردديقه پيش  10باورم نمي شد .انگار نه انگار که همين 

 سرمو به نشونه ي تاسف تکون دادم و شروع کردم به خوردن

 تو ذهنم به خودم فحش مي دادم که به اين يالقوز توضيح مي دادم

 اصال به اين چه؟راست ميگه ديگه

 مگه واقعا شوهرم بود .براچي بايد براش توضيح مي دادم

 خاک بر سره من .نکبت

 :هان پا شد و با حالت سردي گفتديقه تو 10بعد از 

 خوردي؟

 با تعجب بهش نگاه کردم

 چرا يهو اينطوري شده بود؟

 انگار به يه بدبخت گدا گشنه غذا داده و االن مي خواست تشکرش و بشنوه

 دلم مي خواست مخ نداشتش و منفجر کنم

 مرتيکه ي بيشعور

 هنوز غذامو نخورده بودم ولي از جام بلند شدم

 لوش کم بيارمنمي خواستم ج

 سرمو باال گرفتم و از در رفتم بيرون

 سنگيني نگاه توهان و حس مي کردم

 ايول .دمم گرم

 خوب حالش و گرفتم . لبخند گشادي رو صورتم بود و نمي تونستم جمعش کنم
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 رفتم سمت ماشين ولي يادم افتاد که مي خوام حال توهان و بگيرم

 .تا اون باشه که الکي اذيتم نکنه

 کج کردم و رفتم سمت خيابون اصليراهمو 

 . ديگه خيابون شلوغ شده بود

 صداي توهان و از پشت سرم شنيدم

 برگشتم .توي ماشين نشسته بود و دنبالم مي اومد و صدام مي کرد

 :صدام و متعجب کردم .و گفتم

 بفرماييد اقا ؟با من بودين؟

 سوار شوگليا اين لوس بازي هارو در نيار حال و حوصله ندارم .بيا _

 اقا شما چي ميگين؟لطفا مزاحم نشين_

 گليا اعصاب من و بهم نريز .گمشو بيا تو ماشين_

 اقا مزاحم نشو .زنگ مي زنم پليس بيادا_

 قيافه ي متعجبش باعث مي شد خنده ام بگيره

 :لبخندم و به زور جمع کردم و گفتم

 بفرمايين اقا .مزاحم نشين

 ال مياري ها .بهت ميگم بيا باالگليا ديگه داي اون روي سگ من و با_

 همون ديقه سه تا پسر از کنارمون گذشتن

 :يکي از اون پسرا اومد جلو و گفت

 خانوم مزاحمه؟

 . به پسره نگاه کردم

 بدجوري دلم مي خواست جواب حرفاي توهان و پس بدم

 :اروم گفتم

 بله اقا .ايشون مزاحمم شدن

 :توهان از ماشين اومدپايين و گفت

 ف مفت نزن .بيا برو سوار شوگليا حر

 :پسره با عصبانيت رفت سمت توهان و يقه اش و گرفت و گفت

 چي ميگي يارو؟چرا برا اين خانوم مزاحمت ايجاد مي کني؟

 :توهان پسره رو هول داد و گفت

 اقا من شوهر اين خانومم

 : داد کشيدم
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 دروغ ميگه اقا .مزاحمم شده

 يد تو صورت توهانپسره به سمت توهان رفت و با مشت کوب

 توهان چند قدم عقب رفت و به پسره نگاه کرد و يه دفعه به سمتش رفت

 محکم زد تو صورت پسره

  دوستاي پسره اومد جلو و ريختن رو سر توهان

 يه نفر به سه نفر

 واقعا نامردي بود .ولي داشتم از دعواشون لذت مي بردم

  نمي رسيدزوره توهان به هر سه تاي اونا اونم با اين هيکال

 يکي توهان مي زد سه تا اونا

 صورتش داغون شده بود

 دلم طاقت نياورد .داشتم ديوونه مي شدم

 :دويدم جلوشون و دادکشيدم

 اقا ولش کنين .ترو خدا ولش کنين

 :يکي شون دست از دعوا برداشت و گفت

 چي ميگي خانوم ؟اين اقا مزاحمت ايجاد کرده بايد بکشيمش

 . اقا ولش کنين_

 ينطور کتک کاري مي کردنهم

 :داد کشيدم

 اقا شوهرمه ولش کنين.ولش کنين تورو خدا .شوهرمه .التماستون ميکنم .ولش کنين

 يهو دست از کتک کاري کشيدن

 پسرا با تعجب نگام مي کردن

 از دماغ توهان خون فواره مي زد .تکيه اش و داد به ماشين

 : داد کشيدم

 اقا برين ديگه .شوهرمه

 : اد کشيديکي شون د

 خانوم مچلمون کردي؟اون اول که مزاحمت بود؟

 اقا برو ديگه .غلط کردم ديگه .شوهرمه_

 پسرا يه نگاهي به توهان کردن و راهشونو کج مردن و رفتن

 تند رفتم کنار توهان

 از دهن و دماغش خون مي اومد
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 يقه ي لباسش پاره شده بود

 تند تند نفس مي کشيد

 : با گريه گفتم

 ....تورو خدا .توهان غلط کردم .چت شده ؟توهان...

 يه دفعه افتاد رو زمين

 : محکم زدم تو سرم و داد کشيدم

 توهان......مرگ من ؟چت شده ؟يا خدا .يا ابولفضل .توهان جان من .توهان جان غلط کردم چي شدي يهو؟

 :دستشو گذاشت رو صورتم و اروم گفت

 .داشبورد ماشي.......گليگل .....گليا......ارو......باش .قرص.....

 . سريع رفتم داخل ماشين .داشبورد و باز کردم .يه بسته قرص توش بود

 بدون اينکه بفهمم چه قرصي برداشتم و رفتم کنار توهان

 :با هق هق گفتم

 تو.......تو........توهان بيا .......قرص ها

 يه قرص و از کاورش دراوردم و گذاشتم تو دهن توهان

 داداروم قورتش 

 هرکي از کنارمون مي گذشت يه نگاه بهمون مي کرد و با تعجب رد مي شد

 برام مهم نبود .گند زده بودم

 ............ من توهان و دوست داشتم ولي

 خاک بر سره اين عشق مسخره ام

 نفس هاي توهان داشت عادي مي شد

 :دستمو گذاشتم رو صورتش و با گريه گفتم

 ري؟توهاني .....خوبي ؟اره بهت

 اره عزيزم .خوبم .ميشه کمکم کني برم تو ماشين_

 اوهوم_

 . پشت کمرش و گرفتم و اروم بلندش کردم

 .داشتم له مي شدم

 سعي مي کرد خودش راه بره ولي نمي تونست

 تمام سنگينيش افتاده بود رو من

 به زور بردمش توي ماشين و درازش کردم

 .يسريع پشت فرمون نشستم و رفتم سمت خيابون اصل
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 . دغاشتم مي مردم .خاک بر سره من کنن

 تو دلم هرچي فحش مي تونستم به خودم دادم

 هر ديقه يه نگاه به توهان مي نداختم و دوباره به جلوم خيره مي شدم

 از استرس زياد به نفس نفس افتاده بودم

 نمي دونستم بايد برم بيمارستان يا برم خونه

 داشتم ديوونه مي شدم

 :يه مي کردبا صداي بلند گر

 .........اهو.......اهو جان

 پامو گذاشتم رو ترمز .برگشتم سمت توهان

 . به شدت عرق کرده بود .اهو گفتناش داشت ديوونم مي کرد

 : داد کشيدم

 توهان .اهو اينجا نيست .منم توهان .توهان منم گليام

 :چشماشو يه کم باز کرد و زمزمه کرد

 ...... گلي ....ديگهگليا......معذرت مي خوام .......

 اروم باش توهان االن ميريم بيمارستان_

 نه .........بيما .....نه .برو ........خونه ........برو_

 .......ولي_

 ......برو_

 باشه .باشه ميرم خونه_

 سريع حرکت کردم سمت خونه

 . تا مي رفتم 100با سرعت 

 داشتم مي مردم از ترس

 مردماگه توهان چيزيش مي شد من مي 

 من دوسش داشتم .ديوونش بودم .من ........من .........عاشقش بودم

 .کپ کردم .من اعتراف کرده بودم.

 . من عاشق توهان شده بودم

 صداي بوق يه ماشين باعث شد از توهم بيام بيرون

 سريع ماشين و کشيدم کنار

 :صداي يارو تو گوشم مي پيچيد

 هوي خانوم عاشقي؟



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

149 

 

 عاشقم ؟

 عاشقم؟

 م؟عاشق

 عاشقم ...........اره .....عاشق شدم

 ناخوداگاه يه لبخند کوچيک رو لبم نشست

 دوباره سرعتم و بيشتر کردم

 ديقه رسيدم دم در خونه 10بعد از 

 :سريع در عقب ماشين و باز کردم و با صداي ارومي توهان و صدا کردم

 نهتوهان .......توهان جونم پاشو .......پاشو کمکت کنم بريم تو خو

 نگاه کن خونه خودمون

 پاشو ............پاشو عزيزم

 .دور شونه هاش و گرفتم و به زور بلندش کردم

 واقعا ديگه کمرم داشت مي شکست

 . به زور بردمش تو خونه

 . تا رسيديم انداختمش رو مبل

 کمرم تقريبا له شده بود

ي تب مي سوخت. کتش رو در آوردم و دکمه هاي کنارش نشستم، بدجوري عرق کرده بود. نمي فهميدم چش شده. داشت تو

بلوزش رو باز کردم. سرم رو خم کردم روي صورتش و پيشونيش رو! سرم روي گذاشتم رو سينه ي لختش. چه قدر دلم مي 

خواست اين تکيه گاه براي من بود! چه قدر دلم مي خواست اين دستا مال من بود! چه قدر دلم مي خواست توي ماشين به 

و منو صدا کنه! مي دونستم آهو رو ديگه دوست نداره، اين از حرف هاش معلوم بود ولي داشتم از حسادت مي ترکيدم! جاي آه

 ...به گرد پاي آهو نمي رسيدم؛ نه از نظر ظاهر، نه از نظر عشوه و لوندي، نه از نظر

 :پرميه قطره اشک از چشمم ريخت روي شونه ي توهان. صداي توهان باعث شد که از جام ب

 آخه خل و چل، آدم سرش رو مي ذاره روي سينه ي يه کسي که مريضه؟ نمي گي سرما بخوري؟ -

 ...من... من... همين طور... آخه... من... اصال -

 !خب بابا نمي خواد ماست ماليش کني. پاشو برو قرصاي منو بيار. حالم خوب نيست -

 توهان؟ -

 بله؟ -

 .بودم. من نمي خواستم حالت بد بشه، ولي ببخشيد معذرت مي خوام. اون موقع عصباني -

هيچي نگفت. سرم رو باال آوردم تا ببينم چرا جواب نمي ده، که قيافه ي مهربون توهان رو ديدم. لبخند آرومي روي لباش بود. 

 :سرم رو به نشونه ي چيه تکون دادم، بلند خنديد و گفت

 !نب ديگه دختر. داري خلم مي کنيپاشو برو قرصام رو بيار، قلبم درد مي کنه. بج -

 قرصات کجاست؟ -
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 !توي کشوي تختم. گليا بجنب االن ايست قلبي مي کنما -

 ِا، بي شعور اين چه حرفيه؟ -

 !برو ديگه -

سريع از جام بلند شدم و رفتم توي اتاق توهان. رفتم سمت کشوش، سريع قرصاش رو برداشتم. مي خواستم از اتاق برم 

ه قاب عکس روي ميز افتاد. بي اختيار کشيده مي شدم سمت ميز. مي خواستم ببينم عکس آهو توي اون بيرون که چشمم ب

قابه يا نه! جلوي ميز ايستاده بودم و دستم رو بردم سمت قاب عکس. سريع دستم رو کشيدم عقب. مي ترسيدم از چيزي که 

  .هانم! اگه عکس آهو اون جا بود داغون مي شدمقرار بود ببينم، وحشت داشتم! به خودم اعتراف کرده بودم عاشق تو

 دستم و بردم سمت عکس

 يه نفس عميق کشيدم

 انگار قرار بود کوه بکنم

 تما شجاعتم و ريختم تو دستمو به زور قاب عکس و گرفتم تو دستم

 : تا مي خواستم برعکسش کنم که ببينم عکس کيه صداي توهان باعث شد قاب از دستم بي افته

 خوبي نيستا فضولي کار

 دستمو گرفتم جلو دهنم تا جيغ نکشم

 شيشه هاي قاي عکس پخش شده بود

 :تا خواستم برم جلو توهان داد کشيد

 نيا.نيا ببينم .رو زمين شيشه ريخته.صبر کن جمشون کنم

 زاومد کنارم و قاب عکس و از رو زمين برداشت .عکس از بين شيشه خورده ها برداشت و قاب عکس و گذاشت رو مي

 :بهم نگاه مهربوني کرد و گفت

 مي خواستي ببيني عکس کيه؟

 بيا نگاه کن

 عکس جلو گرفت

 به عکس خيره شده بودم.يه عکس قديمي از يه زن بور و سفيد با چشماي ابي

 . صفت خوشگل براش کم بود

 . ديوانه کننده زيبا بود

 دماغ قلمي لباي غنچه مانند و کوچولو .چشماي شهال و خمار ابي رنگ

 ادم فکر مي کرد تو درياست

 اين کي بود ؟تابحال زن به اين زيبايي نديده بودم

 به توهان نگاه کردم

 .انگار از چشمام خوند چي ميگم

 :با صداي غمگيني گفت
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 مادرمه .عکسش هميشه پيشمه .تو مطبم تو بيمارستان تو شرکت همه جا

 بهم ميگه ديوانه وار دوسش دارم من عاشقشم .يادم نمياد .هيچي ازش يادم نمياد ولي يه حسي

 عکس برگردوند طرف خودش و به چهره ي مادرش لبخند قشنگي زد

 .دستش و کشيد رو عکس

 :روش و کرد به من و گفت

 نمي خواي قرصاي من و بدي.قلبم بد درد مي کنه ها

 اها بيا_

 : قرصارو دادم بهش و پرسيدم

 چه بيماري داري؟

 تنگي دريچه ي قلبي_

 .اهاااااا_

 توهان ؟_

 بله؟_

 يه چيزي بپرسم؟_

 بپرس_

 اون کسي که اهو باهاش بهت خيانت کرد هموني که تو باغ بود و مي شناختي؟_

 جوابي نداد

 بهش نگاه کردم

 بدون هيچ عکس العملي بهم خيره شده بود

 ........اگه مي خواي_

 . اره مي شناختمش_

 يعني اون يکي از اشناهاتون بود؟_

 :پوزخندي زد و گفت

 اشنا؟جوک بامزه اي بود .اون کثافت برادرم بود

 چي؟_

 من و اهورا و سيامک_

 سه تا دوست بوديم.سه تا بردار.سه تا رفيق که هيچ وقت از هم جدا نمي شديم

 من و اهورا امريکا به دنيا اومده بوديم .از اول باهم دوست بوديم .وقتي من اومدم ايران با سيامک اشنا شدم

 طون که هيچ کس از دست کاراش ارامش نداشتيه پسر شر و شي
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سه سال بعد اهورا اومد .اونم از سيامک خوشش اومده بود .از اون به بعد هميشه باهم بوديم .خيلي وجه اشتراکا داشتيم 

 سالگي اومد امريکا و با دختر خالش 19.اهورا از همون اول عاشق دختر خالش بود .از هممونم زودتر ازدواج کرد. تو سن 

 . عروسي کرد

 وقتي برگشتم اولين ادمي که رفتم پيشش سيامک بود.برا جشن دعوتش کردم ولي نيومد

 روز بهم نگ زد و گفت مي خواد بره المان 10بعد از 

 گفت احتماال ديگه بر نمي گرده

 زياد ناراحت نشدم .من المان خيلي مي رفتم .اونجا کار داشتم

 م و اهورانشد برم فرودگاه .سامک رفت .من موند

 با اهو ازدواج کردم .خوشبخت ترين مرد جهان بودم .هيچي کم نداشتم

 براي کارم که رفتم المان مي خواستم برم سيامک و ببينم

 رفتم خونش.ولي کسي نبود .هرچي هم بهش زنگ مي زدم بر نمي داشت

 بيخيالش شدم

 برگشتم ايران

 بقيه ي ماجرا رو تارا برات تعريف کرده

 برات نگفته فقط يه چيزو

 . اينکه اون مردي که تو باغ بود سيامک بود

 البته تارا نشناختتش .هيچ کس نفهميد اون کيه

 .چون قيافه اش خيلي عوض شده بود .فقط چشماش .منم از روي چشماش فهميدم اون کيه

 يعني دهنم اندازه ي غار باز مونده بود .ماشاهلل

 خيانت کنه؟وايييي ديگه اون اوج بدبختي بود .يه رفيق به ادم

 گلي؟_

 بله؟_

 .تو دوستي رفيقي چيزي نداري؟تو اين مدت نديدم به جز اون داداش جون خياليت با کسي دوست باشي_

 نه از وقتي بچه بودم دوستي نداشتم .يعني ادم اروم و گوشه گيري بودم .ترجيح مي دادم تنها باشم_

 توهان؟يه چيز ديگه بپرسم؟_

 . اعصاب ندارم لطفا چرت و پرت نپرس_

 تو از شهريار متنفري؟_

 نه_

 پس چرا اين و ميگي؟_

من ازش بدم مياد .به نظرم ادم بديه .البته در مورد اهو ........خودم مي دونم اهو مقصره همه ي اين جرياناته ولي در کل _

 من و شهريار از هم خوشمون نمياد
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 توهان؟_

 باز چيه؟_

 بيماري قلبيت ارثي؟_

 م همين بيماري رو داشتاره .مامانم_

 توهان ميگم کي مهموني بگيريم؟_

 فرقي نداره هر موقع خواستي_

 هفته ي ديگه ؟_

 به نظرت کسي من و ب اين صورت ببينه چي ميگه ؟_

 اخ بميرم الهي .لعنت به من .همش تقصيره من بود .راست مي گفت

 گوشه لبش زخم بود

 پايين چشم چپش و رو پيشونيش کبود بود

 :انداختم پايين و گفتمسرم و 

 من واقعا معذرت مي خوام

 بيخيال_

 اي واي خاک بر سرم_

 چرا؟_

 يادم رفت به خشايار خبر بدم .حتما االن کلي نگران شده_

 خوب بدو برو زنگ بزن ديگه_

 باشه .من رفتم_

 .از اتاق اومدم بيرون از تلفن خونه شماره ي گوشي خشايارو گرفتم

 :که صداي خشايار پيچيد تو گوشمهنوز يه زنگ نخورده بود 

 الو

 سال داداشي_

 خدا ذليلت نکنه دختر مب دوني از صبحه چقدر نگرانت شدم ؟_

 ببخشيد داداش جونم .توهان اومد دنبالم اومديم خونه ديگه .بعدشم يادم رفت_

 خدا من و از دست تو بکشه_

 خشي ميام مي زنم لت و پارت مي کنم از اين حرفا بزني ها_

 . ببينم .برو مي خوام برم پيش نرگسبرو _

 باشه برو .خوششششش بگذره .خدافظ_

 ديوونه ي کوچولو .خدافظ_
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 :همون موقع آذر جون زنگ زد. با شوق جواب دادم

 سالم آذر جون. خوب هستين؟ -

 سالم دخترم، خيلي ممنون. تو خوبي؟ -

 .ممنون آذر جون، اي بد نيستم -

ل شوره گرفتم، هي فکر مي کردم يه اتفاقي قراره بيفته. ديگه نتونستم جلوي خودم رو مي دوني گليا، از سر صبح به د -

 بگيرم و زنگ زدم. حاال توهان خوبه؟

 !آره آذر جون، معلومه که خوبه. االنم تو دراز کشيده، فکر کنم خوابيده -

 !يهگليا جان، عزيزم مي گم عيبي نداره من بيام اون جا؟ نمي دونم چرا دلم اين طور -

 !البته، قدمتون روي چشم. بفرماييد -

 باشه عزيزم، پس من با تارا تا يه ساعت ديگه ميايم اون جا. فعال کاري نداري دخترم؟ -

 !زود بياين پس، خداحافظ -

 .خداحافظ عزيزم -

 :گوشي رو گذاشتم سر جاش. توهان با صداي بلندي گفت

 !خاک بر سرت کنن گليا -

 وا؟ چرا؟ -

 !بگم به تو؟ اين ها االن بيان منو با اين صورت ببينن که سکته مي کننآخه من چي  -

 :دستم رو گرفتم جلوي دهنم و گفتم

 واي راست مي گي، اصال حواسم نبود. حاال چه کار کنيم؟ -

 !هيچي بايد خيلي طبيعي رفتار کنيم -

 .توهان يه دقيقه بيا توي آشپزخونه -

 چرا؟ -

 !بيا تو -

ي آشپزخونه و پشت سرم توهان اومد. قدم بهش نمي رسيد، مجبور شدم روي پنجه ي پام بلند بشم. چونه خودم جلوتر رفتم تو

ي محکمش رو گرفتم توي دستم و خون خشک شده ي کنار لبش رو با دستمال پاک کردم. يه پنبه برداشتم و بتادينيش کردم و 

 :. آروم گفتمگذاشتم روي صورت توهان. يهو دستش مشت شد، فهميدم دردش اومده

 .ببخشيد، االن تموم مي شه -

 :پنبه رو برداشتم و انداختم توي سطل آشغال. هنوز يه دستم روي صورتش بود. بهش نگاه کردم و گفتم

 !االن صورتت يه کم بهتر مي شه -

 :يد. سرش رو آورد نزديکم و گفتب*و*سبا مهربوني به چشمام نگاه کرد. دستم رو گرفت بين دستاش و 

 !خيلي ممنون خيلي -

 :سريع به حالت دو رفتم توي سالن و داد کشيدم
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 .توهان، بيا يه ذره اينجا رو مرتب کنيم -

 بي خيال گلي. کي حال تميز کاري داره!؟ -

 !تنبل، پس حداقل بيا بريم لباس بپوش -

خودم رو بگيرم! انگار فهميده اين رو به خاطر تارا و آذر جون نگفتم، خودم داشتم ديوونه مي شدم. ديگه نمي تونستم جلوي 

  .بود چه مرگمه

 : با شيطنت نگام کرد و گفت

 الزم نيست .تارا و اذر جون عادت دارن من جلوشون اينطوري باشم . هيچ وقت جلو اونا بوليز نمي پوشم

 : بعد خودش و انداخت رو مبل و ادامه داد

 منم اينطوري راحت ترم

 توهان زشته .بيا بريم لباس بپوش_

 :ند خنديد و گفتبل

 اااااااا؟زشته ؟مطمئني؟

ديگه مونده بودم چيکار کنم .واقعا داشتم خل مي شدم .چشمم که به عضله هاش مي افتاد از خود بي خود مي شدم .با صداي 

 : بلند و پر حرصي گفتم

 .اصال به درک .به من چه .ابروي تو ميره

 دوباره بلند خنديد ولي از جاش تکون نخورد

 شستم .تمام سعي ام رو مي کردم به بدنش نگاه نکنم ولي ناخوداگاه چشمم مي رفت سمت شکمشرو مبل ن

 :توهان صداش و نازک کرد و با عشوه گفت

 وايييييي چقدر شما هيز تشريف دارين .خوب خانوم محترم نبايد چشم چروني کني .بايد بياي با بابام صحبت کني

 ز برداشتم و پرتاب کردم سمت توهاناز خنده غش کرده بودم .يه سيب از رو مي

 . سيب و رو هوا گرفت و ي گاز محکم زد

 همينطور بلند بلند مي خنديديم

 :که يهو از جاش بلند شود و گفت

 گليا پاشو بيا تو اتاقم

 براچي بيام؟_

 بيا کارت دارم_

 رفتم تو اتاقش . به ميزش تکيه داده بود

 چرا گفتي بيام ؟_

 . ب کنبيا برا من لباس انتخا_

 خوب برو خودت يه لباس بردار بپوش ديگه_

 مي خوام تو انتخاب کني_
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 . با تعجب بهش نگاه مي کردم .داشتم اين کارش و تو ذهنم مرور مي کردم

 . برو ديگه_

 با مکث رفتم سمت کمدش و شروع کردم به نگاه کردن لباساش_

 . دازه ي کل لباساي من بودهمه ي لباساش مارک دار بودن .فکر کنم قيمت هر بوليزش به ان

 نمي دونستم کدوم و بر دارم

 يکي از يکي باحال تر و شيک تر

 انتخاب کردي؟_

 ....... نه .من نمي دونم کدومش و بايد_

 گلي خانوم از هرکدوم خوشت مياد بر دارش بده به من_

 دوباره به لباساش نگاه کردم

 يه بوليز سبز چمني برداشتم و دادمش به توهان

 :عجب نگام کرد و گفتبا ت

 اين و بپوشم ؟

 اره مگه عيبي داره ؟_

 : خنديد و گفت

 نه .راستش اون هميشه از اين رنگ بدش مي اومد

 . اون ؟اون کي بود ؟اها منظورش اهو بود

 پس يعني اهو از رنگ چشماي من بدش مي اومد

 به جهنم .خاليق هرچه اليق

 : با عصبانيت گفتم

 نپوشش به من چه؟خوب چيکار کنم ؟مي خواي 

 من کي گفتم نمي پوشم ؟خيلي هم قشنگه .معلومه که مي پوشمش-

 بوليز و پوشيد

 معرکه شده بود .هر لحظه بيشتر عاشقش مي شدم

 . نمي تونستم جلوي خودم و بگيرم

 من عاشقش بودم .عاشق همه چيزش

 عاشق صورتش عاشق رفتارش عاشق هيکلش

 کاش االن مي تونستم برم تو بغلش

 ......بگم دوست دارم . کاش بهش

 .......احساسم تازه جوونه زده بود يه عشق کوچيک ولي
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 . بايد جلوي رشدش و مي گرفتم .اين احساس نبايد رشد مي کرد

 توهان من و دوست نداره و اين يعني نابود شدن من

 من نمي تونستم زن اون باشم .اون هيچ وقت عاشق من نميشد

 . و ريشه کن کنمپس بايد اين احساس کوچيک 

 فعال غرورم از همه ي اين ها مهم تره

 صداي زنگ در باعث شد از اتاق بيام بيرون و در و براي اذر جون و تارا باز کنم

 ديقه اومدن تو 5بعد از 

 ي مي کردن که توهان اومد تو سالنب*و*سبا من رو

 : اذر جون تا صورتش و ديد داد کشيد

 . اييييي وايييي.خاک بر سرم

 از دستش افتاد و به سمت توهان شيرجه رفت کيفش

 تارا همينطور با تعجب به صورت توهان نگاه مي کرد

 :اذر جون مي زد تو صورتش و مي گفت

 عزيز دلم پسرم چت شده .چرا اينطوري شده

 : توهان خنده اش گرفته بود .با همون خنده سعي ميکرد اذر جون و اروم کنه

 ....... که .بابا مادره من اروم باشه .اذي جون االن فشارت ميره باال ها اروم اذي جون .ارو بابا .چيزيم نيست

 باالخره با حرفاي توهان و کاراي من و تارا اذر جون نشست رو مبل و اروم شد

 رفتم تو اشپزخونه که يه شربت برا اذر جون بيارم .تارا هم دنبالم اومد

 :داشتم شربت مي ريختم که با تعجب پرسيد

 توهان چرا اين شکلي شده ؟گليا 

 . دعوا کرده_

 با کي؟_

 . با يه پسر .مزاحمم شده بود_

 دلم نمي خواست جريان اون سه تا پسره رو تعريف کنم .مي دونستم تقصيره من .پس ترجيح دادم چيزي نگم

 دروغ نگو گليا_

 : با تعجب نگاش کردم و گفتم

 چه دروغي دارم بگم ؟

. توهان از پس يه نفر بر مياد . اين کاره چند نفره.وگرنه توهان تو دعوا کردن استاده . اين کاره  گليا اين کاره يه نفر نيست_

 يه نفر نمي تونه باشه

 ............ول کن تارا .بيا اين شربت و بگير_
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 گليا جواب من و بده .توهان چرا اينطوري شده ؟_

 اهههه.بس کن ديگه .با سه تا پسر دعواش شد_

 مزاحم تو شدن ؟سه تا پسر _

 نخير_

 گليا من دوستتم يا بهتر بگم خواهر شوهرت .......پوفففففف_

 . خنده ام گرفت

 نتونستم جلوي خودم و بگيرم و با صداي بلند خنديدم

 :تارا هم خنديد و گفت

 زقنبود .حاال اذيت نکن بگو چي شده ديگه

 رفتم .دنبالم اومد .اون سه تا پسرم فکر کردن مزاحمههيچي بابا .صبح باهم رفتيم بيرون دعوامون شد منم بدون اون _

 توام نشستي بر بر نگاه کردي .اره؟_

 مي دوني کلي ام کيف کردم_

 سريع دويدم سمت سالن و تارا هم دنبالم اومد

 دوره خونه مي دويديم

 :اذر جون داد کشيد

 بس کنين .اين بچه بازي ها چيه ؟

 ديم که يهو توهان رفت جلوي تارا و جلوش ايستاد .نمي ذاشت تکون بخورهبه حرفش گوش نداديم و همين طور مي دوي

 نفسم باال نمي اومد .توهان خدا خيرت بده

 : تارا با قهر گفت

 داداش اذيت نکن .برو بذار بگيرمش

 . تو غلط مي کني زن من و بگيري_

 توهان برو کنار من بايد اين و بکشم .دارم از تو دفاع مي کنم خره_

 : ا يه حرکت تارا رو بلند کرد و گفتتوهان ب

 الزم نکرده

 : تارا جيغ مي زد و مي گفت

 داداشي .توهان من مي ترسم بذارم زمين

 من و اذر جون از خنده غش کرده بوديم

 باالخره تارا با لگدي که به پهلو ي توهان زد تونست بياد پايين و کنار اذر جون نشست

 ليوان شربت درست کردم و بردم برا بقيه و کنارشون نشستم تا 4رفتم تو اشپز خونه و اين دفعه 

 : اذر جون گفت
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 خوب بچه ها .تصميم گرفتين؟

 درباره ي چي؟_

 درباره ي اينکه کي مهموني رو بگيرين_

 : توهان با صداي ارومي گفت

 . اخه خانوم محترم نه به داره نه به باره

 همين که گفتم .بايد يه مهموني بگيرين_

 : بلند گفتم

 . اذر جون من کامال موافقم

 : توهان با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

 .......ولي اخه

 . ديگه ولي و اما و اگر نداره .حرف درست و گليا زد_

 باشه اذي جون . چشم مهموني مي گيريم_

 کي؟_

 دو هفته ديگه_

 . امکان نداره_

 اخه براچي؟_

 بايد تا سه روزه اينده اين مهموني برگذار بشه_

 : توهان با صداي بلندي گفت

 ....... يعني چي اخه ؟تا سه روزه ديگه

 . توهان جان همين گليا .ازت خواهش مي کنم_

 . توهان با حرص به اذر جون نگاه مي کرد .دستش و برد الي موهاش و هيچي نگفت

 توهان .پسرم قبوله باشه؟_

 . نمي دونم واال .هرچي شما بگين_

 عا خوشحال شدم .خيلي نياز داشتم به يه مهموني که حال و هوام عوض بشهمن و تارا دست زديم .واق

 توهان چشماش و ريز کرده بود و به اذر جون نگاه مي کرد

 : اذر جون خنديد و گفت

 چيه ؟چرا اينطوري نگاه مي کني؟مگه جن ديدي؟

 . نه ولي مي دونم يه نقشه اي تو سره تونه_

 . خوام بکنم که تو خوابم نمي بيني مي دوني ؟تو راست ميگي يه کاري مي_

 خدا بخير بگذرونه_
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 :در رو باز کردم و اومدم پايين. توهان دستم رو گرفت و گفت

 بريم جوجو کوچولو؟ -

 .آره بريم -

 .فقط گلي من رو ورشکست نکنيا -

 .حرف نزن، بريم -

رو سفارش داده بوديم، ميوه ها رو هم خريده با توهان اومده بوديم خريد، فردا شب قرار بود مهموني بگيريم. شيريني ها 

 .بوديم و فقط مونده بود لباس براي من و توهان

جلوي يه بوتيک ايستادم. يه بلوز سفيد و طاليي با يقه ي قايقي چشمم رو گرفته بود، خيلي قشنگ بود. استيل قشنگي هم 

 .داشت

 :رو به توهان کردم و گفتم

 ه، مگه نه؟توهان مي گم اين بلوز خيلي قشنگ -

 .جواب نداد. برگشتم تا ببينم چرا جواب نمي ده، که ديدم زل زده به بلوزه

 آهاي توهان؟ -

 .سرش رو به نشونه ي چيه تکون داد

 مي گم اين بلوز قشنگه، مگه نه؟ -

 !نه -

 .تعجب کردم. انگار ناراحت بود

 توهان اين خوشگل نيست؟ -

 .نه، اصال قشنگ نيست -

 چرا؟ -

 مياد بدنت رو به همه نشون بدي؟ کال خوشت -

بعد راه افتاد رفت سمت مغازه ي بعدي. دهنم باز مونده بود. اين چي مي گفت؟ چرا يهو قاطي مي کرد؟ دوباره به بلوز نگاه 

 .کردم و لبم رو گاز گرفتم، توهان راست مي گفت و حق داشت. بلوز خيلي تنگي بود و اگه تنم مي کردمش کل بدنم ديده مي شد

 :ريع رفتم کنار توهان و گفتمس

 .خب بابا، حواسم به تنگيش نبود -

 .چشم غره اي بهم رفت و دستم رو گرفت تو دستش

 :بلند خنديدم و گفتم

 !چرا تو اين طوري هستي؟ چشم غره مي ري بعد دستم رو مي گيري؟ -

 :آروم خنديد و گفت

 !ديگه پر رو نشو -

 .دوباره خنديدم و به مغازه ها نگاه کردم
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از هيچي خوشم نمي اومد. اگه چيزي هم چشمم رو مي گرفت، تنگ بود يا يقه اش باز بود يا کوتاه بود. داشتم ديوونه مي شدم 

 :که صداي توهان باعث شد برگردم طرفش

 گلي اين قشنگه؟ -

ک داشت. توهان به من با تعجب به لباس نگاه کردم. يه پيراهن دکلته ي قرمز که قدش تا رونم بود و يه کمربند مشکي کوچي

 !مي گفت اون بلوز رو نپوشم، اون وقت از اين خوشش اومده بود؟

با دهن باز به توهان نگاه مي کردم. دستم رو کشيد و بردم داخل مغازه. زن جووني پشت ميز نشسته بود، تا ما رو ديد سريع 

 :از جاش بلند شد و با صداي پر از نازي گفت

 ؟بفرماييد؟ چيزي مي خواين -

 :توهان به ويترين اشاره کرد و گفت

 .اون پيراهن دکلته اي که پشت ويترين هست رو مي خوام -

 :دختر با تعجب به من نگاه کرد و گفت

 براي ايشون مي خواين؟

 .بله -

 واال فکر نکنم سايز ايشون داشته باشيم. سايزتون چنده؟ -

 ...هتوهان بهم نگاه کرد. هنوز متعجب بودم و باورم نمي شد ک

 گليا؟ -

 بله؟ -

 سايزت چنده؟ -

 .سايزم؟ آها، سي و هشت -

فروشنده لباس رو آورد و داد دست توهان. اه اه نکبت! براي توهان يه عشوه هايي مي اومد که حالم رو به هم مي زد. دلم مي 

 !خواست چشماش رو از کاسه در بيارم، دختر عوضي

 :تتوهان لباس رو داد دستم که برم بپوشمش و گف

 .گليا بدو برو بپوشش -

 ...ولي -

 .اذيت نکن برو -

رفتم داخل اتاق پرو. لباس هام رو در آوردم و پيراهن رو پوشيدم. فيکس تنم بود، اندازه ي اندازه. موهاي بلندم رو ريختم 

بود، ولي لباس دوره شونه هام، خيلي قشنگ شده بودم. رنگ سفيد پوستم با قرمزي لباس ترکيب قشنگي رو به وجود آورده 

 .خيلي باز بود، پاهام کامال در معرض ديد بود

لباس رو از تنم در آوردم و لباس هاي خودم رو پوشيدم. از اتاق پرو اومدم بيرون و توهان تا من رو ديد اومد طرفم و با 

 :شوق و ذوق بچگانه و با نمک گفت

 اندازه بود؟ -

 ...آره، ولي -

 :رو ميز فروشنده و گفتلباس رو از دستم گرفت و گذاشت 



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

162 

 

  .حساب کنيد لطفا -

 : توهان به من نگاه کرد و گفت

 چيز ديگه اي نمي خواي ؟

 نه .ممنون_

 توهان پول لباس و حساب کرد و جعبه ي لباس و برداشت و رفت سمت در بيروني مغازه

 : پشت سرش راه افتادم که يهو با صداي دختره فروشنده ايستادم

 . خيلي بي لياقتي

 : گشتم و با تعجب بهش نگاه کردمبر

 ببخشيد؟با من بوديد؟

 اره با تو بودم .خيلي خيلي بي لياقتي_

 . چشمام از تعجب گرد شده بود .اين چي مي گفت ؟عجب پرويي بود

 .اونطوري نگاه نکن .دليل داره که ميگم بي لياقتي_

 : صداي توهان بلند شد

 . گليا بيا ديگه

 ناالن ميام .يه ديقه صبر ک_

 دوباره به دختره نگاه کردم . چقدر پرو بود .انگار داره با دختر خالش حرف مي زنه

 :با عصبانيت گفتم

 . حرف دهنت و بفهم

 . دختره ي احمق وقتي ادم همچين شوهري داره انقدر بهش بي توجهي نمي کنه_

 اوال به تو چه ؟دوم از کجا معلوم شوهرمه ؟_

م بهت ميگم .در ضمن از اونجايي که حلقه دستش بود . اها برا اين ميگم بي لياقتي که اين ببين من خودم تجربه کردم که دار_

 . بيچاره چشمش به دره اتاق پرو خشک شد که شايد در و باز کني و يه لحظه ببينتت

 دهنم باز مونده بود .اين دختره چي مي گفت؟

 : دوباره ادامه داد

 سر به اين خوبي رو ,رو هوا مي زننحاال هم برو پيش شوهرت .ولي يادت باشه پ

 . اگه بخواي اينطوري رفتار کني از دستت در ميره

 . خدافظ_

 : لبخندي زد و گفت

 خدافظ

 . رفتم پيش توهان .هنوز تو فکره حرفاي دختره بودم
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 : توهان دستش و جلوي صورتم تکون داد و گفت

 گليا ؟کجايي؟

 ها ؟همين جا ؟_

 دختره چي مي گفت بهت؟_

 ش ..............مي گفت که ...........اها در باره ي جنس لباس مي گفتراست_

 : ابرو هاي توهان باال رفت . با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

 خوب بريم بايد منم لباس بخرم

 دلم مي خواست بپرسم اين لباس و تو مهموني بپوشم يعني؟اخه مگه ميشه؟توهان که گفته بود ........... .خل شده بودم

 داشتم کت هارو نگاه مي کردم

 توهان گفته بود من انتخاب کنم .انگار از سليقه ام خوشش اومده بود

 نمي دونم چرا دلم نمي خواست تو اين مهموني کت و شلوار رسمي بپوشه

 مي خواستم اسپرت بپوشه .به نظرم خيلي بهش مي اومد

 کرد باالخره بعد از کلي گشتن يه بوليز طوسي کمرنگ نظرم و جلب

 به توهان دادمش تا بپوشدش

 . وقتي پروش کرد عالي شده بود .بوليز دقيقا رنگ چشماش بود .يه جيگري شده بود لنگه نداشت

 . همون بوليز و برداشت با يه شلوار جين طوسي

 يه تيپ اسپرت .عالي بود

 . خريد توهانم تموم شده بود ولي من هنوز نمي دونستم چيکار بايد بکنم

 . و که امکان نداشت توي مهموني بپوشم ولي انگار توهان يادش رفته بوداون لباس 

 باهم سوار ماشين شديم و رفتيم سمت خونه

 . بود 6ساعت 

 هنوز ناهار نخورده بوديم

 اومده بوديم بيرون تا همين االنم داشتيم خريد مي کرديم 1از ساعت 

 تازه وقتي رفتيم خونه بايد کلي براي فردا هم اماده بشم

 به خصوص در مورد غذا . توهان مي خواست از بيرون غذا بگيره ولي بهش گفتم خودم درست مي کنم

 داشت مي رفت سمت خونه

 اي خدا .من لباس و چيکار مي کردم ؟

 توهان ؟_

 بله؟_

 من برا فردا چي بپوشم؟_
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 .خوب معلومه لباس_

 نه منظورم اينه که همين پرهن قرمزه رو بپوشم ديگه اره ؟_

 ن ترمز کرد که نزديک بود با کله برم تو شيشهچنا

 رگ گردنش زده بود بيرون

 دوباره چشماش داشت قرمز مي شد

 : داد کشيد

 تو غلط مي کني بخواي جلوي صد نفر اون لباس و بپوشي

 .......... اخه توهان تو که_

 ا سگ بدي شيرفهم شد؟گليه به مرگ مادرم قسم يک باره ديگه از اين زر زر ها بکني يجوري مي زنمت صد_

 بابا خوب بذار منم حرفم و بزنم_

 ها؟؟؟؟؟_

 ..........خوب تو که فقط همون يه پيرهن و خريدي من مجبورم همون و بپو_

 : چونم و گرفت چسبوندتم به شيشه ي ماشين و گفت

ان نداره بذارم اين پيرهن و گليا مي بندي يا خودم ببندمش؟اخه بي شعور وقتي من ميگم اون بوليز چسبون رو نپوش پس امک

 جلو صد تا نره غول بپوشي

 دوباره داشت گريه ام مي گرفت . چونم درد گرفته بود

 :با صداي بغض داري گفتم

 ......... اخه ..........من که لباس مجلسي ندارم .....ديگه ام وقت نميشه

 يهو چونم و ول کرد و جعبه ي لباس و از صندلي عقب برداشت

 : کرد با حرص گفت درش و باز

 تا مرد بپوشه 50من احمق اين و برات خريدم که غافلگير بشي فکر نمي کردم خانم مي خواد اون لباس و جلو 

 به لباسا نگاه کردم

 .سانتي سفيد 10يه کت و شلوار ياسي بود با يه صندل پاشنه 

 . پوشيده و شيک بود .با بهت به لباسا خيره شده بودم

 . به توهان نگاه کردم .با عصبانيت بهم خيره شده بود سرمو اوردم باال و

 بدون اختيار يه لبخند اروم نشست رو لبم

 توهان کي وقت کرده بود اينا رو بخره؟

 .خيلي ممنون .خيلي قشنگن_

 چيه ؟مي خواستي اون لباس قرمزه رو بپوشي که ؟من ابله از اون خوشم اومده بود گفتم برات کادو بگيرم_

 . م اون و بپوشم .يعني توام مي گفتي نمي پوشيدمش ولي اخه نمي دونستم بايد چي بپوشممن نمي خوا_

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 با خشم بسته رو انداخت پشت ماشين و راه افتاد

تو آينه به خودم نگاه کردم، واقعا خوشگل شده بودم. کت و شلوار ياسي رنگي که توهان برام خريده بود فوق العاده خوش 

 .م داشتدوخت بود و استيل خوبي ه

يه ذره چسبون بود، ولي جوري نبود که بدنم معلوم باشه. رژ گلبهي رو برداشتم و روي لبام ماليدم، سايه ي بنفش کمرنگي 

زدم و به مژه هام ريمل زدم. واقعا عالي شده بودم، هميشه از اين کار بدم مي اومد ولي اين دفعه ديگه دست خودم نبود. براي 

 !شمک زدمفرستادم و چ ب*و*سخودم به 

 .از اتاق اومدم بيرون. توهان داشت به کارگرها مي گفت چه کار کنن

 :رفتم سمتش و گفتم

 توهان؟ خوب شدم؟ -

 :نيم نگاهي بهم کرد و گفت

 .بايد برگردي تو اتاقت -

 وا؟ آخه چرا؟ -

 .براي اين که يه چيزي رو جا گذاشتي -

 چي رو؟ -

 .مثال شال روي سرت رو -

 سرم؟چي؟ شال بندازم  -

 .يک جوري بهم نگاه کرد که نزديک بود خودم رو خيس کنم

 چيه؟ نکنه مي خواي جلوي اون شهريار عوضي و اون مرداي چشم چرون فاميل و دوستاي من بدون روسري بياي؟ -

را اين باورم نمي شد. اين همه موهام رو درست کرده بودم، اي خدا! من نمي فهمم مگه اين ده سال تو آمريکا نبوده، پس چ

 !طوريه؟

هلم داد سمت اتاق. نشستم روي صندلي، بد خورده بود توي ذوقم. شال بنفش پر رنگم رو از توي کمد برداشت و انداخت رو 

 .سرم

 :مي خواستم شال رو روي سرم درست کنم که گفت

 .دست نزن، بذار درستش کنم -

 نه بابا؟ مگه بلدي؟ -

 !بله خانوم کوچولو، معلومه که بلدم -

 .ل رو دور سرم پيچوند و لبناني بستششا

 :يد و گفتب*و*سخيلي بهم مي اومد و صورتم رو بيشتر نشون مي داد. آروم تشکر کردم، خم شد و گونه ام رو 

 !خيلي خوشگل شدي جوجو. امشب زن هاي توي مجلس از حسادت مي ترکن -

ور مورم بشه و قلبم براي چند ثانيه ضربان نداشته سرم رو انداختم پايين و خنديدم. اين حرف هاش و کارهاش باعث مي شد م

 .باشه

 :دوباره گفت
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  !راستي ببينم يکي زيادي بهت خيره شده مي زنم همون وسط نصفش مي کنم، پس ناز کردن و شيطنت ممنوع -

 :سرش رو با دستم هل دادم عقب و گفتم

 !برو ديگه پر رو نشو -

 .شرط داره که برم -

 چه شرطي؟ -

 ...ش شرطش اينه کهخب، راست -

 .خم شد روي صورتم و سريع فاصله گرفت

 .خندم گرفته بود، دستم رو گذاشتم رو لبام. اي خدا نذار ديوونش بشم، بذار به اندازه ي يه وابستگي ساده بمونه

ومد، آذر جون، دوباره رژ رو ماليدم و شال رو روي سرم مرتب کردم. صندل ها رو پام کردم و از اتاق بيرون رفتم. صداي در ا

 .تارا و بابايي بودن، با خشايار و نرگس

ي کردن و رفتن روي مبل ها نشستن. نرگس و تارا رفتن ب*و*سدر رو باز کردم. همشون که اومدن داخل با من و توهان رو

 توي آشپزخونه که کمک کنن. شاهکار کرده بودم، پنج نوع غذاي مختلف، سوپ هاي متنوع و دسرهاي جور واجور درست

 .کرده بودم. ميوه ها و شيريني ها رو به بهترين شکل چيده بودم و همه چيز آماده بود

دلم مي خواست همه خوششون بياد. تو چشماي توهان برق رضايت و تحسين ديده مي شد و همين براي من کافي بود. طاها 

 :اومد کنارم و گفت رو هم دعوت کرده بودم، ولي نمي تونست بياد. بايد يه سفر مي رفت شيراز. تارا

 خسته اي؟ -

 .نه بابا، خسته کجا بود؟ خيلي هم کيف داد -

 خاک تو سرت، از کار کردن لذت مي بري؟ -

 بي خيال تارا. مي گم تو درباره ي اين سورپرايز آذر جون چيزي مي دوني؟ -

 .ون تعجب کنيدنه به خدا. از اون روز ما رو ديوانه کرده، هي مي گه يه کاري مي خوام بکنم خودت -

 !به قول توهان خدا بخير کنه -

 .واقعا خدا بخير کنه -

زنگ در باعث شد برم سمت در. اهورا خان و همسرش بود. در رو باز کردم و توهان گرم و صميمي رفت استقبالشون و با 

 :خنده گفت

 !چه طوري نارفيق؟ خبري ازت نيست؟ -

 :مراهش بود و باهاش دست داد و گفتبا هم مردونه دست دادن. رفت طرف خانومي که ه

 شما چه طورين دختر خاله ي دوست عزيزم؟ -

 :دختر خنديد و گفت

 مسخره بازي در نيار توهان. نمي خواي منو با اين خانوم خوشگله آشنا کني؟ -

هم زن داداش من البته، سوگل اين خانوم به قول تو زيبا همسر بنده هستن، گليا. گليا جان اين دختر لوس ننر و غرغرو  -

 .هستن

با هم به توهان خنديدم. سوگل رو بغل کردم، دختر خيلي خوب و با نمکي بود. با اهورا هم احوال پرسي کردم و رفت کنار 

 .بابايي و خشايار نشست. سوگل هم رفت کنار تارا و آذر جون نشست. منم در رو براي مهمونا باز مي کردم



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

167 

 

 :آخر آذر جون صداش در اومد

 .بابا گليا در رو باز بذار هر کي خواست مياد تو، الزم نيست تو هم هي بلند شي و بشينياي  -

 .چشم آذر جون -

 :در بيروني خونه رو باز گذاشتم و خودم نشستم کنار تارا و سوگل. صداي شهريار باعث شد از جام بلند شم

 .سالم به همگي -

شد و رفت سمت عموش و گرم سالم و عليک کرد. شهرزاد که مثل همه ي سرها برگشت طرف اون ها. توهان از جاش بلند 

هميشه بود و زن عموش هم که کال سالم کردن در فرهنگ لغتش معني نمي داد! شهريار خيلي گرم باهام احوال پرسي کرد و 

 .به چشم غره هاي توهانم آروم خنديد

 !ديگه همه اومده بودن، دوستاي توهان، فاميالشون؛ همه بودن

 :صداي آهنگ رو بلند کرد تارا

 

 گِل من عزيزم همه عشم و به پات مي ريزم

 حاال که پيشمي حتي يه لحظه غم ندارم من

 دِل ديوونه ام و داري مي بري بگو نگاِه منو تو مي خري

 حاال که پيشمي هيچي تو دنيا کم ندارم من

 تو که قشنگ تريني توي شهِر قصه هامي

 ميتوي ترانه هاي من هميشه هم صدا

 گِل قشنگ من بخند که خنده هات قشنگه

 بذار فداي اون دلت بشم که آبي رنگه

 بذار فداي اون دلت بشم که آبي رنگه

 

 همه مي دونن عزيِز دلمي تو که شيطوني گِل من يه کمي

 هميشه دوست دارم سر روي شونه هات بذارم من

 دِل ديوونه ام و داري مي بري بگو نگاِه منو تو مي خري

 ه پيشمي هيچي تو دنيا کم ندارم منحاال ک

 تو که قشنگ تريني توي شهِر قصه هامي

 توي ترانه هاي من هميشه هم صدامي

 گِل قشنگ من بخند که خنده هات قشنگه

 بذار فداي اون دلت بشم که آبي رنگه

 

 .يهو صداي آهنگ کم شد
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، يهو يه صداي نازک و پر از ناز و عشوه از پشت به تارا نگاه کردم که ببينم چه خبره. اون هم شونه هاش رو انداخت باال

 :سرم اومد

  .عصر بخير امير خان -

 توهان و اهورا از جاشون بلند شدن

 توهان با تعجب زل زده بود به صاحب اون صدا

 .......... از جام بلند شدم و برگشتم طرف زنه که يهو

 انگار برق گرفتتم. اي اهو بود

 کنم .همون زن توي عکسا بود صورتش و نمي تونستم فراموش

 لبخند کجي روي لبش بود و خيره شده بود به توهان

 همه ساکت شده بودند .بعضي ها هم که اهو رو نمي شناختن با تعجب با ما نگاه مي کردن

 : اذر جون رفت طرف اهو و بلند گفت

 . خيلي خوش اومدي اهو جان

 :بعد رو کرد به ما و ادامه داد

 . ي من .اهواينم مهمون ويژه 

 . به توهان نگاه کردم .سرش و انداخته بود پايين

 اهورا با ارنج زد تو پهلوش

 : يهو سرش و اورد باال با لحن کامال معمولي گفت

 خيلي خوش اومدين .بفرماييد بشينين

 : اهو با همون خنده گفت

 ببخشيد کجا مي تونم لباسم و عوض کنم ؟

 : و گفتتوهان يکي از خدمتکارا رو صدا کرد 

 به ايشون راه نشون بده

 . خدمتکاره و اهو رفتن سمت اتاق مهمون

 توهان با خشم به اذر جون نگاه کرد

 ولي اذر جون انگار اصال پشيمون نبود

 . من خشکم زده بود .باورم نميشد .اي خدا

 بغض کرده بودم

 :تارا اومد کنارم و گفت

 گليا ؟

 : بغضم و قورت دادم و گفتم
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 ن ؟جانم تارا جا

 ...... به خدا من نمي دونستم اين دختره مي خواد بياد اينجا ..........من_

 بيخيال تارا .اومده که اومده .به جهنم_

 گليا شهريار کجاست؟_

 يه ابميوه ريخت رو پاش رفت دستشويي_

 گليا يه ديقه با من بيا_

 رفتيم طرف توهان

 سرش و انداخته بود پايين .فکش منقبض شده بود

 : صداش کردماروم 

 توهان؟

 : سرش و اورد باال و با صداي دورگه اي گفت

 بله ؟

 : تارا ادامه داد

 داداشي ميري با شهريار حرف بزني؟

 تارا چي ميگي؟من برم؟_

 داداشي تو که مي دوني .تورو خدا_

 ........ من خودم اعصاب ندارم حاال برم _

 . توهان بخاطر من .جان تارا_

 . تارا قسم نده_

 ه من و دوست دارياگ_

 نمي فهميدم اين همه اصرار تارا براي چيه .اخر که شهريار اهو رو مي ديد

 : توهان دست کرد تو موهاش و گفت

 باشه .کجاست ؟

 دستشويي_

 .اومد ميرم پيشش_

 . مرسي داداشي_

 تارا تو مي دونستي اين مي خواد بياد ؟_

 . نه به خدا_

 . گرفت توهان نيم نگاهي به من کرد و دستم و

 تارا رفت کنار اذر جون . با ناراحتي داشت باهاش حرف مي زد
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 توهان دستم و محکم فشار مي داد

 شهريار از دسشويي اومد بيرون

 .توهان دستم و ول کرد و سريع رفت پيشش

 بهشون خيره شدم

 توهان داشت باهاش حرف مي زد و هر لحظه صورت شهريار عصباني تر ميشد

 . شد و شهريار سرش و تکون داد باالخره توهان ساکت

 توهان اومد طرفم و کنارم نشست

 . همه با هم حرف مي زدن .انگار داشتن درباره ي اين اهو حرف مي زدن

 شهريار رفته بود تو حياط . تارا پاشد که بره پيشش . توهان با عصبانيت بهش نگاه کرد و مجبورش کرد بشينه سره جاش

 اوردنبعد از يه ربع خانوم تشريف 

 بابا اين کي بود ديگه ؟خجالت نمي کشيد

 . اين لباسي که پوشيده بود بيشتر شبيه لباس خواب بود

يه پيراهن مانند که بيشتر شبيه بوليز بود پوشيده بود .همه ي لباس همين بود .جنسشم از تور بود .قد لباس تا رون هاشم نمي 

 رسيد

 . جايي از بدنش نمونده بود که ديده نشه

 . وهان نگاه کردم . مي خواستم ببينم به اهو نگاه ميکنه يا نهبه ت

 . سرش پايين بود .پوزخند بانمکي هم روي لباش بود

اهو با چنان عشوه اي راه مي رفت که همه ي مردا رو مجبور مي کرد بهش نگاه کنن ولي توهان حتي يه نگاه کوچولو هم به 

 اهو نکرد

 يه. در باز شد

 ........ شهريار اومد تو

 دست تارا يهو مشت شد

 . اهو همونجايي که بود ايستاد و به شهريار نگاه کرد

 نگاهش يجوري بود . شهريار بدون هيچي عکس العمل خاصي سالم کرد کنار اهورا نشست

 همه باهم پچ پچ مي کردن

 : اهورا بلند گفت

 اهو خانوم شنيدم ازدواج کردين . پس سيامک کجاست ؟

 به اهورا نگاه کرد که انگار ارث پدرش و ازش طلب داشت اهو با چنان نفرتي

 : با همون صداي نازک گفت

 سيامک تو هتل مونده .ترجيح داد نياد

  توهان پقي زد زيره خنده. انگار حرف اهو براش جوک بوده
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 : اهم با خشم گفت

 چيزه خنده داري گفتم ؟

 : اهورا هم خنديد و گفت

 . نخير ما به شما نخنديديم

 . ن دستش و گرفته بود جلو دهنش و همينطور مي خنديدتوها

 : اهورا زيره لب گفت

 زهره مار .خفه شو

 . به شهريار نگاه کردم

 . سرش و انداخته بود پايين . معلوم بود خيلي ناراحت

ودش و تارا يه جوره خاصي بهش نگاه مي کرد . انگار نگرانش بود . انگار هي مي خواست پاشه بره کنارش ولي جلوي خ

 مي گرفت

 . دوباره به اهو نگاه کردم . دقيقا روبروي توهان نشسته بود

 . پاهاش و انداخته بود رو هم با لوندي به توهان نگاه مي کرد

 اگه بخاطر ابروم نبود همون ديقه مي رفتم جلو و خفه اش مي کردم

 شهرزاد جلوي اين دختره کم مي اورد

 . دماز اون موقع به صورتش نگاه نکرده بو

 . خيره شدم به قيافه اش . ارايش غليظي داشت

 . سايه ي قهوه اي زده بود با رژ مسي

 . توهان به صورتش خيره شده بود

 به چشماش نگاه کردم .اثري از عشق و محبت نديدم

 تنها چيزي که توي چشماي توهان موج مي خورد تنفر بود

 . رد بشهدستش و چنان مشت کرده بود که نزديک بود استخوناش خو

 : يکي از دوستاي توهان پريد وسط نگاه کردن توهان و گفت

 توهان ميگم بيارم ؟

 : توهان يه نگاه به من کرد و گفت

 . اره بيار

 بعد بلند شد و کنار من ايستاد و دستش و گذاشت دوره کمرم

 حرصم گرفت دوست نداشتم از من براي عصبي کردن اهو استفاده کنه

 : با عصبانيت گفتم

 يشه دستت و برداري؟م
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 .نچ_

 دوستت چي قراره بياره ؟_

 شراب_

 : دهنم باز موند .با تعجب بهش نگاه کردم و با تته پته گفت

 تو ...........تو شراب مي .......مي خوري ؟

 . بله مي خورم_

 ....... اخه_

 . نترس من حد خودم و مي دونم .اونقدر نمي خورم که هيچي حاليم نشه_

 . ور چيزا بدم ميادمن از اين ج_

 چيکار کنم خوب؟_

 با عصبانيت دستش و پس زدم و رفتم توي اشپز خونه

 . اههههههه.مشروب خوردنش کم بود که اينم اضافه شد

 يه سري به غذا ها زدم .کامال پخته بودن . خوب بود .حداقل به خودم افتخار مي کردم که مهموني رو خوب جمع و جور کردم

 لند شده بودصداي اهنگ دباره ب

 ديقه اي بود که تو اشپزخونه بودم 10يه 

 حوصله ام سر رفته بود . نمي خواستم برم بيرون ولي داشتم ديوونه مي شدم از بيکاري

 .از اشپزخونه اومدم بيرون

 . دهنم باز موند .بيشتر مرداي مجلس و چندتا از زنا يه گيالس شراب دستشون بود

 س ها دکورنمن و باش فک ر مي کردم اين گيال

 . توهان کنار اهورا نشسته بود

 :توي دستش يه گيالس بود. آهو از جاش بلند شد و رفت طرف توهان و بلند گفت

 امير خان، مي شه يه ليوان به منم بدين؟ -

 :توهان نگاه نفرت انگيزي بهش کرد و يه گيالس رو پر کرد و داد دستش. آهو خنده اي کرد و گفت

 !به سالمتي -

 :خنده ي آرومي کرد و گفت توهان

 !به سالمتي -

به شهريار نگاه کردم. يه سيگار دستش بود و تند تند پک مي زد. رفتم کنار تارا ايستادم، به شهريار خيره شده بود. حتي 

 :متوجه نشد کنارش ايستاده بودم! با آرنج زدم توي پهلوش که يهو با ترس برگشت عقب و گفت

 !واي ديوانه، سکتم دادي -

 .با شيطنت بهش نگاه کردم
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 ها؟ چيه؟ چرا اين طوري نگاه مي کني؟ -

 !مي گم تارا، بدجوري توي نخ بعضي ها هستيا -

 !گمشو خل و چل -

 تارا چه خبره؟ -

 مي خواي چه خبر باشه؟ -

 .مي خوام خبرهاي خوب خوب باشه -

 .فعال که خبراي خيلي بد هست -

 چرا؟ -

 چيزي مي دوني؟درباره ي بيماري قلبي توهان  -

 .آره، خودش گفته -

 .اون چيزي که مي خوره براي قلبش ضرر داره -

 .همش تقصير اين زنيکه ي عوضيه! اگه نيامده بود، توهان امکان نداشت بخوره -

 از دست اين کارهاي مامان! آخه بگو براي چي اين بي شعور رو دعوت کردي؟ -

 تو نگران توهاني يا شهريار؟ -

بي خيال بشي؟ نمي بيني اعصابش داغون شده؟ گليا برو ليوان رو از دستش بگير. خدايي نکرده باليي سرش  گليا مي شه -

 !مياد ها

 تارا چه حرف هايي مي زني ها! مگه داداش لجباز شما به حرف من گوش مي ده؟ -

 !گليا برو مرگ من! اين حالش بد مي شه -

 .سرم رو با حرص تکون دادم و رفتم سمت توهان

 :روم صداش کردمآ

 توهان؟ -

 .سرش رو آورد باال. چشماش داشت قرمز مي شد

 مي شه بس کني؟ -

 چي رو؟ -

 !خوردن اين زهر ماري رو -

 !نچ -

 .توهان خواهش مي کنم -

 .گليا کاري نکن وسط اين مجلس سرت داد بزنم -

 .به جهنم، اين قدر بخور تا بميري -
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اغ شده بود. خجالتم نمي کشيد عوضي! رو که نبود، سنگ پاي قزوين بود! يهو ياد با عصبانيت رفتم توي دستشويي. صورتم د

آهو افتادم. نکنه داشت براي توهان عشوه مي اومد؟ اگه توهان بهش توجه مي کرد چي؟ واي نه! اگه توهان دوباره عاشق 

 .کنه، مطمئنمآهو بشه من مي ميرم. نه نه، آهو شوهر داره! توهان به يه زن شوهر دار نگاهم نمي 

از دستشويي اومدم بيرون. يه دقيقه کپ کردم! اشکم داشت سرازير مي شد. چونم مي لرزيد. آهو و توهان داشتن مي 

 :رقصيدن! قطره هاي درشت اشک روي صورتم مي ريخت. آذر جون سرش رو چرخوند و منو ديد. سريع اومد کنارم و گفت

 .ن االن هوشيار نيست، نمي فهمه چه کار داره مي کنهگليا جان از توهان ناراحت نشو. عزيزم او -

دست آذر جون رو پس زدم، رفتم توي اتاقم و در رو قفل کردم. روي تختم دراز کشيدم. داشتم مي مردم! توهان خيلي کثافتي، 

 !توهان ازت بدم مياد، توهان خيلي نامردي

 :يکي در اتاقم رو زد، جواب ندادم. صداي خشايار رو تشخيص دادم

 !گلي؟ گليا خانوم؟ عزيزم در رو باز کن، منم. خواهر کوچولوي عزيزم، بذار بيام پيشت -

 :بلند شدم و در رو باز کردم. سريع اومد تو و در رو بست. به هق هق افتاده بودم. خشايار اومد جلو و محکم بغلم کرد و گفت

ورده و االن نمي فهمه چه کار مي کنه، نبايد ازش دلخور جانم، جانم عزيزکم! هيچي نيست. عزيز دلم توهان باز دوباره خ -

 !بشي

 .سرم رو روي سينه ي خشايار فشار دادم و هق هقم رو توي گلوم خفه کردم

گليا گوش کن، من آهو رو خوب مي شناسم. اون آدم خوبي نيست. بيا، بيا توي سالن تا بهش ثابت کني نمي تونه تو رو  -

شوهرت برقص. بذار بفهمه انگشت کوچيکه ي تو هم نمي شه! باشه عزيزم؟ گل گلي خانوم، شکست بده. بيا اون جا و با 

 جواب بده ديگه! باشه؟

 .باشه داداشي -

 .آفرين. االن من مي رم، تو هم سريع بيا -

  .چشم -

ني هرکاري خشايار رفت، منم روي صندلي نشستم و شروع کردم به آرايش کردن. نشونت مي دم توهان خان! اگه تو مي تو

خواستي بکني، منم مي تونم. حاال ببين! کاري مي کنم به غلط کردن بيفتي. پا شدم و رفتم سمت کمدم. يه شلوار لوله تفنگي 

مشکي پوشيدم با بلوز چسبون طاليي. نمي خواستم کاري کنم که خودم کوچک بشم. لباس هام تنگ و چسبون بود، ولي بدنم 

س ها توهان رو ديوونه مي کردم! شال رو از روي سرم برداشتم و موهاي بلند فرم رو دور رو نشون نمي داد. با همين لبا

شونه هام ريختم. رژ طاليي کمرنگي زدم و توي آينه به خودم نگاه کردم. برام مهم نبود توهان مي خواد چه غلطي بکنه، من 

 !بايد روي اين آدم مغرور و لجباز رو کم مي کردم

از اتاق رفتم بيرون. توهان و آهو همچنان داشتن مي رقصيدن. راه افتادم سمت تارا. يهو چشم توهان  لبخندي مصنوعي زدم و

افتاد به من. براي يه لحظه مردمک چشمش تکون نخورد. پوزخندي زدم و کنار تارا نشستم. تارا با چشماي گرد شده بهم خيره 

 .شده بود

 ها؟ چيه؟ خوشگل نديدي؟ -

 .کردي گليا خيلي بد تالفي -

 .دلم خواست -

 .گليا توهان عصباني بشه هيچ کاري نمي توني بکنيا -

به جهنم. مگه اون شوهر منه؟ ببين تارا، من و توهان قرار گذاشتيم! از همين لحظه توهان کوچکترين دخالتي توي زندگي  -

 .من بکنه ديگه يک ثانيه هم اينجا رو تحمل نمي کنم
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. آهو خنده ي مستانه اي کرد و از بغل توهان در اومد و رفت کنار يکي از دوستاي توهان تارا با تعجب بهم خيره شده بود

نشست. سرش رو برگردوند و يه نگاه پر از تمسخر بهم کرد. دوباره سرش رو برگردوند با لوندي با دوست توهان حرف زد. 

شون کردم. يهو چشمم به خشايار خورد. با چند نفر اومدن جلو بهم پيشنهاد رقص دادن، ولي به خاطر نگاه هاي تارا رد

 :ناراحتي سرش رو تکون داد و زير لب گفت

 !کار خوبي نکردي -

شونه هام رو انداختم باال. سرم رو انداختم پايين و با انگشتام بازي کردم. سنگيني نگاه توهان رو حس مي کردم. پوزخندي 

 :زدم. با صداي يه مرد سرم رو آوردم باال

 .خانوم سالم گليا -

 :به پسر نگاه کردم. موهاي طاليي داشت با چشماي مشکي گيرا. جذاب بود! دوباره ادامه داد

 .من کيان هستم، دوست توهان -

شناختمش. هموني بود که اون روز اومده بود خونه پيش توهان. توهان راست مي گفت، اختيار نگاهش رو نداشت! کل بدنم 

 !رو زير و رو کرد

 :غره رفتم و گفت با خشم بهش چشم

 خوشبختم. خب؟ -

 !اجازه ي يه دور رقص رو با شما مي خوام -

 :تا خواستم جواب رد بدم صداي توهان ساکتم کرد

 .کيان جان اگه اجازه بدي مي خوام با زنم برقصم -

 :کيان رفت کنار و گفت

 .خواهش مي کنم. بفرماييد -

با کله برم توي صورتش، ولي آبروي خودم رو مي بردم. به اجبار توهان اومد جلو دستش رو دراز کرد. دلم مي خواست 

 .دستش رو گرفتم. با خشم کمرم رو گرفت

 !هوي وحشي، کمرم شکست -

 !دقيقا مي خوام بشکونمش که ديگه به نمايش نذاريش -

 .يه دستش رو گذاشت روي موهام و موهام رو محکم کشيد. نتونستم تحمل کنم و زير لب ناله کردم

 .ن ها رو هم قيچي مي کنم که يادت باشه نريزيشون بيروناي -

 !ولم کن عوضي، ازت متنفرم توهان -

 !چه جالب، منم از تو نفرت دارم -

سالن خالي شده بود. همه نشسته بودن و من و توهان رو نگاه مي کردن. توهان با نفرت عميقي بهم نگاه مي کرد. هيچ 

عاشقش شده بودم نبود. اين يه مرد خشن بود که هيچ احساسي نداشت. من توهان  عشقي بهش نداشتم. اين اون توهاني که

خودم رو مي خواستم، ولي قبلش بايد از اين آقاي غير محترم انتفام مي گرفتم! توهان با عصبانيت به موهام چنگ مي زد. تارا 

 :مله ي آهنگ توي ذهنم مي چرخيدصداي آهنگ رو زياد کرد. يه دفعه آروم شدم. بازم بدون اختيار نرم شدم. هر ج

 

 اگه بدوني من چقدر دلم تنگ شده



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

176 

 

 همه ي دلخوشيم همين يه آهنگ شده

 در نمياري اشک من احساسي رو

 بغل نمي کني اون که نمي شناسي رو

 اگه بدوني اين روزا چقدر داغونم

 چقدر مراقب وسايل اين خونم

 دعا کن اون روزاي خوبمون برگرده

 شکستم کردهببين نديدنت چقدر 

 خستم کرده

 اگه بدوني از اين خونه مي رم چي؟

 اگه بدوني من از غصه پيرم چي؟

 اگه بدوني عکساتو بغل کردم،

 اگه بدوني من دارم مي ميرم چي؟

 اگه بموني مشکالتمون حل مي شه

 همه چي اينجا مثل روز اول مي شه

 اگه تو مثل سابق عاشق من بودي

 وديبرت مي گردونم جايي که قبال ب

 اگه بدوني از اين خونه مي رم چي؟

 اگه بدوني من از غصه پيرم چي؟

 اگه بدوني عکساتو بغل کردم،

 اگه بدوني من دارم مي ميرم چي؟

 

آهنگ خيلي قشنگي بود. يک جورايي انگار آهنگ رو درک نمي کردم، ولي دوستش داشتم! سرم رو آوردم باال و به توهان 

رت قبل رو نداشت. دوباره داشتم رام مي شدم! هيچي نمي فهميدم. نمي فهميدم االن صد نفر نگاه کردم. چشماش ديگه اون نف

داشتن به ما نگاه مي کردن. فقط چشماي توهان بود، فقط توهان رو مي ديدم! بازم عطرش ديوونم کرد. سرم رو گذاشتم روي 

توهان؛ هموني که عاشقش شده بودم. نه نه!  سينش و نفس عميق کشيدم. به چشماش نگاه کردم. دوباره داشت مي شد همون

 :بايد اول اذيتش مي کردم بعد. دستش رو پس زدم و گفتم

 .بسه، داري پر رو مي شي -

خورد توي ذوقش، کامال متوجه شدم! خنده ي آرومي کنار لبم نشست. رفتم توي آشپزخونه. االن هرچي از توهان دورتر مي 

ده بودن توي ظرف و ميز رو آماده کرده بودن. با خوشحالي به ميز نگاه کردم. رفتم کنار شدم بهتر بود. کارگرا غذاها رو کشي

 :مهمونا و بلند گفتم

 .بفرماييد لطفا، شام آمادست -

 . همه پشت ميز نشسته بودن
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 : اذر جون با مهربوني گفت

 . دستت درد نکنه گليا جان .عالي بود دخترم

 . ممنون اذر جون .نوش جان_

 : ستاي توهان با صداي بلندي گفتيکي از دو

 ..... خيلي خيلي ممنون گليا خانوم .دست شما رو بايد طال گرفت .عالي

 مرسي .ممنون .انقدرم که ميگين تعريفي نبود_

 . صداي زنگ در باعث شد سريع برم سمت در

 خاله انجال بود . در و باز کردم

 : تارا با تعجب به ساعتش نگاه کرد و گفت

 قع؟کيه اين مو

 . خاله انجال بود_

 . واييييي .اخ جون_

 . توهان و تارا بلند شدن و اومدن کناره من تا از خاله استقبال کنن

 . خاله اروم اروم اومد تو خونه

 توهان بغلش کرد و من و تارا باهاش احوال پرسي کرديم

 . ه مي نداختخاله مثل اون روز مهربون ولي بداخالق بود . مي خنديد ولي کلي به توهان تيک

 . تا سرش و برگردوند چشمش افتاد به توهان

 . لبخند رو لبش خشک شد

 : شنيدم زيره لب گفت

oh my god.اين باورکردني نيست. 

 :بعد سرش و چرخوند و رو به تواهن گفت

 توهان اين .......اين اينجا چيکار مي کنه ؟

 . نمي دونم خاله جان .مامان دعوتش کرده_

 . مي کشممن اين اذر و _

 : تارا پريد وسط حرفشون و گفت

 . بيخيال خاله . به جهنم که اومده . بياين بريم سره ميز

 . همه بلند شده بودن و يا خاله احوال پرسي مي کردن

 . تا اومدم برم و اشپزخونه دوباره زنگ در خورد

 هان بود ديگه . ولي چرا االن اومده بود ؟از توي ايفون نگاه کردم . يه اقايي بود .نمي شناختمش . حتما از دوستاي تو

 : شونه هام و انداختم باال و جواب دادم
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 کيه ؟

 سالم خانوم . ببخشيد اگه ميشه به اهو سينايي بگين بياد . اومدم دنبالش_

 . پس اين با اهو کار داشت . حتما اژانسي چيزي بود

 : تا اومدم اهو رو صدا کنم صداي توهان و شنيدم

 کيه گليا ؟

 سريع برگشتم . پشت سرم ايستاده بود

 .با تو دارم حرف مي زنماااا_

 ها ؟_

 ميگم کيه؟_

 . فکر کنم اژانس. گفت اهو رو صدا بزنم_

 . توهان به ايفون نگاه کرد

 يه دفعه خشکش زد . رگ گردنش زد بيرون . نفساش تند شده بود

 توهان مي شناسيش ؟_

 . سيامک_

 ........ قعاشوخي مي کني؟اين .........وا_

 اره . گليا بگو بياد باال_

 چي؟_

 .بهش بگو بياد تو خونه_

 .... توهان .......اخه ........ممکنه_

 . گليا عصبانيم نکن .بهش بگو بياد_

 . باشه_

 : دوباره ايفون و برداشتم و گفتم

 . سيامک خان بفرماييد تو

 . نخير خيلي ممنون . فقط اگه ميشه بگين اهو بياد_

 . صال امکان نداره .بايد بيايننه .ا_

 ...... اخه_

 بفرماييد ديگه . بفرماييد_

 . گوشي و سريع گذاشتم

 : توهان سرش و تکون داد گفت

 خوبه .ممنون
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 . خواستم برم که يهو توهان دستم و کشيد

 :با تعجب نگاش کردم و گفتم

 چيه؟

 . برو لباساتو عوض کن_

 ......... من هرکاري_

 مي کنم . برو .اذيتم نکن . برو عوض کن لباساتوگليا ازت خواهش _

 به چشماش نگاه کردم

 . مهربون بود . تو چشماش خواهش بود .بهم دستور نمي داد ,ازم خواهش مي کرد

 :با حالت مهربوني گفت

 باشه؟

 نه.چطور تو هر غلطي بخواي مي کني اونوقت من حق ندارم درباره ي پوششم خودم تصميم بگيرم؟_

 خواهش مي کنم .به خدا دارم ديوونه ميشم .برو عوض کن . من ازت معذرت مي خوام . برو گليا ازت_

 نه_

 ...... گليا_

 . اهههه.خاک بر سره من. تا ازم خواهش مي کرد ديوونه مي شدم

 نمي تونستم جلوي خودم و بگيرم

 گلي خانوم ,ميري؟_

 سرم و تکون دادم و رفتم تو اتاق

ترسيدم برم بيرون. اگه بين توهان و سيامک دعوا مي شد چه کار مي کردم؟ اي بميري توهان که روي تختم نشسته بودم. مي 

همه ي بدبختي هاي من به خاطره توئه! حاال توهان کم بود، اين زنيکه هم جفت پا اومده بود وسط بدبختي من! خدايا نکنه 

 توهان هنوز آهو رو دوست داره؟

ي گليا؟ مثال فکر کردي ديوونت شده؟ فکر کردي دوبار به خاطرت با چند تا يالقوز دعوا معلومه که دوست داره، چي فکر کرد»

 «کرده عاشق شده؟

 «مگه من چمه؟ چيم از اين زنيکه کم تره؟»

گليا به خودت نگاه کن. آره تو زشت نيستي، ولي آهو خوشگله. گليا خانوم بين زشت نبودن و خوشگل بودن خيلي فاصله »

 «.است

 «چي ظاهره؟مگه همه »

مردا عقلشون به چشمشونه خانوم. توهان مي گه از آهو بدش مياد، ولي اگه تو يه ذره عقل داشته باشي مي فهمي دروغ مي »

گه! توي ماشين رو يادت رفته گليا؟ اون موقع که حال توهان بد شده بود، اون آهو رو صدا زد نه تو رو. همين چند ساعت 

 «!يدپيش، اون داشت با آهو مي رقص

از جام بلند شدم. نمي خواستم به اين اراجيف فکر کنم. لباس هام رو عوض کردم و رفتم توي سالن. عجيب اين بود که سيامک 

هنوز نيامده بود تو. سنگيني نگاه توهان رو روي خودم حس مي کردم. حتي نگاهشم کاري مي کرد که وجودم گرم بشه! زير 

خند غمگين نگاهم مي کرد. دوباره به دور و برم نگاه کردم. صداي در خونه باعث شد چشمي بهش نگاه کردم، داشت با يه لب
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دلم بريزه پايين. داشتم سکته مي کردم! سريع تر از همه رفتم دم در و از چشمي نگاه کردم. نمي تونستم درست ببينم، ولي 

بودم. آب دهنم رو قورت دادم و در رو باز تشخيص دادم که سيامک باشه. به توهان نگاه کردم. با جديت به در خيره شده 

کردم. تمام مهمونا براي يه لحظه ساکت شدند. به مردي که رو به روم ايستاده بود نگاه کردم؛ چشماي مشکي گيراش هر آدمي 

رو به سمت خودش جذب مي کرد. موهاي بلند بهم ريخته ي مشکيش روي صورتش ريخته بود. به کت و شلوارش نگاه کردم، 

  !اتوي شلوارش هندونه رو قاچ مي کردخط 

 . دوباره به صورتش نگاه کردم

 . يه اخم خاص رو صورتش بود که باعث مي شد جذاب تر جلوه کنه

 . خوش قيافه نبود ولي يه جذابيتي داشت که نمي تونستم انکارش کنم

 . يه سکوت جالبي درست شده بود

 .انگار همه فهميده بودن اين مرد کيه

 : هان اين سکوت و شکستباالخره تو

 . خوش اومدي

 . دوباره استرس اومد سراغم . نگاهم بين توهان و سيامک مي چرخيد

 . سيامک اروم سرش و تکون داد .دوباره صداي حرف زدن شروع شد

 . بعضي ها به سيامک سالم مي کردن و بعضي ها فقط سرشون و تکون مي دادن

 . ردمبه تارا که يه گوشه ايستاده بود نگاه ک

 . داشت گريه مي کرد

 ولي اخه چرا ؟تارا که تا همين چند لحظه پيش داشت مي خنديد .چرا يه دفعه

 اينطوري شد ؟خدايا اينجا چه خبره؟

 . سيامک اروم اومد تو خونه و به همون ارومي رفت سمت اهو

 . کنارش نشست و دستش و گرفت

 . تکون خوردن لباي اهو رو حس مي کردم

 . هو حرف مي زد اخماي سيامک بيشتر توهم مي رفت .يه دفعه سرش و اورد باال و به من نگاه کردهر لحظه که ا

 . نگاهش خشن بود . پر از کينه و نفرت درست مثل کينه اي که تو چشماي توهان بود

 . توهان اومد کنارم و دستش و گذاشت دوره کمرم

 . تعجب کردم .کارش خيلي عجيب لود . به صورتش نگاه کردم

 . با عصبانيت به سيامک خيره شده بود

 کمرم و محکم فشار مي داد .حس مي کردم استخوناي کمرم داره خورد ميشه .لبم و از درد گاز گرفتم

 : همينطور فشار دستش بيشتر مي شد .ديگه نتونستم جلوي خودم و بگيرم و اروم ناله کردم

 . ايييييييي توهان

 . رد و کمرم و ول کرد .يجورايي انگار گيج بودانگار به خودش اومد .بهم نگاه ک

 . رفتم سمت تارا و کنارش نشستم
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 . اشکاي رو صورتش و با پشت دست پاک کرد و لبخند مصنوعي زد

 : اروم صداش کردم

 تارا ؟

 : با صداي لرزوني گفت

 جانم گليا جان ؟

 .لي ناراحتي تورو ...........اصال نمي تونم بفهممتارا اين جا چه خبره ؟مي تونم ناراحتي توهان يا شهريار و درک کنم و_

 . نگو که اين اشکا بخاطر داداشت

 . نه گليا . من انقدرم که فکر مي کني خوب نيستم . براي خودم گريه مي کنم_

 خودت ربطي به سيامک داري؟_

 دهنم از تعجب باز مونده بود .پس تارا مي دونست .ولي از کجا ؟ _

 و گفته اره ؟ گليا توهان همه چيز_

 . نمي دونم واال ولي اين قضيه ي سيامک و اره گفته_

 عجيبه .خيلي عجيبه . تواهن حتما سرش به جايي خورده وگرنه قبال امکان نداشت يه کلمه از زيره زبونش در بياد_

 تارا تو همون روز فهميدي اون مرد سيامک؟_

 . ست مرده رو نديدمنه .اون روز انقدر حال توهان خراب شده بود که من در_

 پس چطوري مي دوني اون سيامک بوده ؟_

 . خوده سيامک خان برام تعريف کردن_

 يع...........يعني چي؟مگه .........اخه مگه .........ميشه؟_

 . بايد از اول بهت بگم گليا . طوالنيه .االن نميشه .بعدا از اول برات تعريف مي کنم_

 .........هر جور راحتي_

 رازاي اين خانواده تموم شدني نيست انگارخدايا 

 . به اذر جون نگاه کردم

 . داشت با خاله انجال حرف مي زد .معلوم بود دارن بحث مي کنن مسلما هم که سره اهو بود ديگه

 . بود 12به ساعت نگاه کردم .نزديک 

 . فکر کنم باالخره اين مهموني نحس قرار بود تموم بشه

 خوش بگذرونم من احمق مثال مي خواستم

 . اينم از خوشگذروني من

 اي خدا من چرا انقدر بدبختم؟

 . رفتم سمت اشپزخونه تا براي اذر جون و خاله قهوه بيارم

 : هنوز پام به اشپزخونه نرسيده بود که يه صداي مردونه ي خش دار باعث شد برگردم
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 خانوم ؟

 . سيامک بود

 به اطافم نگاه کردم .با من بود ؟

 شمام خانوم ؟با_

 بله ؟بفرماييد ؟_

 شما همسر توهان هستيد؟_

 خوب بله چطور مگه ؟_

 . هچي فقط خواستم تبريک بگم_

 نگاه خيره ي توهان و رو خودم حس کردم . مي تونستم چشماي عصبيش و تصور کنم

 ااااااااااا.........چيزه ..............خيلي ممنون_

 . پوزخند کوچيکي کناره لبش بود

  .نگاه توهان و حس مي کرد انگار اونم

 . دستش و طرقم دراز کرد

 . با ترس به دستش خيره شده بودم

 . مي دونستم اگه بهش دست بدم گوره خودم و کندم

 . هنوز موضوع شهريار يادم نرفته بود مسلما اين خيلي بدتر از شهريار بود

 . دستش همينطور جلوم بود

 . به چشماش نگاه کردم

 . ودچشماش شيطون شده ب

 .....................معلوم بود از اذيت کردن توهان خيلي لذت مي بره ولي نه

 اگه من از توهان خوشم نميومد

 اگه باهم دعوا داشتيم

 اگه در حده يه همخونه ي ساده هم نبوديم

 اگه توهان از من متنفر بود

 بازم توهان شوهره من بود .من شوهر داشتم .متاهل بودم

دوست داشتم توهان و اذيت کنم ولي حق نداشتم دست بذارم رو نقطه ضعفش .قبال اين اشتباه و کرده بودم پست با اينکه خيلي 

 دوباره ..............نه

 : با يه جمله لبخند مسخره ي سامک و از بين بردم

 ممنون

 . دوباره عقب گرد کردم و رفتم تو اشپزخونه
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 . لبخند کوچيکي کناره لبم بود

 م .دمم گرمگل کاشته بود

-------------------------------------------------------- 

 اخرين ظرفارو هم گذاشتم توي ماشين ظرفشويي و رفتم توي سالن

 . به توهان که روي مبل خوابش برده بود نگاه کردم

 . رفتم تو اتاقم و پتوي خودم و برداشتم و روي توهان انداختم

 . چقدر خسته بودم

 . به بدنم دادم . کناره پايه توهان نشستم کش و قوسي

 . دستم و بدم الي موهاش و به صورتش نگاه کردم

 . بميرم براش .چقدر زجر کشيده بود

 چطور اهو نتونست قدر مردي مثل توهان و بدونه؟

 از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم

 رو تخت دراز کشيدم و چشماشمو بستم

 . سعي مي کردم به چيزي فکر نکنم

 دقيقه بود که همين جور ول مي خوردم . هرکاري مي کردم خوابم نمي برد 10

 . از جام بلند شدم و با بي حالي به دورو بر اتاق نگاه کردم

 . حتي حوصله نداشتم برم توي بالکن

 رفتم سمت کمدم تا لباسام که روي زمين پخش بودن و جمع و جور کنم

 . ون مي کردملباسامو يکي يکي مرتب مي کردم و اويز

 . يهو چشمم افتاد به پيراهن قرمزي که توهان برام خريده بود

 نمي دونم چرا انقدر وسوسه شده بودم که بپوشمش

از کمد آوردمش بيرون و انداختمش روي تخت. خيلي لباس قشنگي بود، خوش دوخت و خوش استيل. چرا دلم مي خواست 

شمش ديگه! توهان که خوابه کس ديگه اي هم که توي خونه نبود، پس بپوشمش؟ خب چه ايرادي داره؟ دلم مي خواد بپو

 .عيبي نداشت

 .آروم شروع کردم به پوشيدن لباس. هر دو دقيقه يک بار به در اتاق نگاه مي کردم، مي ترسيدم توهان يه دفعه بياد داخل اتاق

توهان من رو با اين لباس ببينه، چه شود؟! به بعد از ده دقيقه وقت تلف کردن لباس رو پوشيدم و رفتم جلوي آينه. فکر کن 

 !پاهام نگاه کردم، چه هارموني جالبي ايجاد مي کرد. سفيد و قرمز

موهام رو از باال جمع کردم و روي تخت نشستم. شايد در حد آهو زيبا و جذاب نبودم، ولي در حد خودم خوب بودم. حتي اگه 

 .ر بودزشت هم بودم اخالق و رفتارم از آهو خيلي بهت

 .ديگه کافيه! من عاشق توهان نبودم، به اين فرضيه اعتماد نداشتم ولي مي خواستم به خودم حالي کنم که عاشقش نبودم
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شايد دوستش داشتم ولي سعي مي کردم اين رو انکار کنم، اين احساس فقط يه وابستگي ساده بود. من نبايد غروري رو که 

يه شبه به خاطر يه مرد از دست مي دادم، اون هم براي يه مردي که هيچ احساسي براي بدست آوردنش زجر کشيده بودم رو 

 !به من نداشت؛ پس منم نبايد ازش عشق گدايي مي کردم

آره، ديگه تمومه! اين احساس همين االن بايد ريشه کن بشه و برام مهم نبود توهان آهو رو دوست داره يا نداره! به من چه 

 !راجع به يه سال ديگه فکر مي کردم و راجع به درسم، همين و بسربطي داشت؟ من فقط بايد 

روي تخت دراز کشيدم. پاهام رو توي شکمم جمع کردم و سعي کردم به هيچي فکر نکنم. نه به توهان، نه به خودم، نه به 

ز شر اين فکرها خالص آهو، نه به سيامک و نه به هيچي! فقط مي خواستم آروم باشم. احتياج داشتم که بخوابم و خودم رو ا

کنم. کاش مي شد خواب مادرم رو ببينم. دلم مي خواست حداقل تو خواب آرامش داشته باشم و چشمام رو بستم و زير لب آروم 

 :زمزمه کردم

 !شب بخير مرد اخمو -

اره خوابيدم. با حس گرما نزديک صورتم کمي هوشيار شدم. حتما داشتم خواب مي ديدم، سرمو تکون دادم و غلت زدم و دوب

حس کردم يه نفر از پشت بغلم کرد و اين قدر خوابم مي اومد که برام مهم نبود داشتم خواب مي ديدم يا واقعي بود، فقط مهم 

 .اين بود که جام راحت بود

 ...خودم رو توي بغل اون خيال جمع کردم، مطمئن بودم دارم خواب مي بينم وگرنه به جز من و توهان که

 ز شد. توهان؟چشمام يهو با

چشمام رو روي هم فشار دادم، حتما توهم زده بودم. دستم رو با ترس گذاشتم روي دستي که فکر مي کردم خياله. يا خدا 

واقعي بود و با بلندترين حد ممکن جيغ کشيدم. يک دفعه ولم کرد و تونستم از تخت بيام پايين و با ديدن توهان دوباره جيغ 

 :تسليم دستاش رو باال آورد و داد زد کشيدم. توهان به نشونه ي

 !چه مرگته بابا؟ مگه جن ديدي؟ منم ديوانه -

سينه ام از ترس باال و پايين مي رفت، ضربان قلبم رفته بود روي دو هزار. اصال حواسم به لباسم نبود و نمي فهميدم که با چه 

 .وضعي جلوي توهان بودم

 :جيغ زدم و گفتم

غلطي مي کني؟ داشتم زهر ترک مي شدم. تو اصال تو اتاق من تو تخت من چه کار مي کني؟ مي  احمق بي شعور اين جا چه -

 شه بدونم؟

توهان جوابي نداد و به يه نقطه خيره شده بود. رد نگاهش رو گرفتم؛ به لباسم خيره شده بود. آب دهنش رو قورت داد و به 

 .چشمام نگاه کرد

خجالت داشتم آب مي شدم. توهان حريص به صورتم نگاه مي کرد. اومد سمتم و منو به  يهو يادم افتاد با چه لباسي جلوشم. از

خودش نزديک کرد. داشتم ديوونه مي شدم. من احمق داشتم چه کار مي کردم؟ تمام قول و قرارهايي رو که با خودم گذاشته 

 !بودم رو فراموش کرده بودم. من توهان رو دوست داشتم

 :ام رو گرفت و گفتسرش رو آورد باال و دست

  !خيلي خوشگل شدي -

دلم مي خواست همراهيش کنم، ولي يه چيزي ته دلم اخطار مي داد. اين دفعه آروم و ماليم بود؛ حتي اگر هم مي خواستم، نمي 

 .تونستم جلوش رو بگيرم و انکار کنم

گذاشت رو سرش؛ از فرصت استفاده کردم توهان سرش رو برد باال و به چشمام نگاه کرد. از روي تخت بلند شد و دستاش رو 

 .و ملحفه رو روي خودم کشيدم

 :توهان با ناراحتي نگاهم مي کرد. بعد از پنج دقيقه با صداي خش داري گفت
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 !گليا معذرت مي خوام، ببخشيد. دست خودم نبود، ببخشيد گليا -

 .و سريع از اتاق رفت بيرون

ام رو توي شکمم جمع کرده بودم و آروم و بي صدا گريه مي کردم. خدايا چه قطره ي اشکم آروم روي گونه ام سر خورد. پاه

کار داري باهام مي کني؟ من که گناهي نکردم، پس چرا زجرم مي دي؟ خدايا چه قدر امشب برام لذت بخش بود، خودت مراقبم 

روي عشقم گذاشتم بهم دست بزنه.  باش خدا جونم! نذار ديوونه اش بشم. خدا اون از روي نياز اين کار رو کرد، ولي من از

 !خدايا اين احساس لعنتي رو از ريشه بسوزون! توهان از روي نياز اين کار رو کرد، بايد مي فهميدم که اون دوستم نداشت

 :سرم و روي بالشت گذاشتم و آروم زمزمه کردم

 !نکن توهان! ديوونه ام نکن -

 .و ديگه نفهميدم چي شد

*** 

 !ه دور و برم نگاه کردم، گيج بودم. به بدنم نگاه کردم و تازه يادم اومد. ديشب... من... توهان! واي خدااز جام بلند شدم و ب

ملحفه رو محکم دور خودم پيچيدم و با ترس و لرز رفتم توي راهرو. صدايي نمي اومد، آروم آروم رفتم سمت حمام. انگار 

 !آب سرد توهان خونه نبود. سريع رفتم تو حمام و رفتم زير دوش

آخ خدا چه لذتي داشت. کاش ديشب رو مي تونستم پاک کنم؛ حداقل از ذهن خودم، تا اين قدر خجالت نکشم! حاال چه طوري با 

  .توهان چشم تو چشم بشم؟ من که از خجالت آب مي شم

 . حوله رو دوره خودم پيچيدم و سريع رفتم سمت اتاقم

 . واييييي چقدر سرد بود

 . اينم از ارامش گرفتنتگليا خاک بر سرت .

 . خوب ديوانه االن سرما مي خوري که

 . به جهنم . موهام و با حوله خشک کردم و سشوار کشيدم

 يه بوليز يقه اسکي ابي و شلوار جين ابي پوشيدم

 . مي خواستم برم بيرون . احساس خفگي مي کردم . دلم مي خواست راه برم و به زندگي احمقانه ام فکر کنم

 صبح بود . يعني اين موقع توهان کجا بود ؟ 6ريبا ساعت تق

 ....................... نکنه

 نکنه رفته بود پيشه اهو ؟

 نه نه نه , امکان نداره .حاال رفته باشه به من چه ؟

 مگه من فضولم؟

 نه عزيزم ,خدا اون روز و نياره .تو ؟فضول؟ اصال

 . ي گرفت . واقعا يک خل به تمام معنا بودماز درگيري هاي ذهني که با خودم داشتم خنده ام م

 صداي شکمم و مي شنيدم . چقدر گشنم بود

 .سريع پاشدم و راهي اشپزخونه شدم . خدايا با اينکه چشم ديدن خوشحالي من و نداري ولي بازم شکرت

 . دو تا تخم مرغ از توي يخچال برداشتم و توي تابه انداختم
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ه بودم . بچه که بودم فکر مي کرم بيچاره ها خيلي درد مي کشن بخاطر همين جيغ مي به جلز و ولز تخم مرغ ها خيره شد

 . زنن

 يهو تصوير نرگس اومد جلو صورتم . چقدر دوسش داشتم

 . با اينکه هيچ وقت از ته دل اونطوري که من عاشقش بودم دوسم نداشت ولي هميشه خوشبختيم و مي خواست

لحظه به نبودش فکر مي کردم ديوونه ميشدم .اگه اون نبود من چيکار مي کردم؟با اينکه به خشايار فکر کردم ,حتي براي يه 

سالم بود . دم مدرسه يه پسري ازم ادرس يه  13هميشه پيشم نبود ولي از دور مواظب تمام کارا و رفتارام بود . خوب يادمه 

 . واويال جايي رو پرسيد از شانس گنده اون پسره خشايار دقيقا همون موقع رسيد و

 . پسره ي بدبخت هنوز صورت خونيش يادمه

 حاال مي رسيديم به بخشي که ديگه من ديوانه وار دوسش داشتم

 . داداشي گلم . طاها . اگه از خشايار بيشتر دوسش نداشتم کمتر از اونم عاشقش نبودم .کاش مي تونستم کمکش کنم

م خودم و به اب و اتيش مي زدم که راحت باشه . مي دونستم اونقدر کاش مي فهميدم زن مورده عالقه اش کيه . اگه مي فهميد

 .............. شرف داره که به يه زن شوهر دار نگاهم نکنه ولي اين دفعه

 تابه رو از روي گاز برداشتم و سريع گذاشتمش رو ميز

 : جيغ زدم

 اييييييييييي سوختم .واي دستم مامان

 . و بردم زيره اب سردبه سمت شيره اب حمله کردم و دستم 

 .........اخيش

 ميگم تو مطمئني تمام غذا هاي ديشب و خودت درست کرده بودي ؟_

 . اين دفعه برعکس هميشه از يهويي اومدن توهان شوکه نشدم

 انگار ترسمم نمي تونست روي خجالتم و کن کنه

 اره خودم درست کردم . چطور ؟_

 اخه اينا سوختناااااااااا_

 . نگاه کردم . خدايا من و بکش راحتم کن اهههههههبه تخم مرغا 

 اخه االن موقع فکر کردن بود ؟

 تابه رو برداشتم و تو سينک ظرفشويي انداختم

 . توهان خنديد و پشت ميز نشست

 بدون اينکه نگاهش کنم دوباره مشغول درست کردن دو تا تخم مرغ ديگه شدم

 نمي دونستم چجوري ي خوام سوال و بپرسم

 ايد مي پرسيدمفقط ب

 توهان ؟

 بله ؟_

 ديشب...........ديشب براچي اون کارو کردي ؟_
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 باالخره به خودم جرات دادم و به چشماش نگاه کردم . پ

 . فقط نگام مي کرد .انگار مونده بود بگه يا نه

 : باالخره با صداي ارومي گفت

 يه لحظه فکر کردم اهويي

 تک اجزاي بدنم داشتن له مي شدن صداي شکستن قلبم و شنيدم . شنيدم که تک

 ............. غرورم

  غرورم و له شده بود

 .حس مي کردم دارم خرد مي شم. باورم نمي شد همچين حرفي زده بود. مي فهميدم که از تو چشمام آتيش مي زنه بيرون

 :توهان با صداي آرومي گفت

 .فتمالزم نيست اين طوري نگاهم کني. تو پرسيدي منم حقيقت رو گ -

 !خدايا چه قدر يه آدم مي تونست پر رو و عوضي باشه

اصال مگه کار بدي کردم؟ تو زنمي؛ حاليت مي شه؟ تو زن مني، پس هرکاري هم بخوام مي تونم بکنم. خيلي به خودت نناز  -

اد هم به خودت که اومدم طرفت، اون لباست عين لباسي هست که آهو داشت. براي همين وقتي پوشيديش ياد اون افتادم و زي

 !اميدوار نشو

 .چونه ام مي لرزيد. چه قدر يه آدم مي تونست پست باشه؟ دلم مي خواست تف مي کردم توي صورتش

 :دوباره صداي احمقانه اش بلند شد

 چيه؟ االن مي خواي مثل ني ني کوچولوها بري تو اتاقت و گريه کني و مامان جونت رو صدا کني؟ -

 .اشتم با دهن کثيفش اسم مادر من رو بيارهديگه تحمل نداشتم. نمي ذ

 :داد کشيدم

 !خفه شو. اسم مادر من رو نيار کثافت -

 .نفرت از قلبم مي زد بيرون

 :پوزخندي زد و گفت

 قضيه ي همون مورچه و لج و اين هاست ديگه، نه؟ -

 .اين دفعه منم خنديدم، مثل خودش

ن اخالق مسخرت که با خودت هم درگيري؟ از ظاهر جذابت که بهش مي آخه مرتيکه، من از چي تو بايد خوشم بياد؟ از اي -

نازي؟ يا از ثروت زيادت؟ به چيت مي نازي؟ تويي که بلد نيستي يه زن رو براي خودت نگه داري، توي که نمي توني زن 

زن هايي مثل عشق  خودت رو کنترل کني تا به سمت کسي ديگه نره، به چي دل خوش کردي احمق؟ لياقت تو و امثال تو همون

عزيزت هستن! برو پيشش، برو ديگه. تو راست مي گي من شايد يک صدم خوشگلي آهو رو نداشته باشم، ولي حداقل چيزايي 

رو دارم که تو و امثال آهو هميشه حسرتش رو مي خوردين. زندگي فقيرانه ي من خيلي بهتر از زندگي پر تجمالتي شماهاست. 

معرفت پيدا مي شه، ولي شما... آقا توهان برو پيش همون آهو جونت، من اصال حسي به شما حداقل تو زندگي من يه جو 

 .ندارم که بخوام به خاطرتون گريه کنم! پس بفرماييد. خداحافظ شما

 . تو ايينه به خودم خيره شدم بودم

 . احساس مي کردم دلم بد خنک شده . نمي ذاشتم هر دري وري که مي خواد بگه



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

188 

 

 . بودلياقتش اهو 

اره منم احمقم که عاشق همچين ادمي شدم ولي مي تونستم ريشه ي اين عشق و بسوزونم . هرکاري مي کردم تا ديگه اين 

 . عوضي رو دوست نداشته باشم

 . من ادم بودم . براي خودم شخصيت داشتم . نمي ذاشتم هر بي سروپايي که از کنارم رد ميشه يه غرورم جفتک بندازه و بره

 . وچيکي رو لبم جا خوش کرده بود که نمي تونستم به هيچ وجه از بين ببرملبخند ک

 . حسابي جيگرم حال اومده بود

 يعني االن بيدار بود؟

 ......... نمي دونم . دلم مي خواست با يکي حرف بزنم ولي

 کجا مي تونستم پيداش کنم؟من که ادرسي ازش نداشتم

 گليا خل شدي ؟با اون چيکار داري اخه ؟

 رو با تارا حرف بزن برو پيش نرگس حتما بايد بري پيش اون ؟ب

 . اره .مي خوام باهاش حرف بزنم . اونم مثل منه .زخم خورده است . حالم و درک ميکنه

 صبح .از کجا مي خواي پيداش کني؟ 7گليا ساعت 

 نمي دونم .ولي مي تونم . بايد پيداش کنم . مي خوام خودم و پيش يه نفر خالي کنم

 ه ادم قحطه ؟مگ

 اههههههه ولم کن ديگه . مي خوام برم پيشش . اون حالم و درک ميکنه

 . مانتومو پوشيدم و شالم و برداشتم . رفتم توي سالن

 توهان نبود . بهتر

 . ريخت نحسش و نمي ديدم راحت تر بودم

 . شال و سرم کردم . رفتم تو حياط

 . اين وقت روز که تاکسي پيدا نمي شد

 . تا يه جايي رو پياده مي رفتمبه جهنم .

 . از در خونه رفتم بيرون و با سرعت رفتم سمت خيابون

............................................ 

 . به اپارتمان سفيدي که روبروم بود نگاه کردم

 . ادرسش به هزار زور و ضرب از منشي شرکت گرفته بودم

 زنگ چهارم بود ديگه ؟اره

 ردم , خدايا يعني کاره درستي مي کنم ؟دستم و باال ب

 چشمام و بستم . زنگ و فشار دادم

 : چند لحظه بعد صداي خواب الودش و شنيدم
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 کيه ؟

 معلوم بود چشماش و بسته که نمي تونه من و ببينه

 : اروم خنديدم و گفتم

 .سالم . گليام

 چي ؟ خانوم اميدي اينجا چيکار مي کنيد ؟_

 ............. ميشه_

 الن ميام پايينا_

 وا .يجور گفت انگار مي خواستم بخورمش . ديوانه

 چند ثانيه بعد در باز شد و شهريار با قيافه ي متعجبي بهم نگاه مي کرد

 . سالم_

 شما .......شما اينجا ...........اينجا اونم اين وقت صبح چيکار مي کنيد ؟_

 خوب اومدم پسرعموي شوهرم و ببينم .اشکالي داره ؟_

 کاري دارين با من ؟_

 . بله . ببخشيد مزاحم شدم ولي کار داشتم_

 . خوب بفرماييد_

 اينجا ؟_

 اينجا مگه چطوريه ؟_

 شهريار خان ميشه بريم باال ؟_

 باال ؟تو خونه ؟_

 خنديدم. اين چرا اينطوري مي کرد ؟

 خوب اگه مي خواين بريم رو پشت بوم . ها؟ چطوري؟_

 ها ؟نه نه بفرماييد_

 ز دم در رفت کنار و گذاشت رد شماروم ا

 . رفتم تو و به پله ها نگاه کردم

 . حال نداشتم اين همه پله رو پياده برم يرسع رفتم سمت اسانسور

 : به شهريار که انگار مونده بود چيکار مي خواد بکنه نگاه کردم و گفتم

 . بياين ديگه

 . يامااااااااا چيزه . شما با اسانسور برو من خودم با پله م_

 . من ميگم اين خانواده کال يه تختشون کمه دروغ نمي گم

 . اينم که مثل توهان خل و چل بود
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 : اروم گفتم

 . هرجور راحتين . در اسانسور و بستم . کليد طبقه ي چهارم . زدم

 . 5ثانيه رسيدم و رفتم سمت واحد  10بعد از 

 . ود . بابا دمش گرمدر باز بود . پس به احتمال زياد شهريار زودتر رسيده ب

 . بدون اينکه در بزنم اروم رفتم تو

 . شهريار داشت بشقاباي رو ميز و بر مي داشت

 : با صداي بلندي گفتم

 . زحمت نکشيد

 : بهم نگاهي کرد و گفت

 . بفرماييد بشينيد من االن ميام

 . به دورو برم نگاه کردم . ماشاهلل بهم ريخته براي يه ديقه اش بود

 . گوشه ,دمپايي رو ميز ناهار خوري ,خاک گلدون ريخته بود رو زمينشلوار يه 

 . شتر با بارش گم مي شد

 . سعي مي کردم پام رو وسايلي که رو زمين ريخته بود نره

 . اروم رفتم سمت مبل خاکستري رنگ و روش نشستم

 . تا کوچه اونورتر از خواب بيدار شدن 10يه دفعه چنان جيغي کشيدم که فکر کنم 

 : شهريار با سرعت نور اومد سمتم و گفت

 چس شد ؟

 : سوزني که رو مبل بود و برداشتم و گفتم

  . هيچي .اال

 هيچي. فقط يه سوزن رفت تو پام_

 . من معذرت مي خوام . اينجا خيلي نامرتبه .چند روزه خدمتکار مرخصي گرفته و اينجا اينطوري شده_

 . اگه پاي خودتون سوراخ نميشهعيبي نداره . بفرماييد بشينيد . البته _

 : خنده ي عصبي کرد . گفت

 . من برم براتون يه قهوه بيارم .االن ميام

 نه الزم نيست_

 . االن ميام_

 . دوباره سريع رفت تو اشپزخونه

 . به خونه نگاه کردم . اگه اين اشغاال رو جمع مي کردن خونه ي قشنگي مي شد

 از جام بپرم و سريع برم تو اشپرخونهصداي شکستن يه چيزي باعث شد دوباره 
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 . به شهريار که داشت سعي مي کرد خورده شيشه هارو جمع کنه نگاه کردم

 : با صداي بلندي گفتم

 من اومدم خواستگاري شما ؟

 : داد کشيد

 چي ؟

ايي ام که تو کافه خوب اخه چرا انقدر استرس دارين . جدي انگار اومدم خواستگاريتون . به خدا من لولو نيستما همون گلي_

 باهم حرف مي زديم

 . ببخشيد تورو خدا . نمي دونم چرا اينطوري شدم . يعني تعجب کردم که اين موقع روز اومدين اينجا .اونم با اخالق توهان_

 . اومدم حرف بزنيم .اگه اشکالي نداره_

 ......... بذارين يه قهوه ديگه_

 . درست مي کنم به دونه هم به شما ميدمنه نه الزم نکرده . اگه اجازه بدين خودم _

 خيلي ممنون_

 . پودر قهوه رو از رو کابينت برداشتم و شروع کردم به درست کردن دوتا فنجون قهوه

 : شهريار با لحن عجيبي گفت

 . حتما مي خواين در رابطه با اهو سوال بپرسين ديگه

 . يه جورايي اره_

 . خوب من در خدمتم_

 دوست شده بودين ,اون پاک بود ؟نجيب بود ؟اون اول که با اهو _

 . فکر نمي کنم . نمي خوام تهمت بزنم ولي يجورايي ميگم نه_

 خوب يادمه يه دفعه رفتم دمه دانشگاه تا ببرمش بيرون باهم بگريدم_

 . داشت با سه تا پسر حرف مي زد

پسر بودن فکر مي کردم در حده دوست معمولي  ببينين من مثل توهان متعصب نيستم . برام مهم نبود که دوستايي داشته که

هستن ولي اونا هم دوست پسراي اهو بودن و همگي عاشق و شفته ي اون . همه فکر مي کردن اهو باالخره ماله خودشون 

 . ميشه

ان انقدر مي دوني من اين وسط اشتباهي رو کردم که از بقه بدتر بود .اگه اون شب به خواسته اش تن نمي دادم شايد االن توه

  ازم نفرت نداشت

 : چند لحظه ساکت شد و يه دفعه گفت

 يه چيزي بپرسم ؟

 . البته_

 توهان و دوست داري يا نه ؟_

 برا چي همچين سوالي مي پرسين ؟_
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چون برام جالبه . مي دوني از همون دوران بچگي دخترا برا توهان له له نمي زدن . اون همه چيز داشت . پول ,قيافه ,هيکل _

 . خيلي چيزاي ديگه . برام جالبه که دختري مثل تو نظرش و جلب کردهو 

 مگه من چطوري ام؟_

ببين نمي خوام بهت توهين کنم يا شخصيتت و زيره سوال ببرم يا حتي صورتتو ولي مي دوني هميشه توهان دخترايي رو _

 دوست داشت که جذاب خيل خاص باشن .مثل اهو

 .......... تو خيلي خوشگلي ولي

 خودم مي دونم . در حده اهو نيستم_

 . ولي تو از اهو بهتري_

 با تعجب به شهريار نگاه کردم . با مهربوني بهم خيره شده بود . چرا مي گفت من بهترم؟

 . به نظرم دليلي هم نداشت که دروغ بگه پس حتما از ته دل گفته بود ديگه

 چرا من بهترم ؟_

 . ون و پشت زيبايي قايم مي کننهمه چيز زيبايي نيست . خيلي ها خودش_

توام خوشگلي .شايد در حده اهو نه ولي بازم خيلي خوش قيافه اي . در ضمن تو چيزايي داري که اهو يک صدمشم نداشته . 

 ......مثل نجابت خانومي صداقت و

 ممنون .اينقدرم که ميگين خوب نيستم_

 . گو شهريار خان ولي لطفا جمع نبندمن يه نفرم خوب؟ اگه نمي خواي شهريار صدام کني باشه ب_

 . باشه_

 قهوه هارو برداشتم و روي ميز گذاشتم

 . اروم يه ذره قهوه ام و مزه مزه کردم و به شهريار خيره شدم

 شهريار خان شما چيزي در رابطه با سيامک مي دونيد ؟_

 مي خواي معشوقه ي کسي که عاشقش بودم و نشناسم ؟_

 . با سيامک فهميدم . يجورايي اومدن توهان چند روز زودتر تقصيره من بود من قبل از توهان در رابطه

 . نقشه کشيده بودم تا چهره ي واقعي اهو رو بهش نشون بدم

 واقعا ؟_

 پس فکر کردي براچي همون چند کلمه رو باهام حرف ميزنه ؟_

 . براي اينکه فکر مي کنه بهش لطف کردم

 يه سوال شخصي بپرسم ؟_

 يدبله بفرماي_

 اال زني تو زندگيتون هست ؟_

 گفتم جمع نبند_

 . چشم . حاال جواب بده_
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 وقتي مي دوني هست چرا مي پرسي ؟_

 تارا رو خيلي دوست داري ؟_

 اگه بگم خيلي شايد کم باشه . اون بود که بهم يه زندگيه دوباره داد_

  . اگه تارا نبود شايد االن تو قبرستون بودم

 . تورو دوست داشته باشهفکر کنم تارا هم خيلي _

 نمي دونم .خدا کنه . اون از نظره من فرشته است . راستي يه سوال توهان مي دونه االن اينجايي؟_

 خودت چي فکر مي کني؟_

 درصد هم من مرده بودم هم تو 90خوب مسلما نه .چون اگه مي دونست احتمال _

 . باهم زديم زيره خنده

 . د داشتم . دوسش داشتم .مثل طاها . اون اصال بد نبود . خيلي هم خوب بودحاال ديگه کامال به شهريار اعتما

 : يه دفعه از جاش بلند شد و گفت

 . ببخشيد االن برمي گردم

 . عيبي نداره_

 . صداي گوشيم باعث شد سريع کيفم و از رو ميز بردارم وگوشيم و از توش در بيارم

 . توهان بود . بايد حدس مي زدم

 . کردم . نه و نيم بود به ساعت نگاه

 . دو ساعت و نيم بود که بيرون بودم

 .پوففففففففففف_

 . حتما مي خواست دوباره اذيتم کنه

 : جواب دادم

 الو ؟

 کدوم قبرستوني هستي ؟_

 : گوشي و از گوشم فاصله دادم . گفتم

 داد نزن ديوانه . پرده گوشم پاره شد خوب . احمق ؟

 . که هستم نکنا . بگو کدوم جهنم دره اي هستيگليا من و عصبي تر از ايني _

 : دقيقا همون ديقه شهريار اومد تو اشپرخونه و گفت

 ........ راستي گليا مي دونستي

 . با تعجب به گوشيم نگاه کرد

 : صداي داد توهان باعث شد چهار ستون بدنم بلرزه

 خونه ي اون کثافت چه غلطي مي کني؟
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 . ريار نگاه کردمسريع تماس و قطع کردم و به شه

 . يا خدا . زلزله در راه است_

 چيکار کنم من ؟_

 . بهتره تا عصباني تر از ايني که هست نشده بري خونه_

 . سريع از جام بلند شدم . رفتم سمت در

 . گليا نرو_

 . چرا نرم ؟اين االن من و مي کشه خوب_

 . صبر کن لباس بپوشم خودم مي رسونمت_

 ا بشه ؟چي ؟مي خواي خون به پ_

 نخير مي خوام خوب به پا نشه . اگه نيام خونتو ريخته .من اين رواني رو ميشناسم صبر کن برم لباس بپوشم_

 . از استرس ناخونام و به کف دستم فشار مي دادم

 : شهريار اروم خنديد و گفت

 کردي؟پس الکي خودت و عذاب ندهاروم باش بابا چته ؟نترس تا وقتي من باشم کاريت نداره . در ضمن تو که کاري نکردي .

مي خواستم .مي خواستم بهش فکر نکنم . مي خواستم اروم باشم ولي جدا از توهان مي ترسيدم از کتک هاش وحشت داشتم 

 .مي دونستم اگه ديوونه بشه کارم تمومه

 هرچي به خونه نزديک تر مي شديم دل شوره ام بيشتر مي شد

 مثال مي خواست چه غلطي کنه ؟

 اري نکرده بودممن ک

 پس غلط مي کرد بخواد اذيتم کنه . با اين حرفا سعي مي کردم به خودم دلداري بدم

 . ولي دريغ از يکم اميدواري .تنها اميدي که داشتم شهريار بود

 از ترس دستام مي لرزيد

 . باالخره رسيديم

 . با ترس به شهريار نگاه کردم

 : لبخندي زدو گفت

 . داره . تو کاري نکردي . هيچي اشتباهي از تو سر نزده .قول ميدم کاريت نداشته باشهاروم باش . نترس کارين 

 . اروم از ماشين اومدم پايين .حتي منتظر نموندم که شهريار در و برام باز کنه

 زانوام داشتن مي لرزيدن نمي تونستم درست راه برم

 . پشت شهريار ايستاده بودم

 . مي دونستم کتک رو خوردم

 مي کنه به من دست بزنه مگه چيکاره ي من بود ؟ گليا خودت و جمع کنغلط 
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 خجالت بکش . داري مثل بچه ها رفتار مي کني

 غرورت کو ؟

 هموني که باهاش توهان و زمين زدي ؟

 اون هيچ کاريت نمي تونه داشته باشه . اون خودش گفته که هيچ کدوم نبايد تو کاراي اون يکي دخالت کنن

 قلبم يه ذره اروم گرفت بودبا اين حرفا 

 شهريار زنگ در و زد

 به ثانيه نکشيد که توهان اومد و با چشماي سرخش بهم نگاه مي کرد

 حس مي کردم هر لحظه امکان داره بهم حمله کنه

 نگاهش و از روري صورت من برداشت و به شهريار که با خونسردي بهش خيره شده بود نگاه کرد

 دستش مشت شده بود

 : همون لحظه گفتشهريار 

الزم نيست مثل دراکوال نگام کني . ببين توهان مي دوني تارا رو بيشتر از جونم دوست دارم پس الکي اين بنده خدا رو اذيت 

 نکن

 . فقط چندتا سوال ازم پرسيد . تابحال يه بار بد به زنت نگاه نکردم

 . حاالهم برو تو

 با ترس پشت شهريار قايم شده بودم

 : دي بهم زد و گفتشهريار لبخن

 اگه سوالي موند در خدمتم

 : به توهان نگاه کردم با خشم گفت

 برو تو

 ...........توها_

 برو تو_

 . سرم و براي شهريار تکون دادم . رفتم داخل خونه . خدا کنه دعوا نکنن

 . سريع رفتم تو سالن و شالم و از رو سرم برداشتم

 . هم زل زده بود نگاه کنمصداي در باعث شد به توهان که با خشم ب

 : با عصبانيت گفتم

 چته ؟چه مرگته ؟ مگه ادم نديدي؟

 . خيلي کثافتي مثل بقيه_

 .اره منم کثافتم ولي به به گرده پاي عشقت نميرسم_

 خفه ميشي يا خفت کنم ؟_
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 تو غلط مي کني. سگ کي باشي ؟_

 . گليا دهنت و ببند_

 اگه نبندم ؟_

 . وندتم به ديواريقه ي مانتوم و گرفت و چسب

  ترسيده بودم ولي جيک نمي زدم

 چي زر زر کردي تو؟ -

 !ولم کن عوضي -

 !وقتي کاري کردم که حاليت بشه من شوهرتم، اون وقت مي فهمي که نبايد سر به سر من بذاري -

 مثال مي خواي چه غلطي بکني؟ -

 !االن مي فهمي خانوم کوچولو -

مي خواستم نشون بدم که نترسيدم، ولي مي دونستم چشمام همه چيز رو لو مي دن. سرم رو يه قدم اومد طرفم. نه، خدايا نه! 

چسبوند به ديوار و خيره شد به چشمام. از چشماش آتيش بيرون مي زد. دست و پا مي زدم. نمي خواستم؛ اين دفعه برام لذتي 

 نداشت! حس مي کردم قراره بهم تعرض بشه. 

بزن، هر چقدر دلت مي خواد بزن! مي خواي جيغ بکش. هرکاري دلت مي خواد بکن! امروز از دست من خالص نمي شي،  -

 !مطمئن باش

 حاال کي غلط مي کنه؟ -

 !من، من! توهان ولم کن، تو رو جان مادرت ولم کن -

 .يه دفعه افتادم روي زمين. ولم کرده بود! خدايا شکرت

 . بغض گلومو فشار مي داد . نزديک بود . نزديک بود بدبخت بشم

 : داد کشيد

به خدا قسم به قران قسم به خاک مادرم قسم فقط يک باره ديگه طرف شهريار بري کاري مي کنم زمين و زمان به حالت گريه 

 کنن

 . گليا من اعصاب ندارم

 . ديوونم . قاطي دارم

 . اعصاب من و بهم نريز . يهو ديدي ناکارت کردم بدبخت شديا

 کن چون بعدا خودت ضايه ميشي ولي به جان تارا قسم طرف شهريار بري گردنت و مي شکنماين کارامو به عشق تشبيه ن

 مفهمومه ؟

 فقط سرم . تکون دادم . اگه حرف مي زدم بغضم سر باز مي کرد

 . دلم مي خواست از خدا گله کنم

 گله کنم که چرا همه ي بدبختي هاي عالم . رو سره من خراب مي کنه

 دارم بابا منم ادمم . احساس

 ديگه بسمه . هرکي يه ظرفيتي داره . بابا واال به ال ديگه جا ندارم
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 . تا خرخره تو بدبختي ام

 مگه من چيکار کردم ؟ ده المصب کفر گفتم ؟ گناه کردم ؟ من که ازارم به يه مورچه ام نميرسه

 من که هميشه به همه کمک مي کنم

 تر از خودم ؟ من که پول شامه خودم و مي دادم به بچه هاي بدبخت

 مامان کجايي که گليات داره نابود ميشه ؟

 ديگه طاقت ندارم . ديگه بريدم

 . ديگه خسته ام

 به ديوار روبروم زل زده بودم . خدايا چي به دست مياري که من و زجر ميدي ؟

 مي خواي بميرم ؟

 بابا خوب بکش راحتم کن ديگه .چرا عذاب ميدي ؟

 . سرم رو بالشتم بود

 گذشته بود . دو هفته از اون روزه کذايي گذشته بوددو هفته 

 . دوهفته که هيچ اتفاقي توش نيفتاد

 ديگه به ندرت توهان و مي ديدم . به زور از تو اتاقم بيرون مي اومدم

 اگه توهان مجبورم نمي کرد براي غذا خوردنم بيرون نمي رفتم . به تلفناي نرگس و خشايارم جواب نمي دادم

 . ده بودماز زندگي بري

 ديگه زندگي برام هيچ چيزه قشنگي نداشت . دوباره شده بود مثل دوران بچگيم

 . تنها تفاوتش اين بود که اون موقع پول نداشتم االن انقدر دارم که حالم داره ازش بهم مي خوره

 . چند دفعه تارا اومده بود تا ببينتم اما به توهان گفتم که بگه خوابم

 ........... ن يه مرگيم هست ولي چه مرگيديگه همه فهميده بود

 خودمم نمي دونستم . نمي دونستم چمه . من که مي خواستم از توهان دور بشم

 حاال شدم .پس ديگه ناراحتيم برا چي بود

 . خرس عروسکي کوچيکي رو که داشتم و محکم بغل کرده بودم

 . اين روزا واقعا ديوونه شده بودم

 . درد و دل مي کردمبا اين خرس حرف مي زدم و 

گاهي اوقات فکر مي کردم توهان پشت در ايستاده و به حرفام گوش ميکنه ولي بعدش يادم ميفتاد که من اندازه ي ارزنم براي 

 توهان ارزش ندارم

 . صداي در اومد .دوباره اومده بود

 . اومده بود تا عذابم بده

 : در و محکم کوبيد و داد کشيد
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 ياگليا گليا باز کن . گل

 . گمشو نمي خوام . حالم ازت بهم مي خوره_

 گليا باز کن .تورو خدا بايد بيريم بيمارستان_

 برا اهو اتفاقي افتاده ؟خوئب به جهنم .به من چه ؟_

 .......گليا خشايار_

 . ديگه باقيه حرفاش و نشنيدم

 خشايار ؟

 خشايار کي بود ؟

 خشايار ؟داداشم ؟

 . اره داداشم بود

 . بود داداشم چش شده

 سريع از جام بلند شدم و در اتاق و باز کردم

  توهان به صورت گرفته جلوم ايستاده بود

 خشايار چي شده ؟_

 گليا ؟_

 صداش بغض داشت . ترسيدم . تمام بدنم لرزيد . نه خدايا نه

 : داد کشيدم

 الل موني گرفتي ؟حرف بزن .خشايار چي ؟

 مارستانگليا برو حاضر شو . برو مي خوايم بريم بي_

 کوبيدم تو سينش داد کشيدم تکون نخورد

 گريه ام گرفته بود

 : داد کشيدم

 توهان بگو . بگو داداشم خوبه . بگو يه افتاق خوب افتاده . بگو .حرف بزن عوضي

 گليا بيا حاضر شو . بيا فدات بشم . بيا عزيزه من . بيا بريم نرگس بهت احتياج داره_

 کنم ؟تورو روح مادرت تورو به مقدساتت بگو توهان بگو چي شده ؟التماس مي_

 : توهان مانتو رو به زور تنم کرد و شال و انداخت رو سرم . گفت

 بيا فدات شم . بيا خانوم من . بيا بريم . بيا

 . حتي حرف نمي زدم .فقط مي خنديدم

 . چيزي نشده بود که

 . توهان مي خواست باهام شوخي کنه
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 ظره منه که برم اونجا و بهم بخندهاره داداشم االن تو خونه منت

 اره داداشي من خوب .من و تنها نمي ذاره بره

 مي دونم که نميره

 . سواره ماشين شدم . به روبروم زل زدم

 : با صداي پر از خنده گفتم

 شوخي باحالي بود توهان . کلي خنديدم

 نمي فهميدم دارم مي خندم يا گريه مي کنم

 : يه دفعه داد کشيدم

 چي شده ؟ حرف بزن ,حرف بزن توهان . بگوداداشم 

 فرمون ماشين و تکون مي دادم و مثل ديوونه ها داد مي زدم

 . يهو فرمون و ول کردم و دستام و گرفتم جلو صورتم و گريه کردم

 . بلند بلند زجه مي زدم

 خشايار و صدا مي زدم . خشايار چيزيش نشده بود من مي دونم

 دوباره شروع کردم به خنديدم

 . حالم بد بود . نزديک بود تشنج کنم

 : توهان با صداي خش داري داد کشيد

 گليا ؟عزيزه دلم ؟چت شده ؟ نترس فدات بشم .من ابينحام االن مي رسيم

 . اي خدا چه غلطي کردما

 گليا اروم باش . نفس بکش گليا

 . بيچاره يه چشمش به خيابون بود و يه چشمش به من

 . ي تونستم درست نفس بکشمنفسم باال نمي اومد . نم

 . دستم و گذاشتم رو گلوم

 : با صداي خفه اي گفتم

 تو ...........توها

 . يه دفعه ماشين ايستاد

 . توهان اومد سمت من و تند بلندم کرد . نفسم باال نمي اومد

 مرگ و با چشماي خودم مي ديدم

 : فقط اخرين لحظه داده توهان و شنيدم

 . ه کجاست ؟ دکتر زنمدکتر؟دکتره اين خراب شد

 گليااااااا
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................................ 

 . به دورو برم نگاه کردم

 چرا همه جا سفيد بود ؟ اخ جون يعني من مرده بودم ؟

 خدايا باالخره من و بردي پيش مامانم ؟

 مامان ؟مامان کجايي ؟

 . حرکت يه ادمي رو حس کردم

 . اس مشکي کنارم ايستاده بود نگاه کردمسرم و تکون دادم و به طاها که با لب

 اگه من مردم .پس طاها اينجا چيکار مي کرد ؟

 . گليا ؟گليا خوبي ؟شکرت خدا . خدا نوکريت و مي کنم . شکرت . يا فاطمه ي زهرا شکرت_

 به ريشاي بلندش نگاه کردم . چرا طاها اين شکلي شذه بود ؟

 . سعي کردم صداش کنم

 ....... طا_

 ا . طاها بميره الهي .بگو خواهري . بگو عزيزه دلمجان طاه_

 ................. چي_

 اروم باش گليا . اروم باش عزيزه من .اروم باش . همه چي خوبه . همه چي درسته_

 چشمام و بستم و دوباره خوابيدم

 . چقدر خسته بودم

 سالم_

 سالم دختره گلم_

 مامان ؟_

 جان دلم ؟_

 مامان منم بيام پيشت ؟_

 نه مامان جان .تو بايد بموني . تو هنوز وقت داري تا خوشبخت شي_

 مامان ؟_

 مادر فدات بشه .جانم ؟_

 چرا خشايار اومده پيشت ؟منم بيام ديگه_

 حسودي نکن مامان .توام يه روزي مياي_

 . مامان بذار بيام . مامان باهات قهرم که خشايار و بردي_

 . گلي . مثل گل پاک لطيف نرم گليا .اسمت و من گذاشتم چون تو مثل_

 گال بايد زندگي کنن .توام گلي پس زندگي کن مامان . بجنگ براي خودت
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 مامان ؟_

 جانم ؟_

 به خشايار بگو خيلي دوسش دارم_

 . خودش مي دونه مامان . اونم تورو دوست داره _

 . مامان شمارم خيلي دوست دارم_

 . نتظرتيمبرو دختر . برو که منتظرن . من و خشايار م_

 . ولي اول بايد خوشبخت بشي

 به مامان قول ميدي بجنگي ؟ قول ميدي بخاطر عشقت شکست نخوري؟

 قول مي دم مامان . قول قول قول_

 . به دورو برم نگاه کردم

 . طاها و توهان کناره هم ايستاده بودن و اروم باهم حرف مي زدن

 . هر دوشون غمگين بودن

 ي دادبغض گلوي هردوشون و فشار م

 . به نرگس نگاه کردم . جيغ مي کشيد

 . خاک هاي روي زمين و به سرش مي زد و خشايار و صدا مي کرد

 . به تارا و اذر جون نگاه کردم .اروم گريه مي کردن

 من چيکار مي کردم ؟

 واقعا داشتم چيکار مي کردم ؟

 . به لباسم نگاه کردم . چه رنگ مسخره اي مشکيه مشکي . سرتاپا مشکي

 چرا گريه نمي کردم ؟

 چرا بايد گريه مي کردم ؟

 مگه اينجا چه خبر بود ؟ خشايار کو ؟

 چرا مردا صلوات مي فرستادن و زنا گريه مي کردن ؟

 اينجا چه خبر بود ؟

 داداشم چي شده بود ؟ تصادف کرده بود ؟

 با چي ؟

 ما ماشين ؟

 بميدم الهي االن تو بيمارستان اره ؟

 ن چرا اينجام ؟مي خوام برم پيشش . م

 داداشم حالش بده . من براي چي اينجام ؟ داداشم کو ؟
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 چرا دوره عکس داداشم روبان سياه کشيده بودن ؟

 داداش من که اقا بود . براچي سياه ؟

 برا داداش من بايد قرمز مي زدن . شاگرد اول شده بود ؟

 نه شايد فوق ليسانسشو گرفته بود ؟

 نه نه عروسيش بود ؟

 ي بود چرا اينا همه گريه مي کنن ؟اگه عروس

 . اينا ديوونن . ولشون کن

 . رفتم سمت توهان

 : استينش و گرفتم و گفتم

 . من و ببر بيمارستان

 : سريع برگشت طرفم و گفت

 حالت بده عزيزم ؟

 . نه ببر بيمارستان پيش داداشم_

 : نگاهي به طاها کرد و گفت

 شايار پباشه عزيزه دلم مي برمت . مي برمت پيش خ

 . طاها با چشماي غمگينش بهم زل زده بودم

 : رفتم کنارش و گفتم

 چيه چي شده ؟طاها چرا انقدر ناراحتي ؟تو نمياي بريم عيادت خشايار ؟

 . چرا ميام .ميام باهم ميريم پيشش_

 طاها؟_

 جانم ؟_

 ميگم چرا همه دارن گريه مي کنن ؟ چرا نرگس اينطوري جيغ ميکشه ؟چي شده طاها؟_

 . هيچي عزيزم . هيچي نشده_

 . طاها نرگس اينطوري گريه مي کنه من ناراحت ميشم . بهش بگو گريه نکنه_

 . طاها سرشو برد باال و به توهان نگاه کرد

 :توهان اومد طرفم و از پشت بغلم کرد و رو به طاها گفت

 . ستمبرو پيش نرگس خانوم . حامله ام هستن ممکنه حالشون بد بشه من مراقب گليا ه

 . طاها زيره لب ممنوني گفت و رفت سمت نرگس

 . اروم از زيمن بلند کرد و بردتش طرف ماشين

 : به توهان نگاه کردم و گفتم
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 توهان ؟

 جان توهان ؟_

 . ميگم بريم ديگه . دلم برا داداشم تنگ شده_

 بي اختيار بغض کرده بودم . لبام مي لرزيد . داغي اشکام و رو صورتم حس مي کردم

 : توهان لبخند ارومي زد و اشکام و با دستش پاک کرد و گفت

 . چشم .مي برمت ولي شرط داره

 : با گريه گفتم

 . هرکاري بگي مي کنم . من و ببر پيش داداشم

 . بايد اول بريم خونه يه غذاي خوشمزه بخوري و يکم استراحت کني بعد مي برمت پيش خشايار_

 .پيشش نه گشنم نيست خسته ام نيستم بريم_

 . هروقت غذا خوردي و استراحت کردي ميريم_

 . باشه .هرچي تو بگي_

 . افرين دختره خوب . پس برو تو ماشين تا منم بيام_

 . چشم_

 . با کمک توهان رفتم تو ماشينش نشستم

 : طاها بعد از دو ديقه اومد کنارم نشست و دستم و گرفت و گفت

 خوبي خواهري ؟

 من خوبم . نرگس خوبه ؟_

 . خوابيد عزيزم_

 طاها نرگس نمياد بريم پيش خشايار ؟_

 . نرگس خسته است . بهتره با خودمون نبريمش_

 طاها خيلي خوبه که من دارم عمه ميشم نه ؟خشايارم خيلي خوشحاله داره بابا ميشه_

 توام خوشحالي که قراره عمو بشي؟

 پيش داداشي خوبه ؟ معلومه که خوشحالم . فعال تو دراز بکش بخواب .نتا بعد بريم_

 . چشم_

 افرين عزيزم . بخواب خواهري_

 . يد و از ماشين رفت بيرونب*و*ساروم پيشونيمو 

 : سرم و تکيه دادم به پشتي ماشين و زيره لب گفتم

 ميام پيشت داداشي . زود ميام

 : صداي توهان تو گوشم پيچيد
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 گليا خانوم ؟خانومي پاشو . پاشو رسيديم

 :م و گفتمسريع از جام بلند شد

 اومديم پيش خشايار؟

 : خنديد و گفت

 شرطمون يادت نرفته که اول غذا و استراحت بعد خشايار

 لب و لوچه ام اويزون شد .مي خواستم برم پيش خشايار

 انگار نمي فهميدم اون ديگه نيست . نمي فهميدم يا نمي خواستم بفهمم ؟

 . منمگه اصال خشايار نيست؟خشايار تو بيمارستان منتظره 

 . اره من بايد مي رفتم پيشش

 . اروم از ماشين اومدم بيرون و رفتم داخل خونه

 . يه راست رفتم تو اتاقم

 مي دونستم هروقت غذا حاضر بشه توهان صدام مي کنه

 . رو تختم نشستم و فکر کردم که يه سوپ خوشمزه برا خشايار درست کنم تا زود خوب بشه

 . ود توصداي در اومد حتما يکي اومده ب

 . صداي تارا رو تشخيص دادم . داشت با توهان حرف مي زد

 اي بابا اينا هم که ناراحت بودن . چرا امروز همه حالشون بد بود ؟

 : تا خواستم برم بيرون صداي توهان باعث شد سره جام خشکم بزنه

 . ت داره رو فراموش کردهاره دکتر گفته به علت فشار عصبي که روش هست يه قسمت از خاطره هايي که ازش نفر

 يعني مرگ خشايار و باور نداره ؟_

 ............ نه وفکر مي کنه_

 مرگ خشايار ؟

 مرگ خشايار ؟

 مرگ خشايار ؟

 چي ميگن اينا ؟خشايار نمرده

 . خشايار داداش منه . اون زندست .پيش من مي مونه

 . در اتاق و باز کردم و به توهان خيره شدم

 . ه مي کردبا نگراني بهم نگا

 : تارا با لحن مهربوني گفت

 گليا جان خوبي؟

 : داد کشيدم
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 خفه شو .داداش من نمرده . تو بيمارستان . فقط تصادف کرده

 داداشه من زندست

 : توهان سريع اومد طرفم و دستام و گرفت و گفت

 . اره عزيزم .تو راست ميگي

 . پس اين چي ميگه ؟ميگه داداش من مرده_

 . .تارا درباره ي يه ادم ديگه حرف مي زد .تو الکي خودت و ناراحت نکننه گليا جان _

 توهان ؟_

 بله عزيزم ؟_

 داداشيم حالش خوبه نه ؟_

 . اره عزيزم .اره .خوبه خوبه . توام االن برو تو اتاقت و استراحت کن تا برات يه غذاي خوشمزه بيارم_

 . سرم و انداختم پايين و رفتم تو اتاقم

 : رو شنيدمصداي تارا 

 . الهي بميرم براش .ببين چجوري شده

 . به من چه ؟اون که درباره ي من حرف نمي زد . بهتره برم دراز بکشم .خيلي خستم

احساس مي کردم همه ي بدنم کوفته است .انگار يه نفر با مشت افتاده بود به جونم . رو تخت دراز کشيدم و کش و قوسي به 

 . کمرم دادم

 . باساي سياهي که تنم بودچشمم خورد به ل

 . از رنگش بدم مي اومد

 .نمي خواستم بپوشمش

 . رنگش داشت اذيتم مي کرد

 . يه دفعه زدم زيره گريه .بلند بلند گريه مي کردم

 . توهان با عجله اومد تو اتاق

 : پايين تخت نشست و گفت

 . چيه ؟چي شده عزيزم؟گلي خانوم بگو چت شده

 : با هق هق داد کشيدم

 .......... خوام ...........اين لباسارو نمي خوام ............ازشون متنفرم . نمي خوام نمي

 : توهان با صداي ارومي گفت

 . باشه .باشه گزيه نداره که االن يه لباس قشنگ ميدم بپوشي

 : رفت سمت کمدم و يه بوليز ساده ي فيروزه اي و يه دامن بلند ابي رو برداشت و داد بهم و گفت

 وبه ؟خ
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 . به لباسا نگاه کردم

 . چقدر دوسشون داشتم . اينا رو خشايار برام خريده بود

 . بوي خشايار و مي دادن

 . توهان و تارا با تعجب به رفتارم نگاه مي کردن

 : بلند خنديدم و رو به تارا گفتم

 مي بيني تارا؟مي بيني چه خوشگلن؟داداشم برام خريده . حتي بوي داداشم و ميده

 . دفعه بغض تارا ترکيد و شروع به گريه کرديه 

 با تعجب بهش نگاه کردم .وا خل و چل .چرا اينطوري مي کرد

 . به توهان نگاه کردم

 . لب هاش مي لرزيد .سيب گلوش يه جور خاصي شده بود

 انگار مي خواست گريه کنه ولي تحمل مي کرد

 چرا امروز همه گريه مي کنن ؟

 . با غذام بازي مي کردم

 صال گشنم نبود . اشتها نداشتم .مي خواستم برم پيش خشايارا

 حتي بوي غذا حالم و بد مي کرد

 : توهان با صداي عصباني گفت

 . با غذات بازي نکن .بخورش

 اين سومين باري بود که بهم مي گفت غذام و بخورم

 . اهههههه توهان .گشنم نيست.نمي خوام بخورم . پاشو بريم_

 : ام کرد و گفتبا قيافه ي گيجي نگ

 کجا بريم اين وقت شب ؟

 . عجب ادمي بود ؟خودش بهم قول داده بود

 : داد کشيدم

 پاشو بريم

 : با صداي بلند از خودم گفت

 کدوم قبرستوني بريم ؟

 داشت گريم مي گرفت . اون به من قول داده بود

 پاشو بريم بيمارستان_

 . با چشماي عصبي بهم نگاه کرد و اه بلندي کشيد

 . ن نمي دونم تو قول دادي .پاشو بريم داداشم و مي خوامم_
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 . سرشو گرفت بين دستاش

 : از روس صندليم بلند شدم و استينش و کشيدم و گفتم

 .....پاشو بريم .پاشو بريم .پاشو بريم .پاشو بريم.پاشو بريم.پاش

 . خفه شو ديگه گليا_

 دوباره گريه ام گرفت . اشکام مي ريخت رو صورتم

 .........داداش

 داداشي چرا من و اذيت مي کرد ؟

 چرا نمي ذاشت بيام پيشت ؟

 ربا قدماي تند و کوتاه رفتم تو اتاقم و مانتومو از رو زمين برداشتم و تنم کردم

 . شال و انداختم رو سرم و از اتاق رفتم بيرون

 نگاه خيره ي توهان و رو خودم حس مي کردم

 ور بشهبه جهنم بذار انقدر نگاه کنه که ک

 . رفتم سمت دره خونه و بازش کردم

 .تا خواستم برم داخل حياط دستم کشيده شد

 . برگشتم و با خشم به توهان نگاه کردم

 : داد زدم

 . ولم کن عوضي

 کجا سرتو عين گاو انداختي پايين داري ميري؟_

 . القاب خودت و به من نسبت نده . حاالهم ولم کن_

 ي؟ميگم کدوم جهنمي مي خواي بر_

 . ميرم بيمارستان_

 بري اونجا چه غلطي کني؟_

 . داشت مچ دستم و خورد مي کرد

 : داد کشيدم

 . اييييييي ولم کن وحشي

 مگه کري ؟براچي ميري بيمارستان ؟_

 ......مي خوام برم داداشم و ببينم . دا دا ش.حاليته ؟داد_

 . دستم و گذاشتم رو صورتم

 ديه طرف صورتم از درد ذوق ذوق مي کر

 : داد توهان باعض شد چهار ستون بدنم شروع به لرزيدن کنه



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

208 

 

 کدوم داداش ؟

 حرف بزن ديگه کدوم داداش؟

 . احمق خشايار مرده

 . ديگه داداشي وجود نداره . بفهم

 . ديگه داداش نيست . مرده . خشايار مرده . زيره خاکه

 . روزه که مرده 7

 ديگه داداش نداري؟ کجا مي خواي بري ؟

 ن مرده . مرده . بفهماحمق او

 . اشک از چشمام مي اومد

 اين چي مي گفت ؟

 نه نه داداشم زنده است .توهان دروغ مي گفت . اره خشايار زنده است

 : داد کشيدم

 دروغگو .ازت متنفرم که بهم دروغ ميگي . دروغگو حالم ازت بهم مي خوره

 : دستش و گرفت جلو صورتش و اروم با صداي خش داري گفت

  . مرده گليا .خشايار مرده مرده

وي زمين نشستم و زانوهام رو بغل کردم. خدايا خيلي نامردي. خدايا من تنهام! تنها بودم و تنهاترم کردي؟ آخه مهربونيت کجا 

رفته؟ مگه نمي گن تو خوبي، تو مهربوني، تو بنده هات رو دوست داري؟ خدا من هم آدمم! خدايا چرا نگاهم نمي کني؟ تنها 

 که داشتم رو بردي؟ چرا؟ داداشي، داداشي مهربونم، داداشيه خوبم، چرا رفتي؟کسي 

به توهان که باالي سرم ايستاده بود، نگاه کردم. حاال اين مرد شده بود همه کسم. شده بود همدمم و حاال فقط اون برام مونده 

 .بود و نمي خوام از دستش بدم. نمي خوام تنهاتر از ايني که هستم بشم

ونستم چه قدر تو چشمام بدبختي هست. مي دونستم ناراحتيم دل سنگ رو آب مي کنه، چه برسه به توهان. نمي خواستم مي د

 .بهم ترحم کنه، ولي االن نياز داشتم يکي بهم مهربوني کنه و يه نفر رو داشته باشم که بفهمم مي تونم بهش تکيه کنم

يه داد. چه قدر بهش احتياج داشتم. چه قدر احتياج داشتم تکيه گاهم توهان آروم نشست رو به روم و سرم رو به سينش تک

باشه. چه قدر به اين سينه ي گرم محتاج بودم. شايد عاشقش نبودم، شايد حتي دوستش نداشتم، ولي بهش احتياج داشتم و 

ه دونه رو بذار براي خودم تکيه گاه خوبي بود. وقتي مهربون بود، واقعا خوب بود. خدايا اين مرد رو از من نگير. همين ي

باشه. خدايا تمام زندگيم رو بردي بذار يه چيز برام باقي بمونه. زير لب کلمه ي ممنون رو تکرار مي کردم. فهميدم تعجب کرده 

 .و حتي چشماي متعجبش رو تصور مي کردم. اشکام مي ريخت روي پيراهن مشکيش

 :آروم زير لب زمزمه کردم

 توهان؟ -

 بله؟ -

  !که مراقبمي ممنون -

 :اروم از جاش پاشد و گفت

 پاشو بريم
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 کجا؟_

 مگه نمي خو.استي بري پيش خشايا؟_

 دوباره با اسم خشايار گريم گرفت .اي خدا کاش بجاي اون من و مي بردي

 : با صداي بغض داري گفتم

 حتما خشايار ديگه دوسم نداره .اگه دوسم داشت از پيشم نمي رفت

 ار هميشه عاشقت بوده هميشه هم عاشقت مي مونه .حاال هم بدو بريمپاشو ديوونه پاشو خشاي_

 کجا بيام ؟من که ديگه داداش ندارم .بيام پيش کدوم خشايار؟_

 ........ دوباره اشکام ريخت رو صورتم .دوباره به هق هق افتاده بودم .دوباره

 : توهان کنارم نشست و گفت

 . م بوديم . خيلي خوب مي شناسمشگليا ببين من و خشايار دوستاي خوبي براي ه

 يه بار يکي از دوستامون ازش پرسيد تو دنيا تحمل چي رو نداري, مي دوني جوابش چي بود ؟

 سرم و به نشونه ي نه تکون دادم

 . گفت تحمل اينکه خواهرم گريه کنه از هرچيزي برام سخت تره_

 . با تعجب به توهان نگاه کردم

 يعني راست مي گفت ؟

 .ميد حرفش و باور نکردانگار فه

 : دستشو اورد باال و گفت

 . به جان تارا قسم مي خورم .حاال ديگه گريه نکن

 . سريع اشکام و پاک کردم

 . نه نه نه .خشايار نبايد سختي مي کشيد

 .بخاطره اون تا اخره عمرم سعي مي کنم گريه نکنم

 : توهان از جاش بلند شد و دستشو دراز کرد سمتم و گفت

 : شحالي گفتمبا خو

 .حاال پاشو بريم سره خاکش

 واقعا بريم ؟

 . اگه دوست نداري نمي ريم_

 نه نه تورو خدا بريم .خواهش مي کنم_

 . باشه باشه .مي ريم .پاشو لباسات و بپوش تا بريم_

 . چقدر مهربون شده بود .دوباره شده بود همون توهان مهربون . اين توهان خيلي دوست داشتني تر بود

 . ين لباسي رو که دم دستم بود برداشتم و پوشيدم و رفتم پيش توهاناول
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 با تعجب بهم خيره شده بود

 : با صداي بلندي گفتم

 چيه ؟بريم ديگه

 با اين وضع مي خواي بياي؟_

 . اره بريم_

 : سرش و به عالمت تاسف تکون داد و گفت

 . يه ديقه همينجا صبر کن

 . با چندتا لباس برگشترفت تو اتاق من و بعد از چند ديقه 

 . با تعجب بهش نگاه کردم . وا اين که لباساي من بودن

 : لباسارو يکي يکي تنم کرد و گفت

 . حاال سرما نمي خوري کوچولو.مي تونيم بريم

 . سرم و انداختم پايين .دوباره بغض کرده بودم

 : خشايارم تو زمستون هروقت لباسم کم بود برا لباس مي اورد و مي گفت

 . سرما مي خوري کوچولو

 . اروم توي ماشين نشستم و با ناخونام بازي کردم

 : توهانم سوار شد و با صداي نگراني گفت

 گليا ؟

 بله ؟_

 باز که گريه نمي کني؟_

 . چونم مي لرزيد.بغض داشت خفه ام مي کرد ولي نه بخاطره داداشم نبايد گريه مي کردم

 غضم مي شکستحرفي نزدم چون اگه يه کلمه مي گفتم ب

 . فقط سرم و به عالمت نه تکون دادم

 . توهان بخاري ماشين و روشن کرد

 :با صداي خش داري گفتم

 . ممنون

 . اروم دستم و گرفت . پسش نزدم . نمي خواستم پسش بزنم . نمي خواستم از دستش بدم

 . لهش خيلي احتياج داشت

 ....... نه احتياج مالي و

 . النم مي تونم مثل اون موقع گشنگي بکشمقبال با فقر زندگي کردم ا

 . احتياج داشتم روحمو اروم کنه .احتياج داشتم يکي پشتم به ايسته
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 . اروم دستش و فشار دادم

 . بهش نگاه کردم . لبخند کوچيکي رو لبش بود

 . سرم و به پشتي صندلي تکيه دادم

 ........نرگس

 . بميرم براش

 . اصال يادش نبودم

 . تنگ شده بود . بيمرم برا بچه اش چقدر دلم براش

 . داداشي کاش اول مي موندي و ني ني کوچولوتو مي ديدي بعد مي رفتي

 . فداي داداشم بشم الهي . توکه عاشق بچه بودي تو که هميشه مي خواستي بچه ي خودت و بغل کنس

 پس چي شد ؟

 . حتما حال نرگسم بهتر از من نيست

 . خيلي خشايار و دوست داشت

 :توهان نگاه کردم و با صداي لرزوني گفتم به

 توهان ؟

 جان ؟_

 ميشه فردا من و ببري پيش نرگس؟ دلم براش تنگ شده . لطفا_

 . باشه عزيزم .مي برمت .فردا ميريم پيش نرگس خانوم_

 توهان ؟_

 بله ؟_

 ....... چرا خدا من و اذيت ميکنه ؟من که گناهي ندارم .من بدبخت_

 و دوست داره .شايد خيلي بيشتر از ديگران . مي دوني چرا ؟بسه گليا .خدا تور_

 . چون تو پاکي .معصومي .مهربوني

 مي دوني خدا بنده هاي خوبش و امتحان ميکنه .تو يکي از بهترين بنده هاشي

 . پس تورو هم امتحان مي کنه

 سعي کن با بهترين نمره قبول بشي

 ديگه حرفي نزدم . نمي خواستم حرف بزنم

 . گه هيچي نمي گفتم بهتر بودشايد ا

 . سرم و چسبوندم به شيشه ي ماشين و به خيابونا نگاه کردم

 .......ادم هاي مختلف

 .......... به چي مي خنديدن
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 ............... به چي دلشون و خوش کرده بودن

 .......... شايد اونا مثل من بدبخت نبودن

 ............. شايد

 قطره اشکي که گوشه ي چشمم بود و پاک کردم چشمام و بستم و با دستم

 : ديقه صداي توهان باعث شد چشمام و باز کنم 20بعد از 

 . گليا پاشو رسيديم

 از پشت شيشه به اطراف نگاه کردم

 چقدر همه چيز بي روح و مرده بود

 . چقدر دنيا سياه بود

 : به توهان نگاه کردم و گفتم

 ميشه تنها برم ؟

 : م خيره شد و بعد گفتبراي چند ثانيه به

 . باشه ولي مواظب خودت باش

 . لبخند تلخي زدم و از ماشين پياده شدم

 ......... درست نمي دونستم خشايار کجا خوابيده ولي

 . يه حسي بهم مي گفت نزديکه خاک مادرم بود

 . پيش هم بودن

 . رفتم سمت قبره مادرم

 . سال 5ز خيلي وقت بود اينجا نيومده بودم .شايد بيشتر ا

 . باال سره خاک مادرم ايستادم

 : اروم زمزمه کردم

 . با اينکه باهات قهرم ولي بدون که دلم برات تنگ شده

 . به دورو برم نگاه کردم

 . درست حدس زده بودم دقيقا کناره مادرم خوابيده بود

 . وسط دوتا سنگ نشستم و دستم و کشيدم رو سنگ سرده خشايار

 : ردمدوباره اروم زمزمه ک

 .داداشي يخ نکني

 . شب اينجا خوابيدي؟گليا برات بميره 7تو 

 خشايار چرا نامردي کردي؟

 مگه قرار نذاشته بوديم هميشه پيش هم باشيم ؟
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 مگه قول نداده بودي هميشه مراقبم باشي؟

 نامرد چرا زدي زيره قولت ؟

 . ديگه طاقت نداشتم

 . به هق هق افتادم

 . بلند بلند زار مي زدم

 . ه لب اسم خشايار و مي گفتمزير

 . دستم و کشيدم رو عکسش

 . چقدر خوش قيافه بود . برعکس من

 . عکسش و برداشتم و محکم بغل کردم

 .......... داداشي

 ............. داداشي جونم

 ................... داداشي مهربونم

 : سرم و گذاشتم رو سنگ قبره سردش و با هق هق گفتم

.......چرا تنهام گذاشتي؟خشايار االن مي دوني چه عهدي با توهان بستم اره ؟خشايار من و به توهان سپردي؟ خشايار ......

 اون که يه ساله ديگه ولم مي کنه .خشايار با من بدبخت چيکار کردي؟

 مگه چه هيزم تري بهت فروختم که اينکارو باهام کردي؟

 : يدم و گفتمب*و*سسنگ و 

 . داشي االن تو اينجا يخ ميکني هاداداشي برگرد پيشم . دا

 . بيا مثل بوقتي بچه بوديم همديگرو بغل کنيم تا يخ نکنيم

 ........... داداشي جونم

 : ژاکتي که تنم بود و دراوردم و روي سنگ انداختم و گفتم

 . داداشي اينطوري گرمت ميشه نه ؟راحت بخوابي ها

 . گس باهم ميام پيشتخشايار ني ني کوچولوت که به دنيا اومد من و نر

 .اونوقت ني نيتو مي بيني

 : با بغض زمزمه کردم

 خشايار

 . دست گرمي رو روي شونه ام حس کردم

 : خواستم جيغ بکشم که صداي توهان ارومم کرد

 . پاشو بريم گليا.پاشو عزيزم

 . پاشو بريم
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 دا بذار بمونمنه نه بذار بمونم مي خوام شب پيش مامان و داداشم بخوابم .توهان تورو خ _

 : کمرم و گرفت و از رو زمين بلندم کرد و گفت

 . بيا عزيزم .االن مي برمت تو ماشين

 : دادا کشيدم

 . نه .نمي خوام بيام

 :\ با صداي ارومي گفت

 . هيشششششششش هيچي نيست اروم باش .االن ميريم

 . ديگه حال نداشتم جيغ بکشم . سردم شده بود

 ....... ت ولياشکام روي گونه ام مي ريخ

 . خدايا خودت بهم صبر بده

 . چشمام بسته شد

 . بوي عطر تند توهان تو دماغم پيچيد

 : سرمو رو سينش گذاشتم و گفتم

 ......... توهان

حرکت ماشين رو حس کردم. نمي خواستم چشمام رو باز کنم. خسته بودم، داغون بودم، بدجوري شکسته بودم! ترجيح مي 

 .بلند نشم دادم بخوابم و ديگه

 :صداي زمزمه ي توهان رو شنيدم

 ...خدا... آهو... من... آخه -

نمي فهميدم چي مي گه، فقط چندتا از کلماتش رو مي شنيدم. به جهنم چه فرقي به حال من داره؟ بذار اين قدر با خودش حرف 

 !بزنه که ديوونه بشه

 .نگهم داشتيهو ماشين ايستاد. نزديک بود با سر برم توي شيشه که توهان 

 چشمام از تعجب باز شد. اين چرا اين طوري مي کرد؟

 :تا مي خواستم سرش جيغ بکشم، صداش باعث شد ساکت بشم

 گليا، بيداري؟ -

 .نمي خواستم حرف بزنم. يه نيرويي مجبورم مي کرد که حرف نزنم و سريع چشمام رو بستم. توهان بايد فکر مي کرد خوابم

اد به صندلي. سنگيني نگاهش رو روي خودم حس مي کردم و دست سردش رو هم روي گونم کمرم رو گرفت و تکيه ام د

 .احساس کردم. مور مورم شد، يه احساس جالب! انگار قلبم داشت از سينم مي اومد بيرون

 :صداي خش دار توهان توي گوشم پيچيد

ل طول کشيد تا خوب شدم. داغونم نکن دختر! گليا؟ داري چه کار مي کني باهام؟ گليا دوباره بدبختم نکن. گليا شش سا -

المذهب براي چي اومدي تو زندگيم؟ براي چي عذابم مي دي؟ مگه چه کارت کردم؟ گليا چرا اومدي تو زندگيم؟ مي خواي 

 !دوباره داغون بشم؟ آخه المذهب چرا داري ديوونم مي کني؟ چرا اين قدر معصومي؟ گليا برو، برو نذار ديوونه بشم
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ه بوم. يعني من اين قدر اذيتش مي کردم؟ يعني اين قدر سربارش بودم؟ خشايار ديدي، اگه از پيش توهان برم ديگه بغض کرد

  !حتي جاي خواب ندارم

 . ذهنم خيلي مشغول بود

 سعي مي کردم با خط خطي کردن کاغذ اروم بشم ولي بي نتيجه بود

 همش درگيره حرفاي توهان بودم

 ؟يعني انقدر عذاب اور بودم

 . به جهنم .بايد تحمل مي کرد . به من چه اصال .اون مي خواست يه سال با من زندگي کن پس بايد روي حرفش به ايسته

 . به پالتوي سياهي که تنم بود نگاه کردم

 . مي خواستم تا ابد سياه پوش بشم

 وقتي خشايار نيست ديگه چه اميدي مي تونستم داشته باشم؟

 دنبالم منتظر توهان بودم تا بياد

 . از صبح باهاش سر سنگين شده بودم

 ...... مي دونستم از رفتارم تعجب کرده ولي

 .زنگ زده بود و گفته بود اماده شم تا بياد دنبالم و بريم پيش نرگس

 . سرم و بين دستام گرفتم

 . داشتم ديوونه مي شدم . ديگه به مرز جنون رسيده بودم

 خدايا مگه يه ادم چقدر ظرفيت داره ؟

 . صداي زنگ در اومد

 . حتما توهان بود ديگه . کيفم و برداشتم و بدون اينکه از ايفون نگاه کنم رفتم تو حياط و در و باز کردم

 . براي چند ثانيه خشکم زد

 . اين اينجا چيکار مي کرد

 . چشماي ميشي بمرموزش روي صورتم زوم شده بود

 : اروم گفتم

 سالم اهو خانوم .اين طرفا ؟

 : اي دخترونه و نازکش گفتبا صد

 . اومدم باهات حرف بزنم البته اگه مشکلي نداره و اگه توهان خونه نيست

 . شک داشتم بذارم بياد تو يا نه

 . مي دونستم اگه توهان بياد و ببينه اين اينجاست عصبي ميشه

 . نمي تونستم دم در نگهش دارم که

 : از جلوي در رفتم کنار و گفتم
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 . خوش اومديد بفرماييد .خيلي

 . بدجوري بهش حسادت مي کردم

 ........ به زيباييش به لونديش به

 : سره خودم داد کشيدم

 احمق .دوست داشتي توام جاي اون باشي؟ دوست داشتي مثل يه زن هرزه با صد تا مرد دوست باشي؟

 اره ؟

 دوست داشتي به شوهرت خيانت کني؟

 ...... نه ........من فقط

 . ي داره تو پاکي و معصوميت دارياگه اون زيباي

 چيزي که تو داري مي ارزه به هزار تا زيبايي اون

 . سرم و باال گرفتم

 من از اهو سرتر بودم . خيلي سرتر

 . مي دونستم خشايار بهم افتخار ميکنه

  . خوده اين برام اعتماد به نفس خيلي زيادي داشت

 . روبروي هم نشسته بوديم و به هم نگاه مي کرديم

 : لبخند مليحي زد و گفت

 . خوب بهتره برم سره اصل مطلب .چند تا سوال دارم

 من چرا بايد به سواالي شما جواب بدم ؟_

 : دوباره لبخند زد و گفت

 جواب ميدي

 . زنيکه ي عوضي .انگار داره با کلفتش حرف ميزنه

 . اگه بتونم کمکي کنم جواب ميدم_

 امير و دوست داري؟_

 . داشتم که باهاش ازدواج نمي کردمخوب اگه دوست ن_

 بلند خنديد

 با تعجب بهش نگاه کردم

 : دستش و گرفت جلو دهنش و با تحقيري که قشنگ تو صداش معلوم بود گفت

 ..... اخه مي دوني فکر نکنم ادمي مثل تو تابحال خونه اي مثل اين خونه ديده باشه يا اين همه پول و يک جا داشته باشه يا

من کال ادم مودبي هستم ولي اگه کسي بخواد باهام بد حرف بزنه کاري مي کنم که به غلط کردن بيفته پس حرف  ببين خانوم_

 دهنتو لطفا بفهم
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 : پوزخندي زد و گفت

 اميرم تورو دوست داره ؟

 مرض نداره وقتي احساسي به من نداره بياد خواستگاريم_

 ولي امير کمترين عالقه اي به تو نداره_

 کر مي کنين؟اينطوري ف_

 . فکر نمي کنم مطمئنم_

 : سرم و به نشونه ي تاسف تکون دادم و گفتم

 به چه دليلي همچين فکري مي کنيد ؟

 به اين دليل که امير هميشه عاشق من بوده هميشه هم عاشقم مي مونه_

 .خجالت نميکشي؟ تو شوهر داري_

امکان نداره زني مثل من و ول کنه و به کسي مثل تو  چيه ؟لجت گرفته ؟مگه دروغ ميگم ؟تو خودتم مي دوني که امير_

 . بچسبه

 . اره امکان نداره هرزه اي مثل تورو ول کنه_

 . به خشم نگام کرد

 . حاال نوبت من بود اهو خانوم

 : لبخندي زدم و گفتم

 اتفاقي افتاده عزيزم ؟

 :ابروهاي نازکش و باال برد و گفت

 گدا گشنه ي بدبخت

 : بدم صداي توهان ساکتم کردتا خواستم جوابش و 

  يه تاره موي گنديده ي اين گدا گشنه مي ارزه به هزار تا عوضي مثل تو

 

 :آهو از جاش بلند شد و گفت

 .سالم امير -

 :با يه لحن صميمي مي گفت امير که انگار با دوست پسرش حرف مي زنه! توهان لبخندي زد و گفت

 !فکر نکنم سيامک اين صميميت رو دوست داشته باشه بهتر نيست يه آقا پشت امير اضافه کني؟ -

 :قشنگ معلوم بود که حال آهو گرفته شده. يه قدم رفت سمت توهان و گفت

 .خب بهتره ديگه من برم -

 !آره، واقعا کار خوبي مي کني. خوشحال مي شم زحمت رو کم کني -

 داري منو بيرون مي کني؟ -
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 !من برو بيروندقيقا همين قصد رو دارم. از خونه ي  -

 :عجب کرده گفتدهن آهو از تعجب باز مونده بود. ناخوداگاه لبخند کوچکي روي لبم نشست. با صدايي که معلوم بود ت

 ببخشيد؟ چي گفتي؟ -

 !کر شدي؟ يه دکتر برو! گفتم از خونه ي من گمشو بيرون، هري -

 :نفس تندي کشيد و با صداي عصبي گفت

 حرف مي زني؟به چه حقي با من اين طوري  -

اينجا خونه ي منه، با هرکسي هم خودم تصميم مي گيرم چه طوري برخورد کنم. لياقتت بيشتر از اين نيست! حاال از خونه ي  -

 .من برو بيرون. در ضمن، يادت باشه هيچ وقت دور زن من نگردي

 !مي بينم که اين زنيکه ي دهاتي روت اثر گذاشته -

 :وند به آهو و گفتبا سه تا قدم بلند خودش رو رس

 .اگه جرات داري يه بار ديگه حرفت رو تکرار کن -

 :آهو يه قدم رفت عقب و گفت

 !خاليق هر چه اليق -

 :با قدم هاي تند رفت سمت در و داد کشيد

 .خاک بر سر بي لياقتت کنن -

د کج بهم نگاه مي کرد. بهش نگاه هم زمان در رو کوبيد و رفت. با تعجب به در خيره شدم. همگي قاطي داشتن! توهان با لبخن

 :کردم و گفتم

 !دمت گرم -

 :بلند خنديد و گفت

 حاضري؟ -

 .آره، بريم -

 :در رو باز کرد و گفت

 .بفرماييد -

 .رفتم توي حياط. واو، خدايا کف کردم! عجب آدم پررويي بود. واقعا از توهان خوشم اومد، گل کاشت! دمش گرم

 باورم نميشد و

 لوي من ايستاده بود؟اين کي بود که ج

 اين نرگس بود ؟

 . نه امکان نداشت

 اين زن داداش من نبود . اين کي بود که جلوي من ايستاده ؟

 . چشماي مشکيش پف کرده بود

 ...... زيره چشماش به حدي گود رفته بود که
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 . استخون هاي گونش زده بود بيرون

 . نصف اون چيزي که بود شده

 :بقا صداي خش داري گفت

 دي گليا؟ديدي بچه ام يتيم شد؟دي

 ديدي سايه باال سرم تنهام گذاشت؟گليا ديدي داداشت نامردي کرد

 .اشکام ريخت رو صورتم

 . نرگس اومد طرفم و بغلم کرد

 . گليا ؟گليا جونم .خواهري ديدي بدبخت شديم ؟گليا بچه ام بي پدر شد_

 گليا

 : محکم بغلش کردم و گفتم

بخت شدم . منم بي پناه شدم . ديگه به کي بگم داداشي؟سرم و رو شونه ي کي بذارم و گريه کنم جانم نرگس . نرگسي منم بد

 ؟نرگس ديگه براي کي مسخره بازي دربيارم ؟

 . باهم گريه مي کرديم و حرف مي زديم

 . انگار تازه سره دلم باز شده بود

 . تازه داشت غمم جون مي گرفت

 . تازه مي فهميدم خشايار رفت يعني چي

 : صداي طاها باعث شد از بغل نرگس بيام بيرون

 . سالم

 . برگشتم سمتش

 . توهان به ماشين تکيه داده بود و بهم انگاه مي کرد

 : با گريه رفتم سمت طاها و بغلش کردم و گفتم

 طاها ديدي بي داداش شدم ؟طاها يادته قول داده بديم هميشه پيش هم بمونيم ؟

 . قولش خشايار نامردي کرد .زد زيره

 طاها ديگه جز تو کي رو دارم . داداش طاها بدون خشايار چيکار کنم ؟

 : طاها بازوهام و گرفت و گفت

 . هيشششش اروم باش خواهرم . اروم باش

 : دستم و گرفت و گفت

 . بيا .بيا کمک کن با نرگس بريم تو

 به توهان نگاه کردم .نمي اومد ؟

 : با صداي بندي گفت



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

220 

 

 . باش . مم مريض دارم بايد برم بيمارستانطاها مواظب گليا 

 : بعد رو کرد به من و ادامه داد

 . شب ميام دنبالت

 . از همه خداحافظي کرد و سوار ماشين شد و رفت

 . بازوي نرگس و گرفتم و کمکش کردم تا بريم تو خونه

 . چقدر دلم برا اينجا تنگ شده بود

 .ي کرديم . براي حياطي که توش کباب درست مي کدريمبرا خونه اي که با طاها و خشايار توش بازي م

 براي شوخي هاي خشايار .براي خنده هاي نرگس

 . براي هيجان طاها

 . خدايا کاش هنوز بچه بودم

 کاش بچه بودم و گرسنگي مي کشيدم تا اينکه ببينم داداشم و بردي

 ديدمکاش بچه بودم و از سرما يخ م يزدم تا اينکه نرگس و با اين وضع مي 

 کاش بچه بودم و بي پول ولي طاها رو انقدر اروم و ناراحت حس نمي کردم

 ........خدايا کاش

 . به عکس روي ديوار خيره شده بودم

 . به داداشم که داشت مي خنديد

 . چقدر اون روز خوشحال بود

 .روزه تولدش

 . يه عکس سه نفره از من و نرگس و خشايار

 .دهچقدر دلم براي اون روزا تنگ ش

 . نرگس سرش و گذاشته بود رو شونم و اروم گريه مي کرد

 ........مي خواستم ارومش کنم ولي

 . يه نفر بايد من و اروم مي کرد . خودم داشتم گريه مي کردم

 : طاها با سيني چايي اومد طرفم و رو به نرگس گفت

 . نرگس؟خانومي پاشو .قرصات و نخورديا.پاشو ببينم

 :نرگس با هق هق گفت

 . ولم کن طاها . نمي خوام بخورم . نمي خوام . مي خوام بميرم

 . همزمان با گريه رو شکمش مي کوبيد

 : سريع دستاش و گرفتم و گفتم

 . چه غلطي مي کني رواني .نکن . نکن نرگس .به خدا خشايار راضي نيست که انقدر خودت و اذيت کني . نکن
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 . صداي گريه ي نرگس بلند شد

 . شونه هام حلقه کرددستاش و دوره 

 . بلند بلند زار مي زد .محکم بغلش کرده بودم و گريه مي کردم

 .اي خدا ببين باهامون چيکار کردي

 : طاها اومد طرفمون و دستاي نرگس و گرفت و گفت

 . پاشو عزيزم .پاشو .بيا بريم قرصات و بخور بعد بخواب . بيا

 :لبخند کوچيکي براي دلگرمي نرگس زدم و گفتم

 . اشو نرگس .پاشو استراحت کنپ

 . گليا نرو .پيشم بمون_

 .باشه .به شرطي که بري استراحت کنيا_

 .باشه ميرم.ولي قول بده نري_

 . نميرم .حاال برو استراحت کن_

 .نرگس از جاش بلند شد و با کمک طاها رفت تو اتاق

 . پاهام و تو شکمم جمع کرد و سرم و به شونم تکيه دادم

 : گوشم پيچيد صداي طاها تو

 حالت خوبه گليا ؟

 : پوزخندي زدم و گفتم

 . اره عاليم . بهتر از اين نميشم .اصال دارم تو خوشبختي دست و پا مي زنم

 ....داداشم مرده چيزي نيست که .نرگس اينجوري شده مهم نيست خوب ميشه .خودم داغونم عيبي نداره بابا به جهنم و

 . بس کن گليا_

 کن .اي خدا چرا من و نميکشي راحتم نمي کني؟بس کن بس کن بس _

 : طاها داد زد

 خفه شو . احمق مي دوني اگه تو نباشي چي ميشه ؟

 . همين نرگسي که مي بيني فقط به اميد تو و بچه اش زنده مونده

 اصال خوده من .اگه تو نباشي ديگه به کي بگم خواهري ؟ديگه با کي دردودل کنم ؟

 عذاب ميکشه ؟ توهان چي؟ مي دوني چقدر

 . توهان ؟اره ارواح عمه اش .اون از خداش من بميرم و از شرم خالص بشه

 : طاها کنارم نشست و با بعض گفت

 گليا؟

 جانم ؟_
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 حوصله داري باهات حرف بزنم ؟_

 چي مي خواي بگي؟_

 . يه قصه . قصه ي يه عشق_

 تو اين موقعيت ؟_

 . ديگه طاقت ندارم تو خودم بريزم . چون ديگه بريدماره .همين االن . چو.ن ديگه خسته شدم . چون _

 . بگو زاها .شايد اينطوري يه ديقه از فکر خشايار دربيام_

 . يه قولي بده .قول بده تا اخره قصه گوش کني و بعد حرف بزني_

 . قول ميدم_

  سرش و انداخت پايين و شروع کرد

 ساله مي تونه عاشق بشه ؟ 14گليا به نظرت يه بچه ي  _

 فکر نکنم .يعني بچه اي به اون سن از عشق و دوست داشتن چي مي فهمه ؟_

 سالت . يه عشق بچگانه ولي بزرگ .اماده اي تا بشنوي؟ 14اين داستاني که تعريف مي کنم مربوط به يه بچه ي _

 . اره .مي خوام بدونم اين بچه چطوري عاشق شده_

 کوچه بازي مي کرده . يه دفعه يه ساله با دوستاش تو 14پس خوب گوش کن . يه پسر _

 . وانت مياد تو کوچه .يه خانواده اي قرار بود تو يکي از خونه هاي اون کوچه زندگي کنن

 . حتما همونا بودن ديگه

 . ساله از پشت وانت مي پره پايين 11, 10يه دختر 

 . ه مي مونهبچه هايي که تو کوچه بودن به بازيشون ادامه ميدن ولي چشم پسره رو دختره خير

 . قلبش پسره محکم ميزنه .بلند بلند

 . حس مي کرد همين االن که قلبش از دهنش بزنه بيرون

 ساله چه مي دونه عاشق شدن يعني چي؟ 14خدايا اين چه حسي بود .پسره نمي فهمه . بچه ي 

 . اين پسر يه رفيق فابريک داشت. يه رفيقي که از برادر بهش نزديک تر بود

 . حاضر بود جونش و براي اون يکي بده يه رفيقي که

 . سال گذشت 10

 . سال پسره فهميد اين حس چيه .فهميد از همون نگاه اول دلش لرزيده .فهميد عاشق شده 10تو اين 

 . ولي جرئت نکرد به زبون بياره .ترسيد دختره هيچ حسي بهش نداشته باشه .ترسيد مسخرش کنه

روز باالخره جرئتش و جمع کرد . با خودش گفت اين که نميشه من تا اخره عمرم به حتي به دوستشم اين راز و نگفت .يه 

 . دختره نگم چه حسي بهش دارم

 .يا قبول ميکنه يا نه. هرچه بادا باد

 . ته دلش به خودش اميدواري مي داد که دختره صد در صد قبول ميکنه
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 . حداقل اميدش و داشت

 . بهتر ديد اول با دوستش مشورت کنهولي نمي خواست اول بره سراغ دختره . 

 . سال رازش و فاش کنه 10مي خواست بعد از 

 . وقتي رفت پيش دوستش قبالز اينکه بتونه حرفي بزنه داغون شد

 . دنيا رو سرش خراب شد

 مي دوني چرا ؟

 . چون رفيقش بهش گفته بود که عاشق همون دختر شده

 . گفت مي خواد از دختره خواستگاري کنه

 . دختره رو خوشبخت ميکنهگفت 

 . پسره نابود شد . شکست ولي حرف نزد .نمي خواست خوشي دوستش و خراب کنه

 . دوستش با دختره ازدواج کرد

 .علي موند و حوضش

 . پسره تنها شد .داغون تر از قبل شد

 . ولي اين که نميشد بايد زندگي مي کرد .شکست خورده بود ولي بايد ادامه مي داد

 . شق دختر و تو قلبش بکشهسعي کرد ع

 . سعي کرد نابودش کنه

 . ولي نمي شد

 . ريشه ي عشقش خيلي قوي بود

تصميم گرفت حاال که نمي تونه عشق رو ريشه کن کنه حداقل جلوي رشدش رو بگيره. به خاطر همين روي عشقش خاک 

ه بعد دختر رو به چشم خواهرش ريخت تا خاموش بشه. عشقش هيچوقت خاموش نشد ولي شعله هاش کمتر شد. از اون ب

 نگاه کرد. براش سخت بود ولي سعي مي کرد! خب تموم شد، نظرت چيه؟

به طاها نگاه مي کردم. چي داشت مي گفت؟ چرا اين قصه برام اين قدر آشنا بود؟ چرا حس مي کردم مي دونم دختره کيه؟ چرا 

 دلم نمي خواست اون چيزي که فکر مي کنم حقيقت داشته باشه؟

 :ا صداي خش داري گفتمب

 طاها؟ -

 جانم خواهري؟ -

 !بگو اين چيزي که توي فکرمه اشتباهه! بگو دارم اشتباه مي کنم -

 .اون چيزي که داره تو ذهنت مي چرخه حقيقت محضه -

 .نه، نه، نه، نه! اشتباه بود. اون پسر طاها نبوده، مي دونم که طاها نبوده

 .چوني. اين داستان عشق منه. تو خوب مي دوني عشقم کيهگليا سعي نکن خودت داستان رو بپي -

 !از جام بلند شدم و آروم رفتم سمت طاها. اين امکان نداشت، اين غير ممکن بود
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 :داد کشيدم

 .خيلي پستي طاها، خيلي عوضي هستي -

 :فقط نگاهم کرد. دستاي مشت شدم رو به سينش مي زدم و داد مي کشيدم

 .مي خوره! تو به زن خشايار چشم داشتي؟ تو عاشق نرگس بودي. ازت متنفرم طاهاکثافت، حالم ازت به هم  -

محکم به سينش مي زدم و گريه مي کردم. خدا اين ديگه چه بدبختيه؟ خدا چرا بهم رحم نمي کني؟ ضجه مي زدم و به سينه ي 

 .طاها مي کوبيدم

 :دستام رو گرفت و داد کشيد

 .بس کن گليا -

 ...افت. تو به زن داداش منخفه شو، خفه شو کث -

 :فرياد کشيد

المذهب بفهم! مي دوني چقدر برام سخت بود. مي دوني شب عروسيشون حس مرگ داشتم؟ مي دوني اون شب تا صبح به  -

خونه ي خشايار زل زده بودم؟ مي دوني چه حسي داشتم وقتي فکر مي کردم زني که عاشقشم االن زن بهترين دوستمه؟ مي 

زي که بهم گفت عاشق نرگس شده تمام دنيا رو سرم خراب شد. حاليته چي مي گم؟ فکر کردي شونزده سال فهمي؟ اون رو

ساکت موندن کم درديه؟ من فقط چهارده سالم بود! االن سي سالمه و هنوزم همون عشق رو دارم. تو تمام اين مدت يه دفعه به 

 .برادرمهنرگس نگاه کردم. هميشه حس کردم خواهرمه. هميشه گفتم زن 

 :دستم رو بردم باال و محکم کوبيدم به صورت طاها. با صداي آرومي گفتم

 .حالم ازت بهم مي خوره -

 .هواي خونه داشت خفم مي کرد. نمي تونستم درست نفس بکشم. سريع رفتم بيرون

اداشي، طاها داداشم بغضم شکست. با سرعت مي دويدم سمت خيابون. باورم نمي شد! اشکام رو صورتم مي ريخت. خشايار، د

  !بود! اون به زن تو چشم داشت! خدا

 : دستم و براي اولين تاکسي که مي يومد بلند کردم و داد زدم

 دربست ؟

 . سوار شدم

 . بلند بلند هق هق مي کردم و دماغم و باال مي کشيدم

 : راننده بسته ي دستمال و جلوم گرفت و گفت

 بفرماييد ابجي

 . ممنون_

 :ردم و با صداي خش داري گفتمچشمام و پاک ک

 کرايتون چقدر ميشه ؟

 . قابل شوما رو نداره_

 . بفرماييد لطفا_

 . ما خودتون و مي خوايم چه نيازي به پول هست_
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 : با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 منظورتون چيه اقا ؟

 يه چند تا از رفيقامم هستن .بريم خونه ؟ _

 : داد کشيدم

 . افت .نگه دارنگه دار عوضي .اشغال کث

 . خوب خانوم چرا عصبي ميشي؟يه پيشنهاد بود_

 . خفه شو عوضي .نگه دار بهت ميگم_

 . ماشين و نگه داشت

 . سريع پياده شدم و رفتم تو پياده رو

 : مرده دنبال اومد و گفت

 هوي خانوم کرايت ؟

 عجب عوضي هستي تو ديگه .کرايه هم مي خواي؟_

 : داد زد

 . ري تو روزه روشن مي خواد پولم و هاپولي کنهاي مردم ببينين چطو

 : تا خواستم داد بکشم صداي توهان باعث شد سريع برگردم

 . چه خبره اينجا

 . با تعجب بهش نگاه مي کردم .اينجا چيکار مي کرد

 : اومد سمتون و رو به يارو کرد و گفت

 چته ؟چرا هوار ميکشي؟

 . اقا مي خواد پولم و باال بکشه_

 . تعجب بهم نگاه کرد توهان با

 : با صداي خش داري گفتم

 . مرتيکه عوضي به من ميگه بريم خونه ؟چند تا از دوستامم هستن

 . رگ گردن توهان بيرون زد

 : با عصبانيت به مرده که نصف خودشم نبود نگاه کرد و خواست به طرفش حمله کنه که سريع پريدم جلوش و داد کشيدم

 . يا بريمول کن توهان .حالم بده .ب

 . مي خواست به زور پسم بزنه تا به مرده برسه

 : دوباره گفتم

 . توهان جان گليا بيا بريم .حالم بده به خدا

 . مرده از ترس پا به فرار گذاشت
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 . اشکام تند تند رو صورتم مي ريخت

 : با عصبانيت دستم و گرفت و گفت

 اينجا چه غلطي ميکني؟ مگه نگفتم دنبالت ميام ؟

 . به خدا حال و حوصله ندارم اذيتم نکن توهان_

 . در ماشينش و باز کرد و تقريبا هلم داد تو

 : داد کشيدم

 چته رواني ؟

 : سوار ماشين شد و گفت

 . تو خيابون چيکار مي کردي ها ؟مگه من خر نگفتم ميام دنبالت

 . نمي تونستم اونجا بمونم_

 ؟به جهنم .بايد حتما سوار ماشين اين يابو مي شدي_

 . تازه به اين نتيجه رسيده بودم که وقتي توهان عصباني ميشه از اين چاله ميدوني ها هم بي ادب تر ميشه

 : داد کشيدم

 بسه ديگه .هي هيچي نمي گم .مگه از قصد سوار شدم ؟

 تاکسي بود سوار شدم .چيکار مي کردم ؟

 . دهنش بسته شد

 . واال .مگه تقصيره من بود

 . دمدوبارهباده طاها افتا

 .عوضي

 ....... هميشه جاي داداشم بود نگو اقا

بلند بلند گريه مي کردم. خدايا اين چه بختيِ که من دارم؟ خدايا طاها... طاها داداشم بود! طاها از خشايار بهم نزديک تر بود. 

 !خدايا

 :توهان ماشين رو نگه داشت، دستم رو گرفت و گفت

شين شدي يه دم داري گريه مي کني! چيزي شده؟ اتفاقي براي کسي افتاده؟ نرگس گليا چت شده؟ از اون وقتي که سوار ما -

 خانوم خوبه؟

نرگس؟ بيچاره نرگس! خدايا نکنه. اونا چند روزه باهم تنهان. نکنه... سرم رو تند تکون دادم. نه، نه! به پاکي طاها قسم مي 

 .خوردم. من طاها رو مي شناختم

 :بدنم بلرزهفرياد توهان باعث شد چهارستون 

 مي گم چه مرگته؟ -

به يه تکيه گاه احتياج داشتم. حتي اگه توهان نمي خواست، من بهش احتياج داشتم. نزديکش شدم و سرم رو روي سينش 

 !گذاشتم. مي تونستم بفهمم داره از تعجب شاخ در مياره. بوي عطرش رو مي بلعيدم. خدايا کمکم کن

 :همراهيم کرد و گفت
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 !بگو به من، بگو گليا چي شده؟ -

 ...توهان... طاها -

 :هق هق گريم نمي ذاشت بيشتر از اين حرف بزنم. توهان بازوهام رو گرفت و با صداي بلندي گفت

 چي؟ طاها چي؟ المذهب حرف بزن! اون عوضي باهات چه کار کرده؟ -

 ...واي نه! االن فکرش مي رفت سمت

 .برات تعريف کنمنه نه، توهان اشتباه فکر نکن. آروم باش تا  -

 .بجنب بگو -

 .طاها نرگس رو دوست داره -

 :نفسش رو با صدا بيرون داد و گفت

 از اون موقع براي اين گريه مي کردي؟ -

 از نظر تو چيز عاديه؟ -

 .از نظر من اصال مهم نيست -

 يعني چي؟ چي مي گي توهان؟ -

عاشقش بوده! تو نمي توني مجبورش کني دست از عشقش گليا نرگس خانوم يه زن جوون و خوش قيافست. طاها از بچگي  -

 .که حاال بعد از سال ها مي تونه به دستش بياره بکشه

 ...تو... تو از کجا مي دوني؟ از کجا مي دوني طاها از بچگي -

 .خشايار برام تعريف کرد -

 توهان چرا چرت مي گي؟ تو مي گي خشايار برات تعريف کرده؟ -

يار دوستاي صميمي بوديم! يه روز ديدم داره به يه عکس نگاه مي کنه. فکر کردم عکس همسرشه. آره. گليا من و خشا -

خواستم سر به سرش بذارم. گفتم اوو نگاهش کن، به چي اين طوري زل زدي آقا خشايار؟ گفت به داداشم. به داداشي که در 

در حق بهترين دوستش که طاها باشه نامردي کرده. حقش نامردي کردم. تعجب کردم! خشايار که ته همه ي مردا بود مي گفت 

خيلي تعجب داشت. گفت مي خواد باهام درد و دل کنه. قبول کردم تا باهاش حرف بزنم. وقتي شروع کرد تعجبم بيشتر شد و 

هرچي ادامه مي داد بيشتر و بيشتر تعجب مي کردم. مي گفت از بچگي مي دونست طاها نرگس رو دوست داره. نگاه هاي 

عاشقانش رو روي نرگس مي ديده. مي گفت هميشه و هميشه مي دونست طاها ديوانه وار عاشق نرگس بوده، از همون روز 

اول مي دونست. ولي يه اتفاق بد افتاد. دل خودشم پيش اون دختر گير کرد. نمي تونست کسي رو که دوست داره به راحتي به 

گوش کردم. براي اولين بار ديدم که گريه کرد. مي گفت اگه يه روز طاها از طاها ببخشه. اون روز فقط خشايار حرف زد و من 

گناهش نگذره چه کار کنه! گليا طاها خيلي عذاب کشيده. يه ذره بهش فکر کن. عشق تمام زندگيت با بهترين دوستت ازدواج 

 !کنه، وحشتناکه گليا

اداشي؟ خشايار چه طور تونستي؟ خشايار تو که هميشه با چشماي گرد به توهان نگاه مي کردم. چونم مي لرزيد. طاها؟ د

  !عاشق طاها بودي. طاها ببخش

 . تو دلم غوغايي بود

 . من نمي فهميدم بايد طرف کي باشم .طرف داداشم يا طرف طاها

 . داشتم به مرز جنون مي رسيدم

 طاها يا خشايار؟
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 . نبايد براساس احساس عمل مي کردم

 . بوده ولي طاها که بعد از ازدواج اون ها عاشقش نشدهاره درسته نرگس زن خشايار 

 ....... تو دلم حق به طاها دادم ولي

 . اي خدا هروقت طاها و نرگس و جلوي چشمام مي اوردم تصوير خشايار ازارم مي داد

 . احساس مي کردم دارم بهش خيانت مي کنم

 اي بميري گليا که از دست تمام اين احساساي مختلف راحت بشي

 . ا کيليد توي دستم بازي مي کردم و مي رفتم سمت خونهب

 . چهار هفته از مرگ خشايار گذشته بود ولي هنوزم قلبم از نبودش درد مي کرد

 . نمي تونستم قبول کنم که ديگه نيست

 . تنها کسي که داشتم ديگه نيست

 : نفس عميقي کشيدم و اروم زمزمه کردم

 . ياج دارمخشايار کاش پيشم بودي.بهت خيلي احت

 . رسيدم دم خونه

 . داشتم از خستگي تلف مي شدم

 : در خونه رو باز کردم و تا خواستم برم تو صداي اشنايي باعث شد برگردم

 .سالم خانوم

 . ترسيدم .براي يه لحظه وحشت کردم

 . نمي دونستم چرا انقدر از اين بشر مي ترسم

 يجوري بود .يجور که اصال خوشم نمي يومد

 :استرس جوا دادم با ترس و

 سالم.اينجا چيکار مي کنيد ؟

 . اومدم خانوم زيبايي مثل شما رو ببينم_

 . از تعريفش خوشم نيومد بيشتر مور مورم شد

 . چشماش برق مي زد .انگار نقشه اي تو کله اش بود

 خوب فرمايش؟_

 نميشه اجازه بدين بيام تو ؟_

 . اين دفعه واقعا ترسيدم

 .........بذارم بياد تو ؟اخه

 . توهان که خونه نبود . نمي خواستم باهاش تنها باشم

 . همه چيز از مغزم رفته بود بيرون
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 . تنها چيزي که تو ذهنمه چشماي براقش بود

 . خدايا به اميد خودت

 . بفرماييد خواهش مي کنم_

 .با لبخند کوچيکي وارد خونه شد و با قدماي اهسته رفت سمت در ورودي

 . رفتم پشت سرش اروم مي

 . واقعا مي ترسيدم

 .............. نکنه

 . دستام و تو هم مي پيچيدم

 . داشتم سکته مي کردم

 . بايد به توهان خبر مي دادم تا بياد . بدون اون واقعا وحشت داشتم

 : روي مبل چرمي نشست و با يه لبخند جذاب گفت

 . مي خوام باهاتون حرف بزنم البته با اجازه

 . رم براتون چايي بيارمصبر کنيد من ب_

 . سريع قبل از اينکه حرفي بزنه رفتم تو اشپزخونه

 . گوشيم و از کيفم دراوردم و سريع شماره ي توهان و گرفتم

 . تا يه بوق خورد جواب داد

 : قبل از اينکه حرفي بزنه گفتم

 . توهان سيامک اينجاست بيا

 چي؟_

 .بيا توهان .خداحافظ_

 . چاي ساز و روشن کردمسريع گوشي و قطع کردم و 

 . با ترس رفتم پيش سيامک

 . هنوز همون لبخند ترسناک ولي جذابش روي صورتش بود

 . واقعا ترسناک بود

 . مي ترسيدم

 . تاخوناي بلندم و توي دستم فشار مي دادم

 . چند لحظه به دستم نگاه کرد و يه دفعه بلند خنديد

 .وا .ديونه .چرا اينطوري مي کرد

 : ه خنده توش موج مي زد گفتبا صدايي ک

 . ببين من لولوخورخوره نيستم .کاري باهات ندارم فقط قراره حرف بزنيم
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 . حرف بزنيم و با يه لحن خاصي گفت

 . صداش بدنم و مورمور مي کرد

 : تمام جرئتم و جمع کردم و گفتم

 .اره من کردنهمسر محترمتونم اومده بودن تا باهام حرف بزنن ولي هرچي از دهنشون دراومد ب

 خوب پس خوشحال باش؟_

 خوشحال باشم که بهم توهين کرده ؟_

خوشحال باش چون اهو بدجور بهت حسادت ميکنه .هروقت کسي رو از خودش سرتر حس ميکنه سعي ميکنه غرورش رو _

 . خدشه دار کنه

 خوب ؟شما هم اومدين همين کارو بکنيد ؟_

 . د سمتمازوم از جاش بلند شد و با قدماي کوتاه اوم

 : دقيقا جلوم ايستاد و گفت

 .نه .اومدم بگم اهو حق داره .تو خيلي ازش سرتري

 . قلبم داشت از دهنم در مي اومد ولي تمون نخوردم

 . نمي خواستم بفهمه ترسيدم

 . توهان بيا .تورو جدت بيا

 . سرش و خم کرد و نزديک صورتم اومد

 . نه ديگه داشت خيلي پرو ميشد

 : تم و گفتميه قدم عقب رف

 حد خودتون رو فراموش نکنيد

 :يکي از دستاش رو توي جيبش کرد و گفت

 اگه فراموش کنم چي؟ -

 .جوابي نداشتم که بهش بدم. حداقل دو برابر من هيکل داشت

 :دستش رو گذاشت روي چونم و گفت

 مي دونستي خيلي زيبايي؟ -

 :صورتم رو کنار کشيدم و داد زدم

 .به من دست نزن کثافت -

 اگه دست بزنم؟ -

 .بد مي بيني -

 .دلم مي خواد دست بزنم -

 .و منو به سمت خودش کشيد
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 :جيغ زدم

 !ولم کن پست فطرت! ولم کن! گمشو، گشمو بيرون -

 :بلند خنديد و گفت

 .اگه اين طوري جيغ بزني خودت اذيت مي شي، پس بهتره آروم باشي خانوم خانوما -

 :داد زدم

 !ـــاتوهـــان! توهان بيـ -

 !دختر خوب شوهر جونت اينجا نيست، پس الکي خودت رو خسته نکن. بذار هم به من خوش بگذره هم به تو -

 .اشکم سرازير شده بود. اين قدر جيغ زده بودم که صدام در نمي اومد

 :سرش رو پايين آورد و گفت

 !من از توهان قدرتمندترم، مطمئن باش -

 .م مي خوام باال بيارمحالم داشت بهم مي خورد، حس مي کرد

 .دستش رفت سمت شالم و از سرم کشيدش

 :براي يه ثانيه از من جدا شد و گفت

 ديدي داره بهت خوش مي گذره؟ -

 :با صداي بغض داري گفتم

 !تو رو خدا اذيتم نکن، ولم کن. من که کاري به تو ندارم. تو رو خدا -

 .حالت دخترونه و معصومي داري که بدجوري جذبم مي کنهمي دونستي تو از آهو خيلي برام جذاب تري؟ تو يه  -

 !ولم کن. جان مادرت ولم کن -

 !تازه اولشه -

 .ديگه نفسم باال نمي اومد

 !توهان بيا! التماست مي کنم بيا! تا آخر عمر کنيزيت رو مي کنم، فقط بيا

در من احمقم که راهش دادم توي خونه. داداشي ديگه نا نداشتم تا دست و پا بزنم. حتي تالشي هم براي فرار نمي کردم. چه ق

 .دارم ميام پيشت، مامان ديگه اميدي ندارم! مطمئنم مي ميرم، من نمي تونستم زير اين حيوون دووم بيارم

 .يه دفعه خوشحال شدم. حداقل مي رفتم پيش مامانم و خشايار. نفس نمي کشيدم

 .م هيچ هوايي نبودهلم داد روي مبل. نمي تونستم نفس بکشم. توي ريه ها

 :هيکل گندش رو بلند کرد و گفت

 !آفرين دختر خوب آروم باش. بهمون خوش مي گذره -

 .قطره ي اشکم چکيد رو گونم. حس مي کردم آخرين لحظه هاي زندگيمه و ديگه چيزي برام باقي نمونده بود

 :دستم رو براي بار آخر مشت کردم و ته دلم گفتم

 ...براي توهان مي جنگيدم، ولياگه نجات پيدا مي کردم  -
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 .يک دفعه سنگيني سيامک از روم برداشته شد، چشمام تار مي ديد

 :صداي داد توهان توي گوشم زنگ مي خورد

 !کثـــــافت -

 :صداي قهقهه ي سيامک رو شنيدم

 !ديدي آقاي راد. اين زنت هم من رو به تو ترجيح داد -

  !، هيچي نمي شنيدم، همه چي تموم شده بوديه دفعه همه چيز آروم شد. هيچي نمي ديدم

 نور آفتاب توي صورتم مي خورد. چشمام رو جمع کردم و به دور و برم نگاه کردم. کجا بودم؟

يه دفعه همه چيز اومد توي ذهنم و مثل يه فيلم جلوي چشمم بود. ياد سيامک که ميفتادم حالم بهم مي خورد. چي شده بود؟ 

 توهان کجاست؟

 !د شدم و رفتم سمت در اتاق. دستگيره رو فشار دادم، ولي چرا قفل بود؟از جام بلن

تند تند دستگيره رو تکون مي دادم. لعنتي اين چرا اين طوري شده بود؟ سريع رفتم سمت در بالکن که اون هم باز نمي شد. 

 چرا هر دوتا در قفل بودن؟

 آرايشم بود، نگاه کردم. اين جا چه خبره؟ کم کم داشتم مي ترسيدم. با تعجب به سيني غذايي که روي ميز

محکم به در زدم و توهان رو صدا زدم، هيچ صدايي نمي اومد. ضربان قلبم باال رفته بود. نکنه سيامک باليي سر توهان آورده 

 !بود؟ واي نه

 :داد زدم

 !توهان! توهان بيا در رو باز کن، توهان -

کنه، اميدوارم به خاک سياه بشيني. سريع به لباس هام نگاه کردم. همون  سرم رو گرفتم بين دست هام. سيامک خدا لعنتت

 .بلوز قبلي تنم بود؛ پس حتما توهان تنم کرده و يک کمي خيالم راحت شد که توهان حالش خوبه

 نکنه توهان باليي سر سيامک آورده باشه؟ واي نه! کالنتري، دادگاه، زندان! گليا چرا چرت مي گي؟

 :روي زانوهام و گفتمسرم رو گذاشتم 

خدايا دستت درد نکنه. مي گم خدا من که دارم تو خوشبختي غرق مي زنم، پس لطف کن يه دقيقه اين همه خوشبختي رو از  -

من بگير بده به يکي ديگه! بابا مگه من فقط تو اين دنيا هستم. کاش حداقل نرگس پيشم بود يا طاها. يه نفر که باهاش حرف 

 ...همي زدم. يه نفر ک

 صبر کن ببينم. سيامک قبل از اين که بي هوش بشم يه چيزي گفت، چي گفت؟

ديدي اين زنت هم من رو به تو ترجيح داد، ديدي اين زنت هم من رو به تو ترجيح داد، ديدي اين زنت هم من رو به تو ترجيح 

 !داد

ه سيامک از همون اول از توهان بدش اومده يه دفعه از جام بلند شدم. اين جمله چه مفهومي داشت؟ يعني ممکنه... ممکن

 ...باشه؟ ممکنه آهو رو هم مجبور کرده باشه؟ نه، اگه مجبورش کرده بود که

اين تيکه ها به هم نمي خورد. تارا بايد مي اومد پيشم. من بايد از اين راز سر درمي آوردم و بايد مي فهميدم چرا سيامک دلش 

 !زار بده، يا بهتر بگم توهان رومي خواست من رو آزار بده؛ من رو آ

 :محکم به در کوبيدم و داد کشيدم

 ...يکي اين در رو باز کنه! باز کنيد. توهان بيا در رو باز کن. توهان در قفل شده. توها -
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  در قفل شده يا قفلش کردن؟ به سوراخ کليد نگاه کردم، کليد روش نبود. کي قفلش کرده بود؟

 .نستم چيزي بخورميد نگاه مي کردم. گرسنه بودم، ولي اين قدر فکرم مشغول بود که نمي تواز پشت پنجره به غروب خورش

 .صداي در خونه رو شنيدم

 :سريع رفتم سمت در و داد کشيدم

 !کمک! کمک! توهان، من اين جا گير کردم. آهاي -

 .بهم خيره شده بود نگاه کردمدر اتاق يه دفعه باز شد. رفتم عقب و با تعجب به چشماي طوسي خاله که با ناراحتي 

 خاله آنجال؟ اين جا چه کار مي کنيد؟ -

 :با صداي آرومي گفت

 چه کار کردي گليا؟ با توهان چه کار کردي؟ تو خونه ي خودش با سيامک بودي؟ -

 :داد کشيدم

 چي؟ خاله چي مي گين؟ -

 ...شما عاشق همين و مي خواين دست سيامک به توهان گفته که تو مدت هاست باهاش رابطه داري. سيامک گفت که -

 ...بس کنين خاله. من اگه همچين کاري قرار بود بکنم به توهان زنگ نمي زدم. خاله به خدا -

گليا هيچي نگو، من از چشمات مي فهمم تو چي مي خواي بگي. مي فهمم که راست مي گي و تو بايد توهان رو راضي کني.  -

 ...ي شه گليا! از صبح اومد پيشم و گفت که بيام اينجا. گفت اگه در اتاق رو باز کنماگه اون راضي نشه خيلي برات بد م

 توهان در رو قفل کرده بود؟ -

 .آره، ولي من که مي دونم تو راست مي گي -

 خاله؟ -

 بله گليا جان؟ -

 ...خاله آخه من قبل از اين که اون عوضي اذيتم کنه به توهان زنگ -

خيانت رو مي شنوه منطق يادش مي ره. يادش مي ره که بايد همه چيز رو در نظر بگيره. فقط عصبي  گليا، توهان وقتي اسم -

مي شه، فقط اون چيزي رو که ديده قبول مي کنه! مي دوني چي ديده؟ ديده يه مرد که ازش نفرت داره، داره به زنش نزديک 

 .بخوريمشده. اين براي توهان يعني مرگ! حاال بيا بيرون، بريم يه چيزي 

 !نه، نميام -

 آخه چرا؟ -

مگه توهان نگفته نبايد در اتاق رو باز کنين؟ مگه نگفته من حق ندارم بيام بيرون؟ باشه پس نميام. من بي گناهم، پس ثابت  -

 .مي کنم ربطي به من نداره

 :ته دلم زمزمه کردم

 !حتي اگه توهان شوهر واقعيم نباشه -

 ...گل -

و در رو قفل کنيد. من بايد به توهان ثابت کنم. من به تارا قول دادم کمک کنم، نه اين که وضع رو  خاله لطفا بريد بيرون -

 .خراب تر از اين بکنم
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 چه قولي؟ -

 .بعدا شايد بفهميد. پس االن در رو قفل کنيد و به توهان هم نگيد من و شما باهم حرف زديم -

 :يد و گفتب*و*سخاله پيشونيم رو 

 .سيامک رو نفرين کردم. نفرين کردم تا خدا جوابشون رو بدهاز ته دل آهو و  -

 .سريع از اتاق بيرون رفت و در رو بست

 :سرم رو گرفتم باال و آروم گفتم

شايد خيلي عذاب کشيده باشم، ولي حداقل مي خوام به قولي که به خودم دادم عمل کنم. من مي خوام بجنگم، براي عشقم  -

 !بجنگم

 . بود شب گذشته 10ساعت از 

 . صداي شکمم و مي شنيدم . گشنه ام بود ولي حتي فکر غذا خوردنم به سرم نمي زد

 . واقعا من مونده بودم تا اين کار خدا

 اخه بگو خدايا خداوندا چرا به اين بشر اندازه ي ببخشيدا خر عقل ندادي؟

 مک لذت مي بردم؟ه هاي نفرت انگيز سياب*و*ساخه من به اين زنگ زدم . چرا فکر ميکنه داشتم از 

 : دستم و گرفتم جلوي صورتم و به حالت گريه بلند گفتم

 اي خدا چرا من و نميکشي ؟

 : خاله اومد دم در و با صداي بلند و نگراني گفت

 گليا جان خوبي؟اتفاقي افتاده ؟

 : با صداي بغض داري گفتم

 . اره خاله خوبم

 .... عزيزم من بايد برم ولي نمي دونم با تو_

 . برين نگران نباشين خاله_

 گليا تو توهان و درست نميشناسي .اون االن از هيوال بدتره_

 . خاله برين . من مي تونم ارومش کنم.تنها باشيم بهتره . برين_

 . باشه . پس اگه اتفاقي افتاد حتما به من بگيا_

 . چشم . برين . ممنون_

 . سرم و گذاشتم رو پاهام و چشمام و بستم

 . وابم مي گرفتکم کم داشت خ

 ........ نمي خواستم بخوابم ولي

................ 

 با صداي کوبيده شدن در از جام پريدم
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 . گردنم به شدت درد مي کرد

 . بدنم خشک شده بود

 . به ساعتم نگاه کردم

 .يه ربع به دو

 . دستگيره ي در و فشار دادم

 ..... قفل بود

 ......... اي خدا

 . حتما توهان بود ديگه

 . بايد نقشه ام و شروع مي کردم

 . به زور از جام بلند شدم و محکم روي در کوبيدم

 .صداي مشتام توي سکوتي که بود مي پيچيد

 : با پام کوبيدم روي در و داد کشيدم

 . در و باز کن توهان . باز کن احمق . بذار باهم حرف بزنيم

 . توهان اذيت نکن

 . در و باز کن بي مغز

 . ي چرخيدن کليد و شنيدميه دفعه صدا

 . از ترس دو سه قدم عقب رفتم

 . توهان با ارامش خاصي در و باز کرد

 : اروم صداش کردم

 . تو ......توهان

 . چشماش قرمز بود

 . ولي مثل هميشه نبود

 . انگار حالش خوب نبود

 . يه قدم اومد سمتم

 : دوباره صداش کردم

 .... که توهان .توهان بذار حرف بزنيم .توهان من

 : دستش و گذاشت رو لبش و گفت

 . هيييييش هيچي نگو . هيچي نمي خوام بشنوم

 . فقط خفه شو

 ......تو_
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 : داد کشيد

 . خفه شو

 .سرم رو انداختم پايين. خدايا کمکم کن راضيش کنم

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم

از خودم از پاکيم از نجابتم دفاع کنم. براي چي بايد  خفه نمي شم. ديگه نمي خوام خفه بشم، مي خوام حرف بزنم، مي خوام -

خفه بشم؟ اصال تو مي فهمي چي مي گي؟ من اگه مي خواستم با اون مرتيکه ي نکبت باشم که زنگ نمي زدم به تو که پاشي 

 .بياي من رو نجاتم بدي

فکر کردي نفهميدم مي خواستي اعتمادم  آره، اين هم نقشه بود. مي خواستي من رو خر کني؛ منم که کال احمقم و نمي فهمم! -

 رو جلب کني تا با اون مرتيکه هر غلطي که مي خواي بکني؟ گاگولم نه؟ نمي فهمم آره؟

 توهان چي مي گي؟ اين چرت و پرت ها رو از کجا آوردي؟ کي اين ها رو توي مغزت پر کرده؟ -

 :اومد طرفم و گفت

 !اگه دروغه ثابت کن -

 :داد کشيد

 !که اشتباه مي کنم نشونم بده -

ديگه نمي ترسيدم. از مردي که جلوم ايستاده بود نمي ترسيدم. هرچه قدر احمق و بداخالق بود، باز هم دوستش داشتم. مردي 

 .که جلوم ايستاده شوهرمه و من از شوهرم نمي ترسم. يه قدم رفتم سمتش

 :دستم رو دراز کردم و گذاشتم روي دستش و گفتم

م به خاک خشايار که تمام زندگيم بود و رفت، قسم به بچه اي که حاال تنها يادگار برادرمه قسم، حتي اگه توهان به خدا قس -

براي يک دقيقه قرار باشه زنت باشم، توي اون يک دقيقه حتي نگاهم سمت مرد ديگه اي نمي ره. چه تو شوهر واقعيم باشي، 

ندگي کنيم چه خوب چه بد، چه قابل تحمل چه غير قابل تحمل، چه زشت چه نباشي! توهان اين يه سالي که قرار گذاشتيم باهم ز

چه زيبا هرچي که باشه من حق ندارم به شوهرم خيانت کنم. توهان من هيچ وقت خيانت کردن رو ياد نگرفتم، چون هميشه 

باشن. من از اون ها  نرگس و خشايار کنارم بودن و فکر نکنم هيچ وقت حتي براي يک دفعه هم که شده به خيانت فکر کرده

ياد گرفتم، من با اون ها بزرگ شدم. توهان بيا بريم دکتر، بيا بريم پزشک قانوني، اون جا بهت ثابت مي شه. مگه نه؟ توهان 

من هر چي باشم هر چه قدر هم بد باشم، هر چه قدرم لجباز و خودراي باشم، نامرد نيستم! خيانت نامرديه محضه و من نامرد 

 .. بيا بريم دکترنيستم توهان

 دکتر؟ -

 .آره، مگه نمي خواي بهت ثابت بشه؟ پس بيا بريم دکتر تا باور کني -

دستم رو فشار داد. يه قدم ديگه اومد سمتم و رو به روم ايستاد، فقط چند سانت باهم فاصله داشتيم. خيلي جالبه که نمي ترسم 

ترسم، ديگه از چيزي که قراره بشنوم نمي ترسم. با صداي خش و هيچ احساس ترسي هم ندارم. ديگه از دادهاي توهان نمي 

 :داري که غم توش موج مي زد گفت

 !من از صدا تا دکتر ماهرترم -

 .ضربان قلبم تند شد و منظورش رو فهميدم

 :دستش رو آروم فشار دادم و با صداي لرزوني گفتم

 ...توهان -

 رسي؟ مگه من شوهرت نيستم؟چيه؟ مي ترسي؟ مي ترسي دستت رو بشه؟ از چي مي ت -
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 :تن صداش هر لحظه بلندتر مي شد

 !مگه تو زن من نيستي؟ مگه تو پاک نيستي؟ مگه سالم نيستي؟ پس از چي مي ترسي؟ ها؟ جواب بده -

 ...فقط بهش نگاه کردم. مي خواستمش، جسمش و قلبش و اعتمادش و

 !ا شدن نبود. شايدم بود، رسوا شدن دلمباشه اگه اون مي خواست باشه. آره مي ترسيدم، ولي علتش رسو

به چشماش خيره شدم و آروم لبخند زدم. با تعجب نگاهم مي کرد، انگار باور نداشت من پاکم. عيب نداره بهش ثابت مي شد. 

 .دستش رو محکم فشار دادم

 :با صداي آرومي گفت

 گليا؟ -

 !اين دفعه صداش غمگين نبود، متعجب بود و پر از سوال

 :که بيشتر شبيه زمزمه بود گفتم با صدايي

 مگه همين رو نمي خواستي؟ مگه نمي خواي بهت ثابت بشه؟ مگه نمي خواي باور کني؟ -

 :دو طرف صورتم رو با دستاش گرفت و گفت

 مطمئني؟ -

هيچي نگفتم و فقط بهش خيره شدم. چه قدر اين چشم ها رو دوست دارم. اين چشماي طوسي خمار رو. چه قدر قرمزي 

ماش برام دلنشين بود. سرش رو آورد پايين. نرم شده بود. حس مي کردم که آروم شده، حس مي کردم که داره باورش مي چش

 !شه و همين رو مي خواستم، درست شد

همراهيش کردم. دوستش داشتم، خيلي دوستش داشتم. چه قدر با چند لحظه پيش فرق داشت. چه قدر آروم و مهربون شده 

يد. قلبم به شدت مي زد، حس مي کردم همين االن قلبم از سينه ام به بيرون پرواز مي ب*و*سيشونيم رو مي بود. به آرومي پ

 .کنه

 :صداش زدم

 !توهان -

انگار نمي شنيد چي مي گم. چشمام رو بستم. نگاه خيره اش رو روي صورتم حس مي کردم. نمي دونم صداي قلب خودم بود 

 .که تاپ تاپ مي زد يا قلب توهان

 :وم گفتآر

 آروم باش، نترس! تو زن مني مگه نه؟ مال مني؟ -

 .آروم پلک زدم

 :موهام و آروم کشيد و گفت

 !تا من نفس مي کشم نمي ذارم کسي اذيتت کنه، قول مي دم -

 .قلبم آروم شده بود و ديگه نمي ترسيدم. سکوت قشنگي بود

*** 

 .بدنم پيچيدآروم چشمام رو باز کردم. آروم تکون خوردم. درد تو تمام 

 !آي -
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سرم رو از روي سينه ي توهان بلند کردم و به صورتش نگاه کردم. چه قدر آروم خوابيده بود. از درد داشتم به خودم مي 

 .پيچيدم، ولي نمي تونستم کلمه اي حرف بزنم. نمي خواستم توهان رو بيدار کنم

 .و توش دراز کشيدم. آب گرم درد کمرم رو بهتر مي کرد آروم از جام بلند شدم و رفتم سمت حمام. وان رو پر از آب کردم

 :سرم رو گذاشتم رو زانوهام و آروم زمزمه کردم

 

 گنه کردم گناهي پر ز لذت

 در آغوشي که گرم و آتشين بود

 گنه کردم ميان بازواني

 که داغ و کينه جوي و آهنين بود

 در آن خلوتگه تاريک و خاموش

 نگه کردم ز چشم پر ز رازش

 دلم

 در سينه بي تابانه لرزيد

 ز خواهش هاي چشم پر نيازش

 پريشان

 

 .صداي توهان باعث شد توي وان نيم خيز بشم

 

 پريشان در کنار او نشستم

 لبش بر روي لب هايم هوس ريخت

 ز اندوه دل ديوانه رستم

 فرو خواندم به گوشش قصه ي عشق

 تو را مي خواهم اي جانانه ي من

 انبخشتو را مي خواهم اي آغوش ج

 تو را اي

 عاشق ديوانه ي من

 هوس در ديدگانش شعله افروخت

 شراب سرخ در پيمانه رقصيد

 تن من در ميان بستر نرم

 بر روي سينه اش مستانه لرزيد
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 گنه کردم گناهي پر ز لذت

 کنار پيکري لرزون و مدهوش

 خداوندا چه مي دانم چه کردم

  در آن خلوتگه تاريک و خاموش

 ...ه چشمام خيره شد. داشتم از خجالت آب مي شدم، چه طوري تونستم ديشبکنار وان نشست و ب

 !خدا رو شکر دورم کف بود و بدنم ديده نمي شد وگرنه اون طوري ديگه غش مي کردم

 :آروم زمزمه کرد

 ديشب اذيت شدي؟ -

 :سرم رو به نشونه ي نه تکون دادم. گفت

 .مي رم برات صبحانه آماده کنم -

 :ي گفتمبا صداي گرفته ا

 ...الزم نيست خودم -

 !نشنيدم چي گفتي، پس بهتره تکرارش نکني -

بعد آروم از جاش بلند شد و از حمام بيرون رفت. لبخند کوچيکي روي لبم جا خوش کرده بود، چه قدر مهربون شده بود. ولي، 

 .ند روي لبم خشکيدولي اگر بعد از يک سال از توهان جدا بشم چي؟ چه باليي سرم مياد؟ با اين فکرا لبخ

 !خدايا ممنون که کمکم کردي پاکيم رو بهش ثابت کنم، ممنون

بعد از يک ربع به زور از توي وان دراومدم و حوله رو دور خودم پيچيدم. تازه يادم اومد با خودم لباس نياوردم. اي واي حاال 

 .م توي اتاقچه کار کنم؟ به حوله نگاه کردم، قدش خيلي کوتاه بود و نمي شد باهاش بر

 :آروم در حمام رو باز کردم و با صداي خش داري داد زدم

 توهان؟ توهان؟ -

 :اومد دم در و با صداي آرومي گفت

 جانم؟ -

 :سرم رو انداختم پايين و با خجالت گفتم

 .مي شه برام لباس بياري؟ يادم رفت با خودم بيارم -

 .حس مي کردم داره مي خنده

 :زير لب گفتم

 !کوفت -

 :ش بلند تر شد و گفتخند

 .برو تو سرما نخوري، االن برات ميارم -

در رو با حرص بستم و به ديوار تکيه دادم. به زور سر پا ايستاده بودم. بعد از پنج دقيقه توهان در زد، سريع در رو باز کردم 

 .و لباس ها رو از دست توهان کشيدم
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اسم رو بپوشم که... اين چي بود برام آورده بود؟ خدايا من چه طوري مي خواستم سريع برم توي اتاقم و بخوابم. خواستم لب

 .اين رو بپوشم؟ مطمئن بودم از قصد اين لباس رو برام آورده بود

 !عيب نداره، روش رو کم مي کنم. لباس رو به سختي پوشيدم و رفتم جلوي آينه. واي خدا اين چي بود ديگه؟

نم. حوله رو دور سرم پيچيدم و آروم از حموم اومدم بيرون. مي خواستم سريع برم لبم رو گاز گرفتم، کاريش نمي تونستم بک

تو اتاق تا استراحت کنم. راه رفتن برام سخت بود و تلوتلو مي خوردم، که يه دفعه از زمين کنده شدم. آخيش راحت شدم، 

 .داشتم مي مردم. سرم رو تکيه دادم به سينش

 :گفت

 درد داري؟ -

 .دادم فقط سرم رو تکون

 .ببخشيد نمي خواستم اذيت بشي -

 .حقيقيت اين بود که اذيت نشده بودم. ديگه نمي خواستم به خودم دروغ بگم و اين حقيقت محض بود

لذت برده بودم از اين که سرم رو سينه ي توهان بود، لذت برده بودم از مهربونيش، لذت برده بودم از قدرتش و سرم رو 

 .بيشتر به سينش چسبوندم

 ...چه قدر دوستش داشتم و کاش اون هم همين حس رو داشته باشه. البته اين فقط يه خيال بچگانه است و مي دونم هيچ وقت

 .دستم رو گرفت توي دستش

 :با صداي آرومي گفتم

 توهان؟ -

 جان؟ -

 يه سوال بپرسم قول مي دي عصباني نشي؟ -

 :مشکوک نگاهم کرد و گفت

 .بپرس -

 ...سيامک -

 .يت از جاش بلند شد و از اتاق رفت بيرونبا عصبان

با دستم محکم کوبيدم رو تخت، اه عصباني شد! خب چه کار کنم؟ دارم از فضولي مي ميرم. صداي در رو شنيدم، واي رفته 

 !بود

ي بغض کردم. اي خدا چرا نمي شد يه دقيقه آروم باشيم؟ دردم هر لحظه داشت بيشتر مي شد، سرم رو روي بالش گذاشتم، م

 !خواستم بخوابم. فقط بخوابم تا همه چيز يادم بره

 !آي خدا کمرم

 

*** 

 

 ...به ساعت نگاه کردم دوازده ظهر بود. چه قدر خوابيده بودم. البته حق داشتم ديشب نخوابيده بودم و کمرم هم که
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 .دستم رو روي کمرم گذاشتم، دردش بدتر شده بود. مثل مار به خودم مي پيچيدم

 ...رفت. آروم گريه مي کردم و با دستم آروم کمرم رو فشار مي دادم، وليکم کم گريم گ

 .به زور از جام بلند شدم، گوشيم رو از روي ميز برداشتم و شماره ي توهان رو گرفتم

 ...بوق

 ...بوق

 ...بوق

 ...بوق

 ...بوق

 ...خواستم قطع کنم که يه دفعه

 الو؟ -

 .ببخشيد فکر کنم اشتباه گرفتم -

 .اره، خداحافظعيبي ند -

قطع کردم. واي خدا يه دقيقه قلبم اومد توي دهنم. دوباره شماره ي توهان رو گرفتم و صبر کردم. باز هم همون صدا جواب 

 :داد

 الو، بفرماييد؟ -

 .ببخشيد من با آقاي راد کار دارم نمي دونم چرا اشتباهي با شما تماس مي گيرم -

 .من جواب مي دم. االن صداش مي کنمنه نه، اين گوشي توهانه، سرش گرمه  -

 .دنيا رو سرم خراب شد. چي مي گفت اين؟ سرش گرمه؟ خيلي سعي کردم گريه نکنم، چونم مي لرزيد

 :آروم گفتم

 !الزم نيست. لطفا نگين من زنگ زدم، خداحافظ -

 .بلند زار مي زدم، دستام رو مشت کرده و محکم روي تخت مي کوبيدم

 ...خوشبختم باز هم بدبختم کردي! خداياخدايا يه بار حس کردم 

 .گوشيم رو برداشتم و شماره ي تارا رو گرفتم

 .سريع گوشيش رو جواب داد

 .الو -

 .گريه نمي ذاشت حرف بزنم، داشتم خفه مي شدم

 :تارا با صداي نگراني گفت

 گليا؟ گليا خوبي؟ حالت خوبه؟ -

 !تارا... بيا... تارا بيا تو رو خدا بيا... تارا -

 گليا چت شده؟ گليا جان عزيزم خوبي؟ چي شده؟ -
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 !تارا، جان شهريار که مي دونم چه قدر دوستش داري، بيا. تارا بيا -

 !اومدم عزيزم، االن ميام -

 . با شنيدن صداي در تقريبا پرواز کردم سمت ايفون

 . در و باز کردم و منتظر تازا شدم

 . سريع اومد تو

 . و بگيرمبا ديدنش نتونستم جلوي خودم 

 . محکم بغلش کردم و زار زار گريه کردم

 : دستاش و دوره کمرم گذاشت بود و سعي مي کردم ارومم کنه

 . گليا ؟چت شده ؟ببينمت چي شده؟گليا تورو خدا حرف بزن دارم سکته مي زنم

 : با هق هق گفتم

 . تارا .........تارا توهان ........من و توهان .........تارا دارم مي ميرم

 . تو و توهان چي؟ ببينمت .حرف بزن با من .حرف بزن گليا_

 : اشکام و با انگشتاش پاک کرد و با صداي اروم گفت

 . بشين گليا . بشين کنارم

 . کنارش نشستم و سرم و روي شونه اش گذاشتم

 : دستش و برد توي موهاي فرم و با صداي ارومي گفت

 . حاال بگو ببينم چي شده

 تارا ؟_

 گليا جان ؟جانم _

 ......من و توهان ديشب_

 ديشب چي؟_

 سرم و بلند کردم و فقط بهش نگاه کردم

 يه دفعه چشماش گرد شد و دستش و گذاشت رو دهنش

 : بعد از چند ديقه گفت

 گليا داري راست ميگي؟

 . سرم و اروم تکون دادم

 : زمه بود گفتبراي چند لحظاه به گوشه ي مبل خيره شد بعد يا صدايي که بيشتر شبيه زم

 دوسش داري ؟

 . جوابي ندادم . نبايد دستم و براي هيچکس باز مي کردم

 : اين دفعه بهم خيره شد و با صداي بلندي گفت
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 دوسش داري يا نه ؟

 . بازم بهش خيره شدم

 : دستم و گرفت تو دستش و با لحن مهربوني گفت

 . دوسش داري مگه نه ؟گليا بگو اره

 . دبغض گلوم و فشار مي دا

 : چشمام و بستم و سرم و تکون دادم و گفتم

 . اره ......اره تارا عاشقشم

 . لبخند کوچيکي کناره لبش نشست

 : با خنده گفت

 گليا باورم نميشه . چيزي که مي خواستم اتفاق افتاد . باورم نمي شد . ارزوم براورده شد

 . با تعجب بهش خيره شده بودم

 چي مي گفت ؟

 : داد کشيدم

 بود من بدبخت بشم ؟ارزوت بود زندگيم داغون بشه ؟ ارزوت

 ........... چس ميگي گليا ؟من عاشق توام . درست عين خواهرمي .خوشحالم که_

 : دوباره داد زدم

 مگه داداش جنابعالي عاشق من که من خوشبخت بشم يا نه ؟االن بجاي خوشبختي بدبختيم تضمين شده

 : بغلم کرد و اروم گفت

 . ن اول که ديدمت فهميدم مي توني با معصوميتت توهان و از اون زندگي نکبت بارش نجات بديگليا از همو

 .گليا مي دونستم اگه تالش کني توهان و عاشق خودت مي کني

 .......... ولي االن برعکس شده تو عاشقش شدي

 . گليا من مي خواستم داداشم و نجات بدم

 با نابود کردن زندگي من ؟_

 ي شده ؟اون شوهرت .اره نبايد بهت دست مي زد .توهان قول داده بود ولي گليا بهش حق نميدي؟گليا مگه چ_

 .بهش حق مي دادم؟ نه نمي دادم، ولي من خودم خواستم! من توهان رو مي خواستم

 :تارا همين طور بهم خيره شده بود. بغضم رو قورت دادم و گفتم

ه. بعد يک سال من که برم چي مي شه؟ تارا من دلم به چي خوش باشه ديگه؟ تارا چه کار کنم؟ توهان که منو دوست ندار -

 قبال حداقل اين رو مي دونستم که خشايار هميشه کنارمه، ولي االن... تارا چه کار کنم؟

 .اومد نزديکم؛ صداي هق هقش رو مي شنيدم. از صداي گريش بغضم سر باز کرد

 :دم خوشحال باشه گفتملبخند مصنوعي زدم و با صدايي که سعي مي کر
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 اي ناقال! روز اول که گفتي شهريار آدم بدي نيست، ولي من ازش خوشم نمياد! حاال چي شد يه دفعه شد عزيزت؟ -

 :آروم خنديد و اشکاش رو پاک کرد و با صداي گرفته اي گفت

تا مي شد و تو فکر مي کردي  نبايد بهت مي گفتم. اگه توهان اون چيزاي مسخره رو بهت مي گفت، بعد حرف منو اون دو -

 .من دارم چاخان مي کنم

 تو واقعا شهريار رو دوست داري؟ آره؟ -

آره خيلي. اون تمام زندگيمه، براي همين وقتي مي گي عاشق توهان شدي مي فهمم چي مي گي! براي همينه که گريه مي  -

خوام. من فکر مي کردم توهان عاشق تو مي شه، بعد کنم. براي همينه که مي خوام ازت عذر خواهي کنم! گليا ازت معذرت مي 

 !تو عاشق اون، بعدشم که بادا بادا مبارک بادا، ايشاهلل مبارک بادا

 .آروم خنديدم. چه فکراي خنده داري

 :تارا لبخند غمگيني زد و گفت

جان مادرم، به جان شهريار که  مي دونم االن به نظرت آدم خيلي بدي هستم که تو رو قرباني اين ماجرا کردم، ولي گليا! به -

 ...اگه نباشه منم نابود مي شم، نمي خواستم اين طوري بشه. من فکر نمي کردم

 .بس کن تارا. ديگه مهم نيست. کاريه که شده! نمي خوام افسوس چيزي رو بخورم که ديگه... بي خيال. تارا دارم مي ميرم -

 .کم کرد بشينمانگار تازه متوجه حالم شد. سريع اومد طرفم و کم

 :با نگراني گفت

 چت شده گليا؟ خوبي؟ -

 !کمرم -

 :سريع رفت توي آشپزخونه و بعد از پنج دقيقه با يه بسته قرص و يه ليوان آب اومد کنارم و آب رو داد دستم و گفت

 .بيا اين قرص حالت رو يه ذره بهتر مي کنه -

 .قرص رو ازش گرفتم و ليوان آب رو سر کشيدم

 :نشست و گفت تارا کنارم

 .گليا چرا وقتي بهم زنگ زدي داشتي اون طوري گريه مي کردي؟ مطمئنم به خاطر اتفاق ديشب نبود -

 .حالم خيلي بد بود، زنگ زدم به توهان يه زن جواب تلفنش رو داد. يهو قاطي کردم -

سر توهان شلوغه خانوم ساغري  ديوونه! حتما مطب بود اون خانوم هم خانوم ساغري بوده، منشي توهان! معموال وقتي -

 .گوشيش رو جواب مي ده

ته دلم داشتم از خوشحالي مي ترکيدم. حتي فکر اين که توهان با زن ديگه اي بود داشت ديوونم مي کرد. ته دلم قربون صدقه 

 .ي تارا مي رفتم که از نگراني در آورده بودم

 :يي که خنده توش موج مي زد گفتتارا که انگار فهميده بود دارم از ذوق مي ترکم، با صدا

 ...گليا مي خواي بريم دکتر؟ مادر يکي از دوستام پزشک زنانه، مي خواي بريم -

 .نه تارا جان مرسي. من استراحت کنم خوب مي شم -

 .به خدا اگه کار نداشتم پيشت مي موندم، ولي االن بايد برم پيش شهريار -

 .ت پايينيه دفعه لبش رو گاز گرفت و سرش رو انداخ
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 :لبخند کوچکي زدم و گفتم

 !برو، نمي خواد نگران من باشي. حالم يه کم بهتره. خوش بگذره خانوم -

 .يدم و رفتم سمت اتاقب*و*سصورتش رو 

 :تارا با صداي بلندي گفت

 .اگه کاري داشتي زنگ بزن -

 :بلند خنديدم و گفتم

 .فکر نکنم گوشيت روشن باشه -

 :داد کشيد

 !گليـــــــــا -

 .زهرمار! پاشو برو ديگه، ديرت مي شه -

 .از جاش بلند شد و با حالت قهر رفت سمت در

 :داد کشيدم

 .اگه وقت شد سالم برسون -

 .تا بخواد سمتم بياد سريع رفتم توي اتاق و در رو بستم

 :تارا داد زد

 .خيلي بي شعوري گليا -

کمرم همچنان درد مي کرد ولي حالم بهتر شده بود. خيلي تشنم  بعد در سالن رو کوبيد به هم و رفت. آروم خنديدم، ديوونه!

بود. از اتاق اومدم بيرون و رفتم توي آشپزخونه. با بهت به کنار ماشين لباس شويي نگاه مي کردم. ملحفه ي خوني روي 

. اين يادگاري بهترين زمين افتاده بود. حتما توهان انداخته بودش اينجا. ملحفه رو از روي زمين برداشتم و بهش خيره شدم

شب زندگيم بود! آروم تاش کردم و گذاشتمش توي کمدم. مي خواستم بعدا خودم بشورمش و يادگاري نگهش دارم. وقتي از 

 .اينجا رفتم، مي تونستم ببينمش و ياد ديشب بيفتم. بدون اين که آب بخورم روي تخت دراز کشيدم

  !آخ خدا کمرم

ن که تو يه جا زنداني شدم. چشمام رو باز کردم و با تعجب به دست توهان نگاه کردم. اين احساس سنگيني مي کردم. مثل اي

 کي اومده بود که من نفهميدم؟

 !حس خوبي داشتم. من واقعا نمي فهمم آهو چه طوري تونسته به توهان خيانت کنه! اون هم با کي؟ با يه عوضي مثل سيامک

پاشم ولي نمي شد. نمي تونستم تکون بخورم. آروم دستش رو بلند کردم که با صداي سعي کردم بدون اين که بيدار بشه از جام 

 :گرفته اي گفت

 .بخواب ببينم -

 بيداري؟ -

 .نخير بيدارم کردي، حاال بگير بخواب -

 .صداش ناراحت بود، مي فهميدم

 توهان؟ -
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 بله؟ -

 چيزي شده؟ از چيزي ناراحتي؟ -

 .خوابمبگير بخواب، بذار منم يه دقيقه ب -

 ...توهان -

 :چشماش رو باز کرد و با ناراحتي گفت

 !يکي از بيمارام موقع عمل دووم نياورد، اعصابم يه ذره خورده. حاال اگه اجازه بدي مي خوام بخوابم

 .خب بگير بخواب، ولي اول منو ول کن -

 .تا من از اينجا بلند نشدم، تو هم حق بلند شدن نداري -

 .ي رسه، پس خودم رو خسته نکردم و با ناراحتي سرم رو روي بالش گذاشتممي دونستم زورم بهش نم

 :بعد از پنج دقيقه با عصبانيت گفت

 چرا صبح بهم نگفتي کمرت درد مي کنه؟ -

 !نمي دونستم تارا اين قدر دهن لقه -

 جواب منو بده، براي چي نگفتي؟ -

 .دلم نخواست -

رف بزني، ولي دلت نمي خواد به من بگي کمرت درد مي کنه که بهت يه قرص آها! دلت مي خواد زنگ بزني با منشي من ح -

 بدم؟

 .لبم رو محکم گاز گرفتم. اي خدا، منشي لعنتيش بهش گفته! بترکي توهان

 :با پررويي تمام گفتم

 !آره دلم خواست، در ضمن صبح حالم خوب بود -

ني خر کني. من گنجشک رو رنگ مي کنم جاي قناري مي گليا ماست ماليش نکن. دروغ گوي خوبي هستي ولي منو نمي تو -

 !فروشم. بذار يه دقيقه استراحت کنم

 .ديگه حرفي نزدم. آروم خنديد و حلقه ي دستش رو يه ذره شل کرد

 توهان؟ -

 .گليا، جان هرکسي دوست داري بذار بخوابم. دارم مي ميرم از خستگي. شب دوباره عمل دارم! پس بذار بخوابم -

 ؟توهان -

 :با حالت گريه گفت

 .اي خدا، بذار بخوابم -

 .آخرين سواله به خدا -

 .بپرس -

 عصباني نشو، باشه؟ -

 :با صداي خشني گفت
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 ...گليا اگه اسم اون مرتيکه رو يا اون زن عوضي تر از خودش رو بياري -

 .باشه بابا نخواستم، بگير بخواب -

 .هان فاصله بگيرمبا حالت قهر سرم رو برگردوندم و سعي کردم از تو

 :بلند خنديد و گفت

 !قهر نکن خانوم کوچولو، بد مي بيني ها -

 .برو بابا -

 جوجوي من ببينمت. آخي، قهر کردي؟ -

 .ولم کن، مي خوام برم لباس بپوشم -

 :به سر تا پام نگاه کرد و با شيطنت خاصي گفت

 .هميني که پوشيدي عاليه -

 :سرش رو هل دادم عقب و گفتم

 .ام برم بيرون، ولم کنمي خو -

 :يه دفعه جدي شد و گفت

 کجا؟ -

 .پيش دوستم -

 دوستت کيه؟ -

 !دوستم، دوستمه -

 .شما هيچ جا نمي ري -

 چرا؟ -

 :لبخند شيطوني زد و گفت

 !چون من باهات کار دارم -

 .خيلي پر رويي -

 :بلند خنديد و گفت

 !و بريم يه غذايي چيزي بخوريمپاشو، پاشو بريم. تو که نمي ذاري من بخوابم، حداقل پاش

 .سريع از جام بلند شدم و رفتم توي آشپرخونه. توهان آروم پشت سرم مي اومد

 .در يخچال رو باز کردم. داشتم فکر مي کردم غذا چي درست کنم که توهان در يخچال رو بست

 :با تعجب گفتم

 ...چرا اين طوري مي کني؟ مي خوام غذا -

 .ت اين قدر حرف زدي؟ يه ثانيه به چونت استراحت بدههيش! بچه فکت درد نگرف -
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به طرف اتاق بردم و جلوي در کمدم ايستاد. با دقت به لباس هام نگاه مي کرد. پالتوي نخودي رنگ قديميم رو از توي کمد در 

 :آورد و گفت

 .اين بايد خيلي بهت بياد، همين رو بپوش -

 ...مگه قراره -

 !بابا يه دقيقه ساکت باش -

 :لوار جين مشکيم رو انداخت کنار پالتو و گفتش

 .خوبه! حاال بدو برو اينا رو بپوش -

 جايي مي خوايم بريم؟ -

 .آره، مي خوايم بريم بيرون ناهار بخوريم -

 ...خب چه کاريه؟ من خودم درست -

 :داد کشيد

 !بابا برو ديگه، بجنب -

 .خب برو بيرون تا بپوشم -

 جانم؟ کجا برم؟ -

 :کشيدم و بلند گفتمبلوزش رو 

 !بابا بيا برو بيرونا -

 !با خنده از اتاق رفت بيرون. ديوونه ي خل

 .سريع لباس ها رو پوشيدم و رفتم توي سالن

 :سوتي کشيد و گفت

 .اي بدک نشدي -

 :چشم غره اي بهش رفتم و گفتم

  !پر رو، پر رو، پر رو -

 !پوف -

 چيه؟ -

 ي اين ترافيک وقتمون هدر بره؟االن براي چي منو آوردي بيرون که تو -

 .اومديم ناهار بخوريم خب -

 .اي بميري -

 .الهي امين -

 توهان؟ -

 بله؟ -
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 .مي شه دور بزني بريم طرف خونه ي ما -

 خونه ي کي؟ -

 ...خونه ي من و -

ي بگي اونجا ساکت باش. ببين خونه ي تو اونجاييه که االن توش زندگي مي کني، هر وقت از خونه ي من رفتي مي تون -

 .خونته

 .يه ابروم رو دادم باال و زير لب ايشي گفتم

 :آروم خنديد و گفت

 حاال براي چي بريم اونجا؟ -

 .يه ساندويچي اونجا هست، من و طاها و خشايار عاشق سوسيس بندريش بوديم -

ي سر خشايار خالي کرد. لبخند تلخي زدم. چقدر اون روزا خوش مي گذشت. خوب يادمه يه دفعه طاها شيشه ي سس رو رو

 .چقدر خنديديم! هي خشايار، چقدر جات خاليه

 :با صداي توهان از هپروت در اومدم

 مي گم گليا، مي خواي بريم دنبال طاها و نرگس خانوم؟ -

 :تقريبا داد زدم

 !چي؟ نه، نه -

 گلي خانوم؟ -

 !توهان ازت خواهش مي کنم نه. نمي خوام، نمي خوام، نمي خوام -

، ببين تو بخواي و نخواي طاها نرگس رو دوست داره. چه کار مي خواي بکني؟ نمي توني طاها رو مجبور کني از عشق گليا -

چندين و چند سالش دست بکشه! گليا طاها کار بدي نکرده. اتفاقا مردونگي کرده، کاري که خشايار با تمام تالشش نتونست 

ليا مي فهمي يعني چي؟ من مطمئنم براي خود طاها هم خيلي سخته. انجام بده! اون به خاطر دوستش از عشقش گذشت. گ

نرگس خانوم هم فکر نکنم به آسوني قبول کنه، ولي در هر حال اون جوونه. در ضمن يه بچه هم توي راه داره که فکر نکنم 

 !دوست داشته باشه بي پدر بزرگ بشه

 :چونم مي لرزيد. با بغض داد زدم

 مي شه بس کني؟ -

 !باشه. هرچي تو بگيباشه،  -

توهان دور زد و رفت سمت جايي که گفته بودم. راست مي گفت، تقصير طاها نبود. مي دونستم مخالفم باشم، نمي تونم کاري 

 .از پيش ببرم. پس بهتره با کسي که هميشه مثل داداشم بود همکاري کنم و بهش کمک کنم

 :نفس عميق کشيدم و گفتم

 .بريم دنبالشون -

 .چشم -

 

*** 
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جلوي در خونه ايستاده بوديم و توهان رفته بود دم در خونه. بعد از پنج دقيقه طاها اومد دم در و با توهان مردونه دست داد. 

با ديدن صورت مردونه ي طاها ناخودآگاه لبخند کوچکي زدم. چقدر دلم براش تنگ شده بود! معلوم بود نمي خواد قبول کنه که 

 .يم، دلم مي خواست با نرگس حرف بزنمباهامون بياد. کاش بگه ميا

 :بعد از ده دقيقه توهان اومد سوار شد و گفت

 .االن حاضر مي شن و ميان -

سريع از ماشين پياده شدم و رفتم صندلي عقب نشستم. طاها جلو مي شست خيلي بهتر بود! توهان آينه رو روي صورت من 

م رو برگردوندم. در خونه باز شد و نرگس و طاها آروم اومدن بيرون. تنظيم کرد و آروم خنديد. چشم غره اي بهش رفتم و سر

 .نرگس با کمک طاها کنار من نشست و خودش رفت صندلي جلو نشست

 :با ديدن نرگس محکم بغلش کردم و گفتم

 .دلم خيلي برات تنگ شده بود -

 اين مدت يه زنگم نزدي؟براي همين اون روز بدون اين که از من خداحافظي کني رفتي؟ براي همين توي  -

 ...ببخشيد نرگسي جونم. به خدا -

 :صداي طاها باعث شد برگردم سمتش

 .يه وقت ما رو تحويل نگيري ها -

 :سرم رو انداختم پايين و آروم گفتم

 .سالم -

 :سرش رو تکون داد و برگشت سمت توهان. دوباره به نرگس نگاه کردم و گفتم

 !فداي زن داداش -

گاز گرفتم. زن داداش؟ ديگه داداشي نبود. سرش رو انداخت پايين و شروع کرد به بازي کردن با دستمال توي  يه دفعه لبم رو

 .دستش

 :دستم رو گذاشتم رو شکمش و گفتم

 .بزرگ شده ها -

نم مي آروم خنديد. هنوز لباس سياه تنش بود. با ناراحتي به لباس هاي خودم نگاه کردم. نتونستم سياه بپوشم! وقتي سياه ت

 .کردم حالم بد مي شد. همش ياد خشايار مي افتادم

 :نرگس دستم رو گرفت و گفت

 گليا؟ -

 جان دلم؟ -

 :زير لب گفت

 ...مي دونم نبايد االن بهت بگم ولي -

 .بگو عزيزم، تو که به من اعتماد داري -

 ...مسئله سر اعتماد نيست، سر اينه که -

 .ون داددستاش رو گذاشت روي صورتش و سرش رو تک
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 :دستم رو گذاشتم دور کمرش و گفتم

 !نرگس جان بگو چي شده، خواهش مي کنم -

 :با نگراني نگاهم کرد و گفت

 !گليا مي خوام بهت بگم، ولي مي ترسم. چون مي دونم ممکنه چه عکس العملي نشون بدي -

 !بگو نرگس، جون به لبم کردي -

 ...گليا، طاها -

 طاها چي؟ -

 :آروم زمزمه کرد

 .طاها مي خواد بياد پيش من زندگي کنه -

 ...باورم نمي شد! داشتم تمام تالشم رو مي کردم که طاها رو درک کنم، ولي االن

 يعني چي؟ -

گليا من خيلي از تنهايي مي ترسم. خودت مي دوني از وقتي مامان بابام توي تصادف کشته شدن من فقط تو و طاها و  -

ام گذاشت، تو هم که نمي توني پيشم باشي. من با طاها مخالفت کردم. نمي خوام بياد و به خشايار رو دارم. خشايار که تنه

خاطر من به زحمت بيفته. طاها مثل داداشمه. مي دونم اون هم حتما به حساب رفاقتش با خشايار مي خواد اين همه کمکم کنه، 

 .ولي من نمي خوام تو زحمت بيفته

 جه نمي شد که طاها دوستش داره و به خاطر قلب خودش داره اين کار رو مي کنه؟چشمام گرد شده بود. نرگس حتي متو

 :نرگس دوباره گفت

 .گليا من قبول نکردما -

 :لبخند کوچکي زدم و گفتم

 .طاها که تقريبا هر روز پيش توئه -

 نه بابا، فقط گاهي مياد يه دو ساعتي مي مونه و بعد مي ره. گليا ناراحتت کردم؟ -

 م، ناراحت براي چي؟نه عزيز -

  !ناراحت نبودم، بيشتر حس مرگ داشتم

 .با ساندويچم بازي مي کردم. توهان آروم با پاش زد رو پام. با تعجب بهش نگاه کردم

 :آروم خنديد و با حرکت لب گفت

 خوبي؟ -

 .سرم رو به نشونه ي آره تکون دادم. آره ارواح عمم! داشتم ديوانه مي شدم

اون هم داشت با غذاش بازي مي کرد. يه دفعه سرش رو آورد باال و به چشمام خيره شد. چشماي هميشه  به طاها نگاه کردم،

خندونش غمگين بود. انگار يه شبه پير شده بود. حتي چند تار موي سفيدم روي شقيقه هاش خودنمايي مي کرد. نمي دونم 

ماه پيش؟ وقتي تازه فهميدم نرگس حاملست! وقتي طاها  چرا ولي بغض گلوم رو فشار مي داد. چي مي شد بر مي گشتم به چند

 !نرگس رو به عنوان يه زن نمي خواست! وقتي مي تونستم خشايار رو بغل کنم و بهش بگم داداشي، دوستت دارم

ي حداقل به توهان نگاه کردم. نه، نه نمي خوام برگردم! اگه برگردم ديگه توهان رو نداشتم. شايد همين االنم مال من نباشه، ول

 !وجودش رو حس مي کنم. حس مي کنم مراقبمه، حس مي کنم پشتم ايستاده



                 
 

 

 shadab70  | سفيد برفي رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بيشتر به يک رمان مراجعه

 کنيد

 

252 

 

 .يه گاز ديگه به ساندويچ زدم و انداختمش روي ميز

 :طاها با صداي آرومي گفت

 توهان مي دوني چرا مردم اين طوري نگاهت مي کنن؟ -

 .نهنه اصال نمي دونم، فقط اين رو مي دونم که نگاهاشون داره اذيتم مي ک -

 .آخه پسر خوب، يه نگاه به تيپ خودت و يه نگاه به تيپ اون ها کن! ماشاهلل شما از اون باال باالهايي -

 !کاش منم از همين پايينا بودم. اينجا راحت تر مي شه زندگي کرد -

 :طاها آروم زد روي شونه ي توهان و گفت

 .مي گم خوشمزه بود؟ فکر نکنم اين جور غذاها به معدت بسازه -

 .نه، اتفاقا اين ساندويچ از تموم غذاهايي که تا به حال خوردم بيشتر بهم چسبيده -

 :طاها از جاش بلند شد و گفت

 .من مي رم حساب کنم -

 :توهان سريع از جاش بلند شد و گفت

 ...امکان نداره. من -

 .بشين بابا، مهمون من -

 ...آخه -

رفت سمت صندوق. نرگس از وقتي که اومده بوديم حتي يک کلمه هم حرف  طاها بدون اين که بذاره حرف توهان تموم بشه،

 !نزده بود. انگار اون هم ناراحت بود. همه ناراحت! خدايا عاشق اين همه مهربونيتم

 :يه دفعه گوشي توهان زنگ خورد. سريع جواب داد. هرلحظه عصبي تر مي شد. سريع از جاش بلند شد و گفت

 .باشه باشه االن ميام -

 :گوشي رو قطع کرد و رو به من گفت

 .گليا من بايد برم بيمارستان -

بدجور نگران بود. اين قدر که مطمئن بودم مسئله فقط يه بيمار ساده نيست. توهان سريع رفت پيش طاها و بعد از پنج دقيقه 

 !اومد از من و نرگس خداحافظي کرد و رفت. چي شده بود؟ خدايا خودت مراقبش باش

 :اشته بودم روي شونه ي نرگس و دستش رو آروم فشار مي دادم. نرگس آروم دستش رو گذاشت رو سرم و گفتسرم رو گذ

 گليا منو مي بخشي، مگه نه؟ -

 :سرم رو بلند کردم و با تعجب گفتم

 ببخشم؟ ديوانه اي ها! چرا بايد ببخشمت؟ -

 :انگار حرف هام رو نمي شنيد. صورتش رو توي دستاش گرفت و گفت

يا به خدا قسم من هيچ وقت دلم نمي خواست تو اذيت بشي. مي دونم چه فکري دربارم مي کني. مي دونم اون شبي که گل -

داشتم با خشايار درباره ي تو حرف مي زدم تمام حرف هامون رو شنيدي. سايت رو پشت در اتاق ديدم. گليا به خدا قسم، به 

اک خشايار که جز اون کسي رو نداشتم، هيچ وقت آرزوي بدبختيت رو نکردم! روح آقاجونم که مي دوني تمام زندگيم بود، به خ

گليا من فقط دلم مي خواست با خشايار تنها باشم. ببين نمي دونم درکم مي کني يا نه، ولي بايد اين رو بدوني که سخته آدم 
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قط مي خواستم تمام محبت خشايار مال شوهرش رو با يه کس ديگه تقسيم کنه. حتي اگه اون فرد مثل خواهرت باشه. گليا من ف

 !خودم باشه. مي دونم خيلي احمقم. به خدا... گليا منو... منو ببخش

 :بغلش کردم و گفتم

نگو نرگس. تو هميشه مثل خواهرم بودي. نرگسي خانوم، تو هميشه مراقبم بودي. نرگس من هميشه دوستت داشتم و  -

و خواهر هستي! هميشه بهترين دوستم بودي. نرگس خيلي دوستت دارم. تو دوستت دارم. تو هميشه براي من خواهر بودي 

 .هيچ کار اشتباهي نکردي که بابتش عذر خواهي مي کني. دوستت دارم خواهري جونم

 .داشت گريه مي کرد. آروم اشکاش رو با انگشتام پاک کردم و کمکش کردم که بلند بشه. رفتيم تو اتاق و خوابوندمش رو تخت

 :هش دادم و گفتمقرصش و ب

 .بخواب نرگس جان -

 قول مي دي اگه بخوابم مثل دفعه ي قبل نري؟ -

 .آره، اين دفعه قول مي دم نرم -

 .آروم خنديد و چشماش رو بست

 :از اتاق رفتم بيرون و روي مبل نشستم. طاها از آشپزخونه اومد بيرون و گفت

 خوابيد؟ -

 :يي رو گذاشت رو به روم و گفتسرم رو به نشونه ي آره تکون دادم. سيني چا

 .بخور، سرد مي شه -

 نمي خوام، طاها؟ -

 جانم؟ -

 !طاها دلم تنگ شده، دلم براي بچگي هامون تنگ شده -

 !بي خيال گليا. اون خاطرات ديگه بر نمي گردن. گذشته ديگه گذشته، االن رو درياب -

 طاها، نرگس رو چقدر دوست داري؟ -

 .بيشتر از جونم -

 ي بچه ي يه آدم ديگه رو بزرگ کني؟حاضر -

 !گليا، بچه ي خشايار بچه ي منه. اون بچه مثل پاره ي تنمه -

 ...طاها مي خواستم بگم که من مشکلي با... با اين که -

 .هيش، آروم باش عزيزم -

ه، براي اين بوده که گليا من بدون اجازه ي تو آب هم نمي خورم. اگه به نرگس گفتم که مي خوام بيام پيشش براي دلم نبود

 .نگرانشم. گليا من مي ترسم يه وقت باليي سر خودش يا بچه بياره. اون االن داغونه

 داداش طاها؟ -

 جانم خواهري؟ -

 حاال ديگه تو داداشمي، تنها داداشم. پس داداشي بيا نرگس رو با هم نجات بديم. دوباره برش مي گردونيم به اين دنيا! قبول؟ -

 :ستم رو محکم فشار داد و گفتآروم خنديد. د
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 .قبول -

 .سرم رو گذاشتم روي شونش. داشتم از خستگي مي مردم

 :يد و گفتب*و*سطاها آروم سرم رو 

 .تو هم يه کم بخواب، توهان شب مياد دنبالت -

 .چشمام کم کم بسته شد

 

*** 

 طاها؟ طاها کجايي؟ -

بودم! بدنم رو کش و قوس دادم و گوشيم رو از توي کيفم در  سرم بد درد مي کرد. نمي دونستم ساعت چنده، چقدر خوابيده

آوردم. دريغ از يه اسم ام اسي، يه زنگي! عجيب بود. شماره ي توهان رو گرفتم و منتظر شدم. بر نمي داشت! ديگه داشتم 

 :قطع مي کردم که يهو يه صداي ظريف دخترونه گفت

 الو؟ -

 .شيش بود يا يکي از پرستاراي بيمارستاننمي خواستم دوباره ناراحت بشم. حتما يا من

 ...سالم خانوم، ببخشيد هر وقت دکتر راد -

 گليا تويي، نه؟ -

 .عجيب بود! منو از کجا مي شناخت؟ چرا صداش اين قدر آشنا بود

 ...الزم نيست زياد فکر کني، منم آهو -

 براي يه لحظه حس کردم خون توي رگام يخ زد. آهو؟

 :نمي دونم از کجا آورده بودمش گفتمبا يه آرامش خاصي که 

 !سالم، ببخشيد فکر کنم بد موقع مزاحم شدم. خداحافظ -

 !باشه عزيزم مشکلي نيست، فقط شايد توهان شب نياد خونه. نگرانش نشو، خداحافظ -

  تلفن رو قطع کردم. حتي نمي تونستم گريه کنم. توهان پيش آهو بود! چه کار مي کردم؟

 . خيره شده بودم به ساعت روي ديوار

 . قرار بود توهان دوساعت پيش بياد دنبالم

 . حتي دلم نمي خواست گريه کنم . حال و جون زار زدن و نداشتم

 زندگي من و نگاه کن تورو خدا .مثال ديشب يکي از مهمترين شباي زندگيم بوده .هه هه هه

 : نرگس کنارم نشسته بود و با تعجب گفت

 . بابا مياد ديگهگليا چرا انقدر ناراحتي؟

 نرگس از کجاي زندگي من خبر داشت ؟

 . مياد ؟اره حتما . مطمئن باش مياد

 حتما از اهو دل ميکنه مياد پيش من . اره همون که تو ميگي
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 : لبخند کوچيکي بهش زدم و گفت

 اره الکي نگرانم .بيخيال . نرگس هنوز وسايل من تو اتاقم هست ؟

 . نبرده بودي گذاشتم تو کمدتاره عزيزم .هرچي رو با خودت _

 ميشه يه ديقه برم اونجا ؟_

 . ديوونه اينجا خونه ي توام هست .پاشو برو .تا بياي منم چايي رو دم مي کنم_

 : يدم و گفتمب*و*سصورتش و 

 . خيلي ممنون عزيزم

 . اروم از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم

 . ره ي خودم و خشايار نگاه کردمچقدر دلم براي اينجا تنگ شده بود . به عکس دو نف

 . سالم بود اين عکس و گرفته بوديم 14وقتي 

 . تو يه شهربازي

 . تولد خشايار بود .با طاها براش تولد گرفته بوديم . طاها پيشنهاد کرد بريم شهربازي منم که عشق اين چيزا رو داشتم

 . يدم و رفتم سمت کمدمب*و*سعکس و 

 . همه ي وسايلم و توي کمد گذاشته .همه چيز تميز و مرتب بودمعلوم بود نرگس خيلي با دقت 

 . اروم وسايل و از توي کمرد دراوردم تا باالخره کتابام و پيدا کردم

 . يه ذره خاک روشون بود

 . دستم و کشيدم رو جلدشون

 . دو سال پيش اينا رو خريده بودم .مي خواستم با فوق ليسانس بخونم ولي هيچ وقت نشد

 ستم به خشايار فشار بيارم . هدف من از ازدواج چي بود ؟نمي خوا

 . درس خوندن . ارواح عمه ي نداشتم

 . اره چقدر من تو اين چند ماه درس خوندم

 . مي خواستم جبران کنم . بايد جبران اين چند ماه و مي کردم

 . توهان که احتماال قراره برگرده پيش اهو

 . منم بايد به فکر اينده ام باشم

 . ابارو توي يه جعبه گذاشتم و از اتاق اومدم بيرونکت

 : نرگس با تعجب به جعبه نگاه کرد و گفت

 اون جعبه چيه ؟

 . کتابام و گذاشتم توش . مي خوام با خودم ببرمشون_

 : با خوشحالي گفت

 مي خواي درس بخوني؟
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 . ارزوشو براورده کنماره .خشايار هميشه مي گفت ارزوش اينه که من درسم و ادامه بدم . ميخوام _

 . خودمم که عاشق اينم که درس بخونم

 . واي گليا خيلي خوشحالم کردي_

 . مي خواستم جوابش و بدم که يه دفعه صداي زنگ در اومد

 . يه دفعه قلبم ايستاد .حتما توهان بود . داشتم از خوشحالي بال در مي اوردم

 . در و باز کردمقبل از اين که نرگس تکون بخوره دويدم تو حياط و 

 . يه دفعه لبخند رو لبم خشک شد

 . طاها بود

 :طاها اخم کرد و با همون حالت گفت

 . ببينمت ؟چت شده خانوم کوچولو.ببين برات هندونه تازه خريدم .از همون شيرينايي که دوست داري

 : اروم خنديدم و گفتم

 . بيا تو ديوونه . دستت درد نکنه

 . مت خونهلپم و کشيدم و اروم رفت س

 .ديگه واقعا داشت گريه ام مي گرفت

 . سرم و انداحتم پايين و اشکام و پاک کردم

 . خنده ي مصنوعي زدم و رفتم تو

 . طاها داشت هندونه رو قاچ مي کرد

 : داد کشيد

 گليا چطوري مي خواي بهت بدم ؟

 . يه دونه از گنده منده هاش بده .شتري ببرش_

 . اي به چشم_

 . گ و قاچ کرد و داد دستميه تيکه ي بزر

 . خشايار عاشق اين بود که اينطوري هندونه بخوره

 . يه دفعه چشمم به طاها افتاد .داشت شکلک در مي اورد

 . اروم خنديدم و يه گاز به هندونم زدم

........................ 

 . يه ساعت بود داشتيم منچ بازي مي کرديم

 . براي باره سوم بردم

 : داد کشيدم

 . هورررررررا بردم . سه بار .سه بار بردم . دمم گرم
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 : طاها بازي و بهم زد و گفت

 .برو بابا متقلب

 : من و نرگس داد کشيديم

 .حسود حسود حسود حسود

 : ديقه گفت 5طاها اروم خنديد و چايي شو سر کشيد و به ساعت نگاه کرد . بعد از 

 جا مي موني؟گليا انگار اين شوهر جانت نمي خواد بياد .همين

 . نه داداشي. االن اژانس مي گيرم خودم ميرم_

 . الزم نيست خودم مي برمت_

 ميشه همين االن بريم؟_

 : نرگس با ناراحتي گفت

  اااااااااااا نرو ديگه

 .عزيزم اونجا راحت ترم. نگران توهانم هستم. برم ببينم اوضاع چه طوريه. يه کم دلم شور مي زنه -

 :يد و گفتب*و*سشد، صورتم رو نرگس از جاش بلند 

 .باشه، ولي ديگه نري حاجي حاجي مکه ها! زود زود بيا اينجا -

 چشم، اجازه ي مرخصي مي فرماييد؟ -

 .زود بياي ها -

 .چشم بابا، چشم -

 :مانتوم رو پوشيم و شالم رو انداحتم روي سرم و رو به طاها گفتم

 حاضري؟ -

 .آره فدات شم، بريم -

 .نقره اي جلوي در خيره شدم 206کردم و از خونه رفتم بيرون. با تعجب به  از نرگس خداحافظي

 :طاها خنديد و گفت

 خوشت مياد؟ -

 ماشينت رو عوض کردي؟ -

 !آره، با اين راحت ترم. فرمونش خيلي تيزه. منم که مي دوني عشق سرعتم -

 !ديوونه -

م اميد داشتم که توهان زنگ بزنه! سرم رو تکون دادم و ته سوار ماشين شدم. سريع گوشيم رو از توي جيبم در آوردم. هنوز

 «خاک تو سرت گليا، اون پيش آهو جونشه اون وقت تو منتظري بهت زنگ بزنه؟»دلم به خودم گفتم: 

 :طاها ماشين رو روشن کشيد و گفت

 تو امروز يه چيزيت شده، حالت زياد خوب نيست! خبريه؟ -
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 خبر؟ -

 :چشمکي زد و گفت

 .هآره ديگ -

 مثال؟ -

 با توهان دعوا کردي؟ -

 .نه، تو که ظهر ما رو ديدي، خوب بوديم با هم -

 .اينم حرفيه -

 طاها؟ -

 جان دلم؟ -

 يه قولي به من مي دي؟ -

 .شما جون بخواه -

 قول مي دي نرگس رو خوشبخت کني؟ -

 گليا مي شه دربارش حرف نزني؟ -

 ي من راضي باشم؟چرا؟ مگه تو همين رو نمي خواي؟ مگه نمي خوا -

آخه خانوم کوچولو، فداي اون مغزت بشم، نرگس حتي قبول نمي کنه من کنارش زندگي کنم چه برسه به اين که بخواد با من  -

 !ازدواج کنه

 .اون تو رو خيلي دوست داره -

 .آره اما به عنوان يه دوست، يا شايد يه برادر. احساس ديگه اي در کار نيست -

نمي دونم. طاها، شب عروسي خشايار و نرگس فکر مي کردم مجلس رو مي ترکوني، ولي وقتي از در  نمي دونم، واقعا -

اومدي تو، وقتي چشماي قرمزت رو ديدم، وقتي ديديم بغض کردي داشتم از تعجب مي مردم! واقعا برام تعجب آور بود. تو 

کردم تويي که هميشه تموم مجلسا رو روي دستت  هميشه شاد و خوشحال بودي. اون شب يه دم به تو فکر مي کردم. فکر مي

 !مي چرخوندي، تويي که امکان نداشت چشمات از گريه قرمز بشه، اون شب داشتي گريه مي کردي

گليا اون شب هم بدترين شب زندگيم بود، هم بهترين. بهترين بود چون مي دونستم داداشم سر و سامون گرفته و البته زني  -

 .آدم مطمئني سپردم! بدترين بود چون داشتم دستي دستي عشق زندگيم رو از دست مي دادم که عاشقشم رو به دست

 .با لبخند زل زدم توي صورتش

 :آروم خنديد و گفت

 !نکن دختر، حواسم پرت مي شه ها -

 :دستم رو گرفت و گفت

 .تو بهترين خواهر دنيايي -

 

*** 
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 !و پام رو تند تند تکون مي دادم. داشتم به مرز جنون مي رسيدم يک ساعت بود رسيده بودم خونه. روي مبل نشسته بودم

 :زير لب گفتم

 !توهان، کاري مي کنم پشيمون بشي. به خدا مي کشمت -

 !به ساعت خيره شده بودم. پنج دقيقه، ده دقيقه، بيست دقيقه، نيم ساعت، يک ساعت، دو ساعت! دو ساعت و نيم گذشته بود

 :نفس عميقي کشيدم و گفتم

به خدا اگه تا نيم ساعت ديگه نياد، وسايلم رو جمع مي کنم و مي رم. ده دقيقه گذشت، ديگه واقعا داشتم نا اميد مي شدم.  -

 .پاشدم. مي خواستم برم وسايلم و جمع کنم

 :با شنيدن صداي نحسش سريع برگشتم

 .سالم -

 .هرچي نفرت داشتم توي چشمام ريختم و بهش نگاه کردم

 طوري نگاه مي کني؟چيه؟ چرا اين  -

 جور خاصي نگاه مي کنم عزيزم؟ -

 :چشماش از تعجب گرد شد. با بهت گفت

 چي مي گي گليا؟ -

 مي گم بيمارتون حالش بهتره؟ خدا کمکش کرده؟ مگه نه؟ -

 :اومد جلوم ايستاد. بازوم رو گرفت و فشار داد و گفت

 بهت مي گم چته؟ -

 .ورتشدستم رو بلند کردم و محکم کوبوندم توي ص

 :داد کشيدم

حالم ازت به هم مي خوره. که بيمار داشتي، آره؟ حداقل اين قدر مرد باش و راستش رو بگو! بگو مي خوام برم پيش زن  -

 !قبليم! بگو کارش خيلي واجب تر از توي خره که داري از کمر درد به خودت مي پيچي

 از کجا مي دوني پيش آهو بودم؟ -

 :رو دادم باال. داد کشيد سرم رو کج کردم و ابروهام

 از کجا مي دوني؟ -

سر من داد نزن عوضي، از اونجايي مي دونم که دو ساعت منتظر بودم تا بياي دنبالم. به گوشيت زنگ زدم که عشق عزيزت  -

 .جواب داد

 :صدام رو نازک کردم و گفتم

ل بذار من از اين خونه برم بيرون بعد اون گليا جان، توهان امشب خونه نمياد. نگرانش نشو! خيلي پستي توهان. حداق -

 ...يکي

اين دفعه نوبت اون بود. دستش رو برد باال و چشمام رو بستم. هر لحظه انتظار داشتم دستش روي صورتم فرود بياد اما نه! 

 .چشمام رو آروم باز کردم. دستش رو توي هوا مشت کرده بود

 :يه دفعه داد کشيد
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آخه بي مغز، تو چي مي دوني؟ ها؟ مي دوني در حال مرگ بود؟ مي دوني اگه يه دقيقه دير رسيده  اون غلط کرد همراه با تو! -

 بودم، زير دست اون مرتيکه جون مي داد؟

 :با خشم بهش خيره شدم. دوباره ادامه داد

بزرگ ترا چه  تو چي مي دوني بچه جون؟ تو هنوز بچه اي، هنوز نفهميدي معني خيانت يعني چي! هنوز نمي دوني دنياي -

بدي هايي داره! گليا سعي نکن وارد اين دنيا بشي. دنيايي که توش پر از خيانت و دروغ و نامرديه. مي دوني چرا سيامک اين 

کار رو باهام کرد؟ مي دوني؟ سر يه دختر بچه ي ده ساله! اون موقع ما سيزده سالمون بود. اون زمان وقتي از مدرسه تعطيل 

ه مدرسه ي دخترونه رد مي شديم. يه دختري رو هر روز سر راهمون مي ديديم. خيلي بانمک بود. من و مي شديم، از جلوي ي

سيامک باهم قرار گذاشتيم هرکي تونست دل دختر رو ببره، دختره مال اون باشه و اون فرد برتر از نفر ديگست. دختره با من 

دوستي اين بود که يه کم بهمون توجه کن. اون روز که  دوست شد. دوست اونطوري که فکر مي کني نه ها، منظور ما از

دختره منو انتخاب کرد يه برقي رو تو چشماي سيامک ديدم. يه برقي که اون زمان نفهميدم منظورش چيه، ولي االن مي دونم! 

من بگيره. گليا  سيامک اون روز با خودش عهد کرده بود که حتي اگه يه روز از عمرش باقي مونده، انتقام اين موضوع رو از

اين فکر باعث شده به روح و روانش آسيب برسه. يکي از دوستام که روانشناسه، گفت اون دچار اختالل روانيه. اون موقعي 

 .که من رفتم پيش آهو داشت با کمربند آهو رو کبود مي کرد. اگه جلوش رو نگرفته بودم تا االن آهو مرده بود

 :راهنش رو باز کرد و گفتکت مشکيش رو از تنش در آورد و پي

 .اين زخم رو نگاه کن، کار سيامکه -

 :زخمش خيلي عميق بود. دستم رو بي اختيار گذاشتم روي زخمش و گفتم

 .بيا بريم برات ببندمش -

 :خواستم برم سمت آشپرخونه که يه دفعه دستم رو کشيد و گفت

 .گوشيم اونجا جا موند. حتما آهو خواسته اذيتت کنه -

 مي گي حالش خيلي بد بود؟مگه ن -

چرا، حالش خيلي وحشتناک بود. ولي اون يه بازيگريه که لنگه نداره! در حال مرگم باشه مي تونه نشون بده که از يه آدم  -

 .سالمم سالم تره

 توي اون حالم نمي خواست دست از سر من برداره؟ -

 !رصت بهش بدمبه من مي گفت عاشقمه، مي گفت از کارش پشيمونه، مي گفت يه ف -

 :خودم رو کشيدم عقب و گفتم

 .خوبه ديگه -

 :کشيدم سمت خودش و گفت

اين قدر در نرو! گليا آبي که ريخته رو نمي شه جمع کرد. ديگه آهويي براي من وجود نداره. توي ذهن من آهو يه آدم  -

 .غريبست

 البد يه عشق ديگه پيدا کردي؟ -

 :خنديد و گفت

 .شايد -

 !ايا تحمل يه زن ديگه رو ندارمپاهام لرزيد. خد

 :دستش رو کشيدم و گفتم

 .به سالمتي، خودم برات مي رم خواستگاري -
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 .آخه ديوانه، کي گفته عشق مي تونه فقط به جنس مخالفت باشه؟ من عاشق يه گربه شدم -

 :پقي زدم زير خنده. خودشم خنديد و ادامه داد

 د نکرده بودم؟گليا مي دونستي من تا حاال دست روي زن بلن -

 :نشوندمش روي صندلي و گفتم

 .مي دونم، زورت فقط به من مي رسه -

آخه تا تو کتک نخوري به حرف آدم گوش نمي کني. هرچي مي خواي مي گي و بعدشم من مي خوام برم، همين! مجبورم مي  -

 .کني. دلم نمي خواد اين کار رو بکنم

 :با عصبانيت بهش چشم غره رفتم و گفتم

 .ين به بعد منو بزني هرچي ديدي از چشم خودت ديدياز ا -

 :بعد صاف ايستادم و گفتم

بلوزت رو در بيار مي خوام زخمت رو ببينم. در ضمن يادت باشه من هنوز با تو آشتي نکردم. حاال بجنب لباست رو در بيار،  -

 .االن زخمت چرک مي کنه

 !بابا خانوم پرستار -

 .لوس بازي در نيار توهان -

خه مي دوني، تو بيمارستاني که من توش کار مي کنم معموال پرستارا به بيمارا کمک مي کنن. حاال نمي دونم چرا تو اين آ -

 جوري مي کني؟

 .اون ها کارشون پرستاريه، من فقط به اصطالح زنتم -

 ببخشيد؟ به اصطالح؟ به اصطالحش چيه اين وسط؟ مگه تو زنم نيستي؟ -

اين چرا اين طوري شده بود؟ قاطي کرده بود؟ نه به اون موقع که مي گفت فقط اسم زن و شوهر رو  با تعجب بهش نگاه کردم.

 !داريم، نه به االن که مي گه من زنشم

 .ببين گليا، تو زن واقعي من هستي. اين رو هيچ وقت يادت نره -

 :سرم رو انداختم پايين و گفتم

 .زود باش کار دارم -

 .خودت در بيار -

 :مونده بود. با خنده نگاهم مي کرد. پشتم رو کردم بهش و رفتم سمت اتاقم. آرنجم رو گرفت و گفت دهنم باز

 .بيا بابا، بيا در ميارم -

جلوش منتظر ايستاده بودم. دستش رو که تکون مي داد صورتش تو هم مي رفت. معلوم بود درد داره. لبم رو گاز مي زدم. دلم 

 .نارش نشستم و آستين لباسش رو گرفتم و آروم از تنش در آوردمطاقت نداشت اين طوري ببينمش. ک

 :لبخند کوچکي زد و گفت

 .پرستار خوبي هستي -

 !بدون اين که حرفي بزنم شروع کردم به باندپيچي دستش. نگاه خيرش اذيتم مي کردم. حواسم رو پرت مي کرد

 :با عصبانيت به چشماش خيره شدم و گفتم
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 نکني؟مي شه اين طوري نگاهم  -

 !نه نمي شه -

 چرا؟ -

 .تا حاال خوشگل نديدم -

 .يه دفعه قلبم ايستاد. اين تا امروز منو رواني نمي کرد ول کن نبود! سرم رو انداختم پايين و دوباره مشغول باندپيچي شدم

 گلي؟ -

 بله؟ -

 مگه تو پرستاري نخوندي؟ -

 چرا خوندم، چه طور مگه؟ -

 به رشتت عالقه نداشتي؟ -

 .اقا من عاشق پرستاريم! از بچگي اين شغل رو دوست داشتماتف -

 پس چرا نيامدي توي بيمارستان کار کني؟ کنار داداشت؟ -

توهان من به پول احتياج داشتم. پرستاري نمي تونست کفاف زندگي منو بده، من نمي خواستم سربار خشايار باشم، براي  -

  .مين اومدم توي شرکتهمين دنبال يه کار پر در آمد بودم. به خاطر ه

ديگه حرفي نزدم. حرفي نداشتم که بزنم. تمام خشم و حسادتم فروکش کرده بود ولي من گليا نيستم اگه يه روز حال اين زنيکه 

 !رو نگيرم! پر رو به شوهر من مي گه عاشقتم. عجب رويي داره بابا

 :باند رو دور دستش محکم بستم و از جام بلند شدم و گفتم

 .ا بمون تا بيامهمين ج -

سريع رفتم توي اتاقش و در کمدش رو باز کردم. ناخودآگاه سوت بلندي زدم. ماشاهلل لباس هاش اين قدر زياد بود که مي 

 .تونست کل مرداي محله ي ما رو جواب بده. پوليور آبي رنگي رو برداشتم و سريع از اتاق اومدم بيرون

 :پوليور رو دادم دست توهان و گفتم

 .. زخمتم گرم نگه دار تا بهتر بشيبپوش -

 :آروم خنديد و گفت

 چشم خانوم خانوما، مي پوشم. فقط گلي، من دارم از گشنگي مي ميرم! دو تا تخم مرغ ميندازي؟ -

 .باشه. برو لباسات رو عوض کن تا درست کنم -

 :از جاش بلند شد و آروم زمزمه کرد

 .وقت فکر نمي کردم يه روز يه فرشته تو خونم، کنار خودم زندگي کنه هميشه فکر مي کردم فرشته ها تو آسمونن، هيچ -

مطمئن بودم گونه هام قرمز شدن. توهان امروز چش شده! يه قدم رفتم عقب و سريع رفتم سمت يخچال. سنگيني نگاهش رو 

 .مي کرد روي خودم حس مي کردم. دو تا تخم مرغ از يخچال برداشتم و گاز رو روشن کردم. هنوز داشت نگاهم

 :دستمالي که تو دستم بود و انداختم روي ميز و با عصبانيت گفتم

 .برو لباست رو عوض کن ديگه -

 .نمي خوام -
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 .نمي خواي که نخواه، فقط اين طوري منو نگاه نکن -

 :با دو قدم بلند اومد جلوم و گفت

 مي خوام زنم رو نگاه کنم. شما مشکلي داري؟ -

 .آره من مشکل دارم -

 .مشکلي ندارم، تو زنمي، مال مني! پس هر چقدر دلم بخواد نگاهت مي کنم من -

 :با صداي ناراحتي گفتم

 !توهان -

 !هيـش، هيچي نگو. هيچي -

 :همون طور که مي رفت سمت اتاق گفت

  .خوشحالم که خدا يکي از فرشته هاش رو داده به من -

دم. عالي بود! کل پاساژ رو زير و رو کرده بودم تا پيداش کنم. تنها با خوشحالي به مانتوي خوش فرمي که تو تنم بود نگاه کر

مشکلش اين بود که يه خورده نازک بود. يه خورده که چه عرض کنم! بي خيال بابا خيلي هم عالي بود. سريع مانتو رو عوض 

 .کردم و از اتاق پرو رفتم بيرون

 :رو به فروشنده که پسر جووني بود کردم و گفتم

 .ن خيلي عاليه، فقط يه سايز بزرگ ترش رو بدين، خيلي تنگهآقا اي -

 :با لحن دخترونه اي گفت

 .البته خانوم، همين االن -

 !تا روش رو برگردوند عق زدم. حالم از اين جور مردا بهم مي خورد. خجالتم نمي کشيد با اون ابروهاي نازکش

 :داشتم به بقيه ي مانتوها نگاه مي کردم که صداي پسر اومد

 .بفرماييد خانوم، خدمت شما -

 ممنون، همين رو بر مي دارم. بعد ببخشيد، قسمت شال و روسري هاتون اون طرفه؟ -

 .بله، بفرماييد بريد نگاه کنيد. شري جون راهنماييتون مي کنه -

مل نشده باشه. به دختري که رو به روم ايستاده بود نگاه کردم. ماشاهلل هزار ماشاهلل يه قسمت از صورتش نبود که ع

 .ابروهاش رو اين قدر باال آورده بود که هر لحظه فکر مي کردم از پيشونيش جدا مي شن

 :سرم رو تکون دادم و به خودم توپيدم

 «!آخه تو به قيافه مردم چه کار داري؟ اصال به تو چه»

يگه کم کم داشت عيد مي شد. عيد کم کم جذب شدم سمت شاالي رنگي رنگي که دختره برام آورده بود. آخراي اسفند بود. د

خوبي نبود! عيدي که توش خشايار وجود نداشت، براي من بيشتر شبيه عزا بود. سعي مي کردم خودم رو خوشحال نشون بدم 

 ...ولي

چهلمش با خوبي و خوشي تموم شده بود. باالخر نرگس رو راضي کردم مشکي رو از تنش در بياره. واي اون لحظه که 

 .که براش خريده بودم رو پوشيد چشماي طاها برق مي زدمانتوي سبزي 

 :نفس عميقي کشيدم و شال طاليي رنگ رو برداشتم و روي سرم انداختم. دختره با خودشيريني گفت
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 .واو، عاليه! مثل يه تيکه جواهر مي درخشيد -

داشتم و از پاساژ زدم بيرون. به قول خدا شفا بده، همه قاطي دارن! شال رو با پسر حساب کردم و پالستيک هاي خريدم رو بر

 .طاها پاساژ رو شخم زده بودم. بيچاره توهان که من پوالش رو اين طوري خرج مي کنم

سوييچ ماشين رو از تو کيفم در آوردم و در ماشين رو باز کردم. توهان براي اين که سختم نباشه پرادو رو داد بهم. ياد اون 

 !فتادملحظه که داشت سوييچ رو مي داد ا

 !گليا تو رو خدا مواظب باشيا -

 بده من بابا، مگه بچه ام؟ -

 .گليا من اين ماشين رو خيلي دوست دارما. اصال ماشين به درک، يه وقت تصادف نکني باليي سرت بياد -

 :سويچ رو تو هوا از دستش قاپيدم و گفتم

 .خداحافظ آقاي دکتر -

ي کنه؟ پالستيکا رو گذاشتم توي ماشين. تا مي خواستم سوار بشم گوشيم خدا بهش صبر ايوب بده! چه طوري منو تحمل م

 :زنگ زد

 بله؟ -

 .الو گليا، سالم -

 سالم تارا. اي بي معرفت از اين ورا؟ -

 .از اون ورا -

 .خل و چل -

 چه عجب يادي از ما کردي؟ -

 .باور کن اگه مامان مجبورم نمي کرد، همين االنشم زنگ نمي زدم -

 :آذر جون از اون طرف اومدصداي داد 

 !تارا -

 .گوشي رو يه کم از گوشم فاصله دادم. خندم گرفته بود. تارا هم بلند بلند مي خنديد

 :بعد از اين که کلي خنديديم تارا گفت

 .راستش گليا، فردا يه مهموني زنونه تو خونه ي ماست. مامان گفت تو هم ديگه االن جزو فاميلي پس حتما بايد باشي -

 !آخه، نمي دونم -

 .ديگه نمي دونم و نمي خوام نداريم، بايد بياي -

 ...توهان -

 .بابا بهش بگو، بعد بيا اينجا -

 مگه نمي گي فرداست؟ -

 .من غلط کردم گفتم فردا، همين امروز -

 آخه اين چه طرز مهمون دعوت کردنه؟ -
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 .تا چشمات دراد -

 .شمخب ديوانه، يه روز قبل مي گفتي تا آماده با -

 .چرت و پرت نگو گليا. تا دو ساعت ديگه اينجا باش زن داداش جونم -

 .تا خواستم چيز ديگه اي بگم قطع کرد. اي خدا من از دست اين چه کار کنم؟ به ساعتم نگاه کردم، واي چقدر دير بود

ت ديگه هم نمي رسم. باالخره سريع ماشين رو روشن کردم و رفتم سمت خونه. اين قدر ترافيک بود که مطمئن بودم تا ده ساع

راه باز شد. با سرعت صد مي رفتم. خودمم باورم نمي شد دارم اين کار رو مي کنم! در عرض يه ربع رسيدم خونه. اين قدر 

 .آدرنالينم باال زده بود که نفس نفس مي زدم. سريع ماشين رو پارک کردم و رفتم توي خونه

 :م رو گرفت تو دستش و گفتتوهان با ديدن من سريع اومد جلوم. صورت

 چيه؟ چت شده؟ گليا؟ گليا جان، عزيز دلم، فدات بشم چت شده؟ -

 :باالخره نفس باال اومد. با مشت زدم به بازوش و گفتم

 !چته مرد گنده؟ بابا با سرعت مي رفتم، خودمم هيجان گرفتم -

 :يه دفعه داد زد

 ت مي شد من چه خاکي تو سرم مي ريختم؟براي چي با سرعت مي روندي؟ ِد آخه احمق، اگه چيزي -

 :تا به حال اين طوري نديده بودمش. رفتم کنارش و با صداي آرومي گفتم

 توهان؟ -

 توهان چي شده؟ اتفاقي افتاده؟ -

  !به چشمام خيره شد. چقدر نگران بود

 توهان چت شده ؟چرا اينطوري شدي؟ مي خواي بهم بگي؟_

 : گفت يه دفعه دستش و گذاشت رو صورتش و

 . گليا يه خواهشي ازت دارم

 هرچي باشه قبول مي کنم . فقط بگو چي شده . چرا انقدر نگراني ؟_

قول بده مواظب خودت هستي. قول بده حرف هيچ کسي رو باور نمي کني.قول بده تا وقتي مطمئن نشدي حرف هيچ کس و _

 . گوش نده

 توهان چت شده ؟چي ميگي؟حرف کي رو ؟_

 مي دي؟ فقط بگو که قول_

 .اره معلومه قول مي دم . قول قول قول_

 مرسي عزيزم مرسي_

 . مي خواستم جو رو عوض کنم .نبايد مي ذاشتم اين نگراني تو چشماش باشه

 : نفس عميقي کشيدم و گفتم

 . امروز قراره برم خونه بابايي و اذر جون

 دوباره مهموني هاي زنونه ؟_
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 وا تو از کجا مي دوني ؟_

 . اينکه اونجا خونه ي منم هستا . در ضمن خواهر و مادرم و خوب مي شناسم ببخشيد مثل_

 : با ذوق بچگانه اي گفتم

 توهان اون پيرهن قرمزه که برام خريدي رو بپوشم؟

 . نخير_

 چرا ؟_

 . ديگه چي .همينم مونده بذارم زنم با لباسي که نصف تنشم نمي گيره بره مهموني_

 . اونجا که فقط خانوما هستن_

اوال فقط خانوما نيستن و شهريارم هميشه اونجاست تا کمکشون کنه . دوم بر فرض که خانوما باشن دليل نميشه تو با يه _

 لياس که نيم متر پارچه بيشتر نداره بري اونجا

 خوب چي بپوشم ؟_

 مثل يه خانوم خوب و حرلف گوش کن يه بوليز شلوار ساده مي پوشي ميري؟_

 چي ؟چي بپوشم ؟_

خوشم نمياد پشت سره زنم حرف بزنن .فاميل خودمم خوب مي شناسم . مي دونم يه ذره لباست اينور اونور باشه يه من _

 . کاري مي کنن بيا و ببين

 . ديقه ديگه بايد اونجا باشم 45تا _

 . برو حاضر شو زنگ مي زنم اژانش .ببخشيد خودم کار دارم نمي تونم برسونمت_

 . شدم و رفتم سمت اتاق با لب لوچه ي اويزون بلند

 . توهان راست مي گفت يه بوليز شلوار ساده بهتر از لباساي کسايي مثل شهرزاد و اهو بود

 . سريع لباسم و عوض کردم و رفتم پيش توهان

 . با لبخند رضايت مندي بهم نگاه مي کرد

 : اومد جلوم .موهام و داد پشت گوشم و گفت

 . يه خانوم زيبا و شيک و موقر

 : م و سرم کردم و گفتمشال

 . ممنون اقاي راد

 . دوباره چشماش داشت نگران ميشد

 . لبخند رو لبم خشکيد

 : توهان با لبخند مصنوعي نگام کرد و با تته پته گفت

 . گليا ...........راستش .........راستش يه خواهشي ازت دارم

 چي ؟_

 ميشه ........ميشه شب همونجا بموني ؟_
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 کجا بمونم ؟_

 . پيش تارا_

 اخه چرا ؟_

 . ازت خواهش مي کنم قبول کن . لطفا_

 . بيشتر از قبل ناراحت شدم . توهان داشت يه چيزي رو ازم مخفي مي کرد

 . خدا بخير کنه

 اخه توهان براي چي؟_

 . لطفا نپرس .فقط بگو باشه_

 . با اينکه دلم نمي خواد . ولي باشه_

 : خنده ي عصبي کرد و گفت

 . .خيلي خيلي ممنون گلياممنونم ازت 

................ 

 . تارا محکم بغلم کرده بود

 : با صداي با نمکي گفتم

 . تار تار ولم کن ديگه . خفه شدم

 : يدتم و گفتب*و*سمحکم 

 . دلمان برايتان تنگ شده بود بانو

 : اذر جون هلش داد کناره و گفت

 . يه فيضي ببرم بابا بچه رو تموم کردي . بذار منم از اين عروس خوشگل

 : يدم و گفتمب*و*ساذر جون رو 

 کجا ميشه لباسام و عوض کنم؟

 .اتاق من . بدو گلي کلي کار دارم برات . بايد کلي کمک کني_

 . چشم اومدم_

 . سريع رفتم تو اتاق تارا و لباسام و عوض کردم و رفتم سمت اشپرخونه

 . عث شد بدون حرکت بايستمهنوز پام و توي اشپزخونه نذاشته بودم که صداي تارا با

 . مامان من مي ترسم_

 چرا ؟_

 . ديقه پيش زنگ شد گفت گليا شب اينجا بمونه وقتي ازش پرسيدم چرا گفت قراره يه نفر بره اونجا 10مامان توهان _

 کي ؟_

 ....... مامان_
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 تارا بگو ديگه جون به لبم کردي .کي ؟_

 . اهو_

 ............ منخون تو رگم يخ بست . اهو تو خونه ي 

چي مي شنيدم؟ به خاطر همين توهان نگران بود، آره؟ سريع برگشتم توي اتاق. بغضم رو خوردم و لباس هام رو عوض کردم 

 .و سريع اومدم پايين

 :داد کشيدم

 تارا؟ تارا جان؟ -

 :تارا با سرعت از آشپزخونه اومد بيرون و گفت

 چيه؟ چرا لباس هات رو در نياوردي؟ -

 .ش يکي از دوستام تصادف کرده، االن بايد برم پيششراست -

 االن؟ -

 .آره، حتما بايد برم -

 .خب حداقل بذار برسونتمت -

 .نه عزيزم مرسي، تو کلي کار داري برو به آذر جون کمک کن و از طرف منم ازشون خداحافظي کن -

 ...آخه -

 .خداحافظ -

 .از خونه زدم بيرون و سريع يه تاکسي گرفتم

 .خواستم گريه کنم. اگه آهو تو خونه کنار توهان باشه نشونه ي اينه که توهان مال من نيست و اين رو مطمئن بودمنمي 

 :نفس عميقي کشيدم و رو به راننده گفتم

 آقا مي شه تندتر برين؟ -

 .چشم خانوم -

استم، توهان رو مي خواستم. اگه ترافيک داشت ديوونم مي کرد. مي خواستم هرچه زود تر برسم خونه. من ديگه پول نمي خو

 .آهو اون جا باشه، من جايي توي اون خونه ندارم. حتي جايي تو دل توهان ندارم! مي دونم چه کار مي کنم

بعد از تقريبا يک ساعت رسيدم. سريع کرايه رو دادم و از ماشين پياده شدم. کليدم رو در آوردم و بدون اين که کوچک ترين 

 !رو باز کردم و رفتم تو خونه. دم در خشکم زد. مي دونستم اين طوري مي شه صدايي توليد کنم در

 !کفش هاي پاشنه بلند مشکي توي جا کفشي بود. پس اين جا بود

 .در رو باز کردم. صداشون خيلي خوب مي اومد

 امير من عاشقتم. براي چي من رو از خودت مي روني؟ تو هم من رو دوست داري مگه نه؟ -

ن! باشه؟ لطفا بس کن. اوال اين که اسم من توهانه نه امير، دوم فرض کن دوستت داشته باشم، من زن دارم مي آهو بس ک -

 فهمي؟

تو اون رو دوست نداري، تو من رو دوست داري. من اين رو از چشمات مي فهمم. تو نمي توني به خاطر اون دختره ي  -

 ...خيابوني
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 !ن من ندهدرست حرف بزن آهو! لقب خودت رو به ز -

توهان بس کن! توهان دوستت دارم. مي دونم اشتباه کردم، به خدا پشيمونم؛ ولي خودت هم مي دوني تقصير من نبود.  -

 ...سيامک ديوونه ام کرده بود! وعده هايي که بهم مي داد ديوونم مي کرد توهان

م دانشگاهي بدبختت ديوونت کرده بود؟ پسر سيامک گولت زده بود، باشه قبول! بقيه چي؟ شهريار گولت زده بود؟ اون ه -

 عموي خودت بهت دروغ گفته بود؟

 !توهان معذرت مي خوام. توهان بيا دوباره شروع کنيم، از اول -

آهو ديگه بسه. من زن دارم و تو هم شوهر. من هيچ عالقه اي به تو ندارم و اگه اون دفعه اومدم از دست سيامک نجاتت  -

ي بود که يه زماني بهت داشتم. اگه امروز قبول کردم بياي اين جا، اول به خاطر اين بود که تو عمل دادم به خاطر اون عشق

 !انجام شده قرار گرفته بودم و دوم به خاطر اين بود که مي خواستم بهت بفهمونم هيچ عالقه اي بهت ندارم

 !روي يک مبل نشسته بودن، رو به روي همالي در رو باز کردم و گردنم رو کج کردم. مي تونستم ببينمشون. هردوشون 

 :دوباره صداي آهو بلند شد

 .توهان دوستم داري، مي دونم. مي دونم من رو مي خواي -

 :داشت به توهان نزديک مي شد. دستش رو گذاشت روي بازوي توهان و ادامه داد

 !توهان از اول شروع مي کنيم، مثل همون موقع ها -

 :د کشيدتوهان از جاش بلند شد و دا

يادت نره اين جا کجاست، يادت نره من کي هستم و يادت نره خودت کي هستي! اين دفعه ي آخريه که به من دست مي زني و  -

 !حاال از خونه ي من گمشو بيرون

 .توهان من هنوزم عاشقتم مثل روز اول، مثل ثانيه ي اول که هردومون عاشق هم شديم -

 :توهان خنده ي بلندي کرد و گفت

عاشق هم بوديم؟ مطمئني درست حساب کردي؟ من احمق ديوونه ي تو بودم، ولي تو چي؟ نمرديم و معني عشق رو هم  -

 فهميديم. هر روز با يکي بودن عشقه؟

 .توهان من... من اين کار رو نکردم -

 :دوباره بلند خنديد و اين دفعه داد کشيد

 بس کني؟ خجالت نمي کشي آهو؟ د آخه المذهب االن هم دروغ مي گي؟ آره؟ نمي خواي -

 ...به خدا فقط سيامک و -

قسم دروغ نخور آهو. تو بي شرف حتي به اهورا هم رحم نکردي. اون رو هم مي خواستي از راه به در کني، ولي آخ آخ آخ  -

جدا شده بوديم  تيرت به خطا خورد. دست رو بد آدمي گذاشته بودي! اون بهترين دوستم بود. مي دوني روزاي اولي که از هم

هر روز و هر روز فيلم هاي زنم رو با معشوقه هاي مختلفش مي ديدم و بيشتر از قبل ازت نفرت پيدا مي کردم! خجالت بکش 

 .آهو

 !تو راست مي گي، من اشتباه کردم. من قدر تو رو نمي دونستم، به خدا اشتباه کردم -

 .ه هاي توهان مي رسيد. نگاه عصباني توهان رو حس مي کردمبلند شده بود و کنار توهان ايستاده بود. قدش تا شون

 :آهو داشت مي رفت سمتش که توهان هلش داد و گفت

 ...خجالت بکش زنيکه ي -
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حاال وقتش بود. در رو با شدت باز کردم و با کفش هاي پاشنه بلندم محکم روي سراميک ها راه مي رفتم. توهان با تعجب و 

 .دنآهو با خشم بهم زل زده بو

 :با صداي محکمي گفتم

 !ببخشيد. مثل اين که بد موقع مزاحم شدم. به کارتون ادامه بدين وقتتون رو نمي گيرم -

 :پوزخند کجي زدم و گفتم

 .ادامه بدين خواهش مي کنم -

 .به آرومي رفتم سمت اتاقم. همين رو مي خواستم. بايد توهان رو خرد مي کردم. بايد مي فهميد ارزشي برام نداره

آره، عاشقش بودم، وقتي بهم مي گفت گلي بهترين لحظه هاي زندگيم بود، ولي دليل نمي شد اين زنيکه رو تو خونه ي من راه 

 !بده

توهان انگار از شوک اومده بود بيرون. سريع اومد دنبالم و قبل از اين که برسه در رو محکم پشت سرم کوبيدم و قفلش کردم. 

 .رنگ خودم رو برداشتم. لباس هام رو ريختم توي چمدون و درش رو بستم رفتم سمت کمد و چمدون قرمز

 :توهان محکم کوبيد به در و داد کشيد

 !باز کن گليا! گليا، جان من! گليا تو رو خدا -

 :چمدون رو برداشتم و در رو باز کردم و گفتم

 !بيا باز کردم، بفرماييد -

 چمدون چيه دستت؟ -

 !و ديگه تحمل اين زندگي مسخره رو ندارم. توهان مي خوام برم توهان من خستم خيلي خسته -

 :داد کشيد

 !کجا بري؟ ها؟ تو خونت اين جاست -

 .اينجا خونه ي اون خانومه -

 .آهو يه گوشه ايستاده بود و با نيشخند داشت نگاهم مي کرد

 :توهان رفت طرفش و گفت

 !برو بيرون -

 ...توهان تو که من رو دوست -

 .و گرفت و هلش داد بيرون توهان دستش

 :آهو داد کشيد

 ...توهان اين جا خونه ي من -

 .توهان در رو بست و نذاشت صداي نکره اش بهم برسه

 :دوباره اومد طرفم و گفت

 .تو هيچ جا نمي ري -

نه هيچ چيز  توهان برو کنار. به خدا ديگه تحمل ندارم. نمي خوام توهان، نه پولت رو مي خوام، نه مهريت رو مي خوام، -

 .ديگه رو! توهان بذار برم
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 ...تو قول دادي. تو به من گفتي تا يک سال -

 .نمي خوام توهان. بس کن، تو آهو رو دوست داري -

 من؟ -

 !توهان ديگه خستم کردي. بذار برم، بذار نفس بکشم. تو اون رو مي خواي پس من رو عذاب نده -

 .با سرعت زيادي رفتم سمت در

 :و کشيد و گفتتوهان دستم ر

 !نمي ذارم بري، تو مال مني -

 :دستم رو کشيدم و گفتم

 !خداحافظ توهان! خداحافظ آقاي راد -

سريع از خونه رفتم بيرون و در رو بستم. صداي توهان که پشت سرم مي اومد رو مي شنيدم، چه قدر دلم مي خواست بغلم 

  ...کنه و بگه دوستت دارم گليا، نرو! اما

ي ترکيد. بدترين حس دنيا رو داشتم. توي تاکسي نشستم و آدرس خونه ي خشايار رو دادم. اشکاي داغم روي بغضم داشت م

 .صورتم مي ريخت، ديگه خسته شدم. حتي به خاطر مرگ خشايار اين قدر حس خفگي نداشتم

 :راننده گفت

 اتفاقي افتاده خانوم؟ -

 .نه نه، لطفا فقط تند برين -

 بيمارستان؟مي خواين برسونمتون  -

 .نه آقا! نه، همون جايي که گفتم برين لطفا -

 .چشم -

 .هق هقم بلند شده بود

 :بلند بلند با خودم حرف مي زدم

 !اي خدا، خدا چرا اين قدر آزارم مي دي؟ خدايا -

 .سرم رو گرفتم توي دستام و بلند بلند گريه مي کردم

 :ه بلند شدبعد از يه مدت که نفهميدم چه طوري گذشت، صداي رانند

 .خانوم، خانوم رسيديم -

 .سرم رو بلند کردم و از ماشين پياده شدم

 :راننده داد کشيد

 !خانوم، خانوم کرايه -

 :سريع برگشتم و گفتم

 .ببخشيد، بفرماييد -
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دم به بچه هاي وسط کوچه نگاه کردم. مثل هميشه داشتن بازي مي کردن. دلم براي بازي کردن تنگ شده بود. دستم رو کشي

 .روي ديوارها. ديواري قديمي و لبخند کوچيکي روي لبم نشست

ديوونه شده بودم. يه ثانيه مي خنديدم و يه ثانيه گريه مي کردم. يه دفعه احساس کردم يه نفر دستش رو گذاشت روي شونه 

 .ام. برگشتم، طاها بود. چونم شروع کرد به لرزيدن

 :طاها بدون هيچ سوالي گفت

 !اش خواهري! درست مي شه، هرچي هست درست مي شههيـــش، آروم ب -

 طا... طاها؟ -

 جان دلم؟ -

 تو خونه جايي براي من هست؟ -

 .کوچولو در اين خونه هميشه براي تو بازه! بيا بريم خواهرکم. بيا بريم -

 .بود با ديدن من خشکيددر رو باز کرد و کمکم کرد که برم تو. نرگس با خوشحالي از خونه اومد بيرون. لبخندي که روي لبش 

 :اومد طرفم و گفت

 گليا؟ سالم، چي شده؟ اين جا چه کار مي کني؟ اين چمدون چيه دستت؟ -

نرگس... نرگسي... مي ذار... مي ذاري تو خونت يه چند وقتي... چند وقتي زندگي کنم؟ قول مي دم زود برم تا... تا مزاحمت  -

 !نباشم

 !ببينم چه باليي سرت اومدهگلي چت شده؟ بيا تو عزيزم. بيا  -

 .به کمک طاها و نرگس رفتم داخل خونه

 .روي زمين نشستم و پاهام رو توي سينم جمع کردم

همه چيز تموم شده بود. همه چيز، و دنياي منم تموم شده بود. خدايا بهم صبر بده ديگه طاقت ندارم، ديگه نمي تونم. کمکم کن 

  .تا فراموشش کنمخدا! براي يک بار هم که شده کمکم کن 

 . عينک و از چشمام برداشتم و گذاشتمش روي کتاب

 . از جام بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه

 خنده ام گرفت .دوباره مي خواستم همون کارو بکنم

 : رفتم پشت سر طاها و داد کشيدم

 . پــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــخ

 : با ترس برگشت و گفت

 ين کارا چيه ؟مگه رواني دختر ؟ا

 : نگس در حالي که دستش و به کمرش گرفته بود گفت

 . ولش کن اين خل و چل .از اين کارا زياد ميکنه

 . هر سه تامون بلند بلند مي خنديديم

 : طاها با انگشت زد رو نوک دماغم و گفت

 چيه ؟چرا کپکت خروس مي خونه؟
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 . خوب تولدمه خوشحالم_

 دت ؟ااااااااي واييييي امروز تول_

 ساعت خواب .يادت نبود امروز تولدمه ؟زحمت کشيدي واقعا_

 مگه امروز پونزدهمه ؟_

 . اره اقاي حواس پرت_

 پس بايد به فکره کادو و کيک و اين چيزا باشم ديگه اره ؟_

 . معلومه که اره .اگه شب به من کادو ندي کالمون بد ميره تو هم_

 : سريع پيش بند و از کمرش باز کرد و گفت

 . اي به چشم االن ميرم

 : نرس داد کشيد

 . بابا بيا غذا رو درست کن

 .گليا عاشقتم که من و از دست اين کار نجات دادي_

 : نرگس مي خواست بره دنبالش که دستش و گرفتم و گفتم

 . بابا خودم درست ميکنم

 . تو ديروز درست کردي االن نوبت اون_

 . ؟ بابا بذار بره ديگهنرگس خوشت مياد دستپخت مزخرفش و بخوري_

توام برو استراحت کن .اگه يه تار مو از سره برادرزاده ي من کم بشه پدرت و در مي اوردم . قرصاتم بخور باز نيام ببينم 

 . نخورديشونا

 . چشم .چشم .چشم_

 . افرين بدو برو .منم غذا درست کنم_

 . ماهش شده بود 6نرگس رفت سمت اتاقش. 

 . به دنيا مي اومد . براي اون روز لحظه شماري مي کنمتا سه ماه ديگه بچه 

 . نفس عميقي کشيدم و رفتم سره گاز

به نرگس و طاها گفته بودم با توهان اختالف دارم .نمي تونيم باهم زندگي کنيم .مي خواستن اشتميون بدن ولي به مرگ 

گن .اونا هم منتظر بودن تا کارارو خودم درست خشايار قسمشون دادم که نه با توهان حرف بزنن نه دربارش به من چيزي ب

 . کنم

 . دوماه گذشته بود . از اون روز نحس دوماه گذشته بود

 . تارا و اذر جون خيلي سعي کرده بودن که باهام تماس بگيرن يا بيان پيشم ولي من منتظر اونا نبودم

 . اون ادمي که بايد مي اومد نيومد . اون ادمي که مي خواستمش نيومد

 . روز اول فروردين طاها از نرگس خواستگاري کرده بود

اولش نرگس به هيچ عنوان قبول نمي کرد .حتي فکرشم نمي کرد ولي وقتي طاها جلوش زانو زد وقتي گفت عاشقتم وقتي گفت 

 . اين بچه اي که تو شکمت هست بچه ي منم هست دل نرگسم نرم شد
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 . سه تا يه مراسم ساده نامزدي تو خونه .فقط بين ما

 خيلي عالي بود .شايد اون روز از عروسي خشايار و نرگسم بيشتر بهم خوش گذشت

 . چون برق خوشحالي رو تو چشماي نرگس و طاها مي ديدم چون حس خوشحالي خشايارم احساس مي کردم

 چون اون روز همه خوشحال بودن . قرار شد بعد از به دنيا اومدن بچه باهم ازدواج کنن

 . وهان خيلي تنگ شده بود .خيل بيشتر از خيليدلم براي ت

 . حاضر بودم تمام زندگيم و بدم ولي يه بار ديگه بتونم کنارش باشم

 . حتما با اهو اشتي کرده بود .حتي دنبالم نيومد .حتي نخواست برام توضيح بده

 . اون هيچ وقت مال من نبود .اين عشق از اول اشتباه بود

 . ند و باز کنم و سريع برم سمت ايفونصداي زنگ در باعث شد پيشب

 کيه ؟_

 گليا سالم .منم .ميشه در و باز کني ؟_

 . تارا بود .دلم براي اونم تنگ شده بود .برا خنده هاش مسخره بازي هاش

 . در و باز کردم و خودم رفتم استقبالش

 . جلوي در ايستاده بود

 : با لبخند رفتم طرفش و گفتم

 . سالم بيا تو

 . گله مندي بهم خيره شده بودبا نگاه 

 : اروم اومد طرفم و گفت

خجالت نميکشي؟ حاجي حاجي مکه ؟يه سالمي يه عليکي .نميگي اينا مردن زندن چيکار مي کنن .خيلي بي وفايي گليا خيل 

 . بيشتر از خيلي

 : بغلش کردم و گفتم

 .تو اگه جاي من بودي االن درم باز نمي کردي

 : گفت دستش و کشيد رو صورتش و

 . روز عيد زنگ زدم که بهت بگم برگرد .بگم بيا پيش ما .بگم عيدت مبارک ولي جواب ندادي .خيلي نامردي

 . بيا تو .بيا االن بارون مي گيره ها .بيا_

 . رفتيم داحل خونه

 : روي مبل نشست و گفت

 .راستي تولدت مبارک خانوم خانوما

 : سيني چايي رو گذاشتم رو ميز و گفتم

 ا يادت بود ؟از کج
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 ....... گليا مثال دوستمي ها در ضمن زن_

 . تارا بس کن_

 باشه .هرجور که تو مي خواي . اصال من به يه دليلي اينجام نمي خواي بپرسي ؟_

 . من و باش فکر کردم دلت بام تنگ شده .نگو خانوم با من کار داشته_

 . خنديد و کارتي رو از کيفش دراورد و داد به من

 ....اين چيه ؟اين .._

 . کارت .کارت عروسي_

 . زانوام شل شد . کارت عروسي .نکنه عروسي اهو و توهان بود

 ....... کارت و باز کردم .هر لحظه انتظار داشتم اسم توهان و اهو رو ببينم ولي

 . نيشم تا بنا گوشم باز شد

 . چي مي ديدم .شهريار و تارا . واي خدا

 : بلند خنديدم و گفتم

 . ميگم .واقعا تبريک ميگم .بلند شدم و محکم بغلش کردمتبريک 

 .واي خدا باورم نميشه داري عروس ميشي_

 . مراسم يه ماه ديگست ولي من خواستم تورو زود تر خبر کنم_

 . واي خدا خيلي خوشحالم تارا .واقعا خيلي ممنون که بهم گفتي_

 راستي توهان با شهريار چطورياست ؟

ه اينکه بگم مثل دو تا مرغ عشقنا ولي حداقل ديگه باهو دعوا نمي کنن .توهان ديگه شهريار مقصر رابطشون خوب شده .ن_

 . نميدونه

 ....... خوب از بقيه_

 .......... االن نمي تونم برات توضيح بدم خيلي عجله دارم .در ضمن من اصال نبايد بهت بگم.خود ت بايد بفهمي يا اينکه_

 .اين کادو مال توبيخيال . بيا اين نامه و 

 مال من ؟واقعا ؟کادو چي؟_

 . کادو تولدت ديگه خنگ خدا_

 خوب کي برام خريده ؟_

 نامه رو بخوني مي فهمي.گليا شهريار منتظرمه بايد برم . فعال با من کاري نداري ؟_

 . خوب به ايشونم مي گفتي بياد تو_

 . منه کار داريم بايد بريم خريد . ايشاهلل بعدا مزاحمت ميشي_

 : يدم و گفتمب*و*سرفتم جلو صورتش و 

 . ممنون که اومدي .دلم برات تنگ شده بود
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 منم همينطور .راستي به طاها خان و نرگس جون سالم برسون .فعال با من کاري نداري؟_

 . بازم بيا اينجا .ممنونم ازت_

 . خداحافظ_

 خداحافظ عزيزم_

ته بودم. نفس عميقي کشيدم و بازش کردم. لبخند نشست روي لبم، گوشه ي اتاقم نشسته بودم و نامه رو توي دستم گرف

دستخط توهان رو تشخيص دادم. نمي دونستم طاقت خوندنش رو دارم يا نه! نمي دونستم مي تونم يا نه اصال نمي دونستم چي 

 !قراره بفهمم! اگه بگه از من بدش مياد چي؟ در هرحال بايد بخونمش، بايد بخونم

 :وي نامه و شروع کردم به خوندندستم رو کشيدم ر

 .سالم، سالم به تويي که يه زماني برام يه وزغ کوچولوي بانمک بودي و االن پري شهر غصه هامي»

گليا من هيچ وقت ياد نگرفتم احساساتم رو بيان کنم، پس تصميم گرفتم بنويسمشون. مي دونم شايد ازم نفرت داشته باشي، 

 .ت از من يادگاري گرفتينفرتي که براي تباه کردن زندگي

گليا يه چيزي رو دوست دارم بدوني، اون چند وقتي که کنارم زندگي کردي، اون چند وقتي که با صداي بلند خنديدي، اون مدتي 

 .که کنارم دراز کشيدي و سرت و رو سينه ام گذاشتي، بهترين لحظه هاي زندگيم بود

داد، گفتم خودشه و مي تونم راضيش کنم که من رو از دست آذر نجات بده. گليا اولين بار موقعي که خشايار عکست رو نشونم 

وقتي تو شب خواستگاري اون طوري نگاهم کردي، از خودم خجالت کشيدم، حس خيلي بدي بود؛ ولي تو قبول کردي! باورم 

 !نمي شد

ي رو پاي خودت به بايستي. تصميم از همون اول متوجه شده بودم بچه تر از اوني هستي که بتوني مراقب خودت باشي و بتون

 گرفتم اذيتت کنم، ولي اين اذيت ها يه دفعه قلبم رو سوزوند. انگار آهت گرفتارم کرد؛ نفرينم کرده بودي، آره؟

اون روز توي ماشين يادته؟ وقتي داشتيم مي رفتيم ويال رو نشونت بدم، وقتي اون طوري ترسيدي قلبم فشرده شد، ناراحت 

 .شدم

ول مي دونستم طاها دوست خشاياره، ولي شب عروسي وقتي اومد سمتت، موهاي بدنم سيخ شد. نمي دونم چرا؟! از همون ا

اما يه دفعه گر گرفتم، نه اين که عاشقت شده باشم، نه! ولي يه حسي داشتم. حس مي کردم دختر کوچولومي، حس مي کردم 

 !بايد ازت مراقبت کنم

دي اين قدر عصباني شده بودم که تصميم گرفتم بهت بگم نياي شرکت، دليلم هم شهريار اون روز که پارچ آب رو روم خالي کر

 .بود. وقتي بغض کردي، وقتي چشمات گريون شد خوشي که چند ثانيه قبلش داشتم يه دفعه فروکش کرد

يلي کم ممکنه الکل گليا روز مهموني رو فکر کنم خوب يادته؛ وقتي آهو اومد تو يه دقيقه از خود بي خود شدم. من کال خ

بخورم، ولي اون شب ... حالم خيلي بد بود! وقتي آهو بهم گفت مي شه لطفا با من برقصيد تعجب کردم، ولي مي دونستم اين 

قدر پر رو هست که بدتر از اين هم بگه. مي دونم بعضي وقت ها مثل يک پسر هجده ساله به نظر مي رسيدم. بعضي وقت ها 

 !م فکر نمي کنم، درست مثل تواصال به کاري که مي کن

وقتي اون پيراهن قرمز و تو تنت ديدم حاضرم قسم بخورم براي چند ثانيه قلبم ايستاد. وقتي بغلت کردم وقتي ... ولي يه دفعه 

 !يادم اومد من کي هستم و تو کي هستي

بهت گفتم به خاطر اين اومدم  اون شب براي اولين بار حس کردم تو زن هرکس بشي اون آدم خيلي خوشبخت مي شه و فرداش

 .سمتت که شکل آهو شده بودي، دروغ گفتم! اگر آهو همون لباس رو جلوم مي پوشيد، حتي نگاهش هم نمي کردم

 .گليا فقط خواستم غرورت رو بشکنم تا فکر نکني دوستت دارم

يد و گفتي بيا سيامک اين جاست. واي خدا، بدترين روز زندگيم بود؛ روزي که بهم زنگ زدي با صدايي که از ترس مي لرز

فکر کنم خدا اون روز نجاتم داد، وگرنه صد بار تصادف مي کردم. وقتي ديدم اون عوضي داره چه کار مي کنه، ديوونه شدم. 

مي دونستم تقصير تو نبوده، ولي همش يه چيزايي تو ذهنم مي اومد که از اوني که بودم بدترم مي کرد! داشتم با سيامک دعوا 
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کردم که يه دفعه چشمم به تو افتاد، تشنج کرده بودي و نمي تونستي نفس بکشي. حتي يه لحظه هم فکر نکردم و اومدم مي 

سمتت که سيامک از دستم در رفت؛ ولي تو برام مهم تر بودي! مي ترسيدم، مي ترسيدم از دستت بدم. خيلي جالبه نه، بدترين 

 ... اون شبو بهترين شب هاي زندگيم پشت سر هم بودن و 

ترجيح مي دم حرفي درباره اش نزنم، چون مطمئنم تک تک لحظه هاش رو حفظي. االن مطمئنم گونه هات قرمز شدن، کاش 

 .يدمب*و*ساون جا بودم و گونه هاي ارغواني رنگ رو مي 

دستش به خون يه زن گليا اگه من رفتم پيش آهو فقط و فقط به خاطر اين بود که نذارم کسي که يه زماني بهترين دوستم بود 

 !کثيف آلوده بشه، وگرنه خودم هم تو کشتن آهو کمکش مي کردم

آهو اون روز زنگ زد و گفت داره مياد خونه. مي خواستم تو کنارم باشي، مي خواستم بهت ثابت کنم کم ترين عالقه اي به 

اگر بگم ترسيدم، دروغ نگفتم. اون هميشه  آهو ندارم، ولي آهو گفت اگه مي خواي گليا تا ابد از پيشت بره بهش بگو بمونه.

 .وقتي چيزي مي گه عمل مي کنه، به خاطر همين بهت گفتم پيش تارا بموني

 .گليا جان به حرف هام فکر کن. ببخشيد خيلي پرحرفي کردم

دادم که بايد  راستي تولدت مبارک خانوم کوچولو، اميدوارم از کادوت خوشت بياد و حرف آخرم اينه که من يه چيزي رو به تو

بهم پس بدي، اگر لطف کني حداقل براي آخرين بار بياي خونه ممنون مي شم، به اون چيزي که دستت خيلي نياز دارم و بايد 

 .بهم پسش بدي

 «!خداحافظ کوچولو

داده، پس  دست من؟ توهان به من چيزي نداده بود که؟! با تعجب به آخر نامه نگاه مي کردم. يه چيزي دست منه که توهان بهم

 !چرا يادم نمياد

 .از جام بلند شدم و کادو رو از روي ميز برداشتم. بسته بنديش رو سريع باز کردم. يه کارت روي جعبه ي قلب شکل بود

 «!تولدت مبارک سفيد برفي»

دي و در جعبه رو برداشتم و با تعجب به قاب عکس نگاه کردم. عکس عروسي من و توهان توش بود. توهان مثل هميشه ج

اخمو، و من با خوشحالي و مسخره بازي براش دو تا شاخ گذاشته بودم. اين تنها عکسي بود که عکاس گذاشته بود راحت 

 .باشيم و هر مدلي که مي خوايم داشته باشيم

مي خواستم برم روي تختم بشينم و به عکس خيره بشم که يه چيزي توي جعبه برق زد. برش داشتم، يه گردنبند بود. يه 

 :گردنبند که روي پالکش نوشته بود

 «سفيد برفي»

 !دستم رو گذاشتم رو صورتم و بلند خنديدم. توهان، از دست تو

 

*** 

 

با لبخند به ساختمون خيره شدم. دلم براي اين جا تنگ شده بود و هنوز کليد اين جا رو داشتم. در رو باز کردم و رفتم تو. چه 

هاي مختلف. چه آرامشي داشت اين جا! رفتم سمت در خونه. باز بود، چه عجيب! در رو  قدر اين جا قشنگ شده بود، پر از گل

 .هل دادم و رفتم تو

 :آروم گفتم

 توهان، توهان، کجايي؟ -

 .آروم رفتم سمت اتاقش و در رو باز کردم، نبود. اتاقش مرتب مرتب بود. انگار دست نخورده بود
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 توهان کجايي؟ -

 .رفش و کنارش نشستمطرو سريع باز کردم. دهنم باز موند. اين چرا اين جا خوابيده بود؟ رفتم رفتم سمت اتاق خودم و در 

 توهان؟ توهان بيدار نمي شي؟ -

 .يه دفعه چشماش رو باز کرد و با حيرت به من زل زده بود

 :خنديدم و گفتم

 سالم، اين جا چرا خوابيدي؟ -

 :با صداي خواب آلودي گفت

 !بينم، آره؟ تو دوباره تو رويامي؟ چرا واقعي نمي شي نامرد دوباره دارم خواب مي -

 .توهان چي مي گي؟ منم گليا! خودت برام نوشته بودي بيام -

 .يه دفعه نيم خيز شد و دستش رو گذاشت روي صورتم

 :با صداي متعجبي گفت

 گلي خودتي؟ گليا برگشتي؟ خانوم کوچولو کي اومدي؟ -

 .ن چايي درست مي کنمپاشو، پاشو صورتت رو بشور اال -

از جام بلند شدم و رفتم توي آشپزخونه. دلم براي اين جا هم تنگ شده بود. چاي ساز رو روشن کردم و چندتا ميوه شستم و 

 .گذاشتم توي ظرف و بردم توي پذيرايي. ظرف رو روي ميز گذاشتم و نشستم روي مبل

 !اي به هم ريخته اش خيره شدم و خنديدم، ديوونهتوهان با صورت خيس اومد کنارم و پهلوم نشست. به ابروه

 :سرش رو گذاشت روي شونه ام و گفت

 .ممنون که اومدي -

 توهان؟ -

 جان دلم؟ -

 !من فقط براي اين اومدم تا چيزي که بهم دادي رو بهت پس بدم، ولي هرچي فکر کردم يادم نيامد. تو به من چيزي ندادي -

 کادوت رو دوست داشتي؟ -

 تت درد نکنه، خيلي قشنگ بود. حاال مي شه جواب من رو بدي؟آره دس -

 !فکر کنم يه سوال هايي تو ذهنت مونده، اول اون ها رو بپرس بعد مي گم -

 :به چشماش خيره شدم و گفتم

 سيامک؟ -

 .تو آسايشگاه بستري شده، شايد تا چند سال ديگه خوب بشه. هر هفته بهش سر مي زنم -

 آهو؟ -

 فقط دنبال پول بود و وقتي ديد ديگه خر نمي شم برگشت. ديگه؟ رفت آمريکا. -

 همين بود، تموم شد! حاال جواب مي دي؟ -
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 گليا جان؟ -

 .توهان حرف بزن من بايد برم -

 کجا بري مگه خونه ي تو اين جا نيست؟ المذهب مگه تو زن من نيستي؟ -

 حرف مي زني يا نه؟ -

 !. دلم رو بهت دادم، قلبم رو گرفتي و اگه مي توني پسش بدهآره، حرف مي زنم جوابت رو هم مي دم -

 :آب دهنم رو قورت دادم و با صداي لرزوني گفتم

 چي؟ -

 !هيچ وقت فکر نمي کردم اين رو بهت بگم اما، اما االن وقتشه! دوستت دارم گليا، دوستت دارم -

 تو ... توهان؟ -

 :يه دفعه روم خم شد و گفت

راز توي سينه ام سنگيني مي کنه و حاال وقتشه! ديگه بهت بي اعتماد نيستم، ديگه نمي ترسم، ديگه  گليا، خيلي وقته اين -

 !غرورم مهم نيست، گلي خانوم

 ... توهان، آخه ... تو -

 گلي خانوم؟ -

 بله؟ -

 زن من مي شي؟ -

 چي؟ -

 :خنديد و گفت

 .زنم مي شي؟ فکر نکن، فقط جواب بده -

 دن، چي مي گفتم؟چونه ام شروع کرد به لرزي

 :قطره اشکي که روي صورتم بود رو پاک کرد و گفت

 !بگو، اگر مي خواي برم اون دنيا بگو نه -

 توهان؟ -

 جان دلم؟ -

 .دوستت دارم -

 :خنديد و گفت

 تو نمي خواي جواب سوال من رو بدي؟ -

 !چرا مي دم، با اجازه ي بزرگ ترها بله -

 .ز حسي شيرين پر شدلب هاي خندونش اومد پايين و وجودم ا
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*** 

 

خدايا به خاطر اين خوشبختي شکرت! خدا جونم مرسي که آرزوم رو برآورده کردي. مرسي که توهان رو براي خودم گذاشتي. 

 .خدايا مرسي، مرسي خدا جونم! خيلي چاکريم

 :لحاف رو کشيد روم و گفت

 .يخ نکني کوچولو -

 :يدم و گفتمب*و*سآروم گونه اش رو 

 !مدوستت دار -

 !من عاشقتم! عاشقتم سفيد برفي -

 

 پــايــان

 بيست و هفتم آذرماه نود و يک

 شاداب حسني

 ن های خود با ما در تماس باشيدساخت رماجهت 
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