رمان تقدیرم از انجمن رمان فور

نام رمان :تقدیرم
نام نویسنده :حدیث رسولي | ?_hada
ژانر :عاشقانه ،پلیسي ،طنز.
خالصه :داستان تقدیر در رابطه با زندگي دختري که از بچگي عاشق پلیس شدن بوده و باالخره بعد از رسیدن به این شغل مسیر
زندگیش کال عوض ميشه.
مقدمه :از وقتي که حرف زدن رو یاد گرفتم ،عاشق اسلحه شده بودم ...از وقتي که راه رفتن رو یاد گرفتم عاشق پلیس شدن
بودم...
نميخواستم
این عشق را فاش کنم
ناگاه به خود آمدم،
دیدم همه کلمات راز مرا ميدانند
این است که
هر چه مي نویسم
عاشقانه اي براي تو مي شود..

***
?
از وقتي که حرف زدن رو یاد گرفتم ،عاشق اسلحه شده بودم ...از وقتي که راه رفتن رو یاد گرفتم عاشق پلیس شدن بودم...
زندگي من با همه ي دخترها فرق داشت! از خانواده متوسط و افکاري متوسط تر بودم...
پدرم سرگرد بود و من هم دلم ميخواست یه روزي مثل اون بشم اما مادرم متغیر بود! اون معتقد بود که جنس مونث به درد این
کار نمي خوره! معتقد بود دختر باید بشینه تو خونه و کار آشپزي یاد بگیره و در یک کالم باید خانومي کنه .به مادرم و عقایدش
احترام مي گذاشتم اما خوب مي دونستم آدمي نبودم که یک جا بشینم و خانمي کنم دختري نبودم که سرم پایین باشه و آسه برم و
آسه بیام.
من سرشار از هیجان بودم ،هیجاني که اجازه نمي داد آدم هاي اطرافم رو آنالیز و استنتاج نکنم .اجازه نميداد ،به چشم هاي
طرف مقابلم زل نزنم تا رنگ چشم هاش رو بفهمم در یک کالم اجازه نميداد دختر آرومي باشم...
یه چیزي رو خوب مي دونستم ،نام من یعني تارا دختري که معني اول اسمش آسمان بود و معني دومش اسب سرکش...
درسته! سرکشي بودم رام نشدني و این افکار خودم بود و نمي دونستم سرنوشت ،غالده اي به دور گردنم خواهد انداخت که من
رو رام خواهد کرد...
?? سالم بود که وارد پاسگاه پلیس شدم در اون زمان هنوز دانشجو بودم .پدرم در این چند سال با ارتقا هاي فراوان رئیس پلیس
شده بود ،اوایل اونقدر هیجان داشتم که نام "پلیس" از نظرم مقدس ترین کلمه دنیا بود و نام "خالفکار" ننگ آمیز ترین کلمه ي
دنیا...
پدرم از خطرات ماموریت خبر داشت و براي همین من رو به بخش اداري فرستاد! برام خیلي کسل کننده بود اینکه پشت میز
بشینم و به کار ها رسیدگي کنم ،دلم میخواست یه اسلحه به دستم بدن و بگن برو دستیگر کن ،همین...
اما یادم رفته بود که زندگي یک فیلم نیست...
کالفه و سردرگم دنبال پدرم افتادم تا بخش کاري من رو تغییر بده .پدر م در اون زمان رئیس بود و هر کاري در توانش بود!
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با اعتماد و دعاهام باالخره نتیجه گرفتم و مامور مخفي پلیس شدم ،خداروشکر که اینجا دیگه َجو داشتَ .جوي که حاضر نبودم با
هیچ چیزي عوضش کنم.
انگار آسمون درهاش رو روي من گشود و اولین مأموریت من شروع شد خیلي آسون بود تعقیب!
انقدر کار برام ساده بود که خیلي زود نتیجه گرفتیم .در اداره با دختري به اسم مهرانه آشنا شدم .اون سابقه بیشتري از من داشت
و خیلي تو کارش وارد بود ،قرار بود چندماه دیگه وارد یک گروه خالفکار بشه به عنوان نفوذي...
وقتي حکم ماموریتش رو دیدم از ذوق نميتونستم خودم رو کنترل کنم! خوش به حالش ميدونستم بابا هیچ وقت همچین
ماموریت خطرناکي به من نمي ده اما مهرانه دلش به این ماموریت نبود و اصال خوشحال نبود!
من دلم مي خواست به این ماموریت برم ...خیلي خطرناک و جالب بود ،اون شب تصمیم گرفتم کاري کنم که اي کاش هیچ وقت
دست به اون کار نميزدم!
با مهرانه تصمیم گرفتیم که حکم هارو تغییر بدیم و با کمک برادر بزرگترم که یک مهندس کامپیوتر بود و پنج سال از من
بزرگتر بود ،کارها راست و ریست شد .مأموریت ها عوض شد و بدون اینکه بابا بفهمه ،من به جاي مهرانه پاگذاشتم به ماموریتي
که دنیاي من رو تغییر ميداد.
نمي دونستم که انگار دوباره فراموش کردم زندگي فیلم اکشن نبود که پایان خوش و هیجاني رو برام رقم بزنه! زندگي یک
مسابقه بود ،مسابقه اي که دیگر برد و باخت آن حکم مرگ و زندگي داشت.
تو کالس هاي آمادگي اونقدر هیجان داشتم که حد نداشت .قرار بود برم قاطي دزدها و اطالعات در بیارم .کار آسوني نبود! اما
من دوستش داشتم و براش با جون و دل وقت گذاشتم.
کارت شناسایي الکي به اسم من صادر شد و اسمم از تارا به تینا تغییر کرد و فامیلیم به حسیني و مشخصاتم که قابل تغییر نبود.
قدم صد و شصت و هفت بود و چشم و موي مشکي ،مهرانه خیلي برام نگران بود چون چهار ماه براي ماموریت دوره دیده بود
و من خیلي سریع جاش رو گرفتم!
توي کالس هاي آمادگي اونقدر هیجان داشتم که حد نداشت .قرار بود من برم قاطي یه مشت خالفکار و اطالعات در بیارم .کارم
اصال آسون نبود!
دورههاي کامل مي دیدم و چون در ورزش هاي رزمي مهارت داشتم ،آنچنان نیاز نبود که کسي نگرانم باشه!
[سه شنبه ساعت چهارده و پونزده دقیقه ظهر]
همه چیز آماده بود .از قرار معلوم توي این محله براي من هویت جعلي درست شده بود ،یعني همه توي محله من رو به عنوان
دختري مي شناختند که در یک تصادف خانوادش رو از دست داده بود و تنها بود.
خب براي یک ماموریت نیاز به همچنین هویتي بود که خیالشون از گذشته من کامالً راحت بشه.
به پسر جووني که سمت راست خ یابون بود ،نزدیک شدم درآوردن اطالعات از این آدم ها خیلي سخت نبود .اما نگراني گیر
افتادن هم نداشتن .از این جور آدمها زیاد بود و یه جورایي اصال نميشه از زیر زبونشون حرف کشید بیرون و همین پلیس هارو
تقریبا ً ناامید کرده بود!
افکارم رو پس زدم و به سمت اون پسر رفتم .قدش حدود یه سر و گردن از من باالتر بود و موهاي قهوهاي روشن داشت ،ته
ریشش هم رنگ موهاش بود .اصال به قیافه اش نمي خورد که یه خالفکار باشه .اول یکم ترسیدم اما حفظ اعتماد به نفس اولین
ت مهمم بود تا خودم رو ثابت کنم.
شرط موفقیت براي ماموری ِ
بر اساس اطالعات به دست اومده ،اون نزدیکترین فرد به رئیس گروه بود .بهش مي خورد خیلي جوون باشه .
امروز هفت خرداد بود چند روز دیگه تولدم بود .من خیلي رو ماه تولدم حساس بودم بهترین دوستم ،نفس همیشه ميگفت خرداد
از پیاز بیشتر خاصیت داره و مسخرهام ميکرد.
تو این شرایط تنها راهي که مي تونستم ترسم رو کم کنم ،فکر کردن به خاطراتم بود .یک قدم مونده بود بهش برسم که صداش
زدم:
 آقا ببخشید!با تعجب نگاهم کرد که زل زدم تو صورتش با اینکه مي ترسیدم گفتم :
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 من رو ميشناسي؟!زدن این حرف خیلي خندهدار بود .خب مگه ميشه اطالعات فردي کسایي که اینجا زندگي مي کنن دستش نباشه!
لبخند زد و گفت:
 تو هموني که سفارش شده بیاي گروه! حتما کار یکي از نفوذي هامون بود توي گروه اما خب نفوذي هامون هم تاحاال نتونستهبودن گروه اصلي رو ببینن و یا حتي رئیس گروه رو ببینن.
به نشونه ي مثبت سر تکون دادم و گفتم:
 آره خودمم!گفت:
 پس چرا دیر کردي؟ مارو زمان بندي خیلي حساسیم!خون خونم رو ميخورد .از اینکه کسي تحقیرم کنه بدم مي اومد ،خندید و گفت:
 کارت شناسایي رو لطف مي کنید خانم؟و شماره تلفنم رو هم گرفت و گفت:
 شناختم ،تماس ميگیرم .نیاز به شناخت حقیقي دارم.بعد آروم خندید و رفت .ترسیدم و ارتباطم رو با پلیس قطع کردم .تا موقعي که من زیر نظرم ،خطرناک بود.
کلید انداختم و رفتم توي خونه چهل متري که همه ي زندگیم بود .بعد از سه روز دیگه نا امید شده بودم و خسته بودم ،زندگي
خیلي مزخرف شده بود که گوشیم زنگ خورد و ي صداي لطیف دخترونه گفت - :زود سر خیابون دوم...
تلفن قطع شد و راه افتادم ...
رسیدم سر خیابون و به اطرافم نگاه کردم ،خیلي خلوت بود! یهو یک سمند مشکي رنگ نظرم رو جلب کرد .کمي که بهش خیره
شدم ،یهو پدر رو دیدم! مشخص بود خیلي از دستم عصبانیه اما خب دیگه پدر جون ،من تارا ام ازم انتظار دیگه اي داشتي؟!
دیگه بهش نگاه نکردم تا این که یک شاسي بلند سفید با شیشه دودي جلوم وایستاد! عینک دودیم رو زدم باالي سرم .هم زمان
شیشه دودي اومد پایین و با یک دختر چشم سبز با موهاي قهوه اي روشن مواجه شدم! با خنده بهم گفت:
 سوار شو عقب!ر اننده هم یک دختر چشم و ابرو مشکي بود  .در ماشین رو باز کردم و نشستم عقب که دیدم یک پسر هم عقب نشسته و سرش
تو گوشیشه! سرش رو آورد باال و گفت:
 خوش اومدي تازه وارد!لبخند زدم و تشکر کردم که ماشین با سرعت حرکت کرد دختر چشم سبز گفت:
بهترین گروهم!
 هي خانوم اسم من پریسا هست وِ
پسر بغل دستم گفت:
یهو ِ
 به آرزو هاش توجه نکن منم پارسا هستم یه جورایي خواهر برادریم.و جفتشون با هم گفت:
 ناتني!من هم لبخند زدم و گفتم:
 اسمم تینا هست.دختر راننده یا همون مینا گفت:
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 شنیدم کیف دزد بودي.لبخندي زدم و تو دلم گفتم "عج ب گذشته اي ساختن برام پلیس ها!" و حرفش رو با سر تایید کردم و گفتم:
 بله! تازه ولم کني آدم هم مي کشم.و با صداي خنده ي اون ها مواجه شدم...
مقر گروهه ،پریسا ریموت رو زد و در پارکینگ باز شد .با دقت به اطراف
رسیدیم به یک خونه بزرگ ویالیي که مشخص بود ِ
نگاه مي کردم و تمام اطالعات رو توي ذهنم ثبت مي کردم.
ماشین رو کنار ماشین هاي دیگه پارک کرد .با توجه به ماشین هاي دیگه نگاه کردم که بدون پالک بودن! پارسا گفت:
 منتظر چي هستي؟ پیاده شو دیگه!در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم که یهو مینا گفت:
 سفارش تو رو یکي از آدم هاي معتمد رئیس کرده و رئیس بي صبرانه دلش ميخواد تو رو ببینه.با لبخند و تعجب ساختگي گفتم:
 واقعاً؟! چقدر عالي! پس نیومده تو دل رئیسجا شدم.و با هم خندیدیم .در خونه باز شد و رفتم داخل .پریسا داد زد:
 هي تازه وارد رو آوردم!یه پسر از اتاق اومد بیرون و گفت:
 سالم!نزدیک تر شد و دستش رو براي دست دادن جلو آورد و من بر خالف میلم ،باهاش دست دادم و گفتم:
 سالم تینا هستم!اون هم با خوشرویي گفت:
 اسم من هم امیرعلیه.و چشمک زد.
بعد از چند دقیقه ،یه دختر و یه پسر از در ورودي اومدن داخل که جفتشون دوتا کوله داشتند و کاله کپ سرشون بود .همین طور
که نزدیک ميشدن ،بدون توجه به من ،پسره گفت:
 نقشه آمادهست .امشب مواد رو جابه جا مي کنیم.دختره ادامه داد:
 درضمن ،مهنا داشت ميزد زیر حرفش که دست هاش رو بستم و انداختمش پیش سگ ها.و یه پوزخند حواله حرفش کرد.
یهو دختر و پسر نظرشون جلب من شد و پسره گفت:
 تازه وارد؟!پریسا گفت:
 درسته! تینا ،این ها سامي و نگار هستن .عضو عملیاتي گروه.با لبخند باهاشون دست دادم و گفتم:
 خوشوقتم!novelfor.ir
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پریسا ادامه داد:
 خب تینا ،کل گروه همینن سه تا پسر و سه تا دختر که با تو ميشیم چهار تا و البته رئیس!که با صداي کسي همه برگشتن و پشت سر من رو نگاه کردن.
 اینجا چه خبره؟!و همه با ترس گفتن:
 رئیس؟!با تعجب برگشتم سمتش و محوش شدم چقدر خوش قیافه بود .با اینکه خیلي ساده بود اما چشم هاي آبي یخي داشت ،مو و ته
ریش مشکي .قدش بلند بود و حدودا هیکلي...
 تو چرا اون جوري زل زدي به من؟ ام ...من؟! نه عمت! خب تو دیگه.راه افتادم ،رفتم سمتش و گفتم:
 اسم من تینا هست ،تینا حسیني!و تا اومدم دستم رو دراز کنم که جلوي پاش خوردم زمین .بدون توجه به من ،از کنارم رد شد و گفت:
 موندم حسین چي توي تو دیده که انتخابت کرده! خدا عاقبت من رو با تو به خیر کنه.بچه ها ساکت شده بودن .انگار حتي نفسشون هم حبس بود ،اخم کردم ،بلند شدم و گفتم:
 رئیس؟!برگشت سمتم و گفت:
 بله! مطمئنم از انتخاب من پشیمون نميشید.تو دلم گفتم "چون دیگه وقتي نداري"
 حاال ببینم چي ميشه!همه دور میز بزرگ قهوه اي رنگي جمع شده بودن که عکس هاي زیادي روش بود! رئیس شروع به توضیح کرد و گفت:
 خب امشب یه محموله عالي به دستمون مي رسه که تازه کارها شرکت نميکنن...خیلي غیر مستقیم منظورش من بودم .خیلي از دستش اعصابم خورد شده بود ،تصمیم گرفتم هیچي نگم و تا آخر صحبتش صبر
کنم...
آخر صحبت یا دور دیگه نقشه رو مرور کردن ،مینا با لبخند اومد سمتم و گفت:
 اینجا هرکسي یه اتاق داره! خودت بگو از اتاق هاي باال ميخواي یا پایین؟لبخند زدم و گفتم:
 باال اگه ميشه!اون هم گفت:
 اختیار داري.و یه چشمک حواله حرفش کرد و با هم رفتیم باال .یه اتاق رو نشونم داد و گفت:
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 اینجا از این به بعد اتاق توعه!و با لبخند گفت:
 وسایلت رو بچین ،من ميرم تا راحت باشي.در کمد رو باز کردم و وسایلم رو چیدم داخلش.
رفتم تو فکر پسره ي احمق! حقته بندازمت پشت میله هاي زندان آب خنک بخوري! یهو به خودم اومدم.
 خانم حسیني!برگشتم صدا ،سورنا بود! با لبخند گفتم:
 راحت باش! من رو تینا صدا کن.گفت:
 خیلي ممنون اگه خسته اي که بگیر بخواب ،چون ما عادت داریم شب ها دیر میخوابیم ،معموالً بازي ميکنیم یا فیلم مي بینیماالن هم ميخوایم جرات ،حقیقت بازي کنیم .دوست داري بیا پایین!
چند ثانیه مکث کردم و با لبخند گفتم:
 خیلي خوشحال ميشم اگه من رو تو بازي راه بدید!بعد با هم از پله ها رفتیم پایین .همه مثل بچه هاي سه ساله ،دایره وار نشسته بودن رو زمین .یهو سام سرش رو آورد باال و
گفت:
 عه تینا تو هم ميآي؟خندیدم ولي از حرص داشتم کفري ميشدم! نشستم کنار مینا که یهو دیدم بغل دستیم رئیسه و یهو سرجام سیخ شدم! اه ،چرا این...
سام :خب! همه آماده هستن؟ شروع ميکنیم! ببینم چندتا پته مي ریزیم رو آب ! اول همه قسم بخورید راست ميگید!
همه زدن زیر خنده و زمزمه وار گفتن:
 باشه بابا راست ميگیم!چند دست چرخید و بچه ها سوال هاي جالبي پرسیدن اما جالبي داستان این بود که هیچکس جرات رو انتخاب نمي کرد! یهو
گفتم:
 اي بابا! چرت شد یعني هیچکس اینقدر شجاع نیست که جرات رو انتخاب کنه؟!بچه ها با تعجب به همدیگه خیره شده بودن و یهو صداي خنده اشون اتاق رو پر کرد .پریسا بین خنده هاش بریده بریده گفت:
 بچه ها تو این بخش اصال شوخي ندارن تو باید حتما جرات رو انجام بدي ،مثال همون خانومي که کنارت نشسته (مینا) مجبورشد سر حرفش ،خودش رو بندازه جلو ماشین! ولي فقط دستش شکست...
و صداي خنده دوباره اوج گرفت.
من با دهن باز به بچه ها خیره شده بودم و یهو گفتم:
 اما من نمي ترسم! هرکي ،هرچي ميخواد بگه!پارسا با لبخند محوي گفت:
 مطمئن؟! آره!سم تو طب قه دوم یخچال هست که اگه دیر پادزهرش بهت برسه ،فلج میشي! بسم ا ...پاشو ببینم
 پس اگه واقعا نمي ترسي ،یه َچیکار ميکني؟!
novelfor.ir

رمان تقدیرم از انجمن رمان فور
تو دلم انگار زلزله هشت ریشتري اومد اما ترسم رو پس زدم و بلند شدم ،صداي اعتراض بچه ها بلند شد اما اهمیتي ندادم و در
یخچال رو باز کردم .یه جعبه کوچیک بین قرص ها بود .درآوردمش و بازش کردم و یه ذره ازش رو خوردم ،سریع عمل کرد
و حس حالت تهوع و سرگیجه بهم دست داد که صداي داد نگار تو سرم اکو شد که جیغ میزد:
 اشتباه برداشتي!چشم هام رو باز کردم .یه اتاق که همش سفید بود .صداها رو بد ميشنیدم ولي مشخص بود نزدیک ده نفر داشتن باال سرم
ميخندیدن ،ماسک اکسیژن رو برداشتم و با صداي خفه اي گفتم:
 ميشه خفه شید؟!یهو متوجه شدم که بچه هاي گروه هستن .صداي خندهاشون بلند شد و پارسا اومد باال سرم و گفت:
 چه عجب خانوم پا شدي! چهار روزه بیهوشي.چشم هام درشت شد و گفتم:
 چهار روز؟!به کمک مینا نشستم و تکیه دادم به متکا هاي پشت سرم و رو به بچه ها گفتم:
 من دیگه غلط بکنم بگم جرات!و صداي خنده هاشون بلند شد...
یه دسته گل داوودي تو اتاقم بود ،تنها گلي بود که مي شناختم و البته عاشقش بودم! با ذوق گفتم:
 واي داوودي!پارسا گفت:
 از پایین کِش رفتیم!بدجور وا رفتم مثل اینکه یه سطل آب یخ بریزن روم!
 آقا پارسا مقل دزدها دیگه؟همون لحظه رئیس که تا اون موقع ساکت بود گفت:
 شما مگه پلیسي؟!خشکم زد ولي سریع خودم رو جمع کردم و گفتم:
 نخیر! مي تونستي بخري. آهان! همینجوریش هم از عملیات عقب موندی م واسه توعه لوس ،حاال بدهکار هم شدیم ،آره؟ !و رفت و در رو کوبید! بدجور ناراحت شدم .حتي بچه ها هم از این رفتار رئیس جا خوردن...
رسیدیم خونه.
رئیس :حاضر بشید براي ماموریت ،همین االن!
تینا :منم میام!
 دکتر برات استراحت تجویز کرده ،نمیاي. میام! ميدوني رئیس یعني چي! ها؟!خیلي ناراحت بودم.
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یه هفته است اومدم تو گروه ولي حتي یه اطالعات هم ندادم! آخه من اطالعات ندم حسابم با کرام الکاتبینه! خیلي جدي گفتم:
 نذاري بیام ،یه کاري دست خودم ميدم! رئیس هم جدي تر گفت: خب بده! االن مثال خیلي برام مهمي؟!بعد کلي بحث ،در حال حاضر تو ي اتاق زنداني هستم! از پنجره بیرون رو نگاه کردم که دیدم دارن ميرن .پنجره روباز کردم
و داد زدم:
 تو رو خدا منم ببرید!ولي عین خر سرشون رو انداختن پایین و گم شدن! تلفنم رو برداشتم و زنگ زدم بابا و تمام اطالعات امشب رو گذاشتم کف
دستش و قبل اینکه بخواد امر و نهي کنه ،قطع کردم و سیمکارت رو درآوردم و مخفي کردم.
یهو صداي در اومد .ذوق کردم که نکنه برگشتن ولي تا رفتم دم پنجره ،با صحنه رو به رو خشکم زد .من ...من ...این رو...
لعنتي این رو ميشناختم .این هم یک قاچاقچي معروف بود ...دزدي که به دزد ميزنه ،شاه دزده! خداروشکر تو خونه اطالعات
نداریم .این تیم معروف به  wolfبودن .باید سریع خبر مي دادم؛ به پریسا زنگ زدم تا برداشت گفت:
 سالم تینا فحش نده رو بلند گوعه!و صداي خنده ریز بچه ها اومد.
 توروخدا برگردید ،تیم وولف اینجاست!و سریع قطع کردم.
رئیس االنه تیم وولف ،قبال تو همین گروه بود ولي اخراج
رفتم تو کمد قایم شدم ،بعد چند از دقیقه صداي شلیک به قفل در اومد.
ِ
شد .قطعا همه سوراخ موش هاي این خونه رو ميشناسه! یهو در کمد باز شد و یه مرد گنده ،دستم رو گرفت و پرتم کرد بیرون!
خوردم زمین و سرم رو بردم باال ،پسري که مشخص بود رئیسه؛ با خنده گفت:
 تازه واردي نه؟! قول مي دم اگه اطالعات خوبي بهم بدي ،آروم بکشمت! نظرت چیه؟!تو دلم گفتم "لعنت بهت! مرگ ،مرگه دیگه ،چه فرقي داره؟!"
داد زدم:
آشغال عوضي ،جرات داري بالیي سرم بیار تا حسابت رو برسم .آدم هایي مثل تورو باید زنده به گور کرد.
ِ
"اونوقت بابا ميگه فیلم دیدن به چه دردي ميخوره! حیف اینجا نیست دیالوگ هارو گوش کنه!
پرتم کردن زمین و انقد من رو زدن که دیگه نفهمیدم چي شد و بیهوش شدم...
حالم خوش نیست ،تو من رو کشتي
پشت پنجره ميشینم و خنده این پشت نیست...
وقتي این آهنگ رو مي شنوي ،اون هم از تتلو ،یعني قطعا مینا باال سرته! چشم هام رو باز کردم که مینا با قیافه نگران گفت:
 حالت خوبه؟! اوهوم! دختر ،جون به لبمون کردي!بعد چند دقیقه ،دختري که شباهت زیادي به مینا داشت ،اومد داخل و نبضم رو چک کرد و به سرم ،یه آمپول زد و تا قیافه
متعجب من رو دید خندید و گفت:
 نترس عزیزم! من مریم هستم ،خواهر مینا.لبخندي زدم که رفت و مینا گفت:
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 اون پرستاره ،ازش خواستم بیاد مراقبت باشه .خیلي شانس آوردي زنده اي!رفتم پایین و از دیدن خونه جدید و بچه ها خیلي خوشحال شدم .اما رئیس و سام نبودن و هرچي دنبالشون گشتم ،پیداشون نکردم.
بعد نیم ساعت خوش و بش ،یهو رئیس و سام با یه عالمه پالستیک پر از مواد غذایي اومدن داخل .یهو با رئیس چشم تو چشم
شدم و این اولین باري بود که انقدر طوالني به کسي خیره شده بودم...
مثل اینکه خودشیریني پریسا گل کرد و گفت:
 شیریني عروسي این دوتارو بخوریم صلوات!داشتم مي مردم از خنده و رئیس با نگاه معناداري به همه اعالم کرد خفه بشن! البته از حق نگذریم رئیس براي اعضا ،ارزش
زیادي قائل بود و معتقد بود ،ماها یه خانواده هستیم! شب پسر ها پاي تلوزیون نشسته بودن و فوتبال ميدیدن ،دخترها هم ،بحث
اصلیشون درمورد مارک هاي مختلف بود که خداروشکر اصال تو این جور موارد وارد نبودم!
اما هرچي دنبال مینا گشتم نبود .رفتم رو تراس که دیدم اونجا نشسته و به ماه خیره شده .رفتم سمتش و گفتم:
 ميشه یه کم صحبت کنیم؟اون هم بدون اینکه نگاهش رو از ماه برداره ،گفت:
 آره!بعد چند ثانیه سکوت ،سریع برگشت سمتم و گفت:
 باید یه چیزي رو بهت بگم ،در رابطه با اعضاي گروه .راستش هر کدوم از ما داستاني داریم!خیلي تعجب کردم ولي با شوق به ادامه ي حرفش گوش دادم:
 از رئیس (آرسام) شروع مي کنم .آرسام از خانواده متوسطي بود و یه خواهر بزرگتر داشت .وقتي که شونزده سالش شد،کار کي بود ،تا اینکه آرسام فهمید کار گروه قاچاق بوده! آرسام
خواهرش رو کشتن! خیلي پیگیر این قضیه شدن اما نفهمیدن ِ
خودش رو قاطي گروه ک رد تا بفهمه کار کي بوده ،وقتي پدرش فهمید ،بدون اینکه دنبال دلیل باشه ،آرسام رو از خونه طرد
کرد ...اون تونست قاتل رو پیدا کنه اما چون قاتل از نزدیک هاي وزرا بود ،تبرعه شد ...اما آرسام تحمل نکرد و طرف رو
کشت...و تو سن ?? سالگي این گروه رو راه انداخت و همیشه ميگه "ما قاچاق نمي کنیم .فقط گروه هاي دیگه رو نابود
مي کنیم" نگار از بهترین دوست هاي خواهر آرسام بود و وقتي فهمید ،بدون درنگ وارد گروه شد .و پارسا ،راستش باباي پارسا
پلیس بود! ولي ي هگروه قاچاق ،مامان و بابا و برادر پنج ساله اون رو کشتن! رئیس وقتي شنید تو یه جورایي طرد شدي ،سریع
قبول کرد .چون دلش برات سوخت و تورو مثل خودش مي دید .شاید نفهمي ولي رئیس خیلي هوات رو داره...
شب موقع خواب ،همش به حرف هاي مینا فکر ميکردم و حس عجیبي به گروه داشتم! یعني من داشتم به اون ها وابسته ميشدم؟
صبح زود پاشدم و به بابا زنگ زدم سریع جواب داد که بدون توجه به چیزي طوطي وار گفتم:
 بابا اون ها خیلي آدم هاي خوبي هستن ،راستش تا اینجایي که مي دونم اصال تو کار قاچاق نیستن! شما باید دنبال گروه...' اگه منظورت گروه اصلیه ،باید بگم نميشه! اون ها مال چندتا آقا زاده هست ،تو کاریت نباشه فقط ما باید اون هارو...
حس کردم دیگه چیزي نشنیدم الگوي زندگي من داشت چي میگفت؟! باید اون هارو را قرباني کنیم؟ من باید به گروه کمک
ميکردم و این یعني خیانت...
خیانت به کاري که از بچگي شیفته اون بودم ...حاال وقتش بود احساساتم رو درونم خاک کنم براي همیشه...
شب ،موقع خواب همش به حرف هاي مینا فکر ميکردم و حس عجیبي به گروه داشتم.
یعني من داشتم به اون ها وابسته ميشدم؟! صبح زود پاشدم و به بابا زنگ زدم ،سریع جواب داد که بدون توجه به چیزي طوطي
وار گفتم:
 بابا اون ها خیلي آدم هاي خوبي هستن .راستش تا اینجایي که مي دونم ،اصال تو کار قاچاق نیستن! شما باید دنبال گروه.. -اگه منظورت گروه اصلیه ،باید بگم نميشه! اون ها مال چندتا آقا زاده هست .تو کاریت نباشه فقط ما باید اون هارو...
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حس کردم دیگه چیزي نشنیدم .الگوي زندگي من داشت چي ميگفت؟! باید اون اارو را قرباني کنیم؟ من باید به گروه کمک
ميکردم و این یعني خیانت! خیانت به کاري که از بچهگي شیفته اون بودم و حاال وقتش بود احساساتم رو درونم نابود کنم .براي
همیشه...
شاید هیچکس تا آخر عمرش نفهمه که کجاي زندگیش راهي رو اشتباه رفته! اما قانون زندگي اینه که ما همیشه ،حس ميکنیم یه
اشتباهي توي زندگیمون کردیم و این ناشي از فشار هاي زیرپوستي زندگیه که هر ازگاهي با مشکل هاي مختلف مارو ميسنجه و
تا لحظه ي آخر ،توان مارو آزمایش ميکنه...
پس شاید رها کردن و فراموش کردن مشکالت گذشته و جنگیدن با مشکالت حال ،شجاعانه ترین کار ممکنه...
چند ماه گذشته بود و من هربار با اطالعات الکي سر پلیس رو گرم ميکردم و تونسته بودم به گروه کمک کنم .ساعت پونزده
بود ،تا اینکه پدر خبر داد باید زودتر سر از نقشه  Y.Lاون ها در بیارم .من تا جایي که تونسته بودم ،سر اون هارو گرم کرده
بودم اما متاسفانه اون ها داشتن موفق ميشدن تا اینکه فهمیدم نقشه  ylدرست فردا شب هست...
براي ماموریت خیلي شوق داشتم اما فقط من و رئیس نرفتیم .انقدر از دست رئیس عصباني بودم ک ميخواستم خفش کنم .اما
رئیس خیلي ریلکس نشسته بود تو آشپزخونه و یه لیوان قهوه دستش بود و با آرامش ميخورد ،با عصبانیت رفتم سمتش و دستم
رو کوبوندم رو میز و داد زدم:
 چرا نذاشتي من شرکت کنم .ها؟!سرش رو آورد باال و نگاه طوالني کردو گفت:
 من رئیسم! پس من ميگم باید چیکار کني یا نکني!دندون هام رو رو هم سابیدم و گفتم:
 اصال چي مي دوني؟! تو با چه تجربه اي رئیس شدي! اصال مي فهمي این ماموریت چقدر مهم بود؟!با اخم وحشتناکي نگاهم کرد و گفت:
 فراموش کردي کي این گروه رو هفت ساله چرخونده؟ البد توعه تازه کار که فقط بلدي دیگران رو تحقیر کني! همه چیز روميدوني ،آره؟!
بلند شد و براي اینکه بحثمون ادامه پیدا نکنه ،رفت تو اتاق و در رو محکم بست...
رفتم پشت در و تا تونستم با لگد زدم به در تا بفهمه نميتونه زور بگه که یهو در ورودي باز شد و چند نفر اومدن داخل ،خوب
اون هارو مي شناختم! همکار هاي بابا...
داد زدم:
 آرسام فرار کن ،پلیس!و خ ودم دویدم طبقه باال ،قطعا این یه شبیه خون بود و محض ترسوندن گروه بود ،پس حیاط پشتي باید خالي باشه .رفتم روي
تراس و به حیاط خیره شدم ،ارتفاع زیادي نداشت تا پریدم ،یهو حس کردم روي کسي فرود اومدم و اون صدایي نبود جز صداي
فریاد آرسام....
سریع بلند شدیم و با چش م غره وحشتناکش روبرو شدم .سوار ماشین شدیم و از اونجا دور شدیم...
 تو رو جون جدت رئیس! اینجا اتوبانه نباید با سرعت ??? تا بري!رئیس خنده بلندي کرد و گفت:
 البد اون ماشین شخصي هارو پشتمون ندیدي؟!ادامه داد:
 چه جوري اون هارو با لباس شخصي شناختي؟! زودباش رنگ بزن به بچه ها ،یک دفعه نرن خونه .زود باش!داشتم با انگشت هام بازي ميکردم ...نزدیک بود بهترین دوست هام رو از دست بدم...
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اشک تو چشم اام جمع شد و همون لحظه آرسام گفت:
 زنگ بزن! چرا گریه ميکني؟من به خاطر خیانت به بابا قطعا طرد شده بودم ،اگه اون ها هم من رو ول ميکردن ،دیگه هیچ کس رو نداشتم .چشم هام رو بستم
تا چیزي نگه و فکر کنه خوابم ولي صداش رو ميشنیدم:
 فکر نميکردم جرات داشته باشي ،از روي تراس بپري! راستي تو ...عه خوابي؟!و احساس کردم ماشین رو نگه داشت و چیز گرمي روي من افتاد .مطمئن شدم پالتوشه و چشم هاي من کم کم گرم شد...
حدود چند ساعت بعد ،با صداي رئیس بیدار شدم:
 حس نميکني خیلي مي خوابي؟ پاشو دیگه!چشم هام رو باز کردم .هنوز تو ماشین بودیم اما جلو ي خونه معمولي ،با تعجب گفتم:
 اینجا کجاست؟!خندید و گفت:
 مقر سه! خونه سامي .پیاده شو.سریع پیاده شدم و رفتم داخل .تا بچه ها رو دیدم ،ذوق زده شدم و مینا رو بغل کردم و جیغ زدم:
 سالمید؟!پریسا خندید و گفت:
په نه په! یه جوري حرف ميزني انگار ما تو خونه بودیم دختر ،بیشتر نگران تو بودیم.
با لبخند گفتم:
 راستي بچه ها ،اسم من ...تارا هست!همشون با تعجب به من خیره شدن و من ادامه دادم:
 راستش ...دوست هام من رو تینا صدا مي کنن اما اسم اصلي من تارا هست! معنیش هم یه جورایي یعني اسب سرکش! یهو صداپارسا اومد که گفت:
 واقعا هم سرکش!و همه زدن زیر خنده...
ساعت یازده شب شده بود و بچهها از نگراني خوابشون نميبرد ،همون لحظه اس اومد:
ارسال شده از ***  :آدرس جدید؟
مطمئن شدم بابا هست جواب دادم:
 نميدونم.و چون  GPSگوشي رو از کار انداخته بودم ،نميتونستن جام رو بفهمن و سریع گوشي رو خاموش کردم .خوب ميدونستم
کجاییم ولي نگفتم .اما تا کي باید نقش بازي میکردم؟!
خدایا خودت به دادم برس! هربار که بچه ها باهام خوبن ،احساس گناه ميکنم ولي چاره اي نداشتم.
این هم بازي سرنوشت با من بود...
شب ماموریت اصلي رسید ،من خیلي خسته بودم اما چاره اي نداشتم جز اینکه باهاشون برم .براشون نگران بودم و همشون رو
دوست داشتم!
novelfor.ir

رمان تقدیرم از انجمن رمان فور
با ماشین هاي مختلف سمت قرارگاه رفتیم ،قرار بود در عوض دادن یه سري اطالعات ،پول خوبي دریافت کنیم! اما فقط من و
رئیس و پارسا ميرفتیم و این عالي بود ،تحمل کردن پارساي پرحرف!
رسیدیم و برنامه داشت طبق روال خوبي پیش ميرفت تا اینکه صداي آژیر پلیس همه جارو برداشت!
همه با ترس به این طرف و اون طرف ميرفتن .اعصابم خرد شده بود .چه جوري تونستن مارو پیدا کنن؟! پلیس ها فقط یه سمت
کارگاه رو محاصره کرده بودن .پارسا داد زد:
 من ميرم ماشین رو بیارم ،تو حواست به پول ها باشه!همون زمان دیدم که رئیس داره با سرعت سمت در اصلي ميره ،نباید ميذاشتم اتفاقي براش بیفته و نميدونستم چرا! فقط
مي دونستم باید مراقبش باشم! و این بهترین حس دنیا بود...
سریع رفتم پشت سرش و همون لحظه در کال باز شد و چراق ماشین پلیس ها زد تو صورتمون .دست هام رو جلو چشم هام
گرفتم ،نورش خیلي چشم هام رو اذیت ميکرد!
دست هام رو آروم از جلوي صورتم آوردم پایین و دیدم بابا سمت آرسام تفنگ گرفته! حس کردم قلبم وایستاد ،بارون شروع به
نم نم کرده بود و بغضي عمیق داشت گلوم رو چنگ ميزد! دستم رو بردم سمت تفنگم کا بابام داد زد:
 تارا دخترم! کارت عالي بود بیا اینجا.آرسام چنان سرش رو چرخوند سمتم که یک آن حس کردم گردنش رگ به رگ شد! با چشم هام بهش ميگفتم "متاسفم"
فقط نگاهم ميکرد ،زدم زیر گریه و گفتم:
 متاسفم آرسام ،بابت همه چي!و تفنگ و درآوردم و سمت بابا گرفتم.
آرسام داد زد "نه" و دوید سمتم اما تا حس کردم بابا ماشه رو کشید و من هم شلیک کردم...
چشم هام رو باز کردم .دست بابا و پاي آرسام تیر خورده بود ،اگه یه لحظه دیر تر زده بودم ،قطعا تیر بابا خورده بود به هدف!
آرسام با التماسي که تو صداش موج ميزد ،گفت:
 فرار کن!همه سرگرم بابا شدن و انگار مارو فراموش کردن؛ سریع آرسام رو بلند کردم که پارسا با ماشین در رو شکست و اومد داخل.
آرسام رو عقب نشوندم و خودم هم پیشش نشستم و داد زدم:
 بدو سریع!پارسا چنان پاش رو رو پدال فشار داد که انگار ماشین از جا کنده شد!
وضعیت آرسام خیلي بد بود و باید ميرفتیم بیمارستان اما امکان داشت که پلیس ها عکس رو داده باشن تا مارو گیر بندازن...
یهو یاد صمیمي ترین دوستم افتادم ،سما!
سریع بهش زنگ زدم و قضیه رو براش تعریف کردم سما دکتر بود و گفت اسم یه بیمار دیگه رو رد میکنه براش فقط سریع
برسونیمش!
ی واشکي وارد بیمارستان شدیم و داخل اتاقي شدیم که سما به اسم یه خانوم رزرو کرده بود ،بعد یه عمل کوتاه از اتاق اومد بیرون
و گفت:
 خیالت راحت باشه! خوش بختانه به نقطه ي حساسي نخورده اما زود باید از ایران برید .اینجا دیگه واقعابراي شما امن نیست.ازش تشکر کردم و پرسیدم:
 کِي به هوش میاد؟با لبخند محوي گفت:
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 شاید دو ساعت دیگه...کل این دوساعت رو راه ميرفتم و به این فکر ميکردم که بچه هاي گروه من رو قبول میکنن یا نه؟!
پارسا هم به همشون زنگ زد و گفت که بیان بیمارستان...
دو ساعت بعد ،در اتاق آرسام:
آرسام عین بز زل زده بود به من و واقعا نمي دونستم چي باید تحویلش بدم تا دلش برام بسوزه!
تمام بچه ها تو اتاق جمع بودن و من شروع کردم:
 بچه ها لطفا تمام حرف هاي من رو گوش کنید و بعد قضاوتم کنید! من ،تارا تمنایي هستم ،دختر سرگرد حسین تمنایي...قرار بود به عنوان نفوذي عضو د ار و دسته ي شما بشم و چون کار خیلي تمیز بود ،به راحتي وارد شدم...
ساعت ها گفتم و گفتم از پشیموني هام از اینکه به گروه چقدر عالقه دارم و از شلیک آخر به پدرم به خاطر عشقي که به آرسام
دارم...
نفس عمیقي کشیدم و آماده هر واکنشي بودم .سرم رو بردم باال و بهشون نگاه کردم.
با قیافه هاي متعجب و عصباني به من نگاه مي کردند ،پریسا اومد جلو و گفت:
 تو واقعا یه پلیسي؟ تو به بابات شلیک کردي؟!دو ساعت بعد ،در اتاق آرسام:
آرسام عین بز زل زده بود به من و واقعا نمي دونستم چي باید تحویلش بدم تا دلش برام بسوزه!
تمام بچه ها تو اتاق جمع بودن و من شروع کردم:
 بچه ها ،لطفا تمام حرف هاي من رو گوش کنید و بعد قضاوتم کنید! من ،تارا تمنایي هستم ،دختر سرگرد حسین تمنایي...قرار بود به عنوان نفوذي عضو دار و دسته ي شما بشم و چون کار خیلي تمیز بود ،به راحتي وارد شدم...
ساعت ه ا گفتم و گفتم از پشیموني هام از اینکه به گروه چقدر عالقه دارم و از شلیک آخر به پدرم ،به خاطر عشقي که به آرسام
دارم...
نفس عمیقي کشیدم و آماده هر واکنشي بودم ،سرم رو بردم باال و بهشون نگاه کردم.
با قیافه هاي متعجب و عصباني به من نگاه مي کردند ،پریسا اومد جلو و گفت:
 تو واقعا یه پلیسي؟ تو به بابات شلیک کردي؟!چیزي نگفتم که صداي داد مینا بلند شد:
 حرف بزن لعنتي! تو نفوذياي؟!گفتم:
 آره!ساکت شدن ،حس مي کردم سکوت خیلي سنگیني بود ،خیلي سنگین ...که یهو آرسام ماسک اکسیژنش رو برداشت و گفت:
 ميدوني چقدر دوستت داشتم؟!حس کردم گوش هام اشتباه شنید ،یعني کال اشتباه شنید ...با تعجب نگاهش کردم که لبخند زد و گفت:
 اشکالي نداره! این یه بار رو ميبخشمت..سام از سکوت آرسام استفاده کرد و گفت:
 من هم ميبخشمت! تو براي ما سنگ تموم گذاشتي .من واقعا نميتونم در حقت بي انصافي کنم.novelfor.ir
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و لبخند کمرنگي زد.
آرسام گفت:
 پاسپورت ها دست کیه؟!من با تعجب بهشون نگاه ميکردم که نگار داد زد:
 پیش به سوي کانادا!از زبان آرسام:
درست یک سال از اومدن به کانادا گذشته بود و هر کدوم از بچه ها سرشون به کار خودشون گرم بود! خیلي کم تر هم رو
ميدی دیم و خبري از هم نداشتیم .با خوشحالي به تینا نگاه کردم که داشت طبق معمول پاي تلفن با زن داداشش غیبت داداشش رو
ميکردن.
اسم خواهر شوهر بد در رفته وگرنه پاش برسه دو تنه یه تیمن!
باالخره بعد از دو ساعت تلفني حرف زدن ،خانم رضایت دادن گوشي رو قطع کنن! با خنده گفتم:
 سوخت ها چه خبره چي ميگید مگه؟تینا یه چشم غره برام رفت و گفت:
 وا مگه چي گفتیم ،همش نیم ساعت هم نشد .نمي دونم چرا زمان واسه شما آقایون انقدر زود ميگذره!جفتمون خندیدیم و گفتم:
 خب یادت نره شب مهموني دعوتیم ها! یهو با تعجب برگشت سمتم و گفت: مهموني ،کي؟ کِي؟ کجا؟!از خنگیش قهقه اي زدم و گفتم:
 تو البد فوق لیسانس هم داري! چقدر باهوشي دختر ،به نیروي نظامي ایران لطف بزرگي کردي و پلیس شدي!تارا از حرص جیغ زد و افتاد دنبالم تا من رو مهمون مشت هاي وحشتناکش کنه و پشت سر هم داد ميزد:
 گفتم مهموني کي؟ زود باش بگو زود!همونطور که طول خونه رو ميدویدم ،داد زدم:
 نچ ،نچ .شتر در خواب بیند پنبه دانه! تا ثانیه آخر بهت نمي گم.که یهو صداي جیغ تارا بلند شد .سریع برگشتم سمتش و دیدم با بدجنسي تمام سالمه و فقط براي اینکه بهم برسه این ادا رو
درآوده .سریع پرید روم با خیمه زدنش گفت:
 ميکشمت! اصال نمیام .اونوقت وقتي تنها رفتي حالت جا میاد! تنها برم؟ واي تارا تاحاال کسي بهم خبري به این قشنگي نداده بود .شب کلي دختر خوشگل انتظارم رو ميکشه!یهو چشم هاي تارا اندازه نعلبکي شد و گفت:
 که اینطور! باشه یه جوري حرف ميزني انگار من به این خوشگلي رو زمین ميمونم.از زبان تارا:
سریع به خودم اومدم و دیدم عجب گندي زدم! چشم هاش قرمز شده بود و رگ گردنش متورم شده بود! هیچوقت نباید با غیرت یه
مرد شوخي کرد ...خدا مي دونه بعدش چه بالیي سرت میاد! عصبي بلند شد و جلوم نشست و گفت:
 یه بار دیگه تکرار کن تا دندون هاي خوشگلت رو توي دهنت خرد کنم عزیزم!novelfor.ir
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با اینکه حرف بدي زدم اما نمي خواستم کم بیارم ،چرا همیشه باید خانم ها کم بیارن؟ وسط این گیر و دار یادم افتاد مهسا امشب
مهموني داره! نگاهم به چشم هاي به خون نشته آرسام افتاد .بي توجه ،لبم رو با زبونم تر کردم و دوباره تکرار کردم:
 منم رو زمین نميمون...و با حس سوزشي در سمت راست صورتم از درد ،الل شدم و چشم هام رو بستم .حس نفس تنگي شدیدي بهم دست داد ،لعنتي!
تو این سال هیچ جوره نذاشته بودم آرسام بفهمه آسم گرفتم اما االن...
سریع گلوم رو گرفتم و شروع کردم به تقال کردن ،نميتونستم هیچي بگم .چشم هام لحظه به لحظه تار ميشد و آرسام رو ميدیم
که تند تند من رو تکون ميده و با داد ميگه:
تارا غلط کردم .توروخدا بگو چت شد؟ تو که خوب بودي!با لب هام شروع به لب زدن کردم :
 آ ...س ...م...قطعا فهمیده بود و با چشم هاي آغشته به ترس این کلمه رو تکرار کرد...
همون لحظه چشم هام بسته شد..
انگار توي سیاهي مطلق بودم! داشتم دنبال چیزي مي گشتم اما پیداش نميکردم .داد میزدم و اسم کسي رو صدا ميکردم که
نميشناختمش تا اینکه...
سریع چشم هام رو باز کردم .بدنم کرخت شده بود .روي تخت بودم و هي اینور و اونور رو نگاه ميکردم تا اینکه در باز شد...
آرسام با قیافه اي آشفته اومد داخل .انقدر از دستش عصباني بودم که حتي نميخواستم یه ثانیه نگاهم تو چشم هاي آبیش قفل
بشه...
با انزجار سرم رو برگردوندم و به پرده اتاق خیره شدم ،حس کردم یه نفر دستم رو گرفت و نشست کنار تخت .نميدونم چند
دقیقه گذشت تا اینکه با صداي گرفته اي گفت:
 از کِي آسم داري؟ انقدر غریبه ام که بهم زودتر نگفتي؟!با سکوتم جوابش رو دادم .دلم نميخواست نگرانم بشه همین ،دلم نميخواست به خاطر آسم ،با ترحم بیشتري باهام رفتار کنه
اما...
ادامه داد:
 روراست باش و بهم بگو باید چیکار کنم تا من رو قبول کني؟ مگه شوهرت نیستم؟تن صداش لحظه به لحظه داشت باالتر ميرفت .آخر تبدیل به داد شد و گفت:
 لعنتي! باید چیکار کنم قبولم کني؟ چرا مثل ماه هاي اول نیستي؟ چرا چشم هات ميگه دیگه من رو نميخواي؟!این حرف رو زد و دستش رو آروم از دستم کشید بیرون .سریع رفت و در رو بست...
خیلي دلم ميخواست بهش بگم ،اما خیلي چیز هارو نباید ميدونست .اینکه بچه دار نميشم ،اینکه ي ساله آسم دارم ،اینکه...
حیف ميدونم چقدر بچه دوست داره.
همیشه ميگه دلش یه دختر ميخواد که بشینه موهاش رو ببافه .چطوري ميتونستم راحت بزنم تو ذوقش و اذیتش کنم؟

لعنت به من!
روي آخرین انگشتم هم الک زدم و منتظر بودم خشک بشه .مي دونم هیچکدوممون هیچ رغمي براي رفتن نداشتیم اما چاره اي
نبود.
مهسا صمیم ي ترین دوست من بود و حاال به جشن نامزدیش نرم؟ اونوقت باید اسمم رو گذاشت بي معرفت ترین رفیق دنیا!
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کیفم رو برداشتم و رفتم پایین .آرسام تو اون کت شلوار چقدر خواستني شده بود! رفتم و سوار شدم که ناگهان گفت:
 یه وقت مزاحمت نباشم ،ببخشید باید تحملم کني.و پوزخندي حواله جملهاش کرد...
خب تارا این نتیجه پنهان کاریه ،حقته! سرم رو انداختم پایین و تو مسیر چیزي نگفتم.
بخش  A little braveاز  new empierسکوت خاصي رو داخل ماشین حاکم کرده بود.
صداي اهنگ آرامش ِ
آرامش بخش ترین اهنگ دنیا بود...
With December comes
the glimmer on her face
And I get a bit nervous
I get a bit nervous now
با ماه دسامبر میاد
درحالي که ناراحته
من یه کم مضطرب شدم
من االن یه کم مضطربم
In the twelve months on
I won’t make friends
with change
When everyone’s perfect
can we start over again
در عرض دوازده ماه پیش رو
من با کسي دوست نميشم
اما عوض ميشم
وقتي که همه خوب هستن
ميتونیم دوباره از اول شروع کنیم؟
The playgrounds
they get rusty and your
Heart beats another
ten thousand
times before I got the
chance to say
I miss you
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زمین بازیمون کهنه و قدیمي شده و
قلبت براي کس دیگه اي ميتپه
ده هزار بار قبل از اینکه تغییر کنم
گفتم که از دستت دادم
When it gets hard
I get a little stronger now
I get a little braver now
And when it gets dark
I get a little brighter now
I get a little wiser now
Before I give my heart away
وقتي که اوضاع سخت تر ميشه
من قوي ترم و شجاع ترم
و وقتي تاریک تر ميشه
من روشن تر و عاقل ترم
قبل از اینکه عاشق بشم
Well we met each other
at the house of runaways
I remember it perfectly
we were running on honesty
خوبه ما هنوز ميتونیم هم رو تو خونه ي تبعیدي ببینیم
من یادم میاد که خیلي خوب بود و ما ادامهاش دادیم
We moved together
like a silver lock and key
But now that your lock
has changed
I know I can’t fit that way
ما با هم مثل قفل و کلید بودیم
اما تو االن قفلت عوض شده
من ميدونم که دیگه نميتونم درستش کنم
The playgrounds
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they get rusty and your
Heart beats another
ten thousand
times before I got the
chance to say
I want you
با اعصابي داغون از ماشین پیاده شدم و در رو محکم بهم کوبیدم و رفتم داخل!
فقط صداي آهنگ بیس دار مي اومد و هاله نازکي از نور ،جمعي رو که داشتن با سرخوشي ميرقصیدند رو به نمایش گذاشته
بود.
رفتم و نشستم ،ناخواسته نگاهم به دختر و پسري افتاد که داشتن ميرقصیدن که ناگهان متوجه شدم پارسا و پریسا هستن!
لبخندي زدم .چند دقیقه اي محو این خواهر برادر بودم تا این که اومدن سمتم .پارسا با لبخند گفت:
 چه خبر؟ کم پیدایي تارا!پریسا با خنده حرفش رو تایید کرد و ادامه داد:
شور خودت و و اون شوهرت رو ببرن!
 راست ميگه .از وقتي شوهر کردي دیگه هیچ خبري ازت نیست .مردهِ
لبخند تلخي زدم و آهي کشیدم .اون ها نمي دونستن که زندگي من چقدر پر تالطم شده و دیگه خبري از اون عشق آتشین نیست!
دیگه خبري از اون دختر و پسر خوشبخت نیست...
همونطور که تو فکر بودم ،اصال متوجه اطرافم نشدم و اصال نفهمیدم آرسام کي به ما رسید و مشغول احوال پرسي با پارسا و
پریسا شد .نگاهم رو با انزجار ازش گرفتم و پارسا و پریسا که انگار فهمیده بودن خبري شده ،بدون حرف رفتن!
نشست پیشم و گفت:
 خب دیگه خانم انقدر لوسي که با اینکه ميدوني تقصیر خودته باز هم قهر ميکني ،خیلي بچه اي تارا ،خیلي...با اعصاب خرد نگاش کردم و داد زدم:
 اصال نميفهمي ،نميد وني از وقتي که هستي به غیر از اون چند ماه اول همش آرزوي مرگ کردم ،من به خاطر تو به بابامشلیک کردم ،از کشور فرار کردم و رو خانواده ام پا گذاشتم ولي تو چیکار کردي؟ فقط بلدي چند ماه با من خوب باشي و
بعدش...
دیگه ساکت شدم .خشم و نفرت رو از چشمهاي آرسام خوندم .حقیقتا ً بگم ،چیزي برام کم نذاشته بود .اما اوني که باید مي بود،
نبود.
همه چیز خوبه اما یهو ميبیني که یه جایي از زنگیت ميلنگه ،اما هر چي که فکر مي کنین ،نميفهمین لنگ زندگي کجاست؟!
و درست بر ميگرده به آدمي که تمام رویاهات رو کنارش ساختي! اون داره کم کاري ميکنه ،اون داره زیر قولش ميزنه.
بعضي وقت ها دلت ميخواد زندگي همش یه رویا باشه .دلت ميخواد هر جا که خسته شدي ،چشم هات رو ببندي و باز کني
ببیني همه چیز تغییر کرده...
اما این فقط یه رویاست .حقیقتا مثل تقدیر ،تقدیرم بدجوري من رو به بازي گرفت .بازياي که خیلي واقعي بود اما خب ،چارهاي
جز ساختن باهاش ندارم .تو زندگیم خوب یاد گرفتم که نميشه به جنگِ تقدیر رفت...
جنگ با تقدیر ،فقط تالطم زندگیت رو بیشتر ميکنه و به به سرنوشت اجازه ميده که دوباره تو رو عین یه عروسک خیمه شب
بازي به بازي بگیره!
راستش از جنگ با تقدیر به خیلي نتیجه ها رسیدم .به اینکه باید از خیلي چیز ها گذشت و حقیقتا ً آدمي گذشتن براش کار سختیه!
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هر چیزي که فکرش رو بکني از دست دادنش براي انسان کار سختیه کاش اینطوري نبود ،اما باشه قبول مي کنم .اما از این به
بعد دوباره با تقدیر مي جنگم .درست مثل قبل و هیچ کس نميتونه من رو به زانو در بیاره .این تقدیر رو خودم ميسازم!
موندن رو جایز ندونستیم و بعد یه تبریک کوتاه و شیک ،با آرسام برگشتیم خونه .وقتي رسیدیم خونه آرسام گفت:
 تارا بیا بشین روبه روم کارت دارم!بدون حرف رفتم و نشستم روي مبلي که دقیقا مقابل آرسا م بود .بعد از مکث کوتاهي آرسام گفت:
 بیا همه مشکالتمون رو حل کنیم .تو بگو چه توقع هایي از من داري ،من هم ميگم بیا خودمون رو براي عالقه اي که بینمونهست تغییر بدیم!
صحبت هاش منطقي به نظر ميرسید .اونشب نشستیم و صحبت کردیم ،نميدونم چندساعت طول کشید صحبتمون که باالخره
عالقه ي گم شده ي بینمون رو پیدا کردیم!
صبح با صداي زنگ گوشیم از خواب پریدم ،آرسام هنوز خواب بود و لبخند عجیبي رو صورتش بود! بعد اینکه گوشیم رو
جواب دادم ،صداي جیغ پریسا پیچید تو گوشي :
 تارا! گور به گور بشي ميدوني بار چندمه زنگ ميزنم؟ ببخشید .حاال بگو چي شده؟! به یاد قدیم ها با کل بچه هاي اکیپ ميخوایم بریم بیرون ،میاید؟مکث کردم .وقتي یاد قبل ها مي افتم ،واقعا احساس ذوق نوجووني درونم زنده ميشه! با خنده گفتم:
 البته! چهارپایتم حتما میایم .آدرس رو اس کن. چشم ،خداحافظ! خداحافظ...نگاهم به چهره معصوم آرسام افتاد و فکري شیطاني درونم رخ داد! سریع رفتم و یه پر آوردم و یه عالمه تیله!
اول تیله هارو ریختم کنار تخت و بعد آروم با پر شروع کردم قلقلک دادنش ،مي دونستم خیلي رو این مورد حساسه! یهو با صداي
داد از خواب پرید و از اونجایي که گوشه ي تخت بود ،بوم!
و صداي دادش بلند شد اما قبل اینکه بخواد تهدید کنه ،با بالش شروع کردم به زدنش و فقط ميخندیدم .دیگه نتونستم جلوي خودم
رو بگیرم و شروع به قهقه زدن کردم!
 تارا ميکشمت!با صداش به خودم اومدم و تا اونجایي که تونستم ،چهارتا پا قرض گرفتم و شروع به فرار کردن کردم!
همینطور مي دویدیم ولي خیلي فاصله کم بود .یهو پرید سمتم و شروع به قلقلک دادنم کرد .صداي خندهام تو کل خونه پخش شده
بود و بعد از چندماه دوباره فهمیدم خوشحالي چجور حسیه...
با صورت رفتم تو زمین .آخ صداي داد فرمانده بلند شد:
 تسا تو خجالت نميکشي؟ ميدوني بار چندمه داري گیر مي افتي؟ زودباش پاشو وگرنه تو کمتر از یک هفته بیرونت ميکنم!با گفتن پوفي زیر لب بلند شدم ...مطمئنم مامان بابا سرافکنده ميشن ! االن من یه مامور مني تو کانادا ام که پدر و مادرش
نميدونن هر روز دانشگاهش رو ميپیچونه و االن یه مامور مخفیه!
من یه دختر هیجده ساله ام به نام تسا! دختر آرسام و تارا! یه خواهر کوچیکتر دارم که شونزده سالشه و اسمش تیا هست.
اسم من رو مادرم انتخاب کرد که ميد ونم اصالتا با پدرم ایراني هستن اما اطالعي از اینکه چرا به کانادا اومدن ندارم! تقریبا یک
سال پیش تو کالس تکواندو بهم پیشنهاد شد بدون اینکه کسي بفهمه ،به سازمان جاسوسي کانادا موسوم به  csisملحق بشم! البته
بهم گفته شده بود که باید سه سال آموزشي بگذرونم و من ت و این یک سال فقط ضربه خوردم! اما با خودم عهد بستم تبدیل بشم به
بهترین نیروي موجود...
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فصل جدیدي از زندگي من شروع شده بود! طبق قراردادي ،معدل دانشگاه من کامل رد ميشد و به جاي اون ،هر روز راس
ساعت شیش تو قرارگاه حاضر ميشدم و انواع و اقسام تمرینات مختلف رو یاد ميگرفتم .به لطف خانوادهام زبان فارسي رو
حدودا بلد بودم .انگلیسي هم ک زبان مادري! طي این یک سال زبان آلماني و فرانسوي هم یاد گرفتم...
فرمانده به من بارها گوشزد کرده بود که از هوش باالیي برخوردارم و یه جورایي شگفت انگیزم! به من هم لقب  Wonderداده
شده بود.
من تو زمینه کامپیوتري هم مهارت خاصي داشتم! مادرم تارا هم مثل من بود .از لحاظ قیافه تقریبا به پدرم رفته بودم .چشماي آبي
داشتم و موهاي مشکي و پوست سفید اما نه مثل گچ! تیا نقطه مقابل من بود چشم هاي مشکي و موهاي مشکي و پوست گندمي و
البته اون هم از زیبایي خاصي برخوردار بود!
امروز قرار بود آخرین مرحله کارنامه دوم من شروع بشه! مرحله اول ،گروهي برگزار ميشد و ما باید با هم ،چند سیستم وارد
یه کارخونه ميشدیم.
بعد هر کدوم به صورت تکي وارد اتاقک هاي کنترل ميشدیم و اطالعات رو وارد فلش ميکردیم بعد هم یه نبرد تن به تن با
بهترین نیروهاي سازمان! در آخر هم نمرات مشخص ميشد .اون هایي ک زیر  Lميگرفتن ،باید یه سال دیگه رو دوباره پاس
ميکردن و دوره سه ساله اون ها ،تبدیل ميشد به یه دوره چهار ساله.
با عالمت پرچم سبز ،راه افتادیم .من با سه نفر دیگه که دختر هاي زرنگي بودن و یکیشون بهترین دوست من آلیا بود!
هک سیستم خیلي سریع انجام شد و در باز شد .قیافه ما واقعا دیدني بود حدود سیصد تا اتاقک تو در تو...
دستم رو بردم باال و به سمت اتاقک ها گرفتم .بچه ها سري تکون دادن و راه افتادن .قفل اتاق هارو با یه گیره سر باز کردیم و
هر کدوم وارد شدیم .ساعت رو تنظیم کردم سي ثاتیه ثانیه براي باز کردن رمز وقت گذاشتم و وارد اطالعات شدم .خیلي سریع
کپي پیست انجام شد و اتاق بعدي...
خیلي سریع تر از اوني ک انتظار داشتم ،تموم کردیم .از در اومدیم بیرون و چهار مرد قوي هیکل روبروي ما بودن.
فکم چسبید به زمین ،چاره اي نبود .دویدم سمتشون .خیلي حرفه اي بودن اما من هم سرآمد این ها بودم
با ضربه هاي پي در پي حواسش رو پرت کردم و ضربه آخر رو به گیجگاهیش زدم .یه لحظه غفلت و تمام...
بعد از شکست دادنش ،نباید به گروه نگاه ميکردیم .بدون اینکه بدونم داره چه اتفاقي ميافته ،در رو باز کردم و ناگهان وارد یه
هزاران شدم .خداي من این تو نقشه نبود! رفتم جلو و حیران به اطراف خیره شدم...
گاهي اوقات بازي هاي زندگي بیش از حد خسته کننده ميشه و این بازي زندگي من دیگه داشت جذابیت خودش رو از دست
ميداد!
باالخره تونستم م سیر درست رو پیدا کنم .بدو بدو به سمت خروجي رفتم .فرمانده با نگاه افتخار آمیزي داشت بهم نگاه ميکرد.
رفتم جلو کارنامم رو گرفتم "B " +با ذوق گفتم:
 یعني من قبول شدم؟فرمانده با خوشحالي گفت:
 براي ماموریت دوم آماده شو .دیگه وقتشه تا به کشور دیگه اي بري .این جزو سال دوم تو محسوب ميشه .اگه تو اونماموریت موفق بشي ،خیلي سریع جزو جاسوسان سازمان ميشي .در صورت شکست سریع به اینجا برميگردي .قبول ميکني؟
 قبول ميکنم.خانه:
آرسام :به سالمتي کجا؟
 بابا خیلي وقته بزرگ شدم! دیگه ميخوام یه سفر مجردي برم .این حق منه!تارا :متاسفم ،ما ازون خانواده هاش نیستیم! عمرا بذارم مجردي بري ،اون هم یه کشور دیگه .از تیا یادبگیر که کل دغدغه اش
درسشه...
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تسا :بسه ،بسه چقد درس؟ خسته شدم .دسامبر ميرم تو نوزده سال و شماها حتي نذاشتید یه شهر رو تنهایي مسافرت کنم .این چه
جور خانواده ایه؟ ما چرا باید فرق داشته باشیم؟ خسته شدم ،کافیه !
چمدون آبي ِ کاربنیم رو برداشتم و وسایل مورد نیازم رو آماده کردم .مطمئنم فردا صبح
بدو بدو رفتم تو اتاق و در رو بستم!
ِ
ميگن خوش بگذره!
صبح راس هفت بیدار شدم و چمدونم رو برداشتم .هنوز نميدونستم کدوم کشور قراره توسط من به خاک سیاه بشینه ،ولي
امیدوارم یه جاي خوش آب و هوا باشه!
 به به ستوان دوم امیر احمدي چه عجب یادي از ما کردي؟با لبخند به پدرم نگاه کردم و سریع بغلش کردم.
 بابا شرمندتم به خدا! ماموریت خیلي پیچیده بود ولي به لطف خدا و فرمانده اسماعیلي خوب گذشت. خداروشکر! پسرم مي خوام امشب با مادرت و برادرت یه سر بریم پیش پدربزرگت ،یه کم بهت افتخار کنه.با خوشحالي گفتم:
 چه عالي!از ماشین با خانواده پیاده شدیم و رفتیم داخل خونه پدربزرگم با خوشحالي اومد سمتم و بع ِد کلي بوس و بغل دوباره بحث تکراري
ازدواج من رو پیش کشید:
 پسرم دیگ بیست و پنج سالته ،نميخواي ازدواج کني؟ یادمه هم سن تو بودم ،پدرت رو داشتم.دوباره غم تو چهره پدربزرگ موج زد و من همیشه تعجب ميکردم که چي انقدر اون رو آزار میده...
بعد کلي بگو بخند برگشتیم و من رفتم به اتاقم .دلم براي اتاق تنگ شده بود .خسته خودم رو روي تخت انداختم و همون لحظه
صداي تق تق در بلند شد.
نشستم روي تخت و گفتم:
 بفرمائید؟در باز شد و آرمان وارد شد .لبخندي به داداش سیزده سالهام زدم و گفتم:
 بیا اینجا ببینم داداش کوچولو! چه خبر؟ آرمان با کتابي توي دستش اومد و نشست رو تخت و گفت: داداش خیلي دلم برات تنگ شده بود .ميشه انقدر ماموریت نري؟با لبخندي گفتم:
 من نرم کي بره؟ حاال چي شده دلت براي من تنگ شده؟ نکنه پول ميخواي!آرمان لبخندي زد و گفت:
 راستش ،اتفاقي این کتاب رو پیدا کردم یعني این آلبوم رو...متعجب آلبوم رو گرفتم و بازش کردم .کلي خاک داشت و یه سري برگه هاش زرد شده بود .با کنجکاوي ورق زدم این بابامه،
ولي این دختر کیه؟ به چهره اش دقیق شدم .چشم هاي عسلي و موهاي روشن .چقد شبیه مادربزرگه ...نکنه!
تند تر عکس هارو ورق زدم ،درسته! این دختر حتما خواهر پدره .دختر توي عکس با ورق زدن آلبوم ،بزرگ و بزرگ تر
مي شد و در آخر عکسي از اون توي لباس مقدس پلیس بود و زیرش نوشته بود تارا احمدي!
با سرعت وارد سیستم شدم .این سریع ترین راه براي پیدا کردن اطالعات این دختر بود .خداي من درست حدس ميزدم! پس
ایشون عمه بنده تشریف داشتن .مامور مخفي پلیس!
خط آخر اطالعات داغونم کرد.
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حاال فهمیدم چرا انقدر با سرسختي استخدام شدم ،پس عمه من ي خیانت کار بوده .حس کردم چیزي درونم شکسته شد .پس این
همه سال علت پچ پچ هاي پشت سرم ،وجود یه خیانت کار توي فامیل بوده.
هم خون من ...اخم هام در هم شد .رفتم خونه و با عصبانیت سمت بابام رفتم و نشستم پیشش .بابا با متانت همیشگیش داشت
مطالعه ميکرد .سریع عکس تارا رو گرفتم جلوش و گفتم:
 خواهرت! درسته؟چشم هاي عسلیش ،رنگ وحشت گرفت ،عکس تارا رو ازم گرفت و بهش خیره شد .حس دلتنگي عمیقي رو از نگاهش خوندم.
پس پدر هنوز خواهرش رو فراموش نکرده بود .پدر با لبخندي لب گشود و گفت:
 این خواهر کوچولوي منه ،اسمش تارا بود و یه شیطون واقعي بود...ساعت ها گذشت و گذشت و پدر از بزرگ شدن تارا برام گفت از پلیس شدنش و عاشقیش ...پدر ادامه داد:
 تو هنوز عاشق نشدي ،وقتي عاشق بشي ،تارا کوچولوي من رو درک ميکني.با حیرت به پدر خیره شدم .چطور ميتونست اون خیانت کار رو خواهرش بنامه؟!
هضم این قضیه خیلي برام سخت بود .ناگهان لرزش چیزي تو جیبم رو حس کردم .گوشیم رو درآوردم ،فرمانده بود و این یعني
ماموریت جدید!
از زبان تسا:
از فرودگاه خارج شدم ،انتظار این رو نداشتم.
ایران!
امیر:
به صحبت هاي فرمانده با دقت گوش دادم .پس کانادا واسه ما سوغاتي فرستاده بود .جاسوس! پس ما هم با کمال میل جواب
ميدیم.
تسا:
کاغذ توي جیبم رو در آوردم و آدرس هتل رو براي راننده تاکسي خوندم .با کنجکاوي به اطراف خیره شدم پوشش این آدم ها
خیلي برام جالب بود .یکي کل بدنش پوشیده بود ،یکي لباس هاش رو در مي آورد ،سنگین تر بود .یکي فقط موهاش بیرون بود و
یکي دیگه...
عجیبه که به این کشور ميگن اسالمي ،چون هیچ تفاوتي با کانادا نداره! با تعجب پرسیدم:
 چرا به کشور شما ميگن اسالمي؟راننده که پیرمردي با چهره اخمالو بود ،گفت:
 من نميدونم دخترم ،فقط ميدونم کشور ما اسم اسالم رو داره.جلوي هتل نگه داشت .تشکر کردم و پیاده شدم و باالخره اتاقم رو پیدا کردم و وارد شدم" .سالم خونه ي موقت من! هِلو ماي
هوم"
چمدون رو با حوصله چیدم و لپ تاب رو باز کردم .خیلي سریع جذب اطالعات رو شروع کردم و گوشیم رو زدم شارژ.
مرحله ي اول این بود که رابط خودمون رو تو ایران پیدا کنم .بعد از چت سریع با فرمانده ،متوجه شدم امروز ساعت نه شب به
مالقات من میاد .پس من وقت داشتم یه کم ایران گردي کنم!
دوربین عکاسي و یه دفترچه برداشتم و لباس هام رو پوشیدم و راه افتادم.
تو خیابون قدم ميزدم و به اطراف نگاه ميکردم .نگاهي به کارت جعلیم انداختم .از امروز من یه شهروند فرانسوي ام که براي
گذراندن اوقات فراغت به ایران اومده.
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اسم و فامیلیم هم به کِالرا راسل تغییر کرده بود .خودم رو دوباره تو آینه دید زدم ،واقعا براي این قیافه جدید ذوق زده بودم .چشم
هاي آبیم با لنز عسلي پوشیده شده بود و موهاي مشکیم رو خرمایي کرده بودم .قیافم رو کامال مثل مامانم کرده بودم .بدجور
دلتنگش شده بودم ولي قانون اول گروه این بود که احساساتت رو بکشي و نذاري مانع نرسیدن به هدفت بشه...
ساعتم رو نگاه کردم ،دقیقا ساعت راس پنج بود و هنوز کلي وقت واسه خوش گذروني...

***

 -فرمانده شما حتي از جنسیت اون ها ه م اطالعي ندارید ،حاال انتظار دارید ما بتونیم گیرش بندازیم؟!

 بله! مطمئنم ما مي تونیم .یکي از جاسوس هاي ما به نام آلما فقط تونست اطالع بده که جاسوسي ارسال شده .خودت کهمي دوني ،اون ها فضاي امنیتي باالیي دارن .نميتونه ریسک کنه و همه چیز رو بر باد بده.

 -بله مطلع ام.

 حاال برو با سرهنگ مرادي ،لیست کسایي که وارد ایران شدن رو بگیرید و ببینید کي از کانادا اومده؟ البته احتمال اینکه تغییرملیت هم داده باشه خیلي باالست .به هر حال کار رو به شما مي سپارم.

 -چشم فرمانده!

***

خداي من! انقدر مشغول خوش گذروني بود م که همه چي یادم رفت .ضربه اي به سرم زدم اینجا کجاست االن؟ من باید االن هتل
اسپیناس باشم خدایا...

ساعت بیست و سه بود و من هنوز حیرون تو خیابون ميچرخیدم و تنها چیزي که از آدرس هتل یادم بود ،اسم سعادت آباد بود.
سریع رفتم پیش یه راننده تاکسي .خودشه این راهش بود .تا اومدم حرفي بزنم ،متوجه شدم که کل پول هایي که آووردم رو خرج
کردم!

انگار یه سطل آب یخ خالي کرده باشن روم ،وا رفتم و به یکي از مغازه ها تکیه دادم .اواسط آذر ماه بود و چند روز دیگه تولدم
بود ...دسامبر ،ماه دوست داشتني که من درونش متولد شدم.

پس مي شد آذر! حتما تا االن رابط رفته و من شانس خودم رو براي دور زدن یه سال تمرین از دست دادم! آخه چرا انقد احمقي تو
دختر؟!

امیر:
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بي حوصله رانندگي ميکردم و تنها هدفم رسیدن به خونه بود و خواب...
دلم مي خواست چند سال بخوابم و بخوابم و ببینم دنیا قراره چه شکلي بشه .همینطور که غرق افکار خودم بودم ،صداي داد چند
نفر رو شنیدم .دقیق تر شدم به گوشه خیابون ،یه دختر با تمام وجودش داشت چند تا مرد رو ميزد سریع ماشین رو به شکل
ناجوري زدم کنار و پیاده شدم و شروع به دفاع از اون دختر کردم.
انقدر کتک خوردن که خودشون پا به فرار گذاشتن .سریع برگشتم و به دختر نگاه کردم و سر جام خشکم زد .تارا؟!
تسا:
این پسره هم داره بد نگاه ميکنه  ،وقتشه بزنم ساختمون اینم بیارم پایین تا اینکه یهو لب زد "تارا"
اسم مادرم؟ این پسر هرکي بود ،مادر من رو ميشناخت .با تعجب گفتم:
 تو مادر من رو ميشناسي؟رنگ پسره پرید و کم مونده بود پس بیفته سریع رفتم جلو و دستش رو گرفتم و تند تکونش دادم:
 آقا با توام ،گفتم تو مامان من رو ميشناسي؟با اخم دستش رو کشید و گفت:
 تارا احمدي درسته؟با لبخند گفتم:
 وایي تو فامیل مني؟!پسره با نیشخند گفت:
 جالبه! پسرعموي خودت رو نميشناسي؟البته حق هم داري .یه خیانت کار بایدم از خانوادهتش شرم داشته باشه و اون ها روحتي معرفي نکنه .مادرت یه خیانتکـ...
همینطور که نفس نفس ميزدم و صورتم از حرص قرمز شده بود ،داد زدم:
 یه بار دیگه درباره مامانم زر زر کني ،یه بالیي سرت میارم که حال کني ،فهمیدي؟!داناي کل:
امیر با سیلي که از تسا خورده بود به بد ُ
شکي رفته بود و اصال نميفهمید تسا چه ميگوید .اما فقط ميدانست که زیاده روي کرده
بود و نباید جلوي یک دختر ،حرف بدي درباره مادرش بزند!
امیر :خانوم معذرت میخوام نباید اولین دیدار فامیلي رو اینطوري شروع ميکردم ،من امیرم ،پسر عموت.
تسا که از تعجب دهانش باز مونده بود گفت:
 اوه بله من هم!و تا اومد اسمش رو بگه ،یاد هویت مخفیش افتاد و بي اختیار گفت:
 کالرا راسل هستم.امیر که اطالعي از آرسام نداشت ،حدس زده بود که فامیلي آنها بعد از رفتن به کانادا تغییر کرده و گفت:
 خب ،نميخواي بریم تا عموت رو ببیني؟تسا با خوشحالي سمت ماشین امیر رفت ولي چن د قدمي نرفته بود که با صورت به زمین اومد! بله امیر تالفي خودش رو با
گرفتن الیي تمام کرد! تسا بلند شد و با اخمي به امیر سوار ماشین شد.
همیشه دلش ميخواست عمو یا خاله یا کال کس و کاري داشته باشه ولي فکر ميکرد هم مادرش ،هم پدرش تک فرزند بودن و از
طرفي حرف زدن در رابطه با خانواده ممنوع بود...
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مردي با چشم هاي عسلي و موهاي سفید و صورتي که کمي چروک داشت ،با همسرش که با تمام وجود زیبایي چهره اش رو
مي شد حس کرد ،به من خیره شده بودند و من همچنان ماتم برده بود این مرد ته چهره اي از مادرم داشت .ناگهان مرا در آغوش
کشید.
حس کردم زمان متوقف شد ،چه آغوش آشنایي بود! چقدر حس امنیت و آرامش داشتم .چشم هام رو بستم و گفتم:
 سالم دایي بزرگه حالت خوبه؟داییم با چشم هاي اشکي من رو از خودش جدا کرد و با لبخند گفت:
 ببین خواهر زاده من رو چقدر بزرگ شده ،چقدر شبیه مادرشه ،واي محیا نگاهش کن! چقدر دلم مي خواست ببینمش...لبخند زدم و یادم افتاد من لنز گذاشتم و حرفي که نباید مي زدم رو زدم:
 نه عمو جون ،من بیشتر شبیه بابامم .اون هم تو خوش قیافگي چیزي کم نداره ،جنتلمنیه واسه خودش!و سریع لنز هام رو درآوردم و قیافه وا رفته دایي و زن دایي که حاال فهمیدم اسمش محیا هست رو دیدم .با تعجب سر برگردوندم
و دیدم امیر هم چندان وضعیت خوبي نداره و اخم عجیبي تو صورتش جا خوش کرده!
قضیه چیه! این ها با پدر من دشمني اي چیزي دارن؟ با تعجب گفتم:
 چیزي شده! بابا آرسام من کاري کرده دایي؟عمو که حدس زد من چیزي نمي دونم ،لبخند زورکي زد و گفت:
 نه دخترم!یهو محیا خانوم گفت:
 واي گلم چرا سرپا وایستادي؟ بیا بشین دورت بگردم!و من هم که با الفاظ محبت آمیز بیگانه بودم ،لبخند زدم و سریع پالس شدم و رو به آرمان گفتم:
 شازده چرا ساکتي؟ از وقتي این شخص محترم جلوت پا به عرصه گیتي گذاشته ندیدیش ،حاال باید اینجوري شکل عالمتتعجب نگام کني؟
آرمان شونه هاش رو باال انداخت و گفت:
 محض اطالع بنده وقتي شما پا به عرصه گیتي گذاشتي ،سلول هم نبودم .مي دوني چندسال ازت کوچیکترم؟ اونموقع اصننبودم ببینمت .من سیزده سالمه!
چشم هام رو درست کردم و گفتم:
_ وا! خب فقط یه سال ازم کوچیکتري.
و صداي خنده همه بلند شد...
تسا :برو برو لعنتي گریزمن ،دیگه پیر شدي لعنتي!
آرمان با خوشحالي دسته رو باال پایین کرد و گفت:
جون دلم رونالدو بازهم یونتوس ،تیم مغرور اتلتیکو
 بازهم بردم ،باز هم بردم ،براي بار صد و سي و هفتم من برنده شدم.ِ
مادرید رو درب و داغون میکنه!
تسا :هي هي َجو نده! بیا یه دست دیگه بازي کنیم ،مشخص ميشه .همش شیش تا گل زدي انگار چیکار کردي؟ بچه پرو!
آرمان :باشه بریم.
?Ready
آرمان :اوه کالرا مثل اینکه دست کم گرفتمت البته شاگرد خودمي!
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کالرا :تو چقد پرویي بشر ،بازي مشاوره ميبینیم کي ميبره؟!
و در همون لحظه محیا رسید و گفت:
 بچه ها پاشید دیگه ،ظهر شده بیاید بریم ناهار بخوریم .از صبحه دارید بازي ميکنید ،کور مي شید ها!کالرا همانطور که زبانش را براي حفظ تعادل بیرون نگه داشته بود و گویا با دسته کشتي مي گرفت ،گفت:
 اوکي ،اوکي محي جون االن میایم.آرمان هم از استرس چهار زانو نشسته بود و سعي ميکرد تاک تیک تیم را حفظ کند و در فوتبال به یک دختر تازه کار نبازد!
در همان حین امیر وارد شد.
از زبان امیر:
خسته و کوفته از سرکار برگشتم ،پیدا کردن این جاسوس کانادایي سخت ترین کار ممکن بود .ناگهان با صداي داد و بیداد دو نفر
از جا پرید و بدو بدو وارد خانه شد و ناگهان با صحنه مقابل رو به رو شد.
کالرا با تاپ مشکي و شلو ار ورزشي مشکي با خطوط سفید در حال سروکله زدن با دسته و بازي psبود و آرمان با فاصله
نشسته بود و سعي داشت جدال پر تالطم بینشان هر چه زودتر تمام شود!
امیر که شاخک هاي دو متري اش بیرون زده بود با بهت به صحنه رو به رو خیره شده بود .احساس ميکرد هیچ تواني براي
ت کان خوردن ندارد .از نظر او کالرا با این همه جیغ جیغ هایش فقط یک دختربچه بود و سن هیجده سالگي برایش زیادي بود!
با داد امیر سرو صداي کالرا و آرمان خوابید:
 اینجا چخبره؟!تسا :او! چیه داد و بیداد ميکني؟! داریم مثل دوتا بچه آدم بازي ميکنیم دیگه ،چته ضدحال!
امیر :من با بازي شما مشکلي ندارم این چه وضع گشتن هست تو خونه! درضمن چرا بدون اجازه شلوار من رو پوشیدي؟
تسا که تازه متوجه سوتي شدیدش شده بود ،گفت:
 اوال من هرجور بخوام ميگردم و تو حق نداري چیزي بهم بگي ،دوما خب شلوار نداشتم مامانت بهم داد گفت کِشش خوبه.چیه حاال؟
امیر هم کم نیاورد و گفت:
 همین االن درش بیار!کالرا هم که عین خیالش نبود دستش رفت سمت شلوار و امیر سریع گفت:
 اینجا نه! برو ،برو ،اینجا نه!اما کالرا خوب مي دونست که زیر این شلوار ورزشي گشاد ،یک شلوار اسلش صورتي است و بي هیچ استرسي شلوار رو پایین
کشید و پرت کرد رو کتف امیر و گفت:
 خسیس!و با گفتن "ایشي" از کنارش گذشت!
قیافه امیر دیدني بود ،رنگش مثل گچ شده بود و به نقطه اي که کالرا چند دقیقه پیش حضور داشت ،خیره مانده بود این دختر یک
مزاحم واقعي بود!
امیر موقع ناهار ،تمام حرکات و رفتار هاي تسا را زیر نظر گرفته بود و تو ذهنش نقشه ميکشید تا یکبار براي همیشه اون رو
سر جاش بنشونه!
ناهار تموم شد و تسا (کالرا) با عجله ظرف خودش را در ظرفشویي گذاشت و بعد از تشکر کوتاهي رفت! محیا دهانش باز
مونده بود نه تعارفي نه چیزي ،شگفت انگیز بود!
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ساعت هفت شب شده بود و فوتبال مورد عالقه امیر شروع شد "یوونتوس و میالن"
تسا با قیافه متفکري نشسته بود و نميدونست چجوري بگه که ميخواد بازي "اتلتیکو مادرید و نانسي" را تماشا کند! بازي
یوونتوس شروع شد و صداي امیر مانند کشیده شدن صداي چنگال روي بشقاب در ذهن کالرا بود!
امیر:
 کریس رونالدو مثل ببر وحشي دنبال توپ میدوئه و باالخره به دستش میاره ،همون لحظه پاس میده فدریکو برناردسکي و گل!گل! چه میکنه با این پاس گل دمت گرم کریس!
تق
آنتوني گریزمان مسیر حرکت خودش رو تغییر ميده و..
امیر :تو االن چیکار کردي؟
تسا :زدم کانال مورد عالقم تا آنتوني جونم رو ببینم.
امیر :هه چي ميگي؟ دو روزا اومدي صاحبخونه شدي؟ بده من کنترل رو!
تسا :معموال حرف هاي تو توي بي اهمیت ترین بخش شنوایي گوشم وارد ميشه و در کسري از ثانیه از اون یکي گوشم خارج
ميشه پس وقتي دایي ميگه دلم نميخواد اصال بدم .تو یکي ببند عمرا کنترل رو بدم!
امیر که از حرص قرمز شده بود بلند شد و گفت:
 یک ،دو...و به قیافه ریلکس کالرا خیره شد و گفت:
 یک نشه سه ها!تسا :مثال قراره چي بشه؟ دستگیرم کني آق سرهنگ؟ برو بابا من از هیچکس تو زندگیم نميترسم ،این رو آویزه ي گوشت کن
بیبي!
امیر حمله کرد سمت تسا و تسا با یک حرکت جانبي از دسته مبل پرید اونور و امیر با مخ رفت تو مبل!
صداي قهقه تست همه جارو پر کرد و گفت:
 برو الال کن ،وقت خوابت گذشته .اشتباه ميري تو در و دیوار کار دستمون ميدي ها ...برو برو!نیمه اول با بازي یوونتوس و نیمه دوم با بازي اتلتیکو مادرید گذشت! بازي تموم شد و همون لحظه دایي از سرکار اومد و گفت:
 بریم شهربازي؟ ميخوام تهران رو به کالرا نشون بدم!با خوشحالي پریدم بغلش و گفتم:
 مرسي دایي جونم!و سریع رفتم به اتاقي که به من اختصاص داده شده بود و کاپشن مشکي با خز طالییم رو درآوردم و شلوار اسلش مشکي.
به خاطر اینکه زیاد گرم نباشه ،زیرش یه تیشرت پوشیدم .رژ صورتي کمرنگ زدم و اومدم بیرون و داد زدم:
 من آماده ام! چشم مامانت روشن! به ما چه؟!برگشتم و چشم غره اي واسه این پسر مغرور چشم خرمایي رفتم! راستي هیچ وقت نکردم رو این آدم تمرکز کنم ،یه کافشن
مشکي پوشیده بود با یه یقه اسکي مشکي و شلوار مشکي سوتي زدم و گفتم:
 مگه داریم ميریم قبرستون به مرده ها سر بزنیم؟یهو اخم کرد و برگشت سمتم و گفت:
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 نه که جنابعالي گلبهي پوشیدي!پوزخند زدم و گفتم:
 پس گلبهي دوست داري؟چشم هاش گرد شد و گفت:
 چي؟ وایسا ببینم تو...دایي :بریم بچه ها؟
محیا خانوم با اینکه چادر پوشیده بود ،اما تیپ شیکي زده بود .مانتویي زرشکي و روسري ترکیبي زرشکي مشکي و شلوار
مشکي و کیف و کفشش هم ست زرشکي بود .لبخندي زدم و دایي رو برانداز کردم .اون ها هم تیپ قشنگي زده بودن که حوصله
توصیف نداشتم .خالصه که خانواده خوش تیپي بودن تا اومدم راه بیفتم ،محیا گفت:
 عزیزم شالي چیزي!؟با خنده گفتم:
 واي راس ميگي!و سریع از تو اتاق کاله کپ مشکیم رو برداشتم که روش با نگین نوشته بود  NYبا ذوق این رو سرم گذاشتم و دوباره قیافه
بانمکم رو برانداز کردم و راه افتادم...
 جون بابا! چقدر اینجا باحاله. تسا اینجا ایرانه ميشه انقدر بلند این الفاظ رو به کار نبري؟ درضمن ،کي این هارو یه روزه یادت داده؟از زبان تسا:
آرمان بیچاره دوخت و آرمان دست هاش رو به
لبخند شیطاني زدم و به آرمان نگاه کردم .ناگهان امیر نگاه غضبناکش را به
ِ
نشانه تسلیم باال آورد و گفت:
 مدیوني اگه فکر کني من یادش دادم!و صداي خنده آرمان و تسا بلند شد...
دایي گفت:
 من و محیا خانوم دیگه بریم به یاد ایام جووني خوش بگذرونیم ،شما جوون ها هم با هم خوش باشید!آرمان :تنها شدیم رفت ،تسا بزن قدش.
و صداي امیر دستان تنها را با فاصله نگاه داشت.
امیر :خب حاال که مسئولیت شما دست منه ،پا چپ بذارید...
و ناگهان فریاد زد :مستقیم برميگردیم خونه!
و به سمت ترن هوایي حرکت کرد.
از زبان تسا:
 واي یا مسیح!آرمان :تو مسیحياي کالرا؟
 البته که نه ،من یه مسلمونم .ولي خب تا اونجایي که اطالع دارم ،حضرت مسیح هم از پیامبر هاي ما بوده مگه نه؟ درسته ولي تا امام هاي ما مقدم به اونا هستن ،نباید به پیامبر هاي ادیان دیگه فکر کنیم!novelfor.ir
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بیخیال صحبت هاي گنگ آرمان شدم و به این فکر کردم که باید بگم که از ترن هوایي به حدي وحشت دارم که اگه فقط یه دور
سوار بشم ،باید برم زیر سرم!
نه نه اونوقت امیر من رو دست ميندازه و میگه دختري با شیش متر زبون از ترن ميترسه!
کمربند ترن رو بستم و به امیر که کنارم نشسته بودخیره شدم .آرمان به بهانه هاي مختلف پیچوند و رفت پیش مامان ،باباش و من
مظلوم باید این قضیه رو متحمل ميشدم!
تو دلم شروع کردم به صدا زدن امام ها اما یهو فهمیدم حتي اسم امام چهارم هم یادم نیست و تا بیشتر از این خجالت زده خدا و
چند هزار فرستادش نشدم ،این قضیه رو تموم کردم!
شروع شد ،آروم آروم و یهو ...شروع به جیغ زدن کردم به طوري که امیر با جفت دستاش در گوش هایش را گرفته بود و
سخت فشار ميداد!
به فرانسوي و ناخواسته شروع به حرف زدن کردم:
J'avais tort Gosh!Aide moi Aide !moiTiens bonTiens bon
امیر برگشته بود سمتم و بلند بلند ميخندید و ميگفت:
 انقدر خدارو قسم نده! فک نکنم کسي بلد باشه فرانسوي و نگهش داره!با تعجب برگشتم سمت امیر و ناگهان چشمان اشکي من رو دید و از تعجب نزدیک بود شاخ دراره! یهو دستم رو گرفت و گفت:
 نترس ،نترس .االن وایمیسته هي من اینجام ها!با خنده نگاهش کردم .انقدر محو این قیافه مردونه بودم که اصال نفهمیدم کي ترن ایستاد! خندید و گفت:
 چیه؟ نکنه عاشقم شدي!قهقهي بلندي زدم و گفتم:
 -عشق؟ این کلمه وجود نداره!

چشم هام رو ب از کردم و چندبار پشت سر هم پلک زدم ،خیلي خوابم میومد اما پاشدم و ایمیل هام رو چک کردم .همون طور که
انتظار داشتم از جاسوسي برکنار شدم و ميتونم با اولین پرواز برگردم!
بیخیالش! حاال یه سال دیگه تمرین ميکنم مگه چي ميشه؟ بلند شدم و دوباره نگاه این اتاق کردم واقعا عاشق این خانواده هایي
بودم که همیشه یه اتاق اضافه دارن! دیوار اتاق ،رنگ مالیم لیمویي زده شده بود .رنگ مورد عالقه من! ناگهان چشمم به ایمیل
بعدي افتاد ،بابا! خداي من انگار کال یادم رفته بود خانواده اي دارم .با هیجان با پدرم تماس گرفتم:
 فکر کنم اشتباه گرفتید خانوم محترم! باباي مهربونم ،ببخشید یادم رفت دیگه قهر نکن! آره! کسي رو ميشناسي که خانوادش یادش بره؟ من! قانع شدم. چطوري بابا آرسام من! مامان تارا چطوره؟آبجي کوچولوي بي ریختم چطوره؟ همه خوبن و دلتنگ دخترم! اونجا چیکار ميکني؟ کدوم هتل رفتي؟ اول حدس بزن کي رو پیدا کردم بابا! دایي رو داداش مامانم ،آرتا!تسا:
حس کردم بعد گفتن این جمله نفسش قطع شد! یعني چي؟ مگه ميشه االن با هیجان نگه "واقعا راست ميگي؟"
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 تسا تو چجوري اون هارو پیدا کردي؟ همین االن برميگردي کانادا!و قطع شد...
ذهنم درگیر شد ،یعني چي؟ یاد حرف هاي اونشب امیر افتادم ،مادرت یه خیانتکاره! یعني چي؟ خیانتکار! سریع از اتاق خارج
شدم .دایي رفته بود سرکار و زن دایي هم معلم بود .آرمان هم مدرسه ،و این یعني من خونه تنهام! چون قطعا امیر پلیسه هم
سرکاره.
ناگهان صداي تق تقي از دستشویي اومد ،سریع رفتم مثل گیسو کمند یه ماهیتابه از تو آشپزخونه برداشتم و کنار در ،کمین
نشستم.
یهو در دستشویي باز شد و با ماهیتابه محکم زدم تو سر فرد جلوم و اون بیهوش روي زمین افتاد! چشم هام رو باز کردم و رفتم
ج لو و با جسم بي هوش امیر رو به رو شدم که دهنش پر از خمیر دندون بود و مسواک هنوز تو دستش بود!
اه لعنتي ِ چندش! مگه تو دستشویي کارت رو تموم نميکني؟ حالم رو بهم زدي! یهو به خودم اومدم و دیدم فاجعه بزرگتري در
پیش دارم؛ من زدم تو سرش و اون بیهوشه!
زانوهام رو بغل کردم و نشستم باال سرش .حاال چه خاکي تو سرم بریزم؟ اگه بمیره چي؟ اَه خاک تو سرت تسا که فقط بلدي گند
بزني اه!
بعد از چند دقیقه دیدم داره پلک هاش رو محکم به هم فشار مي ده .خیلي خوشحال شدم ،آروم چشم هاش رو باز کرد و من باز
ذوق باال سرش نشستم و گفتم:
 امیر! امیر پاشو ،حالت خوبه؟بلند شد و به سختي نشست و دستي به سرش کشید و تا به خودش اومد سریع رفت دستشویي تا دهنش رو بشوره .بیچاره با اون
خمیر دندون نعنایي احتماال تا حاال حسابي زبونش سوخته! اومد بیرون ،سریع رفتم سمتش و گفتم:
 چي شد؟ خوبي؟نگاهم کرد و گفت:
 سرم خیلي درد ميکنه .یادم نمیاد چي شد؟! اون ماهیتابه دست تو چیکار...و یهو دیدم با تعجب به من زل زده سریع یه نگاه به خودم کردم ،مشکلي نداشتم؛ یه دامن و تاپ مشکي تنم بود .سرم رو گرفتم
باال که دیدم سرش رو انداخته پایین و یهو با صداي خشني گفت:
 برو لباست رو عوض کن ،کسي بهت یاد نداده جلوي پسر اینجوري لباس نپوشي؟اعصابم خورد شد دستم رو به کمرم زدم و گفتم:
 به هیچ کسي ربطي نداره من چجوري لباس مي پوشم! حاال ام از جلو چشم هام دور شو.تا به خودم اومدم ،دیدم محکم من رو به دیوار پشت سرم زد و گفت:
 دختر بچه با من اینجوري حرف نزن یه کاري ميکنم حسابي پشیمون بشي ها!و با خنده اي از من دور شد .روي زمین لیز خوردم و با وحشت به جایي که چند ثانیه پیش ایستاده بود خیره شدم اون ،با من
شوخي کرد؟ آره این حتما یه شوخي بوده؛ اما اون چشم ها ،چیزي فراتر از یه شوخي بود.
دوباره نگاهي به خودم کردم ،فکر کنم این ایرادي نداشت! یه یقه اسکي مشکي بلند که تا باالي زانوم بود و شلوار مشکي نگاهي
به شال توي دستم کردم ،یعني الزم بود؟ شال رو با بیحالي روي سرم انداختم و به خودم زحمت پوشوندن موهام رو ندادم و گفتم
"همین که هست کافیه دیگه" با استرس رفت م بیرون و به سمت آشپزخونه رفتم امیر روي صندلي نشسته بود و سرش رو ماساژ
ميداد! کمي نزدیک تر شدم و گفتم:
 ميشه بگي مادرم چرا رفت کانادا؟_هه! ميخواي بشنوي؟
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امیر نگاه سرد و خشکي بهم انداخت و گفت:
 مادرت نیروي پلیس بود که چندسال پیش براي یه ماموریت سِري و مهم به عنوان یه مامور مخفي وارد یه گروه ميشه...با هر لحظه گفتنش ،قیافه من متعجب تر ميشد! مادر من پلیس بوده؟ با بهت منتظر جمالت آخرش بودم...
 و با پدرت به کانادا فرار ميکنه!باباي من یه خالفکا ر بوده! خداي من حلقه اي از اشک تو چشم هام پدیدار شد و نگاه پرتحقیر و تمسخر امیر رو روي خودم حس
کردم و با تک تک کلماتش خوردتر شدم.
 هه! تو دختر یه خالفکاري ،مادرت حتي واسه ازدواجش اجازه هم نگرفت! تو یه ح...قبل اینکه کلمه آخر رو بگه ،دست هام رو گذاشتم در گوشم و همون طور که تصویر تارش رو ميدیدم ،جیغ زدم و تند تند گفتم:
 خفه شو! خفه شو عوضي! تو یه دروغگویي ،یه دروغگوي عوضي ،تو تو...نفسم گرفته بود ،ميدونست آسم دارم؟ نه نميدونست ،نباید ميدونست ،نباید ضعفم رو ميدونست و بعدا همین هم به رخم
ميکشید .دست کردم تو جیب شلوارم سر جاش بود.
سریع دویدم سمت در و با چنگ زدن به کافشنم از خونه بیرون زدم و صداي داد متعدد امیر رو شنیدم که اسمم رو صدا ميزد!

شروع بازي تقدیر...
شایان:
نگاهي به اون موهاي مصنوعي مسخره کردم ،انقدر از این مدل مو متنفر بودم که دلم ميخواست بسوزونمش! دستي به موهاي
خودم کشیدم ،مگه موهاي لخت من چه ایرادي داشت که هربار مجبورم ميکرد این موهاي مسخره رو سرم کنم و عکس بندازم؟!
تصمیم گرفتم ریلکس باشم و به رانندگیم ادامه دادم .تنها چیزي که همیشه آرومم ميکرد ،یه سیگار و یه راه خلوت و ماشینم
بود ...این مثلث خانواده من بود .خانواده اي که از شنیدن لغتش حالم بهم ميخوره!
نگاهي گذرا به اطرافم کردم که کسي رو دیدم که درون خودش به خاطر سرما مچاله شده بود و سرش پایین بود ،نتونستم
جنسیتش رو تشخیص بدم براي همین بیخیالش .شدم اصال به من چه؟! یهو تصویر اون چشم هاي طوسي اومد جلوي چشم هام،
مهسا ...درجا پام رو روي ترمز فشار دادم و کم مونده بود با مخ برم توي شیشه ماشین .سریع پیاده شدم و دویدم سمت اون جسم
که فرقي با یه جسد نميکرد!
 حالتون خوبه؟ هي ببخشید!تسا:
سرم رو آوردم باال ،دیگه جوني تو تنم نمونده بود .نه چیزي خورده بودم ،نه آبي نوشیده بودم و فقط با سرما خلوت کرده بودم .تا
اومدم حرفي به شخص تار روبه روم بزنم ،بیهوش شدم...
شایان:
نمي دونستم باید چیکار کنم! شاید از این گداهاي گوشه خیابون بود ،ولي به سر و تیپش نميخورد .مشخص بود الي پر قو بزرگ
شده .سریع انداختمش روي کولم و با سرعت به طرف ماشین رفتم...
تسا:
چشم هام رو باز کردم و سریع هجوم نور سفید رنگي رو حس کردم ،آروم شروع به پلک زدن کردم تا همه جا برام واضح شد.
سرم رو چرخوندم و به اطراف نگاه کردم .یهو چشمم خورد به کیک و راني که رو تخت بود  .بدون توجه به این که مال کیه،
شروع به خوردن کردم .عین نخورده ها کیک رو تا آخر تو دهنم کردم به طوري که نزدیک بود خفه بشم و تا در راني رو باز
کردم ،در باز شد و یه پسر و دکتر وارد شدن و با دیدن وضعیت من رفتن تو شوک!
حس کردم کل آبروم به یکباره پخش زمین شد و سریع کیک رو با هر زحمتي بود ،قورت دادم و با لبخند دندونمایي گفتم:
 شرمنده فکر کنم اشتباه اومدید!novelfor.ir
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پسر جوون با اخم ریزي سریع لبخند ملیحش رو پاک کرد و گفت :بله آقاي دکتر عرض ميکردم ایشون رو توي خیابون پیدا
کردم...
قیافه تسا مثل گربه اي شد که یهو یه سگ گنده رو جلوش ميبینه! بدنش سیخ شد و چشم هاش کم مونده بود از حدقه بزنه بیرون
و فکش هم چسبیده بود به کف زمین! شایان لحظه اي نگاه گذرا به قیافه تسا کرد و به زور جلوي خنده اش را گرفت .پسرمغرور
حتي حق خندیدن هم ندارد! همین!
دکتر بعد از چکاب ساده اي بیرون رفت و قبل از اینکه در را ببندد گفت:
 بهتره سریع به یک رستوران برید.و خنده کنان در را بست...
تسا با قیافهاي سردرگم پرسید:
 گفتي من رو از تو جوب پیدا کردي؟شایان با چشماني گرد شده جواب داد:
 جوب چیه دختر؟! گفتم از کنار خیابون .داشتي از سرما قندیل ميبستي! مگه تو خانواده نداري؟تسا پوزخندي تلخ زد و شایان با تعجب به دختري خیره شد که همین نفرت را از خانواده داشت! کمي که روي دختر دقت کرد به
ظاهر معمولي و بامزه دختر رسید و سریع خیره چشمانش شد ،چشماني که آبي نبود اما سبز هم نبود ! ترکیبي زیبا از این دو
رنگ نقاشي زیباي خدا بود بر روي این دختر!
 خیلي ممنون .ميشه برام یکم چیز میز بخري؟ پولش رو بهت ميدم!شایان پوزخندي زد و گفت:
 کي حرف از پول زد؟ باشه پاشو بریم!تسا مانند جوجه اي پشت سر شایان به راه افتاد و روي قیافه این پسر مغرور زوم شد.
چشمان مشکي و گیرا ،موهاي لخت و مشکي ،پوستي حدودا سفید و قدي بلند! همگي اینها در کنار هم از او یک انسان معمولي
اما جذاب را ساخته بود!
 تموم شدم دختر! چرا اینجوري بهم نگاه ميکني؟با تکان دستش بر جلوي دیدگانم به خودم آمدم ،خداي من! تا حاال اینطوري تابلو نشده بودم!
نگاهي به ماشینش انداختم و سوتي زدم قیافه اش متعجب شد و گفت:
 بشین تا آبروم رو نبردي!سریع داخل ماشین نشستم ،ماشین که نبود عروسک بود بعد از نشستنش گفتم:
 تو چیکاره اي؟چنان به سمتم برگشت که گفتم گردنش شکست! با بهت گفت:
 تو ...یعني تو ...ميگي من رو نميشناسي؟ تو شایان راد مدل برتر ایراني رو نميشناسي؟سرم رو با بیخیالي تکون دادم و گفتم:
 ایراني نیستم ،کانادایي ام!پنجم استرسش را تکاندم! از حرفم خندهام گرفته بود سري تکان داد و گفت:
حس کردم چهار ِ
 آب و هوا اونجا چطوره؟با خنده گفتم:
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 افتافتضاح!برگشت سمتم و گفت:
 چي!؟گفتم:
 افتاضح؟خندید ،بلند ...باالخره طلسمش شکسته شد و گفت:
 منظورت افتضاح هست؟ آره؟با خجالت گفتم:
 آره ،هیچوقت این کلمه رو یاد نميگیرم!و سرم رو پایین انداختم.
بعد از دقایقي سکوت جلوي رستوران شیکي نگه داشت .با ذوق پیاده شدم .دیگه خودم اختیار نداشتم االن شکمم بود که اختیار
پاهاي من رو داشت!
با ذوق پشت میز نشستیم و چند غذا سفارش دادم .با تعجب برگشتم سمتش و گفتم:
 چرا اینجا انقدر خلوته؟ یعني چرا فقط ما دوتاییم؟خندید و گفت :
 با اجازه اینجا رستوران خواهرمه داشت ميبست ،گفتم نگه دار یه گشنه تو راهه وگرنه هیچ رستوراني این وقت شب بازنیست!
با تعجب گفتم:
 مگه ساعت چنده؟!نگاهي به ساعتش کرد و گفت:
 ?? ??:تمام!خندیدم و سریع چشم هام رو بستم و یه آرزو کردم .چشم هام رو باز کردم و گفتم:
 من به این ساعت خیلي اعتقاد دارم .زودباش آرزو کن برآورده ميشه!شایان خندید اما تلخ مگر کسي از دل این پسر خبر داشت! چشمانش را بست و زمزمه کرد:
 برگرده!چشمانش رو باز کرد و با صحنه عجیبي مواجه شد! تسا مثل گشنه هاي سومالي حمله کرده بود به غذا و با هیجان ميخورد!
طوري ميخورد که شایاني که از همه چي سیر بود هم اشتهایش باز شد و شروع به خوردن کرد...
 حاال اسمت چیه پرخور؟با گفتن کلمه آخر ،غذا در دهان تسا ماند و خیره به شایان نگاه کرد .شایان شروع به خندیدن کرد و گفت:
 نکنه اسم نداري؟تسا بي اختیار دهان باز کرد و گفت:
 من تسا هستم و یهو یادش افتاد کالرا نیز هست!بعد با مکثي کوتاه گفت :
novelfor.ir

رمان تقدیرم از انجمن رمان فور
 ولي من رو کالرا صدا کن!شایان لبخندي زد و گفت:
 خوشبختم! من هم شایانم ،شایان راد.و ادامه داد:
 چندسالته؟ مامان بابات کجان؟ چیشد اومدي ایران؟تسا ادب را بوسید و گذاشت کنار و گفت:
 به تو چه فوضول؟!چشم هاي شایان اندازه نعلبکي شد و گفت:
 مرسي دیگه ،جاي تشکرته؟! ممنون ولي قرار نیست جد و آبادم رو شناسایي کني!شایان اخمي کرد و گفت:
 اگه سیر شدي بیا برسونمت. باشه بیزحمت من رو برسون یه هتل خوب که پولش رو بتونم بعدا بدم!شایان خندید و گفت :
 اینجا واسه نفس کشیدن هم پول ميدي دختر خوب!تسا وا رفت اما قسم خورده بود به هیچ عنوان پاش رو تو اون خونه نذاره...
نگاهي به خونه ي عریض و طویلش انداختم ،این خونه واسه یه نفره؟ با تعجب و دهاني باز شروع به قدم زدن کردم درسته که
من هم تو یه خونه ي بزرگ متولد شدم و قد کشیدم ولي این خونه دیگه زیادي بزرگ بود! همینطور که راه میرفتم با صداي
خشن و سردش متوقف شدم:
 اصال فوضولي نميکني ،به هیچ وجه سمت اون اتاق سمت چپ ته راه رو نميري ،هر اتاقي رو خواستي بردار و بمون منتنها زندگي ميکنم ولي یادت باشه بفهمم پات رو تو اون اتاق گذاشتي ،خونِت حالله!
سري تکون دادم و سریع در اتاق کناریم رو باز کردم و رفتم داخلش و در رو بستم .هیچ نفهمیدم کجا اومدم فقط ميدونم
ميخواستم اون چشم هاي سرد و بي احساسش رو نبینم! نگاهي به اطراف کردم چه اتاق قشنگ و ساده اي! در این حد بگم که
طیف اتاق لیمویي-سفید بود و حس آرامش خاصي ميداد!
خدا روشکر وسیله خاصي هم نداشتم که بخوام جایگزین کنم حتي گوشیم رو هم برنداشتم! رسما هیچي نداشتم! دلم براي بابا و
غرغرهاش تنگ شده بود .براي آرامش و متانت مامان ،براي خرخوني آبجي کوچیکه ،براي دوست هام ،براي همه و همه!
آب و هواي لعنتي تورنتو ،دانشگاهي که فقط ميپیچوندم ،براي اون آدم قبلي که بودم...
انقدر تو فکر بودم که نفهمیدم کِي خوابم برد ،فقط مي دونم که با زدن نور خورشید به چشم هام بلند شدم ،نگاهي به اطراف کردم
و تازه ویندوزم اومد باال و فهمیدم اینجا کجاست!
بیخیال شدم و در کمد اتاق رو باز کردم! کلي لباس مرتب و شیک توي کمد بود .با ذوق همش رو درآوردم و یکي یکي تو تنم
امتحان کردم.
یکم بهم تنگ بودن اما نه تا اون حد که اذیت کنن ،آخر سر با انتخاب یه هودي پشمي سفید و شلوار آبي یخي رضایت دادم دست
از سر اون لباس ها بردارم و برم بیرون ،رفتم سمت آشپزخونه و به طرف یادداشت سمت یخچال رفتم و نوشته روش رو خوندم
:
"ممکنه تا ساعت پنج بعدازظهر نیام خونه ،هرچي خواستي سفارش بده و یادت باشه به هیچ عنوان پات رو توي اون اتاق
نذاري".
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پوفي کردم ،مگ ه تو اون اتاق کوفتي چي بود آخه؟ دست هام رو کردم تو جیبم و شروع به گشت زدن خونه کردم اصال گرسنه
نبودم .نگاهي به ساعت کردم هنوز ده هم نشده بود .حس فوضولي خاصي داشت قلقلکم ميداد اما تا یکي از اون داد هاي
خوشگل شایان یادم میومد کال بیخیال نفس کشیدن ميشدم حتي!
واي دایي! بیچاره ها سکته نکرده باشن خیلیه! سریع تلفن خونه رو برداشتم و به گوشیم زنگ زدم .بعد مکث طوالني صداي
نگران دایي توي گوشي پیچید:
 بفرمائید! دایي جونم منم ،تسا! تسا! دخترم کجایي؟ نزدیک بود سکته کنم .همین االن داشتم ميرفتم پیش پلیس تا... اوه دایي نیازي نیست .اومدم پیش یکي از دوست هاي عزیزم خیلي آدم خوبیه و کمکم ميکنه .دیگه نميخوام بیام اونجا ،یه چندهفته دیگه هم برميگردم تورنتو!
 چي میگي دختر؟ مگه من مردم که ميخواي خونه دوستت بموني! اون هم چند هفته؟! اوه دایي خیلي !You got caught باشه دخترم به خدا ميسپارمت ،مراقب خودت خیلي باش! چشم دایي ،خدانگهدار. خداحافظ دخترم!با خوشحالي گوشي رو قطع کردم که نور قرمز چشمک زني روي گوشي توجه من رو جلب کرد و سریع زدم روش!
 سالم مادر! ميدونم باز هم مثل هربار جوابم رو نميدي ،ولي خواهش ميکنم دست از سر این لجبازي ها بردار .به خدا قضیهاون دختر اتفاقي بود ،من نميخواستم...
سریع قطعش کردم .حوصله فیلم هندي نداشتم ،چرخي توي خونه زدم و دوباره سمت اون اتاق رفتم و دراز کشیدم روي زمین و
از زیر در سعي کردم نگاهي به داخل بندازم ولي چیزي جز یه فرش طوسي رنگ ندیدم!
افتادم به جون دستگیره ولي من بودم و یه اتاق قفل!
ناخودآگاه یاد حرف هاي دایي افتادم! اون به من گفت تسا!؟ ولي اون ،اسم من...
با سرعت نور برگشتم سمت تلفن و دوباره شماره دایي رو گرفتم تا جواب داد گفتم:
 دایي شما اسم من رو از کجا ميدوني؟!دایي خندید و گفت:
 دیروز مادرت زنگ زد ،کلي باهم صحبت کردیم و از تو گفتم براش ،دلش برات تنگ شده بود و ميخواست زودتر برگرديپیشش .اون بهم گفت همیشه دلت ميخواست اسمت کالرا باشه دختر گلم ولي گفت اسم اصلیت تسا هست!
با لبخند گفتم:
 آره من همیشه عاشق این اسم بودم ،ممنون دایي ،خدانگهدار!باید امروز قبل از برگشت اون این اتاق رو مي دیدم ،ساعت رو نگاه کردم راس دوازده بود .اولین کاري که کردم ،این بود که با
کش موهام رو بستم! خب قدم بعدي چیه؟
شروع به کشیدن یه نقشه بي نقص کردم .من هیچ نیازي به کلید نداشتم .گیره اي که کنار موهام بود رو باز کردم و شروع به
کار مورد عالقم کردم...
تق
تموم شد! در باز شد و من محو این اتاق دو نفره شدم! آروم پام رو گذاشتم داخل اتاق یه فرش تو اتاق بود که طوسي رنگ بود نه
خیلي تیره نه خیلي روشن ،با خط هاي مشکي داخلش .کل اتاق رو نگرفته بود ،نماي زیبایي داشت .تخت هم با همین ترکیب بود،
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میز آرایش کمد و ...این اتاق محشر بود .سمت کمد بزرگي که از لحظه ورود دیدمش ،رفتم و سریع درش رو باز کردم انتظار
یه عالمه لباس داشتم ولي تنها چیزي که دیدم ،تابلو بود! فقط تابلو هاي مختلف توي اون کمد بود که حتي طرحش هم مشخص
نبود .سریع از کمد درشون آوردم و آروم گذاشتم رو زمین و با دقت مشغول تماشا شدم ،خیلي ماهرانه کشیده شده بود .عکس اول
دوتا چشم که یکي با مژه هاي بلند و زیبا بود مشخص بود چشم یه دختر خیلي زیبا باید باشه به رنگ طوسي ...چشمي که کنارش
بود ،دقیقا چشم هاي شایان بود ،چشم هاي مشکي شایان! این تصویر فوق العاده بود...
عکس بعدي ،عکس یه دختر بود که فقط موهاش از پشت کشیده شده بود و صورت دختر مشخص نبود .فقط معلوم بود اون دختر
کامال محو یه چیزي شده!
گردنم رو ماساژ دادم ،انقدر زیبا بودن که آدم دلش نميخواست یه ثانیه نگاهش رو ازشون بگیره ،روي نقاشي آخر هنگ کردم
این انسان نبود ،بود؟! یه فرشته بود ...یه فرشته با اون چشم هاي نافذ طوسي و موهاي طالیي روشنش! واسه خودش یه پا
سلبریتي بود ،حدودا قیافش مثل آیشواریا راي بود...
بلند شدم و نقاشي هارو سرجاش گذاشتم.
واسه اخالق سگش رفتي؟ شایدم بع ِد تو به این اخالق سگي دچار شده ،ولي چرا؟ چندسال دوسِت داشت؟ اصال مگه یه پسر عاشق
هم ميشه؟ هي دختر قدرش رو ندونستي...
کاش اسمت رو مي دونستم! از اتاق خارج شدم و در رو بستم .خوشبختانه بلد بودم چجوري قفلش کنم! خسته و کوفته سمت اتاق
رفتم ،دلم گرفته بود .کاش یکي هم من رو اینطوري دوست داشت.
خب دیگه افسردگي بسه ،باید برم وسایلم رو بیارم...
***
شروع به چیدن وسایلم کردم ،کلي سلفي گرفتم و خوشبختانه به جز ایمیل هیچي نداشتم که بخوام عکس هارو واسه مامان بابا
بفرستم.
ساعت حدود شیش شده بود و شایان هنوز نیومده بود .شروع به چک کردن عکس هاش تو گوگل کردم ...المصب عجب جیگري
بود! آره دیگه خدا در و تخته رو با هم جور ميکنه!
هوفي کشیدم چرا همه اینا انقدر خوبن! حس کردم اعتماد به نفسم بدجوري داره سقوط ميکنه که یهو صداي در اومد ،سریع از
اتاق اومدم بیرون و با چهره گرفته شایان رو به رو شدم .باید چهارصد تا عکس ميگرفتم باهاش تا بعدا کلي پز بدم.
آهي از ته دل کشیدم من که باید برگردم باالخره ،همین دیروز سازمان بهم اخطار داد که تا یه ماه دیگ برنگردم ،ازش حذف
ميشم! من کلي جون کندم ،نباید به آسوني از دستش بدم...
سالم کردم ولي جوابي نشنیدم بیخیال شدم و رفتم تو اتاق ،صداي کوبیده شدن محکم در اتاقش رو شنیدم .داشتم تو خونه ميمردم
ولي نميدونم چرا جرات نميکردم برم بیرون؟! صداي در اتاق ،من رو از افکارم بیرون کشید و گفتم:
 بله!شایان با یه جعبه پیتزا اومد داخل و با لحن سرد همیشگیش گفت:
 بیا پیتزا ،اگه طعم دیگه اي خواستي ،ميتوني سفارش بدي!سرم رو به نشونه تایید تکون دادم .هنوز کامل خارج نشده بود که سریع برگشت و گفت:
 تو اتاق که نرفتي؟لبخندي نشست رو لبم و گفتم:
 راستش قفل بود ،نشد...چیزي نگفت و در رو بست ،نگاهي به غذا کردم ،اصال گرسنه نبودم ولي دلم ميخواست بخورمش .رفتم سمتش دقیقا هموني بود
که دوست داشتم ،پپروني! این عالیه!

***شایان***
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رفتم تو اتاقم و در اتاقم رو بستم و نگاهم رو عکسش قفل موند .رفتم جلو و به اون عکس بزرگ که دقیقا رو به روي در ورودي
بود ،خیره شدم .به اون چشم ها که با چه عشقي داد ميزد دوستم داشته و به اون لبخند که همیشه دلیلش من بودم...
کاش هیچوقت هیچ خانواده اي نداشتم که بخواد تورو از من بگیره .درسته دو سال گذشته ولي مگه ميشه توعه لعنتي رو یه ثانیه
از ذهنم بیرون کنم؟!
االن کجایي؟!
با جیغ خفیفي از خواب پریدم و تند تند زمزمه کردم:
"مامان من خیانتکار نیست ،نیست ،نیست...
به اطراف نگاه کردم ،همه جا تاریک بود .دستم رو دراز کردم و چراغ خواب کوچیکم رو روشن کردم .نفس راحتي کشیدم.
ساعت رو نگاه کردم تازه ده بود! خواستم دوباره بخوابم ولي حس تشنگي که داشتم ،نميذاشت .سریع از اتاق خارج شدم و به
سمت آشپزخونه رفتم .لیوان رو پر کردم و همش رو یه ضرب سر کشیدم.
صداي ناله عجیبي رو حس کردم ،آروم رفتم سمت اتاق شایان .هرچي نزدیک تر ميشدم ،صدا بیشتر ميشد .بي اختیار دستگیره
رو کشیدم ولي باز نشد .چاره اي نداشتم گیره سرم رو برداشتم .خیلي سریع برق رو زدم و شایان رو دیدم که صداي ناله ي داد
مانندي داره و هي به خودش مي پیچید.
رفتم سمتش و چندبار تکونش دادم ولي بیدار نشد .خیلي بدنش داغ بود .سریع دستم رو روي پیشونیش گذاشتم و از حرارتش دستم
سوخت! باید خیلي سریع به بیمارستان ميرسوندمش اما چجوري این گوریل رو بلند کنم؟!
نمي تونستم از دایي کمک بگیرم چون شنیده بودم دوست پسر تو عرف ایراني ها ایراد داره و قطعا پدر من رو خفه ميکرد .اگه
به گوشش ميرسید چند روز و شب با یه پسر تو ي خونه تنها...
افکارم رو پس زدم ،االن وقتش نبود .یه پتو انداختم زمین و اون رو به زور گذاشتم روش .سریع یه کاله کپ گذاشتم و سوئیچ
ماشین رو هم برداشتم .پتو رو به زور تا توي آسانسور کشیدم .داخل پارکینگ شدیم دوباره کشیدمش تا دم در ماشین و به زور
سوار ماشینش کردم...
داخل راه روي بیمارستان قدم ميزدم و متوجه نگاه هاي سنگین اشخاص ميشدم اما چاره اي نداشتم جز تحمل و تحمل...
دکتر اومد بیرون و گفت:
 خیلي شانس آوردید ،نزدیک بود سکته قلبي کارش رو بسازه!با تعجب به دکتري نگاه کردم که بعد از زدن حرفش بي توجه به حالم رفت! سریع داخل اتاق شدم ،هنوز هم هذیون ميگفت!
گوش هامو تیز کردم تا بفهمم چي ميگه و اسم مهسا رو شنیدم...
***
 به خدا دکتر گفت باید استراحت کني بیا برگردیم اتاقت.بي توجه به من با پتویي که روي دوشش بود ،به سمت صندلي اي رفت که داخل حیاط بیمارستان بود .ناچار دنبالش رفتم و پیشش
نشستم.
 فکر کنم همسن تو باشه! پنچ سال از من کوچیکتره تو چندسالته؟با تعجب نگاش کردم و آروم گفتم:
 بیست.لبخندي زد و ادامه داد:
 وقتي هیجده سالش بود ،اتفاقي باهاش آشنا ش دم .ماشین هامون باهم تصادف کرد و من مقصر بودم .اما انقدر مغرور بودم کهحتي سر همچین قضیه اي هم دلم دعوا مي خواست .بدجور با پدرم بحثم شده بود و منتظر یه بهونه کوچیک بودم! خوب یادمه با
اون پراید زد به سانتافه ي من! ماشینش در مقابل ماشین من هیچي نبود هیچي! ب ا غرور پیاده شدم و رفتم سمتش و داد زدم:
"چرا چشم هات رو باز نميکني ها؟ مگه کوري برو خر سواري یاد بگیر بعد بیا بشین پشت فرمون!"
اون دختر با اون چشم هاي وحشي کم نیاورد و سریع گفت:
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 من کورم؟ یا تو فکر کردي بچه پولداري هر زري بخواي ميزني؟با بهت نگاهش کردم تا حاال هیچکس اینجوري با من صحبت نکرده بود! اصال کسي جرات نداشت بهم بگه باال چشمت ابروعه!
رفتم و جلو محکم زدم تو گوشش.
آروم زیر لب زمزمه کرد:
 کاش دستم ميشکست!سریع سرش رو برگردوند سمتم و با چشم هاي اشکي زل زد بهم و گفت:
 چرا ميزني؟سریع حمله کرد سمتم و تند تند مشت ميزد ولي من فقط ميخندیدم ،هیچ زوري نداشت .عکس العملي نشون ندادم تا خودش
خسته شد و تکیه داد به ماشینش .نگاهي به صورت قرمزش کردم و از ته دل قهقه زدم! خودم هم باورم نميشد دارم اونجوري
ميخندم!
تمام خسارت ماشینش رو بهش دادم و آدرس خونهش هم به زور گیر آوردم ،تازه کنکور داده بود و از قضا دانشگاه آزاد
شهرستان گفتار درماني زده بود و ميخواست واسه همیشه بره شهرستان و سر همین ،پدرش دیگه بهش محل نميداد.
هر روز جلو در دانشگاهش بودم به طوري که هروقت میومد بیرون ميدونست کجا رو نگاه کنه و یه چشم غره اساسي بره!
چهار ماه هر روز ميرفتم و بهش میگفتم دلم پیشش گیره و اون هر بار ميگفت «دنبال رابطه آزاد نیست».
خالصه که بعد کلي التماس باالخره قبول کرد و باهام همراه شد ،هر روز عاشق تر ميشدم .اون بهترین هدیه اي بود که خدا
بهم داده بود! عاشقش بودم! چهارشنبه ها برميگشتیم تهران و دوباره شنبه به خاطر دانشگاهش برميگشتیم...
یه روز خیلي اتفاقي مادرم مهسا رو دید اما هیچي نگفت ولي اونشب ...بعد کلي خوش گذروني رفتم خونه و تو دلم دعا ميکردم
زندگیم همیشه همینطوري باشه.
مامان تا من رو دید شروع کرد به حرف زدن که اون دختر اصال در حد تو نیست لیاقت تورو نداره حق نداري و ...مادرم
همیشه تو زندگیش آدم هارو با پول تو جیبشون ميسنجید!
مهسا نقطه ضعف من بود و تا این حرف رو شنیدم ،شروع به یه دعواي اساسي کردم دو سال بدون توجه به غر هاي مامان و
تهدید هاي بابا باهم شا ِد شاد بودیم تا تص میم گرفتم باهاش ازدواج کنم .اما طبق معمول تا این موضوع رو مطرح کردم ،جنگ
جهاني سوم شروع شد! و آخرین حرف پدر "داغ اون دخترو به دلت مي ذارم"
من احمق حتي بیست و پنج صدم هم به حرفش توجه نکردم و شب بهش پیام دادم .فردا ساعت نه صبح میام دنبالش تا برگردیم
شهري که دانشگاهش بود...
با کلي ذوق رفتم دنبالش همون جاي همیشگي ،هرچي منتظر موندم نیومد .بعد یک ساعت با یه وضع آشفته اومد پیشم و تا من
رو دید حمله کرد سمتم و انگار داشت دردهاش رو خالي ميکرد ،بغض کرده بود و باالخره چشم هاش اجازه دادن بباره ...با
بهت بغلش کردم ،طاقت یه قطره اشکش هم نداشتم .هیچي نميگفت و فقط و فقط گریه ميکرد .اعصابم خرد شد و داد زدم:
 بگو دیگه بگو چي شده؟با چشمهاي اشکي زل زد به صورتم و گفت:
 بابات اومده بود جلوي خونهمون؛ یه جوري آبروي بابام رو برد که دیگه روش نميشد سرش رو باال بگیره .همه عکسهامونرو داشت .مگه تو نگفتي ازدواج ميکنیم؟ بابام گفت دیگه دختري به اسم مهسا نداره ،گفت دیگه نميخواد ببینتم .نکنه تو هم دیگه
من رو نميخواي؟ ها؟ بگو دیگه لعنتي!
با بهت بهش زل زدم و گفتم:
 به عشق من شک داري؟ ها؟ چرا نميفهمي اینقدر دوست دارم که دوساله دارم سر تو با خانوادهم بحث ميکنم؛ اون هم فقطبخاطر اینکه در حد من نیستي!
با بهت بهم نگاه کرد ،بيصدا اشک مي ریخت و عقب عقب ميرفت .تازه به خودم اومدم و دیدم چي گفتم! تا اسمش رو صدا زدم
دوید سمت راست خیابون و همون لحظه...
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تسا:
بغضش دیگه اجازه نداد ادامه حرفش رو بگه .قطعا دیگه مهسایي وجود نداره؛ ولي من مطمئنم این دختر رو قبال دیدم ،یهو یادم
اومد و بلند داد زدم:
 آیال!***
 سالم تسا خانوم! چه عجب یه یادي از ما کردي! چرا برنميگردي دیوونه؟ ميخوان جدي جدي اخراج کنن. هیس شو! همین االن زود بیا ایران عجله کن. شوخیت گرفته تسا مگه من بیکارم؟! من ایران نمیام از اونجا متنفرم. به خاطر خدا آیال ،التماست ميکنم! یه مشکل اساسي دارم لطفا!بعد از دو ساعت سرو کله زدن باالخره با شنیدن این جمله خستگیم در رفت:
 لعنت بهت! زود میام.با بي حوصلگي به حرف هاي مضخرف تسا گوش ميدادم و ناگهان داد زدم:

 -چرا نميفهمي میگم مهسا مرده! بفهم تسا.

تسا با عصبانیت متقابال داد زد:

 -باشه تو راست ميگي ،حیف ازش عکسي ندارم .فردا س اعت دوازده بعد از ظهر میاد ایران و مي فهمي من چي ميگم!

شایان:

نگاهي به ساعتم کردم ،تازه هفت صبح بود .یعني ممکنه این دختر راست بگه؟

حتي اگه یک درصد هم راست بگه حاظرم دنیارو به پاش بریزم فقط مهساي من برگرده...

***

 -تسا کدوم گوري رفتي دقیقا؟ من اینجارو بلد نیستم!

 -مگه رسیدي؟

 ساعت رو بنگر خره!novelfor.ir
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 -اوکي این آدرسي که ميگم بیا...

تسا:

 -خب شایان خوب گوش کن به هیچ وجه هولش نميکني اصال یه جوري رفتار کن انگار نميشناسیش .خب؟

 -اون واقعا مهساي منه؟ تو که شوخي...

با صداي زنگ در حرف شایان نصفه ماند و تسا سریع در را باز کرد و قامت ایال نمایان شد.

شایان با دیدن آیال کال نا امید شد .انگار فقط به دنبال رنگ چشم این دختر بود.

تسا:

 -خوش اومدي ایال حاال خیلي سریع این کاله گیس مسخره و لنز هاي کوفتیت رو درار!

آیالجا خورد اما مقاومت خودش را حفظ کرد:

 -تو این خونه رو از کجا آوردي؟ درضمن من نه کاله گیس دارم نه لنز!

تسا لبخندي زد و گفت:

 -هیچکس حاظر نميشه از اون رنگمو بگذره ،پس قطعا کاله گیسه!

و با یک حرکت موهاي آیال را کشید و آن کاله گیس مشکي از سرش جدا شد .آیال با بهت به تسا نگاه کرد و گفت:

 -البد ميخواي اون انگشتات هم بکني تو چشم هام!

تسا لبخندي خبیثانه زد و دستانش را به سمت چشم هاي آیال برد که با جیغ آیال پیشمان شد .آیال لنز هاي مشکي اش را درآورد و
چشمان طوسي رنگش را به نمایش گذاشت و با اندوه گفت:
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 -تو از کجا فهمیدي تسا؟

 -از همون جایي که اسم واقعیت هم مهسا هست.

آیال لبخندي غمناک زد و گفت:

 -شناسنامه من باطل شده ،من آیال ام!

 -خب دیگه شایان ميتوني بیاي.

آیال با وحشت به پشت سرش نگاه کرد و قیافه ي وحشتناک شایان را مشاهده کرد...

شایان قدم به قدم جلو آمد و گفت:

 یک سال مثل دیوونه ها دنبالت بودم ...یک سال خودم رو حبس کردم! یک سال دنبال شهرت بودم تا تو به آرزوت برسي،یک سال هر شب خوابت رو دیدم و تو حسرت داشتنت سوختم ،یادته همیشه ميگفتي برو مدل شو؟

شایان با بغضي که صدایش را ميلرزاند ادامه داد:

 -یک سال تو حسرتت بودم لعنتي!

داد زد:

 -اصال مي فهمي یک سال یعني چي؟ هر ثانیه اش براي من اندازه دویست سال گذشت!

و محکم مهساي خود را در آغوش گرفت...

مهسا با بغض گفت:

 -به خدا من هم هنوز دوستت دارم .منم هر ثانیه عکس هات رو نگاه ميکنم ولي بدون این جدایي به نفع ما بود!

 دیگه حق نداري یه قدم ازم دور بشي.novelfor.ir
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تسا:

 -چقدر خوب شد که زنده اي! پس حاال که دیگه این رسما خونه دوست منم هست ،من یک ماه دیگه اینجام!

شایان و مهسا با قیافه اي همانند عالمت سوال به این دختر پرو خیره شدند.

تسا با صداي بلند خندید و گفت:

 -خوشبخت بشید.

و مهسا را محکم بغل کرد...
دوباره من موندم و یه خیابون بي انتها و مقصدي نامشخص!
شاید براي همیشه ایران بمونم ،پیغام حذف شدنم از گروه ارسال شد و اون لحظه حس کردم بار سنگیني از روي دوشم برداشته
شد!
دلم مي خواست شهر هاي ایران رو بگردم ،همه جارو مخصوصا امام رضا! مامانم همیشه ازش تعریف ميکرد .چندبار عکس
هاش رو تو اینترنت دیدم ولي خیلي دلم ميخواست تنهایي هم برم!
خداروشکر اونقدر پول داشتم که بتونم برم.
***
داخل قطار نشسته بودم و با ذوق به اطراف نگاه ميکردم و خوشبختانه تنها نبودم .یه خانوم و آقا با دختر خوشگلشون هم همراه
من بودن! دخترشون خیلي بامزه بود و اسمش فاطمه بود! تاحاال این اسم رو نشنیده بودم .هدفونم رو درآوردم و آهنگ مورد
عالقم رو از انریکه پلي کردم...

Yeah miss you..
آره ،دلم برات تنگ شده
Tonight I feel so cold and lonely
امشب خیلي احساس سرما و تنهایي ميکنم
And baby you are so far away
و عزیزم تو خیلي از من دوري
The space between us keeps on growing
و فاصله بین ما بیشتر و بیشتر ميشه
How I wish that you could hear me when I say
اي کاش صداي من رو ميشنیدي وقتي ميگفتم
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no no no no no no
wish you hear me saying
اي کاش ميشنیدي وقتي مي گفتم
no no no no no no no
oh I miss you oh I miss you
دلم برات تنگه ،دلم برات تنگه
oh baby since you walked away
آه ،عزیزم از وقتي که رفتي
oh I miss you oh I miss you
دلم برات تنگه ،دلم برات تنگه
I miss you more and more each day
و هر روز و هر روز دلم بیشتر برات تنگ ميشه
Now tell me do you think about me
بهم بگو که آیا تو هم به من فکر مي کني؟
Coz I think about you all the time yeah
چون من هر لحظه به یادتم
Only miles just stand between us
آه ،هنوز مایلها از هم دوریم
And I don’t wanna stop until you die
و تا روز مرگت نميخوام حتي یک لحظه هم (براي رسیدن به تو) دست بکشم
no no no no no no no
wish you hear me saying
اي کاش ميشنیدي وقتي مي گفتم
no no no no no no no
با تکون هاي مالیمي چشم هام رو باز کردم .اون خانوم چادري که همراهم بود ،با لبخند داشت چیزي ميگفت ولي من هیچي
نميفهم یدیم و فقط صداي انریکه تو گوشم بود! سریع هدفون رو درآوردم ،عذر خواهي کردم و گفتم:
 رسیدیم؟ آره عزیزم! االن ميریم هتل .پاشو وسایلت رو بردار. ممنونم.با ذوق پاشدم و وسایلم رو برداشتم و داخل هتل شدم .با لبخند به هتل نگاه ميکردم ،خیلي فوق العاده بود .کلید اتاقم رو گرفتم و
داخل اتاق شدم که طبقه دوم بود .وسایلم رو گذاشتم .ساعت پنج بود و هوا کم کم داشت تاریک ميشد.
وسایلم رو چیدم و سریع رفتم حموم بعد یک ساعت دوش گرفتن ،لباسم رو عوض کردم و آماده شدم برم حرم .هرچند رهبر تیم
گفته بود فردا ميریم و امروز فقط براي شام باید همراهش باشیم که ساعت نُه بود!
novelfor.ir

رمان تقدیرم از انجمن رمان فور
هنوز چندساعت وقت داشتم ،به لباسم نگاه کردم ،یه کتوني سفید و شلوار جذب یخي و تیشرت بلند یخي و مانتوي سفید جلوباز.
نگاهي به شال توي دستم کردم که ترکیبي از رنگ هاي لباسم بود!
رفتم جلوي آینه .خب این چطوریه؟ یعني چطوري باید درستش کنم که مثل بقیه بشه؟ آروم انداختمش رو موهام و جلوي آینه یه
چرخي زدم .موهام از پشت و جلو ریخته بود بیرون ،هوفي کردم و شال رو برداشتم .موهام رو با دقت بافتم و انداختمش زیر
مانتوم و دوباره شالم رو سرم کردم ،خب حاال خیلي بهتر شد؛ فقط یکم از موهام از جلو معلوم بود .نقشه رو گذاشتم داخل کیفم و
راه افتادم ،هوا کامال تاریک شده بود.
نقشه رو باز کردم و براساس راهنمایي به حرم نزدیک شدم .همینطور که راه ميرفتم ،یهو سرم رو بلند کردم و محو اون حرم
طالیي قشنگ شدم .نميدونم چرا بغض کرده بودم ،فقط ميدونم بدجوري محو اون حرم بودم! آروم آروم نزدیکش شدم تا خواستم
وارد بشم ،خانومي جلوم رو گرفت و گفت:
 عزیزم چادر! اوپس چادر! من ندارم.با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:
 برو از اونطرف بگیر.سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و خانومي چادر گرفت جلوم.
باید بگم که بلد نیستم سرم کنم؟ برگشتم سمت خانوم و گفتم:
 ببخشید من بلد نیستم سرم کنم!صداي خنده چندتا خانوم رو شنیدم که ميگفتن:
 نگاهش کن ،هه بچه سوسول حتي بلد نیست چادر سرش کنه! آره واقعا این دیگه کیه؟ مگه کاري داري آخه؟!بیخیال صحبت هاي اون ها شدم و با لبخند گفتم:
 ميشه کمکم کنید؟اون خانوم با لبخندي مهربون چادر رو روي سرم انداخت و گفت :
 من هم دعا کن دخترم!راه افتادم سمت حرم ،انقد ذوق زده شده بودم که فقط دویدم .افراد زیادي با تعجب بهم نگاه ميکردن ولي واسم مهم نبود .من فقط
ميخواستم برم پیش امام رضا!
یه قدمي و رود که رسیدم ،انگار پاهام دیگه جون نداشت! مسخ اون گنبد طالیي رنگ شده بودم ،همونجا نشستم و سجده کردم ،بي
اختیار!
با تکون هاي خانومي بیدار شدم ،نميدونم چقدر گریه کردم که خوابم برد...
تکیه داده بودم به یه گوشه ضریح ،بیخیال همه چي...
 خانوم؟ ساعت دوازده شده پاشید!یهو با شنیدن صداش از جا پریدم و گفتم:
 ساعت چنده؟اون هم تکرار کرد :
 -گفتم که عزیزم دوازده!
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سریع بلند شدم و چادر رو تحویل دادم و فقط دویدم تا رسیدم هتل ،همه اعضا با عصبانیت داخل بودن ،خدا بهم رحم کنه! با ترس
راه افتادم سمتشون که صداي مدیر بلند شد:
 خانوم مي دونید چقدر منتظر شما بودیم؟ ها؟ فکر کردیم گم شدید یا اتفاقي افتاده!با عذر خواهي راه افتادم سمت اتاقم .حس ميکنم خیلي سبک شده بودم! پس بیخیال همه چي.
داخل اتاق شدم اما قبل از این که در رو ببندم ،صدایي توجه من رو جلب کرد.
 منظورت چیه بهنام! شوخي ميکني؟ شوخیم کجا بود؟ آخه ميگم نیاز داریم یه نفر رو بیاریم تو گروه ،خب مگه غیر از اینه!در رو آروم نگه داشته بودم تا صداهاشون رو بهتر بشنوم.
 تو این عملیات تو همچین شرایطي ميخواي یه نفر هم وارد گروه کنیم؟ عالیه! دیگه چي پسر؟ ساکت شو عرفان؛ فکر کردي خودم االن خیلي خوشحالم؟ این عملیات اگه لو بره ،همه جد و آبادمون به فنا ميره بفهم! اون قاتل عوضي تاحاال بیست و پنج تا دختر رو کشته! االن همدقیقا داخل همین هتلي هست که ما مستقر شدیم ،یعني بذار بهتر بگم
تو این هتل فقط زائر ها مستقر شدن!
از شنیدن چیزي که ميگفتن وحشت کردم ،آخه طرف پدر کشتگي داشت! فقط دخترها؟!
با صداي جیغ دختري بي اختیار سریع در اتاق رو باز کردم و دویدم سمت صدا ،حس کردم که اون دوتا پسر هم دنبالم میان.
در اتاق نیمه باز بود .این اتاق همون زن و شوهر و دخترشون بود که با من تو یه واگن بودن ،در نیمه باز بود ،سریع در رو باز
کردم و از دیدن صحنه رو به رو کم مونده بود همونجا سکته کنم...
به اون دختر بچه معصوم با اون صورت خوني زل زدم و تمام نیروم رو از دست دادم و افتادم...
 عرفان! عرفان با توام! زود ببرش بیرون ،بدو.پسري جلوي صورتم داشت مدام صحبت مي کرد و سعي داشت من رو بلند کنه اما فایده اي نداشت کر شده بودم! یهو با سیلي که
به صورتم زد ،به خودم اومدم ،اون پسر محکم بازوي من رو ميکشید و سعي داشت من رو از اونجا دور کنه.
جفتمون رو به روي هم نشسته بودیم و تکیه داده بودیم به دیوار ،چشم هام پر از اشک بود آخه اون بچه!
به پسر رو به روم خیره شدم .قد بلندي داشت و مو و چشم هاش به رنگ خرمایي بود! قیافه ي معمولي داشت ولي جذاب بود.
پس احتماال این باید مامور مخفي باشه!
پسر دیگه سریع از اتاق اومد بیرون احتماال این باید بهنام باشه!
بهنام سریع اومد سمت عرفان و کارتي از جیبش درآورد که پس زمینه مشکي داشت و روش نوشته شده بود destinée.سریع
رفتم سمتش و کارت رو گرفتم و گفتم این یعني تقدیر .اون خاطره لعنتي ...رو به اون ها گفتم:
 نماد یه گروه توي فرانسه بود که معتقد بود خودش ميتونه سرنوشت یا تقدیر هر شخص رو تعیین کنه!جفتشون با بهت زل زدن بهم ،سرم رو آوردم باال و گفتم:
 یکي از عزیزان من به دست این گروه کشته شده ،وقتي که فرانسه بودم دنبال انتقام بودم .من همه حرفاتون رو شنیدم و ميتونمعضو داوطلبانه باشم!
عرفان با لحن سردي که اخم خاصي هم قاطیش بود ،گفت:
 نميشه! تو؟تو رو چنان با تحقیر گفت که دلم ميخواست بزنم تو دهنش! موضع خودم رو حفظ کردم و گفتم :
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 بنده هم کمربند مشکي کاراته رو دارم ،هم تمام جلسات دفاع شخصي رو از بر هستم .کار با چاقو برام خیلي آسونه و مسلط بهکار کردن با انواع سالح ها هستم! همچین مسلط به زبان هاي انگلیسي-فرانسوي و البته کمي آلماني ،بله من!
قیافشون خیلي دیدني بود ،مخصوصا بهنام که چشم هاش از شادي برق ميزد و دهنش رو هفت متر باز کرده بود!
البد فکر کردن با یه پخمه طرفن!
اما عرفان  ،تو عمق چشم هاش باز هم نشون از بي اعتمادي بود .باالخره لب باز کرد و یک قدم جلو اومد و گفت:
 از کجا این هارو یاد گرفتي؟سخت شد ،باید چي ميگفتم؟ جاسوس هستم از کانادا تشریف فرما شدم؟
ناگهان از دهنم در رفت و گفتم:
 مادر من مامور مخفي پلیس هست.سري با نشونه تایید تکون داد و گفت:
 با حضورت موافقت ميکنم! هیس باید آروم باشي! داري با من شوخي ميکني؟ ميخواي من طعمه بشم ،ميگي آروم باشم عرفان؟ چه زود خودموني ميشي ها! بابا ميگم ما مراقبتیم. اون هم کي؟ تو؟ پس بذار قبلش اشهدم رو بخونم! انقد چونه نزن .ميري یا نه؟ اوف باشه!هرلحظه ممکن بود برسه ،از استرس داشتم ميمردم ،همه براي تفریح رفته بودن بیرون و من مونده بودم اتاق!
صداي چرخش در بلند شد .قلبم داشت وایمیستاد! باید حواس خودم رو پرت ميکردم .نشستم رو تخت و پشت به در بودم .زل
زدم به تاج تخت و حس کردم سایه اي روي دیوار افتاد .این کي اومد داخل؟! تا اومدم جیغ بزنم ،دستي دور دهنم رو گرفت و
شروع به تقال کردم.
پس عرفان کجا موند آخه؟ کم کم چشم هام داشت سیاهي ميرفت که صدایي شنیدم و بیهوش شدم...
 ولش کن!آروم چشم هام رو باز کردم و یه جفت چشم خرمایي جلوي صورتم دیدم ،با ترس تکون خوردم و با پیشوني رفتم تو صورت
طرف! عرفان "آخي" گفت و سریع رفت عقب .زدم زیر خنده و گفتم:
 به چه حقي انقدر به من نزدیک شدي؟! ميخواستم ببینم نفس ميکشي یا نه! جون عمت! ميشه انقدر جواب من رو ندي؟ چي ميگي تو االن سه ماهه من رو اینجا اعالف کردي!
زد زیر خنده و گفت:
 وقتي مثل پسر شجاع میاي ميگي من ميخوام عضو گروه بشم ،باید این روز هاشم ببیني! حاال خوبه به من بدهکاري ها...عرفان لبخندي زد و گفت:
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 خیلي بهت بدهکارم دختر!و با خنده بیرون رفت.
بهنام نگاهي متعجب حواله من کرد و گفت:
 چیزي شده عرفان؟ نه مگه باید چیزي شده باشه! انگار اعصابت خورده! چرا خورد نباشه؟ دختر طفلک ،مي دوني چقدر چاقو بهش نزدیک بود! بفهمه سکته ميکنه یه ثانیه دیر تر رسیده بودم زده بود! حاال مهم اینه سالمه ،همین!لبخندي زدم و یاد اون دختر غرغرو افتادم.
 ببخشید آقا!برگشتم سمتش:
 شما؟ از تهران اعزام شدم امیر ،با این رمز تقدیر. بله بله شناختم ستوان ميتونید مجرم رو تحویل بگیرید. شنیدم خانومي به اسم تسا اینجا هست درسته؟ اون کمکتون کرد؟اخم هام در هم شد :
 نسبتتون؟ پسر داییش هستم!جا خوردم بدجور! با لبخند گفتم:
 بفرمایید راهنماییتون ميکنم!امیر پشت سرم راه افتاد سمت اتاق تسا رفتم و در زدم .چندبار پشت سر هم ولي جواب نداد ،اون انقدر زود نميخوابید!
خواستم در رو بشکنم که یهو در باز شد و یه جن اومد جلوم! نزدیک بود داد بزنم که امیر گفت:
 تسا!تسا اخمي کرد و ماسک روي صورتش رو برداشت و گفت:
 چیه؟ هي عرفان این اینجا چیکار ميکنه!عرفان متعجب پرسید:
 شما ایشون رو نميشناسید؟ معلومه که ميشناسم ،پسرداییمه ولي ازش دعوت نکردم بیاد اینجا!***امیر***
 تسا شوخیت گرفته؟ همین االن میاي بریم تهران پدرت زنگ زد به بابا و التماس کرد تورو برگردونه! من هیچ جا نمیام.امیر سریع اومد جلو و محکم بازوي تسا رو گرفت و گفت:
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 ميبرمت نیازي نیست بیاي.عرفان متعجب نظاره گر این دو نفر بود!
تسا:
 ولم کن امیر برو گمشو اصال نميخوام ریختت .و ببینم.و سریع دستش رو کشید بیرون ،امیر عصباني شد و خواست سیلي نثار تسا کنه که دستش محکم پیچیده شد پشت سرش و صداي
آخش بلند شد!
عرفان با اخم وحشتناکي گفت:
 فکر کردم اومدي مجرم تحویل بگیري!تسا که موقعیت رو خوب دید ،براي تالفي کردن یه سیلي زیبا نثار امیر کرد و داد زد:
شیرین دهن لق!
 ضعیف گیر آوردي همش ميخواي بزني؟ برو گمشو دیگه نميخوام ببینمت خودِ
روم رو بردم سمت عرفان و یه لحظه خیره اون چشم هاي خرمایي رنگش شدم!
حاظر بودم قسم بخورم تاحاال همچین چشم هایي رو ندیدم.
کاش این حسي که این مدت درونم به وجود اومده ،دوطرفه باشه! آهي از حسرت کشیدم و گفتم:
 آقا عرفان زحمت ميکشید آشغال هارو بذارید دم در؟!عرفان لبخند ملیحي زد و گفت:
 چشم خانوم!و سریع امیر رو بیرون کرد...
....
پس باید برم؟ من نميخوام سرپیچي کنم از حرف بابا ولي دلم ميخواد بمونم! من عاشق این کشورم .باید تابعیت ایران رو بگیرم
همین!
حتي اگه عرفان من رو نخواد ،باز هم خوبه تو هوایي نفس بکشم که اون نفس ميکشه...
یه لحظه فکري به سرم زد .ميتونم بهش بگم چقدر دوستش دارم! ميتونم حرف هام رو بهش بگم .فوقش ميگه نه دیگه...
با لبخند و ذوق خاصي راه افتادم سمت طبقه پایین شاید اونجا باشه!
عرفان:
بعد از این که این پسر سیریش رو دادم دست پسر ها راه افتادم سمت اتاقم .اعصابم خورد بود ،داشت چه غلطي ميکرد؟
ميخواست بزنتش؟ با حرص دستي روي صورتم کشیدم .این دختر کِي وقت کرد من رو عاشق کنه؟!
االن هیچي جز صداي مادرم نميتونست آرومم کنه .گوشيرو برداشتم و بعد از تحمل صداي بوق ،صداي پرآرامش مادرم رو
شنیدم.
 الو مادر! سالم خوبي عرفان جان؟ سالم دورت بگردم ،خانوم خوشگله!***تسا***
دستم رو گرفتم جلوي دهنم ،شاید دارم اشتباه ميشنوم ،شاید خواهرشه!
 خدا حافظت کنه که مثل پدرتي ،خدابیامرزتش.novelfor.ir
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 عه! نداشتیما مامان جون این چه حرفیه!نفس راحتي کشیدم .ولي نکنه نامزد داشته باشه! یا نکنه کسي رو دوست داشته باشه یا ...راهي اتاقم شدم .فکرم درگیر بود ،شاید
درست نبود انقدر بي پروا ابراز کردن! باید خودم رو جمع ميکردم .اینطوري درست نیست!
در اتاق رو باز کردم و سریع خودم رو روي تخت انداختم و اصال نفهمیدم چجوري خوابم برد.
صبح سر میز صبحانه با شوخي هاي بهنام هممون شاد بودیم و ميخندیدیم که یهو تلفن بهنام زنگ خورد و بهنام با دیدن شخص
گفت :یا حسین! صلوات بفرستید زنده بگردم.
این حرف نشون مي داد که دوباره نامزدش زنگ زده و اون کسي نبود جز زهرا!
کم کم سروکله ي آیسان هم پیدا شد! آیسان دختري ریزه میزه با پوست سفید و چشم و مو خرمایي بود و جذبه ي خاصي داشت.
خیلي خجالتي و درونگرا بود و اصال نمي تونستي ،بفهمي االن داره به چي فکر ميکنه! برعکس خودم که فقط کافي بود شخص
دو ثانیه من رو زیر نظر بگیره تا بفهمه دارم به چي فکر ميکنم...
با دیدن آیسان لبخندي زدم و گفتم:
 به چه عجب خانوم! دلمون برات تنگ شده بود ها.آیسان لبخند ملیحي زد و گفت:
 تو کال یادت رفته وظیفه ي من چیه؟دیشب تا سه صبح بیدار بودم تا گزارش بنویسم و بعدش هم یک ساعت تمام داشتم جونميکندم که خوابم ببره!
هممون با این جمله تکراري آیسان زدیم زیر خنده و آیسان با تعجب گفت:
 چیه چرا ميخندید؟****
عرفان
آیسان طبق معمول داشت از معضل خوابش ميگفت! واقعا نميفهمم این دخترها چرا انقدر ميخوابن! یهو خیره تسا شدم ،دختري
که از وقتي وارد گروه شده بود ،جو گروه رو کال عوض کرده بود و بدجوري دل من رو برده بود...
با لبخند بهش خیره شده بودم ،یهو دستي محکم زد به شکمم و کم مونده بود هرچي خورده و نخورده بودم ،باال بیارم!
برگشتم و با قیافه شیطاني بهنام روبه رو شدم با لبخندي بهم خیره شده بود و گفت:
 چنان به موي تو آشفته ام به بوي تو مست  /که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست.اخمي کردم و گفتم:
 چیه باز زهرا محلت نداده اومدي سر به سر من بذاري؟با صداي بلندي خندید و گفت:
 برو خودت رو سیاه کن من ذغال فروشم. نه بابا تو کِي ذغال فروش شدي و من خبر نداشتم!بهنام نگاهي به تسا کرد و گفت:
 مي دوني که ماموریت دیگه تموم شده و نخود نخود هرکه رود خانه ي خود؟نگاه غمگینم رو به بهنام دوختم و گفتم:
 جرات ندارم بهش بگم دوسش دار ،مي دوني من تاحاال تو زندگیم از هیچي به این اندازه نترسیدم بهنام...بهنام خیلي جدي گفت:
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 پس بشین و تماشا کن چطوري از دستت ميره.اعصابم خرد شد و کم مونده بود بهنام رو بزنم ولي به زور خودم رو کنترل کردم و چیزي نگفتم.
دوباره نگاهش کردم که دیدم اونم به من زل زده...
***
تسا
محو قیافش شده بودم .وقتي اخم ميکنه ،خیلي جذاب تر ميشه و حاظرم سر این قضیه رگ بذارم! خیلي دلم ميخواست بدونم
دارن درباره چي صحبت مي کنن که اینقدر اعصابش خرد شده ولي از بچگي لب خوني من ضعیف بود و هیچي نفهمیدم! بیخیال
زمان و مکان شدم و زل زدم به عرفان ،شاید از نظر همه یه قیافه معمولي داشته باشه ولي از نظر من اون زیباترین نقاشي خدا
بود...
یهو برگشت سمتم و نگاهامون بهم گره خورد  .واي خداي من توان این رو نداشتم نگاهم رو از این چشم هاي غمگین بگیرم...
چرا انقدر ناراحته؟ االن درباره من چه فکري ميکنه؟
سریع به خودم مسلط شدم و به آیسان گفتم:
 ميشه یه لحظه بیاي اتاق من؟آیسان که داشت زور ميزد در شیشه مربا رو باز کنه و زبونش رو هم بیرون آورده بود با حرف یهویي من جا خورد و گفت:
 اوکیه اومدم تو برو.بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم .سریع نشستم روي تخت که بالفاصله آیسان وارد شد و گفت:
 وا دیوونه چي شدي یهو؟لبخند غمگیني زدم و گفتم:
 خوش به حال تو و فرزان! حداقلش اینه عشقتون رو بي پروا بهم ابراز کردید.آیسان لبخندي زد و گفت:
 تسا شوخي ميکني؟ مي دوني ما چقدر سختي کشیدیم! تازه اون ام مني که اون همه براش صبر کردم .این زندگي بیشتر از یهخوشبختي ساده به من بدهکاره...
درسته که باالخره داریم ازدواج ميکنیم اما آدم هیچوقت جاي زخم هاي قلبش خوب نميشه...
آیسان قطره اشکي از چشمش چکید و ادامه داد:
 هرکي ندونه تو که بهتر از هرکس دیگهاي ميدوني چي کشیدم.نگاهم رو به چشم هاش دوختم و گفتم:
 آره!با صداي در ،من و آیسان جیغ کوتاهي زدیم؛ هیچ کس جز بهنام اینقدر وحشیانه در نميزد! با اعصاب خورد گفتم:
بهنام آشغاله!
 مشخصه اینِ
آیسان با تعجب به حرص خوردن من نگاه کرد و گفت:
 چرا بهنام صداش ميکني حاال؟ چي؟! مگه بهنام نیست! نه عزیزم ا ون اسم واقعیش یعني اسمي که تو شناسنامه داره ،کیان هست .ولي خب مادرش به اسم بهنام عالقه داشته! اماخودش هم کیان رو دوست داره اگه جلوي زهرا نامزدش بهش بگي بهنام نصفت ميکنه!
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صداي کیان (بهنام) از پشت در بلند شد:
 هي خانم ها نکنه ُمردید؟! چیزي شده؟ بیاید بیرون خیر سرمون فقط چند روز دیگه باهمیم!مهمون شنیدن صداي خنده هاشي! دیگه بي
پلکم لرزش خفیفي کرد و به فکر فرو رفتم .بفرما تسا خانوم حاال دیگه فقط چند روز
ِ
عرفان شدي رفت .از این جمله آخر خنده م گرفت! نه که تا االن مال خودم بود و صاحبش بودم! پوزخندي زدم و رو به آیسان
گفتم:
 جمع کن بریم خواهر این آقا کیان االن در رو ميشکنه!یهویي در رو باز کردم ،کیان بنده خدا به در تکیه داده بود و از حرکت ناگهاني من پخش زمین شد! صداي خنده من و آیسان بلند
شد و کیان که داشت زیر لب فحش مي داد ،بلند شد و شروع به ماساژ دادن کمرش کرد!
با چشم هاي ریز شده گفت:
 عرفان گفته بریم بگردیم ،میاید؟من و آیسان تا این رو شنیدیم با هم گفتیم:
 چرا زودتر نگفتي! وایسا لباس بپوشیم.و ناگهاني در رو بستم که صداي آخ کیان به آسمون هفتم رسید!
آیسان قیافش نگران شد و گفت:
 دردش اومد؟لبخندي زدم و گفتم:
 بزرگ ميشه یادش ميره!بعد از اینکه لباس هامون رو پوشیدیم ،راهي شدیم .با دیدن عرفان نفسم گرفت! چرا این بشر اینقدر جذاب بود؟ چرا هیچکس جز
من اینقدر عاشقش نبود؟! یهو به خودم اومدم و دیدم چه حرفي زدم! کسي غلط ميکنه جز من عاشقش بشه! با اخم رفتم سمتش،
برگشت سمت من و نگاهي گذرا بهم کرد ولي در کسري از ثانیه دوباره برگشت سمتم و با اخم گفت:
 این چه وضعیتیه؟! موهات رو هم از پشت هم از جلو ریختي بیرون االن فقط اون ي تیکه وسط سرت رو نباید نامحرم ببینه؟!اخمي کردم و گفتم:
به تو چه؟ به تو چه؟ اصال به چه حقي واسه من تصمیم ميگیري اصال تو کي ِ مني؟ ها؟!چهره اش بدجور قرمز شده بود و کم مونده بود سرم داد بزنه! مشخص بود که به زور داره خودش رو کنترل ميکنه که گفت:
 اصال شماها برید من نمیام.پوزخندي زدم و گفتم:
 چه بهتر یه مزاحم کمتر!لبخندي زد و گفت:
 نگران نباش فردا براي همیشه از شر این مزاحم خالص ميشي!و رفت...
دلم لرزید واسه این حرفش ،یعني واقعا قرار بود دیگه براي همیشه نبینمش؟!
اون روز بدون عرفان گذشت و دیگه تا شب از اتاقش بیرون نیومد! تنها امیدم این بود که اون هم تهران زندگي ميکنه و شاید
اونقدر خوش شانس باشم که بعضي وقت ها اتفاقي ببینمش!
باالخره اون شب کذایي هم گذشت و رسید روزي که اي کاش ،هیچوقت نميرسید!
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سوار ماشین شدیم ،تنها ُحسن این ماموریت این بود که دوست خوبي مثل آیسان پیدا کردم ،سوار ماشینش شدم و راهي تهران
شدیم...
?هفته بعد:
بيحوصله داشتم به غرغر هاي آیسان گوش ميدادم که داشت تلفني با فرزان صحبت ميکرد! آیسان دانشجو بود و مثل خودم
معماري مي خوند! اصالتا مال اصفهان بودن ولي اون بخاطر دانشگاهش اومده بود تهران و یه خونه مجردي داشت که من هم
همینجا بودم ،خداروشکر پدر قبول کرده بود دیگه ایران بمونم و کلي پول برام ميفرستاد ،این روز ها بیشتر از همه چیز دلتنگ
عرفان بودم! نه خانواده ام نه دوست هام نه هیچکس دیگه! فقط اون پسر مغرور و جذاب...
آیسان باالخره تلفن رو قطع کرد و زیر لب فحشي نثار فرزان کرد و رو به من گفت:
 تو چرا انقد تو لکي بابا؟ عاشقي هم عالمي دارد!نگاه غمگینم رو بهش دوختم و گفتم:
 باز تو حرف زدي؟ خب دلتنگم!آیسان از اون لبخند ها زد که معلومه یه نقشه اي تو سرشه و گفت:
 بسوزه پدر عاشقي! آدرس خونه ي عرفان رو گیر آوردم ميخواي بریم اتفاقي ببینیمش؟!با حرفش سریع سرم رو آوردم باال و گفتم:
 جون تسا شوخي نکن! شوخي کجا بود پاشو دیگه!****
مادر من صدبار گفتم من زن نميخوام ،باید کي رو ببینم؟
مادر طبق معمول لبخندي زد و گفت:
 پسرم این چه حرفیه؟ هر مادري آرزو داره پسرش رو تو لباس دامادي ببینه! این دختر خیلي خوبه و از همه لحاظ مورد پسندهمنه.
 مامان احیانا َََ نباید مورد پسند من باشه؟ من هم گفتم زن نميخوام. چي میگي پسرم این دختر همه چي تمومه از ي خانواده مذهبي و با تقواست مطمئنم ،ببینیش نظرت عوض میشه! مامان من تاحاال صدبار دیدمش! پس حرفي نمي مونه من براي ناهار دعوتش کردم؛ پس هیچي نگو و باهاش خوب رفتار کن.با اعصاب خرد از خونه زدم بیرون ،حاال خوبه این دختر همسایه ماست و مامانم انتظار داره من تاحاال ندیده باشمش! یهو سرم
رو آوردم باال و نگاهم تو نگاه اون چشم هاي آبي گره خورد...
***
 اي بابا کدوم کوچه رو میگي آیسان؟ اونا هاش بریم پالک بیست و یک.***
صداي سالمش رو به زور شنیدم انگاري خیلي دلش پر بود!
لبخندي زدم و گفتم:
 سالم فاطمه خانوم خوب هستید؟novelfor.ir
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سرش رو انداخت پایین و گفت:
 خوبم ممنون شما خوب هستید؟و مشغول درست کردن چادرش شد.
نفس عمیقي کشیدم و دلم رو زدم به دریا و گفتم:
فاطمه خانوم ...راستش موضوعي هست که باید دربارش باهم صحبت کنیم ،و اون مسئله ازدواج ما دوتاست!با نگاهي پر از تعجب گفت :بفرمائید!
 ببخشید دارم این حرف رو ميزنم ولي من واقعا نميخوام با شما ازدواج کنم!عین برق گرفته ها سرش رو آورد باال و لبخندي به پهناي صورتش زد .شرط ميبندم انقدر خوشحال شده بود که دلش
ميخواست کل تهران رو شیریني بده!
سریع گفت:
 آقا عرفان خدا مي دونه چقدر خوشحالم کردید! من هم هیچ میلي به این ازدواج ندارم و اصرار مادرمه...و بعد با خجالت ادامه داد:
 من شخص دیگه اي رو دوست دارم!و هردو از شدت خوشحالي نیشمون باز شد!
***
با بغض به صحنه رو به رو خیره شده بودم و نمي دونستم چي بگم ،گلوم بدجور مي سوخت و دست آخر چشم هام تحمل نکرد و
شروع کرد به باریدن.
دستم رو گرفتم جلو دهنم تا صدام در نیاد .پس کیان راست ميگفت! اون ميخواد ازدواج کنه...
آیسان دستش رو گذاشت رو شونم و گفت:
 من من معذرت ميخوام تسا! فکر کردم کیان داره اذیتمون ميکنه!با حسرت به اون دختر نگاه کردم ،چشم هاش که رنگ چشم هاي خودم بود .نگاهي به وضعیت خودم کردم و دوباره به چادرش
چشم دوختم ،شاید این تفاوت بزرگي بود! دستم رو آوردم باال و موهام رو کردم تو شالم! لبخندي زدم و گفتم:
 نميتونم حرف هام رو بهش نگم و برم ،نميتونم اعتراف نکنم و برم!روم رو کردم سمت آیسان و گفتم:
 بیا بریم خیلي کار دارم... بفرمائید بلیط شما براي سه شنبه ساعت یازده شب هست. خیلي ممنونم. خواهش میکنم.بلیط رو گرفتم و راهي خونه آیسان شدم ،تازه داشتم حس ميکردم چقدر دلتنگ مامانمم ،چقدر دلتنگ گریه کردن تو بغلشم!
لباس هام رو جمع کردم و همش رو ریختم تو ي چمدون! انقدر بهم ریخته بود که حد نداشت...
 تسا تروخدا صبر کن ،واقعا داري زود تصمیم ميگیري یکم صبر کن تسا!نگاهي به آیسان کردم و گفتم:
 ميخوام برم خرید ،میاي؟novelfor.ir
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وقت خریدن سوغاتي بود! براي مامانم یه عالمه لباس گرفتم ،براي بابا یه جفت کفش و کمربند و براي خواهر کوچولوم یه
مجسمه زیبا گرفتم...
برگشتیم خونه و همه اون هارو د اخل چمدونم گذاشتم .حاال وقت نوشتن نامه بود! کار اصلي که باید انجام ميدادم...
خودکار آبي رنگ رو برداشتم و شروع به نوشتن کردم:
 عرفان عزیزم سالم! ميدونم االن که این نامه رو ميخوني من ازت خیلي دورم خیلي ...ولي حسم بهم اجازه نداد که قبل رفتناعتراف نکنم! عرفان راستش رو بگم از همون لحظه اول که دیدمت عاشقت شدم! عاشق خندیدنت ،عاشق طرز صحبتت ،عاشق
رنگ چشم هات ،عاشق غرورت! تو به من ثابت کردي عشق وجود داره و برخالف اینکه همه ميگن عشق یه حس نابه از نظر
من عشق یه درده! یه درد ناب که هیچ درموني نداره!
نمي خوام خستت کنم چون تو دیگه االن متعهدي! قدر اون دختر رو بدون و مراقب دلش باش ،دخترها زود دلشون ميشکنه!
خوشحالم که تونستم براي بار آخر زیباترین نقاشي خدا رو ببینم...
دوستت دارم!
"از طرف تسا"
خودکار رو پرت کردم زمین و سریع جلوي دهنم رو گرفتم تا صدام بیرون نره! اشک هاي مزاحمم صورتم رو بدجور خیس
ميکرد .سریع اشک هام رو پاک کردم و گلوم رو محکم گرفتم .بغضم انقدر اذیتم ميکرد که نميتونستم تحملش کنم.
ناگهان در باز شد و آیسان اومد داخل و با دیدن وضعیت من اشک تو چشم هاش جمع شد و گفت:
 تسا نکن اینکار رو با خودت!و سریع بغلم کرد.
انقدر تو بغلش گریه کردم که فکر کنم دیگه اشکي برام نموند! از بچگي بيصبر بودم و نميتونستم براش صبر کنم!
شب رو با دیدن عکس هایي سر کردم که وقتي حواسش نبود ازش انداختم! با تک تکشون حرف زدم و دردو دل کردم و آخر
وقتي که گوشي توي بغلم بود خوابم برد...
***
آیسان
نميدونم کار درستي بود یا نه! از یه طرف ميترسیدم که نامه رو بهش بدم و اون فقط تسا رو تحقیر کنه ،از یه طرف دیگه
نميخواستم زندگي عرفان خراب بشه! اون دیگه داشت ازدواج ميکرد و درست نبود مزاحمش بشم!
ساعت ده صبح بود و کل دیشب با صداي گریه تسا بي صدا من هم گریه کردم ،رفتم باال سرش و آروم تکونش دادم.
 تسا! تسا بلند شو خرس خوابالو!تسا آروم چشم هاش رو باز کرد و با لبخند غمگیني بهم خیره شد و گفت:
 ساعت چنده؟ ساعت ده صبحه مثل خرس ميخوابي ها!تسا بلند شد و چشم هاش رو ماساژ داد و گفت:
 پاشو ،پاشو باید بریم یه کم گردش ،بعد هم نامه رو بدم بابانوئل بده عرفان!با این حرفش چشم هام گرد شد و هردو زدیم زیر خنده.
بعد از چندساعت گردش و خوردن ناهار ،تسا باالخره از نامه دل کند!
 خوب گوش کن وقتي مطمئن شدي هواپیما پرواز کرده ،این نامه رو ميدي به عرفان خب؟ اما آخه تسا!novelfor.ir
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 هیس نميخوام قبلش این اتفاق بیفته وگرنه دیگه تلفنت رو جواب نميدم!خنده غمیگني کردم و گفتم:
 چشم خواهر برو ...سفر بي خطر!براي بار آخر محکم بغلش کردم و اون رفت داخل فرودگاه...
ساعتم رو نگاه کردم تازه ده بود!
میدونم دارم اشتباه ميکنم ولي باید نامه همین االن به دست عرفان برسه!
عرفان
بعد از صحبت نهایي با پدر و مادرم خیالم راحت شد که دیگه هیچ مانعي براي رسیدن به تسا وجود نداره! آخه من چجوري
ميتونستم از اون دختر که مثل فرشته بود دل بکنم؟!
تلفنم زنگ خورد ،طبق معمول کیان بود! با خنده جواب دادم و شروع به احوالپرسي کردم :
 خب کیان خوبي؟ خانواده خوبن؟ زهرا خانوم چطوره؟ سالم برسون! همه خوبن الحمدهللا و منتظر شام عروسي جنابعالي! چي مي گي کیان واقعا توقع داشتي از عشق زندگیم بگذرم و هرچي مامانم گفت بگم چشم؟ داري شوخي ميکني عرفان؟ یعني واقعا تو نميخواي با فاطمه خانوم ازدواج کني؟ واي پسر چرا زودتر نگفتي؟دلهره بدي بهم دست داد سریع بلند شدم و گفتم:
 ميشه واضح تر صحبت کني؟! راستش ...راستش آیسان به من زنگ زده بود و آدرس خونه تورو ميخواست... آیسان؟! آدرس خونه من براي چیشه؟ راستش ...تسا خیلي دلتنگت بود! یعني آیسان این .و گفت و من هم گفتم ازدواج کردي ،فکر کنم بعدش آدرست رو از فرزانگرفت!
با شنیدن جمله اول تقریبا سکته رو زدم!تسا هم من رو دوست داشت؟ تسا دلتنگ من شده بود؟! من؟
تقریبا داد زدم:
 تو چي گفتي؟ تو چي بهش گفتي؟ گفتي من دارم ازدواج ميکنم لعنتي!گوشي از دستم افتاد و عقب عقب رفتم ،حاال تسا چه فکري درباره من کرده؟! قطعا فکر کرده عشقش یه طرفهاست!
سریع به لباسم چنگ زدم و با دو از خونه زدم بیرون که همون لحظه ماشین آیسان جلو پام توقف خورد!
آیسان با چشم هاي اشکي از ماشین اومد بیرون و نامه اي رو گرفت سمتم...
قلبم داشت وایمیستاد ،حس غریبي ميگفت اون نامه از سمت تساي منه! سریع نامه رو ازش گرفتم و شروع کردم به خوندن
کردم .با کلمه به کلمه اون نامه نميدونستم بخندم یا گریه کنم.
به آخر نامه که رسیدم ،روي زمین افتادم صداي گریه آیسان اوج گرفت و این پسر مغرور براي اولین بار چشم هاش همه چیز
رو تار دید...
نميتونستم نفس بکشم! نمي دونستم باید چیکار کنم! االن یعني من االن از دستش دادم؟ به همین راحتي؟! آخه کجاي دنیا کسي
زندگیش رو اینطوري از دست ميده؟!
بلند شدم و رفتم سمت آیسان و تقریبا داد زدم:
 االن کجاست آیسان؟novelfor.ir
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آیسان زد زیر گریه و هیچي نگفت...
سریع دستش رو گرفتم و گفتم:
 آیسان تورو به هرچي ميپرستي قسم ،آیسان التماست ميکنم بگو کجاست!آیسان اشک هاش رو پاک کرد و گفت:
 رفت عرفان ،رفت! رفت کانادا براي همیشه!دوباره این قلب لعنتي وایستاد! عقب عقب رفتم و سرم رو تکون دادم :
 داري شوخي میکني من مي دونم ...این همش یه بازیه! آره آیسان این بازیه بگو بیاد اینجا!سرم رو چرخوندم و داد زدم:
 تسا! تسا! بیا بیرون همین االن ،تسا آره مي گم دوست دارم! به قرآن دوست دارم! تسا به چي قسم بخورم بیا اینجا انقدر اذیتمنکن! تسا...
تسا مرگ عرفان بیا اینجا! تسا لطفا ،خواهش ميکنم ازت! تسا؟!
باالخره رسیدیم ،تورنتو فقط هشت ساعت و سي دقیقه با ایران اختالف داشت.
سرم رو آوردم باال و دنبال خانوادم گشتم و با دیدن تیا با خوشحالي سمتشون دویدم ،سریع رفتم توي بغل مامانم و زدم زیر گریه،
مامانم با خوشحالي من رو توي بغلش فشار داد و گفت:
 دختر خوشگلم چرا زودتر نیومدي؟ نگفتي دلمون برات تنگ ميشه؟با لبخندي که گویاي همه چیز بود نگاهشون کردم و گفتم:
 وقت زیاده بریم خونه خستم!بابا نگاهي به من کرد و گفت:
 چشم دختر عزیزم! بیاید بریم.رسیدیم خونه و من تمام کادو ها رو بهشون دادم ،خداروشکر خیلي خوششون اومد و کلي ازم تشکر کردن!
رفتم به اتاقم ،اتاقي که مرحم زخم هاي جدیدم بود! یه اتاق ساده به رنگ آبي!
بغضم دوباره شروع کرد به سوزوندن گلوم! راه افتادم سمت قاب عکس ها ،به عکس هاي بچگي دست کشیدم...
من چه ميدونستم بزرگ شدن یعني این!
رفتم سمت عروسک هایي که هیچوقت دلم نميخواست بندازمشون دور!
به کل اتاق نگاه کردم و آخر سر خودم رو انداختم تو بغل تخت عزیزم!
یک ماه گذشته بود ،و تازه داشتم یاد ميگرفتم کمتر براي عرفانم گریه کنم!
طبق معمول کتاب هام رو برداشتم و از کالس زدم بیرون .دلم براي دانشگاه و دوست هام تنگ شده بود .طبق معمول ماریا و
کتي داشتن سر کنسرت خواننده محبوبشون بحث ميکردن و ژولیت هم با قیافه اي متعجب زل زده بود بهشون .سریع دویدم
سمتشون و با خوشحالي ژولیت رو بغل کردم! خیلي وقت بود که ندیده بودمش!
ژولیت با لبخند نگاهم کرد و گفت:
 ببین کیو ميبینم ،شنیدم یه پسر شرقي دلت رو برده!لبخند غمگیني زدم و گفتم:
 آره چجورم! پس باید همش رو برام تعریف کني.novelfor.ir
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 هروقت حوصله داشتم!دیگه چیزي نگفت .بعد از یه استراحت کوتاه کالس هِنري شروع ميشد استادي که همه دوستش داشتن و از اونجایي که اختالف
سني کمي با بچه ها داشت ،باهاش راحت تر بودیم!
مشغول بستن بند کتوني بودم که حس کردم یه آدم آشنا رو دیدم!
سریع از توي چمن ها بلند شدم و سرم رو چرخوندم تا اون آدم رو دوباره ببینم!
هرچي گشتم نبود!
بچه ها با نگراني پرسیدن:
 چیزي شده؟و من چطور باید ميگفتم که حس کردم عرفانم رو دیدم؟!
با لبخند غمگیني سرم رو انداختم پایین و گفتم:
 چیزي نیست بچه ها! حس کردم غریب ترین آشناي عمرم رو دیدم. کامال درست دیدي عزیزم ولي اون غریبه قراره بشه نزدیک ترین آدم بهت!سریع برگشتم سمت صدا و عرفان رو دیدم که درست در چند قدمي من ایستاده بود و دست هاش تو جیبش بود!

****

فرزان نگاهي به من کرد و با چشم هاي ریز شده گفت:
 آیسان یعني تو آدرس خونهاش رو نداري؟آیسان جواب داد :
 نچ! مگه ميشه؟ تو بهترین دوستشي! خب حاال بگو برا چیته؟ ميتونم گیر بیارم! -خب ،عرفان داره ميره کانادا!

با بهت برگشتم سمتش و گفتم:
 چي ميگي فرزان؟ اون واقعا داره ميره؟ بله! ميخواد بره دنبال تسا. پس بیا ما هم بریم ،باید کمکش کنیم! -چشم خانومم!

****
 تو اینجا چیکار ميکني! اصال از کجا فهمیدي من این دانشگاه درس ميخونم؟novelfor.ir
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دوست هام که هیچي از فارسي نميفهمیدن ،با بهت به ما دوتا خیره شدن و قشنگ مشخص بود دوست دارن بفهمن اون آدم کیه!
 فکر نميکنم با وجود آیسان جاي تعجبي باشه!اخم کردم و گفتم :
 خانومت کجاست؟چشم هاش گرد شد و گفت:
 خانومم؟ بله همون دختر چادري و چشم آبي! -خوشم اومد خوب ته تو قضیه رو درآوردي.

با حرص گفتم:
 برگرد کشورت! من نميخوام تو اینجا باشي! ولي من اومدم چون بدون تو نميتونم!باید اعتراف کنم که نفسم حبس شد؟
باید بگم که ضربان قلبم چندبرابر شد؟
تونم من مست شد؟
اونوقت به من نميخنده؟ نميگه این دختر دیوونه با یه نمي ِ
 من ميخوام با پدرت صحبت کنم ،لطفا این شانس رو از من نگیر!کمي فکر کردم و گفتم!
 باشه بیا باهاش صحبت کن. کِي؟ فردا شب. به روي جفت چشم هام خانومي!****
 بسه آبجي ،انقد جویدیشون دیگه چیزي نموند ازشون!نگاهي به تیا کردم و دوباره شروع به جویدن ناخون هام کردم! اگه بابا قبول نکنه چي؟ اگه بد باهاش حرف بزنه چي! تپش قلبم
داشت دیوونم مي کرد! بابا گفته بود حق ندارم تا آخر صحبت هاشون از اتاق بیام بیرون! نگاهي به تیا کردم که مشغول چت کردن
با دوست هاش بود! یکي زدم بهش و گفتم:
 ميشه بري یه خبري بیاري؟کامال مشخص بود دودل بود ،بعد از کمي فکر کردن گفت:
 اوکي!دیگه سرم داشت گیج مي رفت! مطمئنم تاحاال تو عمرم انقدر استرس نداشتم که االن دارم ،ناگهان در باز شد و تیا با یک لیوان
آب اومد داخل و گفت:
 خبر هاي خوب دارم!از جا پریدم و گفتم:
novelfor.ir
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 چه خبري؟ بابا گفت بري پایین کارت داره!سریع از جا بلند شدم و هجوم بردم سمت پ له ها ،و اصال نفهمیدم چجوري به پذیرایي رسیدم!
بابا همون طور که مشغول بگو و بخند با عرفان بود ،برگشت سمت من و گفت:
 دخترم خوش اومدي ،بشین.چشمي گفتم و نشستم رو به روي بابام،
بابا نگاهي به عرفان و بعد نگاهي به من کرد و گفت:
 ميدونم عاشق هم هستید و دوست دارید به هم برسید! اما باید گوشزد کنم زندگي همش عشق نیست! باید دقت کنید و با عقلتونپیش برید نه با احساس ،احساس قطعا زندگي رو خراب ميکنه! حاال جفتتون نظراتتون رو به من بگید.
عرفان نگاهي به من کرد و شروع به سخنراني کرد:
 من واقعا به شما حق ميدم که نگران زن دگي دخترتون باشید ،اما باور کنید نه بیشتر از شما اما کمتر از شما هم دوسش ندارم!نه قول ميدم ،نه شعار ،فقط نشونتون ميدم که دخترتون خوشبخت ترین دختر دنیا ميشه!
لبخندي زدم و گفتم:
 من قول مي دم هرکاري براي پایداري زندگیمون بکنم!عرفان برگشت سمتم و گفت:
 همین؟ پس چي؟و با صداي خنده مامان مواجه شدم!
موقع رفتن عرفان برگشت سمت من و گفت:
 قطعا به این فکر نکن که این خواستگاري بود! من وقتي خواستگاري ميکنم که درجا بله رو بشنوم!با بهت بهش خیره شدم که خنده کنان بیرون رفت...
حرف هاي دیشب عرفان بدجوري ذهنم رو مشغول کرده بود و اصال نميفهمیدم استاد چي ميگه!
یهویي تیزي چیزي تو پهلوم فرو رفت و نزدیک بود جیغ بزنم که دستي جلوي دهنم رو گرفت! بله و اون کسي نبود جز ژولیت!
اتودش رو از پهلوم درآورد و گفت:
 چیه تو فکري؟اخمي کردم و گفتم:
 مي تونستي این رو عین آدم هم بپرسي گلم!عمدا کلمه آخر رو بد گفتم تا منظورم رو بفهمه!
با تعجب نگاهم کرد و گفت:
 به خاطر خدا انقدر من رو اذیت نکن و بگو چيشده؟بیخیالش شدم و سعي کردم روي درس تمرکز کنم که دقیقا همون لحظه زنگ خورد!
با اکیپ همیشگیم راهي ِ حیاط شدم و صداي پچ پچ بچه ها انقدر واضح بود که فهمیدم درباره منه!
یهو برگشتم سمتشون و گفتم:
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 الاقل از خودم بپرسید!و تا دیدم هر سه تاشون دهنشون رو باهم باز کردن ،ادامه دادم:
 لطفا یکي یکي...ژولیت گفت:
 چرا انقدر تو فکري؟ خب به تو ربطي نداره  ،بعدي!کتي با خنده گفت:
 داري ازدواج ميکني؟با تعجب گفتم:
چي؟که دیدم کتي با دهن باز به پشت سرم خیره شده!
سریع برگشتم و دیدم عرفان که دقیقا جلوم زانو زده و یه دسته گل بزرگ و حلقه دستشه.
البد فکر کردید االن مثل رمان ها دستم رو گرفتم جلو دهنم و پریدم بغلش ،نخیر من فقط با دهني که هفت متر باز بود ،نظاره گر
بودم!
عرفان باالخره دهن باز کرد و گفت:
 اینم خواستگاري من خانومم!****
چشم هام رو باز کردم و خودم رو توي آینه دید زدم! بهتر که بودم ،بهتر شدم! برگشتم و آیسان و زهرا رو دیدم که دقیقا پیش من
نشسته بودن! نگاهي به ساعتم کردم و گفتم:
 لعنت بهت مهسا!همون لحظه مهسا رسید و گفت:
 به خدا ترافیک بود!و با صداي خنده ما مواجه شد! حالل زاده اي هستي تو!
صداي خانومي اومد که ميگفت:
 عروس خانوم ،داماد تشریف آوردن!با لبخند از جام بلند شدم و به سمت در رفتم و به زیباترین نقاشي اي که خدا با دقت کشیده ،خیره شدم...

دوست داشتن!
چیزي شبیه به گم شدن است ،در یک آدم دیگر...
هرچه بیشتر کسي را دوست داشته باشي عمیق تر گم ميشوي ،یک جایي دیگر نميداني براي خودت داري زندگي ميکني یا
براي او):...

..پایان..
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عزیز رمانم @sania pz
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و همه افرادي که به من کمک کردن الخصوص خانواده عزیزم ?
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