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به نام خدا
شادي کالسورش را روي سرش گرفته بود و با قدمهايي سريع گام بر ميداشت تا زودتر خودش را به خانه برساند..
آب از سر و رويش مي چکيد و لرز بر بدن ظريفش افتاده بود...
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پرايدي که صداي آهنگش کل خيابان را پرکرده بود و با سرعت از کنارش عبور کرد  ،باعث شد آبهاي گلي خيابان
به مانتوي سفيدش بپاشد....
با حرص به پرايد که حاال خيلي دورتر از او بود نگاهي انداخت و وارد کوچه شد...زيپ ژاکت نازک صورتي رنگش را
باال کشيد ..هرچند ميدانست کمکي آن چناني به گرم شدنش نميکند...
کمي بعد با ديدن خانه و فکر نوشيدن يک ليوان چاي گرم روي کاناپه گرم و نرم جلوي تلويزيون لبخندي زد و
قدمهايش را تندتر کرد...االن وقت پخش تکرار سريال مورد عالقه اش هم بود!
چاي گرم و کاناپه و سريال "عشق من"!
کالسور را زير بغلش گذاشت و در کيف کوچک روي دوشش دنبال کليد خانه مي گشت...
انقدر داخل کيف شلوغ بود که کليد پيدا نمي شد...چند رژ لب...پوسته شکالت..تقويم...اسکناسهاي مچاله شده ي
پول....در دلش گفت:پس اين کليد لعنتي کجاست...االن فيلمم شروع ميشه..
کالفه با کيفش کلنجار مي رفت که ....................
شادي همانطور که يک دستش هنوز داخل کيفش بود سرجايش ميخکوب شد و با بهت و ترس به مرد جواني که
با دستهايي
خوني روي سينه ي مرد ميانسالي نشسته بود نگاه کرد
نگاه بي قرار شادي در نگاه يخي و بي روح "سهند" گره خورده بود...
شادي به حدي وحشتزده بود که حتي نميتوانست نگاهش را از آنها بگيرد و فرار کند..برعکس سهند که بيتفاوت
مي نمود و گويي بود و نبود شادي برايش يکي است..
مرد ميانسال که به ظاهر اصال وضعيت خوبي نداشت سرش را به طرف شادي چرخاند و با صداي ضعيفي گفت:
کمکم کن.....سهند پوزخندي زد و شادي با خودش گفت:
آخه من چيکار ميتونم بکنم..
ذهنش قفل شده بود...
با نگاهي به قدبلند و هيکل ورزيده سهند معلوم بود که هيچ شانسي مقابل او ندارد..اما با اين حال از آنجا فرار هم
نکرد...نميتوانست آن مرد را تنها بگذارد..
سهند لحظه اي چشمهايش را از خستگي روي هم فشرد و بعد با حرکتي سريع يقه مرد را گرفت و او را بلند کرد..

2

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

هنوز مرد نتوانسته بود کامل روي پاهايش بايستد که مشت محکمي به صورتش کوبيد..مرد ناله ي ضعيفي
کرد،سرش خم شد و خون از گوشه لبش بيرون مي ريخت ..
شادي که تازه به خودش آمده بود با تمام قدرت جيغ کشيد:
کمک...يکي کمک کنه..اما لحظه اي بعد با ديدن پسر که به سمتش هجوم آورد ساکت شد وخودش را به ديوار ساختمان پشت سرش
چسباند..
مرد ميانسال از فرصت استفاده کرد و با سرعت از پشت سر سهند دويد و فرار کرد..
شادي با تعجب به او که حاال به پيچ کوچه رسيده بود نگاه مي کرد..انگار نه انگار که چند لحظه پيش در حال مرگ
بود..
سهند براي گرفتن مرد تالشي نکرد و تنها با نگاه پر از نفرتي در حالي که صورتش منقبض شده بود او را زير نظر
داشت...
بعد از چند لحظه با خشم به طرف شادي برگشت و او را ديد که با دستهايي لرزان در خانه اي را باز مي کند..
سريع خودش را به او رساند و قبل از اينکه شادي بتواند در را ببندد ،به زور وارد شد و به جيغ خفه شادي هم
اهميتي نداد..
شادي خواست دوباره جيغ بکشد که سهند با دستش جلوي دهنش را گرفت واو را محکم به ديوار پشت سرش
کوبيد...شادي از درد و احساس سرگيجه بي حال شده بود...
سهند که خشمگين بود با صداي بم و خش دارش گفت:
گند زدي به کارمشادي نميتوانست نگاه بي قرارش را از او بگيرد..دست بزرگ سهند نيمي از صورتش را گرفته بود و به سختي
نفس مي کشيد..
سهند کمي دستش را از بيني شادي پايين تر آورد و اين بار چانه اش را در دست گرفت ...انگشت شصتش را آرام
روي لبهاي شادي به حرکت دراورد و زمزمه وار گفت:
من فرض مي کنم که تو دختره ي احمق را نديدم،تو هم هرچي ديدي بيخيال ميشي،فهميدي؟شادي اما ساکت بود...از تماس دستهاي خوني و کثيف سهند به صورتش چندشش شده بود و به انگشتهاي بلند و
پهن سهند که خون روي آن خشک شده بود و روي ناخنهايش هم گلي بودند نگاه ميکرد..
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قيافه شادي هرلحظه بيشتر در هم ميرفت و باعث شده بود چيني به پيشاني اش بيافتد..
سهند انگشتش را محکم روي دندان هاي شادي فشار داد وبا حرص دوباره پرسيد:
فهميدي؟مزه ي خون و شوري،در دهان شادي پيچيد..احساس ميکرد هرلحظه ممکن غش کند با اين حال براي رهايي از
آن وضع با تکان سر و بستن چشمهايش حرف سهند را تاکيد کرد..
سهند چند لحظه خيره نگاهش کرد و بعد زير گوشش گفت:
خوبه..صداي کلفتش شادي را اذيت کرد و باعث شد ناخواسته کمي سرش را به سمت ديوار خم کند...
باالخره رهايش کرد و بدون هيچ حرفي بيرون رفت و در را محکم به هم کوبيد..شادي چند لحظه به در بسته خيره
ماند و بعد آرام از ديوار سر خورد و با بيحالي روي زمين نشست..
دو هفته از آن روز مي گذشت....
سهند همه چيز را فراموش کرده بود اما شادي با تمام تالشش براي فکرنکردن به آن روز،گهگاهي فکرش مشغول
مي شد،اما اميدوار بود که زمان همه چيز را درست کند والبته تا آخر عمرش هيچ وقت آن پسر وحشي را نبيند!
سهند با لرزش دوباره ي گوشي درون جيبش،عصبي جواب اد:
چيه؟کدوم گوري هستي باز سهند؟سهند در حالي که سعي ميکرد شخص موردنظرش را در شلوغي پياده رو گم نکند گفت:
االن نميتونم حرف بزنم..صداي مرد عصباني پشت خط بلند شد:
تا کي ميخواي ادامه بدي سهند؟سهند دهانش را به گوشي چسباند و با نفرت زمزمه کرد:
تا وقتي که سر بريده همشون را داشته باشمو بعد بدون معطلي گوشي را خاموش کرد و به دنبال شکارش به راه افتاد...
*******************
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شادي قلم مويش را کنار گذاشت و رو به دوستانش گفت:
بچه ها ،من ديگه نميکشم،ميرم خونهنيلوفر نگاهي به ساعتش انداخت و گفت:
نيم ساعت ديگه کالس تموم ميشه،صبرکن همه باهم ميريمشادي همانطور که وسايلش را جمع ميکرد گفت:
خيلي خستم نيلوفر...ميترسم بزنم تابلوم را خراب کنمنيلوفر نگاهي به او انداخت و ديگر اصراري نکرد...شادي بعد از خداحافظي از دوستانش به سمت خانه راه
افتاد..انقدر بي حال بود که حتي دستهاي رنگيش را هم نشسته بود و باعث مي شد دانشجوياني که از کنارش
عبور ميکنند با خنده و تعجب نگاهش کنند..
شادي از وقتي که از دانشگاه برگشته بود ،چهار زانو روي کاناپه نشسته بود و با بيحوصلگي کانالهاي تلويزيون را
عوض ميکرد..
با اينکه خسته بود اما خوابش نمي آمد ..
نگاهي به ساعت انداخت..تازه ساعت  5بود..
با خودش گفت"حاال کو تا شب..چيکارکنم حاال"
صدايي در سرش گفت"اين همه کارو و درس عقب افتاده داري ميگي چيکار کنم؟"
اما خودش هم ميدانست که امروز از آن روزهايي است که حتي نميتواند جزوه هايش را ورق بزند!
نگاهش به پنجره آشپزخانه اش افتاد..شاخه هاي درخت چنار که تازه سبز شده بودند در باد ماليم بهاري تکان
ميخوردند...
سبز درخشان و زيبايي که حس خوبي را در شادي برمي انگيخت..
سريع تلويزيون را خاموش کرد و با اشتياق به سمت کمد لباسهايش رفت..
با خودش گفت":آدم توي اين هواي محشر بهاري جلوي تلويزيون ميشينه؟"
****
سهند به ماشيني تکيه داده بود و به اين فکر ميکرد که چرا آن مرد با اينکه مي داند خانه اش لو رفته موقعيتش را
عوض نکرده؟
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نگاهي به در بسته ي خانه انداخت و زمزمه کرد:
خودتو نشون بده لعنتي ...تا کي ميخواي توي سوراخت بموني؟ساعتي گذشت اما باز هم خبري از مرد نبود..
سهند کالفه شده بود و نگاه بي هدفش را روي عابرها مي چرخاندکه چشمش به شادي افتاد و او را سريع به ياد
آورد..
***
قدمهاي شادي کند شده بودند..
مطمئن بود آن کسي که آن طرف خيابان است همان پسر وحشي است..
روسريش را جلو کشيد و سعي کرد همگام با زني که چرخ خريد داشت راه برود تا خودش را پشت او مخفي نگه
دارد..
سهند روي پله هاي ورودي ساختماني نشسته بود و با تفريح به حرکات شادي نگاه مي کرد..با خود گفت"االن
ميخواي خودتو از من مخفي کني جوجه؟"
دستش را زير چانه اش قرار داد و به شادي که حاال پشت ماشيني سنگر گرفته بود نگاه کرد و گفت"خب چرا
نميري اگه ميترسي از من؟"
دوباره با ديدن شادي که ناشيانه از پشت ماشين سرک کشيد به خنده افتاد...
شادي آن طرف خيابان دستهايش را به هم مي فشرد...از طرفي ميترسيد و ميخواست زودتر به خانه کوچک و
امنش برگردد از طرفي در مورد سهند کنجکاو شده بود..از پشت ماشين سرکي کشيد تا سهند را ببيند...با خود
گفت"اين که هنوز اينجا نشسته ...خيلي مشکوکه"...
کمي فکر کرد و به اين نتيجه رسيد که نميتواند به خانه برگردد و بيخيال موضوع شود..درضمن هوا هنوز روشن
بود و خيابان هم شلوغ ..پس او نميتوانست کاري بکند..با اين حال در دلش دعايي خواند و گوشي اش را محکم در
دست فشرد تا اگر الزم شد سريع به پليس زنگ بزند...
سهند با دو انگشتش آرام شقيقه هايش را ماليد و کمي فکر کرد...با خودش گفت" براي امروز بسه"...نگاهي به
شادي انداخت و فکر کرد بد نيست کمي هم تفريح کند!
با اين حال رو به در بسته ي خانه زمزمه کرد"دوباره ميام،هيچ وقت از دستم راحت نميشي،هيچ وقت"
شادي دستش را روي دهانش گرفته بود و سعي مي کرد جيغ نزند...سهند با گامهايي بلند و محکم خيابان را طي
ميکردو مستقيم به سمتش مي رفت...شادي به خودش اميد مي داد" نه امکان نداره منو ديده باشه"
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سريع روي آسفالت خيابان نشست و پاهايش را در شکمش جمع کرد..دلش ميخواست با آخرين سرعتش به سمت
خانه بدود ولي ميدانست رها کردن سنگرش کار احمقانه اي است و او حتما متوجهش مي شود..البته اگر تا حاال
نشده باشد!
شادي متوجه شخصي کنار خودش شد...با ترس و ترديد سرش را باال گرفت و سهند را ديد که با ژست خاصي به
ماشين تکيه داده و به ديوار روبرويش نگاه مي کند.
شادي بيشتر از ترس احساس نا اميدي مي کرد که چرا هميشه انقدر تابلو است!
عاقبت صداي بم سهند بود که سکوت را شکست:
دنبال من راه افتادي؟ذهن شادي در يک ثانيه به هزاران سمت رفت تا بتواند جوابي پيدا کند!اما چون ذهنش قفل شده بود با صداي
ضعيفي راستش را گفت:
نه.اومده بودم پياده روي..سهند خيره نگاهش کرد و بعد با يک حرکت بازويش را گرفت و بلندش کرد ...سپس با لحن عجيبي گفت:
خوبه...منم همين فکر را داشتم.با هم ميريم!شادي چند لحظه با تعجب نگاهش کرد ..انگار حرفهايش را باور نداشت..اما سهند دستش را کشيد،و او ناخواسته
دنبالش کشيده شد...
شادي سعي کرد دستش را از دستهاي سهند بيرون بکشد.................................
بار آخري که اين دستها را ديده بود خوني بودند...
سهند بدون اينکه به شادي نگاه بکند گفت:
چرا انقدر وول ميخوري؟ميخوام ببرمت يه کم تفريحشادي باز هم تقال کرد و گفت:
ولم کن...نميخوام..سهند به سردي جواب داد:
-ولي من دوست ندارم تنهايي برم بگردم

7

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

شادي پا شل کرد تا شايد بتواند جلوي او را بگيرد اما سهند طوري او را دنبال خود مي کشاند که شادي شک کرد
که اصال متوجه مقاومتش شده باشد!
آخر سر گفت:
باشه.دستمو ول کن خودم ميامسهند دستش را رها کرد..همين موقع گوشي شادي زنگ خورد..
بله؟....
واي اصال يادم نبود......
حاال حتما براي همين فردا ميخواي؟...
باشه،خودم ميخرم..فقط شماره هاش را برام اس ام اس کن.....
خواهش ميکنم،خدافظشادي رو به سهند که منتظر نگاهش ميکرد گفت:
من بايد برم،يه کاري برام پيش اومدهسهند با بيخيالي گفت:
خب باهم ميريم کارتو انجام بده بعدش ميريمشادي عصباني شد و گفت:
ولم کن آقا..نميخوام بيامسهند به سردي جواب داد:
گفتم امروز ميخوام باهات بيام تفريح،يه چيزي باهم ميخوريم بعد هرجا خواستي بروشادي با خودش فکر کرد"..نکنه ديوانه است":
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اگه ولم نکني جيغ وداد ميکنم بريزن سرتسهند جدي شد و گفت:
باشه..راست ميگي ،تو يخچال خونت هم ميشه يه چيزي برا خوردن پيدا کرد ...بعد اداي فکر کردن دراورد و گفت:
کجا بود؟...کوچه ي دانش..پالک  72نه؟شادي وحشتزده شد و چشمهاي کشيده اش پر از اشک...
سهند از ديدن چشمهاي اشکي شادي غافلگير شد ولي با اين حال وضعيتش را حفظ کرد و جدي گفت:
ببين..فقط ميريم يه غذايي ميخوريم و بعدش ديگه کاريت ندارم...شادي مسخ شده با سر حرفش را تاکيد کرد و با قدمهايي سست شده پشت سرش راه افتاد..
شادي  ،چند دقيقه ي بعد در حالي که نگاه کنجکاوش را دور تا دور بستني فروشي مي چرخاند مقابل سهند
نشسته بود ...
پسري کم سن و سال سر ميزشان آمد و بستني ها را روي ميز گذاشت....
شادي نگاهي به بستني ميوه ايش انداخت...باورش نميشد مقابل کسي که دو هفته پيش با دستهايي خوني
تهديدش کرده بود نشسته و بستني ميوه اي ميخورد!..آن هم با ژله ي اضافه!!!!
سهند ظرف بستني را به طرف شادي هل داد و گفت:
شروع کن ديگه...شادي ظرفش را به سمت خودش کشيد و همان لحظه متوجه لرزش عجيب دستهاي سهند که روي ميز
بودندشد...اما به روي خودش نياورد و خودش را با بستي اش مشغول کرد
سهند بدون حرف مشغول خوردن بود..
شادي واقعا نميفهميد چرا سهند او را با خودش آورده..چون حتي نگاهش هم نميکرد..
بعد از مدتي شادي گفت:
خيلي خوشمزه بود...من تا حاال اينجا نيامده بودم..سهند نگاه سردي به شادي انداخت و گفت:
-چرا نيومدي؟خيلي به خونت نزديکه که
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آخه نميدونستم انقدر بستنياش خوشمزس...به ظاهرش نمياد..سهند قاشقش را در ظرف خالي بستني اش رها کرد و گفت:
بستني سنتي اينجا يه چيز ديگس...از دست دادي..شادي لبخند شيريني زد و گفت:
من بستني ميوه اي بيشتر دوست دارم***********************
سه سال قبل.....
من بستني ميوه اي بيشتر دوست دارم..سهند:
 من برا همه سنتي گرفتم..ديوانه تو بخور...مشتري ميشي..سهند چرا گير ميدي؟خب من اينو نميخوام..سهند با کالفگي گفت:
باشه..ولي من ديگه از ماشين پياده نميشم..خودت برو بگير بيا...دختر که انگار منتظر همين اجازه بود به سرعت از ماشين پياده شد..هنوز کمي از ماشين دور نشده بود که سهند
داد زد:
 زود برگردي ها...بدجا پارک کردم..چند دقيقه بعد "سيما" با يک ليوان بزرگ ذرت مکزيکي برگشت!
سهند با تعجب پرسيد:
اين ديگه چيه تو اين گرما گرفتي؟سيما با لبخند گفت:
رفتم بوي ذرت بهم خورد بستني يادم رفت..سهند:
-برو بابا...تو تابستون نميچسبه
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سيما با لذت مشغول خوردن بود :
اممم...خيلي خوشمزس..سهند ليوان را از دست سيما قاپيد و گفت:
ببينم چه مزه ايه...قاشقي پر در دهانش گذاشت و با بيتفاوتي گفت:
بد نيست...و قاشقي ديگر...
سيما با صداي بلندي گفت:
بدش ..تمومش کرديسهند با خونسردي حرص دراري قاشق ديگري در دهانش گذاشت...
با همين چند قاشق ذرت را نصف کرده بود!
سيما به سمت سهند خيز برداشت و سعي ميکرد ليوانش را پس بگيرد ..
سهندبا دهان پر گفت:
خسيس نباشو در آخر جيغ همراه با خنده ي سيما:
سهند....................سهند با صداي زنگ موبايلش از خاطراتش بيرون کشيده شد...نگاهي به صفحه ي گوشي اش انداخت و بعد رو به
شادي با لحني بينهايت سرد گفت:
ممنون.خدافظتا شادي خواست حرفي بزند سهند صندليش را به عقب کشيد و به سمت صندوق رفت..
همانطور که با دستش کيف پولش را از جيب شلوار لي گشادش بيرون مي کشيد داد زد:
آقا حساب ما چقدر شد؟شادي خواست صدايش کند اما حتي اسمش را هم نميدانست..
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با کالفگي رو به سهند گفت:
آقا..اما صداي ظريفش در بين شلوغي جمعيت گم شد و سهند هم بعد از گذاشتن چند اسکناس روي پيشخوان از در
خارج شده بود..
شادي پولي را که براي دادن سهمش بيرون آورده بود داخل کيفش انداخت و سريع از مغازه بيرون زد..
احساس بدي داشت...دلش عجيب از رفتار آن "پسرک وحشي" گرفته بود...
کسي که حتي اسمش را هم نميدانست!
با خودش گفت:
حتي نگذاشت جواب خدافظيشو بدم..حقمه...وقتي با کس که اسمشم نميدونم ميرم بيرون حقمه...
خب مجبورم کرد...
بعد با خودش فکر کرد آيا واقعا مجبور بوده؟؟؟؟؟؟
و در نهايت با تلخي اعتراف کرد که "نه"...
تازه اگر دايي اينا منو ديده باشن چي..مگه تا خونه دايي چقدر فاصلست از اينجا؟
هزار اگر و اما و آيا يکباره به ذهن شادي ريختند و قلبش فشرده تر شد..
در دلش گفت:
شادي احمق!
******************
نيم ساعت بعد شادي در يک لوازم التحرير فروشي بود..
فروشنده که مرد پيري بود بعد از کمي جستجو در قفسه ها گفت:
رنگ سياهم تموم شده دخترم...شادي با ناراحتي گفت:
-باشه مرسي
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يکبار ديگر شماره رنگهاي روي ميز را چک کرد تا مطمئن شود تمام سفارشهاي دوستش را گرفته است..
بعد رو به فروشنده گفت:
اينا را برام حساب کنيد لطفافروشنده همانطور که رنگها را در کيسه ميريخت با مهرباني رو به شادي گفت:
چرا انقدر آشفته اي دخترم؟شادي در دلش گفت:
چون من يه احمقملبخندي زد و با صداي گرفته اي گفت:
چيزي نيست..فروشنده نگاه عميقي به او انداخت و کيسه را دستش داد و گفت:
ميشه بيست و سه تومن..قابلي هم ندارهشادي سريع چند اسکناس پنج توماني روي ميز گذاشت و گفت:
ممنونمرد باقيش را به او پس داد و شادي بعد از تشکر دوباره و خدافظي از مغازه بيرون آمد...
شادي با تمرين هاي احمدي چيکار کردي؟
شادي کوله اش را جابجا کرد و گفت:
هنوز هيچي نيلوفر...اصال انگار ذهنم قفل شده...نميتونم قلم مو را دستم بگيرم زودتر شروع کن...ميدوني که اين استاد احمدي چقدر سخت گيره..وسايلها و رنگها رو خريدم...همه چي آمادست فقط منتظرم يه موضوع خوب بياد به ذهنمآخه چه طوري ميخواي چهار تا تابلو را دوهفته اي کامل کني؟نيلوفر انقدر استرس نده..نيلوفر شانه اي باال انداخت و گفت:
-واي فقط دلم ميخواد اين امتحانها زودتر تموم بشه..خسته شدم ديگه..
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شادي در جوابش لبخندي زد..
من از اين ور ميرم ..خدافظشادي گونه اش را بوسيد و گفت:
باشه عزيزم..مواظب خودت باش.خدافظ*****************
با بلند شدن صداي گوشي سهند که روي کاناپه دراز کشيده بود چشمانش را با بيحالي باز کرد...
بله؟سالمسالم سعيد..چيزي شده داداش؟چرا انقدر صدات گرفته؟سهند سرفه اي کرد و گفت:
چيزي نيست..يکم سرما خوردميکم؟صدات در نمياد..سهند سرفه اي کرد و گفت:
باز نرو باال منبر..با بيحالي نيم خيز شد و از فالسک کوچکش کمي آب در استکانش ريخت..
چيکار داشتي سعيد؟بگو ديگه..چي داري ميخوري سهند؟آب جوشتو که زن بگير نيستي ..حداقل برو با خانوادت زندگي کن مريض ميشي يکي باشه يه کاسه سوپ جلوت بگذاره..سهند خنده کوتاهي کرد و گفت:
چقدر شبيه ننه بزرگها شدي سعيدسعيد جدي شد و گفت:
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خب حاال نتيجه اين همه زيربارون کشيک دادنها و سرماخوردن چي شد؟چيزي دستگيرت شد؟سهند دوباره با بيحالي روي کاناپه ولو شد و با لبخند گفت:
چرا ...فهميدم چرا هنوز موقعيتشو عوض نکرده..پاش گيرهچي؟درست بگو بفهممدخترش چند تا خيابون اون ور تر ميره دانشگاه..بخاطر دختره مونده..خيلي ريسک کردهموقع امتحاناي دخترس..البته رفته دنبال کارهاي انصراف ولي تا آخر اين ترم همين جا ،گيره..خب حاال قدم بعديت چيه؟سهند با لبخند کجي گفت:
منم ميرم وسط بازي .تا فردا کارت دانشجوييم بايد بايد آماده باشه سعيد.فهميدي؟نيلو ....بدون اينکه تابلو نگاه کني ببين اون پسر پيراهن مشکيه دم در چيکار داره ميکنه...هنوز جمله شادي کامل نشده بود که نيلوفر سريع به سمت در چرخيد!
شادي غرغرکنان گفت:
گفتم تابلو نگاه نکن....نيلوفر چشمهايش را تنگ کرد و گفت:
کارتشو نشون داد اومد تو..شادي تقريبا جيغ کشيد:
کارتشو؟؟؟؟؟نيلوفر که از جيغ شادي هول خورده بود گفت:
آره ديگه.چرا جيغ ميزني ديوونهشادي سرش را تا حد ممکن پايين گرفت و دست نيلوفر را کشيد و گفت:
نيلو دنبالم بيا..نيلوفر همانطور که از بين دانشجويان داخل حياط به دنبال شادي کشيده مي شد گفت:
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چي شده يه دفعه شادي؟مگه اون کيه؟شادي با صداي آرومي جواب داد:
هييييييييسس.بگذار بريم بوفه همه چي رو برات تعريف ميکنم..****************
مسئول بوفه رو به نيلوفر گفت:
چي ميخواستين؟يه چايي با کيک،تو چي شادي؟شادي با بيحالي گفت:
نميدونم...يه چيز شيرين...فکرکنم فشارم افتاده..تو برو بشين يه جا من برات آب ميوه مي گيرم ميام..شادي سري تکان داد و پشت اولين ميز خالي نشست...
با کالفگي دستي به پيشاني اش کشيد و در دل آرزو کرد که اشتباه ديده باشد..هرچند همان موقع با ديدن سهند
که با کوله اي روي دوشش در صف بوفه ايستاده بود روي آرزوهايش خط قرمز کشيده شد!
برعکس شادي ،سهند با بي تفاوتي نگاهي به شادي کرد و ليوان به دست،به طرف او آمد..شادي که خيال مي کرد
سهند براي حرف زدن با او به طرفش مي آيد قيافه اي جدي به خود گرفت و صاف تر نشست،اما سهند بدون
توجه به او به ديوار نزديک به پنجره تکيه داد و مشغول مزه مزه کردن نسکافه اش شد...
شادي در دلش گفت:
اه..لعنتي..حاال مجبوري انقدر نزديک به ميزمن بايستي..همان موقع صورت شادي با ديدن نيلوفر که با دستي پر و لبخندزنان به سمتش مي آمد
مثل گچ سفيد شد!
مدام در دلش تکرار ميکرد:
نيلوفر نه...نه..االن نه...نيلوفر خودش را تقريبا روي صندلي پرت کرد و با هيجان و صداي نسبتا بلندي گفت:
-خب حاال تعريف کن قضيه ي اين پسر لباس مشکيه چيه..

16

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

شادي به راحتي متوجه نگاه سهند که سريع به سمت آنها کشيده شده بود ،شد...
لحظه اي چشمهايش را بست و با دو دستش به مانتويش چنگ زد..
بخور ديگه آب ميوه ات رو..شادي با حرص به نيلوفر که بيخيال مشغول گاز زدن کيکش بود نگاه کرد..اول سعي کرد با اشاره و چشمک نيلوفر
را متوجه حضور سهند کند اما وقتي ديد بي فايده است و اوضاع ممکن است هر لحظه بدتر شود بلند شد و گفت:
نيلوفر پاشو بريم حياطتو خودت گفتي بيايم بوفه...چيه؟ چرا انقدر شکلک در مياري؟!!!!!!!و بعد چند بار پشت سرهم اداي چشمک زدن شادي را در آورد!
شادي دستهايش را مشت کرد و با حرص گفت:
نيلوفر بيا بريم االن ،بعدا من براي شما توضيح ميدم..سهند با چد قدم کوتاه خودش را به آنها رساند و با لبخند زيبايي گفت:
سالم خانومها...و بعد رو به شادي ادامه داد:ببخشيد خانوم ميخواستم اگه بشه چند لحظه باهاتون خصوصي حرف بزنم..راجع به همون برنامه ي بسته بنديبستني هاي کارخانه اي
شادي با دهاني نيمه باز به سهند زل زده بود ..نيلوفر کوله اش را برداشت و گفت:
شادي سر کالس ميبينمت..تا شادي خواست مخالفتي کند نگاهش در نگاه جدي سهند تالقي کرد و مجبور به سکوت شد..
سهند با سر به شادي اشاره کرد که بشيند..شادي بدون هيچ مقاومتي و باترس نشست...براي خودش هم عجيب
بود که چرا انقدر از اين غريبه حساب مي برد..
سهند هم نشست و صندليش را جلو کشيد،بعد در حالي که بي رحمانه و مستقيم به چشمهاي شادي خيره شده
بود با صداي آرام ولي ،لحن زننده اي گفت:
چرا پاتو از زندگي من نميکشي بيرون؟شادي با بهت نگاهش کرد و قبل از اينکه جوابي بدهد سهند گفت:
-يه بار بهت گفتم منو نديد بگير،اون وقت منم ديگه کاري به کارت ندارم.حاليت نيست نه؟
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شادي که بغض کرده بود من من کنان گفت:
من...نمي خواستم..منسهند دستش را به عالمت سکوت باال آورد و گفت:
ببين خانوم،اين اخرين فرصتيه که بهت ميدم..از اين به بعد تا وقتي که توي اين دانشگاه با هم هستيم کاري بهکار من نداري،وگرنه من ميدونم با کسهايي که پا رو دمم ميگذارن چيکار کنم..
شادي گفت:
من چيکار به کار شما دارم آقا؟
سهند در جوابش پوزخندي زد و در حالي که بلند مي شد دوباره تاکيد کرد:
اين اخرين باره..همان موقع پسري به سمتش آمد و گفت:
بابا پيمان کجايي يه ساعته دنبالتيم..سهند سرخوشانه خنديد و دستش را دور گردن پسر حلقه کرد و گفت:
بريم داداششادي با بغض و خشم نگاهش را از آنها گرفت و در حالي که مي لرزيد با خودش عهد بست تا آخرين روز دانشگاه
حتي به او نگاه هم نکند....
روزهاي پاياني ارديبهشت ماه بود...
با تمام تالشي که شادي براي دور ماندن از سهند که همه او را با نام پيمان مي شناختند ،مي کرد،مجبور بود هفته
اي يک بار،سه شنبه ها،سرکالس فارسي عمومي او را ببيند.
پيمان در اين مدت کوتاه به خوبي جاي خودش را در بين بچه ها پيدا کرده بود و ديگر کسي او را به چشم يک
غريبه نگاه نميکرد...در جواب تمام کنجکاوي هاي بچه ها در مورد حضور بي وقتش در دانشگاه با زيرکي و لبخند
مخصوصش به همه فقط يک جواب داده بود":با شرايط ويژه اي اين ترم را مهمان شده"
******************
بعد از خارج شدن استاد از کالس يکي از پسرها رو به بچه ها گفت:
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بچه ها آقاي احساني(مسئول انجمن کوهنوردي دانشگاه) گفتند که امروز آخرين روز ثبت نام برنامه يجمعست..هرکس ميخواد بياد بمونه کالس اسمش را بنويسم..
با اين حرف همه اي در کالس به وجود آمد.شادي رو به دوستانش گفت:
بريم؟نيلوفر سريع جواب داد:
نه بابا.کجا بريم؟.ميدوني چقدر کارامون مونده؟ارمغان و عاطفه هم حرف نيلوفر را تاييد کردند...شادي با ناراحتي گفت:
يعني من تنهايي برم؟مهسا در حالي که کاغذهايش را از روي ميز جمع مي کرد گفت:
تو هم نمي خواد بري شادي،نميرسي کاراتو تموم کني...با همه اين حرفها شادي نتوانست در برابر وسوسه کوه مقاومت کند و مجبور شد تنهايي براي ثبت نام برود..
وقتي کنار ميز بهرام شعاعي که مسئول ثبت نام شده بود رسيد متوجه پيمان شد که کنار او ايستاده و راجع به
برنامه مي پرسد..
نا خواسته اخمهايش گره خورد ...
رو به شعاعي گفت:
آقاي شعاعي ميشه اسم من را بنويسيدشعاعي با لحني گرم گفت:
سالم خانوم توسلي.بله حتما..شادي هم لبخندي زد گفت:
آقاي شعاعي فقط مثل برنامه اسفند خيلي سنگين نباشه..شعاعي خنده کوتاهي کرد و گفت:
نه خانوم اين برنامه يه روزست..صبح ميريم شب تهرانيم..سهند ديگر چيزي از حرفهاي آن دو را نشنيد...باز هم خاطرات سيما او را در زمان گم کرده بودند....................
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صبح ميريم شب برميگرديم..همش يه روزه داداشسهند در حالي که قندي در دهانش مي گذاشت گفت:
گفتم نهسيما با بيقراري رو به مادرش گفت:
مامان تو به بابا بگو بگذاره برم..مادرش در حالي ظرف ساالد را دريخچال مي گذاشت گفت:
مادر جون ميدوني که سهند مخالف باشه باباتم مخالفه..سيما روي صندلي مقابل سهند نشست و گفت:
داداش با بچه هاي دانشگاهيم..دقيقا براي همين نميگذارم بريسيما با حرص گفت:
با دوستهامم که نميذاري برم..سهند جدي گفت:
پس چي؟چندتا دختر کجا برن؟سيما با صداي بلند گفت:
 چرا نبايد برم؟سهند جوابي نداد...کتش را از دسته صندلي برداشت و رو به مادرش گفت:
مامان شام منتظرم نباشين...من جايي کار دارم...و بعد به سمت در رفت..
سيما دنبال سهند دويد و گفت:
سهند چرا اذيت ميکني؟سهند در حالي که کفشش را ميپوشيد با لحني جدي گفت:
-مگه من مريضم که اذيتتت کنم؟خودم بعدا ميبرمت ولي با اونها نميگذارم بري..
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و قبل از اينکه در را ببند لبخند مهرباني به صورت غمگين خواهرش زد و گفت:
دختر خوبي باش..................
پيمان کجايي؟ اسمتو بنويسم ديگه؟سهند با ذهني پراز فکرو خيال نگاهي به بابک انداخت و گفت:
آره.بنويسدخترها خيلي از گروه فاصله گرفتين.برگردينصداي آقاي محمدي يکي از مسئول هاي گروه کوهنوردي بود که چند تا از بچه ها را صدا ميزد...
شادي با حسرت به جمع دخترها که با هم ميخنديدند و حرف ميزدند نگاه ميکرد...با خودش گفت:
کاش دوستام ميومدند..همين موقع سهند با کوله اي ساده روي دوشش به سرعت از کنارش رد شد..شادي به او که حاال در جلويش راه
ميرفت نگاه کرد..تيشرت ساده سفيد و شلوار لي گشاد...با اين حال خيلي جذاب به نظر ميرسيد...
کمي بعد نگاهش را به کوه هاي اطراف دوخت و در دلش گفت:
پسره ي عقده اي االن برگرده ببينه نگاش ميکنم فکر ميکنه عاشق چشم و ابروشم..از جيب بيرون کوله اش بطري آب معدني اش را بيرون کشيد و کمي از آن خورد..
چه آفتاب تنديه...**********************
شعاعي:
خانوم توسلي چرا نشستيد؟من خيلي خستم...نميتونم ادامه بدم..يکم استراحت کنم بعد ميامشعاعي با خنده گفت:
اي بابا..حاال که خيلي زوده واسه خسته شدن..شادي با حالتي اعتراضي اما با لبخند شيريني گفت:
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آقاي شعاعي شما گفتيد برنامه سبکه...در حد يه پياده روي سادهشعاعي با صداي بلند خنديد و گفت:
هنوز هم ميگم..شادي با خنده گفت:
برا شما حرفه اي ها پياده رويه ولي من جونم داره باال مياد..سهند که کمي جلوتر از آنها ايستاده بود داد کشيد:
بابک...بيا ديگه..بابک هم داد زد:
پيمان تو جلوتر برو ...خانوم توسلي عقب افتاده از گروه ..بايد صبر کنم براشونسهند با لحن بي عاطفه اي گفت:
خب وقتي نميتونن چرا ميان که جمع را معطل کنن...شادي رنجيده بود و ميخواست جوابش را بدهد اما عهدش را به ياد آورد و تصميم گرفت سکوتش را،هرچند
سخت..........حفظ کند..
از روي سنگ بلند شد و گفت:
آقاي شعاعي شما بفرماييد..منم اروم اروم ميامشعاعي که فهميده بود شادي از حرف سهند دلخور شده است با مهرباني گفت:
خانوم توسلي من مسئول همه بچه هام..اگه نميتونيد ميمونم تا کمي حالتون بهتر بشه..شادي با لحن محکمي گفت:
ممنونم..من خوبم.شما بفرماييدشعاعي گفت:
پس آب زياد بخوريد و قدمهاي کوتاه برداريد تا کمتر خسته شيد...يه ساعت ديگه براي ناهار مي ايستيمو بعد با قدمهاي بلند و محکم به سمت سهند که منتظر او ايستاده بود رفت..
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ظهر بود و هوا خيلي گرم شده بود...شادي با بيحالي پاهايش را روي زمين مي کشيد...احساس سرگيجه ميکرد و
ضعف کرده بود...به حدي که نميتوانست از مناظر زيباي اطرافش لذت ببرد...راه باريک شده بود و بچه ها که
جمعشان صدنفري مي شد مرتب و پشت سرهم راه ميرفتند...
يکي از پسرها گفت:
آقاي محمدي بشينيم ديگه...گشنمون شده..آقاي محمدي خنديد و گفت:
کم غر بزن مهران...مثال سرگروهي..يکي از دخترها گفت:
راست ميگه آقاي محمدي...خسته ايم..رود را که رد کنيم برا ناهار مي ايستيم..چند تا پسرها سوت و هوراا کشيدند..
شادي با خودش گفت:
يکم ديگه ميرسيم..فقط يه کم ديگه طاقت بيار..با نزديک شدن به رود عده اي از بچه ها از ذوق سرعتشان را بيشتر کردند تا جاهاي بهتر را براي نشستن پيدا
کنند...
نگاه شادي به سهند افتاد که جلوتر از بقيه رود را رد کرده بود و روي تخته سنگ بزرگي نشسته بود..
دستي به پيشاني اش کشيد...چشمش سياهي ميرفت..
کنار رود رسيد..بايد از روي چند سنگ ميپريد تا رود را طي کند..
اما هنوز پايش روي سنگ اول نرسيده تعادلش به هم خورد ...قبل از اينکه به زمين بخورد دستهايش را جلو آورد
..صداي اطرافيانش را ميشنيد که داد ميزدند...چي شد؟ ....خانوم خوبي؟...توسلي چي شده؟...
کمرش را صاف کرد و بي توجه به همه نگاهي به کف دستهايش که زخمي شده بودند انداخت..
با شنيدن صداي آقاي محمدي که خودش را به او رسانده بود سرش را بلند کرد
چي شد دخترم؟خوبي؟شادي لبخندي زد و با بيحالي گفت:
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بله..چيزي نيست..بابک که حاال به جمعشان اضافه شده بود گفت:
بيايد کنار رود کمي بشينيد..شادي به کمک آقاي محمدي خودش را به کنار رود رساند...
بعضي ها توجهي نميکردند اما بعضي پسرها جوري با تفريح و خنده نگاهش ميکردند که انگار زمين خوردن شادي
برايشان فيلم کمدي بوده!...شادي به هيچ کس اهميت نداد..حتي...حتي به نگاه خيره سهند که هيچ حسي
نداشت...نه دلگرمي و نه حتي تمسخر!..خالي ..
پارسال بهار دسته جمعي رفته بوديم زيااااارت..شادي بي صدا ميخنديد و درحالي که با لذت به ساندويچ مرغش گاز مي زد به بچه ها که دورهم جمع شده بودند
و دست مي زدند نگاه ميکرد...طبق معمول مهران فيضي وسط جمع بود و هنرنمايي ميکرد:
برگشتني يه دختري خوشگل و با محبتهمسفر ما شده بود همراهمون ميومد
به دست و پام افتاده بود اين دل بي مروت
ميگفت برو,بهش بگو آخه دوستش دارم ميگفت بگو
هرچي ميخواد بگه بگه,هرچي ميخواد بشه بشه
بچه ها دسته جمعي تکرار کردند:
هرچي ميخواد بگه بگه
هرچي ميخواد بشه بشه
آقاي محمدي خنده کنان گفت:
دانشجوهاي مملکتو ببين..بچه ها از اين حرف به خنده افتادند...مهران که حسابي در حس رفته بود با صداي بلندتري همچنان مي خواند....
راز دلم رو گفتم اين رو جواب شنفتم
راز دلم را گفتم اين رو جواب شنفتم
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شادي گاز ديگري به ساندويچش زد...در يک لحظه چشمش به سهند افتاد که پارچه اي روي صورتش انداخته بود
و جدا از جمع گوشه اي دراز کشيده بود...
مدتي نگاهش روي سهند بود ...
صداي مهران هم چنان مي آمد...
گفتم به اون زيارتي که رفتم
قسم به اون عبادتي که کردم............
..............
********************
ديدن مهران فيضي در صف اول نماز جالبترين صحنه آن روز بود!...شادي با آب رود که به طور دلچسبي خنک بود
وضو گرفت و در گوشه اي به نماز ايستاد...
نماز خواندن در دل طبيعت...در باالي کوه...حس عجيبي را در وجودش مي ريخت..به قول آقاي محمدي انگار اين
باال آدم به آسمون و خدا نزديکتره....
سالم نمازش را داد....چند لحظه چشمهايش را بست و هواي کوه را نفس کشيد...صداي آب رود باعث ميشد
ناخواسته لبخند عميقي روي لبهايش بنشيند...
چشمهايش را آرام باز کرد...باز هم سهند را ديد که همان جا دراز کشيده بود....
بچه ها همچين ژست گرفته بودن که انگار قله اورست رو فتح کردن!
مهران فيضي روي زمين زانو زده بود و داد ميزد:
رسيييييدييييييييم...بالخره رسيدييييييييم....باورم نميشه..البته همه مي دانستند که مهران کوهنورد حرفه اي است و حتي فتح قله دماوند را هم در کارنامه اش دارد..با اين
حال مهران فيضي بود و اداهاي خاص خودش...
آقاي محمدي با صداي بلندي گفت:
بچه ها يه ربع ميشينيم بعد برميگرديم پايين..زمان نداريم،ممکنه به شب بخوريم..يکي از دخترها با عشوه گفت:
-يعني اين همه راه اومديم که برگرديم؟؟؟؟
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شادي داشت به اين فکر ميکرد که آيا اين احمقانه ترين سوالي بوده که در زندگيش شنيده يا نه؟؟؟البته مطمئن
بود خيلي هاي ديگر هم دارند به همين موضوع فکر ميکنند!
يک دفعه مهران گفت:
بچه ها کي هندونه ميخواد؟؟؟و وقتي يک هندوانه از کوله اش بيرون کشيد،قيافه هاي متعجب جمع ديدني بود...
آقاي محمدي گفت:
مهرانننننننن...تو اين هندونه را با خودت کشوندي تا اين باال!!!!!!!!مهران در حالي که با چاقوي جيبي اش هندوانه را ميبريد گفت:
آقاي محمدي تا حاال هندونه باالي کوه نخوردي که بدوني چه مي چسبه!!!!!آقاي محمدي تقريبا با داد گفت:
يعني بار اولت نيست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مهران با خونسردي گفت:
هندونه چرا بار اولمه ولي طالبي زياد خوردم رو قله!شادي با خودش فکر کرد:
اين ديگه کيه...من خودمم به زور باال کشيدم!!!!!!!!!هرچند اول همه به مهران به چشم يک ديوانه ي سرخوش نگاه ميکردند اما وقتي چند دقيقه بعد مشغول گاز زدن
سهم کوچکشان از هندوانه بودند به حرف مهران رسيدند:
واقعا هندونه اين باال خيلي ميچسبه!
شادي خودش را به لبه دره نزديک کرد و نگاهي به راه انداخت..
يعني اين همه راهو اموديم باال؟؟؟بعد زير لب گفت:
حاال چه جوري برگردم پايين؟؟؟پيرمردي که کنارش آمده بود لبخند مهرباني زد وگفت:
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سالاام کوهنورد جوانشادي هم لبخندي زد و گفت:
سالم کوهنورد پي..بعد با خودش فکر کرد که شايد "کوهنورد پير " خيلي جالب نباشد ...پس "پيرش "را حذف کرد!
پيرمرد گفت:
چيه جوون؟چرا انقدر بيحالي؟؟؟بيحال نيستم..يکم خسته شدم...نميدونم چه جوري برگردم!پيرمرد چوبي که دستش بود را به او داد و گفت:
با اين؟شادي با تعجب تکرار کرد:
با اين؟بله..دخترجون اين چوب را دست کم نگير...من با همين همه کوه هاي ايران را باال رفتم!شادي نگاهي به چوب معمولي در دستش انداخت و گفت:
راست ميگين؟پيرمرد خنديد و گفت:
بله...موفق باشي دختر جان اون پايين ميبينمت..و بعد به چاالکي از روي سنگها به طرف پايين رفت..
شادي با خودش گفت:
نگاه کن شادي ياد بگير....تو هم سن اين بشي با آسانسورم نميتوني اين کوه را باال بياي!دستي به شانه اش خورد...شادي به عقب برگشت...همان دخترک عشوه اي بود...شادي در دلش گفت:
يعني آدم هيجان انگيزتر از اين نميتونست پشتم باشه!دختر با لبخند گفت:
-ببخشيد ميشه يه عکس ازم بگيريد؟
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شادي با لبخند گفت:
حتما..ممنوندختر دوربين را
دست شادي داد و خودش روي سنگي نشست..قيافه ي غمگيني به خودش گرفت و يک دستش را روي پيشاني
اش گذاشت و به نقطه نامعلومي خيره شد..
شادي در دلش گفت:
اين چه ژستيه؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!...3..7...1دختر سريع به طرف دوربين هجوم آورد تا عکسش را ببيند..
بعد از کلي زوم کردن و باال و پايين کردن عکس با ذوق و شوق گفت:
مرسي خانوم..خيلي خوب شده...همين امشب ميگذارم تو فيس بوکم..و باالخره شادي فهميد که :
اين چه ژستي بود!!!!!!!!
شادي قدم زنان کمي از جمع دور شد...
صداي آشنايي به گوشش رسيد...سهند بود که در گوشه ي دنجي روي سنگ با پاهايي برهنه نماز ميخواند...
شادي براي اينکه خلوتش را به هم نزند آرام عقب گرد کرد..دوباره کنار دره نشست و نگاهش را به کوه ها دوخت..
قدمهايش کند شده بود...مثل مسخ شده ها به دخترهاي دبيرستاني که با سروصدا از مدرسه بيرون مي آمدند
نگاه ميکرد...
صداي خندهايشان در سرش ميپيچيد و....و همينطور صداي خنده هاي زيباي خواهرش...
داداش؟...........
قدمهايش را تندتر کرده بود و ميخواست زودتر از آنجا رد شود..نگاهش به يکي از دخترها افتاد که کنار پسري
ايستاده بود و رو به او گفت:
-داداش ماشين را کجا پارک کردي؟
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پاهاي سهند دوباره توان رفتن نداشتند...ايستاد و با چشمهاي خيس به آن دو زل زد...
پسر بي توجه به خواهرش با موبايلش حرف ميزد ..دختر به نظر خسته مي آمد و مرتب کوله اش را روي دوشش
جا به جا ميکرد...
دوباره به اعتراض گفت:
ماشين کجاست مهدي؟پسر در حالي که لبخند به لب داشت دستش را به عالمت سکوت روي بينيش گذاشت و با خنده گفت:
نه بابا؟..حاال تابلو نشه....مغازه محسن را چيکار کردين؟سهند متوجه پسرکم سن و سالي شد که کنار خيابان ايستاده بود و با نگاه هيزي دختر را نگاه ميکرد..
با خستگي شروع به راه رفتن کرد...وقتي کنار آن خواهر برادر رسيد با دستش ضربه اي به شانه پسر زد...
پسر گفت:
يه لحظه گوشي دستت باشه..و بعد با بداخالقي به سهند گفت:
بله؟سهند با سر به پسر هيز اشاره اي کرد و بعد با صداي گرفته و خش دار گفت:
مواظب خواهرت باشو ديگر آنجا نايستاد...لحظه آخر صداي پسر را شنيد که به خواهرش ميگفت:
مقنعتو بکش جلو*********************
با دستهايي که دوباره مي لرزيدند در خانه را باز کرد...سريع به سمت اتاقش رفت و در کشوي ميزش را کشيد...
پارچه اي سفيد را در آورد و مشغول باز کردن تاي آن شد...انقدر لرزش دستش شديد بود که پارچه از دستش
روي زمين افتاد...با هراس روي زمين زانو زد و سنجاق سري که از پارچه بيرون افتاده بود را برداشت..
سنجاقي طاليي رنگ به شکل برگ....
با چشمهاي خيسش يک دل سير سنجاق را تماشا کرد و بعد دوباره با وسواس خاصي آن را الي پارچه سفيد
گذاشت و سرجايش برگرداند..
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گيج و مبهوت خودش را به اشپزخانه رساند و زير کتري را روشن کرد...
دلش چايي ميخواست...
پشت ميز چوبي و کهنه کوچک آشپزخانه اش نشست...پاهايش را تکان ميداد...منتظر بود تا آب جوش آماده
شود...آخه دلش چايي ميخواست....
نگاهش را روي کاشيهاي سبز آشپزخانه ميگرداند..
پس چرا آب جوش نمي آمد؟
چند لحظه بعد صداي گريه سهند در آشپزخانه پيچيد...
دلش سيما را ميخواست... .................................................. ....................................
خانوم توسلي...خانوم توسلي...شادي با شنيدن اسمش در همهمه ي راهروي دانشگاه به سمت عقب برگشت....با ديدن سهند اضطراب گرفت ولي
به روي خودش نياورد...اين بار اگر ميخواست حرف مفت بزند،جوابش را ميداد..
بله؟کاري داشتين؟استاد عظيمي گفتن من توي تحقيق پايان ترم با گروه شما و خانوم فلسفي باشم..هم گروهي با پيمان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اون هم درس تاريخ هنر!!!!!!!!!
پيماااااااان؟؟؟تاريخ هنر؟؟؟؟؟
شادي خيلي جدي گفت:
نه نميشه...ما تقريبا تحقيقمون تموم داره ميشه..شما خودتون جداگانه تحقيق بديد...سهند که معلوم بود عصباني شده با لحن بدي گفت:
اتفاقا من خيلي اصرار کردم که با کسي هم گروه نشم ولي استاد نذاشت..شادي به سردي گفت:
من که موافق نيستم..سهند نيشخندي زد و گفت:
-بهتره ببينيم نظر استاد چيه..
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شادي منظورش را نفهميد و با گيجي نگاهش کرد..
سهند با صداي بلند گفت:
استاد عظيمي..ميشه چند لحظه وقتتون را بگيرم..شادي با تعجب به پشت سرش نگاه کرد و با ديدن استاد که به طرفشان مي آمد سريع سالم داد..
سالم..زود بگيد کارتون را بچه ها ..عجله دارم..سهند بدون حرف اضافه و با لبخند اعصاب خوردکني گفت:
خانوم توسلي نميگذارن من با گروهشون کار کنم..استاد عظيمي که پيرمردي جدي و خشک بود به شادي گفت:
يعني چي خانوم؟شادي از لحن تند استاد ناراحت شد و با حرص به سهند نگاهي کرد و گفت:
استاد آخه ما تحقيقمون تموم شده ديگه تقريبا..موضوعتون چي بود؟نقاشي دوره رنسانس..خانوم محترم..موضوع به اين گستردگي کلي جاي کار داره...کلي شاخه داره...اين همه نقاش برجسته...اتفاقاتمهم...شما همه چيو کامل اورديد تو تحقيقتون؟؟؟؟؟؟؟؟
سهند لبخند به لب داشت و نهايت لذت را از بحث کردن استاد با شادي ميبرد....
شادي من من کنان گفت:
استاد..خب سعي کرديم کامل باشه..استاد با بيحوصلگي حرف شادي را قطع کرد و گفت:
خانوم..ميتونيد بگيد تحقيقتون کامل کامله؟شادي زير نگاه خيره سهند مجبور شد اعتراف کند..آرام گفت:
نه..-پس يه بخشي از کار را بديد به ايشون..خدانگهدار..
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شادي ماند و سهندي که هيچ تالشي براي جمع کردن لبخندگشادش نميکرد....
شادي چشم غره اي به سهند رفت و بدون هيچ حرفي از او جداشد..سهند قدمهايش را تند کرد و خودش را به او
رساند..
همانطور که به سمت حياط مي رفتند سهند پرسيد:
خب من بايد چيکار کنم؟؟؟شادي با بداخالقي گفت:
نميدونم..از خانوم فلسفي سوال کنيد...سهند دوباره جدي شد وگفت:
خانوم ميشه اين بچه بازيا رو بذاريد کنار...يه سوال پرسيدم..
شادي با خودش فکر کرد که واقعا لجبازي اش بچه گانه بود...آهي کشيد و گفت:
تقريبا همه فصلها را خودمون داريم تموم ميکنيم...فقط يه بررسي روي کارها "جوتو" و "رافائل" الزمداريم..اين قسمت با شما..
ديگر به در خروجي دانشگاه رسيده بودند...
سهند گفت:
اسمهاشون را بگيد يادداشت کنم..شادي سريع ايستاد .........با تعجب نگاهش کرد و گفت:
ميخواي اسمهاشون را يادداشت کني؟؟؟؟؟؟سهند اخمي کرد و گفت:
چيه؟مگه اشکالي داره؟؟؟؟؟شادي يک دستش را به کمرش زد و خنده کوتاهي کرد...نگاهش را به اطراف انداخت و گفت:
خداي من...باورم نميشه...تو رافائل را نميشناسي؟سهند با بيتفاوتي گفت:
-نه.معروفه؟
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شادي طوري نگاهش کرد که انگار به يک موجود مريخي زل زده...
نگاهي به اطراف انداخت و وقتي مطمئن شد کسي حواسش به آنها نيست با صداي آرامي پرسيد:
شرط ميبندم هيچي از هنر نميدوني ..تو کي هستي واقعا؟؟؟؟چهره سهند حالتي اخطار دهنده گرفت و يکي از ابروهايش را باال برد...
شادي ترسيد و کمي خودش را جمع و جور کرد و گفت:
به هرحال اين بخش با شماست..و بعد با لحن پرکنايه اي گفت:
 موفق باشيد!بچه ها،ميتونم بگم حتي هنرمنداني که سبکشون امپرسيونيسم نبود،در اون زمان کارهاشون به نوعي تحتتاثير امپرسيون ها بود..
البته خود امپرسيون ها هم از سبک هاي قبليشون،رئاليسم و رمانتيسم متاثر بودند..اين خب طبيعيه...
شادي گفت:
استاد مگه واقعيت و احساس هاي انسان جدا از هم هستن؟اينها به نوعي يکي هستن..استاد لبخندي زد و گفت:
منظورتو درک ميکنم دخترم...اصال يکي از ويژگي هاي امپرسيونيسم متحد کردن همين افکار و هنرمندانمتفاوت در يک جمع هست..
مثال به همين نقاشي نگاه کنيد(..و به سمت تخته که اساليدي را نشان مي داد اشاره کرد)
استاد ملکي همانطور که به نقاشي خيره شده بود به سمت تخته رفت و گفت:
خب..اين تابلو اثر کيه آقاي محسني؟سهند که تا آن لحظه مشغول مسيج دادن بود سرش را باال آورد و نگاهي به تخته انداخت....
استاد چرخيد و منتظر نگاهش کرد...شادي که بغل دست سهند نشسته بود نگاهي به او انداخت..
سهند جوابي نداشت و بيخيال به استاد نگاه ميکرد...يکي دو نفر ،حتي به عقب برگشته بودند و به سهند که
همچنان ساکت بود نگاه ميکردند...
شادي کمي خودش را به سمت سهند متمايل کرد و زمزمه وار گفت:
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پيساروسهند هم با اعتماد به نفس و صدايي بلند گفت:
پيسارواستاد لبخندي زد و با سر حرف او را تاکيد کرد...دوباره به سمت تخته برگشت و گفت:
پيسارو کسي هست که عده اي حتي او را بنيانگذار امپرسيونيسم ميدونند ،همه ميدونيد که استاد کساني مثلسزان ،گوگن و ونگوگ ،هم بوده...
سهند در دلش گفت:
اوه چه ضايع بود نميگفتم ..بنيانگذارشم بود..به شادي نگاهي انداخت و به نشانه تشکر برايش سري تکان داد...شادي هم با لبخند کمرنگي جوابش را داد..
استاد گفت:
خب کسي هست که بخواد از پيسارو برامون بگه؟شادي با اشتياق دستش را باال برد و در هوا تکان مي داد..
استاد نگاهش را در کالس چرخاند و وقتي ديد غير از شادي کسي ديگري داوطلب نشده گفت :بگو دخترم..
شادي سريع از صندليش بلند شد که باعث شد خودکارش روي زمين بيافتد...توجهي به آن نکرد و با شور و شوق
شروع به صحبت کرد:
پيسارو هم مثل "مونه" ،از يه موضوع در زمانهاي مختلف نقاشي ميکرد ولي به سبک و شيوه خودش ....با اينکه
از نظر مالي هم مشکل داشت هيچ وقت دنبال اين نبود که به نقاشيهاش به عنوان يه منبع درامد نگاه کنه..
صداي پسري از پشت سرشان آمد:
اه..دوباره اين توسلي شروع کرد...حاال مگه ساکت ميشه..سهند که براي برداشتن خودکار شادي خم شده بود نگاهي به پسر انداخت و دوباره سرجايش نشست.فضاي
کالس را براي نشان دادن اساليدها تاريک کرده بودند و پيدا کردن خودکار کمي طول کشيد..خودکار شادي را
روي ميزش گذاشت و به شادي نگاه کرد...
چشمهاي خيسش در تاريکي کالس برق مي زد...با صدايي که ديگر بلند نبود گفت:
-همين استاد
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استاد با لبخند گفت:
ممنونم ازت دخترم..خب تصوير بعدي راجع به....شادي دوباره سرجايش نشست و با صداي آرامي رو به سهند گفت:
مرسي بابت خودکارم...سهند ،بي تفاوت سري تکان داد و دوباره با موبايلش مشغول شد...
چه خبرا آقاي دانشجو؟سهند با خشونت گفت:
وقت خوبي را براي خوشمزگي انتخاب نکردي سعيدسعيد ابروهايش را باال انداخت و حواسش را به رانندگيش جمع کرد..
سهند دستي به صورتش کشيد و گفت:
اون تحقيقه که بهت دادم چي شد؟به پسره پولشو دادم..قراره تا شنبه بفرسته..سهند با خستگي گفت:
تا شنبه ديره..اين دختره کالفم کرده انقدر هر روز گفته..سعيد عينک آفتابيش را به چشمش زد و گفت:
بهش زنگ ميزنم ميگم زودتر بفرسته..سهند با صداي آرامي گفت:
دستت درد نکنهو چشمهايش را روي هم گذاشت تا کمي بخوابد..
سعيد نگاهي به او انداخت و گفت:
امروز حبيب را ديدم...با اينکه هنوز چشمهايش بسته بود مي شد لرزش پلکهايش را حس کرد..
سعيد وقتي ديد سهند جوابي نمي دهد ادامه داد:
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برا پنج شنبه دعوتمون کرد خونشسهند آرام چشمهايش را باز کرد و با صداي خش داري پرسيد:
تو چي گفتي؟گفتم بايد باتو هماهنگ کنم ببينم ميتوني بياي يا نهسهند در جواب تنها گفت:
کنسلش ميکنيسعيد که کمي صدايش را باال برده بود گفت:
چرا؟حساب کن چند وقته نديديش؟سهند جوابي نداد .....سرش را به سمت پنجره چرخاند و نگاهش را به بيرون دوخت...
سعيد که مي دانست اصرار بيشتر فايده اي ندارد دوباره سکوت کرد و سهند را به حال خودش گذاشت...
شادي بي توجه به نگاه هاي کنجکاو بقيه به سرعت از پله ها باال ميرفت...وقتي به آخرين پله هاي منتهي به پشت
بام رسيد بغضش را رها کرد و با صداي بلندي شروع به گريه کردن کرد...
سرش پايين بود و حاال ديگر پله ها را آرامتر باال مي رفت...در دلش آرزو ميکرد کاش در پشت بام قفل نباشد و
بتواند به آن جا برود.....
با ديدن يک جفت کفش پسرانه سرش را آرام باال گرفت...
با اينکه غافلگير شده بود و صدايي ازش در نمي امد،همچنان اشکهايش روي صورتش مي ريخت...
سهند همانطور که خيره نگاهش ميکرد با لحن شوخي گفت:
خوبي؟شادي به خودش آمد و با دستهايي لرزان صورتش را پاک کرد و گفت:
بله..سهند که به طور بي سابقه اي مهربان شده بود با دستش به پله ها اشاره کرد و گفت:
بشينشادي براي فرار از آن موقعيت سريع گفت:
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نه..من داشتم ميرفتم پشت بوم...سهند به نشانه تعجب ابروهايش را باال انداخت..
شادي با قدمهايي محکم از کنار سهند رد شد و پشت در رسيد..با ديدن قفل بزرگي که به در بود،چهره اش در هم
رفت...با نا اميدي کمي با قفل وررفت و دوباره دست از پا دراز تر از پله ها پايين آمد...
وقتي از کنار سهند رد ميشد لبخند حرص در ار او را ديد و قدمهايش را تندتر کرد...
سهند گفت:
چرا گريه ميکردي؟شادي با جديت گفت:
دليلي نميبينم براي شما توضيح بدمو دوباره به حرکتش ادامه داد...بازصداي تمسخر آلود سهند به گوشش رسيد که مي گفت:
بگو دليلي نداري که بخواي توضيح بدي..تا جايي که ميدونم اصوال بي دليل گريت در مي اد..شادي با خشم به طرفش برگشت و گفت:
من کي بي دليل جلوي شما گريه کردم که خودم نميدونم؟سهند خودش را با گوشي اش مشغول کرد و گفت:
مهم نيست...شادي با عصبانيت پله ها را باال آمد  ،مقابلش ايستاد و محکم گفت:
يا حرفي را نزنيد يا درست بگيدسهند چشمهايش را به اطراف چرخاند و گفت:
يه نمونش سر کالس ملکي..تا اون پسره تيکه پروند اشکت دراومدو بعد با شيطنت اضافه کرد:
يه نمونه ديگشم با خودم بود..فکر کنم ديگه نياز به توضيح باشه..همين االنشم يکم ديگه حرف بزنم باز گريتدرمياد..
سهند منتظر بود شادي عصباني شود و داد بزند ولي برخالف انتظارش آرام روي پله ي جلويي نشست....سرش را
پايين انداخت و همانطور که اشکهايش روي صورتش مي ريختند زمزمه کرد:
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من افتضاحم..سهند پرسيد:
چي شده؟استاد احمدي..همه ي نقاشيهامو رد کردسهند گفت:
همين؟توي جمع بهم گفت که بي محتواترين کارايي که از دانشجوهام ديدم..سهند با تعجب گفت:
خب؟...همين؟شادي به سمتش چرخيد و با عصبانيت گفت:
کم چيزيه؟...جلوي همه مسخرم کرد..سهند دستي به پيشاني اش کشيد و گفت:
آره دختر جون کم چيزيه..شادي ديگر به حرفهاي سهند گوش نميکرد...با خودش گفت:
اين اصال درک نميکنه..با کي درد و دل ميکني؟؟؟؟؟؟؟
سهند از جايش بلند شد و آرام از کنار شادي گذشت...
صداي شادي را شنيد که زمزمه وار زير لب گفت:
من افتضاحمسهند لبخندي زد و با لحن آرامش بخشي ،قبل از اينکه در پيچ راهرو ناپديد شود گفت:
تو افتضاح نيستي....با احساس لرزش گوشي اش روي شيشه ي ميز عسلي با خستگي چشمهايش را باز کرد..نگاهي به صفحه گوشي
انداخت...
حبيب....
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دستي به موهايش کشيد و آن ها را به هم ريخت...صفحه گوشي همچنان خاموش و روشن مي شد..
حبيب...
دوباره دراز کشيد و به سقف خيره شد...کمي بعد ديگر صداي لرزش گوشي به گوشش نميرسيد..نميدانست چرا
...ولي دلش گرفت..دوست داشت باز هم حبيب زنگ بزند...
نگاهي به ساعت مچيش انداخت 5:15 .....بعد از ظهر...
با خودش گفت..اصال شش..هفت..هشت...چه فرقي براي تو داره پسر؟
دوباره صداي لرزش بلند شد...با اشتياق به سمت گوشي اش خيز برداشت...
چقدر دلم براي لهجت تنگ شده حبيب...
با ديدن اسم توسلي اخمهايش در هم رفت...با بداخالقي جواب داد:
بله؟شادي که از صدايش معلوم بود جا خورده من من کنان گفت:
آقاي محسني؟سهند با کالفگي گفت:
خودم هستم.بفرماييد خانوم..از پشت خط صداي خنده و همهمه ي چند نفر مي آمد..
سالم..آقاي محسني ميخواستم راجع به تحقيقمون...سهند حرفش را قطع کرد و گفت:
من که بخش خودم را بهتون دادم خانوم..صداي خنده ي بلند کسي بلند شد...صداي شادي هم آمد که ميگفت:
هيييسس..دارم حرف ميزنما..آقاي محسني استاد امروز گفتند هر گروهي بايد تحقيقشو سر کالس ارائه بده..دوباره صداي قهقه ي چند نفر بلند شد...
سهند که صداي خنده ها حسابي روي اعصابش بود با لحن بدي گفت:
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خانوم من بخش خودمو دادم..ديگه خودتون ميدونيد..خدافظ...صداي بوق در گوشي پيچيد..
شادي با حرص زيرلب گفت:
بيشعور..و گوشي اش را با حرص در کيفش پرت کرد..
شادي صدايش را صاف کرد و گفت:
کسي سوالي نداره؟نگاهي به کالس انداخت...همه بي تفاوت نگاه مي کردند..
استاد گفت:
ممنون.خوب بود...فقط مورد ويژگي هاي معماري رنسانس هم برامون يه توضيح بده..شادي کمي اين پا و اون پا کرد وگفت:
ام..استاد...نميشه...استاد با لحن آرامي پرسيد:
چرا؟
شادي کمي مکث کرد...بعد گفت:
خب ..آخه...من...چيزه..صدايش کمي باال رفت و تند گفت:
خب استاد من اونجاهاشو حفظ نکردم..صداي خنده ي کالس بلند شد...
شادي گوشه لبش را گاز گرفت..
استاد گفت:
خيلي خب...پس چند تا از هنرمندان ديگه را برامون معرفي کن...(کالس از رخوت در آمده بود و همه به شادي که جلوي تخته ايستاده بود به چشم يک سوژه نگاه مي کردند )...
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گفتم ديگه استاد...دخترم....اونا که گفتي صحيح...ولي ميکل آنژ و داوينچي را که همه ميشناسن...هنرمندان کمتر شناخته شده راميخوام معرفي کني
شادي نگاه کالفه اي به کالس انداخت و گفت:
استاد..من تاريخ هنر جنسن که نيستم(....يکي از کتابهاي منبع تاريخ هنر)با اين حرف کالس از خنده منفجر شد....
سهند در رديف آخر دست به سينه نشسته بود ...دو پسري که کنارش بودن همچنان مي خنديدند و به
حاضرجوابي شادي ايول مي گفتند..يکي از آن ها آرام به دوستش گفت:
يعني اين دختر عاليه هااااستاد با لبخند سري تکان داد و گفت:
بشين دختر...شادي که انگار منتظر همين اشاره بود به سمت صندليش پرواز کرد..
خودش را به سمت نيلوفر کشيد و با لبي آويزان گفت:
چرا دست نزدن برام؟نيلوفر خودش شروع به دست زدن کرد و بقيه کالس هم همراهيش کردن...شادي به کالس نگاه کرد و با تشويق
بچه ها صورتش از شادي درخشيد....
سهند نگاه خيره اش را به لبخند عميق شادي دوخته بود...
ناخواسته از ديدن ان همه شوق کودکانه لبخند محوي به لبهايش نشست.....
شادي در حالي که به آشپزخانه مي رفت با صداي بلندي گفت:
تو هم نسکافه ميخواي؟نيلوفر که روي کاناپه خوابيده بود گفت:
بسه بابا...مردم از بس نسکافه خوردم...شادي ليوان به دست از آشپزخانه بيرون آمد و روي زمين روبروي لپ تاپش نشست...
-نخوري خوابت مي بره...
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نيلوفر با چشمهاي بسته جواب داد:
نه خوابم نميبره...شادي کمي از نسکافه اش خورد و دوباره يه صفحه لپ تاپش خيره شد...
کمي بعد همانطور که نگاهش به تحقيقشان بود ،گفت:
نيلو...فصل هفت که ناقصه...فهرست و منابع هم بايد بنويسيم..نيلوفر با همان چشمهاي بسته جواب داد:
اوووف...حواسم نبود که فهرست ننوشتيم..تازه عکسهاي معماريم کمه...بعد با حرص اضافه کرد:
همه کارها را ما بايد بکنيم آخرشم اسم اون پسره که چهار تا مطلب از اينترنت کپي کرده بزنيم پاش؟؟؟؟؟؟اصالچرا به پسره نگفتي اون اين کارها رو بکنه؟
شادي همانطور که تند تند کلمات را تايپ مي کرد گفت:
من بميرم هم ديگه به اون پسره زنگ نميزنم..نيلوفر جوابي نداد...مدتي بعد شادي کش و قوسي به بدنش داد و گفت:
فصل هفت تمومه...خب اسم بناها رو بخون ،عکساشو سرچ بدم..باز هم صدايي نشنيد..به سمت نيلوفر چرخيد...
همانطور روي کاناپه خوابش برده بود و کتاب هم روي سينه اش افتاده بود...
شادي با حرص گفت:
نيلو پاشو...کلي کار داريم...نگاهش را روي صورت خسته ي نيلوفر چرخاند..آهي کشيد و به اتاقش رفت...ملحفه اي آورد و رويش کشيد...
آرام و با احتياط عينک نيلوفر را از چشمهايش برداشت و روي ميز عسلي کنارش گذاشت..
نگاهش به ليوان نيم خورده ي نسکافه اش افتاد...
با خود گفت:
-حاال دست تنها تا صبح چه جوري جمعش کنم؟فهرستو بگو..
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به ساعت قديمي روي ديوار نگاهي انداخت:
 3:15نيمه شب...
دستش را الي موهاي لخت و کوتاهش فرو کرد و گفت:
اينجور که معلومه تا صبح بايد بشينم...احمق چرا بيدارم نکردي؟نيلوفر درحالي که که سريع بساط صبحانه را روي ميز آشپزخانه مي چيد اين را گفته بود..
اين طور حرف زدن از آن محبت هاي دوستانه ي مخصوص بين خودشان بود..
شادي لبخند بي جاني زد و گفت:
زود بخور بريم دانشگاه ...دير شد..نيلوفر استکاني چايي جلوي شادي گذاشت و گفت:
من امروز حال اين پسره رو ميگيرم...پررو ...پررو....همه کارها را انداخته گردن ما..شادي خنديد و با بدجنسي گفت:
بگو گردن من...نيلوفر اعتراض کرد:
نامرد نشو ديگه...منم تا سه بيدار بودم..شادي با خستگي و لبخند کمرنگي گفت:
شوخي کردم بابا...نيلوفر هم لبخندي زد و گفت:
يه لقمه صبحونه بخور...ديشبم که نخوابيدي...ميميرياشادي لقمه اي نان و پنير خورد..
نيلوفر با شوق گفت:
آخ جون..اين تحقيقو تحويل بديم،فقط يه امتحان مباني(مباني هنر) ميمونه بعدش خالااااااص..بزن قدش...شادي هم دستش را جلو آورد و دستهايشان را به هم زدند..
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بعد شادي گفت:
نيلو به اين پسره حرفي نزن..اصال ديگه نميخوام باهاش دهن به دهن بشيم..ولش کن...امروز ديگه از دست اونمخالص ميشيم...
نيلوفر گازي به لقمه اش زد و گفت:
اينجوري پررو تر ميشه..شادي گفت:
بيخيال بابا...ما که ديگه کاري باش نداريمنيلوفر شانه اي باال انداخت..
نيلو..من يه دقيقه ميخوابم...آماده شدي که بريم صدام کن...و سرش را روي ميز گذاشت و چشمهايش را بست...
نيلوفر با ناراحتي نگاهي به دوستش که خستگي از سر و رويش ميباريد کرد و با لحن مهرباني گفت:
 بيدارم ميکردي خره...چرا هر چي زنگ ميزنم جواب نميدي؟سهند با بي اعتنايي گفت:
چيه؟ بگو؟صداي سعيد کمي باال رفت و گفت:
بيا پايين ديگه،يه ساعته منو اينجا کاشتي....و بعد با صداي تمسخرآلودي اضافه کرد:نکنه داري رفع اشکال ميکني؟سهند در جواب گفت:
اومدمو تماس را قطع کرد.
همان موقع مهران به شانه اش زد و گفت:
-پيمان؟مياي يا نه اخر
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نهاه ه ه ه ...بابا پايه باش ...خوش ميگذرهسهند با لبخند کمرنگي گفت:
يه وقت ديگهکدوم وقت؟تابستون ديگه نميشه بچه ها را جمع کرد...تا مهران خواست جواب سهند را بدهد صداي جيغ شادي از آن طرف کالس بلند شد...
طالقان....آخ جووووونو بعدورجه وورجه کنان سمت بهرام رفت و گفت:
راست ميگه بهرام؟؟؟؟؟؟بهرام با خنده سري تکان داد وگفت:
آره...اسمتو بنويسم...مهران داد زد:
جرات داري اسم شادي را ننويسي بهرام؟شادي سرش را کج کرد و با لحن بامزه اي گفت:
اصال تو ديگه چي ميگي فضول خان؟مهران خنديد و به طرف سهند که با اخم آنجا ايستاده بود برگشت...
سهند با خودش فکر کرد...چه راحتن باهمن..شادي...مهران...بابک...ه? ?
مهران داد زد:
اسم پيمانم بنويس...
سهند خيلي حکم به بهرام که داشت اسمش را وارد مي کرد گفت:
ننويس.من نميام.و بعد دستش را به طرف مهران دراز کرد و خيلي مودبانه و درعين حال جدي گفت:
 -بدي ديدي اين مدت حال کن داداش...خوشحال شدم..
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مهران تعجب زده با او دست داد وگفت:
قربونت...سهند به سمت در کالس رفت و قبل از اينکه خارج بشود گفت:
بچه ها...همگي خدافظ...*********
با ديدن پرشياي مشکي سعيد به طرفش رفت و داخل ماشين نشست...
سالمسعيد در حالي که ماشين را روشن مي کرد گفت:
عليک سالم..چيکار ميکردي يه ساعت ؟هيچي..سعيد نگاهي به سهند که عينک آفتابي اش را ميزد انداخت و گفت:
چند تا بيست گرفتي؟سهند لبخند محوي زد و گفت:
گمشو..سعيد جدي شد وگفت:
مراقبت ها را بيشتر کرديم...ولي به نظر نميرسه که بخوان تغييرموقعيت بدن...و بعد با لحن شوخي اضافه کرد:چقدر الکي الکي رفتي دانشگاه ها..سهند بدون دادن جواب به سعيد به روبرو خيره شده بود....
ظهر زيبا و گرم اولين روزهاي تابستان بود...
شادي تاپ سفيد و دامني بلند و نخي صورتي رنگي پوشيده بود و همانطور که به صحبت هاي مادرش گوش مي
کرد مشغول مرتب کردن خانه اش بود...
مامان باور کن تا دوهفته ديگه برميگردم خونه...-مادر جان چرا دوهفته ديگه؟بسه ديگه هرچي مزاحم دايي اينات شدي..
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شادي با دلخوري گفت:
 من که کاري باهاشون ندارم...شادي انقدر با من بحث نکن...مامان آخر هفته برنامه طالقانه...بعدشم نمايشگاه داريم..باورکنين نمايشگاه برگزار شه من شبش خونه ام..مادرش مکثي کرد و شادي سريع ادامه داد:
آخه کلي تابلو نصفه کاره دارم ..چه کاريه اين همه تابلو را بيارم خونه و دوباره برگردونم مادر من؟همش دو هفته بيشتر نميشه..
سميه خانم با نارضايتي جواب داد:
خيلي خوب مادر...خود داني..شادي که خم شده بود تا پوسته ي چيپسي را از زير کاناپه بيرون بکشد،با شيطنت گفت:
ولي اگه از اون قرمه سبزي خوشمزه هات درست کني امشب ميام ها..صداي تيتراژ برنامه "تصوير زندگي" از ان طرف خط مي امد
کار ي نداري مامان؟شادي باخنده گفت:
ميخواي بري تصوير زندگي ببيني؟؟؟مامان راستي بهت گفتم...مادرش حرفش را قطع کرد وبا حواس پرتي گفت:
شب ميبينمت مادر..خدافظ..شادي که ميدانست وقت برنامه مورد عالقه مادرش نميشود با او بيشتر ازاين صحبت کرد خداحافظي کرد...
موهاي لخت و خرمايي اش را که روي پيشاني اش ريخته بودند را عقب زد..هوا خيلي گرم شده بود و صورتش گر
گرفته بود...
نگاهي به پنکه قديمي اتاق که با بي جاني باالي سرش مي چرخيد انداخت و گفت:
خدا رو شکر تابستون برميگردم خونه
در را براي سعيد نيمه باز گذاشت و خودش به سمت آشپزخانه رفت...
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کمي بعد سعيد وارد شد و در حالي که نفس نفس مي زد گفت:
چقدر هوا گرم شده ها پسر..سالم..عليکسهند که کنار يخچال ايستاده بود گفت:
چي ميخوري؟سعيد خودش را روي مبل انداخت و با خنده گفت:
چي داري؟سهند با کمي مکث گفت:
آبسعيد خنده کنان سري تکان داد وگفت:
حداقل همون را بده تا هالک نشدم..سهند ليوان به دست از آشپزخانه بيرون آمد و گفت:
اين چند وقت نبودي راحت بودم از دستت...ليوان را به دستش داد و مقابلش نشست...
سعيد کمي از آب را خورد و گفت:
حاال ناهار ميميونم پيشت که تالفي اين چند روز دراد...سهند با دست چشمهايش را ماليد..
سعيد پرسيد:
چته؟ چرا انقدر داغوني؟ديشب نخوابيدم..سعيد با پوزخند گفت:
-جلو خونه اون کشيک مي دادي؟
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سهند با سر حرفش را تاکيد کرد...
خستم کردي سهند..سهند روي مبل لم داده بود و در سکوت نگاهش ميکرد
االن بهت بگم مرده تو اين هفته چند بار پلک زده آمارشو داري ولي يه ماهه يه پنج دقيقه نرفتي ديدن پدر ومادرت...حبيب هم که هيچي کال
من يه هفتست نيستم...يه بار زنگ نزدي ببيني مردم يا زنده..
سهند با لحن بدي گفت:
تمومش کن سعيد..برخالف دفع هاي قبل که سعيد کوتاه مي آمد اين بار با صداي بلندي گفت:
تمومش نميکنم برادر من..اين چه زندگيه براي خودت ساختي؟سهند براي تمام کردن بحث به شوخي گفت:
باز ننه بزرگ شدي..سعيد داد کشيد:
خفه شو سهند..جدي باش..اخم هاي سهند در هم رفت..به صورت عصباني و قرمز دوستش نگاهي انداخت و گفت:
چي ميگي تو؟هيچ معلوم هست چته؟اينو من بايد ازت بپرسم...سهند جوابي نداد...سعيد دستش را روي پيشاني اش کشيد و گفت:
خستم کردي ديگهسهند خيلي تلخ جواب داد:
ميتوني بري اگه انقدر ازم خسته اي...سعيد نگاه رنجيده اش را از سهند گرفت...بلند شد و ليوان نيم خورده آبش را برداشت و محکم به ديوار
کوبيد...ليوان با صداي بدي شکست...

49

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

سعيد با خشم گفت:
من مثل حبيب صبرم زياد نيست.....تو بمون و اين زندگي لعنتيي که برا خودت ساختي..من ميرم..سهند از جايش بلند شد...اما سعيد بدون اينکه به او فرصت حرف زدن بدهد سريع از خانه خارج شد و در را
محکم پشت سرش بست...
سهند بالتکليف وسط هال ايستاده بود ...دستهايش را به کمرش زد .....سرش را عقب برد و به سقف خيره
شد....عصبي بودو نفسهاي کوتاه و صدا دارش سکوت خانه را مي شکست..
کمي خودش را ارام کرد و به دنبال سعيد دويد..
سوزش بدي را در کف پايش احساس کرد...
خم شد و شيشه بزرگي که در پايش فرو رفته بود را بيرون کشيد ..زير لب گفت:
لعنتي...پايش از درد منقبض شده بود..
لنگان لنگان کمي آن طرف تر رفت...روي زمين نشست و با خستگي سرش را به ديوار تکيه داد...
آب و خون روي زمين با هم مي جنگيدند...
در حالي که بطري آب معدنيش را با بيقراري تکان مي داد به در بسته ي خانه زل زده بود..
در بطري را باز کرد و کمي آب خورد...با حرص گفت:
اه...اينم که گرم شده..بطري را روي صندلي کناري پرت کرد...
با دستش روي فرمان ماشين ضرب گرفت..هجوم افکار مختلف در سرش داشت ديوانه اش مي کرد..
با خودش فکر کرد...االن يک هفته از پايان امتحانهاي دخترش گذشته...پس چي اون را به اين خونه بند کرده...
مطمئنا ميدونه که جاش لو رفته...پس اين همه دست دست کردن براي چيه؟؟؟؟
سرش را به پشتي صندلي تکيه داد...نگاهش به داشبورد ماشينش بود...داشبورد ماشين و..................لبخند تلخي
روي لبهايش نشست...
******************
-سهند...
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هوم؟چرا داشبورد ماشينت هميشه قفله؟سهند به طرفش برگشت و با اخمي مصنوعي گفت:
چند بار تا حاال خواستي تو داشبورد ماشين من فضولي کني؟...سيما لبخند خجوالنه اي زد و گفت...
ببخشيد داداش...سهند با همان جديت ادامه داد:
ديگه پاتو از گليمت درازتر نميکني ها...سيما سرش را به شيشه ي بخار گرفته ي ماشين چسباند و با انگشتش روي آن شکل مي کشيد...بخاطر باران
ترافيک سنگين شده بود...
سهند گفت:
چيه؟امروز ساکتي؟چه خبر از دانشگات؟سيما بدون اينکه نگاهش کند با صداي آرامي گفت:
خبرخاصي نبودسهند نگاهي به ساعتش انداخت و گفت:
دير شد..همه کارام مونده..سيما باز هم جوابي نداد...سهند به چهره خواهرش که غرق فکر بود خيره شد...
سيما متوجه نگاه سنگين سهند شد...به سهند که با اخم عميقي به او نگاه ميکرد سرسري لبخندي زد و سريع
سرش را سمت پنجره ي باران خورده ي ماشين چرخاند..
سهند اما بيخيال نشد و همچنان مشکوکانه به سيما زل زده بود...
سيما براي عوض کردن جو با شيطنت خاصي گفت:
 نميگي توي داشبوردت چي داري؟بگو ديگه...بگو..بگو***************
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سرش را به شيشه ماشين تکيه داد و چند لحظه چشمهايش را از خستگي بست...
با کالفگي دستي در موهايش کشيد و آن ها را به هم ريخت...آرام چشمهايش را باز کرد...با ديدن کسي که جلوي
در ايستاده بود سريع سرجايش صاف نشست....
با خودش فکر کرد...
نه...نه...نه...امکان نداره ..اين؟؟؟؟؟؟مگه ميشه من متوجهش نشده باشم؟؟؟؟؟
کم کم نفسهايش تند شد...احساس خشم و نفرت عجيبي به قلبش چنگ انداخت....سريع به گوشي اش که روي
صندلي کناري افتاده بود چنگ انداخت...
کمي براي گرفتن شماره مکث کرد...اما عاقبت دلش را به دريا زد و دکمه تماس را زد....
با چهارمين بوق جواب داد:
بله؟سهند نفس نفس زنان گفت:
سعيد کجايي؟بايد ببينمت؟سعيد که گويي بينشان اتفاقي نيافتاده با لحن مهرباني جواب داد:
چيزي شده؟خوبي داداش؟سهند همانطور که با نفرت به شادي که حاال داشت وارد خانه مي شد نگاه مي کرد گفت:
دفترتي؟آرهمن االن ميام اونجاچي شده سهند؟سهند با صدايي که از زور عصبانيت خش دار شده بود گفت:
ميگم بهت....تماس را قطع کرد ...گوشي را در دستش محکم فشار ميداد...با خشم زمزمه کرد:
-تبريک ميگم خانوم توسلي....خيلي خوب بازي رو بلدي........ ..........................................
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آروم باش پسر...هنوز چيزي معلوم نيست...سهند داد کشيد:
ميگم خودم ديدم که رفت توي اون خونه..خب..خب شايد با دختره قرار داشته..مگه همکالسيش نيست؟سهند تنها با خشم نگاهش کرد...
مدتي بعد سعيد با خنده گفت:
بيخيال بابا سهند...اين دختره که من ديدم شوته شوته...اين مال اين حرفا نيست..سهند با نفرت گفت:
چون حرفه ايه...سعيد دوباره جدي شد و گفت:
تا سه روز ديگه اطالعاتشو برات در ميارم...سهند مشتش را روي ميز کوبيد و گفت:
سه روز ديگه؟پس فردا ....سعيد...نهايتش پس فردا..سعيد سري تکان داد و گفت:
خيلي خوب..باشه ..باشه...غذا خوردي؟سهند جواب داد:
نه...من سرم داره ميترکه...ميرم خونه بخوابم يکم..بشين بگم برات غذا بيارن بعد برو..نه..نميخورم..به طرف در رفت...سعيد هم به دنبالش رفت...
سهند رو به سعيد گفت:
-حواستون بهش باشه...يه ثانيه هم گمش نکنيد..من دو ساعت ميخوابم برميگردم..باشه؟
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سعيد به چشمهايي سرخ و بي قرار دوستش خيره شد و گفت:
باشه داداش...حواسم هست..سهند دستش را روي شانه سعيد گذاشت و آرام گفت:
ممنون سعيد..............................به خاطر همه چيز..سعيد دستش را روي دست سهند که بر شانه اش بود گذاشت .........
سهند با اخمي عميق به عکس شادي در صفحه ي لپ تاپش زل زده بود...
ديگر بعد از گذشت چند هفته خطوط صورت دخترک را حفظ بود...
صورتي بيضي شکل و ظريف...موهاي خرمايي و لخت...بيني معمولي...لبهايي باريک و در آخر....چشمهايي کشيده
...
چشمهايي که...
با اين که سعيد و باقي دوستهاش بهش اطمينان داده بودند که از شادي مورد مشکوکي نديدند اما حرف هيچ کس
را قبول نکرده بود و خودش شخصا زندگي شادي را زير نظر گرفته بود...
صداي گوشي اش بلند شد ...بدون اينکه نگاهش را از عکس دختر بردارد جواب داد:
بله؟سهند...پاشو بيا دفتر...االن..سهند سريع ايستاد و با صداي بلندي پرسيد:
چي شده؟سعيد کمي مکث کرد..سهند داد کشيد:
حرف بزن..سعيد با صدايي که نگراني در آن موج ميزد جواب داد:
سوژه پريد..سهند که گويي به گوشهايش اعتماد نداشت با لبخند کجي گفت:
-تو چي گفتي؟
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شاکري در رفته..سهند با صداي خش داري گفت:
خودش فقط..سعيد حرفش را قطع کرد و گفت:
خودش و زن بچش..سهند با تمام قدرتش موبايل را به طرف ديوار پرت کرد...
ماشينش را در اولين جايي که ديد پارک کرد..با قدمهايي سريع خودش رابه در سبز رنگ قديمي رساند...
با شنيدن صداهايي از پشت در بيخيال زنگ زدن شد و با دستش محکم به در فلزي ضربه زد...
صداي شادي از پشت دربلند شد:
اومدم فاطمه...بعد از چند لحظه در را باز کرد و با ديدن سهند پشت در جاخورد و بي حرکت ايستاد..
سهند با نفرت نگاهش کرد و آرام زمزمه کرد:
کجان؟شادي فقط مات و مبهوت نگاهش ميکرد...سهند نگاهش را از قيافه ي رنگ پريده شادي گرفت و به جعبه هاي
پشت سرش که در پله هاي راهرو چيده شده بودند دوخت...
با خشمي که هرلحظه بيشتر مي شد سيلي محکمي به شادي زد و اين بار فرياد کشيد:
کجان.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..شادي با چشمهايي اشکي و صدايي که از ترس مي لرزيد گفت:
من..نميدونم...من..سهند با حالتي عصبي پرسيد:
اين جعبه ها چيه...کجا داشتي ميرفتي؟ها؟قراره بعدا خودتو بهشون برسوني نه؟شادي گوشه ي ديوار راهرو کز کرده بود و با وحشت به رفتارهاي غيرطبيعيه سهند نگاه مي کرد..سهند درحالي که به سمتش ميرفت گفت:
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مونا شاکري را ميشناسي ديگه؟شادي با تکان سر حرفش را تاييد کرد....
سهند چشمهايش را ريز کرد و گفت:
خب کجا رفتن؟شادي با گيجي گفت:
رفتن؟...کجا..چي شده؟..من..سهند با حرص گفت:
خودتو به نفهمي نزن..فقط اين هفته سه بار خونه اونها بودي...همه آمار رفت و آمداتو دارم...شادي کامال گيج شده بود و با لبهايي که از شدت بغض مي لرزيدند به سهند نگاه ميکرد..
سهند با لحني کامال جدي گفت:
حرف بزن تا همين جا خفت نکردم...من وقت ندارم..شادي خودش را بيشتر به کنج ديوار فشرد..سهند نگاه بي احساسي به او انداخت و روي اولين پله نشست...
شادي که فرصت را مناسب مي ديد بدون معطلي در را باز کرد و خودش را در کوچه انداخت...
سهند با حرص بلند شد  ...سريع به دنبالش در کوچه رفت و پسري هجده نوزده ساله را ديد که با لذت و نگاه
کثيفي به شادي که با پاهايي برهنه و تنها با تاپ و شلوار به کوچه دويده بود ،خيره شده
شادي با ديدن سهند که دم در ايستاده بود خودش را کمي به پسر نزديکتر کرد..
سهند نگاهي به پسر که لبخند چندش اوري روي لبهايش نشسته بود کرد و به سمتش هجوم برد...
در زمان کوتاهي صورت پسر غرق خون بود...شادي با همان پاهاي برهنه کمي در کوچه دويد تا کسي را براي
کمک بياورد...نگاهي به عقب انداخت...سهند بي رحمانه پسر را زير مشت و لگد گرفته بود....پسرخودش را روي
زمين جمع کرده بود و دستهايش را جلوي صورتش نگه داشته بود..
شادي متوجه شد سهند در حال خودش نيست ...سريع مسير رفته را برگشت و با دو دستش محکم دست سهند
را چسبيد...سهند او را محکم به کناري پرت کرد..
شادي با وجود دردي که در مچ دستش پيچيده بود سريع بلند شد و دوباره دستش را گرفت...
در همان حال با صداي بلندي گفت:
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پيمان....بسه...کشتيش...به خدا داري ميکشيش..سهند لگد ديگري به پسر زد...
شادي با صورتي خيس از گريه و باالتماس گفت:
بسه پيمان..بس کن..باز هم لگدي ديگر...سهند ديگر به هيچ چيز توجهي نداشت و فقط ضربه ميزد..
شادي خودش را جلوي پسر انداخت...سهند نفس نفس زنان با صورتي عرق کرده و خوني نگاهش ميکرد..
قبل از اينکه دوباره به سمت پسر خيز بردارد شادي بازويش را گرفت..
همان موقع مرد ميانسالي که از انجا عبور ميکرد خودش را به آنها رساند و به کمک پسر که بيحال روي زمين
افتاده بود رفت..
شادي متوجه دستهاي مشت کرده سهند که دوباره آماه ي حمله بودند شد...سريع با دستهاي کوچکش دست
سهند را گرفت...با نگراني گفت:
داري ميکشيش.....و با گريه ادامه داد:بس کن............نگاه خشمگين سهند همچنان روي پسر بود...
شادي با صدايي آرام و دلنشين صدايش زد:
پيمان...سهند که انگار از دنياي ديگري برگشته بود نگاه گنگش را از پسر گرفت و به او دوخت...
بدون هيچ حرفي به چشمهاي اشکي شادي نگاه ميکرد...چشمهايي که با اين برق اشک خيلي متفاوت از عکس
درون لپ تاپش به نظر ميرسيد...
کم کم دستهاي مشت کرده اش باز شد...
...مردي که باالي سر پسر بود به سمت سهند آمد و داد کشيد:
مرتيکه وحشي...چه باليي سر بچه ي مردم اوردي؟سهند سريع ،دوباره،حالت تدافعي گرفت و به سمت مرد خيز برداشت...اما قبل از اينکه حرکتي بکند شادي
خودش را جلوي او انداخت و گفت:
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بس کن آقا..دنبال شري؟مرد با لحن بدي گفت:
کوري؟نميبيني شازدت چه باليي سر پسر مردم آورده..شادي در دلش گفت :آقا...تو کوري ....تو کوري که نميبيني اين مرد االن در حال خودش نيست..اين مرد االن
هرکاري فکرکني از دستش برمياد..
شادي با صداي بغض داري گفت:
آقا...بگذار تموم بشه..مرد سري تکان داد و در حالي که به اورژانش زنگ ميزد رو به سهند گفت:
حييوون وحشي..شادي سريع به سمت سهند چرخيد و با نگاهش از او خواست ساکت باشد.
سهند نگاه بي قرارش را بين آنها مي چرخاند...دستهايش مي لرزيدند و حتي يادش نمي آمد چرا دستهايش خوني
است..
شادي که با ديدن حال عجيبش نگران شد ..دستش را کشيد و او را به کناري برد ..
آرام گفت:
پيمان منو نگاه کن..سهند با چشمهايي سرخ و بيقرار نگاهش کرد...
شادي دستهايش را بلند کرد و روي صورت سهند گذاشت و سرش را از سمت مردمي که از سروصدا به کوچه
آمده بودند به سمت خودش برگرداند..
در حالي که مستقيم به چشمهاي سهند نگاه ميکرد ،زمزمه وار گفت:
پيمان...همه چي تموم شد..........آروم باش...سهند ديگر بعد از گذشت چند هفته خطوط صورت دخترک را حفظ بود...
صورتي بيضي شکل و ظريف...موهاي خرمايي و لخت...بيني معمولي...لبهايي باريک و در آخر....چشمهايي کشيده
...
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چشمهايي که...
نميخواي بري رو تختت دراز بکشي داداش؟سهند با صداي ضعيفي گفت:نه...همين جا خوبه...
سعيد به اتاق خواب رفت و براي سهند که روي کاناپه دراز کشيده بود ملحفه آورد ...
نگاهي به صورت خسته ي سهند انداخت و گفت:
چيکارکردي پسر؟سهند همانطور که دراز کشيده بود به نقطه ي نامعلومي خيره شده بود و جوابي نداد...
سعيد نگاه نگرانش را از او گرفت و به آشپزخانه رفت...
در يخچال را باز کرد...هيچ چيز درست و حسابي براي خوردن نداشت...در يخچال را محکم بست همان جا روي
زمين نشست و به در يخچال تکيه داد...
با خودش گفت:
خدايا...چيکار کنم..چيکار کنم...دستي به بينيش کشيد و خودش را جمع و جور کرد....بلند شد و ناراحتيش را پشت لبخند و لحن شوخش پنهان
کرد:
اين يخچالت تار عنکبوت بسته ....چي ميخوري برات بگيرم؟...............
بابا بايد يه چيزي بخوري که براي کتک کاري جون داشته باشي يا نه؟باباي اين پسره ازت ميخواد شکايت بکنه ها......سعيد با ديدن نگاه مات سهند به همان ناکجاآباد ناخواسته بغض کرده بود..با صداي گرفته و ضعيفي گفت:
سهند،داداش چي ميخوري؟با بيحالي رو بروي سهند روي زمين زانو زد...دستش را پشت سر سهند برد و پيشاني اش را به پيشاني او
چسباند...
زمزمه وار گفت:
-چيکار داري ميکني با خودت؟
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......................
سعيد که ديگر طاقت هواي گرفته ي خانه را نداشت سريع بلند شد و از خانه بيرون رفت...
کسي در راه پله هاي تاريک اشکش را نميديد.....
شادي تيکه اي از جوجه کباب را در دهانش گذاشت و گفت:
امممممممم....عاااشقتمممممم تابستونمهناز گفت:
سيخونک نزن شادي...براي ناهرا کم مياد..محبوبه براي هزارمين بار از صبح گفت:
بچه ها بياين از اين جا بريم..اگه صاحب باغ راضي نباشه ..مهناز حرفش را قطع کرد و گفت:
محبوبه جان...قربونت بشم من...اينجا اگه صاحاب داشت که انقدر بي درو پيکر نبود که...بعد با لحني که حرصي شده بود گفت:
بگذار اين ناهاره رو کوفت کنيم...چشم...ميريم..ميريم..محبوبه ديگر حرفي نزد ولي از قيافه اش معلوم بود ناراضي است..
شادي از روي زيرانداز بلند شد...توپش را برداشت و همانطور که کفشهايش را مي پوشييد گفت:
از صبح تا حاال همش نشستيم داريم ميخوريم..کي مياد وسطي؟****
ساعتي بعد همه نفس نفس زنان روي زيرانداز ولو شدند...شادي که هنوز لبخند روي لبش بود گفت:
خيلي حال داد...يه دور ديگه بازي کنيم؟مهناز گفت:
نه..بذار بعد ناهارشادي غرغرکنان گفت:
-بعدناهار ديگه نمياين بازي...ميدونم
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و روسريش را از سرش در اورد...
محبوبه خيلي جدي تذکر داد...
روسريتو سرت کن شادي..اينجا کنار جادست..هرکي رد شه ميبينتت.شادي کنار جوي باريکي که از باغ مي گذشت زانو زد...دستهايش را خيس کرد و روي گردنش کشيد...
با خستگي گفت:
کسي اينجا رو نميبينه..شادي نميدانست که تنها کمي آن طرف تر سهند محو تاللو گوشواره هايش زير نور آفتاب شده...
سمند پشت سرشان در حالي که بوق ممتد مي زد خودش را به کنار ماشين آنها رساند....مرد ميانسالي که پشتش
نشسته بود با عصبانيت حرف هايي ميزد اما نيلوفر بدون اينکه نگاهي به او بياندازد گفت:
ميگفتي عزيزم...شادي درحالي که با گوشواره اش بازي ميکرد جواب داد:
قرار بود يه بسته کتابامو بگذارم پيش فاطمه..گفته بودعصري مياد تحويل ميگيره..منم همينجوري درو باز کردمديدم اين پسره پيمان پشت دره..
اينو که گفتي ..ميگم چرا زد تو صورتت؟نميدونم نيلو ..ولي همش ميگفت بگو مونا کجاست؟نيلوفر کمي فکر کرد و گفت:
منظورت شاکريه؟شادي با هيجان سرش را تکان داد و گفت:
اوهوم...فکر کنم اين پيمان خاطرخواهش شده...نيلوفر گفت:
راست ميگيا...ديده بودم تو حياط دانشکده دور و برش مي پلکه...همان موقع ماشين در دست انداز افتاد و تکان بدي خورد....شادي در حالي که سعي ميکرد نگرانيش را مخفي کند
گفت:
-نيلوفر...قبال تو جاده رانندگي کردي؟
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نيلوفر خيلي راحت جواب داد:
نه..همين يه ماه پيش گواهي نامه گرفتما..شادي لبهايش را بهم فشرد...صاف سرجايش نشست و کمربندش را بست....
نيلوفر عصباني گفت:
عاشق شده که شده...به ما چه..غلط کرده که روتو دست بلند کرده..حسابشو ميرسم..تو هم غلط کردي کهنپرسيده ،در خونتو باز کردي...
شادي دلخور گفت:
خب فکرکردم فاطمست..نيلوفر چشم غره اي به او رفت و گفت:
حاال چي بهش گفتي ؟هيچي...من نميدونم مونا کجا رفته.....از روزي که نمايشگاه تموم شد ديگه نديدمش ..گوشيش هم همش خاموشهميدونستي هم نبايد ميگفتي...باورکن فکر کنم بخاط اين پسره خطشو عوض کرده..شادي کمي فکر کرد و گفت:
راست ميگيا...ولي من انقدر ترسيده بودم که نگو...فقط دويدم تو کوچه..بعدشم که ميدوني..باورکن اين پسره قاطيه ،شادي..تصوير چشمهاي بيقرار و ترسيده ي سهند در ذهنش جان گرفت...هرچه جمعيت بيشتر مي شد بيشتر حالت
تدافعي ميگرفت..
شادي آهي کشيد و گفت:
نميدونم..ولي حالش خيلي بد بود...خوب شد دوستش زود اومد دنبالش بردش...مي خواست بازم کتک کاريکنه..
ازت معذرت خواهي نکرد؟شادي چشمهايش را گرد کرد و گفت:
دلت خوشه؟نميدوني چه جهنمي شده بود که؟من يه ربع بعدش تازه فهميدم با تاپ اومدم وسط کوچه!-خب بعدش که ميتونست معذرت خواهي کنه..اون دختره سرکارش گذاشته ،کتکش را به تو ميزنه...پررو
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ول کن نيلو...اصال دلم نميخواد ديگه ببينمش...تابستون که کرجم خيالم راحته ولي..ميترسم باز که برميگردمدانشگاه..
نيلوفر خيلي جدي گفت:
اصال نترس...يه بار ديگه غلط زيادي کرد يا به بابات يا داييت ميگي جوابشو ميدن...تو پرروش کردي که پا ميشهمياد دم خونت ميزنه تو گوشت..
شادي سرش را تکان داد و گفت:
اره ...از اين به بعد اگه بخواد اذيتم کنه به دايي ميگم..نيلوفر که ديد شادي در فکر رفته به شانه اش زد و گفت:
حاال بيخيال...تابستون را بچسب...امروز خيلي حال دادها..شادي باهيجان گفت:
آره..فقط حيف تعدادمون کم بود..آخه يه دفعه اي شد...واسه هفته ديگه يه برنامه درست و حسابي ميريزيم با بچه هاي کالس ميريم..بابا اونها که ازتهران نميان کرج..يکي از باغهاي بين راه قرار ميگذاريم..بار ديگر صداي بوق ماشينهاي پشتي شادي را از جا پراند..
سهند عصباني و دست به سينه در ماشينش نشسته بود و به شادي که آن طرف خيابان يک لنگه پا ايستاده بود و
با دوستش حرف ميزد نگاه ميکرد....
شال شادي از روي شانه اش سرخورد و گردنش پيدا شد...
سهند عصبي نگاهش را به جاي ديگري دوخت و دستي به صورتش کشيد..
دوباره به سمتشان چرخيد..
حاال دسته اي از موهاي خوشرنگش هم روي شانه اش ريخته بودند و شادي انگار هيچ عجله اي براي درست کردن
شالش نداشت..
سهند سرش را روي فرمان گذاشت........................ ........................................
کمي که آرام تر شد سرش را باال آورد ولي شادي و دوستش نبودند!
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سريع ماشين را روشن کرد و درحالي که با دقت خيابان را در نظر گرفته به جلو ميرفت..کمي بعد شادي و دوستش
را ديد که به سمت خانه مي روند...
با رضايت سري تکان داد..
وقتي به داخل کوچه پيچيد ماسکي روي صورتش زد و کالهش را کمي پايين کشيد..
با خودش فکر کرد:
ماسک هم نزنم اتفاقي نمي افته...اين دوتا انگار تو يه دنياي ديگن...
شادي همانطور که دوستش برايش حرف ميزد سرتکان ميداد و از گياه هاي باغچه ي دم دستش برگ ميکند..
سهند با حرص گفت:
بسته ديگه...دوساعته بيروني...بروخونه...خواست نگاهي به ساعت مچيش بندازد که نگاهش به دستهاي شادي افتاد....
الک قرمز !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سهند با عصبانيت زمزمه کرد:
حيف که...باالخره شادي از دوستش خداحافظي کرد و به سمت خانه دويد...
سهند صبرکرد تا در را برايش باز شد و به داخل خانه رفت...
همانطور که نگاهش به در بسته خانه بود ماسک را از روي صورتش برداشت و گفت:
امروز خيلي اذيتم کردي شادي خانومسهند(..صداي عبور ماشين ها از جاده)...بگو آمبوالنس بياد.....برادرش؟......به حبيب بگو.......چي
شده؟..سهند(..صداي آمبوالنس)...آدرسو دقيق بگين(..صداي پچ پچ مردم)..سهند...نفس
نميکشه...داداش...اونجاست(...صد اي نفس هاي خش دار سيما)..دير کرده...سهند...سهند...سهند...سهن
د............ .................................................. ................................................
چشمهاي سهند باز شدند.............عرق کرده بود و گلويش خشک خشک...
نگاه وحشتزدش به سقف بود ...
گلويش از خشکي مي سوخت اما جاني براي بلند شدن از تخت نداشت...
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انگار محکوم بود که همان جا دراز بکشد و به سقف باالي سرش زل بزند...
قلبش هنوز هم تند ميزد...بعد از چند دقيقه کمي در جايش جابجا شد و زبانش را روي لبهاي خشکش کشيد...
با اينکه خسته بود اما ديگر دلش نميخواست بخوابد...ميترسيد باز هم کابوس به سراغش بيايد..هرچند...با تلخي
پيش خودش فکر کرد...
من که کل زندگيم کابوسه................
نگاهش به پنجره اتاقش افتاد ...هوا گرگ وميش بود...باز هم يه صبح ديگه ...يه روز ديگه...
همانطور که نگاهش به پنجره اتاقش بود دردلش گفت:
يه روز ديگه...يه روز ديگه...
يه روز ديگه براي چي؟
برم دنبال شاکري؟...چند ساعت کار کنم که حقوقم قطع نشه...برم پيش سعيد ...يه ساندويچ بدمزه ي ديگه
بخورم...شايدم نخورم..بعدش سعيد بزنگه...برم از تو ماشين شادي را ببينم...بعد خسته ميشم..ميام خونه...شبه..
يه روز ديگه براي چي؟
..........
براي کي.....................
صداي آالرم موبايلش بلند شد.مثل هروز...دقيقam 5:66...
از تختش پايين آمد...مثل هرروز....
رفت تا روزي را شب کرده باشد...
سعيد پرونده اي را مقابلش گذاشت و گفت:
باز رفته بودي دنبال اون دختره؟سهند جا خورد ولي ظاهرش را حفظ کرد و با بي تفاوتي گفت:
جاسوسي منو ميکني؟سعيد همانطور که روي برگه زير دستش چيزهايي مي نوشت گفت:
-يه مدت برو مرخصي
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چي؟سعيد نيم نگاهي به او انداخت و دوباره مشغول نوشتن شد..
برات الزمه..سهند با لحن تمسخر آميزي گفت:
من مرخصي نميخوام..مرسيسعيد برگه را به سمتش هل داد و خيلي خشک گفت:
پيشنهاد ندادم...تو ميري مرخصي..سهند با عصبانيت برگه مرخصي اش را پس زد و گفت:
گفتم که الزم ندارمسعيد هم خيلي خشن جواب داد:
اين مرخصي براي تو نيست..براي اينه که بري و بذاري ماموريتو تموم کنيم..سهند تکيه اش را از صندلي گرفت و گفت:
ماموريت مرز..سعيد وسط حرفش پريد و با صداي بلندي گفت:
لو رفته..سهند اخمهايش را درهم کشيد و گفت:
امکان نداره..من..همه چيز رو بررسي کرده بودم..هيچ درزي نبود..سعيد بلند شد...به طرف سهند امد و دستهايش را روي شانه هاي او گذاشت ..با صداي آرامي گفت:
من ترتيبشو ميدم..تو برو....هفته ي ديگه منتظرتم..سهند نگاهش را به سمت ديگري چرخاند..باورش نميشد...چطور توانسته بود انقدر خراب کاري کند..
سعيد سرجايش برگشت و خودش را مشغول برگه هايش نشان داد...
سهند بدون هيچ حرفي سويچ ماشينش را از روي ميز برداشت و تا به خودش بيايد در جاده کرج بود....
-اين مغازه چي داره که انقدر ميري سراغش؟
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اين را سهند وقتي گفت که براي سومين بار در هفته شادي را جلوي يک مغازه اسباب بازي فروشي ديده بود...
کيف پولش را برداشت و از ماشين پياده شد...در ماشين را قفل کرد و به سمت شادي که آن طرف خيابان ايستاده
بود رفت...
شادي چنان محو عروسک ها بود که متوجه او نشد...سهند کنارش ايستاد و گفت:
سالمشادي از ترس تکاني خورد و با گيجي به او نگاه کرد..سهند که وضع شادي را ديد گفت:
من اين طرف ها يه کاري داشتم،شما را ديدم گفتم بيام يه سالمي بدم ..و بع از مکثي گفت:خوب هستيد؟خوش ميگذره تابستون؟
شادي فقط توانست با صداي ضعيفي بگويد:
بلهسهند لبخندي زد و در حالي که با سرش به عروسک ها اشاره ميکرد به شوخي گفت:
هنوزم عروسک بازي مي کنيد؟شادي که حاال کمي از لبخند سهند آرامش گرفته بود جواب داد:
نهسهند فقط چندبار سرش را تکان داد..شادي سکوت کرده بود و منتظر بود تا سهند خداحافظي کند..
سهند در حالي که به شيشه مغازه نگاه ميکرد گفت:
بابت اون روز متاسفم..يه سوتفاهم بود..صحنه هاي آن روز در چشم شادي جان گرفت...
داد...سيلي...مشت...همسايه ها...ناله هاي پسر..پليس..
زبانش را روي لبش کشيد و گفت:
بله..سوتفاهم شده بوده..سهند باز هم سکوت کرده بود..شادي کالفه از اين وضعيت لبخند مسخره اي تحويل سهند داد و دوباره به
عروسک ها خيره شد..
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دنبال چي ميگردين اينجا؟آقاي کاله سبزسهند نتوانست خودش را کنترل کند و با صداي نسبتا بلندي گفت:
چي چي؟شادي صبورانه جواب داد:
آقاي کاله سبز ........و به عروسک قديمي که در گوشه اي بود اشاره کرد...
سهند نگاه بي تفاوتي به عروسک انداخت و گفت:
خب چرا نميگيريش؟شادي با لحن غمگيني گفت:
گرونه..سهند ابروهايش را باال برد و گفت:
اين که داغونه...چرا بايد گرون باشه؟شادي با اخم به سمتش برگشت و تند تند گفت:
اين خيلي عروسک خاصيه...صاحب اين مغازه  06ساله پيش اينو ساخته...آخرين عروسک دست سازشه..سخنراني پرشور شادي تغييري در سهند نداد..
شادي با دلخوري ادامه داد:
چند روزه گذاشته براي فروش...من نميخوام دست کسي بيافته...کلي باهاش خاطره دارم از بچگي...و اضافه کرد:
آخه خونمون همين نزديکهاي اين مغازست..سهند لبخندي زد و گفت:
من نميدونستم...پس اهل کرجيد؟شادي با يادآوري خاطره هاي بدي که سهند در خانه تهرانش برايش ساخته بود نگاه بدبينانه اي به او کرد و گفت:
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چرا ميپرسين؟سهند لبخند عميقي زد که باعث گيجي شادي شد و گفت:
هيچي....خوشحال شدم ديدمتون خانوم..خدانگهدار..شادي زمزمه وار جواب داد:
خدافظسهند با قدمهاي بلندي به سمت ماشينش رفت و شادي را با آقاي کاله سبزش تنها گذاشت....
سهند کليد را چرخاند و وارد خانه شد...مريم خانوم که در آشپزخانه بود با شنيدن صداي در به هال سرک کشيد
و با ديدن پسرش که به هال آمده بود با شوق به سمتش رفت...
الهي قربونت برم مادر...کجا بودي؟سهند خنديد و گفت:
سالم..خدا نکنه..مريم خانوم سنهد را که بعد از دو ماه به خانه آمده بود ،بامحبت به اغوش کشيد..
شانه هاي پسرش را بوسيد...دستش را گرفت و او را روي مبل نشاند..درحالي که از شدت شوق و هيجان صدايش
کمي باال رفته بود گفت:
چه خبر مادر جان؟بشين برات چايي بيارم..دستت درد نکنهمريم خانم به آشپزخانه برگشت ...همانطور که استکان را پر مي کرد گفت:
خيلي خوشحالم کردي مادر ..سهند از اين همه محبت مادرش خجالت زده بود...از اينکه بعد از دو ماه بي خبري يک سر به او زده بود و او
اينطور تشکر ميکرد................
استکان چايي را مقابلش گذاشت...نگاه دقيقي به صورت سهند انداخت و با غصه گفت:
بميرم برات...چقدر الغر شدي مادرسهند به شوخي گفت:
-مامان عادت داري هروقت منو ديدي اينو ميگيا..
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مادرش لبخند کمرنگي زد...تند تند بين آشپزخانه و هال در رفت و آمد بود و ميز جلوي سهند را پر از خوراکي
ميکرد..
سهند به اعتراض گفت:
مامان يه دقيقه بشين ببينمت..مريم خانوم سريع ايستاد و با نگراني گفت:
ميخواي بري؟سهند باديدن ترس مادرش به خودش فحش داد...
به صورت خسته ي مادرش لبخندي زد و گفت:
نه..امشب اينجام..صورت مريم خانوم از شادي درخشيد..
چي دوست داري برا شام درست کنم؟هرچي بذاري خوبه...مامان من خستم..ميرم بخوابمبه اتاقي که فقط يک تخت و چند قفسه کتابخانه داشت رفت..خودش را روي تخت انداخت و چشمهايش را بست..
مريم خانوم باالي سرش آمد و ملحفه اي رويش کشيد..
آرام گفت:
کولر روشنه...ميچايپيشاني سهند را طوالني بوسيد و آرام از اتاق خارج شد...
سهند چشمهايش را بست و بعد از مدتها در اتاقي که بوي مادرش در آن پيچيده بود ،به خوابي آرام و بدون
کابوس فرو رفت..
سهند با شنيدن صداي بلند خنده که از هال مي آمد،بيدار شد..
از تاريکي اتاق معلوم بود که شب شده است..از سر رضايت لبخندي زد...تمام خستگي اين مدت از تنش بيرون
امده بود...
دوباره صداي بلند خنده از هال............
گوشهايش را تيز کرد تا صداها را بشناسد..
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بله...خودش است...سعيد...در اتاق را باز کرد و با صداي بلند گفت:
مامان کي گفت اينو دعوت کني؟يه روز خواستم از دستش نفس راحت بکشم..همان لحظه چشمش به پدرش افتاد که روي مبل نشسته بود و با لبخند کمرنگي نگاهش مي کرد
سريع گفت:
سالم بابا...شما اومدين؟سالم بابا...بيا بشينسهند کنار پدرش نشست و رو به سعيد گفت:
شامم هستي ديگه؟مريم خانومي استکاني چايي جلوي سهند گذاشت و با اخم گفت:
سهند زشته...اين چه طرز حرف زدنه؟و بعد طوري که فقط سهند بشنود گفت:
ناراحت ميشهسهند نگاهي به سعيد که با بيخيالي سيب گاز مي زد انداخت و با صداي بلند گفت:
خدا از دهنت بشنوه اين ناراحت شهمريم خانوم لبش را گزيد و روي صندليش نشست..
سعيد رو به مريم خانوم که خجالت زده به نظر مي رسيد گفت:
بيخيال خاله..من به اخالق گند اين عادت دارمسهند لبخندي زد و در حالي که استکان چايش را به لب نزديک ميکرد پرسيد:
چه خبرا بابامريم خانوم تذکر داد:
نخور مادر...داغه..همين االن ريختم..سهند استکان را روي ميز گذاشت...
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حاج محمد گقت:
خبرا دست شماست..ماکه همش خونه ايم ،خبري نداريم..سعيد با دهاني پر از ميوه گفت:
ولي من يه خبر دست اول دارم..و وقتي همه نگاه ها به سمتش چرخيد ادامه داد:
سهند عاشق شدهچند لحظه هال ساکت شد...
مريم خانوم مژه اي زد و با صداي لرزاني گفت:
آره مادر؟سهند چشم غره اي به سعيد رفت و گفت:
نه بابا..اين برا خودش يه حرفي ميزنهمريم خانوم بي توجه به جواب سهند با لبخند محوي پرسيد:
دختر کيه؟چيکارست؟قبل از اينکه سهند جوابي بدهد سعيد با همان لبخند عجيبش گفت:
جاسوس!باز هم نفس ها در سينه حبس شد..
مريم خانوم نگاه ترسيده اش را بين سهند و سعيد مي چرخاند..
عاقبت سهند خيلي جدي و با صداي بلندي گفت:
بس کن ديگه سعيداين بار مريم خانوم رو به سعيد گفت:
چي گفتي پسرم؟جاسوسه؟چي گفتي؟نميدونم خاله..از سهند بپرس...هرچي باشه صبح تا شب دنبال دخترس...بهتر ميدونهسهند زير نگاه خيره ي پدر و مادرش گفت:
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توي يکي از پرونده هام يه مورد مشکوک بود...که حاال هم حل شدهو رو به سعيد با طعنه گفت:
جاسوس هم نبودسعيد که انگار ان شب قصد جان سهند را کرده بود ،گفت:
ا؟ نيست؟ پس چرا باز صبح دنبالش بودي؟سهند جوابي نداد و با اخم عميقي به بخارهاي استکان چايش خيره شده بود..
سعيد بيخيال گفت:
خاله شام چي داريم؟مردم از گشنگي؟مريم خانوم بلند شد و درحالي که به آشپزخانه ميرفت گفت:
قيمه..االن ميرم سفره را مي اندازم پسرم..دستت درد نکنه..شام در بين نگاه هاي گاه و بيگاه پدر سهند،چهره شاد مريم خانوم و وراجي هاي سعيد خورده شد..
بعد از شام سعيد رفت ...سهند ماند و
دل اميدوار پدرش  ...نگاه هاي مشتاق مادرش و استکان چاي سرد شده ي روي ميز
اينم که کثيفه...اهبا حرص تي شرت در دستش را روي تختش پرت کرد و زمزمه وار گفت:
چي بپوشم؟کمي بعد با کالفگي گفت:
چي دارم که بپوشم؟همشون کثيفننگاهي به ساعت روي ديوار انداختam16:36...
با خودش فکر کرد که االن شادي بايد سرکالس زبانش باشد..
چنگي به موهايش زد و مرتب زير لب تکرار مي کرد:
-چي بپوشم؟چي بپوشم؟چي بپوشم؟
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کمي بعد لباسي که حبيب برايش از مشهد خريده بود يادش آمد..سريع به سمت کمدش رفت...بعد از به هم
ريختن چند شلوار و بليز آن را زير لباسهايش پيدا کرد..هنوز حتي از کيسه درش نياورده بود..
لباس را روي صندلي کنار گذاشت..
با يک حرکت لباسهاي کثيفي که روي تخت ريخته بود را بغل کرد و با خوشحالي و سوت زنان به آشپزخانه رفت..
لباسها را به زور درون لباس شويي چپاند و بعد از ريختن ناشيانه پودر،روشنش کرد..
با خودش گفت:
لباسشويي تعجب کرده ...و قاه قاه به حرف خودش خنديد..با شنيدن صداي زنگ گوشي به سمت اتاق برگشت ...عاقبت بين وسايل هاي روي ميز گوشي را پيدا کرد..
بله؟سالم..کجايي سهند؟چرا نمياي دفتر؟سهند درحالي که يک دستي تي شرت جديدش را از کيسه بيرون مي کشيد جواب داد:
من عصر ميام..االن کار دارم..سعيد با لحني جدي گفت:
سهند...ببخشد بابت اون شب..من اشتباه کردم..نبايد به مامانت اينا ميگفتم..سهند خنده کوتاهي کرد و گفت:
هرچند يه کتک حسابي پيشم داري ولي بدم نشد..نميدونستم چطوري بهشون بگم..سعيد با همان لحن خشک جواب داد:
الکي اميدوارشون نکن..سهند مارک لباس را کند و گفت:
نه..به مامان گفتم هنوز معلوم نيس..يکم ازشادي براش گفتم..به نظرم خوشش..سعيد حرفش را قطع کرد و با صداي بلندي گفت:
تموم کن بابا..دختره با کسيه..سهند خنده کوتاهي کرد و گفت:
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چي گفتي؟سعيد بيتفاوت گفت:
اين همه دنبالش رفتي اون پسره ديالق را نديدي؟اون با کسيه..سهند با صداي خش داري گفت:
ببين سعيد اگه داري بازم از اين شوخي هاي..سعيد باز هم وسط حرفش آمد و گفت:
به نظرت من االن خيلي شوخ ميام؟سهند فکر کرد...و با تمام تلخي پذيرفت که شوخي نيست..سعيد را ميشناخت...شوخي و جديش را ميشناخت..
پاشو بيا دفتر..کلي کار داريم...اين پسره رسولي هم..سهند تماس را قطع کرد...تي شرت به دست وسط اتاق خشکش زده بود..
صداي لباسشويي که روي دور تند رفته بود ،از آشپزخانه ،طعنه ميزد..
سهند با سرعتي ديوانه وار در جاده مي راند...
براي ماشين جلويي نورباال زد.......
با خودش فکر کرد:
چطور تا االن متوجهش نشده بودم؟؟؟؟؟؟؟چطور انقدر احمق بودم...سرش را چندبار به پشتي صندلي زد...
مگه ميشه؟مگه ميشه؟؟؟؟؟من پشه بال بزنه دور و برم ميفهمم....چطور اون پسره ي...ديالق را نديدم..اتفاقات چندساعت پيش را به ياد اورد..
شادي همراه پسر بلند قد و خوش قيافه اي...صداي خنده هاي بلندشان...شيطنت هاي شادي...شوقي که هنگام
صدا زدن اسم پسر رداشت:امير.....
با تمام توانش نعره کشيد:
لعنتييييييييييييييييييييي يياز عصبانيت به نفس نفس افتاده بود....باز هم نور باال زد...
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صداي بوق ماشين هاي کناري بلند شد....
پايش را بيشتر روي گاز فشار داد...
صداي موبايلش بلند شد...سرسري نگاهي به آن انداخت...حبيب..........
نگاهش را به جاده دوخت........گوشي همچنان زنگ ميخورد...يرخالف دفغه هاي قبل جواب داد...صداي گرم
حبيب در ماشين پخش شد:
الو؟...آقا سهند...سهند نفس عميقي کشيد و جواب داد:
سالم حبيب جانحبيب با صدايي که خوشحالي در آن موج ميزد گفت:
سالم آقا سهند....خوب هستيد؟سهند فرمان را محکم فشار داد و باصدايي که سعي ميکرد عادي باشد جواب داد:
مرسي ..خوبم..حبيب بعد از مکثي با صدايي آرام پرسيد:
مطمئن؟سهند با صدايي که از زور بغض خشدار شده بود جواب داد:
نه****************
ساعتي بعد سهند در خانه حبيب بود...
حبيب با سيني شربت به هال آمد و درهمان حال گفت:
خيلي خوش اومديسهند لبخند بي جاني زد ...شربتش را برداشت و يکسره خورد..
حبيب از روي مبل بلند شد..سهند سريع گفت:
-کجا؟
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برم شربت بيارم برات..نميخواد..بشين..من ميخوام برم زود...اخه اينجو...سهند با خستگي گفت:
حبيب..بشين انقدر تعارف نکن..حبيب دوبار سرجايش نشست...هيچ کدام حرفي نميزدند...سهند با يخ هاي ته ليوان بازي ميکرد..
بعد از مدتي سهند خودش سکوت را شکست...با لبخند کجي گفت:
فکر کردم زندگي جهنيم داره عوض ميشه...پوزخندي زد و ادامه داد:فکر ميکردم اون منو ميبينه...خنده کوتاهي کرد و گفت:
اونم منو نديد..حبيب از حرفهاي بي سر و ته سهند گيج شده بود..اما با اين حال سکوت کرده بود و فقط گوش ميداد
سهند انگار که با خودش حرف مي زد:
خب حقم داره....زدم تو صورت دختره..حق داره ديگه نه؟چنگي به موهايش زد و گفت:
ناهار چي داريم؟!حبيب در حالي که براي خودش کمي آب مي ريخت رو به سهند گفت:
پرونده "شيرازي" به کجا رسيد؟سهند:
خيلي عقبي بابا...اون که يه ماهه بسته شده..حبيب سرش را پايين انداخت ،کمي با غذايش بازي کرد و گفت:
آخرين باري که ديدمت تازه اين پرونده رو قبول کرده بوديسهند متوجه دلخوري حبيب از خودش بود اما حرفي نزد....
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حبيب نگاهي به سهند که با بيخيالي غذا مي خورد کرد و گفت:
ميخواي دست رو دست بگذاري تا دختره از چنگت بره؟سهند آرام گفت:
بيخيالو قاشقي غذا در دهانش گذاشت...
حبيب:
پس فردا که يه بچه بغلش بود ديگه پشيموني سودي نداره ها...سهند با عصبانيت قاشقش را در بشقاب پرت کرد و به پشتي صندلي تکيه داد
حبيب بي اعتنا به او ادامه داد:
تو هنوز اول راهي..چرا جا زدي؟سهند باز هم جوابي نداد..
حبيب کمي به طرفش متمايل شد و با مهرباني گفت:
برادر من...تو ميخوايش..خودت هم ميدوني...من هيچ وقت نديده بودم دختري برات مهم باشه...سهند با صداي بلندي گفت:
مهم بود...نيست.....ديگه نيست...حبيب با لبخند محوي گفت:
اگه منم مثل تو زود ميدان را ترک مي کردم که هيچ وقت سيما زنم نمي شد..سهند با اخم نگاهش کرد و گفت:
چه ربطي به سيما داره؟خب من هم براي به دست آوردن سيما بي رقيب نبودم..سهند با کالفگي گفت:چي ميگي؟-عظيمي را يادته؟ هم کالسي سيما؟
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سهند کمي فکر کرد و گفت:
نه...اون قد بلنده کالسشون..همون که خيلي هيکلي بود...سهند که تازه اورا به ياد آورده بود گفت:
خب؟اون سيما را ميخواستسهند با بهت گفت:
چي؟؟؟؟؟؟؟؟حبيب با بيتفاوتي گفت:
از همون ترم اول...سهند حرفشرا قطع کرد و گفت:
الکي حرف نزن...من سيما آب ميخورد ميدونستم..عشقشم خيلي تند بودسهند دستش را به عالمت "برو بابا" تکان داد و پوزخند زد...
حبيب پشت سرهم و با صداي نسبتا بلندي گفت:
اون عاشق سيما بود...سيما هم ميخواستش...ولي من کم نياوردم...هرجور بودم عشقمو به سيما نشوندادم...خيلي سخت بود خيلي...ولي من کوتاه نيومدم تا وقتي که زن خودم شد..
سهند با قاشق روي ميز ضربه ميزد...
حبيب بلند شد...دستش را روي شانه ي او گذاشت و گفت:
خوب فکر کن سهند....سهند کمي سرش را از شيشه ي ماشين بيرون آورد و داد زد:
شاديييي-اما صدايش در هياهوي خيابان گم شد...
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همانطور که ماشين را پا به پاي شادي جلو مي برد ،دوباره داد زد:
شاديو حس کرد چقدر صدا زدن اسمش را دوست دارد..............
اينبار شادي ايستاد و سرش را در اطراف براي پيدا کردن منبع صدا چرخاند...
شادي ...منمشادي با نگاهي متعجب آرام خودش را به ماشين سهند نزديک کرد و گفت:
سالم آقاي محسني...اتفاقي افتاده؟و فکر کرد که از کي براي او " شادي " شده؟
سهند پرانرژي گفت:
سالم..کجا ميرفتي؟ بيا باال ميرسونمتشادي لبخند محجوبانه اي زد و گفت:
نه ممنون..خودم ميرم..سهند اصرار کرد:
بيا باال ..ميرسونمت..شادي که از رفتارهاي عجيب سهند مي ترسيد گفت:
ممنون....گفتم که خودم ميرم..خدافظ.و دوباره در پياده رو به راه افتاد..
سهند ماشين را به حرکت درآورد و همانطور که کنارش حرکت مي کرد گفت:
سوار شو...کارت دارمشادي که اينبار واقعا ترسيده بود بدون هيچ جوابي سرعتش را بيشتر کرد..
 شادي خانوم ...بيا بشين گفتمو بوق کوتاهي زد..
شادي مستقيم به روبرويش نگاه مي کرد و تند تند راه مي رفت...
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دوباره صداي بوق...
شادي که از شدت نگراني ،عصبي شده بود به سمتش برگشت و با صدايي که سعي مي کرد نلرزد گفت:
مزاحم نشين آقاسهند به جاي اينکه عصباني شو به حالت تدافعي شادي که برايش خيلي بامزه به نظر مي رسيد ،لبخند زد..
شادي با نفرت رويش را برگرداند...
سهند که حاال کمي کالفه شده بود نگاهي به اطراف انداخت و وقتي خيابان نسبتا خلوت شد خودش را به شادي
رساند...سريع از ماشين پياده شد و شادي را در يک حرکت در ماشين پرت کرد...
شادي جيغ خفه اي کشيد...سهند که ديد توجه مردم دارد به آنها جلب مي شود سريع ماشين را به حرکت
درآورد...
ولم کنننننننننننننسهند با صدايي که سعي مي کرد پايين نگه دارد گفت:
چرا اينقدر جيغ ميزني دختر؟يه دقيقه آروم بگيرشادي بي توجه به او با مشت به در ماشين مي کوبيد
باز کن درو....در يک لحظه هاي تمام فکرهاي منفي دنيا به سرش هجوم آورد...با ترس و التهاب گفت:
ميدونستم...از همون اولش ميدونستم...معلوم بود مشکوکي...کمي به طرف سهند چرخيد و درحالي که نگاهش را مرتب مي دزديد ادامه داد:
-شايد قاتلي...آره...آره...از اونها که جسد زنها رو تيکه تيکه ميکنه هر تيکشو مي اندازه يه جا...آره..و بعد انگار خودش از حرفهاي خودش ترسيد و باعث شد که جيغ ديگري بکشد...
سهند با لبخند به حرکات او نگاه مي کرد و در اخر هم با صداي بلندي خنديد..
شادي لب ورچيد و گفت:
از اين ساديسمي ها که از شکنجه لذت ميبرن...اين بار سهند ديگر نتوانست خودش را کنترل کند و تا چند دقيقه بي توجه به شادي که حاال گريه ميکرد ،مي
خنديد...
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کمي بعد با ديدن اشک هاي شادي با لحن مهرباني پرسيد:
چرا گريه ميکني دختر؟شادي با صداي ضعيفي گفت:
از من چي ميخواي؟سهند کمي فکر کرد ...واقعا چرا شادي را دزديد؟...که به او بگويد دوستش دارد؟....واقعا راه رمانتيک تري نبود؟
عاقبت با بيتفاوتي مخصوص به خودش جواب داد:
ميخوام بدوني من خيلي ميخوامت....شادي انقدر متعجب شد که گريه اش بند آمد...
سهند با همان لحن قبلي گفت:
دور اون پسره رو هم خط ميکشي..شادي کامال به سمتش چرخيده بود و با چشمهايي که از تعجب درشت شده بودند به او نگاه مي کرد..
چند دقيقه بعد سهند ماشين را متوقف کرد و گفت:
حاال برو خونت خانوم کوچولو...شادي با گيجي نگاهي به اطرافش انداخت و متوجه شد که جلوي خانه هستد..
نگاهي ديگري به سهند انداخت...با ترديد دستش را به سمت دستگيره برد..اين بار در باز بود...سريع پياده شد و
با به طرف خانه دويد..
سهند همانطور که به داخل رفتن شادي نگاه مي کرد به سعيد زنگ زد.......
بله؟سهند با لحن پرافتخاري گفت:
تموم شد سعيد...بهش گفتم دوستش دارم و نميخوام با اون پسره باشه..سعيد خنديد و گفت:
نه بابا ..خوشم اومد...تو هم آره؟ ...پس آب نبود وگرنه شناگر ماهري هستي...حاال تعريف کن ببينم چه جوريمخش رو زدي؟
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و وقتي سهند تمام ماجرا را مفصل تعريف کرد سعيد فقط توانست بگويد:
گند زدي!بابا اين پسره ديوونست...نيلوفر با حرص گفت:
پسره ي مسخره...چقدر بهت گفتم بهش رو ندهشادي با دلخوري گفت:
من که يه ماهه کرجم..کاري باهاش ندارم اصالنيلوفر کمي مکث کرد...شادي لبش را گاز ميگرفت و منتظر بود تا نيلوفر نظرش را راجع به رفتارهاي عجيب و
غريب سهند بدهد..
شادي اين پسره خيلي خطرناکه..شادي با نگراني گفت:
آره خودمم خيلي ترسيدم..نگاه ...نگاه..پسره ي عوضي..همين يه ماه پيش با اون دختره شاکري بود حاال اومده سراغ تو..شادي هيني کشيد و گفت:
راست ميگيييي...با شاکري بود...پسره ي هوس باز..و دوباره از روي حرص مشغول کندن پوست لبش شد...
نيلوفر من من کنان گفت:
ميگم شادي..مگه تو با کسي هستي که اين پسره بهت اينجوري گفته؟نه ...تو که منو ميشناسي ديوونه..نيلوفر گفت:
 پس منظورش چي بوده؟چه بدونم...-اين چند وقت جاي خاصي نميرفتي؟
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نه بابا..همش خونم ..چي بشه که برم بيرون يکم بگردم..اما بعد از مکث کوتاهي گفت:
امير...نيلوفر...اميرو ميگه فکر کنم..امير؟...پسرداييتو ميگي؟آره..چند هفتس اومده خونه ي ماوا....چرا؟کارآموزي داره...يه کارخونه که نزديک کرجه داره ميره..سختش بود هي بره تهران و برگرده...موند خونه ي ما..ببينم..رابطتتون در چه حده؟نکنه خواستگارته؟شادي بلند خنديد
نيلوفر:
گوشي را بگير اون ور...کرم کرديبابا امير بچس...همش  11سالشه...تازه اينا به کنار،مثل داداشمه..جدي؟سنش بيشتر از اين حرفا ميزنه..شادي دوباره خنديد و گفت:
فقط قد کشيده...عقلش بچس..نيلوفر با جديت گفت:
حاال ميخواي چيکار کني شادي ؟نميدونم..ولي بازم بخواد دنبالم راه بيافته حتما به بابا ميگمش..نيلوفر دوباره گفت:
پسره ي هوس باز ميبيني؟ ...هر ماه يه دوست دختر عوض ميکنه...شادي با آه کوتاهي حرفش را تاييد کرد.
سهند يک بار ديگر کلتش را چک کرد و آن را کنار باقي تجهيزاتش روي ميز انداخت..
سعيد گفت:
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من همراهت ميام سهندسهند با قاطعيت جواب داد:
تو همين جا ميمونيچرا؟ که بشم باديگارده اون دختره؟سهند ساک کوچکي را از کمدش بيرون آورد ......با اخم غليظي به او نگاه کرد و جوابي نداد..
يک ماه ميخواي بگذاري و بري؟احمق تا برگردي اون دختره اسمت هم يادش رفتهسهند در سکوت مشغول جمع کردن وسايلش بود..
فکرکردي يه جمله به دختره گفتي دوستش داري ديگه تمومه؟تا تو بياي اون رفته با يک...سهند حرش را قطع کرد و با لحن محکمي گفت:
اون دختر مال منه.يه زن را هيچ وقت نميتوني با زور داشته باشي..اينو بفهمسهند ساکش را برداشت و از اتاق خارج شد..
سعيد پشت سرش راه افتاد و با صدايي که تمسخر در آن موج مي زد گفت:
تو اصال اون دختره برات اهميت داره؟سهند سريع به سمتش برگشت و دادکشيد:
بس کن...تو که ميدوني اين ماموريت چقدر برام مهمه...تو که ميدوني..حتي مهمتر از اون دختر؟سهند درحالي که از شدت عصبانيت نفس نفس مي زد جواب داد:
آره..حتي مهمتر از اون..بعد ساکش را روي زمين انداخت و مشغول پوشيدن کفشهايش شد..
سعيد کفشهايش را به پا کرد و جلوتر از او،از خانه بيرون زد..عصباني از سهند،پله ها را سريع پايين ميرفت..
چند لحظه ي بعد صداي سهند در راهرو پيچيد:
-مواظبش باش ......
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فرمانده دستور چيه؟سهند جواب داد:
تا فردا صبر ميکنيم..اما فعال خوب موقعيت را زير نظر داشته باشيد..بله قربان..سهند با خستگي دستي به صورتش کشيد..گرما طاقت فرسا بود و کارها تمامي نداشت ،آن قدر که بعضي روزها
حتي فراموش ميکرد چيزي بخورد..با قدمهايي کوتاه خودش را به چادرش رساند...
در بين اين هياهو  ،دلش به همين لحظه ها خوش بود...لحظه هايي که خلوتي پيدا مي کرد تا سراغي از شادي
بگيرد..
موبايلش را برداشت و شماره ي سعيد را گرفت...با اولين بوق جواب داد..
سهند بيا منو از دست اين دختر نجات بده...سهند به آرامي خنديد و گفت:
چي شده باز؟الو...صدات نمياد..سهند با صداي بلندتري گفت:
مي گم چي شده؟هيچي..يه ساعته با اين دختره دوستش ،دم يه اسباب بازي فروشي بودن..االنم رفتن يه مغازه  cdفروشيسهند لبخند زد...
واي سهند اين دختره کيه ديگه...........چه  cdهم گرفته...سهند سريع اخم کرد و گفت:
چي؟ چه جور cdهست مگه؟کاله قرمزي !11سهند با صداي بلندي خنديد..
سعيد با حرص گفت:
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بخند...بخند...بايدهم بخندي...يه بچه ي شيطون رو گذاشتي دست من و خودت رفتي..يعني حاضرم صد تاماموريت شبانه برم ولي ديگه مراقب اين الف بچه نباشم..
سهند خنديد و گفت:
جبران مي کنم..الو...چي ميگي؟صدات نمياد..سهند داد کشيد:
ميگم،جبران ميکنمالووو...نميشنوم...زنگ بزن به خودش اصال..ديوونه شدم..و تماس قطع شد..
سهند موبايل را در دستش چرخاند و گفت:چرا به خودش زنگ نزنم واقعا؟سميه خانوم در آشپزخانه مشغول درست کردن ساالد براي ناهار بود و با لذت به صداي خنده هاي شاد دخترها
که در هال بودند گوش مي کرد..
گفتم يا نگفتم؟ گفتم يااااا نگفتممم؟ گفتم يااااااااااااااااااااااا نگفتم؟شادي تقريبا از خنده روي کاناپه ولو شده بود...
نيلوفر با لبخند به حرکات دوستش نگاه مي کرد...شادي دوباره سرجايش صاف نشست و بند تاپش را که روي
بازويش افتاده بود درست کرد...
آيي مرجي...آقاي مرجي...ميگم...من کوچيک بودم بچه ي خوبي بودم؟صداي زنگ موبايل شادي از اتاق بلند شد...
نيلوفر:
شادي...موبايلت..شادي تمام حواسش به برنامه بود...نيلوفر تشر زد:
شادي..موبايلت کشت خودشوشادي در حالي که به سمت اتاقش مي رفت گفت:
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پس نبين تا من بيام ها..وبعد با عجله و بدون اينکه به شماره نگاهي بياندازد جواب داد:
الوسهند سکوت کرده بود و با لذت به صداي نفس هاي آرام شادي گوش مي کرد..اين بار شادي با کالفگي گفت:
الو...صدام مياد؟ الو...سهند جواب داد:
سالمشادي با شنيدن صداي سهند خشکش زد...
سهند گفت:
داشتي فيلم نگاه ميکردي عزيزم؟شادي با وحشت به اطرافش نگاه کرد...انتظار داشت سهند در پشت کمدش قايم شده باشد!
عزيزم...اونجا دوربين نداره..نگرد..اين بار دهانش نيمه باز ماند و نفسهايش از شدت ترس سريعتر شد...
سهند با ماليمت گفت:
قربون صداي نفسات برمشادي ميخواست تماس را قطع کند که بازهم سهند غافلگيرش کرد:
دوستت،نيلوفرم اومده پيشت؟خوش ميگذره حسابي.نه؟شادي خواست حرفي بزند اما صدايي از گلويش خارج نمي شد...
صداي خنده ي آرام سهند از پشت خط مي آمد..
چيه؟چرا حرف نميزني؟زبونتو موش خورده خانوم کوچولو؟شادي دست عرق کرده اش را روي گلويش گذاشت و من من کنان گفت:
تو....از کجا ميدوني...تو؟سهند آرام گفت:
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من بايد برم عزيزم ديگه...کار دارم..مواظب خودت باش...جمعه برميگردم..شادي با شنيدن صداي بوق ،چشمهايش را بست و پيشاني اش را به ديوار چسباند.
نيمه شب بود....شادي در تختش دراز کشيده بود و به سقف نگاه مي کرد..
براي هزارمين بار تمام اتفاقهايي که بين او و سهند رخ داده بود را مرور کرده بود ،اما هر دفعه بدتر گيج مي شد...
از بار اولي که او را با دستهايي خوني ديده بود ....دانشگاه!.....و االن که نقش يک عاشق را بازي ميکرد....
هرچه که بود...هرکسي که بود...تنها براي شادي در يک کلمه خالصه مي شد.ترس!
چشمهاي نيمه باز شادي کم کم بسته شدند و بعد از چندين ساعت فکرو خيال،باالخره خوابش برد...
********************
سهند با خستگي خودش را به تخته سنگ بزرگي رساند و رويش نشست...
مطمئن بود انگشتهايش در آن پوتين ها تاول زد ه است اما در حالت آماده باش بودند و نمي توانست به پاهايش
استراحت بدهد..
دو روز بود که در انتظار سوژه کمين گرفته بودند اما خبري از آن ها نبود....کم کم اين فکر به جانش افتاده بود که
ماموريت لو رفته و آنها از مسير ديگري فرار کرده اند...
اگر اين طور مي شد....خدايا....حتي نميتوانست به اين موضوع فکر کند...
سرش را به عقب برد و به آسمان پرستاره ي کوير خيره شد...
فکر کرد..شبهاي کوير آن چنان با آرامش در آغوشت مي کشند که گرماي طاقت فرسا و سختي هاي روزش را از
ياد مي بري....
به ساعتش نگاهي انداخت3:15 ...نيمه شب...
خسته بود...آن قدر که آرزو داشت فقط نيم ساعت بتواند چشمهايش را روي هم بگذارد..اما..نه..
با خودش گفت...
االن شادي کوچولوم خوابيده...و از اين فکر لبخندي بر لبهايش نشست...
دوباره نگاهش در آسمان غرق شد...آسمان کوير.......پر از ستاره...پر از عمق...
جيب لباسش را باز کرد و با احتياط سنجاق طاليي رنگ را از آن بيرون آورد.
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***************
داداش..هوم؟چرا...چرا زن نميگيري؟سهند آن چنان اخمي کرد که سيما با ترس گفت:
آخه...چيزه...من...يعني ...مامان گفت..دختر زهرا خانومو برات انتخاب کرده..چرا گفتي نه داداش؟سهند نگاهي به دست روغني اش انداخت و گفت:
اون پارچه رو بده...سيما سريع پارچه را دستش داد...سهند کمي دستهايش را پاک کرد و دوباره روي ماشين خم شد..
سيما با ماليمت گفت:
دختر خوبيه داداش...من ميشناسمش...بزنم به تخته خيلي هم خوشگله...سهند که ديگر از دست سيما کالفه شده بود دست از کار کشيد و با صداي بلند و لحن تندي گفت:
بسه ديگه...مثل اين خاله زنکا حرف ميزني..من هروقت خودم بخوام زن ميگيرم..تو نميخواد فکر زن دادن منباشي بچه..برو خونه..
سيما نگاه رنجيده اش را از او گرفت و با سرعت از پله هاي حياط باال رفت و خودش را در خانه پرت کرد...
سهند کالفه از ناراحتي خواهرش زمزمه کرد:
زن چيه..ولم کنيد ديگه..***************
سهند با چشمهايي خيس به سنجاق که زير نور ماه برق خاصي داشت نگاه ميکرد...با انگشتش روي آن را نوازش
کرد و گفت:
....ميشناسمش ...دختر خوبيه آبجي.شادي بار ديگر نگاه نگرانش را به ساعت ديواري انداخت...با حالتي عصبي موهايش را پشت گوشش برد و از روي
کاناپه بلند شد....
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صداي سهند يک لحظه از ذهنش بيرون نمي رفت:من بايد برم عزيزم ديگه...کار دارم..مواظب خودت باش...جمعه
برميگردم..
و امروز همان جمعه بود!
شادي بي هدف دور خودش در هال مي چرخيد و گه گاهي هم از پنجره ي هال نگاهي به کوچه مي انداخت...
مادر شادي با تعجب گفت:
خوبي شادي؟شادي لبخند مصنوعيي زد و سريع گفت:
آره..آرهو براي اين که خودش را بيشتر از اين تابلو نکند به اتاقش پناه برد...
در اتاق را بست و به آن تکيه داد...چند نفس عميق کشيد ...با خودش گفت:
خب حاال چيکار کنم؟؟؟نگاهش به کتابخانه اش افتاد..بدون معطلي به سمت آن رفت و شروع به مرتب کردن آن کرد..
اين طوري بهتر بود....حداقل کمتر فکر و خيال ميکرد....اما بعد از چند دقيقه وقتي ديد اين کار هم فايده اي
ندارد،دست از آن کشيد و کتاب در دستش را روي تخت پرت کرد......
کمد لباسهايش را باز کرد و بدون دقت يک دست شلوار و مانتو از آن بيرون کشيد...لباسها را عجله اي به تن
کرد...کليپسش را از روي ميزش برداشت و همانطور که سعي ميکرد موهاي لختش را ببندد داد زد:
مامان من دارم ميرم بيرون...سميه خانوم که داشت روزنامه مي خواند ،نگاهي به او که حاضر و آماده دم در ايستاده بود کرد و گفت:
کجا ميري؟ ساعت هشته...االن شب ميشهشادي گره ي روسريش را بست و گفت:
جايي نميرم...يکم دلم گرفته...تا پارک سرخيابون ميرم...زود ميامآخه مادر اصال معلوم هست تو چت شده امروز؟شادي که ديگر کالفه شده بود با ناراحتي گفت:
-هيچي مامان..زود ميام ..باشه؟خدافظ
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سميه خانوم نگاه ناراضيي به او انداخت و گفت:
خدافظ...زود برگرديا..شادي کفش هاي عروسکيش را به پا کرد و سريع از پله ها پايين رفت...
بي هدف در خيابان راه ميرفت  ...وقتي خودش را در شلوغي کوچه و خيابان ديد کمي احساس بهتري پيدا
ميکرد..
هوا ديگر کامال تاريک شده بود که شادي تصميم گرفت به خانه برگردد...
سر راه باز هم به مغازه ي اسباب بازي فروشي رفت و مطمئن شد که آقاي کاله سبز هنوز فروخته نشده است..
هنوز چند قدمي داخل کوچه نرفته بود که سهند را جلوي در خانه ديد...
پاهايش از حرکت ايستاد ..
مثل مسخ شده ها به سهند که با قدمهاي بلندي به سمتش مي آمد ،زل زده بود....حتي پلک هم نميزد...
سهند هنوز چند قدمي با او فاصله داشت..با اين حال با صداي بلندي پرسيد:
 کجا بودي تا اين وقت شب؟شادي با خشم به او خيره شد و با صداي ضعيفي گفت:
به شما هيچ ربطي نداره...چرا دست از سر من برنميداريد؟سهند بدون توجه به حرفهاي او با صداي بلندتري گفت:
گفتم کجا بودي؟...........نميشنوي؟شادي که عصبي شده بود به اطرافش نگاهي انداخت...اين احمق بدون توجه به آبروي او داشت در کوچه داد مي
کشيد...
سريع برگشت و با قدمهاي تندي به طرف کوچه ي باريک و کم رفت و آمد کناري رفت...
سهند هم به دنبالش راه افتاد و با خشونت گفت:
کجا سرتو انداختي داري ميري باز؟شادي جوابي نداد و قدمهايش را تندتر کرد...حاال ديگر به کوچه ي کناري رسيده بود و خيالش کمي راحتتر شده
بود..
سهند که ديگر تحمل نداشت بازويش را محکم گرفت و او را آرام به ديوار آجري پشت سرش کوباند ...
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شادي با اين حرکت سهند ديگرمنفجر شد و داد زد:
ولم کن...چي ميخواي از جونم؟سهند هم عصبانيتر از او جواب داد:
خسته و کوفته به عشق تو يه راست از فرودگاه اومدم سراغت ،ميبينم خانوم آخر شبي رفتن گردش..شادي سرش را به سمت ديگري چرخاند و با پوزخند تکرار کرد:
به عشق تو..سهند از حرف شادي جا خورد و با عصبانيت دستهايش را به کمرش زد..
شادي سعي کرد او را که جلويش ايستاده بود کنار بزند...سهند با داد گفت:
شادي من خستم...خيليم خستم...حوصله بچه بازي ندارم..يه کالم گفتم کجا بودي..جواب مي خوامشادي اما جوابي نداد و به پشت سر او نگاه مي کرد...سهند با اخم برگشت و با پسر جواني که پشتشان براي
شادي چشمک مي زد ،به جنون رسيد...
خواست به سمت پسر حمله کند که شادي دو دستي مچش را محکم گرفت ..
سهند غريد :
ولم کن..شادي رو به پسر گفت:
برو ديگه..سهند از اين طرفداري شادي عصبانيتر شد...با يک حرکت مچ دستش را رها کرد و به طرف پسر دويد...پسر هم
که ترسيده بود شروع به دويدن کرد...
شادي هم پشت سرشان راه افتاد و داد زد:
تمومش کن پيمانسهند با خشم به سمتش برگشت و فرياد کشيد:
به من نگو پيمان...من سهندم.شادي ناباورانه زير لب زمزمه کرد :سهند....
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سهند با چند قدم خودش را به او رساند ،کمي رويش خم شد و در حالي که در چشمهايش خيره شده بود گفت:
ميدونم هيچ خاطره ي خوبي ازمن نداري...ميدونم حتي منو نميشناسي...ولي فقط مي خوام اينو بدوني....من دوست دارم.
شادي با پاهايي لرزان چند قدم به عقب رفت...
سهند با کالفگي نگاهي به اطراف انداخت و گفت:
چرا از من فرار مي کني؟شادي فقط با چشمهايي وحشتزده به او خيره شده بود و حرفي نميزد..
سهند دوباره عصباني شد و با لحن پرجذبه اي گفت:
باشه برو ..فرار کن باز...ولي اينو تو گوشت فرو کن شادي ...آخرش مال خودمي...مال خودمسکوت و تاريکي کوچه ي تنگ ترس شادي را بيشتر کرده بود...خواست حرفي بزند اما انگار صدايش را گم کرده
بود..
چند لحظه ي ديگر به چشمهاي سهند که در تاريکي برق خاصي داشتند نگاه کرد و بعد به سمت خانه دويد.
*******************
سهند کمي از نوشابه اش خورد و گفت:
ديگه نميدونم چي کار کنم سعيد...همش ازم فرار مي کنهسعيد کمي روي ميز به سمتش خم شد و گفت:
 حق داره سهند...اون از تو ترسيده ...ميفهمي؟خب من ديگه بايد چيکار کنم..رفتم بهش گفتم دوستش دارم ديگه..د آخه برادر من...باز هم بد وقتي را انتخاب کردي...وسط بحث ،يه دفعه گفتي دوستت دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سهند با حرص گفت:
خب پس کي بهش بگم؟اون حتي جواب زنگ و اس ام اس منو نميده...چه برسه باهام بياد بيرون..عجولي سهند خان...عجول...سهند با صداي بلندي گفت:
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من کم آوردم....من جلوي اون بچه کم اوردم..با اين حرف سهند افرادي که در ميزهاي کناري بودند به سمت آنها برگشتند...
سعيد با لبخند گفت:
آبرومون را بردي..جنبه رستوران اومدن نداري..سهند جوابي نداد و با چنگال با باقي مانده ي ساالدش بازي ميکرد..
سعيد با همان لبخند گفت:
من ميدونم چه کار بايد بکني..سهند سرش را باال آورد و منتظر به لبهاي او چشم دوخت...
سعيد به پشتي صندلي اش تکيه داد و گفت:
قدم اول :به چيزهايي که اون اهميت ميده ،اهميت بده.آن روز ،آغاز کار نمايشگاه نقاشي يکي از دوستان شادي بود...و سهند با خودش فکر کرده بود که اين يکي از
چيزهايي که شادي بهش اهميت ميده...پس راس ساعت چهار کت و شلوار پوشيده مقابل آينه ايستاده بود..
کت و شلوار طوسي پررنگ با پيراهن طوسي کمرنگ...
کمي عطر به گردنش زد....يقه ي کتش را مرتب کرد و به سهند در آيينه با لبخند گفت:
چي شدي پسر...سريع سويچش را از روي ميز برداشت و به سمت در رفت..
************************
اتفاقها اصال آن طور که دلخواه سهند بود پيش نرفت...
شادي مانتوي مشکي بلند با شلواري تنگ به همان رنگ پوشيده بود.شال چروک زرشکي رنگش با رژ سرخش
هماهنگ بود...آرايش خاصي نداشت اما موهاي خرمايي بلندش که از دو طرف شال بازش صورتش را قاب گرفته
بودند ،او را جذابتر از قبل نشان مي دادند..
شادي انقدر سرش شلوغ بود که حتي متوجه او نشده بود..
کنار دوستش ايستاده بود و با او از مهمانهايي که گل به دست به سمتشان مي رفتن استقبال مي کرد..
سهند که کالفه شده بود گوشه ي دنجي روي يک صندلي نشسته بود و با اخم به تابلوهاي روي ديوار نگاه ميکرد..
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نقاشي هايي که البته چيزي از آنها سردر نياورد و
با خشم زير لب گفت:
چهارتا خطي خطي کرده ،اسمشو گذاشته نقاشيهمان لحظه يکي از دخترها با صداي بلندي گفت:
مهتاب جان اين تابلو قيمتش چنده...خواهرم عاشقش شده؟مهتاب با لبخند به سمتشان امد و گفت:
اين حرفها چيه..اصال قابل شما را نداره..بعدم امروز چون روز اوله قيمتي نگذاشتيم هنوز..اين بار خواهر دختر گفت:
مهتاب جان ،ميترسم تا روزهاي ديگه فروخته بشه..همين امروز اينو به اسم من بزن..مهتاب خنده ي کوتاهي کرد و گفت:
ممنونم...خب اين کار فکر ميکنم قيمتش  556هزار تومن تعيين شده...البته قابلي هم نداره...دختر خنديد و گفت:
مهتاب جون پس ديگه تموم شدا...اين کار براي من شدسهند که تعجب کرده بود با خودش فکر کرد:
 556تومن؟؟؟؟؟؟؟؟براي اين چند تا خط!!!!نگاهش را از آنها گرفت و به پسرهايي که در آن طرف سالن ايستاده بودند دوخت..
تي شرت هاي ساده...دست بند هاي رنگي...سيگار به دست..
و در آن کت و شلوار رسمي احساس خفگي کرد!
مي خواست خودش را به شادي نشان بدهد اما مي ترسيد او را بترساند..
پس دوباره روي همان صندلي لعنتي منتظر نشست..
پسرها به سمت شادي و مهتاب رفتند...
با هم ديگر راجع به تابلو ها صحبت مي کردند..صحبتهايي که سهند هيچ از آنها نميفهميد و اين بدتر کالفه اش
مي کرد..
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يکي از پسرها خيلي صميمي گفت:
زرشکي چقدر بهت مياد شادي...افرين..راضيم ازت..شادي هم بيخيال خنديد و گفت:
مرسي مسعودسهند دکمه ي باالي پيراهنش را که داشت خفه اش مي کرد باز کرد..
دستي به صورتش کشيد و سعي کرد هم چنان روي صندلي اش بشيند!
کمي بعد دوباره بحثشان گرم شد....
شال شادي روي شانه اش افتاد..
سهند با حرص به او نگاه مي کرد اما شادي بي تفاوت به شالش ،به صحبت هاي مهتاب گوش مي کرد و گه گاهي
هم لبخند مي زد..
سهند چند بار مشتهايش را باز و بسته کرد..
مهتاب سيگاري از پاکت برداشت و به شادي هم تعارف کرد..
شادي لبخندي زد و گفت:
نه.مهتاب سيگارش را روشن کرد و با ژست خاصي به لب برد..
شادي موهايش را پشت گوشش زد..مهتاب زير چشمي به او نگاهي انداخت و سيگار نصفه اش را با لبخند به سمت
او گرفت..
سهند زير لب به مهتاب فحشي داد..
شادي با لبخند سيگار را از او گرفت و پک زد..
سهند که ديگر طاقتش تمام شده بود با خودش فکر کرد:
لعنت به راه کارهاي لعنتي سعيد!
از روي صندلي بلند شد و تصميم گرفت با روش خودش سراغ شکار چموشش برود.
سهند با قدمهايي محکم به سمت شادي مي رفت...اما قبل از اينکه شادي او را ببيند پشيمان شد...چرخيد و از در
سالن خارج شد..
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همانطور که از پله ها پايين مي رفت شماره شادي را گرفت...
**********
مهتاب:
شادي گوشيتو جواب بده ديگه ،خودشو کشتشادي نگاهي به صفحه ي گوشي اش انداخت....مي مرد هم حاضر نبود جواب آن پسر ديوانه را بدهد...
تماس قطع شد ...مهتاب با اشاره ي دست از شادي پرسيد :کيه..
و شادي با کالفگي جواب داد:
هيچ کسهمان لحظه برايش مسيجي آمد...
"اگه تا  5دقيقه ديگه پايين نباشي من ميام باال"
از ترس نفسش بند آمد..با خودش فکر کرد شايد داره دروغ مي گه...
با قدمهايي کوتاه به سمت پنجره ي سالن رفت و نگاهي به کوچه انداخت...
با ديدن سهند چشمهايش را بست و دستهايش مشت شد..
سريع به گوشه اي از سالن رفت و يه او زنگ زد..
صداي جدي سهند در گوشش پيچيد:
بله؟شادي پچ پچ کنان گفت:
اين مسخره بازيا چيه راه انداختي؟صداي موتوري آمد و بعد صداي خشک سهند:
نميشنوم..بلند حرف بزنشادي از حرص دندانهايش را محکم روي هم فشار داد و از سالن خارج شد...روي پله ها نشست و گفت:
اين مسيجت يعني چي؟سهند با خونسردي گفت:
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دو دقيقه از وقتت مونده..شادي با حالتي عصبي گفت:
چي؟حاال شد  1دقيقه و سي ثانيه...و بعد با صداي نسبتا بلندي گفت:شادي نياي پايين...من ميام ،اون وقت هرچي شد پاي خودتشادي خواست جوابش را بدهد که سهند گفت:
 1دقيقهشادي با صداي خسته اي گفت:
من نميا..سهند:
 06ثانيه..و در آخر شادي با بغض جواب داد:
باشه..باشه..صبرکن کيفمو بردارم ميام..مهتاب با ديدن چهره ي بي حال شادي به سمتش رفت و آرام گفت:
چي شده شادي؟ کجا داري ميري؟شادي کيفش را روي شانه اش انداخت و گفت:
ببخشيد مهتاب جان...يه کاري برام پيش اومده...بايد برم..مهتاب که حرفهايش را باور نکرده بود دوباره پرسيد:
خوبي شادي؟مطمئني چيزي...شادي حرفش را قطع کرد و با لبخند بي جاني گفت:
خوبم ..مرسي عزيزم...ميبينمتمهتاب که متوجه بي حوصلگي او شده بود ديگر حرفي نزد و بعد از همراهي شادي تا در سالن ،به پيش
مهمانهايش برگشت.
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******************
شادي بيحال از پله ها پايين ميرفت..دلش گرفته بود...اصال نميفهميد اين مردي که در پايين پله ها منتظرش
ايستاده کي بود و چجوري اومد تو زندگيش...
با ديدن سهند که در  765مشکيي نشسته بود به سمتش رفت...
سهند گفت:
بيا بشين ديگه ..شادي با لحن سردي گفت:
حرفتو بزن...ميشنومسهند با خشم گفت:
امروز به اندازه کافي رو اعصابم رفتي شادي...ديگه نميکشم..ميفهمي؟..بيا بشينشادي بغض کرده بود با اين حال لجوجانه گفت:
نه..سهند در را باز کرد و به سمت شادي رفت...قبل از اينکه به او برسد شادي خودش در ماشين نشست و در را هم
محکم به هم کوبيد..سهند هم سريع سوار شد و ماشين را روشن کرد
هر دو سکوت کرده بودند...سهند در حاليکه يک دستش را از پنجره بيرون برده بود ،با سرعت مي راند..
شادي با صداي آرومي گفت:
کجا داري ميري..سهند حتي به او نگاه هم نکرد
اين بار شادي با صداي بلندتري گفت:
ميگم کجا داري ميريسهند با لحني عصبي،کوتاه جواب داد:
خونتونکمي بعد شادي طلبکارانه گفت:
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تو چي ميخواي از زندگي من؟اصال چطوري خونمون را پيدا کردي؟سهند همچنان نگاه عصبانيش به جاده بود و جوابي نميداد
شادي که از سکوت او جرات بيشتري پيدا کرده بود با صداي بلندتري ادامه داد:
آقاي..پيمان...سهند يا چه ميدونم..هر اسمي که داري ،ديگه نميخوام ببينمت..فهميدي؟ هيچ وقت...از دستتخسته شدم..همش داري عذابم ميدي...من يه دختر مستقلم و هيچ دليلي نداره بخوام براي تو کارهامو توضيح
بدم..پس ديگه حق...
صداي فرياد ترسناک سهند در ماشين پيچيد:
صداتو نشنومشادي غمزده روي صندليش مچاله شده بود..
سهند دوباره تاکيد کرد:
ديگه صداتو نشنوم..فهميدي...شادي آب دهانش را قورت داد تا بغضش نترکد...
سهند با يک حرکت تند کنار اتوبان پارک کرد...شادي که در اين چرخش سريع سرش به شيشه خورده بود با
صدايي لرزان گفت:
چته؟سهند با لحن ترسناکي گفت:
من چمه هان؟...حاليت ميکنم من چمه..حاليت ميکنم دختره ي خيره سرشادي با لب هايي لرزان به او خيره شد بود...
سهند بي توجه به او دوباره داد کشيد:
رژت کو؟ فقط براي اون مرديکه بلدي آرايش کني؟...و با لحن تمسخرآميزي ادامه داد:خب بزن ما هم استفاده کنيم..شادي آزرده نگاهش کرد..سهند با همان خشونت ادامه داد:
ميدوني چيه؟ پدر و مادرت زيادي آزادت گذاشتن...بيچاره ها خبر ندارن دخترشون چه..بغض شادي ترکيد و در حالي که به شدت مي لرزيد به گريه افتاد...
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سهند سکوت کرد و نگاهش را از او گرفت..
با صدايي خسته اما جدي گفت:
بابات ميدونه سيگاريي؟شادي در ميان گريه اش با صدايي لرزان گفت:
نيستمسهند پوزخندي زد و گفت:
دروغگو هم که هستي..وبا بيرحمي گفت:
ديگه چيا بلدي؟شادي با دستهايي لرزان دستش را روي دستگيره گذاشت...ديگر طاقت ماندن در آن ماشين را نداشت..
سهند متوجه شد و او را به سمت خودش چرخاند و داد زد:
جواب منو بده...و شادي با صداي غمگينش و حالتي کودکانه جواب داد:
تو منو دوست نداريو سهند چقدر در آن لحظه آرزو داشت اين موجود کوچک دوست داشتني را در آغوش بکشد...سهند سرش را
کمي پايين آورد و چشم در چشم شادي در حالي که با انگشتش اشک او را مي گرفت زمزمه کرد:
کاش ميدونستي چقدر دوست دارمسهند آرام در جاده مي راند و هر از گاهي از گوشه ي چشم نگاهي به شادي که سرش را به شيشه تکيه داده بود
مي کرد...
کمي بعد صداي زنگ موبايل شادي بلند شد...شادي کيفش را باز کرد و موبايلش را پيدا کرد..نگاهي به شماره
انداخت و بعد جواب داد:
سالمچطور مگه؟-آها.نه بابا...چيزي نشده..
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آره بابا مطمئن..ميگم خوبم مسعود..سهند با شنيدن اسم مسعود سريع به سمت شادي چرخيد و با خشم نگاهش کرد..
شادي نگاه خسته اش را از او گرفت و گفت:
فردا که نه...ولي براي پس فردا حتما ميامباشه.ممنون..از طرف من از بچه ها عذرخواهي کن بگو کار پيش اومد..مرسي.خدافظشادي دوباره بي توجه به سهند مشغول تماشاي جاده شد..
سهند با عصبانيت گفت:
مثل اينکه حرفهاي منو جدي نميگيري.نه؟شادي نيم نگاهي به او انداخت و گفت:
چرا فکر ميکني هرچي تو ميگي بايد گوش کنم؟سهند به سمتش برگشت و محکم گفت:
چون تو مال منيشادي خواست حرفي بزند که متوجه لرزش شديد دستهاي سهند شد و نگاهش روي دستهاي او ميخکوب
ماند..سهند متوجه نگاه او شد و دستهايش را محکم دور فرمان حلقه کرد ..
شادي بحثشان را فراموش کرد و همانطور که به دستهاي او نگاه ميکرد گفت:
چرا دستهات اين همه ميلرزن؟سهند جوابي نداد و با عصبانيت به جلو نگاه ميکرد..
شادي با صداي بلندي گفت:
من هيچي از تو نميدونم...بااينکه تو ازهمه چي من باخبري...بعدم انتظار داري که من هرچي ميگي بگمچشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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سهند با صداي آرامي گفت:
خب براي من وقت بگذار...بيا باهم چند بار بريم بيرون..هرچي بخواي بهت ميگمشادي پوزخند زد و با حرص گفت:
من اگه االنشم توي ماشينتم براي اينه که بهت بفهمونم دست از سر من برداريسهند احساس غم عجيبي کرد...احساس تنهايي..احساس خستگي...با اين حال با نقابي از خونسردي جواب داد:
من دست از سرت برنميدارمشادي که از عصبانيت نميتوانست درست حرف بزند بريده بريده گفت:
تو....تو اصال...پووف...من حتي يه بارم درست حسابي باهات حرف نزدم...اون وقت تو چجوري عاشقم شدي؟؟؟سهند با آرامش جواب داد:
نگفتم عاشق...گفتم دوست دارم..شادي عصبي خنديد ...خودش را روي صندليش پرت کرد و گفت:
تو با خودت هم مشکل داري...احمقسهند که از فحش دادن شادي شک شده بود به سمتش چرخيد..کسي که همه در اداره به شدت ازش حساب
ميبردن و "بله قربان" از دهانشان نمي افتاد حاال از زبان يک بچه فش ميشنود..
با جديت و تاکيد گفت:
مودب باششادي که انگار بدتر لج کرده بود گفت:
احمق .احمق.احمق.احمقسهند به طرفش برگشت و با اخم گفت:
بچه تو ميدوني داري با کي اينجوري صحبت ميکني؟بچه تو ميدوني داري با کي اينجوري صحبت ميکني؟
شادي دستش را به عالمت برو بابا در هوا تکان داد و دست به سينه و عصباني به صندليش تکيه داد..
سهند با لحني بي تفاوت گفت:
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من مامور ويژمشادي پقي زير خنده زد و با مسخرگي گفت:
يعني پليسي؟سهند اما جدي جواب داد:
پليس..هوم...نه...بعضي وقتها باهاشون همکاري داريم ولي خب ما سازمان جداگانه اي از اونها هستيم..صداي خنده هاي شادي بلندتر شد...يک دستش را روي دلش گذاشت و کمي خم شد..سهند نيم نگاهي به او که
از خنده سرخ شده بود انداخت و با لبخند محوي پرسيد:
چيه؟شادي بريده بريده و از بين خنده هايش جواب داد:
حاال فکر ميکنم يه احمق توهم زده ي عقده اي هستي...شالش را کمي باز کرد و رو به سهند نفس نفس زنان گفت:
ممنون..خيلي وقت بود اينجوري نخنديده بودم........سهند دوباره اخم کرد و گفت:
گفتم مودب باش شادي.شادي از جديت سهند کمي جاخورد و خودش را جمع کرد..لبهايش را محکم به هم فشار ميداد تا نخندد..اما بعد
از چند دقيقه دوباره شليک خنده اش به هوا رفت..
سهند که ديگر عصبي شده بود به شادي گفت:
در داشبورد را باز کن؟شادي خنده کنان سري به معناي "باشه" تکان داد و در داشبورد را باز کرد........................
صداي خنده اش يکباره قطع شد....نگاه وحشتزده اش بين سهند و داشبورد ميچرخيد ....
جيغ کشيد:
کلت!!!!!!!!!!!!
شادي مرتب جيغ مي کشيد و در ميان جيغ هايش ميگفت:
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کلت.....کلت..........کلت.....سهند اول به حرکات او ميخنديد اما وقتي ديد شادي قصد آرام شدن ندارد ماشين را کنار زد..
بازوهايش را گرفت و او را به سمت خودش چرخاند..
شادي...شادي عزيزم...منو نگاه کن..چرا جيغ ميزني دختر؟هيسسسسسسشادي با لبهايي لرزان زمزمه کرد:
کلت..سهند نفس عميقي کشيد و گفت:
نه..مثل اينکه منو و تو هنوز خيلي کار داريم..شادي دوباره گردنش را کج کرده بود و به کلت نگاه ميکرد...سهند که عصبي شده بود در داشبورد را با مشت
بست
چند لحظه صبر کردتا فضا کمي آرامتر شود ....
من چيکارکنم با تو آخه؟مگه نميخواستي از من بدوني؟شادي آرام گفت:
منو ببر خونهسهند با کالفگي گفت:
من هنوز باهات کلي حرف دارم..شادي که ديگر داشت به گريه مي افتاد گفت:
ميخوام برم خونه..منو ببر..خواهش ميکنمسهند چشمهايش را ماليد و گفت:
ببين شادي..ميدونم االن زود بود که اينا رو بهت بگم..ولي خودت مجبورم ميکني..ميدونم اگه بري ديگه باهامبيرون نمياي..خواستم کلت رو ببيني شايد يکم حرفامو جدي بگيري..
سهند چنگي به موهايش کشيد و زير چشمي به شادي نگاهي انداخت....مچاله شده گوشه ي صندليش کز کرده
بود و حرف نميزد....
صد بار خودش را براي اين حرکت احمقانه اش لعنت کرده بود...
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با ماليمت صدايش زد:
شاديشادي کمي خودش را بيشتر به در چسباند...
سهند با خودش گفت:
"حاال بيا و درستش کن...حسابي ترسيده"..
سهند سعي کرد صداي کلفتش را تا حد ممکن مهربان کند:
شادي...من هرکي که باشم..براي تو فقط سهندم..همين ...شادي بدون اينکه نگاهش کند مظلومانه گفت:
کارتتو ميدي ببينم؟سهند با لبخند سري تکان داد و گفت:
تو جيب کتمه..خودت بردار...صندلي عقبهشادي اول کمي با ترس به سهند نگاه کرد...بعد آرام به کت چنگ زد و آن را برداشت...
بوي ضعيفي از عطر مردانه ي خنکي در فضا پيچيد..شادي دوباره کمي به سهند نگاه کرد...وقتي ديد سهند
نگاهش نميکند کمي آرام شد و شروع به گشتن جيبهاي کت کرد...
سهند حرفي نميزد و شادي را آزاد گذاشته بود...
شادي کارت را پيدا کرد...
چشمهايش هر لحظه بزرگتر مي شدند...
سرهنگ سهند تهراني......................
نگاهش را بين سهند و عکس کارت ميچرخاند..نه خودش بود...
سهند آرام برگشت و به چهره ي رنگ پريده ي شادي لبخند زد...
شادي در دلش گفت ":بدبخت شدي رفت شادي....واي..خاک تو سرم..چقدر بهش فحش دادم فقط"..
با صدايي که در آن وحشت موج مي زد گفت:
-ميخواي بامن چيکار کنين؟
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سهند همانطور که لبخند داشت اخمي کرد و گفت:
چي ميگي دختر؟شادي سريع گفت:
من..من...ببخشيد..نميدونستم...ا ون فحشا..يعني ميدوني..خب خيلي هم که بد نبودن...بودن؟سهند ميخواست از خنده منفجر بشود.....با اين حال خودش را کنترل کرد و خيلي جدي گفت:
سعي ميکنم فراموش کنم..شادي کمي ديگر نگاهش کرد...هيچ جوره نميتوانست کسي را که تا چند ساعت پيش احمق و ديوانه مي دانست
به چشم يک مامور ببيند..
با اين حال نه تنها ترسش کمتر نشده بود بلکه حاال حتي از او حساب هم ميبرد..
آرام کت را روي صندلي عقب برگرداند و سرجايش نشست...
سهند ديگر تمام طول راه را ساکت ماند و گذاشت شادي با خودش فکر کند...اما در تمام اين مدت در دلش قربون
صدقه ي حالت مظلوم و ترسيده ي شادي ميرفت.......
سهند جلوي خانه روي ترمز زد و گفت:
آخر شب بهت زنگ ميزنم..شادي خواست حرفي بزند که سهند غريد:
شالتو درست کن..شادي شالش را که تقريبا افتاده بود کمي جلو و کشيد و در دلش گفت:
"به جاي مامور وِيژه بايد ميرفت گشت ارشاد کار ميکرد"
خواست به او بگويد که شماره اش را پاک کند اما با ديدن چشمهاي بيروح سهند ترسيد و با خودش فکر کرد که
تلفني ميتواند راحتتر حرفهايش را بزند..
براي همين زيرلبي خداحافظي گفت و به خانه رفت.
کمي بعد با خيال اينکه سهند رفته در را باز کرد تا سري به آقاي منصوري( صاحب اسباب فروشي) بزند اما با
ديدن ماشين و نگاه خيره ي سهند سريع چرخيد که برگردد که با سر به ديوار خورد...
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سهند هول شد و خواست پياده بشود اما شادي درحالي که يک دستش روي پيشاني اش بود سريع داخل رفت و
در را محکم بست..
سهند سرش را روي فرمان گذاشت و بلند بلند خنديد....
کمي بعد وقتي مطمئن شد دختر سربه هوايش ديگر بيرون نميايد کوچه را دور زد و به سمت جاده رفت....
*****************
غروب شده بود و سهند با سرعت در جاده به سمت تهران حرکت مي کرد..
هرچند لحظه نگاهي به جاي خالي شادي مي انداخت ..........
دلش گرفت...مثل گذشته...
با شادي که بود يادش ميرفت چه بر سرش آمده...يادش ميرفت چطور در يک جاده مثل هميني که در آن
بود،خواهرش را ..جگرگوشه اش را به خاک و خون کشيده بودند.....که چطور سيما از درد به آسفالت چنگ مي
انداخت...که چطور پاره تنش را در يک جاده...............که حاال ديگر هيچ جاده اي او را به سيمايش نميرساند...
شيشه ي ماشين را پايين کشيد و گذاشت باد به صورتش بخورد...
آن شب شادي درحالي که چهارزانو روي تخت نشسته بود ،منتظر زنگ سهند بود...موبايلش را روي بالشتش
گذاشته بود و تمام حرفهايش را با او تمرين ميکرد..
"ببين آقاي سهند......نه نه آقاي سهند مسخرس...سهند آقا؟....نه...پس...همون احمق  "...و ريز ريز با خودش
خنديد...
چند ضربه به در اتاقش زده شد و صداي مادرش آمد که ميگفت:
شادي خوبي؟با کي حرف ميزني..شادي کمي دستپاچه شد و گفت:
باخودم..يوسف (پدر شادي) دخترت پاک خل شده..و صداي پدرش که از کمي دورتر مي آمد:
خل بودشادي خنديد و با جيغ و اعتراض گفت:
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بابااااااااااو صداي پدرش که در آن موجي از خنده بود:
بگير بخواب دختر.شب بخيرشادي هم با لبخند جواب داد:
شب بخير.نگاهي به ساعت انداخت17:16......
کم کم آن همه هيجان سر شبش جاي خود را به عصبانيت ميداد..با خودش گفت:
"خب تو که زنگ نميزني چرا الکي منو گذاشتي سر کار؟"
با اين حال دوباره تمريناتش را از سرگرفت..البته با صدايي آرامتر!
پچ پچ کنان در حالي که انگشت تهديدش را رو به گوشي اش تکان ميداد گفت:
"ببين.....من..من..هرکي که هستي  ،نميخوامت..پس لطفا ديگه مزاحم نشو"...
ساعتي بعد،شادي بعد از کلي تمرين و حرص خوردن،آرام آرام روي تخت خوابش برد
**********************
صداي ويبره ي موبايل که از کنار گوشش مي آمد باعث شد با وحشت از خواب بپرد
نفس نفس زنان جواب داد:
بله؟سهند با لحن شوخي گفت:
خواب بودي ؟چرا نفس نفس ميزني..شادي دستي به موهايش کشيد و با خودش گفت:
"همه تمرينهام از سرم پريد..اول بايد چي بهش ميگفتم؟..مزاحم نشو..نه..اين نبود"
صداي سهند رشته ي افکارش را پاره کرد:
شادي...خوابت برد؟و با مهرباني اضافه کرد:
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ببخشيد دير شد عزيزم...خيلي کار داشتم..شادي نفس عميقي کشيد و طوطي وار گفت:
ببينيد آقا ،شما هرکي که هستي  ،نميخوامت،پس لطفا ديگه مزاحم نشو..تازه من هنوز درسم تموم نشده..روحيهشما هم با من خيلي فرق داره..من يه هنرمندم..نميتونم با شما که ..که..نميتونم بسازم.پس ديگه حرفي
نميمونه.پس ديگه خدافظ"
هرچند بعضي جمله ها را جابجا گفته بود با اين حال با رضايت از خودش لبخندي زد...ولي صداي خنده ي بلند
سهند باعث شد لبخندش به اخم تبديل شود...
محاسباتش غلط درآمده بود...اينجا بايد سهند عصباني ميشد و او بيتوجه به سهند گوشي را قطع ميکرد!
سهند با ماليمت گفت:
عاشق همين کارهاي بچه گونتم..شادي که از عصبانيت به نفس نفس افتاده بود گفت:
من بچه نيستم 71...سالمه...سهند خنديد و گفت:
وااايي ..چقدر زياد..بچه جون..من نزديک 31سالمه..شادي چشمهايش گرد شد...با خودش فکر کرد اصال به ظاهرش نميخورد..همه ي عصبانيتش را فراموش کرد و با
تعجب گفت:
هييين..راست ميگي؟؟؟؟سهند فقط توانست در برابر حرف زدن شيرين او بگويد:
عاشقتم بچهشادي دوباره اخم کرد و گفت:
من ديگه حرفي ندارم.پس خدافظسهند با خونسردي جواب داد:
ولي من هنوز خيلي حرف دارمشادي با عصبانيت گفت:
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اصال من نامزد دارمسهند بلند خنديد و با صداي محکمي گفت:
شادي...من حتي ميدونم بچه بودي چه شيرخشکي بهت ميدادن...پس منو بازي ندهشادي با تمسخر گفت:
باشه.باشه.باورکردمسهند با جديت گفت:
بچه بودي ميرفتي مهد کودک "گل ها"...تو خيابون حشمتي..هميشه موهات مدل پسرونه بوده..البته خيلي تومهد نميموندي..چون..
شادي با صدايي لرزان گفت:
تو..از کجا..چطوري ميدوني؟سهند نفس عميقي کشد و گفت:
شادي..من از تو خيلي ميدونم..اين که چيزي نيست..شادي با صداي لرزاني گفت:
ميخوام قطع کنم..سهند با حرص گفت:
شادي اينا رو نميگم که ازم بترسي باز..يا که دورشي..ميخوام بدوني من هر چي بهت ميگم راسته..ولي تو يترسو فقط ميخواي در بري....مثل بچه ها..
شادي که دوباره جوش آورده بود گفت:
ترسو خودتي احمقو لحظه اي بعد از ترس نفسش حبس شده بود..يک دستي به سرش زد و با خودش گفت"خاک تو سرت
شادي....دوباره بش گفتي احمق...دستگيرت ميکنه"
و سريع گفت:
ببخشيد...منظورم..احمق..سهند حرفي نميزد و فقط صداي نفسهايش به گوش مي رسيد:
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شادي دوباره توضيح داد:
خب..معذرت ميخوام...ميدوني..من..خيلي زود جوش ميارم..دست خودم نيس..و وقتي دوباره سکوت سهند را ديد با حالتي که داشت به گريه مي افتاد گفت:
ببخشيد ديگه...فراموشش کن..سهند با لذت به صداي ظريف او گوش ميکرد..متوجه شده بود که حاال که شادي شغلش را فهميده از او حساب
ميبرد..با صداي آرامي گفت:
شبت بخير فسقلي من( و قطع کرد).شادي کف اتاقش نشسته بود و خيره به ديوار ،در فکرهايش فرو رفته بود.صبح ،سهند تماس گرفته بود و با لحن
دستوري سه قانون برايش گذاشته بود:
-1از شغلش هيچ کس نبايد باخبر بشه
-7بدون اجازش نبايد بيرون بره
-3بايد سعي کنه سهند را دوست داشته باشه
شادي تلفن را برداشت و شماره ي نيلوفر را گرفت:
بدون هيچ سالم و عليکي هيجان زده گفت:
نيلو...پايه اي ناهار بريم بيرون؟پول ندارم بابا...اين هفته خيلي خرج داشتمشادي با حرص گفت:
پايه باش ديگه..شادي حوصله داريا ! من که کرج بيا نيستم ،تو ميخواي واسه ي يه ناهار پاشي بياي تهران؟آره..آره...آره..من ميام..بايد باهات حرف بزنم نيلو..خيلي مهممهراجع به چي؟راجع به اون پسره ي ديوونه..سهند-سهند..سهند کيه ديگه..
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بت نگفتم؟اسم ديگه ي پيماننيلوفر هيني کشيد و گفت:
راست ميگي؟از کجا فهميدي؟هنوز هم مياد سراغت مگه؟ عوضي..مونا دلش را زده اومده سراغ توشادي با تاسف سري تکان داد وگفت:
قضيش طوالنيه.بايد رو در رو بگم.حاال بيام؟آره بيا..رسيدي تهران بهم زنگ بزنشادي ذوق زده گفت:
بوس..بوس بوس..ميبينمت..نيلوفر خنديد و گفت:
باشه.خدافظشادي با قدمهايي تند از کوچه مي گذشت...با خودش گفت" همينه شادي...اصال الزم نيست براش توضيح بدي که
نميخوايش..کارخودتو بکن..مثل قبل..اونم بعد يه مدت خسته ميشه و خودش ميره"
تصميم گرفت سر راه سري به آقاي منصوري بزند..
وارد اسباب بازي فروشي شد..آقاي منصوري مشتري داشت ،براي همين تنها سري به نشانه ي سالم تکان داد و
منتظر شد تا کار مشتري اش تمام بشود..
آقاي منصوري پيرمردي چاق و قد کوتاه بود که شادي را از بچگي ميشناخت..شادي و البته همه ي بچه هاي
محل!!
بعد از رفتن زن  ،آقاي منصوري به سمت شادي برگشت و باخوشرويي گفت:
به ..به...سالم شادي خانوم..کم پيداييشادي با لبخند گفت:
ما که هميشه هستيمآقاي منصوري با دست به چهارپايه ي چوبيي اشاره کرد و گفت:
بشين دخترم-نه ..بايد برم..فقط اومده بودم..
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آقاي منصوري حرفش را قطع کرد و بالبخند گفت:
اومدي که ببيني "کاله سبز" هنوز هست يا نه..شادي لبخند زد ...
آقاي منصوري با مهرباني گفت:
من که چند بار بهت گفتم...بيا ببرش هروقت پولش جور شد برام بيار..شادي با خجالت گفت:
نه..نه..اينجوري دوست ندارم..درست نيست.آقاي منصوري با جديت گفت:
اگه بخرنش چي؟شادي همانطور که لبخند بر لب داشت با صداي غمگيني گفت:
اون وقت..حتما قسمت من نبوده..منصوري با لبخند سري تکان داد و گفت:
از دست تو شاديشادي نگاهي به ساعتش انداخت و گفت:
من بايد برم کم کم ...خدافظمنصوري دستش را بلند کرد و با انرژي جواب داد:
خدا به همراتشادي هنوز از پله هاي اسباب بازي فروشي پايين نيامده بود که با سهند رخ به رخ شد..
خشکش زد....حالت نگاه سهند هيچ خوب نبود...ميخواست حرفي بزند اما نميتوانست..چشمهاي خشمگين سهند
فضاي پر تنشي ايجاد کرده بود...
شادي که طاقت نگاه خيره ي او را نداشت سرش را پايين انداخت ..
سهند مچ دستش را محکم گرفت و او را به زور طرف فضاي سبز کوچکي که آن طرف کوچه بود برد..
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درد بدي در مچ ظريفش پيچيده بود اما جرات نميکرد اعتراض کند...وقتي به گوشه ي دنجي رسيدند سهند
دستش را ول کرد ...
شادي احساس کرد که بايد براي سهند که منتظر با پايش روي زمين ضرب گرفته ،توضيح بدهد..اما در آن لحظه
واقعا نه ميتوانست راست بگويد نه فرصت داشت دروغ ببافد..
نگاهي به سهند که پيراهن مشکي با جين سياه پوشيده بود انداخت و با خودش فکر کرد " تو اين لباسها خود
گرگينه شده"..
سهند با خشم گفت:
به چي زل زدي؟شادي با لبخند مصنوعيي گفت:
هيچي ..داشتم فکر ميکردم چقدر لباسات بهت ميادسهند که انگار صبرش تمام شده بود به سمت شادي رفت ...بدون کوچکترين نشانه اي از مزاح و با خشکي گفت:
شادي من صبرم تا يه حديه...حرف بزن..شادي اعتراف کرد:
خب..راستش....داشتم ميرفتم تهران پيش نيلوفرسهند با حرص و از بين لبهايي فشرده گفت:
اونو که ميدونم...من سه ساعت نيست که قانونهامو بهت گفتم و تو دقيقا هر سه تاشو شکستي..شادي با گيجي گفت:
از..کجا..ازکجا ميدوني دارم ميرم پيش نيلوفر؟سهند پوزخندي زد و گفت:
من ميتونم همه ي مکالمه هاتو بشنوم..رنگ از چهره ي شادي پريد ...به درخت پشت سرش تکيه داد و زير لب گفت:
لعنتي..و بعد يادش آمد که چقدر با نيلوفر پشت تلفن به او فحش داده بودند....
سهند با حرص گفت:
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همه ي اينها به کنار..من همين امروز صبح بهت گفته بودم که چقدر شغلم حساسه..هويت واقعي من نبايد هيچوقت فاش بشه..اون وقت تو جوجه ي نفهم ،سر دو ساعت داري همه چيز را به هم ميريزي...
شادي با بغض گفت:
به من نگو نفهمسهند کمي رويش خم شد و گفت:
نگم؟؟؟؟ميفهمي اگه هويتم لو بره چي ميشه؟من فقط به تو گفتم چون قراره زنم بشي..ميفهمي اينارو؟شادي لبش را گزيد تا به گريه نيافتد...اينکه کسي سرش داد بزند خيلي برايش سخت بود..حتي سختتر از کتک
خوردن..
رويش را برگرداند و گفت:
ميخواستي بهم نگي.سهند داد کشيد:
دست از بچه بازي بردار...من ده سال جون نکندم که تو يه روزه همه چيز رو به باد بدي..شادي کمي عقب رفت...سهند واقعا وحشتناک شده بود..
دوباره با فرياد ادامه داد:
ايني که داري باش بازي ميکني دم شيره....و مشتش را چنان محکم به تنه ي درخت کوبيد که شادي به خودش لرزيد..
نفس نفس زنان رو به شادي گفت:
بشين تو ماشين..شادي با ترس سري تکان داد و سريع به سمت ماشين سهند که کمي آن طرف تر پارک شده بود رفت..سهند با
دزدگير در را برايش باز کرد..
درحالي که لبهايش را مي جويد به سهند که هنوز زير درخت ايستاده بود نگاه ميکرد...چند دقيقه ي بعد سهند به
طرف ماشين آمد..
ناخواسته خودش را به در ماشين فشرد...
سهند سوار شد و در را محکم بست..
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شادي آرزو مي کرد زودتر به خانه برسند تا از شر اين فضاي سنگين و خفه کننده راحت شود..
سهند سر کوچه متوقف شد و به آرامي به سمت شادي چرخيد..انقدر به شادي خيره ماند تا عاقبت مجبور شد
سرش را باال بياورد..
سهند در حالي که ابروهايش را باال برده بود محکم گفت:
صبر من حدي داره..و بعد با خشونتي که انگار داشت دوباره برميگشت اضافه کرد:
ميتوني بري.شادي بدون هيچ حرفي از ماشين پياده شد و به سمت خانه رفت..در حالي که هنوز بدنش لرزش نامحسوسي
داشت با خودش فکر کرد"چي فکر ميکردم...چي شد"..
ظهر يک روز گرم تابستاني بود و شادي از بيکاري و بيحوصلگي کالفه...
 5روز از دعوايش با سهند گذشته بود و از آن روز براي اينکه مجبور نشود او کسب اجازه کند ،خانه نشين شده
بود..
خودش را روي تخت پرت کرد و در حالي که به سقف خيره شده بود ،غر غر ميکرد..
صداي گوشي اش بلند شد...نديده ميدانست سهند است...اين مدت،چندين بار تماس گرفته بود که البته شادي
براي اينکه حرصش بدهد جوابش را نداده بود..
اما االن...فرق ميکرد.......ديگر زيادي حوصله اش سر رفته بود...
بله؟صداي جدي سهند در گوشش پيچيد:
چه عجب جواب داديشادي حرفي نزد و سهند گفت:
نميدوني به بزرگترت بايد سالم بدي؟شادي بي صدا ادايش را دراورد و با لحني پرتمسخر،کشيده گفت:
سالاااامسهند هم جوابش را داد و بعد سکوت کرد..انگار که به چيزي فکر ميکرد..بعد از مکثي طوالني با شوخي گفت:
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چه دختر خوبي شدي..خونه اي ،ميذاري منم به کارام برسمشادي ناخواسته در برابر اين جمله حالت تدافعي گرفت...دلش نميخواست به اينکه انقدر زود و راحت در برابر
سهند کوتاه آمده ،اعتراف کند..
خواست جوابش را بدهد که سهند گفت:
ميتوني يه دقيقه بياي دم در..يه کار مهم باهات دارم..شادي با شنيدن اين جمله چشمهايش گرد شد و با صداي بلندي گفت:
االن پاييني؟و قبل از اينکه سهند جوابي بدهد ،پنجره را باز کرد و تا کمر خم شد که باعث شد موهاي لختش جلوي شانه
هايش بريزند..
صداي داد سهند بلند شد:
برو تو...اين چه وضعيهشادي سريع به داخل برگشت و نگاهي به خودش انداخت..
تاپ و شلوارک سفيد نخي...البته طبق معمول يک بند تاپش روي بازويش افتاده بود ...
سهند داد کشيد:
بيا پايين ببينم..شادي با لبي آويزان با خودش فکر کرد"حاال سر ظهري کسي نيست که تو کوچه"
شادي با حرص گفت:
نميامسهند با همان صداي بلند جواب داد:
شادي...کارم مهمه ميگمشادي موهايش را پشت گوشش فرستاد و گفت:
نميشه...من به مامانم چي بگم؟سهند کمي مکث کرد و گفت:
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خيلي خب..من ميرم سر کوچه..به مامانت بگو يکي از دوستات برات يه چيزي آورده..زياد کارم طول نميکشه..دودقيقه اي برميگردي
شادي رو تختش نشست...هيچ جوره دوست نداشت تسليم بشود:
گفتم نميتونم بيامسهند با خونسردي زمزمه کرد:
نظر مامانت راجع به سيگاري ها چيه؟..شادي دستش را مشت کرد و گفت:
من سيگاري نيستم..عکستم دارم..شادي با حرص و صداي بغض داري گفت:
ازت متنفرمسهند از اين حرف شادي بينهايت عصبي شد و فقط توانست،حرصي بگويد:
زود بيا پايين( و قطع کرد)شادي در حالي که مانتو ميپوشيد با بغض گفت:
ازت متنفرم...ازت متنفرم...ازت متنفرم...مثل يه بختک افتاده روي زندگيم..از اتاقش خارج شد:
مادرش از آشپزخانه گفت:
کجا ميري سر ظهري؟شادي سريع گفت:
هيچ جا..يه دقيقه ميرم دم در..يکي از دوستام اومده..کي؟شادي با صداي آرامي گفت:
-شما نميشناسينش..زود ميام..
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و سريع از پله ها پايين دويد
با دمپايي هايي که خرت خرت روي زمين صدا مي دادند به سمت ماشين رفت...سهند از داخل در را برايش باز
کرد ..شادي بدون اينکه سوار شود،خم شد و رو به سهند گفت:
بايد زود برگردم..چيکارم داشتي؟بيا بشين...اينطوري که نميشهشادي پوفي کرد و سوار شد...
سهند با اخم عميقي او را ورانداز کرد و گفت:
چرا با اون قيافه اومدي پشت پنجره؟شادي با حرص گفت:
گفتم عجله دارم ..بايد زود برگردم..کارت همين بود؟سهند طوري با خشم نگاهش کرد که از ترس ساکت شد و نگاهش را دزديد..
بعد از چند دقيقه خم شد و از عقب جعبه ي سبزي را آورد و روي پاي شادي گذاشت..
مال توشادي با اخم گفت:
مال من؟سهند با سر حرفش را تاييد کرد و گفت:
بازش کن..شادي با همان چهره ي در هم در جعبه را باز کرد....
با ديدن وسايل جعبه گره اخمهايش از هم باز شد و با دهن باز به سمت سهند که با لذت نگاهش ميکرد برگشت..
سهند با صداي آرامي پرسيد:
خوشت مياد؟و شادي با خودش فکر کرد چطور ميتواند از اين همه رنگ و قلم مو آن هم از بهترين مارک خوشش نيايد!
با اين حال به سختي نگاهش را از رنگ ها گرفت و گفت:
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اين کارا يعني چي؟سهند با بيتفاوتي گفت:
يعني دوستت دارم..شادي اخم کرد ...دوباره نگاهش به رنگ هاي درون جعبه افتاد..
نفس عميقي کشيد و گفت:
نميخوامشونو نگاه حسرت بارش را به جعبه دوخت..
سهند عصبي گفت:
بچه نشو...براي تو گرفتم..شادي غمگين گفت:
گفتم نه..سهند که عصباني شده بود سرش را چرخاند و از پنجره به بيرون خيره شد..صداي نفسهاي عصبي و بلندش تنها
صدايي بود که سکوت ماشين را ميشکست..
شادي بي اختيار دستش را به سر قلم موهاي نرم کشيد..بوي نويي ميدادند..در دلش گفت"واااي...چقدر اون
نارنجيش خوشرنگه..دلم ميخواد بخورمش...قلم مو بادبزنيه رو...نچ نچ...چقدر پول داده ..هيييينن..اين
رنگه...چقدر فوق العادن"
زير چشمي نگاهي به سهند انداخت...با ديدن او که همچنان از پنجره به بيرون زل زه بود فکري در سرش جرقه
زد..
سريع تيوپ رنگي که الزم داشت را در جيبش گذاشت و مثل آدمهاي جنايتکار به سهند نگاه کرد...وقتي ديد
حواسش نيست ،وسوسه شد و سريع يک رنگ ديگر هم در جيبش چپاند ..
قلبش از شدت هيجان به تاپ تاپ افتاده بود و لبخندش را نميتوانست جمع کند...
دوباره با ديدن آن نارنجي خوشرنگ دلش رفت...کمي با ترس به سهند نگاه کرد و در يک فرصت مناسب آن را هم
کش رفت...
آب دهنش را فرو داد و براي اينکه لبخندش را جمع کند نفس عميقي کشيد و گفت:
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نميخوامشون..بايد برم خدافظ..سهند يک دفعه به سمتش پرخيد که باعث شد دستپاچه شود ..خيره نگاهش ميکرد ...شادي که ميترسيد فهميده
باشد،صورتش سرخ شد و نگاهش را با بيقراري به هرسمتي ميچرخاند..
سهند جعبه را برداشت،روي صندلي عقب پرت کرد و گفت:
برو خونهچشمهاي شادي از خوشحالي برق زدند..سريع خداحافظي کرد و به سمت خانه دويد..
وقتي در بسته شد شليک خنده ي سهند به هوا رفت...چند دقيقه پشت سر هم از ته دل مي خنديد..
گوشي اش را برداشت و براي شادي مسيج نوشت:
"همش را برميداشتي...مال خودت بود"
خواست مسيج را سند کند اما پشيمان شد...لبخندي زد و با خودش فکر کرد
" بگذار دزد کوچولويش خوشحال باشد...او که دلش را برده..اين چند تا رنگ هم روش"...
سهند با خستگي در را باز کرد و خودش روي اولين مبل سر راهش پرت کرد...اين روزها فشار رواني زيادي رويش
بود..دلش ميخواست هرچه زودتر خيالش،حداقل از بابت شادي راحت بشود و او را براي خودش داشته باشد..
تصميمش را گرفته بود...از آنجايي که از سر و کله زدن با شادي راه به جايي نميبرد ميخواست با پدرش طرف
شود..
آقاي توسلي...کارمند بازنشسته ي بانک ..مردي آرام و کم حرف
مدتي بود که تمام خانواده ي شادي را زير نظر داشت...بدجنسي بود ولي حتي عاليق پدر و مادرش را شناسايي
کرده بود تا بتواند زودتر خودش را در دل آنها جاي کند....
هرچند دلش ميخواست که اول دل شادي را بدست آورد بعد حرف خواستگاري را پيش بکشد اما...
انقدر دغدغه و کار ناتمام داشت که فقط ميخواست هرچه زودتر شادي را داشته باشد و به دنبال ماموريت نيمه
تمامش برود....
شام نخورده بود و دلش از گشنگي ضعف ميرفت...با اين حال انقدر خسته بود که نمي توانست از روي مبل بلند
شود..کمي با خودش کلنجار رفت تا بلند شود و غذايي حاضري بخورد اما انقدر بيحال بود که بيخيال غذا خوردن
شد...کوسني را زير سرش گذاشت و همانجا خوابيد...
*********************
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صبح زود بيدار شد...به آشپزخانه رفت و چاي ساز را به برق زد...وضو گرفت و سر سجاده اش که هميشه گوشه اي
از هال بود رفت...بعد از نماز سر سجاده نشست...
دوباره به سجده رفت و ذکر گفت....
********************
با سرعت به سمت کرج ميرفت...با اينکه چندمين باري بود که اين مسير را ميرفت اما امروز هيجان عجيبي
داشت..دوش گرفته بود و پيراهني مردانه آبي با شلوار پارچه اي سرمه اي پوشيده بود..تيپي که مطمئن بود مورد
قبول آقاي توسلي است. ....امروز به ديدن پدر زنش ميرفت..
پدر زن...با اين کلمه حس خوبي وجودش را قلقلک داد...
پنجره را پايين کشد و هواي خنک صبحگاهي را با لذت بلعيد...
سر موقع به پارک "سيمرغ" رسيد...پارکي که هر روز صبح آقاي توسلي راس ساعت  8به آنجا مي آمد و ورزش
ميکرد...
روي نيمکتي نشست و منتظر شد تا کارش تمام شود....
عده اي زيادي از پسرهاي جوان گرفته تا مردهاي ميانسال و پير کنار هم و هماهنگ ،ورزش مي کردند..
هواي خنک صبح ،بوي چمن هاي خيس ،قطره هاي ريز آبي که از فواره هاي حوض روي صورتش ميچکيدند،
صداي خنده ي مردم ،همه و همه باعث شد بعد از مدت ها احساس نشاط عجيبي بکند...
از روي نيمکت بلند شد و در آخرين صف ايستاد...
مردي که در رديف اول بود با انرژي داد زد  :حرکت بعدي0....3....7...1....
بعد از مدت ها احساس ميکرد دارد مردم را ميبيند...زندگي را ميبيند..
باز هم همان مرد:
حاال پاهاي راست جلو....*********************
دستي به پيشاني عرق کرده اش کشيد...ساعت  1صبح بود و جمعيت کم کم متفرق مي شدند..وقتي صحبت پدر
شادي با دوستش تمام شد ،خودش را به او رساند و نفس نفس زنان و بالخند گفت:
-خسته نباشيد...
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آقاي توسلي لبخندي زد...محکم به شانه ي سهند کوبيد و گفت:
زنده باشي جوونو خواست برود که سهند دنبالش به راه افتاد و گفت:
آقاي توسلي..صبرکنيد لطفا..يه صحبتي باهاتون داشتمآقاي توسلي ايستاد و با لبخند کمرنگي گفت:
من شما رو به جا نميارم..سهند با دست به نيمکت خالي اشاره کرد و گفت:
شما بفرمايين...من خدمتتون عرض ميکنمدو مرد کنار هم روي نيمکت چوبي پارک نشسته بودند ..پدر شادي مردي با قد متوسط بود..زياد چاق نبود اما
شکم داشت...موهاي کم پشت اما روشن ..پشت قاب عينک مستطيلي اش چشمهايي مهربان و خرمايي رنگ
نشسته بود..کنار چشمهايش پر از چرو کهاي ريزي بود که خبر از گذر زمان مي دادند..
سهند يک لحظه با خودش فکر کرد موهاي زيبا و روشن شادي به پدرش رفته...
آقاي توسلي منتظر به سهند نگاه ميکرد..
عاقبت سهند لبخندي زد..دستهايش را به هم ماليد و گفت:
راستش نميدونم از کجا شروع کنم..شما خودتون را معرفي نکرديد آقاسهند خيلي جدي و مودبانه گفت:
سهند تهراني هستم ...خب ..آقاي تهراني من منتظرم..سهند سرش را به زير انداخت و گفت:
ميخواستم در مورد دختر خانومتون باهاتون صحبت کنم..آقاي توسلي سريع اخم کرد و منتظر شنيدن باقي حرفهاي او شد..
سهند نفس عميقي کشيد و محکم گفت:
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در واقع..ميخوام دخترتون را از شما خواستگاري کنمآقاي توسلي به خشکي گفت:
اصال شما کي هستي آقا؟ دختر من رو از کجا ميشناسي؟سهند سريع جواب داد:
از دانشگاه..اونجا با ايشون آشنا شدم..آقاي توسلي با همان جديت گفت:
پس همکالسيش هستي؟سهند مکثي کرد و گفت:
بله...يه مدت..آقاي توسلي که به کفشهايش خيره شده بود زمزمه وار گفت:
ولي دخترم در مورد شما با من حرفي نزدهمن دقيقا به همين دليل اينجامآقاي توسلي سريع به سمت او چرخيد و گفت:
متوجه نميشم..سهند حاال اضطراب نداشت و راحتتر مي توانست حرف بزند ....
آقاي توسلي حقيقتش من به شادي خانوم چند باري حرفامو گفتم ..ولي ايشون مخالفت کردن و اصال حاضرنشدن قضيه رو با شما مطرح کنند ..اين شد که من خودم خدمت رسيدم
آقاي توسلي با حالتي عصبي پرسيد:
شما با دختر من رابطتون در چه حد بوده؟سهند با لبخند جواب داد:
نه آقاي توسلي...اشتباه نکنيد..اصال رابطه ي خاصي نبوده...فقط در حد آشناييآقاي توسلي ابروهايش را باال انداخت و گفت:
-يعني شما دختر منو چند بار ديدي و حاال اومدي خواستگاري؟
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بله..دختر خوبي مثل دختر شما کم پيدا ميشه..آقاي توسلي با تمسخر و صداي نسبتا بلندي گفت:
 شما با چند تا نگاه دختر من رو شناختين؟سهند جدي شد ..صدايش را صاف کرد و خيره در چشمهاي پدر شادي گفت:
من به دانشگاه دختر شما اومدم..ولي نه بخاطر درس..بخاطر کارم..کارتش را از جيبش درآورد و به او داد
من بخاطر يه ماموريت اونجا بودم..اونجا بود که دختر شما را ديدم..پدر شادي انقدر در اين چند دقيقه غافلگير شده بود که احساس ضعف ميکرد..
نگاهي به پسر جوان کنار دستش انداخت..فهميده بود کسي که تا چند دقيقه پيش به چشم يک جوان خام و پررو
ميديد ،سرهنگ مملکت است..
کمي خودش را صاف کرد و سهند را جدي تر گرفت
که اينطور...خانوادتون در جريانن؟سهند قاطع گفت:
البتهآقاي توسلي سري تکان داد و گفت:
شما گفتيد دخترم مخالفه..پس چرا اومدين سراغ من باز؟آقاي توسلي..من شادي خانوم رو خيلي خوب ميشناسم..اما ايشون نه من را درست شناختن نه خانوادمرا..بخاطر يه سري برداشتهاي ظاهري قبول نکردن..من اومدم از شما تقاضا کنم يه فرصتي به من بديد تا شايد
نظر ايشون را عوض کنم..
توسلي در دلش از اين همه ادب سهند راضي بود..با اين حال با همان ظاهر خشک گفت:
شغل شما...فکر ميکنم خيلي پرخطر باشه..اينطور نيست..سهند صادقانه اعتراف کرد:
همينطورهآقاي توسلي دستش را در هوا تکان داد و گفت:
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شما که ميگيد دختر منو خوب ميشناسين،فکر نميکنيد که اين همه اختالف شما با روحيه ي حساس دختر منمناسب نيست؟
سهند مکثي کرد...نفسش را پر صدا بيرون داد و گفت:
 من کسي را ميخوام که از دنياي من نباشه..آقاي توسلي از جواب او عصباني شد و گفت:
مهم نيست شما چي ميخواهيد..اين خودخواهيه که فقط به خودتون فکر ميکنيد..دختر من هنوز بچس..نميتونهوارد زندگي بشه که پر از فشار و سختيه..
سهند سعي کرد خنده اش را مخفي کند..تمام شيطنت هاي شادي پيش چشمش امدند...او خيلي هم خوب
ميدانست شادي اش هنوز بچست..خيلي خوب
دستي به صورتش کشيد و گفت:
من آدم بي مسئوليتي نيستم ..کارم از زندگيم جداست..براي خانوادم وقت ميگذارم و تا جايي که بتونم اجازهنميدم تنش هاي کارم به زندگيم بکشه..
پدر شادي با خشم گفت:
دختر من فوق العاده حساس و شکنندس..شما ميتونيد تضمين کنيد که هيچ وقت کارتون تاثيري روي زندگيتنداشته باشه؟
سهند با اخم ولي مودبانه جواب داد:
نه..نميتونم اين قول را بدم ولي..مگر ماها حق نداريم تشکيل خانواده بديم؟..سرش را پايين انداخت و با صداي آرامي گفت:
مگه ماها حق نداريم دوست داشته باشيم؟و در دلش گفت" مگه ماها حق نداريم عاشق بشيم؟"
پدر شادي جوابي نداد..در واقع جوابي نداشت که بدهد..پسري که کنارش نشسته بود خيلي خوب توانسته بود
بازي را به دست بگيرد..رفتار و صحبت هاي پخته ي سهند باعث شده بود که برايش احترام خاصي قائل شود..از
نيمکت بلند شد..سهند هم سريع ايستاد..
آقاي توسلي گوشي اش را به دست سهند داد و گفت:
-شمارتون را وارد کنيد..
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سهند با لبخند تشکري کرد و سريع شماره اش را به اسم "سهند تهراني" در گوشي ذخيره کرد..
آقاي توسلي گوشي را گرفت و گفت:
من اول بايد حرفهاي دخترم را بشنوم..شما منتظر باشيد،خودم باهاتون تماس ميگيرم..سهند سرش را پايين انداخت و با لبخند محوي گفت:
بينهايت ممنونم آقاي توسليآقاي توسلي نگاه ديگري به سهند انداخت و بعد از خداحافظي کوتاهي آرام آرام از او دور شد..
سهند دوباره روي نيمکت نشست...دستهايش را در دو طرف نيمکت دراز کرد و با لذت به منظره ي اطرافش خيره
شد...احساس خوبي داشت..ميدانست که حاال يک قدم به شادي نزديکتر شده است..
در دلش خدا را شکر کرد و چند لحظه چشمهايش را بست..
کمي بعد بلند شد تا به تهران برگردد که چشمش به يادگاري هاي حک شده روي نيمکت افتاد...
لبخندي زد و در دلش گفت"کي ميشه ما هم روي نيمکتها اسمامون را يادگاري بگذاريم ،شادي ؟"
آقاي توسلي قدم زنان به سمت خانه ميرفت....هنوز اتفاقات چند دقيقه ي پيش را نميتوانست هضم کند....
او و مادر شادي چند سال بعد از ازدواج متوجه شده بودند که بچه دار نمي شوند...بعد از مدتها درمان ...بعد از آن
همه نذر و نياز.....بعد از ده سال تنهايي....صاحب دختري شدند که شادي زندگيشان شد....
تمام خاطراتش با شادي به حدي جلوي چشمهايش زنده بودند که نميتوانست باور کند از آن روزها سالهاست که
مي گذرد...
بيمارستان....پرستار نوزادي را در آغوش سميه گذاشت...صداي شاد و لرزان سميه :يوسف..نگاه کن..چشماشو باز
کرد...
در مهماني ها ،شادي را در بغل داشت و چقدر غرق لذت مي شد وقتي به او ميگفتند دخترش چقدر شبيهش
شده...
با با.....اولين باري که شادي صدايش زد....هنوز صداي ظريفش در گوشش هست...
تب و لرز شديد کودکش در زمستان...در راهروي بيمارستان نشسته بود و با هر صداي ناله و گريه ي شادي تنش
ميلرزيد..
چقدر در آن روپوش آبي آسماني و با مقنعه ي سفيد بانمک شده بود...کوله ي کتابهايش هم هم قد خودش ...
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نفر اول مسابقات نقاشي ...هيچ وقت نميتوانست به شادي بگويد وقتي او را باالي سن ديده بود چه حسي داشت...
دعواهايش با سميه سر رفتن به هنرستان يا دبيرستان تمامي نداشت...آخر هم راه خودش را رفت نقاش
کوچکمان..
دانشگاه آزاد تهران...نقاشي..راستش هزينه ي دانشگاه خيلي سنگين بود..بااين حال هيچ وقت جلوي شادي
حرفي نزده بود..
و حاال.....
کي دخترش بزرگ شده بود.....
کليدش را در آورد و در را باز کرد...بايد با شادي حرف مي زد..
چند ضربه به در خورده شد و صداي آرام پدرش به گوش رسيد:
ميتونم بيام تو بابا؟شادي کمي تعجب کرد..اصوال در خانه ي آنها در زدن معني نداشت..يک دفعه در را باز ميکردند و او را سکته
ميدادند..اما اين بار...
خودش جلو رفت و با لبخند در را براي پدرش باز کرد
با ديدن لبخند مصنوعي پدرش،حس کرد چيزي اين وسط عادي نيست...
سالم باباسالم بابايي.بيا بشينو با دست به تختش اشاره کرد..
پدر شادي روي تخت نشست و نگاهي به اتاق انداخت...سري تکان داد و گفت:
نقاشي جديدته؟شادي به کاغذهاي روي ميز کارش کرد نگاه کرد و گفت:
آره..اينها طرح هاشهپدرش دوباره سري تکان داد و گفت:
خوبه...خوبه..دوباره نگاهش را در اتاق چرخاند و گفت:-پردتو عوض کردي؟

131

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

شادي که ديگر داشت مضطرب مي شد گفت:
نه .اين پرده رو االن چند ساله دارم..و با کمي مکث پرسيد:
بابا .......چيزي شده؟و مضطرب و نگران به پدرش چشم دوخت...
آقاي توسلي نفسش را بيرون داد و شمرده شمرده گفت:
ببين شادي جان!خودت بهتر ميدوني که زندگي مراحل مختلفي داره ..شادي سري تکان داد وگفت:
خب؟و حاال شما بايد بدوني که هر کدوم از اين مراحل..شادي حرفش را قطع کرد...از کي تا حاال پدرش که هميشه او را خل و يکدونه صدا ميزد انقدر با او جدي شده...با
حالتي سوالي و متعجب گفت:
بابا؟؟؟پدرش با کالفگي سري چرخاند ،دستهايش را به حالت تسليم باال برد و تند تند گفت:
برات خواستگار اومدهابروهاي شادي يک متر باال پريدند
آقاي توسلي با حالتي رنجيده ادامه داد:
و شما هم ايشون را خيلي خوب ميشناسي خانوم کوچولوشادي اخم کرد...و گفت:
ميشناسمش؟سهند تهرانيانگار که يک سطل آب يخ روي شادي ريختند..رنگش به وضوح پريد و بي اختيار روي صندلي کنارش ولو شد..
پدرش با جديت گفت:
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تو چرا حرفي به من نزدي از اين موضوع؟انقدر برات غريبم که بايد اين ماجرا را از زبون يکي ديگه بشنوم؟شادي سرش را پايين انداخت و گفت:
بابا...باور کن چيز مهمي نيست...اون برا خودش بريده و دوخته ..ولي من بهش گفتم نهچرا؟شادي سريع سرش را باال گرفت و با بهت گفت:
چي چرا؟ نه..خب چون نميخوامشپدرش سري تکان داد ،از جايش بلند شد و گفت:
هر وقت چراشو به من گفتي خودم ردش ميکنمشادي با عصبانيت گفت:
يعني االن ردش نکرديننهشادي با حرص گفت:
نه؟نه؟..مگه اون کيه..چرا ردش نکردين؟آقاي توسلي با خونسردي گفت:
اون هيچ کس..من اصال نميشناسمش و نميدونم حرفاش راست بود يا دروغ..براي من مهم تويي..دوست دارمتصميم هاي دخترم براي زندگيش عاقالنه باشه...
دستش را روي شانه شادي گذاشت و گفت:
من خودم هم با اين پسره مخالفم..اما نگفتم نه چون ميخوام تو خودت درست و عاقالنه " نه "گفتن را يادبگيري
شادي که کمي از شنيدن حرفهاي پدرش آرامتر شده بود لبخندي زد..صورت پدرش را بوسيد و گفت:
مرسيپدرش پيشاني او را بوسيد و بدون هيچ حرف ديگري از اتاق بيرون رفت..
شادي با بسته شدن در اتاق ،به سمت گوشي اش هجوم برد...بعد از چند بوق ،لحظه اي که شادي ديگر ميخواست
قطع کند صداي جدي سهند در گوشش پيچيد:
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بله؟شادي با صدايي که سعي ميکرد از اتاق بيرون نرود گفت:
رفتي پيش باباي من چيکار؟ها؟ مگه من نگفته بودم نه؟سهند لبخندي زد و گفت:
عليک سالمشادي لجوجانه گفت:
جواب منو بدهسهند با خونسردي گفت:
راه ديگه اي برام نگذاشتيشادي دستش را به کمرش زد و با بدجنسي گفت:
پس بهتره بدوني بابامم مخالفه جناب سرهنگسهند احساس ناتواني کرد ...با صداي خسته اي گفت:
چي؟چي گفتي؟شادي با لبخند گفت:
همون که شنيديو منتظر داد و فريادهاي سهند ماند ...اما سهند سکوت کرده بود..
بعد از مکثي طوالني با صداي غمگيني گفت:
شادي..لبخند شادي با شنيدن صداي غمگين سهند محو شد و گفت:
بله؟سهند با همان صداي بغض دار گفت:
اين فرصتو از من نگير..شادي سکوت کرده بود و سهند گفت:
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ببين ..ميدونم ما خوب شروع نکرديم ولي من درستش ميکنمو با صدايي که داشت هيجان ميگرفت ادامه داد:
شادي من مطمئنم من و تو زوج خوبي ميشيم کنار هم فقط تو..شادي حرفش را قطع کرد و گفت:
نه..من نميخوام...سهند با صدايي گرفته گفت:
شادي خواهش ميکنم....من روزهاي خيلي سختي داشتم...تو...تو تنها اتفاق خوبي هستي که برام افتادهنفس هاي شادي تند شدند ..آرام روي تخت نشست ...
سهند دوباره جدي شد و با صدايي که هنوز خش دار بود گفت:
تو فقط اين فرصتو بده ..اگه باز هم نخواستي ،اون وقت از زندگيت براي هميشه ميرم..چي ميگي شادي جان..قبوله؟.....
شادي؟شادي با صدايي که کمي لرزش داشت گفت:
قبوله!شادي ،مادرش را از کنار پنجره هل داد و با کالفگي گفت:
مامان...ميبينتت...بيا اين ورسميه خانوم بيخيال جواب داد:
مادر چه جوونه....اصال بهش نمياد(سرهنگ باشه)...بذار ببينم بازو گوشه ي پرده را کمي کنار زد..
شادي با حرص لبش را جويد و گفت:
مامااااااان....خواهش ميکنم..سميه خانوم برگشت و با هيجان گفت:
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اومد دم در..شادي سريع جلوي آيينه خودش را چک کرد...
صداي زنگ که بلند شد پدرش در را باز کرد...تا رسيدن سهند سميه خانوم همه چيز را يکبار ديگر چک کرد..
هال کوچکشان تمييز و مرتب بود...ظرف بزرگي از ميوه روي ميز بود...هرچند که شادي از صبح تا حاال تمام
گيالس هاي درشتش را خورده بود!!!...ظرف کوچک شيريني ...چايي هم که دم کشيده بود...و البته روکش کوسن
ها را هم با روکش هاي جديد و طاليي رنگ عوض کرده بود...
نفس عميقي کشيد و کنار شوهرش منتظر رسيدن مهمانشان ايستاد...
سهند نفس نفس زنان در پيچ پله ها ظاهر شد...
پدر شادي با تعجب گفت:
چرا با آسانسور نيامديد باال؟سهند لبخندي زد و گفت:
پايين گفتن آسانسور خراب شده صبح..سميه خانوم گوشه ي لبش را گاز گرفت و زير لب گفت:
ميدونستم يه چيزي سرجاش نيست..و رو به شادي که در آشپزخانه ريز ريز مي خنديد چشم غره رفت..
آقاي توسلي با ناراحتي رو به سهند گفت:
اي بابا..مي بخشيد..ما خبر نداشتيم.سهند سرش را پايين انداخت و گفت:
اختيار دارين..اين چه حرفيه..و رو به سميه خانوم که ناراحت به نظر ميرسيد گفت:
پيش مياد ديگه..سميه خانوم با لبخند سر تا پاي سهند را که حتي به شانه اش هم نميرسيد ور انداز کرد..
آقاي توسلي با دستش به داخل اشاره کرد و گفت:
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بفرماييد تو..سهند مودبانه گفت:
با اجازهو بعد از درآوردن کفش هايش داخل شد..
بعد از اينکه روي مبل ها نشستند شادي از آشپزخانه بيرون آمد و سالم کرد
سهند هم به احترامش بلند شد و جوابش را داد..
سميه خانوم هم دوباره به آشپزخانه برگشت تا به شادي کمک کند...
فضاي نقلي خانه شان عجيب به دل سهند نشسته بود...بوي زندگي ميداد..با آن مبل هاي زرشکي مخمل و فرش
هاي قرمز...
هرچند آن کوسن هاي طاليي کمي در ذوق ميزد..
با صداي مادر شادي به خودش آمد:
بفرماييد..سهند با لبخند استکان چايش را برداشت و تشکر کرد..
شادي هم به هال آمد و کنار پدرش نشست...باالخره توانست درست و حسابي او را ببيند..مانتوي کوتاه طوسي با
شلوار سرمه اي تنگ....شال طوسي چروک و صد البته ...آرايش و رژ سرخ
سهند تنها اميدوار بود که با همين وضع نخواهد بيرون بيايد...
رو به مادر شادي که برايش ميوه و شيريني مي گذاشت گفت:
زحمت نکشيد..سميه خانوم با همان لبخندي که يک لحظه از لبهايش نميرفت ،گفت:
خواهش ميکنم..بعد از نشستن سميه خانوم پدر شادي گفت:
راستي پسرم..شماره و آدرس خونه و محل کارت را هم بگذار.سهند مودبانه گفت:
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چشم.حتماآقاي توسلي با سر تاکييد کرد و گفت:
و خانوادتون...سهند سريع گفت:
قبال هم گفتم..خانوادم در جريانن..هر وقت شما اجازه بفرماييد خدمت ميرسيم..آقاي توسلي چايش را برداشت و گفت:
تا ببينيم نظر شادي چي ميشه امروز...صورت شادي از خوشحالي درخشيد و لبخند مهرباني به پدرش زد..
کمي بعد سهند بلند شد و گفت:
اگه اجازه بدين ما بريم..پدر شادي گفت:
خيلي خوب..و رو به شادي گفت:
پاشو بابا..سهند منتظر بود که شادي لباسش را عوض کند اما وقتي ديد به سمت جاکفشي ميرود ،دلش ميخواست سرش را
به ديوار بکوبد..
رو به پدر شادي گفت:
آقاي توسلي فقط يه موردي را بايد خدمتتون بگم..اگه براي تحقيق اومديد،همسايه ها و يا هيچ کس ديگه اينبايد از شغل من باخبر بشن...اونها همه فکر ميکنند که من يه مغازه مبل فروشي دارم ..
وقتي خواستين وارد محل کارم بشين حتما بايد بگيد از طرف من هستيد...چون اونجا به هيچ کس اجازه وررود
نميدن.من قبال باهاشون هماهنگ کردم..
آقاي توسلي کامال شوکه شده بود با اين حال سعي کرد ظاهرش را حفظ کند و گفت:
باشه...حواسم هستسهند با لبخند گفت:
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خيلي ممنونو بعد از خداحافظي از پدر و مادر شادي از خانه خارج شد..
وقتي از پله ها پايين رفت  ،باديدن شادي با آن تيپ و آل استارهاي سرخش که کنار در منتظر ايستاده بود  ،نفس
عميقي کشيد و در دلش گفت:
"خدا امروز را به خير بگذرونه"
چند دقيقه اي بود که پشت چراغ قرمز مانده بودند...سهند با انگشتانش روي فرمان ضرب گرفته بود و فکر مي
کرد چطور اين سکوت را بشکند...انقدر گرفتار محيط خشک کارش شده بود که نه جکي بلد بود ،نه خاطره ي
جالبي داشت ،نه ...
با خودش فکر کرد اگر حتي يک گوشه از ماموريتهايش را براي شادي تعريف کند ،بايد او را با آمبوالنس به خانه
برميگرداند...
آخر سر هم شادي بود که به حرف آمد:
يه سوال بپرسم؟سهند که خوشحال شده بود ،لبخندي زد و مهربان گفت:
بفرماشادي با کنجکاوي گفت:
هنوزم اون کلته تو داشبورده؟سهند در دلش گفت"پووووووووف.....چه سوال مهمي!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
و رو به شادي يه کالم جواب داد:
نهشادي که انگار ديگر چيزي مهمي براي سوال کردن نميديد!!!!! سري تکان داد و با موبايلش مشغول شد..
سهند که ديگر صبرش تمام شده بود ،ابروهايش را باال انداخت و گفت:
وااااقعا ...يعني ديگه سوالي نداري؟؟؟؟شادي کمي فکر و گفت:
-آهاا..چرا...راست گفتي اگه باهات بيام بيرون و بازم جوابم ،نه بود ،براي هميشه ميري؟
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سهند نگاه رنجيده اش را از شادي گرفت و آرام ولي با حرص گفت:
بله.و با خودش فکر کرد شايد همان سکوت بهتر است!
سهند کنار پارک کوچکي در يک کوچه نگه داشت..به سمت شادي چرخيد و گفت:
اينجا خيلي دنجه..براي همين اومديم..بذار حرفامو بزنم بعد ميبرمت هرجايي که بخواي..شادي با بيتفاوتي گفت:
باشه..و از ماشين پياده شد..
نگاهي به دور و برش انداخت..غير از دو سرباز که روي نيمکتي نشسته بودند و سيگار دود مي کردند کس ديگري
نبود..
جلوتر از سهند روي يک نيمکت خالي نشست و منتظر او شد..
کمي بعد سهند هم کنارش نشست...وقتي ديد شادي منتظر نگاهش ميکند گفت:
سوال ميپرسي يا خودم بگم؟شادي با مکث کوتاهي گفت:
سوال ميپرسم...سهند با سر تاييدش کرد و شادي گفت:
چرا فکر ميکني منو دوست داري؟..يعني چطور ميشه وقتي اين تازه اولين باريه که منو تو داريم درست وحسابي حرف ميزنيم؟
سهند خيلي جدي گفت:
ببين شادي..من بخاطر شغلم،آدم شناس خوبي هستم ..دختر خوبي مثل تو...شادي حرفش را قطع کرد و با صداي نسبتا بلندي گفت:
دختر خوب باز هم هست...من دارم ميگم چرا من؟ چرا شادي توسلي؟سهند با لبخند بي جاني گفت:
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نميدونمشادي که انگار در مسابقه اي برنده شده باشد،سرش را باال گرفت وبا پوزخند گفت:
ديدي گفتم احساست واقعي نيست..سهند نگاهش را به درخت روبرويشان داد و گفت:
نميدونم چي شد..اول "شادي توسلي" فقط برام يه اسم بود توي يه پرونده..منم هرروز صبح تا شبم را گذاشتهبودم سر اين ماموريت...سايه به سايه دنبالت بودم..هرجا که رفتي...تمام تماسهاتو زير نظر داشتم....معلوم شد که
تو بيگناهي..ماموريت تموم شد..صبح رفتم اداره..يه پرونده ي ديگه رو برداشتم..ولي..نشد..نتونستم... ....پرونده
ي شادي توسلي هيچ وقت براي من بسته نشد..هيچ وقت
شادي با بدني لرزان از جايش بلند شد و گفت:
چي ميگي؟کدوم پرونده؟سهند با ماليمت گفت:بشين عزيزم..برات ميگم..شادي با حرص گفت:
جواب منو بدهسهند نگاهش را با کالفگي به اطراف چرخاند و گفت:
ما به تو بخاطر پرونده ي شاکري مظنون شده بوديم..منم مسئول پروند..سهند حرفش را قطع کرد تا مشت شادي را که در هوا به سمتش مي آمد ،بگيرد..
ابروهايش را باال انداخت و با بهت گفت:
چيکار کردي؟شادي که بدنش از خشم ميلرزيد ،تابي به مچ دستش داد تا آن را از چنگ سهند در بياورد..و با حرص گفت:
ولم کنشادي..هنوز حرفم تموم نشده..زود قضاوت نکن..خواهش ميکنم بشين و درست به حرفام گوش بدهشادي باز هم تقال کرد تا مچ دستش را رها کند..
سهند اين بار او را محکم روي نيمکت نشاند...در چشمهايش خيره شد و با قاطعيت گفت:
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ميخوام که بشيني اينجا و به حرفام گوش بدي.خب؟شادي که ميدانست نميتواند فرار کند دست به سينه و با حرص روي نيمکت نشست...
سهند نفسش را بيرون داد و گفت:
پدر مونا شاکري کسيه که من دو ساله دنبالشم..شادي که معلوم بود تعجب کرده با کنجکاوي به سمت او برگشت اما حرفي نزد...
تا اينکه ردشو زدم ...قرار بود من از طريق مونا شاکري بهش نزديک بشم..هرچند معلوم بود دخترش آموزشديدست ...
شادي ابروهايش را باال برد و با تعجب گفت:
مونا؟؟؟؟؟؟سهند بي توجه به او گفت:
نزديکي بيش از حد به مونا شاکري ممکن بود اونو به شک بندازه و هويتم لو بره...براي همين مجبور شدمهمونطور دورادور نظارت داشته باشم..
و با خشم و در حالي که يک دستش را مشت کرده بود اضافه کرد:
هر چند..خيلي راحت از چنگم رفتبعد به سمت شادي چرخيد و با اخم گفت:
البته شما هم به اون خونه زياد رفت و آمد داشتي خانوم کوچولوشادي که از طرز حرف زدن سهند مضطرب شده بود با گيجي گفت:
من..خب..مونا دوستم بودسهند جدي و خشک گفت:
بقيش؟شادي سرش را تکان داد و بهت زده گفت:
داري منو بازجويي ميکني؟سهند با همان قيافه ي بيروح گفت:
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نه...اين فقط چند تا سواله...هنوز نيازي به بازجويي نميبينم..شادي نگاه ترسيده اش را به سهندي که هيچ شباهتي به جوان عاشق پيشه ي چند دقيقه ي قبل نداشت،دوخت
و گفت:
يعني چي اين حرفا؟سهند با همان ابروهاي درهم شمرده شمرده گفت:
ببين شادي...من تو کارم شوخي ندارم..بازجويي نيست ولي همين حاال ميخوام مثل يه دختر خوب بهم بگي توخونه ي مونا شاکري دقيقا چه غلطي ميکردي؟
شادي شانه هايش را باال انداخت و با بيتفاوتي گفت:
نقاشيسهند با صداي بلندي پرسيد:
چي؟شادي به سمتش چرخيد و گفت:
نقاشي...براي يه نمايشگاه داخل دانشگاه..قرار بود باهم کار کنيم...سهند عصبي خنديد و گفت:
پس تو ميرفتي که نقاشي بکشي..شادي که ديگر از اين سوالهاي تکراي کالفه شده بود ،از جايش بلند شد و گفت:
خيلي خب..فکر ميکنم به چيزي که خواستي رسيدي..الزم نبود براي پرسيدن دو تا سوال اين نمايش عاشقانهرو به پا کني..
سهند لبخندي زد و با شيطنت گفت:
نمايش عاشقانه؟ يادم نمياد حرفي از عشق زده باشم...شادي گيج و خجالت زده گفت:
خدافظو سريع از او دور شد..سهند همانطور که روي نيمکت نشسته بود بيخيال گفت:
-ما فردا شب ميايم خونتون..
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شادي با حرص به سمتش برگشت...مقابلش ايستاد و با غرور خاصي گفت:
جواب من منفيه آقاي محترم...به خانوادتون زحمت نديد..سهند با همان خونسردي گفت:
خانواده؟..من با اونها کاري ندارم..قراره با همکارام با حکم دستگيري شما بيايمشادي که از حرص به نفس نفس افتاده بود گفت:
چي ميگي؟من که همه چيو گفتم..تو خودت گفتي که ميدوني من بيگناهم..و با نگاهي ترسيده  ،منتظر به لبهاي سهند خيره ماند...
سهند که تازه داشت از اين بازي خوشش مي آمد بعد از مکثي طوالني،با صدايي که از عمد آن را زمزمه وار کرده
بود گفت:
ميدوني خيلي از جاسوس هاي حرفه اي ،خيلي خوب بلدن مظلوم باشن..مثل تو...کمي خيز برداشت و خيره در چشمهاي شادي گفت:
و ميدوني با يه همچين جاسوسي چيکار ميکنن؟شادي که از ترس ميخکوب شده بود ،مثل سهند ،زمزمه وار گفت:
چيکار ميکنن؟سهند که ديگر نميتوانست لبخندش را مخفي کند آروم گفت:
بغلش ميکنن...و قبل از اين که شادي حرفش را هضم کند او را محکم در آغوش کشيد ...
شادي در ماشين را محکم بست و بدون اينکه خداحافظي کند به خانه رفت....
سهند پشت سرش داد زد:
خدافظ شادي خانومشادي ايستاد و چپ چپ نگاهش کرد...دلش ميخواست برگردد و باز هم کتکش بزند...پسره ي احمق..هنوز وقتي
يادش مي افتاد که سهند آن طور به زور بغلش کرده بود خونش به جوش ميامد..با حالت تهديد پنجه هايش را به
سهند نشان داد و دوباره به راهش ادامه داد...
سهند سرخوشانه قهقه زد ...با اينکه شادي ،با چنگ و دندون به جانش افتاده بود اما باز هم ...
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آيينه ماشين را به سمت خودش برگرداند و نگاهي به گردن چنگ خورده اش انداخت...حسابي قرمز شده بود...
با خودش زمزمه وار گفت:
ملت ميرن سر قرار..با کلي جاي لب برميگردن..منم با چنگ پيشي!با خنده سري تکان داد و ماشين را به حرکت دراورد
***************************
من نميااااااااااااااميعني چي مادر؟ تدارک ديدن..چرا قبول کردين؟ها؟ چرا از طرف من حرف زدين..مادر شادي او را از جلوي يخچال کنار زد و بي حواس گفت:
سبزي کوکو رو کدام يخچال گذاشتم؟شادي با ناراحتي گفت:
من ديگه نميخوام ريخت اين پسره رو ببينممادر شادي سري تکان داد و گفت:
بيا اين ور مادر..همش جلو دست و پاييشادي با صداي نسبتا بلندي گفت:
مامان به من گوش کن يه دقيقهآقاي توسلي کالفه از بحث بين مادر و دختر ،از هال داد زد:
بس کن شادي ..االن که ديگه نميشه زنگ بزنيم کنسل کنيم..شادي کنار اپن آشپزخانه آمد و با لجبازي گفت:
چرا نميشه؟آقاي توسلي از باالي روزنامه اش نگاهي به او انداخت و غريد:
بزرگ شو يه کم..******************
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مامان چيزي نميخواي بخرم؟......
مطمئني؟ميوه..شيريني؟
.....
نه باشه...آره ميام زود..رفتم دنبال حبيب...باشه..قربونت برم..فعال
حبيب با نگاه شوخي به او خيره شده بود...
سهند نيم نگاهي به او انداخت و با لبخند گفت:
چيه؟چرا اينجوري نگاه ميکني؟حبيب لبخند زد و چيزي نگفت...
سهند با صداي بلندتر گفت:
اي بابا چيه؟حبيب خنديد و گفت:
ميخوام بدونم کيه که دل داداش مارو اينجوري بردهسهند هم خنديد و گفت:
داشتيم داداش؟حاال ما رو دست مي اندازي؟حبيب با محبت نگاهش کرد و گفت:
خيلي خوشحالم برات سهند...سهند نفس عميقي کشيد و لبخندش عميقتر شد .....کمي بعد يک دفعه با دست به پيشاني اش زد و گفت:
اوه..اوه ..اوهحبيب متعجب گفت:
چي شد؟من چيکار کنم با شادي امشب؟..مامان که تيپش رو ببينه ،سکته ميکنه..بابا هم که ...-مگه چادري نيست؟
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سهند با حرص گفت:
چادري؟..مانتوشم به زور (...و باقي حرفش را خورد)حبيب به جلو اشاره کرد و گفت:
کوچه ي بعدي را بپيچ ..سهند سري تکان داد و در حالي که راهنما ميزد گفت:
حبيب...بهش بگم حجاب کنه؟حبيب لبخند محوي زد و گفت:
با اين شادي خانومي که تو براي من تعريف کردي ..بعيد ميدونم گوش کنه..تازه..ممکنه بخاطر لجبازي بدتر همبکنه
سهند با نگراني گفت:
خدا خودش به خير بگذرونهحبيب مهربان نگاهش کرد و حرفي نزد...غمي از صبح روي دلش سنگيني ميکرد...چقدر جاي سيمايش امروز
خالي است...
بغضي که داشت دوباره راه ميگرفت را با نفس عميقي فرو داد و سعي کرد بخاطر سيما هم که شده امروز حتي يک
لحظه هم ،لبخند از روي لبهايش کنار نرود...
و فقط قلب بزرگ و مهربان حبيب مي توانست آن همه درد و بغض را با لبخند ،جمع بزند....
با صداي زنگ در سهند با نگراني به حبيب نگاه کرد...حبيب براي اطمينان دادن به سهند به آرامي چشمهايش را
باز و بسته کرد...
سهند نفس عميقي کشيد و همراه با بقيه براي استقبال به دم در رفتن...
نگاهي به مادرش انداخت...شادي در چهره اش موج ميزد...خيلي وقت بود او را اينطور راضي نديده بود...
با صداي سالم و عليک پدرش نگاهش را به راهرو دوخت...
پدر و مادر شادي جلوتر بودن و او نميتوانست درست شادي را ببيند...در دلش گفت" فقط اون زرشکيه رو
نپوشيده باشه"....
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پدر شادي برخالف هميشه که تيپ هاي اسپرت و ساده داشت کت شلوار رسمي سرمه اي پوشيده بود...مادرش
هم مانتويي شيک و مشکي با شال ساتن طاليي...
حاج محمد با خوشرويي از پدر شادي استقبال کرد..
مادرش هم مشغول روبوسي با سميه خانوم بود..
و باالخره وقتي داشت با پدر شادي دست ميداد او را که کمي عقبتر ايستاده بود ديد..
شادي که معلوم بود معذب است کوتاه گفت:
سالمو لبخند لرزاني به پدر و مادر سهند زد...
مانتوي کوتاه آبي آسماني با دامن بلند مشکي...شال سرمه اي رنگش را مثل هميشه پشت گوشش برده بود و
موهاي لخت و خوش رنگش روي شانه هايش خودنمايي ميکرد اما ..برخالف هميشه هيچ آرايشي نداشت..
سهند با حرص و نگراني نگاهش را بين چهره پدر و مادرش و شادي مي چرخاند..ميترسيد شادي را نپسندند..
در دلش گفت:
"آستينهاشم تا آخر باال زده...همون مانتو زرشکيه هم بهتر از اين بود که پوشيده!"
مريم خانوم دستش را پشت کمر شادي گذاشت و با مهرباني گفت:
بفرماييد خانوم..و رو به جمع اضافه کرد:
خيلي خوشحالمون کردين..*****************
پدر شادي و حاج محمد بحث را به دست گرفته بودند و آن چنان پرشور و بدون وقفه از سياست و تورم و قيمت
نان و مرغ و ...حرف ميزدند که شادي فکر کرد مجلس بيشتر به کرسي آزاد انديشي شبيه است تا جلسه ي
آشنايي...
حاال اين ها به کنار ...اصال درک نميکرد که چرا مادرش از بين اين همه موضوع حتما بايد در مورد مضرات برنزه
کردن زير نور آفتاب با مريم خانوم صحبت کنه!
واقعا به قيافه ي مريم خانوم نميخورد که تو فکر برنزه کردن باشه!
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در حالي که به مادر سهند خيره شده بود ،او برگشت و لبخند مهرباني به روي شادي زد..
شادي هم که هول شده بود سريع با لبخند لرزاني جوابش را داد ..وقتي نگاه مريم خانوم دوباره به سمت مادرش
چرخيد،نگاهي به او و پدر سهند انداخت..با آن چيزي که فکر ميکرد زمين تا آسمان فرق داشتند...
مريم خانوم تقريبا قد کوتاه و چاق بود...صورت گرد و سفيد با ابروهايي طاليي.. .که شادي هرچه گشت نتوانست
شباهت خاصي بين او و سهند پيدا کند ..کت و دامن سبز رنگ با جوراب هاي کلفت مشکي به تن داشت ...و
روسري صاف و مرتبش را تا نزديک ابروهايش پايين کشيده بود...از آنجايي که شادي هيچ وقت نميتوانست
روسري اش را بيشتر از دو دقيقه روي سرش مرتب نگه دارد اين مساله خيلي برايش جالب بود!
نگاهش را از آنها گرفت و آرزو کرد مادرش هرچه زودتر اين بحث را تمام کند..هرچند که مريم خانوم بيچاره با
صبوري و توجه کامل به او گوش ميکرد و مرتب با گفتن" بله" حرفهايش را تاييد ميکرد..
برخالف مريم خانوم ،سهند شباهت فوق العاده اي با پدرش داشت..انگار همان سهند بود با موهاي جو گندمي و
قدي کوتاهتر...هرچند چهره ي جديش او را کمي ميترساند...
بعد نگاهش را چرخاند و به حبيب رسيد...با تعجب به او نگاه ميکرد..با خودش گفت"يعني اين کيه؟ داداشه؟اصال
شبيه نيستن"
و در آخر به سهند رسيد...
هرچند در آن پيراهن کرم و شلوار سرمه اي خيلي خوب به نظر ميرسيد ولي اينها باعث نميمشد يادش برود
چطور در پارک با زور بغلش کرده بود..
با حرص به سهند که با احترام و سري پايين با پدرش حرف ميزد نگاه کرد و در دلش گفت"نگاه چه مودبم شده
حاال!"
و وقتي سهند يواشکي برايش چشمک زد با چشم غره اي به او  ،رويش را به سمت خانومها برگرداند...مادرش
همچنان پرشور سخنراني ميکرد
با افسوس فکر کرد:واقعا مادرش کي ميخواد متوجه بشه که اين بحث براي مريم خانوم جذابيتي
نداره!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟.
مادر جون چرا اعصاب خودتو الکي به هم ميريزي؟سهند ليوان آبش را روي ميز گذاشت و با حرص اما صداي آرامي گفت:
اعصابمو الکي به هم ميريزم؟ الکي؟؟؟آره واقعا...چه اهميتي داره که سه ساعت راجع به قيمت شير حرفزدين!چه اهميتي داره که اصال من و شادي يه کلمه هم حرف نزديم..
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و با ژست خاصي گفت:
واقعا من چقدرررررررر الکي حرص ميخورم..بعد دوباره انگار که چيزي يادش آمده باشد،منفجر شد و (به حبيب) گفت:
تو ديگه چرا سر شام رفتي پيش شادي نشستي؟؟؟ من ميخواستم حداقل به اين بهونه پيشش بشينم دو کلمهحرف بزنيم...ا  .ا .ا ...
بعد رو به حبيب که ريز ريز ميخنديد ،غريد:
به چي ميخندي؟بدبختي من خنديدن داره؟آره بخند...بخند..مريم خانوم با نگراني به صورت سرخ سهند نگاه کرد و در حالي که ليوان آبي به دستش ميداد گفت:
بخور مادر آروم ميشييسهند با کالفگي گفت:
نميخورم مادر من...دو تا پارچ آب به خوردم دادي ..نميخوامبا خستگي دستي به پيشاني اش کشيد و با صداي خشداري گفت:
تموم شد ديگه..همين يه فرصتو داشتم که از دستم رفت..ديگه باهام بيرون هم نمياد..ميدونمحاج محمد که تا آن لحظه ساکت بود ،با ماليمت خاصي گفت:
ما هنوز نظرمون را نداديم آقا سهند..شايد اصال من و مادرت مخالف باشيم...و نگاهي به مريم خانوم انداخت..
سهند که انگار يک سطل آب يخ روي سرش ريخته باشن بهت زده تکرار کرد:
مخالف باشين؟حاج محمد سرش را به نشانه ي تاييد تکان داد
سهند با خودش فکر کرد "تموم شد ..اون از شادي ...خانوادمم که پشتم نيستن "
کمي در صندليش جا به جا شد و عصبي گفت:
چرا مخالفين بابا؟ شادي دختر خوبيه..خوانوادشم همينطور...با کمي مکث اضافه کرد:
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بخاطر ظاهرش ميگين.نه؟و با نگراني به پدرش خيره شد...
حاج محمد با همان آرامش هميشگيش جواب داد؟
ما که هنوز حرفي نزديمکمي مکث کرد و ادامه داد:
به نظرمن که آدمهاي خوبي بودن...خود شادي هم دختر صاف و ساده اي نشون ميداد..تو هم که ميگي راجعبهشون تحقيق کردي و چيز بدي نديدي..پس من دليلي براي مخالفت نميبنم...
به سمت مريم خانوم چرخيد و گفت:
شما چي ميگي خانوم؟مريم خانوم هم با لبخندي موافقتش را نشان داد
سهند با چشمهايي که از خوشحالي برق ميزديد خنديد و بلند گفت:
نوکرتونم********************
آن شب قرار شد که سهند در خانه ي پدر و مادرش بماند و به آپارتمانش برنگردد...
تازه داشت چشمهايش گرم خواب مي شد که چند ضربه به در خورده شد...
با بيحوصلگي گفت:
بله؟مريم خانوم سرش را داخل آورد و گفت:
بميرم ..خواب بودي؟ ..ببخشيد .بخواب..بخوابو خواست از اتاق خارج شود که سهند گفت:
کجا مامان..بيا مگه کارم نداشتيمريم خانوم گفت:
-نه..چيز مهمي نبود..بخواب
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سهند روي تخت نشست ...کليد چراغ باالي سرش را زد و با لبخند گفت:
بيا تو مريم خانوم..انقدر تعارف نکنمريم خانوم با لبخند در را بست و روي تخت کنار سهند نشست..
سهند که ديد مادرش سکوت کرده با لبخند گفت:
چي شده مامان؟مريم خانوم که ديگر طاقت نداشت ،بدون هيچ حرفي سهند را در آغوش کشيد ..سهند هم دستش را پشت کمر
مادرش گذاشت و آرام روي سرش را بوسيد...
مريم خانوم خودش را از او جدا کرد و دست سهند را در دستش گرفت...در حالي که پشت دستش را نوازش مي
کرد گفت:
ميدونم امشب از خوشحالي تا صبح خوابم نميبره..لبخند سهند عميقتر شد
مريم خانوم با شوق گفت:
 چقدر قيافه ي نازي داشت مادر..کمي خنديد و گفت:
دختر بيچاره معلوم بود خيلي هم معذبه ...خجالتي فکر کنمسهند خنديد و گفت:
نه بابا...يکم يخش باز بشه خونه رو ميگذاره رو سرشمريم خانوم هم خنديد اما کمي بعد با به ياد آوردن سيما لبخندش رفت و با صداي غمگيني گفت:
چقدر جاي بچم خالي بود امشب..سهند نگاهش را از مادرش دزديد و حرفي نزد..
مريم خانوم سرش را تکاني داد و گفت:
حبيب رو ديدي مادر؟...فداش بشم که بخاطر ما همش ميخنديد..ولي من که ميدونم تو دلش چي ميگذرهسهند با صداي گرفته اي گفت:
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قرار نشد گريه کنيا مريم خانوم..مريم خانوم چانه اش از شدت بغض ميلرزيد..دستش را روي صورت سهند گذاشت و گفت:
همه عشقم به زندگيم تويي...تو رو تو لباس دامادي ببينم ديگه آرزويي ندارم...سهند سرش را پايين انداخت تا مادرش چشمهاي خيسش را نبيند..
مريم خانوم نفس عميقي کشيد و گفت:
عمر چجوري ميره مادر...من همش شونزده سالم بود که خدا تو رو به من داد...بابات که همش مثل خودت سر کارو ماموريت بود...من بودم و تو...انقدر شبيه محمد بودي که هر وقت ميديدمت ،انگار محمد ميديم..
سکوت طوالني برقرار شد...نه سهند حرفي ميزد نه مادرش...هرکدام در خاطرات و فکرهاي خودشان غرق شده
بودند
عاقبت ،مريم خانوم دستي به دامنش کشيد و گفت:
من ديگه برم ..سهند سريع گفت:
مامان امشب خيلي زحمت کشيدي..اون همه غذا..پذيرايي..دستت درد نکنه واقعا..مريم خانوم با لبخند گفت:
کاري نکردم که..از روي تخت بلند شد و قبل از اينکه از اتاق خارج بشود خم شد و جوراب هاي سهند که کف زمين افتاده بودند را
برداشت و گفت:
از بچگيتم شلخته بودي!سهند خنديد و با اعتراض گفت:
مامان!مريم خانوم سري تکان داد و بدون حرف از اتاق بيرون رفت..
**********************
شادي شمرده شمرده گفت:
-از سر راه من برو کنار
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سهند هم با خونسردي جواب داد:
تا به حرفام گوش ندي نميرم..شادي نگاهي به اطراف انداخت...کمي جلوتر رفت و با عصبانيت گفت:
تو به من قول دادي...گفتي باهات بيام بيرون و بازم جوابم نه باشه ،ميريهنوزم سر حرفم هستمشادي از عصبانيت منفجر شد و گفت:
ديوونم کردي..از اون شبي که اومديم خونتون تا االن نذاشتي يه نفس بکشم..هرجا ميرم دنبالمي...تابستونمرفت..ازش هيچي نفهميدم.
سهند با طلبکاري گفت:
بذارم هر روز خودت هي بري تهران بياي کرج...و با پوزخند ادامه داد:عمراشادي هم با کالفگي گفت:
من سه ساله اين مسيرمه...تو چي ميگي؟اون موقع من نبودمشادي هم با لبخند کجي گفت:
 االن هستي؟سهند با ماليمت گفت:
بابت اين دو هفته معذرت ميخوام..باور کن ماموريت مهمي بود...نميشد نرمشادي از کنارش رد شد و گفت:
الزم نيست براي من توضيح بديو بدون اينکه به سهند فرصت حرف زدن بدهد ،موبايلش را برداشت و شماره گرفت:
سالم دايي-بله من رسيدم
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نه هنوز ،منتظرم بارها را بيارن ،يه کم به خونه سر و سامون بدم ..نه برميگردم کرجنه آخه.مزاحم نميشمباشه چشم.مرسيحتما.خدافظگوشي را قطع کرد و رو به سهند که جلويش ايستاده بود گفت:
ميشه بري کنار؟ ميخوام درو باز کنمسهند آرام کنار رفت و شادي در خانه اش را باز کرد...چقدر دلش براي اينجا تنگ شده بود..
سهند هم پشت سرش وارد شد..
شادي پيشاني اش را خاراند و با عصبانيت گفت:
کي اجازه داد شما بياي تو؟سهند بدون جواب از کنارش رد شد و از پله ها باال رفت!
شادي نفس عميقي کشيد و سعي کرد به اعصابش مسلط باشد..
از پله ها باال رفت و در خانه ي کوچکش را باز کرد و داخل شد..تصميم گرفت سهند را تا حد ممکن ناديده
بگيرد..اينجوري کمتر اعصابش خورد مي شد...
اول به سمت پرده ها رفت و آنها را کنار کشيد..هميشه از تاريکي خانه بدش مي آمد...از کنار سهند که روي مبل
نشسته بود گذشت و به سمت آشپزخانه رفت...
قوري کثيفش را شست و روي گاز گذاشت تا به کارگرها چايي بدهد..
سهند پرسيد:
اينجا که همه چي هست..پس اين وانت براي چيهشادي همانطور که با دستمال گرد روي اپن را ميگرفت جواب داد:
يه سري وسيله هاي شخصيم و لوازم دانشگامسهند سري تکان داد و گفت:
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سختت نيست اينجا تنهايي زندگي ميکني؟سال اول چرا...خيلي سختم بود...االن ديگه عادت کردم..تازه داييم اينها هم همين خيابون پاييني هستناينجا براي خودته؟شادي خنديد و گفت:
کاش بود.براي داييهصداي زنگ در بلند شد..
شادي با خوشحالي گفت:
بارها رسيددر يک سيني کوچک ،دو استکان چاي و يک بسته نصفه ي بيسکوييت به هال آمد..
سيني را روي ميز گذاشت و به سهند گفت:
خيلي خسته شدي..دستت درد نکنه..سهند لبخندي زد و گفت:
حاال من نبودم چطوري ميخواستي اين همه جعبه رو بياري باال؟شادي گازي به بيسکوييتش زد و گفت:
قرار بود امروز جعبه ها رو پله ها بچينم ،فردا با دوستام بيايم ببريم باالسهند با اخم گفت:
آها..يعني قرار بود خودت تنهايي با دو تا کارگر مرد سر و کله بزنيشادي با بيحوصلگي گفت:
بابا ميدونست تو باهام مياي..وگرنه خودش ميومدسهند يکسره چاييش را خورد و گفت:
پاشو ببرمت خونه ،بايد برم اداره..کارهام موندهشادي با خستگي سرش را به مبل تکيه داد و گفت:
-نه..امشب ميرم خونه دايي.فردا بايد برم دانشگاه انتخاب واحد دارم ،مگه ديوونم برم کرج دوباره برگردم تهران؟
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سهند با بداخالقي گفت:
همون داييت که دو تا پسر داره ديگهشادي با قيافه اي درهم استکان ها را جمع کرد و همانطور که به آشپزخانه مي رفت گفت:
ميدوني چيه..از همين اخالقات بدم مياد..از اين گيراي الکيتسهند عصبي گفت:
شادي..تمومش کن.نميخوام بري اونجا.فردا اصال خودم ميام دنبالت ميبرمت دانشگاهو بعد با پوزخند گفت:
هرچي باشه منم يه ترم اونجا دانشجو بودم..نترس..ادرسشو بلدمشادي در حالي که استکان ها را مي شست داد زد:
 اصال انتخاب واحد بهونس.اينترنتيم ميشه.ميخوام اينجا بمونم يه کم با دوستام باشم.هفته ديگه مهرشده..ميخوام حداقل اين دو روز آخرو برم خوش بگذرونم
و بلندتر گفت:
ميفهمي ..فقط دو روزو دوباره مشغول شستن ظرفها شست که صداي سهند از جا پراندش
مگه من تو خونه حبست کردم که اينجوري ميگي؟شادي با ترس به او که دقيقا پشت سرش ايستاده بود نگاه کرد و گفت:
چرا بي صدا مياي ترسيدم؟سهند با دلخوري گفت:
جواب منو بدهشادي با دست کفيش کمي شالش را کنار زد وگفت:
حبسم نکردي..ولي هرجا ميرفتم يا دنبالم بودي يا ميدونستي ..همه تلفنهامو بي اجازه گوش ميدي..بعد با خشم به سمت سهند برگشت و گفت:
-مثال همين دوهفته پيش ميخواستم برم تور کاشان..چي به بابام گفتي که اجازه نداد
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سهند لبخند بدجنسي زد و گفت:
حرفامون مردونه بود..شادي شير آب را باز کرد و گفت:
برو اينجا الکي واينستا.من باهات هيچ جا نميام!شادي خانوم...با من حرف نميزنيشادي با حرص نگاهش کرد و دوباره رويش را برگرداند..
سهند خنديد و گفت:
ببين من بخاطر تو از کارم زدم تو اين ترافيک دارم ميرسونمت خونهشادي زير لب گفت:
مجبور نبوديسهند در حالي که دنده را عوض ميکرد گفت:
قهر نباش حاال..فردا ميام دنبالت دوباره ميارمت تهران..شادي سريع لبخند زد و گفت:
راست ميگي؟سهند با لذت به صورت خندان شادي نگاهي انداخت و گفت:
آره راست ميگمبعد از سکوتي طوالني شادي پرسيد:
کجا بودي اين دوهفته؟سهند از اينکه شادي به او کمي توجه نشون داده بود ،ذوق کرد با اين حال با همان خونسردي هميشگيش جواب
داد:
ماموريتاينو که ميدونم..کجا رفتي ..چيکار کردي؟سهند در يک خيابان فرعي پيچيد و گفت:
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قبال هم بهت گفتم عزيزم..من راجع به کارم دوست ندارم باتو حرف بزنم.به روحيه تو نميخورهشادي با اخم گفت:
چطور من آب بخورم بايد به تو گزارش بدم؟سهند بلند خنديد و گفت:
چون زوره!قبل از اينکه صداي جيغ شادي بلند شود ،گوشي سهند زنگ خورد
بله؟بهههههه..سالم مامان خانوم گلممرسي...باشه چشماتفاقا االن دارم ميرسونمش خونشونبيا با خودش حرف بزن مامان.گوشي دستتشادي با حرکات دست و صورت اشاره کرد که حرف نميزند..اما سهند گوشي را روي داشبورد گذاشت و شادي در
رو دز واسي جواب داد
سالمممنون..لطف دارينبله..ديگه دانشگام داره شروع ميشه..اومده بودم تهران وسايالم را بيارمنه اين چه حرفيهمزاحم نميشم حاج خانومآخ..بابا اينا..نه..من ميگم مزاحم شما نشمچشم..چشم ..ممنونم..خداحافظگوشي را قطع کرد و با عصبانيت رو به سهند که آروم ميخنديد گفت:
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فردا ناهار مامانت دعوتم کرد.ديگه فردا هم با دوستام نميتونم برم بيرون...بهت گفتم فقط دو روز....فقطدوروز..بذار به حال خودم باشم.
سهند همچنان ميخنديد.
شادي هم در اوج عصبانيت ازخنده او به خنده افتاد......
اول مهر بود.......هرچند هوا کمي خنک تر شده بود اما شهر هنوز حال و هواي پاييزي نداشت...
شادي هيجان زده و خوشحال داشت آماده ميشد...هرچند مطمئن بود هيچ کدام از کالسهايش تشکيل نميشوند
اما بخاطر بودن کنار دوستانش هم که شده بود ،ميخواست به تهران برگردد..
مانتوي آبي رنگ ساده اش را با يک شلوار جين مشکي پوشيد ......موهاي خوش حالتش را سريع شانه زد و فرق
وسط باز کرد..مقنعه اش را هم سرش کرد و به هال رفت..
رو به مادرش گفت:
مامان جون من ديگه برممادرش با نگراني گفت:
مادر آخه چرا انقدر زود..مگه آقا سهند نگفت مياد دنبالت؟شادي لبخند زد وبه دروغ گفت:
نه مامان...ديشب زنگ زد گفت کاري براش پيش اومده نمياد دنبالم..و قبل از اينکه قيافه ي ذوق زده اش نقشه اش را لو بدهد سريع به سمت در رفت و مشغول پوشيدن کفش هاي
سرمه ايش شد..
از بابات خدافظي نميکنيديشب خدافظي کردم..نميخوام بيدارش کنم..مريم خانوم قرآني که در دستش بود را باال آورد..شادي قرآن را بوسيد و از زيرش رد شد...
مادرش را محکم بغل کرد و گفت:
برام دعا کن مامان..خدافظسميه خانوم با لبخند گفت:
-برو مادر ..خدا پشت و پناهت..
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************************
شادي به محض اينکه در تاکسي را بست نفس راحتي کشيد...
چشمهايش را بست و با لذت قيافه ي ضايع شده ي سهند را وقتي ميفهمد او خودش تهران رفته ،تصور کرد..
هرچند از دروغي که به مادرش گفته بود ناراحت بود اما...واقعا دوست نداشت روز اولي با سهند به دانشگاه برود!
ساعتي بعد صداي خنده ي دخترها در حياط دانشگاه بلند بود...
محبوبه کمي چادرش را جلو کشيد و گفت:
بچه ها زشته..آرومتر..همه دارن نگامون ميکننشادي که بخاطر گول زدن سهند حسابي سرحال بود محکم پشت محبوبه کوبيد و با خنده گفت:
بيخيال بابا..خوش باشو دوباره قهقه زد...
مهناز با هيجان گفت:
بچه ها ببينين کي اينجاستو با دست به گوشه اي اشاره کرد..
شادي برگشت و با ديدن نيلوفر که با لبخند به سمتشان مي رفت،جيغ کشيد و گفت:
نيلوووو با دو خودش را به او رساند و بغلش کرد..
نيلوفر کمي تعادلش را از دست داد و در حالي که تکان تکان ميخورد گفت:
بذار برسم...بعد شروع کنشادي يکبار ديگر گونه اش را بوسيد
نيلوفر چشمهايش را ريز کرد و گفت:
چيه؟خيلي خوشحاليشادي با صداي آرامي گفت:
-صبح سهند را پيچوندم خودم اومدم
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اوو..پس بگو...و دو تايي باهم به سمت بقيه بچه ها رفتن ..
بعد از اينکه با کلي جيغ و داد از نيلوفر استقبال کردند مهناز گفت:
بچه ها احساس الت هاي سر کوچه رو دارم....خودمونيم...چقدر جلف شديما امروز..و همگي زير خنده زدند
چند نفري که از کنارشان رد مي شدند با تعجب نگاهشان کردند و سر تکان دادند
نيلوفر اداي سيبيل تاب دادن را درآورد و با لحن خاصي گفت:
بذار همه روز اولي دستشون بياد دانش (دانشگاه) دست کيه آبجي...دوباره صداي خنده هايشان به هوا رفت..
يک دفعه خنده ي مهناز قطع شد و گفت:
اووه ..اوه ..صاحابش اومد..شادي همانطور که ميخنديد برگشت و به پشت سرش نگاه کرد...وقي نگاهش در نگاه عصباني سهند قفل
شد،خنده اش را خورد و سريع گفت:
سالم!بقيه ي دخترها هم به ترتيب سالم دادند...سهند نگاه خشمگيني به آنها انداخت و آرام گفت:
سالمو رو به شادي گفت:
بيا کارت دارمو خودش جلوتر به سمت در دانشگاه رفت...
مهناز دستش را زير گلويش گذاشت و به حالت بريدن چند بار تکان داد..
شادي نفس عميقي کشيد و رو به نيلوفر گفت:
حاال بيا و درستش کننيلوفر زير لب جواب داد:
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زود برو...داره نگاه ميکنه..شادي چشمهايش را لحظه اي بست و بعد به دنبال سهند دويد..
سهند باالخره در کوچه ي کناري دانشگاه ايستاد ...شادي به او رسيد و براي اينکه دست پيش بگيرد با بيتفاوتي
گفت:
چي کارم داري؟ زود بگو االن بايد برم سر کالسسهند طوري نگاهش کرد که شادي تصميم گرفت سکوت کند!
سهند با لحن خشکي گفت:
مگه من ديشب نگفته بودم که خودم ميبرمت دانشگاه...حتي به مادرت هم گفته بودم..آخه من..سهند حرفش را قطع کرد..در چشمهايش زل زد و گفت:
گفته بودم يا نه؟شادي نگاهي به آسمان انداخت ...دستهايش را باال برد و با لبخند گفت:
 خيلي خب...قبول...گفته بودي..ولي من همون ديشبم گفتم نميخوامسهند مشکوک شد و گفت:
چرا اون وقت؟ نکنه ميخواي کسي تو رو با من نبينه..شادي کوتاه خنديد و گفت:
ميدوني...فکر ميکنم بخاطر شغلته...به همه چيز الکي شک ميکني..بابا..آخه خودتو بگذار جاي من..مندانشجوي سال آخرم!دوست ندارم منو مثل بچه اول دبستانيا ببرن و بيارن...دوست داشتم خودم بيام
سهند چشم غره اي به او رفت و حرفي نزد..نگاه عميقي به شادي انداخت  ...از اينکه لباسهايش مناسب بود،
راضي بود..اما اين را به شادي نگفت...
در عوض با همان عصبانيت غريد:
صداي هر و کرتون کل دانشگاه را برداشته...خجالت نميکشي خانم سال آخري!و سال آخريش را با طعنه گفت...
شادي که لج کرده بود ،لبخند زد و گفت:
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نه..اتفاقا خيلي هم خوش گذشت..که خوش گذشت..آره؟شادي با خونسردي گفت:
اوهوم.خيليسهند هم لبخند زد و گفت:
منتظر تنبيه من باش ،عزيزمو بدون اينکه به شادي اجازه ي حرف زدن بدهد سوار ماشينش شد و رفت..
شادي چند لحظه اي مات و مبهوت در کوچه ماند...
مدام جمله ي سهند در ذهنش تکرار ميشد...منتظر تنبيه من باش ،عزيزم.................
مي دانست سهند اهل الکي حرف زدن نيست و تنبيهش را عملي ميکند..با اعصابي خورد پايش را به ديوار
روبرويش کوبيد و دوباره به دانشگاه و پيش دوستانش برگشت...
همانطور که پيش بيني کرده بودند ،کالس تشکيل نشد....همگي روي چمن هاي محوطه ي دانشگاه نشسته بودند
و حرف ميزدند..
و البته دوباره صداي خنده هايشان بلند بود..اين بين ،تنها شادي بود که برخالف قهقه هاي صبحش ،فقط لبخند
ميزد..
وقتي مهناز داشت خاطره ي امتحان رانندگيش را با آب و تاب و خنده تعريف ميکرد ،نيلوفر يواشکي به شادي
عالمت داد" چي شده؟"
شادي لبخندي زد و سرش را به عالمت "هيچي" تکان داد..
نيلوفر که قانع نشده بود بلند شد و گفت:
بچه ها ميخوام برم بوفه؟ چي ميخورين بگيرم براتون؟و بعد از اينکه همه در خواست هايشان را گفتن رو به شادي گفت:
شادي...تو هم بيا کمکم..من تنهايي نميتونم بيارمشادي بلند شد...خاکهاي پشت مانتويش را تکاند و گفت:
-باشه بريم..
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وقتي که به بوفه رسيدند نيلوفر گفت:
حاال تعريف کن چي شد صبح؟شادي خنديد و گفت:
بيخيال نيلو..بيا زود خوراکي ها را بگيريم بريم..بچه ها منتظرننيلوفر دست به سينه به ديواري تکيه داد و گفت:
شادي..اين پسره ي ديوونه چي بهت که اينطوري به هم ريختيشادي با صداي آرامي گفت:
هيچي بابا...گير داد چرا خودت اومدي و چرا بلند ميخنديو و اين حرفا..شادي اخم کرد و گفت:
پسره ي هوس باز آشغال..ازش بدم ميادهوس باز نيست نيلو..بهش فحش ندهنيلوفر تکيه اش را از ديوار گرفت و انگار که شادي حرف بدي زده باشد ،بلند گفت:
چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو چي گفتي؟شادي زبانش را روي لبش کشيد و گفت:
گفتم بهش فحش ندهنيلوفر با تمسخر گفت:
چرا اون وقت؟..نه کي خيلي آدم خو..و بعد انگار که متوجه چيزي شده باشد با بهت گفت:
تو دوستش داري..شادي سريع نگاهش را دزديد..
نيلوفر با بهت و لبخند گفت:
اوه خداي من...تو دوستش داري..آره...چطور نفهميدمشادي لبخندي زد و با خجالت به دوستش نگاه کرد..
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نيلوفر سريع بغلش کرد و گفت:
چرا زودتر نگفتيشادي حرف را عوض کرد و گفت:
بچه ها منتظرن..و آرام دم گوشش گفت:
نميخوام کسي بدونه نيلوبعد آرام خودش را از نيلوفر جدا کرد و رو به مسئول بوفه گفت:
سالم ...سه تا شيرکاکائو لطفا...با ........ ..................................................ساعت دو بعد از ظهر بود...مهناز و محبوبه يک ساعتي بود که رفته بودند..اما نيلوفر و شادي انقدر باهم حرف
داشتند که تصميم گرفته بودند بازهم در دانشگاه بمانند..
نيلوفر :
من خيلي گشنمه شادي..تو چي؟آره منم..بيا بريم سلف ناهار بخوريمحالت خوبه؟ بريم سلف؟ ساعت از دو گذشته..غذاي سلف تمومه باباشادي کش و قوسي آمد و گفت:
جدي؟..چه زود گذشت..پس پاشو بريم بيروننيلوفر بلند شد و گفت:
بريم همين فست فود خيابون پاييني؟..تازه باز شدهآره بريم...اتفاقا هوس پيتزا کردموقتي از دانشگاه خارج شدند شادي به دنبال ماشين سهند نگاهي به اطراف انداخت...اما امروز خبري از سهند
نبود..حتي در حد يک اس ام اس..نفسش را با ناراحتي بيرون داد
شادي؟ چرا تو فکري؟ بيا ديگهشادي لبخندي به دوستش زد و با انرژي گفت:
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بريم!*******************
نيلوفر زير لب گفت:
بدبخت شديم!شادي با لبخند گفت:
چرا؟نيلوفر منوي غذا را به دست شادي داد و گفت:
يه نگاه به قيمتهاش بنداز ميفهميشادي با ديدن قيمتها ،سوت کشيد...رو به نيلوفر که با قيافه اي درهم نگاهش ميکرد،با خنده گفت:
بيخيال بابا! يه پيتزا ميگيريم با هم ميخوريمنيلوفر غرغر کنان گفت:
من با يه پيتزا سير نميشمشادي منو را بست و گفت:
سيب زميني هم ميگيريم..خوبه؟نيلوفر با لبخند عميقي موافقت کرد
وقتي سفارششان را آوردند نيلوفر ذوق رده گفت:
اووم..قيافش که خيلي خوبهشادي کمي از نوشابه اش خورد و گفت:
بخور تا از دست نرفتي..نيلوفر گازي به پيتزايش زد و بي مقدمه پرسيد:
خب ديوونه تو که دستش داري چرا بله را نميدي که هم خودتو راحت کني هم اون بيچاره رو؟شادي کمي با سيب زميني که در دستش بود بازي کرد..نفس عميقي کشيد و گفت:
-تو متوجه نيستي نيلو
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خب تو بگو متوجه بشم!شادي لبخند غمگيني زد و گفت:
اون بهم عالقشو نشون نميدهنيلوفر شانه اي باال انداخت و گفت:
خب اينکه ميگي روت غيرت داره و مواظبته يعني بهت عالقه دارهشادي غذايش را پس زد و کالفه گفت:
ميدونم دوستم داره نيلو..ولي يه ديواري بين ما هست..ميدوني چي ميگم؟نيلوفر سرش را به معني نفهميدن تکان داد
شادي دستهايش را روي ميز گذاشت و گفت:
منظورم سهنده...اون يه ديوار دورش خودش کشيده ........نميدونم چرا..ولي خودش نيست...من اين سهندي کهتو ميبيني را دوست ندارم..من ..من..
و با صداي گرفته اي ادامه داد:
من اون سهندي که خودم شناختم را دوست دارم...نيلوفر دستش را روي دست شادي گذاشت و گفت:
خب حاال ...شادي حرفش را قطع کرد و گفت:
حاال نوبت سهندهحبيب از پشت عينکش نگاهي به سهند انداخت و گفت:
چي ميخوري؟سهند با خستگي چشمهايش را ماليد و گفت:
هيچي..فقط زود بريم..خيلي خستمهمان لحظه چند ضربه به در خورده شد..
حبيب گفت:
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بفرماييددختري وارد اتاق شد و گفت:
آقاي دکتر ..يه خانومي اومدن..من گفتم شما داريد ميريد ولي ..قبل از اينکه حرف منشي تمام بشود زني که بچه اي چند ماهه در آغوشش بود به داخل اتاق سرک کشيد و گفت:
آقاي دکتر خواهش ميکنم..حبيب رو به منشي اش گفت:
شما بفرماييد..مساله اي نيست..و رو به زن که با نگراني به او نگاه ميکرد لبخند زد و گفت:
مشکل چيهآقاي دکتر..بچم ناخوشه..حبيب به تخت اشاه کرد و گفت:
بخوابونش اونجازن با لبخند سري تکان داد و بچه را روي تخت گذاشت...
حبيب باالي سر کودک رفت و او را چک کرد..
بچه آرام بود و هر از گاهي دست و پا ميزد..
حبيب گفت:
خانوم بچه که مشکلي ندارهزن دستش را روي پيشاني کودکش گذاشت و گفت:
داغ نيست آقاي دکتر؟بچم تب دارهحبيب نگاهي به بچه که با لبخند نگاهش ميکرد انداخت و گفت:
نه ..کامال طبيعيه..و انگشتش را آرام به بيني کودک زد که باعث شد او خنده ي زيبايي بکند..
سهند که محو بازي هاي نوزاد شده بود ،از صداي خنده ي او ناخواسته لبخند زد..
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زن با من من گفت:
چشماش چي..چشماش چپ نيست يکم؟حبيب با تعجب به او نگاه کرد
زن موهاي طالييش را که بيرون آمده بود به زير روسري برد و گفت:
آخه ميدونين..ديروز همسايه پايينيمون گفت که به نظرش چشم بچم انحراف دارهحبيب بچه را که بيتابي ميکرد بغل کرد و گفت:
خانوم بچه ي اولته نه؟زن با لبخند گفت:
بلهببينيد خانوم..به نظرم شما روي کودکتون حساسيت الکي داريد..بچتون کامال سالمه..انقدر نگراني بي موردهواقعا
زن کودکش را از حبيب گرفت و گفت:
ممنونم آقاي دکتر..ولي دست خودم نبود..دلم شور زدحبيب هم با صداي آرامي جواب داد:
خواهش ميکنم..بعد از خداحافظي از او  ،کيفش را برداشت و رو به سهند گفت:
پاشو بريمسهند با خنده گفت:
به نظرم خودش مشکل داشت نه بچشحبيب با اخم گفت:
اينطوري حرف نزن..نگران بچشه خب...قبل از اينکه از در خارج بشوند حبيب به سمت سهند برگشت و گفت:
-کاش يکم از اون بچه ياد بگيري
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سهند خنديد ..کف دستش را نشان داد و گفت:
از اون نيم وجبي چي بايد ياد بگيرم؟؟؟؟؟؟؟حبيب جدي نگاهش کرد و گفت:
يکم بيخيال بودن.....خنديدن..سعيد رو به سهند که به ميز نزديک مي شد گفت:
بشينين يه دقيقه..اومده بوديم خودتون را ببينيم..همش تو آشپزخانه ايدسهند روي صندليش نشست و گفت:
مسخره.....نوشابه ،کوکا سفارش دادم...ميخوريد که..سعيد خنديد و گفت:
همچين گفتي مهموني که فکر کردم تو خونت يه سفره انداختي از اين سر تا اون سر..سهند لبخند زد و گفت:
حاال بده اوردمت جاي به اين باحالي دارم بهت شام بدمسعيد خنديد و گفت:
حاال کي پلوي عروسيتو ميخوريم؟سهند در حالي که با فاکتور در دستش بازي ميکرد جواب داد:
ديگه نميدونم ..کم ميارم بعضي وقتهاحبيب گفت:
ولي سهند..از من ميشنوي همين روزهاست که بله رو ميگيري ...خيلي نرم تر شدهسهند به اتفاقات اين چند وقت فکر کرد..حبيب راست ميگفت..شادي خيلي منعطف تر شده بود..هرچند هنوز هم
به حرفهايش گوش نميکرد اما ميدانست که حداقل کمي برايش مهم شده..
سعيد گفت:
خانوادش چي؟ ..اونا موافقن؟-ظاهرن که موافقن..هرچند باباش کلي با شغلم مشکل داشت..چند بارم اومد اداره..
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سعيد با بهت گفت:
اومد اداره؟ببين من يه ماه ماموريت بودم ،چه اتفاق هايي که نيافتادهباباش گفت اگه شادي موافق باشه ديگه حرفي نداره..ولي ميدونم ته دلش ميخواد که شادي نه بگهسعيد گفت:
مردم از گشنگي..چقدرطولش ميدن تا غذا رو بيارنو کمي نان خورد..
حبيب با ماليمت گفت:
نگران نباش بابا..يه مدت ديگه بهش وقت بده ...من مطمئنم که قبولت ميکنهسهند سرش را پايين انداخت و با حرص گفت:
بدبختي منم همينه که ديگه فرصتي ندارم...باباش گفت اگه تا آخر همين ماه باز هم شادي قبول نکنه ،ديگه حقندارم طرفش برم..
سعيد با دهان پر گفت:
همين ماه؟؟؟؟يعني ...يعني..تا دو هفته ديگه؟سهند چنگي به موهايش زد و گفت:
دارم ديوونه ميشم..همه زندگيم رو هواست..اون از کارم اينم از زندگيم.با آمدن غذاها حرفش نصفه ماند..
سعيد با ولع مشغول خوردن شد...
اما حبيب با جديت به سهند نگاه کرد و گفت:
هرچي قسمت باشه همون ميشه..نگران نباش پسرشادي در ايستگاه اتوبوس نشسته بود و با نگاهي مات به مردمي که با عجله سوار و پياده مي شدن نگاه مي
کرد...از صبح زود از خانه اش بيرون زده بود و بيخيال کالس هايش به خيابان ها زده بود....
گاهي با تاکسي گاهي با اتوبوس و حتي پياده خيابان هاي شهر را از باال تا پايين گز کرده بود...
نفس عميقي کشيد و از جاش بلند شد...
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در حالي که سعي ميکرد چادر را روي سرش نگه داره وارد حرم شد سالم داد...با اينکه اهل کرج بودن ولي از
بچگي با مادرش زياد به امام زاده صالح ميوميد..............اين مکان هميشه براش ارامش خاصي داشت...
بعد از زيارت آروم گوشه اي نشست و چادرش را روي پاهاش انداخت..
هميشه هرجا که زيارت ميرفت عادت داشت گوشه اي بشينه يا توي صحن راه بره و فکر کنه....
گوشيش زنگ خورد....
اين بار سهند بود....
از صبح هرکي بهش زنگ زده بود جواب نداده بود...خيلي به اين تنهايي احتياج داشت.........
وقتي از حرم اومد بيرون هوا ديگه تاريک شده بود...
چادر را به مسئول چادرها تحويل داد و بيرون امد....
برعکس پريشوني که وقت اومدن به حرم داشت حاال در دلش آرامش خاصي حس ميکرد و لبخند يه لحظه از
لبهاش نمي رفت..
گوشيش را که روي سايلنت گذاشته بود از کيفش بيرون آورد..
 71ميس کال18....مسيج..تا اومد مسيج اول را بخونه شماره ي سهند روي صفحه گوشيش افتاد...
اين بار سريع جواب داد..
بله..صداي نفس نفس زدن هاي سهند مي اومد...
شادي دوباره گفت:
بله..اين بار صداي گرفته ي سهند به گوشش رسيد
الو؟..الو شادي؟شادي با همان لبخند گفت:
بله..ميشنوم..بگواين بار سهند منفجر شد:
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کجايي تو از صبح؟شادي وسط داد و فرياد هاي سهند آمد و گفت:
ميشه بياي دنبالم؟من تجريشم..سهند دوباره داد کشيد:
چرا از صبح هرچي زنگ ميزنم جواب نميديشادي نفس عميقي کشيد و گفت:
من منتظرتم.زود بيا ( و قطع کرد)شادي که ديگر حوصله اش سر رفته بود با شنيدن صداي زنگ موبايلش با ذوق از جايش پريد...
بله؟کجايي؟ من رسيدمشادي نگاهي به اطرافش انداخت و گفت:
من توي اين پارک کوچيکم...رو بروي اين آموزشگاه زبانه..
سهند نگاهي به اطراف انداخت و گفت:
ديدمت..و ماشين را جلوي شادي برد..
شادي جلو رفت و گفت:
سالم..سهند چشم غره اي به قيافه ي خندان او رفت و گفت:
سالم..بيا بشينشادي هيجان زده گفت:
نه..تو بيا پايين تو اين پارکه بشينيم..ميخوام باهات حرف بزنمسهند نگاهي به اطراف انداخت و با بداخالقي گفت:
-اينجا پارک ممنوعه..بشين ميريم يه جاي ديگه
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شادي باشه اي گفت و سريع سوار شد..
سهند در حالي که راهنما ميزد گفت:
گشنته؟ ميخواي بريم شام؟شادي گفت:
آره..چه جورم ...ناهارم نخوردم..و وقتي سهند برگشت و با اخم نگاهش کرد توضيح داد:
خب آخه خيلي پول برنداشته بودم..کارت اعتباريمم خونه جامونده بود..سهند با حرص گفت:
ميشه بگي از صبح کجا بودي؟و بلندتر داد زد:
ميدوني چقدر نگرانت شده بودم..رفتم دانشگاه..آتليه..تو فکر نميکني که..شادي حرفش را قطع کرد و با نگاهي مظلومانه گفت:
باور کن به اين تنهايي احتياج داشتم..سهند با خشم نگاهش را از او گرفت و ديگر حرفي نزد..اما صداي نفسهاي بلندش نشان ميداد هنوز هم عصباني
است..
کمي بعد شادي گفت:
لطفا بعد از اون چراغ نگه دار ..اينجا يه جا ميشناسم بريم شام..خيلي عاليه..*****************
سهند نگاهي به در و ديوار هاي کاشي شده و سقف پر ترک مغازه انداخت و زيرلب گفت:
اينجا چيش عالللليهه؟شادي لبخند ماليمي زد و گفت:
حاال بيا بشين..بهت ميگم..سهند با اکراه روي صندلي هاي بلند پشت شيشه نشست...
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نور چراغ هاي پشت شيشه که چشمک زنان " اغذيه فروشي گلرخ" را نشان ميدادند ،در صورتشان مي افتاد....
شادي هيجان زده گفت:
چي ميخوري؟بندري هاي اينجا معرکسسهند با بيتفاوتي جواب داد:
مغزو ترجيح ميدمشادي با قيافه اي درهم سرش را تکان داد
سهند خنديد و گفت:
 چيه؟شادي شکلکي در آورد و گفت:
بدم مياد*********************
سهند احساس کرده بود که امشب چيزي در شادي فرق کرده...
با اينکه تک تک لحظات ان شب در کنار شادي و خنده هايش  ،مثل يک خواب شيرين مي ماند اما حسي او را
ميترساند...
مدام اين فکر که شادي ميخواهد امشب با او براي هميشه از او خداحافظي کند عذابش ميداد...ميدانست که اگر
شادي اين بار هم او را نخواهد ،براي هميشه از دستش ميدهد..
از پشت شيشه نگاهي به خيابان شلوغ انداخت...
االن در کنار شادي شايد برايش همين خيابان شلوغ زيباترين صحنه ي دنيا بود..اما ميدانست بدون شادي باز هم
اين خيابان ،همان خيابانهاي شلوغي ميشوند که او را به سرگيجه و خستگي ميکشانند...
بغضي را که راه گلويش را بسته بود پشت سرفه اي مخفي کرد و گفت:
شادي..ميخواي چيزي به من بگيشادي با لبخند گفت:
آره..حاال غذاتو بخور بعد ميگمسهند ساندويچ نصفه اش را کنار گذاشت و جدي گفت:
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حرفتو بزنو نگاهش را از شادي دزديد..
اما قبل از اينکه شادي جوابش را بدهد گفت:
اين بار قول ميدم هر تصميمي بگيري عمل کنم..ولي..اما بغض نگذاشت که باقي حرفهايش را بزند..
شادي که حاال کمي خجالت زده و دستپاچه بود من من کنان گفت:
من نميدونم چه جوري بهت..سهند که ديگر تحمل شنيدن نداشت سرش را تکان داد و گفت:
فهميدم..فهميدم..و قبل از اينکه در جمع اشکهايش بريزد از صندليش پايين آمد تا زودتر برود..
شادي با بهت صدايش زد:
سهند..سهند با چشمهاي اشکيش نگاهش کرد و با لبخند گفت:
جانم؟..ايرادي نداره خانومم...من..ديگه مزاحمت نميشم..باور کن..شادي هم که کم کم داشت از صداي گرفته ي سهند بغض ميکرد آرام گفت:
من منظورم اين نبود...سهند شک زده نگاهش کرد...
وقتي شادي به آرامي به رويش لبخند زد ،بلند خنديد...شادي هم...
هر دو در حالي که چشمهاي خيسشان برق ميزد،آرام مي خنديدند...
نور چراغ هاي پشت شيشه که چشمک زنان " اغذيه فروشي گلرخ" را نشان ميداد ،به بزمشان نور مي پاشيد...
شادي لب پنجره ي خانه ي کوچکش نشسته بود و به ديروز و فرداهايش فکر مي کرد...
دستش را روي جلوي صورتش گرفت و به حلقه ي ظريفش خيره شد....نفس عميقي کشيد و پيشاني اش را پنجره
چسباند..
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پسرجواني از کوچه رد مي شد..با خودش فکر کرد" يعني اين هم کسي را دوست داره؟"
آن روز با اينکه سه کالس مهم داشت دانشگاه نرفته بود...انقدر اين چند روز همه چيز سريع اتفاق افتاده بود که...
پاهايش را روي شکمش جمع کرد..
با انگشتش حلقه را تاب داد...
حتي دستهايش هنوز به اين حلقه ي ظريف عادت نکرده بودند چه برسد به خودش...
قرار شده بود که جشن نامزدي نگيرند چون سهند ميخواست تا چند ماه ديگر عروسي را بگيرد و او را به خانه اش
ببرد..
شادي احساس ميکرد درون رودخانه ي زندگيش افتاده و با سرعت همراه آن ميرود..
شايد براي همين آن روز را در خانه مانده بود...
ميخواست در اين رودخانه ي شلوغ ،سنگي پيدا کند که بتواند روي آن بايستد .........
به خودش مرخصي داده بود تا به دور از محيط شلوغ بيرون و در امنيت خانه ي کوچکش چند لحظه بايستد تا
ببيند اصال کجاست؟..
اضطراب داشت....پشت اين حلقه با تمام سادگيش هزار معني و مسئوليت و فکر و خيال خوابيده بود و شادي
نميدانست که چه ميشود..
نگاهي به خانه ي به هم ريخته اش کرد...با خودش گفت" من هنوز از پس کاراي خودمم برنيومدم"...
شغل سهند هم که بحثي جدا بود و شادي ميدانست با آن شغل خطرناک زندگي نرمالي نخواهد داشت...
هرچند که تا االن همه چيز آرام بود..
هرچند که اين حلقه ي بدون نگين خيلي ساده به نظر ميرسيد.....
با صداي زنگ تلفن به خودش آمد..از لب پنجره پايين پريد و به شماره نگاه کرد....سهند بود...
لبخند زد..شايد نميدونست فردا چي ميشه ..شايد از خودش ميترسيد...يا شايدهاي ديگه..
اما از يه چيز مطمئن بود و زمزمه وار گفت:
عاشق اين بداخالق پشت خطم!شادي لبخندي زد و جواب داد:
-بله؟
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صداي عصبي و کالفه سهند به گوشش رسيد:
الو؟شادي کجايي تو؟مگه دانشگاه نداشتيشادي در دلش خنديد و گفت:
اول سالم بداخالق..بعدشم حوصله نداشتم نرفتم..سهند منفجر شد:
خب چرا اون موبايلتو جواب نميدي..اااااااهشادي دلخور شد و گفت:
خب بابا ..حاال مگه چي شده؟سهند گفت:
تازه ميگي چي شده؟ يه ساعته اينجا دم در دانشگات معطلم...و غرغرکنان ادامه داد:
تازه گشنمم هست..شادي کوتاه خنديد و گفت:
اوه..بگو پس...از دانشگاه تا خونه ي من که راهي نيست سهند..بيا اينجا ميريم ناهارسهند با شوخي گفت:
پس تو به چه دردي ميخوري؟يه چيزي بپز ديگهشادي خنده اش را کنترل کرد و گفت:
برا من کوبيده بگير..باي باي..سهند مردانه خنديد و گفت:
بچه پرو..فعالشادي سريع گوشي را قطع کرد و مشغول جمع کردن بساط نقاشي اش شد...دلش نميخواست قبل از تمام شدن
نقاشي اش آن را به سهند نشان بدهد...
تابلو را با احتياط باالي کمدش جا داد و به هال برگشت..
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دستش را به کمرش زد و با افسردگي آه کشيد...انقدر به هم ريخته بود که انگار بمب آنجا منفجر شده...
از دانشگاه تا اينجا با ماشين پنج دقيقه هم راه نبود..آرزو کرد که سهند در رستوران معطل شود تا به کارهايش
برسد...
نگاهي هم به خودش انداخت...تاپي ساده با دامن بلند بنفش تا مچ پاهايش..بد نبود..
کمي برق لب زد و روي موهايش را سر سري شانه کشيد..
به هال برگشت و بدو بدو هر چيزي که بدستش مي آمد را مرتب ميکرد...
ميدانست سهند اين وضع را ببيند باز هم تيکه بارانش ميکند...
با صداي زنگ انگار سوت پايان بازي زده شد...شادي در را باز کرد و براي بار آخر نگاهي به هال انداخت...آن هم
بد نشده بود..
سهند که حاال به جلوي در رسيده بود،سالم کرد..شادي هم با لبخند جوابش را داد و کيسه غذاها را از دستش
گرفت..
سهند خنديد و گفت:
چرا انقدر نفس نفس ميزني؟صورتتم سرخهشادي سعي کرد عادي باشد و گفت:
جدي؟..سهند در را بست و با صداي آرامي گفت:
آره...خيلي هم خوشگل شديشادي خجالت زده نگاهش را دزديد...
سهند روي صورتش خم شد...شادي هيجان زده نفس نفس ميزد اما خودش ا عقب نکشيد..سهند انگشتش را روي
صورت شادي کشيد و سر آن را را که سبز شده بود جلوي چشمهاي شادي آورد و گفت:
قبلنا سرخاب بود...االن سبز مده؟شادي که فهميد سهند سرکارش گذاشته دلخور به آشپزخانه رفت...غذاها را روي اپن گذاشت ..
شير آب را باز کرد و با حرص صورتش را شست..
اصال نفهميده بود که بود صورتش رنگي شده..
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سهند از پشت بغلش کرد اما شادي خودش را از بغل او بيرون کشيد...سهند دوباره به زور بغلش کرد ...سرش را
بوسيد و گفت:
شوخي کردم..قهر نباششادي عادي جواب داد:
برو بشين برات چايي بيارمچايي نميخوام..خيلي گشنمه...شادي بدون حرف زيرانداز و سفره را در هال پهن کرد..
دوباره برگشت و سطل ماست و دو ليوان هم آورد ..
وقتي سفره کامل شد رو به سهند که صورتش را ميشست گفت:
سهند بيا..هر دو انقدر گشنه بودند که بدون حرف مشغول شدند...
شادي گفت:
آخي...تازه فهميدم چقدر گشنم بود..دستت درد نکنهتو که نصفه خورديآخه خيلي زياد بود..بقيش را شب ميخورمسهند وقتي تا آخرين قاشق غذا و ماستش را خورد بلند شد و گفت:
مهر بهم ميدي؟شادي لبخندي زد و سريع جانمازش را بدستش داد..
سهند به اتاق شادي رفت و در را بست...شادي که ميدانست سهند دوست دارد موقع نماز خلوت کند،او را به حال
خودش گذاشت و مشغول جمع کردن سفره شد..
کار سفره تمام شد اما سهند هنوز از اتاق بيرون نيامده بود..شادي آرام از الي در نيمه باز داخل شد ..
سهند روي تختش خوابيده بود و ساعدش را روي پيشاني اش گذاشته بود....
شادي با صداي آرامي گفت:
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سهند چايي گذاشتم...مگه نميخواي برگردي اداره؟سهند با صداي بمي جواب داد:
خيلي خستم..يه ساعت ميخوابم بيدارم کن..شادي دلخور لبهايش را جلو داد...دلش ميخواست با او حرف بزند...اما وقتي خستگي او را ديد آرام از اتاق بيرون
رفت و در را بست..
کتابي که تازه شروع کرده بود را برداشت و خودش را روي کاناپه انداخت...
انقدر فضاي خانه ساکت و آرام بود که خودش هم به خواب رفت...
کمي بعد سهند از خواب پريد...نگاهي به ساعتش انداخت...
هنوز يک ساعت نشده بود اما ديگر خوابش هم نميبرد...از اتاق بيرون زد و چشمش به شادي افتاد که روي کاناپه
خوابش برده...
لبخندي زد و به آشپزخانه رفت...براي خودش چايي ريخت و زير کتري را خاموش کرد..
همانطور که چايش را ميخورد به شادي که موهايش روي صورش ريخته بودند نگاه ميکرد...
آفتابي که روي کاناپه افتاده بود پوست سفيد و موهاي روشنش را درخشان نشان ميداد..
سويچش را برداشت ..کنار شادي زانو زد و آرام پيشاني اش را بوسيد و بلند شد..
شادي که بيدار شده بود آرام گفت:
نروسهند با خنده به طرفش برگش و گفت:
اينجوري ميخواستي منو بيدار کني؟شادي جوابش را نداد...دستهايش را دور گردن سهند حلقه کرد ...صورتش را در گردن او فرو کرد و با صداي
آرامي دوباره گفت:
نروسهند او را در آغوشش کشيد..سرش را چند بار بوسيد و او را دوباره خواباند..
دستش را گرفت و با ماليمت گفت:
-خودمم ميخوام بمونم ولي ديرم ميشه عزيزم..چاره اي ندارم
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شادي چشمهاي بسته اش را باز نکرد...دست سهند را فشار داد و با ناراحتي گفت:
باشه.مواظب خودت باشسهند لبخند زد..چشمهايش را بست و پشت دست کوچکش را با لذت بوسيد و آرام از خانه بيرون رفت..
شادي قبل از اينکه دوباره به خواب برود صداي سهند را شنيد که ميگفت:
شادي من درو از پشت قفل ميکنم.خدافظ.آخ جووووووووووووووووووووندوباره ورجه وورجه کرد و جيغ خفه اي کشيد:
آخ جون.آخ جون.آخ جوننيلوفر خيره نگاهش کرد و شادي توضيح داد:
آخه اصال حوصله ي اين کالسه رو نداشتم ....محبوبه گفت:
اه..بيخودي اين همه راه اومدم..خب خبر ميدادن کنسلهالناز بيحوصله گفت:
يه دفعه اي شده مثل اينکهنيلوفر نگاهي به ساعتش انداخت و گفت:
محبوبه پايه باش ديگه....االن تازه ساعت ده و نيمه...ميريم ميگرديم،ناهاره رو ميزنيم و ميريم خونهمحبوبه:
خب بريم ناهار..ولي آخه دربند چرا؟شادي به بازوي محبوبه زد و گفت:
ميدوني دربند تو پاييز چقدر قشنگه؟ اين همه راه بريم برا يه ناهار؟الناز :
-با ماشين من ميريم ديگه...االن ميخواي بري خونه چيکار خب؟
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قبل از محبوبه شادي گفت:
محبوبه ميادو بازويش را به طرف در کشاند..
نيلوفر با شوخي گفت:
تو نميخواي از آقاتون اجازه بگيري اول؟شادي با بي حواسي گفت:
ها؟نه بابا....سر کار االن و جيغ کشيد:بياااين ديگه!**********************
شادي سرش را روي شانه ي نيلوفر گذاشت و چشمهايش را بست....چهار نفري روي تخت رستوراني نشسته
بودند...هوا خنک و ابري بود و درختان قرمز ونارنجي غوغا ميکردند..
نيلوفر گفت:
بد نگذره؟شادي لبخند محوي زد و گفت:
عالي بود ،حيف که دوربين نياورديم فقطمحبوبه نگاهي به ساعتش انداخت و گفت:
بچه ها دو شد..بريم؟شادي با همان چشمهاي بسته جواب داد:
فکر کن تازه االن بايد کارگاهمون تموم ميشدالناز پکي به قليان زد و گفت:
اينم ديگه جون نداره...بچه ها من سردمه شما چي؟نيلوفر:
-آره..اينجا خيلي سرد شده..
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گوشي شادي در جيب ژاکتش لرزيد...بي حال آن رادراورد ...سهند بود..
در حالي که هنوز به نيلوفر تکيه داده بود جواب داد:
سالمسهند با لحن مهرباني گفت:
سالم عزيزم...کجايي؟شادي ذوق زده گفت:
دربند!و قبل از اينکه بگويد جايت خالي ،داد سهند او را پراند:
مگه صبح نگفتي ميري دانشگاه،اونجا چه غلطي ميکني؟شادي اخمهايش را درهم کشيد و گفت:
خب استادنيومد کالس کنسل شدسهند بدتر داد کشيد:اون وقت براي خودت پاشدي رفتي دربند؟شادي کم کم داشت بغض ميکرد ..با اينکه دوستانش وانمود ميکردند که حواسشان به او نيست ولي صداي داد
سهند انقدر بلند بود که بشنوند...کفشهايش را کج و کوله پوشيد و کمي از انها فاصله گرفت
چرا جواب نميدي؟شادي با صدايي که کمي ميلرزيد گفت:
خب دوستام اومدن منم ..صداي سعيد از پشت خط مي آمد:
سهند بيا اينو ببين..سهند عصبي گفت:
من بايد برم.تا نيم ساعت ديگه خونتي.رسيدي از شماره ي خونه به من زنگ ميزني(.و قطع کرد)شادي کفشهايش را درست پوشيد و با چهره اي گرفته رو به الناز گفت:
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ميشه برگرديم؟آره ديگه ..بريم..در راه برگشت همه سعي کردند عادي رفتار کنند و دوباره انقدر حرف زدن و شوخي کردند که شادي سرحال
شد....الناز صداي آهنگ ماشين را باال برد و شروع به قر دادن کرد....
محبوبه با تشر گفت:
زشته..سنگين باشو نيلوفر گفت:
خفه شيدميخوام بخوابمو شادي فکر کرد چقدر عاشق اين جمع خل و چل دوستانش هست...
**************
تا به خانه رسيد به سمت تلفن دويد و شماره ي سهند را گرفت..
با اولين بوق جواب داد:
بله؟شادي از لحن خشکش دلش گرفت و کوتاه گفت:
سالم..من رسيدم...باشه..من غروب ميام پيشت.خدافظ.شادي گوشي را گذاشت...مقنعه اش را از سرش کشيد و سعي کرد فراموش کند که چقدر لحن سهند....
آه کوتاهي کشيد
خيلي خب اونجوري نگاه نکن..سهند هيچ تغييري در حالتش نداد..
در حالي که دستهايش را روي دو دسته ي مبل گذاشته بود نگاه خيره اش را به شادي که روي مبل مقابلش
نشسته بود ،دوخته بود
شادي پاهاي ظريفش را باال کشيد و چهار زانو نشست...غرغر کنان گفت:

185

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

مگه بازجوييه؟زير نگاه سنگين سهند معذب بود و مدام وول ميخورد
سرش را کج کرد که باعث شد موهاي بلندش تاب بخورند..با صداي آرامي گفت:
بابا من که همه چيو تعريف کردم ..استاد نيمومده بود بعدش الناز گفت بريم ناهار دربند..بعدم زود اومدم خونهديگه
سهند تنها يکبار پلک زد..
شادي خودش را محکم به پشتي مبل کوبيد و گفت:
خب چرا هيچي نميگي؟من ديگه نميدونم چي بگم؟حداقل يه آره ،نه بگو بفهمم چي ميخواي آخهسهند ماهرانه لبخندش را خورد..
شادي نفس عميقي کشيد و گفت:
خب معذرت ميخوام بدون اجازت رفتم ..آخه فکر کردم سرکاري..مزاحمت نشم هي زنگ بزنم..باز هم شادي بود و نگاه بيروح سهند..
شادي گفت:
نخير...اين ول کن نيست...................
معذرت ديگهسهند نفسش را بيرون داد و خشن گفت:
هرچند بهانه هاتو قبول ندارم اين بارو بيخيال ميشم..يه قرارم بايد بگذاري دوستتاتو ببينم چه جورينشادي از اينکه باالخره سهند به حرف آمده بود ذوق کرد و گفت:
ميشه من بيام اون ور؟و به مبل بزرگي که سهند روي آن لم داده بود اشاره کرد..
سهند با جديت گفت:
-نخير
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شادي دوباره پکر شد و دست به سينه سرجايش نشست...انگار سهند سر صلح نداشت و فعال مرزها بسته بود!
سهند بدون اينکه لحظه اي نگاه سنگينش را از روي او بردارد در دل قربان صدقه ي او ميرفت...
تي شرت و شلوارک صورتي کمرنگي به تن داشت و موهايش آزادانه روي شانه هايش ريخته بود..
سهند که ديگر دلش نميامد او را بيشتر اذيت کند لبخندي زد و گفت:
حاال چطور بود؟شادي سرش را باال آورد..وقتي لبخند کمرنگ سهند را ديد ،شير شد و خودش را روي مبل انداخت...دو زانو
مقابلش نشست و با هيجان همه چيز را تعريف کرد...
کمي بعد وقتي شادي روي پاهايش نشسته بود اصال يادش نمي آمد اين دشمن فسقلي چطور به جبهه اش نفوذ
کرده بود .................
نيلوفر به بازوي شادي زد و گفت:
کجايي؟زود غذاتو بخور بريم يه ذره خير سرمون درس بخونيمشادي کمي با غذايش بازي کرد و گفت:
اه...مگه مدرسه هست که هنوز مهرتموم نشده امتحان داره ميگيره..نيلوفر شانه اي باال انداخت و گفت:
زو د بخور بريم...چند تا از بچه ها ميخوان يه دور خالصه رو باهم بخوننشادي قاشقش را ول کرد و گفت:
دوست ندارم...قرمه سبزي هاي سلف خوشمزه نيست...نيلوفر لبخندي زد و بدجنسانه گفت:
وقتي هر روز با سهند ميري بيرون رستوران غذاهاي خوب خوب ميخوري معلومه که اين غذاها بهت مزه نميدهشادي با بهت گفت:
چي ميگي تو برا خودت؟!!باورت ميشه سه روزه نديدمش حتي؟همش سر کارشهاوه..اوه..نزن حاال..چه دل پري داشتي..هنوز هيچي نشده پشيمون شدي؟شادي با لبخند کمرنگي گفت:
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ديوونه!...اتفاقا سهند خيلي خوبه ولي...نيلوفر خيره نگاهش کرد و گفت:
ولييييي؟شادي به نقطه ي نامعلومي خيره شد و زمزمه وار گفت:
حس ميکنم يه چيزي اين وسط ها درست نيست..********************
سهند با صورتي قرمز داد کشيد:
پس تو اونجا چه غلطي ميکردي ياسر؟ياسر اخم کرد و گفت:
سهند ما تقريبا ردش را زديم فقط..سهند حرفش را قطع کرد و با لحن تمسخرآميزي داد زد:
فقط...فقط...و بلندتر غريد:
بازهم فقط..سعيد به ياسر اشاره کرد که جدي نگيرد..
سهند دوباره روي صندليش نشست و دستهاي لرزانش را به صورتش کشيد...
سريع ولي قاطع گفت:
کار شماها نيست...خودم ميرم دنبالشياسر گفت:
سهند من بهت قول ميدم تا دو ماه ديگه گرفتيمش..سهند با لحن بدي جواب داد:
تو اگه ميخواستي کاري کني تا االن کرده بودياين بار ياسر با صورتي برافروخته از جايش بلند شد و از اتاق سهند بيرون زد..
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سعيد که ميدانست سهند ديگر تصميمش را گرفته و منصرف نميشود ،گفت:
منم باهات ميام..سهند که کمي آرامتر شده بود با سر تاييد کرد و گفت:
فقط نميدونم چه جوري شادي را راضي کنم؟دو مااااااه؟اين شادي بود که با صداي بلند داد زده بود...
سهند سرش را کمي جلو برد و گفت:
آرومتر باش شادي جان..زشته نگاه ميکننشادي با ناراحتي گفت:
برام مهم نيست..سهند گازي به پيتزايش زد و گفت:
غذاتو بخور حاال..شادي بغض کرده فقط نگاهش کرد ...
سهند پيتزاي در دستش را روي بشقاب پرت کرد و گفت:
باور کن منم نميخواستم اينجوري بشه..ولي مجبورم..اين ماموريت فقط کار خودمهاين ماموريت چيه که انقدر برات مهم شده؟همون پرونده ي شاکريشادي با دستهايش موهايش را پشت گوش فرستاد و حرفي نزد...طبق معمول شالش در حال افتادن بود ولي
سهند ميدانست که شادي در موقعيتي نيست که نصيحت بشود..
نفس کالفه اي کشيد و گفت:
اگه ديگه نميخوري بريم..شادي بدون حرف بلند شد و جلوتر از او از در بيرون رفت..به در ماشين تکيه داد و در حالي که منتظر سهند بود
به زوج هايي که در فست فود نشسته بودند نگاه ميکرد..
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در يک ميز دو نفره پشت شيشه دختر و پسر جواني نشسته بودند که يک لحظه خنده از لبهايشان نميرفت...
سهند که تازه به کنار او رسيده بود رد نگاهش را دنبال کرد و آن دو را ديد...
از نگاه غمزده ي شادي به آنها همه چيز را خواند..رو به شادي که اصال متوجه او هم نشده بود با لحن خشني گفت:
بشين بريم ديگه...وايسادي چي رو نگاه ميکني؟شادي فقط چند لحظه نگاهش کرد و آرام سوار شد...
سهند ماشين را روشن کرد و به سرعت از آنجا دور شد...
حق را به شادي ميداد و در واقع از خودش عصباني بود...نگاه خيره شادي به آن زوج بدجور آزارش داده بود..
کمي بعد با صداي بمي گفت:
شادي جان درکم کن..شادي سرش را به سمت او برگرداند و گفت:
تو چرا منو درک نمکني سهند؟ هنوز دو هفته از نامزديمون نگذشته ميخواي دو ماه منو بگذاري و بري؟سهند ديگر حرفي نزد...ميدانست که نميتواند هيچ جوره دل شادي را به دست آورد...
جلوي در خانه ي شادي ايستاد و ماشين را خاموش کرد...
نيمه شب بود و کوچه در در تاريکي وسکوت ...
سهند نگاهش را به جلو دوخت و آرام گفت:
من فردا صبح زود بايد برم...سعيدو تهران نگه داشتم..اگه کاري داشتي به او بگو..سپردم هواتو داشته باشهشادي به سمتش چرخيد و با بغض گفت:
تو از قبل تصميمتو گرفته بودي؟نه؟و اشکهايش به صورتش ريخت...
سهند در حالي که نگاهش را ميدزديد سکوت کرد..
شادي که ديگر تحمل نداشت زير لب خداحافظي کرد و سريع پياده شد...
بدون اينکه دوباره به سهند نگاه کند داخل خانه شد و در را بست..
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دستش را روي دهانش گذاشت و با صداي بلند گريه کرد...از همان لحظه هم ميتوانست دلتنگيش براي سهند را
حس کند!
چرا نميخوري مادر؟نکنه دوست نداري؟شادي سريع لبخندي زد و گفت:
ميخورم..خيليم خوشمزسو قاشقي از زرشک پلو در دهانش گذاشت...
آن روز مادر سهند او را براي ناهار دعوت کرده بود و با وجود اينکه دلش نميخواست برود،قبول کرده بود....هرچند
با آنها رابطه ي خوبي داشت اما در نبود سهند کمي معذب بود...
مريم خانوم با ماليمت گفت:
اين پسره ي بيمعرفت که به ما يه زنگ نزده تا حاال..حالش خوبه؟شادي نگاهش را دزديد و با صداي غمگيني گفت:
به من هم زنگ نزده..حاج محمد که متوجه ناراحتي شادي شده بود گفت:
حتما نتونسته..تازه يه هفتست رفته ..شادي سريع گفت:
شش روزو حتي اگر ميخواستند ميتوانست ساعت و دقيقه اش را هم بگويد..
حاج محمد گفت:
دخترم بايد سهندو ببخشي..اگه پرونده ي هرکي غير از شاکري بود مطمئنم نميرفت..خودت ميدوني که اينپرونده چقدر براش مهمه.
شادي صادقانه گفت:
نه راستش..سهند به من گفته که هيچ وقت از کارش باهام صحبت نميکنه ..اين پرونده راجع به چي هست؟پدر و مادر سهند نگاهي با هم رد و بدل کردند که شادي از آن سر در نياورد..
حاج محمد ظاهرش را حفظ کرد و گفت:
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 يه باند مواد مخدر....شادي که جديدا خيلي بيحوصله بود ديگر دنباله ي بحث را نگرفت...
کمي با ساالدش بازي کرد و در آخر گفت:
ممنونم..خيلي خوشمزه بود..مريم خانوم با مهرباني جواب داد:
نوش جان مادر...تو که چيزي نخوردي..شادي لبخندي زد و ظرفها را جمع کرد تا به آشپزخانه ببرد..
مريم خاونم سريع دستش را گرفت و گفت:
تو برو بشين...نميخواد دست بزنيشادي در حالي که ظرف مرغ را به آشپزخانه ميبرد گفت:
من اينجوري راحتترم..مريم خانوم هم بشقاب ها را برداشت و دنبالش به آشپزخانه رفت..
بعد از اينکه کار جمع کردن ظرفها تمام شد ،مريم خانوم سيني برداشت و مشغول ريختن چايي از سماور روي گاز
شد..
بليز بافتني با دامن مشکي پوشيده بود...موهاي کوتاه و طالييش که صورت دوست داشتنيش را قاب گرفته بودند
سنش را کمتر از آني که مادر سهند باشند نشان ميداد...
شادي در حالي که به صورت مريم خانوم خيره شده بود با لحني بچگانه گفت:
شما خيلي خوشگلي!مريم خانوم خنده ي ريزي کرد و گفت:
چشات قشنگ ميبينه دخترم..شادي زمزمه کرد ..دخترم..
اصال از اينکه مادر سهند را مريم خانوم صدا ميکرد راضي نبود..براي همين از فرصت استفاده کرد و گفت:
-ميشه من شما را مامان صدا کنم..؟
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مريم خانوم با اين حرف سريع سرش را باال گرفت که باعث شد کمي آب جوش روي دستش بريزد..استکان را روي
ميز گذاشت و دستش را زير شير آب گرفت..
شادي که دستپاچه شده بود با نگراني گفت:
چي شد؟ ...يخ بيارم؟..مريم خانوم نگاهي به دستش انداخت و گفت:
نه..خوبه..شادي که بي اختيار بغض کرده بود گفت:
حرف بدي زدم؟مريم خانوم چند لحظه نگاهش کرد...بعد محکم او را در آغوش کشيد و گفت:
نه ...نه....دخترم..نهو شادي نميدانست که چقدر براي او شيرين بود که دوباره مامان دختري باشد.....
مريم خانوم اشکهايش را پاک کرد و با صداي لرزاني گفت:
خيلي خوشحالم..و دوباره شادي را بغل کرد...
شادي هم که از گريه هاي مريم خانوم بغض کرده بود حرفي نزد و در آغوشش ماند...
کمي بعد مريم خانوم خنده کوتاهي کرد و گفت:
چايي ها سرد شد..برم عوض کنم..همان موقع حاج محمد از در آشپزخانه گفت:
من ميرم يکم استراحت کنممريم خانوم سريع گفت:
چايي گذاشتم..يه استکان بخور بعد بخوابحاج محمد عينکش را برداشت  ...چشمهايش را ماليد و آهسته گفت:
-نه نميخورم..ببخشيد شادي جان..
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شادي لبخندي زد و گفت:
خواهش ميکنم..راحت باشيد..مريم خانوم دو استکان چايي براي خودشان ريخت و روي ميز کوچک آشپزخانه گذاشت..
شادي پشت ميز نشست و گفت:
دستتون درد نکنهمريم خانوم با لبخند عميقي گفت:
نوش جون مادرشادي ميتوانست احساس کند که چقدر به او نزديکتر شده...حاال از اينکه به اينجا آمده بود خوشحال بود..انگار
آنجا ميشد سهند را حس کرد و کمتر دلتنگش باشد..
مريم خانوم انگار که چيزي به يادش امده باشد با ذوق گفت:
راستي ديروز خانوم اصالني را ديدم..خانوم اصالني را که ميشناسي؟شادي لبخندي زد و گفت:
نههمسايه باالييمونه..گفت يه جاي خوب ميشناسه برا لباس عروس...آشنا دارهشادي دستي به گردنش کشيد و با خنده گفت:
االن زود نيست؟نه مادر جون..چرا زود باشه؟مگه چند ماه مونده؟ بعدا کارها ميمونه روهم هي بايد بدوييمشادي که انگار فراموش کرده بود تا چند ماه ديگر بايد به خانه ي خودش برود ،دوباره اضطراب گرفت و گفت:
راست ميگين..خيلي کار دارم..حاال ولي فکر کردم بهتره بذاريم سهندم باشه..نظر بدهشادي سري تکان داد و گفت:
باشه..وقتي شادي چاييش را خورد مريم خانوم گفت:
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ميخواي بري اتاق سهند يکم استراحت کني؟شادي با تعجب گفت:
اتاق سهند؟مريم خانوم گفت:
آره...يه وقتايي که مياد خونه ما ميره تو اون اتاقشادي پرسيد:
راستي چرا سهند با شما زندگي نميکنه..مريم خانوم با حسرت گفت:
از وقتي بچم سيما...آهي کشيد و حرفش را خورد..
از اون به بعد ما خونه قديميمون را که از سيما باهاش خاطره داشتيم فروختيم و اومديم اينجا..سهند هم مستقلشد..من راضي نبودم ولي ديگه نتونستم جلوشو بگيرم
شادي فقط توانست بگويد:
خدا بيامرزه..مريم خانوم با لبخندي تلخ گفت:
برو استراحت کن عزيزمو شادي در دلش آرزو کرد کاش مادر سهند بيشتر دعوتش کند تا بتواند کمي از دلتنگيهايش را با اتاقي که سهند
در آن بوده قسمت کند...
از دانشگاه بيرون آمد...هوا گرفته و ابري بود....دستهايش را در جيب ژاکتش فرو کرده بود و آرام آرام در پياده
روي خيابان راه ميرفت...به کوچه ي باريک کنار دانشگاه که رسيد بي اختيار ايستاد..
به ياد اول مهر افتاد که با سهند در اينجا بود ...فکر کرد که چقدر هم که داد داد ميکرد و غر ميزد ...
خنده اش گرفت...با خودش گفت "انقدر بداخالقي سهند که تو همه ي خاطراتمون داري داد ميزني"
قطره ي آبي روي صورتش چکيد...کم کم داشت باران ميگرفت..
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دوباره با قدمهاي بي جاني به راه افتاد...مدام با خودش فکر ميکرد که چرا حتي يکبار هم از او سراغي
نگرفته...بعضي وقتها نگران ميشد و بعضي وقتها هم عصباني...و بعضي وقتها که نه................هر لحظه دلتنگ .. .
اين مدت انقدر به دوستهايش دروغ تحويل داده بود که از خودش بدش مي آمد ...
هيچ کدام از دوستهايش نبايد شغل سهند را ميدانستند...براي همين هم شادي هرروز داستاني ميبافت و اگر
سوال ميکردند به آنها تحويل ميداد........بيشتر از هر وقتي احساس تنهايي ميکرد...با خودش فکر کرد که شايد
اگر خواهر سهند زنده بود ميتوانست همدم و دوست خوبي برايش باشد...
حاال باران شديد شده بود....
در آن خيابان شلوغ تنها قطره هاي باران بودند که از راز اشکهاي گرم شادي باخبر مي شدند..
*********************
تن ماهي را روي برنج ريخت..بشقابش را برداشت و به هال رفت....تلويزيون را روشن کرد تا سکوت خانه اش را
بشکند...
با شنيدن صداي زنگ موبايلش سريع بشقابش را روي ميز گذاشت و به اتاقش دويد...
با شوق و نفس نفس زنان گوشي را برداشت اما با ديدن اسم "مهتاب" دوباره همان بغض لعنتي به گلويش آمد...
حوصله ي صحبت کردن با کسي را نداشت...گوشي اش را برداشت و به هال برگشت...
قاشقي غذا در دهانش گذاشت و سعي کرد بخورد..
دوباره بشقابش را کنار گذاشت و موبايلش را برداشت...در ليستش دنبال شماره ي سعيد که سهند برايش گذاشته
بود،گشت..هرچند کمي خجالت ميکشيد که به او زنگ بزند اما اين بار انقدر آشفته بود که نميتوانست زنگ نزند...
بعد از چند بوق جواب داد..
سالم آقا سعيدسعيد با صدايي متعجب گفت:
سالم.ببخشيد شما؟شادي با خجالت گفت:
من شادي هستم..نامز..سعيد حرفش را قطع کرد و گفت:
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بله..سالم شادي خانوم..خوب هستيد؟ممنونم..سعيد با شنيدن صداي گرفته ي شادي جدي گفت:
مشکلي پيش اومده؟شادي نفس عميقي کشيد و گفت:
آقا سعيد ،من االن سه هفتس از سهند بيخبرم...ديگه دارم نگرانش ميشمنگرانش نباشين..حالش خوبهشادي با تعجب گفت:
مگه با شما تماس داره؟بله خب..ما تيممون در جريان ماموريته...خدا رو شکر خوب پيش رفته تا اينجا...شادي بريده بريده گفت:
پس چرا..چرا با من يا خانوادش تماس نميگيره؟سعيد که متوجه رنجش شادي شده بود سريع گفت:
نه..نه..اشتباه نکنيد..اونها اصال در شرايطي نيستن که بتونن تماس داشته باشن..ما هم به صورت رمزي و با باشرايط خاص باهاشون ارتباط ميگيريم..
شادي با صداي گرفته اي گفت:
پس حالش خوبه؟بله..بله..خيالتون راحت باشه..-ممنونم..ببيخشد مزاحم شما شدم.خدافظخواهش ميکنم.مراحميد.خدانگهدار.گوشي را روي مبل انداخت و کنار پنجره رفت...سرش را به شيشه چسباند و به ماه در آسمان خيره شد...
با خودش گفت"يعني اونم انقدر دلش تنگه؟"
سهندخسته و به دور از گروه در لبه ي دره اي نشسته بود و فکر مي کرد...
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صدايي او را به خودش آورد..
تو فکري جوونحاج يوسف بود...فرمانده ي تيم و البته استادش که سهند هميشه احترام خاصي به او ميگذاشت...
سهند لبخندي زد و گفت:
نگرانم حاجي ...اون زن و بچش را فراري داده..اين بار اگه از اين مرز رد بشه براي هميشه از دستمونپريده..ديگه چيزي نيست که پابندش کنه
حاج يوسف دستش را روي شانه ي سهند گذاشت و گفت:
اميدت به اون بااليي باشه...و با دستش به آسمان پرستاره ي شب اشاره کرد..
و ادامه داد:
ميدونم تو بيشتر از باند دنبال شاکري هستي..ولي يادت نره که شاکري از اون مهره درشتاس..راحت دم به تلهنميده
ميدونم..ولي با اين پايينترها ميتونيم بهش برسيم...حاج يوسف در حالي که به آسمان خيره شده بود گفت:
برگرد سهند..سهند با تعجب پرسيد:
چرا حاجي؟حاج يوسف بدون اينکه نگاهش را از آسمان بگيرد گفت:چون دلت اينجا نيست..با مسئوليت من برگرد.....اينها با منسهند محکم گفت:
نه..نميتونم..چرا؟ ما رو در حد اين مهره کوچيکها هم نمدوني؟-اختيار داري حاجي..ولي برمم دل آروم نمگيره..
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حاج يوسف در حالي که ميخنديد بلند شد و گفت:
مگه االن دلت آروم داره؟سهند تو زير دست خودم بزرگ شدي...من از چشمات همه چي رو ميخونم..سهند با لبخند سرش را پايين انداخت و حرفي نزد..
حق با استادش بود ولي نميتوانست برگردد...
وقتي حاج يوسف دور شد از جيب پيراهنش گل سر طاليي را بيرون آورد..
آن را بوسيد و محکم در مشتش گرفت...
نه...نميتوانست برگردد
شادي با خستگي قلم موهايش را کنار گذاشت...اصال از نقاشي اش راضي نبود...باخودش فکر کرد بهتر است از اول
آن را بکشد...
دستهايش را شست و آبي به سر و صورتش زد...
هنوز لباس کارش را از تنش درنياورده بود که موبايلش زنگ خورد..
با ديدن شماره ي سعيد سريع جواب داد
سالمسالم شادي خانوم خوب هستين؟ممنون.اتفاقي افتاده؟سعيد بيتوجه به حرف شادي پرسيد؟
کالستون تموم شده؟شادي با بهت گفت:
بله..چطور..من پايين دم در منتظرتونم...
شادي که حاال نگران شده بود گفت:
چي شده آقا سعيد..-راستش....راستش سهند برگشته..
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شادي با رنگي پريده گفت:
پس..پس چرا خبر نداد..چرا خودش نيومده دنبالم..سعيد بعد از مکثي طوالني گفت:
حقيقتش...سهند زخمي شده ولي نگران نباشيد االن حالش خوبه و مرخص شدهشادي که احساس ميکد دنيا دارد دور سرش مي چرخد فقط توانست بگويد:
االن ميام..سريع لباس کارش را گوشه اي پرت کرد..کيفش را برداشت و بدون اينکه به دوستانش خبر بدهد از دانشگاه
بيرون زد...
سعيد را فقط يکبار ديده بود اما قيافه اش را به خوبي به ياد مي آورد...سهند هميشه بهش ميگفت سعيد و حبيب
برادرهاي منن...
بعد از سالمي کوتاه با سعيد فوري سوار شد..
سعيد ماشين را روشن کرد ...با ديدن قيافه ي رنگ پريده ي شادي گفت:
شادي خانوم نگران نباشين...حالش خوبه خوبه...بردنش خونه ي پدرششادي که از شدت فشار عصبي سردرد گرفته بود جوابي نداد..
دوباره سعيد گفت:
اگه اجازه بديد برم براتون يه آب ميوه اي چيزي بخرم..حالتون اصال خوب نيست..شادي با صداي لرزاني گفت:
نه..نه..فقط بريد..تا خودش را نبينم آروم نميشم..سعيد نفس عميقي کشيد و گفت:
مثال من اومده بودم که شما را آماده کنم ،بدتر حالتون را خراب کردم..شادي که نميخواست جلوي سعيد گريه کند سکوت کرد و به خيابان خيره شد...
*****************
وقتي سعيد داخل کوچه پيچيد دستهاي يخ زده ي شادي به لرزش افتاد...در خانه باز بود و چند نفري از آن خارج
مي شوند..
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روي آسفالت خوني بود و معلوم بود قربوني کردند....
سعيد با ديدن چشمهاي بي قرار شادي به خودش لعنت فرستاد که انقدر بد به او خبر داده..
تا سعيد ايستاد ،شادي در را باز کرد و به خانه دويد...
خانه شلوغ بود...جمعيتي که به نظر همکاران سهند مي آمدند در حال خداحافظي بودند..
شادي در بين جمعبت دنبال چهره ي آشنايي ميگشت..
با ديدن پدر سهند به سمتش رفت و با چشمهاي اشکي گفت:
بابا..سهند..حاج محمد لبخند ارامش بخشي زد و گفت:
حالش خوبه شادي جان فقط مدام خوابه بخاطر داروهاش..تو اتاقشه االن..شادي بي توجه به جمعيت به سمت اتاق رفت...با دستهايي لرزان در را باز کرد
سهند خواب بود...ساق يکي از پاهايش و بازوي راستش باند پيچي شده بود...
شادي کنار تختش به زانو افتاد و با صداي خفه اي گفت:
سهند..سهند با بيحالي چشمهايش را باز کرد ...با ديدن شادي لبخند زيبايي زد و دست سالمش را به طرف او گرفت..
شادي سريع دستش را گرفت و در حالي که اشکهايش تند تند روي صورتش مي ريخت مرتب تکرار ميکرد:
کجا بودي؟ کجا بودي؟سهند زبانش را روي لبهاي خشکيده اش کشيد و با صداي گرفته اي گفت:
بيا جلوتر ببينم..شادي صورتش را به بازوي او چسباند..
سهند سرش را خم کرد و او را بوسيد...
شادي که حاال کمي آرام گرفته بود چشمهايش را بست
سهند انگشتهاي کوچکش را در دست گرفت و با خنده ي کوتاهي گفت:
-بازم که دستات رنگيه فنچول..
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شادي به گريه افتاد...
تازه ميفهميد چقدر دلش براي اين صداي بم تنگ شده!
سهند محکم گفت:
شادي تو بيرون باش..شادي دست به سينه به ديوار اتاق تکيه داد و گفت:
ميخوام پيشت باشمسهند عصباني گفت:
دوباره حالت بد ميشه زخمارو ببيني..برو بيرون گفتم..شادي خواست جوابش را بدهد که دکتر سهند گفت:
لطفا چند دقيقه بيرون باش دخترم..شادي چشم غره اي به سهند رفت و به اجبار از اتاق خارج شد...
بار اولي که زخمهاي سهند را ديده بود ،تا حد مرگ ترسيده بود...
زخم پايش خيلي شديد نبود اما بازويش....
هرچقدر از سهند پرسيده بود که چه اتفاقي افتاده سهند با شوخي و خنده گولش ميزد و جواب نميداد...
فقط وفتي که پدر و مادرش به عيادتش آمده بودند کوتاه گفته بود که در يک درگيري چاقو خورده است..
شادي به آشپزخانه رفت و رو به مريم خانوم گفت:
دکتر بيرونم کرد..مريم خانوم در حالي که در کمپوتي را باز ميکرد گفت:
بهتر...پانسمان عوض کردن که ديدن نداره مادر جون..حالت بد ميشهشما حالتون بد نميشه؟مريم خانوم آهي کشيد و گفت:
بچمه..طاقت ندارم يه خار تو پاش بره..ولي خب..يه جورايي هم عادت کردمشادي که آشکارا جا خورده بود با بهت گفت:
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عادت؟شغلشون اينجوريه...به جاي زخمهاي بدنش دقت نکردي؟شادي در فکر غرق شد..جاي زخم...جاي زخم...يک شکستگي روي پيشاني اش...چند جاي بخيه روي پاي
چپش..نه...
انگار تازه داشت ميفهميد که آن کلتي که در داشبورد ديده بود ،چه معنيي ميدهد...
با صداي مريم خانوم که سيني به دست جلويش ايستاده بود به خودش آمد..
شادي جان اين کمپوت را براي سهند ميبري؟شادي لبخند بي جاني زد و سيني را گرفت
وقتي داخل اتاق شد ،دکتر داشت وسايلهايش را جمع ميکرد..
کمي بعد از آنها خدافظي کرد و بيرون رفت..
شادي کاسه ي کمپوت را به دست سهند داد و با صداي آرامي گفت:
بخورسهند خنديد وگفت:
خوبه فرستادمت بيرون...بازم که رنگت پريده..چي شده؟شادي سعي کرد لبخند بزند...اما واقعا از حرفهاي مريم خانوم شوکه شده بود...ميتوانست ادعا کند که اين مدت
اگر بيشتر از سهند رنج نکشيده باشد،کمتر هم نکشيده..
يعني بازهم قرار بود کسي جاي بوسه هايي که بر بدن عزيزترينش ميزد را بدرد؟؟؟؟؟...
نفس کوتاهي کشيد و گفت:
خوبم..و دوباره به سهند گفت:
بخور ديگه..سهند قاشقي در دهانش گذاشت..
چشمهاي شادي با ديدن گيالس هاي درشت و براق درون کاسه برق زد..
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سهند به خنده افتاد و گفت:
فسقلي..و قاشقي پر از گيالس را جلوي صورت شادي آورد..
شادي گيالس ها رو خورد و گفت:
چقدر خوشمزس..و دوباره منتظر به سهند نگاه کرد..
سهند کاسه را به شادي داد و گفت:
بخور عزيزم..بقيش مال توشادي بدون تعارف ظرف را از دست سهند قاپيد...کنار تخت روي زمين نشست و مشغول خوردن شد..
سهند آرام دراز کشيد و با تفريح به شادي نگاه ميکرد..
شادي دست از خوردن برداشت و با عذاب وجدان از اينکه حق مريض را ميخورد گفت:
ميخواي؟سهند با لبخند گفت:
نه عزيزم..بخور..شادي دوباره با لبخند شروع به خوردن کرد..
همان لحظه در باز شد ...مريم خانوم بود که رو به سهند ميگفت:
کمپوتتو خوردي سهند جان؟و وقتي که نگاهش به صورت خندان سهند و کاسه ي در دست شادي افتاد همه چيز را فهميد...با خنده سري
تکان داد و بيرون رفت..
شادي ريز خنديد..همانطور قاشق به دست به سهند گفت:
آبروم رفت؟سهند نگاهي به صورت خجالت زده و قرمز شادي کرد و گفت:
-خيلي ميخوامت دختر
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شادي لبش را از لبهاي سهند جدا کرد و گفت:
زود ميامسهند ناراضي نگاهش کرد...قبل از اينکه شادي فرصت کند بلند شود ،با دست سالمش محکم نگهش داشت و
دوباره او را بوسيد..شادي با خنده سرش را عقب کشيد و گفت:
سهند ديگه به کالسم نميرسمسهند جدي گفت:
بهتر..شادي با اخم مصنوعي کوله اش را برداشت و گفت
خدافظاما قبل از اينکه پايش را از اتاق بيرون بگذارد که دوباره صداي سهند بلند شد..
شاديشادي نفس عميقي کشيد و به سمتش چرخيد:
ديگه چيه؟سهند که ديگر بهانه اي براي بيشتر نگه داشتن شادي پيدا نميکرد با کالفگي گفت:
ژاکتتو بپوش..سردهشادي پوفي کرد و گفت:
چشم..چشم..حاال ميشه برم؟سهند ناراضي گفت:
باشه..مواظب باش.خدافظشادي چشمي گفت و بيرون رفت...سريع از پدر و مادر سهند هم خدافظي کرد و از خانه بيرون رفت...
کالسش پنج دقيقه ي ديگر شروع ميشد و او هنوز اينجا بود...بهرحال تاخير بهتر بود تا بازهم غيبت بخورد...
اگر سهند نيم ساعت معطلش نميکرد االن در دانشگاه بود..با خودش فکر کرد از وقتي که زخمي شده مثل بچه ها
بهانه گيري ميکند...آرام با خودش خنديد و دستش را براي اولين تاکسي بلند کرد.
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**********************
بعد از ظهر سرکالس تاريخ بود که برايش مسيج آمد..سهند بود..
"کي مياي خونه؟"
شادي جواب داد:
"شايد برم خونه ي خودم ،روم نميشه بازم بيام اونجا"
در تمام سه روزي که سهند در خانه ي پدر و مادرش بود شادي مدام به او سر ميزد و با اصرارهاي مريم خانوم
ناهار و شام هم مانده بود...
"من منتظرتم"
شادي در حالي که سعي ميکرد خودش را از چشم استاد مخفي کند برايش تند تند نوشت:
"باشه عزيزم.ميام.االن سرکالسم"
با گفتن سرکالسم ميخواست به سهند بفهماند که ديگر نميتواند مسيج بدهد..
استاد تاريخشان پيرمرد سختگيري بود و اگر متوجه ميشد فورا از کالس بيرونش ميکرد..
چند دقيقه ي بعد دوباره صفحه ي روشن موبايل خبر از مسيج جديدي ميداد..
"نه.حالم خوبه"
و قبل از اينکه شادي جوابي بدهد مسيج ديگري آمد
"ببخشيد اشتباه فرستادم براي تو"
شادي مطمئن بود که سهند مسيجي را اشتباه نميفرستد و ميخوهد باز هم با او اس ام اس بازي کند......و برايش
مسيج زد
"دکترت اومد پانسمانت را عوض کنه؟"
به ثانيه نکشيد جوابش آمد..
شادي در دلش به اين سهند مغرور و بهانه گير مريضش خنديد...
شادي رژ سرخي زد و لبهايش را چند بار به هم ماليد....سريع رژ را توي کيفش پرت کرد و گفت:
-نيلو من ميخوام برم..
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نيلوفر با تعجب گفت:
کجا دوباره؟شادي من من کنان گفت:
سهند يکم مريض شده..دارم ميرم پيششنيلوفر در حالي که مقنعه اش را جلوي آيينه دستشويي مرتب ميکرد گفت:
شادي غيبتهات خيلي داره زياد ميشه ها..حاال بگذار بعد کالس برو..شادي سريع گفت:
نه..هنوز يه جلسه جا دارم..ميبينمت..و براي نيلوفر بوسي فرستاد
نيلوفر هم با اينکه ناراضي بود ديگر مخالفتي نکرد و خداحافظي کرد.
شادي خوشحال از اينکه با زودتر رفتنش ميتواند سهند را غافلگير کند ،با قدمهايي تند راه ميرفت...
صداي رعد و برق آمد..
با خودش گفت"حاال تو اين بارون چه جوري تاکسي گير بيارم؟"
****************
با دستهايي که از سرما ميلرزيد زنگ در را فشار داد..
صداي گرم مريم خانوم در گوشش پيچيد:
کيه؟منم مامانبياتو عزيزمدر باز شد و شادي از پله ها باال دويد..
به مريم خانوم که دم در منتظرش ايستاده بود سالم داد
مريم خانوم با لبخند گفت:
-سالم.خيس آب شدي که دختر...
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شادي سريع کفشش را درآورد و داخل شد..
نگاهي به هال انداخت..حاج محمد نبود..
مريم خانوم که متوجه نگاه شادي شده بود گفت:
رفته بيرون مادر..بشين برات چايي بيارمشادي با کمي خجالت پرسيد:
ميشه برم پيش سهند؟ بيداره؟مريم خانوم با لبخند عميقي گفت:
آره قربونت برم برو..و بعد صدايش را پايينتر آورد و گفت:
تا تو ميري انقدر بداخالقي ميکنه که باباشم که انقدر صبوره کالفه ميشه ..شادي که خجالت کشيده بود لبخندي زد و بدون حرف به سمت اتاق سهند رفت..
بدون اينکه در بزند وارد شد و با شوق گفت:
سالاااااااامسهند که معلوم بود حسابي جاخورده گفت:
سالم.تو اينجا چيکار ميکنيشادي با خنده اي بدجنسانه گفت:
کالسو پيچوندم...و بعد مقنعه ي خيسش را از سرش درآورد..
همان موقع مريم خانوم ضربه اي به در زد و گفت:
شادي جان بيا چاييشادي سيني را از او گرفت و گفت:
ممنونم.زحمت کشيد.مريم خانوم حوله ي کوچکي هم به دستش داد و گفت:
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خواهش ميکنم..اين حوله هم نو..بگير موهاتو خشک کن ميترسم سرما بخوريشادي باز هم تشکر کرد..وقتي مريم خانوم رفت گيره ي موهايش را باز کرد و در حالي که آب موهايش را ميگرفت
رو به سهند گفت:
نميدوني چه باروني گرفت..سهند با لبخند به شادي گفت:
بيا اينجا عزيزمشادي کنار تختش رفت..
سهند با لبخند عجيبي دستور داد:
نزديکترشادي ابروهايش را باال برد و صورتش را نزديک کرد..وقتي لبهاي داغ سهند روي لبهايش نشست ناخودآگاه
چشمهايش بسته شد...
هنوزچند لحظه اي نگذشته بود که سهند لب پايينش را محکم گاز گرفت و جيغش را با بوسه ي محکم ديگري
خفه کرد..
شادي سرش را عقب کشيد..درحالي که چشمهايش از درد اشکي شده بودند غرغرکنان گفت:
چيکار ميکني ديوونه؟سهند با اخم گفت:
..واسه من رژ سرخ ميزني تو خيابون؟حقتهشادي سريع از تخت بلند شد و گفت:
اووف..سهند االن که داشتم ميومدم پيش تو زدم..سهند با عصبانيت گفت:
ببين شادي..شادي وسط حرفش پريد..سرش را روي شانه ي سهند گذاشت و گفت:
دعوا نکن سهند..دلم آرامش ميخواد...نميدوني اين چند وقت چي به من گذشت..و وبغضي که اين چند روز بخاطر وضع سهند نتوانسته بود بشکند ،سر باز کرد...
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باز گاليه کرد:
اصال به من يه زنگم نزدي...خيلي بديو هق هقش را روي سينه ي پهن سهند خفه کرد..
سهند دستش را الي موهاي خيس شادي کشيد و انقدر نوازش کرد تا شادي ارام گرفت...
کمي بعد شادي خودش را از او جدا کرد..
سهند با لحن محکمي گفت:
چيزي نميگم چون حرفي ندارم که بزنم..ميدونم حق با تو..نميخوام دفاع کنم ولي تو باو رکن شرايط خوبينيستم شادي ..اين پرونده خيلي حساسه..ولي قول ميدم يه جوري جبران کنم که همه ي اين روزها يادت بره..
شادي لبخند لرزاني زد و اشکهايش را با پشت دستش پاک کرد...بعد فوري ياد کيفش افتاد و هيجان زده گفت:
هيين..يادم رفت...برات يه چيز خوشمزه اوردمسهند از اينکه شادي با او مثل بچه ها حرف زده بود خنديد و با تعجب گفت:
چي؟شادي دوزانو روي زمين نشست...کيسه اي از کيفش در آورد و با ذوق گفت:
 فالفل!..از اون کثيف خوشمزه هاسهند با خنده گفت:
بچه ،مامان کلي شام درست کردهشادي که در ذوقش خورده بود گفت:
حاال کو تا شام..بعدشم اين کوچيکه...سهند چشمکي زد و گفت:
رد کن بياد..چشمهاي شادي از خوشحالي برق زد..
سريع ساندويچ در دستش را به سهند داد و گفت:
-بخور مشتري ميشي

211

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

سهند گازي به ساندويچش زد و گفت:
اين چه طرز حرف زدنه؟شادي خنديد و گفت:
فروشندش همش اينو ميگهسهند آن چنان با ولع به ساندويچش گاز ميزد که شادي متوجه نشود که او حتي از بوي فالفل هم بدش مي
آيد.....
وقتي ساندويچش را تمام کرد دوباره دراز کشيد..
شادي با نگراني گفت:
دوست داشتي؟سهند که نميخواست دروغ بگويد با سر به کاغذ خالي ساندويچ اشاره کرد و گفت:
پس اين چيه؟شادي که انگار خيالش راحت شده بود،نفس راحتي کشيد...
سهند دستهاي هميشه رنگي او را در دست گرفت و با لذت به شادي زندگيش خيره شد
آن روز بعد از يک هفته که سهند در خانه ي پدرش استراحت کرده بود ،همراه شادي به خانه ي خودش برگشت...
در تمام اين روزها کارهايش را تلفني با سعيد هماهنگ ميکرد اما باز هم خيلي از پرونده اش عقب افتاده بود و
همين باعث شده بود که بيشتر عصبي و نگران باشد..
هرچند اين يک هفته مرخصي فرصتي شد تا وقت بيشتري را کنار شادي بگذراند و کمي دل او را بدست بياورد...
خودش هم ميدانست براي شادي کم ميگذارد و اين هم انگيزه ي مضاعفي شده بود تا هر چه زودتر اين پرونده ي
نفرين شده را ببندد!
به شادي که غمزده روي مبل نشسته بود لبخندي زد و گفت:
امروز کالس نداري؟شادي با سر جواب داد" :نه"
سهند در حالي که در کمد لباسهايش دنبال پليور طوسي اش ميگشت گفت:
-پس نميخواد بري خونت ...همين جا بمون ،من براي شام برميگردم
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شادي باز هم سرش را به معني "باشه" تکاني داد...
سهند پليورش را در سرش کشيد و گفت:
زبونتو موش خورده؟شادي با کالفگي و غر غر گفت:
مگه دکترت نگفت زياد نبايد به پات فشار بياري؟نرو ديگه...و بعد با هيجان گفت:
منم امروز کالس ندارم،با هم ميريم بيرون.سهند مردانه خنديد و گفت:
آها....يعني برم گردش به زخمم فشار نمياد ولي برم اداره مياد؟شادي غمزده نگاهش کرد...ميدانست سهند برود باز هم درگير کارهايش ميشود و او را فراموش ميکند..
سهند جدي گفت:
اونجوري نگام نکن ديگه..ميدوني که بايد برمشادي نگاهش به سي دي هاي کنار تلويزيون افتاد و گفت:
اين فيلمها قشنگن؟سهند رد نگاه شادي را گرفت و وقتي منظورش را فهميد مثل برق گرفته ها ،همه ي آنها را جمع کرد و با تحکم
گفت:
اين فيلمهاي صحنه هاي جرمه...هيچ وقت بهشون دست هم نميزني.فهميدي؟شادي گفت:
پس من ميرم خونم..اينجا حوصلم سر ميرهسهند به اتاقش رفت و کيف سي دي هايش را آورد...
بيا..اينها همش فيلمه...شادي ذوق زده کيف را از دستش قاپيد و گفت:
-بابا ايول..نميدونستم اهل فيل ديدني
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سهند چشمکي زد و گفت:
مال دوران جاهليت و جوونيهو بعد خم شد شادي را که مشغول زير و رو کردن سي دي ها شده بود بغل کرد و زير گردنش را بوسيد..
شادي همانطور که بغل سهد بود تند تند سي دي ها را نگاه ميکرد..
سهند چشمهايش را بست و دوباره مشغول بوسيدنش شد..سرش را در گودي گردن شادي فرو کرد و نفس عميقي
کشيد..
احساس آرامشي را که گم کرده بود را کنار شادي به دست مي آورد..
با وول خوردن شادي سهند به خودش آمد ..شادي سي دي در دستش را جلوي چشمش گرفت و گفت:
اين راجع به چيه سهند؟سهند چشمهايش را بست و با خنده وتعجب گفت:
شادي؟شادي که داشت سي دي ديگري را از کاورش بيرون ميکشيد جواب داد:
هوم؟سهند با سر به خودشان اشاره کرد وبريده بريده گفت:
تو ...توي اين وضع ....حسي نداري؟شادي که انگار با خودش حرف ميزد گفت:
فکر کنم اين يکي خوب باشهسهند به خنده افتاد..شادي را محکم در بغلش فشار داد که باعث شد او جيغ کوتاهي بکشد..
سي دي را از دستش گرفت و برايش در دستگاه گذاشت..
دوباره ميخواست بغلش کند اما ميدانست آن وقت نميتواند از او دل بکند..
شادي هم که انگار در دنياي ديگري بود...بيخيالش شد ....کفشهايش را پوشيد و در را باز کرد..
شادي با شنيدن صداي در به سمتش برگشت و با تعجب گفت:
-داري ميري؟
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سهند خنديد و گفت:
ساعت خواب...تو بشين فيلمتو ببين..شادي برايش بوسي فرستاد و چشمک زد..
سهند با خنده سرش را تکان داد و از در خارج شد...
شب بود و سهند با سرعت در اتوبان به سمت خانه ميراند..اين اولين بار بود که شادي در خانه اش منتظر رسيدن
او بود و اين براي سهند يک حس و تجربه ي خاصي بود..
ماشين را در کوچه پارک کرد ..بي اختيار نگاهش به باال و پنجره هاي خانه اش کشيده شد...
نوري که از پنجره ها به کوچه ميتابيد برايش صحنه اي بينهايت زيبا بود...
احساس اينکه کسي هست...
کسي که ديگر با حضور او،مثل گذشته در سکوت و تاريکي اتاقش غرق نميشود...
کسي که باعث شده بود از پنجره به کوچه ي تاريک نور بپاشد...
در را باز کرد و پله ها را دوتا يکي باال دويد...
چند ضربه به در زد...انتظارش زياد طول نکشيد و شادي در را باز کرد..
سهند با انرژي گفت:
سالاااامشادي روي پايش بلند شد...سريع بوسه اي به صورت سهند زد و گفت:
سالم..و بدون هيچ حرفي به سمت کاناپه رفت..
سهند نگاهي به صورت پکر او انداخت و گفت:
شادي چيزي شده؟شادي که انگار منتظر همين جمله بود با بغض گفت:
مرد..سهند که داشت نگران ميشد سريع گفت:
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کي؟کي مرده شادي؟شادي سرش را باال آورد و با احساس گفت:
مايکل مرد...سهند مکث کرد تا متوجه منظور او بشود...کمي بعد شليک خنده اش به هوا رفت و گفت:
فيلمه را ميگي؟شادي با سر حرفش را تاييد کرد..
سهند که هنوز ميخنديد سريع او را از روي مبل در آغوش کشيد و گفت:
عاشقتم شاديشادي لبخند زد و دستهايش را دور کمر او حلقه کرد..
نگاه سهند به ظرفهاي چيپس و پفک روي ميز افتاد....
اين چيپس و پفک از کجا اومده؟شادي بدون اينکه سرش را از روي سينه ي سهند جدا کند گفت:
عصر رفتم خريدم..تو خونه تو که هيچي خوردني پيدا نميشه(و آرام خنديد)سهند او را از خودش جدا کرد...بازوهايش را محکم در دست گرفت و به او تکاني داد:
بدون اينکه به من بگي رفتي بيرون؟شادي گيج و متعجب لبخندي زد و گفت:
بيرون نرفتم! همين سوپري سر کوچه يه خريد کردم و اومدمسهند که دوباره عصبي شده بود شادي را رها کرد و در حالي که به اتاقش ميرفت با بداخالقي گفت:
چه سر کوچه چه سفر قندهار...هر جا ميري بايد قبلش به من بگي..شادي گيج از کارهاي سهند شانه اي باال انداخت و پفکي در دهانش گذاشت..
سهند که لباس راحتي پوشيده بود به هال برگشت و گفت:
يه چايي به من ميدي؟شادي موهايش را پشت گوشش برد و گفت:
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باشه...االن ميرم آب بذارم جوش بيادسهند سري تکان داد و با خستگي گفت:
تازه ميري آب جوش بذاري؟و بعد با دست به ذره هاي چيپس و پفک روي مبل اشاره کرد و با لحن شوخي گفت:
اينم از خونه اي که برا من ساختي...منو باش فکر ميکردم ميام خونه ميبينم همه جا مثل دسته گله و يه غذايحسابي روي گاز
شادي نيشش باز شد و گفت:
برو بابا...من يکي رو ميخوام بياد خونه خودمو تمييز کنه..سهند با خستگي روي کاناپه ولو شد و گفت:
حاال حداقل برو همون اب جوش رو بذارشادي با بدجنسي ابروهايش را باال داد و روي مبل مقابل سهند نشست..
سهند چشمهايش را ريز کرد و به او خيره شد تا شايد رويش کم بشود و برود..
اما شادي بدجنسانه خنديد...
سهند چشمهايش را بست و با تحکم و کش دار گفت:
شادي برووووووو اون کتري کوفتي را بذار جوش بياد...دارم ميميرم از خستگي.شادي با بيتفاوتي پاهايش را روي هم قفل کرد و با ژست خاصي که گرفته بود گفت:
من قهوه ميخوام..شيرين باشه لطفا..شيرش هم..اما حرفش با خيز برداشتن سهند به سمتش نصفه ماند...با جيغ کوتاهي به آشپزخانه دويد و در حالي ک از شدت
هيجان هنوز نفس نفس ميزد و خندان بود کتري را روي گاز گذاشت...
سهند هم که باالخره پيروز شده بود با لبخند دوباره روي کاناپه خوابيد و چشمهايش را بست
شادي نگاهش را از صفحه ي خاموش موبايلش گرفت و به بخارهاي ليوان شيرکاکائوش داد..
بعد از پايان کالسهايشان ،با محبوبه و نيلوفر و مهناز ،دور ميزي در کافه ي نزديک به دانشگاه جمع شده بودند و
عصر پاييزيشان را ميگذراندند....
دوباره نگاهش به سمت صفحه ي موبايلش کشيده شد..

216

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

سهند از ديروز حتي با يک اس ام اس هم سراغي از او نگرفته بود...کالفه گوشي اش را در کيفش انداخت تا کمتر
نگاهش کند..
نيلوفر گفت:
کيکتو نميخوري شادي؟شادي لبخندي زد و طرف کيکش را جلوي او گذاشت و گفت:
نه..تو بخور..نيلوفر بي تعارف شروع به خوردن کرد ...
همه به حرفهاي مهناز که داشت سوتي يکي از بچه هاي کالس را با ادا تعريف ميکرد ميخنديدند و شادي هم سعي
ميکرد با لبخند نصف و نيمه اي همراهيشان کند..
با صداي مهناز به خودش آمد:
اسم پسره چي بود؟شادي لبخند گيجي زد و گفت:
چي؟کدوم پسره؟تازه ميگه ليلي زن بود يا مرد..کجايي تو دختر؟حواسم نبود.چي گفتي؟اون پسره که صبح سر کالس مزه ميپروند..آها..شفيعي رو ميگي؟مهناز رو به بقيه گفت:
آره همون شفيعي...دمش گرم ..حال اين پريساي از دماغ فيل افتاده رو گرفت..شادي دستش را زير چانه اش زد و به بقيه که ميخنديدند نگاه ميکرد..
نيلوفر رو به شادي گفت:
چيه؟ کوک نيستي امروز؟شادي ابروهايش را باال انداخت و گفت:
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چيزي نشده..اوکيم بابامهناز بدون مقدمه گفت:
تو که به جا نامزدت هر روز ور دل مايي..کجاست اين ستاره ي سهيل؟شادي نگاه رنجيده اي به دوستانش انداخت...ليوان در دستش را محکم فشار ميداد...با اينکه با دوستانش خيلي
صميمي بود ولي انتظار نداشت غيبتهاي سهند را اينطور به رويش بياورند ....خيلي دلخور بود...شايد به خاطر
اينکه ميدانست حرفشان درست است!
نيلوفر که بعد از چندين سال دوستي معني همه ي نگاههاي شادي را ميخواند براي آرام کردن فضا رو به مهناز با
لحن شوخي گفت:
بهتر از تو عشقه شوهره که..من ميدونم تو نامزد کني ديگه اسم دوستاتم يادت ميره..مهناز بلند خنديد و گفت :
خفهحرف مهناز البه الي شوخي هاي نيلوفر و محبوبه گم شد...
اما کمي بعد نگاه شادي به همکالسيش که با دوست پسرش پشت ميز روبرويي نشته بودند افتاد...
پسر دستهاي دختر را در دستش گرفته بود و در حالي که پشت آن را نوازش ميکرد با هم حرف ميزدند..
نا خود آگاه احساس تنهايي عجيبي کرد ...گوشي اش را از کيفش بيرون کشيد و به سهند اس ام اس داد
"سالم.کجايي؟"
بعد از ده دقيقه ي طوالني جواب سهند آمد..شادي با ذوق مسيجش را باز کرد
"اداره.لطفا تا شب نه مسيج بده نه بزنگ،سرم شلوغه.بوس باي"
شادي بغضش را با نفس عميقي فرو داد
مجبور بود مسيج بعدي که براي سهند داشت مينوشت را پاک کند:
"دلم خيلي برات تنگ شده"
و در دلش تکرار کرد:
"خيلي"
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ک هفته به همين وضع گذشت...سهند مدام سرگرم کارش بود و توجهي به شادي نداشت..چند بار هم که خود
شادي تماس گرفته بود انقدر بي احساس و کوتاه جوابش را داده بود که شادي را از تماسش پشيمان کرده بود..
شادي کوله ي سنگينش را روي دوشش جابه جا کرد...آن روز براي اينکه سر خودش را گرم کند تا کمتر فکر و
خيال کند ،تصميم گرفته بود الزانيا بپزه و از اونجايي هم که حتي يکي از مواد هاشم تو خونه نداشت به خريد
رفته بود ..
قبل از اينکه داخل کوچه ي خودشون بشه تصميم گرفت از خيابون بااليي به خونه بره تا راهش طوالنيتر بشه و
بيشتر از اين نم نم بارون لذت ببره..به سرش زد يه سر به آقاي کاله سبز هم بزنه ولي فکر کرد:
" صاحب اسباب فروشي بيچاره گناه داره! ديوونش کردم از بس رفتم اونجا!"
با ديدن چاله ي آبي پاهايش را جفت کرد و در آن پريد..
کلي سر کيف آمد و با ذوق دنبال چاله ي ديگري ميگشت که گوشي اش زنگ خورد...موبايل را از جيب باراني اش
بيرون کشيد و با ديدن اسم سهند چنان هول شد که گوشي از دستش روي زمين خيس افتاد...
آرام گفت:
اه..شت..و سريع گوشي را برداشت و با بارانيش تمييز کرد...از ترس اينکه تماس قطع نشود زود جواب داد:
جانمسهند سرحال گفت:
سالم عزيزم..خوبي؟شادي که بعد از يک هفته دوباره صداي مهربان سهند را شنيده بود با لبخند عميقي جواب داد:
من خوبم..تو خوبي؟منم خوبم...کجايي؟صداي ماشين ميادرفته بودم سوپر خريد..سهند گفت:
-حتما همون باروني کوتاهه هم تنته..
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شادي نگاهي به باراني کوتاه مشکيش انداخت...هرچه سهند از آن لباس به قول خودش سوسولي! متنفر بود
شادي دوستش داشت!
شادي کشدار گفت:
سهند اين قشنگترين لباس زمستونيمه..سهند سريع گفت:
و کوتاهترين!شادي از جواب سهند لبخندي زد و حرفي نزد...با ديدن چاله ي آب ديگري دوباره پريد
سهند نفس عميقي کشيد و گفت:
تو خيابون ورجه وورجه و جلف بازي ممنوع!شادي سريع به عقب برگشت و گفت:
تو اينجايي؟سهند خنديد و گفت:
صداش تابلو بود داري ميپريشادي "هاني" گفت و به راهش ادامه داد..
سهند دوباره گفت:
ميخواي روسريتو کال بردار همگي راحت شيم..شادي دستش را به سرش کشيد...روسريش تقريبا افتاده بود ..يک دستي آن را جلو کشيد و در حالي که نگاهش
را در اطراف ميچرخاند با ذوق گفت:
سهند تو اينجايي؟؟؟شايد!شادي يک پايش را روي زمين کوبيد و مثل بچه ها گفت:
کجايي؟پس چرا من نميبينمت..سهند فقط خنديد..
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شادي سرش را مغرورانه باال گرفت و گفت:
خيلي خب نگو..خودم پيدات ميکنم..و در حالي که به عقب برميگشت به پشت ماشين ها سرک ميکشيد..
باز هم صداي خنده ي سهند آمد...
شادي با حرص گفت:
نخند..خندت رو اعصابمه االن!سهند که داشت از اين بازي کيف ميکرد باز هم قهقه زد..
شادي حرصي شد و دستهايش را مشت کرد..
سهند خونسرد گفت:
شايد باال سرتم..شادي با ترس به درختهاي باالي سرش نگاه کرد..
سهند از خنده منفجر شد و گفت:
قيافشو!شادي تند تند راه ميرفت تا او را پيدا کند اما با شنيدن صداي سهند از پشت سرش متوقف شد
 بازهم سالم عزيزم!شاد ي سريع چرخيد و بهت زده گفت:
چجوري...؟.........کجا بودي که من پيدا نکردمت؟..سهند بلند خنديد و گفت:
اگه تو فسقل بچه ميتونستي منو پيدا کني که ديگه من مامور ويژه نبودم!شادي گيج سري تکان داد و راه افتادند...
سهند به شادي که مرتب کوله اش را جابجا ميکرد گفت:
کولت سنگينه؟چي توشه؟-آره..خريداي سوپر..
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و با ذوق ادامه داد:
ميخوام امشب الزانيا بپزم آخه..سهند کوله اش را از دوش شادي برداشت و گفت:
فکر کنم الزانيهات پودر شده باشن از بس پريديشادي هيني کشيد و گفت:
راست ميگي...اصال حواسم به اونها نبود..تو که کال يه دنياي ديگه اي..حواست به اون پسره هم که داشت با چشاش ميخوردت هم نبود...شادي اداي گريه درآورد و گفت:
سهند بيخيال شو خواهشا ...سهند حرفي نزد و شادي با ماليمت ادامه داد:
بيا بجاي بحث يه ذره از اين بارون زيبا لذت ببر..دستهايش را زير باران گرفت و با حس ادامه داد:
 زير باران بايد رفت ...سهند دستش را دور گردن شادي برد و او را به خودش فشرد و گفت:
هوم.....زير باران بايد با زن خوابيدشادي سريع خودش را از سهند جدا کرد و گفت:
بي جنبه!و صداي قهقه هاي سرخوش سهند بود که سکوت کوچه را در يک بعد از ظهر باراني ميشکست...
وقتي وارد خانه شدند شادي گفت:
با يه نسکافه ي داغ چطوري؟سهند در حالي که ژاکتش را در مي آورد جواب داد:
عاليهشادي گاز را روشن کرد و به هال برگشت
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سهند گفت:
خونت سرده ها شاديشادي سري تکان داد و گفت:
شوفاژ هالو هر کار کردم زورم نرسيد بازش کنم..تو اتاقم گرمه..بريم اونجاسهند اخم کرد و گفت:
وايسا ببينم..خب چرا نگفتي به من بيام درستش کنم؟شادي شانه هايش را باال انداخت و گفت:
تو جواب زنگمم به زور ميدادي..خب فکر کردم وقت نداريسهند با همان اخم گفت:
بايد ميگفتي دختر..چرا به داييت نگفتي بياد؟اون که خونش همين بغله؟شادي که حاال داشت ليوان از کابينت برميداشت گفت:
حال مادر زنداييم خوب نبود رفتن شهرستان...حاال مگه چي شده؟ خيلي هم سرد نيست که..سهند مشغول با زکردن شوفاژ حال بود و جوابي نداد...کمي بعد دستش را به بدنه ي شوفاژ چسباند و گفت:
داره گرم ميشه..زورت به اينم نميرسيد بچه..شادي در حالي که روي سنگ اپن نشته بود و پاهايش را تکان ميداد در جواب گفت:
ممنون...بيا نسکافت آمادست..سهند روبرويش ايستاد و ليوانش را از او گرفت...
شادي دستهايش را دور ليوان داغ گرفته بود و از گرمايش لذت ميبرد..
سهند که در فکر فرو رفته بود با لحني جدي گفت:
ببين شادي..من هر چقدر هم سرم شلوغ باشه اگه بدونم مشکلي داري خودمو از هر جا که شده ميرسونم...منبرا حرف زدن و اس ام اس بازي وقت نداشتم..ميفهمي؟
و شادي با خودش فکر کرد که سردي کالم سهند در اين يک هفته خيلي بيشتر از سردي خانه اش او را اذيت
کرده..
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شادي نفسش را مثل آه بيرون داد و پرسيد:
حاال کارت چي بود که انقدر در گيرت کردهسهند دوباره همان جواب هميشگيش را داد:
محرمانسشادي نگاهش را در اطراف چرخاند و با کالفگي گفت:
حاال من نامحرممباز شروع نکنا شادي...برو از مامان بابام هم بپرس..اونها هم هيچ وقت از ماموريتهاي من خبر نداشتن..اين قانونکارمه..
شادي دستي الي موهاي خيسش کشيد و گفت:
باشه..نسکافتو بخور ..سرد شد..سهند بعد از خوردن نسکافه اش گفت:
شادي من ميرم يه سر بخوابم...بايد برم اداره بعدش...دو ساعت ديگه صدام کنشادي با ناراحتي و صدايي که کمي باال رفته بود گفت:
بعد يه هفته اومدي که بري بخوابي!سهند چشمهايش را ماليد و گفت:
باور ميکني چند وقته نخوابيدم؟شادي رويش را از او گرفت و با حالت قهر گفت:
باشه..باشه..برو بخواب..منم که(..و ادامه ي حرفش را خورد)سهند مانده بود چه جوابي به او بدهد که شادي يکدفعه به سمتش برگشت و با چشمهايي اشکي پرسيد:
تو اصال منو دوست داري؟سهند اخمي کرد و گفت:
چي داري ميگي؟شادي از اپن پايين پريد ..ليوان ها را برداشت و به آشپزخانه برگشت..
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سهند هم به دنبالش پشت ميز آشپزخانه نشست و مشغول تماشاي او که ظرف ها را ميشست شد..
نوري که از پنچره ي کوچک آشپزخانه مي آمد  ،موهاي خرمايي و خيسش را زيباتر از هر وقت ديگري نمايش
ميداد..
شادي در حالي که ظرفها را آب ميکشيد با صداي بيحالي گفت:
برو بخواب ديگه،مگه خسته نبودي؟سهند بي توجه به حرف او با لبخند محوي پرسيد:
به نظرت دوست داشتن به چيه؟شادي که شستن ظرفها را تمام کرده بود به سمتش برگشت و گفت:
خيلي چيزها...توجه..ابراز عالقه..کادو ...و بعد با حرص گفت:ميدوني سهند تو حتي از دوست پسرهاي دوستامم کمتر وقت ميگذاريسهند دستش را محکم روي ميز کوبيد و داد کشيد:
منو با اون بچه قرتيها مقايسه نکنشادي از صداي داد سهند تکاني خورد و گفت:
باشه..مقايسه نميکنم..ولي صورت مساله اينجوري پاک نميشهسهند گفت:
تو چرا منو درک نميکني؟ يه طور حرف ميزني انگار من اين يه هفته دنبال خوشگذرونيم بودم...بابا من از صبح تاشب داشتم فقط ميدويدم..اين يه هفته نه خواب داشتم نه خوراک...االن هم از وقت همون غذا و خوابم زدم که
بتونم بيام تو رو ببينم...اون وقت تو اينجوري خستگي را رو دوشم ميذاري...
شادي گفت:
حاال بدهکارم شدمسهند با جديت گفت:
بحث بدهکاري و طلب کاري نيست شادي...من ميگم تو يکم شرايط من را هم ببينشادي با صدايي که ناراحتي در آن موج ميزد گفت:
-خيلي خب..حاال انقدر دعوا نکن
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سهند بلند شد و او را با خشونت خاصي به آغوش کشيد..آرام زمزمه کرد:
دعوا کردمت چون به عشقم شک داري...من بهت بي توجه نبودم و نيستم...ميخواي بگم هرروزت چچه جوريگذشت؟کي رفتي ...کي اومدي..با کي بودي؟ ميخواي بگم شنبه رفتي سراغ اون پيرمرده اسباب بازي فروشه
باهاش يه چايي خوردي؟يکشنبه با دوستات بعد کالس يه ساعت بيشتر دانشگاه موندي..
شادي حرفهايش را قطع کرد و با تعجب گفت:
تو اينا را از کجا ميدوني؟سهند خنديدو گفت:
فکر کن يه مراقب داري..و موهاي خيس شادي را کنار زد و پيشاني شادي را بوسيد...شادي اخم کرد و گفت:
من مراقب نميخوامسهند هم خونسرد ولي مهربان گفت:
مگه به خواستن تو؟شادي غرغر کنان گفت:
يه دنده خود رايسهند خنديد و محکمتر او را به خود فشرد و گفت:
ديگه حرف نباشه...ميخوام آرامش بگيرم از بغلت...و شادي در دلش اضافه کرد:
خودخواه يه دنده ي پررو!سهند خوابيده بود و شادي با احتياط و کمترين سر و صدا سرگرم پختن الزانيا بود..با اينکه هنوز ساعت  0بعداز
ظهر بود اما تصميم گرفته بود الزانيا را آماده کند تا سهند هم از آن بخورد..
شادي ميدانست که سهند مدام يا از بيرون غذا ميگيرد يا غذاي حاضري ميخورد ،بنابراين تصميم گرفته بود که
بيشتر براي سهند غذا درست کند....
در حالي که داشت براي گوشت پياز رنده ميکرد زير لب زمزمه کرد:
-از اين قسمتش متنفرم...
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و چشمهاي اشکيش را چند بار باز و بسته کرد..
بعد از اينکه دست و صورتش را آب زد نگاهي به ساعت ديواري انداخت..هنوز يکساعتي قبل از بيدار شدن سهند
وقت داشت ..
************
با لبخند به ظرفهاي الزانياي اشتها آور روبه رويش نگاه کرد...راضي از کارش ازآشپزخانه بيرون رفت تا سهند را
بيدار کند که برق چيزي کنار ژاکت چرمي سهند که روي مبل افتاده بود توجهش را جلب کرد....
سنجاقي طاليي رنگ به شکل برگ....
سنجاق را برداشت و با انگشتش روي آن دست کشيد...
با خودش گفت:
"چه خوشگله"
و فکر کرد که "يعني سهند براي من گرفته؟"
از اين فکر با شوق جلوي آينه ي قدي ديوار رفت...جلوي موهايش را سرسري برس کشيد و سنجاق را روي موهاي
خرماييش نشاند..با آن بافتني صورت چرک و ساپورت سياهش خوب شده بود..
پاورچين پاورچين به اتاق رفت و باالي سر سهند ايستاد...دوست داشت سهند او را با سنجاق طاليي ببيند...
کنار تخت زانو زد و با صدايي گوشنواز گفت:
سهند ..سهند نفس عميقي کشيد اما چشمهايش را باز نکرد..
شادي با لبخند و لحن مهرباني گفت:
سهند جان پاشو..ديرت ميشه..سهند آرام چشمهايش را باز کرد و با ديدن شادي سريع نيم خيز شد و داد کشيد:
سنجاقو از کجا برداشتي؟شادي کمي به عقب رفت و با لبخند لرزاني گفت:
از..ژاکتتسهند ايستاد و بلندتر داد کشيد:
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بيخود کردي رفتي سر وسايل من..بدش من ببينم..شادي بهت زده و بريده بريده گفت:
من..من نرفتم سر وسايلت...خودش افتاه بود از جيبت بيرونسهند از اينکه شادي هنوز سنجاق را برنداشته بود بيشتر گر گرفت و در حالي که به سمتش خيز برميداشت نعره
زد:
بدش من..شادي با بغض و حرص سنجاق را از سرش محکم کشيد که باعث شد چند تار مويش با آن کنده شود..
سنجاق را محکم به سينه ي سهند پرت کرد و با صدايي لرزان گفت:
بگيرش..مال خودت..سهند با خشم سنجاق را از روي زمين برداشت و شادي را محکم پرت کرد...
شادي خودش را به کنج ديوار فشار داد و دستهايش را براي دفاع جلويش گرفت..
سهند که عصبي نفس نفس ميزد با ديدن وضعيت شادي بيخيالش شد و سريع از خانه بيرون زد...
شادي همان جا روي زمين افتاد..پاهايش را در شکمش کشيد و با صداي بلند زير گريه زد...
شادي نميدانست که چه مدت است کنج اتاق کز کرده اما تاريکي خانه نشان ميداد که شب شده است...
دستش را به ديوار گرفت و آرام آرام بلند شد...پاهايش خواب رفته بودند و سرش درد ميکرد...
با پشت دست صورت خيسش را پاک کرد و با خودش فکر کرد بهتر است کمي بخوابد ،اما وقتي يادش افتاد ظرف
الزانيا همانجور روي ميز مانده با بيحوصلگي به آشپزخانه رفت...
ظرف الزانيا را از روي ميز برداشت و در يخچال گذاشت....قبل از اينکه در يخچال را ببندد کمي مکث کرد...
واقعا گرسنه بود اما...
با آه کوتاهي در يخچال را بست و به اتاق خواب تاريکش که بيرحمانه دلگير شده بود برگشت...
به موبايلش که روي ميز بود نگاه کرد..
نه زنگي نه..
با حرص گوشي را خاموش کرد و روي تخت دراز کشيد ..زير لحافش خزيد و بالشتکش را بغل کرد...
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در حالي اشکهايش روي صورتش ميريختند بالشتکش را نوازش ميکرد و حرفهايي که دلش ميخواست از زبان
سهند بداخالقش بشنود را زمزمه ميکرد:
اشکال نداره شادي جان........يه سنجاق سر که ارزشي نداره...من ميدونم تو نميخواستي فضولي کني توجيبم...بخواب عزيزم...بخواب.
*****************************
سهند داخل ماشين جلوي خانه ي شادي ايستاده بود ..با حرص دستهاي لرزانش را مشت کرد و براي بار هزارم به
خودش لعنت فرستاد...
ساعت دو نصفه شب بود و او خالي از هر فکر و احساسي به سنجاق طاليي روي داشبورد خيره شده بود...

 ...................صداي عبور ماشين ها از جاده.............سنجاق طاليي ...سيماااااااااااا
.......صداي پچ پچ مردم........خنده هاي بلند حبيب :اينها چي ميگن سهند؟.....صداي عبور ماشين ها از جاده.........
با صداي عبور ماشيني به خودش آمد...
با دستهايي که لرزشش شديدتر شده بودند سنجاق را چنگ زد و در جيبش انداخت...با عجله پياده شد و در
ماشين را قفل کرد ...باال نگاه کرد..چراغ هاي خاموش اتاق شادي حس تلخي را در وجودش ميريخت..
سريع با کليد خودش در خانه ي شادي را باز کرد و از پله ها باال رفت..
با باز کردن در خانه و گرمايي که به صورتش پاشيد لبخندي روي لبهايش نشست ..
در خانه را به تمام ترسها و شلوغيهاي بيرون بست و مسخ شده به دنبال آرامش گم شده اش راه افتاد..
با ديدن شادي که روي تختش خوابيده بود نفس عميقي کشيد...
بي سر و صدا کنار تخت روي زمين نشست و به موهايش چنگ زد...
يک بار ديگر سنجاق را از جيبش در اورد و جلوي چشمهايش چرخاند..بغضي که به گلويش چنگ انداخته بود
داشت خفه اش ميکرد..
با کالفگي به شادي نگاه کرد...نه دلش ميخواست از خواب بيدارش کند و نه طاقت داشت بيشتر از اين صبر کند...
صداي عقربه هاي ساعت اتاق مثل پتک در سرش ميخوردند...با انگشتش روي بازوهاي برهنه ي شادي را نوازش
کرد..شادي سريع از خواب پريد و با ديدن سهند در تاريکي اتاق جيغ کشيد...
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سهند سريع گفت:
نترس شادي جان..منم..شادي موهايش را با دست به عقب برد ...هنوز هم وحشتزده بود و نفس نفس ميزد..
سهند غير منتظره به طرفش رفت و او را در آغوش کشيد..
شادي سعي کرد پسش بزند اما سهند محکمتر او را در چنگ گرفت و با بغض گفت:
اون سنجاق سيما بود..شادي هم با چشمهايي خيس توضيحاتش را تکرار کرد:
خودش افتاده بود بيرون..من به ژاکتت دست نزدم ..نميدونستم کهسهند او را محکم به خودش فشرد و گفت:
هيسسس...هيسس..ميدونمسکوت طوالني به اتاق حکم فرما شد...انگار هيچ کدام خيال نداشتند اين آرامش را به هم بزنند...
انگشتهاي شادي کم کم الي موهاي اشفته ي سهند لغزيدند تا نوازشش کنند..
سهند سرش را روي شانه ي شادي گذاشته بود و صورتش را زير گردنش مخفي کرده بود..
شادي با نگراني به دستهاي لرزان سهند نگاه ميکرد اما حرفي نزد تا سهند آرام بگيرد ....
سهند هرچند لحظه محکم به پهلوي شادي چنگ مي انداخت...انگار ميخواست مطمئن بشود شادي هست و از
کنارش نميرود... ...
مدتي بعد اشکهاي داغ سهند روي سينه شادي چکيدند...
شادي با محبت عجيبي صدايش زد:
سهند؟ داري گريه ميکني ديوونه؟و اشکهاي خودش هم روي صورتش ريختند..
سهند با صداي بم و پر از بغضي گفت:
سيما نمرد شادي...سيما رو کشتند......................... ........................................شادي به سختي توانست حرف بزند:
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يعني چي سهند؟..تو..چي داري ميگي؟او خودش را از شادي جدا کرد و به نور کمي که از پنجره به اتاق تاريک مي تابيد خيره شد...
شادي سريع از تخت پايين آمد و به آشپزخانه رفت..
ليواني را از شير آب پر کرد و سر سري چند قند داخلش انداخت...در حالي که قندها را با انگشتش هم ميزد به
اتاق برگشت و ليوان را به لبهاي سهند نزديک کرد..
اما او سرش را عقب کشيد...
شادي که خودش هم حال بهتري نسبت به سهند نداشت چند قلپ از آب قند خورد و آن را روي ميز گذاشت...
اما او هنوز هم ساکت بود و مثل مسخ شده ها به پنجره نگاه ميکرد..
شادي در آن لحظه واقعا نميدانست چه بايد بگويد و احساس درماندگي ميکرد...بنابراين فقط بي صدا کنارش
نشست و دستهاي لرزانش را در دست گرفت..
بعد از سکوتي مرگ آور براي شادي ،با صداي آرامي گفت:
اون روز....اداره بودم که مامان زنگ زد..و با پوزخند ادامه داد:
من کار داشتمو و جوابشو ندادم..وقتي ديدم مامان داده مدام زنگ ميزنه جوابشو دادم...ميگفت سيما هنوز برنگشته خونه ...اولش خيلي نگران
نشدم ولي وقتي ساعت از ده شب هم گذشتو خبري از سيما نشد..
با حالتي عصبي دستي به صورتش کشيد و گفت:
همه خيلي نگران بوديم...اصال سابقه نداشت..سيما هيچ وقت بيخبر جايي نميرفت..دوستاي دانشگاهش همميگفتن سيما بعد از کالسش خدافظي کرده و اومده خونه..
من و حبيب خودمون را به آب و آتيش زديم..تا اينکه يکي از همسايه ها اومد خبر داد که ديده سيما بعد از ظهري
دم خونه سوار يک ماشين شده و باهاش رفته..
ساعتهاي نه و ده شب بود که از بيمارستان زنگ زدند و گفتند سيما اونجاس...
همه رفتن بيمارستان غير از من..
شادي مي خواست بپرسد چرا ولي انقدر حالش بد بود که نميتوانست حرف بزند..
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سهند با صدايي لرزان گفت:
انگار ميدونستم که ديگه چشمهاي باز سيما را نميبينم..يه حسي بهم ميگفت سيما رفته....بعد از يه ساعت منمرفتم بيمارستان...انقدر پاهام ميلرزيد که با بدبختي از پله ها باال ميرفتم..
وقتي حبيب بغلم کرد همه چيزرو فهميدم...
نميدونم چه جوري از بيماستان زدم يرون و ديدم وسط جاده شمالم..همونجايي که سيما را پيدا کردن.......
بعد از مکثي طوالني گفت:
هيچ حسي نداشتم ..هيچ حسي..حتي ناراحت هم نبودم..............
از ماشين پياده شدم و کنار جاده راه ميرفتم...همه جا ساکت  ...جاده عادي عاديه..انگار نه انگار اونجا اتفاقي
افتاده...
سهند از جيبش سنجاق طاليي را درآورد و گفت:
تا اينکه اينو پيدا کردم...
اشکي روي صورتش چکيد و با صدايي لرزان ادامه داد:
زير نور ماه برق ميزد...وقتي برش داشتم انگار تازه ميفهميدم چي شده...يه نگاهم به سنجاق بود يه نگاهم به
جاده..
******************
نگاه بيروح سهند بين سنجاق در دستش و جاده ميچرخيد...مسخ شده با قدمهايي لرزان به طرف جاده ميرفت که
با صداي بوق ماشيني مجبور شد به عقب برود..
کنار جاده نشست و براي اولين بار در آن شب توانست سکوت خفه کننده اش را بشکند...
در حالي که صورتش خيس از اشک بود در سياهي شب نعره کشيد:
سيماااااااااااااااااااااا ااااهر دو روي تخت نسبتا بزرگ شادي و به هم چسبيده خوابيده بودند و به سقف نگاه ميکردند..
انگار براي سهند راحتتر بود که با دزديدن نگاهش حرف بزند...شادي هم آن شب تمام و کمال شده بود گوش درد
ودل ها و بغض دوساله ي سهند...
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تقريبا تا يک و سال نيم بعدش من هم با مرده هيچ فرقي نداشتم..همه چي رو ول کرده بودم...حتي کارم که برامانقدر مهمه..
افتاده بودم گوشه ي اتاقمو با يک مشت قرص و آرام بخش به زور خودمو سرپا نگه ميداشتم..
مامان طفلکم همش ميومد پيشم گريه ميکرد ميگفت من دخترمو از دست دادم ،نميخوام تو رو هم از دست بدم
ولي من نسبت به همه چيز حتي گريه هاي مامانم که يه روزي براشون جون ميدادم بي حس بودم...
ميدوني شادي..اوج بدبختي وقتي نيست که گريه ميکني .....وقتي نيست که درد ميکشي يا حسهاي گند داري...
اوج بدبختي وقتيه که اونقدر سر بشي که حتي درد را هم نفهمي.....حال من اينجوري بود...من سر
بودم..سرسر...هيچي نميفهميدم........
نفس عميقي کشيد و گفت:
تا اينکه حبيب بعد يک سال اومد سراغمون...خودشو جمع و جور کرده بودو و اومده بود سراغ ما..
بعضي وقتها فکر ميکنم شايد اگه حبيب نبود...
سهند آهي کشيد و باقي حرفش را خورد..بعد از مکثي کوتاه ادامه داد:
حبيب مردترين مرديه که ديدم..ميخوام مثل برادر خودت بدونيش شادي..شادي با صداي آهسته اي جواب داد:
ميدونم..سهند ادامه داد:
اول مجبورمون کرد اون خونه که همه جاش بوي مرگ گرفته بود را بفروشيم..
سهند که حاال صدايش به وضوح ميلرزيد گفت:
حتي ياد اون روزها هم  ....مامان جوري با اتاق سيما حرف ميزد و خدافظي ميکرد که همه نگران حالش شدهبودند..يه روز هم خود حبيب اومد و همه ي لباسها و يه سري وسايل شخصي سيما را با خودش برد..هنوزهم بعضي
وقتها فکر ميکنم که حبيب چه جوري اون روزها را تاب آورد...
و بعد به طرف شادي چرخيد و با چشمهايي خيس گفت:
حبيب عاشق سيما بود...سيما هم ...سيما تو بيمارستان چند دقيقه بعد از ديدن حبيب تموم کرد...اونقدراوضاعش بد بوده که همه ميگفتن تا اون موقع هم فقط به عشق ديدن حبيب بوده که دووم اورده..
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شادي که در قلبش احساس سنگيني ميکرد ،لبش را گاز گرفت و از پشت چشمان اشکيش تنها گفت:
چرا زودتر اينها رو براي من نگفتي؟ چرا تنهايي...و آرام زير گريه زد
سهند با صداي گرفته اي جواب داد:
نميدونم...نه اينکه بخوام ازت مخفي کنم...نه..شايد هنوز وقتش نشده بود..شادي گفت:
اوني که...يعني...سهند منظورش را فهميد و با جديت جواب داد..
منم وقتي يکم خودمو پيدا کردم همين سوال اومد تو ذهنم...اون کسي که سيما باهاش رفته کي بوده؟.....
و چون خواهرمو خوب ميشناسم فقط يه جواب به ذهنم مي اومد:
اون حتما يه آشنا بوده
شادي بهت زده گفت:
يعني کي؟سهند با لحني خشک گفت:
شاکري!شادي نيم خيز شد و بريده بريده گفت:
باباي...باباي مونا؟امکان ندارهسهند با عصبانيت داد کشيد:
تو هيچي از اون کثافت نميدونيشادي با گيجي گفت:
آخه اون چرا بايد بخواد سيما رو بکشه؟سهند با نفرت زمزمه کرد:
-اون حيوون نمخواسته سيما رو بکشه ...ميخواسته بهش..

234

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

و از الي دندان هاي قفل شده اش ادامه داد:
سيما خودش از ماشين ميپره بيرون..وقتي کم کم از شوک دراومدمو فهميدم شاکري چه باليي سر خانوادم اورده دوباره برگشتم سر کارو و اين بار
خودم افتادم دنبال پروندش...اونم که تمام اين يکي دوسال ما رو زير نظر داشت برام يه نامه فرستاد ..
شادي تکرار کرد:
نامه؟اون فهميده بود که من حاال ميدونم اون قاتل سيماست..براي همين به قول خودش خواست رو بازي کنه
شادي سرش را تکان داد و گفت:
ولي من هنوزم نميفهمم که چرا اون ..سهند حرفش را قطع کرد و داد کشيد:
چون ميخواست جيگرمو آتيش بزنه که زد...چون اون يه رواني عقده اي بود که من را قاتل پسرش ميدونست..شادي با بيحالي روي تخت نشست و گفت:
تو که..تو که پسرشو...سهند نگاهش را از شادي گرفت و گفت:
من کشتمشادي که به سختي مي توانست نفس بکشد از تخت پايين آمد و جلوي سهند ايستاد...با ناباوري گفت:
تو آدم کشتي؟و با صداي جيغ مانندي بلندتر گفت:
تو....تو...چيکار کردي...خدا..سهند که نگران حال شادي شده بود دستش را به طرف شادي دراز کرد و گفت:
عزيزم بيا پيشم ..برات همه چيز رو توضيح ميدم..شادي موهايش را محکم کشيد و با خنده گفت:
-توضيح
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سهند دوباره دستش را به طرف شادي رفت و گفت:
بيا بشين تا بتونم بگم چي شده لعنتيشادي به دست سهند که به طرفش دراز شده بود خيره ماند..باورش نميشد دستهايي که با او اين همه مهربان
بودند به خون کسي آلوده باشند..
حتي از فکرش هم چندشش شد و در حالي که انگار هنوز هم روي دست سهند خون ميبيند دستش را محکم پس
زد و با صداي بلندي گفت:
 دستتو به من نزنسهند هم که دوباره عصبي شده بود حرصي و نفس نفس زنان گفت:
من قاتل نيستم شادي..من فقط از خودم دفاع کردمشادي دوباره جيغ کشيد:
گفتم به من دست نزن...سهند دستش را به کمرش زد و سرش را پايين انداخت..
چند لحظه اي سعي کرد به خودش مسلط شود و بعد با لحن آرامتري گفت:
اون ميخواست منو بکشه..من بايد چيکار ميکردم؟شادي به مسخره و با صداي بلندي گفت:
ديگه کيا رو کشتي؟سهند نگاهش را دزديد و گفت:
چهار نفر..شادي که آن سوال را جدي نپرسيده بود،دستش را روي گلوي خشک شده اش فشار داد و گفت:
يعني ..سهند با صداي آرام ولي لحن جديي گفت:
تو مگه نميدوني کار من چيه؟مگه نميدوني من با چه آدمهايي سر و کار دارم..فکر کردي تفنگ بازيه؟..نهبچه..اونجا از ميدون جنگ هم بدتره...بعضي وقتها تو يه شرايطي گير ميکني که يا بايد بکشي يا کشته بشي
شادي که ديگر برايش جاني نمانده بود با زانو روي موکت زمين افتاد ..
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سهند با نگراني گفت:
شادي...تو مگه اينها رو نميدونستي..مگه هميشه اون کلت را تو لباسهاي من نميبيني؟شادي اما فکرش آنجا نبود....احساس ميکرد مرد غريبه اي جلويش ايستاده و سهند مهربان خودش را گم کرده...
سهند ليوان آب قند نيم خورده ي روي ميز را به طرف شادي گرفت و با نگراني گفت:
يکم از اين بخور..شادي با نفرت ليوان را پس زد که باعث شد ليوان روي زمين بيافتد...سهند که حاال بدجور عصبي شده بود لحظه
اي چشمانش را محکم روي هم فشار داد و گفت:
ديگه بس کن شادي...تو ميدونستي شغل من چه جوريه..ميدونستي..و شادي فکر کرد که تازگي ها چقدر تفاوت زمين تا آسمانشان دارد توي ذوق ميزند...
سهند که انگار فکر او را خوانده باشد با خشونت بازوهاي ظريفش را در دست گرفت و محکم تکانش داد:
تو خودتم ميدونستي شادي...پس سعي نکن از من دوري کني..چون..چون ديگ حاال اگه بخواي هم من نميذارمبري.....................
هر کدامشان در سکوت و تاريکي اتاق ،روي گوشه اي از زمين موکت شده ي اتاق نشسته بودند ...
شادي به نيم رخ سهند زل زده بود .....سهند آرام به طرفش برگشت و گفت:
به چي فکر ميکني؟شادي زمزمه وار گفت:
 تو کي هستي؟و بعد از مکثي ادامه داد:
احساس ميکنم نميشناسمت.....من ..من انگار هيچ وقت فرصتشو نداشتم که تو را درست بشناسم..سهند با لبخند تلخي گفت:
داري بهونه مياري؟شادي با خستگي گفت:
-چه بهونه اي ؟
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سهند جوابي نداد و باز هم اين شادي بود که سکوت اتاق را مي شکست:
 بابام همش ميگفت تو خوبي ولي من به درد زندگي با تو نميخورم..سهند صدايش باال رفت و گفت:
حاال که چي؟براي چي اين مزخرفاتو ميگي؟شادي هم با عصبانيت گفت:
داد نزن سهند...داد نزن..بذار برا يه دفعه هم شده درست ببينم...اون از اولش که اومدي و گفتي يا من هيچياينم از حاال که تا يه بحثي پيش مياد ميخواي با دوتا داد تموش کني...
سهند که انگار با خودش حرف ميزد با حرص گفت:
باشه بشين هر کار دوست داري بکن ولي حتي فکر جدا شدن هم نميتوني بکنيشادي با صورتي قرمز از خشم گفت:
اين قرار ما نبود..مثال اين نامزدي براي اين بود که بيشتر همو بشن..سهند حرفش را قطع کرد و با لحني بيروح گفت:
مجبورم نکن همين االن کاري کنم که بفهمي ديگه مال مني..شادي با اينکه از حرف سهند به وضوح جاخورده بود ادامه داد:
سهند..من حرف جدايي نميزنم..من ميگم بايد با هم بشينيم تصميم بگيريم..سهند با صدايي پربغض داد کشيد:
تصميم چي لعنتي؟من اومدم باتو...تويي که ديگه جونم بهت وابستس ،درد و دل کنم اون وقت تو...و با عصبانيت سرش را به طرف ديگري چرخاند...
شادي دستش را توي موهايش فرو کرد...به سهند حق ميداد...االن جاي اين حرفها نبود........
بلند شد و کنار سهند نشست..دستش را روي بازويش گذاشت و با مهرباني گفت:
راست ميگي..االن وقتش نيست...من معذرت ميخوامسهند به سمتش برگشت ونااميدانه گفت:
-يعني اين بحث برات تموم نشده..نه؟
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شادي که حاال از نگاه غمگين سهند خجالت ميکشيد جوابي نداد و سرش را پايين انداخت..سهند آرام با انگشتش
سر شادي را باال آورد و گفت:
بگوشادي سرش را روي گردنش کج کرد و با لبخند بيجاني گفت:
سهند تو اصال به اين فکر کردي که من و تو چه ربطي به هم داريم؟...من تک دختر لوس خانواده با تويي که...نميدونم چه جوري بگم..من هيچي...تو خودت فکر کن..ميتوني اين لوس بازياي منو تحمل کني بعدا؟؟؟
سهند با لبخند محوي گفت:
من عاشق همين اخالقات شدم..نميدوني بدونشادي شانه اش را باال ادنداخت و گفت:
ولي من اصال عاشق اخالقهاي گند تو نيستم..سهند بلند خنديد و در حالي که شادي را به سمت خودش ميکشيد گفت:
بيا اينجا ببينم..شادي روي پاي سهند نشست و به سينه اش تکيه داد داد...با صداي آرامي گفت:
براي سيما نميدونم چي بايد بگم..چون حتي براي مني که سيما را يه بارهم نديدم خيلي تلخ بود چه برسه به توکه داداششي...
سهند بي مقدمه گفت:
پسر شاکري تو يه باند مواد مخدر بود..هيچ وقت اون ماموريت يادم نميره...نزديکهاي مرز درگيري شد..اونپسره مهره ي درشتي نبود ولي براي اينکه گير مامورها نيافته و فرار کنه اسلحه برميداره..
من فقط ميخواستم راهش را سد کنم ولي اون اول شليک کرد...
من هم ...
نميخواستم بميره...فقط ميخواستم زخميش کنم ولي خودم هم خونريزي داشتم و نميتونستم درست هدف
بگيرم...اين بود که..
شادي به سختي گفت:
-اون چهار نفر...
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تو ماموريتهاي ديگه...نميخوام بگم ولي فقط بدون کشتن آخرين انتخابي بوده که داشتم..شادي به صورت سهند نگاه کرد و گفت:
باورم نميشه تو..نگاهش را از سهند گرفت و با صداي خش داري پرسيد:
پس شاکري توي باند بوده؟سهند گفت :
نه..اون فقط يه پدره که ميخواست انتقام خون تنها پسرشو بگيره ..فکر شادي به روزهايي که در خانه ي شاکري با دخترش مونا  ،تابلوهاي نمايشگاه را آماده ميکردند کشيده
شد..مردي الغر با کله اي تاس که هميشه روي مبلي نشسته بود و کتاب ميخواند..
هيچ وقت هم غير بيشتر از سالم و خداحافظي با او هم کالم نشده بود...به چهره الغر و زردش هرچيزي ميخورد
غير از...
شادي آهي کشيد و گفت:
تو گفتي شاکري براي سيما آشنا بوده ولي از کجا؟سهند که به وضوح از اين سوال کالفه به نظر ميرسيد گفت:
بعد کشته شدن شهرام ،پسر شاکري ،مامورها ميرن سراغ خانوادش...يه مدت بعد وقتي ميفهمن اونها بيگناهن واصال ربطي به باند نداشتند آزادشون ميکنند..
شاکري خيلي توي انتقامش صبور بود...سه سال وقت گذاشت تا بتونه نيششو به من بزنه...اول فاميليش را عوض
کرد...فاميلي اصليشون دانشي بود...بعد هم با کلي پول خرج کردن و زير نظر داشتن من آدرسو ما رو پيدا ميکنه
و تو محله ي ما خونه ميگيره...دو سال همسايمون بودن..يه خانواده ي آروم و با فرهنگ که هيچ کس بهشون
مشکوک نميشد......
شادي هنوز در بغل سهند بود و باهم از پنجره به روشن شدن هوا نگاه ميکردند...
شادي گفت:
چه شبي بود..سهند گفت:
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ديشب که اومدم اينجا داشتم از غصه ميترکيدم االن خيلي آرومم...ممنونشادي به طرفش برگشت و گفت:
راست ميگي؟من فکر کردم بدتر اعصابتو بهم ريختم..سهند شادي را به خودش فشرد و با اشاره به پنجره گفت:
ميدوني چرا آسمون تهرون را خيلي دوست دارم؟چرا؟چون ميدونم يه جايي زير اين آسمون تو را دارم .....احساس آرامش ميکنمشادي با چشمهايي اشکي گفت:
سهند..جانم؟شادي ميان گريه خنديد و گفت:
انقدر کم ابراز عالقه ميکني که عقده اي شدم و با يه حرفت گريم ميگيره..سهند گفت:
من بلد نيستم زبوني بگم شادي..هميشه تو يه محيط خشک نظامي بودم...اصال نميدونم چه جوري بايد رفتارکنم با يه جنس دختر...
و بعد با لحن شوخي ادامه داد:
متاسفانه يه دوست دختر دافم نداشتم که بدونم..شادي محکم به پهلويش کوبيد و گفت:
ديگه روت را زياد نکن..سهند گفت:
بيا..همين که بهت اجازه ميدم با من اينجوري حرف بزني يعني دوست دارم فسقل...وگرنه کسي به من کمتر ازقربان نميگه
-خيلي دوست دارم تو رو سر کارت ببينم..
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سهند نفس عميقي کشيد و گفت:
ولي من اصال دوست ندارم ..ميخوام هميشه تو جدا از کارم باشي..اينو بدونشادي غرغرکنان گفت:
بيا..دوباره رفتي تو مود دستور و رييس بازياما سهند چشمهايش را بسته بود و جوابي نداد...شادي هم به اجبار آهي کشيد و ساکت شد..
کمي بعد با ترس پرسيد:
سهند.تو جدي گفتي که اگه من بخوام جدا شم تو به زور نميگذاري؟سهند سريع چشمهايش را باز کرد و با نگاه نافذش در چشمهاي او خيره شد:
چرا ميپرسي؟شادي دستپاچه گفت:
خب اينجوري دوست ندارم..منظورم با زورهسهند در حالي که دستهايش مشت ميشد گفت:
يه دقيقه نميتوني بحث راه نندازي نه؟و بعد با صداي بلندتري گفت:
ميذارم بري چون ميدونم عشق زوري نميشهشادي با نااميدي گفت:
ميذاري برم؟سهند خيره نگاهش کرد و گفت:
شادي تو تکليفت با خودت روشنه اصال؟ ميذارم بري ..آره..چون سي سالمه ديگه ...حاليم ميشه که به زورنميشه با کسي زندگي کرد..
شادي براي اولين بار از وقتي که با سهند نامزد شدند ،به جدايي فکر کرد...حتي از فکرش هم چشمهايش پر از
اشک شد و گفت:
-اگه ازدواج کردم......باز هم دوستم داري؟
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سهند شادي را پرت کرد و بلند شد...
با تمام وجودش داد کشيد:
خفه شوشادي با پشت دست اشکش را پاک کرد و گفت:
اينطوري انصاف نيست..سهند داد کشيد:
منظورت چيه؟من ديگه انتخابي نميتونم داشته باشم...چون ديگه وحشتناک دوست دارم....اوه سهند..حتي فکرش هم گريممي اندازه..
سهند هم با صدايي گرفته گفت:
اشک منو هم دراورديشادي سريع به باال نگاه کرد و با ديدن چشمهاي خيس و مژه هاي به هم چسبيده ي سهند بلند شد و خودش را
در بغلش جا داد..
من نميدونم چي بگم..سهند در حالي که به لبهاي شادي خيره شده بود با همان صداي بم وخشدار گفت:
بيا ديگه حرف نزنيم..و لبهايش را به لبهاي شادي دوخت....................
سهند پتو را تا شانه هاي شادي باال کشيد و با وسواس خاصي مرتب کرد.....آرام خم شد و گونه اش را با عشق
بوسيد و زمزمه وار گفت:
خوب بخوابي گلم...شادي با ناراحتي گفت:
ديشب اصال نخوابيدي ؟چه جوري ميخواي بري سر کار؟سهند با انگشتش به نوک دماغ شادي زد و با لبخند گفت:
-من عادت دارم..تو بخواب..
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شادي غر زد:
ديگه صبحه..تو روشني خوابم نميبره..سهند سري تکان داد و پرده هاي اتاق را کشيد...دستش را به کمرش زد و گفت:
حاال خوبه؟بد نيست...يکم اتاق گرم نيست سهند؟سهند چشمهايش را ريز کرد و گفت:
دوباره به تو رو دادم نه؟و بعد با لحن مکمي گفت:
بگير بخواب ببينم..خدافظ.و در لحظه ي آخر به شادي که چشمهايش را محکم بسته بود! لبخندي زد و از خانه خارج شد...
****************
آن روز شادي حدود دو بعد از ظهر از خواب بيدار شد..با چشماني نيمه بسته موبايش را از روي تختش چنگ زد:
چند پيام از دوستانش که پرسيده بودند کجاست و يک پيام هم از طرف سهند:
" هنوز خوابي تنبل؟"
شادي برايش نوشت:
"چيه حسوديت شده؟"
و جواب سهند:
"االن جلسم،ديگه پيام نده"
شادي که توي ذوقش خورده بود با خودش گفت:
"آرزوي يه اس ام اس بازي رو به دلم گذاشته"
سهند بود ديگر...
حسابي گشنه اش بود و وقتي يادش آمد يک ظرف پر از الزانيا در يخچال منتظرش است با خوشحالي از تخت
پايين پريد..
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دست و صورتش راشست و با موبايلش به آشپزخانه رفت...
ظرف الزانيا را در مايکروويو گذاشت و در فاصله ي گرم شدن غذايش جواب مسيجهاي دوستانش را هم داد...
بوي خوش الزانيا که در خانه پيچيد ياد سهند افتاد...با خودش فکر کرد "بدون سهند مزه نميده"
با آه کوتاهي سهم سهند را کنار گذاشت و مشغول شد...
**********************
شادي مردد و بالتکليف با يک جعبه ي کوچک شيريني در دستش جلوي خانه ي پدري سهند ايستاده بود و
نميدانست زنگ بزند يا نه...
بعد از ناهار به مادرش زنگ زده بود و وقتي تماس را قطع کرد ناخواسته فکرش به سمت مريم خانوم پرواز کرده
بود...
او هم مادري بود که حتما خيلي دلش براي گپ زدن با دخترش تنگ شده..
براي همين هم تصميم گرفته بود که به او سر بزند ولي حاال که اينجا بود ،به طرز عجيبي احساس خجالت
ميکرد...بدون سهند سخت بود...
چشمهايش را بست و براي اينکه تصميمش عوض نشود سريع زنگ در را فشار داد:
بله؟سالم مريم خانوم ..شاديممريم خانوم بعد از مکث کوتاهي گفت:
شادي جان تويي؟ بيا باال**************
شادي به بخار چاييش زل زده بود و منتظر مريم خانوم که در آشپزخانه بود..
خدارو شکر ميکرد که حداقل پدر سهند خانه نيست...با مريم خانوم راحتتر بود..
مريم خانوم با ظرفي که شيريني هاي شادي را در ان چيده بود برگشت و گفت:
خيلي خوش اومديشادي با خجالت گفت:
-مرسي مامان..امروز خونه تنها بودم گفتم بيام پيش شما
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مريم خانوم با صدايي که محبت در آن موج ميزد گفت:
خوب کاري کردي..اگه بدوني چقدر خوشحالم کردي..شادي نگاهي به موهاي مادر سهند که قهوه اي خوش رنگي شده بودند انداخت و با لبخند گفت:
چقدر اين رنگ موي جديد بهتون مياد...مريم خانوم به موهايش دست کشيد و گفت:
راست ميگي؟حاجي که اصال نفهميد تغيير کردم..خيلي روشن نشده؟من اين رنگو نميخواستم خود آرايشگرهگفت اين خوب ميشه
...
و اين آغازي بود براي گپ زنانه اي که دو سال بود مريم خانوم از آن محروم شده بود ...هيجان مريم خانوم هنگام
سهند و خنده هايش باعث ميشد که شادي با جان و دل به حرفهايش گوش کند...
شادي با خودش فکر کرد" چقدر بعضي لحظه ها و اتفاقات ساده ي زندگي ميتونه دلچسب باشه..مثل يه چايي
خوردن کنار مريم خانوم"
نه!سهند با خونسردي پاهايش را روي هم انداخت و گفت:
يه چايي ديگه به من ميدي؟شادي که در مبل مقابل سهند نشسته بود از حرص به دسته هاي مبل چنگ انداخت و گفت:
اصال به من گوش دادي؟ميگم نه يعني نه.اين ماموريتو نميري..سهند که انگار چيزي نشنيده باشد گفت:
چايي چي شد؟شادي با حرص به آشپزخانه رفت و ليوان چايي سهند را دوباره پر کرد...به هال برگشت و ليوان را تقريبا روي ميز
کوبيد و گفت:
خب ..حاال گوش کن..ماموريت بي ماموريتسهند در حالي که قندي گوشه ي دهانش بود ابروهايش را باال انداخت و گفت:
-از کي تا حاال بزرگترا از کوچيکترا اجازه ميگيرن؟
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شادي يک دفعه با صدايي هيجان زده گفت:
پس منم ببر..سهند طوري به خنده افتاد که چاي در گلويش پريد و به سرف افتاد...شادي در حالي که به پشتش ميزد گفت:
مگه جک گفتم ميخندي؟سهند که حاال مي بهتر شده بود جواب داد:
از جک هم اون ورترشادي به سرعت گفت:
منم ميااااااااامسهند که اينبار جدي شده بود با اخم گفت:
مگه دارم ميرم پيک نيک؟بچه بازي در نيارتا شب که سهند در خانه ي شادي بود انقدر شادي بحث کرد که توانست حرفش را به کرسي بنشاند...
در حالي که روي پاهاي سهند نشسته بود گفت:
واي خيلي هيجان زدم..حاال لباس چي بردارم؟سهند چپ چپ نگاهش کرد و گفت:
همش يه روزه...ساک راه نندازي دنبال خودت..شادي جوابي نداد و فقط صورت سهند را محکم بوسيد..
سهند يکي از ابروهايش را باال برد و گفت:
مهربون شدي...ولي اينجوري فايده نداره...لبهاي شادي را در دهانش گرفت و با اشتياق بوسيد..
کمي بعد آرام چرخيد و شادي را روي مبل خواباند و دوباره با ولع بيشتري مشغول شد...
شادي که از سنگيني بدن سهند نفسش گرفته بود آرام گفت:
سهند..اما سهند حواسش نبود و حاال داشت گردن شادي را گاز ميگرفت..
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شادي سعي کرد تکاني بخورد و دوباره گفت:
سهند بسهسهند که انگار در جاي ديگري بود بازوهاي شادي رو ميبوسيد و زير لب زمزمه وار حرف ميزد..
شادي اينبار با صداي بلندتري گفت:
سهند داري اذيتم ميکني..سهند که عصباني شده بود کنار کشيد و گفت:
همش غر بزن..شادي به زحمت نيم خيز شد و گفت:
تو..سهند با صداي بلندي گفت:
بله ميدونم من به باباتون قول دادم تا قبل عروسي..و بعد با خودش گفت:
انقدر که احمقم..و بلند شد و ژاکتش را از روي مبل چنگ زد
شادي که هنوز نفس نفس ميزد با ناراحتي گفت:
کجا ميري حاال؟ميرم خونم..اينجا بمونم کار دستت ميدم..شادي با نا اميدي گفت:
شام نميموني؟سهند با شيطنت برگشت و در حالي که شادي را از باال به پايين نگاه ميکرد گفت:
چرا اگه دسرشو بدي ميمونم..شادي با اخم گفت:
-رفتي در و هم ببند!
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سهند در حالي که از در خارج ميشد غر غر کنان گفت:
کي گفته دوران نامزدي شيرينه؟شادي بلند خنديد و سهند از راهرو داد زد...
حاال نوبت منم ميشه يه روزي شادي خانوم...بخند حاالشادي سريع لبش را گزيد تا صداي خنده اش بيرون نرود..
سهند پيام داده بود که شادي سر ساعت  5صبح دم در باشد وگرنه بدون او به ماموريت ميرود...شادي هم که
ميدانست سهند فقط دنبال يک بهانه است که او را باخودش نبرد از ساعت چهار آماده و منتظر سهند بود...
با شنيدن صداي زنگ در سريع کوله اش را برداشت و از پله ها پايين دويد...
با هيجان در را باز کرد و گفت:
سالم قربانسهند نگاهي به او انداخت...مانتو و شلوار مشکي با آل استارهاي قرمز..
سهند سري تکان داد و گفت:
سالم.کاپشنت کو؟شادي محکم به پيشاني اش زد و گفت:
يادم رفت..ميري بياري؟سهند با تعجب گفت:
خب خودت بروشادي در ماشين را باز کرد و گفت:
نچ...من برم باال تو منو ميذاري ميري...گولتو نميخورمسهند که واقعا ديرش شده بود و زمان بحث کردن با شادي را نداشت سريع باال رفت تا کاپشنش را بردارد..
شادي تا سهند بيايد آهنگهاي خودش را گذاشت و صدايش را باال برد..
سهند که حاال باکاپشن شادي برگشته بود با ديدن او که نشسته در ماشين ميرقصيد خشکش زد!
ناري ناري ناري ناري
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ناري ناري ناري ناري
سهند سريع داخل ماشين نشست و صداي آهنگ را کم کرد..کاپشن شادي را روي پايش گذاشت و جدي گفت:
مثال داريم ميريم ماموريتشادي با اخم دوباره صداي آهنگ را زياد کرد و گفت:
-اااا..کم نکن اينجاشو دوست داشتم...

تو که فرشته اي و ماه اسموني
ناري ناري
تو که قشنگ تر از رنگين کموني
ناري ناري
و دوباره مشغول رقصش شد...سهند سريع دور زد و انتهاي کوچه گفت:
ديگه نرقص..داريم ميرسيم خيابون اصلي ..زشتهشادي رقص کنان گفت:
کسي نيست که اين موقعتو که با خنده هات دلو مي تپوني
ناري ناري ناري ناري
ناري ناري ناري ناري
سهند که اول صبحي سرسام گرفته بود،ضبط ماشين را خاموش کرد و غريد:
يه دقيقه بشين بچه...رفتيم تو جاده هر کار ميخواي بکني بکن..شادي با لبهايي آويزان گفت:
حاال چيه اول صبحي اينقدر بداخالقي؟سهند هم اخم کرد و گفت:
-نکنه بايد شاباش هم ميدادم...کمربندتو ببند..

251

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

شادي در حالي که کمربندش را ميبست گفت:
منو باش با کي دارم ميرم شمالسهند محکم گفت:
شادي اصال متوجه هستي داريم ميريم ماموريت؟شادي سريع گفت:
خب خودت گفتي بايد خيلي عادي به نظر برسيم ..چه ميدونم پوشش داشته باشيم..سهند که از کارهاي شادي خنده اش گرفته بود به زور خودش را کنترل کرد و با لبخند محوي گفت:
ممنونم..شما نرقصي هم هيچ مشکلي توي ماموريت پيش نمياد...شادي با قهر به طرف پنجره برگشت و گفت:
خودتو مسخره کنسهند چند لحظه به هم سفر دوست داشتنيش با لذت نگاه کرد و گفت:
نبينم قهر باشي..نيستم..بعد خم شد و از کوله اش شيرکاکائو و کيک درآورد و گفت:
صبحونه که نخوردي؟نهميدونستم..ني را داخل پاکت کرد و به دست سهند داد..
سهند با مهرباني گفت:
قربون دستتشادي که دوباره از لبخند سهند ذوق زده شده بود زيپ کوله اش را تا آخر باز کرد و هيجان زده گفت:
تازه کلي چيپس و پفک هم داريم...سهند نفس عميقي کشيد و در دلش گفت:
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خدا بخير کنه.....************************
شادي دستش را از پنجره ي ماشين بيرون برده بود و در سکوت به جاده نگاه ميکرد..
سهند گفت:
نه به صبحت که ماشينو گذاشتي بودي رو سرت نه حاال که انقدر ساکتي..شادي نجواگونه گفت:
سکوت جاده رو دوست دارم...سهند سري تکان داد و ديگر حرفي نزد...
کمي بعد شادي صدايش زد:
سهندجانم؟تو اصال هيچي به من نگفتيا از اين ماموريت..من بايد چيکار کنم اونجا؟..تو هيچي..فقط بايد کنار من باشي..شادي که هرچه به مقصد نزديکتر ميشدن بيشتر نگران ميشد گفت:
ميگم..خيلي خطرناک نيست که..سهند با بيتفاوتي گفت:
چرا اتفاقا..خيلي حساسه..شادي نفس لرزاني کشيد و گفت:
تو که گفتي قرار نيست در گيري بشه و فقط شناساييه..آره ولي در صورتي که ديده نشيم...اگه لو بريم فکر نميکنم اونها خيلي از ما خوششون بياد..نه؟شادي با استرس آشکاري گفت:
همشون تفنگ دارن؟سهند نگاهي به صورت رنگ پريده ي شادي کرد و براي اينکه بيشتر بترساندش غليظ گفت:
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همششونشادي نفس عميقي کشيد و حرفي نزد..
چشمهايش را بست و سعي کرد کمي بخوابد...
سهند سريع گفت:
نخوابيا..شادي با تعجب گفت:
وا ..چرا؟منم خوابم ميگيره چون...بعدشم ديگه داريم ميرسيم..******************
در حالي که سهند بخاري را راه مي انداخت شادي در خانه ي کوچک اجاره اي سرک ميکشيد..
باران شديدي ميباريد و سهند گفته بود بهتر است صبر کنند تا باران بند بيايد..
از آنجا که خانه تخت نداشت سهند کنار بخاري براي شادي تشک انداخت و گفت:
شادي بيا يه کم بخواب تا بارون بند مياد..شادي از خدا خواسته روي تشک گرم و نرم دراز کشيد و گفت:
پس تو چي؟سهند کوتاه جواب داد:
من خوابم نمياد..و گوشه اي از اتاق نشست و با لپ تاپش مشغول شد..
شادي مانتو و شالش را کنار انداخت و دراز کشيد...صداي آرامش بخش قطره هاي باران که به سقف خانه مي
ريختند و گرماي مطبوع بخاري باعث شد که خيلي زود خوابش ببرد...
سهند که مطمئن بود شادي خوابش برده آرام رويش پتو انداخت...
سريع کاپشن مشکيش را پوشيد و کوله اش را برداشت ...
کمي باالي سر شادي ايستاد و با عشق به او خيره شد...نفسي کشيد و آرام از خانه بيرون زد.
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شادي آرام چشمهايش را باز کرد..هواي نيمه تاريک خانه نشان ميداد که نزديک غروب است...سريع در جايش
نيم خيز شد و سهند را صدا زد:
سهند؟وقتي صدايي نشنيد از جايش بلند شد و اينبار بلندتر گفت:
سهند..تنها بودنش و فضاي تاريک و گرفته ي خانه باعث شد بي اختيار بغض کند...چند قدمي گيج و سرگردان به جلو
رفت و با صدايي لرزان و نااميد دوباره صدايش زد ولي نبود..
به طرف در دويد اما هرکار کرد در باز نشد...قفل بود..
با پايش به در کوبيد و آرام ولي با حرص گفت:
لعنتي..با بيحالي کنار در نشست و زانوهايش را بغل کرد...با خودش گفت:
چرا انقدر خوابيدم؟اما به خودش حق ميداد..شب قبل را از هيجان و استرس اصال نتوانسته بود بخوابد و داخل ماشين هم که سهند
نگذاشته بود حتي يک دقيقه چشمهايش را روي هم بگذارد...با يادآوري اين موضوع با حرص گفت:
همون...پس نقشه داشته منو خسته کنهحاال انقدر عصباني شده بود که بغض و ناراحتيش را فراموش کرد ...مشتش را محکم به در کوبيد و گفت:
نشونت ميدم آقا سهند!شادي با شنيدن صداي گامهاي بيرون پشت در چوبي کمين کرد و به محض اينکه سهند وارد خانه شد روي کولش
پريد...
سهند قهقه اي زد و گفت:
نميدونستم دلت انقدر برام تنگ شدهشادي موهاي سهند را چنگ زد و گفت:
حرف نزن فقطسهند که انگار نه انگار که شادي دارد به سر و شانه اش ميکوبد با خنده گفت:

254

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

اوه اوه چه عصباني..شادي محکمتر مشت زد و گفت:
حاال منو ميپيچوني؟سهند که در اثر کشيده شدن موهايش سرش به عقب رفته بود گفت:
بيا پايين ببينم...خوش گذشته بهت اون باال؟شادي تکان محکمي خورد که باعث شد تعادل سهند به هم بخورد و با هم روي زمين بيافتند...شادي که هنوز هم
حرصش خالي نشده بود دوباره به سهند حمله کرد و اينبار با او روي زمين کشتي ميگرفت..
سهند که يک لحظه هم لبخند از لبهايش نميرفت بيخيال با شادي فقط بازي ميکرد و گه گاهي با او روي زمين
غلط ميخورد..
شادي که به نفس نفس افتاده بود روي سينه ي سهند نشست و و موهايش را که روي صورتش آمده بودند کنار
زد..
سهند مودبانه گفت:
ميشه از روم بلند شي؟بايد راه بيافتيم بريم تهران ديگه..شادي که احساس پيروزي ميکرد با ژست خاصي گفت:
اول معذرت بخواه بعد هم خواهش کن..سهند که انگارجک شنيده باشد کوتاه خنديد و گفت:
عمرا.بار آخره ميگم ..از روم بلند شوشادي پاهايش را محکمتر روي سينه ي سهند فشار داد و با بدجنسي گفت:
اگه ميتوني بلند شو.سهند که انگار اصال وزن شادي را حس نميکرد به راحتي نيم خيز شد و شادي را کنارش روي زمين نشاند..
بلند شد ودر حالي که از کنارش رد ميشد موهاي شادي را با دستش به هم ريخت و انگار که هيچ اتفاقي نيافتاده
با آرامش گفت:
وسايالتو جمع کن عزيزم..بايد برگرديم..شادي سريع از جايش بلند شد  ...راهش را سد کرد و گفت:
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تو..تو..نذاشتي تو ماشين بخوابم که خسته بشم تا وقتي اينجا خوابيدم در بري..سهند با خونسردي گفت:
دقيقاشادي با حيرت گفت:
تو به من قول داده بودي منو اين ماموريت مياريسهند دست به سينه شد و گفت:
اوال که خودت به زور قول گرفتي...دوما من که آوردمت..شادي پوزخند زد و گفت:
آره از يه خونه به خونه ي ديگه!سهند در حالي که لپ تاپش را در کيفش مي گذاشت گفت:
اون جا جاي تو نيست عزيزمشادي موهايش را پشت گوشش زد و گفت:
اگه نميخوابيدم چي؟اون وقت هم فرقي نداشت خيلي..به زور پرتت ميکردم تو اتاقو و درو روت قفل ميکردم..شادي با لحني تمسخر آميز گفت:
صداقتت منو کشتهسهند بي اعتنا شادي را کنار زد و گفت:
انقدر ال دست و پام نباش...وسيله هاتو جمع کردي؟شادي با ناراحتي گفت:
خيلي بدي سهند..تو قول داده بوديسهند سري تکان داد و حرفي نزد..
***************
-شادي...شادي خانوم..
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.........
بابا يه کلمه حرف بزن ديگه ..دلم گرفت.....
آخه عزيزم مگه من بي غيرتم که زنمو بردارم ببرم بين يه مشت مجرم؟ها؟..تو با خودت چي فکر کرديدختر...اصال مگه شوخيه؟
شادي با صداي ناراحتي گفت:
چرا هميشه انقدر منو از کارت دور نگه ميداري...من واقعا چيزي از کارات سردرنياوردم هنوزسهند با ماليمت جواب داد:
چون نميخوام تو برنجي عزيزم...محيط کارم خيلي پر فشار و خشنه..بعدا هم که خدا بخواد رفتيم خونه يخودمون هم بازم نميخوام حتي يه کلمه از کارم توي خونه بگم...
شادي در ذهنش تکرار کرد":خونه ي خودمون"
سهند که انگار اين موضوع خيلي برايش مهم بود دوباره گفت:
خواهشا وقتي کنارتم ديگه حرف از کار من نزن...من اگه حتي تو خارج از وقت کاريمم بازم بخوام حرف از کاربزنم ديگه ميترکم..به خدا خيلي فشار رومه شادي...
شادي که حاال کمي سهند را بيشتر درک ميکرد آرام گفت:
باشه درک ميکنم..سهند با لبخند به طرفش برگشت و گفت:
 خيلي چاکرتم شادي خانوم..شادي که دوباره سر ذوق آمده بود گفت:
حاال ميشه آهنگ بذارم؟سهند پوفي کشيد و قبل از اينکه جوابي بدهد شادي با صداي بلند آهنگ مشغول رقص بود:

نوشتم تا بدوني تويي عزيز جوني
چه احساس قشنگي تو قلبم تورو دارم
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ببين چه خوبه اي گل تويي تو روزگارم
چقدر خوبه عزيزم کنارم تورو دارم
يواشکي رو لبهات گل بوسه ميکارم
آن شب آخرين باري بود که سهند کنار شادي بود ،چون بعد از آن طوري غرق در پرونده ي شاکري شده بود که
انگار شادي که هيچ ،زندگي کردن را هم فراموش کرده بود...
شادي هم چندين بار سراغش را گرفته بود و با بحث و دعوا يا خواهش و التماس از او خواسته بود که کمي از
کارش کم کند اما برخوردهاي سهند طوري بود که او احساس سربار بودن مي کرد..
شادي مجبور به سکوت شد و در الک خودش فرو رفت اما حالش به حدي بد بود که همه ي دوستان و اطرافيانش
هم متوجه شده بودند..همه به جز سهند...
در بين آمدن و رفتن روزهاي تکراري ،هنوز يک برگه برنده داشت
روز تولدش ...
با خودش ميگفت"ديگه اون روز روزه منه...جبران همه ي دلتنگي هام ميشه"
صبح روز تولدش با شوق از خواب بيدار شد...به اميد اينکه آن روز سهند به ديدارش مي آيد بعد از يک دوش
حسابي ،با وسواس خاصي لباسش را انتخاب کرد...
مانتوي آبي آسماني با شلواري مشکي...مقنعش را براي رفتن به دانشگاه سرش کرد و براي وقتي هم که سهند
دنبالش مي آمد شال سفيدش را در کيفش گذاشت..
روي مچ و زير گردنش را عطر زد...
آرايش ماليمي به صورتش نشاند و با خوشحالي از خانه بيرون رفت
******************
تولدت مبااااااااااارک..
شادي تک تک دوستانش را بغل کرد و بوسيد...
انقدر از استقبال دوستانش ذوق زده شده بود که حد نداشت...
محبوبه گفت:
-شادي االن استاد مياد کادوهاتو جمع کن..
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شادي با انرژي گفت:
نه ميخوام ببينمشون..نيلوفر هم گفت:
استاد اومد حاال بذار بعد..استاد هنوز ننشسته بود که شادي با صداي بلند گفت:
استاد من شيريني آوردم ...ميشه قبل از کالس پخش کنم؟يکي از پسرها آرام گفت:
چرا نميشه؟و چند نفري با دوستانش خنديدند..
استاد با خوشرويي گفت:
شيريني به چه مناسبت؟شادي خنديد و گفت:
تولدمه استاد..استاد پشت ميزش نشست و گفت:
بفرماييد..شادي جعبه ي شيريني را در کالس گرداند و سر جايش برگشت..
سريع گوشي اش را از کيفش درآورد و نگاهي به آن انداخت..
هنوز خبري از سهند نبود......
بعد از کالس نيلوفر به شادي که به وضوح پکر بود گفت:
هنوز خبري ازش نيست؟شادي سرش را به معني نه تکان داد..
نيلوفر به پهلويش زد و گفت:
-خوبه ..خوبه..حاال نميخواد زانوي غم بغل کني...من فکر ميکنم ميخواد سورپريزت کنه
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شادي سريع سرش را باال گرفت...حاال چشمهايش برق ميزد
هيجان زده گفت:
راست ميگيا..واي کاش ساعت زودتر چهار شه برم خونه..نيلوفرخنديد و جواب داد:
امشب بعدش زنگ ميزني هرچي شد برام تعريف ميکني..و با صدايي آرامتر ادامه داد:
البته اگه دوست داري ميتوني صحنه هاشو نگي..شادي که خنده اش گرفته بود بازويش را نيشگون گرفت و با صداي جيغ مانندي گفت:
پررو!*****************
شادي بعد از کالس سريع خودش را به خانه رساند..
باز هم دوش گرفت و اينبار پيراهن سبز رنگ زيبايي که دوستانش برايش خريده بودند را پوشيد..
پيراهني ساده اما شيک تا روي زانو..
موهايش را شانه کرد و آزاد دورش ريخت...اينبار اما آرايش نکرد...
احساس کرد با اين پيراهن سبز صورت ساده اش زيباتر است..
نگاهش را از آينه گرفت و به هال برگشت..
روي مبل نشست و نگاهش را به در دوخت...
دري که منتظر بود عزيزترين زندگيش از آن داخل شود.....................
شادي با صورتي خيس از اشک به ساعت روي ديوار که ساعت  2را نشان ميداد زل زده بود..
باور نداشت...
با خودش گفت:
مياد..مياد..ميخواد سورپريزم کنه..اما لحظه اي بعد گفت:
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بسه..بسه هرچقدر خودتو به نديدن زدي شادي احمقبا دستهايي لرزان شماره ي سهند را گرفت...
بله؟صداي گريان شادي قلب سهند را لرزاند:
تو يادت نيست نه؟سهند با نگراني پرسيد:
داري گريه ميکني شادي؟شادي با صداي بلند گفت:جواب منو بدهسهند با گيجي گفت:
نه..من نيفهمم چي ميگي..شادي گريه اش شدت گرفت و با بغض گفت:
حتي امروزم منو يادت نبود..سهند بي قرار گفت:
شادي داري منو ميترسوني...مگه چيشادي حرفش را قطع کرد و با صدايي لرزان اما لحني محکم گفت:
امروز تولدم بود..نفس در سينه ي سهند حبس شد و سکوتي طوالني برقرار شد..
سهند فقط توانست بگويد:
من االن ميام اونجا..شادي با بي اعتنايي گفت:
نيا ..چون من نيستم!و بدون اينکه منتظر جواب سهند باشد گوشي را قطع کرد و بالفاصله ي شماره ي نيلوفر را گرفت...
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الو؟شادي درحالي که به شدت گريه ميکرد گفت:
نيلو..حالم خيلي بده..نيلوفر که ميدانست چه اتفاقي افتاده فورا گفت:
االن ميام پيشت عزيزم..فقط تو آروم باششادي هق هق کنان گفت:
حتي امروزم منو يادش نبود..نيلوفر با لحن آرامش بخشي گفت:
زود ميام پيشت باهم حرف ميزنيم..باشه؟شادي سريع گفت:
نه ..تو بگو کجايي ..من ميام..من با مهناز اومدم پاساژ اطلس...شادي با صداي گرفته اي گفت:
باشه..ميامنيلوفر گفت:
الهي بميرم..چرا صدات اينجوري شده شادي..شادي بشتر از قبل شروع کرد به گريه کردن و گفت:
اون اصال منو نمبينه نيلو..ساعتي بعد شادي کنار نيلوفر و مهناز در کافي شاپ پاساژ نشسته بودند..
نيلوفر که آرام کمر شادي را نوازش ميکرد گفت:
نميخواي چيزي بگي؟شادي که اشکهايش از گوشه ي چشمهايش فرو ميريخت گفت:
-تا هفت منتظرش شدم...وقتي مطمئن شدم يادش نيست بهش زنگ زدم..
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با پوزخند ادامه داد:
حتي يه معذرت خواهي هم نکرد..فقط گفت دارم ميام اونجا..همين!نيلوفر با تاسف سري تکون داد و گفت:
حاال بهش گفتي داري مياي اينجا..دوباره عصباني نشهشادي با بي تفاوتي گفت:
نه..گوشيمم گذاشتم خونه..نيلوفر با اينکه ميدانست سهند بعدا يک دعواي حسابي با شادي ميگيرد ،حرفي نزد..يعني اصال شادي در
موقعيتي نبود که بشود سرزنشش کرد..
شادي دوباره به حرف آمد و گفت:
کاش انقدر دوستش نداشتم نيلو ...تولدش سه ماه ديگس ولي من تا حاال کلي فکر کردم که براش کادو چيبگيرم ..اون وقت اون..
مهناز که از گريه هاي شادي ناراحت شده بود با حرص گفت:
پسره ي بي احساس...نگاه کن به چه روزي انداخته اين دخترو...اصال معلوم نيست کي بود و از کجا پيداششد...پيمان بود يه دفعه شد سهند!
شادي دوباره دروغي که ساخته بود را تکرار کرد:
گفتم که بجاي يکي از فاميالش ميومده حاضر ميزده ..دانشگاه ما مهمون بود..کسي متوجه نشد..مهناز گفت:
من که تو کتم نميره يکي بخاطر..نيلوفر با چشم غره رو به مهناز حرفش را قطع کرد وگفت:
نميبيني حالشو..االن وقت اين حرفاست..مهناز محکم گفت:
اتفاقا االن وقت اين حرفاست...و رو به شادي گفت:
-شادي جان تا کي ميخواي هرکار کرد سرت توي برف باشه؟
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نيلوفر با ترديد گفت:
خب شايد کاري براش پيش اومده..شادي ياد پرونده ي شاکري افتاد و با صداي گرفته اي گفت:
آره اين روزها خيلي فکرش مشغوله..مهناز سري تکان داد و گفت:
توجيه نکنيد! يعني حتي يه اس ام اس هم نميتونست بفرسته..جمله ي مهناز در س شادي تکرار شد"يعني حتي يه اس ام اس هم نميتونست بفرسته"..
و احساس کرد قلبش از غصه تير مي کشد..
اشکهايش شدت گرفت و گفت:
منم از همين ميترسم...از اينکه من واقعا براش مهم نباشم..مهناز کمي روي ميز خم شد وگفت:
شادي درست فکر کن..تو هنوز فقط نامزدشي..نگاه کن هنوز هيچي نشده وضعتون چيه..تو حتي حاال که تازهاولشه هم خوشحال نيستي چطوري ميخواي با يه همچين آدمي يه عمر زندگي کني..
بعد به پشتي صندليش تکيه داد و آرام گفت:
من واقعا نميفهمم تو چه آينده اي کنار همچين مردي براي خودت ميبيني..شادي که بي صدا اشک ميريخت کوتاه جواب داد:
نميدونم..االن هيچي نميدونم..نيلوفر دستش را روي دستهاي سرد شادي گذاشت و گفت:
به نظر من هم بايد يه بار باهش درست حرف بزني..ازش بپرس اگه واقعا عاشقته برات چيکار کرده تا حاال غير ازدعوا و درگيري..
شادي که حاال با شنيدن حرفهاي دوستانش حتي بيشتر از قبل دلش گرفته بود با خستگي گفت:
ممنونم بچه ها..ميشه بريم..من سرم درد ميکنه..مهناز با ماشينش شادي را تا خانه رساند....
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هرچند که کل راه با شوخي و سربه سرگذاشتن شادي سعي کرده بود کمي او را از آن حال و هوا در بياورد اما
هردويشان ميدانستند اين کارها فايده اي ندارد..
شادي بعد از خاداحافظي و تشکر از مهناز کليدش را درآورد و وارد خانه شد...چراغهاي روشن خانه نشان ميداد
که سهند هنوز هم آنجاست اما او بدون اينکه زنگ بزند در را با کليد خودش باز کرد...
سهند که وسط هال ايستاده بود بلند گفت:
به به خانوم باالخره تشريف اوردن..شادي با چشمهايي که هنوز خيس بود به سهند خيره شد..
سهند با ديدن چشمهاي اشکي شادي با اخم گفت:
برات توضيح ميدم..شادي حرفي نزد و بي اعتنا به سهند به اتاقش رفت..
سهند پشت سرش راه افتاد و گفت:
دارم حرف ميزنما همينجوري ميذاري ميري..شادي باز هم در سکوت مانتويش را درآورد و زير پتويش خزيد..
سهند با خشونت گفت:
با توام..شادي دستش را روي سرش گذاشت و گفت:
سرم خيلي درد ميکنه..االن برو..ميخوام بخوابمسهند روي تخت نشست و گفت:
تا حرفامو نشنوي نميرم..شادي چشمهايش را بست و با بيحالي گفت:
بگوسهند در حالي که موهاي شادي را نوازش ميکرد گفت:
-باورکن شادي امروز يه اتفاقايي افتاد که اسم خودمم يادم رفت ..بچه ها دوباره رد شاکري را زدن..
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شادي زمزمه وار گفت:
خوشحالم برات..سهند با کالفگي دستي به پيشاني اش کشيد و گفت:
ببين شادي من بهت حق ميدم ناراحت باشي ولي بازهم ازت ميخوام منو درک کنيشادي که از بهانه هاي تکراري سهند آشفته شده بود از جايش بلند شد و گفت:
باشه حاال برو..سهند رنجيده نگاهش کرد و گفت:
داري بيرونم ميکني..شادي به آهستگي گفت:
 حتي يه اس ام اس هم نميشد بفرستيشادي تو نميدوني من امروز چه وضعي داشتم..شادي گيج گفت:
ميدوني سهند..دارم فکر ميکنم به اينکه من واقعا چه آينده اي با تو ميتونم داشته باشم وقتي اولش اينه..سهند خيره در چشمهاي شادي گفت:
اينها حرفاي تو نيست...کي اين حرفها رو تو سرت کرده؟شادي پوزخند زد و با صدايي که داشت اوج ميگرفت گفت:
راست ميگي..اينها حرفهاي من احمق نيست..مني که هرچي شد نديده گرفتم..سهند بازوهاي شادي را در دست گرفت و او را به ديوار پشت سرش کوباند...لجوجانه پرسيد:
ميگم اين حرفها رو کي بهت ياد داده؟شادي نگاهش را از سهند دزديد و گفت:
حرفاي خودمهسهند داد کشيد:
-گفتم کي؟
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شادي به گريه افتاد و در حالي که سهند را کنار ميزد گفت:
هرکي..مهم اينه که حرفاي دله منهسهند که جاخورده بود با حيرت گفت:
شادي اونها نميدونن...تو که وضعيت منو ميدوني چرا؟شادي نگاه خيسش را از سهند گرفت و در حالي که سعي ميکرد محکم باشد گفت:
برو سهند..شادي؟شادي در حالي که لجوجانه به او پشت کرده بود جوابش را نداد..
سهند که حال بدي پيدا کرده بود و ديگر حرفي براي گفتن پيدا نميکرد با قدمهايي کوتاه از خانه بيرون رفت..
شادي با صداي بسته شدن در ،مقاومتش در هم شکست و روي زمين افتاد..
در بين گريه هايش آرام گفت:
چرا رفتي ؟سهند خسته و ناراحت در خيابان ها به سمت خانه ي يار هميشگيش مي راند.......حبيب...
و وقتي حبيب بدون هيچ حرفي از او گرم پذيرايي کرد با خودش فکر کرد که "چه خوبه که حبيب بيشتر از اينکه
زخم زبون باشه ،گوش درد و دله...
حبيب چايي سهند را روي ميز گذاشت و گفت:
خب بگو..سهند که هر لحظه احساس ميکرد سينه اش منفجر ميشود با صداي گرفته اي گفت:
امشب..شادي براي اولين بار باهام قهر کرد..حبيب کوتاه خنديد و گفت:
دعوا نمک و..سهند رفش را قطع کرد و خيره در چشمان برادرش گفت:
-نه حبيب..اين دفعه فرق داشت...نگاهش..
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عصبي پايش را تکان داد و ادامه داد:
نگاهش سرد شده بود..ميفهمي چي ميگم؟حبيب جدي گفت:
معلومه که ميفهمم..پس قضيه خيلي جديه..و بعد با لحني که هيچ سرزنشي در آن نبود گفت:
 چي کار کردي که باهات قهره؟سهند زمزمه کنان گفت:
امروز تولدش بود..من فراموش کرده بودم..آخه..امروز دوباره رد شاکري را زدنحبيب صبورانه گفت:
خب تو بعدش چيکار کردي؟رفتم خونش ولي رفته بود بيرون..و بعد انگار که با ياداوري اين موضوع دوباره عصباني شده باشد گفت:
تازه نزديک  11برگشت..خيلي معجزه بود که تونستم باهاش آروم رفتار کنم!و بعدش؟سهند که حاال دوباره دستهايش به لرزش افتاده بودند با کالفگي گفت:
هرچي ميخواستم باهاش حرف بزنم پسم زد..از خونش بيرونم کرد..يک دفعه سرش را باال گرفت و گفت:
باورت ميشه؟حبيب با همان آرامش قبلي گفت:
تو چيکار کردي؟سهند با حيرت گفت:
خب منم اومدم بيرون ديگه...چيکار بايد ميکردم؟حبيب با تاسف سري تکان داد و گفت:
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هرکاري غير از اين..بايد پيشش ميموندي...سهند با صداي بلند از خودش دفاع کرد:
ولي اون خودش هي ميگفت برو..برووحبيب نفس عميقي کشيد و گفت:
تو هنوز زنها رو نشاختي..سهند به شوخي گفت:
کي شناخته؟حبيب کوتاه خنديد و پاکت سيگارش را از روي ميزبرداشت...
ميکشي؟سهند به عالمت نه سرش را تکان داد و غمگين گفت:
کمش نکردي؟حبيب سيگارش را روشن کرد و با چشمک گفت:
زيادش نکردمسکوت طوالني بينشان برقرار شد...نگاه حبيب به دستان لران سهند افتاد و با افسوس گفت:
داري با خودت و زندگيت چيکار ميکني سهند؟حبيب...تو که بهتر از هر کسي وضعيت منو ميدوني ديگه اين حرفو نزن..حبيب قاطعانه گفت:
نه من واقعا نميدونم تو به چي ميخواي برسي؟سهند با حيرت گفت:
قاتل سيما...انتقاممون..حبيب بعد از مکثي کوتاه با صدايي بغض آلود گفت:
فکر کنم من بيشتر از همه توي اين پرونده حق دارم...تو اگه خواهرتو از دست دادي من..با پک عميقي به سيگارش بغضش را فرو داد و با صدايي که به وضوح ميلرزيد ادامه داد:
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ولي...اگه به قيمت(..به دستان لرزان سهند اشاره کرد ) از دست دادن برادرم باشه ،از حقم ميگذرم..سهند با حيرت بيشتري گت:
حبيب..باورم نميشه...تو به همين راحتي تسليم..حبيب با چشمان اشکي داد کشيد:
به همين راحتي؟واقعا فکر ميکني راحته برام؟سهند سرش را پايين انداخت و گفت:
شرمندم داداش..منظورم اين نبود..حبيب سيگار ديگري آتش زد و گفت:
ميدوني سهند..يه جورايي بهت حق ميدم حال منو نفهمي...بعضي چيزها را تا تجربه نکني نميفهمي...البتهاميدورام که هيچ وقت سختياي منو نکشي اما..
اما ميخوام به عنوان يه برادر ..اين حرف را از من قبول کني..حبيب پشت به سهند رو به پنجره ايستاد و گفت:
وقتي سيما رو داشتم فکر ميکردم که هيچي براش کم نذاشتم..البته واقعا هم همه ي سعيمو ميکردم..سيما هم خدا رو شکر..تا آخرين لحظه..
به سختي نفسي کشيد و ادامه داد:
تا آخرين لحظه..ازم راضي بود..با همه ي اينها..بعد رفتنش هميشه به خودم ميگم کاش بيشتر پيشش بودم..کاش کمتر قهر ميکردم...کاش..کاش..کاش..
به سمت سهند چرخيد و گفت:
کاش هاي که تمومي ندارن.سهند با اطمينان گفت:
ولي تو همه کار براي سيما کرديحبيب لبخندي زد وگفت:
-ميگم بعضي چيزها رو فقط بايد بچشي تا حس کني اينه....سر دوست داشتن هميشه هر کاري هم بکني کمه..
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حبيب به تلخي ادامه داد:
ميدوني عيب تو چيه سهند..فکر ميکني چون شادي نامزدته ديگه براي هميشه داريش ولي اشتباهه!سهند ميخکوب شده بود...چشمانش ميان چشم هاي حبيب با بي قراري حرکت ميکرد..انگار ميخواست که حبيب
هرچه زودتر حرفش را پس بگيرد تا او نفس راحتي بکشد..
اما حبيب با بيرحمي در چشمهايش خيره ماند..
سهند يک دفعه و با تاکيد گفت:
معلومه که دارمش...اون ديگه مال منهحبيب پوزخندي زد و گفت:
 اگه ميخواي داشته باشيش بايد هر روز براي داشتنش تالش کني...تو چيکار کردي سهند تا حاال..هان؟سهند که ديگر شنيدن حرفهاي حبيب عذابش ميداد بلند گفت:
بسه!حبيب با خونسردي گفت:
حرفهايي که بيشترين واکنش طرفو دارن يعني زدي به هدفو با ديدن حالت قيافه ي سهند سريع گفت:
جبهه نگير سهند..جلوي مني که ميدوني چقدر دوستت دارم جبهه نگير...به جاش يه بار بشين و درست فکر کنو بعد با چشماني که دوباره در آنها اشک حلقه زده بود و صدايي گرفته گفت:
تو که ميدوني من اين حرفارو به چه قيمتي به دست آوردم...شادي احساس خستگي عجيبي ميکرد...
انگار هميشه بين او و سهند فاصله اي بود که او هرچقدر تالش کرده بود نتوانسته بود آن را پر کند..
در واقع فهميد بدون تالش سهند هرچقدر هم که از جان و دلش سهم بگذارد فايده اي ندارد...
بنابراين تصميم گرفت که بيشتر به زندگي خودش بپردازد...از اول ترم عالوه بر غيبت ها ،کوهي تکليف و درس
روي سرش ريخته بود که هنوز شروعشان هم نکرده بود..
پس صبح بعد،بجاي اينکه طبق عادت هرروزش ،براي سهند مسيج صبح بخير بفرستد ،لپ تاپش را برداشت و
تحقيقش را شروع کرد....
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*****************
سعيد من نميتونم باهاتون بيام..بايد برم پيش شادي..سعيد با اخم گفت:
چي ميگي سهند؟ بدون تو نميشه؟اين يکي فقط کار خودته..سهند سعيد را کناري کشيد و آرام گفت:
ديروز تولد شادي بود،من يادم رفتش باهام قهر کرده ،امروز بايد حتما برم پيششسعيد با استيصال گفت:
اگه بري از دستش ميديم...تا همين االنم از ايران نرفته کلي شانس آورديم...شايد دفعه ي بعدي نباشه!سهند در حالي که فکرش حسابي مشغول شده بود گفت:
چند روزس؟دو روزسهند سرش را تکان داد و گفت:
ميام..با گروه هماهنگ کن.سعيد لبخند زنان گفت:
چشم..حتما****************
شادي با صداي زنگ موبايلش لپ تاپ را کنار گذاشت...
با ديدن شماره ي سهند بعد از مکث کوتاهي جواب داد
بله؟سالم عزيزم..شادي ناخواسته لبخند زد و گفت:
سالم..-خوبي..چيکار ميکني؟از صبح خبري ازت نيست..
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شادي نگاهي به جزوه هايش که روي کاناپه پخش بودند کرد و گفت:
سر درسامم.سهند به سختي گفت:
امروز ميخواستم بيام پيشت ولي..شادي به مسخره گفت:
ولي کار داريسهند نفسش را بيرون داد و گفت:
باور کن جبران ميکنم شادي..شادي با لحن سردي گفت:
موفق باشي.خدافظسهند که انتظار داشت شادي داد و فرياد کند ،با شنيدن صداي بيحال شادي دلش لرزيد..
با استرس گفت:
شادي من..من واقعا آرزوم بود که االن پيش تو باشم ولي بدون من ماموريت جلو نميره..شادي با همان لحن ،کوتاه جواب داد:
باشه..سهند که ديگر فرصتي نداشت گفت:
دوروزست..بايد خطمو خاموش کنم..اگه کاري داشتي به حبيب بگو عزيزم..شادي روي کاناپه نشست و نگاه بيروحش را به پنجره دوخت..
سهند گفت:
چرا حرف نميزني؟شادي با خستگي گفت:
خدافظ(.و قطع کرد)چي شد؟
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اين سوالي بود که شادي آن روز مرتب از خودش ميپرسيد و جوابي براش نبود..
او که لب پنجره ي خانه اش نشسته بود نفس عميقي کشيد..بوي خوب خاک باران خورده هميشه آرامش ميکرد...
زيپ ژاکتش را باال کشيد و دوباره به تابلوي نقاشي اش که روي چهارپايه در وسط هال بود نگاهي انداخت...
نقاشي که همان اوايل نامزديش با سهند با کلي شوق شروعش کرده بود و با هراتفاق و خاطره اي قسمتي از آن را
تکميل کرده بود......
و حاال ........
نتيجه شده بود يک مشت خط هاي درهم با رنگهاي جيغ ...
زندگي واقعيش هم کم از آن تابلو نداشت...هرکسي هم از راه ميرسيد حرفي ميزد ونظري ميداد...
باز هم همه غير از سهند............
شادي از لب پنجره پايين پريد..روبروي تابلويش ايستاد ..
بعد از نگاهي طوالني کاتر را برداشت و بومش را با يک حرکت پاره کرد.............
در حالي که چشمهايش خيس شده بود داد کشيد:
همه چي داره تموم ميشه لعنتي....پس تو کجاييشادي چند خيابان قبلتر از خانه اش از تاکسي پياده شد تا کمي پياده روي کند...
دو روز تمام شده بود و قرار بود سهند آن روز برگردد...با اين حال هرچه به او زنگ زده بود گوشي اش خاموش
بود...
ترس بدي در جان شادي پيچيده بود..نگران بود با سهند با آن وضع آشفته اي که به عمليات رفته بود....
حتي فکر کردن به آن هم تنش را ميلرزاند...هنوز از شوک زخمي شدن ماه پيش سهند خارج نشده بود..........
آنقدر نگراني اش شديد بود که تمام دلخوري اش از سهند را فراموش کرده بود و حتي خودش را براي اينکه او را
با اعصابي خورد راهي ماموريت کرده سرزنش ميکرد..
با ديدن چاله ي آبي جلوي پايش ايستاد...
طبق عادت هميشه پاهايش جفت شد تا بپرد...
اما با ديدن دختري غمگين درون چاله خشکش زد...
سرش را کج کرد و از خودش پرسيد:
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هنوز مات تصوير خودش در چاله ي آب بود که کسي صدايش زد...
سالم خانوم توسلي..شادي که هنوز حواسش پرت بود آرام سرش را باال آورد...پسري قد بلند با پليور قرمز و شلواري مشکي...
شادي کمي به چهره ي پسر نگاه کرد و وقتي ار را به ياد نياورد آرام گفت:
سالم..ببخشيد ..شما؟پسر با لبخند زيبايي گفت:
من شمس هستم..از بچه هاي مجسمه سازي..تاريخ هنر هم کالس بوديم...خاطرتون نيست..شادي لبخند بيحالي زد و گفت:
ببخشيد..االن حافم ياري نميکنه..شمس با متانت گفت:
راستش االن اتفاقي ديدمتون اينجا..ولي يه تقاضاي کوچکي هم ازتون داشتم..البته مزاحم نباشم يه وقت اگهکاري دارين..
شادي مودبانه گفت:
نه..بفرماييد..شمس به سرعت گفت:
راستش شما سر کالس يه تحقيقي راجع به نقاشي دوره ي اشکاني دادين..شادي با لبخند حرفش را تاکيد و گفت:
بله..شمس ادامه داد:
خب راستش من هم دارم رو آثار دوره ي اشکاني تحقيق ميکنم...ميدونيد خيلي برام جالبن..ميخواستم اگه بشهکمکم کنيد...
شادي که به اين موضوع خيلي عالقه مند بود هيجان زده گفت:
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اوه البته...ميشه من هم کارهاي شما راببينم..شمس کمي سرش را خم کرد و گفت:
حتما...و با کمي ترديد گفت:
ميتونم شماره ي شما را داشته باشم فقط؟شادي بي تفاوت گفت:
بله(.............613............و شماره را برايش خواند)شمس روي گوشي شادي ميس کال انداخت و گفت:
اين هم از شماره ي من..فقط شما کي کالس داريد که من بيام تحقيق را ازتون بگيرم؟من تقريبا هر روز هستم..اگه کرج جا نمونده باشه کارم همين فردا هم ميتونم براتون بيارم..پسر با خوشحالي گفت:
خيلي لطف ميکنيد..شادي لبخند زد و بعد از خداحافظي از شمس دوباره به راه افتاد...
فکر شروع اين تحقيق تازه هيجان زده اش کرده بود و لبخند از لبهايش نميرفت..
وقتي به سر کوچه ي خودشان رسيد پسر جواني که از کنارش رد ميشد جلويش ايستاد و با نگاه بدي از باال تا
پايين بر اندازش کرد...
شادي اخم کرد ولي تا خواست حرفي بزند سهند را ديد که با چشمهايي قرمز و نگاهي پر از نفرت به او خيره
شده..
شادي با ناباوري سرش را تکان داد  ........همان لحظه سهند به پسر حمله کرد...
سهند آن چنان وحشيانه به جان پسر افتاده بود که شادي ترس جان پسر را داشت..
سريع خودش را جلو انداخت و با التماس از سهند خواست بس کند..
نگاه سهند به چشمهاي خيس شادي افتاد..
با همان دستهاي خوني اش به مقنعه ي شادي چنگ انداخت و با لحن ترسناکي گفت:
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چرا؟شادي خواست حرفي بزند که سهند انگشت خوني اش را جلوي صورتش گرفت و عصبي گفت:
هيييييسسسسس...شادي لبش را گزيد و حرفي نزد...
سهند لگد ديگري به پسر که بيحاا افتاده بود زد و شادي را دنبال خودش کشيد...در را باز کرد و شادي را به داخل
هل داد..
قبل از اينکه سهند در داخل را باز کند شادي گفت:
اين چه کاري بود کردي سهند؟سهند سريع به طرفش چرخيد و با نگاه سردي گفت:
فعال صدات در نياد..در که باز شد شادي زودتر از سهند داخل شد و روي اولين مبل نشست..
سهند در را به هم کوباند و در حالي که دستهايش را به کمرش زده بود منتظر به شادي نگاه کرد..
شادي براي فرار از نگاه خيره ي سهند مقنعه اش را از سرش بيرون کشيد و کنار انداخت..
بي مقدمه گفت:
چرا هميشه انقدر دستهات لرزش دارن سهند؟سهند با پوزخند گفت:
هر وقت با اعصابم بازي کنن اينجوري ميشه..شادي با کالفگي گفت:
بعد دو روز يه دفعه اومدي تو خيابون همينجوري ميافتي به جون يکي ...ديوونه شدي؟سهند نعره کشيد:
آره ديوونه شدم...ديوونم کردي..شادي که از داد سهند جاخورده بود گفت:
-چي شده آخه...بگو منم بفهمم خب..
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سهند داد کشيد:
بسه انقدر خودتو نزن به اون راه..شادي اما بي توجه به دادهاي او ميخکوب خون شديدي که از بازوي سهند ميرفت و آستينش را کامال خوني کرده
بود شد..
سريع بلند شد و درحالي که به طرفش ميرفت گفت:
سهند بازوت داره خون مياد..سهند نگاهي به لباس خوني اش انداخت و اخم کرد..
شادي با صدايي لرزان گفت:
چي شده عزيزم؟سهند که بعد از چند روز دوباره محبت شادي را ميديد بغض کرد و گفت:
من واقعا عزيز توام؟شادي با اين حرف سهند سر جايش ايستاد و با حيرت گفت:
معلومه که هستي...اين چه حرفيه..سهند نگاهش را دزديد و گفت:
پس چرا از اين پسره شماره گرفتي؟ ...وبلندتر داد کشيد:ها؟شادي گيج گفت:
من از اين شماره نگرفتم..سهند با نفرت گفت:
پس چند نفرنشادي رنجيده نگاهش کرد و گفت:
سهند...باورم نميشه راجع به من اينجوري فکر کني..سهند با صدايي گرفته گفت:

278

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

منم باورم نميشه...شادي با درماندگي گفت:
پس چي ميگي؟اين فکرهاي زشت چيه توسرت؟داشتم ميومدم خونت ببنمت..ماموري که برات گذاشته بودم بهم گفت وايسادي با يه پسره به حرف زدن و شماره گرفتن..
شادي با تاسف سري تکان داد ...بدون حرف سراغ کيفش رفت و موبايلش را بيرون کشيد...گوشي را به دست
سهند داد و گفت:
برات متاسفم که منو نشناختي..حاال بذار زخمتو ببينم..سهند دستش را عقب کشيد و با عصبانيت گفت:
خب بگو اين شماره ي کيه تا ديوونم نکردي..شادي پوفي کرد و گفت:
همکالسيمه..قراره براي تحقيقاش يه سري مطلب ببرم..اگه باورم نداري همين االن باهاش قرار ميذارم که ببينيراست ميگم ولي بعدش ديگه حق نداري اسممو هم بياري..
چند لحظه در چشمهاي هم خيره شدند...شادي با عصبانيت و سهند با دودلي...
سهند نجواگونه گفت:
باورت دارم.شادي لبخند زيبايي زد و گفت:
پس بذار زخمتو ببينم..در حالي که شادي مشغول باز کردن دکمه هاي پيراهن سهند بود ،او فقط صورت شادي خيره شده بود...آرام
زمزمه کرد:
دلم برات تنگ شده بودشادي با احتياط پيراهنش را درآورد...ميخواست جواب سهند را بدهد و با ديدن زخم وحشتناک سهند قلبش از
جا کنده شد..
با ترس گفت:
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با خودت چيکار کردي سهند؟سهند آرام روي زمين نشست و به ديوار تکيه داد...با صداي گرفته اي گفت:
همون زخم قبليه...بخيه هام پاره شدهشادي نفس عميقي کشيد و سعي کرد به خودش مسلط شود..
با ماليمت گفت:
پس زنگ ميزنم آزانس بريم درمانگاه..با اين وضع دستت نميتوني رانندگي کني..سهند با چشمهايي بسته گفت:
نميخواد..همونجا هم درمانگاه بود خودم نخواستم برم..شادي با عصبانيت گفت:
چرا؟نميبيني وضعتو؟سهند آرام چشمهايش را باز کرد و گفت:
ميخواستم زودتر بيام پيش تو..وقت اين لوس بازيا رو نداشتم..شادي که احساساتي شده بود ،چشمهايش به اشک نشست و با صدايي لرزان گفت:
ديوونه..با دستپاچگي به سهند گفت:
همين جا بمون من ميرم باند بيارم..سريع داخل دستشويي شد و در را قفل کرد..
لباس خوني سهند را داخل سبد انداخت و شير آب را باز کرد..
همانطور که خون دستهايش را ميشست به هق هق افتاد..
طاقت هرچيزي را داشت غير از آسيب ديدن سهند...تازه ميفهميد چقدر دلتنگش بوده..
براي اينکه صداي گريه اش بيرون نرود شير آب را تا آخر باز کرد...دستهايش را روي لبه ي سينک گذاشت و زير
گريه زد..
کمي که آرامتر شد سريع بتادين و باند را از جعبه ي کمک هاي اوليه در آورد و از دستشويي بيرون رفت..
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سهند با لحن شوخي گفت:
تو اگه تو اورژانس بودي همه را به کشتن ميدادي..شادي به ظاهر خنديد و کنارش نشست..
با ترس گفت:
سهند بيا بريم درمانگاه من بلد نيستم ...نميدونم چيکار کنم..سهند لبش را با زبانش خيس کرد و گفت:
کاري نداره..خودم بهت ميگم..اول يک خوهاي روش را تمييز کن..
شادي با احتياط کامل مشغول تميز کردن خونها شد..دستهايش به وضوح ميلرزيد و اصال نميتوانست باند را به
زخم نزديک کند..
ميخواست به سهند بگويد که نميتواند ادامه بدهد که با ديدن چشمهاي اشکي سهند با دلسوزي گفت:
بميرم..خيلي دردت مياد؟سهند با صداي خشکي گفت:
نهشادي با حيرت گفت:
پس چرا چشات..سهند حرفش را قطع کرد..سرش را در سينه ي شادي فرو برد و نفس کشيد...
آن لحظه که مامورش گفته بود شادي را با پسري ديده دنيا بر سرش خراب شده بود..مدام جمله ي حبيب در
ذهنش تکرار ميشد:
ميدوني عيب تو چيه سهند..فکر ميکني چون شادي نامزدته ديگه براي هميشه داريش ولي اشتباهه!
اگه ميخواي داشته باشيش بايد هر روز براي داشتنش تالش کني...تو چيکار کردي سهند تا حاال..هان؟
تو چيکار کردي سهند تا حاال..هان؟
تو چيکار کردي سهند تا حاال..هان؟
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تو چيکار کردي سهند تا حاال..هان؟
سهند با خستگي گفت:
قهر کن...منو بکش..هرکار ميخواي بکني اشکال نداره...ولي ديگه هيچ وقت،هيچ وقت حرف جدايي نزن..با اصرار شادي سهند باالخره رضايت داد که به درمانگاه بروند....
بعد از پانسمان بازوي سهند به خانه برگشتند...
سهند ميخواست شام را بيرون بخورند اما شادي دوست داشت تنها باشند...
اين بار به خانه ي سهند رفتند...سهند که به وضح از حضور شادي در خانه اش هيجان زده بود مرتب حرف ميزد و
با صداي بلند ميخنديد...
شادي به محض ورود و در اوردن مانتويش ،به آشپزخانه رفت...
در يخچال را باز کرد و به سهند که هنوز در هال بود گفت:
اووو...به به..چه عجب تو اين يخچالو پرش کردي...سهند خنديد و گفت:
گفتم شايد يه روز يه فنچي مهمونم بشه..شادي فلفل دلمه اي و پنير پيتزا را برداشت و در را بست..
سهند روي اپن نشست و گفت:
شام چي داريم خانوم؟شادي جواب داد:
ماکاروني..ماکارونيا کجاست؟سهند به کابينت پايين اشاره کرد و گفت:
تهشم سيب زميني داره ديگه؟شادي چپ چپ نگاهش کرد و گفت:
به آشپزي من توهين کردي االن...مگه ماکاروني بدون سيب زميني ميشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..سهند بلند خنديد و گفت :
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بزن قدش که مثل خودميشادي دستش را به دست او کوبيد وگفت:
باالخره ما يه نقطه مشترک پيدا کرديم!و از ته دل خنديد..
سهند با لذت گفت:
 جااااانم...ميميرم براي اين خنده هات..شادي با هيجان بوسه اي به صورت سهند زد و دوباره مشغول کارش شد...
شادي مرتب در آشپزخانه اين ور و آن ور ميرفت و در حال انجام کارهايش با سهند ميگفتند و ميخنديدند...
با بلند شدن صداي جلز و ولز پيازها توي روغن ،سهند با لبخند محوي گفت:
ميدوني چند وقته اين خونه سوت و کور بوده؟شادي که حواسش پي بريدن سيب زميني ها بود کوتاه گفت:
عزيزم اون پيازها رو يه هم بزن..ميسوزهسهند از اپن پايين پريد..کمي پيازها را هم زد و پشت سر شادي ايستاد...دستش را روي دستهاي شادي گذاشت و
چاقو را از دستش گرفت و روي ميز انداخت..
سرش را روي شانه ي شادي گذاشت و گفت:
مرسي که هستي..شادي يک مساله ي مهم در مورد سهند را فهميده بود...
سهند عاشقش کارش بود! جدا از پرونده ي شاکري و اهميتش ،سهند به کارش بينهايت بها ميداد...شايد حتي
همين کار کردنش باعث شده بود که بتونه بعد از غم خواهرش سريعتر به زندگي برگرده
البته اين شادي را ناراحت نميکرد...
چون خود شادي هم اصال قصد نداشت سهند را محدود کنه يا از عالقش دور...
ولي...شادي ميخواست بدونه وقتي سهند براش عزيزترين زندگيشه،خودش چه جايي تو قلب سهند داره...
و يه وقتهايي با سختي پيش خودش اعتراف ميکرد که اگر بخواد براي سهند ،دوم باشه ترجيح ميده که ديگه
نباشه.....
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تازه از دانشگاه برگشته بود که تلفن خونش زگ خورد..
بله؟سالم گلم..سالم.خوبي؟قربانت...دانشگاه بودياوهوم..تازه برگشتم..خسته نباشي..شادي لبخندي زد و گفت:
سالمت باشي..امشب شام مياي ديگه؟آره ولي..شادي با کالفگي نفسش را بيرون داد و گفت:
ولي چي؟نميخواي بيايسهند با صدايي که حالت عذرخواهي داشت گفت:
نه بابا..ولي ميشه يکم بيشتر غذا بذاري سعيد را هم بيارم؟شادي با خوشرويي گفت:
آره چرا نميشه...پس شب منتظرمسهند سريع گفت:
شادي نميخواد خودتو به زحمت بندازيا..ساده بگير..سعيد خودمونيهشادي خنديد و گفت:
حاال اگه ميخواستمم غذاي خفن بپزم بلد بودم؟سهند غرغر کنان گفت:
ياد بگير ديگه...من شکموامشادي که به خنده افتاده بود گفت:
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باشه سهند من بايد قطع کنم..دو ساعت طول ميکشه فقط خونه را جمع کنم...ميدوني که چه خبره؟سهند بلند خنديد و گفت:
بلههههه...گل بريز و گالب جمع کن..شادي خنديد و با حرص گفت:
کوفت .خدافظ!با تمام اخم ها و چشم غره هاي سهند به شادي وقتي که با صداي بلند به شوخي هاي سعيد ميخنديد آن شب
حسابي خوش گذشت....
خورشت قيمه ي شام هم عالي شده بود...تا حدي که سهند وقتي شادي تمام ظرفها را هم شست مشغول خوردن
بود!
سهند بشقاب خالي اش را به آشپزخانه آورد و گفت:
دستت درد نکنه..عالي بود عزيزم..و بشقابش را در سينک گذاشت...
شادي سيني چايي را به دست سهند داد و گفت:
نوش جان..اينا رو ببرسهند سيني را روي کابينت گذاشت و شادي را بغل کرد..
شادي با شيطنت خنديد و با صداي آهسته گفت:
نکن سهند...زشته جلو سعيدسهند با لحن بدجنسي گفت:
سعيد رفته دستشويي..شادي اخم کرد وگفت:
سو استفاده کناما سهند بدون حرف مشغول بوسيدن لبهاي شادي شد..
کمي بعد شادي خودش را از سهند جدا کرد و با نگراني گفت:
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ديگه بريم..يه وقت سعيد ميادسهند هم اعتراضي نکرد و با هم به هال برگشتند..
کمي بعد سعيد هم کنارشان آمد و رو به سهند گفت:
سهند بايد يه مساله اي رو بهت بگم..سهند که داشت به خياري گاز ميزد گفت:
بگو خبسعيد نگاهي معنادار به شادي کرد و گفت:
آخه..شادي که منظورش را فهميده بود گفت:
من ميرم شيريني ها رو بيارم..و با اين بهانه آن دو را تنها گذاشت..
سعيد به محض دور شدن شادي پچ پچ کنان گفت:
 احمدي زنگ زد...ميگه برنامه ي شنبه لو رفته...ديگه مطمئن شدم يه جاسوس بينمون دارن..سهند که از کوره در رفته بود ،داد کشيد:
آخه مگه چند نفر در جريان برنامه بودن؟شادي که با داد سهند از آشپزخانه بيرون آمده بود با نگراني گفت:
چي شده؟سهند بي توجه به شادي گفت:
سعيد همين االن ميري اداره...تمام کسايي که در جريان پرونده بودن بازداشت ميکنيسعيد با تعجب گفت:
سرهنگ نوروزي هم بينشونه..آخه..سهند داد کشيد:
-هرکي....برام مهم نيس...همين که گفتم..
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سعيد که اصال حواسش به شادي نبود گفت:
نميشه سهند...ما به اين مامورا نياز داريم براي ماموريت ..ميدوني اگه نباشن ممکنه چقدر کشته بديم؟شاي که از ترس نفسش بند آمده بود گفت:
کشته؟سعيد که تازه ياد حضور شادي افتاده بود از عصبانيت چشمهايش را بست...سهند که هميشه به فکر شادي بود به
او گفته بود که نميخواهد هيچ وقت شادي چيزي از کارشان بفهمد که نگران باشد..اما حاال او همه چيز را خراب
کرده بود...
سهند که از دست سعيد عصباني شده بود با اوقات تلخي گفت:
سعيد تو برو..منم خودمو ميرسونم..سعيد با نگاهش از سهند معذرت خواهي کرد و رو به شادي با لحن پرانرژيي که کامال با حالت عصبي چند دقيقه
قبلش فرق داشت گفت:
ممنون زن داداش...عالي بود...ميدوني چند وقته قيمه نخورده بودم؟شادي که هنوز گيج بود جوابي نداد...
سعيد که حال شادي را ديد با ناراحتي به سهند نگاه کرد و آنها را تنها گذاشت...
سهند سريع کنار شادي رفت و دستان سردش را گرفت تا او را روي مبل بنشاند..
شادي با صداي مبهمي گفت:
سعيد چي ميگفت؟سهند که طفره ميرفت گفت:
حرفهاي کاري..بچه ها دوباره..شادي حرفش را قطع کرد و قاطعانه گفت:
اون گفت ممکنه کشته بدينسهند جلوي شادي زانو زد و در حالي که پشت دستش را نوازش ميکرد گفت:
اون منظورش چيز ديگه اي بود عزيزم...شادي با چشمهايي خيس لجوجانه به سهند نگاه کرد وگفت:
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انقدر منو بچه فرض نکن سهندسهند که ميدانست ديگر نميتواند انکار کند ،نفسش را بيرون داد وگفت:
خيلي خوب..تسليم..ميخواستم نگرانم نشي شادي..شادي خودش را در بغل سهند پرت کرد وگفت:
وقتي فکرميکنم تو اين روزها که ممکن بود تو...حرفش را خورد و به سختي ادامه داد:
اون وقت من احمق به فکر تولد خودم بودم!سهند او را محکم به خودش فشرد وگفت:
اين چه حرفيه که ميزني..معلومه که بايد به فکر تولدت ميبودي..فکر هم نکن کادوت را يادم رفته..ولي گذاشتمبراي يه موقعيت خوب
شاي مشتاقانه گفت:
راست ميگي؟سهند که خنده اش گرفته بود ،گونه اش را بوسيد و گفت:
معلومهشادي صورتش را در سينه ي سهند مخفي کرد و باگريه گفت:
من خيلي احمقمسهند قاطع و خشک گفت:
ديگه نشنوم از اين حرفا بزنياشادي در همان حالت گفت:
سهند..من دارم ديوونه ميشم ...من نميتونم مدام فکر کنم به اينکه...اگه..زبونم الل..اوه منم ميميرم..تو چرا از منمخفي کردي؟چرا نگفته بودي انقدر خطرناکه اين ماموريت؟
سهند با محبت سر شادي را بوسيد و گفت:
-ديگه اين رازهاي کوچولو گفتن نداره!
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شادي با ناراحتي خنديد و گفت:
ولي من تا گم شدن پاک کنم هم به تو ميگم..سهند دستش را روي موهاي شادي کشيد و گفت:
خب تو خيلي فرق ميکني..شادي سرش را باال گرفت و با مژه هايي خيس و حالتي دوست داشتني گفت:
چرااا؟؟؟؟چه فرقي؟؟؟سهند چشمهاي خيس شادي را بوسيد و گفت:
چون تو دنياي سهندينميگم..سهند داد کشيد:
من که باالخره پيدات ميکنم.همين االنم خطتو دادم براي کنترل...پس خودت حرف بزن.به توچه لعنتي...فکر کن مردم اصال...مگه اين ده روز مرده و زنده ي من برات فرقي داشت؟سهند نعره کشيد:
د چرا نميفهمي...چند بار توضيح بدم...نميشد برگردم ...نميشد..ما حتي بيسيم هامون هم خاموش کرديم،ميخواستي چه جوري باتو تماس بگيرم؟
شادي در حالي که بلند هق هق ميکرد گفت:
نميخوام ببينمت االن..پس ولم کن.باشه..باشه..تو بيا خونه من نميام سراغت خوبه؟و با صداي بلندتري ادامه داد:
آخه از صبح تو خيابونها چه غلطي ميکني؟ دانشگاهم که نرفتيشادي که ديگر حوصله ي بحث نداشت تماس را قطع کرد..
ماموريت دو روزه ي سهند به ده روز کشيد...ده روزي که حتي يک پيام هم از طرفش نداشت...ده روزي که به
شادي آنقدر فشار وارد شده بود که حاال هم که سهند برگشته بود نميخواست فعال سهند را ببيند..
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از صبح که سهند خبر داده بود برگشته از دانشگاه بيرون زده بود و بي هدف در خيابان ها ميچرخيد....
حاال ساعت نزديک  0بعد از ظهر بود ولي او هنوز هم نميخواست برگردد...
سهند هم که هر چند دقيقه تماس ميگرفت و يا با التماس و خواهش يا با داد و تهديد ميخواست برگردد...
االن هم که تهديد کرده بود که رد تماس شادي را ميزند!
شادي با ديدن کافه اي کنار خيابان ،ايستاد..از صبح چيزي نخورده بود و راه رفتن زير باران حسابي خسته اش
کرده بود..
وارد کافه شد و با ديدن زوج هاي بيخيال و شادي که پشت ميزها بودند دوباره اشک در چشمانش حلقه زد...
تقريبا همه ي نگاهها به سمت او که با سروضعي آشفته و خيس ايستاده بود برگشت...اما حال شادي انقدر بد بود
که اهميت نميداد...از صبح خيلي ها شاهد اشک ريختنهاي او بودند...چند نفر بيشتر برايش اهميتي نداشت...
با پاهايي لرزان پشت ميز دو نفره اي کنار پنجره ي باران خورده نشست...
پيش خدمتي سراغش رفت و با ترديد گفت:
چي ميل داريد؟شادي با چشمهايي بيروح نگاهش کرد وگفت:
نميدونم..يه چيز داغ..سوپ داريد؟پسر به سردي گفت:
نه متاسفانه تموم شده..شادي آهسته گفت:
پس چايي..کيک هم باشه؟..دستي به پيشاني اش کشيد و با خستگي گفت:
باشه..بعد از رفتن پيش خدمت سرش را به ديوار تکيه داد و از پشت پنجره به آدمهايي که براي فرار از خيس شدن مي
دويدند نگاه ميکرد..
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وقتي پسر چاي و کيکش را روي ميز گذاشت ،نگاهش به صندلي خالي مقابلش افتاد که انگار دهن کجي
ميکرد...انگار او هم ميخواست بگويد"ببين هميشه چقدر تنهايي"
دستهاي يخ زده اش را دور استکان داغ حلقه کرد و چشمهايش رابست..
کمي از چايش خورد...مايع داغ که در دهانش ميريخت تازه ميفهميد که چقدر سردش بوده...
صداي خنده ها ي بلند دختري و پچ پچ هاي مردانه از پشت سرش بلند شد...
احساس بدي قلب شادي را گزيد..به سختي پيش خودش اعتراف کرد...
حسادت!
شايد اولين بار بود که همچين حس نفرت انگيزي را تجربه کرده بود..مادرش هميشه ميگفت حسادت کار آدم هاي
بدبخت است...
و شادي با خودش فکر کرد"يعني انقدر بدبخت شدم؟"
چند اسکناس کنار کيک دست نخورده اش گذاشت و از کافه خارج شد..
با ديدن کوچه ي خلوتي کنار کافه راهش را به آن سمت کج کرد..
روي پله هاي قديمي يک خانه ي کلنگي آجري نشست و به اين ده روز فکر کرد...البته ده روز براي سهند...براي
خودش نميدانست واقعا چند سال گذشته.......
باران شدت گرفته بود ولي شادي در پناه سقف باالي پله هاي خانه بود...
نميداسنت چه مدت گذشت ولي با ديدن سه پسر هيکلي که از سر کوچه به طرفش مي آمدند کمي ترسيد...
با اينکه هنوز سر کوچه بودند صداي خنده هاي بلند و چندش آورشان عذابش ميداد...با بيحالي از جايش بلند شد
تا از کوچه بيرون برود...
يکي از پسرها سوت بلندي کشيد و با سرش به شادي اشاره کرد..
شادي دوباره بغض کرد...ديگر تحمل اين يکي را نداشت..
خودش را تا جايي که ميتوانست به ديوار نزديک کرد تا از کنارشان رد شود..
در دلش گفت"خدايا ".
شادي احساس ميکرد هر لحظه از شنيدن صداهاي کثيفشان بيشتر خفه مي شود..........
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"خوشگل" "...عجب چيزي""..جونم.....".....با اخم نگاهشان کرد ...ميخواست بدود که يکي از پسرها محکم مچ
دستش را گرفت و فشار داد...
صورتش را جلو آورد و پچ پچ کنان گفت:
پس سهم ما چي ميشه؟شادي با نا اميدي به سر کوچه نگاه کرد....انقدر فاصله بود که هيچ کس صدايش را نشنود...هرچند ميدانست که
کاري نميتواند بکند..از بچگي وقتي خيلي از چيزي ميترسيد صدايش را گم ميکرد........
با بغض و زيرلب سهند را صدا زد...
مات و خشک زده در دستهاي پسر مانده بود و مرتب خودش را لعنت ميکرد که چنين وضعي را براي خودش
درست کرده...
پسر با پشت دست صورتش را نوازش کرد و رو به دوستانش گفت:
مثل اينکه خودشم پايس ..شادي با خشم دست پسر را پس زد و با بدني که از عصبانيت و سرما ميلرزيد گفت:
خفه شوووپسر که انگار شادي را نميديد رو به دوستهايش گفت:
من ميخوام نفر اول باشم..شادي که با شنيدن اين حرف تازه داشت ميفهميد چه اتفاقي افتاده تنه ي محکمي به پسر زد و سعي کرد فرار
کند...
پسر با عصبانيت شادي را به ديوار کوبيد و گفت:
ساکت بمير!شادي به خودش تلنگر زد"جيغ بکش...جيغ بکش لعنتي..جيغ بکش"...
تمام تالشش را کرد ولي باز هم جز صداي نفسهاي لرزانش صدايي از گلويش نمي آمد....
پسر شادي را پشت درختي کشيد و او را به ديوار آجري چسباند...
با دو دستش صورت شادي را محکم گرفت ......با نگاه بي تفاوتي به لبهاي شادي خيره شده بود و نفس نفس ميزد..
شادي با چشمهاي اشکي به چشمهاي بيروح پسر خيره شد...
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ياد اولين باري که سهند او را بوسيده بود افتاد...چشمهاي پرستاره و مهربانش...
صداي پرمحبتش در سرش پيچيد...:ميدوني چقدر عاشقتم شادي؟
چشمهايي که بعد از آن بوسه تا دوروز از خجالت نگاهش هم نکردند...
و حاال در مقابلش چشمهايي بودند که رنگ التماس نگاهش را نميخواندند...انگار خالي بودند از هرچيز...
شادي با تمام نيرويش نجواگونه گفت:
خواهش ميکنم..من شوهر دارم..پسر اما فقط تنش را به او چسباند و سرش را خم کرد...
شادي چشمهايش را بست تا نبيند آن همه .......
ذهنش از هرچيزي خالي شده بود و اشکهايش شدت گرفت...آن لحظه فقط يک کلمه به زبانش آمد:سهند..
با برداشته شدن وزن سنگين پسر از رويش چشمهايش باز شد...
چند بار پلک زد و بعد از پشت پرده ي لرزان چشمهايش سهند را ديد که با آنها در گير شده...
صداي فحش ها و دادها در سرش ميپيچيد ولي هنوز نميتوانست تکان بخورد...
با ديدن يکي از پسرها که از پشت با چاقو به سهند نزديک ميشد سهند را صدا زد...
جز ناله ي خفه اي صدايي از گلويش خارج نشد..سهند هم که با يکي ديگر از آنها درگير بود و آنچنا آشفته حال
که حواسش به پشت سرش نبود..
شادي دوباره در حالي که نگاهش روي چاقوي پسر بود فرياد کشيد:
سهند ...پشتتسهند سريع چرخيد و سعي کرد خودش را کنار بکشد اما باز هم چاقو به بازويش کشيده شد ...
کمي عقب رفت و با لگدي زير دست پسر چاقو روي زمين افتاد...همان لحظه يکي از پسرها به طرف خيابان دويد
و دوستهايش را تنها گذاشت..
سهند لگد ديگري به پهلوي پسر کوبيد و دوباره سراغ آن کسي که شادي را گرفته بود رفت...
طوري او را زير مشت و لگد گرفته بود که حتي جرات نميکرد نزديک شود...
شادي با ديدن سعيد که از سر کوچه ميدويد به طرفش رفت و بريده بريده گفت:
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سهند داره..سعيد با ديدن حال سهند منتظر تمام شدن حرفهاي شادي نشد و به طرفش دويد...
برخالف تصور شادي او به جاي اينکه سهند را از پسرها جدا کند ،خودش هم مشغول دعوا شد..
شادي که ديگر جاني در پاهايش نمانده بود با بيحالي خودش را به پله ها رساند و نشست..
سرش را بين دستهاي لرزانش گرفت و به سهند که با صورتي قرمز  ،روي سينه ي پسر نشسته بود نگاه کرد..
سعيد سريع متوجه حال بد سهند شد و او را به زور کنار کشيد...
سهند مرتب نعره ميکشيد و سعيد را کنار ميزد..
سعيد سريع به دست پسرها دست بند زد و رو به سهند که عصبي نفس نفس ميزد گفت:
من اينا رو باخودم ميبرم بازداشتگاه..تو شادي را ببر خونهسهند چند قدم عقب عقب رفت...سعيد از فرصت استفاده کرد و پسرها را به جلو هل داد و داد کشيد:
راه بيافتين..نگاه سهند هنوز به رفتن آنها بود که شادي با قدمهايي لرزان به نزديکش رفت..
سهند يک دفعه به سمتش چرخيد...شادي همان لحظه سرجايش ايستاد و فقط با چشماني خيس به سهند نگاه
مي کرد...
سهند چنان به صورتش سيلي زد که صدايش در خلوتي کوچه پيچيد....
شادي خواست حرفي بزند که سيلي دوم محکمتر روي صورتش نشست و او به زمين افتاد...
صوت خيسش از جاي ضربه ها به سوزش افتاده بود اما برايش اهميتي نداشت...
آنقدر از اينکه لبهاي کثيف پسرک بدنش را لمس نکرده بود خوشحال بود و از دست خودش عصباني که اين درد
را از دست دوست به جان بخرد..
کمي که حالش جا آمد روي پاهايش ايستاد و دوباره به طرف سهند رفت..
باران شديدي ميباريد و آب از سر و رويشان مي چکيد ..
شادي با صداي بلند زير گريه زد و گفت:
-سهند..
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سهند سکوت کرده بود و حتي به شادي نگاه هم نميکرد...
شادي دوباره صدايش زد:
سهند....................
شادي که ديگر کشش نداشت جيغ کشيد:
منو نگاه کن لعنتي!سهند هم داد کشيد:
همينو ميخواستي؟شادي با گريه گفت:
نه..نه...نه...سهند با فرياد گفت:
چطوري حاليت کنم دست من نيست؟کارمن اينجوريه..فکر کردي فقط خودت سختي کشيدي؟...ديگه به چهزبوني بايد بگم دوست دارم....نميفهمي؟..واقعا نمبيني؟
شادي با هق هق گفت:
نه...تو فقط بلدي داد بزنيسهند محکم به پيشاني اش کوبيد و گفت:
آره..من احمق...من کثافت...همينجوريم!همينم...هم? ?ييييين....بلد نيستم دم به دقيقه قربون صدقت برم..زبون بازي حاليم نيست...ولي هرچي داشتم به پات ريختم....ببيننن
به سر کوچه اشاره کرد و گفت:
ميخواي منم مثل اون حيوونا بيفتم به جونت و چهار تا دوست دارم که بوي گند کثافت ميدن بچسبونمبهت.؟؟..لياقتت يه عشقه يه ساعتس؟
و بعد محکم به شادي چنگ زد و لبهايش را با گاز و وحشيانه بوسيد...
-همينو ميخواي؟؟؟
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شادي که لبهايش خوني شده بود جيغ کشيد:
بسهههه..بسه...ميان گريه اش با صداي بلندتري گفت:
من ديگه هيچي نميخوام سهند...منوببين...من همون دختر شاد چند ماه پيشم؟ببين از من چي درستکردي....من خاليم سهند..خاليييييي....تو شاديم را ازم گرفتي ..همه چيزو...من خاليم..
و روي دو زانويش به زمين افتاد..
سهند دست به کمر ايستاده بود وحرکتي نميکرد....
نگاه شادي به قطره خونهاي روي زمين افتاد ...سرش را باال گرفت....بازوي چاقو خورده ي سهند هم خيس خون
بود....
پشت دستش را روي لبهايش کشيد.....خون..
دست قرمزش را زير باران گرفت....قطره هاي آب روي خونها سر ميخوردند و با آنها قاطي مي شدند..
ياد اولين باري که سهند را ديده بود افتاد...مرد جواني که با دستهايي خوني روي سينه ي مرد ميانسالي نشسته
بود............انگار دوباره مزه ي خون و شوري انگشتان سهند روي دهانش را حس کرد....زخمهاي وحشتناک بدن
سهند....
بخيه هاي پاره شده ...کتک کاري ها...و حاال يک زخم تازه ي چاقو
شادي ميان گريه بلند خنديد...
سهند با اخمهايي گره خورده اما با تعجب نگاهش کرد...
شادي دستش را روي دهانش گذاشته بود و مرتب ميخنديد...
سهند که عصبي شده بود داد کشيد:
نخند..شادي دستش را روي دهانش گذاشت و سعي کرد صداي خنده اش را خفه کند..
سهند که داشت نگران ميشد شادي را محکم تکان داد وگفت:
به چي ميخندي؟شادي دستهاي خوني اش را به طرف سهند باال گرفت و گفت:
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تا قبل از آشنايي با تو رنگ قرمز رو فقط روي بوم نقاشي ميشناختم.....يک دفعه ميان خنده بغضش ترکيد...دستش را مشت کرد وگفت:
دنياي من اين نبود سهند....دنياي من خيلي فرق داشت...من قرمز رو يه جور ديگه اي ميشناختم...دستش راروي زمين خيس کوبيد و گفت:
من با همين بوي خاک بارون خورده تا آسمون ميرفتم....من براي دنياي تو نبودم...دوباره مشتش را باز کرد و با دستاني لرزان گفت:
من اين قرمز رو نميشناسم ................و با چانه اي لرزان گفت:
من اين سهند را نميشناسم.......من تو رو اينجوري نشناختم...تو يه نفر ديگه شدي...سهندي که من عاشقشبودم تو دلش هيچي نبود..صاف صاف بود..آشنا...ميفهمي چي ميگم؟..عوض شدي سهند ..ديگه نميشناسمت
انگار...
و تمام حرفهاي تلمبار شده در قلبش را با جمله اي که با صدايي بغض آلود بود گفت:
بوي خون ميدي ....................دو دستش را روي زمين گذاشت و با هق هق گفت:
چرا سهند؟ چرا...چرا اينجوري شدي عشقم؟سهند دست خوني شادي را در دست گرفت و او را از جايش بلند کرد..
آرام بغلش کرد و سرش را روي سر شادي گذاشت...
هر دو زير باران و در آغوش هم گريه ميکردند..
شادي به شعله هاي آتش شومينه خيره شده بود و به اتفاقات آن روز فکر ميکرد...
سهند با يک سيني چايي به هال آمد و چراغ هال را روشن کرد....
شادي با صداي گرفته اي گفت:
بذار خاموش باشه..چراغ را خاموش کرد و کنار شادي روي زمين جلوي شومينه نشست...
-گرم شدي؟

297

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

شادي با لبخند گفت:
آره...خوبم...و واقعا هم بعد از عوض کردن لبهاسهاي خيسش با يکي از پيراهن هاي سهند احساس بهتري داشت..
با خنده دستهايش را که زير آستين هاي سهند گم شده بودند باال گرفت و گفت:
بايد چند دست از لباسام رو خونه ي تو بگذارم..اينجوري نميشه..سهند هم با لبخند محوي آستينهاي لباس را تا جايي که دست شادي از آن بيرون بيايد باال زد...
بعد آرام دست کوچک شادي را باال گرفت و طوالني بوسيد...
شادي که از بوسيدن با محبت سهند احساساتي شده بود ،دوباره ياد پسري که ميخواست او را به زور ببوسد افتاد
و سرش را در سينه ي سهند فرو برد..
سهند هم دستي در موهايش کشيد و او را به خودش چسباند...
شادي با بغض گفت:
سهند منو ببخش...سهند دندانهايش را بهم سابيد و باخشم گفت:
ميدونم با اون عوضي ها چيکار کنم..شادي را محکمتر بغل کرد وگفت:
هرچند از دست تو هنوزم شاکيم...متنفرم از اينکه وقتي يه چيزي رو ميدونم و هي بهت ميگم  ،بازهم گوشنميدي...من هرچي باشه يه ده سالي از تو بزرگترم..صبح تا شب دارم با امثال اون آشغالها سروکله ميزنم..ميدونم
يه چيزي که انقدر نگرانم..بعد از سيما هم که وسواسم هزار برابر شد...حاال تو هي عذابم بده...
شادي بيشتر به گريه افتاد و دوباره گفت:
ببخشيد...سهند آهي کشيد وگفت:
چي رو ببخشم؟تو کي ميخواي بفهمي همه ي اين حرفها بخاطر خودته!؟شادي همانطور که صورتش را روي سينه ي سهند مخفي کرده بود با لحن بچه گانه اي گفت:
-ديگه گوش ميدم!
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سهند که از صداي او خنده اش گرفته بود لبخند زد اما به محض اينکه شادي سرش را باال گرفت ،لبخندش را
خورد و با اخم و کامال جدي به او نگاه کرد تا شادي بفهمد در اين مساله چقدر جدي است..
شادي که لبخند سهند را نديده بود با ناراحتي گفت:
هنوزم عصبانيي؟سهند با صداي بلند گفت:
عصباني؟هه ...وقتي يادش ميافتم دلم ميخواد خفت کنم با دستام...همون جاهم واقعا خودمو کنترل کردم کهباليي سرت نياوردم..
شادي دستش را روي جاي سيلي صورتش کشيد و با صداي آهسته اي گفت:
 تو منو زديسهند نگاهي محاسبه گر و صريح به شادي انداخت و با لحني محکم و خالي از هر حس پشيماني گفت:
حقت بود....خيلي بيشتر هم حقت بود...خيلي لوس و بچه اي شادي..و با حرص ادامه داد:
باور کن هنوز هم حاليت نيست که چه باليي داشت سرت ميومد..شادي از اين حرف سهند به خودش لرزيد و گفت:
تا حاال هيچ وقت انقدر نترسيده بودم..سهند دستش را دور کمر شادي حلقه کرد و گفت:
الزمه که يه ذره بترسي...زندگي فقط اين دنياي رويايي که براي خودت ساختي نيست..شادي با ناراحتي گفت:
من از اون دنيايي که تو ميگي ميترسم!..بدم مياد..سهند موهاي شادي را از روي پيشاني اش کنار زد و گفت:
دنيا همش خوبي نيست....همش بدي و تلخي هم نيست!هم خوب داره هم بد....چه قبول داشته باشي يا نه بعضيچيزها وجود دارند...
دنيا رو همون طور که هست قبول کن...
شادي همانطور که به شعله هاي آتش خيره شده بود گفت:
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تو کنارم باش فقط...دنيا هرجور که هست باشهسهند خم شد و پيشاني شادي را با عشق بوسيد..
در سکوت خانه تنها صداي ترق و تروق آرامش بخش آتش بود که شنيده ميشد....
بعد از مکثي طوالني شادي با صداي نرمي پرسيد:
امروز که اون پسره....آهي کشيد و ادامه داد:با خودم فکر کردم چرا تو که اجازه داري با من(.....و حرفش را نيمه تمام گذاشت)سهند با صدايي جدي گفت:
س.ک..س...الزمه ي هر عشقيه...و بعد در چشمان شادي نگاه کرد و ادمه داد:
ولي اگه کسي واقعا عاشق باشه تا وقتي که يارش نخواد ،بهش دست نميزنهشادي که دوباره اشکهايش روي صورتش ميريختند صورت سهند را بوسيد و گفت:
منو ببخش...داشتم هردومون را بدبخت ميکردمسهند که دوباره عصبي شده بود گفت:
بيا ديگه حرفشو نزنيم.شادي با صداي گرفته اي گفت:
باشه...سهند چند بار صورت شادي را بوسيد و نفس عميقي کشيد...
سهند...من ميخوام چند روز برم ديدن مادرم.سهند کمي از چاييش خورد و با عصبانيت گفت:
نميخواد بريشادي با تعجب پرسيد:
چرا؟؟سهند هم با همان اخم گفت:
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دلم تنگ ميشه!شادي کوتاه خنديد و گفت:
ابراز احساسات کردي االن؟...ولي خواهش ميکنم قبول کن...يکم جاي صورتم خوب بشه ميرم.باشه؟سهند که داشت از اصرار شادي براي رفتن نگران ميشد گفت:
چرا اين همه اصرار داري بري؟من سالهاي قبل هم هميشه اخرهفته ها بهشون سرميزدم..امسال که يه بارهم نرفتم..سهند که خيالش راحت شده بود گفت:
باشه ولي زود برميگردي.و با تحکم اضافه کرد:
فهميدي؟
شادي خنديد و بالحن بامزه اي گفت:
ايني که االن گفتي يعني دلم برات تنگ ميشه.بعد بوسه ي سريعي به صورت سهند زد و گفت:
منم دلم برات تنگ ميشه عزيزم.سهند که از بوسه ي شادي جاخورده بود دستش را روي صورتش گذاشت و لبخند عميقي زد...
وقتي که در به رويش باز شد و پدرش را با آن چشمهاي هميشه مهربان پشت در ديد تازه فهميد چقدر دل تنگ
خانه بوده...
خودش را با شوق در بغل پدرش انداخت و گفت:
سالااام...باباييآقايوسف دستي به سر دخترش کشيد و داد زد:
سميه بيا دختر لوستو تحويل بگير.شادي از ته دل خنديد و به سمت مادرش که قاشق به دست از آشپزخانه بيرون آمده بود رفت
مادرش را بغل کرد و بو کشيد...

311

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

سميه خانوم کمر شادي را نوازش کرد و بامحبت گفت:
سالم عزيزم...شادي صورت مادرش را محکم بوسيد و گفت:
به به...بوهاي خوبي مياد..سميه خانوم با لبخند گفت:
خورت کرفس گذاشتم..تا لباساتو دراري غذا رو ميکشم(..و به آشپزخانه برگشت)کمي بعد صداي مادرش از آشپزخانه بلند شد:
يوسف...باز هم که نون سوخته گرفتي!آقا يوسف با دلخوري گفت:
کجاش سوختس؟شادي که داشت دکمه هاي پالتويش را باز ميکرد با خنده گفت:
باز چي شده؟سميه خانوم با تکه اي نان سنگکي از آشپزخانه بيرون آمد و گفت:
کارهاي بابات ديگه...هميشه يا نون خمير ميگيره يا نون سوختهآقا يوسف با حالتي عصبي گفت:
حاال که اينطوريه اصال از فردا خودت برو نون بخر خانوم...سميه خانوم با غرغر گفت:
همه کارها با منه...نون هم ديگه خودم بخرم؟؟؟؟؟؟..شادي با خنده مادرش را به آشپزخانه هل داد و گفت:
بسه بابا...مثل بچه ها شدين..سميه خانوم سري تکان داد و سراغ غذايش رفت...پدرش هم روي مبل هميشگيش مشغول خواندن روزنامه شد...
شادي نفس عميقي کشيد و با لذت نگاهش را دور خانه چرخاند...

312

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

همه چيز سرجاي هميشگيش بود...همان بوي خانه....پدر بيخيالش....مادر احساساتيش....خانه ي قشنگشان...و
حتي همان بحث هاي هميشگي!!!!!....
دلش براي تک تک اينها تنگ شده بود...
خدا رو شکر کرد...براي يک ناهار ديگر در کنار خانواده ي کوچکش
شادي در اتاقش دراز کشيده بود که موبايلش زنگ خورد...
با ديدن اسم سهند فورا جواب داد
جانمسهند که نفس زنان و بريده بريده گفت:
شادي...گرفتيمش...باالخره شاکري گير افتاد ..خدايا باورم نميشهشادي هم که شوکه شده بود گفت:
جدي؟..چجوري؟از مرز ميخواسته فرار کنه که پيداش کردنشادي به خاطر سهند خوشحال بود اما به ياد دوستش مونا افتاد و با ناراحتي گفت:
سهند ...مونا چي ميشه؟سهند نفس عميقي کشيد وگفت:
اونها قانوني از ايران خارج شدن..ما با اونها که کاري نداريمشادي با صداي آهسته اي گفت:
سهند...وقتي تو دانشگاه بوديم تو زياد دور و بر مونا ميگشتي..مگه قبال همسايتون نبود ؟نميشناخت که تو برادرسيمايي؟
سهند سريع گفت:
نه...اون اصال منو نميشناختشادي با تعجب گفت:
-نميشناخت؟مگه همسايتون نبود؟
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مونا با خانوادش زندگي نميکرد اون سالها...بخاطر داداشش افسردگي گرفته بوده و باباش ميفرستش پيش خالشخارج از کشور...
شادي آهي کشيد و گفت:
نميدونم چي بگم!...راستش من با مونا خيلي صميمي نبودم..ولي دختر خوبي بود..براي اون ناراحتمسهند نفس عميقي کشيد و گفت:
ميدوني اون شاکري باعث اين همه بدبختي خانواده ها شد..هيچ وقت به اين فکر نکرد که پسره آشغال خودش بااين موادهاي قاچاقي چند تا جوون را به کشتن داد ،که اينجوري آتيش انتقامش تند بود...حاال همه چي به
کنار...چرا بايد انتقامشو از سيما..
و ادامه ي حرفش را خورد...
شادي که متوجه حال بد سهند شده بود ديگر سوالي نپرسيد...
سهند بعد از مکثي طوالني گفت:
پروندشو دادم به يکي ديگهشادي با حيرت گفت:
چيکار کردي؟سهند با صدايي غمگين گفت:
پروندشو دادم يه ماموره ديگه که قضاوت کنن..چون من نميتونستم درست تصميم بگيرم...حبيب هم گفت بهترهما فقط شاکي اين پرونده باشيم و بقيه کارها رو بسپريم به قانون...
شادي لبخندي زد وگفت:
خيلي کار درستي کردي عزيزم...سهند با صداي لرزاني گفت:
شادي ميشه فردا برگردي؟شادي کوتاه خنديد و گفت:
من تازه همين امروز اومدماسهند با صداي ناراحتي گفت:
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ميدونم...ولي بهت احتياج دارمشادي با ماليمت گفت:
ميترسم مامان ناراحت بشهسهند بي مقدمه گفت:
حبيب پارسال به زور منو فرستاد پيش يه روانپزشک..اونم يه مشت قرص آرامش بخش بهم داد..براي وقتايي کهعصبي ميشدم...آخه بعد از سيما ديگه نميتونستم خشممو کنترل کنم..انگار يه آدم ديگه ميشدم..حرکاتم دست
خودن نبود
شادي ياد عصبانيتهاي وحشتناک سهند افتاد ...آرام گفت:
چرا نگفته بودي؟...سهند نفسش را بيرون داد و گفت:
آخه از وقتي که باتوام نرفتم پيشش...امروز ولي دوباره حبيب مجبورم کرد بريمشادي با نگراني گفت:
خب چي شد؟سهند با خوشحالي گفت:
قرصامو قطع کرد ...گفت ديگه خودم بايد رفتارهام را کنترل کنم..گفت ديگه ميتونمشادي هيجان زده گفت:
خداروشکر...خب اين که عاليهسهند با لبخند گفت:
همه ي اينها بخاطر تو...من فقط سر تو بود که خودمو مجبور ميکردم عصبانيتم را کنترل کنم...و بعد با شيطنت گفت:
ميدوني..چون تو خيلي رو اعصابم اسکي ميکردي وروجک...شادي هم خنديد و گفت:
-آخر آرومت ميکردم يا عصباني؟
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سهند جدي گفت:
شادي بيا..من حالم خيلي بده..روانپزشکم کلي بخاطر رفتارام با تو دعوام کرد!شادي بدجنس خنديد و گفت:
دستش درد نکنه!سهند با جديت گفت:
گفت دليل نميشه چون نظاميم احساساتمو نشون ندم..بعد با خشونت گفت:
مرتيکه به من ميگه کم محبتي ممکنه باعث خيانت کردن زن بشه!يعني شادي دلم ميخواست اونجا بيخيالآرامش و اين کوفت و مرگا بشم بزنم گردنشو بشکنم!!
شادي با شيطنت گفت:
اوه.خطرناکيا....سهند جان لطفا آرام بخشاتو قطع نکن!سهند با مهرباني گفت:
من با تو آروم ميشم ..بيا شادي...فقط بياشادي روي تختش دراز کشيده بود که در باز شد..مادرش داخل آمد و گفت:
چرا هنوز نخوابيدي؟داشتم با سهند حرف ميزدم..سالم رسوند..سميه خانوم در حالي که در را پشت سرش ميبست گفت:
سالمت باشه..شادي روي تخت نشست وگفت:
مامان بيا اينجا بشينسميه خانوم هم روي تخت کنار شادي نشست و پرسيد:
خب چه خبرا..درسها...زندگيت؟شادي خنديد و گفت:

316

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان بوي خون |  baroon12کاربر انجمن نودهشتيا

اي..هم خوبه هم بد..سميه خانوم ابروهايش را باال انداخت و گفت:
حاال خوبش بيشتره يا بدش؟شادي که کمي از مادرش خجالت ميکشيد گفت:
خوبه مامان ..نگران نباشسميه خانوم با غصه گفت:
ميدوني چند وقته نيومدي خونه؟شادي با شنيدن اين حرف مادرش با خودش گفت"حاال چه جوري بايد بهشون بگم که فردا بايد برگردم تهران؟"
سميه خانوم نگاهش را از شادي گرفت و گفت:
تو هيچ وقت دروغگوي خوبي نبودي شادي!..چرا االن رفتي تو فکر؟شادي با اکراه گفت:
مامان چه اصراري داري...ميگم خوبم!سميه خانوم به چشمهاي شادي خيره شد و گفت:
مادر که بشي نگاه بچتو ميخوني...نگاهت حرفهاي ديگه اي ميزنه دخترجوناشک در چشمهاي شادي حلقه زد....بعد از اين همه روزهاي سختي و تنهايي حاال کسي کنارش بود که بدون هيچ
حرفي حالش را ميدانست....
شادي سرش را روي پاهاي مادرش گذاشت و با اشکهايي که حاال روي صورتش ميچکيدند گفت:
نه..حالم خوب نيست مامان...حالم اصال خوب نيست..خيلي خستم..سميه خانوم موهاي شادي را از روي پيشاني اش کنار زد و گفت:
آروم باش مادر ...همه چيز رو به من بگو....و شادي گفت....
از روزهاي تنهاييش...نگراني هايش راجع به سهند.....حرفهاي دوستانش...دستگيري شاکري...گرفتاري هاي
دانشگاه و بيحوصلگيش و و و...
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سميه خانوم صبورانه و بدون اينکه حرف شادي را قطع کن تمام حرفهايش را گوش کرد...
در آخر شادي که به هق هق افتاده بود گفت:
مامان...حتي دارم به جدا شدن فکر ميکنم..سميه خانوم همانطور که با سر انگشتهايش موهاي شادي را شانه ميزد گفت:
دختر من...خيلي اشتباه ها داشتيشادي با پشت دست اشکهايش را پاک کرد وگفت:
من يا سهند؟مادرش با آرامش جواب داد:
جفتتون..ولي من با سهند کار ندارم االن..شادي که به سختي نفس ميکشيد گفت:
من ديگه بايد چيکار ميکردم؟همش سعي کردم درکش کنم..هي از خودم گذشتم..برا تولدم هنوز يه کادو بهمنداده مامان
سميه خانوم به آرامي گفت:
اشتباه اولت همينه که فکر ميکني تو کامال بي تقصيري!شادي با دلخوري گفت:
بايد بهش جايزه بدم بابت بداخالقياش؟سميه خانوم لحظه اي سکوت کرد....انگار که فکرش مشغول شده باشد...سرانجام گفت:
ميدوني شادي..تقصير از من هم هست...تو هنوز خيلي بي تجربه اي..ولي از دستت خيلي ناراحتم که گذاشتيگذاشتي وقت کارد به استخون رسيد منو خبر کردي
شادي که به او حق ميداد سکوت کرد..
سميه خانوم نفس کوتاهي کشيد و گفت:
ببين شادي ..من حاال يه بار با سهند هم بايد جداگونه حرف بزنم..اون هنوز نميدونه روحيه تو چقدرحساسه..ولي االن بحثم با خودته..تو خيلي اشتباه کردي مادر جون
اين حرف مانند جرقه اي خشم شادي را بيشتر کرد
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سرش را از روي پاي مادرش بلند کرد و گفت:
تو هم منو نميفهمي مامان...چرا همه ميگن من بايد سهندو درک کنم؟پس من چي؟؟سميه خانوم جدي گفت:
اون يه نظاميه...زندگي کردن باهاش سختي هاي خاص خودشو داره...پدرت بارها اينو بهت گفته بود.پسمسئوليت انتخابي که کردي را به عهده بگير..اين ديگه خاله بازي نيست!
شادي خنده ي بي روحي سر داد وگفت:
من با کارش کنار ميام..باشه..ولي اينکه يه شاخه گلم برام نگرفته رو ديگه کجاي دلم بذارم؟شادي سعي کرد با چند نفس عميق خودش را آرام کند ولي موفق نشد...
مگه خودت نگفتي همين االن خبر دستگيري اون مرده،شاکري را گفت؟خب خودت حساب کن که چقدر سرششلوغ بوده اين چند روز
شادي من من کنان گفت:
خب آره..ميدونم..ولي اون هميشه خيلي کار داره...سميه خانوم خنديد و گفت:
مادرم هميشه ميگفت سعي نکنين خود مرد را داشته باشيد...عشق يه مرد را داشته باشيد و وقتي از عشقشمطمئن شديد ديگه بگذاريد هرجا ميخواد بره...چون اون ديگه غير از شما کسي رو نمبينه
شادي که از پرخاشگريش پشيمان شده بود گفت:
خب..خب..از کجا بايد مطمئن بشم عشقشو دارم؟سميه خانوم با لبخند گفت:
از حرفش...مهمتر از عملش..و بازم مهتر حس قلب خودت!شادي که داشت با موهايش بازي ميکرد گفت:
مامان آخه يه وقتهايي انقدر خوبه که حد نداره...يه وقتهايي هم انقدر بهم بي توجه که فکر ميکنم اصال دوستمنداره!دلم ميخواد بزنمش!!
با دستش به موهايش چنگ زد و گفت:
-من نميدونم واقعا!
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اتفاقا اگه کسي قرار باشه بدونه اون فقط تويي...هميشه توي يه رابطه يه لحظه ها و يه حسهايي هستن که فقطهمون دو نفر ازشون باخبرن ،اتفاقا مهمترينم هستن!
شادي فورا گفت:
مامان همه دوستهام ميگن تو با سهند نميتوني...ميگن بي احساسه آخه..سميه خانوم حرف شادي را قطع کرد و با عصبانيت گفت:
بسه شادي...اين زندگيه تو و سهنده...نه اونها..اونها هرچي ميگن برا خودشون ميگنشادي با حيرت گفت:
مامان اونها دوستامن! بابا يکيش همين نيلوفر که خوتم ديديشسميه خانوم با همان لحن جدي گفت:
زندگيتو حراج گذاشتي هرکي رد ميشه يه نظري بده؟...حاال دوستهات به کنار شادي ،بعضي آدمها از رويبدخواهي حرف ميزنن...تو اصال نبايد بگذاري کسي تو زندگيت دخالت کنه...نصف همين فکرهاي منفيتم
دوستهات خواسته يا ناخواسته تو سرت کردن...منم که ميبيني مادرتم..کسي از من دلسوزتر به زندگيت
نيست..تو از همون اول بايد فقط ميومدي پيش خودم..نه اينکه هرجا نشستي سفره ي درد و دلتو باز کني...
شادي به فکر فرو رفت...به مادرش حق ميداد..واقعا خيلي جاها دوستهايش او را تحريک کرده بودند..
سميه خانوم ادامه داد:
بازهم تقصير دوستات نيست...تقصير تو که اين اجازه رو بهشون داديشادي دوباره دراز کشيد و سرش را روي پاهاي مادرش گذاشت..با صداي آرامي گفت:
مامان من چه جوري بايد باور کنم عشقشو...اون هم با اين همه بي توجهي و بد رفتاري..يعني بايد چشمهام روروي اين همه کارهاي غلطش ببندم؟
نه مادرجان..ولي بايد چند تا چيز را درنظر بگيري...اوال که سهند تو بد شرايطي بوده...البته حاال که خدارو شکرفکرش يه کم آزاد شده ميشه روش کار کرد تا رفتاراش را درست کنه..
اما سعي نکن عوضش کني مادر...پير ميشي..پير..هيچ کس را نميشه تغيير داد..تغييرم کنه به قيمت عذاب تو..اگه
ميبيني با همين آدم خشک ميتوني بسازي که هيچي اگه نه...با پدرت حرف ميزنم..هنوز که نرفتي تو خونش...
شادي که از اين حرف مادرش دلش گرفت..هروقت به جدايي از سهند فکر ميکرد قلبش انقدر سنگين ميشد که
نفسهايش ميگرفت ...با بيقراري :
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مامان من اگه مطمئن باشم عاشقمه با همه ي اخالقهاي خشنش کنار ميام..و با بغض ادامه داد:
فقط بدونم واقعا دوستم داره...سميه خانوم دستي روي سر شادي کشيد و گفت:
بشين فکر کن دخترم...به حرفاش..کارهاش..هميشه يه مرزي هست شادي..اون مرز را پيدا کن..اگه واقعاعشقشو باور داري ،چشمتو رو بدياش ببند...اما اگه نه...ميدوني که عشقش الکيه،چشمهاتو باز کن..چون ديگه
اسم اون فداکاري و عشق نيست...اسمش حماقته!
بعد آهي کشيد و پيشاني شادي را بوسيد...با صداي پرمحبتي ادمه داد:
البته غير از مادرا که بچشون هر بدي هم بکنه بازم دوستش دارن...هيچ وقت هم حماقت حساب نميشه...همشعشقه...عشق مادري...............
وقتي سر خيابان از تاکسي پياده شد ،شور و حال خاصي داشت...صبح زود از کرج راه افتاده بود تا هرچه زودتر
پيش سهند برود..
همانطور که آرام ارام قدم ميزد تصميم گرفت تا ظهر سريع ناهار را آماده کند و بعد سهند را دعوت کند..
بنابراين داخل سوپرمارکت رفت و هرچيزي که به نظرش خوب مي آمد برداشت!
با خودش فکر کرد"جشن آشتي کنون"
و از اين فکر غرق لذت شد...
سر راه داشت از مغازه ي اسباب بازي فروشي رد ميشد که با ديدن جاي خالي آقاي کاله سبز خشکش زد!!!!!!!!!
سراسيمه داخل مغازه دويد و با ناراحتي پرسيد:
آقاس منصوري...کاله سبز..آقاي منصوري نگاهش را دزديد و با صداي آهسته اي گفت:
ديروز خريدنش دخترمشادي دهانش را براي گفتن حرفي باز کرد اما انقدر ناراحت بود که چيزي به ذهنش نميرسيد...
زير لب به آرامي خداحافظي کرد و سريع از مغاز خارج شد..
تنها فکري که آن لحظه آرامش ميکرد اين بود که ميتواند ظهر سهند را ببيند و با او درد و دل کند!
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شادي که انگار هنوز هم باورش نميشد عروسک محبوب کودکي هايش به حراج رفته دوباره برگشت و به ويترين
مغازه زل زد...
جاي خالي کاله سبز مهربانش با آن لبخند دوست داشتني و لباسهاي يک دست سبزش عذاب آور بود ...نگاهش
را از مغازه گرفت و به سمت خانه رفت..
با خودش فکر کرد که اگر ديروز با مادرش حرف نزده بود حتما االن با اين اتفاق خيلي حالش بد ميشد ولي ديشب
انگار تمام غصه هايش را پيش مادرش جا گذاشته بود و از آن موقع آرامش عجيبي داشت..
دم در هنگام خدافظي با مادرش سميه خانوم گفته بود:
پس رفتني شدي؟شادي آرام خنديد و گفت:
مامان من باورش کردم..من و اون هرکدوم مال يه دنياي ديگه ايم انگار..ولي خب بايد سعي کنيم با هم يه جوريکنار بيايم ديگه!
سميه خانوم با ماليمت گفت:
چه اصراري داريد که زندگي همديگرو را عوض کنيد؟...دنياهاي شما کنار هم که باشه اتفاقا خيلي هم قشنگهشادي با خنده گفت:
مامان انقدر (برنامه) "تصوير زندگي " ديدي يه پا مشاور شديا..سميه خانوم هم با خنده جواب داد:
آره ولي هنوز هم نتونستم به بابات بفهمونم نون سوخته نخره!و همان لحظه که پدرش با يک نان سنگک سوخته و البته به قول خودش برشته!!!!! از پله ها باال آمده بود ،چقدر
سه تايي خنديده بودند..
سريع با کليدش در را باز کرد و از پله ها باال دويد...ساعت نه و نيم صبح بود ولي شادي عجله داشت که زودتر به
کارهايشان برسد..
کليد را در در خانه چرخاند و در را باز کرد....
با ديدن صحنه ي روبرويش بهت زده شد....
خانه پر از بادکنکهاي کوچک و رنگارنگ بود....شادي آرام وارد خانه شد و در را پشت سرش بست...
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نور زيباي صبحگاهي که از پنجره ها به داخل ميتابيد باعث شده بود رنگهاي بادکنک ها درخشانتر جلوه کنند...
در يک جمله ،خانه پر از رنگ و نور بود................
با قدمهايي کوتاه بين بادکنها راه ميرفت که با ديدن آقاي کاله سبزش روي کاناپه ماتش برد...
براي او که هميشه از پشت يک ديوار شيشه اي عروسک محبوبش را ديده بود ،آن لحظه رويايي به نظر ميرسيد
............روبروي مبل زانو زد...اول دستهاي کوچک عروسکش را در دست گرفت و وقتي مطمئن شد همه چيز
واقعي است او را محکم همچون موجودي عزيز بغل کرد..
هنوز آقاي کاله سبز در بغلش بود که سهند را با موهايي آشفته و چشمهايي نيمه باز در حالي که داشت ران پايش
را مي خاراند،در آستانه ي در اتاقش ،ديد...
شادي با چشمهايي که اشک در آن ها حلقه زده بود و با محبت زيادي گفت:
سالم عزيزمسهند کمي چشمهايش را باز کرد و با دستپاچگي گفت:
شادي تو کي اومدي؟و سريع به سمت اتاق شادي دويد..
شادي که از حالت او به خنده افتاده بود ،آقاي کاله سبز را با وسواس خاصي رو مبل نشاند و داد زد:
کجا رفتي ؟سهند فورا گفت:
االن ميام..االن ميام..شادي با خنده سري تکان داد و به آشپزخانه رفت تا براي سهندچاي بگذرد..
با خودش گفت"بيچاره را بدخواب کردم"
سهند با صورتي خيس به هال برگشت و با گيجي گفت:
خب حاال بايد چيکار ميکردم؟و دوباره به شادي گفت:
تو چرا به من خبر ندادي دختر داري مياي؟شادي بلند خنديد و گفت:
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ميخواستم غافلگيرت کنم که خودم غافلگير شدم..و رو به سهند که با حالتي عصبي با دکمه هاي ضبط ور ميرفت گفت:
چيکار ميکني سهند؟سهند با حرص گفت:
اين ديگه چش شد؟؟و رو به شادي گفت:
اين چرا کار نميکنه؟شادي با تعجب گفت:
حاال اول صبحي آهنگ ميخواي چيکار؟بيا صبحونتو بخور..سهند با کمي خجالت و با همان اخمهاي درهم گفت:
ميخواستم وقتي مياي آهنگ بگذارم....شادي بلند و از ته دل خنديد و گفت:
سهند تو و اين رمانتيک بازيا؟ نگو ايده ي خودته که باورم نميشه!!!سهند با لبخندي محو گفت:
چيه؟مگه من چمه؟؟؟؟...و بعد اعتراف کرد:
حبيب يادم داده...و بعد انگار که ياد چيزي افتاده باشد با حرص گفت:
واي..ديدي چي شد.کيک رو نرفتم بگيرم..هنوز اون کاغذا رو ...و با خشم انگار که باخودش حرف ميزند گفت:
همه چيو خراب کردم..شادي با نگراني به سهند که داشت دوباره عصبي ميشد نگاه کرد...سريع ليوانها را روي ميز گذاشت و کنارش
رفت..
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در حالي که دستهاي سردش را در دست ميگرفت با لبخند زيبايي گفت:
سهند باور کن عالي بود همه چيز..از ته قلبم ميگم..نميدوني چقدر خوشحالم..با سرش به آقاي کاله سبز اشاره کرد و گفت:
کادوتم که ديگه نميدونم چي بگم..سهند که با اين تعريف شادي به وجد آمده بود ،دست شادي را کشيد و دنبال خودش به اتاق برد...در همان حال
هيجان زده گفت:
 اونکه چيزي نيست...بيا ايجا رو ببينو شادي را در اتاقش کشاند..
شادي باديدن چند دست لباس و روسري و يک سري لوازم نقاشي با جيغ گفت:
اينها همش مال منن؟چرا اين همه زياد؟؟؟سهند با خوشي گفت:
هروقت يه شهري ميرفتم ماموريت اگه وقت ميشد ميرفتم برات خريد! فقط وقت نمکردم بهت بدم!!!!!!!و به کاغذ کادوهاي پخش و پال روي زمين اشاره کرد و گفت:
ديشب ديگه خسته بودم نرسيد کادو کنم..فکر نميکردم انقدر زود بياي آخه....و با ناراحتي اضافه کرد:
شرمندهشادي خودش را در بغل سهند انداخت و گفت:
همه چي عاليه...من نميدونم چي بگم!فقط بدون خيلي خوشحالمسهند سر شادي را بوسيد و گفت:
ديگه اينجوري نگو من خجالت ميکشم...کاري نکردم...و نگاهي به بادکنک هايي که دور و برشان ريخته بود کرد و گفت:
تازه بايد اينها رو ميزدم به ديوار...چه جشني شد!شادي وسط گريه  ،خنديد و گفت:
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خيلي برام ارزش داشت اين کارت سهند ..همينجوري هم خيلي خوشگلن..سهند شادي را محکم به خودش فشرد و گفت:
-تو چرا انقدر خوبي؟و بعد با ناراحتي زيادي که در صدايش موج ميزد گفت:
جان سهند..واقعا خوشت اومد؟آخه اينجوري ..من کلي برنامه داشتمشادي که بغض داشت فقط با لبخند سرش را تکان داد و حرفش را تاييد کرد..
سهند هم با صداي گرفته اي گفت:
اون حرفا رو که بهم زدي خيلي حالم خراب شد...من هيچ وقت نخواستم دنياي تو رو خراب کنم شادي..هيچوقت
شادي در حالي که ميلرزيد گفت:
ميدونم عزيزم..ميدونمو دوباره صداي مادرش در سرش پيچيد:

"چه اصراري داريد که زندگي همديگرو را عوض کنيد؟...دنياهاي شما کنار هم که باشه اتفاقا خيلي هم قشنگه"
سهند با چشمهايي خيس صورت شادي را بوسيد و زير گوشش با عشق گفت:
تولدت مبارک عزيزم....شادي سرش را باال گرفت و در حالي که چشمهايش برق ميزد با لبخند و صدايي لرزان از بغض و شادي گفت:
-تولدمون مبارک........ ..................................................

پايان
18/5/1311

منبع تايپ http://www.forum.98ia.com/t467730.html:
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