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دي، يه روز كه خيلي دور نيست، مييه روز جواب نامه ام رو دونم  مي
دم، قانعت ميوقتي جوابمو دادي، بهت توضيح  ...پشت همين حوالي

دادم، فقط يه ميمن جونمم به پات . كنم، اينكه بدوني تقصير من نبود مي
بهم جواب بده، بيا به ...لنگيد، يه جاي نقشه ايراد داشت ميجاي كار 

...ميرم بي تو ميپوسم،  ميديدنم، 
»كيانوش«

*    *    *  
زنگ ...پستچي طبق عادت هر هفته، ظهر يكشنبه، نامه پست سفارشي

در
بفرماييد؟ -
.خانم نامه داريد، لطف كنيد بيايد دم در -
...چند لحظه لطفاً -

، هر كجا كه بودگرفت ميمثل هميشه منتظر بود، شعفي وجودش را 
نامه مثل هميشه غم انگيز، پر از التماس،. يكشنبه ها ظهر خانه بود

.سوخت ميكيانوش نامه ها در تمناي ديدار 
گيسو نامه را كنار نامه هاي قبلي گذاشت، هشت ماه زمان زيادي بود
براي هر هفته نامه گرفتن، ولي اين كيانوش گويا فراموش كار نبود؛ هر

.انگار اين بشر كار ديگري نداشت. رسيد مياي هفته نامه 
شناختش؛ هشت ماه هر هفته با او حرف زده بود، دست ميگيسو خوب 

را، حتي تصور او هنگام نوشتن نامه ها مقابل خطش را، لحن كالمش
توانست انجام دهد، خيلي از مسايل اين ميولي كاري ن. چشمانش بود

ر عمل كند، در اين مدت به نتيجهتوانست بي تفك ميماجرا گنگ بود و ن
.اي نرسيده بود
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*    *    *  
خواند رو به احمد كرد ميكيانوش در حالي كه درازكش روي تخت كتاب 

:و گفت
تو به سرنوشت اعتقاد داري؟ -

احمد از جلوي آينه روي ديوار يك قدم عقب گذاشت و رو به كيانوش
:پوزخندي زد و گفت

سرنوشت؟ -
.وشتسرن ...آره -
تا سرنوشت چي باشه؟ ما آدما ياد گرفتيم هر جا موفق شديم بگيم كار -

خودمونه و آفرين و تبريك به خودمون، هر جا هم كه گند زديم بنويسيم
.پاي سرنوشت و تقدير و خواست خدا

:كيانوش كه حاال نشسته بود گفت
كني اما يه چيز كه ميولي بعضي وقت ها هست كه فكر همه چي رو  -

.كنه مياصالً دست تو نيست همه كارهاتو خراب 
رفت بيرون با اشاره دستش رو به احمد كه اين دفعه داشت از در مي

:كيانوش ادامه داد
زني كه چته؟ چي شده؟ واسه چي مياين همه وقت يه كالم حرف ن -

...اينجايي؟ ديگه واقعاً حوصله منم سر بردي با اين حرفات
*    *    *  

الي كه پاهايش را روي مبل جمع كرده بود غرق در افكارگيسو در ح
.خودش بود، بعد از گذشت حدود هشت ماه اين خانه برايش غريب بود

گفت يك رازي مبهم در اين خانه هست، رازي مثل يك ميحسش به او 
اما هر چه كه بود براي يك روانشناس. داستان عاشقانه و شايد هم مخوف
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خانه اي سه خوابه، مبله و. توانست مهيج باشد ميو روانپزشك كنجكاو 
شيك، بيشتر مزين به چوبكاري، كه به سبك اروپاي غربي طراحي شده

توانست با خانه ارتباط برقرار كند و فقط ظهر يكشنبه مياما گيسو ن. بود
از نامه ميرفت تا پستچي سه ميها بود كه با اشتياق به سمت خانه 

سراغ تقويم رفت، كنار. ا دقيقاً يكشنبه بودهايش را به او بدهد و فرد
يكشنبه هايي كه نامه دريافت كرده بود عالمت تيك زده بود و همه
يكشنبه ها طي اين هشت ماه تيك خورده بود، فردا هم قطعاً جاي خالي

.تيك پر خواهد شد
در اين افكار غوطه ور بود كه صداي زنگ تلفن مانند نعره اي وحشتناك

تلنگري خورد و رفت تا پاسخي. يشه هاي گيسو خراب شدبر سر اند
.كوبنده به منتظر آن سوي خط بدهد

الو -
الو، گيسو؟ -
تويي؟ -
دي؟ ميكجايي دختر؟ چرا جواب ن -
به نظرت بايد كجا باشم؟ آخه كجا زنگ زدي؟ بعدشم يه بار زنگ زدي -

!...جواب دادم ديگه
.ببخشيد به گوشيت زنگ زده بودم -
...خوب -
زنه؟ ميآخه بشر آدم با دوستش اينجوري حرف ! خوب؟ -
.بيتا بس كن؛ اصل حرفتو بگو -
.خواستم بيام پيشت مي! هيچي -
االن؟ -
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!يام مياالن زنگ زدم بگم سال ديگه ! پ نه پ -
!لوس -
.يام ميخونه باش  ...آره ديگه -
.باشه منتظرم -
...فعالً -

دختري گندمگون و. نوجواني اش بود دوست دوران كودكي و! بيتا
پرانرژي با صورتي گيرا، از وقتي گيسو برگشته بود دوباره ارتباط ميانشان

.پر رنگ شده بود
*    *    *  

كرد، تكراري بود و شايد هم فراتر از ميكيانوش به هر كلمه اي كه فكر 
.تكرار

د جوابي بگيردكرد تا شاي مينزديك يك سال بود هر هفته با كلمات بازي 
خسته از افكار و تكرار. ولي هر بار نامه هايش فقط مسير رفت را بلد بودند

.فقط بدون من منتظرم: ته كاغذ نوشت
شد، ديوانه وار در پي جوابي براي ميبعضي وقت ها احساسش گرسنه 

الغر شده بود، چهره زيبا و مردانه اش عبوس. گناهي اش بود اثبات بي
ايش را به استرس و اضطراب داده بود ولي كسي كهصبر ج. شده بود

.گيرنده نامه هايش بود گويا از او خسته شده بود
كرد قطعات گمشده پازل زندگيش را ميكرد، سعي  ميبا ذهنش بازي 

نبود كه زود از پا در آيد ولي احساس بي ميآد. پيدا كند و كنار هم بچيند
.كرد ميجواب بيشترين ضربه را به روح او وارد 

*    *    *  
زنگ در گيسو را از آشپزخانه به سمت آيفون تصويري سفيدي كه تصوير
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گيسو در حالي كه . داد، كشاند ميشكلك درآوردن هاي بيتا را نشان 
  :كرد ظاهر جدي خودش را حفظ كند گفت ميسعي 

  ساعت چنده؟ -
  سالم! !وا -
  گم ساعت چنده؟ مي -
  !هشته خانم دكتر -
  كجا بودي؟تا حاال  -
: كرد گفت ميبيتا در حالي كه صورتش را به دوربين آيفون نزديك  -

  ! باز كن بابا يخ كردم! گفتم دكتر نه پليس كه
  به يه شرط -
  چه شرطي؟ -
  .اومدي بايد به مامانت زنگ بزني و بگي االن رسيدم -
  !گيسو؟ -
  .كنم ميفقط به همين شرط در رو باز  ...بله -
ترسوني؟ و صورتش را  ميو راحتي حاال من بيچاره رو  تو دژبان نداري -

  .به حالت اداي گريه كردن در آورد
  :لحن ماليم تري داشت گفت ميگيسو كه حاال ك

  !لوس! بيا باال! باشه بابا -
  !خوامت ميآخ كه چقدر  -

بوسيد و  ميدر ساختمان كه باز شد بيتا گيسو را بغل كرد و پشت سر هم 
  : گفت مي

  .خوامت ميين خوبيته كه اينقدر واسه هم -
كرد خودش را از بغل بيتا رها كند، باالخره به سمت  ميگيسو كه سعي 
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:پذيرايي رفت و گفت
!انگار آقاتون خوب شارژت كرده! واقعاً ديوانه اي -
!بي انصاف من شعف ديدن تو رو دارم -
!ظهر زنگ زدي، ساعت هشت اومدي! معلومه! آره -
!ترافيك بود -
آخه دو خيابون باالتر اينقدر ترافيك! بيتا تو چقدر دروغگويي! واي-

داره؟
ده، مجبور ميخوب چيكار كنم ديگه؟ مامان گير ! حق با تو! باشه بابا -

االنم بزار از خونه ات يه زنگ بزنم بهش تا فردا. بودم تو رو بهونه كنم
!رم خونه دوباره گير نده براي چي زنگ نزدي مي

روراست به مامانت بگو يكي تو زندگيت هست كه دوستش! كه واقعاً -
!خوايش داري و مي

مامانم هزار تا ايراد از اميد. گيسو خانوم گفتنش براي شما فرنگيا راحته -
.گيره مي

چه ايرادي؟ -
...گه تو يه سطح نيستين و از اين حرفا مي -
ه؟باالخره كه چي؟ بايد كه به صورت منطقي حلش كني يا ن -
االنم اگه اجازه بدي به مامان! دوستتم! خانوم دكتر من مريضت نيستما -

كني و اگر شاهزاده ميزنم و شما هم در اين حين سكوت اختيار  زنگ مي
دي كه اگه بدي با يه ميخانم خواستن با شما صحبت كنن سوتي ن

.زنم بيوفتي همون بلژيك كه ازش اومدي ميحركت، 
يتا خنده اش گرفته بود رفت سمت آشپزخانه تاگيسو كه از حرف هاي ب

...زد ميشنيد كه با مادرش حرف  ميقهوه بريزد و صداي بيتا را 


