
goldjar.blogfa.com

 صفحه736

1

http://www.goldjar.blogfa.com/


goldjar.blogfa.com

 )یداری بیی( الال

یشگی مثل ضربان قلبم... همیتم، ریه. مثل یچید تق تق کفشم رو سنگ سرد پله تو فضا پصدای

شده بود. تق .. تق... تق ....

 راهمین برخورد کف کفشم با زمی تونستم فقط با صدای تعدادشم حفظ بودم. چشم بسته محتی

 کنم.یداو پ

 سمت چپی و رو شونه ام باالتر انداختم. به راهرویفم دستم و جابه جا کردم. کی تونایلون

. با سر به همه سلم کردم.یچیدمپ

 نشوند رو لبهام.ی لبخند میه پر سوالشون فقط یشه همی. نگاه هایشناختم همه رو مدیگه

.یشدم توجه رد می و بیشنیدم حرفهاشون و می زمزمه حتی

-: دوباره اومد.

-: سر وقت.

یاد؟ خواد بی می-: تا ک

یشه؟ خسته می-: بگو ک
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 که بهی و با لبخندیره دستم و گرفتم به دستگیستادم اید دلم لبخند زدم. پشت در سفتو

 هول در و باز کردم.یهچشمهاشون زدم با 

 آذر26 جمعه

ی طبقه نگاه کردم. اخم رو5 کج شده رو به عقب به ساختمون بلند ی به کمر با سردست

 شد.یشتر بیشونیمپ

 بلنده....خیلی

 شدم. استخر بزرگش با خاک پر شده بود ویره بزرگ آپارتمان خیاط آوردم و به حیین و پاسرم

 خودروی بزرگ درست کرده بودن. ستونهاش با گلهای چوب وسط باغچه ی با نمایق آالچیه

 شده بود.یچیدهپ

.ینجام.. من عاشق ایه.. عالیه عالینجا ... ایــــــــــغ-: ج

 شده، شراره دارهیانت کنم بهم خی پر اخم و دلخورم و به سمت شراره بردم. حس منگاه

.یکنه میانتخ

 از هم باز کرده بود تو هوا خشک شد. رو سنگیجانش هی. دستهاش و که با همه ید و دنگاهم

. نگاه دلخورم لبهاش و بست وید کشی خونه رو بو میجان بود و با هیستادهفرش وسط باغچه ا

 اومد.یینخود به خود دستهاش پا

 رو دوست دارم...ینجا گفت: خوب ای آرومتری آورد و با صدایین پایکم و سرش

 لنگه ازیه ام و ازش گرفتم. راه افتادم سمت ساختمون و از پله ها باال رفتم و یره ثابت و خنگاه

 ساختمون و باز کردم و واردش شدم.ی ایشهدر ش
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.یع رو دوست داشته باشه. نه انقدر سرینجا حق نداشت اشراره

 اول ...ی طبقه

 قبل...مثل

....یم قدمثل

 که بخوادی اما حاال... هر کسیومد بدم می از فضولیشه کجا و االن کجا.... همیم قبل و قداما

ین سر و صدا... ایعنی ین صدا .. ایعنی ین. ایشه ما رد می در خونه یبره خونه اش از جلو

 مزاحمت...یعنی ین شکستن سکوت و آرامش.. ایعنی

ی و از پله ها باال رفتم و در واحدمون و باز کردم. خونه یدم کشیقی شد. نفس عمیشتر باخمم

...ی قبلیه. نه به با صفائی قبلی. نه به قشنگی قبلی بود. نه به بزرگیبزرگ

 اپن بزرگ سمتی و آشپزخونه یک شی. درهاید سفیوارهای شدم و چشم دوختم به دوارد

ید بسته باشه. باید. آشپزخونه بایومد. از اپن بودنش بدم میومد آشپزخونه هم بدم مینراست. از ا

یم حرید. بایزاره که پا تو خونه می ایبه محافظت بشه از چشم هر غرید داشته باشه. بایوارد

.ی توش راحت باشی بتونید. باباشهداشته 

ی که کارتون زده و بیه اسباب و اساسین از آشپزخونه گرفتم و رفتم سمت اتاقها. از برومو

 اتاقها.ی به راهرویدم خونه ولو شده بودن رد شدم و رسینظم هر گوشه 

یگری، سمت چپ و دیوار به دیده چسبیکی از هم. دوتا وسط، ی کمیتا در با فاصله 4 چهار

 در، سمت راست قرار داشت.ین ایدرست رو به رو
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 تفاوت درش وی گذرا بهش انداختم و بی وسط و باز کردم. حمام بود. نگاهی از درهایکی

 دوتای برایه به داخلش انداختم. اتاق به نسبت بزرگی و باز کردم. نگاهیشبستم و در کنار

 و همراه.یشگی همیکشر

 سن وی ترسن با وجود بزرگی مید ... شاید اتاق ماها باشه. شاین که بیگیرن و می اتاقهمیشه

.یم افتی به جون هم بیقد و اندام باز هم مثل دوران بچگ

 نرسه. یب آسی که به کسیرن خوان وسط و بگمی

 زدم.ی پوزخندیه یشونیم اون همه اخم رو پین از بیار اختی سمت چپ و باز کردم. بدر

...ین.. آرمآرمین

 که عکس خودش روش بودی و اعلم کرده. به پوستر بزرگ قدیتش مالکیومده پسر هنوز ناین

یشن؟ خاص عاشق خودشون میننگاه کردم. چرا پسرها در سن

 به عکس نگاه کردم.یشتری جلو و با دقت برفتم

. سرش به سمت چپ رفته و مصمم بهیاهه نور سین و موهاش با ایاهه. لباسش سیاهه عکس سرنگ

یش عکس گم شده. ته ری ینه پس زمیاهی موهاش تو سیاهی کنه. سیاون سمت نگاه م

یقه داره. دستش به ی هم خونیداست کوتاه شده اش پیلی خی که فقط بغلهاییصورتش با موها

 اش لبخندینه رو سیز ری. موهایداست اش تا ناکجا پینه و سیاهشه سی مردونه یراهن باز پی

.یارهبه لبم م

ی تراش زده با السا دعوا کردن. السا مسخره اش میش اش و با رینه سی موهاینکه سر اچقدر

 تا لهش کنه.یید دوی دنبالش میکرد و اونم کم طاقت عصب

 اتاقش.یوار عکسش و پوستر کرد و زد به دی چه شوقبا
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ینه پس زمیاهی بهش بگم چقدر اون کله اش که موهاش محو شده تو سیومد وقت دلم نهیچ

 فحشه.یلی باال خی و اون شصتت که صاف گرفتیادمسخره و ناقص به نظر م

 رفتم به اتاق رو به رو. تختیم اومدم. مستقیرون و از اتاق بیدم رو پوستر مالک اتاق کشدستی

 کرد.یره کنج اتاق چشمهام و خیدو طبقه 

یه خواستم. ی و از ته دلم میز چیه بار واقعاا ین اولی. برایادمه یدیم تخت و خرین که اروزی

 من باشه.ی دومش برایتخت دو طبقه که طبقه 

 وقت ولو بشه روش و بهمش بزنه.ی وقت و بیگه السا نتونه دینکه هدف. ایه ی و فقط برافقط

 موندم اما السای تو اتاق نمیاد. من زیم نفره داشتیه تخت تو اتاق مشترکمون دوتا تخت ین اقبل

...یل تو اتاق بود و رو تخت. با کتاب، با دفتر، با موبایشههم

.یداد رو همون تخت انجام میشم خورد و دستشوی داشت غذاش رو هم رو تخت مچاره

 ساعت رو تخت خودش، خسته که شد رو تخت2 کرد. ی میجاد خودش تنوع هم ای براین باین

من.

 اخم حساب کاریه من منظم عذاب بود. درسته که با ی براین نامرتب و شلخته بود و االسا

.یال خی و بیشدم اخم کرد؟ باالخره منم خسته مید بای. اما تا کیومددستش م

یک دوم و سقف ی طبقه ین بود که حداقل بتونم تو حد فاصل بی طبقه برام نعمت2 تخت این

.یکم السا خواهر کوچیص حری خودم داشته باشم. به دور از دستهای برای خصوصیفضا

 که بایکی شیانسال بشم به زن میره اتاق و خی باعث شد برم سمت پنجره یاط در حصدای

.ید ساختمون رسی کرد و به ورودی و طیاط پر صداش طول حیکفش ها

 بود.ی زن زنگ خطرین ای یبه غری رفت تو هم. چهره اخمام

ال دی زن کسین شناختم و مطمئنن ای آپارتمان نو ساز و مین این ساکنکل  باشم.یده نبود که قب

. اونمیداد بهم نمی خوبی تو خونه، هشدارهایبه غریه یدین ها دیه همساین با ایبعد سالها زندگ

 باز آپارتمانها.ی و کارتن ها و درهایهبا وجود تمام اسباب و اساس
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 هریل وسای یه ها برگشته بودن تا بقین کرده بودن و ماشی ها فقط بارهاشون و خالهمسایه

 خونه ها همه جا پخش بود.یه. اساسیارنخانواده رو ب

.یم باشیه بقی که مواظب خونه و زندگیم و شراره هم به عنوان همراه و بپا مونده بودمن

 بسته بود پس...یاط در حیاد میادم که یی جاتا

 بلند شراره از رو پله ها تو گوشم فرو رفت.صدای

. هاوایه بقی تو خونه یاید بی جورین همید تونی شما نمید؟ کنی کار می چینجا: خانم اشراره

خانم با شماما....

. رو پاگرد چشمم به پله ها افتادیرون نبود. از اتاق و بعد خونه زدم بیز معطل کردن جادیگه

 بلند شراره بهی توجه به صدای شدن. زن بیر سرازیینکه زن و به دنبالش شراره ازش به پا

 که پشت سرشی هم به اعتراضات دختری توجهین داد و وکوچکتری اومدنش ادامه میینپا

 بود تو صورت مصممم ویز اخم ریه شراره ی دادهایر تاثی کرد نداشت. همه میگلوش و پاره 

 تفاوت زن.یب

 و راهش رو سد کردم.یستادم زن ای پاگرد جلورو

 شد.یره سر اجبار سر بلند کرد و بهم خاز

ی و من میه ملک خصوصیه ینجا. اید باشینجا اید خشکم گفتم: شما اجازه نداری همون صدابا

 کنم.یت اجازه ازتون شکایتونم به خاطر ورود ب

 تونم به خاطری گفت: و من می پر اابهتی زن نگاهم و جذب خودش کرد. با صداپوزخنهد

.یرم از شما اجازه بگید خونه ام هم بایدن دی کنم. نکنه برایتمزاحمت از شما شکا

7



goldjar.blogfa.com

 شد. چشم از زن و پوزخندش گرفتم و با استفهام به شراره چشم دوختم. از منیشتر باخمهام

 باالیدونم نمی به نشونه ی کرد. شونه ای به من و زن نگاه می منگلی و کمیجیبدتر با گ

انداخت.

ید به امیم رفت. هر دو دنبالش راه افتادیین توجه به ما از کنارم رد شد و از پله ها پای بزن

 بود؟ی خواد و منظورش از خونه ام چی می چینجا زن این ایم بفهمینکها

 رنگش شد و راهیاه سین به ما از در خونه خارج شد و سوار ماشی توجهین بدون کوچکترزن

افتاد.

 باز بود؟یاط: در حیدم حرکت زن پرسیر به مسخیره

: نه خودم بستمش.شراره

 اومد تو؟ی: پس چه جورمن

 داشت.ید: کلشراره

 برداشتم و رو به شراره گفتم: کجا رفت؟ی خالی شد. چشم از کوچه یشتر باخمم

.یرون رو نگاه کرد و اومد بییه: رفت واحد باالشراره

 بود؟ی: واحد کمن

 توش نبود.ی ایله کارتن و وسیچ. هیست نی... واحد کسیچکی گفت: هیج فکر کرد و گکمی

 مگه نه...یگه، کردن دیامروز همه اسباب کش
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.یان امروز بید تموم شده همه بای گفتم: آره. مهلت شهردارمتفکر

 ها.یه به شمردن همسایم و شروع کردیم به هم انداختنگاهی

 و ...ینایی می. خانواده ی و شهبازی و ساداتی متولی: آقاشراره

 و ما و شما...ی و و صماعیدی پور و رشین: حسمن

 باز شده اش و باال آورد و با تعجب گفت:ی کرد انگشتهای که با انگشتهاش حساب مشراره

 تا... پس...9 یمشد

 واحد آخره.ی یه خانم همساین نگاه کردم و گفتم: پس ای خالی به کوچه دوباره

.یاط حرف برگشتم تو حبی

یچ بدون هیدم که فهمی. روزیادمه همه جلسه دارن و خوب یدم که به خونه برگشتم و دروزی

 عمده که خرابش کنن و همهیه دست یم و با خاطراتش و بدیهام بچگی خونه یم مجبوریاریاخت

.یادمه اون خاطرات و با خونه صاف کنن و بکننش اتوبان و ی

 صدای. حرص خوردن بین السا و آرمی من، خوشحالیظ مامان، اخم غلی بابا، ناراحتناچاریه

 خاطرات خوب و بدش.ی برایهام، بچگی خونه ی من برایو دلتنگ

. خونهیم فروختی می خونه هامون و به شهردارید محل تو طرح بود. تو طرح بزرگراه. باکل

 دارمون رو.یاط قشنگ دوبلکس حی
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 هاش مثلیه وقت فرصت نشه با همسایچ هید که شایی به جایم رفتی از محل آشنامون مباید

.یم خانواده بشیه ینجا. مثل ایم بشیمی صمینجاا

. مامان چادر گل داریادمه خانم اومدن رو ی مهری که بابا و مامان خوشحال از خونه شبی

 رو از سرش برداشت و خودشو رو مبل ولو کرد.یشرنگ

 شد؟ی رو مبل کنارش نشستم و گفتم: چیشون و کنجکاو از خوشحالنگران

 مادر...یار آب برام بیوان لیه و داد زد: السا.. ید کشی نفسمامان

 هاشیه محل و همساین از ای. واقعاا نگران دوریشه درست می به من با لبخند گفت: همه چرو

 ها موند.یه با همسایشه کرد اما میش محل رو نشه کارید راحته. شای کمیالمبودم. اما االن خ

 استفهام نگاش کردم.با

 تویم بری، شد که با پول فروش خونه هامون به شهردارین زد و گفت: قرار بر ای لبخندمادر

هن نو ساز چند واحدیه باالتر ی کمی محله یه .یم باشیه که همه با هم بازم همسایم بخری آپارتما

ی همه سال شده بودن جزئین ها بعد گذشت ایه همساین از سر آرامش زدم. ای لبخندیار اختبی

.یم شدی بود که از هم جدا نمیناز خانواده. حداقلش ا

.یشد مهم بود که داشت نابود میهام بچگی نداشت چون من، خونه ی فرقیاد من زی چند براهر

 و داشتن.یشون و دلگرمیشدن ساله اشون جدا نمیناما حداقلش مامان و بابا از دوستان چند

 بار خودم در و بستم.ین از شراره وارد خونه شدم و ابعد

 نبود.ی حواس اعتباری بی شراره ین کنه به ای نمیب عی از محکم کارکار
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 پخش وی یله همه وسین با وجود ایشد گرفتم و شراره هم دنبالم اومد. نمیش رو پیق آالچراه

 تو آپارتمان.یم بریاط حی تویپل 

 و گذاشتم تو گوشم و آلبوم گروه رستاک ویم گوشیری شراره هندزفیهای توجه به پر حرفبدون

 کردم.یپل

 که حاال شده بود خونه.ی شدم به ساختمونیره دادم و خیه تکینه به سدست

 ها اومد و دریه همسای ها و سر و صدایون ها و کامین ماشی ساعت گذشت تا صدایم نحدود

 وارد شدن و پشت بندشمیل ساختمون همراه با وسایباز شد و چند تا کارگر با مردا و پسرا

 سرو صدا.یبچه ها و زنها با کل

 شلوغ شد و اون ارامشش و از دست داد. از جام بلند شدم و اهنگ و قطع کردم ویاط حیهو

.یهرفتم کمک بق

یکی کردن. ی. طبق معمول با هم بحث میدم و السا رو شنین آرمی صداینا به مامان انرسیده

 گفت.ی اون میکی گفت ی مینا

 بلند کنه؟ین بار سنگید خانم نبایه ی فهمی نمی شعوری بیلی: خالسا

.یستم کنم نوکرت که نی: خوب بلند نکن. منم نمآرمین

.یره گی نترس کمرتون درد نمینه، ذره کارتن انقدر برات سنگیه ین: آخه اآیلبین

: از کجا معلوم؟ اصل به من چه برو به آقا پژمانتون بگو. خر مفت گرفته.آرمین
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 خطی زبونیر رفت سمت آپارتمان السا هم با حرص براش زیال خی بی اخمیه و گفت و با این

.یدو نشون کش

یه. یدن سوکی به هم مین بودن و برا همیرزاد دوتا به قول مادربزرگم پین بوده. این همهمیشه

 حوصله اش سری بد جوریکی نبود اون یکیشون هم ی بودن. از طرفیگه هم دی هووییجورا

 روی دوتا که بد جورین گرفت. من مونده بودم تو محبت ای رفت و مدام سراغش و میم

.یشد ابراز موااعصاب بود و با دع

-: باز دعوا کردن؟

 شده بود نگاه کردم.یره بود و به السا خیستاده و به پژمان که کنارم ابرگشتم

ی؟ اشونه هنوز عادت نکردیشه باال انداختم و گفتم: کار همابرویی

یدن؟ میر چرا انقدر به هم گیفهمم فوت کلفه گفت: من نمیه با پژمان

ین کنن و ابراز علقه. به ای بارها و گفتم: به قول خودشون محبت میون افتادم سمت کامراه

 چون اون موقع استیری کدومشون و بگیچ وقت طرف هیچ نکن هیم توجه نکن. سعیزاشونچ

 تا الساینستا توپن بهت. االنم اونجا وای و میرن گی کشه و پشت هم رو میکه خونشون م

 خودتون هم خونهی. هم خونه ی جون بکنید نکرده برو کمکش. امروز بایحرصشو رو تو خال

ی خشک و خالی جورین همی کنی فکر که نمی؟ چیعنیما. به پدر خانمت نشون بده داماد 

 ها؟؟یده،بهت دختر م

 فکر کنم عمرم تموم بشه.یرم زنم رو ازتون بگین کرد و گفت تا من ای اخنده

.ی خودتو نشون بدید بای؟ فکر کردی لبخند محو گفتم: پس چیه و با برگشتم
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.یم نداری خم کرد و محجوب گفت: چشم ما که گله اسری

 کرد.یدا جلوه پیکم بار لبخند محوم این

 که همهی عاشق السا بود. جوری بود. کل محل قبولش داشتن. از نوجوونی پسر خوبپژمان

 چپی کرد فقط دورادور هواش رو داشت که کسی هم نمی گفت کاری نمیچی بودن. هیدهفهم

یلی. براشم خیر. آروم بود و سر به زیاد نیش براش پی مشکلیا مزاحمش نشه یانگاش نکنه 

 منتظره.وزهصبر کرد. هنوزم که هن

 کم داشته باشهیق دوست و رفیا پسرونه نداشته باشه یطنت کنم واقعاا وفاداره. نه که شی مفکر

 دونست السا رو دوست دارهی مینکه باعث شده بود که بابا با وجود اینم سالم بود و همینه ول

ل داشت. سال اول دانشگاه السا بود که باالخره دینان زد و هنوزم بهش اطمی نمی حرفیچاما ه

 کنه. اما بابا قبول نکرد. نه که قبولی زد و به مامانش گفت که از السا خواستگاریارو به در

 دختر بزرگتر مجرد داره. از نظر منیه هنوز ینکه و ایز همه چینکنه اما گفت االن زوده برا

 زودا دوتین ای االن برای نداشت. همون موقع هم گفتم. اما بابا گفت تو هم که نبودی اشکالیچه

ی قبول کنه. برایت بچگونه اش زود بود که مسئولی اخلقای السا با وجود همه یبود. برا

 اون دوتایی جورایه. ینن نبود که حق ندارن همو ببی معنین گفت نه. گفت نه اما نه به اینمهم

ظ. خانواده ها با هم رفت و آمد داشتن و خودشونم با حفیدونستننشون کرده بودن و همه هم م

یعنی یم رو بشناسن البته گفتم که با حفظ حریگه تونستن با هم باشن و بگردن و همدی میمحر

اال اون آدمی بار نمیر زین که آرمیی بود و از اونجای همراهشون مید بایکی یشههم  رفت معمو

 سوم من بودم.یاضافه 

 بشن.ی خالیل کارتن برداشتم که زودتر وسایه حرف رفتم سمت بارهامون و بی

 بود. کارتن به دست رفتم سمت پله ها که واردیچکی به هیچکی مشغول کار بودن و ههمه

 پور. ین حسی پسر آقای در خوردم به مهدیساختمون بشم وارد که شدم جلو
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 از کنارش رد شم برم که اومد جلوم. به ناچار سرم رو بلند و نگاش کردم.خواستم

ید فرستاد باال و گفت: بذاریکم رو یکش بارینک پهنش نگام کرد و عیشه اون لبخند همبا

 کارگرا هستن.یدکمکتون کنم شما چرا تو زحمت افتاد

ی کردم حدالمقدور جلوی عقب. سعیدم سرم رو کشی اخمام رفت تو هم و کمیار اختبی

.ینمش ببیگه دی یه زاویهصورتش نباشم و از 

.ید کمک کنیه تونم ببرم شما به بقی: ممنونم خودم ممن

 چهین توجه به حرف من دستش رو جلو آورد و گرفت اون سر کارتن و تو صورتم گفت: ابی

 به من.ینش بدیشید خسته میه؟حرف

 شد.یشتر باخمام

....ی خودم می گفتم: آقا مهدجدی

.ید با من تعارف کنیشم به خدا ناراحت میه چه حرفین: امهدی

 و باید شد و چرخیشه لبخندش گشادتر از همی خط صاف و دستم ول شد. مهدیه شد اخمام

 پله ها.یجعبه رفت باال

 دنبال دستمال گشتم.یبهام و رو هم فشار دادم و با حرص تو جلبهام

 کرد؟یت: باز آب پاشپژمان
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ی تونی. میبمه کرد و گفت: تو جی خنده ایه حرف نگاش کردم. ی سمتش و بیدم رو کشاخمم

ی؟برش دار

 فکر کردهی ابروم رفت باال. چیه بردار. با همون اخم یعنی من کرد که یل باسنش و متمایکم

 زنم؟ی مبارک میببود که من دست به ج

 شده اش.ی وریه شدم به باسن یره حرف بزنم. فقط خیتونستمم خواستم. نمی دستمال و ماما

 دستمال و ازین ایشه و رو به السا که تازه اومده بود کرد و گفت: السا خانم اگه میدخودش خند

.یارین من در بیبج

 کنن جالبی میت زنن و رعای چقدر معذب حرف میه بقی دوتا که جلوین ایدن دیی جورایه

 بودم.یده کنج و اون کنج دین که چند بار خودم قربون صدقه رفتناشون و تو ایبود. اونم وقت

 لبخند گشاد زد و تا تهش و خوند.یه تو هم من ی اخمایدن به جفتمون کرد و با دی نگاهیه السا

 و دستمال در آورد ویبش دست کرد تو جیحرف پژمان و بیببا خنده رفت سمت باسن و ج

 بودی پسر خوبی مهدیچاره ازش گرفتم و تند تند صورتم و پاک کردم. بیعگرفت سمتم. سر

 پارچ اتفیه کرد و ی سلم میه. یشد شروع میش آب پاشید رسی به من که ما چریدونم نمیول

 مدامی افتادم که مجری می مجری و آقای کله قرمزیاد یی وقتهایه کرد. ی میرو صورتم خال

 بشه.ی فرستاد عقب تا کمتر اتفی و میکله قرمز

ین و که کامل پاک کردم تازه تونستم دهنم و باز کنم و نفس بکشم. هر چند کار اصورتم

 اما خوب تا باال و تو خونهیشستم رفتم صورتم و می مید بایشد دستمال درست نمیهصورت با 

 تونستم دهنم و باز کنم.یبرسم حداقل م

 حرف راهمو گرفتم و از پله ها باال رفتم.ی دوتا با هم مشغول حرف زدنن. بین ایدم دبرگشتم

.یرون بیومد کارتن و تو خونه گذاشته بود و داشت ممهدی
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 و فقط نگاش کردم.یرون قدم رفتم بیه یدمش دتا

ی متشکرم گفتم و سریه حال. ی کجا بزارمش گذاشتم گوشه یدونستم لبخند زد و گفت نمدوباره

 نکرده بود.یم که دوباره اتفیدم نفس راحت کشیهتکون داد و رفت. 

 که صورتم و بشورم.یی سره تو دستشویه تو خونه و رفتم

 واحد ها خونه اشون سر و سامون گرفته بود وی همه یباا تا تقریم روز و شب و کار کردکل

ال خونه هامون و تخلید حداقل توش خوابیشدم .یم کردیه. چون ک

ید. چون علوه بر جمع کردن خونه بایدم دو برابر معمول خوابی موقع خواب با خستگشب

ی دوتا رو که کار نمین و حرص خوردن مامان از دست این السا و دعواهاش با آرمی هایتنبل

 خونهی کاریز نسبت به تمیشتری بیروی کار نین ای کردم و واقعاا برایکردن و تحمل م

مصرف کرده بودم.

 بهمیزیش تمیدن دین داشت و زود جمع شد و همی کمی یله بود که اتاقمون وسین اخوبیش

 خواب راحت داشته باشم. یهآرامش داد تا بتونم 

 ....1001 – 1002 - 1003 خودم و آروم کنم. یدن کردم با نفس کشی و بستم و سعچشمهام

 رویفم. از جام بلند شدم و کیدم نفس سر کشیه سرد شده ام و یمه نیی و باز کردم و چاچشمهام

 در امان بمونه. هری هر دزدی و از خطر احتمالیسهبرداشتم و انداختم دور گردنم که کج وا

 هم توش نبود.یادیچند پول ز
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 "یه توجه باشم و با ی بود بیبی و بابا که سر پول توجین آرمی کردم به بحث هر روزه سعی

 کفشهامو در آوردم وی و در و بستم. از تو جا کفشیرونخداحافظ من رفتم " از خونه زدم ب

.یدمپوش

 هری تونستم برنامه ی میدیمشون اگه چند سالم نمی خانواده رو از بر بودم. حتین ایز چهمه

روزشون و از حفظ بگم.

یومد مید خری نون داغ میرفت کرد. می و روشن میی. چایشد میدار ب5 ها بابا ساعت صبح

یزیون تلوی جلویاورد. صبحونه رو میشد میدار ب5:30 کرد مامان ساعت ی و دم مییخونه چا

 سوزن مامان6 خوردن. از ساعت یبا بابا که مشغول گوش دادن به اخبار اول صبح بود م

 کرد.ی میرگ

 السا .....ین،: آرام، آرممامان

 کاراتری هر زنگی از صدایکنواخت ولوم ین تا ایشد مدام تکرار میتم رین صداها و این او

 صدا مصون شده چونین به ایداا جدین. هر چند آرمیم بشیدارباشه و بره رو مخ همه امون تا ب

یدار بیع امون سریه تونه خودش و نگه داره و بخوابه اما خوب بقی م7مقاومتش رفته باال و تا 

 اونی چون وقتیم برین تا نوبتمون بشه و قبل از آرمینیم شی بس میی و تو صف دستشویمشیم

.یست اومدنش معلوم نیرونوارد بشه ب

 بابای نداره. دلم برای سر پول روزانه اشه که تمومین بابا و آرمی بدرقه امونم دعواموسیقی

ی پسر کلین که بخواد فقط روزانه به ایاره بازنشسته چقدر در می فرهنگیه سوزه. مگه یم

 بار،یه یرون خواست بره بی گرفت. عصر که می بار پول میه مدرسه یپول بده؟ صبح برا

 گرفت.ی که جدا میشم گوشی شارژ براید پول خریگه، بار دیه هم بره ی باشگاهداگه قرار بو

 نبود.یبش ته جیزی گشت خونه چی بود که شب که بر مینجا ایشو جالب
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یدم که نخری گفتم: خوب تموم شد بستنی به بابا میشد بچه بودم و پوالم تموم می وقتهمیشه

بخورمش.

 و السا کهین کنم برعکس آرمی از خونه پول خرج نمیرون بی خوراکی که هنوزه براهنوزم

 به دست تا دمی بستنین آرمیدم چند بار دی. حتیدن می خوراکیدن خریکل پوالشون و برا

 تو.یاد میکنه تمومش میادخونه م

 بازمیزنه نم23 درشتش که کمتر از یکل از دست کارهاش که با وجود قد بلندش و هگاهی

ی می پسر کین که " ایشه میجاد سوال بزرگ تو سرم ایه و یره گیبچگانه است خنده ام م

خواد بزرگ بشه و از همه مهمتر عاقل بشه؟ "

 که خودشی کارت عابریه تو یز پول ماهانه بزار و برین آرمی بار به بابا گفتم براهزار

 کنهیریت. بزار خودش مدیاد نمیرش گیشترم قرون بیهدستش باشه تو کل ماه چقدر پول داره و 

تا پولهاش رو تا اخر ماه برسونه اما ....

 وضعمون نبود وین دادن ای که اگه میدن زنم به موقع بهش گوش نمی که میی وقت حرفهاهیچ

 سر به راه تر از االن بود.ین آرمیدشا

 دانشگاه.یرفت و میرون بیزد بود. هر روز صبح از خونه میگه جور دیه هم مشکلتش السا

 کردی گشت خونه و اتاق و می کلس داشت. عصر خسته و کوفته بر میمعموال تا عصر

 تو خونه و پا رویشینن کل روز و میه خوب خسته ام. انگار بقیگه میبازار شام. بهشم تذکر بد

 زنن.ی و باد مشون ندازنو خودیپا م

یشه باور و داده که تا همین دختر بودن بهش این آخرین لوس شده. ای دختر آخره کمچون

 حالین. با ایکنه سالشم بشه بازم حرکات بچه گانش رو ول نم90 اگه ی است حتیکهدختر کوچ

 شادی و آهنگهایک موزی ذاره و صدای و خونه رو رو سرش می پر انرژیست خسته نیوقت
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ی السا خانم دارن می؟ کنه که چی و کل محل و خبر دار میره هم مورترتا هفت تا خونه اون 

.یاره بچه گانش آدم و به وجد می کارهاین وقتها ایرقصن. بعض

ین روز آخرین اید شاید، که شایرون زنم بی از خونه مید امیه اما من.... هر روز صبح با و

 شدم به عشق رفتنیدار فردا صبح که بید که دوستش ندارم و شای سر کاریرم باشه که میرو

 که عاشقش بودم و براشی متناسب رشته ای. کاریرونسر کار مورد علقه ام از خونه بزنم ب

 سال وقت صرف کردم.6

 که نورش کمیدی امیه با یشه گردم. داغون تر و غمزده تر از همی عصر که به خونه بر مو

 بچه ها پر شده و خسته است.ی هر روزه ی که از بحثهایشده و سر

یجانی که ارشد قبول شدم چه هی روزی رفتم سر کلس، حتی اول دانشگاه با چه عشقروز

 نامه با هزاریان سال و تموم کردن پا3. اما بعد یدم پری و میدم کشی میغداشتم و مدام ج

 چون واقعاا عاشقشیرین اما شی بود. پر خستگیرینزحمت و مشقت که هر لحظه اش برام ش

بودم و حاال...

یه رفتم آموزشگاه و به ی و میرون بیزدم و از خونه میشدم میدار صبح به صبح بید باحاال

 درصدشون دوستش90 که ی دادم اونم درسی درس می عربیرستانی و دبیمشت بچه کنکور

 الزمی زبان خارجیه کم به عنوان یلی که خی سر کلس. درسیومدننداشتن و با اکراه م

 مگهیریم؟ بگیاد ی عربید گفتن " اخه چرا ما بای می حالت تدافعیه با یشتر و بیشدشناخته م

".یریم بگیاد همه قواعد ین باشه زبونش و با ایاز که نیم خونیچقدر قرآن م

 زبون مثل زبانین ایری گیاد با ید کرد که شای فکر نمین کس به ایچ بود که هین جالب او

 فقط در حدیادگیریشون. هر چند ی صحبت کنیگه با مردم دیگه کشور دیه تو ی بتونیسیانگل

 گرفتن.ی نمیاد و ی گونه مکالمه ایچ مدرسه بود و هیتست زدن و پاس کردن درسها
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 موهاشون وی از درس به فکر صافیشتر که بیی و کوفته از سر و کله زدن با بچه هاخسته

 هستن سر کوچهیگه ابروشون و دوست پسر همدیزیرنگ رژشون و مداد تو چشمشون و تم

 شدم.یاده پین خونه از ماشی

.یدم خریک کوچیرکاکائوی شیه بزرگ سر کوچه رفتم تو و ی خورد به سوپرچشمم

 بهتره امکانات داشته باشم.یاد امروز زلزله بید شایکنه خبر نمحادثه

 موتور تند از کنارم رد شدیه به خونه یده گذاشتم و وارد کوچه شدم. نرسیفم رو تو کشیرکاکائو

 در خونه.یو رفت جلو

 هم نکرده بود. بر اساسی سلمیه یت تربی پژمان موتور آورده. بین لبخند محو زدم. باز ایه

الیروز اومده بودن حتماا پژمان هم خبر داشت.دیدا جدیه همساین شراره صبح ایخبرگزار  ک

 کلیمونه رفت در مورد اون خانمه بگم اما خدا بذاره شراره رو حرف تو دهنش نمیادم

 کرد.برساختمون رو خ

 در نگهش داشته بود.ی کنار موتورش که حاال جلورفتم

 سرویاری؟ دل خاندان و به دست بی خوای می جورین. همیا سلم نکنی؟: سلم خوبمن

 اومدن؟یدا جدیه همساینم سال افتاد عقب. ببیهسامون گرفتنت 

 موتور و خاموش کرد.یدم. برگشتم دیده جواب نمیدم به در بود دچشمم

ینکه و فقط در حد ایدادم نمیص فرق موتور ها رو تشخینکه نگاه به موتور انداختم. با ایه

یزه چیه موتوره ین حال این موتور خوب باشه با ایه کرد تا ی میت من کفای نباشه برایگاز

.ید باری و کلس از سر و روش میکی بود و شی خودش غولی بود برایگهد
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 آخه؟ السا بفهمه بازم بحثیده به تو موتور می کدوم آدم ناقصی؟ تو باز موتور آوردینم: ببمن

.ینادار

یین توجه به من پاشو تا کجا باال آورد و از رو موتور پای موتور و بی گرفت به جلودستهاشو

اومد.

 موضوعیر برخورد کنه غی جورین کرده بود. محال بود با من ایدا پژمانم امروز مشکل پاین

 که من جلوش انقدر راحت و شنگول بودم.ی و تنها کسیم بودی بچگیالسا ماها هم باز

 دست بلند کردم و کوبوندم به کله کاسکتش و با حرص گفتم: آقای گرفت و حرصحرصم

 اومدن؟ینا ایگم. میکنمپژمان با شماما گل که لگد نم

 باال. ید حرکت از سرش کشیه جواب بده دستش و گرفت دو طرف کلهش و با ینکه ابدون

 ها اومد و دریه همسای ها و سر و صدایون ها و کامین ماشی ساعت گذشت تا صدایم نحدود

 وارد شدن و پشت بندشمیل ساختمون همراه با وسایباز شد و چند تا کارگر با مردا و پسرا

 سرو صدا.یبچه ها و زنها با کل

 شلوغ شد و اون ارامشش و از دست داد. از جام بلند شدم و اهنگ و قطع کردم ویاط حیهو

.یهرفتم کمک بق

یکی کردن. ی. طبق معمول با هم بحث میدم و السا رو شنین آرمی صداینا به مامان انرسیده

 گفت.ی اون میکی گفت ی مینا

 بلند کنه؟ین بار سنگید خانم نبایه ی فهمی نمی شعوری بیلی: خالسا

.یستم کنم نوکرت که نی: خوب بلند نکن. منم نمآرمین
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.یره گی نترس کمرتون درد نمینه، ذره کارتن انقدر برات سنگیه ین: آخه اآیلبین

: از کجا معلوم؟ اصل به من چه برو به آقا پژمانتون بگو. خر مفت گرفته.آرمین

 خطی زبونیر رفت سمت آپارتمان السا هم با حرص براش زیال خی بی اخمیه و گفت و با این

.یدو نشون کش

یه. یدن سوکی به هم مین بودن و برا همیرزاد دوتا به قول مادربزرگم پین بوده. این همهمیشه

 حوصله اش سری بد جوریکی نبود اون یکیشون هم ی بودن. از طرفیگه هم دی هووییجورا

 روی دوتا که بد جورین گرفت. من مونده بودم تو محبت ای رفت و مدام سراغش و میم

.یشد ابراز موااعصاب بود و با دع

-: باز دعوا کردن؟

 شده بود نگاه کردم.یره بود و به السا خیستاده و به پژمان که کنارم ابرگشتم

ی؟ اشونه هنوز عادت نکردیشه باال انداختم و گفتم: کار همابرویی

یدن؟ میر چرا انقدر به هم گیفهمم فوت کلفه گفت: من نمیه با پژمان

ین کنن و ابراز علقه. به ای بارها و گفتم: به قول خودشون محبت میون افتادم سمت کامراه

 چون اون موقع استیری کدومشون و بگیچ وقت طرف هیچ نکن هیم توجه نکن. سعیزاشونچ

 تا الساینستا توپن بهت. االنم اونجا وای و میرن گی کشه و پشت هم رو میکه خونشون م

 خودتون هم خونهی. هم خونه ی جون بکنید نکرده برو کمکش. امروز بایحرصشو رو تو خال

ی خشک و خالی جورین همی کنی فکر که نمی؟ چیعنیما. به پدر خانمت نشون بده داماد 

 ها؟؟یده،بهت دختر م
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 فکر کنم عمرم تموم بشه.یرم زنم رو ازتون بگین کرد و گفت تا من ای اخنده

.ی خودتو نشون بدید بای؟ فکر کردی لبخند محو گفتم: پس چیه و با برگشتم

.یم نداری خم کرد و محجوب گفت: چشم ما که گله اسری

 کرد.یدا جلوه پیکم بار لبخند محوم این

 که همهی عاشق السا بود. جوری بود. کل محل قبولش داشتن. از نوجوونی پسر خوبپژمان

 چپی کرد فقط دورادور هواش رو داشت که کسی هم نمی گفت کاری نمیچی بودن. هیدهفهم

یلی. براشم خیر. آروم بود و سر به زیاد نیش براش پی مشکلیا مزاحمش نشه یانگاش نکنه 

 منتظره.وزهصبر کرد. هنوزم که هن

 کم داشته باشهیق دوست و رفیا پسرونه نداشته باشه یطنت کنم واقعاا وفاداره. نه که شی مفکر

 دونست السا رو دوست دارهی مینکه باعث شده بود که بابا با وجود اینم سالم بود و همینه ول

ل داشت. سال اول دانشگاه السا بود که باالخره دینان زد و هنوزم بهش اطمی نمی حرفیچاما ه

 کنه. اما بابا قبول نکرد. نه که قبولی زد و به مامانش گفت که از السا خواستگاریارو به در

 دختر بزرگتر مجرد داره. از نظر منیه هنوز ینکه و ایز همه چینکنه اما گفت االن زوده برا

 زودا دوتین ای االن برای نداشت. همون موقع هم گفتم. اما بابا گفت تو هم که نبودی اشکالیچه

ی قبول کنه. برایت بچگونه اش زود بود که مسئولی اخلقای السا با وجود همه یبود. برا

 اون دوتایی جورایه. ینن نبود که حق ندارن همو ببی معنین گفت نه. گفت نه اما نه به اینمهم

ظ. خانواده ها با هم رفت و آمد داشتن و خودشونم با حفیدونستننشون کرده بودن و همه هم م

یعنی یم رو بشناسن البته گفتم که با حفظ حریگه تونستن با هم باشن و بگردن و همدی میمحر

اال اون آدمی بار نمیر زین که آرمیی بود و از اونجای همراهشون مید بایکی یشههم  رفت معمو

 سوم من بودم.یاضافه 

 بشن.ی خالیل کارتن برداشتم که زودتر وسایه حرف رفتم سمت بارهامون و بی
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 بود. کارتن به دست رفتم سمت پله ها که واردیچکی به هیچکی مشغول کار بودن و ههمه

 پور. ین حسی پسر آقای در خوردم به مهدیساختمون بشم وارد که شدم جلو

 از کنارش رد شم برم که اومد جلوم. به ناچار سرم رو بلند و نگاش کردم.خواستم

ید فرستاد باال و گفت: بذاریکم رو یکش بارینک پهنش نگام کرد و عیشه اون لبخند همبا

 کارگرا هستن.یدکمکتون کنم شما چرا تو زحمت افتاد

ی کردم حدالمقدور جلوی عقب. سعیدم سرم رو کشی اخمام رفت تو هم و کمیار اختبی

.ینمش ببیگه دی یه زاویهصورتش نباشم و از 

.ید کمک کنیه تونم ببرم شما به بقی: ممنونم خودم ممن

 چهین توجه به حرف من دستش رو جلو آورد و گرفت اون سر کارتن و تو صورتم گفت: ابی

 به من.ینش بدیشید خسته میه؟حرف

 شد.یشتر باخمام

....ی خودم می گفتم: آقا مهدجدی

.ید با من تعارف کنیشم به خدا ناراحت میه چه حرفین: امهدی

 و باید شد و چرخیشه لبخندش گشادتر از همی خط صاف و دستم ول شد. مهدیه شد اخمام

 پله ها.یجعبه رفت باال

 دنبال دستمال گشتم.یبهام و رو هم فشار دادم و با حرص تو جلبهام
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 کرد؟یت: باز آب پاشپژمان

ی تونی. میبمه کرد و گفت: تو جی خنده ایه حرف نگاش کردم. ی سمتش و بیدم رو کشاخمم

ی؟برش دار

 فکر کردهی ابروم رفت باال. چیه بردار. با همون اخم یعنی من کرد که یل باسنش و متمایکم

 زنم؟ی مبارک میببود که من دست به ج

 شده اش.ی وریه شدم به باسن یره حرف بزنم. فقط خیتونستمم خواستم. نمی دستمال و ماما

 دستمال و ازین ایشه و رو به السا که تازه اومده بود کرد و گفت: السا خانم اگه میدخودش خند

.یارین من در بیبج

 کنن جالبی میت زنن و رعای چقدر معذب حرف میه بقی دوتا که جلوین ایدن دیی جورایه

 بودم.یده کنج و اون کنج دین که چند بار خودم قربون صدقه رفتناشون و تو ایبود. اونم وقت

 لبخند گشاد زد و تا تهش و خوند.یه تو هم من ی اخمایدن به جفتمون کرد و با دی نگاهیه السا

 و دستمال در آورد ویبش دست کرد تو جیحرف پژمان و بیببا خنده رفت سمت باسن و ج

 بودی پسر خوبی مهدیچاره ازش گرفتم و تند تند صورتم و پاک کردم. بیعگرفت سمتم. سر

 پارچ اتفیه کرد و ی سلم میه. یشد شروع میش آب پاشید رسی به من که ما چریدونم نمیول

 مدامی افتادم که مجری می مجری و آقای کله قرمزیاد یی وقتهایه کرد. ی میرو صورتم خال

 بشه.ی فرستاد عقب تا کمتر اتفی و میکله قرمز

ین و که کامل پاک کردم تازه تونستم دهنم و باز کنم و نفس بکشم. هر چند کار اصورتم

 اما خوب تا باال و تو خونهیشستم رفتم صورتم و می مید بایشد دستمال درست نمیهصورت با 

 تونستم دهنم و باز کنم.یبرسم حداقل م
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 حرف راهمو گرفتم و از پله ها باال رفتم.ی دوتا با هم مشغول حرف زدنن. بین ایدم دبرگشتم

.یرون بیومد کارتن و تو خونه گذاشته بود و داشت ممهدی

 و فقط نگاش کردم.یرون قدم رفتم بیه یدمش دتا

ی متشکرم گفتم و سریه حال. ی کجا بزارمش گذاشتم گوشه یدونستم لبخند زد و گفت نمدوباره

 نکرده بود.یم که دوباره اتفیدم نفس راحت کشیهتکون داد و رفت. 

 که صورتم و بشورم.یی سره تو دستشویه تو خونه و رفتم

 واحد ها خونه اشون سر و سامون گرفته بود وی همه یباا تا تقریم روز و شب و کار کردکل

ال خونه هامون و تخلید حداقل توش خوابیشدم .یم کردیه. چون ک

ید. چون علوه بر جمع کردن خونه بایدم دو برابر معمول خوابی موقع خواب با خستگشب

ی دوتا رو که کار نمین و حرص خوردن مامان از دست این السا و دعواهاش با آرمی هایتنبل

 خونهی کاریز نسبت به تمیشتری بیروی کار نین ای کردم و واقعاا برایکردن و تحمل م

مصرف کرده بودم.

 بهمیزیش تمیدن دین داشت و زود جمع شد و همی کمی یله بود که اتاقمون وسین اخوبیش

 خواب راحت داشته باشم. یهآرامش داد تا بتونم 

 ....1001 – 1002 - 1003 خودم و آروم کنم. یدن کردم با نفس کشی و بستم و سعچشمهام

 رویفم. از جام بلند شدم و کیدم نفس سر کشیه سرد شده ام و یمه نیی و باز کردم و چاچشمهام

 در امان بمونه. هری هر دزدی و از خطر احتمالیسهبرداشتم و انداختم دور گردنم که کج وا

 هم توش نبود.یادیچند پول ز
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 "یه توجه باشم و با ی بود بیبی و بابا که سر پول توجین آرمی کردم به بحث هر روزه سعی

 کفشهامو در آوردم وی و در و بستم. از تو جا کفشیرونخداحافظ من رفتم " از خونه زدم ب

.یدمپوش

 هری تونستم برنامه ی میدیمشون اگه چند سالم نمی خانواده رو از بر بودم. حتین ایز چهمه

روزشون و از حفظ بگم.

یومد مید خری نون داغ میرفت کرد. می و روشن میی. چایشد میدار ب5 ها بابا ساعت صبح

یزیون تلوی جلویاورد. صبحونه رو میشد میدار ب5:30 کرد مامان ساعت ی و دم مییخونه چا

 سوزن مامان6 خوردن. از ساعت یبا بابا که مشغول گوش دادن به اخبار اول صبح بود م

 کرد.ی میرگ

 السا .....ین،: آرام، آرممامان

 کاراتری هر زنگی از صدایکنواخت ولوم ین تا ایشد مدام تکرار میتم رین صداها و این او

 صدا مصون شده چونین به ایداا جدین. هر چند آرمیم بشیدارباشه و بره رو مخ همه امون تا ب

یدار بیع امون سریه تونه خودش و نگه داره و بخوابه اما خوب بقی م7مقاومتش رفته باال و تا 

 اونی چون وقتیم برین تا نوبتمون بشه و قبل از آرمینیم شی بس میی و تو صف دستشویمشیم

.یست اومدنش معلوم نیرونوارد بشه ب

 بابای نداره. دلم برای سر پول روزانه اشه که تمومین بابا و آرمی بدرقه امونم دعواموسیقی

ی پسر کلین که بخواد فقط روزانه به ایاره بازنشسته چقدر در می فرهنگیه سوزه. مگه یم

 بار،یه یرون خواست بره بی گرفت. عصر که می بار پول میه مدرسه یپول بده؟ صبح برا

 گرفت.ی که جدا میشم گوشی شارژ براید پول خریگه، بار دیه هم بره ی باشگاهداگه قرار بو

 نبود.یبش ته جیزی گشت خونه چی بود که شب که بر مینجا ایشو جالب
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یدم که نخری گفتم: خوب تموم شد بستنی به بابا میشد بچه بودم و پوالم تموم می وقتهمیشه

بخورمش.

 و السا کهین کنم برعکس آرمی از خونه پول خرج نمیرون بی خوراکی که هنوزه براهنوزم

 به دست تا دمی بستنین آرمیدم چند بار دی. حتیدن می خوراکیدن خریکل پوالشون و برا

 تو.یاد میکنه تمومش میادخونه م

 بازمیزنه نم23 درشتش که کمتر از یکل از دست کارهاش که با وجود قد بلندش و هگاهی

ی می پسر کین که " ایشه میجاد سوال بزرگ تو سرم ایه و یره گیبچگانه است خنده ام م

خواد بزرگ بشه و از همه مهمتر عاقل بشه؟ "

 که خودشی کارت عابریه تو یز پول ماهانه بزار و برین آرمی بار به بابا گفتم براهزار

 کنهیریت. بزار خودش مدیاد نمیرش گیشترم قرون بیهدستش باشه تو کل ماه چقدر پول داره و 

تا پولهاش رو تا اخر ماه برسونه اما ....

 وضعمون نبود وین دادن ای که اگه میدن زنم به موقع بهش گوش نمی که میی وقت حرفهاهیچ

 سر به راه تر از االن بود.ین آرمیدشا

 دانشگاه.یرفت و میرون بیزد بود. هر روز صبح از خونه میگه جور دیه هم مشکلتش السا

 کردی گشت خونه و اتاق و می کلس داشت. عصر خسته و کوفته بر میمعموال تا عصر

 تو خونه و پا رویشینن کل روز و میه خوب خسته ام. انگار بقیگه میبازار شام. بهشم تذکر بد

 زنن.ی و باد مشون ندازنو خودیپا م

یشه باور و داده که تا همین دختر بودن بهش این آخرین لوس شده. ای دختر آخره کمچون

 حالین. با ایکنه سالشم بشه بازم حرکات بچه گانش رو ول نم90 اگه ی است حتیکهدختر کوچ

 شادی و آهنگهایک موزی ذاره و صدای و خونه رو رو سرش می پر انرژیست خسته نیوقت
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ی السا خانم دارن می؟ کنه که چی و کل محل و خبر دار میره هم مورترتا هفت تا خونه اون 

.یاره بچه گانش آدم و به وجد می کارهاین وقتها ایرقصن. بعض

ین روز آخرین اید شاید، که شایرون زنم بی از خونه مید امیه اما من.... هر روز صبح با و

 شدم به عشق رفتنیدار فردا صبح که بید که دوستش ندارم و شای سر کاریرم باشه که میرو

 که عاشقش بودم و براشی متناسب رشته ای. کاریرونسر کار مورد علقه ام از خونه بزنم ب

 سال وقت صرف کردم.6

 که نورش کمیدی امیه با یشه گردم. داغون تر و غمزده تر از همی عصر که به خونه بر مو

 بچه ها پر شده و خسته است.ی هر روزه ی که از بحثهایشده و سر

یجانی که ارشد قبول شدم چه هی روزی رفتم سر کلس، حتی اول دانشگاه با چه عشقروز

 نامه با هزاریان سال و تموم کردن پا3. اما بعد یدم پری و میدم کشی میغداشتم و مدام ج

 چون واقعاا عاشقشیرین اما شی بود. پر خستگیرینزحمت و مشقت که هر لحظه اش برام ش

بودم و حاال...

یه رفتم آموزشگاه و به ی و میرون بیزدم و از خونه میشدم میدار صبح به صبح بید باحاال

 درصدشون دوستش90 که ی دادم اونم درسی درس می عربیرستانی و دبیمشت بچه کنکور

 الزمی زبان خارجیه کم به عنوان یلی که خی سر کلس. درسیومدننداشتن و با اکراه م

 مگهیریم؟ بگیاد ی عربید گفتن " اخه چرا ما بای می حالت تدافعیه با یشتر و بیشدشناخته م

".یریم بگیاد همه قواعد ین باشه زبونش و با ایاز که نیم خونیچقدر قرآن م

 زبون مثل زبانین ایری گیاد با ید کرد که شای فکر نمین کس به ایچ بود که هین جالب او

 فقط در حدیادگیریشون. هر چند ی صحبت کنیگه با مردم دیگه کشور دیه تو ی بتونیسیانگل

 گرفتن.ی نمیاد و ی گونه مکالمه ایچ مدرسه بود و هیتست زدن و پاس کردن درسها
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 موهاشون وی از درس به فکر صافیشتر که بیی و کوفته از سر و کله زدن با بچه هاخسته

 هستن سر کوچهیگه ابروشون و دوست پسر همدیزیرنگ رژشون و مداد تو چشمشون و تم

 شدم.یاده پین خونه از ماشی

.یدم خریک کوچیرکاکائوی شیه بزرگ سر کوچه رفتم تو و ی خورد به سوپرچشمم

 بهتره امکانات داشته باشم.یاد امروز زلزله بید شایکنه خبر نمحادثه

 موتور تند از کنارم رد شدیه به خونه یده گذاشتم و وارد کوچه شدم. نرسیفم رو تو کشیرکاکائو

 در خونه.یو رفت جلو

 هم نکرده بود. بر اساسی سلمیه یت تربی پژمان موتور آورده. بین لبخند محو زدم. باز ایه

الیروز اومده بودن حتماا پژمان هم خبر داشت.دیدا جدیه همساین شراره صبح ایخبرگزار  ک

 کلیمونه رفت در مورد اون خانمه بگم اما خدا بذاره شراره رو حرف تو دهنش نمیادم

 کرد.برساختمون رو خ

 در نگهش داشته بود.ی کنار موتورش که حاال جلورفتم

 سرویاری؟ دل خاندان و به دست بی خوای می جورین. همیا سلم نکنی؟: سلم خوبمن

 اومدن؟یدا جدیه همساینم سال افتاد عقب. ببیهسامون گرفتنت 

 موتور و خاموش کرد.یدم. برگشتم دیده جواب نمیدم به در بود دچشمم

ینکه و فقط در حد ایدادم نمیص فرق موتور ها رو تشخینکه نگاه به موتور انداختم. با ایه

یزه چیه موتوره ین حال این موتور خوب باشه با ایه کرد تا ی میت من کفای نباشه برایگاز

.ید باری و کلس از سر و روش میکی بود و شی خودش غولی بود برایگهد
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 آخه؟ السا بفهمه بازم بحثیده به تو موتور می کدوم آدم ناقصی؟ تو باز موتور آوردینم: ببمن

.ینادار

یین توجه به من پاشو تا کجا باال آورد و از رو موتور پای موتور و بی گرفت به جلودستهاشو

اومد.

 موضوعیر برخورد کنه غی جورین کرده بود. محال بود با من ایدا پژمانم امروز مشکل پاین

 که من جلوش انقدر راحت و شنگول بودم.ی و تنها کسیم بودی بچگیالسا ماها هم باز

 دست بلند کردم و کوبوندم به کله کاسکتش و با حرص گفتم: آقای گرفت و حرصحرصم

 اومدن؟ینا ایگم. میکنمپژمان با شماما گل که لگد نم

 باال. ید حرکت از سرش کشیه جواب بده دستش و گرفت دو طرف کلهش و با ینکه ابدون

 باالیرفت، اومد من دهنم باز موند. موهاش همراه کله که باال میرون که کامل از سرش بکله

 بلند بودیلی پژمان خی پرش که به نسبت موهایرفته بود و کله که از سرش در اومد موها

 و رفت تو صورتش.یین پایختمثل آبشار ر

یلی و خیشونیش رو پی به موهاید بغلش و با دست چند بار مثل شونه کشیر و گرفت زکلهش

 کردم.ی عوض شده نگاه میمان که با دهن باز داشتم به پی شد به منیرهخونسرد برگشت و خ

 شونه تر از پژمان بود و4 یکلش سانت از پژمان کوتاه تر بود ه4-3 یه ید شای نظر قداز

 داشت.یشتری بی یچهبازوهاش و بدنش ماه

 اما موهاش....و

ی دارن و تا دست توش می لخت قارچی نداخت که موهای ساله م5 ی پسر بچه هایاد منو

 به حالت اولش و....یگرده نشده بر م یه ثانیهکشن 
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 قسمت چشمهاش رویه پرش که ابروهاش و ی که بود پژمان نبود. با اون موهای آقا هر کای

 حدس زد کهیشد می ولید چشمهاش و دیشد شده بود و نمی وریهگرفته بود و رو صورتش 

 به منه.یرهاالن خ

 کردم؟ی اشتباهین همچیه من چه طور آخه

یه ی چشم غره بهش رفتم و بدون حتیه کردم و یظ اخم غلیه دهنم و جمع کردم و سریع

 در و باز کردم و تا وارد شدمید رومو برگردوندم و رفتم سمت در خونه و با کلیعذرخواه

 و پریاط بچه ها کل حی زن و مرد و بازی شدم. سر و صدای محلی بازارچه یهانگار وارد 

کرده بود.

اهل دادم و از راه شمتعجب  که باال تر از سطح کوچهیاط به حیدم دار باال رفتم تا رسیب در رو 

 دهنم باز موند.یاط حی ها تویه همسای همه یدنبود و با د

 زوزه کشون اومد سمتم.یکی یام به خودم بینکه از اقبل

-: خاله خاله خاله....

 لبخندیه یا سونیدن آوردم و با دیین گرد سرم و پای شد به پاهام. با چشمهایده محکم کوبو

.یدم حرکت بغلش کردم و گونه اش و بوسیه زدم و دستم رو باز کردم و خم شدم و با یککوچ

دلم براش تنگ شده بود.

ی؟ اومدی کیزم؟ عزی: سلم خاله خوبمن

یم آش بپزیم خوای گفت مید تکون دادن دست گفت: صبح مامان ناهی لبخند گنده زد و با کلیه

.ینجا ایایدناهار ب
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 منو هل داد کنار وی با دست کله یدم بپرسم که دیزی چیه گفتم و خواستم دوباره ازش ی آهانیه

 سفت بغلم کرد و سرش رو گذاشت رو شونه ام که ماتین همچیهو شد به پشت سرم و یرهخ

موندم.

 شده خاله؟ی: چمن

 موهاش رو دوست دارم.یه؟ پسره کین: خاله اسونیا

 از االن بلدهی بچه فسقلین رومو ازش گرفتم. ایع پشت سرمه. سریه پسر موتوریدم دبرگشتم

 خواستی من بود بلکه می برایش دلتنگی جور که سفت بغلم کرده بود نه براین کار کنه ایچ

.ینه رو ببیه موتورین تر ایکبهتر و نزد

 بلند شد.یق بابا از تو آالچی و خواستم برم که صدایدم کشی نفسیه

ی؟ آرام خانم. دانشگاه بودیکم: سلم علبابا

ی؟ دانشگاه بودیگه میام میرون گرد شد. بعد دو سال هنوزم هر وقت از بچشمهام

: نه آموزشگاه بودم.من

 از اون ور داد زد.ین قدم برداشتم سمت جلو آرمیه

ی؟: سلم خواهر گلم. دانشگاه بودآرمین

اعانق گفتم: نه آموزشگاه بودم.اخم  کردم و 
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 دانشگاهی دهن باز کنه گفتم: تو بگینکه دو قدم برداشتم پژمان با لبخند اومد سمتم قبل ادوباره

.یزنمت میبود

.ی اش رو خورد و شونه اشو باال انداخت و گفت: خسته نباشخنده

 کنارم رد شد و رفت پشت سرم.از

.یه به موتوریدم به راهش برگشتم و رسخیره

.یومدین شد میده خونه که چین ذاشتی. میاوردید نمیف تشریدین: ببه آقا آپژمان

ی می من مسافرتم اسباب کشی ذارن وقتی خودشونه میر کج کرد و گفت: تقصی خنده یه پسر

کنن.

 بود. لبم رو به دندون گرفتم. پسره صورتشیده پسر همون خانم جدین باال رفت. پس اابروهام

.یگه دی جایا کنه ی به من نگاه میدیدم سمت من اما چشمهاش معلوم نبود نمیدچرخ

 دوباره اخم کردم.ی محکم کاری برااما

 خورد.ی تو بغلم بد اوول مسونیا

یا؟ افتی میکنی؟ می جورین چرا ایا: سونمن

.یگل خوآن میش پیین: خاله بزار من برم پاسونیا

ی؟ کیش پی؟: چمن
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 بهید. تا پاش رسیین خم شدمو گذاشتمش پای از اون نتونستم تو بغلم نگهش دارم مجبوربیشتر

یگله؟ خوآن مین به پاش و دستش و گرفت و گفت: عمو.. اید سمت پژمان و چسبیید دوینزم

 به خوآنی شباهتین کوچکترییش کرد. خدای نگاه میا نگاه به پسره کردم که با لبخند به سونیه

....یزی چیه ی و بگیکلش قد و هیه پوست برنزه. حاال ی مشکی نداشت. موهایگلم

 خوشبختمیدینم من آیزم و با لبخند و مهربون گفت: نه عزیا سونی خم شد و نشست جلوپسر

 خانم کوچولو؟یهشما اسمتون چ

 بهشیپه خوشتیکم یبینه میو ذاره هر کی هم آبرو برامون نمیا سونین جان من بگو خوآنم. انه

 رو نگاه نکن کو گوش شنوا.یلمها فین بچه این ای جلویگم آنقدر به مامان میگل، خوآن میگهم

 ازدواج کنه.ی خواد با کی کرده میین تعی سالگ5بچه تو 

 تو دهنشیره با مشت مین همچیزم عزی خوشگله وایگل بگه خوآن میکی ینکه به حال اوای

 ازش.یدنکه انگار شوهرش و دزد

 اما فکر نکنم بدش اومده باشه.یدیدم کرد. صورتش و نمیدین به دست آی نگاهیه سونیا

 منی گرد شده ی بکنه اما در برابر چشمهای زبونیرین شیکم هم دست بده و یا بودم سونمنتظر

ین وقت ایچ هیاد نمیادم که خاله اشم ی که منیدین به گردن آید چسبیندستاش و بلند کرد همچ

 خوشمزه براش داشتهی خوراکیه ینکه همه احساس منو بغل کرده باشه مگر این با ایجور

 ازم بقاپه.خوادباشم که ب

ی دستش و انداخت دور پایدین خنده. آیر به گردن پسره پژمان و پسره زدن زید چسبیا سونتا

 رویم جدی لبخند کج به من زد که باعث شد چشمهایه. یستاد و بغلش کرد و بلند شد ایاسون

.یرمازش بگ
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.ید بدید ندیاقت لی بی بچه

.ینا سمت مامان ارفتم

 بود. بهشون سلم کردم.یستاده خانم و فاطمه خانم مادر پژمان ایم خانم و مریه مرضکنار

 گفت بهم.ید خسته نباشیهمامان 

 بود کهیدا کردم. کامل پی افروز، خواهر بزرگترم رفتم سمتش و دست دادم و روبوسیدن دبا

ینکه ای به بهانه یم داشتی که اسباب کشیروز شده وگرنه تا دی ورا آفتابین ایده آش شنیبو

 کمک.یومد و نیچوند و ماها رو پیزا چین دعوتشون کردن و از اینامادر شوهرش ا

ین شو بزارش همیخیال و گفت: بید و بزارم که شهرزاد اومد دستم و کشیفم برم باال کخواستم

گوشه بعداا ببرش.

. امایرم دوش بگیه و یارم دادم برم خونه و لباسهام و در بی میح حس نشستن نداشتم ترجاصل

 رفتم تو.ی بود اگه من میع ضایی جورایه بودن و یرون کل ساختمون بیباا. تقریشدنم

 خانم ها روش نشسته بودن وی یه پهن کرده بودن و بقیق که کنار آالچی اندازیر و رو زرفتم

 بانو نشستم.یز به همه کردم و رفتم کنار عزی سلم کلیه بود نشستم. ی کاریه مشغول یهر ک

 پدر و مادر کلیی جورایه بود. یممون محل قدی یه همساین تریمی قدین بانو و حاج حسعزیز

ی آدم هایلی. خیممحل بودن. بچه هاشون همه ازدواج کرده بودن. همه مون دوستشون داشت

 واحد ما بودن.ی رو به روی هم خونه ینجا بودن. ایخوب و مهربون

ید؟ بانو خوبیز: سلم عزمن

 تو دختر اخمو.ی بانو: فداعزیز
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 بود.یشونیم نگران اخم و خط اخم رو پیشه بانو همیز زدم. عزیک لبخند کوچیه یار اختبی

 طرفت.یان ترسن بی ملت می بودی و جدی انقدر که به مردم اخم کردیگفتم

یا و سونیدین بانو صداش و آروم کرد و همون جور که چشمش به پژمان و اون پسره آعزیز

ی؟ که باهاش اومدیه کیپه پسره خوش تین اینمبود گفت: بب

 اصلیدیم آقا رو دین من دم در ایه؟ چه حرفین بانو... ایز گرد شد معترض گفتم: عزچشمهام

 خونه. خودمم تعجب کردم.ین ایاد خواد بی میدونستمهم نم

 از دخترامون و بهش قالبیکی تونم ی مینیم خوبه ها. بزار ببی لبخند بزرگ زد و گفت: ولیه

کنم.

 بزرگ شد.یکم کوچلبخند

 فکرش شوهر دادن و زن دادن دخترا و پسرا بود.ی بود. همه یاد زیرش بانو دست خعزیز

 روزیه یادمه ذره رفت و آمدم و با هم نداشتن. یه یناگه نبود السا و پژمان هنوزم که هنوزه ا

اومد خونه امون و با بابا در مورد پژمان و ازدواج و السا و شناخت و ... اونقدر گفت تا بابا

 البته با نظارت.یان کوچولو با هم برن و بیه دوتا ین ایچی و هی داد بدون نامزدایترض

 بانو از فکر درم آورد.یز عزی کردم که صدای بانو، پژمان و السا فکر میز به عزداشتم

.ینجا ایا گفت: پژمان مادر بی بلندی به پژمان با صدارو

 کردم بهشون نگاه نکنم امای گفت و به پسره اشاره کرد و اومدن سمت ما. سعی چشمیه پژمان

 رفت سمت اون موهاش که تا رو چشمهاش اومده بود و کلی. همه اش چشمم میشد نمییخدا

.یدیدمچشمش و نم
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 اش و گفت: مخلصینه خم شد و دستش و گذاشت رو سیکم و پژمان یستادن جلومون ااومدن

 گل.ی بانویزعز

 بانو با لبخند زد و با چشم به پسره اشاره کرد.عزیز

.یدینه دوستم آین کنم ای می بانو معرفیز دستش و گذاشت پشت کمر پسره و گفت عزپژمان

.یشینن دوم می و از دوستان من. طبقه یدمون جدی یه همسایرضاپسر مژگان خانم و آقا عل

 ازدواجی؟ پسرم. خوبی بانو لبخند زد و گفت: سلمت باشیز مودب سلم کرد. عزآیدین

ی؟کرد

 رفت سری تابلو بود. صاف میلی بانو خیز عزین ایعنی شد و چشمهام در اومد. یخ بدنم سکل

 و من شرمنده شده بودم و پسره بدبختم هنگ کردهید خندی میرکی زیراصل مطلب. پژمان ز

 جان من مجردم.یزبود با لبخند گفت: نه عز

 زد و آروم آروم گفت: چه خوب چه خوب چه خوب...ی بانو لبخند گشادعزیز

 صدا.ی البته بید خندی پسره هم پررو شده بود و مین خنده اشو ول کرده بود و ایگه دپژمان

یری؟ زن بگی خوای نمینم بانو گفت: ببیز عزدوباره

 بانو زن داره. منم. خودم زود بزرگیز تند گفت: عزیا بتونه جواب بده سونیدین آینکه از اقبل

 شم.ی زنش میشمم

 دستش و انداخته بودینم رفتم همچیا حی دختر فسقل بین چشم غره به ایه لبمو گاز گرفتم و فقط

 حسود که نگو.ی دوست دخترایندور گردنه پسره مثل ا
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یز گرفت و رو به عزیا ماچ گنده از رو لپ سونیه با لبخند یدینم و آیدن بانو و پژمان خندعزیز

 زن من از االن بهم قولش و داده.یشه خانم کوچولو مین جان ایزبانو گفت: بله عز

 زن منی خواستی. تو که میا وفا شدی چه زود بین خانم ببیا سونی آی با خنده گفت آپژمان

 بگمیگه بار دیه کرد و صادق گفت: خاله السا گفت اگه یظی اخم غلیا شد؟ سونی. پس چیبش

 من.ی اونه و عموی بره. گفت پژمان برای و زبونم و میاره چشمام و در میشمزنت م

ییشون آبرو برش دوتای ببرم با اون خاله یرم فضول دهن لق و بگی بچه ین دوست داشتم افقط

 چشم غره رفتم.یا حرف فقط اخم کردم و به سونی بینم همی. برایشد بزنم. اما نمیرو س

. پژمان که انگار بایدن خندی پسره رو جمع کرد بس که مین بانو و پژمان و ایز عزیشد ممگه

 گرفتش و بغلش کرد و فشارشیدین از تو بغل آین دلش غش رفته باشه همچیا حرف سونینا

 در اومد.یغشداشت که بچه ج

ی تونست می مطمئن بودم اگه میشتر بوده باشه بیا بغل سهم سونین چند من شک دارم اهر

 کنه.ی بچه هم دعوا میه چلوند که سرش با ی می جورینرفت السا رو ا

 رویا خواستم سونی صداشون کردن. میق نتونستن ادامه حرفشون و بگن چون از تو آالچدیگه

.یا حی بی نکنه. بچه ی بلبل زبونیگه از پاش بکنم تا دی حسابیشگون نیه یرمبگ

 فنچولم با خودشون بردن. اشکال نداره جاش شب السا وین که رفتن اینا چون ایغ دراما

.یرم گی میشگونن

 نشسته بودن.یق ساختمون تو آالچی با مردابابا

 پنجم.ی طبقه ی از واحد هایکی خانم. ساکن یه چپ بابا آقا محمد نشسته بود شوهر مرضسمت

 که ازدواج کرده بودن امایشد می سال10 خانم خانه دار. حدود یه بود و مرضیکآقا محمد مکان
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 خوبی نداشتن ولی کدومم مشکلیچ هنوز بچه دار نشده بودن. هیعنی ها بچه نداشتن. یطفل

 مشکلیی جورایه خانم یه بودن. مرضی خوب و مهربونی نشده بود. آدم هاشونهنوز قسمت

 تونن تنهاشون بذارن.ی دارن و نمیک کوچی که بچه یه خانواده هائیگشا

یی جورایه. یشینن پنجم می و فاطمه خانم که اونا هم طبقه یل. آقا سهی صماعی خانواده مثل

یلی کنه کارشم خی میاطی برق کاره و فاطمه خانم هم تو خونه خیلهر دوشون شاغلن. آقا سه

6 شلوغه سامان یلی سرش خی دوزه. وقتیخوبه من که به شخصه مانتوهامم فاطمه خانم م

ی خانم. واقعاا با محبت ازشون مراقبت میضه مریش ذاره پی سالش و م10 یساله و سلله 

.ی واقعی خاله یهکنه مثل 

 ساله اش8 ی دوم از دست دوقولوهای طبقه ی یه خانم زن آقا فرشاد همسایوا شی وقتحتی

 رسه.ی خانم به دادش میه مرضیشه کلفه مینفرهاد و فرز

ال  خدا هر چهیکنم با بچه ها داره. واقعاا از ته دلم دعا می خوبیلی خی برعکس من رابطه ک

.یشه می ایزودتر بهشون بچه بده چون واقعاا مادر عال

 ازی شناختم ولی که نمیی آقایه آقا پدر پژمان نشسته بود و کنارش ی راست بابا علسمت

.یدمون جدی یه پسره است همساین بود پدر همیداظواهر پ

 که استادیشونم بود. چون شنبه بود و ایب هم احمد آقا نشسته بود که عجیده آقا جدین اکنار

 ظهر تو خونه2 یباا ساعت روز تقرین کردن و بودنشون ای میس تدریاتدانشگاه بودن ادب

 خانم معلم زبانیم شنبه ها مدرسه نداشت. مریزی چیه ی خانم زنش و بگیم بود. حاال مریبعج

.یرستان دبمقطعبودن تو 

یه کرد و السا هم ی می و کج کردم به سمت دخترها که شراره داشت براشون بلبل زبونخودم

.ید خندی بهش میرکی زیر گوشش همراه چشمهاش سمت پژمان و زیه ور بود و ینگوشش ا
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 و مهناز خانمید و مهرانه دختر آقا وحینا احمد آقا این همینایی می دختر خانواده یناکنارشونم م

هن.ی رشته ی ساله و دانشجو20 ینانشسته بود. م  عمرا

 بابات چرا خونه است؟ینا گفتم: مینا به مرو

. امروز کلسش صبح بوده فقط.یسه وایابون بگم بره تو خی با خنده گفت: ناراحتمینا

 شده بودیره خیق که از تو آالچی گفتم. اومدم رومو برگردونم که چشمم خورد به مهدآهانی

یه بود ی بشه. مهرانه خواهر مهدیره بهم خی کسیومد اخم کردم. خوشم نمیار اختیبهم. ب

 بود.ی که با بچه ها مشغول بازین ساله هم داشت به اسم مه11خواهر 

یشتر خوند. تا کنکور بده هر چند بی ارشد درس می داشت و االن برایریت مدیسانس لمهرانه

 باهاش بره تا از زمان درسیره کجا می کینه داد ببی میک بود تا درس. کشیگوشی بازیپ

خوندنش کم بشه.

 داره خودشونی کرد. باباشون قنادی شرکت کار میه ی خونده بود و توی هم حسابدارمهدی

یرینی پزن. من که فقط از اونا شی خوشمزه میلی کنن و انصافاا هم خی رو درست میرینیهاش

 خرم.یم

.ینن شی سوم می طبقه ینا امهرانه

 دویه که یمان برادر بزرگتر از خودش داره به اسم پیه. ینن شی سوم می هم طبقه ینا اپژمان

یی بوده و االن بازنشسته است و با بابا دوتای آقا نظامی که ازدواج کرده. علیشه میسال

 کنن. هر دو زبون قالب کردن خونه و ملک رو به ملت دارن.یسرشون و تو بنگاه ها گرم م

 شرکت زدن.یه خونده و با دوستش یوتر کامپپژمان
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.یم هستیمی صمیلی خی سالشه ول25 و یکتره سال از من کوچ2 چهارمن. ی طبقه ینا اشهرزاد

 تو صدا ویادم. مامانش شهناز خانم ماماست. آقا شهیکنه کار میمارستان خونده و تو بیپرستار

 ساله به اسم شهرام داره که با14 برادر یه و یما ساله به اسم ش6 خواهر یه کنه. ی کار میماس

 گرده.ی مرمینآ

 و من و شراره رو بهی اون خانمه که اون روز اومده بود خونه سرکشیدم چرخوندم دچشم

 دختریه زنه. کنارشم ی حرف مینا و با مامان ایستاده بزرگ آش ایگ انگاشته بود کنار دیچه

 کرد.ی نگاه مین و به همه جا و مخصوصاا آرمیین ساله بود که سرش و انداخته بود پا14-15

یه بار یه یقه که مشغول حرف زدن بود اما هر چند دقین. اونم با این سمت آرمیدم چرخسریع

 زد.ی هم می لبخندیه انداخت و ینگاه به دختره م

 کم سنی کنن مخصوصا وقتی و تاک نمیک هاش تیه. آدم با همسایرم باشه شب حالشو بگیادم

و سال باشن.

 اشی آش چه وقته است؟ اصل ماها برنامه ین اومد که ایادم آش افتاد تازه یگ که به دنگام

.یمنداشت

هکدوباره ید؟ قرار شد آش درست کنی کج شدم سمت شراره و گفتم: شراره 

ی سمتم و گفت: مژگان خانم اومد به مامان پژمان گفت براید حرفش و قطع کرد و چرخشراره

 کهیه مهناز خانمم گفته چون روز اولیگه آش درست کنه. دید داره بای نذریدیه جدیخونه 

8 همه از یگه شگون داره. دیم پزی بزرگتر آش میگ دیه با کمک همه یم شدیر جا گینجاا

 خودشون انجام داده بودن. اون دخترهیشب از کارهاشم دیلی کنن. خی و به کوب کار میدارنب

 ازش اطلعاتیکم. بزار برم صداش کنم یدا دختر مژگان خانمه، آیبینی؟که اونجاست و م

.یرمبگ
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 حرف زدن دست دختره رو گرفت و آوردش وسط جمعیکم جاش بلند شد و رفت و بعد از

.ین خانمه باهاش آشنا شیدا آیندخترا نشوندش و گفت: بچه ها ا

 بودهیزی چی بخش جاسوسی از کس و کاراش تو ساواکیکی شراره احتماال ین من بگم ایعنی

.ید کشیرون دختره رو بی کل زندگیقه دق5دروغ نگفتم. در عرض 

یت بودنو پسرش تربی بدنسازی داشت. خودش و پسرش مربی باشگاه بدن سازیه یرضا علآقا

 کهیی باشگاه تو زمانهای بوده و مامانشم مربیروبیک ایم عضو تیدا خوند بود. خود آیبدن

باشگاه زنونه بوده.

ی که منی انداخت جوری و برداشته بود و واقعاا آدم رو به هوس میاط داغ تازه کل حیاز پبوی

 خواست بخورمش.ی دلم میلی اهل آش نبودم خیادکه ز

ی می تنبلیم صدامون کنن و نشون بدن که دارینکه کم آش حاضر شد و ما دخترا قبل از اکم

.یم آش رو حاضر کردی کمک و کاسه هایم و رفتیم نگه داشتین خودمون رو سنگیمکن

 مامان شرارهیش پیم بردی پر شده رو می کاسه هاینی با سیختن ری تو کاسه آش مینا امامان

یر داغ و سیاز و بعدم مهناز خانم روشون رو با پیخت ریشهناز خانم و اون روشون کشک م

 کرد.ی کرد. بوش آدم رو مست می میینداغ تز

 از دوال شدن ویشه. همیم سمت مردا تا بهشون آش بدیم به دست رفتینی و السا و شراره سمن

 تونستم دستم وی مجبور نبودم خم شم مینجا. خدا رو شکر که ایومد تعارف کردن بدم میزچ

 وینا آش بود که داده بودم به بابا ای تا کاسه 4 ینیم نگه دارم تا خودشون بر دارن. تو سیینپا

 کرده و پژمانم با حرکتیر گینا السا کنار پژمان ایدم شده بود. برگشتم برم که دی خالیمنیس

 بود.ی بازیع ضایلی آش، خی سمت کاسه یبرهآهسته دستش رو م
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 چشممیتیه، کردم. خواستم برم سمتش تا بهش تشر بزنم که بفهمه کجاست و تو چه موقعاخم

ی می از بغلش تکون نخورده بود و هنوز داشت براش بلبل زبونیا که سونیدینخورد به پسره آ

 کرد دو زار آش بخوره.ی پسره رو ول نمین بچه هم اینکرد. ا

 آشم رو دادم دست شراره که تازه آش هاش رو پخشینی راه سین با اخم رفتم سمتشون و بآروم

کرده بود.

 تو پهلوش که قهد خم شده اش صاف شد و بدونیدم کنار السا رد شدم و آروم با آرنج کوباز

ی بهم کرد که با اخم و اشاره ی نگاهیک کل بدنش رو بچرخونه سرش رو چرخوند و ینکها

.ینسته واینجاچشم بهش فهموندم که بره و ا

یا جان از بغل آقا بیا که بغل پسره مو قشنگ بود و گفتم: سونیا خم شدم سمت سونکنارش

 خوان آش بخورن.ی میرونب

 به گردن پسره که فکر کنم همونید مثل کنه چسبین همچیرمش دستم و بردم سمتش که بگتا

 کرد.یدا پی نای مسدودیهلحظه 

.یم خوآن بمونم. با هم آش بخوریش خوام پی خوام می: نمسونیا

 پسراست معلومیزون شد بچه پررو از االن آویشتر حرص دندونامو رو هم فشار دادم اخمم ببا

 برامون؟یاره نیی آبروی کنه. بی کارا که نمی بره مدرسه چیگه دو روز دیستن

 بهت آش بدم بعدشیم بریا جان زشته بیا بازوش و با تحکم گفتم: سونیه یر دستم و بردم زآروم

برگرد.

 خوام با خوآن بخورم.ی گفت: نـــــــــــــــــــچ من می و کش داری نوچ بلندیه
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 کنه.ی رو درست میالها سرین ای تو روح هر کی لب گفتم: ازیر

 رو بهشیت جدیه کرد و با چاشنیاد نبود. تحکمم و زیا بیین نون و ماست پاین بچه به ااین

 ..یاگفتم: سون

ی نگاهم و به چشمهاش دوختم که خود به خود دستش شل شد و لبهاش جمع و آماده همچین

.یهگر

 بمونه با همید بذارید نداشته باشیش خفته گفت: کاریبای بار زین خم شدم بغلش کنم که ادوباره

.یم خوریآش م

.ید شما راحت آش تونو بخوریشیم و دوختم بهش و گفتم: مزاحمتون نمیم جدنگاه

اال ابروهایدا اما از صداش پیدیدم و نمچشمهاش  اون موهاش گرهیر اونم زی بود که احتما

 بمونه.ید و محکم گفت: بذاریخورده. جد

ی دخالت بین کرد. ای نداشت تو کار من دخالت می کنم. معنیعش دوست داشتم ضاخیلی

یش تونه با زور کارش رو از پی می حامیه حس کنه با وجود یاموردش باعث شده بود سون

 دستش و سفت تر کرد و چشمهاشمی پسره گفت بمونه حلقه ین اید دینکهببره. چون به محض ا

 کردن.یه شروع کرد به گریزه رریزههمراه دهنمش جمع کرد و 

ال  همیه بدون گری کنم وقتی رو اعصابم. واقعاا درک نمیره بچه رو ندارم. می یه تحمل گرک

 و داد و اشک؟یغ تونن کارهاشون رو انجام بدن آخه چرا جیم

.ید به پسر گفتم: ممنونم اما لطفاا دخالت نکنرو
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 گردن پسره روین. همچیدمش کشیشتری رو گرفتم و با قدرت بیا بار سفت تر دست سوناین

 شد سمت جلو.یده بود که گردن اون بدختم کشیدهچسب

 ما.ی شده بودن به بحث و کلنجارهایره و السا هم خپژمان

.یدیم: خوب بذار مونه ما بهش آش مپژمان

 کنه.ی میت اذینجا خودمون بخوره ایش: پژمان جان بهتره پمن

.یم: خوب مراقبشپژمان

 ساکت باشیزم شد. بهش نگاه کردم. خم شدم و آروم دم گوشش گفتم: عزیشتر بیا سونی گریه

 کنم.ی کارت می چی دونیوگرنه م

 بمونم؟یشه و جمع کرد و به حالت بغض نگام کرد و گفت: خاله نمدهنش

 نه.ی کردیه دادم اما چون گری اجازه مید شای کردی: اگه همون اول لج نممن

 راه نداره؟یعنی: پژمان

.یاره رو بدست نمیزی با لج چیره بگیاد ید به پژمان گفتم: نه بارو

 گفت: خانمیا که پسره رو به سونیرون که بازم با زور از بغل اون پسره بکشمش ببرگشتم

 خورم وی من باشه؟ منم آشم رو میش پینجا ایاخوشگله شما برو آشتو بخور تموم که شد بدو ب

 مونم، خوب؟یمنتظرت م
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 کهی موضع داد. اما هر چییر تغیهو حرفاش کرد. مونده بودم که چرا ی چاشنیحم لبخند ملیه

 بغل منیومد دستهاش و از گردنش شل کنه و همون جور که می گره یابود باعث شد سون

 باشه؟یام خورم میگفت: پس من زود آش م

 باشه گفت.یه و ید آروم گونه اش و کشآیدین

.یم درست نبود. رو به السا گفتم: آش آقا رو بده بریشتر موندن بدیگه

 داد و دنبال منیدین رو به آینیش آش تو سی کاسه ین آخریع حرف من به خودش اومد و سربا

راه افتاد.

یی آبرو بر خلص شم. دوتای گفتم: خدا من و بکشه از دست شما خواهر و خواهر زاده آروم

.ی شد زندگینم. اید کنی پسرا ولشون نمین به ایدینچسب

 انداخت.ی آشم به هوسم نمی بوی حتیگه رو دادم بهش. دیا رفتم سمت مامان و سونیط اخم غلبا

 استفاده کردم و تند رفتم تو ساختمون و خودمو رسوندمیه رو برداشتم و از غفلت بقیفمرفتم ک

به خونه.

یقه دق5 دوش یه تو حموم و بعد یدم خسته و کلفه بودم که به محض در آوردن لباسهام پرآنقدر

 افتادم رو تخت السا.یس خی با موهایا

 رو تخت من. بالشتمی بخوابیس خی گفته با موهای کی. اه چندش حالمو بهم زدینم-: پاشو بب

.یگه شو دیدار بیدی خوابی جورین ای. اه مگه خرسیدیرو به گند کش

ی مدام با اون صدایشه؟ کرد. چرا خفه نمی می روانم بازی رو اعصاب بود. با همه صداش

 چشمهام و باز کنمینکه ساکن کردنش بدون ای زد. برای خاص غر میتم ریه مانندش تو یغج

 خوابم برسم.ی تا به ادامه ین کف زمیدم دراز کشیچی اومدم و بدون بالشت و هییناز تخت پا
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.یره گی تنت درد میدی؟ اونجا چرا خوابی؟ شدیوونه: دالسا

: خفه شو....یدم لب غرزیر

 تر شدنیق تونستم با عمی موند. می باقیش لبیر زی بلندش قطع شد و فقط زمزمه هاصدای

.یرم بگیدهخوابم اون وزوزش رو ناد

 و بعدم بلند بلند حرف زدنیزیون بلند تلوی که صدایرینم گشتم به خواب شی داشتم بر متازه

ی زد و خواب قشنگم برایام رو به روی خلصیر تین آخریا لج درآر سونی هایغ و جینآرم

 محو شد.یشههم

ی درصد به کسیه چشمهام رو باز کردم. کار هر روزشونه. ی نشستم و عصبین اخم رو زمبا

.یدن نمیتکه ممکنه خواب باشه اهم

 دادم فقط اخمم ویح. ترجیده خواست که فقط داد بزنم اما چه فای بزرگ می دعوایه دلم االن

 نشون بدم.ی تو خاموشیموبکنم و اخلق خوشگل سگ

 جام بلند شدم.از

 ما اصلی؟ رفتیهو بره. چرا ی االن چه وقت خواب بود دختر شب خوابت نمی؟ شدیدار: بالسا

. مامان برات آورده.ی. آشم نخوردیدیمنفهم

ی بلند بلند حرف مین. طبق معمول آرمیرون از اتاق اومدم بیش تموم نشدنی توجه به حرفهابی

 کرد. گل سر سبدی بود و درکش نمیده رو نشنیین پای به اسم صدایزی پسر اصل چینزد. ا

 داشتیفمونم که تشر

 از ننه باباش نبود.ی خبراما
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 رفت وی به مامان پشت سرش راه میده که چسبیا شدم به سونیره و خیدم کشی حوصله پوفبی

 صدایشتر متظاهرانه راه انداخته بود که بی یه گریه ممکن باز کرده بود و یدهنش رو تا جا

 کرده ".یتم اذین آرمیی " دایگفتداشت تا اشک و مدام م

 بچه هم لوس شده نذاشته و اونمین رفته سمتش که بغلش کنه و ببوستش این باز آرممطمئنن

 دوباره با هم دوستید رو بکنه شایش کنه اگه چغلیباهاش قهر کرده. بچه هم کم طاقت فکر م

بشن.

 مامان باباش بده کرده تازه انتظاریش کودکانم. رفته پسره رو پین هوش ای من مرده یعنی

 سمتش.یادداره بازم ب

هن پری مشکی موهابه هر تو هم گره خودش که آزاد دور صورتش ریشو  بود نگاه کردم.یخته ف

 دخترین اما ایره مییش حلل زاده به دایگن دستم رفت سمت موهام. درسته که میار اختبی

 اسکن از خاله اشه.یهمطمئنن 

.یکیه. چون انتظاراتمون یم سازی با هم می ایگه هست که کمتر از هر کس دینم همی براشاید

.یی و رفتم سمت دستشویدم به صورتم کشی دستدوباره

ی کنه. من نمیف که در نبود و بود من افتاده رو برام تعری نبود بپرسم تا السا کل اتفاقاتالزم

یل وکید بخونه شایریت مدید که داره نبای و کنجکاوی جاسوسی شم قوین دختر با ایندونم ا

 کرد.ی به شرط ساکت کردنش موکلش رو تبرئه می زد قاضی. بس که حرف میشد میبهتر
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 برگشت سمتم و گفت:یهو زد. وسط حرفهاش ی حرف میز ریه بود و ید تخت دراز کشرو

 بچه رو ازی داشتی بدبخت؟ چه اصراریای سونین به ای دادیر گیهو چرا یین تو اون پاینمبب

یاری؟ در بیدینبغل آ

 زدم به کلهش.ی در اشتباهی اون پسره موقشنگه افتادم که جلویاد دوباره رفت تو هم. اخمام

ی تو بغلش نمیا خواست آش بخوره. با وجود سونی خودمون. پسره میش پیومد مید: چون بامن

 تونه اعصابی چقدر میکی کنه به ی میله پی بچه وقتین ایم دونی خودمون که میگهتونست. د

اخرد کنه. ما که فام  ها.یبه چه برسه به غریم شی وقتها از دستش کلفه میه یلشیمطرف رو 

 بود کهی خودش راضیدین آی کرد و نشست و گفت: ولیزون حرکت پاهاش و از تخت آویه با

 بمونه.یشش پیاسون

ید کنه ما که نبایت خواست ادب و رعای بهش کردم و گفتم: اون میهی عاقل اندر سفنگاه

یم؟ کردیشعورمون و فراموش م

 کردن.یف که بحث تموم شده. دوباره شروع کرد به تعرید ازش برگردونم. خودش فهمرومو

ین تو کتاب خونه ام کتاب از خشت تا خشت رو در آوردم و همون گوشه تو اتاق رو زماز

 صحبت السا رو تو ذهنم کم کنم و رو نوشته ها تمرکز کنم.ی کردم صداینشستم و سع

 از گذشته تا حالیران که ملت ایزی کتاب بودم. توش پر بود از هر خرافه و هر چین اعاشق

.یموند شد که آدم می میدا توش پیزایی چیه یی وقتهایهبهش معتقد بوده و باورش داشته. 

 کم سن و سال بود. معتقد بودن کهی که مربوط به شوهر دادن دخترایی هایکه تیه به رسیدم

 خوان اونها روی با دختر بچه ها ازدواج کنن تا بتونن همون جور که خودشون میدمردا با

 کنن.یتشون تربیلشونبزرگ کنند و در واقع باب م
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. بایه به چی شعور نداشتن اجازه بدن بچه بزرگ بشه بفهمه چیکم. ی کار چندش آورچه

 کردم که باعث شدیدا از مردا و تفکرات اون زمانها پی موضوعات حالت انزجارینخوندن ا

 دختر کم سن و سال دریه. یک کوچی یچاره بی بچه یه بخوره. فکرشو بکن ینصورتم چ

 ساله.10-9حدود 

 کنم؟ی من بازیدی می نقطه بازیت-: خاله تو گوش

 کرد با لبخند زدن منو قانع کنهی می که سعیا شدم به سونیره و از رو کتاب برداشتم و خسرم

 رو بدم بهش.یمگوش

 شب اولی کم سن به سختی از اون بچه هایلی تو کتاب افتادم. خی نوشته هایاد لحظه یه

 بودن.یاورده هم دووم نی نوشته بود چند موردی کردن و حتیازدواجشون رو تحمل م

ی می اگه من بودم و کسی فرش و نوازش کردم. وای گرفت. دست بلند کردم و آروم موهادلم

.یاوردم ظلما بکنه با ناخونام چشمهاش و در مینخواست به بچه ام از ا

 بود تنگ شد. جفت دستهام و بلندیستاده که رو به روم ایایی سونی لحظه دلم به شدت برایه تو

کردم و محکم بغلش کردم. صداش در اومد.

.ی کنی خفه ام می: خاله دارسونیا

 سفت رو موهاش نشوندم و از خودم جداش کردم.ی بوسه یه

 از دستشون؟ بزار با کشی ول نکن؟ خفه نشدی جورین: مگه بهت نگفتم موهات و امن

ببندمشون.
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 خواد.ی گفت: نه نمتند

 عشقشی بلند بود همه ی بود که خنده ام گرفته بود. عاشق موهایده خودش و عقب کشهمچین

ی تره ذوق زده بشه و هیین از شونه اش پاینه بی می دورش و وقتیزه بود که موهاش و برینا

تکونشون بده.

 بذارم.ی تا برات نقطه بازیارش. برو بیزه رو میم اشاره کردم و گفتم: گوشیز مبه

 وقت ازیچ شدم. هیره خیش به بازیکم کردم. ی رو پلی رو آورد و براش بازیم رفت گوشتند

 خنگ بود.یکم برد. بچه ام ی نمیوتر کامپینا

 دوستش داشتم.یا تو دنیزی از هر چیشتر و دعوا اما بیم کردی وقتها با هم بحث میلی خینکه ابا

.یومده با دست پسم زد. بچه پررو... محبت بهش نیعآروم رو موهاش رو ناز کردم که سر

 شدهیدار صبح ب6. امروز یدم و آروم چشمهام رو مالیدم پنهان کشی درون دهانی یازه خمیه

ی یله وسیه که انگار مدام یی باالی طبقه ی به خاطر کتاب خوندن و سر و صدایشبمبودم و د

یه 8 صبح نتونستم بخوابم و صبحم 3 طرف اون طرف تا ساعت ین ایکشیدن و مینیسنگ

یر واگیر جاگینا هفته چرا هنوز ایک بعد یدونم. من نمیومدکلس داشتم و االن به شدت خوابم م

 از خونشون.یاد حرکت مینشدن. هر شب صدا

 و دار از دستمالمیر گین افتاده بودم. حاال تو اینی چشم و بیزش به آبریازه زور خواب و خماز

.یکردم نمیدا چرخوندم اما پی میفم نبود. مدام دستم و تو کیخبر

 دادم.یت امکانات رضای بینیم بیدن دستمال شدم و به همون باال کشیال خبی

 لبخند محویه یار اختی تختم و لحاف گرمم افتادم و بیاد تو دلم جوونه زد. ید در خونه امیدن دبا

رو لبم نشست.
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 رو تو قفلید کلینکه مانع شد. قبل ایم زنگ گوشی دراز کردم که در و باز کنم که صدادست

.یدمبندازم دستم و عقب کش

 اسم السا اخمام رفت تویدن و در آوردم و به شماره نگاه کردم. با دیم مانتوم گوشیب تو جاز

هم.

 خوابه.ی دانشگاه نداره تا لنگ ظهر می وقت روز بهم زنگ زده؟ وقتین شده که ای چیعنی

 رو گذاشتم دم گوشم.ی وصل تماس و زدم و گوشی دکمه

: الو آرام...السا

 شده؟ی: سلم چمن

یی؟: کجاالسا

 شد.یشتر باخمام

 شده؟ی: دم در خونه چمن

.یی جایه یم با هم بریا همون جا باش باال نیچی گفت: هتند

" تماس رو قطع کرده بود.یی؟ بپرسم "چه جاینکه از اقبل

 روی تماسی کسیومد چشم غره بهش رفتم. به شدت بدم میه رو از گوشم فاصله دادم و گوشی

 در رو روم ببندن.یا توجه باشن ی به حرفهام بیومدروم قطع کنه همون قدر که بدم م
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 خونهیک دوتا در بزرگ و کوچین بیورا دادم به دیه رفتم کنار در و تکیدم کشیق نفس عمیه

امون و منتظر موندم.

 در باز شد و اول السا و پشت سرش شراره و مهرانه هم اومدنیقه دق2 کمال تعجب بعد با

.یرونب

 شدم.یره گرفتم و بهشون خیوار ام و از دیه تعجب تکبا

 نشده.یر تا دیم زد و گفت: درست به موقع اومد. بری من لبخند گشادیدن با دشراره

 تا سلم گفتن حرف زدن و ساکت2 هم در حد یه و گرفت و دنبال خودش کشوند و بقدستم

دنبالمون اومدن.

 چه خبر بود؟ینجا خندون و مصممشون نگاه کردم. ای هایافه تعجب به قبا

.یشم میده کشن دنبال شراره کشی که بهش قلده بستن و دنبالشون می سگیه کردم مثل ی محس

 بود بهم.یده اما سفت چسبیارم بیرون کردم دستم و از تو دستش بیسع

یریم؟ میم چه خبره؟ کجا دارینجا بگه ایکیتون: بابا من

 سوال کردن بشو خودتمیال خی هم بیگه. دیفهمی میای نگام کنه گفت: مینکه بدون اشراره

 چون اخلق گندت دستمونه.یم بری با خودمون میمتلوس نکن شده بزن

 گفتن نبود. خوبی که می گندین اخلقم به ایچم رفت تو هم و دندونامو رو هم فشردم. هاخمام

 داره به زور بره؟ مخصوصاا با آدمی و حوصله اش و نداره چه معنیی آدم حس رفتن جایوقت

یا بازار یا ید کنن تا باهاشون برم خری به آدم و ول نمیچسبن میان. مینا مثل ای ایله بد پیها
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4 من جذاب نباشه. از نظر من وقت گذروندن ی شما برایحات تفرید. خوب شاینما دونم سمین

 بدونی تو بازار بچرخی بری خودی که بین بود. اید هدر دادن عمر مفید خریساعته برا

یجه؟ کجاش جذاب و مهی داشته باشید خری برای هدف خاصینکها

یله دخترا پین هم ایشه در برم و همیدها جور خرین رفتن به ایر کردم از زی می سعهمیشه

ی تونستم با راهکارهای بار م3 بارش رو مجبور بودم برم و تنها 7 بار 10. از هر یشدنم

مختلف و خلقانه فرار کنم.

 و بهیشدم حاضر میع سریا کردم. ی سالم رو میه ی یسه و کیومدم نمیرون حمام و بیرفتم میا

ان نمیال خی بینا ای و تا وقتیرون زدم بی می کردن از سوپرید خریهوا  رفتن بری و نمیشد

 گشتم.ینم

 کمیلی من خیت موفقیزان گرفته بودن و میاد شگردهام رو ی همه سال همه ین خوب بعد ااما

شده بود.

 مقصدم بهمی. حتیم و رفتیم گرفتن و سوار شدی من رو آدم حساب کنن تاکسینکه ابدونن

نگفتن.

 نگاه کردم.ی در آهنی بزرگ جلوی تعجب به تابلوبا

 رفت تو هم.یشه تر از همیط غلاخمام

یم؟ کنی کار می چینجا: ما ایدم تحکم پرسبا

یم سواله؟ خوب اومدینم در مورد همساده امون. آخه ای محلیقات تحقیم شوخ گفت: اومدمهرانه

.یگهباشگاه د

.یام من نمین؟ منو چرا آوردیومدین میاین بین خواستی گفتم: میش توجه به شوخبدون
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یه قدم عقب برداشتم که راه اومده رو برگردم که السا و شراره تند اومدن سمتم و هر کدوم یه

 باشگاه.ی سمت ورودیدنم و کشیدندستم و چسب

یگه؟ دیا اشم بیه بقی اومدینجا. تا ایگه: آرام خودت و لوس نکن دالسا

 ترسمی. میی داشته باشه تویاز باشگاه نین به ایشتر باشه که از همه بیکی: اتفاقاا اگه شراره

.یای از در تو نیگهچند وقت د

 بدن ویر گیکلم به هینکه بدم. از این تو هم کنم و چین از ایشتر و بیشونیم تونستم پی نمدیگه

 بود.ی هر آدمی مورد زندگین تری تو خصوصی متنفر بودم. به نظرم فضولیچنبرام نسخه بپ

ی خوای می خودتم الزمه تا کی حرف شراره رو گرفت و گفت: خواهر من برای ادامه السا

 همت داشته باش.یکم ی؟ بمونی جورینا

 و ...یرتت وزن کم کن ملت چشمشون بگیکم ی ترشی می دارین با خنده گفت: ببمهرانه

 بسته شد.یشش حرفش رو خورد و نی من ادامه ی چشم غره با

.یستادم باشگاه ای منشیز می رفتم و جلویین بحثا متنفر بودم. از پله ها به زور پاین ااز

.ی تو پر و تپلیکل هیه و 166 و بزرگ باشگاه به خودم نگاه کردم. قد ی قدی هاینه آتو

.ی ترکی می از چاقی گفتن داری میه اما بقی گفتم تپلی من خودم مالبته

 رویرادی ایه یا نقص یه که ین نه که نخوام کم کنم اما از ایکشه؟ رو می کی چاقیلو ک6- 5 آخه

 خواست درستش کنم، مخصوصاا کهی کردم و دلم نمی لج میشترتو چشمم کنن متنفر بودم و ب
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 و با چشمیشدن میره تا چشم بهم خ6 یهو خوردم ی می خوراکیز هر چیا یرین شیز چیهتا من 

 کردن که نخور، کم بخور.یو ابرو اشاره م

 دوست داره. واال... فضولنی دوست پسر دارم که دختر تپلیه من ید بگه شاینا نبود به اهیچکی

.یگهد

 خم بودنی منشیز قدم دور تر از السا و شراره که رو میه یق اخم عمیه با ینه به سدست

 بود.یستاده قدم عقب تر از من ایه وقت در برم یه نکنه ینکه ای و مهرانه برایستادما

 آهنگ شادیه بلند ی بهش رفتم و چشمهام و تو باشگاه چرخوندم. صدای وریه ی چشم غره یه

 نبود مشغول ورزشی که دستگاهی خلوتیباا تقری فضایه گروه تو یه بود. یچیدهتو کل فضا پ

ی و لنگاشونو از هم باز میدن چرخی می هیه کردن و با دستور مربی کار میروبیکبودن. ا

 بود.ره مسخیکمکردن. 

ی. وزنه های برقیره و غی متعدد اعم از برقی تا دور سالن بزرگم پر بود از دستگاه هادور

 و سبک.ینسنگ

 مدل بودن.ین و آخری کم پول هر کدوم از دستگاه ها حقوق چند ماه من بود. چون همه برقکهم

 که روز اول اونی کردم و رومو برگردوندم و چشم تو چشم مژگان خانم شدم. همون زنیپوف

 سر زده اومده بود تو آپارتمان.یجور

 تو همم رو باز کنمیده کشی و اخمهایام به خودم بینکه ما با لبخند به سمتمون اومد. قبل ایدن دبا

 گفت که باعث شده همه برگردن سمتش.یاز دور سلم دسته جمع

یه نداره. اما ساکت موندم و یت کردم اخمام و از هم باز کنم که نگه دختره ادب و شخصسعی

یمی قدیلی خی آشنایه و لبخند انگار یچان نگفتم. شراره و السا با شور و هیشتر بی لبیرسلم ز

 رفتن جلو دست دادن و خوش و بش کردن.یدند
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 کردم.یز رو رچشمهام

 بوده نه الغر کردنیشون بردن حس فضولین از بی اومدن در واقع براینجا زدم ای حدس مباید

 منیکل هم بهتر از هی رو بندازن گردنش که کسیز خواستن که همه چیم جرم یکمن. فقط شر

 نکردن.یداپ

یر تفاوت منتظر موندم تا خوش و بششون تموم شه و ثبت نام کنن. با حرص زی و بیال خبی

 لباسم ندارم.ی باشم. من حتید نباینجا. من ایدملب غر

 آورده.یز: السا برات همه چمهرانه

 نخود ...ی خبر رفتم. دختره ی بی چشم غره هم به السایه

یه ید. به من که رسیم همه امون برنامه نوشت که از کدوم دستگاه استفاده کنی خانم برامژگان

ی نگاهم از پشت بهم انداخت و سرش رو برد تو برگه و همون جور که میهنگاه سر تا پا و 

 بره تو بازوها...ی بشه باسن بزرگ بشه شکم کمیک ها کوچینهنوشت گفت: س

.یست بد نیادم انداخت و گفت: خوب بازو و رون زی نگاهیه سرش و بلند کرد و دوباره

ال میدم کشیق نفس عمیه رو بستم و چشمهام  خواست منو از نو بسازه. تاحاالی تا آروم بشم. ک

 نداره.ی مثبتی نکته یچ هیکلمفکر نکرده بودم که ه

 امای نداری گفت درسته که باسن درست و حسابی میشد میاد که محبتش زیی وقتهایه السا

 هاتم درشت خوبه تو لباسینه. سیست نیدا پیاد ذره شکم زیه یستشکمت اونقدرها هم بزرگ ن

.یشهقشنگ م
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 چاق.ی: گامبویگفت بود میتی حالش بد بود و در حد ترور شخصی وقتاما

یو ی گفت: باتا سی طل گرفت که به السا مید رو بای موقع بود که کلم مادر بزرگ گراماون

هخشکه چهو قرب

 در اومده.ی با چشمهایاه دونه چوب خشک سیه یشد. که ترجمه اش مچشم

 که بر عکسی تونست به من برش گردونه. منی چون نمیومد جور وقتها به کار مین ایب عجو

 بودم و تپل.ی پنبه اید اون سفیپوست گندم

.یکردم جدا حرکت می و تا حدیه توجه به بقی شدم و بیاده پی سره شده از تاکسیه ی اخمهابا

ی کرد که به زور پاهام رو بلند می و دستگاه ها و وزنه ها درد مینهااونقدر بدنم به خاطر تمر

کردم.

 داد و باال سرم موند تا تک تک حرکات رو انجام بدمین خانم خودش شخصاا به من تمرمژگان

 در برم.یرشو نتونم از ز

 چرا چشمیدونستم کل مدت اخم کرده بودم و تو دلم با روح دخترا جلسه گذاشته بودم. نممنم

 بودنش کمتر بشه بهی باربیزان نفر از میه. حاال ین اضافه وزن منو ببیلو ک6-5 ینندارن ا

 خوره که.ی بر نمییجا

 کردم.ی حوصله پوفبی

 انداختم. با اخم بهشون چشم غره رفتم. بهیدن خندی گفتن و می به دخترا که سر خوش منگاهی

ی گشتن. دوتا دستگاه می خودشون می باال سر شون نبود و راحت برایچکیاونا بد نگذشت ه

 زدن.ی ربع حرف میک یقه دق5زدن قد 

59



goldjar.blogfa.com

 از شل راهیشه وحشتناک بود. همین و ایدم کشی مین کرد. پاهام و رو زمی بدنم درد می همه

 و برام عذاب آور بود.یومدرفتن بدم م

 شب قبلم رو جبران کنم.ی خوابی اومد سمت خونه که بیدوار صبح افتادم که چقدر امیاد به

 شلوارمیب بندازه و در و باز کنه. دستهام و تو جید تا شراره کلیم در خونه منتظر موندجلوی

 باشگاه گوش کردم.هی تفاوت به بحث مهرانه و السا در مورد عظمت و خوبیفرو بردم و ب

 در همه سرهاشون به سمت دری و تو قفل بندازه در باز شد. با صداید شراره کلینکه اقبل

.یدچرخ

 اومد.یرون از در بیده بلند پژمان و به دنبالش پسر جدقامت

یه مثل سلم گفت و یزی چیه ی لبیر سلم بلند باال به همه امون کرد و پسر هم زیه پژمان

 به جهت مخالف ما نگاه کرد.یب و دست به جیستاد ایور

 قدم به سمتش برداشت. شراره خودش و با دریه پژمان گل از گلش شکفت و یدن با دالسا

 هم کهیقه دقیک ی کردن برای می من شد. جالب بود که همه سعیکمشغول کرد و مهرانه نزد

 دوتا جوون عاشق فرصت ابراز احساسات بدن.ینشده به ا

ی بدن دردی دوست داشتم همه یلی ثابت شد. خیدین بلند آی تفاوتم رو صورت و موهای بنگاه

یه و با یکلم به هین توهی مژگان خانم و تا حدودیهای بازیله پی و جواب همه یکشیدمکه االن م

 کردم اون با اونی کنم اما چون فکر می پسر خالین ای روین و سنگیشی آتیچشم غره 

 همیی جورایه و ینه تونه ببی و نمیحم ملیموهاش که تا رو چشمش اومده مطمئنن چشم غره 

 نگه داشتم و چشم ازش گرفتم و به پژمان وین خودم رو سنگیشد، ام میمونده باقیهدر داد انرژ

السا نگاه کردم.

60



goldjar.blogfa.com

 السا نگاه کنه و السا هم سرش وی با محبت سرش رو خم کرده بود تا بتونه به چشمهاپژمان

 دختر به منین لبخند کج رو لبهام نشست. هر چه قدر که ایه. ینتشباال گرفته بود تا خوب بب

 سانت کوتاه تر بودن از من بهم5 تونستم تو جوابش بهش بگم کوتوله. ی خپل من هم میگفتم

یک که نزدی بهش ببخشم. مخصوصاا در مواردی عنوان و گاه گدارین داد که ای مرو حق ینا

 و تفاوت قدشون تو چشم بود.یستاد ای کنار پژمان مثل االن میا

ی؟ دسته جمعین برده بودیف: خانما کجا تشرپژمان

.ینا باشگاه مژگان خانم ایم اشاره کرد و گفت: رفته بودیدین با سر به آالسا

 دادم.یام که بهت پیشب نشنوه گفت: دی کسینکه اید آروم تر به امو

 تکون داد و گفت: خوندم.ی زد و سری چشمکپژمان

.ید به باشگاه نداریازی شما که نی السا انداخت و پر مهر گفت: ولیکل به هی قدنگاه

 رو دوست دارم.یکلت هی جورین آروم تر گفت: من همدوباره

. هدف آرام بود.یم قرمز شد و با خجالت و لبخند و ذوق گفت: ما به عنوان همراه رفته بودالسا

 محو شد و چشمهام گرد و بدنم صاف. مهرانه سرش و انداختیکباره حرف پوزخندم به ین ابا

.ید به سمتم چرخیدین پژمان و آی و شراره لبش و به دندون گرفت و سرهایینپا

 نداره آنچنان.یاز لبخند گشاد زد و گفت: خوب آرامم نیه پژمان
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 به مو قشنگ نگاهیز جالب نبود. تیاد از حرفش خوشم اومد اما اون آنچنان آخرش زی حدودتا

ی نبود اما میدا اخمهام تو هم رفت. درسته که چشمهاش پیار اختی لبخند کجش بیدنکردم و با د

 کنه.ی می رو وارسیکلمتونستم حدس بزنم داره ه

 به مامانش رفته.یز هی شد. پسره یظ غلاخمهام

 کنترل شده به سمت خونه قدم برداشتمیت. با عصبانیم داری خواهر دارن ما هم دشمن خونهمه

 بهی بودن رد شدم و تنه ایستاده در ایک حد فاصل السا و پژمان که نزدین با اجازه از بیهو با 

 بار از بزرگ بودن جثه امین اولی خورد و چند قدم عقب رفت. برایالسا زدم که تکون

 دختر و ناکار کنم.ین تنه ایه با ی تونستم گاهی حداقل مبودمخوشحال 

 فحش دادن به روح وی لبیر زی شدم و به شدت در برابر وسوسه یاط در تو رفتم و وارد حاز

 جمع مقابله کردم.ینروان حاضر

 تو حمامیدم پریع سلم گفتم و سریه خودم رو به خونه رسوندم و یقه دقیک عرض کمتر از در

 که السا امروز بهم دادی به جبران حرصینم. ایام نیرون ساعت ب2و قاطع بودم که زودتر از 

.یره گند عرق بمیبزار تو بو

 آوردم.یرون رو از تو گوشهام بیم سرم و از رو لب تاپ برداشتم و گوشیم زنگ گوشی صدابا

. عکس افروز کل صفحه رو پوشوندهی گوشی خاموش روشن شویچشم دوختم به صفحه 

بود.

 وصل رو زدم.ی و برداشتم و دکمه گوشی

: جانم افروز.من

ی؟: سلم خوبافروز
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ی؟ تو خوبی: سلم مرسمن

 خونه است؟ی: ممنونم کافروز

.یم همه امون هستین آرمیر: غمن

ی؟ بری خوای میی جای؟ کار داری عصر چینم: ببافروز

یشد کار بودم و تو خونه مشغول استراحت البته اگه می کردم. نه امروز از صبح بفکری

یون شی موردش و گاهی بی و لج کردن هایا سونی کرد. با وجود سر و صداهایاستراحت

کردناش استراحت حروم بود.

 کارم. نه تو خونه ام. برنامه ندارم.ی بیچی: همن

.یا با آژانس برو با آژانس بیقیش؟ کلس موسی رو ببریا سونیشه: آرام جان مافروز

 وروجک بخوابم. اماین ای بدون سر و صدایر دل سیه ی خواستم عصری رفت تو هم. ماخمام

.یگه دیکی کردم کار و پاس بدم به ی تونست به افروز بگه نه. سعی میک

 مامان.یا یبرمش من میا. ینم: باشه حاال ببمن

 به شماهایش که مربینی بشید ربع آخر کلس بایه: نه آرام حتماا خودت ببرش چون افروز

یاد کتابش اونجاستا شعرش رو با نتش بهش ی بده. راستیاددرس بده و خواندن نت ها رو 

ی؟داد

 ابروم رفت باال.یه
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 بدم.یا سونیاد نت ید به من نگفته بود که بای ندادم. کسیاد: نه من

 بده خوب؟ سفارش نکنمیادش ی تونی که میی پرسه ازشون. تا جای استادشون می: واافروز

 سلمینا. به مامان اید. مواظب باشید که به موقع برسید حرکت کن4 اونجا باشه. یدسر ساعت با

 دنبالش. قربونت خداحافظ.یامبرسون. شب م

 کنه بذاره من کارش روی باشه بگم. حرفش که تموم شد قطع کرد. نمیه فرصت نکردم حتی

.یرتم بگید ندی جورینانجام بدم بعد ا

.یدم کشیقی گذاشتم و نفس عمیز و رو مگوشی

 کنه. خواهر بزرگه است وی رفتار می جورین اینم همی قدرت دستشه برایدونه مخودش

 جرات نداره رو حرفش حرف بزنه.ی کسینا مامان ای دوردونه یزعز

 و مشغول کارم شدم.یوتر سرم رو بردم تو کامپدوباره

 بود که من، حاضر و آمادهیقه دقیست بیقاا و رو هم فشار دادم تا خودم و آروم کنم. دقچشمهام

 ببرنیف بشن با من تشری تا راضید طول کشیقه دق5. فقط یومد خانم اطوار میابودم اما سون

 سرش طولی فرش باالی بستن موهایقه دق4 شد. یدنش بعد صرف لباس پوشیقه دق8کلس. 

یدا خودش پی گوشواره برایه تا یستاده السا ایجات بدلی است که سر کشویقه دق3 م. االنیدکش

کنه.

. دستشیم به کلس برسیر داد ممکن بود دی طولش میشتر بیکم. اگه یشد داشت تموم موقتمون

 در آشپزخونه بهی توجه به نق نق هاش کشوندمش سمت در. به مامان که جلویو گرفتم و ب

 کلم گفتم:یک سمتمون اخم کردم و تو یاد بود و قصد داشت بیستاده ایا سونیخاطر سر و صدا

 شد.یرموند
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 فقط از همون جا شروع کرد به قربون صدقه رفتنیومد خودش تا تهش رو خوند و جلو ندیگه

 خرش کرد ساکت شد.ید بهتر بگم شایا تا بلکه بتونه آرومش کنه یاسون

 اون و خودم رو گرفتم و از در خونه زدمی حرفها بود. کفشهاین بچه سرتق تر از این اولی

 و بعد خم شدم نشستم که کفشهاش رو بپوشونم.یدم. اول کفش خودم رو پوشیرونب

 تونست پر اشک باشه. بای موارد مین تو ایب در آوردن و عجیه گری کرده بود به اداشروع

 زد.ی متر باز حرفم م3 گوله شده با دهن ی و اشکهایه و گریبغض الک

 کردی میت اذیلی اش خیه گرین ای و دستش رو گرفتم که ببرمش. ولیدم رو پوشکفشهاش

 تونستمی نمیم رفتی میرون از خونه بی موند و وقتیمخصوصاا که رو صورتش رد اشک م

 بهی کنه. مخصوصا که ملت جوریه گریابون بچه تو خیه یومد کنم و به شدتم بدم میزشتم

 گرفته و اشکش رو درآورده.یشگونش اون نگار کردن که انیهمراهش نگاه م

 بود که نتونست بذاره.یی کرد. هنوزم بحث همون گوشواره های تحملم رو داشت تموم مدیگه

ی. دست بردم سمت گوشهام و گوشواره هایا سمت سونیدم اول نذاشته چرخی و رو پله پام

 شدم به چشمهاش. با اخم نگامیره رو در آوردم و زانو زدم کنارش و خیکم کوچیمگرد حج

کرد.

. یست شباهت به خودم نی اخلق خوشت برم که بقربون

یشه همیاس خوام. ی خوب؟ گوشواره میه گفت: چیه گری با ادای و لوسید رو باال کشدماغش

 خوام خوشگلی. منم می چقدر خوشگل شدیگه میشه و آرادم همیذاره خوشگل میگوشواره ها

بشم.
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 دستم رو نشونش دادم وی توی و مشتم رو باز کردم و گوشواره هایرون رو فوت کردم بنفسم

هشت؟ی خوای می؟ رو دوست داریناگفتم: ا  بذارم گو

 به خنده شد و با ذوقیل اش تبدیه اشک و گریه ثانیه زد و تو ی اون چشمهاش برقیدنش دبا

 به من؟یدی رو میناگفت: خاله ا

 ابرومو بردم باال. بچه پررو.یه اخم با

.ی ازشون استفاده کنیدم اجازه می مال خودمه اما چون تو امروز گوشواره ندارینا: نه امن

 گوشواره ها رو گوشش کردم.یکی یکی بردم و دست

 خوشگل.یگه. آراد به منم میشم: امروز منم خوشگل مسونیا

 رو گرفتم به شونه هاش تا حواسش و از گوشواره هاش به سمت خودم جلب کنم.دستهام

اال که تو همتو  نره.یادت رو ین ای. تو ماه خاله ای خوشگلیشه چشمهام که نگاه کرد گفتم: او

 روشون حساب کرد.یشه پسرا توجه نکن تموم عقلشون تو چشمشونه نمی به حرفایادبعدم ز

 لبخند کج زدم . از جام بلند شدم و چشم تو چشم مو قشنگ که تویه نگام کرد. از نگاهش گیج

 شده بود.یره خیا بود و به من و سونیستاده ایب بود شدم. دست به جیستادهپاگرد ا

یستاده؟ است اون باال ایقه پسره چند دقین شد. ایز رچشمهام

 فضول.ی. پسره یده حدس زد که حرفهامون رو شنیشد و مکث کردنش میستادنش مدل ااز

ی کنم رو حرومش کردم و بیا خواستم خرج سونی میقه دقیست بین که تموم ایچشم غره ا

.یرون بیم و از خونه زدیم اومدیین رو گرفتم و از پله ها پایاتوجه بهش برگشتم و دست سون
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 پولی حتماا. فکر کرده من سر گنج نشستم که کلیر؟ گفت؟ رفت و برگشت آژانس بگی چافروز

 دمیرسیم راحت می رویاده پیکم و بعد یریم بگین ماشیابون بدم. سر خیآژانس در بست

 آژانس.یآموزشگاه. آژانس ب

 به من؟یدی ها رو مواره

: نه.من

یدیش؟: آخه من ندارم. مسونیا

: نه.من

 خرن.ی نمینا برام از اینا بغض گفت: مامانم ابا

 خونهی رفتی می مختلف و متنوعش افتادم که وقتی پر انگشترها و گوشواره های جعبه یاد

 بای رو برداریکیشون نکنه ینکه. از ترس ای داد نگاشون کنی به زور اجازه میاشون حت

.ی همون موقع نگاهشون کنی بخوای حتیا. یخودت ببر

 و نگاش کردم و خشک گفتم: نه.برگشتم

یچ که تو پی و موتوریا با سرعت از کنارمون رد شد و رفت. نگاهم و از سونیدین آموتور

 محو شده بود گرفتم و به راه دوختم.یابونخ

 که نرم شد.ید نرسی ایجه از مالک تنها شدن گوشواره ها به نتیا کنم سونفکر

 جفتمون باشه؟ی گوشواره ها براین: پس اسونیا
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: نه.من

 گوشت.ی بزاریدم بهت می. اگه تو خواستیم کنی: خوب هر دوتامون ازش استفاده مسونیا

ی خواد لطف کنه و گاهی. مال خودم رو مینه همیره گی صاحب خونه رو می یقه پررو دزد

 سال ازش بزرگترم22 که ی ساله فکر کرده من5 ی بچه ینبهم بده که ازش استفاده کنم. واقعاا ا

کودنم؟

.یریم بگی متوقفش کردم تا تاکسیابون و کنار خیدم توجه به حرفهاش دستش رو کشبی

 گوشواره هام رو بدم بهش اما نهیار کنه که اختیم کرد راضی می زد و سعی حرف میز ریه

 گوشواره ها چقدر برام مهمه.ین دونستن که ایتنها تو خونه امون بلکه تو کل ساختمونمون م

ی سالگ9 پس اندازم بودن. تو سن ین از اولی نشونی نقره ای سادهیک کوچی گوشواره هااین

 رو جمعیبیهام پول تو جی ماه همه یک . یدم مغازه دیترین رو پشت وینها بار این اولیبرا

 رو جمع کنم.یدشون نخوردم تا بتونم پول خریچی هیم گشنگیکردم و تو مدرسه با همه 

 ماه با اون سن کمیک افتم که تو اون ی میم قوی اراده یاد کنم ی به گوشواره ها نگاه موقتی

ی رفته بودم نه حتی هوس نه سراغ خوراکیا و ی تو اوج گرسنگیچقدر مقاومت کردم که حت

 آوردمی کم می مواقعی توجه کرده بودم. هنوزم وقتیخ ی شکلتی بستنیه خوردن یبه وسوسه 

 تونم چقدر مقاوم باشم.ی گفت که می ها بهم مره گوشواینا

. بهیستاد چند قدم جلوتر از ما ای دست تکون دادم و تاکسیومد که به سمتمون می تاکسبرای

 برگشتمی رو نشوندم و بعد خودم نشستم. وقتیا و باز کردم و اول سونینسمتش رفتم و در ماش

 بودیستاده سر کوچه این مردونه و شلوار جیراهن که با پیکه در و ببندم چشمم خورد به پسر

 کرد.ی کوچه نگاه مانتهایو به 
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هن فرم این ابارها  بودم.یده منتظرش و دیستاد

 از دست دادم.ی و به خاطر حرکت تاکسیشتر نگاه کردن بفرصت

 از پسر منتظر نبود.ی اثریگه غروب که برگشتم ددم

اال ین که نخوام بدونم دور و برم چه خبره. بنابر ایشه نمیل دلین ای ولیستم نی آدم فضولاصو

 خانم مامان مهرانه نکردم.یمیا مامان و کی صحبتهایدن نشنی برایتلش

 داشتم.ید که نشسته بودم به دوتا مامانا دیی و نشستم پشتش. از جایز به دست رفتم سمت مچایی

 بره سمتشون.یشتر خانم باعث شده بود که حواسم بیمیامخصوصاا حالت حرف زدن ک

 جلسهیه کرده بود قرارم شده بود یش جان خواهر شوهرم معرفینو بگم آخه می خانم: چکیمیا

.ی خواستگاریان اگه خوششون اومد رسماا بینن خودش دختر و پسر همو ببیخونه 

ال زاولش  حاضر شدین و آخرشم نفریداد و داد و بید تهدی رفت. با کلی بار اومدن نمیر که اص

 کلم حرف بزنه.یک ینکه بدون اینه و فقط پسره رو ببیادکه ب

ینه تکون داد و گفت: چشمت روز بد نبی کوتاهش زد و سری به موهای و دستید کشنفسی

 منیعنی جلو. ید کشیشم و روسرییندختره اومد و نشست و از اول تا آخر سرش و انداخت پا

 چه برسه به پسره.یدیدم بود و مین کف زمیکبه زور نوک دماغش که نزد

.یره که اومد بهش تشر زدم که سرش و باالتر بگپسره
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.ی تکون داد و گفت: چه سر بلند کردنی ناراحتی از روی ناراحت رفت تو هم و سرابروهاش

 و آروم آرومیزه ری گوله گوله اشک میدم دیهو بود یین باال گرفت اما چشماش پایکمسرش و 

ال ما نفهمیپاکش م  آبرو برام نذاشت.یعنی. یدن مطمئنم اونا هم فهمیدم. من که فهمیم کنه که مث

یه؟ خانم زد و گفت: خوب آخه چرا؟ دردش چیمیا کی به شونه ی ناراحت شده بود. دستمامانمم

یزه همه چی بی شد و گفت: دردش کوفته. مرضه. دردش اون پسره ی خانم عصبانیمیا کیهو

 سراغ خواهراش.یاد مثل خودش بیکی یکه اله

 زود سر آدمی " نکبتیز. به قول عزیومد کردن آدم ها خوشم نمین تو هم رفت. از نفراخمام

."یادم

 قلوپ ازش خوردم.یه رو باال آوردم و ییم چالیوان

: مگه اون موضوع تموم نشد؟مامان

 تموم شده اما خدایگه به ما که میدونم؟ تکون داد و گفت: من چه می سری خانم عصبکیمیا

یی وقتهایه کنن. غلط نکنم ی پسره هم ولش نمی خواهراینعالمه. همه اش تو اتاقش نشسته. ا

 برادرشونین. خدا خودش جوابشون رو بده با ایدن زنن و از پسره بهش خبر میبهش زنگ م

.یختن رهم رو بیمونزندگ

یگه؟ می چینید ببید: خوب باهاش حرف بزنمامان

 روین من ایگه خواد بگه؟؟ می می با کف دست کوبوند رو پاش و گفت: چی خانم عصبکیمیا

 گفتم مگر من و بابات ویختم و رو دستش ری. منم آب پاکیست رضا نیهدوست دارم و دلم به بق

 پسر خوشین ای دلش و به چیدونم. آخه من نمی پسره ازدواج کنین با ای که بتونیکفن کن

 داره نه پول داره نه کار داره نه خانه.....یاقهکرده. نه ق
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 خانم هم حواسش پرت من شد و حرفشیمیا خوردم و کی تکونیم زنگ گوشی صدایدن شنبا

یز رو از رو میم گوشیع سرقت گرفته باشنش سرین که در حییرو قطع کرد. منم مثل آدمها

 سرم روید ببخشیه خوب بارش کردم و با یز تا چ4 شراره تو دلم ی شمارهیدنبرداشتم و با د

 وصل رو زدم.ی تو اتاق و دکمه م و رفتیینانداختم پا

 بار از زبون مهرانه100 بار از خودش و 10 به بعد حرفهاشون و از حفظ بودم ینجا از ادیگه

 بودم.یدهشن

یه؟: بله شراره چمن

 دلم برات تنگ شده.یا عشقم لباس بپوش بیه چیه: چشراره

 باال. شراره و محبت؟ید پرابروهام

ی؟ من رو کجا ببری خوای: ممن

یدی؟ خودش شد و گفت: فهمی معمولی صداش رفت و صدای لحن اغفال کننده سریع

.یستم تو بشم که آرام نی تا کلمه خام حرفها4 همه سال با ین: من بعد امن

 خوام کفش بخرم.ی من میم بریام و گفت: خوب حاال، حاضر شو بخندید

 کتابیکم خواستم ی ام شد ناله. من تازه دو ساعت بود که از آموزشگاه برگشته بودم مقیافه

بخونم و استراحت کنم.

.یگه: خوب چرا من؟ خودت برو دمن
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 باش.یرون بیینم پایگه دی یقه دق10 زود. تا یای باهام بید بایرم گفت: تنها برم؟ نخطلبکارانه

 بارم که شده من تماس ویک ی رو روم قطع کرد. آرزو به دلم موند که فقط برای گوشدوباره

 نه؟یا داره ی لذتینم قطع کنم که حداقل ببیکیرو 

 رو پرت کردم رو تخت السا و رفتم که حاضر شم.گوشی

 وینه آی رفتم جلوی بدم اما وقتیت رژ زدن رضایه کردن نداشتم. اول خواستم به یش آراحس

 و رژگونه هم زدم.یمل مداد و ریدمبرگشتم د

.یگه بود دیش که همه اش کم بود اما خوب آرادرسته

 اومدم و بهیرون رو برداشتم و از اتاق بیم و گوشیفم. کید طول نکشیشتر بیقه دق5 شدنم آماده

.یرون بیرممامان گفتم: با شراره م

.یرون کردم و اومدم بی خانم خداحافظیمیا کبا

 نشد به خودم لعنت فرستادم.ی که گذشت و از شراره خبریقه دق5 پنج

 دو برابرشیشه اما همیقه دق10-5 یگفت میشه شناختم همی دختر رو مین که ذات خراب امن

.یکشیدطول م

 انجام بدم.ی ایگه حرص خوردن کار دی دادم به جای مترجیح

 رو در آوردم.یم بردم و گوشیبم تو جدست
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ی رفتم رو پله یست نی خبری از کسیدم دی به دور و بر کردم و وقتی نگاهیه خلفکارا مثل

 و کتاب مورد نظر رو انتخاب کردم ویم گوشی نشستم و رفتم تو قسمت کتابهاییناول رو به پا

 کتاب باز شده.ی کردم. صفحه یکروش کل

 ویزم بریتونستم میم آهنگ تو گوشیر که غیزی اهل رمان خوندن نبودم اما تنها چیاد زخودم

 بتونم ازش استفاده کنم ویشدم جور وقتها که معطل مینهمراهم باشه و تو اتوبوس و مترو و ا

 کتابها بود.ین رو بگذرونم همیمتا

 بخونه هر چند اون براشی کتابیه بود ی خوندم به اصرار السا بود. کافی هم که مکتابهایی

یلی خیکی از ی نبود. بعد وقتیش خوند خوب و بدشم حالی رو می کرد هر کتابیفرق نم

 ساعت در موردش حرف2 ینشست کرد تا حتما بخونمش. بعدم می کلفه ام میومدخوشش م

 کرد.ی طرفه میک زد و بحث یم

 کنم به حرفاش گوش کنم بهی می دادم سعی که نشون می زد و من در حالی اون حرف میعنی

.یدم رسیکار خودم م

 تو داستان شورش رو در آورده بود همه اشی دختره ین کردم و اخمهام تو هم رفت. اپوفی

 خواست باهاش برخوردی کرد اونقدر احمق بود که به شدت دلم می می زد و خرابکاریگند م

 بود.ی و زاریه مدام در حال گرینکه کنم و بدتر ایزیکیف

ی کتاب خوندن شدم. االن اعصابم نمیال خی و بیدم کشیشونیم به چشمهام و پی دستعصبی

.یدکش

 دادم فقط گوش شنوا براش باشمی میح کردم و ترجی بحث نمین با آرمیلی که خیلی از دالیکی

 من اخلقش رویحتهای دونستم با حرص خوردن و گلو پاره کردن و نصی مینکه بود. اینهم

 گفت.ی رو به من نمیزی چیگه و دیشد کنه بدتر ازم دور میدرست نم
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 بتونم کمکش کنم.یاز بود که کنارش باشم تا در مقابلش و به وقت نین ابهتر

 پله بهم فهموند که انتظارم تموم شده. از جام بلند شدم و منتظر چشمی رویی قدم هاصدای

.یاد بییندوختم به پله ها تا شراره پا

یدونست نمیکی که ید کشی و دستش و رو نرده ها نرم میومد میین خرامان از پله ها پااونقدر

 مجلس رقص آماده شده و دوست پسرشم اومدهی برایها خارجین کرد االن مثل ایفکر م

دنبالش.

.ی کردیر دیقه دقیست نگاه کردم و گفتم: بیشش آرایی اهدایبایی تفاوت به اون همه زبی

 بود دستش وی دندوناش ارتودنسی وقتیاد میادم نداشتم. یفش و ردید سفی جز دندونهاجوابی

 شده اشیف ردی غلو دندونهای اما االن با سخاوت و گاهید خندی دهنش بعد می برد جلویم

 داد.یرو نشون م

ی تونی نمیدونم. میگه دیم از منتظر گذاشتن من گفت: بری احساس ناراحتیکترین کوچبدون

 رو بزن.یدات خونه خوب دیم برگشتی اما خوب بزار وقتیچشم ازم بردار

 حرف دنبالش راه افتادم.ی چشم غره بهش رفتم و بیه

. کل نظر منم ارزشید کرد و خریدا پیل کفش باب میه ساعت گشتن بازار باالخره 3 بعد

یترینها ویدن موقع دی. من فقط در حد همون همراه بودم که وقتید بارم ازم نپرسیهنداشت چون 

 زنه.ی است و با خودش حرف میوونه فکر نکنن دیه داد بقیدر مورد کفشها بلند بلند نظر م

یاده پین زد از ماشی بند حرف میه رو حساب کردم و پشت سر شراره که ین ماشی کرایه

شدم.
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 دکترین همچیه تونست ی زن دکتر موثق چه جوریدم من آخرشم نفهمینکه: خلصه اشراره

 نهیافه نه قیگه و تور کنه. حق با مامانمه که می و با فرهنگ و خانواده داریپخوب و خوشت

 رو بدستیز خوب داشت تا همه چیاست سید خوره فقط بایاخلق نه خانواده به درد آدم نم

ین ایل اواین بودی مید تازه بایگفت میمارستانه بیمیهای که از اون قدیزرمون. سوپروایاریب

ی زن دکتر شده چه دک و پوزینید درستم بلد نبود حاال ببیدن لباس پوشی حتیدید دیزن رو م

 بود زنشیبی و به هر ترتید اومد و قاپ دکتر رو دزدی شهرستانی پرستار ساده یهبه هم زده. 

 بکنن.ی شوهرش نتونن کاری شد که خانواده ار هم بچه دیعشد و سر

 افتادی رو دور حرف زدن می. شراره وقتیدم کشی از سر کلفگی و گردوندم و نفسچشمهام

ی. چشمهام رو که چرخوندم چشمشم خورد به سر کوچه همون جایشدموتورش خاموش نم

 همه سماجت رو لبم نشست.ین لبخند محو از ایه. ی و همون مرد منتظر قبلیقبل

 لبخند نادر من ابروهاشیدن برگشت سمتم که نظر منو در مورد حرفهاش بدونه و با دشراره

 به مرد منتظر.ید و رد نگاهم رو گرفت و رسیدباال پر

یال خی بینم ایم فکر کردم از اون محل که بریساده؟ واینجا هنوز این گرد گفت: ای چشمهابا

بشه؟

 سمج باش، آنقدریخا مثل زلی، نگاهم و از پسره بردارم گفتم: عاشق هم که شدینکه ابدون

 کند.یانی تا خدا خودش پادر میاور، در بیرسوا باز

یشم داره. چند روز پی پسره هم بد استقامتین اییش تکون داد و گفت: واقعاا. اما خدای سرشراره

.یدمشد

 بود.یستاده جا این بردم کلس همی رو میا. داشتم سونیدمش: منم دمن
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 دست چلغ آخه؟یده رو میبها سین چرا ایدونم باال انداخت و گفت: خدا شانس بده. نمی اشونه

 اصرافه؟ گناهه به خدا گناهه.یشه میل و میف حی گیخداجون نم

ی به در دکتر و زنش رو بیدن بره. تا رسیش کردم که پیتش زدم و با دست هدای کجلبخند

 مرد منتظر نظر داد و نطق کرد.ین شد و در مورد ایالخ

 آرومیکم تو. فقط منتظر بودم از دستش خلص شم تا سرم یم در رو باز کردم و رفتید کلبا

.یرهبگ

. ابرومیرون اومدن بی و مهدیدین در آپارتمان باز شد و آیم دار که باال رفتیب شی وروداز

 خوب با همه جور شده بود.یده پسر جدین باال. نه انگار ایدپر

 پسره فقط در حد سر تکون دادن. چقدرین سلم کرد و ایجان از همون دور با ذوق و همهدی

 حوصلهی انقدر بیعنی هم نکنن. ی سلم خشک و خالیه یومد که ملت زورشون میومدبدم م

 تا سلم کنه؟ید دی نمی ماها رو عددیابود؟ 

 و رو به من گفت: سلم آرام خانمیستاد ما ای جلوی بود مهدی دو قدم جلو تر از مهدپسره

 خوبن؟ پدر حالشون خوبه؟ینا مامان اید؟خوب هست

 خودم بخوام سرمینکه ذاشت. بدون ای نمی مهدین خواستم مودب باشم اما ای میشه همینکه ابا

 لبخند.یه شبیزی رفت باال چیکم لبهام ی عقب و اخمام رفت تو هم. گوشه یدم کشیکمرو 

 که دو قدم جلوتریدین دادم دهنم رو باز نکنم. چشمم خورد به آی میح سر تکون دادم. ترجفقط

 ویستادنش کرد. از فرم ای نگاه می به من و مهدینه پوزخند دست به سیه بود. با یستادهاز ما ا

 تو هم رفت.یشتر. اخمام بیومدپوزخندش خوشم ن

.ید سلم برسونینا به مامان ای گفت: خوب آقا مهدی رو به مهدیع سرید که حالم رو فهمشراره

 و دنبال خودش برد.یددستم رو کش
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 از توی دستمالیدیم خدا رو شکر کردم که االن شراره بود تا نجاتم بده. تو پله ها که رسچقدر

 در آورد و داد بهم.یفشک

ین ای خواست آب پاشی می صورتم و پاک کردم. دوباره تونستم درست نفس بکشم. کسریع

پسر تموم بشه؟

 زودتر از من زنگ واحدمون رو زده بود و مامان در رو باز کرده بود. مشغول سلمشراره

 کنم امای در بره کنار که برم تو خونه و خداحافطی با مامان بود. منتظر بودم از جلویکعل

اون جلوتر از من وارد خونه شده بود.

یا مثل السا یکی به ینکه بخره و قبل از ای ایله فراموش کردم؟ محال بود شراره وسچرا

 بود. مطمئننینشون نشون بده بزاره بره خونه اشون. االن هم که السا در دست ترینا میامهرانه 

االن هم خونه بود.

 شستم ویی کرد و منم رفتم صورتم رو تو دستشویدا خودش راهش رو به سمت اتاق پشراره

 کرد.ی رو میفشونرفتم تو اتاق. شراره کفشهاش رو نشون السا داده بود و اونم داشت تعر

 امایدونستم. منظورش رو میه حالیه پسره ین گفت: ای متفکری یافه اما تو فکر بود. با قشراره

: کدوم پسره؟یدالسا پرس

 اما خوب خودشیاد. با اون مدل موهاش. درسته که بهش میگم رو میدین. آیده جدین: همشراره

یشم می باشه؟ من کنه روانیخته از موهاش رو چشمهاش ری چند تاریشه که همیستسختش ن

موهام بره تو چشمم.

یدونم کردم اونم نمی اما خوب اغراق میست گفتم چشمهاش معلوم نی میشه که من همدرسته

ین پسر. داشتن ایه ی قشنگ بود اونم برایادی کردم موهاش زی حس مینکه به خاطر ایدشا
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 کهیشد می که من مدتی ستم بود اونم وقتیلی پسر خیه ی پر پشت و خوش حالت برایهمه مو

یه موهام رو حس کم شدن موهام شده بود برام مثل یزش و ریزدم میهمه اش توهم کچل

 گرفت.ی که شبها تا صبح خواب رو ازم میکابوس

.ینم چشمهاش رو ببی خواد درست و حسابی دلم میلی: خشراره

یدید؟ شماها تا حاال چشمهاش رو درست دینم رو چرخوند و رو به ما گفت: ببسرش

 چشمهاشیعنی باال انداخت و گفت: یی. شراره ابرویم تکون دادی نه سری و السا به نشونه من

یه؟چه شکل

 خوش حالتش پنهون شده بود. موهاش...ی که پشت اون موهایی صورتش افتادم و چشمهایاد

.یین پایخت مثل آبشار ریقتاا کلهش رو برداشت حقی پر پشتش... وقتیموها

 موهاش پنهونش کرده.یر چشمهاش چپوله که زید حرص گفتم: شاپر

 حدسه.یه باال انداختم و گفتم: فقط ی شونه ایع هول شدم. سریکم و السا بهم نگاه کردن. شراره

.ید دونم شای: نمشراره

 حوله برداشتم و بهیه مزاحمش نشدم. یگه و تو فکر فرو رفت. منم دید به چونه اش کشدستی

.یرون شراره زدم بیهای فرار از پر حرفی حمام اما در واقع برایبهانه 

 کهیکردم رو میم سعیت و دستم رو همون باال رو بالشت ول کردم. نهایدم به صورتم کشدستی

 مامان که آرام..یکنواخت ی خراب نشه. مخصوصاا صدایی صدایچ توسط هیرینمخواب ش

.یافتادآرام.. از دهنش نم
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یگه باالمون من رو از خواب شبانه انداخته بود دی مزاحم طبقهی یه همسای کافی اندازه به

 خواستم خواب ظهرمم از دست بدم.ینم

 ذاشت؟ی مگه مامان ماما

 بود تا مامان شروع کنه به گفتن چند تای کافین گفتم و همی اوهومیه ساکت کردنش برای

 کردم و درییدش و فقط با همون اوهوم گفتنها تایدم ازشون نفهمیزیدستور پشت هم که من چ

 بپردازم.یبام خواب زی مامان ساکت شد و به گمونم رفت و من تونستم به ادامه یتنها

 کردمی سعی رفت تو سرم. هر چیخ زنگ خونه مثل می خواب نشده بودم که صدایر سهنوز

.یومد زنگ می توجه باشم نشد. بالشتم رو گذاشتم رو سرم اما بازم صدایبهش ب

 اوردم و داد زدم.یرون بالشت بیر رو از زسرم

... مامان....ید در رو باز کنیکیتون.... بابا ین: مامان ... السا.... آرممن

یین اومد و نه زنگ در قطع شد. ناچاراا از جام بلند شدم و از رو تخت پای از کسیی نه صدااما

 وقتم و صرف غر زدن کنم و خوابم رو بپرونم به اخم کردن با چشمینکه ای و به جایدمپر

بسته اکتفا کردم.

یه؟ داد زدم: کیدم در که رسجلوی

-: خانم شمس...

 پشت در؟یبه؟ چشمهام و باز کردم. مرد غری زور البه
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 کردم و بایدا پید چادر گلدار سفیه به دور تا دور اتاق انداختم و کنار مبل تک نفره ی اجمالنگاه

 چونه ام سفتش کردم بایر دست زیه قدم رفتم سمتش و برش داشتم و انداختمش رو سرم و با یه

از نباشه و در خونه رو بیدا چادر که پیر به چشمهام و موهام و فرستادم زیدم کشیگهدست د

کردم.

 که پشت در بود. سرم رو باال گرفتم و چشمم خورد بهی خمارم و دوختم به پسرچشمهای

 خوش حالت.یخرمن موها

.ید باال پرابروهام

 کرد؟ی کار می چینجا ااین

 تونستمی نشده بود. اما با اون مغز خواب رفتم میدار مست خواب بودم. مخم هنوز بهنوز

 کرد. سرش وی. از سر تا به پا و رو پاها مکثید بدم که چشمهاش رو کل بدنم چرخیصتشخ

 لبش.ی نشست گوشهیبلند کرد و پوزخند

 رفت تو هم.یشتر پوزخند متنفر بودم. اخمهام باز

ین؟ داشتیشی تحکم گفتم: فرمابا

ی کرد تا از جلویت و به باال هدایشونیش پی روی حرکت موهایه رو باال برد و با دستش

چشمهاش دور بشه. چشم منم همراه دست و موهاش رفت.

 بدم و بعد موهایص رو تشخی ایره و تیده خوش حالت و کشی تونستم چشمهایه چند ثانبرای

 خودشون.یه اولیدوباره برگشتن به جا

.یست حداقل مشخص شد که چپول نخوب
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 که از هم بازیی کرد که باعث شد حواسم رو جمع کنم و دوباره اخمهای تک سرفه ایه آیدین

شده بودن رو تو هم گره کنم.

 باشه.ینجا ما ای خونهید فکر کنم کلید: ببخشآیدین

.ید باز و ابروهام باال پرچشمهام

 مردم رو داشتهی خونه ید که کلیم آقا؟ مگه ما دزدی چیعنی گفتم: ی ناگهانیت عصبانیه با

 چسبه.ی وصله ها به ما نمین آقا ایید بفرمایم؟باش

ینا خواستم بگم که مادرم ای نبود. مین خانم منظورم ایر گفت: نخیع شد اما سریشتر بپوزخندش

.ید داشته باشید ندارم االن پشت در موندم. فکر کنم شما کلید و من کلیرونرفتن ب

 االن خدمتتونین اجازه بدیم دارید ما شاه کلیه پدرم دزدی گفتم: بله چون حرفهی عصبدوباره

.یارمم

 فرو کردم تو صورتش. لبخندش رو به زور جمعیز تی چشم غره یه درهمم رو با ی اخمهاو

 ذارنی خونه رو مید. به منم زنگ زدن گفتن کلیرونکرد و گفت: مادر من با مادر شما رفتن ب

 شما.یشپ

.یچید توسرم پی صداها و کلمات محویه باز موند. یمه ندهنم

... اپن... "ید... کلیرون" ما... ب

 لحظه...یه کج کردم و دستم و باال آوردم و انگشت اشارهام رو نشونش دادم و گفتم: سری
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. بله ...ینم در اپن رو ببی عقب که بتونم از جلویدم خودم رو کشیکم رو گرفتم و در

 روید اپن برداشتم و اومدم دم در. کلی رو از روید گفتم و رفتم کلید ببخشیه اپن بود. ی روکلید

.یدتون کلییدباال گرفتم و گفتم: بفرما

 گفت: ممنونم.جدی

 گنده اش کردم و از فکر برخوردی به دستهای نگاهیره و بگیدش رو باال آورد که کلدستش

 ها رو ول کردم.ید کلیکم دستش نزدیدندستش بهم قبل از رس

 لحظه هولیه بود که شده بود. اونم تو ی ها رو ول کردم اما خوب کارید زود کلیدم فهمخودمم

یل و متماین زمیک نزدی حد فاصلیه خم شد و تو یوفته نین ها رو زمید کلینکه ایکرد و برا

.ید رو تو هوا قاپیدسمت من کل

 گرفتش.یول کردم. ای انداخته بودم و به حرکتش نگاه میین رو پاسرم

 بهش چشمید برگشت بای حرکت قشنگش. مطمئن نبودم وقتی چشمم بهش بود و حواسم پهنوز

 بشم.یال خی به خاطر حرکت قشنگش بیا کردنم از خواب ناز و یدار بیغره برم برا

 که اخمهامی کردم جوریز داره. چشمهام رو ریر تو بلند شدن تاخیدم نگاش کردم ددوباره

یشه؟ پسره بلند نمین تو هم رفت. چرا ایشترب

 صورتش نگاه کردم. نگاهش و صورتش سمت پاهام بود. پاهام؟به

یری جلو گیش زدن احتمالید و رو پاهام درستش کنم و از هر گونه دیرم چادر و بگیین پااومدم

 گشتمی میین دنبال چادر تو قسمت پای دونم چرا. هر چیم گرفت نیکنم اما دستم به چادر نم

 ازش نبود.یخبر
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ی بود و حتید پاهام که بدون چادر در معرض دیدن خم شدم و با دیع چشمهام گرد شد و سریهو

 شده بود دهنم باز موند و علتیان نمایشتر بیلی از اون با وجود شلوارک تا زانوم خیشترب

.یدم پسره رو فهمین ایرپوزخند و تاخ

 و زل زد بهم.یستاد از جاش بلند شد و روبه روم اینه بودم که با تومأنیومده به خودم نهنوز

 توپ بهش رفتمی چشم غره یه یارم خودم بی به روینکه و بدون ایدم خودم رو پشت در کشیکم

ید؟ نداری امریگهو گفتم: د

 تکون داد و گفت: نه.سری

 حرفها بود.ین بکنه اما نه کودن تر از ای عذرخواهیا تشکر و یه ید نگاش کردم که شایکم

یر دادم به در. دستم و از زیه تو خونه و در رو بستم و تکیدم خودم رو کشی بدون خداحافظمنم

 خفت شدهام برداشتم.یچونه 

 کرده بودم.یو حمام بودم و شیروز شکرت که دیا رو خم کردم وبه پاهام نگاه کردم. خداسرم

 افتادم.یز حرف عزیاد

ههدا پا ههدا"یین" باال ال   وا 

 بودمیده لحظه ام بود. باال رو انقدر سفت چسبین باز که مصداق بارز ایین باال پوشونده پایعنی

.یان عریو غافل از پاها
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یه داشت. حاال یده ناراحت شده بودم اما غصه خوردن فایلی خینکه باال انداختم. با ای اشونه

 همه جا جار بزنه که.یره نمید،بار د

 نگاه کردم. دلم خوش بودیزی آبرو ریه ماین رو از سرم برداشتم و به ایک کوتاه و کوچچادر

 خانم بوده.یا ظاهراا که با چادر سونی؟خودم رو پوشوندم. اونم با چ

ینم همی بودم برای رو گوله کردم و پرت کردم همون جا که بوده. از دست چادر عصبانچادر

 مبله.یین کردم مجازاتش ول شدن و چروک شدن همون پایفکر م

 چرا بایمدونم کرده بود. لبهام جمع شد تو هم. نیر پاهام گی افتادم که جلویدین صورت آیاد

 لبهام خود به خودین بودم اما چرا ای اون عصبانیرهی به شدت از دست خودم و نگاه خینکها

 بخندم اما دستیمی عظی سوتین که بخوام به همچیشد. باورم نمیومد کش میرونبه سمت ب

ی بعدش با تک سرفه ایع کردم. که سری بلندی بار بعد مدتها تک خندهین اولیخودم نبود. برا

 خنده نداره.یی آبرویجمعش کردم. به خودم اخم کردم. دختر خجالت بکش. ب

ی خوابم رو برم اما با سر و صدای ادامه ید تو اتاق و خودم و رو تختم ولو کردم تا شارفتم

هب دوباره، حرومم شد. ی یههمسا  باال خوا

 ویشگی همی اداهای حوصلهی که تو کلس حتی کرد. اونقدری امروز سرم به شدت درد مکل

 من چراینکه کنم علت ای مدام دخترها رو هم نداشتم. واقعاا درک نمی شخصی هایکنجکاو

ی به درس عربی دوست پسر داشتم چه ربطیا تا حاال عاشق شدم یا آینکه ایاازدواج نکردم 

 کنه.ی اونها میادگیری به بهتر ی چه کمکینکه ایاداره و 

ال حال خوبی می که سعیشه همبرعکس ی کردم خونسرد جوابشون رو بدم اما امروز اص

نداشتم که بخوام دل به دلشون بدم.

 که امروز رو بدون دخالتیشم و ممنون میست همون سوال اول گفتم: امروز حالم خوب نسر

.یم بگذرونیتون عشقی زندگی مشاوره ی طرح سواالت برایا من ی شخصیتو زندگ
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 اونقدر حالم رو درک کردن که تا اخر ساعت کلسیا ید شکر اونقدر شعورشون رسخدارو

.یدن نپرسیسوال اضاف

ی کنم. خالی کردم ذهنم رو خالی می برگشت تو اتوبوس چشمهام رو بسته بودم و سعیر مستو

 حال به شدت روین که به من ربط نداشت و در عی از مشکلتی. خالیتی همه نارضایناز ا

 داشت.یر تاثیمزندگ

 کم جون پالتوم پناهی هوا به گرمی فرو بردم و از سردیبم شدم. دستهام و تو جیاده اتوبوس پاز

 .. برف....یخبندونبردم. من عاشق سرمام. 

.ی خودتم سرد شدی که سرما رو دوست داری اونقدریگه مالسا

 من کو؟گرمای

 داشتهی گرما و شوری زندگیکنم حس نمیگه فکرم پوزخند زدم. گرما؟؟ مدتهاست که دبه

 که همه تمامی. نه وقتیاد چرت به نظر میه که دوست داشتم در نظر بقی رشته ایباشه. نه وقت

 کهی اضافه وزنت. نه وقتیلو ک4 به یچسبن و میکنن رو ول میت و روحی فکریاتخصوص

 کهیرم رو بگیکم برادر کوچی که جلوینکه درد من ایتمام ذهن مادرم شوهر دادن منه و همه 

 پسر و مشکلتش و طرز حرفین و ترس از نشون دادن ایه؟ رفتار درست چیقتاابفهمه حق

.یم زندگی بشه همراه همه ید که شایبه آدم غریه احترامش به یزدن ناجور و ب

 جلوه اشونیک جور سرد بمونم و مشکلتمم با سرمام منجمد کنم و کوچین دادم همی مترجیح

بدم.

 ازش نبود. به ساعت نگاهی مرد منتظر نگاه کردم. امروز خبریشگی همی کوچه به جاسر

 اومدنش.یکردم. زود بود برا
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 انداختم. قدمهام سست شد. چقدر دلمیق به آالچی شدم. نگاه آرزومندیاط انداختم و وارد حکلید

.یشد و تو سکوت چشمهام رو ببندم و خودم رو رها کنم. اما نمینم بشینجا خواست ساعتها ایم

 ملکیق آالچین کردم ای عادت نکرده بوم. مخصوصا که فکر می خونه اونقدرینهنوز به ا

 و ...یهشراکت

.یشد لذتش کم ماز

یشه که همیی انداختم و به محض باز شدن در موج صداهاید ساختمون باال رفتم و کلی پله هااز

 تو گوشم فرو رفت.یرمشون بگیدهدوست داشتم ناد

 و پا تو خونه گذاشتم. یدم کشیقی شد تو هم. نفس عمیده کشاخمهام

 نهی نه پول درست و حسابینی برام؟ نه ماشین کار کردی هان؟ چین دادی: شما به من چآرمین

 هم کهی شام و ناهار درست و حسابیه. یدین میر گی هیرون بیرم. با دوستامم که میسرگرم

 بره.یین از گلومون پاین ذاری. تازه همونم نمی تکراری همه اش همون غذاهایدینبهمون نم

.یم. همه پدر و مادر دارن ما هم داریدم خدا برهخسته شدم ب

 نشسته بود وین زمی رویزیون بابا که رو به تلوی جلوین رو آروم پشت سرم بستم. آرمدر

ی خم شده بود سمتش و با صورت قرمز شده هوار می بود و کمیستاده ایوار داده بود به دیهتک

 کرد بای می بهش و سعیره بود. مامان سمت راستش بود و خیدهکرد. واقعاا انگار افسار بر

 شدن به بابا دور کنه.یک به عقب هولش بده و اون رو از نزدی کماسزور و التم

 بابا....و

 شده بود بهیره به اشک نشسته خیی افتاده، با چشمهایی صورت درهم، کبود شده، با شونه هابه

یش زندگی یوه براش قائل نبود. به می احترام پدرانه ایچ که پسرش بود اما هیجوون نوجون
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 دادی پدرخسته مین با بزرگ شدن قدش زور و بازوش رو نشون ای کرد که چه جورینگاه م

.ید طلبی میف جنگش حریو برا

 رو از گردنم در آوردم و همونیفم و کیدم کشی و خسته چشمهام و رو هم فشار دادم. نفسبریده

 کرد با قسم دادن وی می مامان که سعی توجه به التماسهای. بین در پرتش کردم زمیجا جلو

 آب خنک برداشتم ویوان لیه و مهار کنه به سمت آشپزخونه رفتم و ینقربون صدقه رفتن آرم

 و پر غم وی اشکی لبهاش. چشمهای رو گرفتم جلویوان بابا رفتم و خم شدم و لسمتتند به 

.ید رو با دست گرفت و سر کشیوانخسته اش رو دوخت به من و ل

 جداش کردم. با دست محکمین مامان و گرفتم و از آرمی حرکت بازویه جام بلند شدم و با از

.یرون و با تحکم گفتم: گمشو بین آرمی ینه به سیدمکوب

 برن.ید باینا رم. چرا من برم؟ ای اش رو جلو آورد و گفت: نمینه شد جلوم و سشاخ

 همه سال خرجت روین اشاره کرد. دندونام و رو هم فشار دادم و گفتم: اینا دست به بابا ابا

 نداشته باش. خجالتی کارینا خواد بکن. با ای دلت می هر غلطیرون برو بی؟. ناراضیدنکش

 کردن که تو پسرشونی چه گناهی؟ لرزونی می جورین رو ایرمرد پیرزن پین تن ایکشینم

ی خواهیاده در قبال زی ایفه وظیچ هینا برگرد. ای... برو هر وقت آروم شدیرون برو بی؟شد

.یرونتو ندارن. گمشو ب

.یادی خونه زین اصل؟ خودتم تو ای کاره ای دست محکم هولم داد و گفت: برو بابا تو چبا

 تر از من بود.ی قویلی کردم آروم باشم. از لحاظ زوهر بازو خسعی

. ممکنه فشارش افتاده باشه. برو تا همیست. بابا حالش خوب نیرون برو بین تر گفتم: آرمآروم

 هم بابا. برو...یخودت آروم ش
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یه رفتن از خونه یرون و قبل از بید داد چرخیه به من و بعد به بابا انداخت و با یشی نگاه آتیه

 برگشتم سمت بابا. به زور ازیع زد و در و هم محکم پشت سرش کوبوند. سریلگد به جا کفش

. رفت که ما اشکهاشیدم اشک و رو گونه اش دی . گوله ییجاش بلند شد و رفت سمت دستشو

.یمنیرو نب

.یزد گوشه نشسته بود و آروم آروم غر میه مامان

 پسرش.یا. شوهرش یه مامان طرف کیدم وقت نفهمیچ همن

یکم ید برداشتم. به سمت اتاقم رفتم. باین رو از رو زمیفم و سست به سمت در رفتم و کآروم

ی یقه دونستم تا چند دقی کردم. می شرح حال گفتن مامان می و خودم رو آماده یشدمآروم م

یب کنه و عجیف داستان رو اون جور که خودش دوست داره تعریز ریز تو اتاق تا ریاد میگهد

 عشقیدوم تر بود. نمین قضاوت رو گناه تو سمت بابا سنگی ترازویشتر وقتها کفهی بینکها

یگفت کرد بازم مامان می همه مون رو لهم مین که بود آرمی هر چی نه ولیامادرانه بود 

جوونه و سرش پر باد.

 سر پر باد هم خودش و هم ماها رو به باد بده.ین ایدم ترسی مآخر

 رو در آوردم وصلیم دورم. هندزفریختم لباس عوض کردم و موهام رو باز کردم و رسریع

 رو گذاشتم تو گوشم تا موقع حرف زدن ویهاش لباسم رد کردم و گوشیر و از زیمکردم به گوش

 مامان به آهنگ گوش بدم و آروم بشم.یگلگ

 شدم.یره خیاط پنجره نشستم و زانوهام رو گرفتم تو بغلم و به حی لبه

ی. صدایشنیدم بعد مامان اومد و شروع کرد به حرف زدن. به زور صداش رو می یقه دق2 دو

 گم شده بود.ی کلمات آهنگ محلینحرفهاش ب
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یده پوشیرون که لباس بیدم کلم خواننده تو تنم رسوخ کرد. زمان و گم کردم. بابا رو دآرامش

.یرون رد شد و از خونه رفت بیاط. از حیروناز ساختمون زد ب

 خواننده و گروهش....ی آواز محلی و صدای و ساز محلیقی موسی هم صداباز

 بهیره زد و من خی خودش حرف می شد. مامان هنوز داشت برای میک داشت کم کم تارهوا

 و پژمانیرفت تند جلو میدین و پشت سرش پژمان وارد شدن. آیدین باز شد و آیاط. در حیرونب

ی میش توجه پی بیدین زد و آی کرد. ظاهراا در حال بحث بودن. پژمان حرف میدنبالش م

 و بازوش رو گرفت به سمت خودش برگردوند وید رسیدین پژمان به آچیقرفت. جلوتر از آال

 بود. پژمان بازوهاش رویگه سمت دیک. سرش یکرد نگاش نمیدینبه حرفهاش ادامه داد. آ

 و کلفه با حرکت دست وید تو موهاش کشیگرفت و تکونش داد. مجبور شد نگاش کنه. دست

 به پژمان گفت.یزیسر چ

 بحث سریا و یگفت می چیدونم آروم سر شو تکون داد و شمرده شمرده حرف زد و نمپژمان

 سرش رو تکون داد ویدین حرف زدن مداوم پژمان، آیقه دق5 که بود بعد ی بود. هر چیچ

 تکون داد و دستش رو انداختی رو قبول کرد که هر دو آروم شدن. پژمان سریزیانگار چ

 حرکتش داد.تمون و به سمت ساخیدینپشت آ

 غلظت؟ین کردن. اونم با ای صحبت می دوتا در مورد چین ایعنی بود. یب عجبرام

 سمت مامان...یدم توجه به اونها چرخبی

ی می بود وقتین همیشه مامان نبود... چشمهام و رو هم گذاشتم دوباره ناراحتش کردم. هماما

 رفتمی مید رفت. حاال بای و از اتاق میشد کنم ناراحت می نمی به حرفهاش چندان توجهیدد

 که مختصیزی. اما نه با اخم و چشم غره. با لبخند. تنها چیاوردم و از دلش در میمنت کش

 و موارد خاص و نادر بود.بابامامان و 
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 به موهامی. دستیز رو گذاشتم رو میل رو از تو گوشم در آوردم و موبای جام بلند شدم. گوشاز

 کج.یشتر جون و بی لبخند بیه کردم لبخند بزنم. ی و سعیدمکش

 از اتاق خارج شم.ی کردم پر انرژی دادم و سعیه به خودم روحینه و تو آیدم کشیقی عمنفس

 مامان رو بلند کنم. پس هنوز مهارتم رو از دستی خنده های تونسته بودم صدایقه دق10بعد 

 تعجب داشت.ینداده بودم. جا

 تونستی دلسوز رو می نقش دخترایشتر. خدا رو شکر السا بیدم کشی اومدن السا نفس راحتبا

 کنه تا من.یباز

ی بود. دلم سرگرمی مزخرفی جام بلند شدم و حوله به دست رفتم تو حمام. روز پنج شنبه از

 اومدم السا با تلفنیرون در کار نبود. از حمام که بی اما خوب سرگرمیی خواست نه تنهایم

 زد.یحرف م

یم؟ بریم: آره بابا ما کجا رو دارالسا

............. :-

.ی: آقامون رفتن مهمونالسا

.................. :-

.یشد خوب.... دلم که خوش می رفتم ولی تعارفم نکرد بهم. درسته که من نمیه. یا: آره کوفتالسا

.یاریدا هم با خودتون بی. خوردنیم بخندیم جن و روح ظاهر کنیاین و گفت: آره بید خندبلند

.ید نکنیادخرج ماها رو ز
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ی با کید زدم بای. هر چند حدس میکردم و کنجکاو نگاش میگرفتم حوله نم موهام رو مبا

 بود؟ی چی مهمونیهیحرف بزنه اما قض

ی؟ رفتن مهمونیا: کیدم رو که قطع کرد پرستماس

.یدین نگام کرد و دمغ گفت: پژمان و آبرگشت

 باالو عجب...ید پرابروهام

ین؟ بریخواستین: بعد شما هم ممن

 رو باز کرد و گفت: تنها که نه. تو همیشش رو بلند کرد و شونهاش رو برد باال و نسرش

 خوب.یومدیم

 گرد شد.چشمهام

 کارم مونده بود کهیک ین همی؟ چیگه دی پسرا برم مهمونین: من به گور خودم بخندم با امن

 همه سال انجام بدم.ینبعد ا

 پژمانم باهامون بود.یم تازه تنها هم که نبودیشه بار که هزار بار نمیه: خوب حاال السا

".یدین ذهنم گذشت " و آتو

ین همچی برای کنی پوشوندم. فکر می خودم رو میشتر بید چون پژمانم بود بایگه: همون دمن

 افروز سرش کرده بود.ی خواستگاری چادر گلدار مامان خوبه؟ همون که برایمهمون
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 من انداخت و بعد که نگاهش رفت سمت لب کج شده ام رو بهی جدی یافه نگاه مات به قیه السا

 گفتم نه مایزی چیه خنده و گفت گمشو تو هم. حاال من یر پق زد زیهو باال رفتم یباال و ابرو

 دعوتمون کردن.ی نه اونا حتیمرفت

 شدم.یدن تکون دادم و مشغول لباس پوشسری

.یین پایان: بچه ها دارن مالسا

 همه اشون؟یگی؟ ها رو می سمتش و گفتم: آپاچبرگشتم

.یارن رو هم بیدا رو باز کرد و گفت آره همه اشون قراره آیشش دوباره نالسا

.یشد موضوع داشت جالب منه

 چرا؟یگه: اونو دمن

 اونیشن ساختمون جمع می دخترای همهی و گفت: خوب زشته وقتید به موهاش کشدستی

 تنها تو خونه بمونه.یچارهب

 که پنج شنبه رو تویست بدبخت تر از ما نیچکی هیاد باال انداختم و گفتم: خوشم می اشونه

خونه بمونه سماق بمکه.

 رو آوردن. من موندمیفشون گروه ارازلم تشریزم خودم بری برایی چایه من لباس بپوشم و تا

 تا6-شش 5 ین کردن. ما همی با هم سر می تا خانم تو اندرون15-10 یم قدی زمانهایچه جور

 کرد.ی سر و صدامون همه رو کلفه میشدیم جا جمع میه یدختر وقت
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 و ببرم تو اتاقیزم بریی تا چا6 یی چایه ی اومدن دخترا اونم با سرو صدا مجبور شدم به جابا

.یمون به قول شراره مقر فرماندهیا

 تنقلت بود. نشسته شروع کردن به بحث کردن و چرت و پرتیلون نایه هر کدومشون دست

ی. خود به خود با لبخند نگاهشون مید آروم نشست و نخندیشد وقتها از دستشون نمیگفتن. بعض

کردم.

یک شیلی. بعد خیزی چیه زد و گفت آهان ی شراره تو هوا بشکنیهو که یم بحث بودوسط

 که سری پس کله اش جوریدبرگشت سمت مهرانه که کنارش نشسته بود و محکم با دست کوب

بدبخت پرت شد جلو و خودشم خم شد.

 مغز مهرانه جا به جا نشده باشه. مهرانه خودش روینیم ببیا یدم بخندیدم مات مونده بوماها

 خنگ؟ی دخترهی شدیوونه عقب و با بهت گفت: دیدکش

 منم.یکنه که اخم می بود معموال اونید کرد که ازش بعیظ اخم غلیه شراره

 عقل تو سرتیکم دختر؟ یکنی میابون کوه و بی خفه. چرا ملت رو آواره یکی: تو شراره

یست؟ن

 لوچ شده نگاشی دست به سر با چشمهایج رو با دلستر قورت دادم و به مهراوه که گلبخندم

 شدم.یره کرد خیم

 من موضوع رویر غی کردم اما ظاهراا کسی شراره رو درک میت حرف و عصبانکامل

نگرفته بود.

ی؟ چیعنی به تک تکمون انداخت و دوباره رو به شراره گفت: ی نگاهمهرانه

یدونی؟ تو نمیعنی باال انداخت و گفت: یی ابروشراره
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 نه تکون داد.ی سرش رو به نشونه مهرانه

یرون؟ بی هفته از خونه رفتین اینم کرد و گفت: ببی پوفشراره

 خالهامی خونهیم بارم رفتیک شام یرون بیم بار رفتیک تو فکر رفت و گفت: آره دوبار مهرانه

.یناا

 رسماا غاز چرونده پس.یچاره تاسف تکون داد و گفت: بی به نشونه ی سرشراره

 گذاشتم و گفتم: مرهد منتظر،یین دلسترم رو پای بطریدم پر سوال مهرانه رو دی یافه قوقتی

 هم منتظره.ینجاا

 شد و گفت: بذار منتظر باشه خودشوینه اخماش رفت تو هم دست به سیهو نگام کرد و یج گیکم

علف کرده.

 من دوستش ندارم.یه؟ کنار و گفت: خوب چید رفت که دوباره بزنتش که خودش رو کششراره

بمنگیم شناسی خراب و دل داغونت رو می پر حرص گفت: بله ما همه کلهشراره اچل  تو اون 

 ساله علفت کرده.4 که ی همونیرو دوست دار

 با حرص گفت اون من رو علف نکرده.مهرانه

ین ایدی هنوز نفهمی؟ براش صبر کنی خوای می: نه پس من رو علف کرده. آخه تا کشراره

 خوره؟یآدم به دردت نم

 من دوستش دارم.یفهمی،: شراره تو نممهرانه
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 احمق...ی تویگه دی پر حرصتر گفت: بس که خنگشراره

.یشه میاد زیهاشون بخواد ادامه بده کم کم دلخوری جورین همدیدم

 تو رو دوستینجاییم ما که ای و رو به مهرانه گفتم: مهرانه جان همه یدم حرفش پروسط

 که تو به شهرامی که حسیم کنی. ماها درک میم هستیزم کامل همه چیان تو جریباا. تقریمدار

. ما ازیقه حقایبینیم که ما میزی ما سخته اما چی باشه. درک علتش برایق عمیلی خید شایدار

 کهیی ما کارهایبینیم رو نمیهاش. درسته که ما خوبیم کنی سوم به ماجرا نگاه مشخص یهنگاه 

 اما باور کن.یم کنی که تو وجودت کاشت رو درک نمی حسینیم بیبرات کرد رو نم

 کنندهیج گی رابطه ین که تو وسط ایزی چی به قشنگیبینیم میرون که ما از بیزی کن چباور

.یست نیبینیم

یمها اونم به خاطر تحریم سال آخر رو کمتر در ارتباط بودیه ین ای ساله که باهاش دوست4 االن

 کرد.ی داشت تابلوت میگه آدم دین. چرا؟ چون ای که با خانواده ات داشتیریهاییو درگ

 چند شب رو بدون فکر کردن بهشیقتاا تا االن حقی تمومش کنی که قول دادی اون روزاز

یدی؟خواب

 بهم کرد.یرکی زیر زنگاهه

.یدی از فکر اون نخوابی رو خالی شبیچ. تو هی شبیچ زدم و خودم جواب دادم: هی آروملبخند

 اون پر شده؟یاد لحظه هات با ی وقتی نگاه کنیت با ذهن باز به زندگی خوای میپس چه جور

 دوستتید تلخ رو بهت بگم. شهرام شایت تونم واقعی می ولیستم نی احساساتیاد من زببین

 دونهی. چون میده کنم مطمئنه که تو رو از دست نمی حس میدونم نمیی جورایهداشته باشه اما 
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. خودتی. به خواستگارات جواب رد دادیدی همون طور که تا حاال جنگی جنگیتو براش م

 ذره همیه ی باهات نداشته باشن اما حتی تا کاری خوندن مشغول کرددرس یرو به بهانه 

. چرا؟ی خونیدرس نم

یاد فاصله اتون اونقدر زینتون و اونوقت موانع بی ارشد قبول بشی ترسی. می ترسی مچون

یگم؟. درست نمی تصور بودن کنارشم بکنی نتونیبشه که حت

 خم کرد.یشتر رو بسرش

 گرفتم و ادامه دادم.نفسی

ی عمر میه عمره یه سال 4 نکرده. ی اون کاری که تو براش تلش نکردی اونقدرین: ببمن

 کار کرد؟ی دونه. اما چیه فقط یلی گم خی بکنه. نمی حرکتیه تونست به خاطر تو ی می؟فهم

.یچیه

 اونی که به زور پول و پارتی ردیپلم دیه اما یره بگیپلم تونست درس بخونه. حداقل فوق دمی

رو پاس کرده...

 تکون دادم.سری

ین. ای تونست بره سربازی میا. ی داریسانس که تو لی اونم در حالیست جالب نیاد: زمن

 اونم نرفت. چرا؟ی. ولیاورد سالم اضافه م2 یجور

.یگیره رو میش. باباش گفته معافی بره سربازیخواد گفت: نمیر و سر به زآروم

 زدم.یز لبخند ریه کرد و من فقط ی لبیر زی پر حرص غرششراره
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 گرفتنی طول بکشه؟ اصل مگه معافیگه چند سال دی معافین گرفتن ای کنی فکر می؟: تا کمن

یاست؟ راحتینبه هم

یه دست و پا کنه؟ قراره اگه ی کاریه تونست ی سال نم4 ین ای. تویم گذری مینم از اخوب

 از باباش؟ ازیره؟ بگی دادن خرجت رو از کجا و کی شدن و اوکی راضینادرصد بابات ا

 که بهتره.ی بابات باشی خونهیه؟حقوق باباش؟ خوب چه کار

 دختریه. سن تو مناسبه چون یست اون خوب نی براین و اید هم سنیقا بر اون سنش. دقعلوه

 کردنشه.ی پسر؟ تازه اول جوونیه فهمه اما ی از سنش میشتر بیشههم

 اثبات کردن و از نو ساختنی برایدونم دار شده اش بگم که میحه خوام از غرور جری نمدیگه

.ی از دخترها رو زده و تو هم خبر داریلیغرورش با اون زبون نرمش مخ خ

. یومد صداشم در نی زانوهاش رو بغل کرد و حتآروم

 کردم مهربون تر باشم.سعی

 دوستشیلی خی بودیرستانی دبی وقتیادمه ی؟ چید کنار. امیم ذاری: حاال شهرام رو ممن

 وقت فراموشت نکرده.یچ که اون هیداست. پیداشت

 کرد و پر حرص گفت: اون مال اون زمان بود. مامان من و مامان اون خرابش کردن.اخم

 ندارم.ید به امی حسیگهبعدم که رفتم دانشگاه و شهرام اومد. د

 آخه دلتی؟ نداشته باشی حسیچ کنه و هی هنوزم بهت فکر می بدونیشه مگه میشه؟: مگه ممن

 سوزه؟ به خاطر تو درس خوند به خاطر تو کار کرد. به خاطر توی نمیتیم ی بچهین ایبرا

 و اونو واسطهین بوده صبر کرد. کم ایت تو زندگی ایگه دونه کس دی مینکه با وجود ایحت

 کردم.ی روزم معطلش نمیه دوست داشت ی جورین منو ایکی اگهگرفت؟ باور کن 
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ی که میشه می هفته ایک. من ینه نظر ببیک که هنوزه تو کوچه منتظره تا بلکم تو رو هنوز

.ینمشب

 نطقش باز شد.شراره

 تایمونه. بدبخت ساعت و روز از دستش در رفته انقدر سر کوچه منتظر میبینمش: منم مشراره

.ینه شفته رو ببی دختره ین نظر ایهبلکم حاجت روا بشه و 

.یین حرص اما آروم دستش و گذاشت رو سر مهرانه و فشار داد پابا

 همه مون رو به خنده انداخت. مهرانه هنوز تو فکر بود. فکر کنمیکه جالب بود جورحرکت

یک ینکه ای باشه برای تلنگریه حرفهامون ید بار به شهرام فکر نکنه. شاین اولیامشب برا

 فکر کنه.ید به امیبارم که شده جد

ید. شاید کنی میتش خوب چرا اذیچاره از حالت مهرانه دلش سوخت و گفت: گناه داره بالسا

.یست رو دوست داشته باشه زور که نید تونه امیواقعاا نم

 پسر خوب وین همچیه تونه ی اتفاقاا زورم هست. از کجا میست؟ گفته نی تند گفت"کشراره

 شوهر. همه که مثل توی قحطین همه هم دوستش داشته باشه اونم تو این کنه که ایدا رو پییآقا

 فکر کنن خدا براش عروسکیننشو ببیها پوشک پاشونه بعضی که وقتیستنخوش شانس ن

 بشن.وسکشونفرستاده و عاشق عر

ال خجالت کشیین زد و سرش رو انداخت پای لبخند گشادالسا . دوباره همه امونید که مث

.یدیمخند

.یشدا باز می خوند بختش زرتی بود که آدم میزی چی جادو جنبلی وردیه: کاش مینا
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یه به یت شناسیران و ای شناسیخ ام گرفته بود. شراره رو به من گفت: تو اون بساط تارخنده

یاد؟ به کار ما بی؟ بر نخوردییجادو

 بزرگهیه اون کتاب قهوه ای تویدم سرش رو بلند کرد و گفت: چرا اتفاقاا من دیع السا سریهو

 کننی باال چادر سرشون میره شوهر که سنشون داره می بی بود؟؟؟ ام.. دختراینوشته بود. چ

 بود آرام؟یو ... ام... چ

 همه اش خرافاته.ینا گفتم: ایک لبخند کوچیه با

 گفتنیم. از قدیم بدونیم خوای خرافات رو بگو مین که مشتاق شده بود گفت: نه خوب همشراره

 داره.یت تو واقعیشه ریهر خرافات

 بود.یادم گرفته بود. اون قسمت رو ی جدیلی خیدم خندبلند

 سنشون رو بهی جوون دم بخت که به نوعی مشتاقشون نگاه کردم و گفتم: دخترای چهره هابه

 بهیزنن قفل رو مین و ایشینن رن دم در خونه می قفل میه کنن و با یباال بود چادر سرشون م

.یمونن وسط کوچه و منتظر میندازن رو میدش چادرشون و کلیگوشه

 بودهی علیا. اگه اسمشون محمد یه پرسن اسمشون چی ازش میشه که رد می پسر جوونهر

یین که تو کوچه انداختن قفل بختشون رو که زدن به پایدی که با اون کلیخوانازشون م

 بختشون باز بشه وی گرهیشه کار باعث مینچادرشون رو باز کنه. اون موقع معتقد بودن که ا

زود شوهر کنن.

 گفت: عجب.. عجب... چقدر خوبیرون زد بی که ازش برق میی مشتاق با چشمهاشرارهی

یم؟ کنیدا و محمد رو از کجا پی علی چادر گلدار مامانم هستا. ولیگمچقدر خوب.. م
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 نبود؟ی اسم پسرش علیمون سر کوچه قبلسوپوری

: همون که چل بود؟مینا

 اسمش محمد نبود؟ی؟ چیکیه. الکتریست صورتش جمع شد و گفت نه اون خوب نشراره

 بود.یز هیکم گفت: اون مهرانه

یشه می آدمها قرو قاطین با ایاد در بی از کورینکه دوباره گفت نه پس بختمون عوض اشراره

.یشیم بخت میاهس

یرون بی مورد علقه ام روی. از جام بلند شدم و با لبخند رفتم دوباره تو جایدن دوباره خندهمه

 و زلینم صورت بشین عادت داشتم که کنار پنجره به همیمون پنجره نشستم. تو خونه قبلیزدگ

 پنجره بود.ین وجود همیقاا اتاقم دقین آسمون. علت انتخاب ایابزنم به کوچه و 

. دلم بازیدن خندی هم بلند میه گفت و بقی به دخترا کردم. هنوز شراره چرت و پرت منگاهی

ال حرف نزده بود امای میبی اول غرینکه نگاه کردم. با ایداشده بود. به آ  کرد و در کل اص

 و معذب نبود.ید خندیاالن حداقل راحت م

 روشن گذاشتهیاط که تو حیی بود و چراغهایک تاریک شده بود و هوا تار12 یک نزدساعت

.ینم رو ببیق و آالچیاط بتونم کل حیشدبودن باعث م

 باال اومدن ویاط حیب ها از شیاهی کنار در توجهم رو جلب کرد. سیاهی دوتا سحرکت

 و خوبید نور به صورتهاشون رسی دوم هم دنبالش. وقتیاهی و سیق رفت سمت آالچیکیشون

 بودن.یدین شون دادم. پژمان و آیصکه دقت کردم تشخ
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یدا و نا مفهوم. اما پیف ضعیلی البته خیشنیدم دادش رو می زد. صدای می کلفه و عصبآیدین

.یه عصبانیلیبود که خ

 تونست.ی کرد آرومش کنه اما نمی می سعپژمان

ی ینه زد تو سی گفت و دستش رو مدام می به پژمان می چیه با حرکات دست و صورت آیدین

 حملت آروم موندهین ای و مقصر در برابر همه یر بود که پژمان سر به زینپژمان و جالب ا

 رو آروم کنه .یدین کرد با حرف آی می. فقط سعیومدبود و کوتاه م

.یق قدرتش کوبوند به ستون آالچی با همه یدین شد که آی تلشش ضربه ای همه ی یجه نتاما

یع خوردم. پژمان سری کردم تکونی فاصله هم نگاه مین که از ای بود که منیاد شدتش زاونقدر

یگه و دیق دستش رو پس زد و رفت تو آالچیدین که آینهرفت سمتش و خواست دستش رو بب

.ینمش ببیتونستمنم

 بهش و کوتاهی ساعته زل زد2 داره که تو ی چیرون: خانم واال جاتون خوبه؟ اون بشراره

یای؟نم

یزی بابا چیچی نادر گفتم: هیح لبخند ملیه از جام بلند شدم و با یع بلند شه که من سرخواست

.یارم برم براتون بید؟ خوری میوهنبود. بچه ها م

 بودیب خودم عجی بشه. برایدین حال بد آی متوجهی خواست کسی دلم نمی چرا ولنمیدونم

اما...

 رفتنی ایقه دق10 ی خداحافظیک هم موندن و بعد بلند شدن و بعهد یگه ساعت دیم ها نبچه

خونه هاشون.
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 شدم به سقف.یره و خیدم انجام کارهام رفتم و رو تختم دراز کشبعد

 صاحب اتاقی صبح پا به پای اونقدر خسته بود که زود خوابش برد اما من تا دم دمهاالسا

 مجهول تویه سوال . یه کرد ی می بودم و با هر قدم اون که عرض اتاق رو طیدار بییباال

 گرفت. یذهنم شکل م

یزی چیه نداشت. کلفه بودم. دلم ی کوفتیچ کردم. هیین رو باال پایزیون تلوی حوصله کانالهابی

 خواست که آرومم کنه.یم

ی رو باز کردم و بیخچال بلند شدم رفتم تو آشپزخونه. در ی حوصلگی و بیکاری سر باز

یه سرخ از توش در آوردم و یب سیه توش نبود. ی قابل جذبیز. چیدم توش سرک کشیخود

 رو باز کردم.ینتها هدف در کابیگاز بهش زدم و در رو بستم. ب

یب که بهتر بود. سیکاری چشمم خورد به پاکت آرد و ظرف شکر. از بینتها از کابیکی تو

 بشقاب و دستهام رو شستم و دست به کار شدم.یک ینصفه ام رو گذاشتم تو

 به دستورالعمل نداشتم. تندیازی کار رو انجام داده بودم که نین. اونقدر ایگرفتم آرامش محداقل

 حاضریکم کیع ربع مایه کردم و تخم مرغها رو هم زدم و در عرض یتند مواد رو با هم قاط

 و گذاشتمش تو فر.یختمشبود. تو قالب ر

یست پزم چراغ فر رو روشن کنم و بعد بی میک کی بود که وقتین و عشقم ایم سرگرمی همه

 نگاه کنم.یک جلوش و به رنگ گرفتن کینم بشیقهدق

 و زانوهام روینت دادم به کابیه فر. تکی از تو اتاق کتابم رو برداشتم و اومدم نشستم جلورفتم

باال آوردم و خم کردم و کتاب رو گذاشتم روش و مشغول خوندن شدم.

 که دوستین آرمی برایشتر کنم. بی درست میرینی و شیک حوصله ام کی و بی وقت عصبهر

 و ماهای کنی رو درست مینا که ایزنه غر میشه. السا هم همیخورم نمیادداره وگرنه خودم ز
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. در کل فقط ویخوره خونش نمی. بابا هم قند داره و مامان به خاطر چربیشیم چاق میم خوریم

.یشه درست مرمینفقط به هدف آ

 کرد.ی گرفت، پف می داشت رنگ میک صفحه از کتاب رو خوندم و چشم دوختم به کیه

 قسمتش بودم.ینعاشق ا

 حاضر شده و پخته و خاموشش کردم.یکه تو آشپزخونه موندم تا مطمئن شدم کاونقدر

 چقدر دلمیرفتم مدرسه می وقتیادمه جمعه بود و من طبق معمول تو خونه نشسته بودم. روز

 خواست اما االن؟یجمعه م

 کسل کننده است. مخصوصایلی صورت خین ایر که خواب باشم. در غیده بهم حال می وقتفقط

.یی تو خونه تنهایغروبهاش. وقت

 طبقینم دوستش. آرمی. السا رفته بود خونه یم االن که فقط من و مامان تو خونه بودمثل

 حوصله توی طور. من بودم و مامان تنها و بین بود و بابا هم همیرونمعمول با دوستاش ب

خونه.

 اومد.یرون بی برش گردوندم. قالبینی رو در آوردم و تو سیک که سرد شد کفر

.یخچال و گذاشتمش تو یرکس پیه تو یدمشون آروم شروع کردم به برش زدنش. بعد چآروم

 که داشتمی زد. تماس رو که قطع کرد اومد تو آشپزخونه و رو به منی با تلفن حرف ممامان

 درست شد؟یکه گفت: کیشستم کرده ام رو میف کثیظرفها

: آره.من
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ی؟ بریخوای نمیرون: بمامان

: نه.من

: حوصله ات سر رفته؟مامان

: آره.من

یریم میم مدل جواب دادنت. من و شهناز دارین از ایداست رو برد تو هم و گفت: کامل پاخماش

 هم خونه است.یدا. فکر کنم آی که تو خونه تنها نباشیا تو هم بینا مژگان ایباال خونه

 چرا انقدر شبهایدم فهمیدم بود. شایکاری آب رو بستم. بهتر از بیر و شیدم رو آب کشدستهام

 کنن.ی کنن و خواب رو کوفتم میسر و صدا م

یکم تکون دادم و رفتم که لباس بپوشم. مامانم رفت دنبال چادرش و از همون جا داد زد: کسری

.یم بخوریی باال با چایارب

 رو برگردوندم تویکیش رو دوتا ظرف کردم و یکا و برگشتم تو آشپزخونه. کیدم پوشلباس

 وید شهناز جونم رسینا مژگان خانم ای رو با خودم بردم باال. دم در خونهیکیش و اون یخچال

.یم کردن در زدیکبعد از سلم عل

یه؟ حوصلگی همه اش به خاطر بیعنی باالم. ین مطمئن نبودم چرا ایاد زراستش

 داخل.یید باز شد و مژگان خانم با لبخند ازمون استقبال کرد و تعارف که بفرمادر
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ی از تویدا آیم لبخند خوب بنشونم رو لبهام. تو هال که رفتیه رو جمع کردم که یم انرژی همه

 اتاقها وی رو. راهروینا رو گرفته بود. اتاق مامان ایه. اتاق وسطیرون از اتاقها اومد بیکی

 طرح چوب جدا کرده بودن.یزی آویسالن و با پرده ها

.یزه داره و تمی خوبی یقه بود مژگان خانم سلیدا نگاهم رو تو کل خونه گردوندم. پکنجکاو

 شدهیده خودشون به دقت چی تو جایل وسای خونه مرتب و منظم بود. همه یچون همه جا

بودن.

 همهین داد. ای می زدم. خونه اشون بهم حس خوبیف و کیت لبخند از سر رضایه بار این

 کرد.ی میکم تحریداد داشت قلقلکم میزیتم

 زدم بهش که ذوقیح لبخند مهربون و ملیه یدا رو دادم دست آیک کی وقتی خودم نبود ولدست

 بود.یده دی همه اش منو جدیشبزده اش کرد. چون د

ین خونه روحم رو شاد کرده بود که همیزی تمین رو گرفت و برد تو آشپزخونه. انقدر اکیک

یز رو انقدر تمینجا ای کردم. دوست داشتم بپرسم چه جوری می حس خوشحالی خودیجور ب

.یداریننگه م

هگله می ملت همه خونشون مثل گله خونه یگم وقت به مامانم مهر هل   ملت کن بچهیگه ما مث

دارن.

 کجا بود؟یفی کو؟ کثی از ما داشتن. ولیشتر دونه بیک در حال حاضر ینا اواال

یک بود نخواد ی گرفته بود. فقط کافیاد. السا هم از اون یچوند پی ذره کارها رو میه من مامان

.یستم بلد نیگفت رو انجام بده میکار

 مدل مامانم.دقیقاا
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 روز کهیه اتو کنه. بعد یست ازدواجشون به بابام گفته بود بلد نیل کرد اوای میف تعرخودش

 کرد. بعد مامانمی لباسش رو اتو میانهبابام عجله داشت و لباس اتو شده هم نداشت داشت ناش

 داد ممکنه لباس رو نابود کنه رفته ازش گرفته و خودش اتو کرده. کارش کهیکه احتمال م

ی؟ اتو کردی چه جوری بابام متعجب گفته: تو که بلد نبوددتموم ش

 بود که مجبور شد لباسها رو اتو کنه.ینگونه که از اول بلد بوده. و ایومده موقور نمامانمم

.یشه برابر اصل مامانم می ها کپینه زمین تو ایی وقتهایه هم السا

: شراره کجاست؟یدم به شهناز جون پرسرو

.یزم عزیفته گفت: شیانداخت که چادرش رو دور گردنش می جون در حالشهناز

ینا مژگان خانم ای خونه یم آهان بسنده کردم. مطمئنم اگه بفهمه ما اومدیه تکون دادم و به سری

 بزنه.ی دختر حاضر بود از کارش به خاطر فضولین. ایکنهخودش رو خفه م

 ظرف که توش علوه بریه با یدا به سمتمون اومد و پشت سرش هم آیی چاینی خانم با سمژگان

 ما وی جلویز می رو گذاشتن رویلشون هم گذاشته بود اومد و هر دو وسایرینی من شیکهایک

 ما نشستن.ی مبل دونفره رو به رویهخودشون رو 

 خوش و بش کردن و حال و احوال، منم از فرصت استفاده کردم و چشم گردوندم دور تایکم

.یک بود و شیبا زی سادگیندور خونه. در ع

 سمتشون و با استفهام گفتم:یدم مژگان خانم چرخی کردن خونه بودم که با صدای وارسمشغول

بله؟
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یشد میز چیه حواسم معطوف ی زنن. وقتی حرف می نداشتم که در مورد چی اینه زمیش پهیچ

.یشنیدم صداشونم نمیکه جور ینه رفت تو پس زمی برام میزها چی یهکل بق

یلی بود رو باال آورد و گفت: خیک که توش کی به روم زد و دستی که حواسم نبود. لبخندفهمید

ی؟خوشمزه است خودت درست کرد

 پسی نه کرمیه روش نه خامه ای داشت؟ خوب وقتیدن سوال پرسین نگاش کردم. ایره خیکم

.یگه دیه خونگیعنی

 تکون دادم و گفتم: بله نوش جان.ی زدم و آروم سریکی لبخند کوچمتین

.ین واقعاا آفریه عالیلی متعجب شد و گفت: خچشمهاش

 محبتش رو جبران کنم.یز کردم با لبخند ری سعدوباره

یر مظلوم نشسته و زیدم دیدا سمت آیدم حوصله ام سر رفته. سر رفته و چرخیدم دیقه دق10 بعد

 برد.ی از من حساب میی جورایه یگه دی کنه. فکر کنم نسبت به دخترای به من نگاه میچشم

 زد وی سمتم. خوشحال لبخندیاد ام مهربون نشون بده. بهش اشاره کردم که بیافه کردم قسعی

 پا شد اومد نشست رو مبل کنارم.یعسر

 دختر هم کم تنها نبود.ین. با شوق جوابم رو داد. ایدم در مورد درسهاش پرسازش

 مثل قبل معذب نبود.یگه حرف باهام راحت تر شده بود. دیکم بعد

ینی؟ اتاقم رو ببیای بی: آرام جون دوست دارآیدا
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.یم موافقت تکون دادم و گفتم: باشه. بری به نشونه سری

.ید. سرها به سمتمون چرخیم هم از رو مبل بلند شدبا

 اتاقم رو به آرام جون نشون بدم.یرم: مآیدا

 اتاقی به سمت راهرویی صحبتهاش شد. دوتای تکون داد و مشغول ادامه ی خانم سرمژگان

 اتاقینم رو کنار زد و دعوتم کرد با دست به اتاقش اشاره کرد و گفت: ای چوبی. پردهیمها رفت

من. در رو برام باز کرد و تعارف کرد که وارد بشم. اما قبل از ورودم مژگان خانم صداش

کرد.

 از همون فاصله گفت: بله مامان.آیدا

.یا بیقه دقیک جان یدا خانم: آمژگان

.یام منم االن میید نگاه کرد و گفت: شما بفرمابهم

 کارش دارن. برامم مهمی چیدونستم و رفتنش رو نگاه کردم. نمیدم تکون دادم و چرخسری

 نفرهیک برم تو اتاق که چشمم خورد به در باز اتاق سمت راست و تخت یدمنبود. دوباره چرخ

اش.

یدونم باشه. میتونه می حدس زد که اتاق کیشد تخت مین شدم. از ایده به سمتش کشیار اختبی

 که قابل کنترل نبود. مثلی کنجکاوین بندازم اما مان از ایدرست نبود که بخوام توش نگاه

 حواسش به منی به اطراف نگاه کردم. کسیریه که در حال سرقته و نگران از دستگیکس

نبود.
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ی. دهنم از اتاقید برق چرخید دو قدم به سمت اتاق برداشتم و وارد شدم. دستم رو کلیار اختبی

 باز موند.یدیدمکه م

 ننگ خونه با نفرت نگاه کردم.ی فکم از دستم خارج بود. به نقطه یار اختواقعاا

 نوبره واال.یف؟ حد کثین آدم تا ایعنی

یر تحریز و کتابها هر طرف ولو بودن. میخته تو اتاق نبود. کتابخونه بهم ریز تمی یکه تیه

 ازیکی رو واژگون کرده باشه. یز باشه روش و همه چیده با دست کشیکیداغون. انگار 

 بهمی اتاق کج شده بودن. رو تختی ولو بود. تابلوهایوار اتاق کنار دی تخت گوشه یبالشتها

 کنج تخت افتاده بود.له و مچایختهر

 و شورت...یور کاپشن، پلی، شلوار پارچه این، شلوار جیشرت، پر بود از لباس. تین زمرو

ال بهداشتین. ایکشه هم طول نمیقه دو دقین. جمع کردن ایف جمع شد. کثصورتم ی پسر اص

نبود.

هت بوگندو .... مازیر هت نجس  ننگ خانواده...یه لب زمزمه کردم: کثاف

. حسیرون تا برم بیدم گفتم و چشمهام و تنگ و گشاد کردم و با انزجار چرخیشی چندش چبا

 کردم اتاق نجسته.یم

 رو سرش در حالی و دستش به کله حوله یده پوشی رنگی آبی که حوله تنیدین آیدن دبا

هس خی تارتار شده یخشک کردن موها  رو صورتش ثابت شده بود تو جام خشک شدم.یخته ری

 و از دست دادم.یتم شدم بهش و قدرت درک موقعیره جون خی بی لحظه مثل مجسمه هایه تو

.یشد فکمم بسته نمین ایحت
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 کرده بود و ازیظی حال اخم غلین من در نگاه اول متعجب بود و در عیدن بدتر از من با داونم

.یده بود که دندوناش و رو هم فشار میداحرکت فکش پ

 سرخ زل زد توی و دستش رو از کلهش برداشت و با چشمهاید کشی حرصیق نفس عمیه

ه ین تو اتاق ایای بهت اجازه نداد بی و شمرده گفت: کسینهچشمهام و با تومأن  آدم نجست

هت.... کثاف

 کلمه همیک ی برده بود. مغزم هنگ بود حتیاد رو از ی بعدی جمع شد انگار کلمه صورتش

یام به خودم بینکه مونده بود. قبل از ایلش پسر تو تکمین که ای همون جمله ایرتو ذهنم نبود غ

: بوگندو....ید از دهنم پریار اختیب

یر که نفسش گی قرمز بود و حاال رنگشم کبود شده بود. مثل نوزاد تازه متولد شده اچشمهاش

 باال. "یاد کن تا نفست بیه خنگ گری ضربه به باسنش بهش بفهمونن که " ایه با یدکرده و با

 کردم.یل ناقصش رو تکمی شد که جمله یداش از کجا پیم و دار نکته سنجیر گین تو انفهمیدم

.یاومد کلمه از دهنم در نمین و ایشدم کاش الل میول

 و پر شتاب بود که کمربند حوله اش تاب شتاب ویع قدم به سمتم برداشت اونقدر سریه خشم پر

 و با قدم اون شل شد و دو طرف حوله اش از هم فاصله گرفت و...یاوردن

 تر بره چشمهام و رو همیین شده اش پایدا و شکم هوینه نگاه مات شده ام از سینکه از اقبل

فشار دادم.

 تو من مونده بود.یا عفت و حیکم رو شکر که هنوز خدا

 چشم غره رفت؟یشه کردم. چشم بسته نمیظی بسته اخم غلی چشمهابا
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.ید. حولتون رو جمع کنی ننگ خانواده ایه خشم گفتم: حقا که ماپر

ی حدس زدم که داره حوله اش و می جزئی صداهایه کنه اما از توقفش و ی کار می چنمیدیدم

بنده.

 چشمهام رو باز کنم.یخواست دلم نمیبست اگرم محتی

 گره خورده دو دستم رو جلو آوردم.ی ابروهابا

 به من؟یدی چرا دستت و میه؟: چآیدین

 و دار چشم بسته از تماسیر دستم رو گرفت. تو اون گیکی ندارم ی اومدم بگم با تو کارتا

.100 به ید بود که چسبیدستش گر گرفتم و آمپر

 دستم رو عقب بردمی کردم. وقتی سعیعنی یدم کشیرون دستش بین حرص دستم رو از بپر

 امیگه موجود نجس و نامحرم با دست دیه دور کردن یدست اونم اومد عقب و به ناچار و برا

 ازیکی دو تا ضربه تو هوا پروندم که ی دستش شل شد دو دستی رو دستش و وقتیدمکوب

 رو در آورد.اشضربه هام بهش خورد و صد

ی؟: چته وحشآیدین

 اما در حد متعادل صدا گفتم: دستت رو بکش عقب. به من دست نزن.جیغی

 کردم راهی و دوباره دستهام رو گرفتم جلوم و کورمال کورمال سعیچید لرز چندش تو تنم پیه

چوب در4 حس کردم از ینکه. به محض ایرون کنم تا خودم رو از اون اتاق ببرم بیدا پیآزاد
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 خودم و پرت کردم تو اتاقیع مطمئن شدم سری چشمم رو نصفه باز کردم و وقتیهخارج شدم 

 دادم به در و دستم رو گذاشتم رو قلبم.یه پشت سرم بستم. تکو و در یداآ

.یاد کردم داره از جاش در می زد که حس می تند ماونقدر

ین خونم باال رفته بود. همه اشم به خاطر این چقدر آدرنالیقه دق5 خدا در عرض کمتر از وای

 نجس موقشنگ بود.یپسره

 دستم و از صورتم جدا کردم ویع گرفته شدن دستم افتادم. سریاد که یدم به صورتم کشدستی

 شدم.یرهبهش خ

. علوه بر اونیست نیز داد که تمی اتاقش نشون می که تازه از حمام در اومده بود ولدرسته

 حس کنم ناپاک شدم.یشدنامحرمم بود که باعث م

.یشستمش مید بایشد لباسم دستم و پاک کنم اما دلم آروم نمیین کردم با پاسعی

 رویدا که آیدم رو شنیدین آی عصبی رو بچرخونم صدایره سمت در و تا خواستم دستگچرخیدم

یزی تا اتاق چ2 که فکر کنم به خاطر بسته بودن در ی کرد و بعدم اصوات نامفهومیصدا م

.یدمازش نفهم

.یرون جراتم نکردم در رو باز کنم و برم باما

 گفت:یع در سری من وحشت زده و پر اخم جلویدن وارد شد و با دیدا بعد در باز شد و آدقیقهی

 کرد. تو روی خدا آبرومو برد. االن داشت دعوام می بهت گفت؟ وایزی چیدینحالت خوبه؟ آ

.ید داغونه. ببخشیشب بهت گفت ناراحت نشو آرام جون. اعصابش از دیزیخدا اگه چ
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. خوبیشب باال. اخمام باز شد. اعصابش داغونه؟ اونم از دید شد و ابروهام پریز تگوشهام

چرا؟

 بوده.ی سر چیشبش دی امروز و دعوایشی بفهمم روان پرید کنم تا شایی کردم مظلوم نماسعی

 تختش. قبل نشستن به تخت نگاه کردمی به خودم گرفتم و آروم نشستم گوشه ی ناراحتی قیافه

 دختر به مادرش رفته و تر وین و آلوده نباشه. نه خدا رو شکر ایف مثل تخت برادرش کثینمبب

.یزهتم

 اعصابش خورد بود؟ی آخه سر چی نداره. ولی راحت نشستم و مظلوم گفتم: نه اشکالیال خبا

 نکردم.یمن که کار

 آقا پژمان به زور بردشیشب به خدا. دیدونم نشست و ناراحت تر از من گفت: نمکنارم

 همیچکی برگشت با همه دعوا داشت. شامم نخورد. با هی شد که وقتی چیدونم. نمیمهمون

5 در عرض یدی؟ پرت کرد. اتاقش رو دیز میزحرف نزد. تا صبح تو اتاقش راه رفت و چ

 ول کنه بهیختی حالش بده که تونسته اون اتاق رو اون ریلی. فکر کنم خید ترکی جورین ایقهدق

امان خدا.

 کردم نامحسوس بفهمم مشکل کجاست.ی کردم و سعیک خودم رو نزدیکم

 شده؟ی جورین ای چی نگفت برایعنی: من

 گفت نه آقا پژمان.یزی. نه خودش چیدونم نه تکون داد و گفت: نمی به نشونه سری

 خبریزی دختر از چین بس بود. ایی نشستم. مظلوم نمای کردم و تو جام صاف و جدپوفی

 ازش بپرسم؟ی دونست. اما چه جورینداشت. پژمان م
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 دری به حدیم بار تو زندگین اولی روم بشه بهش بگم من در حال حاضر برای چه جوراصل

ی دختر بچه یه زبون یر کردم از زی موضوع کنجکاو شدم که مدل السا و شراره سعیهمورد 

 ساله حرف بکشم؟15

هکشبه  که توی تا آخر ساعتیگه دینم همی عذاب وجدان داشتم برایدا از آی خاطر حس حرف 

یفش اون برادر کثیال خی فقط و فقط در مورد خودش باهاش حرف زدم و بیمخونه اشون موند

.یدمش و ندیومد نیرون پسره از اتاقش بینشدم و خدارو شکر تا موقع رفتن هم ا

یرون گذاشتم. از اتاق بیز و کتاب و رو میدم پریین پنجره پای رو بستم. تشنه بودم. از لبه کتابم

.یستادم مبهوت تو جام این در اتاق آرمی مامان جلویدناومدم و با د

 گفتم: مامان...متحیر

 نفسیه من یدن و برگشت سمتم . با دیستاد صاف ایع که سر عمل گرفته باشنش سری دزدمثل

 انداخت و به زور چشم ازش گرفت و به سمتم اومد.ین به در اتاق آرمی نگاهیه. ید کشیراحت

ال پیه مامان به در تکیکه بود جوریب عجبرام  بودیدا داده بود و گوشش رو چسبونده بود کام

 مامان ویع شد که با برگشت سریل به سمت در متمایکم. ناخواسته گوشم یکرد کار میچ

.یستادمنگاهش تند صاف ا

 مامان راه افتادم سمت هال.دنبال

یکردی؟ کار می چی: مامان داشتمن

.یچی: همامان

.یچی هیگه بودم بعد میده باال. خوبه خودم دید پرابروم
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یتونه من انگار حس کرد که نمی یافه قیدن نگاش کردم که رو مبل نشست و با دموشکافانه

حرکتش رو سمبل کنه.

یچ تا دختر داشتم ه3. یکشه پسره آخر منو مین کرد و چشمهاش رو گردوند و گفت: اپوفی

 بشه ویزی که آبرو ریکنه می کاریه آخر یدونم. مین نکردیتم دونه پسر اذیه ینکدوم قد ا

 خودش و ما.ی بمونه برایمونیشپش

 استفهام نگاش کردم. رو مبل کنارش نشستم.با

 ساعته حواسم بهش2. االن یله موبای شب و روز پای؟ شناسی دختره رو مین: آرام تو امامان

 آخه؟ین ایاره از کجا میل همه شارژ موباین. ایداره بی. شبم که تا کیزنه حرف میز ریههست. 

 دختره هم زنگیزنه که همش زنگ نمین خوب ای ولیدونم باال انداختم و گفتم: نمی اشونه

.یزنهم

 تو الاقل باهاش ازیزنه پسر با من که حرف نمین وار گفت: ایحت تکون داد و نصی سرمامان

 کن.یحتش حرفهاش رو به تو بگه. بعد تو نصید شو شایمی وارد شو. باهاش صمیدر دوست

 باشه.ی جوریننذار ا

 لبم.ی نشست گوشه ی پوزخندیه ابروم رفت باال. یه

اال آرمیره دادم و پامو انداختم رو پام و خیه مبل تکی پشتبه  منو شماین بین به مامان گفتم: او

. فقطیده منم گوش نمی به حرفهایده شما گوش نمی و همون جور که به حرفهایبینه نمی فرقیچه

...یچی صورت .. هین ایر خواد باهام خوبه، در غی میزی ازم چیوقت

 شما بگم. مگه منیش اونو پی حرفهایام درصد شما فکر کن که من بیه درصد فقط یه که دوماا

یزنید؟ شما به من میه چه حرفینجاسوس فضولم؟ ا
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یدین برام نازک کرد و گفت: مرده شورتون رو ببرن. انقده که منو حرص می پشت چشممامان

 اون موقعیره کرد دودش تو چشم همه اتون می کار خرابیه. بعداا که ی جوریکهر کدومتون 

.یشه کم نمیزی ازتون که چینید درد و دلش بشی پاید اگه باهاش خوب باشیکم. یبینمتونم

 کار کرده که آنقدری چیست گولش بزنه و خودش رو بندازه بهش. معلوم نه دخترین ایترسمم

 تو خونه است.یشتر رفتنم گذشته. چند روزه بیرون بیر پسر رو تو مشتش گرفته که از خینا

 منمی پسر سادهین کار کنن. از ای چیدونن دخترا گرگن مین شد کار؟ اینم بگه آخه ایست نیکی

.یکننسواستفاده م

 کارها روین نفر نچسبون. همیک. آنقدر خودت رو به یه برو سراغ بقیمونه نمیکی که با آدم

 دست دختره.یافته کنن که افسارشون میم

 بود.ید حرفها بعین موندم. از مامانم ایره گرد شده به مامان خی چشمهابا

هن من امتحیر  دوست بود همی جورین ایکی اگه دخترتون با یه؟ چه حرفین گفتم: آخه ماما

ین اگه همیره؟ بره چند تا چند تا دوست دختر بگید پسره بایگفتید مید؟ زدی حرف رو مینهم

 که پسره دارهیگفتین حرفها رو برعکس مین شما همیاومد میش دخترتون پی برایتوضع

 ساده است و ...م زنه و دختریگولش م

ی مید درک کنه هر چند بعید. خودش بایده کنم چون جوونه و گوش نمیحتش نصیتونم نممن

یت رو به راه راست کشوند. شما هم انقدر خودتون رو اذین محاله با زور بشه ایدونم. ول

.یشه به وقتش خودش درست میدنکن

یمون بشه پشیزی چیه بعداا که یفهمید، روشو ازم گرفت و پر حرص گفت: شما نمعصبی

.یرید جون من رو بگید خوای برسه. فقط میزا چین. مونده هنوز عقلتون به ایشیدم
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 بگه بلکه آروم بشه. در هر حالیخواد دلش می حرف فقط نگاش کردم و اجازه دادم هر چبی

 از من ساخته نبود.یکار

 باز شد و السا با سر و صدا وارد شد. ید نشستم تا در خونه با کلاونقدر

 همون دم در شروع کرد بلند بلند حرف زدن و سلم کردن.از

 استقبال ویاید که عشقتون اومده بیاید بیرون بید؟ سلمتید خوشید: ببه سلم اهل خونه خوبالسا

.یدست بوس

 چشم غره بهش رفتم. اومد جلو خودش رو ولو کرد رو مبل رو به روم و دستهاشیه نشسته

.یمردم می.... داشتم از خستگیشرو از هم باز کرد و گفت: آخ

 که هلکم به خدا.ی و گفت: وایرون بید برد و مقنعه اش رو از سرش کشدست

 دخترم. دانشگاه چه طور بود؟ی: خسته نباشمامان

.یبردن کامل به سر میت: خوب... همه در امنالسا

. سرم رویکه بوتیه بود که مال یدا که دستش بود. از عکس روش پیلونی رفت سمت ناچشمم

 ابرومو انداختم باال.یک شدم بهش و یرهبلند کردم و خ

 رو برام باز کرد.یشش و نید رو دیلونش رو کج کرد و ناسرش

 برمیدی پول می خواد. مامان کی می عروسیه حوصله ام به شدت سر رفته. دلم یگما: مالسا

 جون برام بدوزه؟ی پارچه بخرم فاطیالباس بخرم؟ 
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ی و دلت عروسی گفته تا تو اراده کنی ابروهاش رفت باال و با تعجب گفت: آخه دختر کمامان

10 تا االن ید خواهرت باین بود که ای جورین اگه ایره؟ گی زن میا کنه ی شوهر میکیبخواد 

 کرد.یتا شوهر م

 رفت تو هم و معترض گفتم: مامـــــــان....اخمام

 آدمیه خوب. من هر روز دست به دامن خدام یگم نگام کرد و گفت راست می جدبرگشت

 خلص کنه.ی دل نگرانین و من رو از ایره تور رو بگیاد بشه بیدا پیدرست

ین حرص رومو برگردوندم و از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق. مامان فقط بلد بود با اپر

.یزه اعصاب من رو بهم بریش آرزو به دلیحرفها

 آبی براید پنجره نشستم. از اولشم نبای تو اتاق و دوباره کتابم رو برداشتم و رفتم رو لبه رفتم

.یرفتم میرونخوردن ب

 ویفش رو باز کردم و مشغول خوندن شدم. در باز شد و السا وارد شد و در رو بست. ککتاب

 رو انداخت رو تخت.یلونشنا

 تو هم.ید ولو بود. اخمهام دوباره کشیزش تمی که رو روتختیفش کثیف رفت سمت کچشمم

.یشه رو برش دار از رو تخت بدنت آلوده میف کثیفت: السا کمن

 بدن.ی خوبه برای ذره آلودگیه بابا یال خی گفت: بیآورد که مانتوش رو در می حالدر

 و دوباره چشم دوختم به کتاب.یدم کشیقی رو بستم و نفس عمچشمهام

یرم؟ بگی چه لباسی عروسی برای کنی: فکر مالسا
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.یشد و با تعجب نگاش کردم. انگار واقعاا فکر کرده بود آرزو کنه برآورده مبرگشتم

 زد و شونه باال انداخت.ی دوباره لبخند گشادید رو که دنگاهم

 که مطمئنه.یدونه میزی چیه نگاه و لبخند انگار ین انه

 نگاه کردم.یدش خریلون به تختش و نادوباره

 بعد دانشگاهت داره؟ید به خری ربطی عروسین اینم: ببمن

.یست ربطم نی و گفت: بید خندبلند

.یشنوم رو محکم بستم و گفتم: خوب بگو مکتاب

 گفت: امروزیجان حرفمه. تند نشست رو تخت و با هین و منتظره همیاره طاقت نممیدونستم

 روید خونه که سر کوچه امیم برگشتید. بعدخرید خریمبعد دانشگاه مهرانه اومد دنبالم که بر

 تشر زدم بهی کرد که نگو. دلم براش سوخت. هی مهرانه چه ذوقیدن با دی اگه بدونی. وایدمد

 زدم وی خوردم و غر می جور داشتم حرص مین گناه داره. همید نفهم. اخه امهر دختینا

 و زلیستاده چند قدم عقب تر از من ایدم. برگشتم دیست مهرانه نیدم سمت خونه که دیرفتیمم

.یدزده به ام

 چشم پسر مردم روین گفتنت نه با ایخوام نمیخوام. نه به نمیم بریا بهش گفتم زشته برفتم

خوردنت.
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یع کردم. گفتم رفت با پسره دعوا کنه. سری. داشتم سکته مید اخم کرد و تند رفت سمت امیهو

 و آروم شروع کرده به حرف زدن.یستاده رفته جلوش ایدمرفتم سمتشون که جداشون کنم. د

.یستادم زنه با فاصله ازشون ای آروم حرف میدم دیوقت

 دختره همین با ذوق جوابش رو داد و حال و احوال کرد. اید سلم کرد و ساکت شد. اممهرانه

 مامانت روی تونی گفت: مید وسط خوش و بش کردن پسره پریهوبعد سلمش الل مونده بود. 

.ی خواستگاریبفرست

 بدبخت که وسط حرفش خشک شده بود نفسمید متر باز مونده بود اون امیه دهنم یگی رو ممن

.یکشیدنم

 بدبخت دارهید امیدم حرفش رو زد و تند رفت سمت خونه منم خواستم برم دنبالش که دمهرانه

ی به خواستگاریمیرین می جورین اید نفس بکشید رفتم کنارش و گفتم: آقا امیشهکبود م

.یرسیدنم

 کرد؟ی میت گفت: داشت اذیج گردش رو دوخت به من و گی چشمهایهو

 بود. حالتید گفته بود بعی اون جور که اون جدی نه ولیا یکرد میت دونستم اذی خودمم نمواال

 به امتحانش موافقیارزه کردنم باشه میت آنقده بامزه بود که خنده ام گرفت. گفتم به اذیدمام

یستید؟ن

 گفت: چرا چرا....تند

 من بهش بله دادم.یکردم حس میدونم تشکر کرد ازم. نمی کلبعدم

یداست. پی خواستگاریاید زدم. واقعا مهرانه گفت بی. منم لبخندیدم بلند شروع کرد به خندبلند

 کننده که عاقلنه فکر کرده.یدوار اون شبمون فکر کرده. چقدر خوب و چقدر امیبه حرفها
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 اونی که جدیدم. ازش پرسیدم و دم خونه بهش رسییدم که رفت دنبال مهرانه دوید: امالسا

 بچه ها هم فکر کردم. اگهیحرف رو زد گفت: آره. خسته شدم از منتظر موندن و به حرفها

یکنم ندارم دل مامانم و بابام رو شاد می که هستم دوست داره باشه من حرفی جورین منو ایدام

 بتونه دلم رو آروم کنه.ید محبت امید رو خوشحال. شایدو ام

 شد.یق بار لبخندم عماین

.یم گفتم: پس لباس واجب شدی سرخوشی تکون دادم و با صداسری

.ید بلند خندالسا

یم دونستی که نمیم. اونقدر هول شده بودیدیم زنگ همه امون مثل فنر از جامون پری صدابا

.یید دوی می طرفیه ی. هر کیم کار کنیچ

.یم هول و نگران مهرانه به خودمون اومدی صدابا

 کار کنم؟ی: حاال چمهرانه

 کهی سرخی و لبهایم که براش کرده بودیشی و بهش نگاه کردم. با اون آرایستادم جام اتو

ی و صندلهای قرمز و دامن بلند مشکیک. با اون کت شیبره بدبخت و میدمطمئن بودم دل ام

 شده بود. مخصوصای خوردنیلی داد خی قشنگ نشون میلی قرمز شده اشو خیسرخ که ناخنها

 شده بود.گلیکه از هولش لپاشم 

ی حاضرش میم داشتیل تو اتاقش و با انواع و اقسام وسایم بودیخته دخترا ری ظهر همه از

 آهوی. چشمهاش شده بود مثل چشمهایم و روش انجام داده بودیش هفت قلم آرایعنی. یمکرد

 و قشنگ.ی رنگی هایه پر و فر. سای با مژه هایدهدرشت و کش
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 از ذوقشید سکته کنن. البته امیننش اول ببی لحظه ید مومن امی خانواده ی کنم وقتی مفکر

.یره میم

 آرومشیی جورایه یخوام که دلم می شده بود جوریشترش بی بچه ها باعث دستپاچگی شدگگیج

ی؟کنم اما چه جور

 از استرسش کمیکم ید، لبخند مهمونش کنم که شایه بود که ین تونستم بکنم ای که می کارتنها

 باال". دوباره جو ویان: مهرانه در و باز کردم دارن میگفت بلند مامانش که "میبشه. اما صدا

.یوار. مهرانه بدبختم رنگش شد مثل گچ دیدنمتشنج کرد و همه دوباره دور خودشون چرخ

 انداختم رو سرم و مانتوم و گرفتم دستم و رفتم سمتش. لبخند زدم و دستم و گذاشتم روشالمو

شونهاش.

 و گفتم:یدم نگام کرد. آروم گونهاشو بوسیره هراسونش و دوخت بهم و خی لمس دستم چشمهابا

 کهیغی جی رنگاین با وجود ای قبولت داره حتی جورین همید نگران نباش امی ماه شدیزمعز

.یشه خوب برگذار میز. همه چیر تو هم آروم بگیریم. ماها میم برات زدیش رو کم کنیما برا

 بودن گفتم:یلشون از وسایکی که هر کدوم دنبال یج گی نگام کرد. برگشتم و رو به دخترافقط

 باال.یرسن االن میدزود جمع کن

. مثل لشگریم همه مانتو به تن شال به سر در حال حرکت به سمت در بودیه ثانی عرض سدر

یکی یکی آروم اما تند ی با صدای سمت در و همون جوریم تند رفتیمورچه ها با قدمها

.یرون بیم و از خونه اومدیمخداحافظ گفت

یشد. نمیدم مهمونا رو رو پله ها شنی قدمهای گذاشتم که صدایین پله به سمت پاین و رو اولپام

 از جلوشون رد بشن. عقب گرد کردم و آروم گفتم: باال باال... تند تندیهوویی همه دختر ینا

 رفت در ویادشون خنگ ی. دختراییدن باال دویهمه راهه اومده رو برگشتن و به سمت طبقه
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ی گرامی باال محو بشم مهمونای پلههایچ. تند رفتم سمت در و بستمش و تا من تو پنببند

.یدنم به در. شانس آوردم ندیدنرس

 پلهی تا کله از نرده ها5. یکنه چهها که نمی فضولین اما ایم کنیم خودمون و قایم کردسعی

.ینیم مهمونا رو ببیم شد تا بتونیزنآو

.یزد هم تو صورتش داد می حال نگرانین اما در عیمیره بود که داره از ذوق میدا پید امبدبخت

.یشد لبخند دندون نما ترسناک میه با یگاهصورت مضطربش گاه و ب

. دوتا مردیم شناختی و میکش. خواهر و برادر کوچی اومده بودن خواستگاری نفر8 جمع سر

 بزرگش و خانمهاشون بودن.ییو دو تا زن همراهشون بودن. احتماال عمو و دا

 بود که پدرش مرحوم شده بود.ی سالچند

 کتی یقه به ی دستیه و محجبه بود. دم در چادرش و درست کرد و ی خانم چادریه مادرش

 که.یخورنت و هولتر از اون گفت: نگران نباش پسرم نمید کشیدام

.ید لرزی زور لبهام و تو دهنم جمع کردم تا نخندم. انقدر خودش نگران بود که صداش مبه

 خانم از مهرانه هم هول تر بود. با لبخندیمیا باز شد. فکر کنم کیع در و که زدن در سرزنگ

ی به پلهها خشک شد و با چشمهایره خیهودر رو باز کرد و به تک تک مهمونا سلم کرد. 

 از نردهها.یزون آوی تا کله5گرد مات موند به 

 باال و ماها از هولی سمت پلههاید نگاه ها چرخی لحظه همهیه شده بود که یره خیع ضااونقدر

 رو پله.یم و نشستیدمتند سرامون و دزد

.یشد چقدر بد میدیدن که اگه ماها رو موای
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یع سری سکته ایم زنگ گوشی نشده که با صدای بکشم که خرابکاری نفس راحتیه اومدم تازه

 حرکت صداش و خفه کردم.یه و در آوردم و با یلم مانتوم و تند موبایبدستم رفت سمت ج

 شد.یبم نصیسم فاصله دوتا مشت خورد به بازو و کمرم و چند تا چشم غره و هین ادر

ین ارشدم بود و ای. استاد راهنمایدم از جام پری سکته ای گوشی اسم استادم رو صفحه یدن دبا

 باهام داشت.ی مهمیلی کار خیعنیکه زنگ زده بود 

یق نفس عمیه باال که بتونم جواب بدم. ی طبقه ییدم بچه ها دوین از جام بلند شدم و از بتند

 وصل و زدم.ی تا آروم شم و بعد دکمه یدمکش

ید؟: سلم استاد حال شما؟ خوب هستمن

ی؟: سلم دخترم خوباستاد

: ممنونم استاد به لطف شما.من

.ی کاریه ی: راستش زنگ زدم برااستاد

 گوش شدم.سراپا

یاج و من به کمکت احتیشه برگزار می شناسیران ایش تو اصفهان همایگه: حدود دو ماه داستاد

یم از اداب و سنن و بعضاا خرافات قدیسی، مقاله بنویه مدت برام ین که تو ایخوامدارم. ازت م

 و باورهاشون.یرانمردم ا

 سرم و تکون دادم.ی پشت گوشاز
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: بله متوجهم.من

یا دو روز بیکی ین تو ای کنم وقت کردیحت درست توجیتونم نمی: حاال پشت گوشاستاد

.ی برات بگم. البته اگه قبول کنیدانشگاه تا حضور

 خدمتتون.یام ذوق تند گفتم: بله بله حتما. مبا

 بتونه دوماهه مقالهی و اگه کسی دانشجوم بودین. تو فعال تریکنی قبول میدونستم: ماستاد

.ی. موفق باشیی خود تویسهبنو

 از ته دلم زدم.ی لبخندی استاد تشکر کردم و تماس و قطع کردم و ذوق مرگاز

 پله ها. بچهها هنوز رویین برگشتم سمت پایهویی ذوق یه دو دستم فشار دادم و با ین بگوشیو

.یزدنپله ها نشسته بودن و حرف م

 شدم. مهمونا رفته بودن تو خونه.یزون بهشون و از نرده آورسیدم

 خونه هاتون.ید برید مراسم و تموم کنن برن؟ پاشینا تا این سمتشون و گفتم: نشستبرگشتم

 و گفت: من که حس تنها موندن و ندارم.یستاد نفر بود که بلند شد و این اولالسا

ال.یکنه منو حساب نمیشم چشم غره بهش رفتم. انگار نه انگار که من خواهر و هم اتاقیه  اص

 ما.ی خونه یم بریاید: بچه ها بالسا

 ما.ی اول و خونهی طبقهیم موافقت کردن و با هم برگشتهمه
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ی مهرانهی و اعظم رویشتر سه هفته به هممون سخت گذشت. البته فشار بین که چقدر اوای

 گرفت.ی میم تصمیش زندگی برایدبدبخت بود که با

ی تو خونهی شادی ولوله یه و باعث شده بود ی خواستگاریان گفته بود بید طرف به امیه از

 شهرام و خودش بودن که مدامی خواهرایگه و از ظرف دیاد بوجود بینا ایدخودشون و ام

 زدن.یزنگ م

 فقط بهینکه کنه نه ای خواست واقعاا زندگی بود. می مهرانه قطعیم بار تصمین ظاهراا ااما

 نشه.ید بشه شاید و از دست بده و بسپره به زمان که شایز همه چید امیهخاطر 

 و دویره کنه و دلشوره بگیال تو نبود ما فکر و خیخواستیم. نمیم چند وقت تنهاش نذاشتین اتو

دل بشه.

 که خانم ویم بود از صبح تو خونه اشون بس نشسته بودیش امروز که روز خواستگارحتی

.یمحاضر کن

ین توجه به بچه ها رفتم پشت لب تاپم نشستم. از همی تو اتاق ما. بیم خونه و صاف رفترسیدیم

.یگن می چینم. البته گوشم باهاشون بود که ببیشدم مقالهام میگیر پیداالن با

 مهرانه خوشگل شده بود.یگما: مشراره

.یومد. چقده رنگ قرمز بهش میزم: آره عزمینا

یپ کرده بود و تیش چرا مهرانه اون قدر آرایدم من هنوز نفهمی نامطمئن گفت: ولیکم آیدا

 بود خانوادهیدا جور که از مادر و خواهر پسره پین. ایغ جی زده بود. با اون الکهایقرمز مشک

یبود؟ جلوشون ساده تر مید دارن. نبای مومنی
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 هم مهرانه.یدونیم هم ما مینو: بله اشراره

 حاضر شد؟ی: پس چرا اون جورآیدا

 و نشون بده.یش خواست خود واقعی مهرانه مینکه ای: براشراره

 بزنه.یپی تین مهرانه همچیدم چند وقت من ندین تو ای: ولآیدا

 حرکت برگشتمیه کردم و چشمهام و گردوندم و با ی پوفیدا به لبتاپ بود که با حرف آچشمم

 کنه. اونیش آرای جورین ای اما شده که مهرانه گاهیدی گفتم: بله ندیداسمت دخترا و رو به آ

ی که تو خونهی آزادیعنی بگرده. ی تونه چه مدلی خواست بگه که می امروزش میپبا ت

.یکنن قبول میان باهاش کنار بیتونن و اگه میبینن پسره هم می چه حده. خانوادها داره تیشپدر

 باره جلوشونیه تموم شد یز و بعداا که همه چیاد که االن ساده جلوشون بینه بهتر از ایلی خینا

 بشهیده حاضر بشه. اون موقع ممکنه که قبول نکنن و کارشون به بحث و جدال کشیپ تینبا ا

.یشون مشکل تو زندگیه یشه مینو ا

ین همه جوره ایعنی بدن، ی اگه قبولش کنن و اوکیبیننش همه قر و فر مین االن که با اولی

 براشونی که دارن. ولی و فرهنگی و پوششی اعتقادید شای با تفاوتهای حتیخوانعروس و م

 که به اعتقاد اونهایشن گرده خوشحال می که ساده میننش ببیذات خود دختر مهمه. بعداا وقت

 کرده بهش خوردهیش زده و آرایپ تینن ببی مراسمیا ی و اگه تو مهموناشتهاحترام گذ

یگم؟ می چیفهمی بوده. می جورین دختر از اولش این ایگن. میگیرننم

 نگفت. منم برگشتم سمت لب تاپم و خودم و با گشتنیزی چیگه تکون داد و دی متفکر سرآیدا

 کردن مقاالت سرگرم کردم. دخترا هم با هم مشغول حرف زدن شدن.یدا و پیتهاتو سا
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 مقاالت و مطالب آشنایدن بکنم. دی کاریه رشتهام ی بود که براین کار ممکن این بخش ترلذت

 زوم لبی وقتیم جدیشه همی که چهرهیشد. باعث میکرد و باز میهامکه عاشقشون بودم روح

.یب و عجی ارادیر غی. کارینهتاپم لبخند روش بش

 که توجه بچه ها رو جلب کرده بود.جوری

ی ناجور تو لب تاپت میز چی داری؟ که انقده خوشحالیکنی کار می چی آرام داری: هشراره

ینی؟ب

 گفت. سرش و کجی مید گفته و نبای چید توپ بهش رفتم که خودش فهمی چشم غرهیه برگشتم

 توش.ی رفتیلیکرد و به لبخند دندون نما زد و آروم تر گفت: خوب آخه خ

 نگاش کردم.ی چپکدوباره

یست نیزی بلند شد و اومد پشت من و کله کرد تو لب تاپم گفت: نه بابا چی کیدم که نفهمالسا

 خونه.یداره مقاله م

 استادم مطلبی. دارم براین چقدر شما فضولینم ببین دست هلش دادم عقب و گفتم: برو بشبا

.یسم مقاله بنویه کنم که باهاشون ی میداپ

 استادت؟ کدوم استاد؟ی گفت: برایع سرشراره

 زدم و خوش خلق گفتم: استاد راهنمام.لبخند

 مثل مرشد بود برات؟یی جورایه: اه همون که شراره

 بود.یبند پایران که به رشته امون و ای مرجع بود. انقدریه تکون دادم. واقعاا برام مثل سری
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 بپرسم؟ی سوالیه یشه مید: ببخشآیدا

 برگشتم سمتش و گفتم: البته بپرس.ین همی صحبتش با منه. برای کردم روحس

هجل زد و گفت: ببخشیه هخ .یه شما رشته اتون چیدونم من هنوز نمی ولید لبخند 

ی. هر کی زدیج که گیستی کرد و گفت: فقط تو نی دستیش خنده و شراره پیر زدن زی پقدخترا

 به کارش نداره.ی. اخه رشته اش چندان ربطیاد میش سوال براش پین همیبینتشم

ی عربی االن.. آخه برای خوندن. ولی عربیکردم. من فکر م یقاا تکون داد و گفت: دقی سرآیدا

 در آورد؟یشه میچه مقاله ا

 که دوستیزی تونن به اون چی میشه گفتم: آدمها همیدا دخترا رو به آی توجه به خند ه هابی

 و بای برسی خوای که می به رشته ای تلش بتونی با کلید شایراندارن برسن. مخصوصاا تو ا

ید فقط باینجا. ای کنیدا تو هعمون رشته کار پی که بتونیست نینی تضمیچ اما هیشعشق بخون

.ی چیست مهم نیف کنیدا پی کاریه ی که بتونی باشیدوارام

.یشدم ناراحت میومد میش بحث کار و رشته ام پی وقتیشه کردم. همپوفی

ی که فکر می به تعداد نفراتیگه نفر دیه خواستم ی کردم مهربون باهاش حرف بزنم. نمسعی

کرد عنقم اضافه کنم.

 رشته است.ین ارشدمم تو ای. حتیزم عزیه شناسیران: من رشته ام امن

یه؟ چه رشته ایگه دین ای؟ شناسیران گرد شد و گفت: ایکم چشمهاش
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 که مربوط به وطنمون بود وی رشته این همچیه چالب بود که یلی لبخند زدم. خیار اختبی

 ویب عجیلیها خیا بریم کردی می و زندگیم و بزرگ شدیم اومده بودیا که توش بدنییجا

مجهوله.

 تونهی. مید جدیا باشه یم قدیران ایتونه. حاال میران رشته است مربوط به ایه ی شناسیران: امن

یزی االن. در هر حال هر چی گربه ای با نقشه یا ی مرزهاش و تصور کنیم قدیبا نقشه 

ی کشور و مطالعه مین خط مردم ایمربوط به گذشته و حال و اعتقاد و رفتار و زبون و حت

یه کردن. ی کار می چیشون زندگی بوده. برای بوده. باورشون چی اعتقادشون چینکه. ایکن

 است.یگه دی و چند تا رشته ی و باستان شناسیخ ادغام تاری هایه تو مایزیچ

یشه؟ می تکون داد و متفکر گفت: بعد اونوقت کارتون چسری

یتهای و در مورد ملیم کار کنی مردم شناسی تو موزه یم تونی و گفتم: میدم کشی حسرت نفسبا

 کارین آه گفتم ) قشنگ تریه. ( پرحسرت تر همراه با یم بدیح توضیه بقی برایرانمختلف ا

ممکن.

 که توینه کار ممکن این زدم و گفتم: قشنگتری لبخندیه یدم نگاهش و دی و بلند کردم و وقتسرم

 پول دریکنه که شادت می کاریزه انگیجان و برات هی که عاشقشی کاریق از طریبتون

.یاریب

 ویدم بار باز و بسته کردم و چرخیه تکون داد. چشمهام و ی صورتش لبخند نشست و سررو

 کارم مشغول شدم.یدوباره سرم و بردم تو لب تاپ و به ادامه 

 و خبرها رویین پایاد تموم بشه و مهرانه بی خواستگارینکه اید نشستن به امی دو ساعتدخترا

 گذشتی میشتر زمان بی حرفها بود. هر چین تر از ایبهمون برسونه اما انگار کار طوالن

 افته حتمای که می بسته اش هر اتفاقی اون خونه پشت درهای که تویشدیمماها مطمئن تر م

. یه طوالنیلی خیکنه میدا که ادامه پی افته البته مدت زمانی میع سریلی بد ختفاقاتخوبه چون ا
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 مدتین با لبخند. مثل تموم ایشه. مثل همیشم و وارد میدم. هلش میشه باز میژی قی با صدادر

.یپر انرژ

.یکنم همون دم در شروع ماز

ی تموم شد؟ دوست داریت خستگی؟ خودم. امروز حالت چه طوره؟ خوبیز: سلم بر عزمن

ینی؟منو بب

 بغضه.یه شکل یشتر که تو دلم بیه. خنده ایه مسخره ای. هر چند خنده یخندم به حرفم مخودم

 توینم چی ها رو میوه و آبمیکنم می و خالیلون کنار تخت. نایز سمت میزم محکم می قدم هابا

ی. ولیشه تموم میه اما به شکم خودم و بقیارمش. به اسم اون میه ایهوده. هر چند کار بیخچال

.یشگیمشده کار هم

.یکنم روش و صاف می کنار تخت. پتومیرم

 وقتشه.حاال

 بسته اش.یشه همی بسته اش. چشمهای. به چشمهایشم میره و به صورتش خیکنم و بلند مسرم

یکنی؟ بازشون می رنگ چشات. کی تنگ شده برادلم

.یدم. جوابم و خودم میزنم می کجلبخند

.....یشه. همی صبور بودیادی زیشه: تو هممن
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ین ای که تویبه. عجیختم ریخ آب یوان لیه. یدم کشیرون آب و بی و باز کردم و بطریخچال در

 عطشش ویز چیچ است. به خاطر بابا که قند داره و هیگه دیز چیه یخ سرد، بازم آب یهوا

.یم داریخ و آب یخ زمستون تا تابستون یشه ما همیکنه برطرف نمیخمثل آب 

 داشت زمستونا موقع ناهار و شام به نوبت هر کدوممونیاط موقع ها که خونه امون حاون

ی، که تو لوله های. آبیریم آب بگیاط آب تو حیر تا از شیشدیم میاط حیپارچ آب به دست راه

 بود.یخ یخچال تا 10 زمستون مونده، خود به خود بهتر از یتو سرما

 حاال....اما

 و گذاشتمش تو آب چکون و رفتم تو اتاقم.یدم آبم و آب کشلیوان

یش که با قلدریست نینی آرمی. وقتیچسبه میلی خیی وقتهایه هم یی داشت. تنهای چه آرامشخونه

 همهی به پرو پای حوصلگی بهانه از سر بی که بخواد با بهانه بیی بابایابره رو اعصابمون. 

 وین گله کنه، از شوهر نکردن من تا دوست دختر آرمیا دنی که از همه ی مامانیا. یچهبپ

 السا و پژمان.یاد تو خونه موندن بابا و نامزد بودن زیادیز

 که حرف ازی افروزیا کنه یلیت تیاهاش فک بزنه و مخ من و با روی که هیست نیی الساوقتی

 و بایلم که بخواد تک به تک تمام وسایایی سونی حتیا بگه و یش اون دورهمی دورهمینا

 به غارت ببره.یخونسرد

 سکوت وین راحت تو ایال تونم با خی من می آرومه وقتیز همه چی خونه ساکته. وقتوقتی

سکون لبخند بزنم.

.یشد میشتر تو خونه بییم تنهای جورین. ایرفتن میرون بیه همسای با خانمهایشتر مامان بکاش

 راحت به مقاله ام برسم.یال تونستم با خی به بدنم دادم. می نشستم و کش و قوسیزم مپشت
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 آرامش سرم و بردم تو لب تاپ.با

 درست توپ و بزن.یدن؟ پاس می اون جورین فرزی خنگیلی-: اه خ

. تو درست شوت کن تا منم درست برات بندازم.یستی-: برو بابا خودت بلد ن

.یری توپ و بگی چه جوریدونستی که می و خنگ نبودی بلد بودی-: تو اگه باز

.ی سامان با داداش من درست صحبت کنا. خنگ خودتی-: او

 جوجه. بزنم لهت کنم؟یگی می: تو چسامان

: برو خودت و له کن.فرزین

.یاد می فرهاد قپین: خوب اسامان

.ین با هم دعوا کردیگم وگرنه مامانتون که اومد بهش مید کنی و بازید: پسرا مودب باشمهین

یکنه؟ حرفت و باور می: خوب تو بگو کسامان

. مگه نهین کردی کارا می چیگه بعدم شاهد دارم خواهر خودت سلله میکنن: اوال باور ممهین

سلله.

 آقا سامان.ی کارا کردی چیگم: بله مسلله

: تو بگو تا شب تو خونه به خدمتت برسم.سامان
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 و بستم و رو هم فشار دادم. دستهام مشت شد.چشمهام

 توجه باشم نشد.ی بیومد میاط که از تو حی بلندی صداهاین کردم به ای سعی. هر چلعنتی

 کنن.ی آدم و منقش معیش

.یه قلدری چه زورگوین ببی ها ولیکتره پسره سامان از همه کوچاین

 کنن.ی آرومتر بازیا برم بهشون بگم ساکت باشن یشد حوصله لبم و گاز گرفتم. نمبی

 کردم که سر ویاد خونه استفاده کردم و تو لب تاپ آهنگ گذاشتم و صداش و زیی تنهااز

 توش محو بشه.یرون بیصدا

 کردمی اطراف جدا شده بودم. حس میای توش غرق و از دنی کارم بودم و حسابمشغول

 ....یا مثل زدن مداوم رو چوب یزی چیه. یزنه ضربه بهم میه ممتد و ی صدایهتمرکزم و 

 آهنگ و زدم رو استپ. یع چشمهام گرد شد و سریهو

 به دریکوبید که می سره شده بود و کسیه زنگ خونه که ی آهنگ قطع شد صدای صداتا

باعث شد مثل فنر از جام بپرم.

 استرس زا بود.یدن همه عجله و کوبین دو خودم و رسوندم به در و هول در و باز کردم. ابا

.یبارید. وحشت از سر و روش میدم سلله رو دی و اشکیده در و باز کردم صورت رنگ پرتا

 بتونم دهن باز کنم خودش تند تند شروع کرد به حرف زدن.ینکه اقبل
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 فرهاد مرد.یا: خاله ترو خدا بسلله

.یگفت میون بود داشت هزیده گرد شد. دختره نفس برچشمهام

 نفس بکش بعدیکم. یزم گفتم: آروم باش عزیم کردم آرومش کنم. دستم و باال آوردم و ملسعی

 فرهاد مرد؟ی چیعنی شده. یدرست بگو چ

 فرهادیهو. یزدیم حرف میق تو آالچینم کردن. من و مهی می: پسرا داشتن فوتبال بازسلله

. خاله زود باش مرد.یه سرش خورده به سنگ فرش و شکست. کل صورتش خونینخورد زم

 بند اومد.نفسم

.یام گفتم: االن متند

 چشم به هم زدن خودم و رسوندم تو خونه، شالم و انداختم رو سرم و مانتوم و برداشتم ویه تو

یومدیم میین. تو پله ها مانتوم و تنم کردم و همون جور که پایرون و از خونه زدم بیدم قاپیفممک

: ماماناتون کجان؟یدمپرس

 بکن.ی کاریه خاله یست تو خونه نیچکی. هیرون رفتن بینا: مامان اسلله

 جا گرد جمع شده بودن.یه. بچه ها یق سمت آالچییدم و دویرون سلله از ساختمون زدم بهمراه

سامان و زدم کنار تا به فرهاد برسم.

 فرهاد زانوم خم شد و نشستم کنارش. چشمهام گرد شد.ی صورت خونیدن دبا
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 شده. سرش شکافته بود و خون کل صورتش وی چقدر بد زخمینم و تو بغل گرفتم تا ببسرش

 کردم.ی بلندش مید خواست. بای میه. حتماا بخیمارستان بیبردمش میدبرداشته بود. با

ی؟ بچه ها چاما

. بزرگتر از همه بود. احتماال بچه ها رو سپرده بودنین و بلند کردم و چشم دوختم به مهسرم

.یخت ری جور اشک میندست اون که ا

 تویمارستان بیبرم جان ناراحت نباش. من فرهاد و مین رو شونه اش گذاشتم و گفتم: مهدستی

 سرده. باشه؟ینجا تو خونه ایدمراقب بچه ها باش. بر

ین فرهاد تا بلندش کنم که فرزی شونه و پایر تکون داد. دست بردم زی حرف فقط سربی

خودش و چسبوند بهم.

.یام: خاله منم مفرزین

 زدم. حال اون بهتر از برادر دوقولوش نبود.ی لبخندمهربون

. تو بمون و بهش بگویکنه دق میستی تو هم نینه ببیاد تو بمون خونه. مامانت بیزم: نه عزمن

حال فرهاد خوبه باشه؟

 اشارهین کرد. به مهی به من توجه کنه پر اشک و وحشت زده به فرهاد نگاه مینکه ای جابه

 و بغل کرد تا بتونم برم سراغ فرهاد.ینکردم. متوجه شد. جلو اومد و فرز

یاز بلند کردن فرهاد به هر دو دستم نی و از سرم رد کردم و انداختم دور گردنم. براکیفم

داشتم.
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 بلند کردم و چسبوندم به خودم.ین زورم فرهاد و از زمی شدم و با همه خم

. فکر کنم علوه بر شکستن سرش ضعفم کرده بود.یکرد بود اما مهم نبود. حرکت نمسنگین

 شدم. بچه هایر تند رفتم سمت پله ها و سرازی" گفتم و با قدم هاید باشیگه "مواظب همدیه

 در رو به سلله گفتم: سلله جان در و باز کن.ی. جلویدوییدندنبالم م

 در و برام باز کرد.سریع

:ید تو بغلم تند پرسی من و فرهاد خونیدن شدم. با دیدین از در گذاشتم رخ به رخ آیرون قدم بتا

 شده؟یچ

.یمارستان بیبرمش خورد سرش شکسته. مین کردن زمی می گفتم: داشتن بازمستعصل

.یام: منم مآیدین

ینکه کردم. با ای. حس سبکیدش کشیرون حرکت از تو بغلم بیه بدن فرهاد و با یر برد زدست

 بود.ین من سنگی بود اما برایزه میزهر

یری؟ بگین از آژانس ماشی بری تونی: مآیدین

 ما بود.ی تا ساختمون جلوتر از خونه4 که ی تکون دادم و تند رفتم سمت آژانسسری

ی مین ماشیه بود گفتم: آقا یستاده آژانس ایرون که بی سمت آژانس. رو به مردییدم دوتقریباا

خواستم.
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 اشاره کرد و گفت: سواریدی به خودش اومد و به پرایهو شد. یره با تعجب به سر تا پام خمرد

.ید بشیده سفید پراینهم

 من مسافر دارم.ی و برد تو آژانس و داد زد: عسگرسرش

 با فرهاد نشست پشت منم به زور کنارشونیدین و درش و باز کرد. آین اومد سمت ماشتند

نشستم.

 کرد.ی ام میوونه دین صورت فرزیاد کرد. ی میم حال فرهاد عصبی بسته و بی چشمهادیدن

 سخت باشه.یلی خید آدم بای داغون شدن برادر دوقولویدین دین فرزیجاره فرهاد. بیطفلک

یم دسته مو از کنار گوشم جدا کردم و به عادت بچگیه شالم یر حواس دست بردم و از زبی

 کار و کرده بودمین سال ا27. قد یچیدمش بازش کردم و دوباره پی دور انگشتم. هیچیدمپ

 قسمت سرم در برابر کشش مقاوم شده بودن.ین ای که موهایجور

 لحظه چشم ازیک. یدیم رسی کیدم چقدر گذشت. اونقدر تو فکر و نگران بودم که نفهمنمیدونم

فرهاد چشم بسته بر نداشتم.

 شدم.یاده پیع و سریمارستان برسیدیم

 زودتر.ید گفتم: شما بریدین به آرو

 بهم انداخت و تند از کنارم رد شد و رفت. پول آژانس و حساب کردم و دنبالشون راهنگاهی

افتادم. بچه رو برد اورژانس.

.ی اتاقیه ی بشه و بردنش تویه بخید گفتن بایدنش تا دپرستارا
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 بود بای که به شدت جدی پرستاری تخت. خواستم همراهشون برم تو اتاق ولی روبخوابوندنش

 تو.یاید. خانم شما هم نیرون بید گفت: آقا شما بریدینتشر رو به آ

 خوام کنارش باشم.ی می گفتم: ولتند

.یرون بیید بفرماید و شما آلوده ایله استرینجا خانم ایشه اخمو گفت: نمپرستار

 تا حاال فکر نکرده بودم گفتنینا و ایفید کثیگم بدم اومد بهم گفت آلوده. من خودم به همه مانقدر

 به طرف مقابل بده.ی کلمه ممکنه چه حسینا

یه مونده بودم بهش و یره و گرون بود که مات با دهن باز خیب حرف پرستار برام عجاونقدر

 ازیفم کی دسته ی. فقط وقتیومدم از جام تکون نخوردم. با تشر پرستار هم به خودم نیلیمترمم

.یرون شد به ناچار از جام تکون خوردم و رفتم بیدهپشت کش

 بود نگاه کردم و بعد به صاحب دست. هنوزمیفم کی دسته ی که روی و به دستبرگشتم

 از موهاش پنهون بود.یچشمهاش تو هاله ا

.یام من مینید بشینجا: اآیدین

 و رفت.ید منتظر جوابم بمونه راهش و کشینکه ابدون

 بغل گوشم.ی پشت در اتاق و دوباره پناه بردم به دسته موی نشستم رو صندلنگران

 شد.یداش دارو پیلون نایه بعد با یقه دق10 حدود
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 خدایه ثانیک ی و دارو رو فراموش کردم. برای به کل حسابداریدم به خودم اومدم و فهمتازه

 اوضاع کمین همراهمون بود که تو ایب و عجید جدیهی پسهر همساین ایدین،رو شکر کردم که آ

 درست و انجام بده.ی من حواسش و جمع کنه و کارهایحواس

.یفم انداختم و گذاشتمشون تو کیلون تو نای نگاه به داروهایه و داد دستم. یلون جلوم و نااومد

 روبه رو و چشمهاش و بسته بود.یوار داده بود به دیهسرم و بلند کردم. تک

یچیدم پی بغل گوشم. همون جور که موها رو دور انگشتهام می دست بردم به موهادوباره

 شدم.یابیش شدم بهش و مشغول ارزیرهخ

ی صورتشم می پراکنده روی فاصله و با وجود موهاین از ای حتینو خسته بود. اصورتش

تونستم بفهمم.

 کهیفهموند شبها بهم میمه قدم زدنش تو نی پسر رو انقدر خسته کرده بود؟ صداین ای چاما

 کهی آدمی برایعنی بودم کارش اونقدرام سخت نبود. یده که فهمیی نداره. تا جایخواب راحت

یرم که به زور بچه ها می من که هر باری. نه برایست کنه سخت نیسالهاست ورزش م

.یکنم و آه و ناله میرم می که دوباره نوبت باشگاهمون بشه از بدن درد مبعدباشگاه تا دو روز 

 کاری باشه نه جسمی روحید تو صورتش نشسته بای جورین که ای خستگین اینکه زدن احدس

 به شدت دلمیم بار تو زندگین اولی مهم بود و من برایش خوب، علت خستگی نبود. ولیمشکل

 که مدتها بود فراموشش کرده بودم.یب کار عجیه. یارم نفر در بیه سر از کار یخواستم

 و بهیاوردن رو در میه قضی و ته و تویگرفتن شو می. پیشدن کنجکاو مهمعموال السا و شرار

. امایکردم کشفش می برای تلشیا یشدم می نگران موضوعید وقت نبایچ. هیدادن اطلع میهبق

 دفعه...ینا
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 که بخوان درست ویومد به چشم نمیاد پسر اونقدر سرش تو کار خودش بود که زین اظاهرا

یه شروع یجان جور هیه. یکردم کشف مید بار و خودم بایه ین کنن. ای براش کنجکاویقدق

 بهم دست داده بود.یکار

ی؟ دست و صورتت و بشوری بریخوای: نمآیدین

ی شدم و اون کیره چقدر بهش خیدم خوردم و زل زدم بهش. اصل نفهمی ترس تکوناز

یع ضاینکه. از ایکنه ام نگاه میره خی است که داره به چشمهایقهچشمهاش و باز کرد و چند دق

 بهش رفتم.یز ری چشم غرهیه شدنم فقط یر شدم. اما تو جواب غافلگیشده بودم عصب

 جور محافظت بود برام.یه شده بود عادت. یگه چشم غره رفتنامم داین

 گفت دست و صورتم وینکه منظورش از اینم آوردم و به دستهام نگاه کردم تا ببیین و پاسرم

 به شستوشو دارم.یاز و نیفم کرد کثی اگه مثل پرستاره فکر میکشتمش بوده؟ میبشورم چ

 مانتوم.ی و حتینم همه خون رو دست و آستین شوکه چشمهام گرد شد. ایم خونی دستهایدن دبا

اال صورتمم خونیدمدست کش  بود.ی به صورتم. احتما

 شده بودم.ین و مالین خونی جورین که فرهاد و بغل کرده بودم ای وقتحتماا

 ته سالن سمت راسته.یی: دستشوآیدین

 حرف از جام بلند شدم و تشکر کردم. بی

 چند بار صورتم و دستم و شستم ویی دستشویع رسوندم و با آب و مایی و به دستشوخودم

 بکنم.ی تونستم کاری مانتوم نمیخونها رو پاک کردم. اما برا
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 خدای شد. وایده کشی امروزم به چه فضاحتی نگاه کردم. مقالهیسم به صورت خینه آتو

.یشد دلم مچاله میکردم فرهاد چقدر بد بود. چقدر ناجور. بهش فکر که میصورت خون

 گرفتتش زنگ زد به مامان.یمان جون حس کرد درد زایوا شی. وقتیادمه روز تولدشون هنوز

.یدادآقا فرشاد خونه نبود و تلفنشم جواب نم

 خونه با خونه امون فاصله داشتن. بایه جون. یوا به شیم و مامان زود خودمون و رسوندمن

. تو طول عمل به آقا فرشاد زنگ زدم تا باالخره جواب داد و گفتمیمارستان بیمشمامان برد

 کوچولوشون از اتاقی و رو تختهای و خونیف سرخ و کثی اون بچه های که وقتشه. وقتیادب

 شدم بهشون.یره خیظ اخم غلیه با وردن آیرونعمل ب

یز میز قرمز بود که با وجود اون همه چی دوتا بچهین ایاد بار اخمم به خاطر شباهت زاین

 ناز بودن.یه اولی بودن و با وجود زشتیه که رو تنشون و صورتشون بود بازم شبیسرخ

یلی خیا دوستشون داشتم مخصوصا که برخلف سونیا تو دلم نشسته بود. مثل سونی مهریه

حرف گوش کن و آروم و مودب بودن.

 به حرفیا سونی بودم وقتیده آروم و دی بودن و من اون دوتا بچهیا چون بزرگتر از سونو

 بود.یب موجود غریه دخترونه اش گل کرد تا مدتها برام مثل یاومد و تونست راه بره و اخلقا

 فرق باشه؟ید سه تا بچه باین آخه مگه چقدر بیگفتمهمه اش با خودم م

 اومدم.یرون بیی چند تا دستمال در آوردم و صورتم و خشک کردم و از دستشویفم تو کاز

ی و دکمهیدم کشیقی جون بود. نفس عمیوا شماره لبم و گاز گرفتم. شیدن زنگ زد. با دگوشیم

وصل و زدم.

 جون؟یوا: جانم شمن
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.یچید پی تو گوشی آرومصدای

یی؟-: الو آرام منم السا کجا

.یمارستانم: سلم . بمن

: فرهاد حالش چه طوره؟السا

 خونه.یایم بیگه ساعت دیم نیه کردن. فکر کنم تا یه: خوبه سرش و بخمن

.یچید پی نگران السا تو گوشصدای

 بغلین و همچین. بدبخت فرزیکشه جون داره خودش و میوا شیاین تروخدا زودتر بی: واالسا

 حال فرهاد خوبه.ینه که ببیاید چلونه که بچه خفه شد. زود بیکرده م

ید بعد. شما نگران نباشیاریمش اجازه بدن بید و گفتم: مگه دست منه؟ بایدم به صورتم کشدستی

 جونیوا کن شی. سعیدن شده بود بچه ها ترسی. چون صورتش خونیست نیزیحالش خوبه چ

.یم رسونی ما هم زود خودمون و میو آروم کن

 و آرومیوا شی زاریه گری. صدایدم چشمهام و مالی گفت و تماس و قطع کرد. عصبی اباشه

 فرهادیدیدم بودم و مینجا بشه. درسته که من ایشتر دلشورهام بیشد باعث میههاکردن همسا

یه بودم که بخواد بخی کرد. نگران وقتی می تابی فقط بیدید مادرش اون که نمیچارهخوبه اما ب

.ینه ببو پسرش یها

 پرستار در حالیه با یدین که فرهاد توش بود. آی تند تر رفتم سمت اتاقی کردم و با قدم هاپوفی

 از خانهم تشکر کرد و برگشت سمت من.یدمحرف زدن بود. من که بهشون رس
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 نگاش کردم.منتظر

 بوده براشیین. فشارش پایشه میهوش و بیکنه ضعف مینه بی: انگار فرهاد خونها رو مآیدین

.یمونیمسرم وصل کردن. تا سرمش تموم بشه م

 تو خونه همه برگشتن و نگرانن.یگه؟ چقدر دیعنی: من

 حال.ی خونه تا دراز کش و بیم کرد. بهتره فرهاد و سر پا ببریشه نمیش: کارآیدین

ی تکون دادم و دنبالش راه افتادم تو اتاق فرهاد. کنار تختش رو صندلیید تای به نشونه سری

 ویحالش بی بود. دستش و گرفتم و آروم نوازشش کردم. چشمهایدهنشستم. بچه ام رنگش پر

باز کرد.

 راحت بخواب.یزم عزیشتیم زدم و گفتم: ما پلبخندی

: ما.. مانم....فرهاد

 نگران مادرش بود.یتشم وضعین طفل معصوم تو االهی

 هایه همسای یه و گفتم: نگران نباش مامانم و السا و بقیدم به سمت سالم سرش کشدستی

.یششنپ

 ... نکنه....یه من خوبم؟ گرین: گفتفرهاد

.یفهمه چه مین ساله بب8 ی بچه یه زدم. یقی لبخند عمیار اختبی
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.یم: آره گلم گفتمن

 بازشون نکرد.یگه که راحت شد چشمهاش و بست و تا تموم شدن سرم دخیالش

 فرهاد و بغل کرده بود ویدین آیر خونه. کل مسیم آژانس برگشتیه و با یم کردیص و ترخفرهاد

یشد باعث می گفت گه گداری می اما هر چیگه می چیفهمیدم کرد. نمیتو گوشش زمزمه م

.ینشست لبخند، رو لب من میه اون یفرهاد بلند بخنده و از خنده 

ین همه هجوم آوردن سمتمون. انگار تو همیهو باز کردم و با باز شدن در ید خونه رو با کلدر

 نشسته بودن.یاطح

ینم بچه. فرزیدن گرفت و تند تند شروع کرد به چلوندن و بوسیدین فرهاد و از بغل آیع سرشیوا

 کرد.ی بود و با بغض به مادر و برادرش نگاه میستاده مامانش ای کنار پایطفل

ی داشتم برای شکلت و خوراکیفم تو کیشه دوتا کاکائو در آوردم. همیبم کردم و از تو جدست

 نباشم.ی خونه امون. بهتر بود دست خالیومد میا خبر سونی که بیموارد

ید به من و شکلتا کرد و آروم خندی نگاهیه ین جلو و با لبخند آروم گرفتمشون سمت فرزرفتم

و هر دو رو گرفت.

امرد به فرز  خاله؟یدی شکلت مین-: فرهاد 

. بچه هنوز فرق مردن ویت تربی بیای گرد شد. لبم و گاز گرفتم و برگشتم سمت سونچشمهام

.یدونهسر شکستن و نم

 خم شدم سمتش تا آرومش کنم به نطق مردن مردنش ادامه نده.تند
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. فرهاد سرش شکسته.یر گفته فرهاد مرده؟ زبونت و گاز بگی: کمن

 بود پس مرده.ی سامان گفته صورتش خونیگه: همون دسونیا

یگه هم خوبه. دیلی. فرهاد حالش خیشنون زشته میـــــــــــش و گاز گرفتم و آروم گفتم: هلبم

یا؟نگ

 ابروش و انداخت باال و دست به کمر گفت: پس اگه نمرده و خوبه، پس چرا بهشون شکلتیه

بال چرا شکلتای؟ و به من ندادیداد  بهشون؟ی منو دادی اص

 گفتهی بعدم کیزیته؟ دور از جونت تو چیدم حرص گفتم: مگه هر روز به تو شکلت مپر

 توئه؟ی من برایب جیشکلتا

 بهم نشون داد و آروم گفت: خودم.یف و رددندوناش

 در آوردم و دادم دستش. تا شکلتا رویا سونی بسته شکلت هم برایه و یفم کردم تو کدست

 لبخند بزرگ زد و گفت: خوآن جونم ....یه با ذوق از ته دل یهوگرفت روشو برگردوند و 

ی جورین ندارم تا حاال تو بغل باباش ایاد تو بغلش که به ید پرین و همچیدین سمت آیید دوتند

 باشه.یدهپر

 ماچم نداد حداقل.یه. یکنه محبتش و به خوآن میگیره پررو شکلتش و از من می دختره

 باعث شدهیا سونیدهی رنجی و جمع کردم و رومو برگردوندم اما صدایزونم آوی و لوچهلب

بود حواسم بهشون باشه.

ی؟: چرا فرهاد و بغل کرده بودسونیا
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 بود.یض: چون مرآیدین

ی؟ کنی بشه بغلش میض مری هر کیعنی: سونیا

 بغلش کرد وید و خودش نتونه بایمارستان داشته باشه ببرمش بیاز: آره خوب اگه نآیدین

بردش.

 بابابزرگ و؟یا ی؟ کنی شن بغلشون میض بانو هم مریز خاله آرام و عزیعنی: سونیا

یضن؟ مرینا داره. مگه ای: حاال بستگآیدین

 بابا بزرگ کمرش، خاله آرامم صورتش.یکنه بانو پاهاش درد میز: عزسونیا

یکنه؟ خاله ات صورتش درد می چیعنی: آیدین

: صورتش چاقو خورده.سونیا

ی؟ گرد شد من چاقو خوردم؟ کچشمهام

: چاقو؟ کجاش؟آیدین

.ینجاش: اسونیا

 دوتا ابروشو نشون داده بود.ین. با انگشت بیگه کجا رو مینم کردم نامحسوس برگردم ببسعی

 دوتا ابروم. چاقو نخورده بود که هنوز سالم بود.ین شد بیده دستم باال رفت و کشیار اختیب
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ی و برایشه تو و خط میره مینجاش ایشه چون خاله چاقو خورده همیگه. مامانم مینجا: اسونیا

 ترسناکه.ینهم

هن بدبخت ترسناکم؟ من کجام ترسناکه؟ خوب ایین افتاده بود پافکم  که اخمه چاقو کجا بود؟ینم. م

 کنه برام؟ی می مرده جو سازیل افروز زلینچرا ا

یدم به خط ابروم که دیدم کشی آروم آروم با انگشت دست میار اختی بیزون با دهن آوداشتم

.یست من حواسم به شماها نیعنی رومو برگردوندم که یع سمتم. سرید چرخیدینآ

 دکتر که خوب شه؟یبری: حاال خاله رو مسونیا

: حاال باشه بعداا.آیدین

 تو صداش کفرم و در آورده بود. دستهام و مشت کرده بودم و دندونام و روی خنده ی هارگه

.یده و رسماا به باد میثیت نکبت حی دادم. دختره یهم فشار م

.ی و بغل کنی: من دوست ندارم کسسونیا

 حسود.ی بچه

: چرا؟آیدین

 و بعدم دعوامیره بغل عمو پژمان خاله السا بهم چشم غره میرم من می دلخور گفت: وقتسونیا

 من باشه.ی خوام بغل خوآن فقط برای اونه. منم می بغل عمو پژمان فقط برایگه. بهم میکنهم
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 قهقهه سریا با حرف سونیدین و گاز گرفتم و حس کردم صورتم از خجالت سرخ شد. آلبهام

 کردی سرفه ایه شدن. اونم یره که همه نگاه ها برگشت سمتش و با تعجب بهش خیداد. جور

 وارد ساختمون شد.یا گفت و با سونیدی ببخشیهو 

 آبرو.ی بیای پسهر چشم غره برم. سونین به ای حتیشد روم نمیگه من دحاال

 ها رد شدم تا برم خونه. کنار در ساختمون السا دستم و گرفتیه جلب توجه از کنار همسابدون

ی. میمارستان بیاد نیم. به زور نگهش داشتیکرد میونی جون چه شیوا شیو گفت: اگه بدون

.یشد حالش بد میدید و فرهاد و میومد اگه میادخواست ب

 مثلیشد میهوش دوباره بیومد. میومد. بهتر شد نین کردی تکون دادم و گفتم: خوب کارسری

ین جون همچیوا شی هم نشده بود ولیادی زیز شده بود. چی زخمین فرزی که پایاون بار

.یمارستان شب خوابوندنش بیه که آخرش یزدخودشو م

 بود که نگهش داشتن. تویین انقدر فشارش پایوا شی درمان شد ولیی سر پاین: آره فرزالسا

.ی شدیچقدر خون

: فرهاد و بغل کرده بودم.من

.یدی میمارستان خون و بی: برو خودتو بشور بوالسا

 خونین تکون دادم و ازش جدا شدم و خودم و به خونه رسوندم. بهتر بود هر چه زودتر اسری

. یکرد بوش داشت حالم و بد میکردم و از خودم جدا میمارستان بیو بو

 فاطمه جون برامون لباس بدوزه.یم که بدیدیم پارچه خری و کلیم با دخترا رفتیش روز پچهار

یگه دیچکی هیچید پید خبر بله دادن مهرانه به امینکه ولوله افتاده. بعد از ایهتو کل ساختمون 

رو پاش بند نبود.
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 که خودش نسبت بهی با وجود استرسی کرد روز خواستگاری میف جور که مهرانه تعراون

 بودنی دال بر ناراضی رفتارین کوچکتری داشت ولید امیظاهرش و عکس العمل خانواده 

.یده ندیش و لباس رنگیششاونها به ظاهرش و آرا

ی بودن و حتی تا سکه است همه راض500 دخترم ی یه باباش گفته مهری بر اون وقتعلوه

 سفر حجم بهش اضافه کرده.یه خودش یدام

 همی رو هم آماده کرده و به کسیه و بقیستاده عشقش ای اندازه پاین تا اید خوشحالم که امواقعاا

 و انتخابش نداده.ی دخالت تو زندگیاجازه 

 بر طرف. خوب درکیدهاش تردی دله شده و همه یک دلش ید رفتار امین هم با امهرانه

یمون و پشید و کرد تا امیش سعیت و خشک رفتار کردن نهایپ و تیش که با اون آرایکردمم

یستاده انقدر بهش علقه داره و پاش ایکی ینه ببی وقتی بهتر بگم هر دختریا یکنه اما هر آدم

.یشه مرمبخواد نخواد ن

.ی به طرفت احساس هم داری که تا حدودی وقتاونم

ال لباسهایی اونجااز  پسندم السا و شراره نزاشتن لباس آماده بخرم و بای ساده رو می که من ک

 خودشون برام پارچه گرفتن و از تو ژورنال مدل انتخاب کردن و به فاطمه خانم گفتنیقهیسل

.یشدم حاظر مید گرفتن و پروف کردن بایز سایکه بدوزه. من فقط برا

یی فاطمه خانم و مامانها تو هال نشسته بودن و چای خونهیم حال حاضر همه جمع شده بوددر

 و ما دخترا هم تو اتاق کار فاطمه خانم مشغول پروف لباسهامونیزدن و حرف میخوردنم

.یمبود
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 که از پهلوها از رو زانوی و مشکید رنگ سفیب بود با ترکی رومیقه بلند یراهن پیه لباسم

.یشد میدا پاهام از دو طرفش پیرفتم راه می که وقتی. جوریین تا پایخوردچاک م

.یومد لباس که به نظر جالب می پاره پوره پروف

 چه خوشگلی به خودش نگاه کرد و گفت: واینه و با ذوق تو آید لباس خودش و پوششراره

 من.ی... عروسیشاشدم. ا

 خودش آرزو کنه.ی خودش براینکه. مگر ایدم حرفش خندبه

 قبل تویگه گفت: نه دیگرفت لباس و می پهلوهای خانم همون جور که با سنجاق گشادفاطمه

 ازدواج کنه چون بزرگتره.یدآرام با

 دوست نداشتم که در موردیاد نمه اخمام در شرف تو هم رفتن بود. زیه گرد شد و چشمهام

 نه تنها از شوهر کردن نبود که بلکهی خبریچ که هیازدواجم صحبت کنن اونم وقت

 هم نبوده.یخواستگار

 که همه انگشتیدوزم خوشگل براش می لباس نامزدیه.و. عروس بشه خودم یشا خانم: افاطمه

به دهن بمونن.

 شد کهی وارد اتاق شد و چی کیا سونیدونم نمیهو شده بودم. ی بحث عصبین معمول از اطبق

.یکنه خاله آرام شوهر نمیرم فاطمه خانم و گفت: نخی وسط حرفهاید دست به کمر پریهو

 خود منم چشمهامون گرد شد.ی حتهمه

.یکنه خانم: اوا چرا شوهر نمفاطمه
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 شوهر کنه من دوست ندارم.ید اصل خاله نبایکنه: چون شوهر نداره. پس شوهر نمسونیا

 شده بود.یرتی خنده بچه برام غیر زور دهنم و جمع کردم که نزنم زبه

 تو عمویگه شوهر کنه بره دید بای جون باالخره هر دختریا سونیشه که نمین خانم: افاطمه

یخوای؟نم

 عمویل من عمو دارم عمو پژمان عمو سهیر و گفت: نخین رو زمید با سماجت پاشو کوبسونیا

. مگه نه خاله؟یخواد خوام. خاله آرامم عمو نمی نمیگهد

 باال بندازم.ی بهم نگاه کرد که فقط تونستم شونه این و همچبرگشت

 کنه.یدا پید جدی عمویه برات ید خاله آرامت بای روزیه خانم با لبخند گفت: اما بازم فاطمه

 باید دی موند به فاطمه جون. وقتیره و بغ کرده و دست به کمر خیخ همون جور سسونیا

 بهیکی یکی تونه نظر اونو در مورد عمو دار کردنش عوض کنه برگشت و ینگاهش نم

 بغ کرده چونه اشیهو ازدواج نکردن من نداره ی برای کمکید دیهممون نگاه کرد و وقت

 خوان شوهری بلند گفت: مامــــــــــــــــان.... خاله آرام و مای و با صدیه گریر و زد زیدلرز

بدن....

 از خنده.یدن از اتاق همه ترکیا. به محض خارج شدن سونیشد بازتر نمین از ایگه دچشمهام

.یست بود خاله اش شوهر بکن نیده هم فهمی فسقلی دختر بچهاین

 رفتمی با استادم مین فرورد2 ماه باشه و من روز ین فرورد7 ی بود مراسم نامزدقرار

 همون روزیقا دقیعنی گشتم. ی بر مین فرورد7 یعنی و عصر پنج شنبه یش همایاصفهان برا
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 که مراسم تویی خونه و آماده بشم و از اونجایام وقت داشتم که بی چند ساعتیه. البته ینامزد

 نبود.ی مشکلیگه دیشد خودمون برگزار می خونه یاط و حینگپارک

 کرده بود اگه نرسم مو روید دوست نداشتم که به مراسم نرسم. مخصوصاا که مهرانه تهداصل

 فر کم پشت اما پر حجمم داشتم محالی موهاین به همیادی زی و منم که علقه یزارهسرم نم

 افته.ی تارشونم به خطر بیه بکنم که یبود کار

 هم تموم شد ویی انتهای بلند شدم. باالخره کارهایز دادم و از پشت می بدنم کش و قوسبه

یق کردنش و نظارت دقیرایش بار و5 از آب در اومده بعد از ی خوبیخلص. فکر کنم مقاله 

 بد باشه؟یشهاستاد مگه م

.یاط بشم به حیره باعث شد برم پشت پنجره و خیرون بی صداهاسرو

 آشید سال بود و طبق رسم هر ساله بای چهارشنبهین. آخریم بساط و داشتین صبح هماز

 همون آش ترش.یا بود آش گزنه ی. البته آشش شمالیم کردیدرست م

 و ول کرده بودن و دور هم جمع شده بودن تایشون خونه از صبح کار و زندگی خانم هاهمهی

 که شغل آزاد داشتن مثلیی اومده بودن خونه. اونا5بساط آش و علم کنن. مردها هم از ساعت 

 و نارنجک بچه ها در مغازه اشونیگارت پژمان از ترس ترقه و فشفشه و سی من و بابایبابا

 در رفته بودن و پناه آورده بودن به خونه.یی جورایه و دنو بسته بو

یا یش روشن کرده بودن و همه دورو بر آتیش سرما آتین. تو ایاط همه خونه بودن و تو حتقریباا

 زدن.ی و مردها هم که فقط حرف می بازیا کردن یکار م

 و کرده بودم که حداقل تویم سعی رشته همهین رفته بودم ای قبل افتادم. از وقتی سالهایاد

.ی مراسم چهارشنبه سورین مثل همیم و درست انجام بدیمیمون خودمون اکثر سنن قدیمحله
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ی برایفرستادم و دخترا رو میگفتم زور می که به حکم بزرگتریی شد. چه روزایقتر عملبخندم

 گرفته بودن و با مایاد بزرگترها هم یم کارها رو کرده بودین. انقدر که ماها ایقاشق زن

.یگشتیم بر نمی دست خالیزدیمهماهنگ شده بودن. در هر خونه رو که م

 ویرون زدم و رومو از پنجره گرفتم و مانتو و شالم و برداشتم و از خونه زدم بیقی عملبخند

.یاطرفتم تو ح

. اون سمتش هم خانمهایزدن ورش نشسته بودن و حرف میه موکت پهن کرده بودن و یه دخترا

مشغول بودن.

 نشستم کنار السا.ی وریه

.یدیدی و میبودی مید بایدا بود آی جات خالیگه: آره دمینا

: چه جالب. کاش منم بودم.آیدا

 اما خودشیگفت آرام به همهامون زور مین. ایگذشت بهت خوش میلی خی: آره اگه بودشراره

.یکرد نمی کاریچه

یزنید؟ حرف می چی دربارهی؟ چیعنی استفهام نگاش کردم و گفتم: با

 ازیدن روشن کردن و پریش آتیر غیدا. ظاهراا آیگیم می در مورد چهارشنبه سوریم: دارالسا

.یدونه ازش نمیگهای دیزروش چ

 باال.ید پرابروهام

: جداا؟من

154



goldjar.blogfa.com

ی؟ دوباره خودت کامل برام بگیشه گفتن اما میزایی چیه. بچه ها یدونم نمیچی: آره من هآیدا

 دوست دارم.یلی و خیمن چهار شنبه سور

 وریه ور پسرا یه دخترا یکردیم روشن میش توکوچه آتیر بخیادش که نداشته باشه. یه: کشراره

 داد.ی میفی چه کی. هـــــــــــیاوردیمبعد تا آخر شب چشم هم و در م

.یدیم بلند خندهمه

یست نی مذهبیچ و چون وابسته به هیمیه قدیلی مراسم خیه ی گفتم: چهارشنبه سوریدا به آرو

 و ازش لذتیدن انجامش میران مردم ای همه یباا تقرین همی برایست نی کار مذهبیه یعنی

.یبرنم

 بهی که تو زبان کردی هفته درست شده و سوری از روزایکی چهارشنبه ی دو تا کلمهاز

هخ.یمعن  سر

اال . همه از رویدارن صبح روشن نگهش می و تا دم دمایکنن و روشن میش از عصر آتمعمو

. دریره تطهی نشونه برایه تو از من" که ی من از تو، سرخی: " زردیگن و میپرن میشآت

 وی و گرمی سرخیش و مشکلت از آتیضی و مری زردی تا به جایخونن شعر و مینواقع ا

.یرن بگیرون

 آتشین ایاکان از نی بعضی که بنا به گفتهیکردن و رو پشت بومها روشن میش زمانها آتاون

یزی چیه. یکنه میت و روح مردهها رو به راه خودشون هدایکشه و شعله میکنهکه دود م

ی و ژاپن. اونا هم وقتین گذاشتن مردم چیق مثل فانوس روشن کردن و تو قایزی چیهمثل ... 

 آب که از آبی رویزارنش و میق تو قایزارن و میکنن فانوس درست میمیره میزشونعز

 کنه.ی روح عبور میگن می جورین کنن. ایدابگذره و روحشون راه خودشون و پ
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ی،. مثل جنوب رومانینیم ببیتونیم هم میگه دی از کشورهای روشن کردن و تو بعضیش آتاین

 روشنیش تو سوئد هم آتی و حتیپرن و از روش میکنن روشن میش تا آت7 قفقاز که یاییانآر

.یمکردن و دار

 مشکلیل نو، آجی مثل: سال نو- کوزه یشه انجام می هست که تو شب سوریینم آی سریه

 و شال انداختن وی قاشق زنیی، و گره گشای فالگوشی، حلوا مالی، چهارشنبه سوریگشا

.ید از توپ مرواریحاجت خواه

یگه؟ دیه نو چی اخم گفت: کوزه ی متفکر و با کمآیدا

 و بلها تویها مشکلت و گرفتاری باور بودن که همهین بر ایما و خاروندم و گفتم: قدسرم

 ویکردن پشت بوم پرت می کوزه رو از باالی. تو چهارشنبه سوریشهکوزه متراکم م

.یزاشتن جاش مید جدی کوزهیه و یشکستنشم

ی؟: حلوا مالآیدا

.یدن مالی داغ می از شهرها رسم بوده که مردم به سرو صورتشون حلوای: تو بعضمن

 گرد شد.یدا آچمهای

یسوختن؟: وا... خوب نمآیدا

 واال. من هنوز امتحانش نکردم.یدونم باال انداختم و گفتم: نمی و شونه اخندیدم

.یدن خندهمه

 داره؟یی به بخت گشای: فالگوش چه ربطآیدا
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 فال گوشیوار کنن و برن پشت دیت جون و دم بخت نی اگه دخترایگفتن: اون موقع ممن

 ویتشون اون حرفها جواب نیر تونن با تفسی و به حرف رهگذرا گوش بدن بعدا میسنوا

.یرنبگ

 زشتیکم کار ین کنم ای کلمم و گفت: اصوال من فکر میون مید کم اخم و تفکر پریه با شراره

.یداد حال میلیبوده اما خوب خ

 بهی تا بناگوش باز کرد و خوشحال به ماها نگاه کرد. با دست ضربه ایششم و گفت و ناین

.یدمشونه اش زدم و خند

.یدادین قبل انجام می سالهایگفتن بچه ها می؟ چی گفت: قاشق زنیجان با هآیدا

 هایه چادر سرشون کنن و برن در خونه همسایکردم کردم و گفتم: آره مجبورشون می اخنده

.یقاشق زن

 رو آمادهیزا میز چیعنی ی قاشق زنی: مامان من امسالم خودش و آماده کرده بود برامینا

.ی قاشق زنی برایومده نی ظاهراا کسی کنار در ولیگذاشته رو جا کفش

 کردم و گفتم: چرا؟؟؟یز اخم ریه

.یکردن نگاه میگه بچه ها نگاه کردم که هر کدوم به همدبه

 ندارم شوورمیی به بخت گشایازی نیگه مراسمم بودم بعدم من دیر من درگیه؟: خوب چمهرانه

.یدونم چرا نرفتن و نمیه. بقیری. تو هم که کل نمیاد کردم. السا هم که چند ساله نمیداو پ

 شراره نگاه کردم.به
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 بادمیه تعارف کنه ی به کسینکه در آورد و بدون ایل مشت آجیه و یبش دست برد تو جشراره

ال چند تا خونه رفتیناانداخت تو دهنش و گفت: من و م .یم و هم گرفتیلمون و آجیم قب

 آروم نشست.یده لب ورچآیدا

ید؟ رو نبردیدا چرا آیرفتید شدش انداختم و گفتم: خوب شما که مین نگاه به صورت غمگیه

 نه.یا یاد خواد بی میدونستیم باال انداخت و گفت: خوب نمی شونه اشراره

 چشم غره بهش رفتم که صداش در اومد.یه

ال تو خودت چرا هیدونستیم. ما نمیری: خوب االن چرا چشم غره مشراره یری؟ وقت نمیچ. اص

ال بخوا .ی دادی جا خالیشه همی ولی پرچم دارمون باشید تو بایم هم حساب کنی اصولیماص

ال من امشب با .ینم هم از باال. پاشو ببیدا شروع کن آیین. تو از پای تو رو بفرستم قاشق زنیداص

ی که آمپرش زده بود باال و داغ کرده بود و جدی گرد و متعجبم و دوختم به شراره اچشمهای

 تا بلندم کنه.یومد از جاش بلند شده بود و به سمت من میجد

ال بیشی می گفتم: نه خوب چرا عصبانهول  کردم.ی سر جات شوخین بشیال خی اص

.یشینی میکار خودت بیگی بدبختا زور مین. هر سال به اینم. پاشو ببیم نداری شوخیرم: نخالسا

.ینمپاشو بب

 کرد ازی می که دستهام و گرفته بود و سعی تا به شرارهایداد هم از پشت کمرم و هل مالسا

 بلندم کنه کمک کنه.ینزم
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 هم ذوق زده از جاشیدا پاشو. از اون ور آیگفتن ها هم باهاشون هم صدا شده بودن و مبچه

.یم بریا بیم بریا: آره بیگفت می بود و هیدهپر

ید چادر سفیه به زور دوتا دستهام و گرفتن و کشون کشون بردنم تا دم خونهامون و دخترا

 قاشقم دادن دستم و گفتن: برو...یه و ی کاسه مسیهگلدار انداختن سرم و 

 بانو ول کردنیز عزی و در آخر منو دم در خونه یافتاد بشن اما کارگر نیخیال گفتم تا بی چهر

.یومد قاشق زدنش می آخر و صدای هم که زودتر از همهامون رفته بود طبقهیداو رفتن. آ

 در رفتن و از ساختمون خارجیهو بانو رو زد و دخترا یز عزی زنگ خونهی با بدجنسشراره

 وید چادر سفی کار از کار گذشته مجبوریدم دی به راپله ها کردم و وقتیشدن. پر حرص نگاه

ی؟ چین بابا حسی ولیینه بانو پایز عزیدونستمرو سرم صاف کردم و دوباره زنگ زدم. م

ی به ناچار شروع کردم به کوبوندن قاشق تو کاسهیدم و که شنین گفتن بابا حسیه کصدای

.یمس

 من گل از گلش شکفت و گفت: بهیدن در و باز کردن و با دین پشت در. بابا حسیستادم امنتظر

 بابا؟یبه دختر گلم آرام جان. خوب

 زدم و گفتم: سلم بله ممنون.لبخندی

 کرد و گفت: پس باالخرهی خنده ایه تو دستم انداخت و ی به دستم و کاسه ی نگاهیه ین حسبابا

.ی شدینا ایتو هم قاط

 زدم و گفتم: بله.ی شرمنده البخند

.یام چند لحظه صبر کن تا بیه: چقدر خوب دخترم. ین حسبابا
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 تو کاسه.یختشون و ریرون و گز و شکلت اومد بیل آجیلون نایه رفت تو خونه و با ین حسبابا

 شکلتا چشمهام برق زد.یدنبا د

 از شکلتا رو برداشتم کهیکی لحظه جا و مکان از دستم در رفت و همون جا دست بردم و یه

 بلند شد. شرمنده شکلت و برگردوندم سر جاش.ین بابا حسی خندهیصدا

 دخترم همه اش مال خودته. نوش جونت.ی با محبت گفت: چرا برش گردوندین حسبابا

 کرد که برم.یم" راهید زد و با گفتن "موفق باشلبخندی

ی و در آوردم و همهیبم که شراره چپونده بود تو جیلونی تا در بسته شد نایک شیلی خمنم

 پر و ببرم دری بشه. خوب زشت بود کاسه ی که کاسهام خالیلون تو نایختم رو ریلشکلت آج

ی داره بازم می همه خوراکین گفتن: "دختره چقده گامبوئه. ای جثه مین ملت. با ایخونه

خواد."

یدم نبود. خوب نبای جون و دوبار زدم. اما خبریوا شی دوم. زنگ خونهی به طبقه رسیدم

یین. آقا فرشادم پاید شنیشد هم مینجا و از ایکردن می و فرهاد و که بازین فرزیباشه. صدا

 جونم باال سر آش بود.یوا بابا نشسته بود شیشپ

 و زنگش و زدم. دوتا زنگ زدم و منتظر موندم.ی اونا شدم و رفتم خونه بغلیال خبی

 دست نگهش داشته بودم که پخشیه از رو سرم افتاده بود رو شونه هام. و به زور با چادرم

 نشه.ینزم

ال ای بار طوالنین در و باز نکرد. دوباره زنگ و اکسی ی کی خونه ینجا تر فشار دادم. اص

 از دست بچهی قاشق زنی برنامه ین بودم و سر ایجبود؟ اونقدر فکرم مشغول بود و اونقدر گ

.یشینه می تو هر طبقه کیومد نمیادمها حرص خورده بودم که هنگ کرده بودم و 
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ی؟ مگه سر آوردیزنی؟ زنگ می جورین چرا ایه؟؟؟؟؟-: ک

ی که دم خونهیدم تازه به خودم اومدم و فهمیومد که از تو خونه میی خواب آلودی صدایدن شنبا

 که شواهد نشونی جورین و ایدینه است آیزنه که خوب آلود داره داد مینی هستم و اینا ایداآ

 من از خواب پروندمش.یدهم

 باال. اما قبل ازی بزنم و برم طبقهیم سرعتم جین و گاز گرفتم و هول برگشتم تا تند و با آخرلبم

یه؟: چیدین آی عصبانی بتونم قدم از قدم بردارم در باز شد و صداینکها

 مشت کردم.یشد که میی و بستم و هم زمان با دندونام رو هم فشار دادم. دستهام و تا جاچشمهام

 ولو بود وی وریه که تا شونه هام ی بود با چادر گلداریدین بود. پشتم به آی بدیلی خوضعیت

 به فرارم بود.یدن سرعت بخشی داشتم اونم برای حالت خم شدگیه

.یشدم تر میع ضایرفتم اگه میموندم مید. بایشد نمیگه داما

یی رو سرم و تا جایدمش حرکت کشیه. دست آزادم و گرفتم به چادرم و با یستادم صاف ااول

 رو صورتم و پوشوندم.یشدکه م

 از چشمم اونم چونیزه ریه بود مچ دستم بود که کاسه توش بود و دماغم و یدا که پیی جاتنها

.یه به چی چینم کوچولو ببیهسرم و اونقدر باال و عقب برده بودم تا بتونم 

 برگشتم سمت در کهین حرکت همچیه و حفظ کنم و با یم کردم خونسردی و سعیدم کشی نفسیه

 خورد.ی تکونیه و ید لحظه ترسیه یدینآ
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 بار دوتاین اولی نگاه مشکوک به سر تا پام انداخت و با دست موهاش و زد کنارو برایه

 موندن چون موهاش برنگشت رو چشمهاش.ید تو دیقه از چند دقیشترچشمهاش ب

 ابروشو داد باال و مشکوک گفت: شما؟یه

 اومدم.ی چی برایومد نمیادم کرده بودم هنگ

ید؟ کار داری: با کآیدین

 خواستم بکنم.ی کار می چیاد بیادم و گردوندم تا چشمهام

یخواین؟ میزی: چآیدین

 دستهامی به کاسه ولیزدم قاشق مید. خوب االن بایخواستم اومد. شکلت... شکلت میادم آهان

بند بود.

 کار کنم؟چی

 امو که محکم با دستم گرفته بودم و باال آوردم و تکون دادم. با تکون کاسه قاشق توشکاسه

تکون خورد و صداش در اومد. خوبه پس قاشقم زدم.

 چشمهاشی تو دستم که باال اومده بود تا جلوی گرد به کاسهی نگاه متعجب با چشمهایه آیدین

 شما؟ییدانداخت و با شک گفت: گدا

 و ...ی. گدا خودتیستادم ایخ اومد و سیین دستم محکم پایار اختی بهم برخورد که بانقدر

استغفرول.
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 دستم و باال آوردم و گرفتم جلوش و تند تند تکون دادم.یشتری بار با قدرت بین ادوباره

 بفهم؟؟؟ی چیه ید االن من بایه؟ کاسه چین سرش و خاروند و گفت: خوب اگیج

ی کنی بود دوخت و گفت: فکر نمیدا و از کاسه گرفت و به صورت من که فقط دماغم پنگاهش

ی؟ راحت تر باشی کاسه تکون دادن حرف بزنیبه جا

. هریم هستم بعد از فردا داستان داشتی کیفهمید میداد میص صدام و تشخیزدم اگه حرف معمراا

 پوزخند بزنه. عمراا حرف بزنم.یخواد میبینهوقت منو م

 کاسه رو تکون دادم و با سر و دست بهش اشاره کردم.دوباره

 بفهمم؟ید خودم بای زنی حرف نمیعنی ین و کج کرد و گفت: االن اسرش

 ان.یوانه کرد و گفت: همه دی لب پوفیر تکون دادم. زسری

 رو بفهمه.یوانه دی واقعی لگد به ناکجاش بزنم که معنیه دوست داشتم انقدر

.ی خوای میزی چیه یعنی ی کاسه رو جلوم گرفتین و بلند کرد و گفت: االن اسرش

 نگاه کردم.فقط

ی؟ خوای: پول مآیدین

 کردم.نگاه

ی؟: خوراکآیدین
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 کردم.نگاه

.یخوای می تکون داد و گفت: حداقل سرت و تکون بده بفهمم چی سرکلفه

 تکون دادم.سری

 دوباره.یه بار سرتو تکون بده اگه دومیه یه اگه اولی؟ خوراکیا یخوای: خوبه. حاال پول مآیدین

 تند سرمو چند بار تکون دادم.تند

 خنده.یر زد زیهو

ی؟. اما چیخوای می خوراکیدم: باشه خوب فهمآیدین

 قاشقی چرخوند. در حال فکر کردن بود که صدای سریج و کلفه و گید کشیق نفس عمیه

 باال بلند شد.یزدن از طبقه 

.یکنید هم کار می باال و متعجب گفت: عجب... پس گروهید پرابروهاش

 لبهام و تو هم جمع کردم.فقط

 بود. با اون لباس توخونه کهی پولی. موهاش ژولید به صورتش و بعد گردنش کشدستی

ال پیین ورش پایه ورش باال بود و یه یشرتشت  بود که بدبخت و از خواب خوش پروندم.یدا کام

 شد فحشم نداد.خوب
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.ینه مثل هالوویی جورایه و آروم گفت: ید به چونه اش کشی دستمتفکر

.یخوای میزی چی ایوه میلی آجی شکلتینم براق شد سمتم و خوشحال گفت: ببیهو

 سرم و تندیخوام می من چیده باالخره فهمیم خنگ به دور از رسومات قدین اینکه از اخوشحال

تند تکون دادم.

.ینم گفت: صبر کن ببخوشحال

 ظرفی. دور خودش گشت و از رویدیمشطاق باز گذاشته بود م4 تو خونه. چون در و رفت

 برداشت و اومد سمت در.یزمیز مشت چیه یز میرو

 اش و دادیه تو کاسه ام تکیزه ها رو بری خوراکینکه کاسه رو گرفتم جلوش. بدون اخوشحال

به در.

 خباثت توش باشه.یخورد داشته باشه بهش می خوبیر تعبینکه از ایشتر لبخند کج زد که بیه

یرون به سرم و صورتم و دماغ بید و دوخت به کفشهام و آروم آروم باال آوردش تا رسنگاهش

مونده از چادرم.

 نبود که از پشت چادریادم کردم مظلوم نگاش کنم اما ی چرا ترس برم داشت. سعنمیدونم

.ینه ببیتونهنم

 و تو دهنش چرخوند و دستش و باال آورد. خوشحال کاسه رو گرفتم جلوش که دستش وزبونش

تند برد عقب.

 شرط.یه به یدم رو بهت مینا من این: ببآیدین
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 گرد شد.چشمهام

.ی که چادرت و از رو صورتت برداری به شرطیدم و میشترش بی رو حتینا. اآیدین

 سرم و کج کردم.ی؟ چیعنی

.ینم خوام صورتت و ببی: مآیدین

........عمراا

 نه تکون دادم.ی و تند تند به نشونه سرم

.یر رو بگینا این که. ببیشه ازت کم نمیزی: چرا؟ چآیدن

 تو کاسه.یخت رو رآجیل

: خوب حاال صورتت و نشونم بده.آیدین

 خنگ.ی پسره

 حرف برگشتم کهی توپ بهش رفتم و بی چشم غرهیه عقب و از پشت چادر یدم رو کشکاسه

 که همراه شد با حس ولو شدنیدم و شنیدین آی قدم صداین محلش کنم اما با دومیبرم و ب

چادرم.

 ...ی: کجا مآیدن
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 هوا بود چادر از سرم سر خورد و ولوی و چون انتظارش و نداشتم و بید پشت چادرم و کشاز

 کمرم.یشد تا رو

 که کج شده رو به جلو و چادرم تو مشتش مونده و بایدینی بهت برگشتم و چشم دوختم به آبا

هن عصبانیابروها  برگشته.هی باال رفته زل زده بود به م

هپ اساسی چشم غرهیه کردم و یز و رچشمهام  بهش رفتم و با حرص چادرم و از توی تو

 حرف و پر حرص برگشتم وی چشم غره رو هم نثارش کردم و بین و دومیدم کشیروندستش ب

.یین شدم پایراز پله ها سراز

ی و به باد داده بود برام کافیثیتم دوتا خونه که حین حس و حال باال رفتن و نداشتم. همدیگه

بود.

 شدم.ی و رخ به رخ مهدیدم اول چرخی طبقهی پله هایچ پتو

 قدم عقب برداشتم.یه گفتم و از ترس ی هنیه

ین رفتیدم بترسونمتون. شنیخواستم نمید ببخشی زد و گفت: وای لبخند خجالت زدهاشرمنده

 و تنقلت و بدم خدمتتون.یام خودم بیخواستم میقاشق زن

 بود که چشمهام و بهین که تونستم بکنم ای به صورتم و تنها کارید تف پاشی هر کلمه اش کلبا

.یره و نگیدم دی تو چشمم بره تا جلوی بسته بکنم تا تف کمتریمهحالت ن

 تموم شد. منید زحمت بکشیخواد که تموم شد تند گفتم: نه دستتون درد نکنه ممنون. نمحرفش

.یینبرم پا

 رسوندم.یاط و خودم و به حیین ادامه بده و تند از پلهها اومدم پایگه دنزاشتم

167



goldjar.blogfa.com

 و پاک کردم و نفس زنون خودم و رسوندم بهیسم رو شکر در رفتم. با چادرم صورت خخدا

 دادم بهش.یهموکت پهن شده و ولو شدم کنار السا و از بغل تک

یده؟ شده؟ چرا رنگت پری صورت من گفت: آرام چیدن با دمینا

 همه به سمتم برگشتن.ینا حرف مبا

 کنم و تو همون حالت گفتم:یم کردم تنفسهامو تنظی کنجکاوشون سعی توجه به چشمهابی

.یچیه

 داده بود و از دستم در آوردم و گذاشتم کنار کاسه بغل دستم.ین که بابا حسیلهایی آجنایلون

.ی زد و گفت: آخ جون چقدر کاسب بودی چشمهاش برقینشون با دشراره

 و برداشتم و گذاشتم تو بغلم و با دستهامیلون که تند کاسه و نایل سمت آجیاره که هجوم باومد

ازشون محافظت کردم.

.یخواستم شکلت میه ی کردین گرد گفت: چرا همچی چشمهابا

 شدم، گدا شدم،یوونه جون دادم دینا. من برا ایر حرص گفتم: کوفت بخواه. برو خودت بگپر

الل شدم.

.یشم تو دلم گفتم: کشف حجابم کردن و از فردا سوژه هم مآرومتر

یه یا یترسیدم قوم عجوج مجوج برام خوب نبود. مین ایش حرص از جام بلند شدم. موندن پپر

.یدهام زحمت کشیلی سر آجیا یارن سر خودم بییبل
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.ینشستم مینا مامان ایش پیرفتم بود مبهتر

 دعوتی باز شد و صداید به خودمو چادر گلدارم بدم در خونه با کلی تکونیه من پاشم و تا

پژمان اومد.

 که اون و ننهیدم فهمیا سونی صدایدن کنه که با شنی تعارف می پژمان به کینم ببیدم کشگردن

 زلزله اش اومدن.ی

 شد و پر سر و صدا دون دون به سمت ما اومد از دور که منویاط زودتر از همه وارد حسونیا

 چندان روابط پریا ذوق زده شدم. چون معموال من و سونی که کلید خوشحال کشیغ جیه یدد

 برامون بهتر بود.یم، دم پر هم نباشیاد زیکردیم می اما سعیما نه که بد باشیم با هم نداشتیشور

 اومد سمتم و منم ذوق زده دستهام و همراه چادرم باز کردم ویق لبخند عمیه خوشحال با سونیا

 کردن.ی و قشنگم زده بودم که ملت حض میح ملیلی لبخند خیه خم شدم که بغلش کنم. یکم

 داد زد.ید که رسیم به دو قدمسونیا

: خوآن جون من اومدم.سونیا

 در حال بسته شدن بود که با کج شدنیشم نیا به سونیره من گرد شد. خوآن کجا بود؟ خچشمهای

 بچهین اینم نگاه کردم ببی و دور زدن من باعث شد کامل بسته بشه. برگشتم و چپکیا سونیرمس

 نه به خاطر من که خالهاشم بلکه به خاطریجان همه ذوق و شوق و هین ایدمکجا رفت که د

 اومدن ویرون از در ساختمون بیک و شیده بوده که تازه لباس پوشیگلزش خوآن میعشق عز

دستهاشون و باز کردن که بچه رو بغل کنن.

 پسر.ین کنه ایع من و ضایکنه حال میعنی
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یرینی گفتم: جفتشون برا هم خودشی لبیر کنم زی خودم و خالینکه ای گفتم و برایشی چیه

 برسه. بچه لووسا.یزی انگار قراره بهشون چیکننم

ینا مامان ایش کردم و همراه افروز رفتم پیک برگردوندم و با افروز و شوهرش سلم علرومو

نشستم.

 مردا. یش پیق رفتن تو آالچید بغل همراه پژمان و سعیا هم سونآیدین

یین پایزا بعد ما زنا مثل کنینن بشی و رو صندلیق تو آالچید چرا مردا بایکنم درک نماصوال

.ینپاشون رو زم

یلی. مثل هنوز که هنوزه خیچاره بی بوده اول مردا بعد اگه شد ما زناین همیشه همیال خبی

 بچه هایشه به خانمها که همینکه ای به جایها که تو مراسمات و مجالس و عروسیبینمجاها م

ی زناین ایگن. نمیدن اول به مردا شام میرن ندازن زودتر غذا بدن میرو دنبالشون راه م

 شکم مردایعنی. یم کنیر شکم اونا رو سیایم. بیشن همراهشونه و اونا زود گرسنه مچه بیچارهب

انقدر مهمه؟

 مقوالت نشم و ذهنم و منحرف کنم. چشم چرخوندم و نگاهم افتاد بهین وارد ایاد کردم زسعی

 در واقع نگاهش بهی بود سمت اونها ولیده نشسته بود و چرخید که کنار پژمان و سعیدینآ

سمت موکت و ماها بود.

 نگاهش ویق دقیر نشست تا تونستم مسیشونیم رو پیک اخم کوچیه کردم و یز و رچشمهام

 مونده بودی دستهام باقین که هنوز بی چادر گلدار من و کاسه ای بدم. نگاهش رویصتشخ

ثابت بود.

 بود.یاتش افتاده بود و نگاهم رو کاسه و محتویین نگاهش سرم پایر خاطر دنبال کردن مسبه
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 زدم.ی لبخندیار اختبی

 و پسته و فندق.ینی و بادم زمی پر بود از بادم هندکاسه

 حمله کرد بهش. سرم و بلندی چرا شراره اون جوریدم صفر بود. حاال فهمیش ناخالصیعنی

کردم و دوباره نگاهش کردم. هنوز چشمش و برنداشته بود.

 اش دوتا مشتم ویره توجه به نگاه خی چشمهاشه و بیکردم که فکر میزی زدم به اون چزل

.یبم کردم تو جی بردمشون و خالیک شیلی مغز بود و برداشتم و خیکردم تو کاسه و هر چ

 لبخند نشست.ی ابروش رفته باال و نگاهش متعجب و رو لبش کمیکردم محس

 تو هم.یدم و انداختم باال و دهنم و جمع کردم و بلفاصله اخمهام و کشابروهام

 شکم شراره و السا بشه. خودم دوستشون داشتم.یب مغزها نصین بود ایف حخوب

 و شادیق لبخند عمیه تو یشونی اخم رو پی روز به جایه یده عمرم کفاف میدونم: نمعزیزبانو

 قهقه زدنات.ی به خدا دلم تنگ شده براینم؟بب

یگه جون شده عادت. دیز زدم و گفتم: عزی بانو نگاه کردم. لبخندیز و پر محبت به عزبرگشتم

.یستدست خودم ن

ی؟ بهش عادت کنی که بخوایزیه برام نازک کرد و گفت: آخه اخمم چی بانو پشت چشمعزیز

 کنن دختر عنقه.ی. صدات میارن. به خدا برات حرف در میزی چیهحاال لبخند باشه 

 ماچ نشوندم رو گونهیه کردم و دستهام و حلقه کردم دور کتفش و بغلش کردم و ی خنده اتک

 چروکش.ی
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 وین جون فقط السا و آرمیز. چون عزیم از مادربزرگ واقعیشتر بید دوستش داشتم. شاخیلی

 بانو همه امون و دوست داشت.یزدوست داشت. اما عز

 نوه هاش فرق بزاره؟ین مادر بزرگ بیشه مگه می شدیاالتی تو خیگفت میشه هممامان

 زارن مسخره بود.ی بچه هاشون فرق نمین مادر پدرا بیگفت مینکه ای حرفش به اندازه دقیقا

 چه طوریشتره بیها زارن و محبتشون به بعضی فرق مینمون که بیدیدم من به چشمم میوقت

 حرفشون و باور کنم.یشهم

 کرد.ی خواست مامان براش فراهم می می چون تک پسر بود هر چین آرمیادمه ی بچگاز

 جهت مامان بودی محبت بین لوس بار اومده بود همی جورین این آرمینکه ای علت اصلیدشا

 تونه بدستی و که اراده کنه میزی کرده بود که باور کنه هر چی پسر و جرینکه انقدر ا

.ید رسی داد به خواسته هاش می کرد و با داد و بی لج می موضوعهر سر ینم همی. برایارهب

 بغض کنه ویکم بود ی بلد بود. فقط کافی خوبیلی به خواسته هاش راه خیدن رسی هم براالسا

 خواد و براش بخره.ی که میزیتو چشمهاش اشک حلقه بشه تا مامان هر چ

ال دل دی روز جلویه  قطره اشک کهیه السا رو ندارم. ی اشکهایدن چشم خودم گفت: من اص

.یاد دل من به درد میریزهم

 که عقلمی وقت از زمانیچ هینم همی نداره و برای ارزشیچ اشکهام هیدم شد که من فهمین همو

 بایدادم و با چشمهام نشون میم و ناراحتیت عصبانی. همه یز چیچ هی نکردم. برایه گریدرس

 وقت.یچ نگاه تند اما اشک.... هیهاخم، چشم غره 

 هم نداشت.ی ایده هر حال فادر
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 به خودم اومدم.یدا دست آی تکونهابا

 رو بلند کردم و با استفهام نگاش کردم.سرم

یای؟ بپرن تو نمیش خوان از رو آتی بچه ها پا شدن میم روشن کنیش آتیم خوای میگم: مآیدا

یم کمک کنید بایم رو روشن کنن بعد. االن بریش بزار اول آتیام تکون دادم و گفتم: چرا مسری

 داره.ی کاریف کثیکم یاریمچوبها رو ب

یش که از دو روز پیی کنده هایی که مشغول جابه جایی به پشت سرش و دخترای نگاهیک آیدا

ینیم حس کرد حرفم درسته گفت: آره بهتره بشی امشب آماده کرده بودن کرد و وقتیپسرها برا

 رو روشن کنن.یشتا آت

 زد و کنار من نشست.ی لبخندیک

 پژمان باشه ویک کرد نزدی می. چشمم رو السا بود که سعیم کردی به دخترا نگاه میدا آبا

 کرد تا با نامزدش حرف بزنه. به زور زدنی از فرصت استفاده میرکی زیر که زیپژمان

 خشک روی گنده ی کنده یک کرد ی می توان و قدرتش سعیشراره نگاه کردم که با همه 

 روشن کنن.یش که قصد داشتن آتجایی سمت یارهتکون بده و ب

 کمکش.یاد رو صدا کرد تا بینا با حرص میرسه زورش نمید دی وقتآخرم

 کدومیدونم نمیهو به زور کنده رو بلند کردن و تا خواستن حرکت کنن یی هم اومد و دوتامینا

 دوتا دخترین ایبش مهی و به خاطر صداید انداخت که ترکیگارت پاشون سیر از پسرها زیکی

 گوشه اش رو نوک انگشت شراره نشستیکهم سکته کردن و کنده از رو دستشون افتاد و 

 کردن ویداد بکشه و شروع کنه به داد و بیگارت سی ترسناکتر از صداجیغ یککه باعث شد 

 کرد.ی مین همه رو نفرینم همی و برایه کیدونست که نمی پسرینناله و نفر
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یخندیدیم آنقدر نمیدیدم می کمدیلم فیک و ینما سیرفتیم از خنده. میم سمت مرده بودین ایدا و آمن

.یم بودیده زنده خندیر تصاوینکه با ا

 قبل چهارشنبهی. سالهایم هامون آنقدر جور نبودیه آروم شد گفت: ما تا حاال با همسایکم که آیدا

 حوصلهی و اگه کسیم خوردی و شام جوجه میشدیم مامانم دور هم جمع میلی با فامیسور

.یگرفتیم نمی روز رو انقدر جدین وقت ایچ. هید پری میشداشت از رو آت

 پارس ویان تو کین من خلصه شده بود تو دور دور کردن با ماشی چهارشنبه سوری همه

 دختر پسرا.یجان و هی شادیدند

.ید و نه عیم داشتی که به کل نه چهارشنبه سورپارسال

 رخش نگاه کردم. تو خاطراتش غرق شده بود و صورتش رو غم گرفته بود.یم نبه

ین از اولیز شب خاطرهانگیک تونست براش ی خواست امشب ناراحت باشه. امشب می نمدلم

 باشه.یهها تو جمع همسایشحضور جد

ال کجا زندگیرون ببرای ین؟ کردی می آوردنش از اون حال گفتم: شما قب

 اصفهان، چند سال همی چند سالیک همه جا. تهران. ید. شایدونم تکون داد و گفت: نمسری

 تهران.یماهواز. حاال هم که دوباره برگشت

 پارس مال کجاست؟یان: کمن

یان دورزدن می ها برایلی خیباا اهوازه. تقری زد و سرش و چرخوند سمتم و گفت: برالبخندی

.ینی ببیای بید قشنگه. بایلیاونجا. شبهاش خ
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 نداشتن امای خواست بدونم چرا پارسال خوب نبود و چهارشنبه سوری لبخند زدم. دلم مبهش

 کنم. دوباره چشم دوختم به دخترا.ی خواست فضولیدلمم نم

. ازیاد وقت اون روزا بیچ خوام هی نبود. نمیباا بد بود. مامان تقریلی پارسال خیدونی: مآیدا

 بود و اون هم ازیمارستان سال رو بیشترپارسال متنفرم. همه جوره بد بود. اون از مامان که ب

.یدینآ

.ید کشی چرخوند و آهسری

 بود.یمارستان گفتم: مامان چرا بیار اختبی

 با دستگاه زنده بود.یباا سمتم و با لبخند پر بغض گفت: مامان قلبش مشکل داشت. تقربرگشت

 توی حتیگه مثل قبل نشد. دیگه االن تونسته سر پا بمونه. اما دینکه قلب داشت. تا ایوندپارسال پ

.یکنه نمینیباشگاه هم ورزش آنچنان سنگ

ی؟ چیدین خودم و گرفتم که نپرسم آی جلوخیلی

یشه. بابا همیم شروع دوباره داشته باشیک که ینجا ایم. اومدیم از اهواز اومدینم همی: براآیدا

 ازیگه تهران دیایم قرار شد بی وقتی داد. ولی اجاره اش مینکهاون باشگاه رو داشت. فقط ا

 شد.یرشاجاره درش آورد و خودش مد

 با همیلی بوده. خیدین آی کرد. دوست دوران سربازی رو هم آقا پژمان بهمون معرفاینجا

 روینجا تهران ایایم بیم خوای مید فهمی خبر داشت. وقتیزمون از همه چیباا بودن. تقریمیصم

 کرده بود.ین ها رو تضمیه و هم همسایم خودش بودیک کرد. هم نزدیشنهادپ
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 روی خودمون کسیر. غیم تنها بودیشه همیدین گفت: من و آیق لبخند عمیک و با برگشت

...ی بشم. هر چند بیمی نداشتم که بتونم باهاش صمی وقت.... خواهریج. من هیمنداشت

 کردمی شد. حس میک. ابروهام بهم نزدیین دهنش رو جمع کرد و سرش رو انداخت پایهو

حرفش رو خورده.

یم تونی رو روشن کردن حاال میش گفت: فکر کنم آتیق لبخند عمیک رو بلند کرد و با سرش

.یم بپریش از رو آتیمبر

ی؟ بپریش از رو آتیای لبخندش جواب دادم و رو به افروز گفتم: تو نمبه

ی بزرگ آش کرد و گفت: اول آش درست شه بخورم بعد. تا اون موقع شعله هایگ به دنگاهی

 کمتر شده خطرش کمتره.یشمآت

 ترسو.ی نگاش کردم و گفتم: شکموچپکی

 مامان وی جوونها حتی همهی. چند باریش سمت آتیم و با هم رفتیدا رو گذاشتم تو دست آدستم

 وینه ترقه و فشفشه و سفی و پسرها کلین. آرمیدن پریش بزرگترها از رو آتیهیبابا و بق

 و هفت ترقه زدن.یگارتس

ین کرد و ناله و نفری نمی اونم نامردید ترکی شراره می پایک نزدیگارتا از سیکی بار که هر

 جور که توین صداش در اومد و با خنده گفت: شراره ایگه کرد. آخرش پژمان دیو شروع م

 از بچه ها سوسک بشن.یکی ترسم آخر شب ی می کنی میننفر

 بود. با اصرار بچه ها بعد از خوردن آش که البته من نخوردم چون اصوالی خوبیلی خشب

 بمونن.یدار بیش صبح کنار آتیآش دوست نداشتم قرار شد که جوونها تا دم دما
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 ظاهراا تا االنی، آشین همچیک بود یب با ولع آش رو خوردن. براشون عجید جدی هاهمسایه

 و مخصوصیه آش شمالیک آش گزنه ین آشها نخورده بودن و مامان براشون گفت که ایناز ا

 آخر ساله.یچهارشنبه 

 شب بود که بزرگترها بلند شدن ویمه نیک خوردن و حرف زدن نزدیل آش خوردن و آجبعد

.یرونرفتن باال و جوونها موندن ب

 اما تا از جام بلند شدم شرارهیشد برم باال چون چشمهام داشت بسته مینا با مامان ایخواستم ممنم

 که پرت شدم روش و نشستم تو بغلش.ید مچ دستم رو کشینهمچ

 شوکه شدم که تند مثل جن زده ها از بغلش بلند شدم و بهش چشمین همچی ناگهانیشامد پین ااز

 شوهری. جفتمونم که بیاوردن برامون حرف در میدیدنغره رفتم و با اخم گفتم: االغ االن م

 دوتا با هم کار دارن.ین ایگن. میم چرا تا حاال ازدواج نکردیفهمیدنم

.ید خندی زدم شراره می خوردم و تند تند حرف می که من حرص میتی اون وضعتو

ی بغلت مین االن همچین همی و گفت: برید با حرص برگردم برم که دوباره دستم رو کشاومدم

.یم بمونیدار تا صبح بیم خوای. مینم ببین بشیر بشه. بگیل تبدیقینکنم که شکشون به 

 خوابم.ی باال میرم می؟ بمونم که چیدار. بیاد: برو بابا من خوابم ممن

 لب غر زدم.یر به دستم و ولم نکرد. زید شراره مثل چسب چسبین کو گوش شنوا. اولی

 شراره سر خر شده.ین سرو صدا بخوابم ای تونستم بی و من میینه امشب که آقا پاین: هممن

 در حالیباا تقر2 سرد بود و ساعت یلی آخه؟ هوا خی نشستم کنارش اما چه جورمجبوری

.یم بستن بودیلقند
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 نداشت.یده روشن کرده بودنم فایق که وسط آالچیشی آتحتی

 جا جوابیک دختر ین باالخر ه عقل ناقص اینکه که دو شد السا بلند شد. خوشحال از اساعت

 با حرفش وا رفتم.یکوداد اومدم پاشم که 

.یم بمونیدار بی جورین ایتونیم سرده نمیلی. خیارم باال پتو بیرم: من مالسا

 کرد. چون پشت بندش پژمانم بلندی خواستم واقعاا بزنمش. داشت از فرصت استفاده می میعنی

.یارمشد و گفت: منم چند تا پتو م

.ید طول کشیقه دقیست تا پتو ب4 ی دوتا براین. رفتن و برگشتن ایرفتم داشتم وا مقشنگ

یزهای کردن چیف که پتو ها رو آوردن و همه نشستن تازه شروع کردن به تعرخلصه

ترسناک.

یزی تونستم چی. اما نمیپیچید تو بدنم می سردیک بحثا. ین از ایاومد خوشم نمیاد زراستش

 خودمویا کرده بودم نشنوم ی فقط سعیاد جور حرفها بدم مین وقت نگفته بودم که از ایچبگم. ه

.یطش دور شم از محیاسرگردم کنم 

 بحثی تو پتو و هر چیچوندم خودم رو پی کرده بودم. از رو ناچاریر گی بدجورینجا االن ااما

 از زور سرما فرویکرد فکر میدید می رفت. هر کی فرو میشتر منم سرم تو پتو بیرفت میشترپ

 کرد.ی ترسناک مو به تنم راست می حرفهاین تو پتو. اما ایرمم

 بودم که از جام بلندی نفرین دادن و ولمون کردن. اولیت صبح ملت رضا5 ساعت باالخره

.یشدم نبود فقط داشتم از ترس قبض روح میشدم. شب بد
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 برنگشتم پشتی جدا شدم و از پله ها رفتم باال. حتیه بمونم تند تند از بقی منتظر کسینکه ابدون

 لرزوند نه از سرما بلکه از ترس.ی تمام تنم رو میخوردسرم رو نگاه کنم. باد سرد که بهم م

 پتو .یر زیدم سرعتم خودم رو به خونه و بعدم اتاقم رسوندم و چپین آخربا

 از همه به شراره کهیشتر امشب فحش دادم و بی موندهیدار جوانان بی به همهیز ریز دلم رتو

مجبورم کرد همراهشون بمونم. 

ید کوچه بزرگه رو برین جلو و با دست به راننده اشاره کردم. آقا ایدم خودم رو کشنگران

داخل.

 برامی بار زنگ زده بود و از قول مهرانه کل10 شده بود. السا یر دیلی ساعت نگاه کردم. خبه

.یم داشت و معطل شدیر تاخیما من نبود. هواپیر بود. اما واقعاا تقصیدهخط و نشون کش

 بود و مهمونا اومده بودن. از سر کوچه هم8:30 از برنامه ام عقب افتاده بودم. ساعت کلی

 بودن.یستاده در ای هم آدم جلوی بود. کلیدا خونه پی جلویاد و نور زیچراغون

.ید خونه که مراسم دارن نگه دارین ای راننده اشاره کردم و گفتم: آقا جلوبه

 السا رو گرفتم. اونقدر که عجله کرده بودمی و در آوردم و شماره یلم و موبایفم بردم تو کدست

 خراب بودیکیش تا عابر داشت که 2نتونسته بودم از عابر بانک پول بردارم. سر کوچه هم 

 راننده رو حساب کنم.یهی نداشتم که بخوام کرای پولیچ داد و االن هی هم پول نمیکی

 بدمی هولکی کار کنم. انقدر از کارهای چیا داد. خدای تا بوق باز هم السا جواب نم6 از بعد

 کردم.یر خودم توش گیب که حد نداره و حاال عجیادم

.یرم تونم ازشون پول بگی پژمان باشه میا ین اگه آرمیستاده در ای جلوی کینم تا ببیدم کشگردن
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.یدم رو ندی تا پسر ناآشنا کس3-2 نگاه کردم جز ی هر چاما

 کردم.ی و درست نگاه میشدم میاده پید بایشد نمی جوراین

.یارم تا من پولتون و بید لحظه صبر کنیک: آقا من

 گفت: چشم خانم.ی و زورید کشی حوصله پوفی بی راننده

 و منتظر موند.یشه داد به شیه رو تکدستش

ی و افروز رو مین السا و آرمی شدم. همزمان مدام شمارهیاده رو باز کردم و پین ماشدر

گرفتم.

 دادن.ی کدومشون جواب نمیچ نکبتا هباه

 دوروبراین که آشنا باشه ای احدیچ اما انگار هینم قدم رفتم جلو تا تو خونه رو بهتر ببدو

 و دوباره شماره گرفتم.یستادم این. برگشتم و رو به ماشیستن

 تلفن زدن بود.ین تنها راهم همظاهراا

 اومده؟یش پی-: مشکل

ید سعی شد. کاش پژمان بود. کاش حتید ناامیدم امیدین آیدن برگشتم سمت صدا. اما با دامیدوار

 بود.یبه غریادی زیکم پسره ین ای گفتم ولی هم بود بهش می اگه مهدی حتیدین؟بود چرا آ

.یست نی رو گاز گرفتم و گفتم: نه مشکللبم
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 باال انداخت و گفت:یی رو کج کرد که باعث شد موهاش از رو چشمهاش کنار بره. ابروسرش

ید؟مطمئن

 و گفتم: بله مطمئنم.یدم به چشمهام کشی حوصله دستبی

 قدم عقب رفت.یک باال انداخت و ی شونه ای که قانع نشد ولظاهراا

...یدین ذوق زده گفتم: آقا آیزی چیک ی آوریاد با یهو

یع ضایلی باال حس کردم خید پریع دهنم رو جمع کردم. اونقدر که ابروهاش سربلفاصله

صداش کردم.

 لبخند کج نصفه زد و گفت: بله؟یک

 شد.ی دهن کجیه شبیشتر نباشه اما لبخندم بیع ضایاد لبخند بزنم که زیک کردم سعی

ید؟ رو صدا کنی ایگه هر کس دیا ید سعیا پژمان یا ین آرمید تونی مید: ببخشمن

ی کرد و جدین نگاه به ماشیک نگاه به من و یک و مشکوک یستاد گرد شد. صاف اچشمهاش

.ید کنیدا پید رو که خواستی هر کسید تونی داخل بعد میدگفت: بهتره خودتون بر

 رفتم االغ.ی تونستم که می داشتم بزنمش. خوب اگه مدوست

 فشار دادم تا آرومیشونیم آوردم و دستم رو به پیین پای چشمهام رو بستم و سرم رو کمعصبی

 گرفتم و سرم رو بلند کردم.یبشم. نفس

 اگه شما....یشم: ممنونم ممن
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ی جورین همیته شخصی بیلی کجا رفته آخه. خی نبود. اه لعنتی شدم اما کسیره روبه روم خبه

 مزخرف.یول کرده رفته پسره 

یاده کنار راننده که پیدین آیدم چقدر بهم فحش داده که دینم برگشتم تا به راننده نگاه کنم ببعصبی

.یین و راننده رفت سمت صندوق و چمدونم رو در آورد و گذاشت پایستادهشده ا

 رو حساب کرد.یه و کرایبش دست برد تو جیدین فقط نگاهشون کردم که آمتعجب

 چمدونیدین لبم رو گاز گرفتم. آی حال شرمنده هم شده بود. گوشه ین مونده بودم و در عمات

.ییدبه دست اومد کنارم و گفت: بفرما

 پس زودترین کردیر دیلی دهن باز کنم و تشکر کنم که اشاره کرد و گفت: فکر کنم خخواستم

 داخل.یدبر

 مهمونای از جلویر مهرانه تند راه افتادم سمت ساختمون و سر به زی خط و نشونهایادآوری با

 نشسته بودن رد شدم.یها رو صندلیاطکه تو ح

ال .یدین حواسم نبود که چمدونم رو ول کردم همون جا کنار آاص

 برگشتم کهیاوردم اومد که چمدون رو نیادم که انداختم تازه ید و کلیدم در خونه که رسجلوی

.یستاده چمدون به دست کنارم ایدین آیدمبرم دنبال چمدون که د

 و شرمنده گفتم: ممنونم.یدم چمدون و از دستش کشسریع

.یین و رفت پاید شلوارش و راهش رو کشیب حرف دستش رو برد تو جی تکون داد و بسری
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 تو حموم و فقط در حدیدم چپیع فکر کنم. تند رفتم تو خونه و سریم نداشتم به شرمندگفرصت

 فر کردم و تندیرا با کتیس خیس و موهام رو خیرون کردن موهام دوش گرفتم. اومدم بیسخ

 بود.یزون در کمد آوی جلویره کردم. لباسم آماده به گی ایقه دق10 یش آرایک

 موهام رو بازیهی عقب و بستمش و بقیدم سرم رو کشی جلوی موهایره گیک و با پوشیدمش

 پاشنه بلندم.ی مشکید سفی خوبه رفتم سراغ کفشهایز مطمئن شدم که همه چیانداختم دورم. وقت

.یرون شالم انداختم رو موهام و از خونه رفتم بیک رو برداشتم و تنم کردم و مانتوم

ی کردم که وقتی دقت میلی اومدم خیرون نبود. از ساختمون که بی رو شکر تو پله ها کسخدا

ینگ و رفتم سمت پارکیین. سرم رو انداختم پایفتن نیرون بیراهنم پاهام از چاک بغل پیرمراه م

.یومد آهنگ ازش میکه صدا

 لحظه سرم رو بلند کردم و به قسمت مردونه نگاه کردم. همه اشیک و بکوب به راه بود. بزن

 کنن.ی سرما چه کار مین بدبخت تو ایون آقاین کردم که ایداشتم فکر م

 اون تویها و صندلیز میشتر درست شده بود و بی که مثل چادر بزرگی پارچه ایدن با دولی

 فکر نبودنی که نه اونقدرها هم بیدم در داشت تازه فهمیک روزنه مثل یک شده بودن و یدهچ

 کردم همه تو سرما نشستن.ی بودم و فکر میده چادر رو دیرون بی تا صندل4و من فقط همون 

 رو زدم کنار و وارد شدم.ینگ پارکی جلوی پرده سریع

 به سمتم پرتاب شد.یقی از گرما و موسی موجهمزمان

 رنگی گردوندم و اول از همه نگاهم نشست رو صورت مهرانه که با اون لباس بلند نباطچشم

 مخصوص.یهای مجلس رو صندلیخوشگلش نشسته بود باال

183



goldjar.blogfa.com

 ناز شده بود. با لبخند به سمتش رفتم و تو همون حال شال و مانتوم رو از تنم در آوردم.چقدر

 ترین سنگیاومدی نمی بارکیک ی کردیر بهم و گفت: سلم، چقدر دید بهش السا چسبیدهنرس

.یبود

ین؟ نگاش کردم و گفم: شام خوردفقط

: نه هنوز.السا

 نشده.یر: خوب پس دمن

ی مهرانه پر محبت لبخندی جلویدم رسی توجه به السا دوباره راه خودم رو ادامه دادم و وقتبی

.یزدم و گفتم: مهرانه جون چقدر خوشگل شد

.یرسیدی کشتمت اگه نمی آرام می از چاش بلند شد و گفت واتند

ی خراب نشه. دلم ضعف رفته بود برایشش که آرایدم بغلش کردم و آروم گونهاشو بوسسفت

 داره.ی. امشب چه حالید تو نگاهش. خوش به حال امیتاون معصوم

 کو؟ین: آرام دوربشراره

 از مهرانه برداشتم و به شراره نگاه کردم.چشم

ی؟ چین دوربی؟: چیدم پریج کردم و گیزی راخم

. خوب حاالیاریش میای دست توئه و بین و گفت: بابا السا گفت دوربید کشی حوصله نفسبی

 کو؟یندورب
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 رفت. تو خونه جا مونده.یادم ی رو گاز گرفتم و گفتم: والبم

یم؟ کار کنی بهم رفت و گفت: کوفت. حاال چی چشم غره اشراره

.یارتش بیگم مین به آرمیرم زدم و گفتم: امشب رو حرص نخور تو. االن می لبخندیک

 سللهیدن خانمها. چشم گردوندم و با دی دامنم رو گرفتم و راه افتادم سمت ورودپایین

خوشحال صداش کردم.

 جا.ین ایا بیقه دقیک: سلله خاله جان من

ی؟ با دو خودش رو بهم رسوند و گفت: سلم خاله آرام اومدسلله

 آرهیزم در و گفتم: سلم عزی حد فاصل دو تا پرده ین زدم و دستش رو گرفتم و بردم بلبخندی

یم دستیف از تو خونه تو کی بگین به آرمیرون بیری میکنی؟ می کاریک. خاله یدمتازه رس

 برام؟یاره هست بیندورب

.یگم تکون داد و گفت: آره االن مسری

 زدهی ورودی دوتا پرده ی محکم کاری نگاه کردم. برای سمت خروجیرفت سلله که مبه

 نداشته باشه.ید کنار رفت مجلس خانمها دیبودن که اگه اول

 شد.یدا داد داخل پی رو هل میا که خم شده بود و سونید رفتن سلله پرده کنار رفت و سعبا

ی؟ من خوشحال لبخند زد و گفت: سلم خاله اومدیدن با دسونیا

 زدم و دستم و باز کردم و بغلش کردم و گفتم: آره خاله اومدم.لبخند
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یدی؟ رسی من گفت: هاه کیدن با دسعید

ی؟. سلم خوبیشه می ساعتیم: نمن

 رویدین مامانش بده. آیل بچه رو تحوین. قربون دستت ای زد و گفت: سلم مرسی لبخندسعید

ی هر کاریی خوام برم دستشوی داد با خوآن میر شد. آبرومو برد گیزونشکشت بس که آو

. آخرم خوآن مجبور شد ببرتش.یومدکردم با من ن

 افتاده بود.یدم گفته بود خوآن تو دهن سعیدین بچه پررو بود و به آین که ای ام گرفت آنقدرخنده

 راحت باشه.یالت دست مامانش خیدمش لبخند گفتم: باشه مبا

: دستت درد نکنه.سعید

 رو ول کرد و رفت.پرده

.یاره بودم که سلله اومد و گفت: خاله گفتم االن میا حرف زدن با سونمشغول

 برو تویا با سونیا. سلله جون تو بیزم و گفتم: دستت درد نکنه عزیدم اش رو آروم کشگونه

.یام تا من بین برقصیکم

 خانمیمیا. کیاد بین رو گرفت و با هم رفتن تو. منتظر موندم تا آرمیا گفت و دست سونچشمی

 بودم کنار که از اونیده. خودم رو کشیزد حرف مید مهرانه آقا وحیاومده بود دم در و با بابا

 نشم.یده پرده دیحد فاصل باز

 داده گفت بدم به خواهرش...ین به آرام خانم. آرمین بدینو ایشه خانم میمیا کید-: ببخش
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 داده انجام بده کهی کارش رو به کین آرمین باز اینم که ببیدم اسم خودم گردن کشیدن شنبا

.یومدهخودش ن

 ویستاده ایدین طرفشم آیک کنار رفته و ی از اون حد قبلیشتر پرده بیدم سرم و بلند کردم دتا

 بود.یستاده من ای هم جلویقاا زنه. دقی خانم حرف میمیاداره با ک

یتونست کرد کامل و تمام قد می رو گاز گرفتم و اخمهام رفت تو هم. اگه سرش رو بلند ملبم

.ینه پس بره و من رو نبین شم که ایم کنم و قایدا پیی جایک. سرم رو چرخوندم تا ینهمن رو بب

ین تونستم بکنم ای که می تنها کاریست شدن نیم قای برایی جایدم فهمی نگاه اجمالیک با اما

یده دینم بشی وقتیشد خانم باعث میمیا. چون قد کینتم نتونه ببیدین همون جا تا آینمبود که بش

نشم.

یدین که صورت آیدم آخر دی نشستم. اما تو لحظه یع رو بلند کردم و زانوهام رو خم و سرسرم

.یستادم بود که من اییسمت جا

 بود؟یده من رو دیعنی

 کهی رومی یقه به لباسم کردم. آهم در اومد. ی نگاهیک شدن فکر کنم. یده االن به دنمیخواستم

 نداشت.ین. اون ورشم که آستیرون شونه ام رو لخت انداخته بود بیک

.یده بشم و احمقانه فکر کنم من رو ندیالش خی فشار آوردم تا بیشونیم دست به پبا

ی؟ چرا نشستینجا-: اوا آرام جان ا

 زدم و از جام بلند شدم.ی رو بلند کردم. به زور لبخندسرم
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 خانم.یمیا کیاره رو بینم که دوربینم: منتظر آرممن

 آورد برات.یدین آیر بگیا رو بهم نشون داد و گفت: بین خانم دستش رو جلو آورد و دوربکیمیا

 روین رو ازش گرفتم. برگشتم تو سالن و دوربین زدم و تشکر کردم و دوربی زور لبخندبه

 رفتم و کنار مامان و افروز نشستم.یکوبوندم کف دست شراره و حرص

 مجبوریبه غری کردم و گفتم: بچه ات رو نگه دار که مردای حرصم رو تو کلمم خالی همه

. زشته دختر بچه است.یرننشن سرپاش بگ

 تو؟یگی می نگام کرد و گفت: چیج گافروز

.یی شد بردتش دستشویدین آیزون: آومن

یا حی دختر چقدر بین خاک به سرم ای تو صورتش و گفت: واید محکم با دست کوبافروز

شده.

ید مامانش بایفهمه براش نازک کردم و تو دلم گفتم بچه که نمی باال رفته پشت چشمی ابروهابا

 بده.یادبهش 

 مراسم لذتی بزنم و برقصم و از باقیه بقی بشم و پا به پاینا و ایت عصبانیال خی کردم بسعی

 خلق همه رو تنگ نکنم و انصافاایم خودم بسازم و با عنق بازی رو برای شب شادیکببرم و 

 بود.یشب خوب

 چند لحظه زمان و مکان روی شدم. برایره خی چشمهام رو باز کردم و به سقف بلند چوبآروم

فراموش کردم.
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 که کجام.یارم بیاد کردم به ی کردم و سعیزی راخم

...شمال

 ویشه میین کردم شکمم اونقدر تحت فشاره که به زور باال و پای. حس میدم رو مالچشمهام

 که روش بودیی به شکمم و پای تونم تکون بخورم. اخمهام تو هم رفت. نگاهی سخت میلیخ

کردم.

 حرکت بلند کردم و انداختم کنار صاحبش. اما صاحبش خواب تر ازیک کردم و پا رو با پوفی

.ید. تو خواب گردنش رو خاروند و طاق باز خوابیاره خودش بی بود که به روینا

 به سمت راست. بهیدم زدم و چرخی رفتم و تو جام غلتیده خوابی چشم غره به شراره یک

 دستشیک باز بود. یمه بسته و دهن نی با چشمهایدا صورتم صورت آیلیمتری چند میفاصله 

 بود.یده سرش گذاشته بود و آروم خوابیرو ز

 پرنده ها هم ازی. صدایومد خوابم نمیگه و طاق باز شدم. دیدم نگاش کردم و دوباره چرخیکم

ی علف ها و درختها نشسته بود حس زندگی که روی شبنم صبحگاهی. بویشد میده شنیرونب

 داد.یبهم م

یدم ژاکت بافتم روش پوشیک خواب شدم و از جام بلند شدم. لباسم رو عوض کردم و یال خبی

 خوب هوا هنوز سوز خودش رو داشت. شالمی بود و بهار ولید دورم. با آنکه عیچیدمشو پ

.یرونرو، رو سرم مرتب کردم و از اتاق اومدم ب

 تو اتاق نبود.ی کسیگه ما سه تا خواب آلو دغیر

.یشه میدار از همه بیرتر دیشه شد. اون همیدار بی مونده بودم که السا کمتحیر
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 چند روز آخر سال رو برن مسافرت. ما که طبق معمولین گرفتن ایم همه تصمیش روز پدو

. منتهایم کردی کارو مین همید. هر سال عینا مادربزرگم ایش شمال و پیایم بیم خواستیم

.یم قصد رفتن کردیرترامسال به خاطر مراسم مهرانه د

 پژمان رو دوستیلی رو دعوت کرد چون مامان بزرگم خینا و پژمان اینا هم شراره امامان

.ین به اونا هم گفت و خلصه همه با هم اومدیمونن تنها مینا ایدا آیدداره. بعدم د

.یشه معذب میکم همه؟ آدم ین ایگه دی که مسافرت خوبه ولدرسته

 بشه من زودتر اومدم تو خونه و بایدار خواب بود تا بین. السا تو ماشیدیم تازه از راه رسدیشب

هره؟ی به مامان بزرگم سلم کردم. در حال روبوسیجانذوق و ه هجه بد هک هخشگهل نوهه  همه   بهم گفت: 

 خوشگل من کجاست؟)ی( نوه 

 منظورش از " نوهیقاا اخمام رفت تو هم. دقین کش اومدم که خود به خود این همچیگی رو ممن

 خوشگلم" السا بود.ی

.یذارن مهربون باشه و با لبخند نمیاد بارم آدم میک انگار من زشتم؟ حاال

ین همیشه گرفتم مادر بزرگم همی میش جدیاد زید نبای اخمم رفت تو هم. ولیکم به خود خود

 دری ولیدونستن رو همه هم مین از من و افروز دوست داشت و ایشتر رو بینبوده. السا و آرم

.یشد ناراحت میگفتیم چون اگه به خودش میارن خودشون نی کردن به روی میکل سع

 و در هال رو باز کردم و رفتم رو سکو.یدم کشی اخمیازه

یا دری بری خواستی میاده کل پیا دریک بود نزدیی روستای خونهیک مادر بزرگم ی خونه

 راه بود.یقه دق10
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ی وقتی برایه کردن و بقی از اونها استفاده میکی تا اتاق داشت که معموال خودشون از 4 چهار

.یشد اتاق مهمان حساب میی جورایک خونهاشون. یومدنبود که بچه هاشون مثل ما م

ی هم بود که کلی قسمتیک و یوه می باغ مانندم داشتن که توش پر بود از درختهایاط حیک

 کاشته بودن.یسبز

 باصفا که تابستونها ویلی خی سکویک به یرسیدی باال و میومدی تا میخورد تا پله م5 یاط حاز

 خوردن.ی نشستن و ناهار و شام و صبحونه رو اونجا می که هوا خوبه همه اونجا مییوقتها

یلی حساس بود و خیلی جدا بود. چون مادر بزرگم خیی جورایک یش و در ورودآشپزخونه

 غذا تو خونهی چربینکه و متنفر بود از ایومد هم به شدت بدش می مرغ و ماهی. از بویزتم

پخش بشه.

.یم بردی ماها ازش حساب می و مادر بزرگم هم جوون تر همه یم بچه تر بودی وقتیاد میادم

یر بشقاب زیا. یم و تو خونه و رو فرش بخوریریم دستمون بگیزی چی پفکیکمحال بود 

یت بدون رعایم تونستی نونم نمیک ی. حتیم خوردی میاط تو حیواشکی یا یذاشتیمدستمون م

م.ی بخوریاصول بهداشت

 تا مادر بزرگ گرام همه رویزه خورده نون رو فرش بریکم یا ذره از پفک یک بود یفقط کاف

.یم بکشیبه خط کنه تا کل خونه رو جارو دست

 کرده بود که هنوز که هنوزهین رو همچینا با ما مهربون بود. مامانم ایم ما نوه هاش بودحاال

 برن.یازش حساب م

ی بود و وقتیاط هم بود که ته حیی دستشویک هم کنار آشپزخونه بود. البته یی و دستشوحموم

.یرفتیم با ترس و لرز میشد میکهوا تار
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 و آقاجون پادردیز بغل خونه رو افتتاح کردن. اونم چون عزیی دستشوین رو شکر که اخدا

 دستیک ی برایاط هنوز که هنوزه تا اون سر حید برن وگرنه بایاط تونن تا ته حیدارن و نم

.یکردیم در اوپن استفاده میی صحرایی دستشوین از این و به قول آرمیم رفتیبه آب م

 باز بود.ی بود و چوبهاشم وسطاش کمی درش چوبچون

 داد و اگهی میک با خودت که برات کشیبردی رو میکی ید بایی رفت دستشویشد نمتنهایی

 هست.ی کرد که پره و کسی اعلم میی خواست بره دستشویکس

 برگشتم رو سکو.یس و صورتم رو شستم و با صورت خدست

 ذاشت توی که رو سکو پهن بود نشسته و لقمه می صبحونه ای که سر سفره یدین آیدن دبا

 دوستی خشک کردم. در حالت عادینم دستم باال رفت و صورتم رو با آستیار اختیدهنش ب

 مهمونیشد خوب نمی و طراوت صبح رو حس کنم ولیسی بمونه تا اون خیسداشتم صورتم خ

نشسته بود. زشت بود.

 جلوش و صبحونه بخورم اونم تنها.ینم راحت نبودم که بشزیاد

 سر سفره؟یومد نمی نگاه انداختم چرا کسیک

 تو باغ بودن و قبل هم صبحونه اشون روینا منم کم حواس لنگ ظهر بود احتماال مامان اباه

خورده بودن. دخترا هم که خوابن.

 اما تایم بشن و با هم صبحونه بخوریدار تو اتاق تا بچه ها بیم بشم و برم بشیال خی بخواستم

 روشو برگردونه و من رویدین از شکمم اومد که باعث شد آی قارتیقدم از قدم برداشتم صدا

.ینهبب
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 درست کردنی چشمهام گرد شد و دستم رفت رو شکمم. لبهام رو گاز گرفتم و برای اسکته

 تند گفتم: سلم.یگیشضا

 و روشو برگردوند.ی سلم خشک و خالیک مکث کرد تا جوابم رو بده. اونم یه ثانچند

یی استکان برداشتم تا برا خودم چایک رفتم و ی رو، رو هم فشار دادم و مجبورچشمهام

 شده بود برام.ی قار و قور شکمم هم معضلین. ایزمبر

 از خودشیره شکمم ضعف میشه تو بدنم چرا تا گشنم می چربیه دوالیکی با وجود نمیدونم

 آبرو.ی بیت تربی. بیارهصدا در م

 بایلی. خیذاشت از آشپزخونه میرون بینت کابیک بساط سماورش و رو یشه جون همعزیز

صفاتر بود.

یزید؟ منم بری برایشه: مآیدین

 آخ کوچولو گفتم و انگشت اشارهیک سماور و یر شیر هول شدم و دستم رفت زیکو حرفش با

ام رو که با آب جوش سوخته بود رو گذاشتم تو دهنم تا بلکم سوزشش کمتر بشه.

ی؟ به دهن برگشتم و با استفهام گفتم: چانگشت

یش؟ ببندی خوای سماور کرد و گفت: نمیر به شی نگاهیک به دست تو دهنم و ی نگاهیک

 رفت تو هم.اخمم

یرو؟: ببندم چمن
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 سماور رو.یر: شآیدین

 خدا. چرا من امروز آنقدر خاک تو سر شده بودم؟ی برگشتم. وایهو حرفش ین ابا

یخت ری آب می بچه و از بغلشم هیشاب شده بود مثل پییم سماور رو ببندم و چایر رفت شیادم

ینجا تا فردا اید ذاشت وگرنه بای سماورش میر زینی سیک جون یز. خدا رو شکر که عزیینپا

.یدم سابیرو براش م

ی رو خالییم پر آب و چاینی دستمال برداشتم و گذاشتم تو سیک سماور رو بستم و یر شسریع

 کردم ویز پر آب رو تمینی و گذاشتم کنار و سیختم خوشرنگ ریی چایککردم و دوباره 

دستمالشم شستم.

یک منم ی برایشه مید دوباره گفت: ببخشیدین سر سفره که آینم رو برداشتم و رفتم بشچاییم

یزید؟ برییاستکان چا

ین زمین و رو سفره گذاشته بودم و تو نصفه راه نشستن بییم که استکان چای به منی نگاهیک

ی اجازه هست براینکه ایا بار نامطمئن گفت: ین کرد و ایگه می چینمو هوا خشک شده بودم بب

یزم؟ برییخودم چا

. استکانتونیریزم محکم گفتم: من براتون می صدایک نشسته بلند شدم و با یمه از حالت نسریع

 به من.یدرو بد

 هم نامطمئن استکان رو داد دستم.یدین رو دراز کردم و آدستم

 در آورده بودمی بازی شده بودم. از خودم و از اوضاع امروزم. اونقدر دست و پا چلفتعصبی

.یزم بریی چایک تونم ی نمی کرد حتی پسره با خودش فکر مینکه ا
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 و اونقدر از خودم و کارمیدم کارها رو انجام می من تو خونه به وقتش همهینکه از اغافل

.یرم گی مامان خورده می که به خونه داریمراض

 دست و پا ظاهر شدم.ی دختر خنگ بیک پسر مثل ین ای اوصاف جلوین با احاال

 شدن ویک کوچولو ابروهام به هم نزدیک یار اختی. بیستادم و صاف ایدم کشیق نفس عمیک

.یشونیم نشست رو پیزی اخم ریک

 تو صورتم.یومد میز اخم رین ایار اختی خواستم قدرت و اقتدارم و نشون بدم بی وقت مهر

 و با دقت و صلبتیختم براش ریلسی خوشرنگ گیی چایک رو دوباره شستم و استکانش

بردم و آروم گذاشتم جلوش سر سفره.

 خوشرنگش کرد.ی به چای نگاهیک

 لبخند کج نشست رو لبم. نشستم رو به روش سریک بفهمم ینکه بودم و بدون ای خودم راضاز

سفره.

: متشکرم.آیدین

 کنم.ی: خواهش ممن

 تونستم راحتی رو جبران کردم میم خرابکاری حدودیک که مطمئن شده بودم تا حاال

صبحونه ام رو بخورم.

 درست کردم و بردم سمت دهنم.یر لقمه نون و پنیک
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.یگشت میزی. داشت تو سفره دنبال چیدین چشمم رفت سمت آاما

 دونهیک نکرد. دست برد سمت ظرف قند و برش داشت و گذاشتش جلوش. یداش پی انگاراما

 تا قند برداشت و انداخت تو3 بار ینقند برداشت و انداخت تو استکانش. دوباره دست برد و ا

 خواست دستش رفت سمتی که میزی از چید. دوباره به سفره نگاه کرد بازم نا امییشچا

 رو پاک کرد و چاقو رو فرو کرد تویریش نون سر پنیک بود. با پنیر که تو ظرف ییچاقو

 کرد.یرین رو با قند و چاقو شیش چای حس معذبین و بدون کوچکترییشاستکان چا

 و گردو درست کرد و خورد.یر نون و پنی لقمهیک کامل ی بدون توجه به من با اشتهابعدم

 کردی شده اش رو که آدم هوس میرین شی خورد و بعدشم چای با اشتها لقمه اش رو ماونقدر

 کنه.یرین رو شییشچا

اال چای حرکت از مناین  بود.ید خوردم بعی می قند و شکریچ تلخ بدون هیی که معمو

 قند... نه.ی خرما بخورم. ولی حتیا یک کیا رو با شکلت ییم دادم چای مترجیح

 چشم وامونده خودین ای خودم توجه کنم ولی توجه به صبحونه خوردنش به غذای کردم بسعی

 سمت لقمه هاش.یرفتبه خود م

 کرد من دارم لقمهی فکر مید دی میکی که اگه یت وضعین کردم که تو ای خدا رو شکر مفقط

.یده شمرم من رو ندی بدبخت رو مین ایها

.یدم تلخم رو سر کشیی و چایین زور سرم رو انداختم پابه

ی؟ شدیدار بیر گل ساعت خواب. چقدر دیدین-: به سلم آقا آ
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 سمت صدا.یم دو برگشتهر

 از تو باغ؟یا اومد تو خونه یرون از بیدم بود و چقدر شاد و سر حال. نفهمپژمان

 کرد.ی می شوخیدین سره با آیک قبراق بود که اونقدر

 فکر کردم کمرم شکست.یدین آی ضربه به پشتش زد که من جایک و سرخوش یدین به آرسید

 شدن سمت جلو که منیل و خودش متمایی با ضربه اش چاین دستش بود همچیی بدبختم چاینا

.یختگفتم ر

 خنده ویر چشم غره به پژمان رفت که اونم زد زیک خوب تونست کنترل کنه. برگشت و اما

 در تو هم اثر کرده برادر من.ین اشاره به من کرد و گفت: کال همنشیک

 گرد شد.چشمهام

 معروفم بهش رفتم که خودش حساب کاری دونه از اون چشم غره هایک حرص برگشتم و پر

.یاددستش ب

 خونسرد گفت:یلی بدون توجه بهش روشو برگردوند و خیدین من آی زمان با چشم غره هم

خفه شو پسر.

یی چایا بیگه کرد داره بهش می دو کلمه رو گفت که ادم حس مین ایلکس . ریک انقدر شیعنی

بخور.

ی چشمیک و ید خوش بود. بلند خندیادی حرفها بود. حالشم که زین تر از ایره پژمان خولی

 که دستهاش رو بشوره.ییگفت و رفت سمت دستشو

 شکمم ضعف نکنم.ین تو ایزم لقمه بریک که یین کردم و سرم رو انداختم پای پوفیک
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.یر-: سلم صبح بخ

 کرد.ی بهمون سلم می دودلیکم بار السا بود که با لبخند و ین سمت صدا. ایم برگشتدوباره

یشد نمینم بود. چون ایب که اومده بود انداختم. عجیری نگاه به مسیک کردم. یز رو رچشمهام

 از تو باغ.یا اومده یرون که از بیدفهم

 دودر کردن و با چشمی قلقهای همه یباا خواهر، شوهر داده بودم و تقریک که من یی اونجااز

 شدنیدا خواب آلود و پی شدن صبح زود السایدار بینکه بودم حدس زدن ایدهتوسط افروز د

ی تونه بدون ربط به هم باشن کار سختی از ناکجا نمیقه دق5 ی زمانیاون و پژمان با فاصله 

نبود.

 شمایدونم که میارم خودم نی به خرج بدم و به روی متمدن رفتار کنم و خانمیکم کردم سعی

.یندوتا با هم بود

 نداشت.یراد خوش و بش در حد عرف ایکم جوونن و نامزدم که هستن خوب

 رفت تو آشپزخونه.یید و السا هم دویم سلم کوتاه به السا کردیک دو هر

 خنگین دوتا با هم بودن این زدم که ای مشنگ اگه من حدس نمی چشم دنبالش رفتم. دختره با

.ید فهمی می کرد که هر کسیاونقدر تابلو رفتار م

. دستهاش رو تو هم قلبید خندی میز ریز خودش خوشحال رفته بود تو آشپزخونه و ربرا

 داد.ی خودش رو تاب میکرده بود و ه
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ال ین که ایی آشپزخونه و اونجای تونم توی که نشستم مینجایی هم حواسش نبود که من از ااص

.ینمهست رو بب

یز گاز ریک یدین آیدم و اومدم دهنم و ببندم که دیدم کشیی رو گردوندم و نفس پر صداچشمهام

الی نگاه میگه دیکم زنه ی میز گاز ریک کنه دوباره ی نگام میکم یزنهبه لقمه اش م  کنه. ک

 بند انگشتیک که رفته بود تو دهنش قد ی مقدار نونیم کردی گازهاش رو جمع میاگه همه 

شد.یهم نم

یک یک شیلی چشم غره بهش رفتم که اونم خیک نفس همراه یک ابروم و دادم باال و یک

.یینلبخند کج زد و لقمه اش و کامل فرستاد تو دهنش و سرش و انداخت پا

 گرفته بود.یش شوخی پسره هم اول صبحاین

 بارشون کنم ویکه تیک یخواست دلم میلی که السا و پژمانم بهمون ملحق شدن. خیم بودمشغول

ین که وقت نکردین کردی کار می از اون موقع تا حاال چید شدیدار سحر بیبگم شما که کله 

ال ای اما بازم آبرو دارینصبحونه بخور ید رو شراره باینا ها کار من نبود ایکه تین کردم. اص

 کرد.ی بارشون میومدم

اال در خفا مچ ممن  کنم.ی می رو ماس مالیه بقی خرابکاریشتر و بیرم گی اصو

 شدن.یدار و شهرام برادر شراره هم بین دخترا و آرمیم صبحونه رو بخوری لقمه 4 ین ما اتا

 شده بود.یدار بینا شراره کجا بود. احتماال با مامانش ایکهی خواهر کوچیما شیدونمنم

.یا دریم با دخترا بریم گرفتیم صبحونه تصمبعد

 پسرا هم دنبالمون راه افتادن.یدیم دیرون بیم از خونه زدتا
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یان؟ کجا دارن مینا: باه اشراره

یه؟ مگه چیان به پسرا که با هم مشغول حرف زدن بودن کردم و گفتم: چرا باه؟ بزار بنگاهی

 روینا. ایگه دی سن بدون شوهر موندین تا این بهم رفت و گفت: برا همی چشم غره اشراره

ین. بعد با وجود اید رو پسندیکیمون دوتا پسر خوب اونجا بود ید بشه؟ شای سرخر که چیمببر

 بزنن؟یزی چی حرفی شماره ایک جلو یان کنن بی جرات می کنینره خرا فکر م

ی رو می سمتمون و گفت: کید باز خودش رو کشیش که معلوم نبود حواسش کجاست با نالسا

ید؟ بزنینخوا

ی بارش کنه اما وقتیکه تیک. شراره آماده بود که یم و متعجب نگاش کردیم و شراره برگشتمن

 ویدیم خندیرکی زیر سمت ما باشه سمت پسرا و پژمانه هر دو زینکه ای نگاهش به جایدیمد

.یم نگفتیزیچ

 از دست رفته است کل.یست آروم گفت: بچه عاشقه دست خودش نشراره

ی دونی میشی میدرا بی که وقتین خودش و داره. همی لطف و صفای دسته جمعمسافرت

 بحث و مجادلهید بتونینکه بدون اید کل روز کنار هم بمونی تونی خانواده کنارتن و میهمه

 خوبه.یلی خیدبکن

 بهی حوصلگی و بیکاری که تو خونه است از زور بیی با دوستاش سرگرمه و مثل وقتهابابا

.یده نمیر گیکس

 بشه و با پژمانیم ساعت جیه تونه ی شوهر دادن من شده. السا راحت میال خی فعل بمامانم

 گوشه و حرف بزنن.یهبرن 
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 ها و بودن دختر جوون تر از خودش تو جمع کمتر غدیه هم به خاطر حضور همساین آرمحتی

 ندازه.ی کنه و بحث راه می میله پیزی و کمتر سر چیاره در میباز

 هستن. خوب با هم ااخت شدن.ی و پژمان به گردش و بازیدین وقتها با شهرام و آبیشتر

.یخنده و میگه با پسرا مایبسمونم موقشنگ ی پسره ین شده ادیده

یشتر چون تعداد لبخندهام بیزنه صورتم مهربون تر میکم چند روز ین تو ایگه شراره محتی

شده.

 لبهاممی. حتیموند بدون لبخند نمی زمانیه صورت ین رفته بود که ایادشون همه ید شانمیدونم

 بره.ی میادداره لبخند زدن و از 

 تویبا طرح لبخند زیه تونه ی لبها میدگی کشیه کنه که ی می آوریاد سفر انگار داره بهش این

.یاره صورت بوجود بیه

یم بودن. دخترها هم تو اتاق خودمون جمع شده بودیده بود و بزرگترها تو اتاقهاشون خوابظهر

.یزدیم حرف میو از هر در

یزی چیه وسط ین کرد. ای میف تعریمارستان دوباره حرفاش گل کرده بود و از بشراره

یتاشون توش آقا3 کرد ی میف که تعری تا موضوع5 تا کلمه و از هر 5 بود از هر یبعج

 بود.یدکتر مظهر

 مربوط به اون بود.یا خودش تو صحنه حضور داشت یا

 که همه رو به وجدیشد زده میجان کرد و اونقدر هی میف هم اونقدر با ذوق ازش تعرشراره

آورده بود.
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 کردم.ی بودم بهش و به تک تک حرکات آشناش نگاه میره و موشکافانه خساکت

ی السا وقتیاد به شدت من و یجان و هیاق اشتین حرکات، این لبم بود. ای لبخند محوم گوشه یه

ی کرد می صحبت مید در مورد سعی تو دوران نامزدی و افروز وقتیزداز پژمان حرف م

نداخت.

 کنه.ی میر اونها سی شراره هم تو حال و هواشاید

ی از بچه ها گرفتم، خدایداا آهنگ جدیه ی گفت: راستیجان با هیهو وسط حرفهاش شراره

.یشی شاد می خودی بهش بی گوش بدی جورین همیه کافیعنی یهانرژ

اخلآیدا یم؟: وا مگه 

اخل چیوونه: نه دشراره .ید. صبر کن براتون بزارم گوش کنیده مثبت می آهنگش انرژیه؟ 

 زد ویم لبخند عظیه کردن آهنگ یدا و کله کرد توش. گشت و با پیش برداشت سمت گوشخیز

.یگم می من چید بفهمید. گوش کنینهگفت: بفرما ا

 و گذاشت وسط.ی کرد و گوشی و پلآهنگ

.یم سراپا گوش شدهمه

 شاخ تر به رقص آی بهار جانها اآمد

 اندرآمد مصر و شکر به رقص آیوسف چون
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 مادریر شاه عشق پرور مانند شای

 دررو جان پدر به رقص آیرجوش شای

 آهنگ باعث شده بود همه امون خود به خود شونه هامونیتم گفت فقط ری راست مشراره

 و السا که شروع کرده بودن به بشکن زدن و تکون دادن دست و تنشون.یداتکون بخوره. آ

 کردم.ی با لبخند نگاهشون ممنم

ال نمیدا آهنگ آوسط  داره.یجان که هیتمشه فقط ریگه می چیفهمم گفت: من اص

 چوب خشکی بهار اومد ایگه داره مینجاش. مثل ای فهمی می و گفتم: گوش کنخندیدم

 چوب خشک جونی ایگه رقصن. می چوب خشکم می همه حتیاد بهار می وقتیعنیبرقص. 

بابات برقص.

ال ایا  اشو گوش کن.یکه تین مث

 شاخ تر به رقص آی بهار جانها اآمد

 شاخ تر به رقص آای

 و سر به رقص آیپا بیدی پا و سر براز

 خوش کمر به رقص آای

 عشق تاجداران در چرخ او چو باراناز
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 خوش کمر به رقص آی جا قبا چه باشد اآن

 حاالیگه برقص. می جوادیگه انگار میی جورایه دست و پا برقص ی بیگه اش میکه تین ایا

 اشو گوش کن.یکه تین ایا هم قبوله. ی با کمر قر بدیخوادلباس رقص نم

یاده دست جام باده آمد بتم پدر

 تو ماده زان شاه نر به رقص آیستی نگر

یدنشون رقصیدونی برقص. مردا هم که می نر و مرد وحشیه مثل یستی دختر نیستی ماده ناگه

در حد المپ باز کردنه.

 داد.ی داد و متفکر سرش و تکون می من گوش می با دقت به آهنگ و حرفهاآیدا

.یگه و مین انگار همیگی: آره راست مآیدا

 آرامیری کوبوند تو کمرم و گفت: بمیکی خنده و شراره یر السا و شراره با هم پق زدن زیهو

 کنه.ی میل هم داره آهنگ و تحلی چه جدین. خنگ. ترو خدا ببیامخ دختر مردم و کار گرفت

یگه؟ رو نمینا ایعنی کرد گفت: ی که متعجب بهشون نگاه مآیدا

 ها روین همیقاا دقیه چیری هم به شراره انداختم و گفتم: مخ کار گیکی نگاه به السا و یه منم

 به من چه؟یگهم

.یم با آهنگ رقصدی و خنده امون که تموم شد کلیدم با هم خندیی بار هر چهارتااین
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 گردنم گرفتم و پرت کردم سمت خودش. داشت خفه امی حوصله دست شراره رو از روبی

 مجبور بودم کتک زدن شراره رو اونم تو خوابینکه طرف ایک مسافرت ی کرد. همه یم

 کرد.ی سفر و کوفت میرینی شی طرف. همه یکتحمل کنم 

یز خواب بعد از ظهر دل انگیه و از جام بلند شدم. بازم نذاشت یدم کشیقی حوصله نفس عمبی

 شمال داشته باشم.ی بهاری هواینتو ا

.یده چقدر حال مین بخواب ببیر بگیا بیگفت دنبال آدم میومد وقت سال هواش انگار مین اخدایی

ی شوهرش چیچاره و بهم بزنه. بیرینت که خواب شی مثل شراره نداشته باشی اگه سر خرالبته

 سوخت.یده خواد بکنه. دلم براش ندیکار م

 السای خالی برداشتم و خواستم تنم کنم که چشمم به جایز شدم و ژاکتم و از رو رخت آوبلند

 اومدم. کفشمیرون توجه بهش ژاکت بافتم و تنم کردم و از اتاق بی. بییافتاد. حتماا رفته دستشو

.یاط و رفتم تو حیدمو پوش

ی خوابی که بیست تر از من نیکار بی کیچ ساعت ظهر همه خوابن. هین همه جا ساکته. اچقدر

بزنه به سرش.

 داشته باشم فقط راه رفتم. چشمم به درختهای مقصد درستینکه گرفتم و بدون ایش باغ و پراه

 در آورده بودن.ید جدیبود. تازه برگها

 هوش و حواسم و برده بود. سرم و باال کردم و فقط بهی بود که همهی قشنگی منظرهاونقدر

.یکردمدرختها نگاه م

 خورد که باعث شد همون جا استپ کنم.یزی چشمم به چی درختیه روی
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 زدم.یی وجود لبخند دندون نمای شد و با همه یده به خود لبهام از هم فاصله گرفت و کشخود

 ذوق زده شده بودم که حد نداشت.اونقدر

ال یک انقدر نزدینکه چه برسه به اینم موقع سال بتونم گوجه سبز ببین کردم تو ای فکر نماص

 و بخورم.ینمباشه که بتونم بچ

 کار کنم.ی دونستم چی زده شده بودم نمیجان دهنم و قورت دادم و تند رفتم سمت درخت. هآب

 گوجه سبز ترش.ی برامیمیردم

ی برای بزرگتر. ولیکم یدم فندق بودن شایه ی بزرگ نشده بودن اندازه یاد هنوز زینا اهرچند

 بود که گوجه سبزه.ین کرد مهم ای نمیمن فرق

 تو سکوت باغ توجه ام و به خودشی پچ پچی بکنم که صدایکی دست دراز کنم و خواستم

جلب کرد.

یلی و خیومد دورو برا مین کردم. صدا از همیز. گوشهام و تیدم کردم و دست از کار کشاخم

 بود.یکنزد

 کهی هرزی درختها و بوته ها و علفهاین به جلو رفتم. از بی سرم و چرخوندم و چند قدمیکم

 که کنار هم نشستن.ید دیشد لباس دوتا آدم و میاهی بلند شده بودن سیلیخ

.یشتر کردم و دقتم و بیز چشمهام و ریکم

 در آورده.ینجا سر از ایی دستشوی که الساست. پس چه طور به جاین خاک به سرم اوای

 که پژمانه.ینمهاهاها .... ا
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 لبخندم برگشت و سرم کج شد.یهو

 باغی پشت درختاتهاینا کنن. خوبه ای. دارن زر زر عاشقونه میا... خلوت کردن طفلآخی

 ویآوردن میر هم و گینا و حمام و ایی آبروان که تو راه دستشوی بید بهتر از افروز و سعیرنم

.یکردن میماچ مال

 زنن.ی سر خر دارن حرف می خوش باشن. بعد مدتها بینا ایکم بزار

 برگردوندم و برگشتم کنار درخت خودم. درخت گوجه سبز محبوب و پر کار من، کهرومو

 داده بود.یوه موقع سال مینا

ی مشکلیه شاخ و برگش مشخص بود. فقط ی تو البهلیز ری بود و گوجه سبزهای بلنددرخت

.یرسید بهشون نمی دستم درست و حسابیعنی باال بود. یکم ینکهداشت ا

یلی و نشسته انداختم تو دهنم. خیدم تر و چیین و پایک تا گوجه سبز نزد4 بلند کردم و دست

مزه داشت.

.یرسید من نمی جایچ تا دونه به ه4 ین. اینم بلند کردم تا بازم بچدست

 کردم خودم وی پام بلند شدم و سعی. رو انگشتهایرسید شاخه اش باال بود و دستم نمی لعنتاما

 و بتونم چند تا گوجه سبز درست ویین پایارمش تا با زور بیرمبکشم باال که شاخه رو بگ

 با دل امن بخورم.یحساب

 زوریگه دیکم با شاخه فاصله داشت. یکم باال. نوک انگشتهام یدم خودم و کشی زور زدم ههی

 ام شکل زور شده بود. لبم و به دندون گرفته بودم تا تمرکزم ازیافه قیعنی برسه. یدبزنم شا

دست نره.
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....یگه دیکم... یگه دیکم.. حاال.. حاال

 ویین پاید به شاخه و شاخه رو کشید از پشت سرم اومد و رسی دستیه یهو زور زدنم وسط

 من.ی از هم باز شده ی انگشتهاینگذاشت ب

ینم و تند برگشتم که ببیستادم و صاف ایین برگشتم پایع زده شاخه رو ول کردم و سروحشت

.یین پشتمه که شاخه رو آورده پایک

 و خشک شدم.یکی ی ینه رفتم تو سصاف

 چشمم رفته بودی از هم که بهش نخورم. ولیم فاصله داشتی اونقدیچی هی نه برخوردی تماسنه

.یخورد اش و تکون نمینهتو س

ینه مردونه اش که رو سیراهن پی شدم به دکمه یره گرد و در اومده خی زده با چشمهاوحشت

 رفت.یاش شل بود و هر آن احتمال افتادنش م

 روی آدم اما اون دکمه بدجورین هست ای کینم کردم تمرکز کنم و سرم و بلند کنم ببسعی

اعصابم بود.

 درستشونید تو مخم و بایرفتن داشتم. مثل مته میت دکمه و بند کفش باز و شل حساسبه

.یکردمم

 تویفرستادنش بود که انگار با انگشت می مضاعفیز چیه دکمه هم باز بود هم شل. ین احاال

چشمم.
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 نگاه نکنم. سرم و بلند کردم و دستم ویگه که دیرم چشمم و بگی مجبور شدم با دست جلوآخرم

 چشمم برداشتم.یاز جلو

 خدا...وای

 قدم به عقب برداشتم.یه ترسیده

 کرد؟ی کار می چینجا اآیدین

 چشمهام خود به خودیری و غافلگیگی حساس و هول شدیتهای که تو موقعیشه معمول همطبق

 صدا وی ورود بین هم چشمهام درشت شده بود که به اینبار ایومدبه صورت چشم غره در م

 تا درخت اون طرف تر السا و2 ینکه ای آوریاد لحظه با یه اعلم اعتراض کنه اما تو یب

ال درستیت وضعین کشن و تو ای نمیخ و قلوه ها که سیدن که نملهاپژمان نشستن و چه د  اص

 خواهرم و ازی عشقی زندگیک و پیک تازه وارد جی یبه به شدت غری یه همسایهنبود که 

 گرد شد ویره درشت بشه و زهره چشم بگیرفت که میی چشمهاین همی. براینه ببیکنزد

.یدین شد به آیرهمتعجب خ

 وسط باغ؟ید؟ کنی کار می چینجا شما ایدین آقا آی بلند گفتم: وای صدایه با

 کرده بود.یت پسر و اذین بود که گوش ایاد زینمون بی قدمیم نی فاصلهین ای اونقدر براصدام

 قدم ازم فاصله گرفت و بایه یع دستش رفت سمت گوشش و سریه شونه هاش باال رفت و چون

 رسوندن حرفت به منی صدا برای اندازه بلندین نشون بده همیخواست که می آرومیصدا

 برد.ی خواستم قدم بزنم. خوابم نمی گفت: میهکاف

 نداره.یچی ته باغ هید؟ قدم بزنین خواستی قبل گفتم: آهان می من دوباره بلند تر از دفعه اما

 خشکن.ی باغ درختایهی جا قشنگه بقینهمه اش تا هم
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یه. ینتم و جا به جاشون کرد تا چشمهاش معلوم بشه و بتونه خوب ببید به موهاش کشی دستیه

 هم به پشت و درختی نگاهیه همراه با تعجب به من انداخت. سرش و کج کرد و یقنگاه دق

 شد به من.یره پشتم انداخت و دوباره خی تازه جوونه زده و برگ و شکوفه دادهیها

 خوردم انگار کک تو جونمی مدام تکون مینن فاصله بچه ها رو ببین نکنه از اینکه ترس ااز

افتاده بود.

 تأسف برامی از روی بهم انداخت و سریی جمع شد و نگاه سرتاپای به طرز خواصلبهاش

 که اومدهی گرفت و از راهیش مخالف و در پیر و مسیبشتکون داد و دستهاش و گذاشت تو ج

بود برگشت.

 نه،ی نه. ولیا جاشون امنه ینا که السا اینم کردم ببی و تند برگشتم و سعیدم کشی نفس راحتیه

 فلنگ و ببندن.ید بود بایده بود و فهمیده ماورا بلند من بهشون رسی صدایانگار

 سر تکون دادن تأسف بارش کهیاد رفته بود انداختم. یدین که آیری به مسی و نگاهبرگشتم

افتادم چشمهام جمع و صورتم ناله شد.

 بزنم.ی باشه حتماا السا رو درست و حسابیادم. یین انداختم پاسرمو

 دارم.یزی چی فکر کرده بود من مشکل روانپسره

 قرار ندن.یت موقعین کار کنه که من و تو ای من و چی خواهراین خدا بگم اای

ید سعی مجبور شدم خودمو از پله ها پرت کنم تا توجه باباید بار به خاطر افروز و سعیه یادمه

.ینه نبی دوتا رو در حال نامزد بازین جلب بشه و ایی خواست بره دستشویکه م

210



goldjar.blogfa.com

ی نداشت وگرنه مطمئنن همون خل و چل و شل و پلیشتر تا پله ب5 آوردم که سر جمع شانس

.یشدم تو ذهنش تصور کرده بود میدینکه االن آ

 شدم و برگشتمی دله بازیخیال گوجه سبزها هم نتونستن حال خوشم و برگردونن. بی حتدیگه

تو خونه. 

ی و خالی بازین زمیه تو یم و رفتیم و جمع کردیلمون به در از صبح زود بارو بندیزده سروز

.یمجا گرفت

یون و خرت و پرت. قرار بود آقایوه می بود و هندونه و کلیده رفته بود کاهو خریشب دبابا

ناهار بهمون کباب بدن.

.یم انداز پهن کرده بودن و هه روش نشسته بودیر زیه ینا امامان

ی میازه. همه خمیه به چی اصل چیفهمیدیم و نمیم که جوونا خواب آلود بودی صبحاول

.یدیمکش

.یم گفتی و چرت و پرت میم بودیدار چند شب تا صبح بین دخترا که امخصوصاا

.یم بود سر حال اومدیده دم کشیش که رو آتیی با چایم که خوردصبحونه

ی؟ بازیاد می دستش گرفت و گفت: کیبال توپ والیه آرمین

 کردن.یارکشی یدین. پژمان و آیدیم جوونها از جامون پری همه تقریباا

.یگه و شراره تو گروه دیدا و آین و آرمیدین و آیم گروه بودیه و شهرام و السا و پژمان تو من
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 کردنی وصلش مید بود که باین زمی گوشه یبالم تور والیه فوتبال بود اما ی بازین زمزمین،

 بود.ین که دو طرف زمیرکیبه دوتا ت

.ی بازی و آماده یم شدیر واگیر تورو نصب کردن و همه جا گپسرا

 ها اومد سراغم.یازه که گذشت دوباره خمی از بازیقه دق10 ده

 بود.یده توپ بهم رسیه فقط یقه دق10 ین بودم و تو ایستاده این سمت راست زمی گوشه

 کرد.ی میز هم بدتر از من داشت ناخن هاش و تمالسا

 مشغول حرف زدن با هم بودن.یدا شراره و آین سمت زماون

ال .یم ماها در نقش مترسک بودک

ید ترسی بردن سمتش که آدم می پژمان و شهرام هجوم مین همچین ور زمین ایومد توپ متا

 بریزی پسرا آنچنان خین از ما دخترا ایکی سمت یومد توپ می وقتی بشه. حتیکبهش نزد

.یرفتیم و در میم دادی می سمت توپ که از ترس تصادف کردن خودمون جا خالیداشتنم

 داشتم. تویری چشمگیشرفت اول پی یقهدق10 گذشته بود و نسبت به ی از بازیقه دق20 بیست

 تا توب با دستهام برخورد کرده بود.3 ی دوم بازی یقه دق10 ینا

 و گردن و سرم و خاروندمو دهنم در شرف بسته شدنیدم کشیی بلند باالی یازه حوصله خمبی

 شده.یدهبود که حس کردم صورتم مثل گوشت کوب

 شدم.ین رفت و تعادلم و از دست دادم و پهن زمیلی ویلی قچشمهام
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 شد تو صورتم ویده من اومد و کوبیرین شی یازه از ناکجا وسط خمی توپیه شد که ی چنمیدونم

از شدت ضربه نتونستم خودم و کنترل کنم.

.یدم شنی دخترا رو باال سرم می هم همه ی کشون اومد سمتم و صدایغ جالسا

 تونستمی اما اونقدر هنگ و شوکه بودم که نمیدیم خم شده رومو می باز بود و کله هاچشمهام

.ینم پاشم بشید بدم که بایصتشخ

 کرد.ی و دعوا میکی داشت پژمان

 مواظب باش.یم کنی می با دختر بازیم دارینه بار بهت گفتم ضربه هات سنگ10: پژمان

 ما روی خودت خوبه؟ اصل کدوم بازی سمت پژمان: نه که ضربه هاید و کشیغ جشراره

 چهیگه دیرسه تا توپم به ما نم2 ی تو کل بازی. وقتین داریکن بازین که فقط بگینجا اینآورد

یه؟بازئ

 چه؟ خودش حواسش نبود.یدین: به آآرمین

ال انتظار نداریدید گفت: انقدر توپ بهمون نمی عصبانالسا  هم سمتمونی که اشتباهیم که اص

.یشه می جورین اید ندازی توپ می بدون آمادگی. وقتیادب

 من از قصد نزدمشون.ید: ببخشآیدین

ی؟ نشست کنارم و سرم و تو بغلش گرفت و نگران گفت: آرام جونم حالت خوبه خواهرالسا

.یرون بیام و درک کنم و از شوک بیتم بار پلک زدم تا بتونم موقعچند
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 ولو شدهین برنج رو زمیر جور که مثل شین فشار دادم تا از جام بلند شم. این و به زمدستهام

بودم خجالت آور بود.

 جام نشستم و آروم گفتم: من خوبم.تو

 دردناکم و به خاطر درد، صورتم جمع شد.ینی و آروم گذاشتم رو صورت و بدستم

یکنه؟ درد میلی: خآیدا

 نشده.یزی چیزم زدم و گفتم: نه عزی آوردم و به زور لبخندیین و پادستم

 شدم.یدین از جام بلند شدم و سرم و باال گرفتم و چشم تو چشم آیدا کمک شراره و آبا

 که بهم زده چندان ناراحت باشه.ی از ضربه ایومد نظر نمبه

ی رو چشمهاش. از تو نگاهش شرارت مید رفت رو پوزخند مسخره اش. دوباره چرخنگاهم

.یدبار

 من کرده اونمی و حواله ی توپین با من داره که همچی چه پدر کشتگیست ... معلوم نی پسره

از عمد.

 آرومش تو گوشم فرو رفت.ی که صداینا مامان ایش پینم برگردم برم بشخواستم

: منتظر بهانه بود.آیدین

ی ومیم که داشتم بازیچاره من بیگفت؟ گرد شد. من مصدوم صورت صاف شده رو مچشمهام

 من منتظر بودم؟ی بهم. کید کوبینکردم ا

214



goldjar.blogfa.com

 حواله اش کردم و با صلبت رفتم وی بهم برخورده بود که برگشتم و چشم غره اهمچین

 کنم.ی بازینجا خوام ای تور و گفتم: من می جلویسادمصاف وا

 کنم.ی و السا اومدن که نزارن بازپژمان

.ین برو بشیا بیست: آرام جان تو حالت خوب نپژمان

 نگفت.یزی چیگه حرفش و قورت داد و دی نگاهش کردم که باقیز برگشتم و تهمچین

 لبخند گشاد زده بود.یه که یدین خورد به آچشمم

ید بای چی برایدن نمی مارو بازینا که ایزد توجه بهش برگشتم و رو به السا که مدام غر مبی

.یسا گفتم: حرف نزن برو سر جات وایم کنیدوباره باهاشون باز

یاید بید کدومتون جرات دارینم ببیستم وامینجا و خطاب به پژمان و شهرام گفتم: من ابرگشتم

 لگد و مشت و به خودش بماله.ی جلو پیاد بی. هر کیرید و بگیاد که سمت من میجلو و توپ

.یستادن و هر کدوم با فاصله ازم ایومد کدوم صداشون در نیچ گفتم که هی جداونقدر

 نفس به توپ ضربه زدم اونم چه ضربهیه ی بود که تا آخر بازین برام سنگیدین حرف آاونقدر

.ییها

 دانشگاهمون بودم.یبال والیم رفته بود که من جزو تیادشون و دست کم گرفته بودن. انگار من

.یدم مقابل بریم از تی خوبیلی اختلف خیه اخرم با در
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 تونستم باهاش سری ماه میه بهم داده بود که تا ی از خودم آنچنان انرژیت مدتها حس رضابعد

کنم.

 خوام.ی-: نم

 الزم دارم.ین: تروخدا. ببآرمین

: نه.من

.یکنی. اصل از اون استفاده هم نمیشه کم نمیزی: آخه از تو که چآرمین

 ویت بهش انداختم و با همون جدی تفاوتی و از رو لبتاپ بلند کردم و نگاه سرد و بسرم

 و درکیش نه رو تکرار کنم تا تو معنی کلمه ید بایگه چند بار دیقاا قبل گفتم: دقیخونسرد

ی؟کن

 که منی که بلد بود گفت: برو به جهنم. نباشی لحنین و پر نفرت شد و با بدتریز رچشمهاش

 خرابهین ندارم و ای گوشیگم که بهت میرسه. اونقدر شعورت نمیرم بگیزی چیهبخوام ازت 

.یفهمینم

 سالم بهیزنی باهاش حرف می ماها خرابه؟ شب تا صبح داری فقط برایت گفتم: گوشخشک

.یرسهنظر م

 نداره.ی زشت ربطی، عقده ای گدای حرص گفت: به توپر

 به هم.ید و در و محکم کوبیرون حرص تر روشو برگردوند و از اتاق رفت بپر

 شدم.یره در بسته خبه
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 زشت".ی، عقده ای"گدا

یادم نداشت. هنوز یر بشر حرف خوش تاثین. رو ای عقده ایگه می به کی زدم. کپوزخندی

 پسرین ای من وقتی یچاره پدر بین با بابا کرد که ایی آنچنان دعوایشنرفته که دو روز پ

 و ماها همه در حالتیومد قلبش گرفت و نفسش باال نمیرون از خونه زد بیناخلفش عصبان

.یمسکته بود

 تا آمپول فشار زد تا2 بهتر شد و رفت دکتر و یکم تا یم و بادش زدیم بهش دادیخ آب اونقدر

تونست برگرده خونه.

 وی و نشد با قلدری و اول با چاپلوسیاد قرض کردنش. میز از چینم از اون رفتارش و ااین

.یاره و از چنگت در بیت شخصیل وسایکنه می سعیتی شخصیب و در آخر با تخریدنشد با تهد

 که تایی بدم بهش. از اونجایشه نمیل دلین کنم اما ای استفاده نمیاد زیمیم قدی که از گوشدرسته

 و بعد از قرض گرفتنید افروز و سعیمیهای قدی تا از گوش2 رو نابود کرده و ی تا گوش3حاال 

ال نشون میرون که دل و روده اشون بی داده جوریلشونجنازه تحو بشر ین که به ایده بوده کام

.یست نیاعتبار

 و درکیت ذره موقعیه کارم لوس کردنه؟ ی. کجایکنی چرا خودت و لوس میگه تازه مبعد

 کهیی نو بخره. همون بابای که بتونه براش گوشیست نیطی بفهمه االن بابا هم تو شرایکنهنم

 زنه.یچند روزه باهاش حرف نم

 باشه پدره.ی اما همه اش نگرانشه. هر چیرتش بگیده نادیکنه می چند بابا سعهر

ی وقتیا. یم براش غذا ببریگه با اشاره و زبون بهمون میاد شام و ناهار سر سفره نمی براوقتی

.یز رو میزاره و میاره پول در میبش آروم از جیرون خواد بره بیم

217



goldjar.blogfa.com

 ذرهیه و یسه نوی میفه وظی اونقدر نمک نشناسه که همه رو پای ولیبینه رو مینا پسهر هم ااین

.یشه سرش نمیقدردان

.یاره خودش نی راحت تره که به روی ولیدونه مشایدم

 که مطمئن بودم بابا توی داشت در حالی ایده کردم. حرص خوردن من چه فای حوصله پوفبی

.یخره و میخواد پسر مین و که ایزی فرصت اون چیناول

ال االن که نزدین گفتم نخره، حرف من ای نممنم  آخر ساله بزارهیک بود بزاره به وقتش. مث

 بخره.یامتحاناتش و بده و اگه نمره هاش خوب بود براش گوش

 بوده اون موقع که وقت عملین همیشه دو ماه بگذره. همین ایدن محلت نمینا بابا ایدونم که ممن

. چندیم کارو کردین گفتن ای با ذوق میومدن میرون بیرفتن میهو کردن ی صبر میدنبود و با

.یزدم هم نمی من بد حرفی که نه انگاریدن رسی میجهوقت بعد به نت

 چرا زنگینا که رفته بود خونه شراره این زنگ خورد. به شماره نگاه کردم. السا بود. اگوشیم

زده؟

: بله؟ سلم.من

 ما هم خرابینجا. اومده اینا خونه مهرانه ایا بی کاری آرام بی؟ خوبی: سلم چه طورالسا

.یم منتظریایا) بید خندیز رو سرش (ریمشد

 توی نگاه به گوشیه منتظر جواب من باشه تماس و قطع کرد. یا کنه ی خداحافظینکه ابدون

 ان....یوانهدستم انداختم. همه د
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یدین جمله که از دهن آین و همی و قاشق زنی ذهنم رفت سمت چهارشنبه سوریار اختبی

 اومده بود.یرونب

 ان"یوانه" همه د

.یگه دیگه میبینه رو میزا چین خوب حق داره. ابدبخت

.یرون رو برداشتم و از اتاق اومدم بیلم جام بلند شدم و مانتو شالم رو تنم کردم و موبااز

 داد زدم.یرفتم مامان کجا بود همون جور که به سمت در منمیدونم

.ینا خونه مهرانه ایرم: من ممن

اال معنی هومی صدایه البته ید نشنیا ید مامان شننمیدونم  همون " برویش به گوشم خورد احتما

به سلمت بود" منتها با کلمات کمتر.

.ی کنیر از هوم و ام و آهان جمله ها تعبیگرفتی میاد خونه ین اتو

 بود. کشون کشونینا تو خونه. میدم کشی دستیه رو زدم در باز شد و ینا زنگ خونه مهرانه اتا

 کنم.یک مهلت نداد با مامان مهرانه سلم علیمن رو برد تو اتاق مهرانه حت

ی؟ کنی مین: چرا همچمن

.یدی حساس رو از دست می: بدو جامینا

 حرف دنبالش رفتم تو اتاق. مهرانه معرکه گرفته بود و همه دورش جمع بودن وی اما بمتعجب

.یرون بیکشیدن بودن و کلمات رو از تو حلقش میره به دهنش خیجانبا ه
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 گرفتم و آروم نشستم تو جام.ین به سلم من جواب نداد. منم خودم رو سنگکسی

.یزد مهرانه آنقدر تو هم بود. پر حرص حرف می چرا حاال اخمانمیدونم

 کهی اون جوریزش چیچ. هین نکردین. شوهر کردیحت از من به شما نصیگه دیچی: همهرانه

یفتین نیابا بازارین تو دام ایست جلب توری برایدن. مامانا در باغ سبز نشونتون میست نیگنم

شما.

 مهرانه غرق بود با همون حالتشی چونه اش بود و قشنگ تو حرفهایر که دستش زشراره

.یست غمت نیگه دی. شوهر داریاد گرم در می بده؟ تو نفست از جایگی میعنیگفت: 

 خواب راحت نداشتم؟یه چند وقت ین ایشه. باورت میست غمم نیو چی: چمهرانه

 چرا؟ی بهت زده گفت: واالسا

 پر حرص گفت: از دست آقا.مهرانه

 حرفیزا چین نشسته در مورد اینجا دختر مجرد ایگه نمیت تربی بی رو گاز گرفتم. دخترهلبم

.یدهنزنه. شوهر کرده شعورش پر

 اضافه نده که زودتر دهن باز کرد و گفت:یح چشم غره بهش برم که توضیه صدد بودم که در

.یشه میدار بیگه مدل دیه خوابه صبح ی مدل میه ام کرده. شب یچارهبابا ب

 داد.یح خودش توضید ماها رو که دی چپ و چولهقیافههای
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 اما کدومیم خوابی کتابا دست دور کمر هم مین عاشقا و این: بابا شب اول گفتم مثل امهرانه

 دستش رو انداخته بود دور گردنم و پاشم تویه. یدادم من داشتم جون میدنخواب؟ آقا خواب

 گرفتم.ی. نفس تنگیاومد نفسم داشت بند میعنیشکمم بود. 

 خوابش برد پاش رو دستش رو آروم گذاشتم سمت خودش. تازه چشمهام گرم شدهی زور وقتبه

یدم حوالش کنم دیزی چیک بکشم. برگشتم یغ خواستم جی پشتم که مید با پا کوبینبود که همچ

آقا خواب خوابه.

 تخت. تو خواب لگدیین گرومپ پرت شدم پایهو. نصف شب یدم شدم و گرفتم خوابیالش خبی

 دنبالم و بایاد مینکه ایال به خیدم، خوابه. از حرصم رفتم رو مبل خوابی پرونه و باز باز میم

.یغ گردونه اما دریناز و نوازش برم م

 سرش بوده االن پاهاشه.یشب که دیی جایدم شدم برم صداش کنم دیدار بصبح

یداش پی کنه صبح اون سر اتاق چپکی جا پهن میه پسر شبا جاشو ین مامانش گفت ابعداا

.یکننم

. از خودم نبوغ بهیین پایکنه هر شب پرتم میشه نمیدم کردم باهاش سر کنم دی شب سعچند

 که نتونه پرتم کنه.یدم خوابیوار رفتم سمت دیشخرج دادم چند شب پ

 شدمیکی یوار دی گفت: تا صبح حس کردم با آجرایغ و با جید به صورتش کشی دستعصبانی

 من دارم؟یه زندگینم. ایواربس که فشارم داد به د

 اما ماها بدتر همهیم و براش غصه بخوریم کنیید به ماها انداخت که حرفش رو تای نگاهیه

.یم بودیرهکبود شده فقط بهش خ

221



goldjar.blogfa.com

 از ته دل بهمی خنده ین خنده. چقدر ایر زیم زدیهامون اول شراره بعد السا و به نوبت بقیهو

.یدچسب

: خوب حاالید. خنده امون که بند اومد السا پرسیخورد و مهرانه حرص میخندیدم مماها

ی؟ کار کنی چیخوایم

یاد و گفتم هر وقت یرون مندانه گفت: کار رو کردم. از اتاق انداختمش بیروز هم پمهرانه

 تو اتاق. به خدا از کمریا بی بخوابی کنار کسی و روحی جسمیب بدون آسی چه جوریگرفت

. خوب آدمین شدم رو زمیده که موقع پرت شدن از رو تخت کوبی تونم خم شم. آنقدریدرد نم

.یخوره بر مش بهیشهناراحت م

 پشت در التماس کرد که محلش ندادم.دوشب

هب دوباره مدو  که لگد نزنه و بد نخوابه که فکریکنه منتها آنقدر دقت میخوابه تو اتاق میاد ش

 وقت حواسش پرت بشه و کار رو خراب کنه.یه ینکه از ترس ایداره تا صبح بیکنمم

 از خنده.یدیم زد و ابروهاش رو انداخت باال. دوباره ترکیطانی لبخند شیه بعد

 درم آورده بود.ین آرمیاد دخترونه خوب بود. به کل از هی دوره همین اچقدر

 خودمون.ی خونهیم و هر کدوم برگشتیم دادیت دو ساعت حرف زدن باالخره رضابعد

.یم السا وارد خونه شدبا

.یم: مامان ما اومدالسا

 مهرانه؟ین ایگفت می اومد و با لبخند گفت: خوش گذشت؟ چیرون از تو آشپزخونه بمامان
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 واویجان هیت ما نشست. گذاشتم السا با نهای. مامان رو به رویم و رو مبل نشستیم رفتیی تاسه

یه بود که عاشقش بود و مامانم ترجی کنه. کاریف مامان تعری مهرانه رو برایبه واو حرفها

ی جمله یه زنم و به ی من از سرش و تهش و وسطش میدونست کنه چون میف السا تعریدادم

.یکنم نگفت اکتفا میچی هد" خوب بو

یه آه جگر سوز یک خوشبخت باشن گفت و با یک السا که تموم شد مامان از ته دلش حرفهای

 شوهریه جونها خوشبخت بشن. ی.. همه یشانگاه آرزومند بهم انداخت و پر حسرت گفت: ا

 ندارم.یی آرزویگه بشه من دیدا آرام پیخوب و سر به راهم برا

یر بود. تا وقت گین همیشم دم پر مامان نمیاد که من زی علت اصلیقا کردم. دقی حوصله پوفبی

 به شوهر و مرد و ازدواج.یکرد میله پیآوردم

.یگه دی تو؟ دوتا داماد داریشی خسته نمی؟ آوردیر حوصله گفتم: مامان جان وقت گبی

یشی مطمئن شد منظورم از دوماد دوم پژمانه خوشحال نی برگشت سمت من و وقتیع سرالسا

باز کرد.

 به السا بکنه که انقدر ذوق شوهر نداشتهی اخمیه و یره خندهاش رو بگی کرد جلوی سعمامان

 خواد شوهر تو رو همی داره. دلم میی بویه یباشه و رو به من گفت: درسته که دارم اما هر گل

 کنه.ی خونه رو بزنه تو رو خواستگارین در ایست هم نیکی ید. دلم پوکینمبب

 حوصله کج کردم.ی و تو کاسه چرخوندم و سرم و بچشمهام

ی داریدم هم نداره ها فوق فوقش دی شده بود گفت: حاال اشکالی که از حرکات من کفرمامان

 هم هست مدامم چشمش به توئه.ی. پسر خوبی مهدین به ایدمت می مونی رو دستم می جدیجد
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 السا بلند شد و من پر حرص و پر اخم با تحکم گفتم: مامان....ی حرفش خندهین ابا

 مامان از کنارشون ردیث اعتنا به لبخند خبی جالب نبود. از جام بلند شدم و بیشم شوخحتی

.یدمشدم و رفتم تو اتاقم. در رو که بستم ترک

ینام کنترلش کنم گفتم: ایشد بود که نمی کردم آروم باشه اما آنقدر کفری می که سعیی صدابا

 بخوام باهاش ازدواج کنم، من کهیریمم پسره خوب باشه. گی من دست گرفتن. حاال هر چیبرا

 مدام حوله بهیا راست برم تو حموم یک زنم ی که با شوهرم حرف می بعد هر باریتونمنم

 صورتم رو خشک کنم.یع حرف زد سرادست باشم ت

 و نشستم پشت لب تاپ و شروع کردم به ور رفتن باهاش.یدم به موهام کشی دستکلفه

یدم میح ترجیشتر بیست. قهر تو کارم نیزنم حرف نمی درست و حسابینا روزه که با مامان ادو

 کنم.ی محلیب

ی گوشیک فرزند ذکورشون ی رفت و برایک شیلی خی بابا در کمال خونسردیش روز پدو

 بود.یش حقوق بازنشستگیه پای که اگه بخوام صادق باشم به اندازهیدخر

 درکیکم پسره ین کردنشون بگذره. نذاشت ای هفته بگذره نذاشت دو روز از آشتیک نذاشت

.ی و نه با قلدرید نه با زور نه با تهدیره به راهش بگید بایخواد رو که میزیکنه که هر چ

 تویز همه چیشه پسر بره که بفهمه همین دندون ایر نامساعد زیط درک شرای مزهیکمنذاشت 

.یست نیا و محآماده آنقدر یزندگ

 از رفتارهاش رو بفهمه.یمونی حس پشیکم نذاشت

 نداشت.ی ایده که االن فکر کردن بهشونم فایگه دی نذاشتهایلی خو
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 بازم گوشیفهمه میگه ماهه دیک و من مطمئن بودم یشه کار خودش رو کرده بود مثل همبابا

ی و اونا رو پایرسه به مفهوم حرفهام میگه ماه دیک چقدر بده. مطمئنم ینکردن به حرف منطق

.یذاره برادرم نمی برای چند صد هزاری گوشی یدحسادت به خر

 که فکریزی بابا به تنها چیقا شدم دقین من سر سنگی بود که وقتین قسمت ماجرا این بدترو

.یکنی می حسودی گوشیک بده که به یلی گفت: خیتنکرد حرفهام بود و با عصبان

 خودشونی وقتیزترینها عزی آدمها حتی دل سوزوندن برایی وقتهایک که یدم من واقعا فهمو

.یه مزخرف و بدیز واقعا چیخواننم

 بازم من و السایاز که به وقت نیدونم دختر غم پدر و مادرش رو نخوره. میه یشه مگه ماما

.یست نیزشون و پسر عزیمهست

.یشم میر دارم پیکردم بود که حس می چند وقت روم فشار کارین اآنقدر

 تو دستش کردم که با تمرکزی به کاسه ی با سرو صدا وارد اتاق شد. برگشتم و نگاهالسا

 زد.ی داخلش رو هم میاتداشت محتو

.یم به خودمون برسیکم یخوایم ول کن می: آرام پاشو هر کار دارالسا

یم؟ به خودمون برسی قرار بود چه جوریقاا کردم. دقیزی راخم

 تو هم و معترضید اخمهاش رو کشیخورم نمی تکونیچ هید دی بهم کرد و وقتی نگاهدوباره

.یگه پاشو دیستمگفت: ها... مگه با تو ن

 کار کنم؟ی چی؟ چیعنی: من
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 تو دستش رو گرفت سمتم.ی جلوتر و کاسه اومد

.یکردی میداشون تو نت پی داشتیروز که تو دیی درست کردم. ماسکه. از همونای چین: ببالسا

 رنگ و رومون باز بشه.یکم رو صورتمون یمپاشو بذار

 کارها نبودم.ین اهل ایاد باال. زید پرابروهام

یه؟ کارا چین ایال خی: بابا بمن

 شد.یشتر باخمش

 کمی به پوستمون؟ مخصوصاا تو که داریم؟ بده به خودمون برسیه؟ کارا چین ای چیعنی: السا

. هر روزیست بد نیری بگیاد از مامان یکم. ی به خودت برسیشتر بید سال بای به سیرسیکم م

 خودش حوصلهی وقتی کرم رو بزن. حتین ماسک رو بذار این رو صورتم ایگه به زور میادم

 "یگه کلمه میک. خودشم خلص کرده یم کارها رو بکنین براش ایکنه مجبور مرونداره ماها 

.ینم گردن ما. پاشو ببیاندازه" و میستممن بلد ن

 ازی اش به هاله ایشه شی ربطم نبود. به صفحه لپتاپ نگاه کردم و از توی چندان بحرفاش

 که السا همیشدم میر واقعاا داشتم پیعنی. یدم به صورتم کشی شدم. دستیره بود خیداصورتم که پ

یگفت؟بهم م

 و بدون برآورده شدنیت کردن زندگیدا. بدون سامون پیدی کار مفیچ شدن بدون انجام هپیر

خواسته هات. چقدر بد بود.

. بدممیکرد به خودش رو شروع میدگی آدم رسیی جایه از ید صورت خستهام نگاه کردم. بابه

 تو خونه درستش کنم ویتونستم آنقدر کم خرج بود که می ماسک رو امتحان کنم وقتین ایاومدنم

 نداشتم.یزر به لیازمثل دوستم ن
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 دوستم و اون با ذوق و شوق گفته بود: آرام رفتم پوستم روی رفته بودم خونه یش روز پچند

 کردم و همه ککمکا و خالهام رو برداشتم.یزرل

 من به اون پوست شفاف و براق نگاه کردم و حس کردم چقدر پوستم داغون شده.و

 که به زحمت بدستیی پولهایاومد پول نداشتم و بدتر از اون داشتمم دلم نمی چند من آنقدرهر

 صورتم.ی سن بدم براینآوردم رو تو ا

 کردمیدا چند تا ماسک رو پیهی طرز تهینترنت لپتاپ و از تو ای که برگشتم خونه رفتم پاشب

ین به خاطر همید جرات نداشتم که بخوام درستشون کنم و امتحان کنم. شایااما آنقدر هممت 

.ی داریاز نینا و به ایشی میر پی بهم بگن داریدم ترسی میدحرف السا بود شا

 حرف از جام بلند شدم و اجازه دادم السا اون مواد سبز رنگ و رو صورتم بماله.بی

 داشت.ی خوبیزهای چون توش چیاومد میدی نظر ماسک مفبه

 نرم ازش دریر خمیه گلب و بهار نارنج رو با هم مخلوط کرده بود تا یکم یر، شی و کمصدر

 بود.یده رو به صورت من و خودش مالیراومد و بعد اون خم

 اون ماسکی تو اشپزخونه مشغول کار بود و چون دستش بند بود قرار شد بعد ما برامامان

بذاره.

 صورتم سبز رنگ شده بود.کل

 و تو آرامش کتاب خوندم.یدم رو مبل وسط هال دراز کشیک شخیلی
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 خدا رو شکر خونه نبود. مامان هم توین تو اتاقش مشغول حرف زدن با تلفن بود و آرمالسا

.یچرخیدآشپزخونه م

 ها بود چونیه از همسایکی صفحه از کتابم رو خوندم که زنگ در رو زدن. احتماال چند

 در آپارتمان زده شده بود.یممستق

 بود و در رو باز کرد. تا در باز شد افروز خودش رو پرت کرد تو خونهیکتر به در نزدمامان

 پسراینید ببیاید بین؟ بچه ها چرا نشستی زده گفت: وایجان رو انداخت بغل مامان و هیاو سون

. یدن دارن مسابقه میاطتو ح

 بدون توجه بهیع. افروز خودش سرید کشیرون تو اتاقم بی السای اونقدر بلند بود که حتصداش

 هال.یماها رفت سمت پنجره

ی؟ با کی زده داد زد: کیجان هالسا

 اتاقمون.ی سمت پنجرهیید خودش تند دوو

 گرفتن.ی به بازیدم سعی: همه با هم. حتافروز

ی به اندازه یم آشپزخونه رفتن حس کنجکاوی به سمت پنجرهیا مامان هم با سونیدم دوقتی

.ینم رو ببیین خم بشم تا بتونم پای شد که از جام بلند بشم و برم پشت پنجره و کمیک تحریکاف

 و السا اشغال کرده بودن.یا اطرافم مامان و سونی هاپنجره

 به دست به کل ساختمون خبر داد که توی بود گوشیزون نبود همون جور که آویکار البته بالسا

 شده بود تایزون اومده بود و افروز کل آویرون سرها از پنجره ها بی همهیباا و تقریه بازیاطح

.ینهبهتر بب
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ین و آرمی و مهدید سعی بعدیم و شهرام بودن و تیدین پژمان و آیم تیه شده بودن. یم دو تپسرا

.یکردن می بسکتبال بازیبال والی بار به جاینو ا

 هایم از تیکی نصب کرده بودن نگاه کردم. هر بار که توپ دست یاط حیوار که به دی توربه

.یره جلوشون رو بگیکرد می سعیف سمت تور و حریبردن هجوم میافتادم

یجان من خونسردم با شور و هی که حتی شده بود جوریجانی به شدت هی بازیقه، ده دقبعد

.یکردم میقشونتشو

 کهی و ناراحتین شده بودن اما به خاطر آرمیم تقسیم خانواده تو کل دو تیی جورایک ینکه ابا

 برنده بشه.ینا پژمان ایم تیخواستازش داشتم به شدت دلم م

.یکردم میدا پی دل خنکیار بسیار بسین از باخت آرمچون

 که درست توپ رویدین جلو بودن که پژمان گرفته بودش. با شوت آیاز دوتا امتینا پژمان اتیم

ی و خوشحالیپریدن که همه اشون باال میم تیکنای بازیر برنده شد. غیمشونتو تور پرت کرد ت

.یکردیم و ابراز احساسات میزدیم میغ هم جیم بودیزون ماها که از پنجره ها آویکردنم

 پژمان کهیر که البته غیکردم لبخند خوشحال رو لبم بود و دونه دونه بچه ها رو نگاه میه

 بودن.یاورده سرشونم باال نی حتیه اتاق ما و السا بود بقیچشمش به پنجره

 که چند قدمیدینی چشمم خورد به آیکردم لحظه که داشتم نگاه پژمان به السا رو شکار میه تو

.یکرد ما نگاه می بهت زده به خونهیی جورایک بود و یستادهعقب تر از پژمان ا
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 بود. چشمهامیدا بود چشمهاش پیده چسبیشونیش که رو پیی که کرده بود و موهای خاطر عرقبه

 هال وی داره به پنجره ینکه لحظه با حس ایه کنه اما تو ی کجا رو نگاه مینم کردم تا ببیزرو ر

 اخمهام رفت تو هم.یکنه به من نگاه میقادق

یکی چه وقت نگاه کردنه. اه اه خوبه خواهر بزرگم کنارم و مامانم پشت اون یز هی پسره

.یزیه هم خوب چیا حیکمپنجره است. 

یشی کرد. چشم غره ام و آتیم عصبیب رفتم که پوزخند رو لبش عجی بهش چشم غره مداشتم

 تو خونهیم که برگردیدیم عقب و چرخیدیمتر کردم و با افروز هر دو همزمان خودمون و کش

 قدم رفت عقب و دستش رو گذاشت رو قلبش و بایه و ید کشی بلندیغ جیه من یدنکه افروز با د

 زهره ام آب شد.ی خودت درست کردی برایختیه چه رینداد گفت: مرده شورتو ببرن ا

.یته تربی برده بودم که افروز به شدت بی مگه چشه؟ و پیختم من مونده بودم که رو

 آبروم رفتش به خودم اومدم.ی: وای السا که از تو اتاق بلند شده بود و جملهیغ جیدن با شناما

ی خشک شده روی و با حس ماده یدم ماسکم که افتادم وحشت زده دستم رو به صورتم کشیاد

 و همزمان با الساییصورتم چشمهام گرد شد و با سرعت هر چه تمامتر رفتم سمت در دستشو

 به در.یدمرس

ین زودتر بره و از ایکی که اون یدادیم نمیت کدوم رضایچ به در و هیم بودیده چسبجفتمون

 اسفبار خلص بشه.یتوضع

 من خری از اول بازیکنه به صورتم اشاره می پژمان هیدم: بزار من برم آبروم رفت دالسا

.یدمنفهم

 افتادم و چشم غره خودم و واقعا خجالت زده شدم.یدین پوزخند آیاد من و
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 سمتشون.یم و افروز برگشتیا مامان و سونی خنده با

.یخندیدن بودن و به ماها میستاده سه کنار هم اهر

.یونا خاله السا و خاله آرام شدن مثل شرک و فین: ببسونیا

ییر باشم و تغیونا دختر بچه حداقل من فین کردم که تو تصورات ای من به شدت دعا مو

 نداده باشم.یتجنس

 به السا بزنم و با زور لباسش رو بکشم تا پرت شه عقب وی پس گردنیه آخر مجبور شدم در

 خودم وحشت کنم و مشت مشت آب بپاشم تو صورتم کهیدن و از دییمن بتونم بچپم تو دستشو

 سبز رنگ آبرو بر رو زودتر پاکش کنم.ی ماده ین ایدشا

یخت به السا که با اون ریشتر و بید به صورت سبز رنگ من و السا خندید چقدر اون شب سعو

 تلفنی و پژمان پایخورد صبح غصه می و السا تا دم دمایاومد پژمان عشوه میبه شدت برا

 که الساست براشین اون فرق نداره همی باشه برای هر جورینکه آرومش کنه و ایکرد میسع

 عاشقونهاشون رو دم گوش منی تو دلم بهشون فحش دادم که زمزمه هار و من چقدیهکاف

.یکنن میی و آدم رو هوایگن چشم و گوش بسته میبزرگتر دختر بچه

.یام خوام، نمی: نممن

 تروخدا.یره،: آرام جان من، السا بمالسا

 برام مهم نبود.یاد اش شکل التماس بود. زیافه اخم برگشتم و نگاش کردم. قبا

ال به من چه؟یام بید خودمون گفتم: آخه چرا من بای از بحث بکلفه . اص
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 دوتا دستشین و دست راستم و بیستاد ایم که حس کرد ممکنه نرم بشم تند اومد کنار صندلالسا

. توی و به من و پژمان ثابت کنیت خواهرینکهگرفت و با ذوق گفت: کلش به تو ربط داره به ا

 کهیاد میش منم برم. تروخدا، برام مهمه. مگه چند بار پیزاره نمیای تو نی شناسیکه بابا رو م

 و منم بتونم باهاشون برم.یکنیک و پیتگر پژمان بخوان برن چیدوستا

هخرهکش مسرم ی؟ کنی و کج کردم و گفتم: خوب برو، من و چرا دنبال خود ت 

 تنها بایزاره نمی دونی منم برم. تو که میزاره بابا نمیای االن بهت گفتم. تو نین گفت: همدلخور

.ین اون آرمیا یای بید تو بایا برم. ییپژمان جا

 برمیعنی ببرم رسماا ینم گفت: آرمی آروم و غمزده ای اش شکل چندش شده بود. با صداقیافه

ی وقت با پسرایه حواسم بهش باشه که ید همه اش بایشه زههرمارم میکنیککوفت بخورم. کل پ

 ناجور باهاشون نکنه.ی های نکنه و شوخیمیت حس صمیادی سال بزرگتر از خودش ز10

آرام.....

 بهشی. هر چیشد زد خسته هم نمی حرف میز ریه دادم. دو ساعت بود یرون بی و عصبنفسم

 همی کرد؟ از طرفی اما مگه گوش میام بیی پژمان جای خوام با دوستای گفتم بابا من نمیم

 سخت بود چون بهیلی خی داریستی که باهاشون رودربای جمعیه تو ینحق داشت تحمل آرم

 شناخت چهی هم رسماا ماها رو به عنوان خواهرهاش نمیتها اون موقعو و تیشدشدت جو زده م

 و با ما اومده.یم ما بزرگتر از اونیاد بیادش ینکهبرسه به ا

ی خط کتاب مونده بودم. السا با حرفهاش نمیه دو ساعت تو ین. تو ایدم تو موهام کشدستی

 کلفهیزش ممتد التماس آمی ساکت کردن صدای ازش بفهمم. فقط و فقط برایچیزاشت که ه

 ساعت حرف نزن باشه؟یک تو فقط یامگفتم: باشه باشه م
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 چشمیه خودم. ی و دست منم که تو دستش بود محکم پرت شد رو پاید با ذوق تو هوا پریهو

 برده بود سمتیرجه و شید پری میین باال و پایغره بهش رفتم که داشت با ذوق و خوشحال

.یشگوش

 با منیگه هم نتونست ساکت بمونه. درسته که دیقه دق5 ی منتظر بود. وروره جادو حتدختره

 زد که منی شکر داشت اما اونقدر واضح و بلند با پژمان حرف می زد که اونم جایحرف نم

 پژمان از اون سمت خطی السا و کشف جمله های خوندن کتاب فکرم مشغول حرفهایبه جا

.یزدم لبخند میار اختی برستبودم و با هر حدس د

 کتابیزاشت به اون که السا نمین اما ایدم از خودم به خاطر حرکت زشتم خجالت کشیکم البته

بخونم در.

 السا باعث شد با دهن باز تندیق بودم که تصدیشنیدم پژمان که نمی حال حدس زدن جمله در

 بشم بهش.یرهبرگردم سمتش و خ

 کنه قول داده.ی درست میک: آره آرام کالسا

 همون حرف تویعنی. یاری قول دادم. چرا از طرف من حرف در می گفتم: من کمعترض

.یزاریدهنم م

ی دونی. میگه دی کنی جونم درست می زد و رو به من گفت: آرامی خوشحال لبخند گشادالسا

ال به عشق کیکایپژمان چقدر ک  داده.یب فردا رو ترتی تو برنامه یکای تو رو دوست داره اص

 اما السا آروم تر گفت:یدم پژمان و نشنی. صدایکرد شد. مطمئنم داشت بچه خر میز رچشمهام

 نگو تو، بزار درست کنه.یچیه
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ال روحشم خبر نداشت که به خاطر کیز رچشمهام  من برنامهیکای تر شد. بدبخت پژمان اص

 گذاشته.یکنیکپ

.یزم تکون دادم و برگشتم سمت مسری

یگه؟ دی کنی درست می: خواهرالسا

 ویک پختن کینکه ای کنم فقط برای توجه بهش کتابم و تو دستم گرفتم و گفتم: درست مبی

 تو.یدوست دارم نه به خاطر کلمات خر کننده 

 پرداخت.یمان حرفهاش با پی و به ادامه ید خندبلند

 منتظرمونه.یین پایگه دی یقه دق10. پژمان تا یشه میرمون دیگه، شو دیدار-: آرام... آرام ب

یشد؟؟؟ السا چرا خفه نمین. ایوار و رومو برگردوندم سمت دیدم به چشمهام کشدستی

.ید که برق از چشمهام و خواب از سرم پری شد تو کمرم جوریده محکم کوبدستی

 بودم و درکیج که تو خواب بهش صاعقه زده باشه مثل فنر تو جام نشستم. هنوز گی کسمثل

 سوزه.ی کردم کمرم می افتاده رو نداشتم فقط حس می شده بهم و چه اتفاقیده کوبی چینکها

 روم.یخت ریی به السا نگاه کردم و گفتم: سوختم. چاگیج

ی بشیدار من زدم به کمرت که بیه؟ چیی هنوز؟ چای بهم رفت و گفت: خوابی چشم غره االسا

 شده.یرپژمان منتظرمونه. د
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ی. وقتید پوشی که بهم وارد شده بود داشت لباس می توجه به شوکی مات نگاش کردم که بیکم

 رفتم.ی پر حرص چشم غره ایه چیه قضیدمفهم

 و رفتمیین پایدم حوصله از تخت پری. بیرم می میکنم تو خواب سکته میگه گاگول نمی دختره

.ییسمت دستشو

یده کردم باهاشون برم. االنم که غلط کردم فای شدنش بود که قبول نمیدار صبح بین همبرای

نداشت.

. مامان مشغول صبحونه حاضر کردن بود. السا خانم شده بود و کولهیره رفته بود نون بگبابا

 ویزی چید ترسی دونست من خوابم و می بود که مین ایشهامون و بسته بود. البته علت اصل

.یمجا بزار

 بهمیک تو پختن کی گونه کمکیچ هیشب چون السا دی ولیلم وسای من مسئول جمع آورمعموال

 منیا کنه ی و جمع میل خودش بارو بندیانکرد و سرمم با حرفهاش برد اعلم کرده بودم که 

 آزاد و راحت با پژمان و از دست بده خودش دست بهیدار خواست فرصت دی. اونم که نمیامنم

کار شده بود.

 شام نخوردهیشب رفت. دی شده بود. دلم داشت ضعف میده صبحونه خوشگل و آماده چمیز

 آب شدن چندید خوردم و غذام از گنجشکم کمتر شده بود به امی شد که شام نمی هفته میهبودم. 

.یغ از گوشتام اما دریلوک

 بهش بخوره؟یلی منم تعطیم رژیله امروز که روز تعطنمیشد

. پر ذوق خواستم برمیاد باعث شد شکمم سر و صداش در بینش دارچی داغ و بویی چادیدن

.یم رفته؟ بدو بریادت و گفت: کجا خانم؟ پژمان و ید که السا از پشت مانتوم و کشیزسمت م
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 نگاه کردم.یزد که بهم چشمک میزی پر حسرت به میشدم میده جور که به سمت در کشهمون

 دادن به مامان که حواسم به بچه ها ( همون پژمانینان و بعد از اطمیم کردی مامان خداحافظاز

.یرون بیمو السا ) هست از خونه زد

 دوتا بردارم برنین وقت چشم از ایه بود که نکنه ین سفارشا این کنم منظور مامان از افکر

ی کسیا دنبال السا دم دانشگاه من یرفت که پژمان می عادی بکنن. انگار روزهایخاک برسر

 نه. هر چند قول و قرار پژمان بایا کنن ی میت و رعای اسلمین موازینیمهمراهشون بود که بب

 بود.ینبابام در چهار چوب مواز

 اکتفا کردم. بدبختی سلم خالیه پژمان و به ی نقره ا206 عقب ی و پرت کردم رو صندلخودم

 جواب به من خواهر زنی براییهمون سلمم به زور جواب داد چون حال و احوال با السا جا

.یزاشتنم

ی تا به محل قرار با دوستاین همی کردم برای بود از فرصتهام به نحو احسن استفاده مبهتر

.یدم خوابیمپژمان برس

یه یدن بکشمو وسطش چشمهام و باز کنم. اما با دی بزرگی یازه باعث شد خمی دستتکونهای

 به من،یم و مستقین ماشی یشه به شیره خی هم ذکور بودن و همگیشترشوندسته آدم که ب

 شد.ینهبسته باال بلندم کوفت شد و نصفه رها شد و فکم با طومأنی یازهخم

 همه منتظر تو هستن.یدیم: آرام پاشو رسالسا

 اون عده ازیش به خودم گرفتم که نی جدی یافه و خودم و صاف کردم. قیدم و باال کشدماغم

 که به خودشون جرأت داده بودن به حالت بهت زدم بخندن بسته بشه.یذکور
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ی شدم به دوستایره شدم و کوله ام و انداختم رو دوشم و صاف خیاده پین صلبت از ماشبا

 کنه.یشون معرفیکیپژمان که 

 بودن.یاد چقدم ماشا... زی از سر صف شروع کرد به معرفپژمانم

 حسام،.....ید، نوین،: محمد، حسپژمان

 سر به تک تکشون سلم دوباره کردم.با

 دوست دختر دوستان بودن.یا نامزد و یا نبودن. اونا هم یشتر تا دختر ب5-4 تا پسر 12-10 بین

 گشت.ی می سرش و چرخوند به اطراف انگار دنبال کسیج همه پژمان گی معرفبعد

 کجاست؟ی: بچه ها پس اصل کارپژمان

 همه آدم اصل و فرعم دارن؟ین ایه؟ کیگه دی کردم. اصل کاریزی راخم

.یاد: اوناهاش داره ممحمد

 سبدیه انداز بزرگ و یر زیه بود که ی پسریه کرد. ی که اشاره میری سمت مسبرگشتم

 قدم بری و حدسی حفظیباا و تقرید دی که به زور جلوشو می دستهاش بود جوریبزرگتر رو

 از منم بدبخت تر بود، رسماا خر بارکش شده بود.ی داشت. اون طفلیم

 آقا....ی اصل کارینم ایید ذوق زده گفت: بفرمایدنش با دپژمان

 از دستم.یر رو بگینا ایا: پژمان خفه بپسر
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 چه مودبم بود.ی.. اصل کارماشا

یال خی و پژمانم بیدن پژمان خندی و ذوق کور شده ی ها به فک باز مونده در حال معرفبچه

آقا ماقا شد و سبد بزرگ و از رو دست پسر برداشت.

ی همه نشون می عادی یافه انداختم. قیه نگاه به بقیه نگاه به السا و یه گرد شد. برگشتم چشمهام

 خبر بودم.ی حضور خبر داشتن و فقط من بینداد که همه از ا

ین ای دمه چه جورین ایدونم. من نمیره میرون درصد فکر کردم پژمان بدون دمش بیه چرا

همه مدت ازش دور بوده.

 هم انقدری واقعی با هم بودن. برادرهایشه همیدین اومدن تهران پژمان و آیدا به قول آی وقتاز

.یبینن مینا که ایبینن رو نمیگههمد

 جوابش و دادم. روموی تکون داد و منم به رسم ادب همون جوری حرف سری بیدنم با دآیدین

.یافتیمبرگردوندم و منتظر موندم راه ب

یل درخت که خلوتم بود و انتخاب کردن. هر چند باب می کلین بیی جایه گشتن بچه ها ی کلبعد

من نبود.

 خوب حق نظر دادن نداشتم من فقط همراه بودم.اما

 شد. پسرا رفتن سراغ زغالی و هر کس مشغول کاریدیم و چیل و وسایم و پهن کردزیرانداز

 درست کردن و ...یونداغ کردن و قل

 داره.ی چه فازیون قلی اول صبحیدونم نممن
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 سر و صدا کن، نشستم ویت فاصله دور از جمعی گوشه با کمیه سر و صدا رفتم ی بی ولمن

ال هم همد  داشتن مشغولیی بودن و آشنایده رو دیگهبهشون نگاه کردم. دخترا که معلوم بود قب

ی هم تعارف میه بسته شکلت و تنقلتم جلوشون گذاشته بودن و به بقیهحرف زدن بودن. 

ی مواد پر کالرینا ایدین بهمون به قول مامان آین غذا بدین خوری میه چیزا چینکردن. بابا ا

.یاره می رو چربی کمه فقط چربیی با ارزش غذایول

 خوبه.غذا

 با خودم تونستام جواب رد بدم و چشم ازید شدی منم شکلت تعارف کردن که با مبارزه به

 روم بردارم.یش پیکاکائوها

 بودن.یدن و بحث و بلند بلند خندی در حال شوخپسرها

 شدم به جمع. شکمم صداش دریره خمار خی و با چشمهایدم کشی درون دهانی یازه خمیه

 به اطراف انداختم.ی نگاه اجمالیهاومد. تند دست گذاشتم رو شکمم و 

 باشه آبروم بره.یده نفهمی کنه کسخدا

.یده شکم معترض من و نشنی صدای خدا رو شکر انگار کسنه

ی هم که برایی ذره غذایه نخورده بودم. اون یچی که هیشد می ساعت18 یک گشنم بود نزدخیلی

 بود.یده جام نرسیچ خوردم به هیروزناهار د

ی بر علت شده بود و ضعف کرده بودم. چشمهاید هم مزی. کم خوابیشدم میهوش داشتم برسماا

 نگاه به من. به پژمان نگاهیم نیه از یغ به السا انداختم دری رفت. نگاهی میاهیخمارم داشت س

 متنفر بودم و االن دچارش شدهیجه از سر گیدم به چشمهام کشیکردم اونم مشغول بود. دست

.ید چرخی دور سرم مدنیابودم. 
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ین از بی لعنتی یجه سرگین باال تا ایاره شکلت بهم بده که فشارم و بیه گفتم ی به السا مباید

 حرفها بودم که بتونم السا رو صدا کنم.ین حال تر از ای بیلیبره. سرم کج شد به طرف. خ

 و عرق سردیدم به چشمهام کشی. دستیدم کشیق نفس عمیه و بستم و رو هم فشار دادم. چشمهام

 و پاک کردم.یشونیم پیرو

 شدم.یره حال دوباره به السا و ظرف شکلت جلوش خی و باز کردم و بچشمهام

ین طرف، سنگیه شدن یثیت حی غش کنم. غش کردن و بینجا آبرومو حفظ کن نزار اخدایا

 بلندم کنه.یتونه نمیوزنم هستم کس

 مشت پر شکلت جلوم ظاهر شد. ذوق زده به شکلتها نگاهیه حال التماس به خدا بودم که در

 بازش کردم و چپوندمش تو دهنم. خدا چه زود بهم نگاهیع و برداشتم و سریکیشکردم و تند 

 نفس راحت و پریه که وارد بدنم شد چشمهام بسته شد و یرینیشکرد و مآرومو نگه داشت. ش

.یدمآرامش کش

ی و برداشتم و بازش کردم و گذاشتم تو دهنم. چه لذتیش که تموم شد دست بردم و دوماولیش

 و خوردن شکلت.یاداشت ثابت موندن دن

 کنه.ی پژمان عجله میدونستم نه؟ مین-: صبحونه نخورد

 نگاه کردم.یدین که گلوم و خراشوند. برگشتم و به آی شکلت گنده رو قورت دادم جورهول

 برام شکلتی کینم رفته بود ببیادم شده بودم که پاک یا دنیاونقدر محو شکلتها و قشنگ

آورده.
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 حرفی ام و حس کرد برگشت و بهم نگاه کرد، بیره نگاه خی به روبه رو بود. وقتنگاهش

بدون عکس العمل.

ی؟: بهتر شدآیدین

 ادبمی اونقدر بیگه کردم. دی تشکر مید سرفه چشم ازش برداشتم. بایه خودم اومدم و با به

نبودم.

: بله ممنونم. دستتون درد نکنه.من

 چاق کردن اول صبحونهیون قلی به جایرسه بچه ها شعورشون نمین تکون داد و گفت: اسری

بخورن.

 بابایم؟ کنی و کنسل میی غذای امروز وعده هاینم جاش بلند شد و رو به بچه ها گفت: بباز

 بده؟یزی چیری نون و پنیی، چایه خواد به ما ی نمیکس

 بچه امون گشنش شده شرمندهی گفت: آخیوا شیا بود یما اسمش شیدم از دخترا که نفهمیکی

 براتون.ینیم چی میزاالن م

ی جورین ای مزه ای بیز چین همچیه جمع چقدر لوسن که به ین که ایدم و من فهمید خندبقیه

 خندن.یم

ی بساط صبحونه رو پهن کردن و من تونستم بعد چند روز درست و حسابیدین با تشر آباالخره

 و آب کردن گوشتام شده بودم.یم رژیال خی و افتادن فشار بیجهغذا بخورم. از ترس سرگ

 کردن و دو نفرم تخته. همه هم ازی می عده ورق بازیه. ی صبحونه بچه ها نشستن به بازبعد

 بشم و خودمی بازیال خی دادم بیح نداشتم ترجی. منم که کل شانس درست و حسابیدم شرط

وبا کتاب خوندن سرگرم کنم.
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 ناهار پسرها جوجه درست کردن و انصافا خوشمزه بود.برای

یهو السا و پژمان یدم لحظه که حواسم نبود نفهمیه ولو شده بود. ی طرفیه ی ناهار هر کسبعد

 وی از زوج ها هم رفته بودن قدم بزنن. پسرها مشغول بازیگه دو تا دیکی شدن. یمکجا ج

 بودن.یدن کشیونقل

 دادم.ی و تو دلم به السا فحش میچیدم پی که به خودم میشد می ساعتنیم

 رفتهیست ول کرده معلوم نیب قوم غرین این کارش کنه منو به امان خدا بی بگم خدا چالهی

 کار کنه.یچ

ی که. برایست نی خبری هم که همه اش درخته از آب و آبادانینجا شدم. ایره به اطرافم خیکم

 رو دوست نداشتم.ینجا اینهم

 کنم همونی می کجاست و سعییش دستشوینم کنم ببی اول نگاه میرم جا میه خودم هر وقت من

.ینم کنم بشیدا جا پیهدورو برا 

.یرم و بگیی سراغ دستشوی پر از کی مثانه ین من و آوردن ناکجا من با ااالن

 انداز نشسته بودنیر کرده بودن و نرفته بودن تو کوه و کمر و رو زی تا از دخترا خانم2 دو

 کجاست ازیی بهشون بگم دستشویشد اونقدر محو حرف زدن با نامزداشون بودن که نمیول

.یشد رومم نمیطرف

.ید چرخوندم. اونقدر کلفه بودن که محمد دوست پژمانم فهمچشم

ین؟ الزم داریزی: آرام خانم چمحمد
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.یچم پی دارم به خودم مید نگاه کردم. آبروم رفت. فهمبهش

 باشم.ی کردم عادی و گاز گرفتم و نگران نگاش کردم. سعلبم

 خوام ممنون.ی نمیزی: نه آقا محمد چمن

.یدا بگید خوای میزی چید؟ کنی: تعارف ممحمد

 جا بلندین از کف بدم همیار که من اختی انقدر اصرار کنی تونی مینم. ببیه ایله بابا چه پای

 به دست به آب دارم؟یازاعلم کنم که ن

: نه ممنون.من

 دار وین کردم از بی و دوباره سعیدم به زور کشی شد. نفسیال خی تکون داد و باالخره بسری

 کنم.یدا بده رو پیی دستشوید که شکل و نویمانی و سی آجری جایهدرخت 

 شده؟یزی-: چ

 که کنارم نشسته بود نگاه کردم.یدینی آبه

 داشت از تویگه نگم. واقعاا تحملم تموم شده بود دیا منتظر بود. راستش دو دل بودم بگم نگاهش

.یرون زد بیچشمام م

 نبودم اما خوب دری اوکیادم بشر زین با اینکه نگاه به جمع کردم و لبم و گاز گرفتم. با ایه

 ازیشتر بار ب4 بود و یه باشه همسای جمع داشتم. هر چین ای بود که توییحال حاضر تنها آشنا

 شناختمش.ی میهبق
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 خورن.ی نمی دردیچ شور السا و پژمان و ببرن که به همرده

 گشاد شد امای چشمهاش کمیکیم گوشش. متعجب از حرکتم و نزدیک دل سرم و بردم نزددو

تکون نخورد.

...یی گوشش آروم و با خجالت و مختصر گفتم: دستشوکنار

ی. وقتیی شد بهم. انگار مطمئن نبود که واقعا گفتم دستشویره همون جور کج برگشت و خیهو

 لبش اومد. نه پوزخند بود نه مسخره. انگار بهی گوشه یز ریلی لبخند خیه یدنگاه عاجزم و د

 خودش و گرفته بود که بلند نخنده.یزور جلو

 و ازم گرفت و از جاش بلند شد. برگشت سمتم و گفت: پاشو ببرمت.نگاهش

ی مید شد "پاشیمی صمیع سریی تا گفتم دستشوینی بی لبم و گاز گرفتم. ترو خدا مدوباره

 افته.ی روزگار آدم و عاجز نکن که عزتش می برمت. هیبرمتونم" نه " پاشو م

 کردم.ی ته دلم داشتم دعا به جونش ماما

ی قدم جلوتر از من راه میه و یبش جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم. دستش و برده بود تو جاز

رفت.

 خاکها اماین زاشتم رو ای پام و می سخت بود. هیلی باال که خیم رفتی میی سر باالیه از باید

.یین پایومدم خوردم و دوباره می میزل

 گرفته بود.یش با من شوخیت وضعین خاک و خلم تو ااین
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ینکه ای کرد دارم خاکها رو برای فکر مید دی میکی و شل نگاه کردم. ی خاکین اخم به زمپر

 کنم.ی بخورم دعوا میز لیشنباعث م

اسر نخورم که دست آی کردم که چه جوری می بررسداشتم  ویکم اومد نزدیدین پام و بزارم که 

ی قدم بزرگ تونستم اون خاکیه باال و من با یدم حرکت کشیه مانتوم و گرفت و با ینآروم آست

 سفت بزارم.ین زمیهو رد کنم و پام و رو 

.ی بلند کردم و آروم گفتم: مرسسرمو

 حرف به راهش ادامه داد.ی تکون داد و بسری

 حرف به راهش ادامه داد.ی تکون داد و بسری

ی نه؟ اما وقتیا هست یادش کردم واقعاا حضور من و ی شک می رفت که گاهی راه مجوری

 مشکلی تا مطمئن بشه بیکرد گشت و بهم نگاه می من و فراموش کرده برمیشدمکه مطمئن م

.یرمدنبالش م

 بگم تند رفتم سمت قسمت خانما.یزی چینکه و من از ذوق بدون ایی به دستشویدیم رسباالخره

 به خودم نگاه کردم. رنگ و روم چندینه شدما. دستهامو شستم و تو آی داشتم تلف مآخیش

 بود.یده رسیش. االن به رنگ واقعیومد تر شده بود. تا قبلش صورتم زرد به نظر میرهدرجه ت

.یرون و رفتم بیدم به مانتوم کشدستی

ی پاش ضربه میر زی هایزه با پا به سنگ ریب بود و دست به جیستاده ایی دستشوی جلوآیدین

 کرد.یزد و شوتشون م
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 افتاد که تشکر کنم.یادم جلوش و تازه رفتم

.ی: مرسمن

ی دردا مین به همیگی کنم همسای لبخند کج نصفه زد و گفت: خواهش میه و بلند کرد و سرش

خوره.

ی االن داشت مسخره مین مات تو جام موندم. ایکم و گفت و جلوتر از من راه افتاد و رفت. این

 بشه؟یطون بلده شایبسه ین بود؟ مگه ایطنت شی کردم تو صداش رگه هایکرد؟ چرا حس م

 باال انداختم و دنبالش راه افتادم.ی اشونه

 برگشتم سمت صدایع. سریدم آروم السا رو شنیغ جی بچه ها که صدایش پیم گشتی بر مداشتیم

یغ جیه بار یه و هر چند لحظه ید خندی و میید دوی درختها چشمم خورد به السا که مینو از ب

.یید دوی پشت سرشم پژمان داشت دنبالش مید، کشیآروم هم م

 گرفته بودتشون.ی هندیلم. حس فیتا تربی گرفته بود؟ بچه بیشون بازینا اوا

.ی کس ول کردن خودشون رفتن نامزد بازی رفت تو هم. من و اونجا به امون خدا باخمام

 شد.یده کشینم رو کوفتشون کنم که آستیها بازی هندین حرص اومدم برم سمتشون و اپر

 استرس با هم باشن.ی تونن بی: ولشون کن بزار خوش باشن. فقط امروز و مآیدین

 کلیان کامل و جامع در جریلی زد انگار خی حرف می و بهش نگاه کردم. جوربرگشتم

 خبر داره.یهاشون استرسها و نگرانی دوتاست و از همه ین ایدارهاید

246



goldjar.blogfa.com

یرینی حس شیه رو لبش بود که انگار داشت ی کرد و لبخندی حرکتشون نگاه میر به مسجوری

 گرفت.ی میدنشوناز د

 که باعث شد فکرم به کل از السا و پژمان ویب بود. اونقدر عجیب عجیی جورایه نگاهش

 منحرف بشه.یششونکوفت کردن ع

 حرف دنبالش رفتم.ی که راه افتاد منم بآیدین

ین اسم ایدم آخر نفهمیما؟ شیوا؟ بچه ها شی و تنقلت و جمع شدن همه یوه از خوردن مبعد

 بحث کادوها از همهیم که بگذری که بود همون گفت: خوب از هر چی بود، هر چیدختره چ

 کادوهاش.ی برایست صبح تا حاال دل تو دلش نیچاره تره. بچه امون بیرینش

.ید جمع شده تو دلم گفتم: چقده شماها لوسی یافه قیه و من با یدن همه خنددوباره

.یشه که نمیک و ببره. تولد بدون کیکش پسرمون کید قبل کادوها بای: ولمحمد

یه. حرفهاشون کنایستن بدبختها اونقدرا هم لوس نین پس بگو ای؟ گرد شد. تولد؟ تولد کچشمهام

 گرفتم.یداشت که من نم

یدم نگاه کردم دی. اما هر چیه ذوق زده تر از همه است تا بفهمم تولد کی کینم چرخوندم ببچشم

 هم که نبود پس...یناالسا و پژمان از همه ذوق زده ترن. خوب تولد ا

 ه شدم.یر کرد خی به بچه ها نگاه می جدیلی که خیدین بر گشتم و به آسریع

 کنن وی می دارن خودکشیک که همه سر کادو و کی بابا امکان نداره تولد اون باشه. انقدنه

 تولدش باشه و ذوق کادو نداشته باشه؟یشه درصدشم نداره. مگه میه پسره ین دارن ایجانه
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 ...یک .. کیک ... کیک: کیگفتن بچه ها که می دسته جمعصدای

یارن و بیک دست بردارم. منتظر بودم که کیه تولد کینکه شد که از فکر کشف کردن اباعث

 خودمون و در آورد دهنم بازی خونگیک ظرف کیلمون وسای السا رفت و از تویدم دیاما وقت

موند.

 السا داشتیشب اطلع؟ پس بگو چرا دی که من پختم؟ خاک تو سرم. بیکیه تولد کیک کیعنی

 و ....یز گفته بود روش شکلت بری و با چه وسواسیک کی کرد برایخفه ام م

.یدین به دست رفت سمت آیک کالسا

یه یجانش هی زده بکنه. همه یجان بشر و هین ایشه میدا هم پیزی چیعنی باال. ید پرابروهام

لبخند بود رو لبش.

 حرکت نشسته بود.ی بیدین خوندن و آی زدن و تولدت مبارک می ها دست مبچه

 بودم که دست بزنم.ین تر از ایج گمنم

.یدین آی و برد جلویک چند تا شمع گذاشت و روشنش کرد و السا کیک رو کپژمان

 آرام.ی کادویی جورایه تولدته هم یک چند منظوره است. هم کیک کین شد و گفت: اخم

 من؟ من روحمم خبر نداشت امروز تولده بعد کادو بدم؟ی باز مونده بود. کادودهنم

 لبخند زد ویه یدین لبخند زدم. آیه سمت من به زور دهنم و بستم و ید ها که همه چرخنگاه

 تشکر.ی خم کرد به نشونه یسر
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 با خم کردن سرم جوابش و دادم.ی همون جورمنم

 و مجبور کردن قبل فوت کردن شمع ها آرزو بکنه و بعدیدین و خنده آی ها با شوخبچه

 چشمهاش و بست و آرزو کرد و بعد شمع ها رو فوت کرد.یقه دقیه یفوتشون کنه. اونم جد

 که نگو.یدینه از دست السا حرص خوردم که بهم نگفته بود تولد آانقده

. کهیدینه بهم بگه تولد آیشب. الل مرده بود دیکشیدم السا خط و نشون می دلم بد داشتم براتو

.یومدم بود من عمراا میاگه گفت

 کادو ازیه خنگ حداقل بهم نگفت خودش ی. دختره یاد بیتونست السا هم نمیومدم اگه من نمو

 جمع.ین نشم بیع ضای جورین و ایام نی نخودیختی رین که من اید خردیطرف من براش م

 پخته بودم.یکحاال خوب شد ک

یه و بعد یم و جمع کردیلمون تشکر کرد. دم غروب همه وسای کلیدین آیکم کیه همون برای

 منیاد. تازه دم خونه پژمان یم خودش شد و راه افتادین سوار ماشی هر کی طوالنیخداحافظ

افتاد و بابت اومدنم تشکر کرد.

 مدام منید کردم که بفهمه اگه من مهمون بودم نبای بارش می کلفتیز چیه خواست ی دلم مخیلی

یی و ضعف و بعدشم از زور دستشویینی بود از فشار پایک کردن به امان خدا. نزدیو ول م

.یرمبم

 بود و خوش گذشت. ی بود روز خوبی هر چاما

 کجم و رو شونه صافیف کردم و کی آموزشگاه خداحافظی اومدم. با منشیرون کلس باز

 گر فتم.یشکردم و راه خونه رو در پ

 و برداشتم. السا بود.ی زنگ زد. گوشیلم بودم که موبای تاکسمنتظر
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.یچید پی نگران السا تو گوشصدای

: الو آرام ...السا

ی؟ داری: جانم السا کارمن

ی؟: آرام تو از پژمان خبر دارالسا

 بوده؟ی کیدم که پژمان و دی بارین آخریاد بیادم که یدم و متفکر صورتم و تو هم کشمتعجب

 که از سریدم و دینش ماشیومدم میرون: نه من خبر ندارم. امروز صبح که داشتم از خونه بمن

. چه طور؟یابون و رفت تو خیچیدکوچه پ

. نگرانیست ازش نی زنم اما خبری ساعته دارم بهش زنگ م2 نگران تر گفت: االن السا

شدم.

 داشت شورش و دریگه دختره دین و از گوشم فاصله دادم و نگاش کردم. ایم زده گوشبهت

.یاوردم

 نگران شدن نداره.ی. جایست ساعته که ن2 و چسبوندم به گوشم و گفتم: فقط یل موبادوباره

اال   جوابت و بده.یتونه که نمیه جائیهاحتما

 که کار داره.یگه میده میام: هر جا باشه حداقل پالسا

 هنوز.یده داده و به تو نرسیام پید شایست نیزی: آروم باش السا جان چمن
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. نگرانشم.یزنه دلم شور میدونم نمیدونم: نمالسا

ال.یبینمت خونه میام: نگران نباش گلم من دارم ممن . فع

 دست تکون دادم.ی تاکسی و قطع کردم و براتماس

.یزد لب با خودش حرف میر رفت و زی تو خونه مثل مرغ پر کنده بود. مدام تو اتاق راه مالسا

.یکرد هم دعا میکم

 خاموش پژمان.ی به گوشیزد تو دستش بود و تند تند زنگ می گوشمدام

یدونه میکنه فوقش بزاره رو سکوت اما خاموش نمیکنه و خاموش نمیش وقت گوشیچ: هالسا

.یشمنگران م

 و بستم و با دستیزد السا دو دو می و که به خاطر دنبال کردن حرکت رفت و برگشتچشمهام

.یرن تا آروم بگیدمشونمال

10 به خدا چشمام درد گرفت بس که بهت نگاه کردم. تازه ساعت ین بشیا بی: السا خواهرمن

.یاره درت می از نگرانیشه میدا سر و کله اش پیگه ساعت دیهبزار 

یزیش چیه یعنی جواب بده اگه جواب نده ید. بایاد نیترسم میاد تکون داد و گفت: نه نه نمسری

شده.

 کرد.ی میت. کم کم استرسش داشت به منم سرایدم کشیشونیم به پی دستعصبی

 مامان بلندی کردم السا رو آروم کنم که صدای می توجه به زنگ سعی خونه رو زدن. بزنگ

شد.
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 جان کارت داره.یدا آیا: آرام دخترم بمامان

یدا توجه به حضور آی کار داره. اونم نگران و بی چیدم به السا انداختم و با سر پرسنگاهی

 تکون داد.یدونم نمی به نشونه یسر

 کردی در با بابا حال و احوال می که جلویدا آیدن. با دیرون جام بلند شدم و از اتاق اومدم باز

 زدم.یلبخند

 بخور.یی تو چایا. بیست که. دم در خوب نیست نی نکن کسیبی تو دخترم غریا: ببابا

 جا خوبه.ین همیشم خجالت زده گفت: نه ممنون دستتون درد نکنه مزاحم نمآیدا

 و با لبخند سلم کردم.یدم رسبهش

 تو؟یای چرا نمی؟ خوبیزم: سلم عزمن

 وقت شب مزاحمت شدما شرمنده.ین اید جا خوبه. ببخشین: سلم آرام جون نه ممنون همآیدا

 با پژمان و دوستاشونیرسه بخره زنگ زده گفته نمیک کیدینآخه فردا تولد دوستمه قرار بود آ

.یم کنیدا پیک کیم ترسم نتونی بخره. تولدشم صبحه میرسه نمیگردن وقت بر میررفتن استخر د

یه خواستم خواهش کنم دستور پخت ی. میستم بلد نی شد که قرار شد خودم درست کنم ولینا

.ی خوب و بهم بدیکک

 شد.یز حرفهاش گوشام تیدن شنبا

 براتین بشیا بیزم صدام و بشنون گفتم: آره عزینا بابا اینکه تکون دادم و آروم بدون اسری

 رفتن استخر؟ی چه ساعتینا داداشت اینم. ببیسمبنو
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 بود فکر کنم.ینا ایش. حدود شیسی برام بنویمونم منتظر مینجا همیشه: نه اگه مآیدا

 تروخدا پسره رفته با دوستاشین. ببیدم کشی و تو کاسه گردوندم و پر حرص نفسچشمهام

 ماها رو کچل کرد.ی بدبخت از نگرانیاستخر بعد السا

 پژمان باین بشیر نگران گفتم: بگی و نوشتم و رو به السایک تو اتاق و تند دستور پخت کرفتم

 و دوستاش رفتن استخر.یدینآ

یدونی؟ شد به من. بهت زده گفت: کجا رفتن؟ تو از کجا میخ و میستاد جن زده ها تو جاش امثل

.یر سر جات و آروم بگین گفته بشیدا سمت در گفتم: آیرفتم که می جورهمون

.یکنم من باور نمیگفت: نه اگه رفته بود به من مالسا

 دادم و گفتم:یدا. رفتم سمت در. دستور پخت و به آیدم کشی حوصله نفسی و بستم و بچشمهام

 ازم بپرس. باشه؟یسی رودربای بی هم داشتی سوالیا اگه مشکل یزم عزیربگ

 دستت درد نکنه.ی زد و خوشحال گفت: باشه مرسلبخندی

 السا رویی جورایه 11 کرد و رفت. در و بستم و برگشتم تو اتاق. تا ساعت ی خداحافظتند

 که گذشت دوباره شروع کرد به بال بال زدن.11آروم نگه داشتم اما ساعت از 

یزی چیه یستن استخر نینا زد. ای و بهم زنگ میشد: نه اگه استخر بودن تا حاال تموم مالسا

شده.
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ی هق هقش از خستگین کرد آخرم بیه گری. کلید خوابی به زور خوابوندمش. مگه م12 ساعت

 شد.یهوش بیبااتقر

 بزاره بره.یی خبر جای نبود که بی نگران بودم. السا حق داشت پژمان آدمخودمم

 نشستهیوتر هدف پشت کامپی آروم باشم. بیتونستم داده بودم اما خودم نمی به السا دلدارینکه ابا

امن  بهی نداشتم. برگشتم و نگاهی کردم. فکرم مشغول بود و تمرکزی نگاه میتوربودم و به 

یفش خفی ناله های کرد. صدای میه من انگار تو خوابم گری انداختم. خواهر طفلیده خوابیالسا

.یومدم

 السا با اون کودک درونین حد باشه. از این کردم اوج دوست داشتنشون تا ای وقت فکر نمهیچ

یومد اما السا علقه اش به نظرم کمتر مید دیشد بود. محبت پژمان و مید همه مهر بعینفعالش ا

.یومد جوانانه اش گم شده بود که کمتر به چشم می رفتارهاین هم اونقدر بیدشا

 نشه.یدار و برداشتم تا بی گوشیع بخوره. سری باعث شد السا تکونیلم موبایبرهی وصدای

 موقع شب ....ینشماره نا آشنا بود و ا

اال  تو همی بلند شد با اخم هایم گوشیبرهی بار دوم وی مزاحهم. جوابش و ندادم. اما وقتاحتما

.یتا تربی شناسن بی وقت نمی وقت و بیگه و برداشتم. مزاحما دیگوش

 گفتم: بله؟ی و عصبانی آروم اما جدی صدابا

.یومد نصدایی

 نشه گفتم:یدار نگه دارم تا السا بیین کردم صدام و پای می که به شدت سعی تر در حالعصبانی

 البتهیکنه تو وجود آدم ول نمیوفته هست میی کرمهایه یست دست خودت که نیگه دیضیمر

 داره به ...یبستگ
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-: الو آرام خانم؟

. خوب شد ادامه ندادم ویشناسه من و می دهنم و جمع کردم و لبم و گاز گرفتم. واسریع

 نکشوندم.یش خانوادگیت کرمه رو به خانواده و تربیهیقض

 کردم و گفتم: شما؟ی سرفه اتک

.یومد نفس بلندش از اون سمت خط مصدای

 تو وجودم پر شد.ید شدی حس نگرانیه یهو

ید؟ هستی شما کیزنی؟ و مضطرب گفتم: الو... الو چرا حرف نمنگران

 حرف زدن.ی که هست اونم نگرانه، دودله برای کردم اون ور خط هر کی چرا حس منمیدونم

 زنیه ی رو بشنوم. صدایشه که از اون سمت خط بلند میی کرده بودم تا هر صدایز و تگوشهام

.یکرد میج دکتر و پیه دکتر... داشت یه. ید به گوشم رسیزد و صدا میکه ظاهراا از بلندگو کس

.یدینم سکته کنم صدا گفت: آرام خانم من آینکه از ترس و وحشت باز شده بود. قبل از ادهنم

 و گفتم: پژمان خوبه؟ید که به ذهنم رسی جمله ااولین

یشد هم از نفسهاش می همه مسافت از پشت گوشین کلفه و نگران بود که با وجود ااونقدر

 و بهم منتقل کرده بود.ی نگرانین و خود به خود ایدفهم

.یست نی جدیز چید: نگران نباشآیدین
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 بوده.یزی بند اومد. پس چنفسم

 خواستم به باباشی. میمارستان پژمان و زدن، آوردمش بیم شدیر: راستش با چند نفر درگآیدین

یه قلبشونم مشکل داره دور از جون یشن نگران می خودی گفتم بیزنگ بزنم خبر بدم ول

 که حتماا بهش خبر بدم کهیکرد. پژمان نگران السا خانم بود مدام اسرار میشه میزیشونچ

 بهین همی نگران بشن و هول کنن برایدم زنگ بزنم ترسیشون نتونستم به اهاحالش خوبه منت

 بهش بگ...یواش یواششما زنگ زدم که 

 من االنید؟ هستیمارستان حرفش و قطع کردم و نگران گفتم: کدوم بیدم از جام پرمضطرب

 اونجا.یامم

 و دنبال لباسهامیچرخیدم کنم. دور خودم می کار می دارم چیدونستم بودم که نمی عصباونقدر

 گشتم.یم

 شوهر خواهریه که پژمان خوبه. پژمان نه فقط یدیدم خودم می با چشمهاید رفتم، بای مباید

 بودم. دلم داشت ازی و باهاش هم بازیم بچگی سالهاینبلکه مثل برادر و دوست بود برام. بهتر

.یرون بیزدتو حلقم م

 کرد.یخکوبم سر جام میدین بلند آصدای

ال به حرفهام گوش میست به اومدنتون نیازی: آرام خانم نآیدین یدونید میدید؟. آرام خانم... اص

 آرام خانم... آرام خانم... آرام...یاید؟ بید خوای میساعت چنده؟ چه جور

 که همونمیدم و فهمی آخری. فقط آرام بلند و عصبیدم چند بار صدام کرد و من نشننفهمیدم

 کرده بود.یدارمشوکه ام کرد انگار از خواب ب
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 شده بود.یق تند و عمنفسهام

ی السا چه حالیدونی پژمان حالش خوبه. مینم خودم ببی با چشمهاید بایام، بید گفتم: باآروم

یه (صدام بغض دار شد) اونقدر گریزدداشت؟ از عصر تا حاال مثل مرغ سر کنده بال بال م

 وین که کردیر استخر هم باورش نشد. بازم نگران بود دین رفتید فهمی وقتی. حتیدکرد تا خواب

 بشه و سراغ پژمان ویدار افتاده. اگه نصفه شب بی اتفاقیه نشد مطمئن شد که ازتون یخبر

 بگمیمارستان؟ بگم؟ بگم رفته بی نه؟ من چیا ازش شده ی بگم؟ اگه بگه خبری من چیرهبگ

 تا بتونم مطمئنش کنم که پژمان حالشینم خودم ببی با چشمهاید بایام بید چشه؟ من بایدونمنم

یفهمی؟؟؟. منیست یزیشخوبه و چ

 آروم شده بود.اونم

یای؟ بی خوای می. چه جوریا موقع شب تنها نین. حداقل ای. حق هم داریفهمم: آره مآیدین

. خوشحالیومد میرون از بیزیون تلوی و با زبون تر کردم و چشمهام و گردوندم. صدالبم

 حد خوشحال نشده بودم.ین بابا تا ای های خوابی وقت از بیچ زدم. هیلبخند

.یام گفتم: با بابا مخوشحال

. بابا معموال شبها زودیدم لباس پوشیع و گرفتم و تلفن و قطع کردم. سریمارستان و آدرس باسم

 کردی نگاه میزیونی تلویه خورد ی میزی چیه یشد میدار بیشد نصفه شب گشنش مید خوابیم

 صبح.6-5 تا ساعت ید خوابیو دوباره م

 نشسته بود.یزیون تلوی و آروم رفتم سمت بابا که جلویرون آماده از اتاق زدم بیده پوشلباس

ی کرد و کمی من که حاضر و آماده به حرکتم اخمیدن خواستم بترسونمش اما بابا با دینم

یدی؟ جلو گفت: کجا؟ چرا لباس پوشیدخودش و کش
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 بودیده پریلی هول کنه اما فکر کنم رنگم خیخواستم رفتم کنارش و رو زانوهام نشستم. نمآروم

 شده؟ی: چیدکه خودش زودتر پرس

...یمارستانه گفتم: بابا پژمان بآروم

 چرا؟ی؟ شد و نگران گفت: چیز خیم جاش نتو

 خبر ندار...ی کسیعنی نگفتن ینا شدن. به باباش ایر ظاهراا با چند نفر درگیدونم: نممن

 به تن از اتاق خارجیرون که لباس بید نکشیقه از جاش بلند شد و رفت تو اتاقش به دو دقسریع

شد.

یمارستانه؟: کدوم ببابا

.یرون بیم از خونه زدیگفتم و میمارستان راه افتادم و همون جور که اسم و آدرس بدنبالش

 و حرکتیم. سوار شدیاره در بینگ و از تو پارکیش مشک405 در منتظر موندم تا بابا دم

.یمکرد

 و که پارک کرد باالخره تونستم بهین کردم نفسهام و آروم کنم. ماشی سعیمارستان خود بتا

.یشونی رو پیز اخم ریهخودم مسلط بشم و بشم همون آرام خونسرد با 

. اتاقشیره سراغ پژمان و بگیرش. گذاشتم خودش بره از پذیرفتم قدم عقب تر از بابا راه مچند

 دنبالش رفتم.یدو که پرس

 سلم کرد وید. به ما که رسیومد که از رو به رو میدم رو دیدین راهرو از دور آیه تو پیچیدیم

با بابا دست داد.
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 بود که حاال اومدنتون واجب بود؟ین بهم انداخت که فکر کنم منظورش انگاهی

ی وقت شب زابه راهتون کردم. نتونستم به آقاین شمس که ای آقاید به بابا گفت: ببخشرو

 زنگ بزنم.یشهباز

. حاال پژمان کجاست؟ی رو شونه اش گذاشت و گفت: نه پسرم خوب شد خبر دادی دستبابا

ال چ .یست نیی شده؟ پژمان آدم دعوایحالش چه طوره؟ اص

 و نشون داد و همراهمون راه اومد و تو همون حالت گفت: پژمان حالش خوبه.یر مسآیدین

ین که دارن با ماشیدم دو نفر رو دیم اومدیرون. از استخر که بیم دعوا کنیمراستش مجبور شد

 صاحبیدن و فهمیدن و بدزدن ماها رو که دین ماشیخواستن. دزد بودن میگیرن میپژمان کشت

یگه دو نفر دیکی و گرفت و دعوا شروع شد یکیشون یقهی در برن که پژمان ستن خواینیمماش

 زد به پژمان.ی کیدم چاقو در آورد و نفهمیکیشونهم اومدن کمکشون و اون وسط 

 ابولفضل چاقو خورده؟یا وحشت زده گفت: بابا

 من پژمان چاقو خورده بود.ی حس شد. خدای و گاز گرفتم که بیینم لب پاهمچین

 تا6یدش چاقو خورد به بازوش و برید به من و بابا انداخت و گفت: نگران نباشی نگاهآیدین

 بمونه تا فردا عصر.ینجا امشب و اید باینان اطمی گفتن برای خورده. حالش خوبه ولیهبخ

 منی رفت سمت اتاق پژمان ولیع سریدین دست آی شد تو هم. بابا با اشاره یده کشاخمهام

24 نشده باشه و بخوان یزیش پژمان چیشد پسر مشکوک بود. مگه مین ای بودم. حرفهایستادها

ساعت نگهش دارن؟
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. متعجبیدم رو کشینش که چنگ زدم به آستیشد توجه به من داشت وارد اتاق می بآیدین

برگشت و نگام کرد.

 دستش...یست؟ نیزیش گفتم: واقعاا پژمان چیظی اخم غلبا

 دستش آش و الش شده اونقدر خون از دست دادیر، بهم کرد و خونسرد گفت: نخیقی عمنگاه

 ساعت تحت نظر باشه تا دچار شک24 ید گفتن باینم شده بود. به خاطر همیدکه رنگش سف

نشه.

اسر خورد و افتاد کنارم. سرم رو پاینش. دستم از رو آستیدم کشی صدا دارنفس  انداختم. بهیین 

 بگم؟یالسا چ

 کردنیق السا خانم بود. بهش آرام بخش تزریش حالم خوبه تنها نگرانیگه: خودش که مآیدین

 به السا خانم و حرفیزد تونست درست صحبت کنه وگرنه خودش زنگ می نمین همیبرا

 تونستم بهتون بگمی آرام بخش نبود و حواسش سر جاش بود من نمیر اگه تحت تاثید. شایزدم

 دعوایه که قضیره کرد ازم قول بگی می بخوابه سعینکه افتاده. درست تا قبل از ایکه چه اتفاق

 و بهتون نگم.یمارستانو ب

 کردم. چقدر ممنونش بودم که ماها رو اسکول نکرده بود و راستش و گفته بود.نگاش

 خندونشیشه شده بود. رو صورت همید بود و لبهاشم سفیده پری پژمان رنگش حساببیچاره

 شده بود.یچی. دستش باندپیکنه بود تو خوابم درد و حس میدااخم بود. پ

ی همه یم مطمئن شدی و وقتیم بودیشش پیکم. یشد حضور ما نمی خواب بود و متوجه خواب

یش خواست شب رو پی راحت تر شد. بابا می کمیالمون بهمون گفته خیدین که آیهماجرا همون

 تنهایمارستان با اصرار ازش خواست بره چون اون محاله پژمان و تو بیدینپژمان بمونه اما آ

بزاره.
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 کلمه گفت: خدا بهش رحم کرد.یک بابا فقط یم که نشستین ماشتو

. تموم مدت برگشتیاد بدش میابون خی توی بابا چقدر از دعوا و مخصوصاا دعوا هامیدونستم

 به السا بگم که پزمان چش شده.ی بودم که چه جورینتو فکر ا

 جون تر از اون بودم که بخوام فکر کنم. لباسهام و کنده نکنده از تختی بیدیم خونه که رسبه

باال رفتم و تا سرم و رو بالشت گذاشتم خوابم برد.

 شده؟ پژمان چشه؟ی به من بگه چیکی-: 

ی کی داد براین کردم تا بفهمم ایز. گوشهام و تیتم و رو تخت نشیدم از جام پری دادی صدابا

بوده.

 پژمان کجاست؟یدونی؟ می شده؟ مامان قربونت برم تو چی جون من بگو چین-: آرم

.یزد میاد داد همراه با ناله و بغض السا بود که ملتمس فرصدای

.. السا...السا

 پرش از رو تخت فرود اومدم.یه حرکت پتو رو از سرم پرت کردم اون طرف و با یه با

 بهت زده وین آشپزخونه و هال و مامان و آرمین بیون گری السایدن سمت هال و با دییدمدو

.یستادممستعصل تو جام ا

 خ.ودش تا تهیکنه و باز نمی التماسهاش زبون کسید دی آروم به سمت السا رفتم. وقتآروم

 رو خوند.ی احتمالیماجرا

 کردن و نوحه سرودن.یه زانو زد و شروع کرد به هق هق گرین زمرو
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. چرا سری تو بهم قول داده بودی؟ شدم. پژمانم از دستم رفت. کجا رفتیچاره: بدبخت شدم بالسا

ی؟حرفت نموند

 که السایدونستم. هنوز نمیزد بود از ته دلش زجه میاد زیلی تو هم رفت. سوز صداش خاخمهام

.یده در مورد پژمان فهمیچه جور

 بهمی گناه آلودی کردن. با صورتهایدا پیدی من نور امیدن با دین شدم. مامان و آرمنزدیکش

 حال و روز السا بودن.ین دونفر باعث این بود ایدانگاه کردن. کامل پ

 گناهی کرد و بعد بی می کاریه که یشه تکون دادم. مامان مثل همید گفتی چی به نشونه سری

ید؟ خودش فهمیچی لبهاش و تکون داد و گفت: هیچی هیگفتم

 کرد کهی وقت قبول نمیچ مامان هین بهش کردم و رومو ازش برگردوندم. ای جدنگاه

 شدم.یره کردم و خین قبول کنه. رو به آرمیتیمسئول

 پزمان دعوا کرده بردنشیگفت گفت: مامان داشت بهم میفی ضعی با دست و لب و صداآروم

.ید شد اومد پشت سرمون و حرفهامون و شنیدار السا بی کیدیم نفهمیمارستانب

. کنار السا زانو زدم واز پشت بازوهاش و گرفتم ویدم کشی تکون دادم و نفس کلفه اسری

 کردم بلندش کنم.یسع

 نکن.یه. بلند شو و انقدرم گریزم: السا جام بلند شو عزمن

 هق هقش باالتر رفت. خودش و تو بغلم پنهون کرد و بای من صدایدن و بلند کرد و با دسرش

 شدم؟یوه بدبخت شدم؟ عروس نشده بیدی گفت: آرام دیزار
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 پژمان و کشته بود. االنا بود که سکته کنه.ی گرد شد. الهچشمهام

 گفته پژمان دوری خواهر کوچولو. کیشی بلندش کردم و گفتم: عروسم مین زور از رو زمبه

.ین ساده بوده همی دعوایهاز جونش مرحوم شده. 

یگی؟ بهم براق شد و نا مطمئن گفت: دروغ میره سرش و بلند کرد و ختند

یوان لیه کردم و گفتم: ین به آرمی زدم و نشوندمش رو مبل و اشاره ای آرامش دهنده البخند

.یارآب براش ب

 خوردهیه چند تا بخیه دختر؟ پژمان حالش خوبه فقط یه و کج کردم و گفتم: دروغم چسرم

.ینهم

 و گفت: خدا رو شکر.ید السا ذوق زده تو جاش پریهو

 لبخند ناله وار زد و با بغض گفت:یه گفته. ی که چید من تازه فهمیدن گرد شد. با دچشمهام

خدارو شکر که زنده است.

ی؟ مشکوک نگام کرد و گفت: مطمئندوباره

 بامزه اش.ی آرامش اون بلکه از حالت متهم کننده ی. نه برایدم دفعه راحت تر خنداین

 بود.یده که راحت خوابیدم دوتا چشمهام دین خودم با ایشب: بله خانم مطمئنم. دمن

 بود.یده بود. درسته که با درد بود اما آخرش که خوابیمه دروغ نصفه و نیه من و ببخش خدایا

یدی؟ تند اومد کنارم و گفت: بگو جون من. خودت دالسا
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.یگم. دروغم نمیدم خودم دی: آره خانممن

.یشش تند برگشت و رفت سمت اتاق و تو همون حال گفت: من و ببر پالسا

یه گرد شد. آخه االن؟ من کلس داشتم. برگشتم و عاجزانه به مامان نگاه کردم که اون چشمهام

ی؟ خوری میی گفت: چاین گرفت و رو به آرمید من و ندیک شیلی بکنه. خیکار

 با السا بره.ی وقتیه که مجبور نشه یز نشست پشت میع آره گفت و سریه از خدا خواسته اونم

 ربع دست و صورت شسته و حاضر و آمادهیک دنبال السا راه افتادم و تو کمتر از مجبوری

 صبح وی امروز کلسهایتونم زنگ به آموزشگاه زدم و اطلع دادم نمیه. یرون بیماز خونه زد

.یامب

: " بابا به جون خودمیگفتم من بهش می کرد و هر چیی سرایه مرثیمارستان تا خود بالسا

 توی کبودی. پژمان زنده و سالمه. البته اگه دستش و چند تا جایدم من خودم دیست نیچیه

.یداد. " گوش نمیریم بدنش و فاکتور بگیصورتش و کوفتگ

 متانت داشته باش دختر.یکم. بابا یه السا چقدر کولیدم فهمتازه

اال ماها رو راه نمیست افتاد که صبح ها وقت ملقات نیادم که یم راه بودوسط  دادنی و احتما

یش و به آتیمارستان بینه پژمان و ببیزاشتن کردم. اگه نمی کار می چی کولی السایناما من با ا

 به موضوع کردم و احتمال دادم راهمون ندن داشت کلهی اشاره ایه ین. فقط تو ماشید کشیم

 بودم.یمارستان کند انگار من دربون بی منو می

ی کاریه ی و در آوردم و دست به دامن شراره شدم تا اون بتونه با آشنا بازیلم موبامجبوری

.ینیم تو و پژمان و ببیم بریمبکنه که بتون

264



goldjar.blogfa.com

ی وقتی کرده بودم. ولیدارش شراره بدبخت شب کار بود و منم با زنگم از خواب بطفلی

ال تو همیی. از اونجایره گی تماس میع گفت سرید و فهمیتوضع ی کار میمارستان بین که قب

 دردسر واردی بکنه که بی کاریه شناخته و تونست ی از پرستارها و مسئوالش ومیلیکرده خ

.یم بشیمارستانب

 بده که کارمون ویر راست بردمش دم اتاق پژمان. خدا به شراره خیه و یمارستان برسیدیم

 تویدادن که داشت اگه راهش نمی السا با اون اضطراب و حالیدونستم کرد وگرنه من نمیفرد

.یکرد کار که نمی چیمارستانب

 که همراهش بودم سکتهی در و باز کرد و خودش و پرت کرد تو که منین اتاق پژمان همچدم

ی وحشتناک باز شدن در چه حالی بود با اون صدایضم پژمان بدبخت که مریدونم نمیگهکردم د

یدین باال رفته از تعجب آی گرد و دهن باز پژمان و ابروهای چشمهایدن کرد. البته با دیداپ

.یدن ترسی که اونا هم حسابیدمفهم

 و با دو خودش و رسوند به پژمان و همون جور نصفهیه گریر زد زید تا پژمان و دالسا

 بدنش و پرت کرد رو پژمان.ی یمه نیستادها

یضه بدبخت مرین. دهنمم باز مونده بود که بابا ایومد چشمام از حدقه داشت در میگه که دمن

ال   خودش مواظب بود کهیچاره پژمان نکرده بود. اون بی نگاهم به دست نابود شده یم نیهاص

 نکوبه به دستش.یش وسط ابراز احساسات خرکی وقتیهالسا 

 پژمان کرده بودی ینه سی دوتا مشتم حواله یکی یه السا افسار پاره کرده بود و وسط گرچون

 خبرش گذاشته و چرا مواظب نبوده و چرای چرا بینکه مثل اعتراض به ایزی چیه یه گرینو ب

.یگفت بل رو سر خودش آورده مینا
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 که راه نگاهم صد شد. سرمو بلند کردم و بهیگه می چیگه السا دینم کرده بودم ببیز تگوش

 بود نگاه کردم.یستاده که جلوم ایدینآ

 اشاره کرد.یرون ابروشو داد باال و با سر و چشم به بیه

 گرفتمی بخشش بودم که نمی تسلی محو حرفهاس السا و نوازش پژمان و جمله هااونقدر

.یهمنظورش چ

یگی؟ می چیعنی و تکون دادم که سرم

یای و آروم گفت: مید و کشینم شد و آستیکتر نزدی بار جدین و برام گرد کرد و اچشمهاش

یم؟ دوتا بمونین تا آخرش سر خر ای خوای میا یرونب

 که هنوزینم و به خاطر آستیدم چرخی. همون جور که میگه می چیدم به خودم اومدم و فهمتازه

 رفتم.ی شدم بهش چشم غره ای میدهتو دستش بود دنبالش کش

یم؟ بمونیش تا آخر نمای چیعنی خورده هم بهم بر خورده بود. یه راستش

 موندم اونم صحنهی اگه من میعنی یمونیم رخش نگاه کردم. یم باال. به نید ابروهام پربمونیم؟

 داد؟یرو از دست نم

 قدین که بسته شد البته نه کامل بی جورید در و پشت سرمون کشیدین و آیم اومدیرون اتاق باز

 تا انگشت فاصله مونده بود و چفت نشده بود.4

 در. خودم و از تک و تای رو به رویوار داد به دیه و ول کرد و تکینم اون موقع آستتازه

 زده بود و فرستادم تو ویرون مقنعه بیر که از زیی و موهایدم به گردنم کشیننداختم و دست

 در اتاق قدم رو رفتم.یجلو
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 بودم. اونقدر کهی از دست خودم عصبانیشتر پسر پروو نگاه نکنم. بین کردم که به ای مسعی

 به سرمی خوابی که بیی و من شبهایزد شب بلند بلند با پژمان حرف میمهالسا تو اتاق شب و ن

یز چیه شده بود به یل تبدین کردم و ای بدون تکون خوردن تو جام به حرفهاشون گوش میزدم

ی حال به هم زن همه ی عاشقانه ی هایکه از تیر چون در هر حال السا غادی عیلیخ

 کرد.ی میف و دوباره خودش تعریشنیدم که با گوشهام میزهاییچ

 مونده بودمیره رفته بود و خیادم لحظه جا و مکان یه بود یزنده امروز که صحنه ینم همبریا

یدن و بهم متذکر بشه که نگاه کردن و دیاد پسره بینبهشون. برام گرون تمو شده بود که ا

 اونها رو با خلوتشون تنها گذاشت.ید زشته و بایلی دوتا آدم خیک رمانتیصحنه 

 اخمهامیشد باعث می حرص درونین خوردم و ای و تو دلم حرص میزدم جور قدم مهمین

 تو هم بره.یشترب

 چشمم خورد بهیهو باز اتاق با حرص نگاه کردم که یمه لحظه سرم و بلند کردم و به در نیه

 نصب بود.یوار تخت پژمان رو دی روبه رویی روشوی که باالی اینهآ

یشتر کردم چشمهام بی نگاه میشتر بی چشم بردارم. هر چینه از آیتونستم جام خشک شدم نمتو

 شد تو. دهنم و با دندون گازشون گرفتم.یده. کم کم لبهام کشیشدگرد م

یض؟ مریه کارها اونم با ین و ایمارستان به سر م بخاک

 شده بود. دستهام و مشت کردمیاد روش زیلی خیگه السا دین. ایدم پر حرص کشیق نفس عمیه

 اما تا قدم از قدمیارن در نی بازیا حی انقده بیگه که دیرم ازشون بگی حالیهکه برم تو اتاق و 

 شد.یدهبرداشتم به سمت در اتاق مانتوم از پشت کش
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 کردمی کنم سعی رویش تونم تو راه رفتن پی چرا نمینکه حواس به ای توجه به مانتوم و ببی

ی پس رویشروی پی شد و من به جایده کشیشتر بار کمرم بیندوباره به سمت در برم که ا

 جلوم.ید چرخیهو یدینمکردم و آ

 کهی چیعنی یه؟ بدبخت من چی بده هدفش از گشاد کردن مانتویح اخم نگاش کردم تا توضبا

یکشه؟ مین آستیکشه مانتو می پسره هینا

 چشمهام نگاه کرد و آروم گفت: بزار راحت باشن.تو

 نگاه کردمینه. آروم از کنار بدنش آیدم گرد شد و خجالت زده لبهام و به دندون کشچشمهام

 نگران نگاش کردم.ی و با چشمهایستادمدوباره صاف ا

 بود؟یده بودم و دیده که من دیزی اونم اون چیعنی

 کرده بود السایدا پیخ و حاال هم که کار بیبوسیدن هم و می بود السا و پزمان چه جوریده دیعنی

 رو تخت که کنار پژمان دراز بکشه.یبردپاهاش و داشت م

. بزار با هم آروم بشن. السایگن دوتا مال همدین و گفت: در هر حال ایین و انداخت پاسرش

ی میت داشت از درد دستش شکایاین شماها بینکه. تا قبل از ایه پژمان بهتر از هر مسکنیبرا

.یاد صداشم در نمیکرد اما االن... حت

 نگاش کردم.فقط

 صدا در و کامل بست وی و آروم رفت سمت در اتاق و آروم و بیبش و گذاشت تو جدستهاش

.یوار داد به دیهخودشم چند قدم از اتاق فاصله گرفت و دوباره تک
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 رفتم سمتیر و آروم و سر به زیرم بگید دادم ندیح اعتراض کنم. ترجیشد روم نمحتی

 نداد و از اتاق پژمانیت که السا رضای و نشستم روش و تا موقعیوار کنار دیفی ردیهایصندل

 سرم و بلند نکردم.یومد نیرونب

 اومد رفتم تو اتاق و با پژمان و حال و احوال کردم و اونم ازم بابت اومدنمیرون که بالسا

 کردمی که سفارش السا رو بهم کرد و گفت مواظبش باشم ازش خداحافظیتشکر کرد و بعد کل

.یم اومدیرون بیمارستان گفتم و با السا از بیدین هم به آی لبیر زی خداحافظیه یرو سر به ز

 که مواظب پژمان هست تونستم السا رو ببرمیدین دادن آینان زور من و اسرار پژمان و اصمبه

 بمونه.یشش بیصش خواست تا موقع ترخیخونه وگرنه م

.ینم و ببی صحنه این همچیه به السا فحش دادم که باعث شده بود ی برگشت تو دلم کلیر مستو

یدینم آیادآوریش رفت بدتر از اون که با هر بار ی چشمم کنار نمی لحظه هم از جلویه یحت

 مال همن راحتشون بزار.ینا آروم و با درک گفته بود ای تو ذهنم که چه جوریومدم

هخهل آسای حس میی جورایه ام  منهی بپایدینم دوتا جون و آین ای گریک و رمانتیش کردم شدم 

 و خراب کنم.یشون خوشیکه نزاره زمان ها

یده که دیزی ناهار بخورم رفتم آموزشگاه. با اون چینکه دادم بدون ایل رو که به خونه تحوالسا

 رفت. ی نمیین که داشتم غذا از گلوم پای حسینبودم و ا

. همتیرون بیم بریم خواستی به خودم نگاه کردم. بعد مدتها با دوستام شام مینه تو آیگه دبار

کرده بودم و موهام و صاف کرده بودم.

ی کلفه ام کرده بود، با هر جمله ای که بدجوریا سونی حرفها و نگاه هاین کردن بیش آراموقع

ال صورتم قشنگ نشده من و جری مید رو نروم و تاکیرفت و میگفتکه م ی تر می کرد که اص

 رفتن هم بای عروسی برای که حتی کنم جوریشتر بردم و بی که به کار میشیکرد تا اقلم آرا

 کردم.ی نمیش دقت و شدت آراه همینا
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 که زده بودم و خط چشم دنباله دار و رژیبی ترکی کرم دودی یه ساین مامان با امطمئنن

 گفت.ی میزی چیهپررنگ قرمز 

 هم حوصله نداشتمی. از طرفیرفت کردن میش جور آراین بار من دستم به ایه ی خوب سالولی

 و پاک کنم و دوباره بزنم.یشمکه آرا

 وسط تفکرم.ید دوباره پریا بودم که سونیر خودم درگبا

ی؟: رژ زدسونیا

ین کردم با همی که میشی کردم. هر آرای که انگار دزدی رژ زدیگفت میرانه مچ گهمچین

 کرد.ی میرم دستگیی جورایهلحن 

 "ی؟ زدیمل ریدی؟ خط چشم کشی؟ زدیه سای؟" رژ زد

 دنبالیومد، دختره. عشوه که می از االن معلوم بود که حسابیشناخت رو هم میزا... همه چماشا

 داشت.یی هم که آشنایشی گشت، با انواع و اقسام لوازم آرایشوهر که م

 االن تعداد الکها وین تره همین از مال من سنگیشش لوازم آرایف کیگه سال د2 مطمئنن

 بوده چه برسهیشتر از مال من بیده مامانش براش خریا و اون کش رفته و ین که از اییرژها

به اون موقع.

.ینمش ببی؟: رژ قرمز زدسونیا

 نگاش کردم.ینه آی تواز
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 رژو؟یا: منو من

.ینم خوام ببی: رژو مسونیا

.یشه گفتم: نه نمی معطلبی

 از درین همی رژ و بتونه بزنه نفله کنه براین قاطع گفتم که بفهمه راه نداره که ااونقدر

 و خر کننده وارد شد.یزمسالمت آم

.ی چه طور شدینم. ببینم خودت و با رژ ببیگم: نه مسونیا

 شدم بهش.یره صورتش گرفتم و خی و خم شدم تا هم قدش بشم. صورتم و صاف جلوبرگشتم

: نگاه کن.من

 نگاه بهیه از رژه خوشش اومده بود. ی بود که بد جوریدا کرد. از چشمهاش پیق نگاه دقیه

.یاد. چقدر بهت می چقدر خوشگل شدی لبخند خر کننده زد و گفت: وایهلبهام کرد و 

 به وضوح گفته بودیزدم قبل که رژه رو می یقه چند دقین همیقاا کردم. دقیز و براش رچشمهام

ال بهت نمیلی" خ  نداره خودمی تفاوت بهش گفته بودم " به تو ربطی." منم بیاد زشته و اص

."یادخوشم م

 لبخندش و گشادتر کرد وید و صاف کردم و از باال بهش نگاه کردم. تا نگاه من و دکمرم

یزنی؟ منم میچاپلوسانه گفت: برا

.یزنم رفتم سمت کمد تا لباس بپوشم گفتم: نه نمی روم و برگردوندم و همون طور که مدوباره

. رژش خرابه.یشه بفهمه برات رژ زدم. لبهاتم پوست پوست میکنهچون مامانت دعوا م
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ی؟ و زد به کمرش و گفت: پس چرا تو زددستش

 زشت شدم؟ زشتا لب هم نداشته باشن مهمی چشم نگاش کردم و گفتم: مگه نگفتی گوشه از

.یکنه نگات نمی کسی اگه لب نداشته باشی تو که خوشگلی ولیستن

یا ید ارزی مطمئن نبود رژ زدن به لب نداشتن میاد و رفت تو فکر. انگار زید به لبش کشدستی

نه.

 نگاهیه یا. سونیدم واز تو کمد در آوردم و پوشینم و جمع کردم تو دهنم تا نخندم و شلوار جلبهام

به من کرد و دوباره گفت: اشکال نداره پوست پوست بشه برام بزن.

.یکنه دعوا مینه مامانت ببیشه و انداختم باال و گفتم: نمابروهام

 دهنش و سه متر باز کرد و بلند داد زد " مامان".یهو

.یرون و از در رفت بیید بد داد زد. دویلی خیدم لحظه ترسیک برای

ال مشکل داشت.بچه  ک

 و رفتم سراغ مانتوهام.یدم و پوششلوارم

 به دست اومد تو اتاق.یل باز شد و السا موبادر

. تازه االن بای سوار موتور بشیاد بار بهت گفتم خوشم نم10 یست بار اولت که نیرم: نخالسا

 تازه ازی؟ از نگرانی منو بکشی خوای می؟ هم سوار شدیی دستت تنهایتاون وضع

 کن.یاطی احتی ماه بشه بعد دوباره بیه. بزار ی در اومدیمارستانب
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20 بد نبود. بعد ینم دستش همچیت کردم وضعی داشتم فکر می ولیگه می پژمان چنمیشنیدم

 خوب شده بود.یبااروز تقر

 منفجر شد.السا

ال برو هر کار دوست داریگه: بله دالسا  هم به من نه زنگیگه نداره دی بکن به منم ربطی اص

 دنبالم.یابزن نه ب

 و جمع کردم. حاال وسط دعوا هر کار کرده و نکرده اشون و لو ندن خوبه.دهنم

 و قطع کرد و پرتش کرد رو تختش و پری و گوشید سر پژمان بدبخت کشیگه داد دیه السا

حرص تو اتاق قدم رو رفت.

ال نمیزی ازش چینکه ابدون ی نکرده از رو موتور بیی اگه خدایفهمه بپرسم گفت: پسره اص

ال نابود میگه بار دین داشت ایه رو همون دستش که بخین،افته زم ال ایشه دستش ک ین. اص

 نداره.یتی امنیچ هیشه سوارش مین ایه چیموتور کوفت

 دادمی میح ترجیشتر کنه. البته بی تونه خودش و خالی و تنم کردم و اجازه دادم تا ممانتوم

ی گرفتش و تا تموم شدن غرغرهای سره داشت میه و جواب بده که پژمان بدبخت یلشموبا

 زنگ زد.ی بار10السا 

ی حتینکه و پر حرص بدون اینه رفت و دست به سیش چشم غره به گوشیه و یستاد االسا

.یرون و خفه کنه از اتاق زد بیلشموبا

 بارین. خواستم پاشم که در دوباره باز شد و ایین و سرم و انداختم پایدم کشیی پر صدانفس

 همراه افروز وارد شدن.یاسون

273



goldjar.blogfa.com

یزنی؟ بچه ام رژ نمی گفت: آرام چرا براید تو اتاق چشم گردوند و تا منو دافروز

 رژیا بچه اتون الک ی ما برای که هر بارید شما نبودین ابروم رفت باال. جانم؟ همیه متعجب

هی و رژ شیکنه که الک ناخن هاش و خراب می کردی دعوامون می کلیزدیمم  بچهی و برایمیای

.یستخوب ن

 رژیه رو هول داد تو اتاق و آروم تر گفت: یا سونیع خواستم دهن باز کنم و بهش بگم سرتا

 دو کلم با مامانیزاره سرمون و برد نمیزنه اومده حرف میز ریهبراش بزن خفه اش کن 

صحبت کنم.

. رژم وینه رو گرفتم و بردمش سمت آیا سونی براش نازک کردم و شونه ی چشمپشت

 کهیی به خودش نگاه کرد و گفت: نه از اون مدالینه به لبش. تو آیدم کشیکمبرداشتم و آروم 

.یاد زی، خودت زدیبرا

 و لبهاش و رو همینه به آید براش زدم. رفت چسبیگه دیکم بهش رفتم و دوباره ی غره اچشم

.یدمال

 بزنم.یپ گرفته بود تیرم سرم کنم. امروز وی چیدونستم سراغ شالهام نمرفتم

 نگاه کردم. اخمین ولو شده ام رو زمیش لوازم آرایف برگشتم و به کیع افتادن اومد. سرصدای

 تو دستشی باز کرد و به فرچه یشی نیه کردم. یا به سونینی شد تو هم. نگاه خشمگیدههام کش

 خواستم رژ گونه بزنم.یاشاره کرد و گفت: م

 بود به رژ گونه.یده رسیشش زده بود حاال هم آرایه خودش سای سر خود براخانم

ال خوب نیرون سمتش و گفتم: برو برفتم  خراب کنه.یزا چین بچه صورتش و با ایه یست. اص
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.یرم من نگاه کرد و گفت: نمی پرو تو چشمهابچه

 رو گونه اش.ید و فرچه رو کشینه به من برگشت سمت آی توجهیکترین کوچبدون

 حرصم گرفت که نگو.انقدر

یری؟ نمیرون لبخند آروم زدم و سرد نگاش کردم و گفتم: بیه و رو هم فشار دادم و دندونام

 اش و انداخت باال.شونه

یدار بی وقتیدی کنم. شب که خوابی و پررنگ تر کردم و گفتم: باشه نرو منم طلسمت ملبخندم

.یشن مید موهات سفی همه یبش

 توی شوخیچ هید دی نه. وقتیا گفتم ی جدینه شد بهم تا ببیره زده برگشت سمتم و خوحشت

 ترسون گفت: خاله تروخدا.یستچشمهام ن

ی خدا رو وسط نکش. من که بهت گفتم کار بد کنی پایگه باال انداختم و گفتم: نه دی اشونه

 تو خواب نصفیا بشه ید موهات سفیا استفاده کنم حاال انتخاب با خودته یروهاممجبورم از ن

.ی و کچل بشیزهموهات بر

 محافظت از موهاش چسبوند بهی فرچه رو ول کرد و دستهاش و برایده گرد و ترسی چشمهابا

سرش.

.ی طلسم کنیتونی تو نمیرم چشمهاش آروم شد و گفت: نخیهو
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ی من کارم حرف نداره فکر می؟ امتحان کنی خوای میتونم؟ نمی؟ زدم و گفتم: جدپوزخندی

ین آرمیی دایا شد من طلسمش کردم دستش پاره شد، ی عمو پژمان چرا دستش اون جوریکن

 کارو کردم.ین من باهاش ایته؟ تربیچرا ب

.ی تونی نمیرم زل زل نگام کرد و دوباره پرو گفت: نخیکم

 لبیر باال انداختم و دستم و آوردم باال و کف دستم و گرفتم سمتش و شروع کردم زی اشونه

.یدم بسته شدن محکم در و شنیصلوات فرستادن. آروم چشمهام و بستم که صدا

.یکنه و که بچه ها رو رام می جادوگری کارتوناین لبخند چشمهام و باز کردم خدا بزاره ابا

ال دو دقی و جمع کردم که براوسایلم ین تو ایشه نمیقه بار چندم در باز شد و لسا وارد شد. ک

.یاد میکی اون یره میکیخونه تنها موند 

ی کردیش شد و گفت: حاال که انقدر آرایره انداخت و برگشت و به من خی نگاهیش گوشبه

یدی؟ پوشیچرا سر تا پا مشک

یه؟ به خودم انداختم و گفتم: مگه چنگاهی

.یدی پوشی مراسم ختم که مشکیری می مگه داریست و گفت: چش نید کشیی پر صدانفس

.یاردرشون ب

 لخت بشم؟یعنی تعجب ابروهام رفت باال و نامطمئن و آروم گفتم: با

 بهم رفت. در کمد و باز کرد و لباسهای رفت سمت کمد لباسها چشم غره ای جور که مهمون

 در آورد.ی روسریه هم گشت و یگه دیکم. یرون بید مانتو کشیه لباسها ینرو بهم زد از ب
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 رو بپوش.ینا ایار و لباسها رو گرفت سمتم و گفت: اونا رو در ببرگشت

ی یقه که دور ی ایروزه کرم فی مانتویه رو از دستش گرفتم. مانتو و شال خودش بود. لباسها

 داشت و خود مانتو هم مدلی ابرو بادی ایروزه کرم فی و کمر بندش طرح هایشبزرگ مثلث

.یشد میکسگشاد بدون دکمه بود که با کمربند ف

 بوته جغهیاد من و یشتر هم توش بود بی ایروزه داشت و کرم و فی مختلفی رنگهاروسریشم

.ینداختم

ید؟ که پژمان پارسال برات خریست نیی همون مانتوین اینم رو به السا گفتم: ببمشکوک

 تکون داد و گفت: آره.سری

 و دستش گرفت.یش رو تخت نشست و گوشرفت

 نداره؟یراد: خوب من بپوشم امن

 نگران گشادیشه مدلش گشاده اندازه ات مینم بهم کرد و گفت: نه بابا بپوش. ای اجمالنگاهی

.یستمشدنش ن

یلی و خیومد بهش گفتم و لباسهام و با مانتو و شال السا عوض کردم. واقعاا بهم می تو دلچیشی

 کرده بود.یپمخوش ت

یبای زی لباس طرح دار با نقش و نگارهاین ایدم پوشی و ساده میره تی لباسهایشه که هممنی

 ام و عوض کرده بود.یافه قیلی خیرنگ
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ی کرم رنگشم داد دستم و گفت: با اون کفش کرمهات بپوششون. همونا که پاشنه هایف کالسا

 دارن.ی سانت10

یرم؟ گفتم: همون ها که باهاشون به زور راه ممعترض

 قدمی بری خوای نمیگه شامه دیه بعدم یشه روز نم1000 روز که یه حوصله گفت: حاال بی

.یبزن

 خواروندم و به حرفش گوش کردم.ی اکله

 گرد شده گفت: خاله چقدری با چشمهایا و سونید کشی اومدم افروز سوتیرون اتاق که باز

ی؟ عروسی بری خوای. میخوشگل شد

 خرم.ی. برگشتم برات شکلت میرون خوام با دوستام برم بی زدم و گفتم: نه گلم ملبخندی

 مادر شوهرمی خونه یریم ما شب می خواد بخری اما افروز گفت: نمید کشیی هوراخوشحال

.یستیم نینجاا

.ید: چرا خوب شام بمونمن

یکنی؟ دعوت می چی خونه برایستی بعدم تو که نیم باال انداخت و گفت: اوال که دعوتابرویی

یاد زیشت به سر تا پام انداخت و رو صورتم مکث کرد و گفت: آرای زدم. مامان نگاهلبخندی

یست؟ن
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 تا خواستم دستم و بلند کنم و بکشم به لبهام السا که تازه از تو اتاقیاده بودم که زیده فهمخودمم

 به خودشی بار درست و حسابیه دختره ین ای نده مامان بعد عمریر اومده بود گفت: گیرونب

 بزار خوش باشه.یدهرس

 پاک کردن رژم شدم.یال خی حرف رفت تو آشپزخونه. منم بی تکون داد و بی سرمامان

 رفتم. توی. با اون کفشها مثل مورچه راه میرون کردم و از خونه زدم بی همه خداحافظاز

 خوردم و چند قدمی پام کج شد و سکندریین، پایام بی آخری خواستم از رو پله ی وقتیاطح

 نشم.ین به در تعادلم و حفظ کنم و نقش زمیدهمونده به در رو با کله رفتم. به زور تونستم نرس

 بودیخته اومده و ریرون بی روسریر صاف شده ام از زی سمت جلو خم شده بودم و موهابه

 و تا سرم و بلند کردم و خواستم موهام و از رویدم کشی نفس راحتیتو صورتم. از سر آسودگ

 شدم.یدین آی ینه به سینهصورتم بزنم کنار در باز شد و س

 حرف نگاهش و رو صورتم چرخوند و از رو صورت وی نگاش کردم. بیره خیده و ترسهول

 لباسم و کفشهام.ی شد تا رویدهلبهام کش

 تفاوت بود.ی و بیخ سرد و یلی اش خیافه تکون داد. قی سرینه هولم تند سلم کردم. با طومأناز

 نشم.یع ضاین از ایشتر خواستم از در خارج شم تا بید در کنار کشی و از جلوخودش

 کرد.ی و معذبم می بلندش عصبی اش از پشت اون موهایره خنگاه

 گوش تا گوش از همیشش من نیدن خودش و انداخت تو خونه و با دی مهدیرون اومدم برم بتا

ی میف تشریی به گشت و گذار جایشه همید؟باز شد و با ذوق گفت: سلم آرام خانوم خوب هست

 برسونمتون.یدبر
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 جمع شده بود از هم باز شد و ابروهام رفتیش حرف آخرش صورتم که به خاطر آب پاشبا

 بود؟یده خرین ماشی بچه کینباال. ا

ید؟ دارین هوا گفتم: مگه ماشبی

 نگام کرد و گفت: ها؟یج گی حرفم مهدبا

 خجل و هول زد وی لبخندید فهمی حرفم بشه. وقتی فکر کرد تا متوجه یکم و خاروند و سرش

 رسونمتون.ی با آژانس مینگفت: نه واال اگه بخوا

 تو دهنش و پرت کردیات محتوی آخرش و با ذوق گفته بود که حس کردم همه ی جمله انقده

سمت من.

 لبهاش جای هم روی بود و پوزخندیستاده ای کنارینه که دست به سیدینی خورد به آچشمم

 بره.ی من داره لذت می بدبختین کردم از ای حس میبخوش کرده بود و عج

ین که با ایدم کشی خجالت میی جورایه ی بهم نخوره و از طرفین از ایشتر بیشم آراینکه ابرای

 لبهامی جلوی باال گرفتم تا کمیکم و یم روسری دنباله یستادم دو پسر این ای جلویشهمه آرا

 رژ قرمزه کمتر تو چشم باشه و تفها هم تو دهنم نرن.ین تا حداقل ایادب

 برم با اجازه.ید. من بایرم تونم آژانس بگی گفتم: نه ممنون خودم متند

.یدم کشی. در و که پشت سرم بستم نفس راحتیرون از کنارش رد شدم و از خونه زدم بسریع

 در آوردم و صورتم و پاک کردم.یفم از کیدستمال

.یرم تونم آژانس بگی فکر کرده من خودم چلقم نمپسره
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 خوب بود.یلی دوستام خیدن و به سمت سر کوچه راه افتادم. بعد مدتها دیدم کشی صدا دارنفس

اال دوماه درم  بار باین گذشت اما ای هم خوش می و کلیرفتیم میرونایی بین همچیه یونمعمو

 ساعت بعد از نشستنم تو رستوران شروع شد دوریم نیباا مکرر السا که تقریوجود تلفن ها

 کوفتم شده بود.دوستام با یمهم

 خواد ناز بکنه من چرای میگه دیکی زنش باهاش قهر کنه یشه باعث میگه دیکی یفهمیدم نممن

یکشیدم؟ وسط زجرش و مین ایدبا

 کهیرون السا زنگ زد و اصرار کرد که زودتر برگردم خونه تا اون بتونه با پژمان بره بانقدر

ال نفهم ی شام خوردم. قد گنجشک غذام و خوردم و خورده نخورده گفتم کاری چه جوریدماص

 برم.ید اومده و بایشبرام پ

 با السا قراریدن فهمی قرار دارم و وقتیگه دیکی انداختن که با یکه که چقدر بچه ها بهم تبماند

 نبود اگهی. اما چاره ایرم که شام و بهشون کوفت کردم و زود دارم میدن بهم توپیدارم کل

 داد.ی بار کاهش میه یقه دقیک به یقه دق5 زنگ زدنش و از ی السا زمانهایرفتمنم

 دربست گرفتن ویه ی انداختم و مطمئن شدم برایفم تو کی نگاهیه و جمع کردم و وسایلم

 پول همراهم هست. سر کوچه هم از عابر بانک پول بری از دست السا به مقدار کافیخلص

یلی خیشد می آدم خالیب قسمتش که جین رفتن خوب بود فقط ایرون شام بین ای داشتم. همهیم

بد بود.

 دادم به خاطر ازی رو به راننده میه داشتم پول کرای دربست گرفتم و سر کوچه وقتین ماشیه

 دلم خنک بشه.یکم فحش به السا دادم، بلکم ی کلینم نازنیدست دادن پولها

 عابرش کاری تا از بانک پول بکشم اما لعنتیابون خی شدم و رفتم رو به رویاده پین ماشاز

ی. با حرص کارتم و از تو دستگاه برداشتم و بیکنه نمیدا شبکه اتصال پیگفت می کرد و هینم

 خونه شدم.ی شدم و راهیدن پول کشیالخ
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 که فکرید کشیغی وارد کوچه شده بودم که السا زنگ زد. تماس و که وصل کردم آنچنان جتازه

.یخت گوشم فرو ریکردم پرده 

یومدی؟ هنوز نیی؟: آرام کجاالسا

 امشب. سر کوچه ام.ی تو منو کشتیومدم؟ کردم و گفتم: کجا ناخم

.یام ذوق زده گفت: پس همون جا بمون من دم درم دارم مالسا

 قهری بگه تو که عرضه یست نیکی. یستاده در ای جلوی از کیست معلوم نین رو ببدختره

.ی ندازی و دعوا راه میشی جو زده میکنی خود می بیموندن ندار

ی. دختره یاد از ته کوچه دون دون داره میدم. دیاد جا وسط کوچه منتظرش موندم تا بهمون

منگل.

 کنم. دستم و گرفت وی سلم خشک و خالیه محلت نداد ی و حتید تند دستم و کشید به من رستا

ی کردیر سمت سر کوچه و منو هم دنبال خودش کشوند و تو همون حال گفت: چقدر دییددو

.یشه میرمون اونجاست دیگه ساعت دیمپژمان گفت تا ن

: آقا دربست.یگفت داد و می السا دست تکون میشد رد مینی. هر ماشیستادیم ایابون خکنار

.یزنمت دعوا کن خودم میگه بار دیه باال، تو فقط ید ابروم پریه

 کردهیر السا که تو هوا در حال تکون دادن بود و گرفتم و گفتم: چته بابا سوزنت گدست

 دادم به خاطر شمایشم پولم تموم شد آخری قرونم ندارم همه یه من یکنی؟دربست دربست م
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 من پول بردارم بعد پوال رویم کنیدا عابر سالم پیهدربست گرفتم زودتر برسم خونه. بزار اول 

 بزن.یشآت

 خواد.ی من پول همراهم هست نمیم وقت نداریست توجه گفت: مهم نی بالسا

 نگاش کردم و شونه امو انداختم باال.یکم

 ساعت مایم و السا آدرس محل قرار و داد و راننده هم در عرض نیم آوردیر گین ماشباالخره

 شاپ مورد نظر.یرو رسوند به کاف

 نبود اگه قراری بدیز شدم و مشتاق به اطراف نگاه کردم. نه انگار دعوا هم چیاده پین ماشاز

 که آدم حس شمالی محله این همچیه تو یکی شاپ شی کافین همچیه یانبود هر دفعه بعدش ب

 هم خوب بود.یلی داد خیرفتن بهش دست م

.ی و برد سمت ورودید کنم السا دوباره دستم و کشیز اومدم کل منطقه رو آنالتا

 کرد و پر حرص گفت: هنوزیظی نکرد اخم غلیدا پژمان و پی و چشم گردوند و وقتیم شدوارد

.یدهنرس

.ی زدم و تو دلم گفتم: حقته کنف شدیزی رلبخند

 شدیره نفره انتخاب کرد و نشست پشتش و پر حرص دستهاش و تو هم قلب کرد و خ4 یز میه

به در.

 هنوزیقه دق10 خسته شدم منم مثل السا چشم دوختم به در. بعد ی اطراف و نگاه کردم و وقتیکم

.یومد خونش در نمی زدی بود و کارد به السا میومدهپژمان ن
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.یره گارسون دست تکون داد و اونم اومد تا سفارش بگی السا برایضه نبودن عری خالبرای

 برداشتم.یزمنو رو از رو م

 قهوه کل کافه رو برداشته بود.ی هوس قهوه کرده بودم. بوی جوربد

 خوام.ی توجه به من گفت: من اسپرسو می بالسا

 طور.ین جو زده گفتم: منم هممنم

ید که السا بایی. از اونجایگه جور قهوه است دیه خوب اونم ی حاال اسپرسو نخورده بودم ولتا

 هم زدم تنگش. مفت باشه کوفت باشه.ی شکلتیک کیه کرد یحساب م

 سفارشا رو گرفت و رفت.گارسون

 تو و پژمانینم بشیگه دیز میه من برم رو یخوای زده باشم گفتم: السا می حرفینکه ابرای

ید؟راحت باش

 پوستش و بکنم علوهیاد که فقط منتظرم بیم نداری خواد راحتی با اخم و حرص گفت: نمالسا

بر کار قبلش منتظرمونم گذاشته.

...ید: خوب آخه شامن

 صورتش آروم و سردیع من حرفم و بزنم در باز شد و تا السا چشمش به تازه واردا افتاد سرتا

ی و نگاه منتظرش و از ورودی صندلی برداشت و چسبوند به پشتیز اش و از رو میهشد. تک

 شد.یره خیگه سمت دیهگرفت و به 
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 و منتظر بودیزد داشت بال بال می تا حاال چه جوریدیدم شده بود که اگه من نمی جوریعنی

 اومدن نداشته و االنمی برایلی و اونم اصل تماینجا حتماا من زدمش و به زور آوردمش ایگفتمم

 خواد بره.یکلفه است و م

 ازیغ دریدم از اون انتظار مونده توش که دی اثرینم شدم ببیره چند بار پلک زدم و درست خیه

 اتم انتظار.یه

 و نگاهم و از السا گرفتم و با سلم پژمان برگشتم سمت اون. به احترامش ازیدم کشی نفسیه

 اکتفا کرد.یگه سلم خشک و سر چرخوندن به طرف دیهجام بلند شدم و السا فقط به گفتن 

.یت تربی بی دختره

 زدم و جواب سلمیمه لبخند نصفه و نیه کردم مودب و خوش رو باشم. ی السا سعی جابه

پژمان و دادم.

 کرد.ی زد و احوال پرسی هم مهربون لبخندپژمان

 بود و ...یک شد ترافیر تو رو هم تو زحمت انداختم. شرمنده دید: سلم آرام جان ببخشپژمان

 نگاه سر تا پا بهم انداخت ویه کنم. پژمان با همون لبخندش ی درک میعنی تکون دادم که سری

 السا و شروع کرد ازی نشست رو به رویع تر شد و چشم ازم گرفت و سریقلبخندش عم

.یدنهمون سلم گفتن به التماس و ناز کش

 هم سلم کرد.یگه نفر دیه یدم که دینم بشخواستم

 ویستاده پشت سر پژمان ایدین آیدم تو هوا موندم. سر بلند کردم دیستاده نشسته و نصفه انصفه

 و برانداز کرد.یینم از باال تا پایکلی لبخند کج هیه بودمش. با یده من ندینبه خاطر هم
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 خوب.یشه آدم معذب می؟ چیعنی کنن؟ ی نگام میی امروز همه سرتا پاچرا

 سلم کرد.یدین و دادم و السا هم برخلف پژمان با لبخند به آیدین سلم آجواب

هن سرخر زوم نکنم روشون و نگاهینکه ای برای. مطمئنن پژمان طفلی براش لبخند بزنبایدم  م

 که منیاره هبپا برام بیه تو هوا بقاپم مجبور شده یومدهبه دهنشون نکنم تا حرفهاشون و از گلو ن

یش دو جوون مزاحمت پین ای بشر حواسش بود که من براین نشم. چقدرم که ایزونشونآو

.یارمن

 حرکتیه تفاوت بمونم و با ی پژمان بیدنهای خودم و گرفته بودم که به ناز کشی زور جلوبه

 آدم نسبت بهیشد کافه رو جز به جز نگاه کردم اما مگه می برنگردم برم تو دهنش. همهیعسر

 تفاوت بمونه؟ی السا بی محلی پژمان و بیحرفها

 بار نگام کن......یه جون پژمان یزم: السا... السا جان خانمم، بهم نگاه کن عزپژمان

 بهش انداخته.ی نگاهیم نیه که السا ید فهمیشد ساکت شد میه ثانیک ی که پژمان برایی اونجااز

 حساس بود و محال بود که به جون پژمان قسمش بدن ویلی قسم جون پژمان خیچون السا رو

اون قبول نکنه.

یم که حرف بزنینجا ایومدیم قربونت برم. مگه نیر: قشنگم، ملوسکم، نگات و ازم نگپژمان

.یگهخوب حرف بزن د

 حاال...ی خواستم بشنوم، ولی می کنیر تاخیقه دق10 ینکه سرد گفت: قبل االسا

 جلو و تا کجا رویده خودش و کشیدم نگاش کردم دی چشمیر پژمان بلند شد. زی صندلصدای

.یره السا رو تو دستش بگی خم شده تا دستهایزم
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 و به همون شنودیرم نگاهم و از پژمان بگیع باعث شد که مثل دزدا سریدین تک سرفه از آیه

 تفاوت قناعت کنم.یب

یکنی؟ می جورین پس چرا ایدم من گوش می بگی هر چی دونی خانمم تو که میزم: عزپژمان

.ید السا ترکیهو

هکیکنی؟ بچه خر می گفت: داری بلندیکم ی صدابا  بار گفتم از1000 ی؟ به حرفم گوش کردی 

ال چیادموتور بدم م .یشی لگن که سوارش مین ایه اص

 روی نگاش کردم رنگش کبود شده بود. نه انگاریع خورد. سری تکون بدیه یدین گفت لگن آتا

 حساس بود.یلیلگنش خ

 لحظه حس کردم السا بهش فحش خواهریه کرد که ی ناباور و ناراحت به السا نگاه مهمچین

مادر داده.

 و عذرخواهانه نگاش کرد.یدین بدبخت آروم سرش و خم کرد سمت آپژمان

" بعدی و بدین توهین بعداا جواب اید "تو بایعنی و بد به پژمان انداخت که یق نگاه عمیه آیدین

 گردنش و چرخوند و نگاهش و ازشون گرفت.ی عصبیلیخ

.یست نی کم پولیلیونه م17 لگن یگی که بهش می. بعدم اونیواشتر آروم گفت: السا جان پژمان

 تفاوت گفت: هر چقدر که پولشه، سقف که نداره همون لگنه.ی بالسا

 به زور خودش و نگه داشت که برنگرده.آیدین
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ی می چه جوریکردی تصادف می؟ گرونه پس چرا سوارش شدیگی: اصل مگه تو نمالسا

ال اون به درک خودت دور از جون چی؟ پول خسارتش و بدیخواست ی؟ چیشد میزیست اص

 متن دعواشون اضافه شده بود.یقی به موسیدین آی پای ضرب گرفتن عصبصدای

 بایشه و نمی فوری کارهایک ترافین تو ای دونی خوب کار داشتم. تو که میزم: عزپژمان

 انجام داد.ینماش

ال مگهیشد نمی طوری دادی انجامش میرتر دیکم هست. یشه گفت: کار همی عصبالسا  که. اص

 ازش؟یادمن نگفتم خوشم نم

.ی: چرا گلم گفتپژمان

ی؟ چرا سوار شدی؟: پس چرا گوش ندادالش

.ید گفت: ببخشیع مطپژمان

.ی سوارش نشیگه دی قول بدید کار، بای خوام چی مید: ببخشالسا

.یومد کدومشون در نمیچ از هصدا

بهــــــه  به مایرینی شیه کنون ی رو بکنه و به مناسبت آشتیه قال قضیده پس چرا پژمان قول نمهد

ال ا .یدم هم سفارش میر پنیک کیه بار که گارسونه اومد ینبدن؟ اص

ی کرد. با چشمهاش ازش می نگاهشون کردم. پژمان با التماس به السا نگاه می چشمزیر

.یشد زد اما زبونش به قول دادن وا نمی قول گرفتن بشه. با چشم حرف میال خیخواست ب
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یدی؟ ناباور به پژمان نگاه کرد و با بهت گفت: قول نمالسا

 آمپر چسبوند و پریه ثانیک شد که السا تو ی چیدم لحظه نفهمیه فقط نگاش کرد. تو پژمان

 وی از جاش بلند شد و مثل جت رفت سمت خروجیز حرکت تند و تیه حرف با یحرص اما ب

 دنبالش راه افتاد و از دریان من پژمانم بلند شد و السا السا گوی و شوکه یج گیدر برابر چشما

 رفت.یرونب

 کردم.ی رفته اشون نگاه میر و منگ به مسیج بدبخت گمن

 گرد وی. با چشمهایز رو مید من و السا رو آورد و چی موقع گارسون اومد و سفارشاهمون

 اسپرسو.یک کوچی مونده بودم به فنجونایرهبهت زده خ

 وار و منگ گفتم: السا... السا...زمزمه

 بلند السا رو صدا کردم.ی از جام بلند شدم و با صدایهو

: الســـــــــــا ...من

 حرصمی نبود. با همه ی ایگه و مستأصل بودم که حواسم به حضور شخص دی عصباونقدر

ی خدا بگم چیست؟ دختر. من که بهت گفتم پول همرام نیری بمیهمراه بغض و ناله گفتم: ا

.یرش پس بگیا بیم کار. آقا ما غلط کردی خوام چیکارت نکنه. من کوفت بخورم اسپرسو م

 داده بود نگاه کردم.یه که گارسون بهش تکیشخونی التماس به پبا

 ممکنه کارت خون داشته باشن؟یعنی جد سادات یا گشتم. با خودم آروم گفتم: ی راه حل مدنبال

 ظرف شستنی کنم حداقل برای مینا ایز عزی روستاید تا شمع نظر س5 ممکنه کار کنه؟ یعنی

 دارم.یت حساسیی ظرفشویعبهم دستکش بدن من به ما
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 که روی و بهت زده به پسر مو قشنگیدم مثل جن زده ها از جام پری بلندی خنده ی صدابا

 شدم.یره جلوم نشسته بود خیصندل

.یدم ترسیری زهر بگای

 نشسته؟ینجا ای از کین ایره آرام بمی .... الههـــــــــــــــی

 کهیی اون طلسم های همهیشد می باشه؟ چیده ممکنه نشنیعنی کردم. ی التماس نگاش مبا

 دست همهیه ورد و حرکت یه تونستم با ی داشتن و میت ترسوندم واقعی رو میاباهاشون سون

 کردم.ی بشر پاک مین که گفتم و از ذهن ایی چرت و پرتای

یشه کنم از ذهنش پاک شه. امتحان که می کاریه کردم با تمرکز ی کردم و سعیز و رچشمهام

کرد.

 تمرکز ویعنی یه؟ علمت خوبین مونده بود رو من. ایره اش قطع شده بود و نگاهش خخنده

 کنه؟ تلشم جواب داد؟ی داره کار میمفراموش

 مهمون من.ین: بشآیدین

ی نشون بدم. بی چه عکس العملید االن بایدونستم. شونه هام افتاد. نمید... بادم خوابزرشک

 افته.ی ابروهام خط بین کردم که باعث شد بیظی اخم غلیاراخت

 و موهاش و از رو صورتش کنار زد.ید کشیشونیش به پی دستآیدین

 که تای کنم به شرطی گفت: من حساب می و سردی جدی من و با صدایشونی کرد رو پزوم

.ی تموم بشه جواب سواالتم و بدیکت که قهوه و کیوقت
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 انداختم.یشخون به پی نگاهیه خواست بپرسه. برگشتم و دوباره ی می نگاش کردم. چمشکوک

ید مونده ، بای ام بود. تا آخر ماه کل18 کارت خون داشته باشه ها. امروز چندم بود؟ ممکنه

 کردم.ی میریتپولهام و مد

یشد؟ با کلس چقدر می جاین تو ایک کیه دوتا اسپرسو و یعنی

 چونه امو خاروندم.یر انگشت اشاره ام زبا

 کرد و منتظر بود.ی نگام میره همچنان خآیدین

 تفاوت گفت: ظارهاا جوابی شد و پاش و انداخت رو پاش و بینه دست به سید منو که دی دلدو

 دستکشینجاها بگم ای ولی من و دادن سخت تر از ظرف شستنه باشه... هر جور راحتیسواال

ندارنا....

 کنسله.یی دستکش ظرفشوی نشستم. بیع گفت سرینو اتا

 و با اخم نگاش کردم.جدی

یکرد. همون جور که نگام میز دستش و کج گذاشت رو میه برداشت و ی اش و از صندلتکیه

 طور.ین همیکم و گذاشت جلوم. کید کشیز می اسپرسو رو روی از فنجونایکی

 توش و همش زد و برش داشت ویخت قاشق شکر ریه خودش. ی و گذاشت جلوی بعدفنجون

 قلوپ ازش خورد.یهآروم مزه مزه اش کرد و 

یکنی؟ اخم میشه هوا گفت: چرا همی و بیز و گذاشت رو مفنجون
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 اخمام باز و چشمهام گرد شد.شوکه

 اخمو. فضول کچل.یگه بهم میت تربی بهم بر خورده بود. بیکمم

 کار نباشه. همون جور که بایدر کردم اخمی که ممکن بود سعیی و بردم باال و تا جاابروهام

.یکنم ابروهام تو هم گره نخوره گفتم: من اخم نمیکردم تلش میتجد

 قاشق شکر تو قهوه امیه ازش ید تفاوت نشون بدم. به تقلی کردم خودمو نسبت به حرفش بسعی

 و همش زدم و فنجون و بردم به لبم.یختمر

 کردم.ی و تک سرفه ایرون قهوه رفت تو دهنم چشمهام زد بی مزه تا

 زهر هلهل. چرا انقدر تلخ بود؟یا قهوه بود این

 توید موقع غذا خوردن نبایفهمه نمیت تربی. بیکرد داشت برو بر نگام میدین بلند کردم. آسرمو

 نگاه کنه.یحلق کس

 و به قهوه اش نگاه کرد.یین با چشم غره نگاش کردم تا از رو رفت و سرش و انداخت پاانقدر

 و چند تا از توشونیز می روی دست بردم سمت دستمال هایعاز اون که مطمئن شدم سر

 متوجه نشهی که کسی در آوردم و آروم جوریکمبرداشتم تند بردم سمت دهنم و زبونم و 

 مونده رو زبونم پاک بشن.ی بد مزه ی قهوه ی به زبونم که دونه هایدم کشیز ریزدستمال و ر

 قاشقش ویه خودمون برم که ی چه بدم هستن. اه اه حالم بهم خورد. قربون قهوه هاکثافتا

. انقدرم خوش مزه است که نگو.یکنیم شکر درستش می گنده آب و با کلیوان لیه تو یریزیم

 هم هست.یمجان
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.یکنه لبخند نصفه نگام میه داره با یدین آیدم بلند کردم دسرمو

 ابرو انداخت باال و گفت: که اخمیه تر بشه و با کنایق اخم کردم که باعث شد لبخندش عمبهش

.یکنینم

یده فایگه خوش اخلق نشون دادن دی. تلش برایستم بگم اهل اخم نیگه دیتونستم دادم. نموا

نداشت. دست از انکار برداشتم.

.یاد زیلی. اونم خیکنم نگاش کردم و گفتم: چرا اخم مجدی

 بپرسم چرا؟یشه ابروشو داد باال و گفت: میه

 و سرمو چرخوندم. دوباره نگاش کردم.یدم کشیقی عمنفس

 جور دفاعه. محافظته.یه: چون من

ی؟ در برابر چی؟ کرد و متمرکز گفت: چه جور دفاعیزی راخم

.ی نه، در برابر کی گفتم: در برابر چیمکث نگاش کردم. بعد کمدقیق

 نگام کرد. بچه فضول.مشتاق

 جامعه اگهین ناجور. تو ای: در برابر همه. در برابر آدم ها و نگاه ها. در برابر فکرهامن

اخلیگن می اگه مهربون باشی اکه بخندیخوش اخلق باش ی هر جوری هر کی ساده ایگن می 

 خودش و بهتیخندی مینه پسر ببیه. یزنن و آخرشم بهت ضربه میکنهکه بخواد باهات رفتار م

 بهت تا اگه شد ازت استفاده کنه.یچسبونه خودش و می مهربونینه دختر ببیه. یکنه میکنزد

 حساب کاریری بهشون چشم غره می وقتیکنی نگاهشون می جدی وقتیکنی، اخم می وقتیول
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 بعدی عبور ازش و ندی اجازه ی احدیج و به هی بکشیوار خودت دی جلوی. وقتیاددستشون م

 حاال هریشی می براشون نامرعیبیننت، نمیگه که دیی تا جایشن میالت خی و بیشن خسته میکم

.یافتی میت از اهمیبیننت، نمیگه دی، باشیدن قابل ندیرچقدرم که بزرگ و غ

 شدن؟یده خوبه؟ ندین اش و خاروند و گفت: اچونه

 پوچتی... گاهی گاهی ولیاست تو دنیزی بهتر از هر چی پوزخند تلخ زدم و گفتم: گاهیه

.ی دفاعت بهتر باشه تنها تری. چون هر چیکنهم

یخندی؟: و چرا نمآیدین

 بخندم؟ی نگاش کردم و گفتم: به چیم زدم و آروم و ملی زهر خندبازم

...ی... زندگیا.. به دنیز: به همه چآیدین

 بود.ی و چقدر حرفهاش شعاریزد کردم. چقدر سر خوش می خنده اتک

ال مگهیخندی؟ می که گفتینایی نگاش کردم و با همون لبخندم گفتم: شما خودت به ادقیق  اص

یم؟ بهش بخندیم برامون گذاشتن که بتونیزی چی و زندگیادن

 بهید امیه دانشگاه بود که تموم شد. ی درس و دانشگاه و دوستایه که رفت. یم داشتی بچگیه

ی برای کسیه. یم که نداریخواستیم کار پر درآمد میه مورد علقه و کار بود که فنا شد. یرشته 

یم؟ بخندید بای به چی بگیشه. حاال میست تکون دادم) اونم نی ( سرییاتنها

 نگام کرد. زل زد تو چشمهام.دقیق
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 توشونیچی هیکنم نگاشون مینه عمره خودم تو آیه یاری؟ در بیخوای می چشمها چین ای تواز

.یستن

ید داره. انگار رفته بود تو بحر حرفهام. شای نگاش کردم اما نتونستم بفهمم نگاهش چه معنیکم

 اما حواسش بهم نبود.یکردبهم نگاه م

ی بدبختیشه قهوه مین مثل ایمون زندگی تلخ. گاهی. نگاهم رفت به اسپرسویین انداختم پاسرمو

 ببره.ین که ته مونده هاشم از بی دهنت و پاک کنی دستمالیچ با هیتونی که نمینها

 نگاه کردم. هنوز زوم چشمهام بود.یدین به آی چشمزیر

 از اون طرف آروم دستم و بردمیره بشم بهش که نگاهش و از صورتم نگیره کردم خسعی

 خودم.ی جلویدمشسمت ظرف شکر و کش

 توش.یزم جا نداشت شکر بری فنجون فسقلیگه قاشق، دو قاشق، سه قاشق، دیه

 تند تند همش زدم و دوباره بردمش دم دهنم.سریع

 تو فنجون امایکردم که تو دهنم بود و تف می قلوپیه چقدر کوفته. انقده دوست داشتم اون باه

.یاورد پسره داشت چشمام و در مین ایشدنم

 اخم کردم که باعث شد لبخند بزنه. سرش و به چپ و راست تکون داد.دوباره

 ازیا تف نکن یعنی فکر تو ذهن منو خونده بود که سر تکون داد که یدم لحظه موندم. نفهمیه

 نخورش.یتونی حرکت و رفت که بگه تو که نمین صورت من ایمدل جمع شدگ

.یدم قهوه، من که پولش و نمیال خبی
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 اما تند تندیز ریز و ریک تلخش نصف کی بردن مزه ین از بی زور قهوه رو خوردم و برابه

فرو کردم تو دهنم...

 لبخند کج داشتیه و با ی صندلی داده بود به پشتیه تکینه کردم. دست به سینگاش چشمزیر

 جور نگاه ها معذب بودم.ین ایر. زیکرد میموارس

 گشادیکم شماست ی برایدونستم. میخواست السا می لباس و براین پژمان ایکردم: فکر مآیدین

.یخریدمتر م

 گرد اخم کردم و همزمان چشم غرهی با چشمهایخت بهم ریستمم. هول شدم. سید پریهو رنگم

یر پق زد زیهو زد و یقی پسره لبخند عمین ترسناک شدم اما ایلیرفتم. خودم حس کردم خ

خنده.

 مونده بود کهین شانس مزخرفم. همین خجالت بکشم. خاک تو سرم با ای چه جورنمیدونستم

 بهم بگه چاق.ینما

یقهی چقدر لباسه قشنگه نگو سلیگم کرد. میثیتم حی چه بین لباس از السا گرفتما ببیه بار من یه

.یابیش با اون همسریقه بوده نه پژمان کج سلینا

 دختره روین عاشق السا شد وگرنه ای خدا رو صد هزار مرتبه شکر که پژمان از بچگولی

 ما؟یبستیم می کیش ریخب

.یاد بهت میلی خی آبی جلو و آروم گفت: ولید خنده که شد آروم گرفت. خودش و کشسیر

ال تو ایزی فرصت نکردم چی شدم. حتشوکه ید جور مواقع باین بگم چون از جاش بلند شد. اص

 گفت؟یزیچ
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 ویکم کی یه کردم بقی برگرده با وجود شوکه بودن سعینکه رفت حساب کرد و تا قبل اآیدین

 نشه.یل و میفبخورم که ح

یم؟: برآیدین

.یم تکون دادم و از جام بلند شدم و گفتم: برسری

یم نمرده بودیم شر شر بارون دهنم باز موند. ما فقط تو کافه بودیدن با دیم اومدیرون در که باز

یدم؟ بارون و نشنیکه، پس چرا صدا

 برمی انقدر حواسم پرت شده بود؟ حاال چه جوریعنی انداختم. یدین به آی چشمیر نگاه زیه

خونه؟

.یومدم میزی چینی ماشی با موتوریزاره پژمان قالم میدونستم گرفته. اگه می: چه بارونآیدین

.یچاره بیشد موهات خراب میشدی میس. خوب خینه مونده بود تو بارون رو موتور بشهمین

پسره تخته اشم کمه ها.

.یریم بگین ماشیتونیم میابون سر خیم: برسآیدین

 خوب.یشه خراب میشمم آرایشن، فر میشه میس موهام خیاد بخوره تو سرم بارون بماشین

 و با غصه به بارون نگاه کردم.یستادم بون ایه در تو سای تو بارون اما من جلویید دوخودش

 و برگشت نگام کرد.یساد قدم رفت و اچند
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یای؟: نمآیدین

 جلوم.ی موهای و از رو دوشم برداشتم و گرفتم رویفم. کیدم و ناراحت کشیق نفس عمیه

.یشم میثیت حی جلو فر بشه بین. ایشن نمیده بشن فر بشن دیس خیهاپشت

 ام و به خدا سپردم و زدم تو دل بارون.یافه و قیخت بسم ال... گفتم و خودم و ریه

 سریکم یر مخصوصاا که مسیرفتم پسره مین پاشه دار مثل اردک دنبال ای با اون کفشهایعنی

ی، که بهش گاز بدینی مثل ماشیشه میاد با هر قدم سرعتم زیکردم حس میس، بود و خیینیپا

 گرفتیش که آسمونم باهامون شوخیم بودیینی سر پایهر آن منتظر بودم ترمز ببرم. وسطا

.ید آسمون تپیهو شد و قی رعد و برینهمچ

 سرعتم گرفته بود.ین بودا. شلنگ وا کرده بودن. همچبارونی

یعنی و خراب کنه. یم هم که ما در امان نگه داشته بودیی ذره مویه ین همیخواست خدا میعنی

 خدا هم اعلم کرده بود.یومده نیکی به من یدنخوشگل کردن و به خود رس

 کهی. چشمم خورد به دختر و پسریریم بگین ماشیتونستیم و می اصلیابون به خیدیم رسباالخره

 بود.یستاده پاشون ای جلوینم ماشیه بودن و از قضا یده رسیابونقبل ما کنار خ

 و در و باز کرد و رو به پسره گفت: داداش شرمنده اگهید پریدین پسره بره در و باز کنه آتا

 بهم خوردهیپش بارون گرفته خانومم تی عروسیم بریخوایم میریم و بگین ماشین ما ایناجازه بد

.یمحاال داستان دار

.یستاد شوکه تو جام اون سمت جوب امن

 من خانمم؟ی؟ عروسیم بریخوایم مما
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 گفتی آخیه من دختره ناراحت ی یافه و قیپ تیدن پسره هر دو همزمان برگشتن و با ددختر،

 خانمش داغون شد که.یچاره برن بین با ماشیناو رو به پسره گفت: مهرداد بزار ا

 خودم کردم.ی نگاه به سرتا پایه

 انقدر افتضاح شده بودم؟یعنی

یای؟: خانم نمآیدین

 کردم. با سر اشاره کرد.نگاش

 ور رفتم، از اونین از ای بود. هیق و عمیض عریلی از رو جوب رد شم اما جوبش خخواستم

ین کرد اما با ایسک ریشد میزی، چیه پام بود ی کتونیه که رد بشم. اگه یشه نمیدمور رفتم د

.یشد میز که داشت پر آب و لبری بخوره پرت شم تو اعماق جوبیچ بدتر پام پیترسیدمکفشا م

یای؟: پس چرا نمآیدین

 کردمی رو هم فشرده سعی بهم و با دندوناید. ابروهام مستأصل چسبیخورد حرص مداشت

نامحسوس حرف بزنم.

.یقه: جوبش عممن

 اون سمت جوب ویدم حرکت کشیه و با ید و برام گردوند و اومد سمتم و بازوم و چسبچشماش

.ین بازوم و ول کنه رو به دختر، پسره تشکر کرد و من و انداخت تو ماشینکهبدون ا

 شعور انگار گوسفند پرت کرد صندوق عقب.بی
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....یدین گفت: آیفی ظری صدایه سوار بشه که خواست

ی آخه صدایکنه داره صداش می کینم کله کردم ببیع برگرده سمت صدا من سریدین آینکه اقبل

 دختر بود.یه و ملوس یفظر

 بود و بایستاده جمع و جور اون سمت جوب ای یزه میزه دختر ریه برگشت سمت صدا. آیدینم

.یکرد نگاه میدین به آیقتعجب و لبخند عم

ال فکرشم نمیی؟ تویدین: آدختره  همراهته؟یه دختره کین اینم. ببینمت ببینجا ایکردم اص

یدم خودم و کشیع روم سرینه بشیاد داره میدیم که دیه عکس العملش چینم ببیدین سمت آبرگشتم

 وقت له نشم.یه که یته صندل

 بهی نگاهیم نین تفاوت بدون کوچکتری و در و بست و بین نشست تو ماشیظ اخم غلیه با

دختره به راننده گفت حرکت کنه.

 کلم هم حرف نزد و اخمهاشم وا نکرد.یک به خونه یدن تا رسیگه و گفت و دآدرس

یاد به منم یخواست و میزد تازه داشت لبخند میخت؟ بدبخت و بهم رین بود که ای دختره کاین

ال برام کلس خنده گذاشته بود. بده. اص

.یم شدیاده سر کوچه و پول و حساب کرد و پرسیدیم

 برگرده بزنتم.یهو یترسیدم. اونقدر تو خودش بود که میومدم قدم عقب تر از اون راه میه

یه یر در خونه سر به زی حرف رفت تو و منم دنبالش. جلوی انداخت و بید دم خونه. کلرسیدیم

تشکر کردم.
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 حرف از کنارم رد شد و رفت.ی باشه چون بیده نکنم شنفکر

ین. در باز شد و خروج همزمان آرمیدم داد شنی داد و بی برم تو خونه که صداخواستم

 شد.یکی مامان یغ با جیعصبان

 شده؟ی دهن باز گفتم: چبا

.یین کبود شده هلم داد و از پله ها رفت پایظ، جوابم و بده با اخم غلینکه ابدون

.یکرد تو خونه. مامان بابا رو صدا مییدم دوهول

یکرد غش کرده بود و مامان سرش و تو بغل گرفته بود و صداش مین بابا که رو زمیدن دبا

 سمتشون.ییدمنگران دو

یکنه خاک بر سر شدم. چشماش و باز نمیدی: دیگفت تو سرش و میزد دست میه با مامان

 بهش واردی. بابا فشار خون داشت احتماال فشار عصبیکرد نمی حرکتی رو تکون دادم ولبابا

شده بود. قلبشم مشکل داشت.

بمرد؟ی شدی: عماد .. عماد جان چشمات و باز کن چمامان  تو 

 اورژانس و گرفتم. آدرس دادم و تلفن و قطع کردم. دوبارهی شماره یع سمت تلفن و سردوییدم

. مختصر بهشیمارستانه کجاست و اون گفت بیدم شراره و گرفتم با هول ازش پرسیشماره 

.یمارستان بیاریمش میمگفتم بابا حالش بد شده و دار
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 آب و به خوردشیکرد می آب به دست کنار بابا نشسته بود و سعیوان لیدین سمت بابا. آبرگشتم

بده.

 اومده بود تو؟ی کین بهم انداخت. ای و بلند کرد و نگاه ثابتسرش

 ازش برداشتم و دوباره زانو زدم کنار بابا.چشم

 رفتیدین. آیکرد و گله میگفت میراه بد و بین و زمان و آرمین و به زمیکرد مدام ناله ممامان

 ربع بعد آمبوالنسیک باال. حدود یارتشون بیع اومد سریتو کوچه منتظر آمبلنس بمونه تا وقت

.یدادم میوند مرده و زنده اشونو تو دلم پیکرد میر دیگه دیکم. یدرس

 مواردی برایشه که همی مقدار پولیه کشوم ی کنن رفتم تو اتاق و از توینه اونا بابا رو معاتا

 نبود تو کارتم پول داشتم.یاد و برداشتم. زیداشتم نگه میاضطرار

یشد؟ رو اعصابم. چرا ساکت نمیرفت کردن مامان می تو دهنم بود اما گلگقلبم

هن آیدم رفت تو هم. نفهمیشتر باخمهام  مامان و آرومیکرد می شد که سعیداش از کجا پیدین ماما

.یداشت بده حداقل مامان و از تو دست و پا بر میرشکنه. خدا خ

 آمپول فشار زد که فشارش ویه کرد و فشارش و گرفت و همون جا بهش ینه بابا رو معادکتر

 هم براش گذاشتن.ی زبونیر قرص زیه باال بود. یلی. ظاهراا فشارش خیین پایارهب

 برانکارد خوابوندن و بردنش توی. بابا رو رویمارستان بیم رفتی مید چکاپ قلبش بابرای

آمبوالنس.
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 بمونینجا کردم و گفتم: مامان جان شما ایمارستان بیاد حاضر شه بیرفت به مامان که مرو

 اومدن بهشونینا فقط اگه السا ایا شهر و خبر کنیری هم دستت نگی. گوشی کن آروم باشیسع

 نگو که نگران بشن.ی جوری ولیم رفتیمارستانبگو ب

 که نذاشتم. سپردمش دست مژگان خانم.یاد بیخواست به زور ممامان

 من همراه آمبوالنس برم.ید: بزارآیدین

 ممنون.یرم گفتم: نه خودم می اخم جدبا

 چقدریدونم. نمیگرفت. سرم درد میکرد ناله میز ریز. بابا ریم آمبوالنس شدم و راه افتادسوار

.ید طول کشیلی اما به نظرم خیمتو راه بود

 شده بود.ی سرم با هم قاطی بابا با ضربات نبضی ناله هاصدای

.یکنن ناله نمیشن، نمیض. باباها که مرینم ببی جورین بابا رو انمیتونستم

 ناله ویشه که خدا علقلش ( عاقل ) کنه. نمیز کار کنه؟ به قول عزی و چین بگم آرومخدا

 به راه راستیا. خدایره پشتش انداخت چون اول و آخر، دودش تو چشم خودمون میننفر

.یم کنی بکن ماها تو آرامش زندگیم کاریه کن. یتشهدا

 استرس....ی...... بیم کنی تا تو آرامش زندگی و آروم کنیمون زندگی تونی .... فقط تو مخدایا

 بره. دوباره شدم همون آرام سرخوش. همونین و بستم و باز کردم تا بغض توش از بچشمهام

ی پاشنه های و با صدایمارستان مدت هر روز سر ساعت اومد بین که تو تموم ایآرام پر انرژ

 اتاق شد و حرف زد.ین وارد ایه با روحیدکفشش سکوت و شکست و پر ام
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 درد و دلهاشی همه ی برایشه که همی گوشی بسته. برای جفت چشمهایه ی زد براحرف

شنوا بوده.

 دلت براشون تنگ نشده؟یری؟ بگی از اهل آبادی خبری خوای معرفت نمی آدم بینم: ببمن

 دل همه برات تنگ شده. همه سلم رسوندن.ی( آرومتر گفتم) ول

ین ای بار توین هزارمی بسته. برای پشت اون پلکهایمونم منتظر میکشم به صورتش مدستی

 دارم.ی آب پرتغال برمیه و یخچال سمت یرم. میشم از جام بلند میدمدت نا ام

. ازینی و ببیای بید بایشه مهرانه داره مامان می: اگه بدونیگم میجان و با هیزنم میقی عملبخند

 کوفتت بشه.یگه کنه می به من نگاه میداا. جدیخوره می مثل چیکنههر طرف داره رشد م

یشه؟ بده که من دلم خنک میلی: خیگم و آرومتر میزنم لبخند شرمنده میه کنم. ی منگاش

 تای الغری اگه دعا کنم همه حامله بشن و چاق بشن و بعد خودشونو بکشن برایشمبدجنس م

یکشیدم؟ میبفهمن من چ

.یشه من دلم خنک می: ولیگم ندازم و می باال می اشونه

 و چشمهاش ویده تفاوت به حضورم به وجودم دراز کشی بهش. چقدر بیشم میره خدوباره

بسته.

ی آه پر سوز پر حسرت نگاش میه کنم و با ی لرزه. سرم و کج می لبم از بغض می گوشه

کنم.

 پاشم روی کنم و می و اشعه میریزم حسم و تو نگاهم می کنار تختش همهیرسم میرم مجلو

 کنم تو دهنم.ی بندم لبهام و جمع می که بفهمه. چشمهام و میدصورتش شا
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.یشونیش رو پینشونم میق عمی بوسه یه و یشم مخم

 صداش موندم....ی چشمهاش بودم بی که بیی روزهاین ای وسعت همهبه

. حسم منتقل شده، آرومم...یشونیشه رو پلبهام

 کوهیگه که دیتوری به مونیشم میره پرونم. وحشت زده خی سوت دستگاه از جا مصدای

..یزنه خط صاف و بوق میه شده یسازهنم

...یزنه مبوق

 سمت زنگ کناریرم میرجه افته شی کنم. آب پرتغال از دستم می هوا رو گم میشه تند منفسهام

.یدمتخت و چند بار فشارش م

 کنم.ی داد پرستارا رو خبر مبا

 کمک کنه.یکی تروخدا

.یزنم تو راهرو داد ممیدوام

 کمک کنه....یکی .... کمـــــــــــــــــــک

 که رو بدنشه...یه و دستگاهیم تو اتاق. سیریزن تا پرستار و دکتر با هم مچند

 مونم.ی زده دهن باز موحشت

.یبنده از اتاق و در و روم میرون بیده هولم میکی
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. زنگ زدم شراره اومد. بابا رو بردن تو اورژانش تایمارستان بیدیم رسی بعد عمرباالخره

یچسبونن میم بابا سی ینه دارن رو سیدم دی. وقتیرنکارهاش و انجام بدن و نوار قلب ازش بگ

یی جورایه ید طاقتش و نداشتم. باینم، ببیتونستم. سپردمش دست شراره، نمیروناز اتاق اومدم ب

 پول.یز و وایش حسابداری. رفتم دنبال کارهایکردم و آروم ممخود

 بود.یده اومد جلوم. تازه رسیدین قدم برداشتم که آچند

 شد؟ی: چآیدین

 و گفتم: بردنش اورژانس.یدم به صورتم کشدستی

یری؟ بهم انداخت و گفت: کجا منگاهی

.ی حسابداریرم حوصله گفتم: می ابرومو خاروندم و بزیر

 و ...یش خواد بزار من برم حساب کنم. بده فی: نمآیدین

.یتونم رفت تو هم. خشک گفتم: خودم میشتر باخمام

 مشغولی برایکی کوچی کارهایه یی وقتهایه و رفتم. یدم نگاش کنم رامو کشیگه دینکه ابدون

.یه کاربردیلیکردن فکر آدم خ

 بابا. کارش هنوز تمومیش. آرومتر شده بودم. برگشتم پید طول کشی ایقه دق10 یش مالکارهای

 کناری صندلی داده بود. رفتم نشستم رویه تکیوار در اتاق به دی رو به رویدیننشده بود. آ

.یدین آی روبه رویوارد

 زنگ خورد. السا بود، جواب دادم.موبایلم
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.یگفت بد مین و به آرمیکرد میه فقط داشت گریگه می چنمیفهمیدم

 شده؟ی: کجام و چید و ازش گرفت و پرسی گوشپژمان

 مامان و السا.یش. بمون خونه پیست که گفتم: نه الزم نیاد بیخواست براش گفتم. ممختصر

.یاره سر خودش بیی بلیه نشه یوونه کن. االن داغه دیدا پینم آرمیتونست

 نداشتم.یگه مستمر السا رو دی هایه سفارشا تلفن و قطع کردم. اعصاب گربعد

 اخمام و بازینکه. بدون ایوار و سرم و چسبوندم به دی صندلی دادم به پشتیه تکینه به سدست

کنم چشمهام و بستم.

 باعثینا ای همه یومد، ام در مینه از تو سی نبودم، استرس داشتم. قلبم داشت از نگرانآروم

 بشه.یشتر بیشونیم پی روی گره یشدم

یکردی؟ اخمین بپرسم االن چرا همچیشه: مآیدین

 تموم شده.یکم حوصله تلخ گفتم: قهوه و کی. بیومد از رو به رو مصداش

 که امروز بهمی همه لطفین. بد حرف زده بودم، اونم بعد ایدم آرومش و شنی خنده صدای

 بودم.یکرده بود. دست خودم نبود عصب

.یدم خورد، صداش و از کنارم شنی تکونصندلی

ی؟ تا جواب بدیرم بگیک برم قهوه و کید بایعنی: آیدین
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 ادب باشم.ی بید گرفتم و چشمهام و باز کردم. نبایوار ام و از دیه و گاز گرفتم. تکلبم

 دوریچوندمش کنار گوشم و با حرص پی آروم کردن خودم دوباره پناه بردم به دسته موبرای

 آرومتر شدم.یچشانگشتام. بعد چند دور پ

 آرامشه.ی بار براین سرم و بلند کنم گفتم: اینکه ابدون

 خونه باباش و اونیومد تو بود و می جای. هر دختری دختر تو االن داغونی؟: آرامش چآیدین

 صداش دویه از زور گرید تا االن باینشست تو آمبوالنس کنارش میمارستان و تا بیدید میجور

.یشدرگه م

 زدم.پوزخندی

یخندی؟ گفت: مسوالی

 چشم از مو و دستمید دور انگشتم بود. نگاهم و که دیچیده پی کردم. چشمش به دسته مونگاش

 شد به چشمهام. سرمو به سمت راست کج کردم.یرهگرفت و خ

 داغونینم آرمیکشه، میغ و جیکنه افروز داغ میکنه، میه بشه؟ السا گری کنم که چیه: گرمن

 کنم مشکلیه من گریست، به خودش نیچکی که هیت موقعین. تو ایره مامان از حال میکنه،م

یشه؟حل م

 برهی بازی کولی بیه گری باشه که بید بایکی وسط ین... ایشه تکون دادم و گفتم: نه نمسری

 فقطیه اوضاع و آروم کنه. گری چه جوریخت تو سرش ریشه می چه خاکینهدنبال کارا بره بب

.یکنهبدترش م
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ی نداره خودش و قوی کنه وقتیه تونه بلند بلند گری گاه داره میه تکی دلم گفتم: "آدم وقتتو

 گاه."یه تا بشه تکیکنهم

 چرا تو؟ی: ولآیدین

 زدم.پوزخندی

 کنن.یه بتونن بهش تکیه باشه تا بقی قوید بایکی: من

 چرا تو؟یدم: هنوز نفهمآیدین

 و چشمهام و بستم.یوار ام و دادم به دیه شدم و تکینه دست به سدوباره

. باالخره تو هری باشی که قویگیری میاد ی گفتم: انقدر سوال نپرس، اگه مجبور باشآروم

 السا هم قدرتش و گذاشتهیست، کنن. افروز که نیه بهش تکیه باشه که بقید بایکی یخونه ا

 گرم باشه که بهیکی دلشون به ید بایرزن مرد و پیر پین. ایده زور نشون مینم پژمان، آرمیبرا

 نه؟یا یاد خودش و ببازه بتونه از پس کارها بر بینکهاز بدون ایوقت ن

: و اخمت؟آیدین

 نشون بده.ی داشته باشه که خودش و آروم کنه و قویزی چیه ید: اون آدمم بامن

 سکوت....و

یمارستان بی اما صدایرم پشت پلکهام آرامش بگیکی تو تاریکردم می. سعید نپرسی سوالدیگه

.یزاشت پرستارها و دکترها نمیجو پ
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 خونه.یم بابا رو ببریتونیم مرتبه و میز گذشت تا شراره اومد و گفت همه چی ساعتیم نیه

.یرون بدم بی ساعت پر استرس تونستم نفسم و از سر آسودگیک بعد باالخره

 نگاه آروم.یه لبش بود با ی گوشه یک لبخند کوچیه نگام کرد. آیدین

 زدم.یز لبخند ریه یار اختبی

 باباشین با ماشیدین. آیرون بیم و رفتم تو اتاق بابا. کمکش کردم و اومدیین و انداختم پاسرم

 خونه.یماومده بود. با همون هم برگشت

 ازش تشکر کرد.ی کرد و بابا هم کلی در خونه امون از ما خداحافظی جلوآیدین

 بودن.یخته شروع شد. اعصابم و بهم ریها هندیلم خونه دوباره فتو

 السا و افروز و مامان، بابا رو رد کردم و بردمش تو اتاقش تای زاریه و داد و گریغ جین باز

استراحت کنه.

 تویشد انگار طلبکاره اما میکرد به همه نگاه میی برگشته بود خونه. درسته که با پرروآرمین

.یکرد بود و به بابا نگاه میستاده گوشه ایه. ید و دیچشمهاش نگران

.یکرد متهمش میز ریه افروزم

بجرین با ایفهمه خنگ نمی دختره ی من عصبیگفتن رو به منم مینا. ایکنه میش حرفهاش بدتر 

مصرتر م .یشدمتر و م
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. رفتم تو اتاق و لباسهام و عوض کردمی خانوادگی دعوای پاینم تر از اون بودم که بشداغون

و ولو شدم رو تخت.

.ی سنتیقی موسی و زدم بهش و تو سرم پر شد از صدایم و در آوردم. هندزفرگوشیم

... آرامش.....یت.... در نهاو

 توجه بهی انداختم و بی تو کوچه. به چپ و راست نگاهییدم تو پله ها تنم کردم و دومانتومو

.یابون سمت سر خییدم بودن با قدرت دویرون وقت شب بین که ایچند تا عابر

 کجاست؟ین گفت آرمشهرام

.یچید شهرام تو سرم پصدای

 داره با چند تا پسر بزرگتر ازیابون کوچه باال تر اون سمت خیه ین: آرام خانم آرمشهرام

.یاد کوتاهم نمیاد از پسشون بر نمیی تنهاین خطرناکی آدم هایکنهخودش دعوا م

 از دعواش با بابا و اونی. سه هفته ایم روز نسبتاا خوب داشته باشیه یزاره پسر نمین ایعنی

ین ای کرد کمتر به پر و پای آرومتر شده بود کمتر بحث میکم چند وقت ین گذره. ایافتضاح م

.یچید پیو اون م

. سر اون پر بادهی خامیال. چه خیره تونه آروم بگی پسر مین کردم ای تو سرم که فکر مخاک

.یشه نمیحاال حاال ها هم خال

ینا شراره و میات تونم از جفنگی و قشنگ میشینیم بودم گفتم با بچه ها میل امروز که تعطیه

لذت ببرم.
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 من کوفته، حرامه.ی برالذت

هل  شب وین رد شدم. تو ایابون. با عجله از خیافته باز شده امو با دست سفت گرفتم تا نشا

 سره رویه دستشون و یدنم کردن با دی حرکت میابون که با سرعت تو خینی چند تا ماشیخلوت

 کردن.ین مزیبا سره با الفاظ زیهبوق گذاشتن و مطمئنم روحمو 

.یومد بود که خودش نیده انقدر ترسی که شهرام آدرس داده بود. طفلیی جایابون سمت خدوییدم

.ید رسی به گوش میفی ضعی سر و صدایه

.یض عری تو کوچه پیچیدم

.یزدنش و میکی که افتاده بودن رو سر یدم نور کم چراغ سر کوچه چند تا پسر گنده رو دتو

 در رفتن عربدهیا چرا عوض خفه شدن یفهمیدماون بدبختم کتک خورش خوب بود منتها نم

بجریگه دی و اونایکشید و خط و نشون میزدم  بزننش.یشتر کرد تا بی می رو بدتر 

 بود.یابونیا غول بین ای بدبخت تو دست و پاین آرمالهــــــــــــــی

 لحظه متوقفشون کرد.یک ی که برایدم کشی. از همون جا نعره اایستادم

 کثافتا...ید بدبخت و کشتید،: ولش کنمن

ال ولش نکنیکی .یم بچه پررو رو ادب کنین اید بایشه؟ می چیم از پسرا گفت: مث

 حق نداره بزنه.ی خودمون کسیر داداش منو غی پرروئه ولیدونم که خودمم ماونو

 کنه نکبت.یتت حرص گفتم: برو خودت و ادب کن که ننت نتونسته تربپر
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ین به ادب شدن دارم تا ایاز نیشتر لحظه حس کردم خودم بیه براق شد سمتم که ین همچپسره

جوون رعنا.

ی؟ بکنی خوای کار می جوجه چی توینیم ببیکنیم: ولش نمپسر

ی. ولیدید میزه میزه ابعاد در حد جوجه رین منو با اینکه لحظه خوشحال شدم از ایه برای

 اخم کردم و بهش چشم غره رفتم.یعسر

.یارم سرت میی چه بلینی و گفتم: ولش نکن تا ببید دهنم پراز

 دماغ شکوندن بهیه دعوام یت هم اهل دعوا نبودم نهایاد زی نبودم از طرفی کتک خورآدم

 کلسییر بود که منجربه تغیی مدرسه تو سال اول ابتدایزخاطر اصابت سر مبارک دوستم با م

ی شوخی با کسیا اگه دعوا کردم یدم شد و بعهد اون فهمیلیتو همون روز اول سال اول تحص

.یاد بید اگه زدم خون نبایا یز به مزنمکردم سرش و ن

 از پسشون بریی کتک و کلفت تر از اون بودن که من درشت تو دخترا تنهایلی پسرا خین ااما

.یامب

یدونم برسم نمیابونی تا غول ب4 اومدم تا به خدمت ی فکر کرده بودم که دست خالی خودم چبا

 قلنبه شده بود.یادی اون موقع حس خواهرانه ام زیادمهفقط 

 سرم ویع اومد سمتم، سریم رو کم کنی بهم زد و برای که پوزخند گشادی پسریدن دبا

 دستم بلکم از اونیرم من بگیشه میدا پی سنگی، کلنگیلی، بی، چوبینمچرخوندم به اطراف تا بب

 نه.یا یادبترسه و ن
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ی کوچه یزترین تو تمیومد مید باین آرمیکر در و پی شهر بین شانس مزخرف من تو ااز

.یزه سنگ ریه از یغ کرد. دریکشور دعوا م

 کرد و من مونده بودم با لگدی بودم و پسره هم خوشگل صدام مین جسم سنگیه دنبال کماکان

 دادم. را دستی میح و ترجی با مشت. اما خودم گاز و مو کشیا یرم گیبزنمش بهتر جواب م

تر بود.

یه آباژوره نصفه نابود که کنار در یه و تخته و یر لحظه چشمم خورد به چند تا تیک برای

ی دسترسید خودم بای پسره جلویدن برام روشن شد اما با دیدی گذاشته بودن. نور امیخونه ا

 کردم.ی تخته رو به بعد موکول میربه اون ت

ی کرد به شدت حس کوتوله ی بود و از باال بهم نگاه میستاده اینه به سینه که جلوم سپسره

 کرد.یکوچولو بودن و بهم القا م

ی؟ کار کنی چی خوای به کمر شد و از باال نگام کرد و گفت: حاال مدست

 متنفر بودم.ی قلدر از خود راضی آدمهاین نگاش کردم. از ای سر بلند کردم و چپکخونسرد

 خواستن.یواقعاا ادب کردن م

.یزد اون لبخند مشمئز کننده اشون حالم و بهم ممخصوصاا

 صدام گفتم: برو کنار.ین نگاش کردم و با سردتریکم

ییر تغیکترین زد که باعث شد دستم خود به خود حرکت کنه. بدون کوچیی پر صداپوزخند

 غول و البتهین ای شد به شکم عضلنیده هوا کوبی پتک مشت شد و بیه دستم مثل یتیوضع

 شد.یر هوا بود کار خودش و کرد و غافلگی تر و چون بیین پاید شایکم
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 خم شد.ی گفت و کمی آخیه و گذاشت رو شکمش و دستش

 از کنارش رد شدم و آروم گفتم: من که گفتم برو کنار.یخ تفاوت و بی

 کردن.ی و به ما دوتا نگاه میدن کشین خم شدن پسر دوستاش هم دست از کتک زدن آرمبا

 ولو و به خودشین بکشه. صورتش پر خون بود و رو زمی نفسیه ین رو شکر گذاشتن آرمخدا

.یچید پیم

 برام گارد گرفته بودن.پسرا

ی اگه پای حرفهام ولین بلدم؟ نه جانم من بوقتر از ایزی چیی تکواندویا کاراته ین فکر کردچیه

 و ناخنام بلند تر و برنده تر از هریری تر از هر شیز افته دندونام تیدفاع از خانواده ام وسط ب

.یهعقاب

 هم متوجه نشن کهینا ای رفتم سمت آباژور تا برش دارم و از طرفی آروم و با تمرکز مداشتم

 نعره از پشت سرم بلند شد و همزمان چند تا اتفاق با هم افتاد.یه

 محکم خورد تو صورتم و بایزی چیه حرکت چرخوندم و یه نشست رو شونه ام و با ی دستیه

.ینقدرت پرتم کرد دو متر عقب تر و افتادم رو زم

 شده.یر سرازینیم کردم آب بی محس

 دلم بزارم.ی اومدن و کجاینی آب بی بازیر واگیر هاگیون وسط مین احاال
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 ذره دو ذره نبود که.یه که حداقل کتک خوردم آبروم نره اما المصب ینیم به بیدم دستم و کشتند

یز خواستم ضعف نشون بدم. بدتر اخم کردم و تی تو صورتم زده بود اما نمی بد جورینکهبا ا

.یابونی غول بین شدم به ایرهخ

 که بهی بهم و با هر قدم پر حرصید بودم که پسر گندهه سر فحش و کشینیم بیزش آبردرگیر

 کرد.ی بارم میزی چیه یومدسمتم م

 بتونه دست رومیفه ضعیه از مادر زاده نشده که یزنی؟ آشغال من و می عوضی: دختره پسره

بلند کنه.

ال که دست روت بلند کردم مجبورتم کردم جلوم سرپوزخندی  زدم و با اعتماد به نفس گفتم: فع

.یخم کن

 و بعد...ید کشی داد پر حرصکفری

.ید کشی میر رفت و پهلوم به شدت تی میاهی. چشمهام سیاد کردم نفسم باال نمحس

ید آشغاال خودم و داداشم و زده بودن باین. ایارم خواستم کم بی حال شده بودم اما نمبی

 که از جام بلند شم که لگد دوم همین. به زور دستهام و گذاشتم رو زمیدم رسیخدمتشون م

.ین حال ولو شدم رو زمیخورد به همون قسمت پهلوم. ب

 همراه گاز موتور...ی داد بلندصدای

 کهی با کله کاسکت مشکی آشنا بود حتیلی که خی شد به کسیره بازم خیمه حال نی بچشمهای

 سرش بود.یرو

 طرف.یه قلدر زد که پرتش کرد ی به پسره ی رو همون موتور لگداز
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 قدرتم و جمع کنم و فورانی باعث شد همه ین داد پر درد آرمی کردم نفس بکشم و صداسعی

 تو پهلوم از جامیچید که پیری و درد نفسگی حال و سختی بهم کمک کرد که با وجود بینآدرنال

بلند شم.

 به پسرایاپیی کلهش و از رو سرش برداشته بود و با همون کله پر حرص ضربات پآیدین

.یزدم

 ضربهیدین آی مدافع جون گرفته بود و از جاش بلند شده بود و پا به پایدن وسط با دین اآرمینم

.یزدم

 که از درد و حرص تو همی پهلوم بود با اخم های که روی بودم و با دستیستاده وسط اهمون

.یر شمر و خین بی شدم به دعوایرهرفته بود خ

 به اون دست بزن تا دستت و قلم کنم.ی: جرات دارآیدین

 به تنمهیده من که دستهام چسبی؟ چیعنی ی کرد ولی نگاه کردم. به من نگاه میدین حال به آبی

 نکردم.یکار

ی و فرستادم پشت سرشو مشتید حرکت بازومو کشیه دو قدم بلند خودش و رسوند بهم و با با

 بود کهی شدنم ناگهانیده شد. اونقدر حرکتش و کشین نقش زمیکی پشت سرم کرد و یحواله 

 بود.یده نتونستم داد بکشم. با پرت شدنم به پشت سرش نفسم بریحت

 پسره و تند تند مشت کوبوند تو صورتش.ی ینه نشست رو سآیدین

.یزدنش داشتن به قصد کشت می سمتش دو نفریدم بلند شد. چرخین داد آرمصدای
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 تویشتری کردم خون با شدت بی و داغ شدم که حس می صحنه اونقدر عصبانین ایدن دبا

یر سمت تییدم دویادم قدرتم و جمع کردم و بدون توجه به درد زی کرده. همه یدا پیانرگهام جر

 قدرتم کوبوندمش توی و با همه ین آرمیشو تخته ها و آباژور و تو مشتم گرفتم و برگشتم پ

.پسرها از یکیکمر 

ی سمتم و دستهاش و مشت کرد تا بکوبه تو صورتم. دوباره ضربه اید و چرخید کشدادی

محکم تر زدم تو شکمش.

.ی. حقت بود ناکار شدین زد و افتاد رو زمی بار داداین

 که خورده بود ویی کتکهای بر اومده بود و داشت تموم دق و دلیکی خودش از پس اون آرمین

 کرد.ی میسرش خال

ی و میدین از نره غوال رفته بود سراغ آیکی. خاک به سرم یدین چرخوندم سمت آسرمو

 کنه.یرشخواست از پشت غافلگ

. پسره هم آخید رسی که دستم میی سمتش و با آباژور زدم تو کمرش و بازوش و هر جادوییدم

.ی گوشه ایهو اوخ کنان رفت 

 ولوین که رو زمیی مشت آخر و به پسره زد و از روش بلند شد. نفس نفس زنون به پسراآیدین

شده بودن نگاه کردم.

 حرف از کنارم رد شدی بهم انداخت و بیظ اخم غلیه همراه با یق نگاه عمیه اومد جلوم. آیدین

. پر حرص بازوش و گرفت و چرخوندش سمت خودش و گفت: حالتینو رفت سراغ آرم

خوبه؟

 تکون داد.ی سرآرمین
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 دستیدینم بود آیف و لباسهاش کثین و مالین خنگ. آش و الش بود، صورتش خوندروغگوی

 تر بود.یز نداشت فقط لباسهاش تمیکم

یله؟ دعوا تعطیگه و پر حرص گفت: مگه بهت نگفتم دید و گرفت و کشین آرمی بازوآیدین

ی؟مگه قول نداد

ین مخصوصاا که آرمین، تعجب نگاش کردم. دهنم باز مونده بود از مدل حرف زدنش با آرمبا

 شرمنده بود.ی و کمیرسر به ز

 گوشه پرت کردم.یه. آباژورو یم بهم اشاره کرد که برآیدین

 دوریجان االن که از مرکز هی کردم ولی داغ بودم جو زده شده بودم دردم و حس نماولش

.یکشید میر تی کردم پهلوم سوراخه و به طرز بدی حس میشدمم

 دنبالشون راه افتادم.ی مورچه ای ناچار دستم و گرفتم به پهلوم و سلنه سلنه با قدم هابه

 روشنش کنه مثل دوچرخه هلش داد و حرکت کرد.ینکه رفت سمت موتورش و بدون اآیدین

 قرارمونین: ایگفت بود که وسط حرفهاش مدام مین ایب و دعوا کرد و عجین خود خونه آرمتا

نبود.

 شده بود.یر چقدر سر به زین آرمو

 در پارک کرد و از پله ها باال رفت و برگشتی خونه جلوی موتورشو تویدین خونه و آرسیدیم

 زنگ زد.ین آرمیل که موباینکه دوباره بتوپه به آرم
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 نگاه کرد. اونمیدین شرمنده به آیا ترسون بود یدونم نمیی جورایه سرش و بلند کرد و سریع

 و گفت: برو جوابش و بده.ید کشیقیچشمهاش و بست و نفس عم

 برگشت و رفت تو کوچه که حرف بزنه.یع گفت و سریدی ببخشیه آرمینم

 کردم.ی دوتا پسر نگاه مین به حرکات ایچ مات و گمنم

 داد بهیه نشست و تکیق و رفت تو آالچید و چرخید به صورتش کشی و کلفه دستی عصبآیدین

 و چشمهاش و بست.یقستون آالچ

 شکافته بود و خون ازیشونیش کردم. سمت راست پی و تو هم گره کرده بودم و نگاش مدستهام

 بود.ی شده بود. رو گونه اش ورم کرده بود و چونه اشم خونیده صورتش کشیینباال تا پا

 بود.یده چسبیشونیش رو پموهاش

 خورد تا سرش و جابه جا کنه که صورتش از درد جمع شد.ی تکونیه

 رفت.یادم دلم و فشرده کرد. درد خودم از یشونیش شد. اخهم از درهد رو پی کردم ته دلم خالحس

 شرمنده شده بودم که به خاطر برادرم وید چم شده بود، شایدونم چشمهام و ازش گرفتم. نمهول

 داغون شده بود.ی جورینمن ا

 مانتوم فرو کردم و دنبال دستمال گشتم. چند تا دستمال توش بود. با دقتیب دستهام و تو جتند

 باشن آبروم بره.ینگاه کردم که نکنه دماغ

 حرف دستمال وی. هنوز چشمهاش بسته بود. بیستادم رفتم سمتش و جلوش ایزن تمیدم دوقتی

گرفتم سمتش.
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.یرتش که بخواد بگیبینه چشمهاش بسته است دستمال و نمی وقتخوب

 تر شدن اخمش باعث شد صدام خفه بشه و نفسم بندیق باز کردم که صداش کنم اما عمدهن

.یادب

 و پر دردش دستهام و به لرزه انداخت.ی جدی قیافه

 لرزونم جلو رفتن وی دستهایار اختی به صورتش سمت چپش نشستم. بیره مسخ شده ها خمثل

.یش زخمیشونیدستمال و آروم گذاشتم رو پ

ی خورد و سرش و صاف و چشمهاش و باز کرد و نگاهی تماس دستمال با صورتش تکوناز

 شد به من.یرهبه دستمال انداخت و بعد خ

 بردارم انگار مات موندهی چشمهام و از کسیتونستم نمیم بار تو زندگین اولی چرا، برانمیدونم

بودم، خشک شده بودم.

ی چشم از نگاهم جدا کنه دست راستش و باال آورد و دستمال و ازم گرفت، گره ینکه ابدون

 کرد.ی گره به خاطر درد نبود داشت شماتتم مین تر بود. ایقابروهاش عم

 آوردم و گذاشتم رو پام و قفلشون کردم تو هم. سرم و انداختمیین زده از کارم دستم و پاخجالت

 شدم به دستهام.یره و خیینپا

یه ی کردم اونم جلویثیت حی خودم و بی جورین با آبرو ای زندگی بر سرم بعد عمرخاک

 گلیم جو زده شدم حس انسان دوستیهو چرا ی؟ دوست پژمان. اگه بره بهش بگه چیه،همسا

کرد آخه؟ مرده شور منو ببرن خودم راحت شم.
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 عقب بردم وی. شوکه سرم و کمینیم بی اومد جلوی بودم که دستمالیر خودم و فکرم درگبا

صاف نشستم.

 بهم فهموند.ی زبونی بود پسره با زبون بیف دماغم کثینم ورداشته بشم نبین که از رو زمالهی

 و گفت: بزار پاکش کنم.ید خودش و جلو کشی کمآیدین

 کنم.ی میز گفم: نه خودم تمهول

 باشم.یف کردم کثی که خودم حس نمیبه و پشت لبم. عجینی به بیدم پشت دستم و کشسریع

 اونجا کهی بهت گفت بری پر جذبه گفت: تکون نخور بزار کارمو بکنم. کی محکمی صدابا

 بزننت و صورتت و پر خون کنن.ی جورینا

 برگشتم سمتش. صورت منو پر خون کنن؟یع گرد سری چشمهابا

 خون دماغیدی نفهمیعنی لبخند گفت: یه آروم شد. نگاش گرم شد و با یکم ید متعجبم و که دنگاه

 و لبت شکافت؟یشد

 نگاه کردم.یم خونی باز تر شد. دستم و باال آوردم و به دستهاچشمهام

 خودم وی کردم و کمیزی شد به لبم و لبم که سوخت تازه متوجه شدم. اخم ریده که کشدستمال

.یدمعقب کش

 کردم اون وسط به فس فسی اومده بود و من فکر میرون بینیم خون بود که از بین بگو اپس

افتادم.
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 اونم تو اون کوچه که روزیارن؟ و بل سرت میی دختر تنهایه ی اونجا؟ نگفتی: چرا رفتآیدین

روشنشم خلوته چه برسه به شب تارش؟

 افتادم که زنگ خونه رو زدن و رفتم در و باز کردم و شهرام و پشت دری وقتیاد کردم. اخم

ی به کسینکه تو خونه و مانتوم و گرفتم و بدون اییدم فکر دوی که زد. بیی و حرفهایدمخونه د

.یرون بگم از خونه زدم بیزیچ

یی بلیه یدم ترسیست نیش حالیچی هیشه می عصبی دعوا کرده. وقتین: شهرام گفت آرممن

.یاره بیهسر خودش و بق

 شد بهم.براق

 حرص گفت: بله شهرام به منم زنگ زد تو راه خونه بودم و تونستم خودمو به موقع برسونمپر

ی؟ کنی جن .... استغفرا... آخه دختر تو فکرم مید که بایرسیدم تر میراگه د

 اخرش و متوجه شدم.ی ابروم رفت باال. از کل حرفهاش فقط جمله یه لبم کج شد ی گوشه

....یاد زیلی گفتم: آره خیطنت شبا

 نگام کرد.یطونم و متعجب از لحن شگیج

 لبم و به دندون گرفتم.ی و گوشه یین اومد شرمنده سرم و انداختم پایادم و زمان یت موقعیهو

.یم حس شوخ طبعینخاک تو سرم با ا

ی سرفه اید نگاش کنم. نگاهم و که دی چشمیر و مردونه اش باعث شد زیز ری خنده هاصدای

 کرد.یل متمای ایگهکرد و خنده اش و قورت داد و نگاهش و به سمت د
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 مثل برق از سرم رد شد.ی فکریه

 بره؟ی انقدر ازت حساب مین که آرمی کار کردی چینم صاف نشستم و گفتم: ببسریع

 زاره؟ی احترام میست، گفت: بحث حساب نی کرد و جدنگام

یز ریز ریرم و بگیشترم بی خنده ی کردم. اما نتونستم جلوی گرد شد. تک خنده اچشمهام

 تا آروم گرفتم.یدمخند

 کرد.ی نگام مشاکی

ی و برای. کلمه ایرم خودمو بگی نتونستم جلوی ولید، دستم و بلند کردم و گفتم: ببخششرمنده

 که فکر کنم سالهاست فراموش کرده.ی به کار بردینآرم

.ی احترام بخری تونی داره. با زور نمی راهیه یزی: هر چآیدین

.ی کار کردی: تو چیدم سمتش و مشتاق پرسچرخیدم

.یگم ساکت شد و آروم گفت: بعداا مین آرمی پای صدایدن باز کرد تا حرف بزنه اما با شندهن

 آراسته کردم.یبا و با الفاظ زین دلم قدوم پر برکت آرمتو

 خشک گفتی خداحافظیه و سفارش بهش کرد و در آخرم یه دوسه تا توصیدین اومد و آآرمین

 برخورد کرده بود.ی خشک و رسمین با آرمیبو رفت تو ساختمون. عج

 نگفت.یچی و هیین شرمنده و ناراحت سرش و انداخته بود پاآرمینم
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 و رفتم تو خونه.یدم حرف رامو کشی انداختم و بین و سرد به آرمی نگاه شاکیه که رفت آیدین

 کرد وی بارم میزم چ4 یشد داد کنم پررو می خواستم داد و بی بود. می نگاه براش کافینهم

 شرمنده بشه.یکم و لب باد کرده ام باعث بشه یم صورت خونید گرفت. شایجبهه م

 زد تویدنم با دیومد میرون آب به دست از تو آشپزخونه بیوان وارد خونه شدم مامان که لتا

 گفت.ی نسبتاا بلندیی وایهصورتش و 

 همه رو خبری خوای آروم تر. میـــــــش و آروم گفتم: مامان جان هینیم و گذاشتم رو بانگشتم

ی؟کن

ال ی؟ شدیختی رین اومد کنارم و گفت: چرا اتند ی سر و شکل کجا پا شدین دفعه با ایه اص

ی؟ برگشتیختی رین که حاال ایرفت

 خودم نگاه کردم. منظورش کدوم سر و شکل بود؟به

 پام بزرگ بود.ی برایز سا4-3 پام بود که ی نارنجیی دمپایه بودم. یاورده کفشهام و در نهنوز

.ی شال مشکیه و ی سورمه ای مانتویه بنفش و ی شلوار تو خونه یهبا 

 حس حرصیگه. دیدم به صورتم کشی و گاز گرفتم که از درد چشمهام بسته شد. دستلبم

 روش.ینم بود ایده دی پسره من و همه شکلینخوردنم نداشتم ا

ی برگشتی که خونی کار کردی گفت: آرام چی آروم اما پر حرص و نگرانی با صدامامان

خونه؟

 افته.ی بود پس بیک اون نزدیدن اومد تو و مامان با دین موقع در باز شد و آرمهمون

 جواب دادن ندارم.ی و نشونش دادم و گفتم: از گل پسرت بپرس من حوصله آرمین
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 که به مامان داده بودم و دادم و حوله اموی السا همون جوابی تو اتاقم و در برابر سوالهارفتم

گرفتم و رفتم حمام.

ین آرمی ارزن دلم برایه کرد. قد ی خونه کم می شر شر آب از صدای رو شکر صداخدا

 کرد. هنوز افروز مونده بود.ی داد می داشت داد و بیسوخت السا بدجور

 پاهاش قلم بشه زد ناقصمی وجب گنده کبود شده بود. الهیه حمام به پهلوم نگاه کردم. قد تو

کرد. فکرم باعث شد خودم مات بمونم. نکنه واقعاا ناقصم کرده باشه. عروس خوشگل بود زدن

 مامانیری پی من عصای که بودم االنم که ناقص شدم خوب به سلمتیچشمشم کور کردن. تپل

 ندارم.ی ایگه دیی. کارایشمو بابام م

ی انرژی و رفتم تو اتاقم. موهام و با حوله خشک کردم. امروز کلیرون حمام اومدم باز

 داشتم.یت به تقویازسوزونده بودم ن

.یستم نیت زدم نه که تقوی فکر خودم لبخندبه

.یدم کشیرون و بیزم می داره به چپ و راست نگاه کردم. آروم کشوی که قصد دزدی دزدمثل

 کردم و درآوردم و همراهی میم که اونجا قایبهش لبخند زدم. دست بردم و بسته شکلت سنگ

 پنجره. نشستم رو لبه و خواستم پاهام و جمع کنم تو شکمم کهیکتابم بردم و گذاشتم رو لبه 

 حرفها بودم. پاهام و جمع کردم توین تر از ایره اما خید. نفسم و برید کشیر تارهپهلوم دوب

 شکل حسینشکمم و کتابم و باز کردم و گذاشتم رو پام. کتاب خوندن پشت پنجره فقط به هم

 داشت.یخوب

 نداختم.ی دونه شکلت تو دهنم میه خوندم ی خط میه
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هی اومد تو. شی باز شد و السا عصبیهو بردم که در ی لذت مداشتم  تو حلقم وید شکلت پریرین

به سرفه افتادم.

 کرد و پر حرص گفت:ی اخمیه جلوم ی شکلت تو دستم و بسته یدن نگام کرد و با دالسا

 بخور نوش جونت گوشت بشه بچسبه به تنت.ی خواهرینآفر

 رویده که چسبینایی زده اخم کردم و تو دلم گفتم: خدا نکنه گوشت بشه بچسبه به تنم هموحشت

.یکنه مین تونم آب کنم. کثافت نفرینم

. آخهی خوری رو میزا چین خونه ایای باشگاه بعدش میری: اگه به مژگان خانم نگفتم مالسا

ی؟ کنی تا دونه شکلت حرومشون م4 با ی کشی اون همه زحمت میاد نمیفتح

 برم انگشت بکنم تو دهنم باالیشه وجدان گرفتم. ناراحت به شکلتها نگاه کردم. نمعذاب

 پولشونو دادم.ی کلیفه نه حیارمشون؟ب

 که تو دستم بود و برگردوندم تو جعبه اش.ی خوردن شکلت شدم و اونیال خبی

 ترسم آرام.ی تخت نشست و ناراحت گفت: می کنارم لبه السا

 حرف نگاش کردم.بی

.یم بشیمون پشی بکنه که هم ما و هم خودش بدجوری کاریک ین آرمینکه ترسم از ای: مالسا

 داشت بایش پی یقه چند دقین خواهرانش برام جالب بود. انگار نه انگار که همدلسوزی

.یاورد و در مین آرمیگر جیغهاشج
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 نشون بده. توجهش ویاد گرفته بود محبتش و با فریاد زدم و مهربون نگاش کردم. السا لبخندی

.یبا داد و عشقش و با نگران

 بهش زدم و گفتم:ی نگام کرد. لبخند آرامش دهنده این و گذاشتم رو شونه اش. غمگدستم

 بمونه.ی جورین همیشه همیست سنشه قرار نینگران نباش، اقتضا

یدین با آین رفتار آرمییر تغین ایدم نداشتم و تنها امینان نگام کرد. خودمم به حرفم اطمناراحت

 گذاشت.ی که بهش میزیبود و احترام تعجب برانگ

 گفتم: چرا انقدری همراه با ته خنده ایطون شیارم حال و هوا در بین السا رو از اینکه ابرای

 تازه سبز شده بود دو ماه تموم صبح تایبیلش سی وقتیست نیادت مگه یکنی؟ میتخودت و اذ

 ویبیلم " سیگفت شام مدام میا سر صبحونه، ناهار، یدیدشب هر وقت هر کدوممون و که م

 و بزنم...".یبیلمبزنم... س

. انقدر گفت و رویادمه کرد و گفت: آره یدن اون روزا السا هم شروع به خندیادآوری با

 اگهی بکن ولی خوای می شد و گفت برو هر غلطیاعصاب رفت که آخرش بابا عصبان

بکلیبیلتس بکل   شد به من ربط نداره.ی نصفه در اومد و 

 حرفها بود فرداش رفتین پررو تر از ای بود. ولیده چقدر ترسیچاره و گفتم: آره بخندیدم

 بود.یع ضایلی پشت لبش خیوید تا ش4 اون یمزدشون. خدومون

 تونست با اون سری. نمیزد: آره مخصوصاا که دماغشم کنده شده بود و صورتش جوش مالسا

.یاد بیافه و قیس دخترا فیو شکل جلو

ی ساله بود که کل محل م5 ی بچه یه داشت. یاد طرفدار زی از بچگین. آرمیدیم خندبلند

 تریین کوچه پایه ی سوپریه بار از یه تو کوچه ولو بود. یشه بود همیطونشناختنش بس که ش
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اال مسیداز خونه امون خر یرمرد پینم همی خورد برای به اون سمت نمیرم کرده بودم. معمو

.میشناختممغازه دار و ن

یستید؟ نین گفت: شما خواهر آرمید اون تا منو دولی

 و دوست داشتن. مخصوصاا با اونیشناختن و مین کل محل آرمی تعجب کردم که نگو. ولانقدر

هف خوش حالت روشنش که همه یموها  و از مامان به ارث برده بود.یش قشنگی صا

 رفته بود مکه. توینا سالش بود که با مامان ا4 معروف بود. ین مدرسه اشون حاج آرمتو

ی ها که مردای روسرین بلند و ای دشداشه یه که با یمش بودیده دیشه از پشت شیفرودگاه وقت

. چونیدیم داد چقدر بهش خندی و برامون دست تکون میید دوی کنن میعرب سرشون م

 که بدوئه اونم دشداشه رو تا کجا بلند کردهیگذاشت و نمیچید پی پاش مودشداشه بلند بود و ت

 و ازشیش تکون بخورن. تو فرودگاه هم تفنگ اسباب بازیازبود تا پاهاش بتونن به قدر ن

 کردن تا مطمئنیش بار وارس3 معطل شدن. فقط یگرفته بودن و به خاطر همون تفنگ کل

.ی و نه واقعیهشدن اسباب باز

ین که از آرمی بود. هر دو تو خاطرات قشنگییمون. لبخند رو لب هر دوتایدم کشیقی عمنفس

یاد جور اقد و بد نبود. به وقتش محبتش اونقدر زین هم ایشه همین. آرمیم غرق شده بودیمداشت

 منکرش شد.یشد کرد که نمیبروز م

 کننییر تغی کدوم سمتیفهمن که عاقلن میی. کسایده مییر آدمها رو به شدت تغیزیه بد چزمونه

 ضربه رو بخورن.ینتا کمتر

ین همیشه همیالشون و به خیره گی چشماشونو می جلوی غرور جونین هم مثل آرمیی آدمهایه

.یمونن و استوار میقدر جوون و پر انرژ
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 گفت: خدا کنه زودتر بهیشد و همون جور که از جاش بلند مید آه کشیه همراه یقی نفس عمالسا

 که حروم شه.یفه حین. آرمیادخودش ب

 شدم به آسمون ویره. منم همون جا پشت پنجره نشستم و با کتاب بسته خیرون شد و رفت ببلند

 و فکر کردم. یکیشب و تار

 زود بزرگ شد و راهش و گمیلی که خی و همه کس. به پسر بچه ایز کردم به همه چفکر

 هموار کنه و سرشیه بقی و برایر خواست مسی بود و میده که تازه از راه رسیکرد. به مرد

 چشمم بود و مثل همون موقع کهی جلویدینپر بود از سوال. مدام صورت اخم کرده از درد آ

 زنه.ی دلم و چنگ میکی کردم ی حس میادآوریش شد با هر بار ه و قلبم فشردیدمشد

ال .ید اومد تو اتاق و گرفت خوابی زمان گذشت و السا کی چه جوریدم نفهماص

.یدم شنیز می و از رویم گوشی یبره وی به خودم اومدم که صدازمانی

ین و برداشتم و دوباره نشستم سر جام. ایلم موبایز و خم شدم و از رو میین پام و گذاشتم پایه

 گفتم و دست چپم و گذاشتم روی بکشه آخ آرومیرخم شدن و دوباره نشستن باعث شد پهلوم ت

پهلوم.

یره پنجره و دوباره خی حوصله قطعش کردم و انداختمش رو لبه ی شناشناس بود. بی شماره

شدم به آسمون.

 و جوابی بلند شد. نگاه کردم همون شماره بود. سرم و خاروندم و گوشیبره وی هم صداباز

دادم.

.یید: بله بفرمامن

یدی؟ و بار دوم جواب میکنی بار اول قطع میشه همی-: عادت دار
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 داره.ی و خاروندم و گفتم: بستگیشونیم آشنا بود اما؟ پصدا

ی؟-: به چ

 باشه.یله مزاحمه چقدر پینکه: به امن

 حوصله تماس و قطع کردم.ی و گفتم و باین

 هنوز تو دستم بود که دوباره زنگ خورد.گوشی

 زده به سرش.ی خوابی. بیست ول کنم نچیش

 و وصل کردم اما حرف نزدم تا طرف خودش خسته بشه و قطع کنه.تماس

.ی حوصله و کم هوش باشی انقدر بیخوره-: بهت نم

 شعور.بی

 کرد.ی خنده اتک

.یچید تک خنده تو سرم پیه خاطره ... یه از ی اجرقه

-: لبت چه طوره؟

 قطع شده.ی شدم به گوشیره هولم تماس و قطع کردم و خودم با دهن باز خاز
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 تو هم رفت و چشمهام گرد شد.اخمام

 تونستم چشمی انگشتم. نمی الیچیدم کنار گوشم و پی خاک به سرم چرا قطع کردم. موهاوای

 بردارم.یاز گوش

 حرفشم موضوع لب بود.ین وقت شب. تازه اولین اونم ای پسره چرا زنگ زد به من؟ هـــــاین

ال آدم درستیزنن که شبا به دخترا زنگ میی. پسرایچید دوستم تو سرم پصدای یستن نی اص

خاک تو سرشون.

 از سرم بپره. اون موقع کهیش سال پ12-10ی تکون دادم که فکرها و حرفهای سرعصبی

ال نم  و چقدرمیم کردی می بافیال هست چقدر در موردشون خی چی پسر چیدونستیماص

.یگفتن که در موردشون نمیی دادن و چه دروغای با حرفهاشون آدم و سکته میهابعض

 بلندم ازی دهنم و گرفتم که هـــــی بخورم. جلوی تو دستم باعث شد تکون بدیل موبای ویبره

دهنم در نره.

 تا حواسم بره به درد سرم و مثلیدم تو دستم و کشیچیده پی. از حرص موهاید لرزی مدستهام

 پسر هول نشم.یه از زنگ زدن یی راهنمایدختر بچه ها

 بره.ی و داره آبرومو میگیره میهو که یم احساسات خرکین من با ابمیرم

 تو سرم.یچید تند و هولش پی و گذاشتم کنار گوشم صدای و وصل کردم. تا گوشتماس

ی؟. شناختیدینم بابا آی؟ کنی و قطع می گوشی-: چرا ه

 لبم و گاز گرفتم که از دردش صورتم جمع شد.ی گوشه
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 حرف بزنم.ینش صدا و مسلط ترین کردم با سردترسعی

ید؟: بله شناختم خوب هستمن

.یشنیدم کوتاهش و می خنده صدای

 حالم خوبه.یم و چونه ام بگذریشونیم پی تنم و پاره شدگی: به لطف شما اگه از کوفتگآیدین

 داشته.یی تأثر بسزایعمون سری شما هم تو بهبودی صدایدنناگفته نماند که شن

.یکنه منو بدتر هول میزنه میه حرفها چین و حبس کردم. خاک به سرم انفسم

ال .یدم کشی خجالت میدین آی صدایدن شبه انقدر از شنیه شده که ی کردم که چی درک نماص

 و صورتشیوار داد به دیه و تکیش نشست و صورت خونیق که رفت تو آالچی از زماندقیقاا

 شد.یشتر بیتشوناز درد جمع شد حس کردم که تمام حواسم فعال

.یدید و بهتر میدین. چشمهام صورت آیشنیدن و بلندتر میشتر ضربان قلبم و بی صداگوشهام

یدی؟: الو آرام خانم خوابآیدین

.یدارم کردم و گفتم: نه بی سرفه اتک

: بد موقع زنگ زدم؟آیدین

ی؟ کنیر تعبی باال. تا بد موقع رو چید ابروم پریه
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 بود.12:30. ساعت یوار دی رفت رو ساعت رونگام

.یست نی: نه مشکلمن

ی قدم رو رفتنش از اتاق باالی چون تا قبل اون صدایستاده آرومتر شد. حس کردم که اصداش

.یومدسرم م

یکنه؟: حالت خوبه؟ زخمات که درد نمآیدین

 دردم کجا بود. پهلوم به درک کهیه؟ نشست رو لبم. درد چی لبخندیار اختی شد. بی جوریه دلم

 کنمی حس میدن. لبم بترکه که بار هر بار لب گزیکشه میر تی گنده کبود شده و هیضی بیه

 ... حالم خوبه خوبه.یدین آی وقت شب با صداین ایت، وضعین. االن تو ایشهداره کنده م

.یکنه درد نمیم گفتم: ممنونم خوبم. جای همون آرومبه

 صورت جمع شدتی اومدم خونه هی کنه بس که از وقتی درد می مغزم بدجورین چرا ادروغ

 تو ذهنم.یاد میغتو آالچ

ی؟ نگفت؟ بابات چیزی کار کرد؟ چی چین: آرمآیدین

 داد کرد.ی همه داد و بی السا به اندازه ی نگفتن ولیزی و بابا چین: آرممن

.یدم اونو که خودمم شنی کرد و گفت: صدای خنده اتک

یاد؟ صداش تا باال هم میعنی ی گرد گفتم: وای زدم تو صورتم و با چشمهاآروم
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یچ تو رو هی صدایعنی گفت) ینه. (آروم و با طومأنیاد نمیی و گفت: هر صداید خنددوباره

 مدام تو خونهیا و السا و سونین آرمی صداش باالتر رفت و گفت) اما صدای. (بلندیدموقت نشن

است.

ی ندارن که صداشون تو خونه یثیت من حیل فک و فامین توجه به درد لبم گازش گرفتم. ابی

ملته.

 خودم و بزنم بهیا خواهر برادرام ی همه سر و صداین کنم از ای بگم. عذرخواهی چنمیدونستم

.یالی خیب

ی؟ آرومیشه باشم آروم گفت: تو خونه هم همیر با خودم درگیشتر بنگذاشت

 داد کنن.ی من داد و بی که جایی شب و گفتم: هستن کسایاهی و دوختم به سچشمهام

: جالبه.آیدین

یدونستم زد و نه من. هنوز نمی برقرار شد. نه اون حرف مینمون بی سکوت به نسبت طوالنیه

چرا زنگ زده.

.ی بودیده ازم پرسین: در مورد آرمآیدین

.ی گوشم و فشار دادم به گوشمشتاق

هن بی یه: بعد قضآیدین  رفت و آمد کردم. به پژمان گفتم چند باریشتر بین بابات با آرمیمارستا

.یکنه که ورزش میدم باشگاه. از خودش شنیارتشب
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 ورزشا داشته. تکواندو و کاراته. کمربندم داره. فوتبالمی تو همه ی دستیمه: آره نصفه نمن

 کنه.ی میباز

یدم هم که من دیی دوست داره و تا جایشتر ظاهراا فوتبال و بی: آره خودشم گفت. ولآیدین

 روش مانور داد. قرار شده من باهاش کار کنم و از نظریشه. اشکال داره اما میستکارش بد ن

 گروه نوجوانان تست بده. کارشی از باشگاه ها برایکی ی آماده اش کنم تا بتونه برایبدن

.یم فرستم. هم خودم و هم بابا آشنا داری می چند تا مربی و برایلمشخوب باشه ف

 و فوتبال؟یم و تین باز مونده بود. آرمدهنم

 هم هست؟یدی امیعنی: من

 منویی جورایه خواد و اصلح کردن خودش. ی. فقط همت میدوارم امیلی: آره من که خآیدین

ی که دور دعوا و قاطینه گذاره. قرارمونم ای بهم احترام مینم همی برایدونه خودش میمرب

 ورزشکار خوب بشه.یه آروم باشه تا بتونه یدکردن و خط بکشه. با

 بگم. چشمهام و بستم و لبخند زدم.ی چنمیدونستم

....ین... آرمورزشکار

...یدوارم گفتم: امآرزومندانه

.یشه گفت: انقدر نگرانش نباش اونم بزرگ ملطیف

 پشت سرم.یوار دادم به دیه کردم. سرم و تکسکوت

ی؟ و نخور پس خودت چیگران دی گفت: انقدر غصه آروم
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.ید پرسی بود که از خودم می کسین کردم. اولتعجب

.یرم گی خونه و خانواده آروم باشن منم آروم می و گفتم: وقتیدم کشیقی عمنفس

 سکوت.دوباره

 که شبونه زنگ زدم.ید برو بخواب. ببخشیگه: دآیدین

یه خوشحال هم بوده باشم. ید شبونه زنگ زده بود ناراحت نبودم. شاینکه زدم. از البخندی

 جمع.یالم آروم بودم و خییجورا

.یز: ممنون ... بابت همه چمن

.ی: قابل تو رو نداره. خوب بخوابآیدین

: ممنون شما هم.من

 بود که لبخند و کاشتهی ساده چی ایقه کوتاه چند دقی مکالمه ین تو همیدونم تماس قطع شد. نمو

.یشدبود رو لبهام و جدا نم

 آرامش مطلق فرو رفته بود.یه تو قلبم

 سقف ویدی شدم به سفیره و خیدم سر خوش رفتم و رو تختم دراز کشی لبخندیه آرامش و یه با

 سالها بود ازش دور مونده بودم.ید رفتم که شایبه خواب
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یرینی اون لبخند و شیشی میدار صبح روز بعدش بی که وقتی .... خوابیا خواب پر رویه

.ی با حس همون خواب داشته باشی تونی روز کامل و میه و یمونهخوابت باهات م

 و از سرم رد کردم و کج انداختم رو شونه ام.یفم حوصله کی اومدم. بیرون در آموزشگاه باز

 و سرمو خاروندم.یدم کشی از خستگی ایازه. خمیستادم ایابونکنار خ

 بودین ایی دانشجوی عشقم تو دوره ی. همه یشم کار کسالت آور روز به روز زده تر مین ااز

 تا حالیم از قدیران مختلف ایتهای و در مورد آداب و سنن ملی شناسیران ایکه برم تو موزه 

یران که مشتاقن در مورد ایی آدمهایست توری سریه کننده ید عده دانش آموز بازدیه یو برا

 بدم.یح توضبدونن یمقد

 کردم که استادام بای میان کلمات و بی با چنان شوریم درسی تو کنفرانسهام و ارائه هاهمیشه

ی خوبی ینده همه عشق به رشته ات آین تو با ایگفتن هم میشه بهم و همیموندن میرهلذت خ

.یدار

ال که گی ینده زدم. کدوم آی تلخپوزخند  نابالغیرستانی مشت دختر دبیه ین کردم بیر روشن. فع

 منینن که ببینن دنبال ایدن درس خوندن و گوش دادن و فهمیو کنجکاو که هر روز به جا

.یه نه؟ و اگه دارم رابطه امون چه جوریادوست پسر دارم 

یشه؟ نمیشون حالیغمبر دوره زمونه خدا پین ای بچه هایدونم نممن

 موهامون ویشد میل بود که مدرسه که تعطین و ارتباط با پسرا در حد ایجان هیت ما نهازمان

ال قیرون بیم نداختی از مقنعه میکم و یم زدیآب م  امون بهتر شه حاال با اون همهیافه که مث

. بعد دماغمون و باالیدونم تونست داشته باشه من نمی میری تا تار مو چه تأث4 و ابرو یبیلس

 ویکار بیرستانیهای پسر دبی خفته از جلویبای و افاده مثل زیس با فین و همچیم گرفتیم

 بهشونی چشمیر و زیشدیم رد میستادن ای دم مدرسه دخترونه میومدن که هر روز میعلف
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 خودمون وی سوژه یشد نداختن بهمون تا خود خونه می هم میکه تا ت4 و اگه یم کردینگاه م

.یم کنیلش و تحلیه تجزی و کلیمدوستامون که در موردش حرف بزن

 فنچول که تازه پشت لبش سبز شدهی پسر دوزاریه داشتن با ی سر نترسیلی ها خی بعضدیگه

یکم خلوت با هم ی تو کوچه پس کوچه هایشد می چید و شایشدن دوست میده شبه قد کشیهو 

 گرفتن.ی کوچولو دست همو میه کرد ی عشقوالنه اشون گل میلی خیگه و دیزدنقدم م

یه بار با یه بودن، چرا؟ چون ی مدرسه از دستشون شاکیرای دخترا بودن که مدی سریه یا

ی؟ بچه ها پخش شده بود که فلن دختر فلن پسر و بغل کرد اونم چین بودنشون و بیدهپسر د

 کوچه ازش گرفت.یه تو ی بوس هول هولکیه یا یابونتو خ

 اصل باهاشون حرف زد ممنوع بود ممکن بود ماها رو به راهیشد خراب. نمیشدن دخترا ماین

بد بکشن.

 بود.یدن دوست پسر داشتن و دست دادن و بوسیکشون کوچیک کار کوچی؟ حاال چاما

 بچه ها االن از دست رفته ان.واال

 خواستن ازی کلس می دخترا هدفشون از کلس رفتن، درس خوندن نبود بلکه به بهونه این

 و با دوستاشون وقت بگذرونن.یان بیرونخونه ب

ی استفاده میشون برطرف کردن مشکلت احساسی تو کلس و از وقت کلس برامیومدن

ی پا مشاور مسائل عشقیه جلسات کلسها خودم شده بودم ین همه مدت با اینکردن. بعد ا

نوجوانان.

ی. بزار اگه تاکسیین و سرم و انداختم پایستادم ایابون. کنار خیست نینم دونه ماشیه المصب باه

.یستهرد شد خودش دلش برام بسوزه با
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ی جلو206 یدن سرم و بلند کردم اما با دیدوار امیه تاکسینکه ایال به خینی بوق ماشی صدابا

 پژمان ویروم اخمهام رفت تو هم. خواستم رومو برگردونم و برم اون طرف تر که صدا

.یدمشن

: آرام ...پژمان

 اومده بود.یرون بیشه پژمان که از شی شدم به کله یره و خبرگشتم

 باال.یا گفت: بیطون رو لباش بود و شی پت و پهنلبخند

.ی تو کار داریرم کردم و گفتم: نه خودم میزی ری تک خنده یطنتش شاز

.یبرم تو رو هم میا دنبال السا ببرمش خونه بیرم باال دارم میا: نه بابا بپژمان

ین کنه ببی السا خانم انکار مین خونه ایارتش دنبال السا و میره پژمان هر روز میگم که ممن

 رفتمیشه گرفتن تموم می تاکسی باالخره انتظار براینکهپژمان خودش لو داد. خوشحال از ا

 نشستم توش.یع و سرینسمت ماش

 سلم کنم.ی چه مدلیا بگم ی چیدونستم کنار پژمان معذب شدم. نمیدین آیدن دبا

 ویزد شب زنگ میمه ن12:30 ی ساعت خاصیه سر یون شب درم3-2 که هر یشد می ماهیه

 که بهش داره.یدی و از بهتر شدنش و از امیشرفتش. از پیگفت مین آرمیتاز وضع

 که بهشی اما بازم حسیشتر و نه بیشد حالت خوبه خلصه میه و ین حرفهامون تو آرمی همه

 بود.یشتر بیداشتم ساده می یه همسایه به ید که بایداشتم با حس
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ال مهدیشتری بیمیت و صمی راحتید شایا یشتر بیت جور آشنائیه  که ازی با اون داشتم تا مث

.یشناختمش میبچگ

 هنوز سریدین. درسته که آرام خانم و آقا آیزدیم راحت با هم حرف میلی خیزد زنگ موقتی

یدها. راحت تر از امیخندیدیم. راحت تر میشد جمع بسته نمیگهجاش بود اما فعلهامون د

یه لبخند و یه تماس با ی سلم کنم. مثل شبهای چه جورید االن بایدونستم نمین همی. برایگفتیمم

یخ؟ لبخند، خشک و ی بیشگی مثل خودم... آرام همیا ومصورت آر

 بهم انداخت که بدتر هولمیق عمی نگاه کلیه رو لبهاش بود. یز لبخند ریه برگشت سمتم، آیدین

ید؟ گفت: سلم آرام خانم خوب هستی عادیلی آورد و خیین پایکرد، سر

 گفتم:ی جدی آوردم اما با صدایین آروم پای لبخند محوش سریمیت ابروم رفت باال. به صمیه

 ممنونم.یدینسلم آقا آ

 سلمیشه ما که همی برای ولی، و معمولی عادیلی خید سرد. شایلی نه خیمی صمیلی خنه

یش جمله ایک حال و احوال و جواب ین حرف بود ای کله تکون دادن بیه در حد یکمونعل

.یــــــــلی خیعنی

 کرد.ی کار می ورا چین رفت از پژمان بپرسم ایادم هول شده بودم که یدین آیدن از دانقدر

ینه ماها نشد. تماسش که قطع شد و راه که افتاد از آی حواسش به تلفنش بود و متوجه پژمان

. از بعد تصادف همشیش نگرانین به السا بگو کشته منو با ایزی چیهنگام کرد و گفت: آرام 

 بشه. نگرانشم.یزیم ترسه نکنه چیم

.یشه زدم و رومو کردم سمت شی ام گرفت. لبخندخنده

هن نگرانی نشه و مدام تماس میش نگران بود پژمان طورالسا  السایاد زی گرفت و پژمان نگرا

 اون.ی برایشو ناراحت
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 بود که هر حرکت طرفت برات مهم تر از خودت بود؟ی چه جور محبت و عشقاین

یر دیفهمم می منم وقتی گاهی که حتی شوکه اش کرده اونقدیلی: بهش حق بده. تصادفت خمن

.یزنه دلم شور میکرد

 بود.ید خواهر جون از تو بعید؟ انقدر دوستم داریعنی کرد و گفت: ی بلندی خنده پژمان

 صدام نکرده بود.ی مدلین وقت بود که ایلی. خخندیدم

 لحظه برگشت و به من و پژمان نگاه کرد.یک ی که کنجکاو برایدینی خورد به آچشمم

 تر شد.یق عملبخندم

ی چی داداش؟ برایه زد رو شونه اش و گفت: چی شد و با لبخند دستیدین نگاه آی متوجه پژمان

 به خاطر خواهر جون؟ی؟انقدر تعجب کرد

 خواهرجون ویگفتن بزرگتر بودنش می ما همه به افروز برای فقط نگاه کرد. تو خونه آیدین

 همه.ی آرام بودم برایشه. من همی کرد آبجی صداش می از بچگینآرم

 کرد پژمان بود.ی که خواهرجون صدام می کستنها

یهام بچگی خواهر زنه. همبازیه از یشتر من بی آرام خانم گل براین ایدونی: تو که نمپژمان

 آرام همونین ندارم اما ای که دارم. من خواهر واقعی و خواهرمه. تنها خواهریمیمدوست قد

.یده من زحمت نکشیحکم و داره. کم برا

342



goldjar.blogfa.com

 کهی کردم و موقعی بود که از السا میی شد منظورش از زحمت همون مراقبتهایق عملبخندم

یپ به تیزدن کردن و می می که جفتشون قاطیی وقتهایا کردم. ی میونی پادرمیشددعواشون م

 کردم.ی میحتو تار هم نص

 که نشون دادمی عکس العملین پژمان السا رو دوست داره من بودم و اولید که فهمی کساولین

.یشد جمله خلصه میهتو 

 دست از سر تختید همه اش رو تخت من ولوئه اگه شوهر کنه شایبری می" پژمان السا رو ک

من برداره."

ی فقط تختم برام مهم بود و خوشحالی، عقلیرین شیکم و ی نوجونی اون دوران سر خوشتو

 تختم.یشترپژمان و السا. البته ب

 گفتم تا خواهیهاشو در مورد پژمان حرف زدم و خوبی راه رفتم و کلینا رو مخ مامان اکلی

 شد که هری پسریه نمونه از یه و یشگی حرف همیه به یلناخواه پژمان تو خونه امون تبد

 آرزو داشت داشته باشتش.یمادر

 کردم.ی نمیف السا رو تعری دعواهاش با مزاحمای گاهیهاشو من اقد بازالبته

 گفت و من غرق شده بودم تو خاطرات دوری من می از خواهریدین آی هنوز داشت براپژمان

.یرینماما ش

 چشمهامید. شایدین رخ آیم شده بودم به نیره خیار اختی رفتنمون به دانشگاه بیر تمام مستو

 کردم.ی شد، بهش فکر نمی و توذهنم ثبت میدمش دیروش بود اما فقط م

.یم اومد و سوار شد و راه افتادیع به دانشگاهه السا و پژمان به السا زنگ زد و اونم سررسیدیم
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 کرد.یف از اتفاقات دانشگاه تعریز ریه ساکت نشد. یگه کرد و دیک خوش با همه سلم علسر

 و من... به پشت سرش. بهیابون به رو به رو. اون به خیم شده بودیره تو سکوت خیدین و آمن

موها و به گردنش.

 کرد دستمو بلند کنم و بکشم رو سرشی داشتم که مجبورم میدی شدیل چم شده بود اما منمیدونم

 نه.یا هست یده که نشون می نرمین موهاش به همینمو فرو کنم تو موهاش تا بب

 تونستم چشم ازشی و نمیدین مونده بودم به پشت سر آیره شده بودم خیبنوتیزم مار همثل

 رو موهاش.ینن و نشیانبردارم. مجبور شدم دستهامو مشت کنم تا بلند نشن تا باال ن

 خواستم دست بکشمی. با تمام وجودم میرم تونستم چشمام و ازش بگی کردم نمی می کارهر

رو سرش.

 ام تند تند باال وینه سی سخت بود. قفسه یلی نفس افتاده بودم. خی زور فشار کنترل به نفساز

.یرفت میینپا

ید در و باز کردم و تند کلیع سری حرفیچ متوقف شد بدون هین حس کردم ماشینکه محض ابه

 کنم.ی ازشون خداحافظیا که از پژمان تشکر کنم یستادم نایانداختم و رفتم تو خونه. حت

 تو صورتم تایدم و مشت مشت آب پاشیی راست رفتم تو دستشویه رسوندم تو خونه و خودمو

 از سرم بپره.یل التهاب و مینا

 نگاه کردم.ینه آروم شدم. به خودم تو آکمی

 آرام؟ی کنی کار می با خودت چداری
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 کردم که السا سرخوشی مانتوم و باز می اومدم و رفتم تو اتاق. دکمه هایرون بیی دستشواز

اومد تو اتاق.

 کهی داشتیی حتماا دستشویم ما گفتی؟ رفتی خداحافظی چرا بینجایی؟ من گفت: هاه ایدن دبا

.ی نکردیدافرصت موندن پ

.ید حرفش بلند خندین به اخودش

 تونستم کناری بود که نمیشونیم رو پی شادش لباسم و عوض کردم. اخمی یه توجه به روحبی

 بلند شد.یم اس ام اس گوشیبزارمش. صدا

 در آوردم.یفم و از تو کیم کردم و گوشیزون و آوشالم

: حالت خوبه؟"یدین" آ

 شدم.ین غمگی چرا ولنمیدونم

 کلمه "گفتم : آره."یک تو

ی مید و از تختم باال رفتم و ولو شدم روش. بایفم گذاشتم و پرتش کردم ته کیلنت رو ساگوشیمو

.یام بیرون غم بین حال و این تا از ایدمخواب

...ید دستم... دلمم لرزیر و غید به وضوح حس کردم دستم لرزامروز

.یبود مید که نبای دادم. حسی انجام مید که نباکاری
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 براتید حس جدین ای خودت باشیشه قراره همی خودم عادت کرده بودم. وقتیی به تنهامن

سممه.

یف خودم داستان تعری برایان وقت از نگاه اطرافیچ نداشتم. هی وقت عشق دوران نوجوانهیچ

 عاشقم بشه.یدنم با دی که بگم ممکنه کسیدونستم نمیر وقت خودمو اونقدر چشمگیچنکردم. ه

 موندن تو شکی نداشتن. حوصله یا دوستم داشتن یا نه. یا آره و یا و اما نبودم. ید من آدهم شاو

 عقل و احساس و هم نداشتم.ین بی و دو راهیدیدو تر

 نداشت. عشق فقط عشق خانواده، دوست داشتنیی جایم شخصی احساسات تو زندگینم همبرای

 پدر و مادر و خواهر برادرا.یفقط برا

 کنم.ی کردم ذهنم و خالی چشمهام و بستم و سعغمگین

 بشه....اگه

 حرف بزنم.ی خواست بخوابم. دوست نداشتم با کسی خوب نبود کلفه بودم همه اش دلم محالم

 کنم.ی اخم می ایگه از هر زمان دیشتر بیدااسکوت و دوست دارم. جد

 و گرفتم ویزیون و رفتم تو هال نشستم. کنترل تلویرون از اتاقم زدم بی حوصلگی زور باز

 نشونی ایگه دیز مزخرف چیال تا سر4 یر کردم. خدا رو شکر غیینکانال ها رو باال پا

.یدادنم

 و خاموش کردم و کنترل و پرت کردم رو مبل کنارم.یزیون حوصله تلوبی

 فکر.ی پلک زدن و بی ثابت، بیره، رو مبل و چشم دوختم به سقف. خیدم هدف دراز کشبی
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. منتظرم. خداحافظ.یاین کنم بی. پس شام درست میرم نمیی من امروز جایارش-: آره ب

 هم به دونستنش نداشتم.ی علقه ای، با کیدم زد. نفهمی با تلفن حرف ممامان

 درست کنم؟ی. حاال شام چینجا ایان شب مینا رو مبل رو به روم نشست و گفت: افروز ااومد

 برمیرسم کار دارم نمی من کلی؟ کنید خریری. آرام جان مید برم خرید. بایم هم نداریچیه

.یدخر

 که مامان اونقدریدونستم هم می از طرفیرون حوصله تر از اون بودم که از خونه بزنم ببی

 تا رو اعصاب نداشته ام قدم بزنه.یگه و میگهم

.یرم میگه دیکم گفتم: باشه کلفه

: قربون دختر گلم بشم.مامان

 االنین. اگه همیرن قربون صدقه ات می کار کنیلشون زدم. هر وقت طبق می نصفه البخند

ال به من کمک نمیگفت کرد و می مینم ناله و نفری کلیرم نمیگفتمم .یکنین شماها اص

.یرم گی میک درست کردن کی هم برایله مامان وسید علوه بر خریرون بیرم. میست نبدم

 قهوه دوست داره.یک کیاسون

یینه؟ فشارم باالست پایدونم نمیره میج: امروز از صبح سرم گمامان

یگیری؟ شدم و رو مبل نشستم و گفتم: خوب چرا فشارت و نمبلند

.یده تموم شده درست نشون نمیش باطریا چشه. خرابه؟ یدونم: دستگاهه نممامان
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 تونمی گفت می بود ولیمارستان تکون دادم و تلفن و برداشتم و زنگ زدم به شراره. بسری

.یرمبرم از مامانش دستگاه فشار سنجشونو بگ

یشد میض خونه من بودم و مامان. اگه مامان مرین تشکر کردم و تماس و قطع کردم. تو اازش

.یرم رو گردن بگیتها مسئولی همه ید من بایافتاد، براش می اتفاقیا

. من خودم به شخصه انتظار ندارم مامانیرن گی تو کنج قرار میشه مادرا همین چرا انمیدونم

 باشه. به وقتید و همه جا مامان بایشه روز حالش خوش نباشه. همیه یدونم چه میا بشه یضمر

ال مامان ی مامان. موقع غذا مامان. اعصاب نداریازن .یه هر کارید کلیی جورایه مامان.... ک

 فشاریام دستگاه فشار و بردارم و بینا شراره ای تا اول برم خونه یدم شدم و لباسم و پوشبلند

.ید و بعد برم خریرممامان و بگ

یدین در باز شدن و آینا ایدین آی به خونه یده و از پله ها رفتم باال. نرسیرون خونه اومدم باز

 برگردم و برم امایده. هول شدم دستم به لرزه افتاد. خواستم تا منو ندیستادم ایهو. یروناومد ب

 شده بود.یرد

 سرش و بلند کرد و مشتاق سلم کرد.یدنم دبا

 گفتم و تند از کنارش ردی تفاوت سلمی بیلی و چشمم و ازش گرفتم و خیدم کشیقی عمنفس

 زد.یشدم و رفتم باال. قلبم تند تند م

ی گذشته بود. از طرفی روز10 یه بودمش. یده ندیگه دیدمش که با پژمان دی از اون روزبعد

.ینمش خواستم ببی نمیگه زده ام کرده بود و از طرف دیجان هیدنشد

 داشتمی دادم و اگرم بر می جوابش و میون خط در میه یزد کردم. تلفن که می می دورازش

.یزدم حرف می خشک و جدیلیخ
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 کردم.ی برعکس کار میشه شدم. اما دست خودم نبود همی بد کوفتیدونستم مخودم

 بودم و به شدت خودم و حسم ویده بهش دارم به شدت ترسی احساسیه کردم ی که حس محاال

.یه عادیمیت حس صمیه و فقط یست نیچس گفتم هی کردم. مدام با خودم می و انکار میدینآ

ین تفاوت شده بودم. ای و بیخ ندارم سرد شده بودم. ی به خودم ثابت کنم که حسینکه ابرای

.یست نیچی شدم که هی مدام به خودم متذکر میجور

 خودم مچینکه ای کرد و برای قلبم شروع به تپش میدم شنی صداش و می هم وقتی طرفاز

. تلفنم ویرم بگیده تلفنهاش و نادیا نباشم و یدش کردم در معرض دی می سعیرمخودم و نگ

هت ب ال نفهمم و نبیگذاشته بودم رو سکو  وقتیه تا نکنه یزنه زنگ می کینم جنبش که اص

وسوسه بشم و جوابشو بدم.

 حاال...و

 تفاوتی ناجوانمردانه و بید شایا ادبانه ی بیدونم و مید لرزی دست و پام دوباره میدنش دبا

 گناه داشت.یجوابش و دادم طفل

. از پله ها باال رفتم و از مامان شرارهیام کردم تا به خودم بی سرکوب حسم تک سرفه ابرای

 خود تایرین شیز چیه بود یین فشارش پایکمفشار سنجش و گرفتم و برگشتم خونه. مامان 

 اش بر طرف بشه.یجهسرگ

.یرون و برداشتم و ازش خونه زدم بید خریست و لکیفم
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 خوادی که می بدترش کرده بود. مثل معتادیدین آیدن بودم و دی چند روزه به شدت عصباین

 با وسوسه اشی چشمش واون به سختی جلویزارن وسط ترکش مواد و میهوترک کنه اما 

 کنه.یمقابله م

 با خونه امون فاصلهیابون تا خ2 دور نبود یاد زیم کردی مید ازش خریشه که همبازاری

.یشد تر میک نزدیلی خیرفتیداشت. اگه از کوچه پس کوچه ها م

 حوصله و پا کشون بای مانتوم فرو کرده بودم و بیب و نداشتم. دستام و تو جی شلوغاعصاب

یره حرکت آرومم و بگی جلویتونست هوا هم نمی گرمای رفتم. حتی عجله راه می کج بیسر

و بهم سرعت ببخشه.

 کرد.ی میاهم کرد فقط نور آفتاب سی هم داشت؟ الغرم که نمی ایده از گرما آب بشم فابزار

ی بعدیابون که به خیمی مستقی تا از کوچه یابون اول رد شدم و رفتم اون سمت خیابون خاز

ی گوشه ی پسریه با یدین آیدم لحظه سرم و بلند کردم و دیهراه داشت برم و برسم به بازار. 

 بشم ازیده دینکه کردم بدون ای و سعیین در حال حرف زدنه. سرم و انداختم پایابونخ

 و برم.شمجلوشون رد ب

 تونستم از جلوشون رد بشم؟ی شدن میده ابعاد بدون دین با ای من ساده بودم آخه چه جورچقدر

 کرد و پشت سرم اومد تو کوچه.یع سری خداحافظیه و از دوستش ید هم منو دآیدین

.یتیها تربی پسره چرا دنبال من راه افتاده؟ چه بین ای چیعنی

 باشه.ی سمتین ایرش مسید خوشه ها شادلم

 و به راهم ادامه دادم.یدم کشنفسی
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-: آرام خانم.

 تر شد.یط فرو رفتم غلی بلند اخمهای اونم با صدایدن اسم خودم از زبون آیدن شنبا

 کارتون دارم.ید لحظه صبر کنیه-: آرام خانم 

 فقط قدم هام ویاوردم خودم نی بزنه. به رویدن خودش و به نشنیی وقتهایه خوبه که آدم چقدر

تند کردم تا زودتر برسم سر کوچه.

 و کوچه خلوت.یابون ظهر بود و خ3 حدود ساعت

-: آرام خانم.

ینه؟ منو نبنمیشه

 تا نرسهیدم به حرکتم سرعت بخشیدم تند تر شدن قدمهاش و که شنی قلبم تند تر شد. صداتپش

به من.

 تا متوقفم کنهید مانتوم و کشین بهم آستیده و نرسیید شده بود. چند قدم مونده بهم و دویک نزداما

.یستاد روم ایو خودش اومد جلو

 مانتوم که هنوز تو مشتش بود.ین شده بودم به آستیره بود و با اخم خیین پاسرم

 دستش و آروم از مانتوم جدا کرد.ید امو که دیره خنگاه

 آروم بود.صداش
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: آرام خانم...آیدین

... خاص صدام کرده بود که ضربان تند قلبم آرومیدونم بسته شد. اونقدر آروم و نمچشمهام

گرفته بود.

 لبم و گاز گرفتم سرم و بلند نکردم.ی گوشه

یکنی؟: بهم نگاه نمآیدین

 شدم بهش.یره و جمع کردم و سرم و بلند کردم و خقدرتم

ی؟ صدات کردم جواب ندادی: چرا هر چآیدین

 اصلیشد نمی. ولیگه دینه همیشی میله خوام باهات حرف بزنم پی نمیعنی یدم جواب نموقتی

 تند ازیهو کنه یح و توجیم و عمدی بودم که کر شدن ناگهانیزی چیهمطلب و بهش بگم. دنبال 

.یددهنم پر

.یدم دادم نشنی: داشتم آهنگ گوش ممن

 داد و دستهاش و بردیه پاش تکیه لبش رو ی لبخند کج گوشه یه ابروش و انداخت باال و با یه

یدی؟ نگاه خندون بهم انداخت و گفت: با بلوتوث آهنگ گوش میه و یبشتو ج

 به لبخندش رفتم.ی شد و چشم غره ایشتر اخمم بیدم منظورش و فهمی نگاش کردم. وقتگیج

ال من م  کنم به تو چه؟ی آهنگ گوش بدم. تو ذهنم اجرا زنده میم سی خوام بیبچه فضول. اص

 خندهی تا جلویین نگاهم خنده اش گرفت. لبهاش و جمع کرد تو دهنش و سرش و انداخت پااز

. آروم که شد دوباره نگام کرد.یرهاشو بگ
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.ی گفت: چند بار زنگ زدم. جوابم و ندادی بار جداین

.یدم زنگ بخوره، نفهمیم گوشیدم و خشک گفتم: ندجدی

 ابروش رفت باال.یه دوباره

یدی؟ بعدشم ندی؟: بعدش چآیدین

 انتظار که نداشت بهش زنگ بزنم؟ی؟ خوب که چیدم بود؟ دی چمنظورش

 وقت بود.یر اما دیدم: چرا دمن

 بهت بگم.ین آرمیی غذایم خواستم در مورد رژی: مآیدین

 کردم.ی حوصله پوفی ازش گرفتم و سرم و چرخوندم و بچشم

ال نمین حرف آرمی تونم بی روز نمیه. من ین آرمبازم ین خوام در مورد آرمی بگذرونم. اص

حرف بزنم.

 بود.یشونیش رو پیز اخم ریه مونده بود بهم و یره نگاش کردم. خی چشمیر شده بود. زساکت

 اومده؟یش پی اما آروم گفت: مشکلجدی

 گفتم: نه.خشک

.ینه بود و ببین تر آورد تا بتونه صورتم و که رو به زمیین و پاسرش
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.یگه و می ایگه دیز چیه: اما من شک دارم. رفتارت آیدین

 صدام گفتم: رفتار من زبون ندارهین نگاش کردم. با سردتریز حرص سرم و بلند کردم و تپر

 بگه. با اجازه من کار دارم.یزیکه چ

 شده؟ چرای و گفت: تو چته؟ چیستاد کنارش رد شدم که برم با دو قدم دوباره اومد جلوم ااز

ی؟ کنی می جورینا

 کرد با اشاره بهم بگه آروم باشم. بدتری می من و سعی بود. دستهاش و آورده بود جلوآروم

 کرد.ی میمحرص

ی همه ی، حوصلگی بی، لرزونم و مشت کردم تا آروم بشم. کلفگی و بستم. دستهاچشمهام

 ویتم با خودم همه اش به مغزم هجوم آورده بود و ظرفیریهام چند وقت درگیناتفاقات بد ا

 کرد.ی میلتکم

ین. اجازه بدیست نیزیم لرزون گفتم: من چی بسته اما صدای کردم آروم باشم. با چشمهاسعی

برم.

 شده؟ بهم بگو؟ی چیبینم؟ حالت و نمی پس البد منم کورم. فکر کردیست؟ نیزیت: چآیدین

 شدم تو چشمهاش داغیره خیز خورد شده بود. پر حرص چشمام و باز کردم و تیگه داعصابم

.یین خشم اما صدام آروم بود و اتنش پایبودم با کل

ال چرا بای: چرا بگم؟ بگم که چمن ی خوای چرا می؟ پرسی به تو بگم؟ چرا مید بشه؟ اص

ی؟بدون
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 کرده بود.یر بودم و سوزنم رو چرا گعصبی

 شد و گفت:یره لبخند نگاهش و تو صورتم چرخوند و دوباره به چشمهام خیه همراه با آروم

 کنم.یچون من گوش م

 بهش انداختم. ازی نگاه چپکیه. ید لرزی شده بود. دستهام به شدت میک تحری بدجوراعصابم

.یرفت میین پر حرصم باال پای ام همراه با نفسهاینه سیزور فشار قفسه 

 توجه از کنارش رد شدم که برم.بدون

 کنه؟ی مجبورت می کی؟ گوش کنیگه بهت می کنم" کی... " چون من گوش مچیش

 و گرفتینم قدم ازش دور بشم آستیک ی بتونم حتینکه و قبل اید حرکت من به پهلو چرخهمراه

.یدو کش

ی؟ ناراحتی: بگو از چآیدین

.یدم ترکدیگه

 تویار اختی که بی اما پر حرص تند و با حرکات دستیین پای سمتش و با همون صدابرگشتم

 السا شبا مدام باینکه کلسم، از ای از شاگردای؟ از همه چی؟ خورد گفتم: از چیهوا تکون م

 مزخرفی بخوابم. از پر شدن هارد لب تاپم و اون خط قرمزایزاره و نمیزنهتلفن حرف م

 و خرابشونیلم به وسایکنه مدام بند میا سونینکه کمر درد و قلب درد بابا. از ااز. یلهاش فایرو

 ویخواد پلو میا هفته است دلم لوبیه ینکه شدن مامان. از ایین و فشار باال پایجه. از سرگیکنهم

ینکه. ایز همه چیر بزنه زیهو ترسم ی و مینم همش نگران آرمینکه. از ایکنهمامان درست نم

ی تو اون خونه و کنج اتاقم و همه یدم خواد اما همه اش چپی می روز خوشیه یح تفریهدلم 

 و با اطلعات و اعتمادیاد افروز مینکه نگاه کردن. ایاط اتاقم به حی شده از پنجره یمسرگرم
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 که حسیکنه با آدم رفتار می و جوریگه میزبه نفس کل از درس و دانشگاه و مقاله و همه چ

 داره تباهیم حس کنم زندگید مدام باینکه. از ایست نی کسیا کودن تر از خودت تو دنی کنیم

یا با سونی خرس عروسکیه مدام مجبورم سر ینکه. از ایست نی و راکد موندم و دلخوشیشهم

 سال نابود نکنه.27-26 و بعد یم بچگیادگاردعوا کنم که تنها 

یرفت میین که با سرعت باال و پای اینه تند و سی تموم شد. صدام ساکت شد. با نفسهاحرفهام

 که آروم بود.ی و صورتید خندی که میی شدم به چشمهایرهخ

 کرد.ی میتم اذیلی لبش بود که خی همه بدتر لبخند رواز

 هامو از سمدی کار کرد که تمام گله ها و نگرانی با من چیدم صورت نفهمین نگاه و این ابا

لبهام رد کردم و به زبون آوردم کار هرگز نکرده.

 درون خودم.یر غیگه آدم دیه ی بلند برای کرده بودم اونم با صداغرغر

 که داره بهیداد حس و بهم مین تو مخم و ایرفت و میزد که لبخند میی شدم به لبهایره اخم خبا

ی گفتم: به چی با لحن تندی درشت شده و پر اخم تا حدودی خنده. با چشمهای من میحرفها

ی؟ خندیم

 آرومه... مثل خودت... مثل اسمت...یتتم عصبانینکه تر شد و گفت: به ایق عملبخندش

 کرد؟ی می چشم هام باال اومد و رو چشمهاش متمرکز شد. داشت شوخسریع

 روز اومد تو سرم. دستهام و مشت10ین تو ایم ذهنیریهای درگی گرفتم همه یش حرفش آتاز

 بهی؟ پرسی رو بهت بگم؟ چرا همش سوال مینا که ایکنی گفتم: چرا مجبورم میکردم و عصب

 گفته بشه.ید که نبایزائیه چینا ای؟ برسی خوای میچ
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 باره همه اشو بپرسیه ی؟ دستهام و باال آوردم و گفت: تو چقدر سوال داری حرص و عصبپر

 مجبورم نکن حرف بزنم.یگهخلصم کن د

 ابروش و داد باال و سرش و کج کرد و آروم گفت: چرایه و یبش و فرو برد تو جدستهاش

ی؟ چقدر خوب بود. حاال آروم شدی حرف زدین ببی؟حرف نزن

 گفتم آرومی که می که شروع کرده بودم و با هر جمله ای اولی شده بودم از همون گلمه آروم

 بودن کهیزهایی چی مسخره بودن ولیلی خیهاشون و گفته بودم که بعضیزهایی گرفتم. چیم

 بلند گفته بودم.ی بارها تو سکوت و تو ذهنم ازشون گله کرده بودم و حاال... با صدایدشا

...ی و آروم گفتم: بلند گفتمشون. مجبورم کردیین انداختم پاسرمو

 بهم بگو تا مجبورتی حرف بزنی و با لبخند گفت: اگه بازم خواستیین و دوباره آورد پاسرش

کنم.

.یرون بیختم در واقع خودم منفجر شدم و همه رو ری نگاش کردم. گفتم مجبورم کرد ولآروم

 همهی خوای چرا می؟ پرسی. چرا انقدر مید گفتم. نبای مید حرف بزنم. نبایگذاشتی مید: نبامن

 بگم؟ید چرا بای؟ بدونیزوچ

 السا؟ افروز؟ مامانت؟یگی؟ می به حرفهات گوش کنه؟ به کید بایکی. ی: که آروم بشآیدین

 حرصم گرفته بود. رومو برگردوندم و دریگم نمیچی هیچکی به هیدونست مینکه کردم از ااخم

 بگم.ید چرخش گفتم: به تو هم نباینح

 کنم.ی. چون من گوش می به من بگید قدم برداشتم که گفت: چرا اتفاقاا فقط بادو
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یگه قدم دیه خود نگو" ی بود که " بین ایش معنیه ید تکوت دادم مثل مگس پروندن شادستی

 شدم.یخکوببرداشتم که با حرفش م

: و برام مهمه....آیدین

ی مید کردم که برنگردم. نبای قدرت سعی تپش قلبم تند شد. نفسم مقطع شد. با همه دوباره

 آوردم.ی خودم می به روید گفته من نبایزی چیه ی جورینموندم. هم

ال نفهمیختم قدرتم و تو پاهام ری همه  کردم. آخرمید خری چه جوریو چیدم و قدم برداشتم. اص

هل بازار و خری برگشتم خونه مامان کلیوقت  اومدم.یدم غر زد که آشغا

 ویق و آالچیاط شده بودم به حیره خیشه پنجره نشسته بودم و از شی گوشه یشنیدم من نمولی

آروم بودم.

 نه تلفن حرف زدن بایره خرسم و بگیا خواست نه برام مهم بود که سونی پلو میا دلم لوبنه

یتم افروز تونست منو از حال و وضعی حس کودن بودن از حرفهای بلند السا و نه حتیصدا

.یاره بیرونب

 که بارها اومدن تو اتاق و صدام کردن و ازمی به السا و افروزیه، بقی توجه به حرفهابی

 خسته شدن و رفتن، اونقدر پشتیم توجهی از بیت و در نهایارم چرا لباسم و در نمیدنپرس

..یت ها اومدن خونه و در نهایه همسایکی یکی شد. یکپنجره نشستم تا هوا تار

 از در وارد شد و ...یدین در باز شد و آیت نهادر

 اتاق من نگاه کرد و ....ی سرش و بلند کرد و به پنجره یاط به حیدن محض رسبه
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 که بهی سلم خم شد و دستی که به نشونه ی. و سریدم دی فاصله هم لبخندش و مین از احتی

 تلفن رفت کنار گوشش.ینشونه 

 سرم و خم کردم.ینها ای تو جواب همه آروم

. زنگیزنه که امشب زنگ میدونستم و میرون رو سرم و درست کردم و از اتاق زدم بشال

 و بگه.یش غذائیم حرف بزنه. تا رژین تا در مورد آرمیزنهم

 خودی من بود. و فقط برای که برای بودم به همون سلم و حالت چه طوره ای من راضو

من...

 از دو سه هفته ازشی وقتی. عاشق ماه رمضون بودم ولیرفت ضعف می داشت از گشنگدلم

 آورد مخصوصاا که مدام روزها روی فشار میادی زیش به آخراش گشنگیرسید و میگذشتم

 از خونهیرون بیزی چیه راحت بتونم یال چند روز مونده تا تموم شه من با خینم ببیشمردمم

ی خورم چی می من چینه داد تا ببی میک فضول که مثل نگهبان کشیدور از چشم السا

.یارم از غذا در بی کنم و دلیل میخورمنم

یکی ید شای به ماهی خرم نه، سالی می خوراکیرون و از بیبمه دستم به جیشه نه که همحاال

.ی اونم هوسیدن خریراشکی کنم در حد دو تا دونه پیددوبار خر

 حواس پرتی بچه هاین. گشنه سرو کله زدن با ایکنم از خونه خرج نمیرون بیاد کل زدر

 روش بکشم.ی قار و قور شکمم باعث شد دستی. صدایره گی از آدم می انرژیلیخ

 تا اون موقع مودب باش. باشه؟یشه، اذان میگه ساعت د1 آبرومو حفظ کن یر آروم بگعزیزم

.ینآفر

 و از توش در آوردم و در خونه رو باز کردم.ید و رو شونه ام صاف کردم و کلکیفم
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 سرو صداها بلند و واضح رفت تو گوشم.یاط پام و گذاشتم تو حتا

 باالی اصلیاط به حیرسید که میی. از سر باالیشد میشتر لبخند منم بیشد چقدر صداها بلند مهر

ی که منتهینیه پائیاط که سر و صداشون از تو حیی مونث و بچه های هایه همسایدنرفتمو با د

 تر شد.یق خودشون لبخندم عمی کردن برای می و چه حالیومد مینگها به پارکیشدم

. امشب کدوم خانواده افطاریدن ها افطار میه رفته بود که امروز پنج شنبه است و همسایادم

یداد؟م

 دو خانواده با همیا خانواده یک بود که پنج شنبه ها و جمعه ها هر ین ایممون قدی محله رسم

ین تو ایم کردن و همه دور هم بودن. حاال هم که اومده بودی ها رو دعوت میه همسایافطار

 جاش عوض شده بود. چون هوا گرم و مطبوع بود ویکم نرفته بود فقط ینخونه رسممون از ب

 از شب اولیشد می ها تو خونه کار سختیه بود و نشوندن کل همسایور شهرای آخریهوا

 سرین سفره از ایه کردن و ی پهن می انداز و فرشیر و زیاط تو حیومدن خانمها میافطارده

 کردن.ی نداختن و همه هم تو درست کردن افطار کمک می تا اون سرش میاطح

 کتلت بخورم.ین باشه موقع افطار حتماا از ایادم خوب کتلت روحمو پروند. بوی

 جوابم و داد.ید که شنی سلم بلند گفتم. هر کیه لبخند جلو رفتم و با

 ویدمش کرد. رفتم جلو و بوسی بانو هم تو صدر مجلس نشسته بود و بر کارها نظارت معزیز

 سلم گرم همراه لبخند بهش کردم.یه

 دخترم حالت چه طوره؟ی شیر بانو: پعزیز

.یمیرم می جون فقط دارم از گشنگیز: خوبم عزمن
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.ی غذاها رو بخورین ای همه ی تونی ساعت مونده بعدش م2 و گفت: خندید

.ید زدم و آروم گفتم: پس السا رو از من دور نگه دارچشمکی

.یدیم دو خندهر

یلت و بعد از جواب دادن به سلمم گفت: آرام برو باال وسایستاد که چشمش به من افتاد امامان

 با دخترا با همیار ساالدم بیل اون وسایم کار داری کلیین پایاو بزار و لباست و عوض کن ب

.یددرست کن

 موندنی ولی و گشنگی رفتم باال. لباسامو عوض کردم و با وجود خستگیع گفتم و سرچشمی

.ید ارزی میدن داد که به خوابی می حالیهتو جمع و با دخترا ساالد درست کردن 

 که دری کسین. چشم گردوندم و اولیین شسته رو بردم پای و کاهو هایار گوجه و خسبد

دسترس بود و صدا کردم.

 کمکم؟یای بیشه جان میدا: آمن

 از جاش بلند شد و اومد بهم کمک کرد. زورم بهیع که کنار شراره و افروز نشسته بود سرآیدا

ال به رویدم. اون دو تا گنده رو ندید بچه رسینا .یاوردن خودشون نی اونا هم اص

 آورد.ینی سیه ظرف بزرگ و یه رفت چاقو و یدا و آیم و کنارشون نشسترفتیم

 رو پوستیارا خینید نشیکار لطفاا بی ولیرینتون شی وسط حرفهایپرم مید: خانمها ببخشمن

.یدکن
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یچ هیم نشستینجا دو ساعته ای؟ به ما کار دادیومده چشمهاش و گردوند و گفت: باز تو نشراره

 دستت؟ی و کار گرفتی اومدی نتونست بهمون کار بده بعد تو زرتیک

 بهم کار دادن منم شماهایومده من کار نگرفتم دستم باز نیر زدم و گفتم: نخی جوابش لبخندتو

یستی؟ نیفت. چه عجب خانم شما شیخیالرو به اشتراک گرفتم. ب

یه ینی ببی باشم؟ چشم نداریفت مدام من شیاد خوشت میه؟ رو کرد بهم و گفت: چی تدافعشراره

روز من تو خونه بمونم؟

یشی؟ می باال انداختم و گفتم: به من چه تو هر روز خونه بمون. چرا عصبی اشونه

 آرام، شراره االن ناراحته اعصاب نداره.یال خی وسط حرفمون و گفت: بید پرافروز

ی؟ ناراحتی از چی؟ چی افروز و شراره گردوندم و گفتم: جداا؟ براین بنگاهمو

.یره رو اعصابه شراره راه میلی اومده تو بخش خید پرستار جدیه یدونم: نمافروز

 باشه فقط مرد باشهی که کیکنه نمی چندشه براش فرقیلی دختره خین پر حرص گفت: اشراره

 باه.یکنه میکخودشو بهش نزد

 رویلی دختره خین بد بگه پس حتما ای نبود که پشت سر کسی تکون خورد. شراره آدمشاخکام

.یزد داشت حرف می جوریناعصابش رفته بود که ا

 تو بپره بهش. دکتریاد از در می کینه نشسته که ببین تو کمین. همچیاد: باه باه انقدر بدم مشراره

 و با اون برداشته.یفتاش افته. همه شی از دهنش نمی دکتر مظهریمظهر

.ید رفت باال و از دهنم پرابروهام
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هر فامین: امن ...یس نیلمون همون دکت

هت پیگه شراره دهنم و بست و دی غره چشم  حرفهاش گفته بودین بیش ادامه ندادم. چند وق

ی. راست و دروغش پایست نیل می و ظاهراا اونم بهش بیاد دکتر خوشش مین از ایلیخ

ی خوش اومدن دو طرفه است. شراره آدمیه از یشتر بیزی من که حس کردم چیخودش ول

ی باشه. تا از اون آدم مطمئن نباشه در موردش به کسداشته و دوست ی که تو سکوت کسیستن

.یگه نمیزیچ

 کردی با من هماهنگ مید بشه. بایلمون دکتره قراره فامین کردم ای به من چه من فکر مخوب

.یال خی خبر نداره. بیکس

ید پرستاره بای شده؟ ولیشی آتی جورین کار کرده که شراره ای چید پرستار جدین انمیدونم

 گذاشته.یمراقب خودش باشه پا رو دم بد آدم

ی شراره ساکت نشستم و ساالدم و درست کردم و گذاشتم اون هر چقدر می تا آخر حرفهادیگه

 بشه.ی بد بگه و خالیدخواد در مورد همکار جد

 کجاست؟یا سونینم: ببیدم رو به افروز پرسآروم

 و پژمان رفتن شرکت پژمان.ید: با سعافروز

 تکون دادمو مشغول کار شدم. سری

ی سفره یه کردن ی می اون ور و سعیدوییدن ور مین افطار شده بود و همه تند تند از انزدیک

.ینن بچیک شیلیخ
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 داغ ویر داغ و سیاز که روشو با پی ها و آشیده اون آب گوشت قرمز و اون کوبیدن که با دمن

ال چشمشم به هر غذاییننعنا داغ تز  افتاد ضعفمی که میی کرده بودن و اون کتلتها و ساالد و ک

.یشد میشترب

 کنار سفره و تا خود اذان منتظر بمونم و به محض گفتن الینم خواست برم بشی دلم مانقدر

الکبر بپرم رو غذاها...

 بودم که حالم از خودم ویده کرد. انقدر اسمم و شنی گوشه صدام میه از یکی مدام یشد نماما

 خورد.یاسمم بهم م

 کنه برگردم و سرش داد بزنم و بگم:ی که صدام می خواست هر کی شده بودم. دلم معصبی

یـــــــه؟چ

 زشت بود.یشد نماما

-: خاله آرام خاله آرام...

یاد خواست بی کرد و می ورجه وورجه میدین که تو بغل آیا سونیدن سمت صدا. با دبرگشتم

 زدم.ی تا خودشو بهم برسونه لبخند خسته ایینپا

 اومد سمت منو خودش ویید گذاشت و اونم دوین رو زمیا سونیدین تقل آی بعد کلباالخره

انداخت تو بغلم.

 منو حفظ کرده بود.ی بار آبروین اولی ام برابچه

 مای روزها خونه یشتر بینکه براش تنگ شده بود. با ایلی. دلم خیدمش بغلش کردم و بوسسفت

اال پیدیدمشبود اما من کم م یومد هم که میی وقتهایه. یشد مامان بود و ازش جدا نمیش. معمو
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یه با طلسم و افسون یشدم رو اعصاب و بعد من مجبور میرفت کرد که می می کاریه من یشپ

 کرد.ی و فرار میکشید میغ کنم دلم خنک بشه و اونم جیکار

.یده خری برام چیدین. عمو آین و گفت: خاله ببید خودش و از تو بغلم عقب کشسونیا

 تا من اونیگذاشت داد و نمی جمله اش مدام سرش و به چپ و راست تکون می اداین حدر

. وینم رو ببیده خریگفت که میزیچ

یده؟ برات خری عمو چیزم گفتم: عزینم ببیزی نتونستم چیاد زی بعد سعقتی

.یگل هـــــــــه چه جالب چه عجب بهش نگفت خوآن معمو

.ین: عمو برام گوشواره گرفته ببسونیا

ی بالدار که بی مانندش نگاه کردم. انگار دوتا دختر کوچولوی پرهی صورتی گوشواره هابه

ی تکون قشنگیه یا بود و با هر حرکت سر سونیزونشباهت به پروانه نبودن از گوشهاش آو

 خوردن.یم

 لبخند زدم.یار اختی بودن که بیبا زانقدر

ی؟: چقدر قشنگن. مبارکت باشه از عمو تشکر کردمن

 با عشوه گفت: بــــــــــله دو سه تا بوسش کردم.سونیا

 سمت مامانش که گوشواره هاش و به اونم نشونیید و گفت و چشمش که به مامانش افتاد دواین

بده.
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 خوبـــــ تشکر کنه.ی ام از االن بلد بود چه جوربچه

 شده بود بهم نگاهیره فرو برده بود و خیبش که با لبخند دست تو جیدینی و بلند کردمو به آسرم

کردم.

 خواستی دلم میلی تکون دادم. خی سلم تکون داد و منم تو جوابش سری به نشونه سری

 و پژمان نشد کهید اما با اومدن سعیگل خوآن میگه بهش نمیگه دیاازش بپرسم که چرا سون

بپرسم.

 که پهن بود وی بزرگی دور سفره یم و همه هم اومده بودن. نشستیگفتن داشتن ربنا مدیگه

.یممنتظر اذان شد

 بردارن ویی چایکی یکی تا از سر سفره یم دادی و دست به دست میخت ری میی چامامان

برسه به همه.

 برم سراغشون.یع خواستم تا اذون گفت سری که ذوم کرده بودم رو کتلتها و ممن

 گفتن ال و اکبر خم شدم سمت کتلتها.با

 بعد.ی بخوریی که کنارم نشسته بود پر حرص گفت: آرومتر دختر، زشته، بزار اول چاالسا

 روز30 از ی؟ چیعنی ی گشنگیفهمی بهش کردم و آروم گفتم: تو چه می چپکی چشم غره یه

 هم مامانو پژمانی بخوایعنی یگیری روزه نمیه روزش و به خاطر ضعف ابن5ماه رمضون 

 نظر نده.یه چی گشنگیدونی نمی. وقتیری بگیزارننم

 کرد.ی که با لبخند نگاهم میدین و گردوندم و چشمم خورد به آچشمهام
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 بلد باشه؟ی شد. ممکنه لب خونیز رچشمهام

 کار کردن امای داشتم برای و چقدر خوب بود. تا موقع اذان و افطار انرژیم و خوردافطار

.یشد نکنم اما نمی کاریچ و هینم جا بشیه خواست فقط یبعدش.... دلم م

.ینشستن کردن مردا می سفره جمع میشدن دخترا پا میومد زورم مانقدرم

 بودم تا جمعشون کنم ویده دسته ظرف که رو هم چیه راه دور به پسرا چشم غره رفتم. از

 بلند شدن.یدینمبرداشتم و از جام بلند شدم. همزمان با من پژمان و آ

 ازیت و شهرام هم به تبعین تو دستشون نگاه کردم. اونا که بلند شدن آرومی تعجب به ظرفهابا

اونا بلند شدن و کمک کردن.

 تر ازیع سریلی خیشد تا جمع میومدیم و میرفتیم بار م10 ید که بای ذوق زده شدم. سفره اانقده

 جمع و پاک شد.یشههم

 ظرف شستن و جمع و جور کردن ظرفها هم پسرا کمک کردن.ی براحتی

.یزدیم و با دخترا حرف میم دور هم نشسته بودیاط حتو

 تنهام. هر کدوم ازیکنم هستم حس نمینجا ای خونه ام. وقتین گفت: من عاشق ایجان با هآیدا

 بزرگ که هر خانواده تویلی خیمی قدی خونه یه و انگار دارم تو ینشماها مثل خواهرام هست

هق گوشه یه  کنم.ی می کنن زندگی می زندگیاط حی اتا

 بود. با لبخند نگاش کردم.ین خونه داشتم هم همین که من به ای حسدقیقاا

 غم داشت.یکم شادش چشمهای
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 باشه کهیکی خواست که ی دلم میشه. همیم تنها بودیلی قبل ما خی و گفت: سالهاید کشآهی

 ...ی چند وقتیهباهاش بتونم مثل شماها حرف بزنم اما نبود فقط.. فقط 

 حرف زدن دو دل بود.ی براانگار

ی؟ چی چند وقتیه: ید کنجکاو پرسالسا

 دختر شوهر عمه ام که خانواده اشیعنی دختر عمه ام.. ی چند وقتیه زد و گفت: ینی غمگلبخند

ی میل فامی خونه ین بیی جورایه کرد. ی می ما زندگیشو تو تصادف از دست داده بود پ

 مثلیی جورایه ی بود ولیمی صمیدین با آیشتر ما بود درسته که بی مدت خونه یه. اون یدچرخ

 بود اگه...دهخواهرم ش

 ادامهیال خیگه دیدا. اما انگار آیه اش چیه بقینم وجودم گوش شده بود ببی فشرده شد. همه قلبم

یمی صمیدین. با آیشنیدم مچاله شدن قلبم و می هم کنجکاو بودن. صدایه من بقیردادن نداشت. غ

بود؟ تا چه حد؟

 سلم و حالت چهیه من فقط ی برایدین از توئه. آیشتر مهم باشه هر چقدر که باشه بید باچرا

...ین با واسطه بود. همیطوره 

 موضوع و جمع کرد و گفت: در هریع وا شد و سری با لبخنهد مصنوعیهو یدا آین غمگصورت

 ما رفت و من بازم تنها شدم.یحال بعد چند وقت از خونه 

.یزم عزیشتیم ما پی. همه یستی تنها نیگه دینجا زد و گفت: اما ای لبخندشراره

 هم به لبخندش جواب داد.آیدا
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ین به ایلی بود اما خیبه غرید کردم که شای فکر می اما تو عالم خودم بودم و به دختر عمه امن

.یمی بود و صمیکبرادر و خواهر و مخصوصاا برادر نزد

. از رویاد نبود که به چشمهام بی زدم اما خوابی شب فکرم مشغول بود. رو تخت غلت متمام

 خشک شده ام و باز کنم.ی تا برم آب بخورم و گلویدم پریینتخت پا

.یدم حرف زدن مامان و بابا رو شنی به هال بودم که صدایدن راه رسمیون

 شد.یز تو جام متوقف شدم و گوشهام تیار اختبی

ی؟ کار کنی چی خوای: حاال ممامان

یگه دوتا جوون دین ایگه. مدام میکشه میش آقا صحبت و پی بار چندمه که علین. ایدونم: نمبابا

یریم بگی عقد معمولیه حداقل یگه و ... میریم بگی رسمیسنشون باال رفته و بهتره که نامزد

که به هم محرم بشن.

 حتماایگن نمیگن؟ می که. مردم چیشه. نمیم ما دختر جوون بزرگتر تو خونه داری: ولمامان

 دارهیکه داشته که شوهرش ندادن و در عوض دختر کوچیرادی و ایب عیهدختر بزرگشون 

یکنه؟شوهر م

ین ایم تونی میگه چند وقت دی کنی فکر می. ولیدونم خانم نمیدونم و گفت: نمید کشی آهبابا

یم؟دوتا رو دور از هم نگه دار

 السا عقد کنه.یدم من تا آرام شوهر نکنه اجازه نمی چقدر ولیدونم ناراحت گفت: نممامان

 و برگشتم تو اتاقم. رفتمیدم حرفهاشونو بشنوم. دلم پر غم شد. چرخی یه صبر نکردم بقدیگه

 خواستم خودمو پنهون کنم.ی میی جورایه. یدم پتوم و پتو رو تا گردنم باال کشیرز
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ی سقف زندگیه یر خودشون زی تونستن االن تو خونه ی راحت میلی نبودم پژمان و السا خاگه

.ینن همو ببیواشکی همه فاصله و ینکنن و مجبور نبودن با ا

 حرفی داشتم با کسیاز چقدر امشب نیم. چشم دوختم به گوشیرون و اه کردم و دادم بنفسم

 حرف ساده مثل سلم.یهبزنم. 

 شروع کرد بهیم که گوشیشد مین نگاه کردم. چشمهام داشت سنگیم چقدر به گوشنمیدونم

.یدنلرز

 و برداشتم.ی گوشتند

-: الو ... آرام خانم.

 رو لبهام نشست.ی صداش لبخندیدن شنبا

 و بستم و با آرامش گفتم: سلم.چشمهام

-: سلم حالت خوبه؟

ی؟: ممنونم خوبم. شما خوبمن

 شده؟ی مکث گفت: چی شد. بعد کمساکت

 نشده.یزی... چیچی کردم. آروم گفتم: هتعجب

 شده.ی شده. بگو چیزی چیه گفت: چرا خونسرد
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 خود انکاری شده پس بیزی چیدونم نشده که گفت: آرام.. خانم... میزی دوباره بگم چاومدم

 شده که ناراحتت کرده.ینکن. فقط بگو چ

یه ینکه بگم از ایا السا و پژمانم ناراحتم؟ ی سد راه خوشبختینکه بگم. بگم از ای چنمیدونستم

 بگم...یا دلم گرفته؟ ی بودیمی با دختر عمه ات صمیزمان

 بگم؟ی چنمیدونستم

ی همه یی جورایه... ی روزه گرفتن و گشنگین و ایاده. فقط.. کارهام زیست نی خاصیز: چمن

.یگیره آدم و میانرژ

 تحمل کن.یگه دیکم هفته مونده. اپرش رفته کمش مونده. یه گفت: فقط آروم

 کنم.ی گفتم: تحمل مآروم

 گذروند.یشه و فقط با تحمل میز دلم گفتم همه چتو

.یام حال و هوا در بین خواستم از امی

یگه؟ بهت خوآن نمیگه دیا که سونی کار کردی: چمن

 من،ین خوآن و اونم گفت منو. بهش گفتم ایا کرد و گفت: بهش گفتم منو دوست داره ی اخنده

یدین. بعدم که براش گوشواره گرفتم و قول داد که آیشه ناراحت میاسم داره اگه صداش نکن

صدام کنه.

 کرد.ی راحت متقاعد میلی رگ خواب همه دستش بود. همه رو خینکه از ایومد مخوشم

371



goldjar.blogfa.com

.ی بخواب. خوب بخوابیر وقته بگیر دیگه: دآیدین

 طور.ین لبخند گفتم: تو هم همبا

 خودمیر که غی تلفنین تماس بدون واسطه. اولین اولیرینی و قطع کردم و من موندم با شتلفن

 اون.ی و براین خودم بود نه آرمی که فقط برای خوب بخوابین توش نبود. اولیحرف کس

 خودت. که بخوادی زنگ بزنه و فقط از خودت بگه. زنگ بزنه برایکی که یرینیه شحس

.یهبدونه حال خودت چ

ی روزه گرفتنهای گشنگی و حتیدم و مطبوع و داشتم و با حسش خوابیرین من اون حس شو

 ببرن. ین بعدم نتونستن اونو از بیروزها

 قربون بود و قرار شده بود کهید فردا عید، بلند باال داده بود دستم که برم خریست لیه مامان

یبردن تا از کل گوسفندها رو م2 و سر جمع یرن بگی قربونی گوسفند برایههر دو خانواده 

یم و خود اهل ساختمون تقسیه در و همساین رو هم بیه کردن. بقی میرات و خیین پایمحله ها

 خودمونیاط حین و تو همیرن پنج تا گوسفند بگیکی ها قرار بود شریه. کل همساردم کیم

 کردن.ی میقربون

 انداختم و در و باز کردم.ید خونه. کلیدم رسید خری بسته ی کلبا

 برامون نگذاشته بود. دلمم براشونی خواب درست و حسابیه یروز بع بع گوسفندا از دصدای

 که بع بع کنن.یستن موقع نین فردا ایدونستن ها. نمی سوخت طفلیم

 گوسفندا و مدامین دور و بر ایومدن می کرده بودن هیدا پی پسر بچه ها هم اسباب بازاین

.یکشیدن شاخشونو میکشیدندومشونو م
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 داد زدم.ید کشی از گوسفندا رو میکی که دم ین فرزیدن دبا

 دمشو.ی نکن اون کارو کندین: فرزمن

.یده نگام کرد و گفت: خاله آرام حال میداد دندوناش و نشون می که همه ی و با لبخندبرگشت

 بهش چشم غره برم.یا یرم خنده ام و بگی جلونمیدونستم

یگه پاتو بکشه؟ نکن دیاد بیکی یاد کردم که خنده امو کنترل کنم و گفتم: خوشت می سرفه اتک

.یاددردش م

 گوسفنده.ی جلویومدن نمیگه دی قدم رفت عقب تر. داداشش و پسرایه نشونم داد و یشی نیه

 گوسفنده بلند شد.ی یده بــــــع زجر کشی دوباره صدایدم سرم و برگردوندم برم دتا

 خواستی گفتن نداشت اگه میگه. دیکشه بازم داره دم بدبخت و میره خی پسره یدیم دبرگشتم

 کرد.یبه حرفم گوش کنه همون بار اول گوش م

 نداختم برم تو خونه کهی مید ساختمون و باز کردم و از پله ها رفتم باال. داشتم کلی وروددر

.یدم پا شنیاز تو پله ها صدا

 خانم پشت سرمه.یه مرضیدم دبرگشتم

 کرد لبخندی می اش که به زور سعیده صورت رنگ پریدن زدم و سلم کردم اما با دلبخندی

بزنه تو جام خشک شدم.

 شده؟یزی خانم حالتون خوبه؟ چیه سمتش و گفتم: مرضیدم کامل چرخنگران
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 کرد خودشو آروم نشون بده امای می. به زور سعیزد و ترس تو صورتش موج مغم

.یتونستنم

 شده؟ی تر گفتم: چنگران

 آرام جان.یست نیزی و پر غم گفت: چید کشی آهیه

. اصرار کردم.یفهمیدم بود من کامل میزی چاما

ال کجا داری جون تروخدا بگو چیه: مرضمن یری؟ می شده. اص

 چادرش پاکش کرد وی. با گوشه یین چشمش سر خورد و اومد پای قطره اشک از گوشه یه

.یست دکتر. چند وقته حالم خوب نیرمگفت: دارم م

 رو شکمش گذاشت و گفت: فکر کنم سرطان گرفتم. تو شکممی چادرش باز بود. دستجلوی

 باشه خودش رفعیزی چیستی کید بود بهش توجه نکردم. گفتم شایکغده در آورده. اولش کوچ

. غذا ازیارم و مدام باال میشه حالمم بد میگه و حاال دیشهشه اما روز به روز داره بزرگتر م

.یزنم پسش میع اگرم به زور بره سریاره. ی نمیینگلوم پا

 گذاشتم و رفتم جلو و بغلشین و رو زمید خریلونای. نایخت ری داشت کامل اشک مدیگه

کردم.

یدونن؟. آقا محمد میست نیزی جون چیه: نگران نباش مرضمن

 کردمی برم. تازه خودمو راضیتونستم: نه جرات نکردم بهش بگم. از ترسم دکترم نممرضیه

...یترسم نوبت دارم اما میگه ساعت دیک ترسم. یکه برم دکتر اما م
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ی همه ی بود و برای خوب و مهربونیلی جون زن خیه ناراحت شدم. مرضیلی سوخت. خدلم

 بود.ی کمک رسون تو موقع سختیهاهل ساختمون مثل 

 با همیام و بزارم تو خونه میل صبر کن من وسایقه دقیه جون یه جدا شدم و گفتم: مرضازش

. صبر کن.یمبر

 و گذاشتم توش ویل در خونه رو باز کردم و وسایره بزنه و جلومو بگی بتونه حرفینکه از اقبل

از همون دم در داد زدم.

.یرون بیرم خانم میه: مامان من دارم با مرضمن

.یرون بیم خانم از خونه زدیه صبر نکردم که جواب مامانو بشنوم در و بستم و با مرضدیگه

 ازی قطره اشکیار اختی و بیزد زل می گوشه ایه بود. مدام به یه روحی و بید ناامیلی خطفلی

.ید چکی میین چشمش پایگوشه 

یزی.. که چیشا جمله گفتم: نگران نباش ایه بگم فقط یش دلداری برای کلمیا ی حرفنمیتونستم

.یستن

 راحتیشه میدی دید غده تو شکمش باشه که رشد کنه بایه اگه حرف خودش راست باشه و اما

 از شرش خلص شد؟یا گرفت یدیشند

 خانم بلند شد که بره امایه که منتظر نشستن باالخره نوبتمون شد. مرضی دکتر و بعد کلرفتیم

دست منو که تمام مدت تو دستش بود و ول نکرد.

. یم زدم و از جام بلند شدم و با هم وارد اتاق دکتر شدی و خواهشانه نگام کرد. لبخندبرگشت
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ی داشت و با صدایبایی ساله بود که ظاهر آروم و صورت زی و اند40 خانم حدوداا یه دکتر

 جواب سلممون و داد.یآرامش بخش

ید؟ کدومتونیض. خوب مرینید بشیید زد و گفت: بفرمای لبخندیه یدنمون دبا

.یضه مریشون خانم اشاره کردم و گفتم: ایه مرضبه

 شده؟ی نگاش کرد و گفت: خدا بد نده چدکتر

 بدم.یح شد بهم تا من توضیره حرف بزنه فقط خیتونست خانم از استرس نممرضیه

.یداره تهوع داره و معده اش غذا رو نگه نمیداا. جدیست: خانم دکتر چند وقته حالش خوب نمن

.یشه که بزرگم میکنه کنه که تو شکمش غده داره و حس میراستش خودش فکر م

 اتون کنم؟ینه تا معاید رو تخت دراز بکشید بریشه اخم کرد و گفت: جداا؟ مدکتر

 کنار تخت.یم تکون دادم و کمکش کردم تا بلند بشه و با هم رفتی خانم سریه مرضبرای

 رو تخت.ید و برداشت و خوابچادرش

 از شکمش و اشاره کرد ویی اش کرد. و بعد با دست قسمتهاینه معای اومد و اول با گوشدکتر

 درد داره؟ینجاهاتگفت: ا

 خانم هم جوابش و داد.مرضیه
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 تختیکی اون ی روید شما بریشه زد و گفت: اگه می در اورد و لبخندیبش و از جی گوشدکتر

.یددراز بکش

 که دکتر گفت و کنارش چند تای بلند شد و رفت رو تختیشه خانم نگران تر از هممرضیه

.ید بود دراز کشیتور مونیهدستگاه و 

ی که سر گردیزی چیه و با یخت ری ژل مانندیه مایه شکمش و زد باال و رو شکمش دکتر

 نبود ژل ها رو رو شکمش پخش کرد و از اون طرفیکروفن شباهت به میداشت و ب

 کرد.ی روشن کرده بود و با دقت بهش نگاه میتورممون

 فکر کنمیکنه؟ میدا دستگاه غده رو پین با ایعنی کنه. ی کار می کردم بفهمم چی می سعداشتم

 کرد.ی میداشت سونوگراف

 خانمیگم میک و چرخوند و گفت: تبریچ پیه زد و ی لبخندیتور مونی صفحه یدن دکتر با دخانم

ید؟شما باردار

 که دکتریزیو کردم از تو اون برفک چی می. خم شده بودم سمت جلو و سعیلمها فین مثل ادقیقاا

 گرومپی صدای حواسم رفته بود پی کنم. اما همه یدا گفت و پی میک بود و براش تبریدهد

.یومد که از دستگاه مییگرومپ قو

 خانم بارداره؟یه کنم. گفت مرضیز تونستم حرف دکترو تو مغزم آنالیه چند ثانبعد

 کرد.ی به دکتر نگاه میها نگاه کردم. دهنش باز مونده بود و مثل سکته ایه مرضبه

ید؟. به دکتر نگاه کردم و گفتم: خانم دکتر شما مطمئنیشد باورش نماونم

.یشنوید قلبشم می صدایشتر؟ بین از ایگه زد و گفت: دی لبخنددگتر
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...ی ساله ازدواج کردن ول10 زن و شوهر ین: آخه امن

 تو شکمتونی و غده ید شده. در هر حال شما قراره مادر بشی معجزه ایم بگید: پس بادکتر

ی بارداریبچه اتون بوده که سالم و سر حال در حال رشد کردنه. و چون تا حاال تجربه 

.ید و به اشتباه افتادید کردی تصورم نمیدنداشت

 خانم دکتر چند وقتشونه؟ید: ببخشیدم پرسهول

.یشه میمی حدود سه ماه و نیباا: تقردکتر

یده؟ حامله است و نفهمیم خانم سه ماه و نیه مرضیعنی

ید گفتم: ببخشیع. سریکرد شده بودم به خانم دکتر که داشت دستگاه و خاموش میره باز خدهن

 هنوز باورمی ولینم خط ها بچه رو ببین این از بیکنم میخانم دکتر درسته که من دارم سع

 من به پدر بچه نشون بدمین عکس بهمون بدیه یتور تو مونیهای خط خطین از همیشه. میشهنم

.یکنه مدرک باور نمیمطمئنم ب

 گذاشت کهیه رو شکم مرضی گفت. چند تا دستمال کاغذی باشه ایه و ید از حرفم خنددکتر

 کنه و بلند شه.یزخودشو تم

 کردم و صداش کردم.یز هنوز با دهن باز خشک مونده. خودم شکمش وتمیه مرضدیدیم

.ی گم قراره باالخره مامان بشی میک بهت تبریزم جون پاشو عزیه جون... مرضیه: مرضمن
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 اشک که تلخیه. یه گریر زد زیهو اومده باشه یرون مامان انگار از شوک بی گفتن کلمه با

 از سریه گریه خبر خوش باالخره تونست یه یدن همه سال انتظار با شنیننبود شور نبود. بعد ا

ذوق و از ته دلش بکنه.

 و اجازه دادم خودش و آروم کنه.یدم کردم و کمرشو مالبغلش

.ید خندی مدام میشناخت خانم سر از پا نمیه. مرضیم خونم دادیش آزمایم رفتینان اطمبرای

 به محمد آقا بگه.ی خبر و چه جورین ایدونستنم

.ی تا خودت بگیگم نمیزی چینا ما گفتم: من به مامان ای در خونه دم

 زد و با من وارد خونه شد.ی خوشحاللبخند

 زد وی کوتاهیغ جیه گفت و السا ینی ارحم الراحمیه جون بارداره یه مرضید فهمی وقتمامان

.یدنشهر دو بغلش کردن و بوس

.ینم خواست همه رو خوشحال ببی دلم شاد بود که دلم ماونقدر

مریشد میگه سال د2 که یاطی شدم به حیره تو اتاق و با ذوق نشستم کنار پنجره و خرفتم  مق

 و محمد آقا.یه مرضی فسقلیباز

 شکرت" محمد آقا از طبقهیا "خدای و صداید و از ذوق عربده کشید محمد آقا فهمی که وقتوای

ین ای شبونه رفت دنبال گوسفند که به مبارکیجان و از شور و هید ما هم رسی پنجم تا خونه ی

 کنه.ی و قربونیزه بری خونیه یدهخبر خوش و قدم نو رس

 باید چند ماه زنگ زد و حالم و پرسین ای شبهای درست سر موقع مثل همه یدین آی وقتشب

ی می که با اصرار سعیگه دی" که اونم به وجد اومد. بر خلف شبهایم گفتم " عالیچنان شور
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 زدهیجان کردم. اونقدر هیف خودم کل داستان و اتفاقات روزو براش تعریارتمکرد به حرف ب

 جون تو وجودم داشتم هم براشیه مرضی بارداریدن که موقع فهمی از شوریبودم که حت

 کردم.یفتعر

 و معرکه بود.ی حس عالیه

 گفت: خوشحالم که صدات و انقدر شادیدین که تموم شد. ساکت که شدم. نفس که گرفتم آحرفهام

 شنوم.ی میو پر انرژ

 کرد.ی که روحمو لمس میفی لطی صداین من آروم شدم با او

 که داشتم. یی تنها گوش شنوای من گفتم براو

یداد بلند مامان و بابا اجازه نمی بود اما صدایک چشمهام و باز کردم.. هنوز هوا تارآروم

.یمبخواب

 قربون بود.ید عی رسم روزهاین شده بودن. ایدار هم بین فقط من بلکه السا و آرمنه

.یم بودی نظاره گر مید کرد و ماها هم بای می خودش قربونبابا

یمه رفتم. چشمهام هنوز نیی و سلنه سلنه به سمت دستشویدم پریین آلود از رو تخت پاخواب

بسته بود.

 زنگ خونه خبر از اومدم افروزی اومدم. صدایرون بیی و صورتم و شستم و از دستشودست

 داد.ی میدو سع
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یدای قربون با عید بابا. عی خونه یشدیم قربون همه جمع مید روز عیم هم که بودیا دنی جاهر

 بود.ی کرد. روزه کباب خوری فرق میلی خیگهد

 خواب آلودتر کهیای با السا و سونیش گرگ و می عوض کردم. و خواب آلود تو هوالباسهامو

.یاط تو حیممدام در حال چرت زدن بود رفت

یر بانو به زیز زدن و عزی لبخندیدنمون زودتر از ما اومده بودن. با دین بانو و بابا حسعزیز

 ترسمی بسته می چشمهاین با اینیند بشینجا ایاین دخترا بیاین اشاره کرد و گفت: بیانداز

.ین زمیدبخور

یده چسبیا. من و السا و سونیم انداز نشستیر و رو زیم رفتیع حرف گوش کن سری بچه هامثل

 کهینیم بشی جوریم کردی می و سعیم داده بودیه تکیکی به هم و هر کدوممون به اون یمبود

.یم خوابمون بپردازی به ادامه یمبتون

 ساختمون هم بلند شد.ی اهالی یه بقی چشمهام تو حالت نشسته گرم شده بود که سر و صداتازه

 به نوبتیکی یکی. دخترا یست از خواب نی خبریگه شدن و دیدار بود که همه بیدا پکامل

ی انداز و به شدت به هم فشار میر رو زیم و مچاله شدیم جمع شدی کولونیهاومدن و همه مثل 

.ینیم و راحت تر بشیم و اشغال کنیشتری بی جایم که بتونیمآورد

 تشت و لگن هم بودی پهن کرده بودن و نشسته بودن روش و کلیگه فرش دیه هم ینا امامان

 گوسفنده کنارشون بود.ی سلخیبرا

 صفحهیه که یح مفاتیه از گوسفندا رو گرفته بودن. مامان یکی و پدر پژمان با کمک هم بابا

 پژمانی شده بود داد دست بابا و اونم شروع کرد به خوندن دعا و بعد بابایاش علمت گذار

 آبی بشه کمی بود قراره قربونیده کرد، انگار فهمی بع بع نمیگه که حاال دیچارهبه گوسفند ب

 گوسفند و ...یداد و بابا بسم ال... گفت و چاقو رو گذاشت رو گلو
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 گوسفنده روی آخر چشمهای کرد. لحظه ی جهش میچاره بی بود که از گلوی بعد خونی ثانیه

 کردم تو چشمهاش اشک بود.ی زد که حس می می. برقیدمد

یه و ابغ کرده رومو برگردوندم یچیدم و دور خودم پیم که همراهمون آورده بودی تابستونه اپتو

.ینا نه به گوسفندا نگاه کردم نه به بابا ایگه دی و تا آخر مراسم قربونیگهسمت د

 کنار در و پوستشون و جدای هایله کردن به میزون گوسفندها رو با طناب آوی قربونبعد

کردن.

. قابل تحملیگه طرف دیدادن که گوسفندا و احشامشون می گندی طرف بویه ی قربونی همه

.یستن

 سر حال شده بودن و چونه اشون گرم صحبت شدهیگه جام بلند شدم و دخترا رو که حاال داز

 نشستم.یقبود و تنها گذاشتم و رفتم تو آالچ

 کرد کهی کرد و گوشت جدا می مییز گوسفندا رو تمی خورد به محمد آقا که با چه شورچشمم

.یمکباب کن

 به صبحونه کباب خوردنش بود.ی قربونی مزه

 خوبی خواستم مزه ی خواست. تا می خواست. دلم گوشت نمی دلم کباب نمیگه من دولی

 کبابیرینی تو ذهنم و به کل شیومد گوسفنده می اشکی کنم چشمهایادآوری دندونم یرکباب و ز

 کرد.یو کوفت م

 و چشمهام و بستم.یق دادم به ستون آالچیه و جمع کردم تو شکمم و تکپاهام

382



goldjar.blogfa.com

 کبابی زغال سوخته و بعد اون چربی شده بود. بوینا ا9 در اومده بود و ساعت حدود آفتاب

 کرد.ی گوشت آدم و مست می گوسفند و بویشده 

 و بند سفره پهن کردن نبودن چون کبابا بهید صبحونه تو قی شده بود. جوونا برایی و صداسر

 و فقط بزرگترهایشد و همون جا تموم میزدن ها رو میخ. رو هوا و سر منقل سیرسیدسفره نم

 خوردن.ی نداختن و دور سفره همراه صحبت هاشون کبابا رو هم میبودن که سفره م

 بودم. اما حاال....یده کبابا نقشه کشین ای چقدر برادیروز

 داغم حسیخ سی گرمای فرو رفت. حتینیم تو بیک نزدیلی خی فاصله یه خوش کباب از بوی

 کردم.یم

 از ترس گفتم.ی هــــــیه صورتم ی داغ کباب جلویخ سیه یدن و باز کردم با دچشمهام

 عقب رفت.یع کباب سرسیخ

.یارم منقل گفتم برات بی پایومدی نیدم خواستم بترسونمت. دی نمید-: ببخش

 که سر پا بودیدینی و درست نشستم و رو به آیین و پاهامو آوردم پایدم به صورتم کشدستی

 خورم.ی نمیگفتم: ممنونم ول

: چرا؟ید پرسی ابروشو انداخت باال و جدیه

 خورد؟ی قرص چرا میرسید به من می پسر چرا وقتین نگاش کردم. ای چپکیین پااز

 کرد.ی به دست نگام میخ منتظر سهنوز

 کرد.ی میه داشت گرینا کردم و گفتم: گوسفنهد بابا ای پوفکلفه
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 زد و کنارم نشست.ی محولبخند

 گوسفندا امروز آرومتر ازین ای کنی حس نمی؟ خوری تو کباب نمیه همون گری: و براآیدین

 زنده بمونن.یاد زیست بودن قرار نیده فهمیگم بودن؟ من که میروزد

 جدا کرد و گرفت سمتم و گفت:یخ گوشت از سر سیه حس و داشتم. با دست ین منم همعجیب

 شگون داره.ی بخور. گوشت قربونیاب

 به گوشت تو دستش نگاه کردم.فقط

.یست نینا گفت: گوشت گوسفند بابات ایکتر و نزدآرومتر

ینا که بابا ای واقعاا از گوسفندیعنی و چرخوندم سمتش. تو چشمهاش نگاه کردم. آروم بود. سرم

 کردن نبود؟یقربون

 دستم و جلو بردم و گوشت و ازش گرفتم.یار اختبی

ی؟: خودت چمن

 زد و گفت: تو اول بخور.لبخندی

 جدا کرد و گذاشتیخ گوشت از سیه زد و ی کردم. آروم گوشت و گذاشتم تو دهنم. لبخندنگاش

 زد که باعث شد دهنم از تعجب باز بمونه و چشمهام گردی چشمکیطونتو دهن خودش. ش

هن متعجب و بی کباب و گذاشت تو دستهایخ کرد و از جاش بلند شد. سیبشه. تک خنده ا ی م

 منقل.وحرف رفت سمت بچه ها 
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 خورد ویگه گوشت دیه منقل و یش پید زده تر از اون بودم که بتونم گوشت و بجبوم. رسبهت

 و بهیوانش هنوز بهت زده مات موندم لید دی و بهم نگاه کرد. وقتیخت نوشابه هم ریوان لیه

" و با لبخند نوشابه اش و خورد.یگه "بخور دیعنیسمت باال هل داد که 

 و چشم ازش برداشتم.ییدم به خودم اومدم و گوشتم و جوباالخره

 آقای. علیده و ناهار و چلو کباب کوبیم خوردی می قربان صبحونه کباب هوسید عروزای

ی که خودش چرخشون می قربونی هاش حرف نداشت. از همون گوشتهایده پژمان کوبیبابا

 کرد.ی درست میذ لذی غذایهکرد 

 قسمتش متنفرین شدن که من از ای کردن کله پاچه میز حرف زدن مشغول تمین هم در حزنها

ید بودم که صبح عی قربونی در عوض عاشق کله پاچه ی داشت. ولی بدی بویلیبودم چون خ

 تویومدیم و امسال همه با هم میشدن جمع میکی ی کردن و هر سال خونه ی درست میرغد

.یاطح

 هم کنار من مشغولیدا و شراره و آینا مشغول بود و السا گم شده بود و می به کاری کهر

.یدیم رو شنیا بلند سونی یه گری کرد که صدای میف از مدرسه اشون تعریداصحبت بودن و آ

 شده بود. مات موندهیدار سمتش که تو بغل مامانم نشسته بود و تازه از خواب بیم برگشتهمه

 انگولکش کرده؟یکی یا کنه ی میه نشده گریدار که بیده بچه خواب بد دین که ایمبود

.ید فهمیشد جمله رو میه اش یه و گریغ جی صدابین

" گوسفندام کو؟"

 و بغلش کردم.ینا مامان ایش شدم و رفتم پبلند
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 شده خاله؟ی جان چیا: سونمن

.یست: خاله گوسفندام نسونیا

 گشت. حاالی مرده و خورده شده می بچه دنبال گوسفنداین گرد و دهنم جمع شد. اچشمهام

 بدم بهش.یارمگوسفند از کجا در ب

ی شد. حسابیشتر اش بیه اما بدتر شد و گریستن کردم ارومش کنم و بگم گوسفندا نسعی

 و دوختم بهش و همون جور که به شاگردامیدم رو روانم بود. اخم کردم و نگاه جدیغهاشج

ی طلسمت میا یشی ساکت میا خاله یا بهش نگاه کردم و گفتم: سونیزن کنم تا مزه نرینگاه م

.یاری در بیگیلکنم رو صورتت ز

 دوبارهید و دیم صورت جدی گرد نگام کرد. وقتی ساکت شد و با وحشت و چشمهابلفاصله

.یشد عمرا ساکت میگه و به التماس افتاد. حاال دیه گریربلند زد ز

 و بغلیار سونی با چنان محبتیدین. آیرون بیدش و از تو بغلم کشیا بغل سونیر اومد زی دستیه

 خودش و بغل کرده.ی لحظه حس کردم بچه یهکرده بود که 

 خاله طلسمت کنه.یزارم نمینکه. اول ایر آروم بگیزم جون عزیا: سونآیدین

 نگاش کنمی و شماتت بار نگام کرد که باعث شد دهنم که باز مونده بود جمع بشه و جدبرگشت

 باال بندازم.یو شونه ا

.یشد ساکت نمخوب

 گوسفندات کجان.یگم بهت مینکه: دوم اآیدین
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 چهینم خودمم جالب بود ببی شد به دهنش. راستش برایره ساکت شد و خیا گفت سونینو اتا

یم و پوستشونو کندیم بچه بفهمونه که گوسفندا رو گردنشونو پخ پخ کردین خواد به ای میجور

.یمو خورد

 بودن.یی بودن جادوینجا که ایی گوسفنداین: ببآیدین

ی؟ چیعنی: سونیا

.ینیشون ببیتونستی می زمانیه فقط تا ینکه ایعنی: آیدین

ی؟ چیعنی: سونیا

.یشدن میب و بعدش غیشدن میده فقط تا امروز صبح دیعنی: آیدین

 دادن بود.یح مشغول توضین ایت که با جدیدین شده بود به آیره با دهن باز خسونیا

ی باهاشون خداحافظیم بود که صبح اومدین ای برایم نشستیین پاین: ماها هم که االن اآیدین

.ی کنی خداحافظی نتونستی. اما تو خواب بودیمکرد

 از کجاش دریزیو چین همچیه بسته نشد. مونده بودم که یا تموم شد اما دهن من و سونحرفش

یدین قانع و ساکت بشه و تا بعد ناهار از تو بغل آیا که بود باعث شد سونیآورده. اما هر چ

 تا تهش خورد.یری بهش ناهار داد و اونم بدون بهانه گیدین خود آیتکون نخوره و حت

ال  نوازه. یب دختر پسر پسند و غرین اک

 برهی تموم شد هر کی دورهمیعنی ین ناهار و شستن ظرفها بزرگترها خوابشون گرفت ابعد

 خودش.ی دستش گرفت تا بره خونه ینی سیه ی و هر کیم و جمع کردیل خودش. وسایخونه 
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ین ایب و عجیم کردی می و با بچه ها خداحافظیم بودیستاده در خونه امون ای و السا جلومن

.یشد گفته مید که بایومد هممون میاد چقدر حرف ی خداحافظیبود که تو لحظه 

...ید اومد کنارم و آروم گفت: آرام جون ببخشیدا کردم که آی به حرف بچه ها گوش مساکت

ینکه ای برایشد؟ مید کرد و سرخ و سفی مییر دختر چرا انقدر رنگش تغین نگاش کردم. اخیره

 شده؟ی جان چیداحرف زدنش و راحت تر کنم گفتم: جانم آ

یه دونم پرروئی میدا کرد و خجالت زده گفت: ببخشی و با انگشتهاش بازیین و انداخت پاسرش

 خواستم خواهش کنم...ی مشکل دارم می ... راستش من تو قواعد عربیول

 ویلت زدم و گفتم: تو خونه منتظرتم برو وسای با زور حرف بزنه، لبخندین از ایشتر بنگذاشتم

.یاربردار ب

 گونهی کیدم پاش بلند شد و نفهمی رو پنجه ی حرکت ناگهانیه ذوق سرش و بلند کرد و با با

. چشمهام گرد شده بود، انتظارش و نداشتم.یدامو بوس

 نگاش کردم.متعجب

.یارم بیلمو وسایرم ممنون آرام جون. من میلی زد و گفت: خی گشادلبخند

 گفت و تند از پله ها باال رفت.اینو

 بود مثل فضوال هجومیده منو بوسی ناگهانی چی برایدا شده و آی بودن چیده ها که نفهمبچه

یره اما من حس جواب دادن بهشونو نداشتم چون خید پرسی سوال میه یآوردن سمتم و هر ک
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ال پیومدن که از پله ها باال میمونده بودم به دو پسر ی بود که صحنه یدا و از نگاه هاشون کام

 بود.یزی چیه هر کدوم ی بودن و تو چشمهایده رو دیدا آیدنبوس

....یدین خوشش اومده و آیلی بود خیدا که پی صورتیه با لبخند گشاد و مهدی

 کردمی حالت بود برعکس چشمهاش که... حس می داشت. صورتش بی چه حسیدونم نمآیدین

داغه. داغ و ملتهب.

 بود کهیق. اونقدر نگاهش عمیومد تو چشمهام زل زده بود و از پله ها باال میق نگاه عمیه با

ی سر سری خداحافظیه و تند از بچه ها یین شدن ادامه بدم و سرم و انداختم پایرهنتونستم به خ

کردم و رفتم تو خونه.

.ی داشت لعنتی به شماره افتاده بود چه نگاهنفسم

 اومد و رفتم استقبالش.یدا خودمو مشغول کنم. باالخره آیدا کردم تا اومدن آی تو اتاق و سعرفتم

یک راحت باشه آوردمش تو اتاق و به السا گفتم ینکه ای. براید کشی می چه خجالتیچارهب

.یارهساعت مزاحممون نشه البته اگه طاقت ب

 گذاشتهیزم آورده بودم و پشت میدا آی که برای ناهار خوریز می اتاق و بستم و به صندلدر

.ینهبودم اشاره کردم و تعارف کردم که بش

 و راحت باش.ین جان بشیدا: آمن

 کردم که خودم درکشونی سعیلی که مزاحمت شدم خید زد و خجالت زده گفت: ببخشلبخندی

 بود تا کمکم کنه اما از بعد اونیتا قبل بی بودم. سالهایف ضعیلی خیکنم اما از اولم تو عرب

 خواست ازشی خودمم دلم نمیگه. راستش دیومد خونه امون نیگه دیدینماجرا و دعواش با آ

 نمک نشناس و .ی تره دخیرمکمک بگ
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 دعواش شد ویدین بود؟ چرا با آی کیتا... بیتا شد. بیک تحریم اطلعاتی قول السا شاخکهابه

 در موردشیدا قطع بشه و آینا ای بود که باعث شد رابطه اش با خانواده ید دعوا شدینچقدر ا

 نظر بده؟ی جورینا

ی کردم که درست و حسابی سعیلی بود و تمرکزم و از دست داده بودم. اما خیخته بهم رفکرم

 جواب بدم.یدابه اشکاالت آ

یتا بین تو فکر ای دادم تا حل کنه بدجوری مین تمریدا که به آیی و زمانهایحات توضین باما

.یرفتمم

یدا، آیدن فهمیادی و تا حدود زی دادن قواعد عربیح و رفع اشکال و توضین ساعت تمریک بعد

 کردن چون تو خونهی میدر اتاق و زدن. تعجب کردم چقدر خانواده ام داشتن برام آبرو دار

اال کسی  تو اتاق ویومد کرد می کله میهو داشت ی هر کاری در زدن بلد نبود هر کی ما معمو

 بود.یری مچ گی براارد مویشترب

 تو.یید: بفرمامن

 بدست وارد شد.یی چاینی باز شد و السا سدر

 وقت استراحته.یگه دید، خونی چقدر درس مید زد و گفت: خسته نباشلبخندی

 تو اتاق و ازیاد خودش و گرفته بود که نی جلویلی االنشم السا خین و جمع کردم تا هملبخندم

 بود که طاقتش تموم شده.یدامدل حرف زدنش پ

ین شنونده بود و در عیشتر دختر نوجون و آروم که بیه براش جذابه. یدا چرا انقدر آمیفهمیدم

 داد وی می سوتید که شای مواردیر و غید قاپی بود. حرف و از تو دهنت میقحال به شدت دق
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اال اطلعات زی خودشو خانواده اش حرف میدر مورد گذشته   از خانوا ده ویادی زد معمو

 چندانی دختر آروم و خجالتین کردم ای حس می چرا ولیدونم داد. نمی نمی کسبهگذشته اش 

 بوده ویاد زیلی خودش و خانواده اش تو گذشته خی غم هاید از گذشته نداره و شایدل خوش

 و از دست بده و بای خوشین خواد ای تونه شاد باشه نمی که میه جمعیک یاالن که تو

 گذشته تلخش کنه.یادآوری

ین که مدام از ایرم السا و شراره رو بگی بلد نبودم که جلوی درک کرد اما راهیشد رو ماینها

 داد که نه مجبور بشه کامل بگه وی جواب می هم خوب جوریدا سوال نپرسن. آیچارهدختر ب

 کنه و باعث بشه طرف کنجکاوتر بشه.ی پنهان کاریلی خینکهنه ا

 برخورد داشت و با اونینا با میشتر بودنش هم بود. بیکتر به خاطر کوچیش کم حرفالبته

 کمیلی و مهرانه رو هم خید کشی تر شده بود. هنوز از من و شراره و السا خجالت میمیصم

 و تا اومد بشناستش شوهریشد باهاش هم کلم نمیی خودمون تنهای از جمع هایر و غیشناختم

کرده بود.

یدا شکار خوب پیه که انگار ی کرد جوری نگاه میدا لبخند گشاد به آیه از السا که با نگاهمو

 و گفتم: بفرمایدا آی در آوردم و گرفتم جلویموکرده گرفتم و از تو کشوم ظرف شکلت سنگ

.یزمعز

 من عاشقشونم.ی شکلت سنگی گفت: وای به شکلتها کرد و با ذوق کودکانه انگاهی

 کارش شده باشهی مشت برداشت و بعد انگار تازه متوجه یه تعارف دست کرد تو جعبه و بی

یرینیجات شیاد زیزاره زده شدم. آخه مامان نمیجان هید، ببخشیشرمنده نگام کرد و گفت: وا

 بابای تو خانواده ینکه و هم ایم داری احتمال چاقینکه هم به خاطر دندونامون هم ایمبخور

.یه ارثیی جورایه د قنیماریب

 و با السا شکلتینجا ایای بی هر وقت خواستی تونی زدم و گفتم: راحت باش ملبخندی

.یبخور
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.یم زنی با هم به مهمات آرام دستبرد مینجا ایا و گفت: آره بید به حرفم خندالسا

یجی گی خنده یه یه به چی بود چیده هم که چندان نفهمیدا و آید حرفش بلند خندین از اخودش

 منو السا چرخوند.ینکرد و نگاهش و ب

اال  کرد با دو تا خل و چل طرفه.ی فکر ماحتما

یرم بگیل خودمو تحویلی که خیی وقتهایه من ی رفع ابهامات گفتم: راستش و بخوابرای

 کنم.ی میمشون قایها خرم و به خاطر بعضی میرینی شیاشکلت 

ی غارتم می و به بهانه ایره گی مچمو میها اون بعضیشه( با چشم به السا اشاره کردم) البته هم

کنه.

ید و که نبایزی چیری بعد می کشی کنم. انقدر زحمت می می حق به جانب گفت: کار خوبالسا

.ی خوریو م

 بخوره؟یرینی تونه شی داره که نمیضی گفت: چرا؟ مگه آرام مریج گآیدا

 معضل بزرگتر دارم.یه جونم یر باال انداختم و گفتم: نخابرویی

 کرد و گفت: خوب...ی با چشم سر تا پامو وارسیدا دست به سر تا پام اشاره کردم. آبا

. من مشکل چند پره گوشتیزم باال. با بهت گفتم: خوب؟ خوب به جمالت عزید پرابروهام

هکیز به قول عزیا. یونه قلی نی دختراین ای برای خوبی دارم که سوژه یاضاف هخش  جون "

چو".
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یست نی اصل مشکلین و ای خوبه. تو تو پریکلت لبخند نصفه زد و گفت: به نظر من هیه آیدا

.یدن میر گیادی هم زیناا

 نظرو داشت.ین کرد همی میس زدم. کاش مامانتم که تو باشگاه منو سروی لبخندیار اختبی

 رو بستم تایدا و کتاب و دفتر آیز سمت میدم و بخوره. چرخییش دست تعارف کردم که چابا

 که رو جلد کتابش نوشته بود.یبراش جمع کنم. چشمم خورد به اسم

"یبا شکیدا آیده" س

یدین؟ و گفتم: شما سیدا برگشتم سمت آمتعجب

ی؟ تعجب کردیلی خیدیم، زد و گفت: آره سی لبخندید کتابش و تو دستم دی برگشت و وقتآیدا

 تکون دادم.سری

ال فکرشمالسا  از جاش بلند شد و کتاب و از تو دستم گرفت و اونم متعجب گفت: واقعا؟ اص

.ین که داریلی فامین کردم مخصوصاا با اینم

هر پدربزرگمی ولین انداخت و گفت: حق داریدین آیاد کرد که به شدت منو ی تک خنده اآیدا  پد

یدم که من شنی جورین ای ولی چی برایدونم نمیقاا. دقیبا و عوض کرد و گذاشت شکیلیشفام

 کنن وی و قطع رابطه میشه با خانواده و برادراش دعواش می موضوعیهانگار سر 

هرپدربزرگمم اونق یره مین همی نبود برای بودنشونم راضیل ازشون ناراحت بوده که به فامدرپد

.یکنه و عوض میلیشفام
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.یم شما مهمونی خونه یر غدید پس عیول السا با ذوق گفت: ایهو و یم تکون دادی و السا سرمن

 ویشه می خالیبم جیشه همیداا. جدیرم بگی ایسه ته کی خوردم که امسال از کیداشتم غصه م

 داشتم.یاز نی ایسه ته کین. واقعا به ایمونهپول تو دستم نم

 پولیداا بود در کمد و باز کنه تا بفهمه چرا جدی ابرومو انداختم باال و نگاش کردم. فقط کافیه

 همیمونه میبش نخره هم پوالش تو جید جدیز چیه و ید. اگه هر روز نره خریمونه نمیبشتو ج

 اضافه بزارم توش.ی مانتویهکمد جا داره که من حداقل 

 تشکر رفت خونه اشون.ی به حرف گرفتش و بعد کلی موند و السا هم کلی ساعتیم نآیدا

 صبرانه منتظر زنگی شد ب12 یک و ساعت که نزدیدم به کارهام رسی حواسی شب با بتا

 اسمش و آورده بود به شدت مشغولم کرده بود.یدا که آی دخترین بودم. فکر ایدینآ

 بود اما تویده زنگ زد. چقدر خوب بود که تو اتاق تنها بودم. السا نخوابیدین سر ساعت آدقیقاا

 کرد.ی نگاه میزیونهال نشسته بود و تلو

 و جواب دادم.گوشی

: سلم.من

ید؟: سلم آرام خانم خوب هستآیدین

 که حالم بد بشه.یفتاده نی تا حاال؟ آره اتفاق خاصیش ساعت پ6 از یعنی: من

 کرد و گفت: خوب پس خدا رو شکر. چه خبر؟ی خنده اتک
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ی به شدت دلم می نه ولیا حق و دارم که ازش سوال بپرسم ین ایدونستم بودم نمیر خودم درگبا

.یرم خانم و حل کنم و آروم بگیتا بینخواست موضوع ا

.یست نی خبریباا و دو دل گفتم: تقرآروم

 شده؟ی مکث کرد و گفت: چکمی

 شده.یزی چیه که یزد در حاشا وارد شدم اما لحنم داد ماز

.یچـــی: همن

 شده؟ی: بگو چآیدین

 بپرسم؟ی سوالیه یشه کردم. نامطمئن گفتم: ممکث

 شد.ی جدصداش

: بپرس.آیدین

یه؟ کیتا گفتم: بید تردبا

 لبم و گاز گرفتم.ی. گوشه یشنیدم تند شده اش و می نفس های شد. صداساکت

 در مورد اون حرف زده؟ی اما آروم گفت: کعصبی

...یچکی: همن
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 تر.ی بلند تر شد و عصبصداش

یدونی؟: پس تو از کجا در موردش مآیدین

 و ....یدم شنیدا. فقط اسمش و از آیدونم گاز گرفتم و با اخم و ناراحت گفتم: در موردش نملبمو

 بهت گفته؟ی گفتم: در موردش چی وسط حرفم و عصبانپرید

.یستم خوشحال بودم که االن جلوش نچقدر

 ناراحتم صاف شد.ی رفت تو هم. صدااخمهام

ال تو درسا خینکه نگفت فقط ای خاصیز: چمن  که با توی از وقتی کرد ولی بهش کمک میلی قب

 نمک نشناسه...ینکه و ... و ایست نیگهدعواش شده د

"یشعور بیدای. " آیدم و شنیش لبیر زی بود صدای عصبنفسهاش

 دختر حرفین چون در مورد ایشعوره بیدا آیعنی از تعجب باز و اخمهام تو هم رفت. دهنم

ال ایزده؟ ول  بردن اسمشم غدقنه؟ی که حتیه آدم کین چرا؟ اص

 کرده؟یت چرا انقدر عصبیه؟ دختر کین: ایدم پرسی اما جدناراحت

.ی بدونیست و با تحکم گفت: الزم نی اما جدعصبی

 تو قلبم شکست. و تویزی چیه شد قلبم... حس کردم یره شل شد. دهنم باز موند. نگاهم خبدنم

.یزد میاد بود که فریکیمغزم 
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 تر شد.یظ غلاخمم

ی؟ جواب سوالم و بدیخوای بدونم؟ نمید: چرا نبامن

.ی بدونیست و واقعاا الزم نیدم: نه جوابت و نمآیدین

 کنه و قلبم فشردهیخ بدنم یشد حس. صداش باعث می و بی اما جدی بلند بود. عصبی کمصداش

بشه.

.یدادم سواالتش و می کردم. چقدر صادقانه و ابلهانه جواب همه ی شدت حس حماقت مبه

 اضافه شد و بایظم غلی و سردم به اخمهای محکم و جدی تا آروم بشم. صدایدم کشیقی عمنفس

. شب خوش.یکنن برم صدام مید پرسم. من بای سوال نمیگه ممکن گفتم: باشه دی صداین تریخ

یه بودم که پرتش کردم ی منتظر جوابش باشم تلفن و قطع کردم و اونقدر عصبینکه ابدون

 چشمم نباشه.ی جلوی که حتیگهطرف د

 بدبختی داشتم و سر اون گوشیدین آی که از خودم و حماقتم و رفتار و حرفهای حرصی همه

 کردم اما بازم آروم نشدم.یخال

 سوالم نداشتم و من چقدر ساده بودم.یه ارزش جواب حتی

 نداشت. رفتم تویده خوردم تا عطشم و بخوابونه اما فایخ آب یوان لیه رفتم و یرون اتاق باز

.یچید پی تو سرم میدین آی صدایگذاشتم کردم بخوابم اما تا چشمهام و رو هم میاتاق و سع

"ی تو بدونیست" الزم ن
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 بارها و بارها تو سرم تکرار شد که من چقدر ساده بودم.و

 دریزی چین کوچکتری حتیگه خواست دی کردم و دلم نمی خودمو سرزنش مینکه این عدر

 خواستم کهی باهاش حرف بزنم اما بازم به شدت میا ینمش ببینکهموردش بشنوم چه برسه به ا

 نده فقط دوباره صدام کنه بگه " آرامیح نه توضیا بده. یح کنه و توضیزنگ بزنه. عذرخواه

خانم حالت خوبه؟"

 بارم روشن نشد و من چقدر ناراحتیک که تا صبح ی خاموشی گوشی شدم به صفحه خیره

بودم و ناراحت موندم.

 و به خواستهیکشه سرش داد میل دلی خواد و اون پدر بی میزی که از پدرش چی بچه امثل

 حال منتظره تا پدرشین در عی ولیکنه. بچه ناراحت و دلخوره، بغض میده نمیتاش اهم

ی اما هر چیه نگاه هم براش کافیه به اسم و بخواد باهاش حرف بزنه. فقط یصداش کنه حت

.یست نی خبرکدومشون یچ از هیمونهمنتظر م

 نبود. دلم گرفت. اخمامی خبریچ نگاه کردم. هیم گوشی به صفحه یدوار شدم. امیدار خواب باز

از همون اول صبح تو هم رفت.

 که تلفنید. بعد از شب عیکنم روزمو شروع مید اما ناامیشم میدار بید که با امیه صبحچهارمین

 زنگ نزده.یگهو روش قطع کردم د

 حس بد بهین که ای داشتم و االن بدتر شده بود. جوری" حس بدیتا به اون دختره " بنسبت

 روزهاشین ایریهای اون شبش و رفتارها و کنارگی بود و باعث شده بود با حرفهایده کشیدینمآ

 مورد سوءاستفاده قرار گرفتم.یی جورایهحس کنم 
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 رویزها چیلی خودمم خیش پی که حتی اما منیدونم و نمی و چه جور استفاده ای چبرای

 و درشتیز کنم و رینان راحت بهش اطمیلی کرده بود که خی اون آدم با من کاریگفتمنم

 بودم.یمونحسهامو براش بگم و االن چقدر از گفتنشون پش

ی خنده دار و گاهی به غرغرهایش رفع خستگی فقط براید که شای گفتن حرفهام به کساز

.یدادبچگانه ام گوش م

 کهیشد باعث مین در موردش فکر کنم. دلم بشدت گرفته بود و اید بای چه جوریدونستم نمدیگه

 مداوم بشه.یگاهم گاه و بیاخمها

 دم آموزشگاه تایاد بینا روز کسل کننده بود. صبح آموزشگاه و بعدش قرار بود میه امروزم

 که مادرشی دخترین تعجب داشت که ای بسی و برام جایم براش کلس زبان ثبت نام کنیمبر

معلم زبانه چرا مشکل زبان داره.

 سطح کرد و به نسبت هم تو سطحیین هم آموزشگاه زبان تعینا روز خسته کننده تموم شد و میه

 افتاد.یخوب

 منینا حرکت به سمت ته کوچه گفتم: مین و در حیم شدیاده پین خونه امون از ماشی کوچه سر

 واقعاا کلس الزم بود؟یعنی یری؟ گی تو چرا از مامانت کمک نمیفهممهنوز نم

 که مشکل زبان دارم انگار تازهیبینه منو می کرد و گفت: معلومه که الزم بود. مامانم وقتاخمی

یزی چیه ازش بخوام یه خودش و به رخم بکشه. کافی اطلعات علمی افته که توشه ی میادش

 که من اصلیگه از قصد تند تند کلمه ها رو مین بگه همچیسی قراره به انگلیو بهم بگه وقت

 حرفیسی بشه تو خونه با هم انگلیت زبانم تقوینکه ای بار بهش گفتم برایه بفهممشو. یتونمنم

.یمبزن
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ی و به درد نمیفهمم که بگه من نمیزد باهام کار داشت از قصد آروم و تند و نامفهوم حرف متا

 داد.ی میح جمله رو برام توضیه ساعت همون 4 ینشستخورم. بعد م

ی؟ کنی باور نمی؟ خندی می جبهه گرفت و گفت: به چید لبخند زدم. خنده امو که دیار اختبی

 که منیه کاریقاا کنم چون دقی هم باورش میلی همون لبخند نگاش کردم و گفتم: چرا اتفاقاا خبا

 چرا؟ی گرد گفت: واقعا؟ ولی کردم. با چشمهای وقتها با السا میبعض

ی دلت تنوع میشی همه کار خسته مین از ایی وقتهایه ینکه ای باال انداختم و گفتم: برای اشونه

 خوان همون کاری تو خونه هم ازت می ولی تو خونه استراحت کنی بری خوایخواد. م

ی باز هم وقتی ولی که انجامش ندیری. هوله می کنی اونوقته که اخم می و انجام بدیتکرار

 بهیا و ی کنیحم تفریکم علو.ه بر انجام کار ی خوای کنن می و مجبورت میارن میرتگ

.ی ایه بهتر از بقیزی چیه که تو یخودت نشون بد

 تا نفهمهیچوندم پی قواعد و میگفتم، بودم. از قصد جملت سخت و به السا می جورین که امن

 ساعت هم بهش بگم خنگه.یه سرش منت بزارم و تا ی تونستم حسابیبعد م

 داد.ی حال معجیب

 شدم.یمون با چشمها گرد و متهم کننده نگام کرد که لو دادن خودم و مامانش پشین همچمینا

 کلسیری نگاه نکن. االن که می بهش انداختم و رومو برگردوندم و گفتم: اونجورینگاه کج

.ی کنیی عقده گشای تونی می جورین. ای بکن که مامانت بفهمه تو زبان استعداد داری کاریه

 فهمه. مخصوصاای میشتر حس کنه از تو بیشه همی و بزاری کارو نکنین کنم ای میه توصولی

 حداقلینکه داره به ایاز نیه و دانائیم حس کنه آدم فهمینکه به ایشتر بیره که سنش باالتر میوقت

.یده می کنه. بهش حس خوبین تحسیهاشو خودش بتونه توانائیشپ
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یومد نی تو ولیاد نزد و تو فکر رفت. دم در خونه امون بهش تعارف کردم که بی حرفیگه دمینا

 خودشون.یو رفت خونه 

 خسته بودم.یلی خوردم و ولو شدم رو تخت. خیزی چیه تو خونه و لباسهامو در آوردم و رفتم

ی گرفته تا بابا. هر کسین بود که همه خونه بودن. از آرمیی از اون معدود روزهاامروز

 ویوتر کامپی تو اتاق پاین آرمیزیون تلویمشغول کار خودش بود. مامان تو آشپزخونه بابا پا

 تلفن.یالشا هم نشسته پا

 کردمی و سعیدم بکنم. رفتم رو تختم دراز کشی حوصله تر از اون بودم که بخوام کاربی

بخوابم اما کو خواب؟

 هوش وین عالم بیه کردم و تو ی نگاه میین حال به پای بیده تخت به پهلو دراز کشی اون باالاز

یر سی وزنی ناکجا تو بی جایه کردم. چشمهام باز بود اما خودم و روحم تو ی میر سی هوشیب

.یم کردیم

 دری وزنی السا هم نتونست آرامشم و بهم بزنه و منو از بی باز شدن در و اومدن پر صداحتی

.یارهب

ی صحبتهایدن شنی هم برای هم نداشتم. قصدی اما عکس العملیشنید گوشهام مید دی مچشمهام

 بود نداشتم.یلش که پشت خط موبایالسا با کس

 بدمیله وسین گفتم. من از ایدی... دی وای؟ کی؟ السا نگران بود با دلهره گفت: جدی صدااما

ینا... مامانش ایچاره نه... بی شده؟ وای آخرشم کار دستمون داد. حاال حالش خوبه؟ پاش چیادم

 موتورین گفتم ای به مامانش ومیرفتم بدونه؟ من اگه بودم می کسیخواد نمی چیعنی یدونن؟م

 بده.ی خطرناکیز چین همچیه ی پول که آدم برایف حی؟ چیعنی بندازه دور یره و بگعنتیل

....ی الهیزنه؟... لنگ می. وایدین آی. طفلیگهخوب حق دارم د
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ی که میی و عالم دور در اومدم و مثل جت تو جام نشستم و تا جای وزنی از بیه ثانیک تو

 باالم توی تنه یم که کله و نی جوریینتونستم تعادلم و حفظ کنم خودمو از رو تخت خم کردم پا

 شده؟ی بود و هول گفتم: چیزون دو تخت آوین بیهوا و فاصله 

 دور اتاقیدن قدم زدن و چرخین من نبود و تو عالم خودش در حی که تا اون موقع متوجه السا

ی هــــــــــــــــیه از ترس ی و آسمون و ناگهانین زمین من بیدن با دیزد حرف میشمبا گوش

 بکشه.یق نفس عمیه کرد ی عقب. دستش و گذاشت رو قلبش و سعید گفت و خودش و کشیبلند

.ید فهمیشد اش میده از رنگ پرینو زهره اش آب شده بود ارسماا

ی؟ شدیزون آوی جورین ایگی می آرام سکته کردم. حاال چیری: مرض بگالسا

 شده؟ی چیگم: ممن

."یسادی که فال گوش وای بود "بترکین بهم رفت که مفهومش ای غره اچشم

 با موتور تصادف کرده.یدین آیچی تفاوت روشو برگردوند و گفت: هبی

 افتمی بود با مغز بیک لحظه حس از دستهام رفت و نزدیه ی گرد و نفسم بند اومد. براچشمهام

 که تونستم خودمو نگه دارم.ینزم

.... شده؟یزیش گفتم: چی جونی آروم و بی و هول با صدانگران

 شدهیزی چینن ببیرن برگرده گفت: نه فقط موتور افتاده رو پاش رفتن عکس بگینکه بدون االسا

ال فقط کبودیا .یزنه. شل میه و کوفتگی نه فع
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 تونست صورتی. خدارو شکر که السا روش اون طرف بود و نمیومد سخت باال منفسم

.ینه امو ببیدهنگران و مطنئنن رنگ پر

ی روم. میدم و صورتمو فرو کردم تو بالشت و پتو رو کشیدم زور خودمو از تخت باال کشبه

.یرم آرامش بگید باشم شایکیخواستم تو تار

ی جلویومد پژمان می آش و الش شده ی و بازویده و رنگ پریده رو تخت خوابی صحنه مدام

چشمهام. تازه اون دعوا کرد ه بود نه تصادف.

 دنده اونین ای بکنم. بعد کلیتونستم هم نمی کاریرم تونستم آروم بگی نگران بودم که نماونقدر

 شدم بهیره کنار پنجره و خی و پناه بردم به طاقچه یدمدنده شدن بلند شدم و از رو تخت پر

 افتاد تا باالخره در بازی و به کار میستاد ای دور میه که با هر باز و بسته شدنش قلب من یدر

 و گرفته بود وارد شدن.یدین بغل آیرشد و پژمان که ز

 حالش چه طوره؟ینم تا ببیشه بودم به شیده چشم شده بود و چسبیکلم هی همه

 و بایزد بود. با دقت نگاش کردم. لنگ میشونیش نشده بود هنوز موهاش رو پیزیش چصورتش

. پسیشد دور صورتش جمع میه ین راستش با زمی رفت و با هر تماس پایکمک پژمان راه م

مرکز درد پاهاش بود.

 و بپرم سر راهشون و خودمیرون خواست از خونه برم بی رفت تو هم. به شدت دلم ماخمهام

 به حرف السا که ازید و بایشد خوب نمی نشده ولیزیش کنم تا مطمئن شم چی و وارسیدینآ

 درد دارهی کرده بود و گفته بود که "جز پام که کمیدین بود که اونم نقل قول از آیدهپژمان شن

 کردم.ی مینان خوب و سالمه" اطماهام جی یهبق

 بودمیر بهش برگشت عقب. با خودم درگیده و نرسی رفت سمت گوشیتم شب ده هزار بار دستا

ال به تو چه؟ی تو بدونیست بازم بگه الزم نیدم ترسی نه. به شدت میاکه زنگ بزنم   و اص
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 حالتیه خواد باشه چه ی می ازش واهمه داشتم حاال هر سوالیدن از سوال پرسیی جورایه

.ی روزت و چه طور گذروندیا ساده یخوبه 

 مصالح کف وین که از بیی سرم و با هر صدای موندم به سقف باالیره صبح خیکیهای نزدتا

.یگذرونه و می شب آرومیدین تا مطمئن بشم، آیشدم میز تیرسیدسقف به من م

 شدم. بایدار چند روز بین سخت تر از کل ای حتیگه دی سخت تر از روزهایلی خصبح

 که گود رفته بود.یی چشمهای پف کرده بود و پای که از زور کم خوابییپلکها

.یرون کردم و از خونه زدم بی از مامان خداحافظیی چایه ی بدون خوردن حتیشه همبرخلف

 اومدمیرون دادم. از در ساختمون که بی حوصله تاب می و دستم گرفته بودم و بیفمتو پله ها ک

 و شروع کنم.ی روز خوبیه کردم ی خدا سعید و به امیدم کشیقینفس عم

 از تو سرم رد کردم ویومدم میین پایاط حیبی و گرفتم و همون جور که از سراشیفم کی دسته

کج انداختم رو دوشم.

 چشمم خورد به عامل فساد.یاط حی یکه در کوچی و که بلند کردم جلوسرم

یافه که با وجود قی موتور بلندین شدم به ایره کردم و خیز چشمهامو ریستادم، جام صاف اتو

 خورد.ی خوبش دوزار بدرد نمی

 بایدم کشیدین آی سلمتی که برای موندنم و دلهره و اضطرابیدار و بیشبم دیهای دلنگرانی همه

یز آمید حال تهدین و در عی جدیلیهم جمع شد، دستهام مشت شد. آروم آروم رفتم سمتش و خ

 تونهی خواد می خواد بگه، صاحبت هر چقدر دلش می میرو به موتور گفتم: پژمان هر چ

 که فقطیستی نیشتر لگن بدرد نخور قراضه بیه من با نظر السا موافقم تو ی ولکنهبهت افتخار 
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یدی که درون پلی هستی دختریه. مثل یزنه رو گول میه ظاهر بقین داره و با همیظاهر خوب

.یبره اش دل از همه میندهداره اما به خاطر ترگل ورگول بودن و ظاهر فر

 به موتور رفتم. ازی همراه با چشم غره ای چشمم نگاه چپکی و کج کردم و از گوشه سرم

.یزد تو چشم می و برقش بدجوریش. رنگ مشکیزد برق میزیتم

 کردم، پر حرصی نمیدا درست و پی ... ( کلمه یریخت زشت بی حرص تر گفتم: قراضه پر

گفتم) آهن پاره.

ین دلم خنک بشه اما بدتر پام درد گرفت و اید نثار چرخهاش زدم که شای پر حرص تر لگدو

 محکمتر بهش بزنم.ی تر از قبل لگدیرهدرد باعث شد خ

ی کبود شده ی از پایشتر اون بی یه دیمتشه، قیلیون م18-17 یزنی لگد می جورین که اینی-: ا

ی؟ بدیمنه. دار

 کرد به زوری نگام می بود و جدیستاده ایب که دست به چیدین آیدن برگشتم عقب و با دترسیده

آبدهنم و قورت دادم.

 خوب شد؟ بابای زودین کرد؟ مگه چلق نشده بود؟ به همی کار می چینجا پسره این ااالن

ی؟ دوره افتادیه تو خونه ات تا حالت بهتر بشه چین بشیتصادف کرد

 بدم؟یه دید بای چی کردم و خونسرد گفتم: برای کردم و به خودم مسلط شدم. اخمی سرفه اتک

 شد بهم.یره باال. سرش و کج کرد و خید پرابروهاش

ی؟: مگه بهش لگد نزدآیدین
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 کنم چهی موتور نگاه مین به زور به ای من؟ من حتی؟ گفتم: کی و گرد کردم و تدافعچشمهام

 بهش لگد بزنم؟ چه حرفها.یام بی بارکیهبرسه به انگشت زدم بعد 

یدم خودم شدم و چرخیی همه پروین و دهن باز مونده از ایدین آی گرد شده ی چشمهایال خبی

 و بهش بدم تا بتونه متهمم کنه در و باز کردم و از خونهیشتر حرف بی اجازه ینکهو بدون ا

 محکمی بارم برگردم و پشت سرمو نگاه کنم با قدم هایک ینکه. تا سر کوچه بدون ایرونزدم ب

 و نفس حبسیستم تونستم بایچیدم رفتم. از سر کوچه که پی ممکن تند و صورت پر اخمدو تا ح

 صافم و ول بدم.ی بدم و شونه هایرونشده امو ب

 شکرت کهیا رفت. خدای به باد میثیتم گفت حی بهم میزی چیه تو دهنم. اگه یومد داشت مقلبم

 بلنده.یار بسیار حاشا بسیوار گفتن دیم گذشت. از قدیربخ

یدم کج کردم. حالش خوب بود. ندی زدم و سری لبخند محویار اختی صورتش که افتادم بیاد

یعنی یرون که صبح زود بلند شده که از خونه بزنه بین. همیومد به نظر خوب میراه بره ول

 نداشت.یمشکل جد

 و همراه با بازدمم تو دلم خدا رو شکر کردم. یدم کشیقی عمنفس

 که کمرشی و در حالید هول به سمت باال کشیه تو دستش و با یهد خرین سنگیلونهای ناشراره

یدا سی خونه یرن میر غدید همه روز عیدونمدر حال خم شدن بود با حرص و اخم گفت: من نم

 خونه اتون؟یاد خواد بی می چی تو برای عموینبعد ا

 به شدت رو حملینا مید دی که خسته تر از اون بود نگاه کرد و وقتینایی حرص به مپر

بارهاش تمرکز کرده و قصد جواب دادن به سوالش و نداره با تشر و فشار از پهلو شونه اشو

 خر بارکش، حداقل جوابمو بده.ی با تواما ما رو که کردی و گفت: اوینا میکوبوند به بازو

 خونه اتون؟یان بان خوی می چیبرا
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 کهیاد بدم می هولکیهای مهمونین. انقدرم من از ایدونم داد و گفت: من چه مین دماغش و چمینا

 که من خودم بدتر از توام. تازهیبینی. میگه دین دادیحد نداره. خوب از دو روز قبل خبر م

 کنم، به مامان کمک کنم.یری کنم، گردگیز کار کنم، خونه تمی برم خونه کلیدبا

ی کردم می. منو بگو که فکر میرون بیمون آوردی که گولمون زدی شعوری بیلی: خشراره

 مثلیدونستم. نمیدم پاشنه دارم و پوشی دور دور و کفشهایک و پیک شی پاساژایم بریمخوا

.یکنه گاو آهن) و با خودش حمل میش ( خی شخم زنیش که خیشم میگاو

 کدومتونیچ کنم هید خونه خری برایدون خوام برم می میگفتم کردم می کار می: خوب چمینا

.یومدیننم

یاد بیزاشتی اونم نمیومدی چون تو نمی ولیومدا به من انداخت و آرومتر گفت: آرام می نگاهیه

 تنها.یموندم دور دور من میش بردی میکشیدیشم

 بزنم لهت کنم.یعنی که ید و جلو کشیکلش هی حرصشراره

ی چقدر براید کرد و گفت: به خدا گناه دارم. اگه بدونیم هم مظلوم خودش و پشت من قامینا

ینا ایدا آی خونه ید من بری بیونید بمونم تو خونه. مدید بودم. حاال بایدهامروز و فردا برنامه چ

.یرم بگیدی برم عیشه روم نمیی. تنهایام منم باهاتون بیدصبر کن

 بزنه تویر کرد مثل تی می شراره که سعی حرصی و لبخندم و از چشمهایین انداختم پاسرمو

 و تو قفلید دست گرفتم و کلیه و با ید خریلونهای در خونه نای پنهون کردم و جلویناصورت م

 وارد شدم و در و نگه داشتم تا اون دوتا همیهانداختم و در و باز کردم و خودم زودتر از بق

 تو و بعد در و پشت سرشون هول دادم تا بسته بشه.یانب

 بهید و تا نصفه شب مهموناتون موندن بعد ما بایم بشه؟ اومدی که چیم: منتظر تو بمونشراره

 کنم.ی تو صبر نمی من که برایرم نخیم؟ تو بسوزیپا
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ی برم خونه یتونم نمیی. من تنهایگه دیم ملتمس گفت: شراره جون تروخدا بمون با هم برمینا

.ینا ایداآ

 اونوقت؟ی چی باال انداخت و گفت: برایی ابروشراره

 ترسم.ی آروم و خجالت زده گفت: راستش ممینا

.ینا شدم به میره و خین و گذاشتم رو زمید خریلونهای گشاد شد. خم شدم و ناچشمهام

ی از چی و مهربونی خوبین به ای طفلیدا آی؟ از چیترسی؟ با دهن باز مبهوت گفت: مشراره

 تو؟ی ترسیم

یلمون تو باشگاه چقدر تحویبینی نمیه مژگان خانمم زن خوبیچاره فکرکرد و گفت: بکمی

یگیره؟م

 خوبه.ید بگیدم اومد و اخم شد. تو دلم پر حرص گفتم" آره شماها بایین باال رفته ام پاابروهای

 ویده سخت سخت بهم می ورزشهای. هیاره منو در میگر نداره هر بار فقط جیبا شما که کار

یین بزرگه پایادی باال تنه ات زی داری گوشت اضافینجات ایگه بره. را به راهم مینفسمو م

 خواد منو از خودم متنفر کنه.ی. فقط با من لجه و میکه کوچیتنه ات کم

 که من... من....یترسم و مامانش نمیدا من من کنون گفت: نه بابا از آمینا

یخنده؟ میشه اون که همی؟ ترسی میدا آی از بابایکنی کلفه گفت: چرا من... من مشراره

 من ازی تونست منظورشو برسونه گفت: نه... چقدر خنگی نمینکه پر حرص و کلفه از امینا

 ترسم.ی میدینآ
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 من گرد شد و دهن شراره باز موند.ی چشمهادوباره

 هم باهات نداره.ی. تازه کاریست آخه چرا؟ اون که ترسناک نیدین؟ مبهوت گفت: از آشراره

یلی تو سرشه. خی چیفهمه آدم نمیخه، سرد و یلی من ترسناکه. خی اخم کرد و گفت: برامینا

 کنم بهی صافش که همه اش تو صورتشه تازه همش حس میمرموزه مخصوصاا با اون موها

 کنه.یهمه اخم م

.یست ترسناک نی ولیکنه تند گفت: خوب آرامم به همه اخم مشراره

.یکنم من به همه اخم نمیرم گفتم: نخیع دفاع از خودم سری بهم برخورد برایی جورایه

 بهیون خط درمیه گفت: تو حرف نزن فقط ی چشم غره بهم رفت و جدیه برگشت و شراره

ی؟ کنیخودم اخم م

 و تند تند به زبونید که به ذهنم رسیزی چین خودم اولی تبرئه ی تر برای تر و تدافعحرصی

آوردم.

 تو صورتشه (دستهامی جورین ای جورین که ایی پسره با اون موهاین ایگه راست مینا: ممن

 خوام با دستی که می گرفتم و مثل زمانیین و انگشهامو رو به پایشونیم پیو باال بردم تا جلو

یبینه. نه ابروشو درست میکنه بردمشون.) وحشت میینو انگشتهام موهامو شونه کنم با باال پا

ینا؟ ترسه مگه نه می آدم مین همی. براچشمشونه 

 کرد. خوشحالیید کنه. اونم با سر گفته امو تایید اشاره کردم تا حرفمو تاینا دست و چشم به مبا

یه پسره سختشه یه خوب چه کاریگه مینو هم همینا مین خودم و تبرئه کردم گفتم: ببینکهاز ا
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 بده خودمیست بره موهاشو کوتاه کنه تا همش تو صورتش نباشه. بلد نیشگاهتوک پا تا آرا

 کنم واال...ی میچی رو سرش دورتا دورشو قیزارم کاسه میه راشب

 متفکر. تو حسینای شدم به شراره و میره خیروز لبخند پیه به کمر حق به جانب با دست

 بایاط بودم که در حیدین چند روزه از آین حرص ای کردن عقده ی کردن و خالیبت غیرینش

 شد به آرنج و بعد کتفم و آخم و بلند کرد.یدهضرب باز شد و کوب

ین اینم چپم بود برگشتم سمت در خونه تا ببی که دست راستم رو بازوی خشم در حالپر

 زبونم تو دهنم قفل شد.یدین آیدن باز کرد و با دی جورین بود که در و ایمتوحش ک

 خشنی به جلو و پر اخم و مقتدر و کمیره به دخترا سر باال خیا به من نگاه کنه ینکه ابدون

گفت: خانمها...

 خم کرد و با صلبت از کنارمون رد شد و رفت.یک کوچسری

 که ازی ایچه دل پی بود بلکه برایچیده که تو دستم پی دردی زد. نه برای مثل گنجشک مقلبم

 کرده بودم.یدا پیدینترس آ

 بود؟یده حرفهامو شنیعنی

 شد و گفت: خاک تو سرت آرام فکر کنم حرفاتیک بهم نزدیدین رفتن آیر به مسیره خشراره

 در و کوبوند بهت.ی جورین که ایدو شن

 جو جرأت داشتم که تنهایه اگه ید من نری جون من فردا بینا مامانم ای وحشت زده گفت: وامینا

.ید ارزنم ندارم. منو تنها نذاریهبرم خونه اشون بعد امروز همون 

 ساختمون شدم.ی راهی کلمی و برداشتم و بید خریلونهای و نایدم از ته دل کشی حرف آهبی
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ی فراموش مید به بهبود و باید که امروز زدم امیمی گند عظین رابطه امون حسنه بود با اخیلی

کردم.

 از بچهی لبیر زی خداحافظیه گذاشتم و ینا اینا می خونه ی رو جلویلونها نای حرف و کلمبی

یدم کشیمونی از سر پشی مکث کردم. آهینا ایدین آی در خونه ی. جلویینها کردم و برگشتم پا

 لب گفتم: ببخشد...یرو ز

.یشنید هم داشت؟ اون که نمی افایده

بجو زده نماگه  ویبت اونقدر خود دار بودم که تن به غیا تا از اخلق گندم دفاع کنم یشدم اونقدر 

. اون چرت و پرتها رویدادم ازش نمی خبری چند روزه به خاطر بین ای کردن فشارهایخال

 قبول نداشتم ویقتا کدومشون و حقیچ زده بودم و هی حرص و دلتنگیکه همه رو از رو

ین خونه اشون نبودم که بخواب با ای در بسته ی جلوید امی و بیمون نادم و پشاالن و یگفتمنم

 ببخشه.یمو ادبی بینکه اید کنم به امی بسته عذرخواهیهمه فاصله و از پشت درها

 شدم و رفتم تو خونه.یر و از پله ها سرازیدم کشینی و غمگیق عمنفس

 بهیدن رسی داشتم که مدتها برایو دوونده ایه شدم به خودم. حس یره خینه آی به دست جلومداد

 کرده و با مغز خوردهیر پاهاش تو هم گیده که رسیان پای نقطه یک تلش کرده و نزدیقهرمان

.ینزم

یلومترها قدم که ک4 یه چشمم بود اما فاطله ام با اونها ی جلوی قهرمانیدیدم، و میان پاخط

 اشتباهیه تو مشتم بود و با یز جز خودم و مقصر نبودم چرا که همه چی کسیچفاصله بود و ه

 بمونم.یام در پآرزوش تو روید همه رو نابود کردم و حاال بای و صحفیککوچ

 بودم که در اتاق باز شد و السا با سرو صدا وارد شد.ینه به صورت ماتم آیره خهمچنان
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ینا مین. ببیگه به من کرد و گفت: وا آرام چرا خشکت زده؟ زود باش حاضر شو دی نگاهنیم

. مهموناشون کنگر خوردن لنگر انداختن.یام بیتونم من نمیرین منو بگیدیگفت ع

 کردم که روی داشته باشم حس می بهش توجهینکه رس نگاهم بود بدون ایر اما تو تنمیدیدنمش

 برداشته بهش نگاه کرده. پرتش کرده رو تخت رفته سمت کمد لباسها ازیزیو چیهتخت خم شده 

 و برداشته و با باسن هولم دادیمل ریستاده اینه آیتوش چند تا لباس برداشته اومده کنارم جلو

 خود فضا اشغال نکن.ی بی حاضر شی خوای. نمینم و عنق گفت: برو اون ور ببارکن

 ویمل تو چشمهام. ریدم مداد و کشینه آه بود بدون آیه شبیشتر که بیق نفس عمیه حوصله با بی

 به مژه هام. از حفظ رژ گونه و رژ زدم.یدم چند بار کشینهگرفتم و بازم بدون آ

یع سرید. بعد ناهار بایم نداشتیش دانشگاه وقت آرایط رفتم تو محی موقع ها که دانشگاه ماون

.یم کنیش آراینه بدون آیع تند و سریلی که خیم گرفته بودیاد ین همی کلس و برایم رفتیم

. دستمون راه افتاده بود.یشد وقتها خوب هم مبیشتر

 بهش نگاه کنم.ی خوام برم خونه اشون. اگه خونه باشه چه جوری میی با چه رونمیدونستم

.یشد که تند تند حاضر میی شدم به السایره و خی صندلیمات نشستم رو

 داد بلند زد.یه من یدن که تنش کرد با دمانتوشو

ی؟ حاضر بشی خوای نمی؟ کنی معلومه چته؟ چرا مثل بلمسها رفتار میچ: آرام... هالسا

 بپوشم؟ی حوصله گفتم: چبی

یه در آورد و با ین با شلوار جی سورمه ای مانتویه کرد و رفت سمت کمد ی حرص پوفپر

 انداخت تو بغلم.ی طرح دار سورمه ایهشال حاش
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.یم که بریا. من بروم آب بخورم تو هم بیا رو بپوش. زود حاضر بشینا: پاشو االسا

ینا رفتم. مامان ایرون تکون دادم و از جام بلند شدم. لباسهامو عوض کردم و از اتاق بسری

 قسممونی هم کلینا و میم و چون قرار بود ما دخترا با هم بریدنی دیدسر ظهر رفته بودن ع

 گفته بودی ساعت معطل6-5 اونم که بعد یم، و نرفتیم منتظر اون موندیم اون نریداده بود که ب

.یم رفتی مید و خودمون تنها بایاد بیتونهنم

 السا زنگ و فشار داد.ید رسی و وقتیاد تا شراره هم بیستادیم اینا ایدا آی در خونه جلوی

 در و باز کرد و با لبخند سلم کرد.یدا که آید نکشیه ثانبه

ی شانس آوردی؟ بودیده پشت در خوابی، خنده و گفت: دختر چقدر هولیر زد زشراره

.یشدن میمون و پشیم خوای ما عروس هول نمیگفتن وگرنه م یمخواستگار نبود

 منتظرتون بودم.یلی لبخند و شونه باال دادن بسنده کرد و گفت: آخه خیه فقط به ی طفلآیدای

 تو.ییدبفرما

.یم و وارد شدیم کردی باهاش سلم و روبوسیکی یکی

یم اومدن استقبالمون. هر دو خوشرو و مهربون دعوتمون کردن. رفتیبا شکی خانم و آقامژگان

.یم هال نشستیو رو مبلها

یلی. از ترس گلوم خشک شد. عکس العملش خیرون باز شد و اومد بیدین در اتاق آیم نشستتا

 روی تو پهلوم هم بدجوریزدبرام مهم بود. خودم حالم خراب بود شراره هم که مدام سقلمه م

اعصابم بود.
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 کوریدیدم بهش رفتم که دست از سوراخ کردن پهلوم برداره. خودم می و چشم غره ابرگشتم

 دلم وی و عکس العملش بود که بدجوریدین آیدن ضربه ها دین منظورش از ایقااکه نبودم. دق

 کرد.یفشرده م

 بای مردونه و جدیلی و اونم خیستادیم احترام اومد جلو و ما هم به احترامش به صف ابا

یده منو نادیک شیلی و خید کرد و از شراره و السا حال خانواده رو پرسیکهممون سلم عل

گرفت.

یارم خودم نی کردم ظاهرو حفظ کنم و به روی بدتر شدم. به زور سعیدنش رفته بودم ببا دوا

 شدم.یره شده خیده چیزاما تا اخر بودنمون تو خونه اشون ساکت رو مبل نشستم و به م

 که همهیدین با من نداشت. آی هم کاری کسیقتش ساکت باشم نه حقیلی خودمم بخوام خینکه انه

 بودیده و پژمان هم از السا پرسین در مورد آرمی حتید پرسی سواالتش و از شراره و السا می

انگار نه انگار که من دختر بزرگترم.

ی و مژگان خانم هم خواه ناخواه رویبا شکی باعث شده بود که آقایدین آی توجه و پرسشهاو

 مونده بودم.ی گوشه منذوریهسخنشون با اون دوتا باشه و رسماا 

 قابل بخشش و چشمیدین اونقدر بد بود که از نظر آیروزم حرف دید هم نداشتم. شاشکایتی

 حرفهام داشت.ی در تلفی گرفتنم سعیده مدل نادین با ایدم نبود و شایپوش

 بهیشه از حد. همیش بیی و تنهای حس ترد شدگیداد بهم می که بود حس فوقالعاده بدی چهر

 کردم نهی رو انتخاب میزها چین خودم بودم که این معموال ای عادت داشتم ولییسکوت و تنها

 به اجبار ساکت بمونم و تنها.ینکها

 بودن کهی صد تومنی که اسکناسهایها ایسه بزرگ ته کی شدم به کاسه یره خی کاری سر باز

 گفته بود.یک تبریر غدید بود به رنگ قرمز که عی کرده بودن و روشون نوشته ایونشونپاپ
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 مشابهی نوشته ایی طلیلی اکلی بود که با خودکارهایکی کوچی دو برگه ای کارتهاینهمچن

 گوشه اش و ازیه شده بود یون که پاپیک ربان سبز رنگ بلریه به همراه بوداسکناسها روش 

 بود.یدا توش پیروشون طرح سکه 

 خودش تکیدا و بهتر بگم زحمت زدم. مطمئن بودم آیقه ذوق و سلین به ایکی کوچلبخند

 دوست داشت.یلی کارها رو خینتکشونو درست کرده بود. ا

 توجهمو جلب کرد.یدین آی با اجازه ی بودم که صدای انگشتهام مشغول بازبا

 و تو همون حال گفت: خانمها ازیکرد نگاه م یش بود و به گوشیستاده بلند کردم. اسرمو

 انجام بدم. ازید دارم که بای کاریک خوشحال شدم. با اجازه اتون من یلی خیدنتوند

.یشمحضورتون مرخص م

ی به من نگاه کنه از اونها خداحافظینکه زد. بدون ایزی السا و شراره نگاه کرد و لبخند ربه

کرد و رفت. 

 تکونی. سریم حس نشستن تو اون خونه رو نداشتم. با سر به شراره اشاره کردم که بردیگه

 زحمتتونمیگه دیمداد و به السا اشاره کرد که اونم تند گفت: خوب مژگان خانم با اجازه ما هم بر

.یمداد

.ین هم نخوردیزی هنوز چین داشته باشیف خانم: کجا السا جان تشرمژگان

 جلومون اشاره کرد که دست نخورده مونده بود.ی یوه می به بشقاب هاو

.یریم وقتتون و بگیاد زید نباین مهمون داری شما هم امروز کلیم ما بریگه: نه دشراره
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 منتظر موندم تا تموم شه و از اون خونه که به شدت بهم حسی معنی از تعارفات بخسته

.یرون کرد بزنم بی و القا میخفگ

 و من از اولیم دونه برداشتیه یکی ها رو جلومون گرفت و ی ایسه ظرف ته کیدا رفتن آقبل

.یه پاکتی کوچولوی اون سکه هایش دونستم که دلم پیم

 همراه داشت.یشه جا داد و همیف تو کیی هر جایشد ماینو

 خودمون. منتظر السا نموندم تای کردم و رفتم خونه ی از شراره خداحافظینا ایدا در خونه آدم

 که حاال حاالها حرف دارن.یدونستمحرف زدنش با شراره تموم بشه م

 بلکه از روزگار.یدین آی محلی گرفته بود نه تنها از برخورد و بدلم

 السا باشم.ی اومده بود که آرزو کرده بودم جایش دروغ بگم. بارها پیتونستم خودم که نمبه

 بشمی بتونم اونقدر داد بزنم که خالیاز بده و من به وقت نیت و داشته باشم که بهم اهمیکس

 باشه کهی و کسیضی به عقل داشته و نداشته ام شک کنه. خودمو بزنم به مری کسینکهبدون ا

 شدمیض کردم و مری توجهی بینکه براش مهم باشم که سرم داد بکشه و به خاطر اراونقد

 کار کنم.ی چی بهبودی کنه که برایهدعوام کنه و بعد که دعواش تموم شد نگران بهم توص

 گرفتنم. چرا؟ به خاطری میده چون نادیکترم، کردم از السا هم کوچی بود که حس میی وقتهایه

 بودنی دختر و تو زن بودن و خانم کسیه یت که موجودیم کردی می زندگی تو جامعه اینکها

 آوردنی مرد به حساب میه زن و فقط در کنار یه دختر و یه که یی دونستن. تو چشم آدمهایم

.یشدم نمیدهد

هن بزرگتر نمیی حرفهای سریه  گفتن.ی به السا به خاطر نامزد داشتن می ولیگفتن بود که به م

 هست اونوقت بود کهیت مرد تو زندگیه روت هست که ی بود بدونن که اسم کسیفقط کاف

.ی ساله باش15 نوجون یه اگه ی حتیدیدنتبزرگ م
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 بود که با وجود بزرگتر بودن من وین به خاطر اید افتاده بودم شایزها چین ایاد چرا نمیدونم

.یدن پرسی از من سوال مین آرمی حتیاحضور داشتنم بهتر بود در مورد مامان و بابا 

 هم چندانیبا شکی برام قابل درک بود اما مژگان خانم و آقایدین گرفتنم از طرف آنادیده

 حرفهاشون با السا بود. اونهای همه ی موضوع نداشتن. اونها هم ناخودآگاه روین به ایتوجه

 و باهاشیدیدن هم میدین دوست آین تریمیالسا رو علوه بر دختر بابا دونستن نامزد صم

.دنراحت تر بو

 تونستمی تو وجودم بود و تا منم می مدتها آرزو کردم کاش هنوزم اون شور و شوق زندگبعد

هکز کنم.ی گوشه ایه تنها ینکه بدرخشم نه ای جمعیهتو   

 برق و زدم و المپها رو روشن کردم. اتاق پر نور شد.ید اتاقمو باز کردم کلدر

ی موهامو باز کردم و دستی یره تخت. گی حوصله شال از سرم گرفتم و پرتش کردم روبی

 موهام به خاطری یشه کردئم ری کردم. حس میشونشون تو موهام فرو کردم و پریمهنصفه ن

 کنه.ی زدنش دزد میره و گیچوندنش همه پینا

یم کردم و گوشیبم بلند شد. دست تو جیم گوشیام پی مانتوم که صدای رفت سمت دکمه هادستم

یع خشک شده سری گرد و بدنی با چشمهایدین اسم آیدنو در آوردم. قفلش و باز کردم و با د

 و باز کردم.یامپ

 دم در"یا" ب

 و کنار دریرون رفتم سمت پنجره و به بیع سری؟ چیعنی دم در یام از تعجب باز موند. بدهنم

.یدیدم نمیزی. چیدمسرک کش

417



goldjar.blogfa.com

ی آروم باشم. حتیتونستم که بود نمی اشتباه فرستاده بود اما هر چید بود. شای شوخیه ین اشاید

. انگاریدم فهمی رفتم و می مید من باشه بای واقعاا برایام پین درصد احتمال داشت که ایکاگه 

.یرفتم سمت اتاق به اون سمت اتاق مینکک تو جونم افتاده بود. هول از ا

 گذشته9 به ساعت انداختم. ساعت از ی نگاهیرون؟ رفتم بی وقت شب مین ای چه بهونه ابا

بود.

 االنی نه ولیا بود ه ی واقعینم دم در تا ببیرفتم داده بود راحت میام قبل از ورودم به خونه پاگه

 تا تو کوچه؟یرفتم میبا حضور بابا و مامان چه جور

 و به دندون گرفتم و فکر کردم.لبم

یقی آوردن موسیاد شدم. با به یده. به سمت پنجره کشیچید آشنا تو کوچه پیقی موسیه صدای

 زدم.یلبخند

 حمل زباله بود.ین حضور ماشیادآور من ی برایشه کارتن سارا کورو بود که همآهنگ

یه. یرون و از اتاق زدم بیچیدم شالمو گرفتم و دور سرم پیع تو ذهنم روشن شد. سری اجرقه

 آشغال نصفهیلون دنبال سطل آشغال گشتم. ناینک سیر زینتراست رفتم تو آشپزخونه و تو کاب

 نداخت.ی مهم نبود همونم کارمو راه میبود ول

 گره زدم.یلونو ناسر

ی؟ کنی کار می-: آرام ... چ

 تو دست گرفتم و باال آوردم و گفتم: دارمیلونو و نایستادم مامان هول شدم. تو جام ای صدابا

 دم در.یبرمآشغالها رو م
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 هنوز پر نشده بود.ی؟ چی گرد گفت: برای با چشمهامامان

 نگاه کردم و اخم کردم.یف پر ظرف کثینک سبه

 باشهی سطل آشغالم خالید که بایدونی کنم میز خوام آشپزخونه رو تمی به جانب گفتم: محق

 کنه.ی میموگرنه عصب

 شد.یال خی بیزو کنم مامانم گل از گلش شکفت و همه چیز خوام آشپزخونه رو تمی گفتم متا

 برو.یزم دخترم دستت درد نکنه برو عزین محبت گفت: آفربا

ی به مامان بگیه. کافیرون از کنارش رد شدم و از خونه اومدم بیع جمع کردم و سرلبخندمو

.یشه مهربون می اونوقته که در حد چی تو کارهاش کمکش کنی خوایم

. دستمو رو قلبمیستادم ایدم که رسیاط در حی اومدم جلویین از پله ها پای با چه سرعتنمیدونم

 کنم. یم کردم نفسهامو تنظی و سعیدم کشیقگذاشتم و چند بار نفس عم

 و اشتباه باشه. بازم دلم گرفت.ی سر کاریام پیه ین اومد که ممکنه ایادم لحظه دوباره یه برای

 آهی و نفسیستادم نبود. تو جام ای شدم کسیره کوچه خی در و باز کردم و به سمت باالیدنا ام

.یوار دی زباله رو بزارم گوشه یلون افتاده برگشتم سمت چپ که نایی با شونه هایدممانند کش

 قدم عقب رفتم و دست آزادم و جلو و باال آوردم و مشتیه روم از ترس ی جلویدین آیدن دبا

کردم.

 خدا ......یا-: هـــــــــــــه 

.ید کوبی ام مینه گذاشتم رو قلبم که با شدت و از ترس تو سدستمو
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.ی ورو نگاه نکردین اصل ای خواستم بترسونمت ولی نمید: ببخشآیدین

 اخم کردم.یار اختبی

.ی طرفین ایدونستم-: چه م

یر مودب باشم. لبمو به دندون گرفتم و زید و بایزنم حرف میدین افتاد دارم با آیادم سریع

 داد.ی نشون نمیزیو نگاش کردم. صورتش چیچشم

 بگم.ی دونستم چی کرد. نمی فقط نگاه میزد نمی بود و حرفیبش تو جدستهاش

 تر آورد و بهیین مکث کرد و سرشو پای نگاهشو از صورتم رو شونه هام سر داد کمآیدین

 شد.یرهدستم خ

یه؟ چین: اآیدین

...یزه و گفتم: ام... چیدم شدم و دوباره لب گزیره زباله خیاه سیلون نابه

 شد بهم تند و بلند گفتم: آشغال...یره خیم که بلند کرد و مستقسرشو

 دهنم و با هول گفتم: نه نه منظورم به توی دستمو گذاشتم جلویع جفتمون گرد شد. سرچشمهای

نبود.

ی بود. براین باال آوردم و تو حد فاصله صورتهامون نگه داشتم و گفتم: منظورم به انایلونو

.یین آشغال گذاشتن اومدم پای داشتم. به هوایاز بهشون نیرون بیام بینکها
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ی ناراحت مید پریرون که اشتباه از دهنم بی به خاطر کلمه ایا یکنه حرفمو قبول منمیدونستم

مونه.

 و اخمام خود به خود تو هم رفته بود.یه عکس العملش چینم و نگران مونده بودم ببمضطرب

.یدم باال گرفته سرشو که کج کرده بود دیلون بغل نااز

 کنه.ی میت بوش اذیی جورایه یاری؟ بیین پایلونو ناین ایشه میدم: باشه فهمآیدین

 کرده بودیز مامان امروز مرغ تمینکه ایادآوری کنه؟ با ی میت اذی چیعنی کج کردم. سرمو

.یوار دی پرتش کردم گوشه یار اختی و بیین آوردم پایلونوتند نا

 بود کهیق دقیریم پرنده. و چقدر نشونه گیلون شد به نایده کشیدین حرکتم نگاه خودم و آین ابا

 خودش.ی افتاد تو جاین رو زمیوار دیپ کیقاا دقیلوننا

 خوبه.یریت باال انداخت و گفت: نشونه گی شونه اآیدین

 باال انداختم.ی و کج و شونه اسرم

 بدم.یح توضید باز هم سکوت. حس کردم باو

 من بابتیدین مطمئن گفتم: آقا آیلی. خی کردم تا به خودم مسلط بشم و بشم آرام جدی اسرفه

 ...ی ولیزدم اون حرفها رو مید خوام. دست خودم نبود. نبای ازتون معذرت میروزد

.یین انداختم پاسرمو

ی؟؟؟: ولآیدین
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 بود که شراره بهمین برام سنگی بلند کرد و تو چشمهاش نگاه کردم و صادقانه گفتم: ولسرمو

 حواسشونو معطوفینم همی انکارش کنم برای چه جوریدونستم مطلقم. نمی آدم اخمویهگفت 

 هم به موضوع شاخ و برگ دادم. واقعاا متاسفم.یادی زیکمشما کردم و 

.یدم خودم فهمیدمت امروز دی وقتینو تکون داد و چشمهاشو گردوند و گفت: اسری

 شدم دستی عصبانیهو قدم جلو اومد و گفت: ببخش که درو کوبوندم تو پهلوت یه کردم. نگاش

.ی پشت دریدونستمخودم نبود. در ضمن نم

 چهینا کرد و بازوم کبود شده بود اما ای روز هنوزم به شدت درد میه بعد گذشت ی حتآرنجم

 کرد؟ی می اون عذرخواهی داشت وقتیتیاهم

 نداره.ی زدم و گفتم: اشکالیکی کوچلبخند

ی رو صورتم سر خورد و رو شونه هام ثابت موند. نجواگر گفت: بابت اون شبم عذر منگاهش

 تند رفتم.یکمخوام. 

یین اخم کردم و سرمو پایار اختی که بعد اون داشتم بی بدی اون شب و حس هایادآوری با

انداختم.

.یدم میح نگام کرد و گفت: توضدوباره

 داد.ی بدی که گردنم صدای سرمو بلند کردم جورتند

 موندم به لبهاش.یره باشم. منتظر خیده کلمه رو شنین ایشد نمباورم
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یای؟. می حضوریدم میح: فردا برات توضآیدین

 هر جا که باشهیدنش فهمی ابرومو دادم باال و سرمو به چپ و راست تکون دادم و گفتم: برایه

.یامم

 که اون روز بای شاپی زد و گفت: پس فردا تو همون کافیم همه فضولین به خاطر البخندی

.یبینمت مینالسا رفت

 ابروم رفت باال.یه

 شد به شونه امو گفت: مهمون من.یره تر شد. دوباره خیق عملبخندش

 آشغالیه برم. ید سرفه لبخندم و جمع کردم و گفتم: ام... من بایه با یع لبخند زدم. سریار اختبی

.یبره زمان نمیادگذاشتن ز

 تکون داد و گفت: بله حق با توئه.سری

: پس... خداحافظ تا فردا.من

 قدم اومدیه تکون داد. اومدم از کنارش آروم رد شم و برم تو خونه که با ی کلم سربدون

جلوم. اگه خودمو کنترل نکرده بودم رفته بودم تو بغلش.

 چرا راهمو سد کرده.ینم شدم بهش ببیره قدم عقب رفتم و خیه متعجب

ین زمی روی فرضی هایزه و با نوک کفشش سنگیین زل زل نگام کرد. سرشو انداخت پایکم

و جا به جا کرد.

423



goldjar.blogfa.com

 نه.یا یزنه آخر حرف مینم کج و خم کردم ببسرمو

یره صورتش گرفتم و خینهاز. چشمهامو با طمانیدم خودمو عقب کشیکم دستشو آورد جلو. یهو

 دستید انگشتهاش بود. با تردی تا نخورده الی اسکناس نویه که جلو اومده بود. یشدم به دست

جلو بردم و اسکناس و گرفتم.

 بود.ی تومن10000 اسکناس یه

یه؟... چین: امن

.یه ایسه گفت: ته کی کنار سرمو نگاه کرد و با تک سرفه ایی جایه و بلند کرد و سرش

 تومن؟10 اونم ی ایسه باال. ته کید پرابروهام

.یشه که انقدر نمی ایسه بلند گفتم: ته کی صدابا

یشه؟: چرا نمید تکمون داد و پرسسری

 گفتم؟ی بهش می من چاخه

 آدمیفه بمونه تو کیدن که میزیه چی ایسه ممکن و شمرده شمرده گفتم: ته کی صداین آرومتربا

 آدم وسوسه نشه که خرجش کنه؟ی باشه چه جوریاد انقدر زی نشه. خوب وقتی خالیفشکه ک

 لبخند کج زد و گفت: از اون لحاظ.یه

 لحاظ."ین" بله از ایعنی تکون دادم که سری
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 و فرستادش هوا و چند دوریرش سکه در آورد و با شستش زد زیه و یبش کرد تو جدست

 صورتم باز کرد.ی و بعد رو هوا تو مشتش گرفتش و مشتش و آورد جلویدچرخ

 بود. با دهن باز بهیالی ر1 یمی قدی سکه یه کف دستش. یک کوچی شدم به سکه یره دقت خبا

یدم بودمش شایده که ندیشد می سال20 تونستم بگم ی به جرات مید که شایمی قدیاون سکه 

....ین شدم و گفتم: ایره خیشترب

 پدرینو. ایر بگینو. پس ای باشه که خرجش نکنی جورید بای ایسه ته کی: مگه نگفتآیدین

.یرش همراهمه. بگیشه بهم داد. همیر غدید روز عیش سال پ22بزرگم 

 انقدر براش ارزش داشت بده به من.ی که از نظر معنویزی چین همچیه یشد نمباورم

.یادگاریه خودته. ی براین خوام. ای نمینو تکون دادم و گفتم: نه ای به سکه سرخیره

 خوام مال تو باشه.ی گفت: ممحکم

 رو لبهامی جلوتر آورد. نامطمئن دستم و جلو بردم و سکه رو از تو دستش گرفتم. لبخنددستشو

...ین با ارزش و تو مشتم گرفتم. اسکناس و بردم جلو و گفتم: ای سکه یننشست. ا

هی عیکی که مال خودت بود. اون ین چشمک گفت: ایه زد همراه یقی عملبخند  اضافه اته.ید

ی کوچه. کمی کنه از کنارم رد شد و رفت سمت باالی خداحافظینکه تکون داد و بدون ادستی

 شدم.یره رفتنش خیربه مس

.یگه دیا بی؟ کجا موندی؟ کنید تولیا ی آشغال بزاری-: آرام رفت
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 معطل کرده بودم.ی کلی آورد. وایرونم پخش شد از عالم هپروت بیفون بلند السا که از آصدای

 کرد.ی وگرنه السا رسوامون میم نبودیفون آین دوربیخوب بود که جلو

ی ساعت قبل خبری و دل گرفتگی از ناراحتیگه وارد شدم و رفتم تو اتاق. دیاط از در حتند

نبود. با لبخند وارد اتاق شدم.

 تو؟ی رو تخت نشسته بود با اخم گفت: کجا بودالسا

 چشمهامم شاد بودن.ی و به چشمهام نگاه کردم. حتینه آی همون لبخند رفتم جلوبا

 داره هریر ات تاثیه آشغال بردن انقدر تو روحیه یدونستم میخندی؟ مشکوک گفت: چته مالسا

.ی دادم تو ببریروز آشغاال رو م

.ینمش هر روز دم در باشه تا بتونم ببیدینم که آی دلم گفتم: به شرطتو

 خوبه شب بود وگرنهی؟ رو چرا افشون کردینا و گفت: اید موهامو کشیین اومد کنارمو پاالسا

 کردن.ی میتصور کن ملت چه وحشت

 روشونی جمعشون کنم شال کم عرضیره با گینکه فرم شدم که بدون ای موهای متوجه تازه

 و رویرون شال بیر موهام از زی فر خورده یانداخته بودم و چون موهام بلند بود دسته ها

شونه هام پخش شده بود.

. لبهامو تو دهنم جمع کردم.یشد میره انقدر به شونه ها خیدین بودم چرا آیده فهمتازه

یزش درشت و ری زشت نبودن بلکه امروز فرهایچم که السا زده بود موهام هی حرفبرخلف

.یدادن شده بودن و قشنگ نشون میبا هم قاط
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یبه نداشت پسر غری شدن موهام ناراحت بودم. خوب معنیده خنده ام گرفته بود هم از دهم

.یشد میادیش. زینهموهامو بب

ال حواسم نبود.یه یث خبنامحرم  بارم اشاره نکرد شالتو درست کن. منم که ک

 نگهم داشت و نزاشتیدار حس قشنگ بین صبح ایکیهای بود که تا نزدیرین حسم شاونقدر

 خوابم برد. ی صبح از زور خستگی و دم دمایادخواب به چشمهام ب

 کردم. لبهامو چند بار محکم با دندون گازیتشون و به درون مقنعه هدایدم به موهام کشدستی

گرفتم.

یعنی در آپارتمان سمت راست کوچه به خودم نگاه کردم. ی یشه و چرخوندم و تو شسرم

 رنگ و رو داشت.یشترماست از من ب

 ویدین همه عجله رو هوا حرف آین با ای چه جوریدم زده بودم که نفهمیجان اونقدر هدیشب

قبول کردم.

یگران دی خصوصی وارد زندگیاد که زی خفته بود، منی که تو وجودم حس کنجکاومنی

ی قسمت زندگین تری جزئید شایدن برام افتاده بود که انقدر مشتاق فهمی حاال چه اتفاقیشدمنم

 و فراموش کرده بودم.یهام ها و دلخوری دلنگرانی همه یع بودم و چقدر سریدینآ

ی از کارم با چه سرعتی ناشی خستگی رفته بود که امروز کلس دارم. با همه یادم حتی

 کرده بود.یین داده بود و ساعت و تعیامخودمو رسوندم به محل قرار. صبح بهم پ

 بود که از صبح رو موژه هامیملی ریکم در حد یشم رژ بزنم. کل آرایه فرصت نکردم حتی

 رفته بود.ین بودم هم بعد گذشت ساعتها از بیده که تو چشمهام کشی سرمه ایمونده بود. حت
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 حس خانمیب و با مقنعه. عجیشه ساده مثل همی مشکی با مانتوی و اداری کامل رسمیپ تیه با

معلمها رو داشتم.

 زارن.ی ها که قرار نممعلم

 درسته که برم سر قراریدونستم بودم تازه دو دل شده بودم. نمیستاده شاپ ای کافی که جلوحاال

 نه.یا

 قدم به پس.یه رفتم و ی میش قدم به پیه

 قدم متوقف شدم. اگهین که راه اومده رو برگردم. اما تو اولیدم مشت کردم و چرخدستهامو

.یرم تونستم آروم بگی وقت نمیچ هیاوردم رفتم و سر از ماجرا در نمیامروز نم

 شاپ و وارد شدم.ی تند و محکم خودمو رسوندم به کافی و با قدمهایدم سرعتم چرخیت نهابا

 ساده امیپ دنج و انتخاب کردم و نشستم. با اون تی گوشه یه بود، یومدهسر چرخوندم. هنوز ن

.یومدم به نظر میب کرده عجیسان فیسان چی آدم هاین اینب

 که پسریی شدم به منویره توجه کنم خیه به بقینکه تک سرفه کمرم و صاف کردم و بدون ایه با

 روم گذاشته بود.ی جلویجوون

 هستم.ی. منتظر کسیدم: ممنونم آقا. بعداا سفارش ممن

 تکون داد و بدون گرفتن سفارش رفت.ی سرپسره

 خواد باشه. من همونی از هر مدل که میرم و رو کردم. عمراا قهوه بگیر چشمهام منو رو زبا

 وید جدیزهای کلس بزارم و چیومده و بخورم بهتره، به من نیشگیم همیشکلت گلسه 

امتحان کنم.
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ینم؟ بشینجا-: اجازه هست بهتون ملحق بشم و ا

یپی فکر شکلت گلسه ام بودم که صدا باعث شد سرمو بلند کنم و به پسر جوون و خوشتتو

 رو به باال درستیبایی بکنم. موهاشو به طرز زی نگاه اجمالیهکه زل زده بود تو صورتم 

کرده بود.

 تایین پایاوردم اکتفا کردم و همون جور که سرم و می نگاهیم بهش بکنم به نی توجهینکه ابدون

 ....ی کسی آقا جایر گفتم: نخیدوباره به منو نگاه کنم با لحن محکم و جد

هب احتمالیه تو  باز مونده بود. بایدادم که می لحظه هنگ کردم و خشک شدم. دهنم از زور تعج

بشک آروم سرمو بلند کردم و خ  کرد.ی که با لبخند نگام می شدم به دو چشم خندونیرهبهت و 

 باال اومد و با تعجب و بهت زده گفتم:یار اختی بازم کامل باز شد و انگشت اشاره ام بیمه ندهن

م... مو...

 باالیی و ابروید کوتاهش کشی به بغل موهای و دستیز شد و نشست پشت میق عملبخندش

انداخت.

 آرودم.یین زور به خودم مسلط شدم. دهنم و جمع کردم و دستم و پابه

هت  درست کرده بود ویبایی کوتاه خوش حالتش و با فرم زی شدم که موهای پسر مو قشنگما

 دادن.ی خودشونو نشون می به طرز قشنگیشونیشچشمها و پ

.ید اش دیره خی خنده رو تو چشمهایشد می واضح که حتاونقدر
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 همه مدت برهین که به قول پژمان موهاش به جونش بسته بود بعد ایدینی آیشد نمباورم

کوتاهشون کنه.

ال  الل شده بودم.اص

 بهشی و نگاهید انگشتهام کشین من منو رو از بی یره توجه به دهن باز مونده و نگاه خبدون

ی؟ خوری می گفت: چیینانداخت. همون جور سر پا

 پسره بهمونی پسر جوون مسئول سفارشات دست تکون داد و وقتی بلند کرد و براسرشو

 شدن به من.یره هر دو خیدرس

 شکلت گلسهیه رو به پسره گفتم: من یز اخم ریه خودم اومدم و نگاهم و ازش گرفتم و با به

 خوام.یم

 داشت کرد.یاد پسر

.ی شکلتیک کیه فرانسه و ی قهوه یه: منم آیدین

ی میک کیدین نگرفتم، حاال آیک لحظه نگاش کردم. به خودم فحش دادم که چرا کیه برای

 به سفارشم اضافه کنم.یک کیشد نگاش کنم، رومم نمیدخوره من با

 نگاه کردم.یزم می قفل شده روی و به دستهایین از سفارشم سرمو انداختم پایمون و پشناامید

ال نمینه زمین تو ای اتجربه یش بگم. درسته که پید بای جور مواقع چین ایدونستم نداشتم. اص

 شاپ اما دوی کافیا رستوران یایم بیهامون دانشگاه و همکلسیتر ها هم شده بود با بچه ها

 وقت.یچنفره ه
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 اونقدر تو فکر شر و شور و ور ور کردن و نطق کردن در موردیومدیم موقع هم که ماون

 کردم.ی که حضور همه رو فراموش میشدمرشته و پروژه هام م

 هم داشتم که همه اش از عشق بهیی باالی یه حال روحین بودم و در عی شاگرد درسخونچون

 هم دوروبرم بودن.یادی گرفت دوستان زی درخشانم سرچشمه می ینده به آیدرشته ام و ام

.یشدن خندونم جذبم می به خاطر اخلق خوش و لبهایا به خاطر درس یا که کسایی

 نشد. ارشد و هم گذروندم و بازم کار مورد علقه امیدا که تموم شد، کار که پیسانس لی دوره

یشونیم پی اخم رویه نشد. جاشو داد به یدا پیگه شادم رفت و دیه نشد به مرور لبخند و روحیداپ

.یافتنی دست نیاهای دل آرزومند و رویهو 

ی به جایگه جاشو با سکوت و سکون و تو خود فرو رفتن عوض کرد. دیجانم شور و هشرو

حرف زدن و نطق کردن فقط شنونده بودم.

 کمتریم بعدیدهای شدن امید کردم که با نا امی خودم و محکم تر میشد مید که نا امیدی هر امبا

ضربه بخورم. 

ی؟ که اومدیمونی-: پش

 که انقدر واضحیه اولی کردم دفعه ی که واقعاا حس میی از دستهام گرفتم و به چشمهاچشمهامو

 نگاه کردم.یبینمشو کامل م

 " بله؟؟" تکون دادم.ی به نشونه سری

ی می؟ که دعوتم و قبول کردیمونی و گفت: پشیز داد به میه و تکید خودش و جلو کشکمی

ی؟ برگردیخوا
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 کوتاه شده وی موهای وقتیدمش، دی االن وقتی و حس کرده بود ولیم کردم که دو دلتعجب

 خواستم برم.ی نمیگه خواستم برگردم. دی نمیگه دیدمشکه کننده اشو د

 در موردی افتادم که با چه حرصیش چند روز پیاد و رفت سمت موهاش. ید چرخچشمهام

 حرف زده بودم.یشموهاش و کوتاه

 که با در بهم زده بود.ی کاری ضربه یاد

 باشم که به خاطر من موهاشو کوتاه کرده؟یدوار تونستم اممی

 که باعث شد با خجالت چشمهامو از روی و کج کرد و لبخند زد و فقط نگام کرد. جورسرش

.یینموهاش بردارم و سرمو بندازم پا

.یستم نیمون: نه پشمن

 شروع کنم؟ی خوای کج کرد و گفت: پس خوبه. ملبی

 نگاش کردم.فقط

 گرفت و رفت تو فکر. کم کمیین تکون داد و صورتش و به سمت پای زد و سرلبخندی

 رفت تو هم.یلبخندش محو و محو تر شد و اخمهاش کم

 و درد آورد.یق عمی خاطره یه... یا دور. ی خاطره یه به ید کرد شای فکر مداشت

 شد تو چشمهام.یره گرفت و خنفسی
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ینم همی بهت گفته برای چیتا در مورد بیدا آیدونم و بدون خش گفت: نمی صاف و جدی صدابا

.یگممن از اول برات م

 دختریم، با هم نداری خونی رابطه یچ هی، واقعی دختر عمه امه. البته نه دختر عمه بیتا

 دختر و تنها گذاشتن.ین تصادف تو جاده مردن و ایه که تو یشوهر عمه اهم. عمه و شوهر

 که مثل مادر بود براش.ی از دست دادن با هم پدر و زنی برایتا، تنها شدن بی"دلم گرفت برا

 کردم چقدر سخت بوده براش. "ی که حس می دردیبرا

 و ادامه داد.ید کشآهی

 شهریه تو یش پدری هم نداشت. خانواده یو سالم نداشت، کس15 ید تنها شد، شایتا بی-: وقت

 با عمه امی سالگ10-9 چون از ی. ولیش نامادریلی. فامیم بودن تو تهرانم فقط ماها بودیگهد

.یم کردی تصور میمون واقعی همه امون اونو مثل دختر عمه یی جورایهبوده 

 چند روزیه ما، ی هفته ده روز خونه یه کرد. ی با همه امون زندگیی جورایه یتا اونها ببعد

 از دوستهاش کهیکی. مخصوصاا یرفت دوستاش می هم خونه یی وقتهایه عموهام. یخونه 

.یدونستن رو میتا بیی و تنهایت اونم وضعی بودن و خانواده یمی با هم صمیلیخ

ینکه. ایمی صمیلی خی نه سال ولی خوب بود. با هم بزرگ شدن. با اختلف سنیلی خیدا با آبیتا

.یعیه هنوزم هواشو بکنه و دلش براش تنگ بشه طبیداآ

 بود.یز اش هنوز رو میگه دستش رو پاش و دست دیه. ی صندلی داد به پشتیه عقب و تکرفت

 نقشیز هدف رو می که بیی مونده بود به انگشتهایز که رو می شدم به دستیرهرفت تو فکر. خ

.یدن کشیم

 نفسهامم کنترل کردم تا تمرکز و فکرش و خراب نکنه.ی نشستم، تو سکوت مطلق حتآروم
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 سر بلند نکرد.یدین جوون برگشت و سفارشهامون و آورد. آپسر

 کم مثل قاشق باهاشیه شو با دو انگشت گرفتم. ی و نیدم شکلت گلسه امو جلو کشآروم

 از شکلت گلسه ام خوردم. تازه بهمی و هم زدم و آروم سرمو جلو بردم و کمیوانم لیاتمحتو

 بلند شد کهی هورتی صدایه که یوان به ته لید چسبی کی شد و نی چیدممزه کرده بود که نفهم

 بلند بشه.یدین گرد و سر آیری خودم از خجالت و غافلگچشمهایباعث شد 

 جلو.ید زد و قهوه اشو کشی انداخت و لبخندیده به من متعجب و ترسنگاهی

 شدم. خودمو روی خوردن شکلت گلسه با نیال خی زور آب دهنم و قورت دادم و ببه

 با قاشق مشغول مزه مزه کردن شدم.یک خانم، شیه و مثل یدم عقب کشیصندل

ی کردم. تو جمع خانواده ی میت از قهوه اش خورد و گفت: در برابرش حس مسئولی کمآیدن

یشتر مکث گفت:) تنها... بی به فنجون قهوه، با کمیره کم حرف بود. آروم و ... ( خیلیما خ

وقتها....

 حرفهاشو به منیدا بود مثل دوتا خواهر. مثل آیدا با آیشه و ادامه داد: همید کشیق نفس عمیه

... و درد و دلهاشو.یگفتم

 شب تموم تایه ی. حتیگفت که از دوست پسراشم برام می اونقدریم با هم داشتیکی نزدی رابطه

 کرد.یه تو بغل من گریشصبح به خاطر بهم زدن با آخر

یت که به قول خودش بهش حس مسئولی پسر چقدر رله بود که دخترین باال. اید ابروم پریه

 و در موردش نه، در موردشون باهاش حرف بزنه. واالیره تونست دوست پسر بگیداشت م

یرون زنه بی قلنبه میرتش جوجه است اما بفهمه من دوست پسر دارم رگ غینکه ما با اینآرم

 کشه.یو هوار م
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 دونم حالت صورتمی تکون داد. سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد. نمی و سرید آه مانند کشنفسی

 بود که باعث شد لبخند بزنه.یچه جور

یدا االن اگه بفهمم آین همیستم نیرتی غی نگام نکن. من آدم بی نگام کرد و گفت: اونجورکمی

 من. چون واقعا توی. اونم خواهر کوچولویکنم می دوست بشه قاطی خواد با کسی سن مینتو ا

 از رابطه با جنس مخالف داشته باشه و درست و غلط وی که بتونه درک درستیست نیسن

 بده.یصخوب از هم تشخ

 تونستم در موردی نمی ما بود و منم هواشو داشتم ولی درسته که تو خونه یتا در مورد بولی

 حرفهاشویگه دیشد از من باعث میرفتارش و کارهاش اظهار نظر کنم. هر عکس العمل تند

 دادم از کارهاش خبری میح تونستم ازش محافظت کنم. ترجی من نمی جورینبهم نزنه و ا

 جا و رفتاری با تعصب بینکه کنم و راه و چاه و نشونش بدم تا ایحتش نصلفافهداشته باشم و تو 

ی نداشتم که بهش بگم چی من واقعاا حقینکه منطق اونو از خودم دور کنم. اونم با توجه به ایب

ی "به تو ربطیا " به تو چه" ی جمله یه تونست با ی راحت میلی کار نکنه. خیکار بکنه چ

 تونست از خونه امون بره.ی نه راحت تر میا و مانع دخالت کردنم بشه. بندهنداره" دهن منو ب

ی؟ کنی طور فکر نمینا

ی رفتار درستیدین آیدیدم کردم می تکون دادم. حاال که فکر می باال رفته سری ابروهابا

 کردم وی بود. من در موردش اضهار نظر نمین مثل رفتار من با آرمیی جورایهداشت. 

 کنه و همی تونست حرفهاشو بهم بگه و خودشو خالی دادم. اونم می مورد نشون نمی بیرتغ

 کنه.ی کار می که داره چیفهمیدممن م

 زد و دوباره چشم دوخت بهی کارش و حرفش تکون دادم. لبخند محویید تای به نشونه سری

.ید کشی فنجونش میفنجون قهوه اش. با انگشتش به لبه

 کردم.ی برادر بزرگتر بهش نگاه میه بهش داشتم، تا مدتها مثل ی: حس خوبآیدین
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 از اندازه بهمیش. بید چرخی. مدام مثل پروانه دورم مینا از مامانم ایشتر هوامو داشت بخیلی

 جذبش بشم.یشد کرد که باعث میتوجه م

ییر درجه تغ180 اخلقش یهو که حالش خوب نبود ی نبود. گاهی هم رفتارش عالیشه همالبته

 کرد. اما در کلی می با منم تندی. حتید پری شد و به همه می کرد. تندخو و بد اخلق میم

خوب بود.

ینمون بی علقه ایه باعث شده بود احساسم بهش عوض بشه. ینمون بیمیت و صمیکیها نزداین

ی می نباشه با هم زندگی. هر چیم کردی کدوم ازش صحبت نمیچ کردم، اما هیبود حسش م

 درست نبود.ین و ایمکرد

ی مسافرت... غار علیم رفتیلت تعطیه تو ینکه و ادامه داد: گذشت تا اید کشیقی عمنفس

 هم باهامون.یتا و بیمصدر... چند تا خانواده با هم بود

.یم بشیق بود تو غار سوار قاقرار

 هام و پسر خاله هام سوار بشم.یی خواستم با پسر دای. منم میشدیم تا چند تا با هم سوار مچند

.ید بازومو کشیتا بیق خواستم برم تو قای منم میاونا سوار شدن و وقت

.... تو با من سوار شویدین تو چشمهام نگاه کرد و گفت: آی عجزیه و نگاش کردم. با برگشتم

 ترسم.یمن م

 نشدم. منتظر شدمیق صداش ملتمس بود که دلم و فشرد.... نتونستم بهش نه بگم. سوار قااونقدر

.یم سوارش بشیتا و با بیاد بی بعدیقتا قا
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ین بیمیت بود خبر نداشت. درسته که تو مسافرت از صمینمون که بی از حسی اون موقع کستا

 سوار شدنمون همهیی و دوتایتا مطمئن نبودن. با حرف بی زده بودن ولیی حدسهایهمن و اون 

 کردن.یدا پیناناطم

 زده. چقدریجان زد و ادامه داد) چقدر اون موقع خوشحال بودم و هی( پوزخند صدا دار و تلخ

 که کناریق ترسه. تو قای نمیزی کرده و با وجود من از چیه به من تکیتا که بیدم بالیبه خودم م

 و خودشو بهمید ترسی که میق داشتم. با هر تکون قای به من نشست چه حسیدههم و چسب

.یشد میشتر بیم کرد خوشحالی میکترنزد

 افته.ی مسافرت باعث شد اسممون سر زبونا باون

 رو دوست داشتن". قلبم فشرده شد.یگه همدیتا و بیدین" آ

 جمع شد و چشمهاشو رو هم فشار داد. دست چپش و باال آورد و دوتایدین آی(( لبخند عصب

 خون شده بودن.ی هاش فشرد. چشمهاشو که بازر کرد دوتا کاسه یقهانگشتش و به شق

 غم تو حر فهاش؟؟؟ ))یا سر درد یا خاطراته یادآوری به خاطر یدونستمنم

 ذرهیر زنن و زی همه ازت حرف می؟ چیعنی سر زبونها افتادن ی درک کنیتونی میدونم-: نم

.یه مزخرفیز. در کل چیرنت گی مینب

 زبونم وایی جورایه. یزدیم نمی کدوم حرفیچ بازم هی شده بود ولی علقه امون علندیگه

 چرا.یفهمم. االن میشدنم

 دوستش. چند روز؟ معلوم نبود.ی جمع کرد که بره خونه یلشو وسایتا هفته بعد مسافرتمون بیه

 بهش نداشتهی باشه که دسترسیی خواست جای شدم. دلم نمی نگرانش میشد ازم دور موقتی

ی دوستش نمود خوبی تونستم مدام زنگ بزنم خونه ی نداشت. منم نمیلباشم. اون موقع موبا
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 دادم بهش که حداقل در دسترس باشه و هر وقت که بخوام بتونم حالشو بپرسم.یلمونداشت. موبا

.یشدم تر مم آروی جورینا

 شد. ) سه ساعت بعد زنگیره نقطه خیه دوستش. ( با اخم به ی خودم بردمش دم خونه ظهر

....یده زنگو نشنی صدایا یدهزدم حالشو بپرسم.. جواب نداد.... گفتم حتماا ند

 کدومو جوابیچ هم زنگ زدم که هیگه... چند بار دیچی ساعت بعدترش زنگ زدم.. بازم هیه

 تونستمی دوستشم نمی کار کنم. به خونه ی چیدونستم کلفه شده بودمو نگران. نمیگهنداد. د

زنگ بزنم نه درست بود و نه شماره اشو داشتم.

یه. یزدم سره زنگ میه دوستش. تا برسم اونجا ی و دلهره باعث شد برم دم خونه اضطراب

ی می دختر تو گوشیه ی و جواب دادن، البته نه خودش. هر بار صدایش گوشیچند دفعه ا

.یداد نمیت اهمی کسیتا به بین بدیو گوشیگفتم می و هر چیچیدپ

ی و نگران بودم که حد نداشت. با داد به دختری دوستش. اونقدر عصبانی خونه یدم رسینکه اتا

 دم در تایاد بگو بیا بهش بده یو گوشیا رو جواب داده بود گفتم: یتا بیل بار هزارم موبایکه برا

زنگ خونه رو نزدم و آبروش نرفت.

یالی خی خندون و بی. با صدایتا داد به بیو گوشی معطلی حواله ام کرد و بعد کلیشی ایه دختره

جواب داد.

ی؟: کجا بودیدم ازش پرسی. عصبانیومد خونم در نمی زدی کارد میعنی

 هم دست دوستاش بوده.ی گوشیزدم گفت: با دوستام حرف میک شیلی خاونم

 دوستات دادم بهتی و برای کوفتیل تر گفتم: مگه من اون موبای شدم که عصبانی حرصانقدر

 دست اونا؟یکه االن سپرد

438



goldjar.blogfa.com

ی؟ زاری بهم انقدر منت می قراصه دادیل موبایه خانم برخورد. گفت: خوبه به

یقه. ده دقیام در بی تا از نگرانینمش دم در ببیاد منت نبود نگرانش شده بودم. بهش گفتم ببحث

 دوستامی کرد. باهام قهر بود و دلخور. گفت: آبرومو جلوی بعد اومد دم در بهم نگاه نمی

.یبرد

 کاری فرصت نکردم بپرسم مگه چی و گذاشت کف دستم و رفت تو خونه. حتیل موبابعدم

کردم که آبروت رفت؟

 هری کردم که انقدر ناراحت شده ولی واقعاا کارید کردم که شای خونه با خودم فکر مبرگشتم

 بد من بود.ید پررنگ تر از حرکت شایلی که اون کرده بود خی کردم بازم کاری فکر میچ

 زنگ هم نزد.ی هفته حتیه رفت و تا بیتا

. ید رسی نمیی کار کردم عقلم به جای کردم چی فکر می بودم و نگران. هر چداغون

 ویدونست که اسم منو می دختر جوون. کسیه بهم زنگ زد. ی خانمیه هفته یه بعد ینکه اتا

.یدونست رو هم میتا بود که نسبتم با بیبعج

ی تلفی جورین کنه و ایت خواد اذی اونه که می از دوستایکی ید فکر کردم شااولش

 خواد حرف بزنه.ی میتا قطع کنم که گفت: در مورد بیو کرده باشه. خواستم گوشیشودلخور

.یدم شدم و گفتم: گوش مکنجکاو

 خواست بهش بگه.ی می دختره چینم و ساکت شد. سراپا گوش شده بودم ببید کشیقی( نفس عم

 به خاطر حسادتم بود و علقهیا بهش نداشتم. حاال ی حس خوبیچ که هیتایی. بیتااونم در مورد ب

.ی هر چیا حس زنونه یه یا بهش داشت یدین که آیا
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 نگاش کردم.)یره و کنجکاو خیز دادم به میه و تکیدم جلو کشخودمو

 گفت؟ی تاب گفتم: اون خانم چی نزد بی گذشت و حرفیقه دو دقوقتی

 تاب بودم.ی من شد که به شدت کجکاو و بی خورد و متوجه ی حرف من تکونبا

 زد و گفت: باهام قرار گذاشت.یقی عملبخند

یگه دختر دیه خواد در مورد ی بوده حاال میتا بدم اومد. تا حاال بیی جورایه باال. ید پرابروهام

حرف بزنه.

 عقب ویدم ماجرا تموم شد. صورتم جمع شد و خودمو کشی ادامه یدن به شنیاقم اشتی همه

 دلخور گفتم: آهان...ی تفاوت و تا حدودی بیمو دادم به صندلیهتک

ی بی خنده ین به ای نگاش کنم و چشم غره ایع کرد که باعث شد سری بلندی خنده تک

...یت تربیموقعش برم. ب

 هر کلمهی جلو صاف تو چشمهام نگاه کرد. هنوز لبخند رو لبهاش بود که با اداید کشخودشو

 اخم داد.یه شد و در آخر جاشو به یبه مرور لبخند هم محو م

 شاپ باهام قرار گذاشت.ی کافیه ی روز بعد جلوی: براآیدین

 و بشناسم برم اونجا.ی واقعیتای خوام بی خواد بهم کمک کنه و اگه من می: مگفت

 بهش مشکوک بودم.ی ولیگه می چنمیفهمیدم
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ال شما کگفتم ید؟ به قول خودتون بهم کمک کنید خوای و چرا مید هستی: اص

: من خواهر محمد هستم.گفت

 کرد ویه شب کامل گریه یشون... همون که به خاطر تموم شدن دوستیتا... دوست پسر بمحمد

 هفته دپرس بود.یهتا 

ین؟ کار داری چیتا شما با بیگه گفتم: اونا که بهم زدن، دعصبی

 که اون االن بایدونم به کارش نداشتم. من می: کاش که بهم زده بودن. اونوقت من کارگفت

. هم با شماست ویکنهشماست و در حال حاضر داره هم از شما و هم از برادر من سواستفاده م

هم با برادر من.

 که با اون همهیتایی بینکه درصد هم حرفهاشو باور نکردم. تصور ایه ی. حتید سوت کشسرم

 چقدر از رفتنش غصه خورد وینکه و ایزداشک در مورد محمد و نامرد بودنش حرف م

 که بهش نارو زده برامیحرص خورد و ناله کرد حاال با وجود من بخواد بازم بره سمت کس

 سخت بود.یلیخ

 که ولش کرده وی کسیش برگرده پید بایتا چرا بی؟ چیعنی کارا ین به دختره و گفتم: اتوپیدم

 داده.یشباز

 بده.ی گفت: فعل که اون دختر خوب تونسته جفتتونو بازدختره

 اونوی واقعی و به قول خودت چهره ی به من کمک کنی خوای حرص گفتم: اصل چرا مبا

ی؟بهم بشناسون
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یاز من به کمکتون نی روزیه اگه ینکه. قول ایرم ازتون قول بگینکه ای هم گفت: برادختره

.ید رو به برادرمم بشناسونم بهم کمک کنیتا بینکه ایداشتم برا

 خودی بار دختر بدبخت کردم و گفتم: بیراهم تا بد و ب4 بودم که داد زدم و ی عصباونقدر

 کمک نباشه.یدوارام

 دختره توی که کردم دلم آروم نگرفت. مدام حرفهای بشم اما هر کاریالش خی خواستم بمی

 نتونستم که کامل هم فراموششون کنم.ی باورشون نکردم ولینکه. با ایچید پیسرم م

 رو هم بهم داد.یتا شاپ و ساعت قرار بی اس ام اس آدرس کافیه که شب با مخصوصاا

. با چشمیومدم نیرون نشستم و بین که گفته بود. تو ماشی شاپی سر ساعت رفتم دم کاففرداش

اکنج خلوت بیهکل محوطه رو کشتم و در آخر... تو   دادن و قلوهی با... محمد.. دل میدم رو دیتا 

.یدن خندی بلند میگه گرفتن. دست تو گردن همدیم

 پر دردی لحظه یادآوری شدم. به صورت قرمز از یره خیز می مشت شده اش روی( به دستها

 عشق.)یه یانت خی لحظه ید. شایشزندگ

 کهی نبودم اما ضربه ایتا من عاشق بید گفت: شای و پر اخمی با صورت جدی محکمی صدابا

 وی که همه قبولم داشتن و تا اون سن دنبال دختر بازی نبود. منی کمیزبه خودم و آبروم زد چ

 که...ی نزده بودم. منیگار لب به سی خلف نرفته بودم. حتیکارها

یه کردم ی دادن و خودمم حس می که همه اونو به من نسبت می سخت بود دختریلی خبرام

.یگه پسر دیه هست انقدر راحت بره با ینمون بیزیچ

 اما تایومد نیگه و اون از خونه امون رفت و دیم با هم داشتیدی شدی دعوایه که بعدش درسته

ی حتید، پرسی حال اونو ازم میش و نیه با کنایدید منو می موند. هر کیممدتها اثراتش تو زندگ
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.دن دای بهم خبر میومدن بودن و میده اونو با پسره دیل از دوستام و فامیبدتر از اون چند نفر

 منم خدشه دار شده بود.ی آبرویی جورایه ما تموم شده بود اما یدرسته که رابطه 

 هاشو با دستهاش فشار داد.)یقه( دوباره شق

 تویم پژمان اومدی یه و به توصیم مامان و حال خراب من خونه امونو فروختیضی مربعد

ی بود ولیمی. جو صمیشد مزاحم آدم نمی خوب بود. کسیلی. خیمآپارتمان شما خونه گرفت

.ین کردی نمیگه همدی هم تو زندگیدخالت

 در مورد اون دختر بشنوم.یقه مجبور نبودم دم به دقیگه ام با دوستام کمتر شده بود و درابطه

.ینمش ببینکه خواست اسمش به گوشم بخوره چه برسه به ای دلم نمحتی

 از دوستام. به قول پژمانیکی با اصرار پژمان رفتم تولد یمون وقت بعد از اسباب کشچند

 حال و هوام خوب بود.ییر تغیبرا

 خواستم برم. خدا شاهده که به دلم بد افتادهی و پر اخم گفت: ) نمی تکون داد و عصبی( سر

 رفتم.ی وقت نمیچ کرد. به زور منو با خودش برد. کاش هیبود اما پژمان ول نم

 با اون سر و شکلینکه بعد مدتها برام سخت بود و سختر ایدنش بود. دی هم تو اون مهمونبیتا

 از خانواده امونی و تا مدتها مثل عضوید خوابی که هر شب کنار خواهرم می. دخترینمشبب

ال نم  ازشی درک درستی که حتیایی. خودشو غرق کرده بود تو دنیشناختمشبود حاال اص

نداشت.

 جزیزی از اول هم چیدم بهش ندارم. شای حسیچ هیگه دیدم بود که فهمین مثبت ای نکته تنها

 و عادت نبوده.ینتلق
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 به زور منو برده بود تا با روینم همی هم اونجاست و برایتا پژمان خبر داشته که بیدم فهمبعداا

.یرم و آروم بگیامبه رو کردنم با اون بتونم با خودم کنار ب

یه دختر، یه که داشتم با ی وقتیقاا. دقید. اما اون منو دیرمش بگیده کردم نادی سعی مهمونتو

 کردم.ی میک دور سلم علیآشنا

 رم کرد. اومد از پشتیهو شد که ی بود و چیده منو در حال حرف زدن دیتا بی کنمیدونم

. سرد نگاش کردم و بدونیختن و شروع کرد به خوش و بش کردن و عشوه ریدبازومو کش

.یگه سمت دیه و رفتم یدم گفتم و راهمو کشی با اجازه ایه جوابش و بدم به اون دختر ینکها

 بشه. اومد راهمو سد کرد و شروع کردی کنه و عصبانی گرفتنم باعث شد قاطیده نادهمین

 انداختن.یکهبحث کردن و ت

 گرفتم دستم تا زنگ بزنم پژمان تایمو نداره گوشیتی نشون بدم حضورش برام اهمینکه ابرای

 کنم.یدا پی حس بدیشد باهاشم باعث می دختره رو دست به سر کنه. چون هم کلمین و ایادب

4 یم. گوشیوار از دستم گرفت و با حرص کوبوند به دیمو حمله کرد بهم و گوشی کنفهمیدم

 شد.یکهت

 زد و چرت وی ها داد میوونه که مثل دیتایی به بیا نابود شده ام نگاه کنم ی به گوشنمیدونستم

یا و ول کرده بودن و دورمون جمع شده بودن و ی که مهمونیی به آدمهایا گفت، یپرت م

 داد؟ی بار دوم داشت به بادش می دختر براین باشه که اییحواسم به آبرو

. پژمان به موقع خودشو بهمیشدم تر می که اون راه انداخته بود فقط عصبیی سرو صدابا

 آوردم.یرونم بی رو ساکت کنم کشوندم و از مهمونیتا بزنم بینکهرسوند و قبل از ا
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 بار باین اولی خونه براین همیاط گفت) اون شب تو حیمون و پشید به موهاش کشی( دست

 اونه چون اون به زور منو بردهیر کردم تقصیپژمان دعوا کردم. باهاش بد حرف زدم. فکر م

 نگفت و گذاشت آروم بشم.یچی حرفهام هیبود. پژمان واقعا برادر بود که با وجود همه 

 شده بودم به دویره اتاقم نشسته بودم و خی دور اومد تو ذهنم. کنار پنجره ی خاطره یه( 

ینه به سی با حرص ضربه ایکی و یق از در وارد شدن و رفتن کنار آالچیکی که تو تاریپسر

یشه اعصاب تر از همی که بی که روز بعدش داغون بود و پسری زد و ... و اتاقیکی اون ی

 بود.)یادم خوب و رینهابود. ا

یم و نه تو زندگینمش نه ببیگه وقت دیچ خواد هی بود از گذشته که دلم نمی آدمیه یتا: بآیدین

یدونی با کارهاش داغونم کرد. چون ذره ذره نابودم کرد رو روانم کار کرد. میی جورایهباشه. 

 خورد خورد وارد ذهن ویزی چینکه تا ای راحت تر فراموش کنیتونی و میهویی یضربه ها

.ی ببریادش به کل از ی و بعد... بخوابشهروحت 

 فراموشی نبود که به راحتیزی که اون از منو خانواده ام و محبتمون کرد چی اسواستفاده

 کهیدونه اما خودشم میشه تنگ میتا بی دلش برایی وقتهایه هنوزم که هنوزه یدا که آیبینمبشه. م

یگه. مینتش ببیست حاضر نیگه مامانمم دی. حتیشناختش می روزیه که یست نیاون دختر اون

.یست ما نی خوب نشون داد که از خانواده تر دخینا

 بایشه کرد. تنها شدن و از دست دادن پدر و مادر باعث نمی انقدر راحت خودشو گم منباید

ی میتا. بی خودتو گم کنی و براشون مهمیدن میت که بهت اهمیی و کسایوجود داشتن حام

 خودش نخواست.ی خوب داشته باشه ولی زندگیهتونست 

یست که اون شب بهت گفتم الزم نید بلند کرد و تو چشمهام نگاه کرد و آروم گفت: ببخشسرشو

 سخته.یدنش دی کردنش به اندازه یف. راستش تعریبدون

.ی کنجکاو بشی و حق داشتی بودیده رو دیتا خوب به هر حال تو هم باما
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.یدم و ندی من کسی؟ کیدیم؟ رو دیتا گرد گفتم: بی بهت و چشمهابا

 و کجای نامیتا بیارم بیاد کردم تا به ی میز که به سرعت داشتم آنالی منی به سردرگمی لبخندیه

....ی روز بارونیه یابون، خین جا، با من، سر همین زد و گفت: همیدم دیو تو چه جمع

 و ملوس ویزه میزه دختر ریه ی بود تا چهره ی همون کافی آدرس داده بود ولی تلگرافینکه ابا

 کرد.ی می ابراز خوشحالیدنش کرد و از دی و صدا میدین که با بهت آیاره چشمم بیجلو

الینکه حسادت کرده بودم بدون ایباییش بود و من همون موقع به زیبا که زی دختریه  بدونم قب

 پسر داشت.ین ای تو زندگیچه نقش

 تونستمی می. چه جورینتش که اونقدر خوشگل بود االن چشم نداره ببیتا دمغ شدم. بیی جورایه

 داشت. اصلیبای بشم که انصافا صورت زی دختریگزین جای معمولیلی خی یافه قیهبا 

 نه؟ چه برسه بهیا که رو به روم نشسته دارم ی پسرین تو دل ایگاهی جای که حتیدونستمنم

رقابت.

 ضرب گرفت و باعث شد که اول به دستش و بعد به صورتش نگاهیز با انگشتش رو مآیدین

کنم.

 تو فکر؟ی چرا رفتیه؟: چآیدین

.یچی باال انداختم و گفتم: هی اشونه

.یدم آب و کف شده بود و هورت کشیگه که دی شکلت کلسه ای نبا

 به من قهوه اشو مزه مزه کرد.یره خآیدین
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 تو ذهنم بود.یتا ملوس بصورت

 و پر حسرت گفتم: خوشگله...آروم

 تویظ اخم غلیه نشست. سرمو بلند کردم و نگاش کردم. یز قهوه اش با صدا رو مفنجون

صورتش بود.

.یاد به چشم نمیش بشناسی وقتی و پر اخم گفت: آره خوشگله ولجدی

 نگاهیه رو صورتش نشست. با ی تو چشمهام نگاه کرد اخمش کم کم باز شد و لبخند کجصاف

 با چند پره گوشتی معمولی یافه قیه خوشگل. من یادی الغر بود و زیادی گفت: زیطنتپر ش

.یدم میحو ترج

 راه موند وی یمه و تو هوا شکار کنه تو نی نیرفت بازم که میمه تو دستم خشک شد. دهن ننی

کامل باز شد.

 حرفشو درک نکرده بودم. نمتونستمیقتاا حقی. ولیکنم کردم دارم مثل منگل نگاش می محس

 بود؟یف بود؟ تعرین بود؟ توهی بود؟ شوخیه حرفش کناین که ایرم بگیمتصم

 خجالتید دادم؟ بای نشون می چه عکس العملید داد؟ و من االن بای می حرفش چه معنواقعا

 سرش دادید رفتم؟ بای و چشم غره میشدم می عصبید بایین؟ نداختم پای و سرمو میدم کشیم

ی و موقر مین متیا کردم تو صورتش؟ ی فوت می و با نیوانم کف تو لی یه و بقیدم کشیم

 کرد؟ی که مطلب و روشن میگفت می ایگه دیز چیدنشستم تا شا
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 داشتم و نه فرصت انجامش و بدست آوردم. قبل ازی بود که من نه عکس العملین ایت واقعولی

 وی لبخندش واقعا حس مهربونین و ... مهربون... آره ایق لبخند عمیه یدین آیهر گونه حرکت

 کرد.یبه آدم القا م

 و به سمتم هول داد و با سر اشاره کرد ویکش و مهربون بهم زد و بشقاب کیق لبخند عمیه

.ی دوست داری شکلتیک بود که کیادم قبل یگفت: بفرما.. نوش جون... از دفعه 

 روشیرینی و شیک دوست دارم فقط اسم کیکی لحظه از ذهنم گذشت که " من همه نوع کیه

."یهباشه کاف

 نکنمی حرکت اضافه اینکه ای متشکرم اکتفا کردم و برایه دهنم و جمع کردم و به باالخره

 و مشغول خوردن شدم.یدم کشیش و پیکظرف ک

 کرد؟ی تو مهمون قاطیتا که چرا بیدم... من هنوز نفهمی خوردم و متفکر گفتم: ولیک از کیکم

 خودش بود که ولت کرد؟ین اینکهمگه نه ا

 نگاشی چشمیر ولت کرد. زی فلنی بگی کسی زشته تو رویلی حواسم جمع شد که خیهو

 بهم رفت. بعد چشمهاشوی چشم غره ایه ید که از دهنم پری ولت کردیکردم. به خاطر کلمه 

 حرفم شد.یال خیگردوند و ب

 حرفیگه دیکی شد چون داشتم با ی و گفت: عصبانیز داد به میه و تکید کشیش پخودشو

.یگه دختر دیه. یزدمم

 چرا؟ اون که خودش دوست پسر داشت؟ی باال انداختم و گفتم: ولی اشونه

.یدید میگه چشم دیه منو به ی هم بوده ولی ایگه دی با کسایتا کج کرد و گفت: درسته که بسری

.ی سرگرمی رو برایه خواست و به بقی ازدواج میاون من و برا
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 پررو.ی باز موند دختره دهنم

 شدی عصبانیره بگی که روش پالون بزاره و ازش سواریستم نی من اون خرید دی: وقتآیدین

 که کرده بودیی کارهای و حرصشو نشون داد. انتظار داشت بعد همه یت عصبانیو اون جور

 بهش اعتمادیگه دیتونستم کرد نمی هم که می هر کاری شم. ولیال خیمن بازم قبولش کنم و ب

ببشکیه یشه کردم همی قبولش مرصد دیهکنم. اگرم  ین وقت از بیچ موند که هی تو دلم می 

.یرفتنم

ی. رفتارهایدم فهمی از اول مید اون موقع چقدر کور بودم. بایبینم کنم می که بهش فکر ماالن

 حالش خوب بود پر شرو شور بود و شادی مزاج بود. وقتی بود. دم دمییر متغیلی.. خیلی خیتاب

ال مهم نبود تو ازش بزرگتریشد و پرخاشگر می حوصله بود عصبی بی وقتیول یا ی و اص

.ید کشی زد و سرت داد می بهت می ناجورحرفهای یکترکوچ

 آدمهای. همه یدیم ساختمونمون ندی کدوم از دخترایچ که من تو هیزی زد و گفت: چلبخندی

 السای کنن. حتی احترامی ببرن و بین که حرمتها رو از بیشه باعث نمین ایمشکل دارن ول

 تر شد و گفت)یق. ( لبخندش عمیکنه نمین توهی هم به کسیره زود از کوره در میلیخانم که خ

 آدم ها نه.ی کنه مثل خواهرش ولین توهیگه دیزای و چایل به وسیدشا

 بود که من و السا در مورد موتورش زدهی و به دندون گرفتم. مطمئنن منظورش حرفلبم

 بودم. موتوره خطرناکه خوب.ی. خوب من واقعاا عصبانیمبود

 ازیی از جاش بلند شد و رفت حساب کرد. دوتایدین و خوردم و تموم که شد آیکم سکوت کتو

.یریم بگی که تاکسیم رفتیابون و قدم زنان به طرف خیم اومدیرون شاپ بیکاف

.یم نداشته باشی بود که برخوردی رفت. فاصله امون اونقدری آروم و هم قدم راه مکنارم
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: ازت ممنونم.آیدین

 استفهام نگاش کردم.با

ی؟ چی-: ممنون برا

 که باهامی ساده قبول کردیلی خینکه ای زد و صاف زل زد تو چشمهام و گفت: برالبخندی

 ساده با وجودی آدم هایدن. فهمیدیم ساده بخشی، که حرفهامو بشنوی. ساده خواستیرون بیایب

ی راحته. کنار اومدن و ارتباط برقرار کردن باهاشونم راحته. حتیلی خیشون ظاهریچیدگیپ

.یرن جا بگدلتراحته که تو 

ی بودم اما نمیده سن رسین کردم گوشام داغ شده، هول شده بودم. از خودم بدم اومد به احس

 کنم و درک کنم.یر دوپهلو رو تفسیتونستم حرفها

 نگاش کردم.ی چشمیر حرفشو زد و نگاهش و ازم گرفت. زآیدین

 رنگ و روم بهتر بود تا اعتماد به نفسمیکم یت موقعین اومد مثل ماست اومدم، کاش تو ایادم

....یافه قین دارشو به خودم ربط بدم اما با ایه کنای تونستم حرفهای و میشد میشترب

 نباشم.میت مثل میره رنگ بگیکم خون توش جمع بشه یکم لبمو گاز گرفتم تا یز رریز

 سرخ بشن.ی به گونه هام تا کمیدم دستمو باال آوردم و محکم و سفت دو بار کشآروم

 و نگاش کنم.یستم افته و تو جام بای بیین باعث شد از ترس دستم پایدین بلند آی خنده صدای

. خنده اشیره خنده اشو بگی کرد تا جلوی سرفه ایه نگام نکرد. ی ولیستاد من اونم ایستادن ابا

 که با خنده ام ترسوندمت.یدکه بند اومد برگشت طرفم و گفت: ببخش
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 کنم؟ی کار می بود دارم چیده فهمیعنی تو نگاهش خنده بود. مشکوک نگاش کردم. هنوز

 کنمی و با دست اشاره کرد که حرکت کنم و گفت: خواهش مید خندیز رید مشکوکم و که دنگاه

.یزنم و میرستانی دختر دبیه کنن من دارم مخ ی االن ملت فکر میافتراه ب

 تو چشمش انقدر کم سن و سال و جوون بهینکه لحظه قند تو دلم آب کردن از تصور ایه برای

ید بود که زده بودم. شای اداریپ که احتماال به خاطر تیدم رسیجه نتین اما بعد به ایام،نظر م

 به خودش برسه.یکم ید زاره بای پسر قرار میهخواسته بهم بگه آدم با 

 شد.یکاپم مزاحم مید خودش خندیدم رسی من که داشتم ماخب

 بده.یام خونه بهم پیدی شد و گفت: رسیاده کوچه قبل خونه پیه خونه و یک رسوند تا نزدمنو

.یزنمشب بهت زنگ م

 رو لبم کاشت.یرین لبخند شیه حرفش ین با او

ی هست که بهت زنگ بزنه و حالت و بپرسه. و بدونی کسی خونه و بدونی خوب بود برچقدر

 راحت بشه. یالش خیدنت که بخواد از سلمت رسیاونقدر مهم

.یشه االن تموم مین آروم بشیزم-: عز

ال نمی خاله موهامو کندی: واسونیا .یاد خوام دردم می. اص

 گره داره.یلی خی کنم موهاتو نکشم ولی می سعیدم جان دارم آروم انجام میا: سونمن
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 وید خاری رو صاف کردم تا بهتر بتونم کار کنم. سر خودم به شدت میا د. دست سر سونبا

 که سرم کردهی بودم به همراه کله رنگ و دوتا روسریخته که رو موهام ری موادینیسنگ

 کرد.ی میتبودم به شدت اذ

 خواست.ی میادی هم واقعاا صبر زیا سونی کم شده بود و تحمل نق زدن هاطاقتم

 بچهی وقتیادمه فرم و حالت موهاشم به من رفته. البته ی ام همه جوره به خاله اش رفته حتبچه

 داشت اونمی کمی سن موهاین تو همیا شد اما سونی داشتم که به زور مبسته ی پریبودم موها

 بودن.یش نوزادی دوره ی موها هنوز همون موهاین وقت کوتاهشون نکرده بود. ایچچون ه

ید و پر پشت بشن شایرن بچه رو از ته زد تا بتونن جون بگی بار موهایه ید گفتن بای مقدیمیها

واقعا حق با اونها بوده.

 به خودم و موهام برسم. از صبح بلند شدم و رو صورتمیکم گرفتم یم هر حال امروز تصمبه

ی کردم از حنا گرفته تا صدر و زرده ی و با هم قاطیاهی مواد گیماسک گذاشتم و بعدم کل

 آبی نرم شدن موها و در آخر کمی برایتون کردن مو و روغن زیره تیتخم مرغ و وسمه برا

 نرم درست کنه.یر خمیه کنه و یبولرم که مواد و با هم ترک

 مواد رو هم زدم تا بعد مخلوط شدن بهین ای کرد. همهی هم با دقت به کارهام نگاه مسونیا

 هم بزارمیا سونی موهام بمالم. زنگ زدم از افروز هم اجازه گرفتم تا رو موهای و ساقه یشهر

 رسم.ی. حاال دارم کم کم به مرز غلط کردن م

 شده.یاد چون امروز حالم خوبه تحمل و صبرم زالبته

 گذاشتم و کارم تموم شد. با کلهیا سونی موهای رو رویری مواد خمی یکه تین آخرباالخره

 موهاشو پوشوندم.ی روسریهرنگ و 
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.ی خودتو نگاه کنینه تو آی بری تونی کارت تموم شد میزم: خوب عزمن

 ویم بلند شد. از جام پا شدم و گوشیلم زنگ موبای. صداینه از جاش بلند شد و رفت سمت آتند

 لبخند زدم.یار اختی بیدین اسم آیدن برداشتم. با دیزاز رو م

 صبح بهم زنگ بزنه. تماس و برقرار کردم.یباا تقریعنی وقت روز ین بود اعجیب

.یید-: بله بفرما

ی؟: سلم خوبآیدین

ی؟: ممنونم تو خوبمن

ی؟ کنی کار می چی: مرسآیدین

.یرسم میا بودم از صبح دارم به خودم و سونیکار امروز بیچی: همن

ی؟ رسی به خودت می هم اونجاست؟ حاال چه جوریا: به به چه خوب، سونآیدین

 رو موهامون گذاشتم.یتی تقویاهی: خوب ماسک صورت گذاشتم و االنم مواد گمن

 به صورتت؟یمالی که می سبزیزای همون چیعنی: ماسک آیدین

 زدم وی صورت سبزم به باد رفته بود شرمنده لبخند خجولین که با همیثیتی حی آوریاد از

 سبز.یزایگفتم: آره از همون چ
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 کاری چینم کرد و گفت: خوبه پس من مزاحم شدم. زنگ زدم حالت و بپرسم و ببی خنده اتک

.ی کنیم

.یستی: نه مزاحم نمن

 که از خدام بود زنگ بزنه صداشو بشنوم.من

 برو به کارات برس.یدم: خوشحال شدم صداتو شنآیدین

: ممنونم، باشه. پس... خداحافظ.من

 رو هم ببوس.یا: خداحافط. سونآیدین

.یبوسم: چشم، ممن

 دستشویدم و انجام بدم. دیدین که سفارش آیا و که قطع کردم با لبخند برگشتم سمت سونتماس

 خارونه.ی و رو موهاش و داره کله اشو میلونبرده تو نا

 االن انگشتاتی؟ کنی کار می چی و گفتم: داریرون بیدم سمتش و دستشو کشییدم دوسریع

.یشن میرنگ

 خاره.ی کرد و گفت: کله ام داغ شده خاله ماخمی

 خرمنیشه اونوقت موهات میزم تحمل کن عزی دو ساعتیه و گفتم: یدم گونه اشو بوسمحکم

.یسوگ

 خوام خر تو بشم.ی خوام موهام خوب بشن. من نمی اخم نگام کرد و گفت: نمبا
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 پر،یعنی خنده و گفتم: نه قربونت بشم خهر من نه خرمن یر پق زدم زیهو نگاش کردم و گیج

 پر پشت.یاد،ز

 بهم کرد و با شک گفت: واقعا؟ی نگاه مشکوکیه

 زدم و گفتم: آره گلم واقعاا.لبخندی

 و شاممیرون. عصر قرار بود با دوستام برم بیرون و از اتاق رفت بیید تکون داد و دوسری

 قالشون گذاشته بودم و به خاطر السا زود برگشتهیی جورایه. چون بار قبل یم خوردی میرونب

 بازار رفتنشونم قبول کرده بودم.یشنهاد پینم همی کردم برای جبران مید بار باینبودم ا

.یگه دیشد می جورین بار ایه یون دوماه در مهر

یک لباس شیه کردن به انتخاب السا یسان فیسان چی و بعد کلیدم به خودم رسی عصر کلتا

 در آوردم که آهنگ گوشیمو گوشیرون. پامو که از در گذاشتم بیرون از خونه زدم بیدمپوش

 آهم در اومد.ی گوشی درصد30 شارژ یدنکنم با د

 بود ویاد خوب راه زی کنه. ولی خالی رفته بود شارژش کنم. احتمال داشت باطریادم کل به

.یشد کسل کننده میلیبدون آهنگ گوش کردن خ

ی وقت بهم زنگ نمیچ هینا شدم. در هر حال مامان ای شارژ کم گوشیال خی بینم همبرای

.یشدنزدن. کل چندان نگرانم نم

. یرون و گذاشتم تو گوشم و از خونه زدم بی کردم و گوشی و پلآهنگ
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یاد. به یم حرف زدی خوب بود. از هر دریلی و سوگل و بهناز ) خید دوستام ( مهشدیدن

 و به قول سوگل جلفیدیم خندیابون تو خی کلیمون و جهالت جوونیی خوب دانشجویروزها

ی دادم و چقدرم به دخترا برای عمراا انجامش می که در حالت عادی کاریم، در آوردیباز

 ازم حسابیگه شده بودن. دیدهکارهاشون چشم غره رفتم اما اونا مثل شراره و السا فوالد آبد

ی برای خودی: خف آرام، بیگفتن کردم که زشته با اخم بهم می بردن. تا بهشون گوشزد مینم

 خودت ازیافته پاش بیدونیم زاره. ما که می نمیر که رو ما تاثیر خانم معلم ها رو نگی یافهما ق

.ی جفنگتریهر جلف

 باشمیدوار نگاشون کنم و امی چشمیر و زیین سرمو بندازم پایشدم حرفهاشون مجبور مین با او

 ساعت2 ببرن که اگر نه مجبور بودم تا یاد دورمو از ی سالهایطنتهای سرتقانه و شیکه کارها

ی به سختیگه که دی خوش از آدمی خاطره یه که االن واقعا فقط در حد ی خاطراتیادآوریبه 

 بود گوش بدم.یشناختمشم

ی مورد فقط نظاره گر بودم حدودایه ین که من تو اید و خریابون گشت زدن تو خی کلبعد

 شام.ی بر ایم رفت9ساعت 

 با خوردن ساالدهایتزاها ساالد و قبل از اومدن پی با کلیم سفارش دادیتزا تا پ2 قبل ی سالهامثل

 کامل اضافه موند و چقدر بهیتزای پیه یباا تقریم و بازم مثل قدیم شدیر سی کافیبه اندازه 

.یم دادی قبل و انجام می بار تجربه کردن بازم همون کارها1000 که بعد یدیمخودمون خند

ید؟ دانشگاه خبر نداری از بچه های: راستمهشید

یادتونه؟ رو یرا المینکه. فقط ایست نیادی: خبر زسوگل

ی با اون دماغ عمل کرده یم چون هر بار که امتحان داشتیادمه دختر و کامل ین کردم ااخم

 تو امتحاناتی نشست و حتی باال رفته بودن با اصرار کنارم میادی که زیی و لبهایعروسک

 خدا ازی یشه افتاد و همی دور و بر من میی جایه یلمون بودن اول فامیکیترم هم به خاطر 
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 خودش درس نخونده بود.یری غافلگی بارم برایک ی نوشت و حتیرو دست من جوابها رو م

 منه.ی اون درس خوندم و مدرک اون برای که من جایگفتیمبهتر بود که م

 شده؟ی: آره چمهشید

بخهر هپری چی خواستی: مسوگل یران ای نبود حاال تو موزه یش درس حالین بشه دختره قد 

 کنه.ی شهرشون کار میشناس

 حرف با حرص گازین که بعد از گفتن ای به سوگلیم شدیره باز خی ناباور با دهنیی تاسه

.ییدن زد و با همون حرص شروع کرد به جویتزاش به پیبزرگ

ی؟ گفتی: سوگل جدبهناز

یادتونه گفتم. ی کردم، معلومه که جدی به بهناز رفت و گفت: نه شوخی چشم غره اسوگل

 حاال اون کجاست و ما کجا.یم؟ کردیچقدر به خاطر تنبل بودن و خنگ بودنش مسخره اش م

 شد.یچیده نوشابه ام با حرص پی دور قوطدستهام

 باهاش حرف زدم.ی تو اف بیش پی هفته یه یادتونه؟ و ی بچه ها مهدی: راستبهناز

 جفنگ بودنیلی خیه نرمال بود بقی تنها پسر کلسمون بود که کمی زدم. مهدی لبخندیار اختبی

 کلس برنی رفتارش باعث شده بود دخترا تو موارد مشورتین رو بود و ایانه پسر مینو ا

 با اعمال زوریشد رو میه عناصر ذکور چندان مهم نباشه چون بقی یهسراغ اون و نظر بق

 کرد.یراض

 عکس گذاشته بودیه ید، اگه بدونی گفت: وایجان با ذوق دستهاشو تو هوا تکون داد و با هبهناز

 ناز...ی کوچولویاز خودش و به بچه 
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 در اومد.چشمهامون

 خودش بود؟ی: بچه مهشید

 به همه اتونی مثل باباش. مهدی با ذوق سر تکون داد و گفت: آره انقده بامزه بود. کپلبهناز

سلم رسوند.

 خوب و داشت.ی زندگیه یاقت بود و لی پسر خوبی زدم. مهدلبخند

 کنه با شوهرش.ی می اونجا زندگی؟ نسترن رفته مالزیدونستید بچه ها می: راستمهشید

 ازدواج کرد؟ی و گفتم: باالخره با قانعید دهنم پراز

یگه دیکی کجا بود. با ی تو، قانعی برام نازک کرد و گفت: نه بابا چه خوشی پشت چشممهشید

ازدواج کرد.

 شدم بهش.یره خمتعجب

 با هم.یی پخش کرده بودن. دوتایرینی اونا که قبل تموم شدن درسمون شی ولی؟: جدسوگل

مگه نامزد نبودن؟

 که من به عنوانینی فقط ایدونم باال انداخت و گفت: من چه می تفاوت شونه ای بمهشید

 رفته باشه.یل تحلی الغر تر از اون بود که بخواد قانعیلی خیدمشوهرش د

 دختره فقط دو سه سال اول خوب بود و مندوستش داشتم ازین با صورت متفکر گفت: ابهناز

 دوستش نداشتم.یگه دماغش و عمل کرد و موهاشو رنگ کرد دیوقت
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 چقدریادتونه احساس و داشتن. ین همه همی گی تکون داد و گفت: آره راست می سربهناز

 و همه واقعاا دوستش داشتن چون مهربون بود اما بعدید خندی میگفت خوب بود؟ با همه میلاوا

 چه خبره.یگه اعتماد به نفسش رفت تو آسمون و فکر کرد دیهو ظاهرش ییرعملش و تغ

 چند بار تو کلس با بچه ها دعوا کرد؟یادتونه

 کرد و بهشیه گری از استادا دعوا کرد و کلیکی با ی موضوعیه بارم سر یه یادمه: آره مهشید

.یری و پی استاد به اون نازی گفت. طفلیراهبد و ب

یشرفتی پیه بچه ها که همه یتهای موقعیدن بود اما فهمیرین شییم دانشجوی دوره یادآوری

 درد آور بود.یلیکردن اال خودم خ

 ندادم فقط شنونده بودم.ی نزدم و نظری حرفیچ آخر مکالمه امون هتا

 ازیع گذشته سر10 ساعت از یدیم دیم وقت به خودمون اومدیه از دستمون در رفت زمان

 ویم هم دم در فست فود با هم حرف زدیقه ده دقیه و یم و حساب کردیمجامون بلند شد

.یم سمت رفتیه و هر کدوم از یم کردیخداحافظ

 نگرانم نشده بود که بخواد بدونه کجام و بهم زنگی شده بود اما طبق معمول کسیر دتقریباا

بزنه.

 سریدم شب گذشته بود که رس10 از ی گرفتم و کمیش خونه رو پیر امن در آرامش مسی دلبا

 و هوا زودیشد می شدم. همه جا ظلمات شده بود. شبها داشت طوالنیاده پیکوچه. از تاکس

 از خونه بودم.یرون بیادی و البته من هم زیشد میکتار

ی آسه و آروم رفتم سمت خونه و به بچه ها فکر کردم. به تک تک بچه ها. اون روزاآسه

 بشه؟ی جورین امون اینده آیم کردی کدوممون فکر مییخوش دانشجو
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.یه معنی راکد و بیم مدت حس کردم چقدر زندگین بار هزارم تو ای براو

 شدم ویاط هول در و باز کردم. وارد حیه و تو قفل در انداختم و با ید و کلیدم کشیقی عمنفس

در و پشت سرم بستم.

 شدم.یاط حیی سر باالیر دو قدم وارد مسبا

ی؟-: تا االن کجا بود

 برگشتم و به دورو برم نگاه کردم امایاط حیکی اون تاری تویی صدایدین ترس به خاطر شنبا

 نبود.ی خبریزاداز حضور آدم

ی؟ تا االن کجا بودیدم-: پرس

 بود ویستاده اینگ پارکیاهی سین بیدین. آیدم رسینگها راه پارکی صدا رو گرفتم و به ورودرد

 فرو کرده بود.یبشدستهاشو تو ج

 و نه صورتش.یشد میده دیه سایه مثل یکلش اون نور کم فقط هتو

 بود.ی سرد و خشک و جدصداش

 شدم و تو همون حالتینگها. دو قدم رفته رو برگشتم و وارد راه پارکینمش کردم بهتر ببسعی

.یرونگفتم: با دوستام رفته بودم ب

 وقت شب؟ین: تا اآیدین
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 حرف حرفیگن مینکه زدم، واقعاا ایزی ساعتم نگاه کردم. و گردنمو خاروندم، لبخند ربه

 راسته.یبره آدم میاد و زمان و مکان و از یارهم

 شد زمان از دستمون در رفت.یاد حرف زدنمون زیکم باال انداختم و گفتم: ی اشونه

 شد که مثل سنگ سخت و سرد بود ویدا پیاط به سمتم اومد و صورتش تو نور کم حقدمی

 که قرمز و به خون نشسته بود.ییچشمها

ی؟ بود که همه رو فراموش کردی چه حرفین ای؟ مدت و با دوستات بودین: کل اآیدین

 انداختن تو در باعث شد برگردم سمت در. درست نبودید کلی جوابش و بدم که صدااومدم

 تو بدنم افتاد. قبل ازی لرزیه. یدین اونم با وجود آینه ببینگ راه پارکین تو اینجا منو ایکس

یکیهای شد و به عقب پرت شدم و تو تاریده نشون بدم دستم کشی بتونم عکس العملینکها

.یوار به دیدم چسبینگپارک

 نفسمیداد که اجازه نمیزی و استرس قبلش بند اومده بود اما چی حرکت ناگهانین به خاطر انفسم

 وجود حسشی که با همهیی که انگشتهامو در بر گرفته بود و گرمای بودیباز بشه دست داغ

 بود. اونقدریده چسبیوار من کنارم به دی که بازو به بازوی دست و بدنی کردم. گرمایم

 لباسهامونم حس کنم.ی بدنش و از روی تونستم داغمی که یکنزد

 خودمی هاینه هاشو نظاره کنم برخلف سینه سی رفتن عصبیین تونستم به وضوح باال و پامی

.یبریدن خوردن و داشتن نفسمو می نمی تکونیچکه ه

ی حرکت پا که قطع شد، دستش که از دور انگشتهام باز شد نفس منم رها شد و پاهام کمصدای

خم شد.
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 صاف شد و زل زدم تویع که از ترس زانوهام سری به من جوریک نزدیستاد، و جلوم ااومد

. آب دهنمو قورت دادم.یزد برق میکی که تو اون تارییچشمها

 بترسم اما قدرت حرکت هم نداشته باشم.یشد گرمش با صورتم باعث می عصبی نفسهابرخورد

ی؟: آرام کجا بودآیدین

 کرده معلوم بود که باید موضوع انقدر کلین چرا رو ایفهمیدم. نمید و خشک و شمرده پرسسرد

دوستام بودم.

یم تا حاال کجا رفته بود گفتم: با دوستام رفتیدونم که نمی جراتی لب باز کردم و با همهآروم

ال نفهمیدخر یم به خودمون اومدید موقع طول کشین تا ای چه جوریدم بعدم شام. باور کن اص

 به سمت خونه هامون.یم حرکت کردیم پا شدیع شد. سریر دیدیمد

 ویوار به دیدم حرکت جفت بازوهامو گرفت و کوبیه افتاده بودم که با یح رو موتور توضتازه

ی خبر مید داغ و پر حرص گفت: تا االن آرام؟ تا االن؟ نبای اومد تو صورتمو با نفسهایعصب

 واموندهی اون گوشید نبای؟ جواب تلفنات و بدید خبر دادن به جهنم نبای؟ گفتی مید نبای؟داد

.ی و بعدم که خاموشش کردی اولش که جواب ندادی؟ روشن کنوات

 گرد گفتم: من... من خاموش؟ی چشمهابا

 ویاه سی صفحه یدن در آوردم و با دیمو مانتوم بردم و گوشیب همون حالت دستمو تو جتو

خاموشش آه از نهادم در اومد.

ال نفهملبمو  شارژیرفتم داشتم از خونه می خاموش شد. وقتی کیدم به دندون گرفتم و گفتم: اص

 کردم خاموش بشه؟ی کم بود فکر نمیشباطر
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ی خاموش شه؟ فکر نمی کردی گفت: فکر نمی بلندیمه نی داد با صدای تکونیه بازوهامو

 فکرم بهیدونی می؟ و تو کوچه قدم رو رفتم که برگردیستادم اینجا چند ساعته ایدونی می؟کرد

 خواستم برم توی کم کم میگه دی؟ کردم تا برگردی ناجوری چه فکرهایدونی. میدکجاها کش

ی من که بهت زنگ زدم چرا نگفتی سرت اومد. هد لعنتیی بلیه بگردم. گفتم الت دنبیمارستاناب

یری میی خبر جای بی نگفتیرفتی؟ می وقتی چرا خودت بهم زنگ نزدیرون؟ بی بری خوایم

یشم؟ نگرانت می نگفتی هد لعنتیشم؟ میوونه خاموشه دیت گوشیزنه؟دلم شور م

 رفتنیر شدم به مسیره زد خی ساله فقط نق م90 یرزنهای شراره که مثل پی توجه به حرفهابی

.یدینآ

 بار و10 ی که روزی منی نکرده بود اما برای چندانییر تغید اش بودم. شایافه تو بهت قهنوز

ییر تغی موهاشم به منزله یشون تار پریه ی حتیشد می بار صورتش تو ذهنم تداع100 یشب

 کم شدن حجمی چشمش و کمی چشماش و گود رفتن پای چه برسه به سرخیشدمحسوب م

بدنش.

ی و حس کردم. حتییرات تغین ای بدنش و سانت نکرده باشم اما همه ی جای من جاشاید

 نگاهشم حس کردم.یم نی تویخستگ

 به دستی خالینی نگران از حالش با چشم حرکتش و دنبال کردم. شربتها رو پخش کرد و سدل

 گم شد.یت جمعین بیی جایه

 زدن هم نگاهی مینه که سیئت هی توی آدمهاین بی نکردم. حتیداش دنبالش گشتم پی چهر

یدم شدم به رو به روم که دیره دادم و خیوار امو به دیه کردنش دوباره تکیدا از پیدکردم. نا ام

.یابون اون سمت خیوار داده به دیهاونم درست مقابل من تک

 بار چشمهاشو آروم بست و بازیک زد و ی نگاهم روش نشست لبخند محو و خسته اوقتی

 جستجوم بود.ینکرد. انگار تمام مدت نظاره گر ا
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ییراتش تغیتونستم کردم نمی می و لبخند هر چند محوش دلم آروم تر شد. اما هر کاریدنش دبا

.یرم بگیدهو ناد

 اونم بسته شد، سرشی مداح که باال رفت چشمهای نوحه ی صداید که به کنارمون رسهیئت

 فرود اومد رویئت نوحه و هیتم دستش باال اومد و آروم آروم با ریوار به دیدعقب رفت و چسب

 اش.ینهس

.یگذره تو ذهنش می بکنم تا بفهمم تو همون لحظه چی بودم هر کارحاضر

 صدا ها کم شد. آدم هاینکه از جلومون کنار رفت تا ایئت هیت نگاش کردم تا کل جمعاونقدر

 فرود اومد تو پهلوم.یکم شدن و دوباره سقلمه ا

.یا مثل مه و ماتا. دختر از دست رفتی معلومه امشب چته؟ شدیچ آرام هی: هوشراره

.یزد توجه به من داشت به مهرانه هم غر می بهش انداختم که بی نگاهنیم

یر زی سره نشستیه ی عزاداری ماها رو انگار نه انگار که اومدی: تو هم خفه کردشراره

ی؟ آورده بودیر. گوش مفت گی بچه ها حرف زدینگوش ا

 شراره که انگار تازه شروع شده بود رومو برگردوندم و حرکت کردم.ی توجه به غرغرهابی

یه لشگر شکست خورده شبیه به یشتر االن بیم شور و شوق داشتی موقع اومدن که کلبرخلف

 نخوره.ین دستشو گرفته بود که زمینا خواب بود و میباا که تقریدا. آیمبود

 کهیدونستم. میکشید میازه. السا هم مدام خمیم کردی در خونه من و السا از بچه ها خداحافظدم

 به بالش خوابه.یده جور وقتها سرش نرسینا
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 تو اتاقم و لباسهامو عوض کردم. دست و صورتمو شستم و مسواک زدم. برگشتم تو اتاقرفتم

 آزاد کردم و به دست و صورتم کرم زدم.یرهموهامو از شر گ

 خسته بودم و فقط دلم خوابی کرده بودم حسابیدین که امشب در مورد حال آی همه فکرین ابا

 تونستم داشته باشمش.ی خواست اگر میم

 گرفتم و گذاشتم رو تخت و خودم از تخت باال رفتم و ولو شدم تو جام.گوشیمو

 ازشیی سرم که صدای باالید. چشمام دوخته شده بود به سقف سفیبرد بودم اما خوابم نمخسته

.یومدنم

 منو به خودم آورد.یم گوشیام پی سقف نگاه کردم که صدایدی چقدر به سفنمیدونم

 از کنارم برداشتم و متن اس ام اس و باز کردم.گوشیمو

 متن....یه متن بود یه ی نه حال و احوالی بود. نه سلمآیدین

-: اگرچه جاي دل دریاي خون در سینه دارم

 در عشق تو دریایي از دل کم مي آرمولي

 روبروئي مثل آئینه با مناگرچه

 چشمام بسم نیست براي سیر دیدنولي

 یک دل نه هزار دل همه دلهاي عالمنه
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 دلها رو میخوام که عاشق تو باشمهمه

 تو رو ببینممیخوام

 یک بار نه صد بار به تعداد نفسهامنه

 دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشما رو میخوامبراي

 که توش بودی و متنی روشن گوشی گشت. مات مونده بودم به صفحه ی رفته بود و بر نمنفسم

 کردم.ی نمیداش. پیزد نمیگهو قلبم... قلبم د

 که گرمی و نگاهید که بعد مدتها جمع شد و لرزی کرد و چونه ایر تو گلوم گی بغضیه جاش به

 بود کهی که سرشار شده بود و تو کل بدنم حسیبود. خشک اما گرم و مملو از احساس

 عمرم و بدم تا هر روزی تونم بگم حاضر بودم همه ی کنم اما به جرات میفش توصیتونستمنم

 حس رو داشته باشم.ینا

...نخوابیدم

 بار متن و خوندم....1000 هزار

 نداشتم....جوابی

 مطمئن نبودم....حتی

 ....اما

...نخوابیدم

466



goldjar.blogfa.com

ین که ای و با کل احساساتیق باز هم هزاران بار متن و خوندم و لبخند زدم لبخند زدم عمو

 کرده بود.یقشعر بهم تزر

.یم خوابی بی شبهای همه ی شد برایی که برام الالشعری

ی مثل چین با تواما ببی کنم. اوی گوشتا رو قلقلی من همه یست آرام بلند شو. قرار نی-: ه

.یدهخواب

 اون همهیروز کار کن. من دیکم. برو ی تو جام زدم و خوابآلود گفتم: السا خرس خودتغلتی

 ساعت تو اتاق با پژمان جون صحبت2 ین که شما داشتی همون موقعیقاا پوست کندم. دقیباقال

.ین کردیم

.یگه امروزه پاشو دین بود ایروز: اون دالسا

 رو تو دلم نگه داشتم و نثاریبا بود السا ول کنه به زور چشمهام و باز کردم و کلمات زمحال

 کردم و از جام بلند شدم.یش قلمیکله

یخوابی ساعت خواب بوده باشم. چشمهام از ب2 از یشتر خوابم برد اما فکر نکنم بی کنفهمیدم

. آب سرد سوزشش و کمتر کرد.یسوختم

 دخترای یه از شراره و ماها بقیر. ظاهراا غیه بقیش عوض کردم و رفتم تو هال پلباسهامو

 و مطمئناایشترشون بیعنی ساختمون همه تو خونه امون بودن یهنوز خواب بودن و اما خانمها

ین مامانم اینم همی مامان شراره حرف نداشت برای مشغول کار بودن. آشهایاط اشون تو حیهبق

یاد گذاشت چون اون تو پختن آش با حجم زی شهناز جون می پختن آش و به عهده هاجور وقت

 بود.یحرفه ا
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 جواب گرفتم. دستهامو دوباره شستم ویه خونه ی به همه کردم و از هر گوشه ی سلم کلیه

 رو گرد کنم.یمه قینشستم کنار شراره و السا که گوشتها

ی کلی اونم با چه مکافاتیم کردی پختن کار فاطمه خانم بود ماها هم گوشتها رو درست مقیمه

 کوچک هم اندازه دری به زور به شکل کره هاید چسبنده که بایگوشت چرخ کرده 

.یرسید به نصف شدن میک و کمرت نزدیکشید ساعتها طول می و گاهیاوردیمشونم

 کردن.ی اگه کار میکشید کردن کمتر طول می چند تا دست کار می وقتالبته

 دخترا کجان کمرم درد گرفت. نابود شدم.ین: باه خسته شدم پس االسا

یباا تقریبنی کاسه رو مین ای؟ نابود شدی چه جوریقا بهش رفت و گفت: دقی ه چشم غره اشرار

.یبینی مینو. ایمهمه اشو من و آرام درست کرد

یه ناقص کج و کوله که اندازه اش از بقی گلوله یه گرد شده، ی کاسه بزرگ گوشتهای تواز

بزرگتر بود و در آورد و گرفت باال و به السا نشون داد.

ال زودتر از آرام بینا. ایگه ناقص دی گلوله یستا و حدود بینو: اشراره ی شدیدار کار توئه. مث

 بعهد آرامیقه دق10 ی برم آرام و صدا کنم رفتی بار گفتیه. ی کار در رفتیراما همه اش از ز

 فکرتی بارم گفیه. ی ربع بعد اومدیه ی حتماا پژمانه رفتیزنه زنگ میم گوشی بار گفتیه. یاومد

 چهلیک. االنم نزدی ساعت بعد اومدیم نیین پای کنه رفتی صدات میاطکنم مامانت از تو ح

 تو اتاق و تای بچپیه و بقینا زنگ زدن به می به هوای که نریم است به زور نگهت داشتیقهدق

ی جورین خودتم ای خونه یگه تو. دو روز دی. دختر چقدر تنبلیایآخر تموم شدن گوشتا در ن

.یده شوهرت دو روزه طلقت می کار کنخوایب

هن رفته از هیل تحلی السا باز شد و ذوق زده با صدایش نیهو  خودش وی تصور خونه ید شایجا

 کنم.ی خانمید که. خودش بلده کار کنه. من بایدهشوهرش گفت: نه خوب... اون طلقم نم
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 السا انداخت و پر حرص دستی نگاه به سر تا پایه شراره به حالت چندش جمع شد صورت

 خاک بر سر تو و اون پژمان. حتماا اونیعنی بلند کرد و کوبوند رو سر السا و گفت: یشوگوشت

.ی کنی خانمید تو خونه ام فقط بایایبهت گفته ب

 کرد و گفت: منی تکون داد و نچ نچین به طرفی تر شد و شراره سریع السا وسیش ندوباره

ین همین که داری حال و روزین تو رو تا حاال توخونه نگه داشته. با ایموندم مامانت چه جور

 مامانت گلوش پارهیین..جمع کن برو اون رشته ها رو ببر پاید کنیروزاست که خاک بر سر

 کرد.اتشد بس که صد

 با دست سرشو مالوند اما مثل جت از جاش بلند شد و رفت تو آشپزخونه و رشته ها روالسا

.یاطبرداشت و رفت تو ح

 زودترید کف کرده ها بکنین به حال ای فکریه تکون داد و گفت: تروخدا ی دوباره سرشراره

 برن. حسرت به دل نمونن.یرید بگیشونوعروس

 سالیه نشست تو دلم. اگه به من بود که ی غمیه و جوابش و ندادم. یین کلم سرمو انداختم پابی

 کرد تا زودتر ازدواجی گرفتم همون موقع که پژمان همه رو واسطه می میشونو عروسیشپ

 دوتا که نتونن بهین سنگ بزرگ شده بودم سر راه ایهکنن. اما به من نبود و خود من 

 و من واقعاا شرمنده اشون بودم.ن برسیشونزندگ

ال اللی. کم حرف بودیستا تا حاال انگار حالت خوش نیروز شده؟ از دی: آرام چشراره  االن ک

 افتاده؟ی شده. اتفاقیزی. چیشد

.یره زدم تا آروم بگی بهش انداختم پر استرس اما لبخندنگاهی

 محرم و تاسوا و عاشورا گرفته اتم.ی نشده. فقط حال و هوایزی: نه من خوبم چمن

469



goldjar.blogfa.com

 تو.ی شدی زد و گفت: چه عمقلبخندی

 گوش دادم. فقط گوش دادم بدونیمارستان بهش زدم و به حرفهاش در مورد بی کم جونلبخند

 خواست برم تو اتاقم و رو تختم ولو بشم و ازی داشتم. هم دلم میجانتمرکز. دل تو دلم نبود. ه

 از در ساختمونیدین تا آینم بس بشیاط و تو حیرون خواست برم بیجام تکون نخورم هم دلم م

.ینمش و بتونم ببیاد بیرونب

 بکنم.ید کار بای چیرم بگیم تصمیتونستم متضاد بود و نماحساساتم

 باهاش رو به رو بشم ویشد روم نمی تا حاال دلم بشدت براش تنگ شده بود و از طرفیشب داز

 تو چشمهاش.یافتهچشمم ب

 شده بودم.یج... خودمم گنمیدونم

 و از خونهیم و کاسه رو برداشتیم کردن گوشتها تموم شد و دستهامونو شستی کار قلقلباالخره

.یم ملحق بشیاط تو حی خانمهای یه تا به بقیرون بیماومد

 دوستیلی خیمو همه دور هم جمع بشینکه و دوست داشتم ای آش نذرین پختن ای فضاکل

بجوش عالیاد زیددارم. شا .یه حرف نزنم اما 

 ربع بعدشم مهرانه. مردا هم تا تموم شدنیه و یین خوابآلود اومدن پایدا و آینا ساعت میه بعد

.یومدن نیرون کدوم بیچآش ه

 چشمم به در ساختمون.یه چشمم به آش بود و یه

470



goldjar.blogfa.com

 جور وقتهاین ایشه تونستم تمرکز کنم. همی فکر تو ذهنم بود اما نمی هم زدن آش کلموقع

 بار....ین بشه و خانواده ام سلمت باشن اما ای کارم درست بشه درسم اوکیا خدایگفتمم

ی به مامانم که موقع پختن آش اشکهای بود. نگاهیش به السا انداختم که سرش تو گوشنگاهی

یا به سونی به دخترا. نگاهی کرد و نگاهی و پاک میومد میین چشمش پای که از گوشه یزیر

یه به افروز که با مرضی کردن. نگاهی می ساعت قبل اومده بودن و با بچه ها بازیککه 

 زد.یخانم حرف م

 آروم شدن دلی سرو سامون گرفتن هر چه زودتر السا، برای بستم و دعا کردم. براچشمهامو

 افروز و خانواده اش و دخترا.ی و خوشبختی سلمتی بچه هاش، برای همه نگرانینمامانم از ا

 اشون باال سریه و تا مدتها سایشه دادن به پدر و مادرم که همی و عمر طوالنی سلمتیبرا

.هماها باش

 خانم و ....یه مرضی اومدن بچه یا سلمت بدنی براین، اهل شدن آرمبرای

.یدین آیشگی سالم و شاد بودن همبرای

 دل شاد و آروم باشه همونیشه خواستم واقعا از ته دلم آرزو کردم که همی میلی خیو آخراین

یه محسوس و نامحسوسش دل منو آروم کنه و یجور که تونسته بود با حرفهاش و با کمکها

 بده.ی منو با خودم آشتییجورا

ید خدا صدامو بشنوه و شاینکه اید و هم زدم و آرزو کردم و دعا کردم و فوت کردم، به امآش

 مستجاب کنه.یکیشونو

 و مژگان خانم و شهناز جونیدن بار مصرف و چیه ی آش که تموم شد همه کاسه هاپختن

 کردن و حاالیین تزیمه داغ و نعنا داغ و قیرکاسه ها رو پر آش کردن و دخترا روشونو با س

 و مردم پخش کنن.یه در و همساین به اومدن پسرها و مردا که آش و ببرن بید رسینوبت م
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 که شروع به لرزش کنه. چشمم به دریرفت کرده بود و دستهام میخ بدنم یجان استرس و هاز

ساختمون خشک شده بود.

.ی مردا، پشت سرشونم مهدی یه و بقین اومدن. بابا و بابا حسیرون و شهرام از در بآرمین

 نبود.ی و پژمان خبریدین چشم چشم کردم از آی چهر

یومد؟: السا پژمان کجاست؟ پس چرا نشراره

یه یرون رفتن بیدین صبح با آیدونم گفت: نمیریخت داغ میر همون جور که رو آش سالسا

 اومده بود االناست که برسه.یش براشون پیکار

 راحت تر شد.ی کمخیالم

 باز شد و پژمانیاط بردم سمتشون. موقع برگشت در حینی و با سیختم بابا و مردا آش ربرای

 بعد اونی چون کسیدموارد شد. نفسم بند اومد به پشت سرش نگاه کردم اما فقط انتظار کش

 بسته موند.یمهوارد نشد و در پشت سرش ن

 از هم جدا شدن.یع رفت سمت پژمان و آروم پچ پچ کردن و سرالسا

 از خونه. موندم من ویرون آش و برداشت و رفت بی آماده ینی گفت و سی کلی سلمپژمان

 تونه باشه.ی کجا میدین آینکهفکر ا

 شده بودم. با دخترا و خانمها مشغولید نا امیگه نشد دی خبریدین منتظر موندم از آی چهر

 که در باز شد.یم مونده بودی و جابه جا کردن آشهای کاریزتم
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 برگشتم.یع سری سلمیف ضعی صدایدن به در بود اما با شنپشتم

ی؟ جورین همه انتظار باالخره اومده بود اما چرا این بود بعد اخودش

 نداشت. صورتش خسته بود و موهاش با وجود تلشی بود و لبهاش رنگ خاصیده پررنگش

 بود.یخته ریشونیش رو پیشون مرتب کردنشون کرده بود پری که برایادیز

 با هم حرفی. مژگان خانم رفت سمتش و کمیق بهم بکنه رفت سمت آالچی نگاهینکه ابدون

زدن و مژگان خانم از همون جا داد زد.

 داداشت.ی برایار کاسه آش بیه یدا-: آ

 کاسهیه. یبرم من مین بود خواست به زور بلند بشه که گفتم: تو بشیف کثی دستش تو ظرفهاآیدا

 هست.ینجاآماده ا

 رفتم. مژگان خانم حرفش تموم شد ویق آش و همراه قاشق برداشتم و به سمت آالچی کاسه

 خانمها.ی یه بقیشبرگشت و رفت پ

 تونستم دست از نگاه کردن بهشی دلهره داشتم اما نمیدم کشی استرس داشتم، خجالت مهنوز

بردارم.

 کاسه روید کشی نفسیه سرشو بلند کنه ینکه بهش. کاسه آش و به سمتش گرفتم. بدون ارسیدم

....یچ کرد و هی رسمی تشکری لبیراز دستم گرفت، قاشق رو هم، ز

...ی و نه نگاهی کلمنه

...یچید فشرده شد و دلم پقلبم

473



goldjar.blogfa.com

 گفتم و راه رفته رو برگشتم.ی" کم جونیکنم لب "خواهش میر افتاده زیی شونه هابا

یگهای کردم تو دی سر جام و از تو ظرف بزرگ آش ملقه ملقه آشها رو خالنشستم

.یکترکوچ

.یدین چشمم به آیه چشمم به آش بود و یه یگ، دستم به دیه دستم به ملقه بود یه

 اومدنیین و پایدم و دیدین پر آش آی چقدر تو اون حالت بودم، چند بار قاشق باال رفته نمیدونم

 و نظاره کردم اما با حرف شراره به خودم اومدم.یقاشق خال

. سرت و بندازیزننا پشت سرت حرف میبینن ها میه پسره رو زشته دختر االن همسای-: خورد

 چته؟یشب معلومه از دیچ به کارت برس. هیینپا

 حرف به کارم مشغول شدم.ی انداختم و بیین خودم اومدم سرمو پابه

یش قاشق و برد پیاط، حی آشش و خورد. کاسه اش و انداخت تو سطل بزرگ آشغال توآیدین

 گفت و رفت.ی تشکر آرومیه و موقع عبور از کنارم دوباره یشستندخترا که ظرفها رو م

 که نور و گرماشی و نورانید شعر سفیه با یاه شب سیه یای و رویرت من موندم تو بهت و حو

 کرد.یخبندون سرد و یمو فرستنده اش روز آفتابیتا ته قلبم و روشن و گرم کرد و امروز سرد

 نداشت. ی کدوم جوابیچ من موندم با هزاران فکر که هو

 شده بودم و سلنه سلنه به سمت خونهیره خین پالتوم فرو برده و به زمیب تو جدستهامو

 شده بود.یز بسته بود مثل مغزم که فریخ. هوا سرد شده بود مثل دل من که یرفتمم
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 رفتارهاش حرفهاشیر درگیدین آیر احساسم با خودم درگیر بودم درگیر درگیلی چند وقته خاین

 داد.ی. و ندونستن حس درست عذابم می خبریحرکاتش و ب

ی محبت بود دوری عمر از هر چیه سرم اومده بود. یومد که ازش بدم میزی همون چدقیقاا

 خواسته شدن و پس زدنین خواستن و نخواستن بین بیرم قرار نگیط شراینکرده بودم که تو ا

 دونستن و ندونستن حس طرف.ینو ب

ال از اول ماجراینکه وسط ماجرا بودم و نامطمئن از ایقاا االن دقاما  نه؟یا بوده یی اص

 همی گذری کنه، حتی کار می چیدونم نه؟ نمیا خوبه یدونم خبرم ازش، نمی بیست، نآیدین

 کنم که بهش زنگ بزنم امای کردم خودمو راضی سعیلی. خی تلفنی حتیا ینمشنتونستم بب

 و بعدش....یامنتونستم. روم نشد، بعد اون شب و اون پ

 و سکوتش.....ی محلبی

 کنم؟ی معنید بای رو به چینها اواقعاا

 بگردم.ید کج رو شونه ام فرو کردم تا دنبال کلیف و دستمو تو کیدم کشیشونیم به پی دستخسته

 کردم و درش آوردم.یدا پیفم ته کی خرت و پرتاین و از بید گشتن کلی کمبعد

 خم شدهی و کمیستاده اینی ماشیه در خونه کنار ی که جلویدین آیدن بلند کردم و با دسرمو

 بود که پشت فرمون بود قدمهامی سمت راننده و مشغول حرف زدن با پسری یشه شیرو

سست شد.

 شد و سرعتم کم.یک کوچگامهام
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 نگاش کردم.یر دل سیه هفته یه و بعد یمرخش موندم به نخیره

یکلش لبم ناخودآگاه باال رفت. نگاهم رو کل هی خنده اش دلمو لرزوند و گوشه هاصدای

 ثابت شد.یمرخش و باز هم رو نیدچرخ

 گرفت وین اشو از ماشیه سوار تموم شد و تکین من برسم به خونه اونم حرفش با پسر ماشتا

 هم دور زد و رفت.ین تکون داد و ماشیدست

 و بایین و با چشم بدرقه کنه نگاهش بهم افتاد. هول سرمو انداختم پاین بود تا ماشیده چرخوقتی

 هول تر گفتم.ی سلمی لبیر مشغول شدم و زیدمدسته کل

: سلم...آیدین

 شدمیره و خشک دوباره خی به شدت جدی سلمیدن سرم باال اومد ناباور از شنیار اختبی

بهش.

.ید به بهتم انداخت و به سمت در چرخی شلوارش فرو کرده بود. نگاه کوتاهیب و تو جدستهاش

 چند وقت همش تو آب بودم و در حال مرگ.ین. ایشدم خفه میزدم خودم اومدم اگه حرف نمبه

 گفتم.ی میدبا

 دوباره سلم کردم و گفتم: سلم ..یی بلند و رسای بهش و با صدایدم رسیع چند قدم سربا

ی؟خوب

 گفت: ممنونمی نگاه کج بهم انداخت و با همون لحن قبلیه متوقف شد. سرش کج شد و گامهاش

خوبم.
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 تفاوت برگشت که بره.ی بدوباره

 و با عجله دستم باال اومد و بازوشو که در حال چرخش بود گرفتم.یار اختبی

 کار کردم.ی بودم چیده که هنوز خودم نفهمی ناگهاناونقدر

ی؟ شدی جورین شده؟ چرا ای تند گفتم: تو چته؟ چفقط

 توجه تر از اون بودم کهی من بی شد به بازوش ولیره برگرده سرشو کج کرد و خینکه اقبل

حواسم باشه دستمو بکشم عقب.

 برگشت سمتم. دستم هنوز رو بازوش بود.ی نگاه و مکث نسبتاا طوالنیه بعد

یه؟ منظورت چیفهمم ندارم، نمی نشده، منم رفتار خاصیزی دوخت تو چشمام و گفت: چچشم

 باز موند.دهنم

یفهمی؟: واقعاا نممن

 تکون داد.ین به طرفی سری ایره نگاه خبا

 رفتارش شدم. نگران حالش بودم و اون مهم تر بود. امروز از بار قبل هم خسته تر ویال خبی

.یومد تر به نظر میدهرنگپر

 چته امایفهمم... نمی ایده رنگ پری، چند وقته خسته ایست؟ گفتم: تو حالت خوب ننگران

 شده؟ی چی بگی خوای. نمیستی خوب نیدونمم
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 تو من بود و خودم خبر نداشتم؟ تایز همه چین گفت: جداا ای لبخندیز باال انداخت و با رابرویی

 بهترمیشه هم سر حالم و از همیلی افتاده و نه من حالم بده. اتفاقاا خی نه اتفاقیدونم که من مییجا

.ی بگینو ای خواستی نشده. اگه میب. رفتارمم عجیست نیممو طور

 بهتید چرا بایدونم به بازوش انداخت و گفت: در ضمن .. نمی و کج کرد و دوباره نگاهلبش

...ینجا نه... اونم ایا بدم که حالم خوبه یحتوض

 بدونم؟ید زده گفتم: نبابهت

 باشه.یاز تکون داد و گفت: فکر نکنم نی کج کرد و سریین به سمت پالبهاشو

ین که بهش داشتم مگه ای از احساسی چنگ زد به گلوم. جدایزی چیه. بدنم سست شد ید لرزتنم

یزد زنگ میشه. مگه اون نبود که همیشه خبر باشه نگران می بی وقتیگفتخود اون نبود که م

ی؟ چیعنی حرفش ین حال و احوال ساده بکنه؟ پس ایهتا اگه شده 

 نه؟ که نگرانش بشم؟یا ندارم که بدونم حالش خوبه ی حقیچ من هیعنی

یا نداره که بپرسم ی کردم اشکالی بدونم، فکر مید کردم بای و شمرده گفتم: فکر مینه طومأنبا

..یانگرانت بشم، 

: چرا؟آیدین

 پسر چش بود؟ین بازم بسته شد صورتم جمع شد. ادهن

یال خی حالش، بیال خی رو هم فشار دادم و دست آزادمو مشت کردم تا آروم بشم. بچشمهامو

.یز همه چیال خی بیم،نگران
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.... ( به زور آب دهنمی دادیام و سخت گفتم: اون شب... شب تاسوآ ... بهم پیدم کشیقی عمنفس

 شعر بود...یهو قورت دادم) 

 خواست به خاطری کرد، می کرد. داشت فکر میز تو هم برد و متفکر چشمهاشو رابروهاشو

.یارهب

یگرفتن بود که باهاش نارنج آب میز عزی خونه یمی قدیری گیوه حرکتش مثل دستگاه آب مهر

 دادن.ی نارنج دل منو توش فشار می بار به جاینمنتها ا

 فشار.یه تو هم کردنش... ابرو

 فشار.یه کردنش... یز رچشم

 فشار.یه کردنش.... تمرکز

 فشار.یه تو به خاطر آوردنش... سعی

 زد و گفت: آهان اون شعرهیز لبخند ریه انگار به خاطر آورده باشه، یهو ی طوالنی مکثبعد

 نوشتمش.ی جورین دادمش به نظرم قشنگ بود، همی آهنگ بود، داشتم گوش میه یگی؟رو م

چون قشنگ بود برات فرستادم. خوشت اومد؟

 فشار بود....ین حرفش... آخرین او

 حرکت منجمدی جون و بی و بی و قلبم خالید جهیرون کامل مچاله شد، خونهاش ازش بقلبم

شد.

اسر خورد و افتاد پادستم اشل شد و کم کم  .یین رو بازوش 
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 نگاهین. انگار با ایق نگاه عمیه ام کرد. یده به صورت رنگ پری به دستم و نگاهی نگاهآیدن

 باشه.یده فهمیزیو چیه

 که تو اون لحظه بهی لبخند باز شد. لبخندیه باز موند و چشمهاش گشاد شد. لبش به دهنش

 زشت بود.یلینظرم خ

....ی نکنه... نکنه فکر کردی؟ گرفتی .. نگو که تو اون شعر و جدینم دختر... ببی هی: هآیدین

 گفتم:ی سرد و جدیی شد تو هم. با صدایده فشرده شد اما به طور ناخودآگاه اخمهام کشگلوم

نه...

 بهم نگاه کرد.یم قطع شد و مستقکلمش

 که وقتت و گرفتم.ید در مورد اون شعر نکردم. فقط نگران حالت بودم. ببخشی: نه من فکرمن

با اجازه.

 باز گذشتم ویمه از کنارش رد شدم و از در نیدین فرو بردم و زودتر از آیبهام تو جدستهامو

وارد خونه شدم.

 انداختم و در و بازید محکم و پر صلبت قدم برداشتم و خودمو به خونه رسوندم. کلی قدمهابا

یم که تو خونه بود کردم و مستقی سلم بلند به هر کیه از رو شونه ام برداشتم. یفموکردم و ک

رفتم تو اتاقم.

 دادم به در.یه شدم و در و بستم و تکوارد

 تنها بودم.ی اتاق خالیه من.... تو حاال
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اسریه افتاد، پاهام سست شدن، خم شدن و تکین زمی از دستم رها شد و با صدا روکیفم  به در 

خوردم و همون جا پشت در نشستم.

 رفتن تو هم.یشه تر از همیظ خم شد تو شکمم. دستهام کنار بدنم مشت شد و اخمهام غلزانوهام

یوار شده بودم به دیره و من ثابت و ساکن خید لرزی فشرده بود، قلبم مچاله بود، چونه ام مگلوم

 و خوندن شعر و بعد ازیام پیافت که موقع دری اون شب و حسیرو به روم و لحظه به لحظه 

اونو داشتم و به خاطر آوردم و متنفر شدم.

یی خودش رم کرد و هر جای برایخته که افسار گسی شدم از خودم از ذهنم و از احساسمتنفر

 تنها گذاشت.یط شراین و منو تو ایلت که سر بزنگاه رفت تعطیخواست رفت و متنفر از عقل

 موندم بهیره باز هم متنفر شدم از خودم و اخم کردم و نفسم تنگ شد و دستهام مشت شد و خو

 سردم...یخ آورد شدم، که من ... آرام... بدون احساس... مثل سنگ سخت و مثل یادروبه رو و 

 اسمش تویادآوری با ی که حتی خونی که مچاله شده بود و داغی دلی باز متنفر شدم از گرمو

یقه، چند روز، چند ساعت، چند دقی براید که شای احساسیرینی کرد و شی میدا پیانرگهام جر

چند نفس حس کردم و.....

 که خشک خشک بود مثل دل من... خشک...یی موندم و چشمهایره باز متنفر شدم و خو

....یسرد.... خال

 با پژمان دعوات نشده بود؟یش مگه تو چند روز پینم: ببشراره

 داد و گفت: چرا.....یلش تحوی لبخند گشادالسا
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ین اونم به ای بافی براش کله می داری چی بهش رفت و گفت: پس واسه ی چشم غره اشراره

مشقت؟

 حس قشنگ زد و گفت: خوب پژمان اومد باهامیه یادآوری یرینی به شیرینی لبخند شالسا

حرف زد...

ی؟ خر شدیع: تو هم سرشراره

ی جوریه. یم کردی حرفاشو قبول کردم و آشتی؟ خر شدی چیعنی براق شد بهش و گفت: السا

 خواد سرم کله بزاره بهم نارو بزنه. بابا نامزدمه،ی انگار دوست پسرمه که می خر شدیگیم

.یدونن همه میگه دیم، همی خورده یرینیبه قول خودش نشون کرده و ش

 فکر کردم که چهین پنجره به ای و نشسته رو لبه یوار به دیه شراره باز موند و من تکدهن

 و درک کرده فرقیزنه افتاده که داره انقدر بزرگونه حرف میکم السا، خواهر کوچی برایاتفاق

.یه و بزرگ شدن چه جوری؟ چیعنی یدن ساده گذشتن و بخشیده شوهر و دوست پسر و فهمینب

 نموره خانمیه گذاشته که یر تو انقدر تأثی کار کرده که روی: خوب حاال بگو پژمان چشراره

ی؟شد

 روزیه یعنی نکرد. ی کار خاصی و گفت: راستش و بخوایچید کاموا رو دور انگشتش پالسا

 و اونجا باهام حرف زد. حرف زدنشیم رستوران ناهار خوردیم کلسام اومد دنبالم و رفتینب

 و منیزد و کوچولو باهام حرف میطون شی دختر بچه یه مثل یشه همیدونی کرد. میفرق م

 کمکمیاد صبر کنم تا بابام بید بخورم باین بچه ام که اگه زمیه کردم که مثل ی حس میشههم

.یاره از دلم در بیاد بید هم بکنم و بابام دعوام کنه و من قهر کنم بازم اون بای اگه کار بدیاکنه. 

ی و فکرهاین سنگیزای چی دختر بچه باشم و بزارم همهیه ید کنم بای باهاشم حس میوقت

ی کارها به عهده ین ای همه یست نی کنم. وقتیه بهش تکیی جورایه بده. مبزرگ و اون انجا

خودمه.
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 دختر بچه ام و بهمیه ینکه برخورد نکرد و حس ای دفعه پژمان باهام اون جورین اولبرای

نداد.

یشه که تو همی خوام بدونی گفت: السا می و نشست رو به روم و زل زد تو چشمهام و جداومد

 و منیخورد مین زمیشه که همیی سر به هوایگوشو و بازیطون شی من همون دختر بچه یبرا

 و عاشقش شدم.یکردمکمکش م

 خانم ویه مثل ی، کنی چقدر بزرگ رفتار میستم که من کنارت نیی وقتهایبینم حال مین عدر

 خودمه؟ی همون الساین ایا که آیندازیمنو به تعجب م

ی و تو واقعاا بزرگواریرم گی میم تصمیی تنهایمون زندگی دارم برایادی کنم من زی مفکر

 ویمونو کنم وقتشه که زندگی و من واقعا ازت ممنونم و حس میاری که به روم نمیکنیم

.یم و با هم انجام بدیم بشیک و با هم شریماتشتصم

یچ هی. چون تو عشق جایمونم که همه جوره عاشقتم و عاشقت میگم غرور بهت می من بالسا

.یست نیغرور

ی اون روز و اون لحظه و حرفهایادآوری که تو یی شده بود به السایره با دهن باز خشراره

پژمان غرق شده بود.

"یست؟ نی غروریچ هی حرفو از کجاش در آورد؟ " تو عشق جاین: پژمان اشراره

 دوخت و گفت: جملهیش آورد نگاهش و به بافتنیرون بیا حرف شراره السا رو از تو رواین

 بار که دعوایه داده بود چون یاد بهش یدین حرفو آین قشنگ بود نه؟ البته فکر کنم ایلیاش خ

 جمله رو بهش گفت.ین کرد و ای میحتش که داشت نصیدم شنیمکرده بود
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 کنه؟ی حرفها بلده چرا خودش عمل نمین پسر اگه از این شدم به دهن السا. ایره خثابت

 دوختم.یرون ازشون گرفتم و از پنجره به بنگاهمو

یهو شد پژمان ی بود و چی شما سر چی دعوایدم کرد و گفت: من که آخرم نفهمی پوفشراره

 مثبت داره.یر روش تأثیدینه آین انگار ایمتحول شد. ول

یلی خیدین؟ پسره آین چه خبر از ای زده گفت: راستیجان اومده باشه هیادش یزی انگار چیهو

 کهیشه می ماه2 یه اما یدیمش راه مین تو پله ها و بیون. قبلنا چند روز در میست نیداشوقته پ

ال. انقدر دلم میستن  بپرسم.یدا خواد از آی شده ک

.یش بود و فضولشراره

یا مسافرت، یره با دوستاش میشتر. بیست تو خونه اشونم نیاد زیدونم واال فقط میدونم: نمالسا

 کم خونه است.یلی که خیشه می دو ماهیکی یمونه دوستاش میخونه 

.یدم کشیقی عمنفس

ی نشست دورهمیه ی چقده خسته ام. دلم لک زده برای صاف کرد و گفت: وای کمرشراره

ین تنگ شده. ایدا و آینا مهرانه و می. دلم برایبینم چند وقته فقط شماها رو میندخترونه. ا

یست؟ نیداش نفله کجاست پینایم

ی؟ زده گفت: مگه خبر نداریجان هالسا

 شده؟ی خبر ندارم؟ چیو مشکوک گفت: نه چشراره

484



goldjar.blogfa.com

 عموشید عی که برایادته. یگم رو مینا میان و گفت: بابا جرید خودشو رو تخت جلو کشالسا

.ینا ایدا آی خونه یاد اومدن خونه اشون نتونست بیناا

 کنجکاوتر گفت: آره .. آره...شراره

 خونه اشون نگویان میاد چند وقته زیگفت مینا علت نبود. می اومدنشون بیگه: همون دالسا

 کرده.یر گیششپسر عموش گلوش پ

 کردن و به خون هم تشنهی با بهت گفت: نــــــــــــه همون که همش با هم کل کل مشراره

بودن؟

 شراره تکون داد و گفت: برو بابای برای نازک کرد و دستی کرد و پشت چشمی پوفالسا

 کلم4 که توجهش و جلب کنه. که بتونه یداد رو حرص مینا پسره از قصد می کاریکجا

 در حالتی حرف تو دلش بمونه. ولیزاره نمیست نی آدم بخوریناباهاش حرف بزنه. نه که م

 که مجبور شهیداد. اونم حرصش میزنه کنارت و الم تا کام باهات حرف نمیشینه میعاد

باهاش حرف بزنه.

بحربه هاشراره  برن. خدا شانسی به کار میی دوباره با دهن باز گفت: نـــــــــــــــــه ملت چه 

بده. مگه نه آرام؟

یه که تو تمام مدت فقط نظاره گر حرف زدنشون بودم نگاه کرد. تو جوابش ی و به منبرگشت

 تکون دادم.یسر جزئ

... تو چه الغریگما بهم انداخت و متفکر گفت: میی نگاه سرتاپایه کرد و یز چشمهاشو رشراره

یده؟ از تو بعی؟ گرفتیم رژی؟شد
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ی میت چند وقته خودش رعایه که الغر شده یدم بهم انداخت و گفت: آره منم فهمی هم نگاهالسا

یر خوره. فکر کنم باشگاه هم روش تآثی هم نمیمکی قایکنه غذاش کمتر شده. هله هوله 

گذاشته.

 بهشون زدم و رومو دوباره برگردوندم سمت پنجره.ی محزونلبخند

یعنی هر لقمه رو به زور فرو دادن یفهمن چه می؟ چیعنی غذا خوردن یل می بیفهمن چه ماینا

ی؟ چیعنی یدن غده تو گلو بلعیه هر قاشقو با یفهمن چه می؟چ

یدن انتظار کشی برای و از خودت متنفر بشینی پنجره بشین هر روز پشت ایفهمن، چه ماینا

ی؟ چیعنی قامت یه یدند

یفهمن؟ چه ماینا

: آخه من تازه اومدم خونه خسته ام.من

یف صحنه و توصیای. نیم جمع شدینجا. بابا همه ایه خبر مهمیا بیگم بهت میگه-: زود باش د

یف تعریومدی نیمونیم منتظر میقه دق5. تا یا ها از من به تو گفتن بود. بدو بیرهزنده از دستت م

 کنه.یم

. مامان کجاست؟یام میپوشم خوب االن لباس میله: خمن

.یم. منتظریا. زود بیرون بانو و فاطمه جون رفتن بیز: مامان با عزالسا

: باشه.من

 پالتومو که باز کرده بودم وی. دکمه هاینم شلوار جیب گذاشتم تو جیو و قطع کردم و گوشتماس

 و برداشتم و محضید شال گرم برداشتم و انداختم رو سرم و کلیهدوباره بستم و از تو کمد 
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 که با خودشیاره خودش نمی السا به رویدونم پالتوم. میب پولمم فرو کردم تو جیف کیاطاحت

.یشد من روم نمی ولببرهپول 

 خونهیخچال معموال یموندیم و چند ساعتم میکی رو سر یشدیم خراب میهو جور وقتها که این

یا یاره برامون هله هوله بیکی یزدیم زنگ میاوردیم کم می و وقتیم کردی می طرف و خالی

.یدادیم دنگمونو مید و باید خریرفت میکیمون یکردیم میقرعه کش

 همونیدادم میح افتاد تو قرض. اما من ترجی و میبرد همراه خودش نمیف السا معموال کو

موقع حساب کنم تا بعد.

ی اومدم و در و بستم. دستم و گرفتم به نرده ها و از پله ها باال رفتم. به طبقه یرون خونه باز

 از پله ها باالینا ایدا آی به در خونه یره قدم هام کند شد و آروم آروم خیار اختی بیدمدوم که رس

رفتم.

 مکث کردم و دوباره بهی کمیدم درها خشک شده. رو پاگرد که رسی مدتهاست که رونگاهم

 از تویده لباس گرم پوشیدین و خواستم بچرخم که در باز شد و آیدم کشیدر نگاه کردم. نفس

 اومد.یرونخونه ب

 شده بود. چونیر غافلگیدنم لحظه خشک شدم. نفسم رفت و به زور برگشت. انگار اونم از دیه

 دری یره بود و دستش به دستگیستاده نشون بده اونم تو جاش ثابت اینتونست عکس العمل

پشت سرش خشک شده بود.

 و از پله ها باال رفتم. رو پلهیدم گفتم و چرخی و سلم آروم و خشکیین زور سرمو انداختم پابه

 داشتم اما منتظری خودم رو پله ها قدم بر مینکه. با ایدم بسته شدن در و شنی دوم صدای

 پاش بودم.ی صدایدنشن

...یچ پاش موندم اما هی هم رفتم باال و منتظر صدایگه دی. دوتا پله یومد نصدایی
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ی به در و بعد اون صداین سنگیز چیه شدن یده کوبی پا صدای صدای لحظه به جایه تو

 اومد.ین رو زمیزی چیهبرخورد و افتادن 

 نبودیدین نبود آیچکی در هی شده. جلوی چینم هول برگشتم سمت در خونه تا ببیار اختبی

اما ...

 شدم به جسمیره قدرت پلک زدن داشته باشم مبهوت خی حتینکه شده رو پله ها بدون اخشک

 بود.یستاده سرو ایه مثل یش پیقه که چند دقی بزرگینسنگ

 صدا کردم.یومد میرون که از ته چاه بیی به هم دوخته شده ام با صدای لبهاین زور از ببه

...یدین: آمن

 حرکت کنم. انگار بدنم به خواب رفته بود.یتونستم لمس شده بود و نمبدنم

 حواس بدنم فعال شد.ی لحظه همه یه تو

 اومدم و خودمو رسوندم بهش.یین صداش کردم و با حداکثر سرعت از پله ها پای بلندی صدابا

 زانو زدم و دوباره صداش کردم.کنارش

.یداد جواب نماما

.یداد و جواب نمین صورت افتاده بود رو زمبا

.یداد و اون جواب نمیشد میده مثل طبل محکم کوبقلبم
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.یداد کردم و اون جواب نمی بسته بود و صداش میل قندی از نگراندستهام

 زور بدنش و چرخوندم و سرشو گرفتم تو بغلم و باز هم....به

 ضربه به صورتش زدم. صداش کردم اما ...چند

 کرد.ی کرده بود و صدام و خش دار میر تو گلوم گیزی چیه. باز هم یزدم داد متقریباا

.....یدیــــــــــــن بلند شو... آیدین..... آیدین: آمن

 و آروم کناریشونیش رو پی کار کنم. با دستم موهای چید بایدونستم نفس نفس افتاده بودم. نمبه

 به دندون گرفتم.یینمو که دوستشون داشتم اما بسته بود. لب پایی شدم به چشمهایرهزدم. خ

.یداد مثل ورد رو لبهام بود اما جواب نماسمش

 ویدین که آی که تند تند به سمت منیی قدمهای و بعد اون صدایدم باز شدن چند در و شنصدای

.یومدن زدم میبه بغل گرفته بودم و زجه وار صداش م

 آدم دوره امون کردن.ی کلیه و در عرض چند ثانید پاها به من رسصدای

 کجاست.ی خودم نبودم که بدونم کی حال و هواتو

 کردم.ی و صداش میدم کشی دست میدین صورت آبه

 تروخدا نگام کن....یدین کنم... چشماتو باز کن.... آی... بلند شو... خواهش میدین: آمن

پاشو....پاشو...
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.یی. زمزمه هایشنیدم می گنگصداهای

 شده؟ی-: چ

 چرا افتاده؟یدین=: آ

 شده بابا جان؟ی+: چ

 و گرفت.یدین دست آیکی نفر نشستن کنارم. دو

 کردم که چشمهاشو باز کنه.ی التماس میدین جدا بودم تو حال خودم بودم و مدام به آیا دناز

 اطرافم گنگ و محو بود.یصداها

 برگردوند.یا دنین که من نبودم منو به ای کسی و زجه یاد فری لحظه صدایه تو

... داداش... داداش جون...یدین-: آ

 آن مغزم فرمان داد. یه تو

 گرفت.ی نشسته بود و نبضشو میدین بلند کردم و چشمم به شراره افتاد که کنار آسرمو

.ید زنگ بزنه به آمبوالنس... زود باشیکی: شراره... آمبوالنس... من

 که دورمون بودن نگاه کردم. به السا ویی هایه و همساین بلند کردم و به دخترا و بابا حسسرمو

.یدین سمت آیاد رو نگه داشته بودن تا نیدا که به زور آیناییم
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 کرد. تلخ ...ی میه که مثل ابر بهار گریدایی آبه

 کرد.ی و برادرشو صدا میزد زجه مو

 گلوم فشرده شد و باز چشمهام خشک موند و اخمهام تو هم رفت.دوباره

 قفل کرده بودن.یی جورایه همه

 بهیه. با داد من بقید زنگ بزنه به اورژانس. زود باشیکی یستم گفتم: مگه با شما نیاد فربا

خودشون اومدن.

 ربع بعد آمبوالنس اومد.یک و برداشت و زنگ زد و حدود یش گوشین حسبابا

.یمارستان منتقلش کنن بید و رو برانکارد خوابوندن و بهش سرم وصل کردن و گفتن باآیدین

 و گفت و شراره رفت لباس بپوشه و خودشو برسونهیمارستان به پژمان زنگ زد و اسم بالسا

 شماین خواست با آمبوالنس بره که جلوشو گرفتم و گفتم: بابا حسین و بابا حسیمارستانب

.ین اومدن بهشون خبر بدینا. فقط اگه مژگان خانم ایرم من مید شما بمونیکنهپاهاتون درد م

.ید باشیدا سمت دخترها و گفتم: مراقب آیدم باشم چرخیبش تکذیا یید منتظر تاینکه ابدون

 احتماال فشارش افتاده.یست نیزی نگران نباش چیزم و گفتم: عزیدم رو بوسیدا آی گونه

 لحظه از حالیه آدم سالم تو یه بشه که یتونه می که چیدونستم محض بود چون خودمم نمدروغ

بره.
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یه بقی توجه به نگاه های و بیدین دنبال برانکارد رفتم و نشستم تو آمبوالنس کنار آیاد شراره بتا

 چشمهاشو باز کنه وینکه ایددستشو تو دستم گرفتم و به آر وم صدا کردنش ادامه دادم به ام

دوباره بهم نگاه کنه.

 آمبوالنس نشست.ی هم جلوشراره

 که بستهیی موندم به چشمهایره مدت خین بود و من تمام ای طوالنیلی که به نظرم خی زمانبعد

 چرخداری بردن و با تختهایرون و بیدین. در آمبوالنس باز شد و آیمارستان بیدیمبود رس

 اجازه ندادنی حتیض آرامش مریبردنش به سمت اورژانس و تو اتاق و در و بستن و برا

وارد اتاق بشم.

 در حالی که مثل پروانه ی و دلیشد که داشت سست میی در بسته و پاهایه موندم و من

.یزدسوختن بال بال م

 رو زانوهام و چشمهامویشم و خم میوار به دیده چسبی رو صندلیشینم و میرم عقب معقب

.یبندمم

.یارمش میرون بیبم و از جی دور جسم سختیشه و حلقه میبم سمت جیره مدستم

.یزنه که کف دستم برق می تومنیک ی به سکه یشم میره و خیکنم باز مچشمهامو

 تا استرسمو کم کنه.یکنم رو به اون روش مین انگشته شست و اشاره ام از ابا

 فشرده مشه و صدام خش دار.گلوم

 برگرد... خواهشیکنی؟ نگرانت نکنم ... پس چرا خودت مدام نگرانم می: گفتیکنم مزمزمه

....یونی بهم مدیکیو ین کنم... ایم
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.یشه می تو اتاق قاطی همهمه ی و با صدایچه پی تو راهرو می کسییدن دوصدای

 رو شونه ام.یاد دور کتفمو سرش میشه و دستهاش حلقه می کنارم رو صندلیشینه میکی

 نگران نباش...یشه حالش خوب میا-: آرامم غصه نخور

 به در بسته.یدوزم چشم میدوار و امیزنم ملبخند

 هستم...یشه منتظرم... همینجا اون ای خوب بشه. من براید: بامن

یاد میرون رفت در باز شد. دکتر از تو اتاق بیاهی در و چشمهام که سیدی به سفیمونم مخیره

.یده بهش می و دستوراتیزنه حرف می که با پرستاریدر حال

.یشناسه افته. منو می. چشمش به من میستم ای پا مسر

 ویکنه بپرسم دهن باز میزی چینکه. قبل ایزنه میاد فریکلم از کل هی. نگرانیزنه ملبخندی

.یده امو میدهجواب سوال نپرس

.ینیدش ببیتونید ثابت شده. میتش: خدا رو شکر خطر رفع شده. وضعدکتر

.یشه سکه کف دستم فشرده میکنم مشت مدستهامو

 پرسم.ی باالخره میدواری امی و نا مطمئن با کمیدم دهنمو قورت مآب

: چشمهاشو باز کرد؟من
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 کلم بهی و بیده تکون مین به طرفی ندازه و با تأسف سری بهم می و ناراحتین نگاه غمگدکتر

.یشه و دور میدهراهش ادامه م

.یشه توسط شراره فشرده مبازوهام

ی برای و فشرده شدن بازوم توسط شراره به خاطر ناراحتیش تأسف دکتر و ناراحتنمیدونم

یده؟ که تو اتاق خوابی کسی برایا منه یدحال و روز و ام

.ین ثابته همیتش خوبه و وضعیتش انقدر نگران نباش دکترا گفتن وضعیگه دیزم: عزشراره

 هوشه؟ی بهش انداختم و گفتم: پس چرا هنوز بی نگاهنیم

 شد به من.یره تکون داد و مستعصل از جواب دادن به سوالم فقط خی سرشراره

ی که منو به اسم صدا می کسی و متعاقب اون صدایچید تو راهرو پیعی سری قدمهاصدای

کرد.

-: آرام....

 پشت سر شراره نگاه کردم. پژمان...به

 تو دلم روشن شد.یدی نور امیدنش دبا

 کرد.ی و هول سلمید رسبهمون

: حالش چه طوره؟پژمان
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.یهوشه شراره جواب بده گفتم: خوبه فقط هنوز بینکه از اقبل

 اش کلفهیگه دستش رفت رو پهلوشو دست دیه از نهادش در اومد بدن صافش کج شد و اه

...ید شد به چشمش و با تأسف گفت: دوباره خوابیدهکش

.یم تر از من بود. هر دو به پژمان نگاه کردیج انداختم که اونم گی به شراره نگاهمتعجب

 داد.ی نمیص و خواب و تشخیهوشی بین اونم اثر گذاشته بود فرق بی رویدین آیهوشی بانگار

ید؟ که دوباره خوابیه: منظورت چمن

 ویش داد به پشتیه و تکیوار کنار دی و خسته رفت و نشست رو صندلید به پشت لبش کشدستی

.یده که خوابینه مثل ایشتر بیهوشه، گفت بیشه نمینکه ایعنیگفت: 

یشه؟ نمیدار اگه خوابه چرا بی؟ چیعنی تر از قبل به سمتش رفتم و گفتم: متعجب

یار که به اختیده خودش نخوابیار. به اختیتونه تأسف تکون داد و گفت: چون نمی از روسری

 بشه.یدارخودش ب

 پژمانی. شراره که رسما" هنگ کرده بود و فقط مات به حرفهایدم هام کشیقه به شقی دستگیج

 داد.یگوش م

ال درک نمعصبی  چهیدونی از کجا می تو که تازه اومدینم. ببیگی می که چیکنم گفتم: اص

خبره؟
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یداش تو خونه پیدین که آی مدتین ای کنی بهم انداخت و گفت: فکر میهی عاقل اندر سفنگاه

یشه و رنگ و روش همیشد الغر میزه ریزه چرا در عرض چند ماه رینکه ایا کجا بود؟ یشدنم

 بود؟یدهپر

.یم من و شراره جوابش و دادهمزمان

 دوستاشه؟ی: خونه من

: معتاده...شراره

 نگاش کردم.یره بهت و تعجب و ناباور از برداشت شراره چشمهام و گرد کردم و خبا

 کار کنم علئمش و داشت.ی باال انداخت و گفت: خوب چی اشونه

 بهش رفتم و دوباره نگاهمو چرخوندم سمت پژمان.ی غره اچشم

یدونه هم درست نمیدا آی حتیدید؟ کنه فهمیدا تو ساختمون درز پید االنم نبای حرفهاینید: ببپژمان

 چشه.یدینآ

.یم موافقت تکون دادی به نشونه ی دو سرهر

 ویشد گرفت که چشمهاش سرخ می درد مین: اولش از سردرداش شروع شد. همچپژمان

 شدن کهید سردردا اونقدر شدین مدت ایه. بعد یشد می و به شدت عصبینه و ببی جائیتونستنم

.یدن شدن رسیبه تهوع و بستر

.یشد میهوش چند وقت از زور سر درد ببعد
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 روز کامل و چند روز....یک ساعت... سه ساعت... نصف روز... یک

 چرایدونستن. دکترا نمیشد میشتر بیهوشیش افتاد مدت زمان بی اتفاق دوباره مین بار که اهر

.یدنه مثل خوابیشتر بیدین حالت آین اونا ای برایشه میهوشب

.یست خودش نیار کدوم به اختیچ هی بشه ولیدار بید خوابه و بای مانگار

 مغز...ید شایه؟: خوب دکترا نگفتن مشکلش چشراره

ال چی سرپژمان  کهینه ایصشون نکردن. تشخیدا تو مغزش پیزی تکون داد و گفت: نه فع

یدین آیار اختی بیاد مغزش نازک و حساس شدن و هر وقت بهشون فشار بی عصبیرگهایمو

 بود. شبیمارستان چون تو بی به مراسم نذرید رسیر. مثل روز عاشورا هم دیرهبه خواب م

. موقع فقط در حد تهوع و سرم وصل کردنیمارستانقبلش حالش بد شده بود و من بردمش ب

 از چندیدناش خونه و به اصرار منو زودتر فرستاد. خوابیاد تونست فرداش بین همیبود برا

وقت بعدش شروع شد.

 چند وقت بعدش؟یعنی: شراره

 فکر کنم دو سه روز بعدش.یدونم نمیقاا کرد و گفت: دقی فکرپژمان

 و به دندون گرفتم و گلوم فشرده شد و اخمهام تو هم رفت. یینم پالب

 که اون شعر و برامی بشه". شب تاسوعا حالش بد شد. شبی گفت "هر وقت عصبپژمان

فرستاد.

 سوخت و نفسم تنگ بود.ی مچشمهام

 اون حرفها رو در مورد برداشت غلطم از شعرش بهم گفت.ی سه ر.وز بعدش وقتدوئ
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 فشرده شد.قلبم

ید؟ امروز خوابو

 بود.یده.. قلبش منو دقبلش

 کردم نفسی چند بار بازش کردم و بستمش و سعی بند اومد دهنم و باز کردم و مثل ماهنفسم

بکشم اما هوا نبود.

 به خودم اومدم و باالخره راه گلوم باز شد ویگفت نگران شراره که اسمم و می صدایدن شنبا

 شد و تونستم نفس بکشم.یداهوا پ

یده که اون طرف در خوابیدینی ایش بود و ذهنم پی و چشمم به دریال پر بود از فکر و خسرم

بود و خبر نداشت چه به حال همه امون آورده.

 و باز هم زل بزنم به در بسته.یستم اونجا بانمیتونستم

 به هوا داشتم.یاز گرفتم. نیش و راه خروج و پیدم بزنم چرخی حرفینکه ابدون

.یید دنبالم دوشراره

.یام حالت خوبه؟ بزار منم بیری؟: آرام کجا مشراره

 گفتم: من خوبمیهاش. سرمو بلند کردم و مصمم تو چشمهاش نگاه کردم و به تمام نگرانایستادم

 کنم.ی دارم تنها باشم. خواهش میازن
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 باشه تکون داد و همونی به نشونه ی کرد که سری درکم مید نگفت. شایزی بود اما چنگران

 و اجازه داد تنها باشم.یستادجا ا

 که به خاطری تا روزیدین آیدن فکر کنم به روز اول دیز به همه چییهام داد تو تنهااجازه

حرفهاش از خودم متنفر شدم.

 چرای فکر نکردم که اگه اون شعر قشنگ بود اگه شعر و دوست داشتین وقت به ایچ هچرا

 که منی همه آدم من تو اون لحظه تو ذهنت بودم و تو خواستین این چرا بی؟ من فرستادیبرا

یگه؟هم حس قشنگ شعرو درک کنم؟ چرا من و نه کس د

 کرد وی که تو تخمام لحظاتمون بود و منو خاص می چرا ها و سواالتین وقت به ایچ هچرا

 کلمه انکارش کرد فکر نکردم؟یک و در آخرم با یاورد به زبون نیم وقت مستقیچ هیدینآ

 به حرفهاش شک نکردم؟ به نگاهش کهیرینم متنفر شدن از خودم و حس شی به جاچرا

 از تزلزل توش بود شک نکردم.یی ته رگه هایش محکم و جدیبرخلف حرفها

 وقتیچ کردم تا خورد شدنمو نشون ندم چرا هیمو سعی و رفتم و همه یدم راهمو کشی وقتچرا

 که پشت سرم تنها گذاشتم و رفتم ننداختم؟ به اونی نگاه کوتاه به اون کسیهبرنگشتم و 

.یم که با هم داشتی مشترکیزهایچ

 ویشدم متنفر نمییم فکر کرده بودم انقدر از خودم و از تنهاینها ای اگه همون موقع به همه شاید

.یگذره می خونسرد چی درک کنم پشت اون چهره یتونستمم

 قدم زدم و به تک تک لحظه هامون فکر کردم.یمارستان بیاط حتو

 ساده".ی "سلم و حالت چه طوره یه به یم دلخوشبه
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 زنگ کوتاه شبانه.یه به

 جفت گوش شنوا.یه به

.ییم دل ساده و بزرگ که شده بود همدم تمام تنهایه به

 انتظارم.ی تک تک روزهابه

 و بغض کردم و گلوم فشرده شد و چشمهام خشکیدم کردم و راه رفتم و سخت نفس کشفکر

موند و دستهام مشت شد و باز.... فکر کردم.

 جدا شدهیا در حال قدم زدن بودم و از دنیمارستان بیاط شده بود و من هنوز تو حیک تارهوا

بودم.

 کرد باعث شد سرموی که صدام می کسی متوقف شد و صدایکیم که تو نزدیی قدمهاصدای

بلند کنم و به شراره و پژمان نگاه کنم.

 دارم.یفت شیمونم،. من میرسونتت خونه. پژمان می بریگه: آرام جان بهتره دشراره

 نگاه کردم.یمارستان و نا مطمئن نگام کرد. چشمهامو ازش گرفتم و به ساختمون بمنتظر

 ول کنم و برم خونه؟یمارستان رو تخت بیده و خوابیدین گرفت که آی دلم آروم می جورچه

ینا خونه. مامانت ایم برید جلومو راه نگاهمو سد کرد و گفت: آرام جان باید خودشو کشپژمان

. السا... نگرانته.یشننگران م

.یاره به زبون بیتونست و اون نمیفهمیدم مید که بای دوختم تو نگاهش و خوندم هر چچشم
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 باشه تکون دادم.ی و سرمو به نشونه یدم کشیقی عمنفس

 خودم حواسمیا، ازم جدا شد گفت: غصه نخوری زد و بغلم کرد. وقتی لبخند مهربونشراره

.یزارمت خبر نمی. بیزنمبهش هست مدام بهش سر م

 همه محبتش و درکش زدم و آر وم چشمهامو بستم.ین به البخندی

 دوست داشتم.یشتر بزنم. سکوت و بی که حرفیشد باز نمدهنم

.یم شدینش و سوار ماشیم رفتیرون بیمارستان پژمان از ببا

 هوا و هم به خاطری. هم به خاطر سردیرون کرده بود از درون و بیخ سرد بود و بدن منم هوا

 وجودم.ی زدگیخ

 بهش انداختم. وجودم بای نگاهیم من. نی کرد رویم و روشن کرد و تنظین ماشی بخارپژمان

 ذوبم کنه.یتونه نفره که میه فقط یشه گرم نمی گرما و بخاریچه

 دادم بهیه مختلف روشن شده بود و سرمو تکی جاده که با نور چراغهایاهی دوختم به سچشم

.یشهش

 کرد.ی سکوت و دوست داشتم اما انگار پژمان و نگران و ناراحت ماین

ی؟ نگی به کسیدین خواهش کنم در مورد آیشه من کنان گفت: خواهر جون ممن

.یفهمید نگاهمو می بهم انداخت. خوب معنیعی کردم. از پشت رل نگاه سرنگاش
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 بد اخلقمونو شکوند وی یه همسای خونه ی یشه که با توپ زد و شی مثل همون وقتدرست

 بود چون تنها دختر جمع من بودم وی ما تا بفهمه کار کی همه یاونم شب اومد دم در خونه 

من الم تا کام حرف نزدم.

 و پر خون کرد و اونم در به دریشد که مزاحم السا می که تو دعوا زد و صورت پسری وقتیا

یچی شد و پسره رو داغون کرد و من باز هم هیداش از ناکجا پیهو ی کینن بودن که ببیندنبال ا

نگفتم.

.یگم نمیچی موضوع هم هین در مورد ایدونست مخوب

 حالش بدی وقتینم همی نفهمه برای خودش اصرار داشت کسیدین زد و گفت: آی محولبخند

 کنه و ممکنهی شراره اونجا کار میگفت. میرفت خونه امون نمیک نزدیمارستان بین ایشدم

 امایمارستان اون طرفتر بره بیابون تا خ4 و بفهمه. حاضر بودب ا اون حال بدش ینتشبب

.بفهمه ی نباشه که کسیکنزد

 بهش ندادم.ی موندم به جاده و جوابخیره

 لبخند نصفه بهم زدیه نزدم. ی شدم. سپاسگذار نگاش کردم اما بازم حرفیاده در خونه آروم پدم

 کنم.ی خواهش میعنیکه 

 باز شد.یع و بستم و وارد خونه شدم. زنگ زدم. در سردر

 بود. تا چشمش بهم افتاد شروع کرد.مامان

ی چه خبره. از هر کیدونست کسم نمیچ دختر دلم هزار راه رفت. هی آرام کجا بودی: وامامان

 و آرامین افتاده کف زمیدین آیدیم دیم اومدیدیم آرامو شنیغ جی ما صدایگفتن فقط میپرسیدمم

.یکشهبغلش کرده و داره داد م
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 کرد و بهم نگاه کرد تای مکثید حرفش که رسینجای شدم و کفشهامو در آوردم. مامان به اوارد

.یره ازم بگییدیهتا

 آورده بود انگار نگرانیین اتاقم شدم و اونم دنبال من راه افتاد. تن صداشو پای جواب راهبی

 اومد و نگران نگام کردیرون مامان از تو آشپزخونه بی صدایدن بشنوه. السا هم با شنیبود کس

 بود.یی خونه نبود و بابا ظاهراا دستشوین نزد. آرمیاما حرف

 دو دنبالم تا تو اتاق اومدن و مامان باز هم حرف زد.هر

ال گی؟ فکر کردی خنگ تو با خودت چی دختره ینم: ببمامان ی طفلی که اون پسره یریم اص

 کاری اصل تو اونجا چینم ببی؟. تو چرا بغلش کردیاره نی کسیغش کرده باشه که خدا برا

 نبود که پسره رو ببرهی مرد و بزرگتریچ تو اونجا نبود؟ هیر به غی بعدم کسی؟ کردیم

یمارستان؟ بیبردیش مید بچه باختر دی تویمارستان؟ب

.یزنی که میه چه حرفین اتاق. السا مداخله کرد و گفت: هاه مامان جان ای دو دنبالم اومدن توهر

 دنبالیتونست اونم که نمین نبود جز بابا حسیتنها که نبوده شراره هم باهاش بوده. بعدم کس

 افته.ی راه بیضمر

ال من می چشممامان  مونده بودین خوام بدونم به آرام چه؟ همی گردوند و با حرص گفت: اص

ی. شانس آوریمارستان مردم و بغل کرد برد بی ها بگن دخترت پسره یه خونه و کل همسایامب

. وگرنه معلوم نبودی و بغل کردیدینبه هزار زور و زحمت نذاشتم به گوش بابات برسه که آ

 بابات چقدر حساسه؟یدونی بنداخت. تو نمراه یچه قشقرق

 پالتومو باز کردم و از تنم در آوردمش.ی حرف دکمه های حوصله و ببی
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 آرام بغلشیگی مین. همچیه چه حرفین مامان جان ای معترض به حرف مامان گفت: واالسا

ینم بود از حال رفته بود ایض کار کرده. باباجان پسره مری کنه چی ندونه فکر میکیکرد که 

ی؟ کردی کارو نمین ای کمکش کرده. خود شما بودی خواهیراز سر خ

 مهم نبود فرق داشت.یدادم نازک کرد و گفت: من اگه انجام می پشت چشممامان

 السا گرد شد و دهنش باز.چشمهای

 مادرشم منی که من جاینه منظورم ایعنی کردن حرفش گفتک یست راست و ری برامامان

 دختر جوونه براش بده زشته. بابایه آرام ی ولینه من مثل آرمیکمک کنم اشکال نداره اونم برا

پسره نامحرمه.

 مهمی محرم و نامحرمیگه دیه چشمهاشو گردوند و گفت: مادر جان بحث مرگ و زندگالسا

.یستن

ال به من چه فقط شانس آوردی کلفه دستمامان ید باباتون نفهمین تو هوا تکون داد و گفت: اص

 پسره چش بود؟ین داره. حاال ایرت باشه غیهر چ

 فشارش افتاده بود.یچی گفت: هیع من السا سری جابه

ی؟ خوری آرام شام مینم: خوب خدا رو شکر. ببمامان

 نه تکون دادم.ی به نشونه سری

. لباسهامو عوض کردم و السا فقط نگران و دلسوز نگام کرد ویرون از اتاق رفت بمامان

 رو تخت و چشمهامو بستم ویدم. از تخت باال رفتم و دراز کشیرون از اتاق رفت بیحرفب

 بودم. یده و شنیده دی کردم. از هر چیذهنمو خال
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ینکه اید به در به امیشدم میره نشستم و خی. پشت در بسته میزدم سر میمارستان روز به بهر

یرینترین خواب شین شده، اما انگار ایدار که منتظرشم بی و بگه اونیاد بیرون بیکیباز بشه و 

 چشمهاشو باز کنه.یومد رو براش داشت که دلش نمیاهارو

 کردنی می سعی به در موندنم شراره بود و پژمان. گاهیره انتظار و خین گر تمام انظاره

 همهین بود که نه طاقت ایب کنن اما عجی همدردید و شای و باهام همراهینن کنارم بشیساعت

.یدونستن درست منتظر موندنم و میل دلی و داشتن و نه حتیان پایانتظار ب

 السا....و

 تر به خونهیر که دیی روزهایکاریم، کلسهام و ساعات بین هر روز بیدونه بودم که ممطمئن

 کلم بمونه وی سکوت بیه داده بود تو یح کنم اما ترجی کار می و چیرم گردم کجا میبر م

 هام خلوت کنم.ییاجازه بده که من با خودم و تنها

ی چرا فردایا و یومدن نیمارستان بیدین آی که چرا اون شب خانواده یدم وقت درست نفهمهیچ

ال ناگهان  اومدیش به جنوب براش پی مسافرت ضروریه یهمون روز مژگان خانم به طور کام

و مجبور شد از تهران بره.

یق تنها از طریدین چرا پدر آیا ید در مورد برادرش ازم سوال نپرسیدا شد که آی چنفهمیدم

 پسرشیدن زود به دی صبح هایا شراره فقط آخر شبها ی و به گفته یدینه حال آیایپژمان جو

.یرهم

 مژگان خانم به خاطر قلبیچاره: "بیگفت که میدم السا با پژمان شنی حرفهاین بار از بیک

".یتیه بهش بگن پسرش تو چه وضعیتونن نمی حتیضشمر
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 ویمارستانه خبر نداره پسرش تو بی حتیچاره مادر بین که ایدم فهمی اونجا بود که تا حدودو

 رفتهیکنه که باهاشون کار میی از ورزشکارها ی باشگاه با گروهیق از طریکنهظاهراا فکر م

مسافرت.

ی که برای که خبر از حال جگر گوشه اش نداشت و خواهری مادری دلم سوخت براو

ی خبری رو شونه هاش اونو تو بین بار سنگیک نکردن یلمغشوش نکردن ذهنش و تحم

 ازید از همسر و دخترش بایش راز زندگین پنهان کردن بزرگتری که برایگذاشته بودن و پدر

 رفت.ی میدارش گذشت و تنها در خفا به دیپسرش م

 از هم مجبور بهیت حمای که چقدر مستحکم بودن و حاال برای خانواده ای دلم سوخت براو

 در دهاشون شده بودن.یی و تحمل تنهایپنهان کار

 تحت فشار بوده و بهیلی شده و خیت اذیلی مادرش خیماری بی تو دوره یدا که آیدونستم ماینو

 کنه. بارها از زبون خودیطی همچون شرایه یر دادم که نخواد باز هم اونو درگیپدرش حق م

 اونیدین و حاال بدون آیشد نبود مطمئنن اون داغون میدین آیت که اگه تو اون موقعیدم شنیداآ

 کرد؟ی میه تکی تحمل دردهاش به کی برایدبا

 در موردشی کسیچ سپرده بودن. هی و به فراموشیدین آیهوشی کل ساختمون بیی جورایه

 تر ازیک نردیلی که خیی از دخترایر برگشته بودن غیشون عادی و همه به زندگیزدحرف نم

 با اون حالشیدین کردن آی باور نمیدونستم بودن و میده اون روز و دی ها صحنه یه همسایهبق

 زود خودشو جمع کنه و بره مسافرت.یلیتونسته باشه خ

 چرایدونستم سوال دارن و نمی خوندم که کلی و از نگاهشون میدونستم جالب تر ابن بود که مو

.یدن در مورد اون روز ازم نپرسی سوالیچ کدومشون هیچ وقت هیچه

 ویزدم بکنم و فقط زجه می تونستم کاری بازوهام بود و من نمین هوش بی بیدین که آروزی

 کردم.یناباور صداش م
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ی کرد و جوریف داستان دخالت کرد و اصل موضوع و تحریف تو تعری کیدم وقت نفهمهیچ

 با آمبوالنس رفتم.یدینجلوه داد که انگار من فقط به قصد کمک به آ

 گشت به رفتاری اصل ماجرا بر میدن از دخالت و فهمیریها سکوت و کناره گین ای همه شاید

 وقت نخواستم سر از کارشون دریچ سوال کنار همشون بودم و هی بیشه من که همیگذشته 

 خودشون بخوان برام بگن.ینکه مگر ایارمب

 و محافظت کنن.یت توافق نامعلوم خواسته بودن با سکوتشون ازم حمایه همه اشون تو ید شاو

 هواشوید کردم بای فکر میشه که همی که بود من از همه ممنون بودم و از السا خواهری چهر

 پشت محکم باشه برام.یه تونه ی که به وقتش اون میفهمیدمداشته باشم و االن م

.ینان و قابل اطمیتگر حرف، حمای صدا، ببی

 بود.یک تاریادی شده بود و شبها زی طوالنیادی برام زروزها

 مامان هم بلند شد بود و از اخلق و سکوتم گلهی که صدای حرفتر از قبل شده بودم. جورکم

 کرد.یم

 کرد و ازشی بود که آرومش می کردم و السا کسی نگاهش میره من خینها ای جواب همه تو

 کنه و منی چرا السا انقدر مراعات من و مید وقت نفهمیچ نده و مامان هیر خواست بهم گیم

چرا انقدر آروم شدم.... آروم تر شدم.

 کردم وی نگاه می خالیق و آالچیاط نشستم و به در و حی اتاقم می من باز هم پشت پنجره و

منتظر بودم.
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 روز26 روز بود که منتظر بودم، 26 گذشت، ی میدین آیدن از خوابی روز26 و شش بیست

 بودمش.یدهبود که ند

 بودمش.یده ندآره

 روز و پشت در بسته نشسته بودم26 ین هر روز منتظر بودم، اما عیومدم، هر روز مینکه ابا

 رفتم.ی اتاقشم نمی تویو حت

 برگشت به خونه بهی بعد از تموم شدن کلسهام به جایگه دی هم مثل هر روز و روزهاباز

یچیدم به اتاقش پی منتهید سفی باز گذشتم و از راهروی حرکت کردم. از درهایمارستانسمت ب

 خودم.یشگی همی به صندلیدم رو شمردم تا رسیوارها انتظار کنار دیهایو دونه دونه صندل

 در اتاقش.ی رو به رودرست

 که از سر راهروی گنگ و محوی صداهایشگیم همی سالن و صندلی شدنم به انتهایکتر نزدبا

 بلند تر شد.یشد میدهشن

 برگشتم سمت دریظ اخم غلیه. با یومد میدین و اخم کردم. صداها از تو اتاق آیستادم جام اتو

 شدم به در بسته.یرهاتاق و با تمرکز خ

 بدم.یص کنم و تشخیک کم تونستم صداها رو از هم تفککم

 به دندون گرفتم. چشمهام متزلزلیینمو و پاهام سست شد. لب پایستاد لحظه قلبم از کار ایه تو

شد.

یو چند کلمه ایشنیدم که می تمام حرفها و صداها و اصوات گنگین نامفهوم بود از بصداها

.یدمفهم
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".یاد...نیدن خوام.... آرام... دی... نمی... اطمنان کرده بودم... قرار نبود... حق نداشتی" لعنت

 ویدم پر آرامش کشیق نفس عمیه لبهام. ی لبخند محو نشست رویه آروم بستم و چشمهامو

چشمهامو باز کردم. قلبم آروم گرفته بود.

 اتاقی به در بسته ی. برگشتمو نگاهینمش نبیگه دیدوارم انداختم؛ امیم خالی به صندلنگاهی

 و راه اومده رو برگشتم.یدمکردم و دوباره چرخ

 ورود به اتاق و عبور ازی برای و در هر حال منم قصدینه خواست منو ببی نمیدین که آدرسته

 اون تخت نداشتم.ی رویدنشدر بسته و د

 صورتشی به پهنای و لبخندیومد که به سمتم میدم دید راهرو شراره رو با روپوش سفیچ پسر

رو لبهاش بود.

 بهت خبریخواستم شده. نمیدار بیدی آرام؟ فهمیدش خودشو بهم رسوند و گفت: دی سرخوشبا

.ی بشیز و سورپراینی ببیای خواستم خودت بیبدم. م

" بسنده کردم و به راهم ادامه دادم و شراره رو مات وی نگاش کردم و به گفتن: "آره افقط

مبهوت تنها جا گذاشتم.

ال رفتی بلند کرد و با همه ی کمصداشو یری؟ کجا می دارینم تو اتاق؟ ببی تعجبش گفت: اص

ینیش؟ که ببیومدیمگه نم

 اومدم.یرون بیمارستان لبخند محو رو لبم از در بیه جواب با بدون

 که خودش باشه استوار و پا بر جا.یدینه آی وقتآیدین
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 اشغال کنه.یتمو اون ذهنی جای ایگه دیز خواد چی شناختم و مطمئناا اونم نمیدینو اون آمن

یدار صبح داشته باشه از خواب ب8 کلس ساعت ینکه بدون ایش دفعه تو زندگین اولی براالسا

 در کاره.ی ایژه خاص و ویط شرایه که یده نشون میی جورایه چون یبه عجینشده و ا

 خوره و اونم بای بار زنگ میک یقه دق5 هست که تلفنش ی ساعتیک که حدود یی از اونجاو

 هست.ی پس حتماا خبریدهاسترس جوابش و م

 که پشتی با پژمانیواشکیش ی که از حرفهایزهایی توجه به استرس و چی توجه به السا و ببی

 کلسم آماده بشم.ی تا برایدم بودم لباسمو پوشیدهخط بود فهم

 وحشت زدهی نگران که با چشمهای کمد برداشتم و برگشتم و چشم تو چشم السای از توکیفمو

 شده بود شدم.یرهبهم خ

 پنهان کردنی برای لبخند عجولید از عکس العملش نگاش کردم. نگاهمو که دمتعجب

ی؟ خواهریری میاسترسش زد و گفت: دار

 که گفته مطمئنن خوبی بهش پشت خط گفته اما هر چی پژمان چیدونم ابروم رفت باال. نمیه

 استفاده کنه.ی که باعث شده السا از لفظ خواهریستن

.یکنه خر کردن من استفاده میشتر نرم کردن و بی که فقط برای اکلمه

 قدم به سمت در اتاق برداشتم.یه "آره خوبم: تکون دادم و ی به نشونه سری

.یم کجا؟ بمون با هم صبحونه بخوریری؟ می راهمو گفت: داری اومد جلویع سرالسا

 شده بود.یزیش دختر مطمئنن چین ابروم رفت باال نه ایه دوباره
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ی همون موقع که تلفنت برایش ساعت پیم برم. بعدم من حدود نید: السا جان کلس دارم بامن

 صبحونه امو تموم کردم. االنمی تو اتاق تا جوابش و بدی هم زنگ زده بود و تو اومد15بار 

.یشه میرم برم دیدبا

 کرد با بهانه وی و چرا با ترس تا دم در دنبالم اومد و سعیکنه می جورین السا چرا انمیفهمیدم

.یدم رسی به کلسم مید شده بود و بایرم بمونم دیتونستم بهانه تو خونه نگهم داره اما واقعاا نمیب

 بود.یزی که االن داشتم کار کردن برام بهتر از هر چیطی شراین اتو

 کردم و ازیش همه پافشارین به ای زور السا رو تو خونه هول دادم و در و روش بستم و پوفبه

 بهیفمو گذاشتم و همزمان کیرون و باز کردم. پامو از در بی اومدم و در ورودیینپله ها پا

صورت کح رو شونه ام انداهتم.

 باز شد و ....یاط بود که در حیفم به بند کدستم

 وارد شد و پشت سرشیشونیش رو پیشون پری و موهایین پای با سریشه الغر تر از همآیدین

پژمان.

 و ثبت کردم.ییراتش از سر تا پاش انداختم و جز جزء تغی نگاه کلیه

 آوردم.یین درست کردم و دستهامو پایفمو که بلند کرد نگاهمو ازش گرفتم. بند کسرشو

هن نگرانیدین آیستادن، من هر دو ایدن به سمتشون رفتم. با دی محکمی قدمهابا  جلوتر و پژما

عقب تر.
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یدین سلم سرد به آیه از کنارشون گذشتم و ی خشک و جدیچکدومشون نگاه کردن به هبدون

 بهیشه تر از همی پژمان تکون دادم و سرد تر و محکم تر و جدی بدون لبخند برایکردم و دست

راهم ادامه دادم.

 اومدم.یرون در گذشتم و از خونه باز

 به سمت محل کارم رفتم و به خودم قول دادم که بهشیدین بدون فکر به آیشه تر از هممصمم

فکر نکنم. 

 باهاش نداشتم. نه السا و نهی گذشت و من برخورد چندانی میدین از برگشت آی روز10 حدود

.یزدنپژمان و نه شراره در موردش حرف نم

 رفتم حاال موقعی میمارستان ماه هر روز بیک حدود ینکه چرا من برخلف اینکه مورد ادر

 سلم و احوالیه یا بندازم ی نگاهیم بهش نیستم حاضر نی هستم و حتی اون انقدر جدیدند

 باهاش بکنم.ی درستیپرس

 ندارم که بهشون بگم که قانعشون کنه.ی پرسه چون من جوابی سوال نمی چقدر خوبه که کسو

ی بهش نگاه نکردم اما حس مینکه با ایدم تو کوچه دیا یاط تو حی و اتفاقیدیم که آی بارچند

 که مثلی نگاه و حس کردم حسیه ینی سنگیم بار تو زندگین اولی شده. برایرهکردم که بهم خ

 خواست که از اون نگاه حذری و گرم و برنده بود و چقدر توان میز کوره تیهقرار گرفتن تو 

کنم.

 جایچ لب تاب بود و تو افکارم که به هیتور به مونیره و چشمهام خیبورد هدف دستهام رو کبی

 غرق بودم.یرسیدنم

 بدوزم.یز می روی بخورم و نگاهمو به گوشی باعث شد تکونیم زنگ گوشصدای
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 بود. تماس و وصل کردم و سلم کردم.افروز

 خونه است؟ی کی؟: سلم آرام خوبافروز

 چه طور؟یم ممنون من و مامان خونه ای: مرسمن

 گرده. منمی اومده مجبوره امشب بره مسافرت فردا بر میش براش پی کاریه ید: سعافروز

 شما. اگهی فرستادمش خونه ید جمع کردم با سعیلشو وسایره گی هم بهانه میا سونیادهکارام ز

 اونجا باشه؟یام کن. من شب می باهاش بازیکمم مراقبش باش براش کارتن بزار و یشهم

: باشه حواسم هست.من

.ید کرد: سفارش نکنما دعوا نکنید تحکم تاکبا

 گفتم: باشه گفتم حواسم هست.یدمو کشی خسته انفس

 ادامه دادم.یور هدفم به مونی شدن بیره خی و قطع کردم و مستمر به ادامه تماس

 بایا سلم کردم سونید رفتم و به سعیرون اومدن. از اتاق بیا و سونید ساعت بعد سعیم نحدود

 زد و سلم کرد.ی لبخندیدنمد

 شخصیت به محض روی کنه ولی خوب رفتار میلی خییم که با هم تنهایی بچه وقتهاین ااصوال

 مامان قراریاد محبت زیر. در حال حاضر هنوز تحت تاثیشه می قاطیمهاش سیهو یسوم

 برد.ی به سر می خوبیت اوضاع در وضعینم همینگرفته بود برا
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 کردمی "سفر سلمت و مراقب خودت باش" خداحافظیه مشغول صحبت با مامان شد. با سعید

 تو اتاقم.یم رفتیاو با سون

یارم؟ برات بی خوای نمیزی چیست؟ گفتم: خاله گشنت نیا و بستم و رو به سوندر

 خورم.ی همه شو می اگه داشته باشی؟ داریک کامل باز شد و ذوق زده گفت: خاله کنیشش

ی اگه تحمل کنی ولیم کرده بود زدم و گفتم: االن نداریک و دلش که هوس کیجان به هلبخندی

 کنم.ی برات درست می شکلتیک کیه یگه ساعت دیهتا 

.ید باال پری و کمید بهم کوبی زده دستذوق

: منم کمک؟سونیا

 برداشتمش و دستیز باشه تکون دادم و به سمت لب تاپم رفتم و از رو می به نشونه سری

 آشپزخونه.ی تویم رو گرفتم و با هم رفتیاسون

 با جفت دست بره تو ظرف آردیزارم نمینه ببی وقتی داشت ولی پزیک االن ذوق کدرسته

 اون موقع وجود لب تاپ و کارتن الزمه.ی. برایشهمطمئنن ذوقش کور م

 و که خودممیکی کارتن هام ین رو هم نشوندم پشتش. از بیا و سونیز تاپ و گذاشتم رو ملب

 بودم انتخاب کردم و پخش کردم.یدهند

 و چشمهام به کارتن.ی پژیک و منم مشغول شدم. دستهام به کار کیدن نشست به کارتن دسونیا

یل داد که بعداا بتونم با دلی تکون میک تو ظرف آرد و مخلوط کی قاشقیه هم یا وسطا سوناین

بهش بگم کمکم کرده.
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 خوشی و کلیم خوردیک و کیی و چایدیم و خندیدیدم و کارتن دیم پختیک با هم کدوتایی

.یمگذروند

هر خانم نشست کنارم و هر قاشقیه شام هم مثل موقع  که براش از غذا پر کردم و بدون نقی دخت

.یبود قدر آروم مین همیشهزدن خورد. کاش هم

ی خوش و بش و ماچ و بوسه کردن و هر کیا با سونیکم و بابا اومدن. هر کدوم ین و آرمالسا

.یارفت رد کار خودش. بازم من موندم و سون

یلی از وقت خوابت خیداری؟ گفت: تو هنوز بیا سونیدن افروز اومد. با د10 ساعت حدود

گذشته دختر.

 ویکمش ین با التماس گفت: مامان بزار ایا مونده بود که کارتن تموم بشه. سونی ساعتیم نحدود

 خورده بودم ویا که با سونی ایوه بشقاب میگن می دوتا چین اینم ببیستادم خوابم. نای بعد مینمبب

برداشتم و رفتم تو آشپزخونه.

.یم داده بودییر پختنمون محل استقرارمونو از آشپزخونه به اتاق من تغیک کبعد

 بود.یتور تو مونی چهار چشمیا شده بود و سونی برگشتم افروز راضوقتی

 اعتراف کنم قشنگ بود و خنده دار.ید و بایدیم کنارش و با هم تا آخر کارتن و دنشستم

ی اخمیه غذاشو خورده بود و اومده بود تو اتاق و با لب تاپش مشغول کار کردن بود و افروزم

 رفتی نمیش خواست پی که می کرد ظاهراا اون جوری که می بود. هر کاریشونیشهم رو پ

 اشو تو هم برده بود.یافهکه ق
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 دارم.یی آروم گفت: خاله دستشوسونیا

 و گذرونده بودم اما کلفه بودم. کلفه ازی. درسته که ساعات خوبیی شدم و بردمش دستشوبلند

.ینم نتونسته بودم پشت پنجره منتظر بشینکها

 اما هنوز کارم پشت پنجره به انتظار نشستن بود.یخ سرد شده بودم و ینکه ابا

 برگردوندم. لب تاپ و جمع کردم. براش جا انداختم تا با مامانش تو اتاقیی رو از دستشوسونیا

ما بخوابن.

 و در خونه.یاط شدم به حیره که کردم رفتم نشستم پشت پنجره و خکارهامو

 بود.ی من کافی نبود اما برایدا پیادی زیز شب چیکی تارتو

 و هریز رفت اون طرف به هر چی ور اتاق مین. از ایرفت هوله می هیدن خوابی به جاسونیا

 چشمش بهیه بود و یزیون تلوی سره پایه برگشته بود خونه ی داد. السا که از وقتی میر گیکس

 دادن بود.یام مشغول پیش چشم و دستش به گوشیه و یزیونتلو

 بند کرده بود به من و ولیدن تر خوابیر و دی سرگرمی بهانه برایه و دنبال یکار هم بسونیا

 کرد.ینم

 چشم غرهیه با ی افروز خودمو آروم نشون بدم. در حالت عادی کردم جلوی می سعخیلی

 بودیده هم که مادرش و دیا چشم غره برم و سونیه بود ی کردم اما االن کافی رو آروم میاسون

.یشد میل واویگه کردن و دیه گری کرد به الکیشروع م

 کردم که آرامشم و از دست ندم.ی بهش نگاه نمی تفاوت باشم. حتی کردم به کارهاش بسعی

یی نهای بخوابه از حربه یشه داره مجبور میقتا حقیگه بهش ندارم و دی توجهیداونم که د

.یم جلب توجه من رفت سراغ گوشیاستفاده کرد و برا
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یمونن و لب تاپم حساسم و مثل بچه هام میم گوشی که من چقدر رویدونستن اهل خونه می همه

.یدونست هم میا حق نداره بهشون دست بزنه. سونیو کس

یه پاش و یکی پاشو انداخت پشت اون یه و یستاد گرفت و اومد کنارم ایمو وجود گوشین با ااما

اکمون مثل آرم میمودستشم زد به کمرش و گوش یت گوشین گرفت جلوم و گفت: هاه هاه خاله ببیتی

.ین ببیندست منه. بب

. رومو برگردوندم.یدم کشیقی بستم. نفس عمچشمهامو

هر  گفت؟ی بهش نمیزی بچه کجا بود که چین اماد

 داد نداشت.ی که بچه اش می به کارش گرم بود و خبر از حرصسرش

 و کردی گوشیباا جلوتر و تقرید خودشو کشیا بار سونین دوباره برگردوندم سمت پنجره. ارومو

تو حلقم.

 از خودم دورش کردم.ی شدم و پر حرص دستمو گرفتم جلوش و کمی کردم، عصباخم

 بود نتونست خودشو کنترل کنه و ولو شد رویستاده پاش ایه چون تعادل نداشت و رو اما

.ینزم

 نداشتی ولو شدنش باعث شد افروز که تا حاال بهمون توجهین فقط نگام کرد اما اخودش

نظرش جلب شه.

 سقوط کرده.ی کرد که فکر کردم کسی بلندهی هــــــــین لحظه همچیه تو
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 دخترم؟ی رسوند و نگران گفت: مامان جان خوبیا جاش بلند شد و خودش و به سوناز

 بهم رفت و با توپ و تشر گفت: واقعاا که خرس گنده خجالتیم عظی چشم غره یه و برگشت

ی پرتش می جورین پدر و مادره ای مگه بی؟ کنی من دست رو بچه ام بلند می جلوی، کشینم

ی؟کن

 دادمی میح تفاوت رومو برگردوندم سمت پنجره. ترجی کلم بهش انداخم و بی نگاه سرهد بیه

 منطق بود.ی بیلیجوابش و ندم چون حرفهاش به نظرم خ

 کهین شد بچه اش؟ این که خورد زمین نداشت همیا به سونی جالب بود که تا حاال توجهبرام

 کردم،ی ساعت در خدمت به قول خودش بچه اش بودم و بهش غذا دادم، باهاش باز5من 

 نکردم. امای نبودن و منم کار چندانی مهمیز چیی بردمش دستشویبراش کارتن گذاشتم و حت

 بچه اشمی برایه مثل دای خورد من شدم جلد؟ وقتین و اونم سهواا زمدم هلش دای که کمینهم

.ی نامادریشم میتی موقعین همچیهخوبم و تو 

یان گفت باعث شد که مامان و السا هم بی می بلند تری با صدایگه که دیی به حرفهایم توجهبی

 بستن بهم اشکشیراه کلمه بد و ب4 افروز چشمش به اونا افتاد بغض کرد و بعد یتو اتاق و وقت

در اومد.

 نگاه بهش کردم و رومو برگردوندم.یم نیه بازم

 در کاری بدم که زدن و پرت کردنیح کردم بهش توضی. سعیاد خواست کوتاه بی انگار نماما

نبود.

 فرستادمشیکم سمتش و بدون لبخند بدون حس گفتم: من پرتش نکردم فقط با دست برگشتم

عقب.
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ین؟ بود که پرت شد رو زمی چه جوریکمت ین حرص تر گفت: اپر

 نداشت.ی وگرنه دست من شتابین بود خورد زمیستاده پاش ایه: چون رو من

 نروی حرف نزن هینا بار بهت گفتم با ا10 با تشر گفت: یا بهم رفت و رو به سونی غره اچشم

ین که ای مگه خانواده نداری؟ بزننت خوب شد حاال کتک خوردی جورینکنارشون که آخر ا

 بزننت.یجور

 اش اثریه تو روحی بزنی جورین بچه رو ای کنی فکر نمی شعور نداریکم به من گفت: رو

ینم خواست باهاش بکنه ای تونه هر کاری می بعدا هر کسیگه نمیچی زاره و االن به تو هیم

ی؟ کنی رفتار میتیمها. مگه من مرده ام با بچه ام مثل یگه بهش نمیچیه

 تایر ساعته که نشستم کنارش از آب و غذا بگ5-4 ی؟ کنی می جورین دهن باز گفتم: چرا ابا

. دوینم گوشه بشیه اومدم تو حال خودم یقه. دو دقیشم و بردم خوب منم خسته میشدستشو

یمو گوشی که چه جوریدی دیدی؟ نگفتم خودت ندیچی کنه حرصم بده هی میساعته داره سع

ی نکن که من مجبور نشم از جلوی گفتی کلمه بهش میک خوب داد یگرفت داشت حرص م

.ین افته زمی تعادلش بهم بخوره و بی جورینخودم بزارمش کنار که بعد ا

ی چیفهمیدم نمیگه عمل کرد و باعث شد افروز منفجر بشه. دیش رو آتین حرفهام مثل بنزاین

ی روزیاد که که هنوز ازدواج نکرده بود و تو خونه بود. ی زمانیاد قبل افتادم ی سالهایاد یگهم

ی آتاریه خفن نبود ی دستگاه هاین ساله بودم و اون موقع که از ا13-12 ی دختر بچه یهکه 

یم کردم. افروز مشغول درس خوندن بود. وسط بازی می. منم با همون بازیکرو بود و مدهسا

 و ازم گرفت و گفت بده منی بازی بلند شد و اومد دسته یهو بودم یده حساس رسیکه به نقطه 

 کنم.ی خوام بازیم
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 که افروز به صورتمی بمونم اما با ضربه ایم بازی کردم از حقم دفاع کنم و پای شدت سعبه

 طرف ویه که بهم داد و پرتم کرد ی صورتم و بعد هلی رویعی شدن مای از جاریزد و حس

 اون بغض نکنم.ی تا حداقل جلویی مجبور شدم برم دستشوی بازیخودش نشست پا

 که رو صورتم روون شده بود و من با جفتیعی مایدم نگاه کردم دینه آی به صورتم تووقتی

 اومده بود.ینیم بود که از بیدست جلوشو گرفته بودم خون

 بودمیخته که حقم بود به ناحق کتک خورده بودم و خون ریزی دفاع از چی من چه ساده براو

 نبرده بودم.یش پیو اما بازم کار

 خواست ازش بپرسم من اون موقع پدر و مادر نداشتم؟ خانواده نداشتم؟ و چه طوری دلم مخیلی

 که دوستی و هر زوری خوای که می هر کاری تونستی میت که تو به حق بزرگتریشهم

یلی تونم خی بچه اش نمی برایدن اما من به حق خاله بودن و زحمت کشی به ما بگیدار

".ی؟ کمون خوشگل داری جفت ابرویه چشمات ی باالیزممحترمانه بهش بگم "عز

 پشمکن؟یه بقی اون بچه است؟ بچه ی فقط بچه ینکه او

 کرده بودم کهیر دفاع از حق و خورده شدن در راه حقم گین خودم در حال جنگ بودم و ببا

ینا از جاش بلند شد و مامان ایهو و یده که به هق هق رسیریزهمتوجه شدم افروز چنان اشک م

 و فقطیرون از خونه رفتن بیا و اونم شال و کله کرد و با سونیرنهم نتونستن جلوشو بگ

یه دنبالشون بره که شبونه تنها برنگردن خونه اشون و من موندم با دهن باز و ت تونسینآرم

یه و یره خواد بگی می خوب بلده حق ناحقش و از هر کیلی تونم بگم خیخواهر که به جرات م

سوال بزرگ که ....

"یرم؟ بگی حقم و از زندگید منم بایا"آ
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 بود اما کلیک. هوا هنوز تاریدم به صورتم کشی شالمو درست کردم و دستینه آجلوی

 بودن.یدارساختمون ب

 ازش بهیشد آخر هفته بود و مینکه بود اما به خاطر ایامبر امروز چهار شنبه و وفات پینکه ابا

 آورده بود مخصوصاا که چندیجان و زمان استراحت استفاده کرد همه رو به هیلتعنوان تعط

 ازیکی باغ یم آخر هفته رو برین داده بود که ایشنهاد آقا محمد به کل ساختمون پیشروز پ

 خانمیه چون مرضیگفتن و میدن خندی میز تو فشم. مردا خبر نداشتن اما خانمها رتاشدوس

 افتاده.ی سفرین همچیه و باغ و درخت کرده آقا محمد به فکر یل ویارو

یگفت خانم میه اگه االن مرضیشناخت بود و آقا محمد سر از پا نمیش آخر بارداری روزاتقریباا

 کردی مید براش کوسه صیانوس تا جنوب و خودش از اقیرفت کوسه کرده مطمئنن اون میارو

.یاوردو م

 کاریکی افته ی بی اگه اتفاقینکه خانم راحت بود ایه مرضیال چون شراره باهامون بود خاالنم

.یششبلد هست پ

 گرفته بودن و خلصه همهی هم که الزم بود مرخصیی داشت ول کرد و اونای هر کاری کهر

.یم شیبا هم قرار بود راه

.یرون بودم و آماده از اتاق زدم بیخته سه روز الزم داشتم و تو کوله رین که ایلی وساکل

 ویج بود. من اما هنوز گی زدن و هم همه ای بود همه با هم حرف می در خونه غلغله ادم

 بودم. صورتم پف کرده بود. صبح هریدار صبح بیکیهای تا نزدیشبمنگ خواب بودم چون د

 شستمش افاقه نکرد که نکرد.یخ با آب یچ

 پالتوم فرو کردم و ازیب همه ازدحام و سر و صدا دستهامو تو جین و کلفه از اخوابآلود

 و چشمهام و بستم.ین تو ماشیدمگوشه و کنار رد شدم و چپ
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.یدیم رسی کیم راه افتادی سوار شدن کیه بقی کنفهمیدم

 کنه. به زور چشمهام وی و صدام میده السا داره تند تند تکونم میدیم وقت به خودم اومدم دیه

باز کردم.

 بستم زود باش.یل همه رفتن تو ساختمون قندیگه: آرام پاشو دالسا

 و بایدم باال کشینیمو شد و رفت تو ساختمون. بیاده پین گفت و خودش زودتر از ماشاینو

 زمستون بود اما کم وینکه به اطراف انداختم. با ای شدم. نگاهیاده پین باز از ماشیمه نیچشمها

 بودن.یدا پیه برگ بلند تر از بقی لخت و بی درختهاش برگ داشتن و البه الشون درختهایشب

 بزرگ بودیباا به نظر باغش تقریدیم جور که من مین باغ جا شده بودن. ایاط تو حماشینهاکل 

 که وسط باغ ساخته بودن.یبرخلف ساختمون

 بود اما طولش...یاد طبقه که عرضش زیه ساختمون یه

 در کفشهاموی کوتاه ساختمون باال رفتم و از رو تراس نسبتاا خوبش گذشتم و جلوی پله هااز

ی که مرتب و نامرتب دم در افتاده بودن و در چوبییدر آوردم و گذاشتم کنار انبوه کفشها

بزرگ و باز کردم و وارد شدم.

 لحظه به خودمیک ی آدم بلند شد. برای صحبت کلی سر و صدای محض وارد شدنم صدابه

یشیش گرمای یله در بسته که وسی فضایه و باغ بود. یرون خونه سرد تر از بی. تویدملرز

خاموش بود.

 بود جمع شده بودنیوار دی که سمت راست گوشه ی دور بخاریه همسای و چند تا از مردابابا

 کردن روشنش کنن.ی میو سع
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 امکاناتش خوب باشه.یومد فاصله به نظر مین اپن بود که از ای آشپزخونه یه چپ سمت

 ما وی بود که فکر کنم کل خانواده یل اما راحت وسط هال نسبتا بزرگ ویمی دست مبل قدیه

 نشستن.ی مین رو زمید بایه داد و بقی و جا مین بانو و بابا حسیزبه همراه عز

یی راهرو بود که به اتاقها و دستشویه به سمت راست ی کمی در ورودی هال رو به روانتهای

حمام راه داشت.

.یستادم تو صف وا مید رفتن بایی دستشوی روز برا3 ام گرفته بود که از حاال به مدت غصه

 ساختمون هست و هر وقت اوضاعیرون هم بیی دستشویهالبته بعداا شراره کشف کرد که 

.یه پناه برد به اون خارجیشد توالته اشغال بود مین شد و ایاضطرار

 تا اتاق که دوتاشون بزرگ بودن و خانمها اشغالش کردن و قرار بود شبم همون جا رو همسه

 تایون داده بودن بدنش به آقایت بود و خانمها رضایکتر کوچی اتاق که کمیهرو هم بخوابن و 

.یدن خوابی هم شب و توش بخوابن و اضافاتم تو هال می چند نفریه توش بزارن و یلشونووسا

 هال رفتنی بعد از روشن کردن بخارینا بود که بابا ایکی کوچی های اتاق بزرگها بخارتوی

 که آقا محمد آورده بود گرمی برقیتر هیه نداشت و با ی که بخاریونمسراغشون و اتاق آقا

کردن.

ید پری که از سرما میی ساعت من با حفظ سمت پالتو پوش جمع شده تو خودم با چشمهایک تا

هن توی که با وجود سرمای مشنگی شده بودم به دخترایرهخ  اتاقی استخون منجمد ک

.یدن چرخی و بافت میورلباسهاشونو عوض کرده بودن و با همون پل

 سرماین ای االن تویفهمیدم نمیقتا رفتم. حقی بهشون می اساسی چشم غره یه جون داشتم اگه

 و عناصریبینیمشون و هر روز میم کنی می زندگیم که مدتهاست باهاشون داریی آدمهاینب
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یش آرایقتاا دارن حقینا نامزد و ایا خودمونن ی برادرایا بچه ان یلی خیا ینشونه که بیذکور

 واجبه؟یلی کردن رژ خجدیدکردن و ت

یدیدم کردم حتماا لبهامو می به خودم نگاه مینه داد و تو آی سرما اجازه مین قدرت داشتم و ااگه

 شده.یدکه از سرما سف

یه سایگه تو رگهامون الزم باشه اما دیان نشون دادن خون در حال جری رژ برایکم حاال شاید

 نوبره.یملو ر

 که نشستهیی مرده ها رو نداشته باشم تو همون جای یافه قیادی دخترا زین کنار اینکه ابرای

 شده بود محبت کردم و لبهامو جمع کردم تو دهنم و شروعیچیده که دورم پییبودم و دستها

 قرمز شن.یکردم به گاز گرفتنشون تا کم

 حرکتمین ایه که متعجب یدا لحظه چشمم افتاد به آیه گرفتم که تو ی تند تند لبهامو گاز مداشتم

 کرد.ینگاه م

 هم بهیگه بار دیه فرم و حالت ین چشمها... با این رفت. ایادم لحظه زمان و مکان یک برای

 آدمین تو فرم و حالت مال ایاد شده بود اما اون چشمها با وجود تشابه زیره حرکت من خینا

نبود.

 روز دور از ذهنمیه ی تا خاطره یدم کشی و بستم و لبهامو جمع کردم و نفس آرومچشمهام

خارج بشه.

.یشه میده به لبهام کشیزی حال پس زدن خاطراتم بودم که حس کردم چدر

 رو لبهام.یکشه رژ دستش گرفته و داره نرم میه یدا آیدم باز کردم و دچشمهامو
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یری لبات و گاز بگی جورین زد و گفت: آرام جون ای کنم لبخندی متعجب نگاش مید دوقتی

هب لو می و ترک میشن هوا خشک مین ایتو  کوچولو رنگیه زنم که هم ی خورن برات ل

 خشک نشن.ینکه هم ایرهبگ

.یه خانواده ارثین تو ای همه محبتش لبخند زدم. مهربونین به ایار اختبی

 که تو خونه بودنیادی زیت اتاقها و هال و جمعی ساعت به خاطر روشن شدن بخاریک بعد 

 گرم موندنمی که برای ایله وار در اومد و منم تونستم از پیلباالخره ساختمون از حالت قند

 زانو عوض کردم و رفتم تویک ژاکت بافت تا نزدیه و پالتومو با یامدرست کرده بودم در ب

 خانمها تا صبحونه رو آماده کنن.ی یه بقمکآشپزخونه ک

 خوردن و وقت غذای گوله جا تو هم لول میه آدم تو ی جور مسافرتها. کلین خوب بود اانقده

 ویم خواد بخوری تا دلمون میم تونی میلته کنن و چون تعطی تو چنته دارن و رو میهر چ

.ی شی که بگه بسه کمتر بخور چاق میست نیکس

 به شدت سردیرون که بیی اما خوب از اونجایشه که هضم میم کنی میت معموال انقدر فعالچون

ی خارج از ساختمون و نداشت. همه تو خود خونه کار مید شدیت حس و حال فعالیبود کس

 حرفیکم خوردن ی غذا مینشستن بودن. میده وقت نخوابیچکردن. باباها که انگار تا حاال ه

دن.ی خوابی میزدنم

 تویرون ساعت بیم زدن در حد نی حرف میکم خوردن ی مینا و ایی چایشدن میداردوباره ب

.یدن خوابی میومدن زدن دوباره میباغ قدم م

 و بهیومدن میم کنی دسته جمعی بازیه یم خواستی مینکه بودن مگر ایرون بیشتر پسرا باما

.یشدنماها ملحق م

 بودن همون دور و اطراف بودن و مشغولیده نافشونو با آشپزخونه بریشه هم که همخانمها

غذا درست کردن و صحبت کردن.
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 حرفهاشونمیشتر. نصف بیزدن سره حرف میک اتاق جمع شده بودن و یه ی هم همه تودخترا

.یشنون که میه کردن که انگار بار اولی رفتار می بود اما همه جوریتکرار

 قبلمون گذشت.ی خاطرات مسافرتهایادآوری هم به بیشتر

 ازیرفتم میرون هر باز که از اتاق بیشدم بود اگه مجبور نمی خوب بود و اوقات خوبیز چهمه

 خوام کهی برخورد کنم تا بفهمه نمید بای چه جوریگه دیدونستم نمیقتاا فرار کنم. حقیدست مهد

ید تهدیشد مامان آخر حرفها که خسته میومد میش که هر بار بحث ازدواج پینبهم توجه کنه. هم

 بد بودی کافی و خلص" به اندازه ی "انقده بمون که آخرش تو رو بدم به مهدیگفت و ممیکرد

 مجبور بودم هرینم همی. برایکرد بخواد بهم توجه کنه فقط اوضاع و بدتر میه بقی جلوینکهو ا

 و دنبال خودم بکشم.یکی یرمجا که م

 وقت بود گمش کرده بودم.یلی داشتم که خی مدتها حس آرامشبعد

 کردم بهش فکری می قلبم بود و سعی که اون ته مهایز ریجان هیه دلهره و یه آرامش با این

 شده بود.ینکنم قاط

یرفتیم میم خوردی تکون میعنی. یدیم خوابیاری موقع خواب به خاطر کم بودن فضا همه خشب

.یکیتو شکم و صورت 

 برن که نصف شب بساط لگد بازارییهاشونو خواب شراره همه رو به صف کرد که دستشوقبل

.یمنداشته باش

 و تو هم تو هم بودن بچه هایکی خواست از جاش بلند بشه به خاطر تاری که می هر کچون

 هفتین و بتونه به سلمت از ایوفته نی ایگه رو سر کس دیا لگد نکنه ی کسیمحال بود رو پا
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 تا صبح من تایی دستشویت اضطراب ممنوعین برسه و به خاطر همییخان بگذره و به دستشو

.یدم دیی و تا صبح خواب دستشویچیدم پمخود صبح به خود

. هر چندیم به بدن زدی جوجه کباب حسابیه و یم ناهار بساط کباب درست کردی دوم براروز

یین غذا پایزاشت تو گلوم بود که نمیزی چیه بدون برنج خوردم. ی جوجه یکه تا ت4من فقط 

 تا سر حلقم ویاد می کردم مواد مذابش هی که حس مید کشی تو شکمم شعله می آتشفشانیهبره. 

ن.یی پایرهم

 دلهره امین که تو آروم نگه داشتن صورتم دارم اما بازم ای سعی کردم با همه یخودم حس م

تو صورتم نمود داره.

 از خوردن ناهار و جمع کردن و شستن ظرفها مامان باباها رفتن تو اتاقها که بخوابن. حاالبعد

 خودشون بود. چون من که به شخصه هر بار از دم اتاق مادرا ردی حرف بزنن پایابخوابن 

 پچ پچ و خنده اشون بلند بود.ی صدایشدیمم

 کردن.ی باباها فقط خروپف ماما

 کننی پوچ بازیا سر و صدا گل ی کردن بی می جا و سعیه و پسرا هم جمع شده بودن دخترا

.یشد بلند میکیشون ی و خنده یغ اعتراض و جی صدایاما هر از چند گاه

 کردن و اونا هم کهی هر بار مچ دخترا رو باز می ایوه به چه شی چه جوریدونم نمپسرا

 کردن بهشون بقبولونن کهی می سعیغ و ویغ باختن با جی خوردن چون داشتن میحرص م

 کنن.یدارن تقلب م

ی و البته با اجازه یم رو گرفته بودیدا لب تاپ آیتا تربی بین و شراره و السا هم مثل امن

 وسط شراره و الساین. ایم کردی و روش میر زیم عکسها و داشتیل تو فایمخودش رفته بود

 کردن.یمدام اظهار نظرم م
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هس تو آلبوم گرفته بودن. مژگان خانمی که ظاهراا از رویهاشون به عکس بچگیم بودرسیده  عک

 بچه ها رو بغل کرده بودن کهین ای عشقیه با ی جوون و خندون تو هر عکسیرضایو آقا عل

نگو.

 آدم لبخند بزنه.یشد باعث میدنشون داشت. فقط دیرینی شی مزه عکسهاشون

 تخسی یافه پر پشت و بلند و قی بود از موهایدین آیهای بچگی عکسها بود که برای سریه

.یه مال کی عکس بچگین ای بفهمی تونستی تو عکس کامل میپسر بچه 

 گوشه نشسته بودن و حرفیه که آروم ی و پژمانیدین به آی سرمو بلند کردم و نگاهیار اختبی

 زدن انداختم. دوباره به عکسها نگاه کردم.یم

یه بود که با یدین. چند تا عکس پشت سر هم از آیا رو تو شمال گرفته بودن کنار درعکسها

 بود.ی مشغول جمع کردن گوش ماهیا آب و ی تویا و یستاده ایا نشسته یا کنار ساحل یوما

 لحظه هر سهیک ی برایدنش که با دی. عکسی دکمه رو فشار داد و رفت عکس بعدالسا

.یم هنگ کردییمونتا

یز آنالی چشمها گرد و باز و صورتها متفکر شد برایتور ها همه جلو رفت به سمت مونکله

 بود.یده عکس به ذهنمون رسیدن که با دی حدسیید عکس و تایقدق

 شد دهنا جمع شد و صورتها سرخ.یده کله ها عقب کشیم مطمئن شدینکه از ابعد

.ید از دهنم پریار اختبی

....ی نازی: آخــــــــــمن
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یر بود که باعث شد السا و شراره نتونن خودشون و کنترل کنن و پق بزنن زی جورصدام

 و پژمان هم دست ازیدین آی رو به ما جلب کرد حتیه موقع توجه بقی بی خنده ینخنده. هم

 سوال بود.یه همه اشون ی کردن و تو چهره یحرف زدن برداشتن و با تعجب به ما نگاه م

 شده؟ی-: چ

ی بی خنده ین منشا اینه جلو و سمت لب تاپ تا ببید و متعاقب اون خودشو کشید پرسیدا آاینو

.یهموقع السا و شراره چ

 بهیدا آینکه ضربدر عکس و زد و شراره هم قبل از ای دکمه یع السا به خودش اومد و سریهو

ال تابلویعلب تاپ برسه سر یزی با هول گفتن: چیی در لب تاپ و بست و تند و به شکل کام

 گفت خنده امون گرفت.یزی چیه آرام یستن

 بگم گفتم: من فقطید بای االن چینکه شدن و منم مبهوت از ایره بعد هر سه منتظر به من خو

.ی نازیگفتم آخ

ی که باعث شد السا و شراره سرخ و کبود بشن حتی صدام همون لحن و داشت همون لحنهنوز

 بار دوم.یبرا

 قرار گرفتم و دلم غنج رفته.یر اون عکس تحت تاثیدن بود به شدت با دیدا پدقیقاا

 که رو بهیک کوچیوی مایه لخت و ی پرپشت و بلند با بدنی با موهایک کوچیدین از آعکسی

 کرده و ....یری. به شدت تمرکز کرده و هدف گیداست پیمرخش از نی و کمیستاده ایادر

 بایدین که سالها قبل آیعیه خزر شمال به خاطر مایای آب دری هزارم درصد آلودگیک مطمئنن

 بود.یده آب پاشیتمرکز تو
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 و عکسش بامزه بود. صورت تخس اما مصممش.یمرخ چقدر نمو

 رفتن.یرون و پژمان که از جاشون بلند شدن و از ساختمون بیدین شد به آیده کشنگاهم

 شد.ی برگشت سر جاش و مشغول بازآیدا

یم از االن تا نیی رفت دستوین آرمین. السا با اخم گفت: باه ایی بلند شد و رفت دستشوآرمین

 اشغاله.ییساعت دستشو

.یم بودیدا لب تاپ آی عکسهایدن بعد همچنان در حال دی یقه دقده

ی که مشغول بازیی به بچه های. نگاهی به در ورودی پر انداختم. نگاهیی به دستشونگاهی

بودن.

 شد.یده دادم و از جام بلند شدم. نگاه السا و شراره به دنبالم کشین امو به زمتکیه

.یی دستشویرم گفتم: میز کلمه ریک تو

یام؟ باهات بی خوای: مشراره

.ین. همه مشغول بازیرم خواد خودم می هوا؟ نمین کردم و گفتم: تو ااخمی

 بود که حواسش به ما نبود.ی منظورم به مهددقیقاا

.یچید پینیم سرد تو بی اومدم. هوایرون و از ساختمون بیدم تو اتاق و پالتومو گرفتم و پوشرفتم

 هام راه دادم.یه و سرما رو تو ریدم کشیقی پالتوم فرو بردم و نفس عمیبدستهامو تو ج
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یی رفتم سمت چپ اما حس دستشوی مید بایی رفتن به دستشوی به اطراف انداختم. برانگاهی

.یرون تنها باشم و از خونه بزنم بی خواستم کمی نداشتم فقط میاد بود از اولم زیدهپر

 باغ.ی درختهاین سمت راست و رفتم بپیچیدم

ی درختها صداین از بید طول نکشیاد غرق شدم اما زیی قدم زدم و تو سکوت و تنهاکمی

 بدم.یص شدم تونستم صداها رو از هم تشخیق که دقی. کمیومدصحبت م

 مهار کردنش داشته باشم بهی برای تلشینکه گل کرده بود و بدون ایم زمان فضولین بدترتو

 شدم.یدهسمت صداها کش

.ی خوای می چیدونی خودتم نمی ایوونه: به خدا تو دپژمان

.یشه نمی ولیدونم: مآیدین

ال تو دیستاده ایی بهشون بود تو جاچشمهام  بودن. پژمان پشتش به من بود ویدم بودم که کام

.ینم تونستم ببی رخش و میم داده بود به درخت و نیه تکیدینآ

یشه؟ پر حرص گفت: چرا نمپژمان

.یدونی: خودت مآیدین

 کنه.ی تر گفت: به خدا درک میم ملپژمان

.یفهمی تکون داد و گفت: تو نمی سرآیدین
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 و گفت: خوب داداش من تو بگو تا منم بفهمم.ید تو موهاش کشی تر دستی بار عصبین اپژمان

 اش و از درخت گرفت ویه تکی جمع شد فکش منقبض شد، پر حرص و عصبیدن آصورت

 و حرص محویت اون عصبانی همه یهو شد و یرهبرگشت سمت پژمان و با توپ پر بهش خ

 کنه و ردی که باعث شد پژمان هم مکثی نگاه متعجب و ناباور داد. جوریهشد و جاش و به 

 بشه به من.یره و خپشت و برگرده به یره و بگیدیننگاه آ

 دو نگاهشون به من بود. به خودم اومدم.هر

 رس نگاهشون تمام قدیر در تیقاا اومدم و دقیرون درختها بین از بی و چه جوری کنفهمیدم

 کنن کهی بحث می و در مورد چیگن می. اونقدر مشتاق و کنجکاو بودم که بفهمم چیستادما

.یستادم و کجا ای چه جوریدمنفهم

 در گردش بود.یدین من و آین پژمان بی داشت. چشمهای نگاه ازم بر نمآیدین

...یره کردم. خی شدنش بود که بهش نگاه میدار بار بعد از بین اولی براشاید

....یشه بردارم خطاب به پژمان گفتم: پژمان جان میدین چشم از آینکه ابدون

ی می چید نبود ادامه اش و بگم الزم نبود جمله ام و کامل کنم از همون پژمان جان فهمالزم

.یگم میخوام، چ

ی؟ تکون داد و آروم گفت: مطمئنسری

 انداخت و بهیدین به آی نگاهیه گفت و دوباره ی باشه ایه آره تکون دادم. ی به نشونه سری

سمتم قدم برداشت و از کنارم گذشت و .... تنهامون گذاشت...

 بگم... از کجا شروع کنم...ی چنمیدونستم
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 ابروهام بهی کردم و کمی تو هم قلب کردم. سرمو به اطراف چرخوندم. منو مندستهامو

خاطر تمرکز تو هم رفت.

 صاف کردم و زبون باز کردم.گلومو

 ساعت با5 اومده بودن خونه امون... که بمونن... حدود یا افروز و سونیش: چند شب پمن

 خواستم تنها باشم... اما خوابشی منم مید خوابی مید کردم و تر و خشکش کردم. بای بازیاسون

 کنه... با من..ی خواست بازی خواست تنها باشه.... می... نمیومدنم

 نداره انگشت گذاشت رو نقطه ضعفم و ...یده فاید حرف زد آخرم دی جلوم هاومد

 با دست هولش دادم. آروم بود وی چرخوندم و گفتم: کمی لبم و به دندون گرفتم. سری گوشه

 داد کرد و بدونی داد و بی... افروز اومد و کلین عمد... تعادلش بهم خورد و افتاد زمیرغ

 خواست گفت و آخرم بای ساعت انجام داده بودم توجه کنه هر چ5 ین که تو ایی به کارهاینکها

 برگشت خونه اشون.یاسون

 نگفت...یزی کرد اما چیه نگفت، موقع رفتن گریزی خودشه اما چیر دونست تقصی مسونیا

....ید از حق دخترش دفاع کرد اما حق منو ندمادرش

یه کرد ی فکر مید شایه؟ منظورم چیفهمید نمید شدم تو چشمهاش... شایره چرخوندمو خسرمو

درد و دل ساده است...

 بهونه...ی حرف زدن ساده ... بین ای گفتم: دلم تنگ شده بود براآروم
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 خوام از حقم، ازی شد، فکم منقبض شد، مصمم نگاش کردم و گفتم: امروز میشتر باخمهام

 کنن امایی تونن نظر بدن، راهنمای اطراف می کنم حقمه دفاع کنم. آدمهای که فکر میزیچ

 منه، مال منه، حقه منه.ی زندگینا

ین ای همه ی. بگی خوای می که بگیه دارم، فقط کافیاز کلمه از طرف تو نیک من فقط به االن

 اون شعریام، اون تلفنها و حرفها، اون پی همه یست، نیال خیست که من دارم توهم نییحس ها

.یش قشنگ بود برام نفرستادینکه تنها به خاطر ای که بگیه.. فقط کاف

... فقط بگو...یش... به خاطر خودم فرستادبگو

.یست مهم نیچی. هیست که اوضاع خوب نیست مهم نبرام

 به دندون گرفتم و آروم تر گفتم: فقط بگو...لبمو

ی اش ثابت شد، ابروهاش تو هم گره خورد دستهاش... دستهاش مشت شد و وقتیره خنگاه

 شلوارش.یب فرو برد تو جیدنگاهم و روشون د

ی که داریی هم در مورد حسهایچی ندارم که بگم. هیزی زده گفت: من چیخ سرد و جدی،

.ی بکنیی فکراین همچیه ساده ی تا تلفن و احوال پرس4 به خاطر یکردم. واقعاا فکر نمیدونمنم

 باال رفت. لبهام فشرده وی شد و به فرم ناراحتیک جمع شدم از هم باز شد. به هم نزدابروهای

 و چنگ زده شد.ید. قلبم لرزیدچونه ام لرز

 ؟ی ایاره از کدوم ستو

 ؟ی از کدوم ستاره اتو
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ی ایشه با نگاه شکه

ی؟ جنس سنگ خاره ااز

 بود.یاد زیلی. فشارشون خین سخت بود و سنگحرفهاش

 دلتی هر چی تونی... می بگی تونی کردم محکم باشه گفتم: می می که کماکان سعیی صدابا

یه. من نه ی سوال ببریر شعورم و زیتونی اما نمی و منو به اشتباه بندازی خواد انکار کنیم

 نابالغ.ی بچه یه ساله ام نه 14دختر 

 شناسه.ی دختر کامل و بالغم که خودشو... تو رو خوب میه من

 نوجوون رفتار کردم.یه در خونه بارها از خودم متنفر شدم که چرا مثل ی اون روز جلوبعد

یدون کردم و انقدر به احساساتم می کردم چرا بچگیبارها خودمو شماتت کردم که چرا خام

دادم.

 مهم نبود...یچی... هیدمت دی اون جوری وقتی، افتادی در خونه اتون وقتی اون روز جلواما

 بکنن....ی ممکنه چه فکرینکه ها... نه ایهنه من .... نه همسا

ی نمینه قلبش تو سیگه بودم که دی و من... آدمی بودین که دراز کش اونجا رو زمی مهم بودتو

 وینه که رو زمی شد به کسی منتهیش زندگی و همه یستاد شد و ایک تاریکدفعه یاشزد. دن

چشمهاش بسته است.

 قدم جلو گذاشتم.یه کردم، بغض کردم، ناراحت نگاش کردم و اخم
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. دعا کردمی بشیدار گفتم: من مدتها پشت اون در بسته منتظر نشستم... منتظر نشستم تا بمحکم

 اما منی... چشمهات و باز کردی شدیدار. بیو از خدا خواستم... که خوابت تموم شه و بلند ش

هنوز منتظر بودم.

 خواستم.ی منم نمینی منو ببی خواستی نممیدونم

 و مدتها خواب. به خاطری بودیض مرینکه تکون دادم و گفتم: نه به خاطر این به طرفسری

.یشناختم که می نبودیدینی آینکها

. بلند... پا بر جا و استوار. صبر کردم... نگات نکردمی... رفتم و منتظر شدم تا خودت بشرفتم

 نگات کنم و بهت بگم ...ی که دوباره خودت شدی روزین همچیهتا بتونم تو 

....ییدم تایه اومدم.... فقط منتظر یش پینجا.... من تا ایدین زدم تو چشمهاش و گفتم: آزل

 بزن چیزي بگوحرفي

 عشق پاییزي بگواز

 آتشي كه با نگاتاز

 من مي افروزي بگودر

 سوختنم از ساختنماز

 تو همیشه باختنمبا

 عشق تو گداختنمدر
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 عشق هر روزي بگواز

. متاسفم کهیست در کار نییدی تایچ کرد فکش و رو هم فشار داد و باز هم سرد گفت: هاخم

 ندارم.ی که براشون جوابیشتره و تاسفم بی حرفها رو بزنین ایمجبور شد

 کردم که باعثی اگه کارید و ندارم و واقعاا ببخشید که شما بهم داری خانم... من اون حسآرام

.ید افتیشد به اشتباه ب

 زدم. لبهام و به دندون گرفتم.ی کردم و ناراحت لبخند کجاخم

 تو نمونده چاره ايبا

 قلب پاره پاره ايجز

 خبر از پیاده ايبي

 هنوز سواره اياگه

 به آسمون کردم. دستهامو مشت کردم.نگاهی

ی دروغه پا پس بکشم. دستهایدونستم که می کلمه حرف4 همه وقت منتظر نبودم که با ین امن

یی جایه منه اما ی که به ظاهر تو چشمهای... فک منقبض شده اش.. نگاهیبشمشت شده تو ج

...یکنه میز باهام پرهی که از تماس چشمی کنه. آدمیپشت سرمو نگاه م

.یگه که داره دروغ میداد و همه نشون مهمه
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ی خوبی تلشمم بکنم... بنده ین اما تنها راهه. بزار آخریست درست نیدونم منو ببخش... مخدایا

...یدم بهت قول میشمم

 حرف بود. بدون پلک زدن. قدم جلو گذاشتم.یا دنیه که توش ی به چشمهاش... با نگاهخیره

 قدم...یک

 قدم....دو

...یستادم اینه به سینه به روش سرو

 تو چشمهام نگاه کرد. دست راستمو باالیقتاا بار حقین آورد و ایین از حرکتم سرش و پامتعجب

.یمش زخیوربردم و آروم گذاشتم رو پل

یدا... گوشت و پوست و خون و لباسها باز هم حرکت کوبش وار قلبش پیه همه الین پس ااز

بود...

 چقدر تند....و

...ی تر از هر زمانتند

 شدم.یک متعجب و گرد و مات شده اش نزدی توجه به چشمهای پام بلند شدم. بی پنجه رو

 و بستم.چشمهام

1001....
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1002....

1003....

 پام فرود اومدم.ی فاصله گرفتم و رو پاشنه ازش

.یگه وار دروغ نمیوانه کوبش دین قلب... ااین

 بزنه؟یدین هم هست که بتونه تند تر از قلب االن آقلبی

. دو قدم عقب رفتم....یدم کشیین پادستمو

 و فراموش کرده بود.یدن که انگار نفس کشی مات مونده و آدمی زدم تو چشمهازل

ی حسیچ هی بگی تونی نگاش کردم و گفتم: بازم میزد میاد که هزاران حرف و فریی چشمهابا

 نبود؟یچی... هین نبود... ایچی تمام اون روزا... هی؟ندار

 بود... ناباور مثل مسخ شده ها دستش و باال آورد و گذاشت رو لبهاش و مات نگام کرد.مبهوت

 تکرار کرد...ی طوطیه بود.... اما مثل گیج

 نبود...یچی-: ه

ی قلب منو چلوند. خونهاش و تا قطره یوه می مادر بزرگم به جایری گیوه دستگاه آبمدوباره

آخر خارج کرد.

... احساسم منجمد شد...یخ بدنم
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 كدوم ستاره اي؟نور

 با نگاه شیشه ايكه

 جنس سنگ خاره اياز

 اش گرفتم و در آخریده که به خاطر احساسم نادی غروری غم... همه ی درد.. همه ی همه

 اشک...ی قطره یه مزخرفش غم شد.. درد شد.. آه شد و شد... ی فداکارین ایهمه 

 خشکم...یشه همی قطره اشک و حلقه شد تو چشمهایه شد

....ید نباریش فرهاد و سر خونی که براچشمهایی

...ید نباریمارستان رو تخت بی بابای که براچشمهایی

 کنه ...یسش نتونست خیچکی که هچشمهایی

یسش و خی داد... ابریم و به زندگی که گرمی زمستون... آدمی بسته یخ ی هوایه االن... تو اما

کرده بود...

 کهیدم و ازش گرفتم و چرخیسم توانم نگاه خین و بهم فشردم و در هم شکسته با آخرلبهام

برم...

 ... برم...که

 هارا گفته امناگفته
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 پر از شنیدنمحاال

 حرف تازه تر بزنیه

 بیاي به دیدنمخواستي

... دهنش به تعجب باز شد... نگاهش ناباور شد...ید چشمهام و دیسی .... خید و دنگاهم

صورتش نگران و قلبش...

...ید کنم قلبش باالخره تپفکر

.یز قطره اشکم نریه ی نکن... حتیه ملتمس گفت: گری بلندی صدابا

 آخه مگه منهی. لعنتی نکردیه کس گریچ هی زد: تو برایاد بار بلند تر فرین شد و اعصبی

ی؟ کنی کارو مین دارم؟ چرا ایاحمق چه ارزش

.یدونی بود اما اشکهاش رون نبود گفتم: خودت میس که خیی سمتش. با چشمهاچرخیدم

 ویدونم مینکه. اینه هم همی و با بغض گفت: بدبختیشونیش دستشو محکم کوبوند رو پکف

 که خودمی که خودم کردم. حسی کنم به خاطر کاری مین بار خودم و نفر1000 یروز

 تویدم کردم و سرک کشیله خودم اومدم و پی کردی میتو زندگیبوجودش آوردم. تو داشت

 و...یختم و بهم رت و مجبورت کردم و آرامشیتزندگ

...ی وسط حرفش و گفتم: و آرومم کردپریدم
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...یدی... تو آرامش می گفت: تو آرامی تریم ملی شد و با صدایره شد... به چشمهام خآروم

... من فقط شنونده ام..یدممن فقط گوش م

 وقت نداشتم...یچ که من هی زدم و گفتم: شنونده ای و پر بغضیک کوچلبخند

 من باشم...ید... اما نبای داشته باشید و گفت: باید به موهاش کشدستی

...ی خوام تو باشی قدم جلو رفتم و گفتم: اما من میه

ی... بزار بیشه... نمیشه... نمیتونم کرد ... دستهاش و مشت کرد... آروم آروم گفت: نماخم

..یم. بزار فراموش کنیم شیالخ

 بود...ی کافیمت نگاش کردم. ملی اخمهام باز شد. بغضم فراموش شد صاف و جدعصبی

یم بگیم که کوکش کنیه دل آدم اسباب بازیم؟ شیال خی چرا بیشه؟ تحکم گفتم: چرا؟ چرا نمبا

 خوام؟ی نمی؟ فراموش کنید فراموش کنم؟ چرا تو باید بده؟ چرا من بایکی خوبه اون یکی ینا

 تو دلت... بگو و خلصمونی تو دهنت نگهش داری خوای میبگو خودتو راحت کن. تا ک

.....نوکن... هر دومو

 از صورت کبود شدهیتونستم مینو سخت... ایلی و بست. با خودش در جنگ بود... خچشمهاش

اش بفهمم....

 خار شد و رفت تو قلبم.ی نه تکون داد که بدجوری به نشونه سری

 شدم، سرد شدم.تلخ
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 ترسم.ی گفتم: بگو عرضه اشو ندارم بگو میش تلخ و با نید باری که ازش انزجار می لحنبا

.یدی انجامش می خودت داریال که به خی مزخرفی فداکارینبگو جراتش و ندارم. متنفرم از ا

 و برگشتم که برم و تنهاش بزارم.یدم کلمم رو پاهام چرخی تلخی حرصم با همهی همه با

 و....یزد میاد و که تو دلش بود و تو صورتش فری حسیاره به زبون بیتونست نمی که حتآدمی

 پنجه هاشین شد و چرخونده شدم و بازوهام قفل شد بیده خواستم قدم از قدم بردارم دستم کشتا

ی می بگم؟ چی خوای می گفت: چی صورتم آورد و پر بغض و عصبیکو صورتش و نزد

 بگم تو ساده و ساکت منو بهینمت؟ خواد هر روز ببیتونم بگم؟ بگم دوست دارم؟ بگم دلم م

ی کردم هر چی هر کارینکه با تو آروم شده... ایام دنینکه ای؟ کردابسته.. ویخودت عادت داد

 کنم؟یکتو چنته داشتم رو کردم تا خودمو بهت نزد

یرون از تو ذهنم بیدمت دیه ثانیک ی که پرده کنار رفت و برای از همون روز عروساینکه

....ی نرفتیرون بی؟نرفت

 آرومتر شد.صدش

 حالتهاتی حرکاتت به همه ی شدم به همه یز ری و چه جوری که کیدم خودمم نفهمینکه-: ا

یشناسم؟ که االن تو رو از خودتم بهتر میجور

ی؟ رو بشنوینا ای خوامی

 مواظبتم...یشه چشمم دنبالته؟ همیشه نگرانتم.... همیشه بگم همکه
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 ویشد رفت و باز می تو هم می که هیی تکون داد و با اخمهای زد و سری پوزخندعصبی

 کهیی کنم مواظبت باشم... وقتهای می گفت: نه بهتره بگم سعیشد که مدام رو هم فشرده مییلبها

 چشمم دنبالته...یستم خواب نی نگرانتم... وقتیدارمب

.یکرد و کلماتش و پر حرص تر ادا میشد میشتر پنجه هاش رو بازوهام هر لحظه بفشار

.یاده زیلی خیکنه که تحمل می کردم که فشاری مدرک

 تو نگاهم و زل زدم بهش و اونقدر نگاه کردم تایختم شدم. آرامش گرفتم و همه اش و رآروم

تونستم چشمهاش و تو نگاهم ثابت کنم.

 چهیداری بی باشم... با تو.. چه وقتیخوام. من میرم بگیمی... بزار خودم تصمیدین گفتم: آآروم

...ی خوابیوقت

 تو موهاش و بعد روی دستی قدم عقب رفت. عصبیه زد و بازوهامو ول کرد و پوزخندی

 اش و به کمرش زد و شروع کرد به چپ و راست قدمیگه و دست دیدصورتش و گردنش کش

رو رفتن.

 همی کاریت... مأموریرم من مسافرت نمی؟ حرف و بزنین ای تونی گفت: چه طور معصبی

 گردم.ی بر می و کیرم می که بدونم کیستمن

یر خبر... غی جام کنارتم اما خواب... اما بین همیرم نمیی فرق داره. من جایلی من خاوضاع

...یم با هم باشیا تونم بگم بی... چه طور میارهوش

 کهیی.. موقع هایدارم که من بیی وقتهایم رفت... با هم باشیادم و ی نکته ایه ید ببخشآهان

.یارم و هوشیستمخواب ن

544



goldjar.blogfa.com

...یدارم بی خوابم و کی می کیدونم من نمیگه دیز چیه

یدم االن خوابید شم. شایدار چقدر طول بکشه که بیا خوابم ببره... ی کیگه دی دفعه یست نمعلوم

 سال گذشته باشه.20 شدم یدار که بید بعیو دفعه 

 ازتی شد بهم. آروم تر گفت: واقعاا انتظار داریره آورد و دوباره خیین. دستهاش و پاایستاد

...یست هم نی... از خود گذشتگیست نی فداکارین بخوام؟ آرام... اینوا

...یتهاست واقعیدن داین

 قرارهی کیدونم نمی خوام... که وقتی که من چقدر با تو آرومم که چقدر تو رو میست نمهم

ی تو روزاییدوباره بخوابم دوست دارم با تو حرف بزنم و کنار تو باشم.... که برام الال

.یداریب

 ندارم....ی عادی زندگیه که من ینه... مهم ایست مهم ناینا

...یست من نرمال نحال

... متاسفم که باعث شدم آرامشت بهم بخوره.متاسفم

 اما منمیزد حرف می منطقید کردم. شای کدوم از حرفهاش و درک نمیچ کردم هی نمدرک

 اما مزخرفه.یقی حقید حرفهاش شایگفت منطق من بود که بهم مین داشتم و ایمنطق

.یره خواب بتونه جلوشو بگیه که یست نیزی که من دارم چی حساینکه

 خوامی. من میرم بگیم خودم تصمیزاری. چرا نمیست من مهم نی جلو رفتم و گفتم: برادوباره

 مونم...ی... منتظر میدی که خوبه... اگه خوابی بودیدارباشم... با تو.... اگه ب
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 کنم تای و رو میر... اما اگه شده همه جا رو زیدونن... دکترا هم نمیه چیماریت بیدونم نممن

یی... جا نزن... نزار حس کنم دارم تنهایار... فقط تا اون موقع طاقت بیهبفهمم راه درمانش چ

 کنم.یتلش م

 شد به چشمهام...یره حرف بود خیا دنیه که توش یی چشمهابا

 من و منطقم و استقامتم کم آورده بود...ین آورده بود... بکم

...ینم و تو چشمهاش ببید امیتونستم تونستم شاد باشم... چون می تونستم لبخند بزنم... ممی

 نشه.یدار کرد هر لحظه ممکنه بخوابه و بی فکر نمدیگه

 لبخند شاد... از ته دل...یه و به دندون گرفتم و لبخند زدم. لبم

 مدتها سر خوش...بعد

... اونم شاد بود....ید خنداونم

....ید تپی محکم مینه تو سقلبم

یمه که سراسی و به پژمانیم. هر دو برگشتیایم باعث شد به خودمون بی کسی قدمهاصدای

.یم نگاه کردیومدسمتمون م

.یزد بود و نفس نفس مییده دوتند

 تا بتونه حرف بزنه.ید نفس کشی. کمیستاد اید که رسبهمون
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.یم برید باید بسه. جمع کنین و نگفتین گفتی: هر چپژمان

 متعجب گفت: چرا؟آیدین

.یمارستان بیم برید خانم دردشه بایه: مرضپژمان

...ی الهیزم گرد ذوق زده گفتم: عزی چشمهابا

یم؟ گفت: همه بریشتر با تعجب بآیدین

یمارستان همه آدم تو بین ایگفت بود شوکه شده راستم میدا لحظه هنگ نگاش کردم. بدبخت پیه

 زائو.یهمنتظر 

 خواستم برم.ی خواست بره نره من می نمی هر حال هر کدر

. خدا رو شکریه سمت ساختمون و خودم و رسوندم به بقییدم دویگه دی توجه به اون دوتابدون

 شدم.یب من غید نفهمی ساختمون کسی تویش قاراشمیطبه خاطر شرا

 چپوند تو کوله ام.ی منو میل خورد و وسای حرص مالسا

یفمو کیع خانم بره. سریه که زودتر با محمد آقا و مرضید پوشی هم تند تند لباس مشراره

.یامبرداشتم و گفتم: منم باهاتون م

.یم شدیمارستان بی السا همراه زائو راهی توجه به غرغرهابدون

 همراه.ی و اند20 زائو بود و حدود یه بود ی خنده داری صحنه واقعاا
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 از سمتینا خورد به بابا ای رفت می. از سمت راست میزد آقا هم مدام تو راهرو قدم ممحمد

 خورد به خانمها.ی رفت میچپ م

 کردن.ی ماها رو ساکت میومدن و میرفتن می بود. پرستارا هیری تو شیر شکل

 ذوق زده بودم که نگو.انقدر

 خانواده بودن. باالخره خداین از ای بود که دست به دعا و منتظر نوزادی ساختمون چند سالکل

یه؟ خدا چه شکلی یه هدین اینن بود و حاال همه منتظر بودن ببیده همه امون شنیصدا

یرون نوزاد زشت قرمز و بیه چرخدار ی تخت کوچولویه انتظار در باز شد و رو ی کلبعد

.یشد و چشمهاشم از هم باز نمیبست کرد و می دهنش و باز میآوردن که ه

 خوشگل بود.یلی روش زشت اما به چشم من خیعات اش با اون مایافه سرخ بود و قینکه ابا

 زدم که پرستارهی خودم لبخند می کردم و برای سرخ نگاه می ذوق داشتم به نوزاد کوچولوبا

 محمد آقا رو با خودش برد و باباشم همراه خودش کشوند.یتخت و هل داد و پسر کوچولو

 در شرف خفه شدن بود.یت همه جمعین بچه با اظاهرا

ی که با لبخند پر محبتیدین کردم که چشمم افتاد به آی در حال رفتن نگاه می حسرت به بچه پر

 کرد.ی نگام میوار داده به دیه تکینهدست به س

 تر شد.یم چشمهاش و آروم بست و باز کرد و من چقدر ذوق کردم و لبخندم عظیدنم دبا

.یدم به سرش کشی که تو بغلم بود زدم و دستی نوزادیرینی به شلبخندی
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 تو شکم نوزاد بدبخت فرو برد که باعث شد صورت بچه جمع بشه.ی با حرص انگشتسونیا

.یرم خنده امو بگی کردم جلوی جمع کردم و سعلبهامو

.یاد که دردش میفهمه کوچولوئه نمین. ایزم خاله جان نکن عزیا: سونمن

 کرد و گفت: من دوستش ندارم.اخم

 چه کوچولوئه. بزرگ که بشه قد االن تو که بشه باهاتین ببینش ببیا بیاد: ازش خوشت ممن

.یکنه میباز

 خوام.ی نمیعنی باال انداخت که ی کله ایه اخم پر

.یکنم میی بازین خوام من فقط با فرزی: نمسونیا

 کرد و به حالت قهر روشو برگردوند و رفت سمت مامانش.یظی اخم غلیه و گفت و این

.یاد زد و گفت: بچه بهت می خانم که تمام مدت چشمش به ما دوتا بود لبخندمرضیه

 که تو بغلم بود نگاه کردم.ی بهش زدم و دوباره به نوزادیزی رلبخند

 روز تولدشین وجودش تا شب اولیدن بچه داشتم چون از اول فهمین به ای حس خاصیه

 بود.یشتر و علقه ام بیبکنارش بودم حسم عج

 باشهیشش نبود که پی کسیمان شب زاینم همی خانم تهران نبودن برایه مرضی خانواده

 خودشون. مامانی مونم و بهتره که مادرها برگردن خونه ی میششداوطلبانه گفتم که شب و پ

 شد که بمونم.ی در آخر راضی نه و نو کرد ولیهاول 
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 اسم تو ذهنمیه بده فقط یر کوچولو روآوردن که مادرش بهش شی بار اول پسر بچه ی براوقتی

.یزد میادفر

"یلد"م

 چهیقاا عشق و دوست داشتن ما که دقیلد دوباره اشون و می پدر و مادرش و زندگید اممیلهد

 همهامون آورده بود.ی و به دلهای اومده بود و لبخند رو به لبها و شادیاخوش موقع بدن

 از دهنم در رفت ویلد رفتم اسم می پسر کوچولو می داشتم قربون صدقه ی ناگهانی وقتو

 کنن و آقا محمدی خانم و آقا محمد دارن با لبخند نگام میه مرضیدم به خودم اومدم که دیزمان

.ی چه اسم قشنگیلد... میلدآروم گفت: م

 نه .یا یم بزاریلد اسم پسرمونو میم تونی مید ازم پرسیجان خانم با هیه مرضو

 بچه بود و قرار بود روش گذاشته بشه از خداین که مختص ای من چه خوشحال از اسمو

خواسته گفتم: "البته".

ی خونهی راهیا و با افروز و سونیم کردی خانم خداحافظیه ساعت نشستن از مرضیک بعد

ی دوم در خونه ی به طبقه ی منتهی پله هایچ که تو پیومدیم میین. از پلهها پایمخودمون شد

 اومد.یرون به تن از خونه بیرون لباس بیدین باز شد و آینا ایدینآ

 افروزم محوی لبهام سبز شد که با چشم غره ی رویار اختی بی و لبخندید دلم لرزیدنش دبا

نشد.

ی و محترمانه به افروز سلم کرد و بغلش و برایستاد در خونه اشو ای ما جلویدن هم با دآیدین

 کرد باز کرد.ی که با ذوق صداش می مشتاقیایسون
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 حواسش به من بود.ی چشمیر افروز تابلو نگام نکنه اما زی کرد که جلوی می سعخیلی

 بود ویده چسبیدین به آی جورین رو بوسه بارون کنم که ایا سونیخواست لحظه چقدر دلم ماون

.یم صبر کنیم افروز مجبور شده بودیتی کرد و به خاطر اون برخلف نارضایولش نم

 کاریرون بیا از بغل عمو بیزم گفت: عزیا که افروز کلفه شد محترمانه با تشر به سونیکم بعد

.یشوندارن ا

 دوست دارم.یلی دختر کوچولو رو خین باشه من اید محترمانه گفت: نه افروز خانم بزارآیدینم

ید بایشه که نمی جورین لبخند بزنه و گفت: آخه ایدین به محبت آیا مردد بود که اخم کنه افروز

.ینا مامان ای خونهیمبر

.یارمش من تا اونجا بید: پس اگه اجازه بدآیدین

 فرستادمی بوسه ایا سونیا بریز تکون داد و قبول کرد. ری اما بدون چاره سری ناراضافروز

.یین و باعث شد از خجالت سرمو بندازم پایدش دیدینکه آ

 بدست پشتیا و خودش سونیم اومدیین تعارف کرد و اول افروز و بعد من از پله ها پاآیدین

سر ما راه افتاد.

 هم استفاده اش کرد.یکی شریشه میا بود یا مال سونیدم که دینی از پشت گفت: اآروم

 و خنده ام گرفته.یدم حرفش و فهمی معنیارم خودم نی و تو دهنم جمع کردم که به رولبم

 کرد و رفت.ی گذاشت و از همه امون خداحافظیین رو پایا در خونه سونجلوی
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 رفت وی کردم چشم غره ای نگاه میدین آی که با لبخند به راه رفته ی برگشت و به منافروز

 وی گن که تو غم باد گرفتی می چینا مامان ایدونم برام نازک کرد و گفت: من نمیپشت چشم

 و تو پله هاینا فاطمه خانم ای. خونه ی و خودت و تو اتاقت حبس کردیاد لبخند رو لبت نمیه

....یش ما؟ چی است اخمات برایهشت شل بود. خنده ات برا بقیخوب ن

 و گفت و زنگ خونه رو زد و بعد از باز شدن در اول خودش وارد شد.این

 و وارد شدم.یدم آه مانند کشی رفت. نفسین از بیم حرف افروز تموم خوشبا

.یدیم و دیدین پسره آین در حال در آوردن لباسش بود و تو همون حال گفت: تو پله ها اافروز

ید؟ اما از منم سالم تر بود. شما واقعاا مطمئنیضه مرینشما که گفت

 آرام حرف نزن.ی جلویعنی لبش و به دندون گرفت و با اخم به من اشاره کرد که مامان

 دادم همون تو بمونم. البته از اونجا همی میح راحت باشن رفتم سمت اتاقم. ترجینکه ای برامنم

.ید صداشونو شنیشدم

.یدونم خود پسره بهش گفته. چه میگفت خودشونه اما بابات می: واال راست و دروغش پامامان

 به خاطر شما با عذاب وجدان باهاش حرفیتی با شخصین: امان از دست شما پسره به اافروز

زدم. 

 همونینکه سر ایدین چقدر با آیادمه تکون دادم و لباسهامو در آوردم. هنوز خوب ی سرکلفه

ین بشم با ایدار بی کیست و هر آن ممکنه بخوابمو معلوم نیضماول کار نره به بابا بگه من مر

 نداشت که نداشت.یده بحث کردم اما فاید؟ دخترتونو بهم بدیشهوجود م
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ی و نگاه ها و لبخندهایگاه گاه و بی تلفن زدنهاین که بازم به ایم نبودی کدوم راضهیچ

 خاص بود.یلی خیطمونم شرای و از طرفیم ادامه بدیواشکیمون

 صداقتش کارین بره و با بابا حرف بزنه اما ایدین بحث قرار شده بود که آی آخرم با کلدر

دستمون داد.

 حرص مانتومو پرت کردم رو تخت السا.پر

یکنه؟ می جور خواستگارین ای کآخه

 جوابش و داد اما شبی بابا چیدم به بابا گفته و منم نفهمی که با بابا حرف زد نگفت چی اولبار

هر پر بود شبونه زنگ زد به پژمان و اونو خواست و در مورد که بابا اومد خونه توپش پ

 کرد.یید و اونم راستش و گفت و حرفهاش و تاید ازش پرسیدین آیحرفها

ی که تا قبل از اون هین هال بودن و اتاق آرمی از مامان و بابا که با پژمان تویقه دق10 تا

ینا و بشنوه مامان اینه در ببی از الی جوریه کنه ی می بود که داره سعیدا و پیومد در میصدا

.یومد نیی صدایگن میچ

 تفاوت وی که بی دهنش گرفته بود و ناراحت و نگران به منی پر وحشت دستهاش و جلوالسا

 کرد.ی بودم نگاه میجه تخت نشسته بودم و منتظر نتیسرد رو

ید بایدونستی میضیش داد کرد به پژمان گفت: تو اگه در مورد مری اون شب اول داد و ببابا

 است و چشم تو چشمیه همساینکه کنه. و ای دخترمو ازم خواستگاریاد که نی گرفتیجلوشو م

.یست و خبو نیشنم

ی حتیده نمی دختر به کسیطی شراین تو همچینکه رو دست پژمان و ای آب پاکیختن بعد رو

 بگه.یدین به آینو بهتره اون اینکه باشه و ایهاگه همسا

553



goldjar.blogfa.com

 و جز من و مامان و بابایدن شب همه خوابی آروم تر شد وقتی کمی از رفتن پژمان وقتبعد

ین ایش واقعاا حقش نبود که زندگی پسر خوبین نبود رو به مامان با تاسف گفت: همچیدار بیکس

ی خانواده اش چیچاره از اون بهتر که دخترمو دستش بدم. بی نبود کیض بشه. اگه مریجور

.یکشنم

 روزها منتظرین نشد و من تمام ایشنهادش و نه از پیدین نه از آی صحبتیچ هیگه اون شب دبعد

 تا نظر منو بپرسه؟یاد هم سراغ من می کسینمموندم تا بب

ی: "من ازشون گله ایگفت داد و می مینا حق و به بابا ایشه شبونه امون همی تو صحبتهاآیدین

 کردم". و من تنهای مطمئناا ردش میومد می خواستگارین همچیه دختر خودمم یندارم اگه برا

 که داشتم سکوت بود و سکوت.یجواب

 نظر منو بپرسه.یکی که یدوار هنوز منتظر و امو

.ید پری از جا می دری و با هر صدایشد بار که نگاه السا نگران مهر

 تویشتر و بیزد گشت خونه صورتش پر اخم بود و کمتر حرف می بر می بار که بابا وقتهر

 و تکرار کرده.یشنهادش دوباره و دوباره رفته و پیدین که آیفهمیدمخودش بود م

ی سعیدین سفر پدر آین ای رفتن و توی هفته ایه سفر یه به یدین مدت پدر و مادر آین اتوی

 و به مادرش بفهمونه و ...یدینکرده بود کم کم مشکل آ

یدا شدن صورتش پیده خبر و هضم کرد اما از تکین ای مژگان خانم چه جوریدونم واقعاا نممن

 شده.یر پسرش پی شبه با غصه یهبود که 
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 بهمی لبخند مهربون پر دردیه و یشد پله ها فقط چشمهاش پر اشک می من تویدن هر بار دبا

.یزدم

 کهی زندگین از ای خوام جزوی و باز هم هستم باز هم میدونم که منم میدونست اونم مشاید

 از معمول توش خوابه باشم.یشترب

 و ترجمه کرده بودم و به چند تا کشوریدین آی نبودم. تمام مدارک پزشکیکار مدت منم بین اتو

 چندی یه نه. به توصیا یدونن می یمار بین در مورد ایزی اونها چینم فرستاده بودم تا ببیخارج

یزی چیچ مختلف اما هنوز هی هایوه اسکن شد. به شی تی سیدین بار از سر آینتا پزشک چند

 بدنش وی کل انرژیکباره و به ی جور ناگهانین و چه طور ایه چیماری بین نشون بده اهک

 نکرده بودن.یدا بشه که به خواب بره پیف اونقدر ضعیشه و باعث میبره مین و از بیکشهم

ینکه ایدن با دیدنم شده بودم. مامان هر بار با دیشه تر و کم حرف تر از همی تر و منزوکلفه

 کرد.ی نگاه ناراحت و پر غصه نگام میه کردم فقط با یهر روز وزن کم م

.یشم حرف دارم آب می وسط هست که منم بین ایزی هست چی بود که حسیده اونم فهمشاید

 توجه به زنگ تلفن که داشت خودشی شده بودم و بیره خیرون پنجره نشسته بودم و به بپشت

 کشت تو افکارم غرق بودم.یو م

 خونهین ای: آرام تو تویگفت مامان بلند شد که می بار زنگ خوردن صدا10 بعد از باالخره

 و حداقل جواب بده.ی گوشیستم نیبینی می؟ کنی نمیزندگ

ی برایالی خی دختر بین با خودش حرف بزنه و از داشتن چنی کردم و گذاشتم کمسکوت

خودش غصه بخوره.
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10 الو بگه و بعد اون به مدت یه و برش داشت و فقط وقت کرد ید مامان به تلفن رسباالخره

 و بگه: باشه خداحافظ.یاد ساکت شد تا دوباره به حرف بیقهدق

 برنداشتن تلفن سرزنشم کنه.ی خواست برای نمیگه که دی و مامانیب لحن عجیب، عجتلفن

 بود.یومده نی نبود و کسی رومو دوباره برگردوندم سمت پنجره. کسیزها چین توجه به ابی

 پاهام و باز و شروع به خوندنش کردم.یرومو گرفتمو کتاب رو

 کوتاه اومد تو اتاق.ی اتاق آروم باز شد و مامان آرومتر با قدمهادر

 ام چشم ازم برداشتیره نگاه خیدن کرد. با دی میر سیگه دی به من و فکرش هزار جانگاهش

.یینو سرش و انداخت پا

یک ی دامنش حتینکه از اینان تخت و دامنش و مرتب کرد و بعد از اطمی نشست روآروم

چروکم نداره باالخره سرش و بلند کرد و بهم نگاه کرد.

 خواست بهی شده بود که میزی. مطمئنن چیشناختم حالتهاش و خوب مین نگاش کردم. امنتظر

 کردنش براش سخت بود.یان داشت که با کمال تعجب بیمن بگه. حرف

 مامانی قرار دادم و رو به روین و پاهام و رو زمیدم پنجره چرخی و بستم و رو لبه کتابم

 شدم بهش.یرهخ

 حرف نگاش کردم.بدون

یلی و باز کرد و آروم لب گشود و گفت: بابات بود. خیچید کرد و دستهاش و تو هم پی و منمن

ی و دوباره تو رو خواستگاریشش رفته پیدین.... خسته بود. گفت دوباره آیشتر و بیعصبان

ی هیض مری بچه ین مجبوره به اینکه بود و از ای همه اصرار عصبانینکرده.... بابات از ا

 کرد.ی داد می کنه خسته و ناراحت. داشت داد و بیدش و نا امدهجواب رد ب
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یلی پسره خین کنم ای من فکر میدونی تکون داد و چشمهاش و تو اتاق گردوند گفت: مسری

 و موافقتیید که فقط تایداست پیره گیمطمئنه. اون جور که اون هر بار سر راه بابات قرار م

....ینکه تو رو جلب کنه مگر ایت رضاید چون بعد بابات بایبه خواد. عجیبابات و م

ی راضیط شراین وصلت با این تو به ای؟ تو چشمهام نگاه کرد و گفت: تو دوستش دارخیره

ی؟هست

یدن اتاق و باز کرد و خواست نظر منو بدونه. باالخره فهمین در ایکی. باالخره ید پرسباالخره

 نقطه برسن.ین نظر بدم. چقدر منتظر بودم که باالخره خودشون به ایم زندگی برایدکه منم با

ید؟ پرسی از من مید تو هم قلب کردم. سرمو کج کردم و گفتم: چرا االن داردستهامو

 و خواست خودشید. افروز خودش سعیکنه موضوع فرق مین تکون داد و گفت: چون اسری

 و تویم شناختی و خودش انتخاب کرد. پژمان و میش کرد. زندگیش کرد و در آخر معرفییدشتا

 نبودی و علقه اش به السا مشهود بود. السا هم دختریمش بودیده بزرگ شدنش دیتموم سالها

 همو دوست دارن.ی بفهمی تونستی میشدی کنه. از کنارشون رد مانکه احساساتش و پنه

 وقت نشد مثل افروزیچ.... هی و گفت: اما تو.... اما تو فرق دارید کشی و خسته ایق عمنفس

 و بهی مثل السا تو رفتارت نشون بدیا.. یاری خواسته هات و به زبون بیحرفهات و رک بگ

شدت واضح احساساتت معلوم بشه.

ی وقتها تویشتر.... بی خندی تفاوت. سالهاست که به زور می و... بی ساکت بودیشه همتو

 وقت باهامیچ. هی زل بزنیرون هست که باهاش به بی پنجره ایشه و همیشینیاتاقت تنها م

یشت پیم که اومدیم ماها بودیشه. همی دوست داریو و چی خوای می چی. نگفتیحرف نزد

.ی که به حرفهامون گوش بدستیم و خوایمباهات حرف زد
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.ی وقت لب باز نکردیچ و هیدی و تو شنیم و گفتیم حرف زدما

 من خلصهی زندگی نگشته باشم. همه یا تو دنیاد زیا مثل شماها درس نخونده باشم ید شامن

 آپارتمان و آدمهاشن.ین من همیای خونه. کل دنینشده تو شماها و پدرتون و ا

 سخت تر از اون کهیلی باشه جدا کردنش سخته خی. دلت اگه با کسیدونم خوب میزیو چیه اما

.یاداز دست من و پدرت بر ب

.ی بگذریزها چیلی به خاطر اون محبت از خی تونی محتی

.ی جوابم و بدی جورین خوام رک و صادق ازت بپرسم و انتظار دارم همی محاال

ی؟ و دوست داریدین آتو

 تو سکوت نگاش کردم.فقط

.ید باال رفت چونه اش لرزابروهاش

 شدنش ...یدار خوابه و بی میدونی مینکه با ایماریش؟ بین با وجود ای: حتمامان

 با هزاران کلم نگاش کردم.دوباره

 نده؟یت اگه بابات رضای حتیم؟ نباشی اگه ماها راضی شد و با بغض گفت: حتیس خچشمهاش

ی کج شده امو صاف کردم. به کلم پر بغضش لبخند زدم. از جام بلند شدم و رفتم و جلوسر

 داد و تو دستهام گرفتم و ازیپاش زانو زدم و دستهاش و که تو هم قفل کرده بود و بهم فشار م

هن من شده من رو حرف شما حرف بزنم؟ شده چیینپا ید کنی و نفیزی نگاش کردم و گفتم: ماما
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یست به صلحم نیزی چید و من بگم خوبه؟ بگیست خوب نیزی چید کنم؟ شده بگصرارو من ا

 کنم؟یو من پافشار

 بر خلفیزی. من چیزنم. من رو حرفتون حرف نمید شما بخوای. هر چید شما بگی هر چاالنم

.یگم نمیلتونم

 نه؟یدین آبگید

 باشه حق با شماست.یگم بازم میست به صلحت نید. بگید شما بگی هر چیگم چشم. میگم ممن

ی که من رو حرفهاتون حرف نمی خوام همون جوری دارم. ازتون می خواهشیهاما ازتون 

.ید من احترام بزاری شما هم به خواسته هایزارم دارم و احترام مینانزنم و بهتون اطم

 پژمان و السا هر چه زودتر باید خوام که اجازه بدی ازتون می نه؟ باشه چشم ولیدین آمیگید

.یست وقته که منتظرن و واقعاا انصاف نیلیهم ازدواج کننن خ

 خواهری امکان نداره چه طور ممکنه وقتین وسط حرفم و معترض گفت: اما اید پرمامان

بزرگتر هنوز مج....

 عمرشی خواهر بزرگتر قراره باقین و قطع کردم و گفتم: مادر من امکان داره چون احرفش

ی باشم جلوی خوام سدی کنه. من نمیو مجرد بمونه و تا آخر آخرش با شما و باباش زندگ

 به خاطر من منتظر بمونن؟ید بای دوتا. تا کین ایخوشبخت

 نگفت. در آخر همیزی گرد و وحشت زده شد و لبهاش مدام باز و بسته شد اما چچشمهاش

ی؟ سدینا السا ای تو برای گفتی کی؟ کنی نمی خوای چرا نمی همه تلش گفت: ولینخسته از ا

ی؟ گفته جلوشونو گرفتیک

.یدم شبونتون و با بابا شنی من حرفهایدونم پر آرامش زدم و گفتم: مامان من ملبخندی
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 جمع شد و چشمهاش پر بغض شد.صورتش

 خوام تنهای با شصتهام پشت دستهاش و نوازش کردم و پر آرامش گفتم: مامانم من مآروم

 ازدواج کرد دوستش داشت. السا وید با سعی خوام ازدواج کنم. افروز وقتی کنم. نمیزندگ

 عاشق همن. و من....یبینیدپژمانم که خودتون م

 لبخند تلخ زدم.یه آوردم و یین پانگاهمو

 تویزیو چین همچیه باره که ین سال اول29 کنم. بعد ی حس و دارم تجربه مین: و من امن

 عمرمی مونده ی خوش شانس باشم که تو باقید چقدر باید کنی کنم. شما فکر می حس میمزندگ

 و حس کنم و تجربه کنم؟یزی چین همچیگه بار دیه

ال مشخصه که نمالبته  صرفاا چون ازمی که با هر کسیستم نی خوام. من آدمی اکه بخوام و کام

 کرد ازدواج کنم.یخواستگار

 ازدواج کنمی با مهدیستم نگاه کردم و گفتم: حاضرم نیسش خی کردم و به چشمهای خنده اتک

.ید نکنیدم با اون تهدیگهپس بهتره د

" منورم کرد.ی ایوونه زد و به "دی پر بغضلبخند

 فراتر ازید. جوابم آره است. دوستش دارم و شایدید سوال پرسیه زدم و گفتم: ازم ی تلخلبخند

 حالت درین کنم که از ای می و هر کاریست من مهم نی که داره. برایطی شراین با ایاون حت

ین و نخواید کنم بعد اون تنهام بزاری خواهش می ندارم ولی نه من حرفید اگه بازم بگی. ولیادب

 ندارم و به ناچار مجبورم بر خلفی قصدین ازدواج کنم چون همچی که با کسیدمجبورم کن

....ی همه سال حرف شنوین عمل کنم. اونم بعد ایلتونم
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. در باز شد و پدریاط شدم به حیره جلوش و خیستادم جام بلند شدم و رفتم سمت پنجره و ااز

 و پشت سرش خودش وارد شدن.یدینآ

یشی؟ نمیشمون که پی مطمئنی؟ پر بغض گفت: تو مطمئنمامان

 و تحمل کنم ویزی تونم هر چی باهاش میدونستم و که می چشمهام تک تک حرکات مردبا

 گفتم: نهینانم اطمی که زد با همه ی. لبخندید سمت پنجره و منو دیدثبت کردم. سرش چرخ

 روز. یک ی برایحت

 وقتیچ. هیافته اتفاق بیع انقدر سریز همه چیشد بودم، گنگ بودم هنوز باورم نمیج هم گخودم

 که منیزی کنه چی کار کرد که تونست بابام و راضی چیا گفت و ی مامانم به بابام چیدمنفهم

 شبیه کرد که بابا ی هفته چنان کاریه محاله ممکنه، مامان در عرض یکردم فکر میبااتقر

 وینان و مرد قابل اطمیه پسر خوبیدین و خوب و بد کار و گفت و گفت: به نظرش آردصدام ک

 به شدت صبور باشم.ید من باینکه و ایضیشه مرین همیکش تاریتنها نکته 

ی بشم و خوب و بد کار پایمون وقت پشیچ رو هم گفت که حق ندارم هیگه دیز چیه البته

خودمه.

 داد اما به زبون موافقت کرده بود.ی نشون مینو بود و با اخم و رو برگردوندن اناراضی

 مورد به خواستهیه ین ای توینکه خودم گذاشته از ای پایزو همه چینکه ممنون بودم از اازش

 کهیه و چه حس بدیشه میت کردم که چقدر براش سخته چقدر داره اذیام توجه کرده. درک م

 دخترش و بدبخت کنه.ی دستی خودش دستیبه گفته 

یری به خاطر تاثیا من ی به خاطر حرفهایا یدین آیاد به خاطر اصرار زیا کوتاه اومده بود. اما

که مامان روش گذاشته بود.
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 داشت.ی شرطیه فقط

ی عروسیه یشه نمیم حالینا. من عقد و اید کنی زود عروسید باید با هم باشید خوای "اگه مبابا

".ین و کار و تموم کنیرنبگ

 برگزار شد.ی هفته مراسم خواستگاریک بود که رو حرفش حرف بزنه. در عرض ی کو

 دخترای برایا حرف بزنم. یدین با آی هفته درست و حسابیک ین ای نتونسته بودم توحتی

 کناریشه. پژمان همیدونست نمیزی ساختمون چی توی. هنوز کسیه به چی بدم که چیحتوض

 کم کنه.یجانش کرد از هی می بود و سعیدینآ

 حالش بد بشه ویزها چی و باقی بودم که نکنه تا قبل از مراسم خواستگارین نگران امدام

 حرفها ویر زیزد و میزد بهم میزو همه چیاد کوتاه بیگه محال بود که بابا دی جورینبخوابه ا

موافقتش.

ینا ایدین قرار بود آیگه ساعت دیک بود. تا یده برام استرس زا بود رسیلی که خی روزباالخره

 و حاضر شدنییدن خونه امون. السا و افروز و مامان مدام در حال دویان بی خواستگاریبرا

و آماده کردن خونه بودن.

 شدهیره لب تاپ خیتور مونی که مات و مسخ شده به صفحه یشد می ساعتیک اما حدود من

.یشدبودم و هنوز باورم نم

ی میرون از اتاق بی السا و افروز در اومده بود. هی و صدایشدیم میک اومدن مهمونا نزدبه

 زدن که پاشو حاضر شو.ی و بهم تشر میومدنرفتن و تو م
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 امروز گرفته بود. السا به زور روی لباس مناسب برایه و ید خودش رفته بود خرافروز

 فرم و صاف کنه همونی کرد. وقت نبود موهایم ملیش آرایه نشوندم و صورتم و یصندل

 انداخت.یرون شالم بی پشت سرم بست و چند رشته از موهام و از جلویرهموها رو با گ

. زنگیدن آماده شدم باالخره مهمونها رسیباا که تقری کمکم کرد تا حاضر شم و وقتافروز

 ویش به دست در و پشت سرش بست. گوشیل تو اتاق و موباییدخونه رو که زدن السا دو

ین؟ بگو کجا بودیگه بار دیهچسبوند به گوشش و گفت: 

 گوش داد و گفت:ی حواسم رفت سمت اون. براق شدم سمتش. کمی نگران شد. همه صورتش

االن حالش خوبه؟

 حواسش بهش باشه نگران نباش. فعلیگم مید گوش داد و گفت: باشه باشه به سعی کمدوباره

خداحافظ.

یدین گفت؟ آی شده؟ پژمان چی تماس و قطع کرد از جام بلند شدم و رفتم کنارش و گفتم: چتا

حالش خوبه؟

یجان استرس داشت و هیکم حالش خوبه. ی و گفت: نگران نباش خواهرید به بازوم کشدستی

 سرم وصل کرد حالش بهتر شدهیمارستانزده شده بود حالش بهم خورد پژمان بردتش ب

 از در اومد تو نگران نباش باشه؟یدمرسوندتش خونه. االنم خودم د

 رفتم و نشستمی دادم و دستم و گذاشتم رو قلبم و چند قدم عقبیرون حبس شده ام و با فشار بنفس

رو تخت.

ی نگران میدینم. آی نگران باشید نبایه اومد کنارم و گفت: تروخدا آرام االن وقت خوشحالالسا

 تروخدا خودت و نگه دار.یره گی میه روحی تو خوشحالینه. اون ببیاکن
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 تکون دادم.ی زدم و سری و جمع کردم و لبخندلبهام

ی شربت به دست جلوینی افروز سیم رفتیرون بعد مامان صدام کرد با السا از در اتاق بکمی

 بود.یستاده اتاق منتظرم ایورود

 و داد دستم و گفت "تعارف کنم".ینی که رفتم سجلو

ینجا گذشتم خوب اون که تا ای محل از کنارش می بید شای نگاش کردم. در حالت عادگیج

.یگه به بعدم ببره دینآورده بود از ا

 موضوع شدم کهین ایر لحظه زمان و مکان و فراموش کرده بودم و تو ذهنم درگیک برای

یچونده کرده و شربتها رو پیچرا افروز به خودش زحمت داد و راه آشپزخونه تا اتاقها رو ط

 بود.یکتر نزدیلیتا بده من تعارف کنم آشپزخونه تا مبلها خ

ید به سعی و داره. نگاهیی شربت حکم همون چاین تازه متوجه شدم ایدین آی جلویدم رسوقتی

ی؟: خوبیدم پرسیدین بود و حواسش به بابا بود انداختم و آروم با حرکت لبهام از آیدینکه کنار آ

 "آره".یعنی بار باز و بسته کرد که یک زد و چشمهاش و یزی لبخند راونم

.یومد خاطر مراسم موهاش و کوتاه کرده بود و رو به باال فرم داده بود و چقدر بهش مبه

 مژگانی لبهای که روی لبخند پر مهریدن بود دیب تعارف کردم و چقدر عجیهشربت و به بق

.یتمندش و نگاه رضایدمخانم د

 اونیکلم که تو باشگاه بودم و هیی نگام کنه مثل وقتهای ناراضیشه کرده بودم که همعادت

 و انجام بدمی سخت تری کرد ورزشهای مجبورم میشه و همیشد خواست نمی که اون میزیچ

 شکمیه و ی و جوون فردا پس فردا که ازدواج کردی: االن دختر بچه ایگفت میشهو هم

.میشه سخت یلی برات خییدیزا
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 خواست در موردی اما اصل دوستش نداشتم. دلم نمیگه می از رو دلسوزیفهمیدم مینکه ابا

 بگه.یزی چیکلمه

 ازیشنیدم از حرفها نمیچی. هین شدم به زمیره نشستم کنار مامان و السا و مسخ شده خآروم

 السا از توانم خارج شده بود.ی واقعاا تحمل سقلمه هایگه وقت به خودم اومدم که دیهبحثها. 

ی شده به بابا و لبهاش و گاز میره خیده رنگ پریدم کردم و برگشتم سمتش که دیزی راخم

.یرهگ

 ویدن بابا می گوش به حرفهایر آروم و سر به زیدین آی خانواده یدم و دینا سمت بابا ابرگشتم

.یده خودش نشون می یوه به شیتیشو داره نارضایزیبابا هم با اخم ر

ی دخترم می پشتوانه برایه آقا داماد خاصه من یط که شرایی کلم گفته بود: از اونجایک تو

 کنه.ین اش و تامینده که بتونه آی ایه مهریهخوام 

ی خواستم. من فقط می و پشتوانه رو تنها نمینده و جمع کردم و اخمهام تو هم رفت. من آلبهام

 وی سخت و راحت تو خوشیط بهتر بگم من کنارش باشم تو شرایا کنارم باشه یدینخواستم آ

یومد؟ به چه کارم می مالی و پشتوانه ین سنگی یهغم. مهر

 بابا بتونه بر تلشش توینکه بابا زد و قبل از ای حرفهایید تای به نشونه ی سریدین آپدر

ی شمس من نگرانی دهن باز کرد و گفت: آقایدین ادامه بده آیدین آیمنصرف کردن خانواده 

 بهی خاص من مردونگیط شراین کنم و واقعاا ازتون ممنونم که با ایشما رو کامل درک م

 که ازش خوب مراقبتید دست من. مطمئن باشید دخترتون و بسپرید و حاضر شدیدخرج داد

 اش هم حرفیه مهری. برایکنم الزم باشه قبول میش خوشبختی که براینی کنم و هر تضمیم

شما کامل مقبوله.

.یین و گفت و ساکت شد و سرش و انداخت پااین
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ین و گرفت و گفت: راستش و بخوایدین آی حرفهای به حرف اومد و با لبخند ادامه یدین آپدر

ال تصمی یهما در مورد مهر  شما نه تنهای که به گفته یی. از اونجایم گرفتیم عروسمون قب

 معقول داشته باشه.ی یه مهریه ید خواد ازدواج کنه بای که میدختر و پسر ما بلکه هر دختر

یزه کنن و رید خریش و پی خونه ایه که داشتن تونستن ی جان با پس اندازیدین آیش پلچند سا

 و االنم مستاجر توش نشسته.یم سال اون خونه رو ساختیک ی با کمک هم و طیزهر

. البته اگه شمایه به عنوان مهریم دنگ اون خونه رو به نام عروسمون کن3 یم خوای مما

.ید باشیراض

 که مامان دستش و گذاشت رو دستم.یدم جلو کشی اعتراض باز شد. خودمو کمی برادهنم

 کردم.نگاش

یچ هین جلب توجه کنه گفت: آروم باش بزار کارشونو بکنن اینکه بدون ایینی پای صدابا

 اته.ینده آی براین نداره پس دخالت نکن. ایدین آیضی به مریربط

 عقب و آروم گرفتم. صحبتهاشون که تموم شد به توافقیدم و به دندون گرفتم و خودمو کشلبم

 ما دوتا افتادن.یاد تازه یدنکه رس

ید شما موافقیگم رفتن. میادمون دوتا جوون از ین ایم و گفت: واال ما حرف زدید خندیدین آپدر

 باهم حرف بزنن و سنگاشونو وا بکنن؟یکم دختر و پسرمونم برن ینکه ا

 گفت: بله حق با شماست.یتمندی داشت نشون بده با لحن رضای که سعیتی نارضای با همه بابا

.ید تو اتاقت و حرف بزنید بریدین به من گفت: دخترم آرام جان با آقا آرو
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 سمت اتاقم.یدم اونم که بلند شد چرخیدین، جام بلند شدم و منتظر آاز

 ظاهریه بودم با یش آتی کوره یه سرد و دستهام سرد و دلم داغ بود. از درون مثل صورتم

خونسرد.

 تو و پشت سرش در و بستم.یاد بیدینم تو اتاق و در و باز نگه داشتم تا آرفتم

 پنجرهی و خودم رفتم و رو لبه یوترم کامپیز می صندلی روینه دست بهش اشاره کردم که بشبا

نشستم.

 و با لبخندی که تموم شد نشست رو صندلیش بدو ورود با چشم کل اتاق و گشت و کنجکاودر

.ی رو لبه پنجره نشستینجا که ایدمت دی میین که از اون پایینگام کردم و گفت: چه روزها

 نشستنت نگاه کنم.ین خود اتاق به ای واقعاا بتونم از توی روزیه کردم ی وقت فکر نمیچه

 و گفت:ی صندلی داد به پشتیه قفل کرد و سر خوش تکینه زدم. دستهاش و رو سی لبخندنیمه

 دستپختش خوب باشه، خونهید من بگم خانم من بایه؟ چیطتون. شراییدخوب خانم خانمها بفرما

 خوام.ی حرف نداشته باشه. من زن شلخته نمیشدار

 بود کهیاد روش زیلی خیدم که من بار اول از اتاقش دی باال. واال با اون وضعید پرابروهام

 خواد.ی زن شلخته نمیگفتم

 خوام؟ی می چیگه دینم گفت: بزار ببی و گردوند دور اتاق و متفکر با ژست بامزه اچشمهاش

 اومد.یادمآهان 

 وید هر کلمه خودش و جلوتر کشی با ادای و ثابت کرد تو چشمهام و با لبخند مهربوننگاهش

 پره گوشت داشتهیه خانم باشه... خوشگل باشه... مهربون باشه.... یدصاف نشست و گفت: با

باشه...
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 کاوشگری نگاش کردم که چه جوریره کردم و خی حرف آخرش به خنده افتادم. تک خنده ااز

 کرد و گفت: نچ نچی شد اخمید نا امی گرده. وقتی پره گوشت میه دنبال اون یکلمتو کل ه

 در باغ سبز نشونمی دادیب کنم تو منو فری میثیت حی اعاده یرم پس کوش؟ من میومدخوشم ن

 خوام.ی. من همون آرام و می شد که انقده الغر شدی. چیداد

ی درستت کنم. از فردا خودم وعده ید بایشه نمی جورین ایر تکون داد و با اخم گفت: نخسری

 کنم.ی میین و تعییتغذا

ال به روی هم لبخندباز هسارم بوده.یر زیش ساعت پیه ین که تا همیاورد خودش نمی زدم. اص  

 کرد.ی و خنده کنترل می و با شوخیزهمه چ

 که االنینی کردم ای. بماند که چقدر سعی تو بخوای زدم تو چشمهاش و گفتم: باشه هر چزل

 اگه توی بشه ولی اومدم که مامانت راضیهستم بشم و به لطف تو شدم و باالخره رو فرم

. "هری جمله رو بگین که نوبت منم که شد تو همی به شرطی تو بگی باشه هر چیدوست ندار

 من بخوام".یچ

. با ابرو اشاره کردم.یستادم جام بلند شدم و ااز

یگی؟: ممن

 زد و گفت: تو جون بخواه.یقی عملبخند

 خواستم.ید شدم و گفتم: درست فکر کن و جواب بده شایک قدم بهش نزدیه نگاش کردم و جدی

 تکون داد و گفت: مرده و حرفش.ی سریال خبی
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 عقب تر بکشه و سرش و باال تر ببرهی شدم و اون مجبور شد رو صندلیکتر قدم نزدیه دوباره

.ینتمتا بهتر بب

.ی حرفت و عوض کنی تونی شانسته مین آخرین. ایپرسم بار آخر می تر گفتم: براجدی

یدی؟ من بخوام انجام می .... هر چیدینآ

 جا گرفت.یدا تو چشمهاش پی باعث شد لبخند سرخوشش کمرنگ تر بشه نگرانیم جدنگاه

 حرفم وید چرا بای؟ گفت: بهم شک داری آرومتری بار با صداین و اینان بازم با اطماما

.یمیرمعوض کنم؟ گفتم که تو لب تر کن و جون بخواه برات م

 هام فرو بردمیه تونستم و تو ری که میی هوای باز کردم و همه یمه و بستم و دهنم و نچشمهام

 قدرتم گفتم: عمل کن.ی لحظه چشمهام و باز کردم و زل زدم تو چشمهاش و با همه یهو تو 

 لبخند کج نشست رویه بود. کم کم یده کلماتم و نفهمی لحظه هنگ نگام کرد. معنیک برای

 عمل کن؟یهلبهاش و گفت: تو حالت خوبه؟ منظورت چ

ی. مگه تو دلت نمی خوام عمل کنی ازت میدین خوبه. آیلی و تر کردم و گفتم: حالم خلبهام

یگم حاال من بهت می؟ و کنترل کنیداریت خواب و بی بتونی خوای مگه نمی؟خواد خوب بش

.ی عمل کنید فقط بای تونیم

.یفهمم من اصل نمیگی؟ می گفت: تو... تو معلومه چیج تکون داد و گین به طرفی کرد سراخم

 مسخره است.یلی خی کنی می شوخیاگه دار

 ذره ازیه صورتم دنبال ی. تو تک تک اجزایستاد از جاش بلند شد و رخ به رخم اعصبی

 که بره.ید تر چرخی نکرد عصبیدا پیزی چی گشت اما وقتی و مسخره بازیشوخ
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 تویق شدم و سرمو باال بردم تا دقیکتر و برش گردوندم. بهش نزدیدم دستش و کشسریع

 کرد ازم بدزدتشون نگاه کنم.ی می که سعییچشمها

 نگاهش تو نگاهم نشست گفتم: باور کنی به بازوش گرفتم تا مجبورش کنم نگام کنه. وقتدستمو

 اسکنی تی سی چند وقت مدام عکس گرفتین ایادته. ی خوب بشی تونی گم. تو میراست م

 مختلف فرستادم.ی دکترهای مدارکت و برای من همه ی؟کرد

 که اسمش سخت بود از آلمانی دکتریه امروز ین تا همیدم نشنی کدومشون جواب درستیچ هاز

 مغزتین بینا لخته بیا مثل غده یزی چیه از عکسها یکی زده بود و گفته بود تو یلبهم م

ین همی واضح نبود و برایاد زیر و تصویشد میده سخت دیلی خیشه میده دیرگهات مویکنزد

 از اون باشه.ی ناشیدنها خوابین و گفته بود ممکنه ای و دوباره انجام بدی عکس برداریدبا

 و همهیت رفتن انرژیل و تحلیرگهات و حساس شدن موید شدیگرن اون سردردها و میعنی

 تو مغزت شده که اونم باعث شده که دریزی ری لخته ایا غده ین همچیهباعث بوجود اومدن 

.ی بخوابیاداثر فشار ز

 بشه عملش کرد منتها... منتها...ید شاگفت

. دستم شل شد ویین ادامه بدم. نتونستم بگم.... لبمو به دندون گرفتم و سرمو انداختم پانتونستم

هت سخت ماجرا بود.یناز بازوش جدا شد. ا  قسم

 دستش و به بازوم گرفتی حرفهامو بشنوه جدی که کنجکاو شده بود و مشتاق بود ادامه آیدین

 کهیزی بگو اون چی؟ بهش وارد کرد و گفت: آرام... به من نگاه کن... منتها چیو فشار

یو؟ بگیتونینم

 خوبیا یعنی 50-50 یجه کردم و به زور گفتم: منتها نتیشتر و بیینم دندونام رو لب پافشار

...یا یشیم
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....یا واقعاا ساکت شدم و نتونستم بگم... نتونستم بگم دیگه

.یمیرم میا زد و گفت: ی خسته البخند

 بغض نگاش کردم.پر

 که من عمل کنم.ی خوای زد تو چشمهام و گفت: و تو مزل

ی کنی بکنه گفتم: نه به اون صورت که تو فکر می ممکنه برداشت غلطینکه زده از اوحشت

یسکش ریدونم میشی. من مطمئنم که خوب می داشته باشی عادی زندگیه خوام یمن فقط م

ی؟ خوای نمینو نرمال بده تو ای زندگیه تونه بهت ی میباالست ول

 دچار سردردی بود و چه وقتیض که مادرم مری خواستم چه اون وقتیشه زد و گفت: هملبخند

 داشته باشم امای نرمالی خواستم زندگی میشه دارم. همیضی چه مریدم فهمی و چه وقتیشدمم

 وقت نرمال نبوده.یچه

 راهی تا بتونی که چقدر سخت دنبال کارهام بودیدونم از حرفهات نگرفتم می منظور بدمن

.یکنم سوال میه سخته. فقط یلی خودتم خی که برایدونم و می کنیدا پیدرمان

 که من عمل کنم؟ی خوای متو

 عملیگم چرا میدونست که چقدر بهش علقه دارم و میفهمید تو چشمهاش نگاه کردم. مفقط

کن.

 کنم.ی باشه عمل می خوای. اگه تو میدم تکون داد و گفت: فهمسری
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 لحظهیه و خشک بود که ی ول کرد و محکم رفت سمت در. صورتش اونقدر جدبازومو

.یدمترس

یو و مانع باز کردن در شدم و گفتم: چیستادم در ای خودمو جلو انداختم و رفتم جلوسریع

 بگو.ینا بزار بعد مراسم به مامانت ای؟ بگی چی بری خوای میدی؟فهم

 خونهیم بگم که بلند شن بریرم. دارم میست در کار نی مراسمیگه نگام کرد و گفت: دجدی

امون.

یزنی؟ و بهم می خو استگاری؟ چیعنی وا رفتم. با بهت گفتم: چ... چرا؟ یقتاا رفتم. حقوا

یش تا راضییدم من دو ماه تموم دنبال پدرت دوی؟ داشتی ایگه نگام کرد و گفت: انتظار دجدی

. چه طور انتظاریست شدنش دست خودش نیدار و بیدن بده که خوابیکنم دخترش و به مرد

 عملیه با یگه تا دو ماه دیدونم که نمی کنه در حالیمم تقدی ازش بخوام دخترش و دو دستیدار

 نه.یا باشم هممکنه زند

 بارین و ای خواستگاریایم کنم و اگه زنده موندم بعدش دوباره می عمل؟ منم عمل می گفتتو

مطمئن.

 در برد که تو هوا دستش و گرفتم. ی یره و به سمت دستگدستش

 عملین بخشمت. ای وقت نمیچ..... هیدین آی نگاش کردم و گفتم: اگه مراسم و بهم بزنجدی

ی زندگی مثل دو تا آدم عادیم تونی که میه کردم..... راهیداش که خودم پیزیهمال منه.... چ

.ی منو ازش حذف کنی. حق نداریمکن

 که درصد خطرش چقدریست و کنارت. برام مهم نیکم با من. منم باهات شری کنی معمل

یش پینجا. تا ایکشم من پا پس نمیگن می چیه و بقی کنی فکر می تو چیستباالست مهم ن

 خبر که به نظر من خوبه غالت بزارم.ین که حاال با ایومدمن
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 و خوبی و عمل کنی بهم بزنیزو و همه چی بریرون در بین تا تهش هستم. اگه االن از امن

.یبینی وقت منو نمیچ هی و برگردیبش

. هری نابود کنیزو و همه چی بری تونی می کنار و پر اخم گفتم: حاال مختاریدم کشخودمو

.ی و بهم بزنیدیم که تا االن زحمتش و کشیوچ

 خونسرد رفتم سمت پنجره و دست بهی که پر آشوب بود با ظاهری محکم، با دلی قدم هابا

.یستادم منتظر اینهس

 حرفها به جز جزین کردن ایان و باز کردم تو تک تک لحظاتم تا بیمیل که ایش ساعت پدو

ید راه قدم بزاره. من باین تو ایی فکر کرده بودم. محال بود که بزارم تنهایدینعکس العمل آ

 پشت سر بزاره و منیت خواست که برگرده که عمل و با موفقی میدی بودم. اون امیکنارش م

.یشتر منتظر موندن بی خواستم برامی یبهانه ا

 به همراه داشتن و منطق تنها بودنش و ....یاز و نیش نگرانیشو کردم دو دلی محسش

 کرده بودم...یدهامو بکنم من حرفهامو زده بودم... تهدی کمکنمیتونستم

 گرفت.ی میم خودش تصمباید

 تخت ویک قدمهاش و تا نزدی اما بر نگشتم. صدایدم آروم دستش و به در شنیدن کوبصدای

 اما باز هم بر نگشتم.یدم تخت و شنیبعد نشستنش رو

 گرفت... خودش تنها....ی میمی صورتم تصمیدین بدون دید بایبود تنها مباید

.یشد و پر بغض بود و نرم ادا می عصبصداش
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 حاضرم جونم و برات بدمی؟ انتظار داری چی؟ گی می چی؟ خوای می تو چی: هد لعنتآیدین

ین نابود کنم. ای جورین و ایندت ازم نخواه که آی ولی خوب و بدم کنارم موندیچون تو با همه

. آخه کدومیز چیه ات کنم یوه بی ماه بعد عروسیه ینکه اما ایزیه چیهکه کنارت باشم اما خواب 

 خواد؟ی میزیو چین همچیه ریدخت

 ودارم بایندت و آی کنم زندگی جاشم فکر مین تا همی؟ منم درک کنیکنی نمی سعچرا

 جامعه سرین ای توی دختر مجردیه ی تا وقتی؟ ازم داری کنم. چه انتظاریحضورت تباه م

.یدوزن و چشم طمع بهت می کسی کنن بی همه فکر می بشیوه بینکه به محض ایزنیبلند قدم م

 کنه؟ی می کاریه یگه میزی چیه یرسه از راه میهر ک

یری تو تآثی راحت باشه که تو زندگیالم اگه قراره برم و عمل کنم و نباشم.... حداقل خبزار

یش که تو خونه پی. همون دختر سر سختیدم که روز اول دیمونی مینداشتم. تو همون آرام

 خانواده بود.ی گاه همه یهپدرش بود و تک

 خوام. من آرامی. نمی فکر کنن خورد شدیه و بشکنم. نزار بقیت شدن سختیوه مهر بیه با نزار

.ی استواریشه خوام تو همیخودمو م

ی رویمارستان و تو بیدین خواستم آی من نمی بود که وقتی حرفیقا جمله دقین زدم. ای تلخلبخند

 کردم.یم با خودم تکرار ینمتخت بب

 استواره".یشه که همی اونینم خودم و ببیدین خوام آی"من م

 گردوند.ی امو به خودم بر مجمله
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ی آوردم و برگشتم. برگشتم و چشم دوختم به مردیین دستهام شل شد. دستهامو آروم پای گره

 بود. رو تخت نشسته بود و رو زانوهاش خم شده بود و آرنجهاشو به زانویرکه با خودش درگ

 دستهاش گرفته بود و بغض کرده بود...یون داده بود و سرش و میهتک

 که احتمال خوب شدنی عملی ... نه برایضیش مری من... بغض کرده بود.... نه برایدین آآره

 سخت بود قبول کنه از حالتیدنش اون دی که برای منی درصده... برا50و زنده موندنش 

 و تحملیشتری بیزهای کنم و بزرگ بشم و مجبور شم چییر کنم تغییر و تغیام در بیشگیمهم

 تنها....اونکنم و به گمان 

ی از اون به بعد خونه ید بابام نبودم و شای خونه ی اون دختر تنهایگه ازدواج من دین با اشاید

 روز با اون....یک ی برای خواستم. بودن حتی مینو اما من ایموندمشوهرم تنها م

 بردم و گذاشتم رویش پاش رو زانوهام نشستم. آروم دستم و پی سمتش قدم برداشتم. جلوبه

ساعدش.

 خودش اومد سرش و بلند کرد و زل زد تو چشمهام.به

ی. مراسم به خوبی و راضیم ما خوبیگیم. به همه میرون بیریم در مین.... از ایدین: آمن

ی.... می عمل کنی بری تونی و بعد ... میریم گی می پدرم عروسی. به خواسته یشهبرگزار م

.یم رو داریش و پیمون و بعدش با هم کل زندگی خوب بشیتون

ی غصه یست. الزم نی باشیزی نگران چیست. الزم نیزارم کنارتم و تنهات نمیشه من همو

.یستم وقت تنها نیچ من با تو .... هیستم من تنها نی منو بخورییتنها

. خدایست ثمر نی تو بی همه انتظارم براین من باور دارم که ایشی مطمئنم که تو خوب ممن

 شه.یمال پای زندگین حق منو تو از ایزاره حق نشسته پس نمی جایگناون باالست همه م
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ی راحتین بازوها نگه دارم و به این حق و بین خوام ای و من می زندگین از ای حق منتو

.ی اگه تو نخوای حتیکنمرهاش نم

 و چشمهاش پر بغض شد.ید اش لرزچونه

 من مدتهاست که منتظره تا قفلی بازوهاین بغض دار زد و گفت: ای لبخند مهربون خسته یه

.ی دور از چشمم بریی جایچبشه دورت و نزاره ه

ید تو بای چشمک زدم و گفتم: اون بازوهایطون محبتم نگاش کردم و شی زدم و با همهلبخندی

.یست صبر کنه هنوز وقتش نیکم

 رفتم سمت در. دستم و بهیروز حرکت از جام بلند شدم و خوشحال و پیه و با یدم خنددوباره

 دستم رو در خشک شد.یدین در گرفتم که با حرف آی یرهدستگ

.یرم من تنها می: قبول ولآیدین

 امو کهیافه کردم. بهت زده برگشتم سمتش قی بودم و باور نمیده که شنیزی کردم. چی نمباور

 حرفاتی و مطمئن گفت: همهی شلوارش فرو برد و جدیب از جاش بلند شد دستهاشو تو جیدد

.یای عمل تو با من نمی فقط برای خوای که تو میشه میزی اون چیز کنم و همه چیو قبول م

 برامیگه و دیزنم بهم میزو االن همه چین همی تنها انجام بدم. اگه مخالفت کنباید کارو یک ینا

.ی کنی میدی که تو چه تهدیستمهم ن

یدی حرف و تهدیچ که با هیدونستم مطمئن بود و میلی که خیی شدم به چشمهایره دهن باز خبا

.ید کشی میاد کلمه تو ذهنم فریک نظرش و عوض کنم و تنها یتونمنم

"چرا؟"
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 مبهوت من و آروم دستش و از کنارم رد کرد و در و باز کردی کنارم و زل زد تو چشمهااومد

 رفت و من بهیرون نرم منو کنار زد و از در بیح.. بدون توضی کلم اضافیک یو بدون حت

 به خودم اومدم و تونستم دهنم و ببندم و خودمو جمع کنم از اتاقی موندم و وقتیرهرفتنش خ

.م رفتیرونب

 گفت که باعث شد همه دست بزنن وی چیدین آیدم حرف رفتم کنار مامان نشستم. نشنبدون

 زدن.یی گفتن و چه حرفهای چیگه دیدم بگن نفهمیکتبر

 بودم تا ازیدین کردن آی راضی برای تو اعماق افکارم غوطه ور بودم و دنبال راه چاره امن

.یرسیدم میجه گشتم کمتر به نتی میشتر برگرده اما هر چه بیمشتصم

 همه اخلق بابا رو شناختهینکه با هم باشه و اید بای عقد و عروسیگفت اصرار بابا که مبه

 قرارینیم همو ببی محاله اجازه بده ما دوتا درست و حسابیم تا عقد نکنیدونستنبودن و م

یشد، نمی خالیگه دیم ماه و نیک تا یدین آی دو هفته بعد گذاشتن و چون خونه ی و برایعروس

 منوی یزیه مامان فرصت داشت تا جهی مدت چند هفته این ای و تویم موندی منتظر میدبا

 کنه.یلتکم

 کهی ایزیه جهیزدم حدس میشتر باشه بیده خریزیه من شک داشتم که مامان اصل برام جهالبته

 اضافه بده به من.یز السا کنار گذاشته بود و بخواد با چند چیتا االن برا

 گفت. و دری چی شد و کی چیدم چون تو حال خودم نبودم و نفهمیدم نفهمیزی روز چی باقاز

 شد و افتاد رو هم.ینآخر شب هم اونقدر به دنبال چاره گشتم که چشمهام سنگ

 بود.یکنواخت و به شدت هم یشدم اونقدر کند که خسته میگذشت کند میم زندگی روزهاهمیشه

 تند و زده بود کهی تو دستش گرفته بود و دکمه یمو دوره خدا کنترل زندگین ایاما انگار تو

.یه به چی چیفهمیدم که نمی جوریگذشت به سرعت میزهمه چ
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 بودم.ی راضی بوده باشم نه... راضی از دستم در رفته بود. نه که ناراضیم زندگاختیار

 همه دلین. منتها با ایرفت میش خواستم پی که خودم می داشت همون جوریز همه چتقریباا

یه شده بود مثل یقاا دقیم. زندگیموند تو خاطرم نمی خاصیز چی ذهنیریهای و درگیمشغول

 بودی ایگه دی چون ذهنم جای ولیدیدم میزو شده بودم. همه چیره توجه بهش خی که بیلمیف

.یدیدم و صرفاا فقط مکردم ی و درک نمیلمف

یمیش و در مورد تصمیدین کرده بودم نظر آی مدت هر روز به طرق مختلف سعین کل اتو

.یشدعوض کنم. اما نم

ی. تا حدودیشد و خشک می سرد و جدیرسید موضوع که مین بود و مهربون، اما به اخوب

ترسناک....

یزی کردم بهش چی جرات نمیقتا کنم". که حقی:" در موردش صحبت نمیگفت می چنان لحنبا

بگم.

 همه عجله هجومین همه اشون بهت زده از اید به گوش دخترها رسیم که خبر عروسروزی

 از شراره.یرآوردن سمت خونه. همه خوشحال بودن همه غ

 کرد نظرمو عوض کنه اما ....ی باهام حرف زد چقدر دعوا کرد چقدر سعچقدر

ینجا تا ای وقتیدونست و میشناخت ببره. منو خوب میش از پی کاریتونه که نمیدونست مخودشم

 شده محاله عقب بکشم.ی بابامم راضی اومدم و حتیشپ

 کهیشد با خبر بودن اون باعث مین خبر نداشت و همیدین آیماری از اون از بیر غهیچکس

 کنه.یتحس مسئول

578



goldjar.blogfa.com

 جملتیناا شدم و عیوونه زد و گفت دیغ جید در مورد عمل باهاش حرف زدم داد کشوقتی

 و گفت.یدینآ

ی برای من جوابید دی ساعت وقتیک و همون استدالل. بعد یها حرفها و همون نگرانهمون

 و گفت: تو کهید کشیت از حرص و عصبانی ام. پوفیرهحرص خوردنهاش ندارم جز نگاه خ

.ی کنیآخرشم کار خودت و م

.ی بگذره و خوشبخت شیر بخیدوارم بغض گفت: امپر

 کردم و فشرده شدنم تو بغلشی که رو پوست بدنم حس میی استخونهای آغوشش و سفتتنگی

.یز و علقه اش بود و من واقعاا ممنون بودم به خاطر همه چی عمق نگرانیهمه نشون دهنده 

یم نشست و همراهیمارستان بی تویدین در اتاق آی که با من رو به روی خاطر تموم لحظاتبه

 و حالم.....یم دوست خوب دوران کودکینکرد... ا

 باشهی کسینکه اون روزها حس نکردم که داشتن خواهر چقدر خوبه. ای وقت به اندازه هیچ

 وی باشیگیرشون خودت پید که بایی تو به فکرت باشه و کارهای های حواسیکه تو تموم ب

دنبال کنه.

 ویشگاه کارها از رزرو آرای نکردم و همه ی کاریچ من هی عجله ای عروسین ای براتقریباا

 لباس عروسیک ی عروس تا اجاره ین دست گل عروس و ماشی برای کردن گل فروشیداپ

 ولیشونو دو هفته کار و زندگین السا و افروز بود که تو تمام ای همه و همه به عهده یباز

 تا مزون لباسیشون همراهیدم که کشی و من تنها زحمتیرسیدن من مرهایکرده بودن و به کا

عروس و پرو کردنش بود.
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 تا هر چه زودتریم بودیدین آی دو هفته همراه با شراره و پژمان دنبال کارهاین من تو تمام او

 الزم و شراره با کمکیهای و هماهنگی عمل بره آلمان. فرستادن مدارک پزشکیبتونه برا

 داد.ی کار انجام مین وارد تو ایگرفتن از آشناها

 و من در حالیزاشت شده بود و تنهاش نمیدین و ول کرده بود و همراه آیش کار و زندگپژمان

 بودم که هنوزم نتونسته بودم اسمی با پزشک آلمانیمار بیتتبادل و رد و بدل کردن وضع

.یرم بگیادسختش و 

 گشتم.ی میدین تنها رفتن آی برایلی مدت دنبال دلین تو تمام او

 مزخرف بود و از توان من خارج.یلی شرط خاین

 پر استرسه و همه اضطراب دارن. منیلی خی بودم روز عروسیده همه جا خونده و شنهمیشه

 پدر که هنوز وقتش نبود چون قرار بود شبی ترک خونه ی نه برای عروسیهم داشتم نه برا

. در واقع قرار بودیدین و تو اتاق آیدین پدر آی خونه یمو به علت حاضر نبودن خونه امون بر

یم پدری طبقه باالتر اتاقم و خونه یک تا آماده شدن خونه امون من ی عروسبعد مدت ینتو ا

 و تو اتاق اون.یدین پدر آی خونه یعنی کنم. یزندگ

 به تنهایشتر بیگذشت می بود. هر چیدین آیمت شدن زمان عزیک نزدی من برااضطراب

 خوام تنها باشم.ی کردم که نمی درک میشتر بردم و بی میموندنم پ

 از پشتیدنش دی تونستم به جای و میم که رسماا نامزد شدی از روز بعد از خواستگاردقیقاا

.ینم ببینپنجره اونو تو خونه امون نشسته کنار بابا و آرم

 به تلفن خونه و در تمام وقت شبانهید شبها رسیمه اتاق و نی از تویمون حرف زدن تلفنی وقتاز

 درد آوره.یلیروز آزاد شد حس کردم که بدون اون موندن خ
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 ظاهر آروم و خونسردم تو دلم طوفان بود.برخلف

....ی عروسروز

 کنه.ی که اسمشم آدم و دچار استرس مروزی

 تازه داشتمینکه به خاطر ایفهمیدم ازش نمیزی که چی استرس داشتم اما نه به خاطر عروسمنم

 گذاشتم.یدین با آی کردم چه قول و قراریحس م

.یدین آی چمه. حتیفهمید نمی و کسیخ سوزان بود و ظاهرم ی کوره دلم

 بر خلف لبخندیدونستم بود که می درک و از حسم داشت چون اون تنها کسیشترین اون بشاید

 مراسم تو دلش غوغاست.ین از ایش رو لبش و سر خوشیمعظ

یک خواد ی و نمیده کردم چرا انقدر سفت دستهامو تو دستش فشار می و حس میدونستم مو

لحظه هم رهاش کنه.

 نفسمو بند آورد. یچید دور انگشتهام پی که وقتدستی

 لحظه آنچنانیک ی نگاش کنم. برایق دنبالم اومد نتونسته بودم دقی وقتیشگاه در آرای جلوحتی

 بود کهین که تونستم انجام بدم ای بود که تنها کاریچیده تو وجودم پیاسترس همراه با شرم

.یینسرخ بشم و سرمو بندازم پا

 بود.ی لبخندش برام کافدیدن

.یدیدم پامم نمی با اون کله گنده و بلندش پنهان کرده بودم که جلوید خودمو تو شنل سفاونقدر
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ین بار با مغز پهن زم1000 پاشنه دار بلند ی مطمئنن با اون کفشهایگرفت دستمو نمیدین آاگه

.یشدمم

 از چپ وین بردار مسخره مدام با ماشیلم مخصوصاا که فیم کدوم حرف نزدیچ هین ماشتو

 اومده بود و مدام دادیرون بینش ماشی تا کمر از پنجره یابون کرد و تو خیراستمون حرکت م

ی حرص می و وقتیدادیم کدوممون هم انجامش نمیچ داد که هی میی و بهمون دستورهایکشیدم

 ویخت اعصابش بهم ریدین و اونقدر رو اعصاب بود که آخرش آیرفتخورد صداش باال تر م

 اونو خفه کنه.ی کرد تا صدایاد آهنگ و زی و داد باال و صداین ماشی یشهش

 کردم و دری باالتر نقل مکان می طبقه یک منم جالب بود. از خونه و اتاق خودم به عروسی

 طبقه2 بود ینگ و پارکیاط که شامل حی بود از محل عروسی فقط کافی روز عروسیانتها

 که قرار بود توش سر کنم.ی مادر شوهرم و اتاقیباال برم تا برسم به خونه 

.یاد محدود آدمها زفضا

 بغلم. اونقدریدن چند نفر با هم پریهو ین شدن از ماشیاده به خونه و پیدنمون محض رسبه

 چه خبره.یدونستممبهوت بودم که نم

یین نتونست خودشو کنترل کنه اشکش که در اومد با پای نفر بود که بغلم کرد ولین اولمامان

ی و با گفتن: الهید و بغل کرد و بوسیدین اشکهاش و پاک کرد و ازم جدا شد و آیشروسر

.ینخوشبخت بش

 و با رفتنش نگاه منم دنبال خودشیم شاهد اشکهاش نباشین از ایشتر و رفت تا ما ببرگشت

کشوند.

.یرم مامان بگی نگاهمو از راه رفته یتونستم هم نمیرفتم تو بغل مژگان خانم فرو می وقتحتی
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 خواهری خوشبخت شیدوارم و بعد افروز بغلم کردن و افروز با بغض نگام کرد و گفت: امالسا

کوچولو....

 کوچولو....خواهر

 لبخند پر بغض به چشمهاش که پر اشک شده بود زدم.یه و بغض کردم. ید ام لرزچونه

 خواهری هوایشه خواهر بزرگ همین ایم مدرسه بودیه با هم تو ی... وقتیم بچه بودوقتی

یگفت سراغ خواهره و میرفت خورد و می میهاشو خوراکیشه که همیکوچولوشو داشت. اون

 من بودم.یخورد که مامان براشون گذاشته بود و میهاییگشنمه و سهم اونم از خوراک

 آورد تا از حقشی گرفت می دست خواهرشو میرفت کرد می با بچه ها دعوا می که وقتاونی

دفاع کنه من بودم.

یرفت میادم ی زمستون مراقب بود تا سردم نشه و وقتی پشتم بود و تو سرمایشه که هماونی

 دور گردنیپیچید کرد و می بودن هوا شالشو از گردنش باز می با وجود برفیارمشال گردنمو ب

من افروز بود.

 رفته بود.یادم خاطرات و ین بود که من مدتها بود ایف چقدر حو

.یاورد میادم اون روزها رو به ی لحظه همهیک خواهر کوچولو داشت تو ی کلمه ین احاال

 بود و منیشه خواهر بزرگ همین کنه و ایتم داشتم که حمایاز نی که من واقعاا به کسییروزها

 خواهر هاین اومده بود که به وقتش ایادممدتها بود که اون حس ها رو گم کرده بودم و امشب 

 بودن و چقدر مراقبم بودن.تمچقدر پش
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ی وقت فکر نمیچ منو خانواده رو داشت چه السا که هی نامحسوس هوایشه افروز که همچه

 ویا بودم که نگاهم به دنیده چند وقت فهمین ای باشه و تویر پذیت حد مسئولینکردم تا ا

 تار بوده.یلی خید شایانماطراف

 مردونه دست داد.یدین و با آید و بوسیشونیم جلو اومد و آروم پآرمین

ی می که وقتی برادر سرتق هم باعث شده بود بفهمم چقدر بزرگ شده اونقدرین ایدن دحتی

 سرشو خم کنه.ید ببوسه بایشونیمو خواد پی می. وقتیرم سرمو باال بگیدخوام نگاش کنم با

. دوستش داشتم.یخندید خواهرانه بغلم کرد. به شدت خوشحال بود و مآیدا

 و از کنارمون رفتن.یدن هم هر دومونو بوسیدین آی و بابابابا

ی به همه پشت سفره یی و بعد از خوش آمد گویم مهمونها وارد سالن شدی سوت و هلهله بین

.یمعقد نشست

ی بارونی مونده بود رو چشمهایره. و نگاهم خیدیدم همه رو می چشمیر بود اما زیین پاسرم

 گرفت و پنهون کنه اما موفقی کرد اشکهاشو که شدت می می توانش سعیبابا که با همه 

.یشدنم

 وقتیچ کرده بود دل کندن از دخترهاش براش سخت بود اما هیه تو مراسم افروزم گربابا

.ید کشی میاد ام االن تو سرش فرینده از آیش نگرانید شایزه شدت اشک برین بودم به ایدهند

یلم؟-: آرام خانم بنده وک

 بزرگترها و پدر و مادرم.. بله...ی همه ی: با اجازه من

584



goldjar.blogfa.com

 شد و من داغ شدم و نفسیشتر بیشد که از راه دستهاش بهم منتقل می فشرده تر شد. گرمدستهام

 همه حرارت.ینکم آوردم از ا

 شعورشونید بدید ندی دخترهاین بود که این کرد ایتم اذی که به شدت تو عروسیزی چتنها

 ما رو تنها بزارن تا بلکه حداقل من بعد پشت سر گذاشتن اون همه شرم ویقه دق2 که یدنرس

 نگاه کنم.یدین و بدون استرس به آی درست و حسابیه ثان2خجالت و بعد اون همه انتظار بتونم 

 کنم.هفقط نگا

 خوب بر انداز کنم چون بعد از تموم شدن مراسم عقدی و تو لباس دامادیدین نتونستم آی حتمن

 و از قسمت زنونه انداختنیشد هم شاملش میدین که آیونو آقای یهخانمها لطف کردن و کل

 دلشیکی یت تا در نهای صندلی و به بزن و بکوب پرداختن و من هم تنها نشستم رویرونب

 برقصم.ی جا بلندم کرد و مجبورم کرد کمازسوخت و اومد 

 که آهنگی هم همون رقص دو نفره اش بود که تونستم تو تمام مدتی خوب عروسقسمت

 و پر محبت بود نگاه کنم.ید خندی فقط به چشمهاش که میشدبرامون پخش م

 ساختمون موندن. همه ماها رو تا دمی رفتن. اعضایرفتن مید که بایی تموم شد. مهموناعروسی

.یدینخونه رسوندن. بابا ماها رو دست به دست هم کرد و منو سپرد دست آ

 کرد عقب بکشتشی می خم شد و دست بابا رو که سعیدین بغض با اشک تو چشمهاش و آبا

 و راحت کرد.یالش خی و ازش تشکر کرد و با نگرانیدبوس

 پر محبت بغلش کرد ویدین و آیدین آی رو به جلو هول داد و اونم اومد جلویا سونافروز

 خانم.یا سونی خوشگل شدیلی و گفت: امروز خیدشبوس

 گفت: اگه خوشگل شده بودم منیدین به من رفت و رو به آی هم پر اخم چشم غره اسونیا

عروس بودم نه خاله آرام.
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 قد4 با ید دارم من که بای و من موندم که چه بختیدن خندیه و بقیدین من گرد شد و آچشمهای

بچه سر شوهر بجنگم.

.یم صداش و آروم کرد اما اونقدر بود که همه بشنوسونیا

ین حاال که شما مثل عمو پژمان عمو شدیعنی گفت: مامانم گفته بهتون بگم عمو... یدین به آرو

یاره؟اگه بغلتون کنم و ببوسمتون خاله آرامم مثل خاله السا چشمامو در م

 به السا رفتم که از روزی و من چشم غره ایدن خندیه لبشو به دندون گرفت و دوباره بقالسا

 بغل و بوسشون.یای قضاین سوال با ایر منو بردن زیت حثیا سونین با ایدیناول ورود آ

.یبوسمتون بغل منو منم میاید بید هر وقت خواستید تونی شما میزم و گفت: نه عزید خندآیدین

 از گونه اش گرفت.یم عظی بوسه او

 رو از بغلش گرفت و گفت: شرمنده ها من فرستادمش بایا محبت کرد و اومد جلو و سونافروز

ال سمتش نرفت.ید کنی قرار شد عروسی کنه آخه از وقتیآرام آشت  اص

 رو فرستاد سمتم.یا با تشر سونبعد

 بگو.یک: برو به خاله تبرافروز

 طاقت شده باشهی انگار بیهو نگام کرد و یکم اومد جلو و من خم شدم و نشستم کنارش. سونیا

 عروسیلی و گفت: خاله خیددستهاشو دور گردنم حلقه کرد و سفت بغلم کرد و گونه امو بوس

 قدر خوشگل بشم.ین شدم همین عروس فرزی خوام وقتی منم می شدیخوشگل
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 تو صورتش و من به زور دهنم و جمع کردم تا نخندم و بهش گفتم: ممنونمید محکم کوبافروز

.یشی خوشگل تر میلی مطمئنم تو خیزمعز

.یم همراه خانواده اش وارد خونه اشون شدیدین همه رفتن و من و آباالخره

ال روم نمیدم کشی معذب بودم و خجالت مخیلی  مژگان خانم و پدری که جلویشد. راستش اص

ال به روی. ولیدین برم تو اتاق آیدینآ .یاوردن خودشون نمی اونا اص

 چرا تعارفیزم عزیا مژگان خانم اومد جلو و گفت: بینکه مونده بودم وسط هال تا ابلتکلیف

 خودته.ی خونه یگه دینجا ای کنیم

ال وسایدین گرفت و بردم تو اتاق آدستمو  اگهین. ببیدن آوردن و چیلتو و گفت: افروز و السا قب

 حتماا بهم بگو باشه دخترم؟ی کم و کسر داشتیزیچ

.ین خوشبخت بشی تا دختر دارم. اله2 من یگه زد و بغلم کرد و گفت: از االن دلبخندی

.یرون از اتاق رفت بیع و پاک کرد و سرید که از گونه اش چکی اشکقطره

 آدم جمعین من سنگدل ترید. شایختن کردم و نشستم رو تخت. امشب چقدر همه اشک رپوفی

 نکردم.یهبودم که گر

 کار کنم؟ی موها چین. آهم در اومد حاال من با ایدم جمع شده ام کشی به موهادستی

 به چهاریدین به در اتاق خورد و در باز شد. آی گرفتن با موهام بودم که تقه ای کشتمشغول

 تو؟یام بیشه داد و گفت: میهچوب در تک

یشتر؟ بین از ایگه زدم و گفتم: دلبخندی
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 و وارد شد و در و پشت سرش بست.خندید

ی تا از تارها40 تا 4 که همراه اون یارم تا سنجاق از تو موهام در ب4 زور تونسته بودم به

 شده بود و اعصابمم به خاطر سنجاق ها و هم به خاطریشونموهامو کنده بودم. موهام پر

 خورد شده بود.یپیچید که از کنده شدن موهام تو سرم میدرد

 کمکت کنم؟یتونم اومد کنارم نشست و گفت: مآیدین

یرون زد و دستش و جلو آورد و آروم دستهامو از تو موهام بی بهش نگاه کردم. لبخندنالون

آورد و خودش مشغول شد.

 هم کنده نشد.یی مویچ کردم. هی حس نمی دردیچ آورد که هی میرون نرم سنجاقها رو باونقدر

 و با لبخند برگشتم سمتش.یدم کشی از سر آسودگی کارش تموم شد نفسوقتی

.ی. مرسی چقدر راحتم کردیدونی تشکر نمیا دنیه: من

 بایدونی صورتم و آروم گفت: تو هم نمی لبخند تو صورتم نگاه کرد رو تک تک اجزابدون

.ی چقدر راحتم کردیماومدنت تو زندگ

 سرخ شد و قلبم به تپش افتاد. نگاهمو ازش گرفتم.صورتم

 راحت باشه؟ من غلط کردم.یلی خید بای شبین همچیه کردم ی فکر میشه همچرا

 من؟یا یری گی تو اول دوش مینم خسته ام. ببیلی مقدمه از جاش بلند شد و گفت: من خبی
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 گفتم: جون مادرت من...یع صورتم افتادم و سرین سنگیش آرایاد

 و گفت: بفرما خانم اول شما.خندید

 از جام بلند شدم و تند رفتم سمت در که صدام کرد.یع زده سرذوق

-: آرام...

 بودم... آروم برگشتم سمتش.یده نشنی جورین... تا حاال اسمم و ایستاد اقلبم

ی؟ بری خوای مینا انداخت و گفت: با همیکلم به کل هنگاهی

 تو حمام.یدوام دارم مین افتاد با اون لباس پف دار سنگیادم آوردم. تازه یین استفهام سرمو پابا

.یشه که نمین با ایکنم: نه خوب عوض ممن

. جفت دستهامویشه نمیدم پشت لباسو باز کنم دی از رو شونه ام بردم سمت پشتم تا بندهادستمو

ین اصل اینم کردم که ببی. سرمم مدام به سمت عقب کج میداز پهلو بردم عقب اما به بند نرس

.یرسمبندها کجا هستن که بهشون نم

. ازیدم خوب چرخی بچه یه رو شونه ام نشست و آروم برم گردوند. آروم گرفتم و مثل دستی

تماس دستش بدنم دون دون شده بود.

 لباسم.ی پشتم قرار گرفت و شروع کرد به باز کردن بندهاآروم

 سرم شروع کرد به حرف زدن.پشت
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 پشت.یاره چه خوشحالم دستهاشو میاری؟ لباس و در بین ای تونی میی گفته خودت تنهای-: ک

 که. باشه؟یشه نمی طوریر کمک بگیتونی نمی من وقتیزعز

 جمع کردم تو دهنم و آروم گفتم: باشه.لبهامو

: آ قربون باشه گفتنت برم.آیدین

 و هولیج شد. پشت گردنم سوخت. دستمو آروم بردم سمت گردنم که داغ شده بود و گیخ سبدنم

برگشتم سمتش.

 تو هوای کرد و دوباره لبهاشو غنچه کرد و بوسه ایم نثار هول شدگی بهم زد و چشمکلبخندی

.یرونفرستاد و از اتاق رفت ب

یشه؟ آدم دسپاچه میگه... نمیکنه می جورین خبر ای وار هول شده گفتم: خوب چرا بزمزمه

 گردنم داغ بود.هنوز

ی و وقتیدم کشی گرفتم و سرکیمم بعدی لباسمو عوض کردم و حوله امو گرفتم و لباسهاتند

 تو حمام.یدم و چپیرون از اتاق زدم بیست نیمطمئن شدم کس

 که دوری و با حوله ایدم لباس پوشیس خیس دوش گرفتم و همون جور خیقه دق10 عرض در

 کرد. کت وی می بازیش رو تخت نشسته بود و با گوشیدین بودم رفتم تو اتاق. آیچیدهموهام پ

کرواتش و در آورده بود.

 منتظر بمونم.ید بای ساعتیک گفتم ی گفت: چقدر زود اومدید منو دوقتی

ی؟ لباس بپوشی وقت کردی کرد و گفت: کاخمی
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.یدی لباس پوشیس و گفت: نگو که با تن خید جاش پراز

یه؟ مگه چیدم و گفتم: چرا پوشیدم به سرم کشی رو حوله دستاز

ی؟ کارو کردین. چرا ای خوری کرد و گفت: دختر سرما ماخمی

 همه آدم تو خونه است.ین کار کنم؟ ای و گفتم: چید باال پرابروهام

 تو اتاق خوب.یومدی میقه دقیه: همه تو اتاقشونن و خوابن. آیدین

.ید دهنم پراز

.ی: خوب تو اتاقم تو بودمن

 زدم.ی ربطی چه حرف بیدم نگام کرد. تازه فهمیطنت ابروشو فرستاد باال و با شیه

یری؟ ازش گرفتم و به کل اتاق نگاه کردم و گفتم: نمچشمهامو

 از کنارم رد شدینه و رفت سمت حوله اشو برش داشت و آروم و با طومأنید کشینیمو و بخندید

 حواله ام کرد که برق از سرم پروند وی بوسه ای وریه و ید کامل ازم بگذره چرخینکهو قبل ا

.یرون کرد و از اتاق رفت بیبعد تک خنده ا

 به در بسته رفتم و با خودم غر زدم.ی غره اچشم

 کار کنه.ی سکته اید بکنه بای اوهومنی اهمنیه یمیره: ممن
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 سمت تخت و ولو شدم روش. چقده تختش راحت بود و من چقدر خسته.رفتم

 در زدن اومد.ی به بدنم دادم که صدای و قوسکش

 االن رفت.ین که همین: امن

 گفتم: بفرما تو....یومد نی تو وقتیاد موندم که خودش بمنتظر

 وارد شد.یدا باز شد و آدر

 از جام بلند شدم و رو تخت نشستم.متعجب

 ... به خدای مزاحم شم ولید نبایدونم مید و شرمنده بود. با من و من گفت: ببخشیر به زسر

مجبور شدم.

 گرفت سمتم و داد دستم.یشو بپرسم تند گوشی نگاش کردم. تا خواستم سوالگیج

 و برداشتم.ی گوشمتعجب

: الو آرام ...السا

 شدم.یخ جام ستو

 شده؟ همه حالشون خوبه؟ی: السا... چمن

ی؟: آره نگران نباش به خاطر تو زنگ زدم تو خوبالسا
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.یت تربی بی دختره

 حرص گفتم: آره خوبم چه طور؟پر

ی؟ لباستو عوض کردی؟ پاک کردیشتو آراینم: ببالسا

: آره خوب چه طور؟من

 که.یدی گشاده اتو با اون شلوار گندهه نپوشیشرت اون تینم هول گفت: ببالسا

 راحتیلی چون خیدم پوشی رو مینا موقع خواب همیشه تنم نگاه کردم. همی به لباسهامتعجب

 عمل داشت.ی غلت زدن آزادیبود و آدم برا

.یدم گفتم: چرا اتفاقاا همونا رو پوشگنگ

 بار دوتا صدا با هم داد زدن: خاک بر سرت. خجالت بکش...این

.یزد بار افروز بود که حرف مین از دست السا در اومد چون اگوشی

 که باز تر باشه.یزی چیه لباس کمتر... یه لباس بهتر بپوش یه برو ی: آرام مگه خنگافروز

 راحت ترم.ینا: خوب چرا؟ سرده... بعدم با امن

 دوباره رفت دست السا.گوشی

ی حرص دادیشه با اون لباسا منو همیته خواهر منگلم امشب شب عروسیزم: خواهر عزالسا

 بدبخت رحم کن زن گرفته برادر که نگرفته.یدین به آیکنی امشب و به خودت رحم نمیهحداقل 

593



goldjar.blogfa.com

 بود.ی منظورشون چیتا تربی برخورد. ببهم

 من به مامان گفتم بهت بگهی هی؟ لباس بپوشید بای امشب چه جوریدونی: واقعاا نمافروز

ها....

.یزنید چرا داد میدم خوب فهمیله حوله امو از سرم در آوردم و گفتم: خعصبی

 باشه؟یا خواهر خوبم قربونت برم آبرومونو نبرین: آفرالسا

 کنم.ی قطع میگه. دیبرم حرص گفتم: نمپر

 بدبخت با خجالتیدای و قطع کردم چشمهامو پر حرص گردوندم و سرمو بلند کردم. آگوشی

 و بهم بده.ی گوشیاد مجبورش کردن که بی چه جوریست معلوم نی کرد. طفللیبه سقف نگاه م

 شبونه مزاحم تو هم شدن.ید جان ببخشیدا جام بلند شدم و گفتم: دستت درد نکنه آاز

 کنم.ی زد و گفت: خواهش می خجالت زده البخند

.ید و گونه امو بوسپرید

 دوستت داشتم.یلی. از اولم خی خوشحالم که عروسمون شدیلی: من خآیدا

.یرون و گفت و از اتاق رفت باین

 شدم.یره لبخند زدم و به رفتنش خیار اختبی
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 که با هر بار فکری و صورتیزد می دل که مثل چیه کله پر فکر و یه رفت و من موندم و اون

.یشد السا و افروز سرخ و سرختر می منظور صحبتهایدنکردن و فهم

.یستن من نی لباسها و بازش کردم. چند دست لباس بودن که مطمئن بودم برای سمت کشورفتم

.یشه آدم معذب مینا، این نداشتمشون، چیمتو زندگ

اال .یست عقل تو سرشون نیکم دوتا خواهر من بود ین کار ااحتما

 مد نظر السا و افروز شدم.ی اون لباسهایال خبی

ی راحت بشم. درسته دوستش دارم ولیدین شبه انقده با آیه ی کنن من چه جوری فکر نمیکم

.یدم ازش خجالت کشی داشتم. تازه سر همون لباس عروسم کلیسیهنوز باهاش رودربا

ین کردم همی که فکر نمیزی مدت به تنها چین استرس حالت تهوع گرفته بودم. تو تمام ااز

 گرفته بود.یبانموموضوع بود که االن سخت گر

 تاپ به قولیه با یمو گشاد و راحت و دوست داشتنیشرت کردم که تی زور خودمو راضبه

 بود.یلی خینمافروز بهتر و کمتر عوض کنم. هم

ی میدین من و آی درک کنم چه جوریتونستم کردم نمی فکر می سمت تخت. هر جوربرگشتم

 تا!!!!!!!2 بود اما ی نفر کافیه ی. جا برایم بخوابین ای روی دو نفریمتون

.یین پایشد پرت میکی مطمئنن

 نبود کهین کنم که پهن کنم رو زمیدا پیزی چیی پتوی چشم چشم کردم که تشک اضافه ای چهر

نبود.
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 ویدمش گلوم باال کشیر پتو و تا زیر رو تخت و رفتم زیدم و پرییدم در حمام که اومد دوصدای

 نزاشتم.یرون و بی نقطه ایچجز صورتم ه

 چشمهام و بستم.یع در باز شد سرتا

ی سرو صدا کرد و دوباره راه رفت. حس میکم چند قدم تو اتاق راه رفت. یدین بسته شد، آدر

 تخت.یککردم که اومده نزد

یزم؟ عزیدی: خوابآیدین

.ید ترسیکم چشمهام و باز کردم و زل زدم تو چشمهاش. حس کردم سریع

.یدارم: بگفتم

ی؟ زد و گفت: پس چرا چشمهات و بستلبخندی

 راحت تنش کردهیشرت شلوار و تیه. یدم کشی به بدنش انداختم و نفس راحتی نگاهیاط احتبا

بود.

ی؟ بخوابی خوای. کجا می جورین رو تخت جا به جا کردم و گفتم: همخودمو

 جا رو تخت کنار تو.ین باال انداخت و گفت: همابرویی

 چقدر کمه.ین ببیشیم که جفتمون جا نمینجا اینجا؟ به تخت کردم و گفتم: ای تعجب نگاهبا

 جلو ویدم سرم رد کرد و کشیر دست چپش و از زید نشست رو تخت و آروم دراز کشخندید

 و گر گرفتم.یدن بالشت و پر کرد. قلبم مثل گنجشک شروع کرد به تپیجا
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.یشیم جا می جورین: اآیدین

 بود اگه انقدری روش خوبینم کردم و جامو راحت کردم. ایم سرمو رو بدنش تنظیاط احتبا

.یزد می قشنگیتم ضربان قلبش و بشنوم که با ری صدایتونستمدسپاچه نبودم. م

.یاد گفت: خوابت مآروم

 نه.یعنی وحشت کردم نرم سرمو تکون دادم که کمی

یم؟: حرف بزنآیدین

.یم: بزنمن

 شدم. فکر کردمیمون خونه پشین ایدن تو سرم از خری که زدی اون روز اولیدونی: مآیدین

.یوونه دی ساختمون پر دخترایه تو یماومد

 باال رفته نگاش کردم.ی باال گرفتم و با ابروسرمو

 کرد.ی خنده اتک

 عذرینکه و بعدم بدون ای خوب حق داشتم. تو منو زدی؟ کنی نگاه می جورین: چرا اآیدین

ی می چه فکری تو خونه. تو بودی اومدیدی حرف راهتو کشی و بی بهم چشم غره رفتیبخوا

ی؟کرد

.ی ایوونه هم نبود که فکر کردم دی بارآخرین
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یوونم؟ دی کردی دهن باز گفتم: واقعاا؟ تا چند وقت فکر مبا

 که بای مکث گفت: تا چهارشنبه سوری کنه و با کمی داره فکر میعنی کرد که یز رچشمهاشو

.ی الل ها رو در آوردی دم خونه و ادایچادر اومد

 تونه جالب هم باشه.ی خونه مین بار حس کردم این اولی برایدم چادر و از سرت کشوقتی

 خشک ویلی. ظاهرت خیین خوابم شدم و اومدم پایال خی بینم همی برای سرگرم کننده بودبرام

یه شبیشتر خنده. بی وقت نمیچ که هی هستی دختر وحشیه کردم ی فکر میل بود و اوایجد

.یمردا بود

 تو شکمش.یدم کوبی شدم بهش و پر حرص مشتیره زده خبهت

 بهیه؟ من چیر بکنم تقصی فکرین در موردت همچیشدی و گفت: خودت باعث مید خندریز

.یزدی حرف نمیاد زی. با کسیرفتی و چشم غره میتوپیدیهمه م

 به چشمت اومد؟ی به قول تو مرد وحشین ایهو شد که ی بهش رفتم و گفتم: پس چی غره اچشم

یرین شی خاطره یه ینکه شد. مثل ایث زد که رفته رفته خبی دوخت به سقف و لبخندچشمهاشو

 آورده باشه.یاد به یزو آمیطنتو ش

 خانمیمیا قسمت زنونه کی داد تا بدم به تو. دم پرده ینتونو دوربین مهرانه آرمی: تو عروسآیدین

 کهیدم و دی دختریه لحظه پرده رفت کنار و من یه و بده به تو ین ازش خواستم دوربیدمو د

 مشخصاتش وی وقتیگفت بوده. اولش نمی رو کچل کردم تا بفهمم کیدا شد اما .... آیبزود غ

 لباس؟ین با ایدی با تعجب گفت: تو آرام و از کجا دادمد
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ی لباس و رنگین همچیه که ی مطمئنم کرد که تنها کسیدا اما آی باور نکردم تو باشاولش

 سخت.ی با ظاهریبنده و فریف. ظری دختریه تو هم یدم. اون روز بود که فهمیی تویدهپوش

 و در موردت کنجکاو شده بودم. از قبل با اسمت و کارهات آشنا بودم.ی جالب شده بودبرام

 و السا حرف بزنهیش. محال بود که در مورد بچگی پژمان بودی تو تمام خاطرات بچگیبااتقر

 در مورد تو نگه.یو کلمه ا

یر به دیر دید. شای تو چشمم بودیاد بخوام اسمت تو ذهنم بود و کم کم خودت هم زینکه ابدون

 شدم.ی میق اما همون لحظاتم رو هر حرکت دقیدیدمتم

....یش آالی... ساده و بی ساده ایدم فهمی ذهنت و بلند گفتی حرفهایهو ی شاپ وقتی کافتو

 تونستمی و من می تونست وادارت کنه که حرف بزنی بود که می تنها راهیزتحساب کردن م

بهتر بشناسمت.

 گذاشت.یر روم تاثیلی بودن خی حرفهات در مورد قویمارستان که رفت ببابات

 تونستم بغلت کنم وی خواست می دلم میلی و نوازشگر گفت: اون شب خید تو موهام کشدستی

یه تکی و به کسی باشیف ظری. که بتونی باشی قوی. تا نخوای کنیبزارم راحت خودتو خال

.یکن

.ی کنی نمیه وقت گریچ بود هنوزم هست... تو هیب عجبرام

یجان دارم برات فرستادم. اما هی بفهمم چه مرضینکه خودت بود... قبل ای اون شبم... براشعر

عکس العملت باعث شد حالم بد بشه.

 بار باشم رو شونه ات.یه یتونم که نمیدم روز فهماون
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 که بایی حرفهای برای؟ منو ببخشی تونی نرم رو موهام نشوند و گفت: می بوسه اآروم

 بهت گفتم؟یسنگدل

 خوامی خواستم بهت بقبولونمشون. می که می حالین در عی کردم که باورشون نکنی مآرزو

 که مجبور بودم.یبدون

 اون روز زدم و گفتم: از تو ناراحت نشدم از خودم متنفر شدم وی آوریاد از ی متزلزللبخند

 داشتم و داشتم.ی مید که نبای سوال بردم به خاطر حسیربارها خودم و ز

 کرد.یکترم دستش و تنگ تر کرد و به خودش نزدی حلقه

 کنمی تو موهام گفت: منو ببخش که عذابت دادم ببخش. مجبور بودم ازت دور بشم و کارآروم

یدا و آسمون راه پین زمین بی اما به زندگینمت از دور ببیشه. حاضر بودم همیازم زده ش

.ینکن

 اون روز تو پله های. وقتیزدم له له میدنت لحظه دیک ی من بدتر از تو بود. براوضعیت

 بهم واردی زده شدم و فشاریجان.... اونقدر هیده و رنگ پری چقدر الغر شدیدم دی وقتیدمتد

شد که از حال رفتم.

 کارم کردم.ین کنم و ای دادم ازت دوری میح و ترجی خواستم تو بفهمی بازم نمولی

 سراغم؟ی اون روز تو باغ اومدچرا

ی خرابکاریا تو دری که داشتیهات عکس از بچگیه یدیم کردم و گفتم: عکست و دی خنده اتک

.ی کردیم

یده؟ دیگه دی کی؟ کیدین؟ زده چشمهاش باز شد. بدنش سفت شد و گفت: دبهت
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.یرم آروم بگیزاشت اون عکس و حاال عکس العمل خودش نمیادآوری. دست خودم نبود خندیدم

ال کجایده؟ تو اون عکس و دیر غی دست تند تند تکونم داد و گفت: آرام جون من بگو کبا  اص

یدینش؟د

.یدا خنده هام گفتم: تو لب تاپ آبین

 حرص خواست از جاش بلند بشه که زاشتم و هلش دادم سر جاش.پر

یری؟: کجا ممن

 منی عکس با آبروین بار بهش گفتم با ا10 دختر برسم. ین: ول کن بزار برم به حساب اآیدین

 به باد داد.یثیتمو نکنه حیباز

 سفت انداختم دورش و سرمو رو بدنش فشار دادم و گفتم: من دوستش داشتم و خوشحالمدستمو

 چون اون عکس باعثی ممنون باشیدا از آید. بایرین و شی تخس بودیت. از بچگیدمشکه د

 دفعه به شدت دلم برات تنگ بشه.یهشد 

 حرفهات و با پژمانی اتفاقی. ولیرون اومدم بیل دنبالتون از وینم همی براینمت خواستم ببمی

 کنم.یدا حرف زدن پی برای. بازم خوشحالم چون باعث شد وقت مناسبیدمشن

 چقدر سرد باهام برخوردیدم اومدم و دیرون بیمارستان از بی نوازشم کرد و گفت: وقتآروم

.ی نگام کنی حتیگه کردم دی فکر نمیکرد

ی بدونینکه داره. ای گرفته شدن چه حسیده که نادیفهمیدی مید: اون رفتار حقت بود. بامن

ی حال اونقدر نسبت بهت بین و در عینم ماه پشت در اتاقت بشیه که یاونقدر برام مهم بود
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 از من بود و دریهات رفتارها و پنهون کاری همه ی به تلفینتفاوت و سردم که نگاتم نکنم. ا

 حرف زدن باهات بمونم.ی تونستم منتظر زمان مناسب برای بود که مصتیضمن فر

یزدم. اگه من حرف نمی جرات داریلی. خی کردم اون کارو بکنی وقت فکر نمیچ: هآیدین

ی؟چ

ی عرضگی اش از بیه و پر بغض گفتم: حداقل خوشحال بودم که تلشمو کردم بقیدم کشنفسی

خودت بود.

 ساکت شد.یهو و ید... خندخندید

 اشکی. وقتی نکردیت شکاید وقت اونجور که بایچ... هی نکردیه وقت گریچ اخم گفت: هبا

ی برای خواستم شونه ای می روزیه که ی خواستم خودمو بکشم. منی میدیمتو چشمهات و د

 اشکهات شده بودم.یل هات باشم حاال خودم دلیهگر

اال گریثی خبلبخند  چشمهام دهنت و باز کرد.یسی ذره خیه نکردم. دوماا همون یه زدم و گفتم: او

... خوشحالم که حرفیلی سخت بود خیلی و دستشو تنگ تر کرد و گفت: برام خید امو کشگونه

.یزد

 شروطمون افتادم.یاد. یم و هر کدوم تو افکار خودمون غرق شدیم آروم گرفتکمی

...یدین لب باز کردم و گفتم: آآروم

: جانم؟آیدین

 بپرسم؟ی سوالیه یشه: ممن
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.یدم: نه چون جواب نمآیدین

 شدم تا بهتر نگاش کنم.یز خیم اخم نبا

: چرا اونوقت؟من

.ی بپرسی خوای می چیدونم و موهامو به پشت گوشم فرستاد و گفت: چون مخندید

ین فکر کنم تا رفتارتو درک کنم. اید بای به چیدونم نمیگه. به خدا دیگه: خوب جواب بده دمن

.ی تنها بری خوای می گی جاال تو میم که با هم باشیمهمه کار کرد

.ی منو درک کنیکم یه موند تو چشمهام و گفت: فقط کافخیره

 گرفتم و زل زدم بهش.آروم

یکنم؟: نممن

 تونم با وجود تو عملی که نمیدی فهمی می کردی تکون داد و گفت: نه.... اگه درکم مسری

کنم....

 جمع کرد کلمش نصفه موند. بغض کرد و اشک تو چشمهاش حلقه زد.لبهاشو

 ممکنه بعدینکه و با علم به اینمت ببیتونم... نمیغ تیر و برم زینم تو رو کنارم ببیتونم: نمآیدین

 راحت تن به عمل بدم.یران ای تنها برگردیعمل مجبور بش

 ویزنم بهت زنگ نمی تموم مدت درمان و عمل و بعدش حتی و باور کن تویرم تنها ممن

.یگیرم ازت نمیسراغ
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.ید چکیین قطره آب شد و پایه به دندون گرفتم. قلبم لبمو

 بغض گفتم: چرا؟...پر

 حرکت سرمو تو بغلش کرد و به خودش فشرد و گفت: چون تحمل ندارم.یه با ید بارچشمهاش

یر بزنم و بزنم زیزو همه چید در موردت بدونم تا قیزی چیا بار صدات و بشنوم یک یهکاف

.یران عمل بشم و برگردم ایال خی که بهت دادم و بیقول

یدنت ندیگه ترسم... از دی ترسم... از رفتن و بر نگشتن می عمل مین... بفهم... من از اآرام

یزم بهم بریتو کل زندگیابم با حضور و غینکه برم و تو رو تنها بزارم از اینکه ترسم... از ایم

 ترسم.یم

 ترسم..ی ترسونه... من از ترسهامم می منو میزها چیلی که خمدتهاست

. اشکهاشو با سر انگشتهام پاک کردم و صورتشو به سمت خودمیدم به صورتش کشدستمو

 وی گردی.... سالم بر میام من نمیزنم... من زنگ نمیریبرگردوندم. پر بغض گفتم: تو م

.یارم کارهاتو سرت در مین ای همه یاونوقت من تلف

.ید چسبوند و نفس کشیشونیم و به پیشونیش و پید.... پر بغض خندخندید

....ی تو بخوای... هر چی تو بگی کرد: هر چزمزمه

 صبح شد...ی که کیدیم و نفهمیم... حرف زدیم حرف زدو

یاییم؟ عروس و داماد دنیبترین ما عجیدونی: مآیدین
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: چه طور؟من

 تا صبح حرف بزنن؟ینن بشیشون که شب عروسی بودیده دیو: تا حاال کسائآیدین

.خندیدم

.ی خسته ایلی خیدونم. بخواب ... میزم و گفت: بخواب عزید کشی موهام دستتو

.یستم گفتم: نه خسته نیی پرووبا

 همیونت در میقه دقیک هر ی هایازه به خمینو منتها ایدونم مینو و گفت: آره خوب من اخندید

بگو.

 نشونش دادم.دندونامو

 و گفت: راحت بخواب آرامم.ید بوسپیشونیمو

ی؟ خوابی زدم و گفتم: تو هم می از سرخوشی و لبخندیدم کشی اخمیازه

.یدارم تکون داد و گفت: نه من بسری

 شدم سمتش و گفتم: چرا؟براق

یدار ترسم بخوابم و بی ترسم. می میدن ترسم... از خوابی بهم کرد و گفت: می پر بغضنگاه

ی ترسم. از سوزش چشمهام برای ترسم. از آروم شدن نفسهام می میکینشم... از شب و تار

 ترسم.یخواب م
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 پر غم شد و تو دلم طوفان شد و ....چشمهام

... من کنارتم.ی بترسیزی از چیست... الزم نینجام و گفتم: من ایدم باال کشخودمو

 بگم؟یزی چیه یشه زد و گفت: می خسته البخند

 تکون دادم.سری

 وی ایشه کلی حرفهایخوام مهمه . نمیلی من خی و گفت: گلم امشب براید کشی پر آرامشنفس

 کهیی رابطه به هر جاین بهت بگم. آرامم اید هست که بایزی چیه ی بزنم اصل... ولیتکرار

 گفتم که تا تهشوینو. ایمونی و می هستیام دنی که بشه تو واسه من همهیبرسه. تهش هر چ

 که عشقی... کسیم زندگی واسه همه ی شبین همچیه. و من تو یامی دنی همه اقعاا. تو ویبدون

 خوامی خوام. می رو از خدا مینها بار باهاش تجربه کردم.... بهترین اولیو احساس و برا

یا احساس دنین من... آرامم با قشنگتری چه با من.... چه بی خوشبخت و سلمت باشیشههم

دوستت دارم.

 تونست خلق کنه.ی که خدا می حسین تریبا شدم از زیز من لبرو

 شدم و پرواز کردم.یز شدم و لبریده جلو کشی چه جوریدم نفهمو

ی؟ بخوابی تونی و لبخند زدم و گفتم: حاال میدم عقب کشخودمو

 زد و آروم چشمهاشو بست. لبخندی

 آرومی زدم و با برخورد دستم به بدن سفتی کج کردم و گردنمو خاروندم. تو جام غلتسرمو

 شدم.یره خیدین آیکل به هیجچشمهامو باز کردم. مات و گ
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.یکنه کار می کنارم چیدین بودم و فراموش کرده بودم کجام و آهنگ

 از سر آرامش زدم وی االن اون شوهرمه لبخندینکه ایادآوری مات نگاش کردم و با یکم

 تو بغلش.یدمخز

 بودمش و متعاقب اونیده کردم تو خواب هم چند بار شنی به در که فکر می تقه اصدای

یزی چیه یم بشیدار "لنگ ظهره و حداقل بیگفت کرد و می مژگان خانم که صدامون میصدا

 و تکون بدم.یدین آی" باعث شد با شرم کمیمبخور

 کنن صورتم سرخ شده بود. رسماا آش نخوردهی فکر می اونا االن با خودشون چینکه فکر ااز

.یمو دهن سوخته شده بود

 کنه. پاشو.... من رومی شو. زشته مامانت صدامون میدار بیدینم جان... آیدین... آیدین: آمن

....یگه. پاشو دیرون اول از اتاق برم بیشهنم

 تکونش دادم.یشتری بار با شدت بین و اینمش شدم تا بهتر ببیز خیم جوابم و نداد تو جام نوقتی

...یدین... آیشه شو... به خدا روم نمیدار جان بیدین... آیدین: آمن

 بار نامطمئن تکونشین شد. کامل تو جام نشستم. ایخ سرد شد کل بدنم یهو ملتمسم چشمهای

دادم و منتظر موندم....

 تکونش دادم و منتظر موندم...یدی نا امبا

 و بازم منتظرش موندم.یبینم بازشو نمی و چشمهایشنوم نمی جوابمیدونستم

 حرف نگاش کردم و منتظرش موندم.بی
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 نداشتم بدم و باز هم منتظر موندم.ی مژگان خانم و من جوابی در اومد و صدای صدادوباره

...یان پای انتظار بیه جواب و ی انتظار بیه یده فای انتظار بیه

 کلمی حرف بی چقدر.. چند ساعت رو تخت نشستم و فقط نگاش کردم. چند ساعت بنمیدونم

 چشمهاش و باز کنه و جواب نگاهمو بده....ینکه اید موندم بهش به امیرهخ

.یشنیدم کردم... صرفاا می اما درکشون نمیشنیدم. میشنیدم ها رو گنگ و نامفهوم مصدا

 شده... نگران شدم.ی چین ببیا خانم: مرد بمژگان

یدارشون بی کردیله پی کارشون داری. چیدن خواد بشه زن؟ گرفتن خوابی می: چیرضا علآقا

.یکن

.ینا است آخه چقدر خواب دارن ا12 یک خواب چه وقته؟ االن نزدیگیا میزی چیه خانم: مژگان

 بدم؟ی پرسه. جواب اونا رو چیدلم به شور افتاده. مادرشم زنگ زده حالشو م

 شده؟ی چین در و باز کن ببی خوای میدونم: چه میرضا علآقا

 و ....ی خوب زشته. اومدیه؟ چه حرفین خاک به سرم ای خانم: وامژگان

یان جور منتظر بمون خودشون بین خوب درو باز نکن همیدونم: دهه من چه میرضا علآقا

.یرونب

 سکوت....و
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 جفت چشم بسته که قصد باز شدن نداشت.یه شدن به یره خو

 مامان و السا وی بار تنها مژگان خانم نبود. صداین در و ایرون سر و صدا و ازدحام بدوباره

 که نگران بودن.یومد هم میداافروز و آ

یدونم کردم نمی که درکشون نمی گنگی تمام صداهاین همهمه و کش مکششون بین بیت نهادر

 آدم پرت شدن توی لحظه کلیه و بازش کرد و تو ید درو کشیره دستگیهو خبر و ی بود که بیک

اتاق.

 بر نداشتم.یدین چشمم و از آحتی

 کردم که همه اشون خشک شدن.ی اما حس منمیدیدمشون

 مسخ شده و مات کنار بدنیش که صبح روز بعد از عروسیدیدن و می داشتن تازه عروسحقم

 شوهرش نشسته و قدرت تکلم نداره.یبه خواب رفته

 هوش شدنش توی رمق مژگان خانم و بعد بی" گفتن بیدین" مامان و "آین "امام حسیا صدای

 و ....یدا آی "دادش" گفتن همراه با زجه ی. صدایدا افروز و آیدستها

.یدم آروم "آرام" گفتن السا رو شنصدای

یده؟ چند قدم به سمتم اومد و نا مطمئن گفت: خوابالسا

 بردارم.یدین چشم از آیتونستم نکردم. حرف نزدم. نمنگاش

 کرد بهی با آب قند برگشت و سعیرونو. مامان رفت بیرون مژگان خانم و بردن بیدا و آافروز

ی کنه اما نشد. بابا اومد باالیدارش کرد بی اومد و سعیدین. پدر آیشدخوردم بده اما دهنم باز نم
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د و بلنیدین آین. السا تلفن کرد و پژمان اومد و با کمک آرمیدسرمون و فقط پر بغض آه کش

کردن. زنگ زدن آمبوالنس اومد.

 ویدین زوهر السا و افروز از جام بلند شدم و لباسمو عوض کردم. آمبوالنس اومد و آبه

خوابوندن رو تخت. بدون کلم دنبالشون راه افتادم و نشستم تو آمبوالنس.

 نتونستن.یرن کردن جلومو بگی مامان و السا و افروز سعی چهر

یدین بودن آیده که باالخره فهمیی هایه پر شده بود از همساینا مژگان خانم ای در خونه جلوی

 کردن.ی و همه با تاسف به تازه عروسش نگاه میضهمر

 بود.یدین تفاوت نگاهم فقط به دنبال آی اما بمن

یشونم خواستم، دلسوزی نداشتم حرف بزنم. دوست نداشتم نگاهشون کنم. تاسفشونو نمدوست

.یخواستمنم

 تونستم کنارش باشم توی... من زنش بودم و میدار بیا رفتم. برام مهم نبود خوابه یدین آدنبال

هر ساعت شبانه روز.

 کردم دکتر معالجش متعجب نگام کرد. پژمان گفتی خودمو معرفی کردن. وقتی و بسترآیدین

 امیوانه فکر کنه دینکه بود و بر تعجب دکتر افزود. باز هم برام مهم نبود ایشون عروسیروزد

 بود.یده بود که رو تخت خوابیدینم ازدواج کردم مهم آیطی شراین همچیهکه تو 

.... از جاش که مطمئن شدم به زور پژمان برگشتم خونه.یم و که انجام دادکارهاش

 خودم تو اتاق خودم.ی خونه برگشتم
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 خواستم. نگاه نگران السای بابا رو نمی خواستم. صورت گرفته ی مامان و نمی اشکچشمهای

 خواستم.ی خواستم. افسوس افروز و نمی نمینم آرمی برادرانه یو حس دلسوز

 رو همیدا آی صدای بی یه حال زار مژگان خانم و هم نداشتم، گریدن حال تحمل دین عدر

 به زمان داشتم تایاز رو هم نداشتم. االن طاقتش و نداشتم. نیرضانداشتم نگاه پر بغض آقا عل

 کنم.یداخودمو پ

.یدیم که با هم روش خوابی خواست و تختی و میدین اتاق آدلم

ی پر بغض لبخندید که اومد حال خوآنش و که پرسیا تو اتاقم و نشستم پشت در. سونخزیدم

بهش زدم و سفت بغلش کردم.

ی که خشک بود و نفسیی کرده بود و چشمهایر تو گلوم گیشب دی خوشی به وسعت همهبغضی

 داد.ی بچه بهم دست مین که با بغل کردن ای و آرامشیومدکه باال نم

 بچه همین. ایرون و از اتاق رفت بید رو ول کردم. اونم گونه امو بوسیا که آروم شدم سونکمی

 خوام بغلش کنمی صدا مونده بود و اجازه داده بود هر چقدر که میحالمو درک کرده بود که ب

و بوش کنم و آروم شم.

 و السا اومدن تو اتاق و شروع کردن به حرف زدن. هر دو پر بغض هر دو با اشک.افروز

 اما ساکت و سرد.من

 حال تو از همه خرابیدونیم. میزم کن عزیه گری؟ نشستی جورین چرا ای: آرام خواهرالسا

 کن و خودتو خلص کن.یهتره. گر

 زدم.ی نگاش کردم و لبخند محوفقط
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.یکنی خودتو نابود میزم نکن عزی جورین: آرام جان اافروز

.یست نیزیم: من خوبم چمن

ی شونه ایشد، خم مید که نبای کمریومد، نمیرون که بی بود. اشکیزها چیلی بود. خیزیم چاما

 فروید که نبای. کوهیشد میز لبرید که نبای صبریشد، تموم مید که نبای افتاد، تحملی میدکه نبا

.یخت ریم

 هنوز همون آرام بودم.من

 گاه بودم.یه عوض نشده بود من هنوزم تکچیزی

ی می. چه جوریدین آی خودم هم خانواده ی شده بود. هم خانواده یاد کننده هام زیه تعداد تکفقط

تونستم بشکنم؟

 کردم، همه نابودی میون اگه شیشدم، من بود. همه چشمشون به من بود. اگه خم مید به امآیدین

.یشدن مید همه نا امیشدن،م

 نگاه کردم و ساکت شدم و نفس کم آوردم.یره و سرد موندم و خخشک

 کردم.ی و هوا رو گم میشد و تنگ میشد هر بار مقاوم موندنم نفسم کم مبا

 حرفیدین و با آیکردم و به پرستارها سلم میشمردم پله ها رو میمارستان بیرفتم روز مهر

. منتظر که چشمهاشو باز کنه و نگاه کنه بهیموندم کردم و منتظر می پر میخچالشو و یزدمم

 کنه.یه که مقاوم موندم و نشکستم و بتونه بهم تکیمن
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 ماه.....یک

 ماه....دو

 ماه....سه

.یده خوابیدین االن چهار ماهه که آو

.یشم کنم و وارد می. در و باز میرم دارم و به سمت اتاق می قدم بر مآروم

.یاد دنبالم مشراره

. هنوز خوابه.یکنم تخت نگاه مبه

یشی؟ کسل نمی خوابی مانقدر

 رو تخت کنارش.یشینم سمتشو میرم مآروم

.یکنم و آروم زمزمه میرم گی دستهام مین بدستشو

.ی. ممنون که تنهام نزاشتی: ممنون که موندمن

 خواست.ی خواست، حرف می دردودل مدلم

... خواب همی خوابی جورین ای.... وقتیدین دستش و نرم نوازش کردم و آروم گفتم: آپشت

 جور.یه هم یشه. همیبینم من هر شب خواب تو رو میدی؟ تا حاال خواب منم دیبینی؟م
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....یار... هوشیدار. استوار... بیشی لبخند وارد میه و تو با یشه در باز میبینم مخواب

 ... سالهم سالم....سالم

.یبینم خواب و مین ایکنم شدنت فکر میدار اونقدر که به بید شایه، چه خوابنمیدونم

 کنم مقاوم باش...ی... خواهش میشتم... من پآیدین

ی جلوی دستیه یکنم. حس میشه نفسم کم میشه،. قلبم فشرده میکشم به صورتش می دستآروم

 هام بشه.یه هوا وارد ریزارهدهنمو گرفته و نم

 نفسمیشنوم ضربان قلبش و که می رو بدنش. صدایگذارم و سرمو میشم و خم میشم کج مآروم

.یکنم میدا. هوا رو پیادباال م

.یره میرون و از اتاق بیشه هق هق شراره بلند مصدای

. هر وقت که منیه جورین همیشه. همیکنم رفتنش نگاه میر و به مسیچرخونم تعجب سرمو مبا

 کنه.ی میه زنم شراره گری حرف میدین جور با آینا

هن امیدن دیدونم و ناراحتن. میشن کشن و نگران می که همه اشون زجر ممیدونم یدوار م

.یستبراشون سخته اما برام مهم ن

...یستم و منتظرم... اما نینجا ایام ام که هر روز میوونه فکر کنن که دشاید

....یستم نیوونه.... اما دتنهام
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ی میشه گوش همین. ایخواد خواد و دلم همون گوش شنوامو می و دلم حرف میشه تنگ مدلم

شنوه االن ساکت تر و شنواتر هم هست.

 نگران باشمینکه تونم بگم... حرف بزنم و گله کنم و داد بزنم و غم داشته باشم بدون ای من مو

 کنن.ی باشم که با غصه نگام می نگرانی ناراحت چشمهاینکه زنم. بدون ای میبی آسیبه کس

 کنم.یی اعتنای بیدن میت که بهم اهمیی پر ترحم کسای بخوام به صورتهاینکهبدون ا

ی و نرم میدین آی. گونهیشم از جام بلند میاد که میرضا و بابا علیمونم شدن هوا میک تارتا

ی و ازش به خاطر اومدنش تشکر میبوسم کنم. بابا رو می میبوسم و با لبخند ازش خداحافظ

.یام میرونکنم و از اتاق ب

 ویبوسم و شراره رو میگم کنم و خداحافظ می و از پرستارها تشکر میزنم راهرو ها قدم متو

.یشم خونه میراه

.ینه هر روزم همکار

. ینه همیم زناشوئزندگی

 خونهی خرم و راهی خرت و پرت می. از سر کوچه کمیبندم و در و میشم میاده پی تاکساز

اال سونیشمم  دست پر باشم.ید ما، بای خونه یاد میا. امشب احتما

.یاد از توش در می چینه منه ببیفه چشمش به کبچه

 که دارهیضی همه بهم خورد. به خاطر حالت مری زندگیتم ریی جورایه ید خوابیدین آی وقتاز

. و چونیده نه تو کماست.... اون فقط خوابیهوشه باشه. چون اون نه بیشش پیکی ید بایشههم

هسارهم برایه خواب طوالنینا یین پایاد هر آن ممکنه قند خونش بین همی و غذا خوردنش در حد 

یشه نمین افته. به خاطر همی می بدیلی خیلی افت فشار بشه و اونوقته که اتفاق خرو دچا

تنهاش گذاشت.
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 اما چونیده بهش دست می حالتین همچیه بود یدین باال سر آین آرمی ماه قبل وقتیک حدود

ی میر خدا رو شکر بخیکنه و دکترها رو خبر میشه حال اون می متوجه یع سریلی خینآرم

 تونست حرفیم روز کامل مات مونده بود و نیک بود. حدود یده ترسینگذره و چقدر آرم

 بغض کرد ویدنمبزنه. در آخر که رفتم تو اتاقش تا ازش بابت زود عمل کردنش تشکر کنم با د

 تموم شد.یز لحظه حس کردم همه چیه وحشتناک بود. یلی و گفت: خیختاشک ر

 کردم بغضمو فرو بدم و آرومش کنم.ی کردم. بغلش کردم و سعی من درکش مو

 خودم نه پدر وی. نه مامان بابایزارن اما نمیموندم میشش از خدام بود که شب و روزم و پمن

.یدینمادر آ

 اشیده باال سر شوهر خوابیمارستان تازه عروس تمام وقتش و تو بیه خواد ی دلش نمهیچکی

 بشم.یوونه دیترسن مید شایا یکنه میم دچار افسردگیزنه، میب بهم آسیکنن فکر میدباشه. شا

.یه و روزها نوبتیمونن میشش پین آرمیا پژمان یا یدین پدر آشبها

یدین با آی ترم کلسهام ادامه داشته باشه وقتم برایان تا پاید چون به آموزشگاه تعهد دارمو بامن

.یششهموندن کمه. اون زمانها مادرش پ

 خوابه.ینکه با وجود ای باشم حتیدین... دوست دارم تمام وقتم و با آیست به کار ندلم

 کنه که تو خوابی میدا و اونقدر افت فشار پیشه میق و عمی خوابش طوالنین اونقدر اگاهی

 و فشارش و باال ببرن.یارن کنن بهوشش بی می. سعیشه میهوشب

.یشم زنده میمیرمو من میشه می جورین بار که اهر
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 سخته.یلی نه. خیا یکنه مقاومت میزت عزینی ببی و منتظر بمونینی پشت در بشسخته

 ویشون. با لبخند به بازین مشغول بازیاط. پسر بچه ها تو حیشم ندازم و وارد خونه می مکلید

 کنم.یبحثشون نگاه م

.یزنه و از همون فاصله داد میبینتم مفرهاد

: سلم خاله آرام.فرهاد

 چند صدا با هم سلمیهو گردن سمتم و ی بچه ها هم بر می یه بتونم جوابش و بدم بقینکه اقبل

 کنن.یم

 کنم کهی جواب دادن بهشون اشاره مین و در حیفم تو کیبرم دست میشه تر میق عملبخندم

.یان بیکترنزد

 دوست دارن.یدونم. میدم شکلت بهشون میه یکی ی. نفریشن و دورم جمع میان ها جلو مبچه

 تویرم و میکنم می و ازشون خداحافظیکشم به سرشون می. دستیکنن لبخند ازم تشکر مبا

ساختمون.

.یاد کنم از تو خونه سرو صدا می و تو دستم جا به جا مکلید

.یدم انداختن زنگ در و فشار مید کلی جابه

 خودشوید خریلون نایدن و با دیکنه به دستم می اول نگاهیا و سونیشه با سر و صدا باز مدر

 کنه تو بغلم.یپرت م
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 ملت و خر کنه.ید بای چه جوریده بچه هم فهمین ایره گی ام مخنده

یره میدوئه و میگیره. با ذوق ازم میدم بهش میهاشو و خوراکیبوسمش. میشیم هم وارد خونه مبا

.یشینه گوشه میه

 تو اتاقم. مشغول لباس عوض کردنم کهیرم کنم و می میک سلم و علیه مامان و افروز و بقبا

.یده روز و بهم می و خبرهایشهالسا وارد م

 کنه.ی میف برام تعریدهاش و ذوق در مورد خریجان هبا

یم کردم و مامان هم تصمی زودتر عروسیرفت به ازدواجم نمیدی که امی که منیی اونجااز

یدین آی کنه، اما وقتیلشون بود به من بده و فقط تکمیده السا خری برایزیه جهیگرفته بود هر چ

 بهم خورد.یز همه چیدخواب

 نقل مکان کردن بهی بشه کماکان دست مستاجر موند و من به جای که قرار بود خالی اخونه

 موندم.یم پدری مادر شوهرم تو خونه یخونه 

 درک کردن. البته هر روز بهشونیطمو هم با محبت شراینا راحت تر بودم. مژگان خانم ااینجا

.یزارم و تنهاشون نمیزنمسر م

 سالید سر رسیه یلش وساین کردم بی میز روز که اتاقشو تمیک یدین آیدن ماه بعد از خوابدو

 کردم.یدا پیدجد

یه یمون شش ماه بعد از عروسیقاا ماه ها دقین کنم که بیدا رو از توش پیلیها کردم تا تعطبازش

 علمت زده بود.ی عروسیتر با تیختار
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یجه به نتی باشه. وقتی کی عروسیخ که ممکنه تاریارم بیاد اخم کردم تمرکز کردم تا به اولش

ین ای تونستم گرهی و ولم نکرد. واقعاا رو مغزم بود که نمیچید فکر تو سرم پی کلیدمنرس

 که از پژمان بپرسم.یدم راحت کردن فکرم بهتر دی برایت و باز کنم. در نهای عروسیختار

.یست نی مهمیز بهم نگفت، فقط گفت که نگران نباشم و چیزی تلفن چپشت

 شکلک خوشحالمیه کنه و ی اونو علمت گذاریدین مهمه اونقدر مهم هست که آیدونستم ماما

کنارش بکشه.

ی که تو خونه طبق معمول کنار پنجره نشسته بودم در باز شد و السا وارد شد. اولش بشب

 کردم که زل زده به من.ی تخت اما حس میحرف نشست رو

 و نگاش کردم و گفتم: بگویدم اش بر نداشت چرخیره که گذشت و اون دست از نگاه خکمی

 شده؟ی چیزمعز

.یدونی میخ زد و گفت: پژمان زنگ زد گفت تو در مورد تاریحی مللبخند

 قرارشون دادم.ین زمی و روید ام کامل جلب شد. پاهامو جمع کردم و چرختوجه

 به السا نشستم و گفتم: خوب...رو

 گفت: راستش... راستش پژمان گفت من بهت بگمیده حرف زدن معذب بود. با مکث و بربرای

ی چقدر میزی چین همچیه کنم که ی. خودم درک میای در بی راحت بشه و از نگرانیالتتا خ

تونه ذهن آدم و مشغول کنه.

 پا گوش منتظر موندم تا ادامه بده.سرو
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 من و من کرد و دهن باز کرد و بست وی تو هم قلب کرد و چشم دوخت بهشون. هدستهاشو

نتونست بگه.

. راحت باش.یزم بگو عزی؟ کنی تموم شد و گفتم: السا جان بگو... چرا من و من مطاقتم

یش مدام دنبال بابا بود تا راضیدین... اون موقع ها که آیدونی نگام کرد و گفت: می چشمزیر

 با پژمان بود؟یشه همیادته شد، یکنه و بعدم که بابا راض

 دونستن تکون دادم.ی به نشونه سری

ی همه یان تو جریدین ان. آیگه همدی دوستاین. بهتریکن بهم نزدیلی و پژمان خیدین: آالسا

.یدونی مینو گذره هست. خودت ای منو پژمان مین که بیزهاییچ

 بود.یده السا انتخاب و خری از طرف پژمان برایدین افتادم که آیی مانتویاد

.یدونم تکون دادم و گفتم: مسری

 بگم. بزار رک بگم راحتت کنمی چه جوریدونم نمی و گفت: واید تو موهاش کشی دستکلفه

 از پژمان قول گرفته بود کهیدین که آیخی تاریعنی ما بود. ی عروسیخ تاری عروسیخاون تار

 باشه.یمونعروس

ی؟ چیعنی شماست ی کردم و گفتم: عروسیزی استفهام اخم ربا

 جلو و از بابایاد بین شما ازدواج کردینکه از پژمان قول گرفته بود که به محض ایدین: آالسا

. اونقدر اصرار کرد که باالخره پژمان قول داد. قولشون ازیم که ما رسماا عقد کنیرهاجازه بگ

 بود.ی جدیلینظر خودشون خ
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 زده خوشحال بایجان لحظه با درک کلمش هیه اخم کردم و تو ی درک بهتر موضوع کمبرای

 از جام بلند شدم.یم لبخند عظیه

 بغلشیم خوشحالی جلو رفتم و با همه یع. سرید و تو جاش پرید آن السا ترسیه که یع سراونقدر

 خواهرم.یگم میک بهتون تبریزمکردم و از ته قلبم گفتم: مبارک باشه عز

یهام دوست بچگین خواست با بهتری بغلش کردم و به خودم فشردمش. خواهر کوچولوم مسفت

 بهتر.ین از ای کنه چیکه کم از برادر برام نداشت عروس

 تای؟ که هنوز دستهام رو بازوهاش بود ازش جدا شدم و گفتم: چرا زودتر بهم نگفتی حالدر

ید؟ کنی نمی کاریچ مونده. پس چرا هیم بهتون داده فقط دو ماه و نیدین که آیموعد

 و گفت: قراریین من بود کم کم محو شد و سرش و انداخت پای که به خاطر خوشحاللبخندش

 پژمان هم گفت....ید که خوابیدین. آیم کنی کاریستن

 خودش گفته مگه منی وسط حرفش و گفتم: پژمان برایدم ادامه بده تا تهش و خوندم. پرنزاشتم

ی زحمتهایزارم کنم و نمی بمونه؟ اگه شده خودم کارهاتونو مین رو زمیدین حرف آیزارمم

 و وقت شما هدر بره.یدینآ

 شد وی تموم با پژمان حرف زدم تا باالخره راضی هفته یه کارو کردم. حدود ین واقعاا هم او

با بابا حرف زد.

یدین آیا من دوست نداشتم به خاطر من ی ولیریم مراسم بگیدین حال آین دلش رضا نبود با ابابا

 بهم بخوره.یزیچ

 بهیشو خوشبختیم خواستم با مشکلت زندگی من سد راه السا نبود نمی مجردیگه که دحاال

 انصاف نبود.ین بندازم، ایرتأخ
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 که در واقع بلهی مراسم خواستگاریک ی شدن و طی گفتم و اصرار کردم تا همه راضاونقدر

 خونده شد تا بتونن تا روزینشون بیتی محرمیغه صیه دوتا بود. ینبرون و محرم شدن ا

 به کارهاشون برسن.یی بدون سر خر دوتایعروس

یی جورایه که از اول هم حق السا بود و من ی ایزیه شد که جهین به اصرار خودم قرار بر ابنا

ید من از اول خری خواستم غصبش کنم و بهش برگردونم و بعداا سر فرصت مامان برایم

کنه.

 خودمون.ی تو خونه یم بریم تونی می معلوم نبود کیدین حال و روز آین با اچون

 رفت و السا و مامان و افروزی میش داشت خوب پیز حاال بعد از گذشت حدود دوماه همه چو

 و من با لبخند بهیگفت بودن و السا هر شب گزارش کارهاشونو برام میدمدام در حال خر

 کردم.ی می و شادی خوشبختی کردم و از ته دل براش آرزوی نگاه میشخوشحال

 کلمه گفتم: مثلیک و من تو ید پرسیدین از آید که خوابیجانش السا که تموم شد، هحرفهای

 است.یشههم

. دوست نداشتم برامونینم و نبینش غم رو صورتش نشست. برگشتم که صورت غمگگرد

غصه بخورن.

یشه میدار بدن و بگن زود بی جور مواقع بهم دلدارین کردن تو ای می اول همه سعروزهای

 بگن.ید بای چیدونستن نمی حتیگهاما االن.... د

.یرون حرف از جاش بلند شد و از اتاق رفت بی السا بینم همبرای
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یاد شدم به آسمون. یره و خیوار دادم به دیه و رفتم پشت پنجره نشستم و تکیدم کشیقی عمنفس

 سال افتادم.یل و موقع تحویدشب ع

 خواستمی و من نمیره میش پی تا تهش همون جوری آغاز کنی سالتو هر جوریگن مهمه

یه و یدم لباس پوشینم همی کنم. برایل پدر و مادرم تحویش تنها پیم متأهلید عینسالمو تو اول

 امایرن کردن جلومو بگی. بماند که همه سعیمارستان جمع کردم و رفتم بیک کوچینهفت س

 نگاهین حرف نگاشون کردم... و همی رفتن نکردم فقط بی برای اصراردم نزینتونستن. حرف

 مخالف بود از سر راهم بره کنار.یباعث شد هر ک

 تازه عروس ازیه. یم از هم دور بمونیدی روز عیدین من و آیومد اونها هم دلشون نمانگار

شوهرش جدا باشه.

 بودن ویمارستان. اونها بیه چیمم گفتم که تصمیدین برم به پدر و مادر آیمارستان به بینکه اقبل

یدم که من رفتم دی شد وقتی چیدونم پسرشون بمونن. اما نمیش و پیل خواستن سال تحویم

یح چرا؟ گفتن که ترجیدم ازشون پرسی خوان برگردن خونه و وقتی حرکتن و میاونها آماده 

.یمارستان نو رو تو خونه اشون باشن نه تو بال سیدنم

 تنها بمونم.یدین چقدر لطف داشتن که حالمو درک کردن و اجازه دادن با آو

 قرار بود السایگه و تا چند ماه دیدم مزه اشم نچشیدم تازه عروس بودن و نفهمی که معنمنی

 افتادم.یبشه تازه عروس و من از رونق م

 بود.یج مهیلی که حاال دوران تازه عروس بودنم خنه

ی یه اولیرین از دوران شیزی که چیمی عروس قدیشدم اونا من می خوب بعد عروسولی

. ید نفهمیشعروس
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 توپ سال نویک و تا موقع شلیدم و جمع و جور چی رنگین هفت سیه یدین کنار تخت آیز مرو

 سال نو شدی بسته اش و دعا کردم که وقتی شدم به چشمهایرهدستهاشو تو دستم گرفتم و خ

اونم چشمهاشو باز کنه اما....

 کنم و نو کنمید باز کنار اون باشم و عی و با چشمهای ایگه من هنوز منتظرم. تا بتونم سال دو

و .... با وجود اون تنها نباشم.

. من به شخصه اصلید نمونده بهتره خوب درس بخونیزی چیگه ترم دی-: بچه ها تا امتحانا

 هدر بره. پس بهیدم براتون کشی دادن زبان عربیاد ی که برای همه زحمتین خواد ایدلم نم

 باال باشه.یتون عربینفعتونه که نمره 

 بترسن.یا بخندن یدونستن کلسم نمی گفتم که دخترایزی آمید و تهدی و با آنچنان لحن جداین

ی شوخم و برایا کنم یدشون تهدیقتاا تونم حقی و میم وقت نفهمن من جدیچ که هینه همخوبیشم

.یزنمخنده حرف م

 تونستم وادارش کنم کارشوی شدن مو تو خواب مید تا طلسم و سف4 ید بود با تهدیا سوناگه

 داشته باشه.یری روشون تأثیزا چین کنم ای دخترا.... فکر نمینانجام بده اما ا

ی وادارشون کرد کمیوتر کامپیم و تحرینترنتشون و قطع ای گرفتن گوشید بشه با تهدشاید

 جمله درس بخونن.4سرشونو تو کتابهاشون فرو ببرن و 

 حرف زدن و سرو صدا بودن.ین شدم و دخترا هم در حیلم جمع کردن وسامشغول

 خانم شمس.ید داشت گفت: ببخشیشتری از دخترا که سرو زبون بیکی

 بلند کردم و بهش نگاه کردم تا حرفش و ادامه بده.سرمو
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 خواستم مطمئن بشم.ی مید ازدواج کردید چون خودتون گفتی خوام ولی-: معذرت م

 کلسم بعد ازی جلسه ین اولیادمه یقاا بودم. دقیده منظورشو نفهمیقتا استفهام نگاش کردم. حقبا

 که از اول ورودم به کلس شروع شده بود بهیی درست وسط ساعت کلس پچ پچ هایعروس

. اونیدم و طاقتمو تموم کرد و برگشتم از بچه ها علت حرف زدنشون و پرسید رسیتشنها

 خانم نشاط زبون کلس شد و گفت: خانم انگشتر نو مبارک.ینموقع هم هم

 منظور؟یعنی اخم کردم که ی کمی دست چپم بود و وقتی توی مطمئنن منظورش به حلقه و

گفت:

 حلقه؟یا انگشتر ساده است یه-: 

 دست چپش بکنه.ی انگشتر تو انگشت حلقه یل دلی بی نگاش کردم و گفتم: فکر نکنم کسجدی

 شروعی کنجکاو و آماده به وراجی دختراین جمله ام باعث ولوله تو کلس شد و ایک ین همو

...ینا و ای چه ناگهانینکه و ای در مورد زمان و عروسیدنکردن به سوال پرس

 گوش بهی و ناراضیله سوال کردن تعطیگه دیدن نگاشون کردم فهمیت اخم کردم و با جدوقتی

 از ازدواجم زدم.ی اون روز حرفینکه از ایمونمدرس دادن و االن واقعا پش

 خواستن بای مبهم و جذاب براشون شده بودم که هر بار می سوژهیک به یل ظاهراا تبدچون

 زبونم حرف بکشن و حاال....یر مختلف از زی هایوهش

ی نه حتیدیم اما تا حاال نه شوهرتون و دین ازدواج کردین هست که گفتی-: راستش چند ماه

 دریگه ما دینکه ای براید شایم. راستش ماها فکر کردید که شما با تلفن حرف بزنیده دیکس

.ین ازدواج کردین به دروغ گفتیممورد ازدواج کرنتون سوال نپرس
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 بهشون نگاهیم مسائل زندگین تری موردشون تو خصوصی بی و ناراحت از کنجکاوکلفه

 ویم تلفنی صحبتهایا ینید داشته باشه که شماها شوهرم و ببیلی کنم دلیکردم و گفتم: فکر نم

.یدبشنو

 خوب شمای آوردش. اما بازم از رو نرفت و گفت: ولیین از موضع قدرت پایکم یم جدلحن

 مگه نه بچهیبه کم عجیه ین دنبالتون. خوب ایاد بارم شوهرتون بیه اما نشده یدمثل تازه عروس

ها.

.یچید تو کلس پیید از تای اهمهمه

ین دنبال شما. ایاد پدرتون بیدم شد و گفتم: منم تا حاال ندیش شد لحنم سرد و کلمم نی جدنگاهم

.ید که من استنباط کنم شما پدر نداریشه نمیلدل

 بسته شد و کلس ساکت.دهنش

 که پدر و مادرش از هم جدا شدن و پدرش دوبارهیدونستم تلخ بود، زهر داشت. چون محرفم

 سخته و دردیلی... خین بهتره بگم به ندرت و اید. شایبینهازدواج کرده و نشاط کمتر اونو م

 دردش...یداره و منم دست گذاشتم رو

 که اون ناخواسته کرد....ی همون کاردقیقاا

 کردم لحنمو نرم تر کنم. سرمو باالی و سعیدم کشیقی انداختم و نفس عمیین سردمو پانگاه

 تویزانمون از عزی وقتها بعضی تر گفتم: گاهیم بار... ملینآوردم و دوباره نگاش کردم و ا

یشه، سخت میه شدنشون توسط بقیده دیا یدنشون که دیرن گی قرار میطی و شرایتها موقعیه

یرنگ بی... تو دل ماها کمی حتیا حضورشون کمرنگ باشه. یا که نباشن یشه نملیل دین ایول

 مستحکم و پا برجا و محفوظن.یشهبشن.... هم
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 حرفم کردم.ی چاشنی محولبخند

 نشاطی مربوط به رابطه یادی نبود و تا حد زیدین خودم و آی منظورم به رابطه ی همه شاید

 دادن به اون و جبران کلم تلخم داشتم.ی در دلداری که من سعیشدبا پدرش م

 بود.ی برام کافین داد و ایلم لبخند تحویه بودم منظورمو درک کنه و کرد و یدوار لبخندم امبا

 رفتم.یرون کردم و از کلس بی از بچه ها خداحافظی بلندید خسته نباشبا

 خونه رفتن و شرکت تو مراسم سفرهی دادم به جای میح به ساعت انداختم. ترجنگاهی

.یمارستان بانو برم بیزابولفضل عز

ی بودمش اما بازم دلم تنگ شده بود. طاقت نداشتم تا بعد مراسم برم و جایده دیروز دینکه ابا

ی که بعد از عروسیدین و مادر آیدا بانو آیز. امروز به خاطر مراسم عزیرم رو بگیرضابابا عل

یرضا بانو خونه مونده بودن و از صبح بابا علیز کمک به عزی گفتم برایبهش مامان مژگان م

 و جاهامونویمارستان مونده بود تا عصر که مراسم تموم بشه و من بتونم برم بیدین آپیش

 بمونم.یدین و من بتونم تا صبح با آیمعوض کن

.یدم دی خودم و به خونه رسوندم. وارد که شدم خونه رو خالی اتوبوس و بعد هم تاکسبا

 بانو هستن.یز عزی هم خونه ینا که مامان ایدونستمم

یدا رو زدم و آینا ایز عزی اومدم. زنگ خونهیرون لباسم و عوض کردم و از خونه بسریع

 بغلم.ید زد و پری لبخند خوشحالیدنمدرو باز کرد. با د

ید سنش کم باشه شاید دختر که شاین من شده بودم سنگ صبور ایدین بغلش کردم. با نبود آسفت

 و تو خانواده اشیی و دردهایزها چی جوونین دختر نابالغ باشه اما با همیه ها یلیاز چشم خ
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 درد وی گوش شنوا برایک به یاز نبود و مثل من نیتجربه کرده بود که تحملش کار هر کس

یشدم برادرش برام انجام داده بود. من می روزیک کردم که ی و میدل داشت و من همون کار

 تونست براش حرف بزنه و غر بزنه و گله کنه. بغضی خواست می که اون هر وقت میگوش

 باشه. ی و از زمونه ناراضیزهکنه و اشک بر

 کنه و من موظف بودم و دوست داشتم همونیه خواهر تکیک به ید اون بایست برادرش نوقتی

 ساختمونین ای مثل شراره. من تویاخواهر باشم و االن بودم. برام مثل السا بود مثل سون

 داشتم.یادی زیزانعز

 کردم خواهرا و برادرا، عمو ها و خالهی ها که نگاه میه ساختمون و همسای تک تک اعضابه

 وصلینمون بی و محبتمون رشته ایمیت اما صمیم نداشتی نسبت خونید. شایدیدم خودمو میها

 تر بود.ی قویکرده بود که از هر ارتباط خون

 کمک جمع شده بودن سلم وی براینجا خونه شدم و با همهه عناصر مونث ساختمون که اوارد

 کردم.یکعل

 به سمتم اومد و بغلم کرد و طبق معمول اشک تو چشمش جمع شد.یدنم مژگان با دمامان

 که منو تنها و ... هری... هر بارید دی مادر من و بدون پسرش مین زن ... این که ای بارهر

 بابت ناراحت بودم وین و من چقدر از ایشد کرد و غمش تازه می بغض میخت ریبار اشک م

.یده پسرش که خوابیا که تنهام یه منی برایشتر بیش بغض و ناراحتین بودم ایده وقت نفهمیچه

 از پسرش همیشتر من بی براید شای اندازه بود. حتیک هر دومون به ی مادر براین محبت ااما

 که به قولی درد و رنجین از ایچ و هیشد میداربود چون از نظر اون پسرش خواب بود و ب

 و تو سکوتیم کرد. اما ما بودی آورد. در واقع حس نمی نمیاد به یم شدیخودش ما متحملش م

.یم انتظار نشسته بودبه ییو تنها
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 اشکهاش باهاش سری باشه اما چشمهی کرد قوی می که سعی مادرین من دوستش داشتم... او

 رو لبم وینه لبخند بشیشد داد و باعث می دلشو نشون می نگرانیشه داشت و همیناسازگار

بخوام بغلش کنمو به خودم بفشارمش و بهش بگم...

 حالش خوبه....یزمون من نگران نباش... عزمادر

 دخترم" مهمونم کرد وی بخت باشید "سفی با جملهیشه و اون، مثل همیدم بانو رو بوسعزیز

 از ته دلشه رو دوست داشتم. کم کم مهموناشونیکردی جمله اشو که حس مینچقدر من ا

.یرسیدنم

 خوادی تو نمین بشیکم بخور یی چایه ی از کار برگشتی بانو: آرام جان دخترم خسته اعزیز

 دخترا هستن.یکمک کن

 به خاطرید عوض شده شایطم شراید زدم. قبلنها انقدر به فکر استراحتم نبودن. شای محولبخند

.یدینه به خاطر آیدازدواجمه. شا

 چندان خوب نبود.ین داشته باشن و ایشتر هوامو بی که هست باعث شده بود تا حدودی چهر

دوست داشتم مثل قبل باهام رفتار کنن.

.یط عوض نشده بود من همون آرام بودم و تو همون شرایزی من چبرای

 نکرده بودم.ییری تغیچ بابام رفتم تا االن هی که از خونه ی شباز

 من همون دختری اکه بدونیعنی بانو یز بانو لبخند به لبم آورد. با خودم گفتم: عزیز عزحرف

 کمکتون کنم؟یرایی تونم تو پذیبچه ام م

 به فکرم پوزخند زدم.خودم
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 بد بود و همش تهوع داشتیارش گفت: وینا همه بودم. سراغ مهرانه رو گرفتم که متقریباا

.یادنتونست ب

 شدم.یل وسایی تکون دادن و مشغول کمک کردن و جا به جاسری

 بزرگی هایس که تو دیرینی و شیوه و روش و با میم بزرگ و سبز رنگ پهن کردی اسفره

.یم کردین تزئیم بودیدهچ

یچیدنشون و پیک کوچی ها به بسته هایل آجی مشغول قسمت بندیک قبل دخترها تا ساعت شب

 تور و بستنشون با ربان مشغول بودن.یتو

یچیدن بودن پیده بریک که تو ابعاد کوچیی و حنا رو هم تو طلقهای آرد نخود چیل بر آجعلوه

.یدن سفره چی و رویختن ری بزرگی و تو کاسه هاینهار ای کردن و همه یو بسته بند

 به خونه منتقل کردن و مادرها مشغولیاط بزرگ آش رشته و عدس پلو رو از حیگ دمردها

 داغ ویر آش و با سی بار مصرف شدن و دخترهارویک ی آش و عدس پلو تو ظرفهایختنر

 کردن.یین داغ تزیازنعناع داغ و پ

 داد و دل ادم ها روی به مجلس می روحانی شده بود که حالو هوای و رنگیبای سبز زی سفره

 کرد.ی می از حس خوبیزلبر

 کم مهمونا اومدن و خونه شلوغ شد.کم

 کردم تمرکزم و حواسم و بدم به مراسم اما حواسمی می نشستم. سعیدا گوشه کنار السا و آیه

 بود و دل نگرانش بودم.یدین آیشپرت بود. پ
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 بشه و بتونهیدار بشه... بیدار بیدین کردم که آی کردم. دعا می اول شروع مراسم مدام دعا ماز

 انگشت شمار بودن. من وید خبر نداشتن. شایدین از عمل آیادی چندان زیعمل کنه... عده 

 آورد،ی و به دستت نمیاریش... تا هوشیشد نمیدار اما تا بیمپژمان و شراره دنبال کارهاش بود

 عمل کنه....ی تونست پرواز کنه... مسافرت بره و حتی داد، نمی نمیت رضاتا

 حاجت داشت تو چشمهاش اشک جمع شد وی علقمه خوندن و هر کی خوندن و دعاقرآن

ی بزرگید کلم فقط به امی صدا و بیعاجزانه از خدا درخواست کمک کرد و من ... من اما ب

 به تکرارش نبود هر وقت کهیاز خوام نی می که چیدونستو محبت خدا نشستم. خودش م

 کنه.یبخواد برام عجابتش م

 اسمیان اطرافی صحبتهاین و قرآن خوندن ها و دعا کردن ها و بیهام حواس پرتین لحظه بیک

.یدمخودمو شن

 از ما نشسته بودن.ی کمی که با فاصله ی جمع شد و گوشم رفت سمت سه تا خانمحواسم

 بهتر بگم به من بود. پچ پچ واریاظاهراا حواسشون به دعا و روضه بود اما نگاهشون به ما 

 دادن.ی به تأسف تکون می زدن و سریحرف م

 حرفهاشون.ی شد سمت اونها و حواسم رفت پیز تگوشهام

 هوش شد.ی پسره بیش روز بعد عروسیگن-: آره م

.یده خوابیگن هوش نه می=: ب

یشه؟ نمیدار پس چرا بیده اگه خوابی؟ چیعنی یده*: بل به دور خواب

.یشه میدار خوابه بی پسره چشه مین ایدونن انگار خودشونم نمیدونم-: نم
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 دکتر دوا درمون کنه؟یره=: خوب چرا نم

 درمون نداره.یگن مینه-: مشکل هم

 چه جورشه؟یگه دین*: خاک به سرم بل به دور ا

 زهر شد.یش دختره تازه عروس بود عروسی. طفلیاد تازه در میضیهای هر روز مریدونم-: نم

یضه؟ پسره مریدونستن نمینا ایعنی=: 

 و بازم دخترشونو دادن بهش.یدونستن میدم-: چرا اتفاقاا من شن

 از سر تأسف همراه با شک بهم انداختن و گفتن.ی هاشون متعجب و متفکر شد. نگاهقیافه

 رویدن. ترسی پسره غشین داشت که دادنش به ایرادی و ایب واال حتماا دختره عیدونم*: چه م

 دختر دم بخت دارن.یدمدستشون بمونه ردش کردن بره. شن

 خوادش.ی میکی-: اون که 

.یره رو هم نگیکی ردش کردن بره که شرش اون یع سرینو این همی برایگه دین=: خوب هم

 واال خدا به مادر و خواهر پسره صبر بده پسرشون که اون جور شد عروسشونمیدونم-: نم

 کار کنن؟ی خوان چی نشه میدار هم نداشته باشه اگه پسره بی حاال اگه مشکلیدونمکه ... نم

ین بهتر بود تا ایپوسوندی واال. دختره ذو تو خونه میشن میدا پی عقلی بی*: عجب خانواده ها

 بشه.یچاره بخت و بیاهجور س

632



goldjar.blogfa.com

 حرفهاشون صورتم جمع شد و حالم منقلب شد. نفس کم آوردم. چشمهامو بستم لبهامو بهشنیدن

 با جمع راحت نبودم. ازیاد تو آشپزخونه. زیدم حرکت از جام بلند شدم و چپیه و با یدمدهن کش

 اما از اولیدم حرفهاشونو کامل نشنید شایدونستم که می ایه اون خانم ها و بقیحرفها

 بود متنفر بودم.یومده بودم و خوشم نیده خوب دنگاههاشونوورودشون 

 تویمون زدن که انگار می به آدم زل مین و همچیومدن میبه مشت غریک ینکه بودم از امتنفر

 تو باغ وحشی زندانیمون جالب که سرنوشتش مثل همون می سوژه یه. ینن بیباغ وحش و م

 و قابل ترحمه.یزغم انگ

ال  بهیازی که نی منی رو من ندارن برای شناختیچ عده که هیه کردم چرا ی درک نماص

 از نظر اونها پر محبتید که شای خوردن و با لحنی جا ندارم تأسف می بی و همدردیدلسوز

 بود.یاه چاره بختش چه سی: دختر بیگناما از نظر من سنگدالنه است م

. بخت من خوابه رویاهه ام نه بختم سیچاره تونستم به اونها بفهمونم که نه من بی می جورچه

یبینید و اونوقته که میشه میدار بیشه میدار اما باالخره بیست تخت حاال درسته که تو خونه نیه

 بخت و نه ...یاه ام نه سیچارهکه من نه ب

 و مهربون...ی و دوست داشتنید بخت سپیه خوشبختم با من

 نرفتم. نه که طاقت حرفهاشونو نداشته باشم نه بلکهیرون از آشپزخونه بیگه آخر مراسم دتا

 حرفهاین نگاه ها و این ایشد کرد و باعث می بود که اعصابم و متزلزل می به حدیمدلنگران

 بزاره.یر روم تأثی ایگه از هر وقت دیشترب

 گوشه و گفت:یه ید منو کشید دیمو بانو که دل نگرانیز کم مهمونا که از جاشون بلند شدن عزکم

.یری تا آروم بگینش شوهرته. برو ببیش و دلت پی نگرانیدونمدخترم م

 بعد.یم به خونه بدی سامونیه اول کمک کنم و ید جان بزاریز عزیرم زدم و گفتم: ملبخندی
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 خواد، کمک هست تو برو.ی تکون داد و گفت: نمسری

 چروکش وی هلم داد فقط با تشکر گونه یرون با دست به سمت بی اصرار کنم اما وقتخواستم

 کردم.ی و ازش خداحافظیدمبوس

.یمارستان سمت بیدم برداشتم و پر کشیفمو وارد خونه شدم و لباس عوض کردم و کتند

ی رو میده خواست دلم حضور اون مرد خوابی خواست. دلم حرف می میدین بودم و دلم آبیتاب

خواست.

 به در اتاق.یدن. باز هم شمردن گام هام تا رسیمارستان بی پله های قدمهام روی هم صدابزا

 من.یتی اهمیباز هم نگاه پرستارها و تأسفشون و باز هم ب

 لبخندیدنم در از جاش بلند شد و با دی با صدایرضا و باز کردم و وارد اتاق شدم. بابا علدر

زد.

.یدم و با لبخند جواب دادم و به سمتش رفتم و رو پنجه هام بلند شدم و گونه اشو بوسلبخندش

 کلم و دوست داشتم.ی مرد صبور و بینمن چقدر ا

 بودی. راضید وقت آه نکشیچ نکرد هیت شکایش وقت از زندگیچ. هیگفت نمیزی وقت چهیچ

 و خودش و خانواده و پسرشیش داشت به قدرتش و توکل داشت به بزرگیدبه حکمت خدا و ام

 حق نشسته.ی که جایو سپرده بود دست اون

 ستودم.ی و میدش روح پر امین من چقدر او

: سفره چه طور بود؟یرضا علبابا
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 خوبیلی. حلواشم خیم هاشم براتون برداشتی گفتم: خوب... از خوراکی زدم و به شوخلبخند

بود.

. نگویا بدیر عروس؟ قرار نشد به شکمو بودن من گیم و گفت: داشتید زد و گونهامو کشلبخندی

 مادر شوهرت.ی تو جبهه یکه تو هم رفت

. از ته دل.یدم خندفقط

 و قبل رفتنش گفت: مراقب خودت باش...ید به سرم کشدستی

 کرد.یت از حمایز پدرانه بهم کرد که تا ته وجودم و لبری نگاهو

 کهیی پشتمن. مادرهایشه بدونم همینکه بود. داشتن دو پدر نگران و ای کافین من همبرای

 با وجود شکننده بودن مقاومی که تو سختینه تلششون ای ان اما همه یشه از جنس شیدونمم

 دردها مال اونهاست.یشترباشن و ب

 در عذابن اما خودشونویدونستم که میزانی بود. لبخند عزی من داشتن دوتا خانواده کافبرای

 دارن.یدنگه داشتن و ام

 کنار تختش و نشستم رو تخت.ی انداختم رو صندلیفمو. کیدین که رفت رفتم سمت تخت آبابا

 گذره؟ی بهت خوش مینم باال رفته نگاش کردم و گفتم: ببی ابرویه رو پاهام گذاشتم. با دستهامو

 خودتی ولی گذره. تو خواب و از همه گرفتی پرسم معلومه که خوش می میچه سوال

.یدیتخـــــــت خواب
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 مدامید. بای من بشی شخصی هفته راننده یک به مدت ید بای شدیدار بی. وقتیزی چیه راستی

 دم آموزشگاه دنبالم.یای کلس و عصر به عصرم بیمنو ببر

 کنم که من پشت موتورید تأکینم گفتم: ایز اخم ریه باال آوردم و با ید تهدی و به نشونهانگشتم

.ی منو ببرین با ماشید. بایلیون م17 باشه چه یلیون میک یمتش چه قیشینهنم

 بهم گفتن؟ بهمی امروز چیدونی خوام اپزتو به شاگردام بدم. می زدم و گفتم: میثی خبلبخند

.ی پس ازدواج نکردیزنید حرف نمی با هم تلفنیا یاد چون شوهرت دنبالت نمیگنم

.یدم کردم و لب ورچیظی غلاخم

. بزاری باهام حرف بزنیقه دق5 و ی بارم زنگ بزنیک ساعت یک هر ید رفت بگم بایادم: من

.یه بفهمن آقامون کیناا

 شدم به صورتیره. نرم دستش و نوازش کردم و سرم و کج کردم و خیدم به حرفم خندخودم

خوابش.

 که دستهات انقدر سوارخ نباشن. بس که سوزن فرو کردن تو رگهات و سرم زدنیرم: بممن

بهت همه اش کبوده.

 گفت سفت ویشد حرکت موندن هنوزم می ماه ب4 که با وجود یدم به بازوهاش کشدستی

برجستن.

.یشن عضله هات دارن آب مین باشگاه. ببی بریشتر بید بای عمل که کردی، که شدیدار: بمن

یزون میکلش باشگاه باشه و هی باشه و خودش مربی بدنیت تربی کسی رشته یشهمگه م

نباشه؟
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 و کم.ی لبخند جزئیه لبخند نگاش کردم. کم کم لبخندم محو شد دلم غم شد و لبم کج شد به با

 گم اما....ی رو مینا و ایام هر بار میدونم نگات. می حرفات برای: دلم برات تنگ شده. برامن

یم نداشتی. ما که نامزدیرینه شیلی اول ازدواج خی و روزای دوران نامزدیگنهمه م

ازدواجمونم...

 مگه نه؟ی همه اشو جبران کنید که بایدونی کج کردم و گفتم: مسرمو

یدن و خودمو کج کردم و سرمو گذاشتم رو بدنش. شنیدم کشیقی بودم و دلتنگ. نفس عمخسته

 داد.ی آرامش میشهضربان قلبش هم

 شد و آرامش گرفتم.یم گرفتم و نفسم تنظیتم و آروم شدم. ریدم. شنیدم بستم و فقط شنچشمهامو

 کرد زدم و آرومی خوابه بهم منتقل مینکه مرد با این که ای به آرامشی بسته لبخندی چشمهابا

سرمو بلند کردم و تو جام نشستم.

 نفسم.ی شدیدار-: چرا انقدر زود ب

..............................................

 کهیقی که پر محبت بهم چشم دوخته بودن و لبخند عمی به دو جفت چشم باز ... بازمات

 شدم.یره خیشدمهربانانه نثارم م

 بسته بود.یخ ی عکس العملیچ صاف، بدون حس، بدون حرف، بدون هصورتم

.ی خوابی با چشم باز می نگفته بودی؟ باال انداخت و گفت: چته تو؟ هنوز خوابابرویی
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 و گفت: منم خسته ام پس برگردید کشیازه خمی خواب آلودی زد و با صدایطنت پر شچشمکی

.یم بخوابیگه دیکمسر جات تا 

 پنجه هامین به سمتش خم شدم و بازوهاش و بی زده وجودم به ولوله افتاد. با شتابزدگشوک

 کنم دوباره نخواب.یفشردم و گفتم: نه خواهش م

یکم همه وحشتم انداخت که باعث شد آرومتر بگم: حداقل االن نخواب. ین متعجب به انگاهی

.ینم چشمهات و باز ببیر. بزار سیداریصبر کن. بزار باور کنم که ب

 به اطرافی رفت. رنگ غم گرفت. چشمهاش و چرخوند و نگاهین کم نگاه متعجبش از بکم

 شد و گفت: چند وقته؟یره از اشک تو چشمهاش بهم خی هاله ایهانداخت. پر غم با 

 بهش بگم درست روز بعد ازینکه تکون دادم. گفتنش برام سخت بود ای کردم و سرسکوت

 زمان و حسین شدن ای وقت طیچ سخت بود. اون هیدی به مدت چهار ماه خوابیمونعروس

 شدن صبحش بود.یدار شب خواب و بیه چهار ماه مثل ین اون تمام ای کرد. براینکرده و نم

یدم؟ و مهربون تر گفت: آرامم... چقدر خوابآرومتر

.یست مهم نیچی هیست تکون دادم و گفتم: مهم نسری

یدن بود. خم شدم و با تمام وجود حسش کردم. دی تحمل نداشتم. چهار ماه برام کافدیگه

یدم تو ذهنم بود و امیشه که همیایی بود. رویا رویه صداش برام مثل یدن بازش. شنیچشمها

 شده بود.یبود و حاال واقع

 سرمو نوازش کرد.آروم
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 از جام بلند شدمیداره که حسش کردم و باور کردم که بی کافی که بغلش کردم. به اندازه خوب

 بهید و ذوق شدیجان رسوندم و با هی پرستاریستگاه و با دو خودمو به ایرونو از اتاق زدم ب

 شده.یدار شده... شوهرم بیدار بیاید؟ بیشه گفتم: خانم میدم که جلوم دی پرستاریناول

 بهیلیشو داد تا فامی نمیاریم زمان ین برام آشنا بود اما ذهن شوک زده ام تو ایلی که خدختری

 شده؟یدار بی گفت: جدیجان و هی حرفم شد با خوشحالی متوجه ی وقتیارمخاطر ب

 خفته.یبای باال سر زیاد کن بگو بیج به همکارش گفت: مرجان دکتر مطلق و پرو

 لبش و گاز گرفت و با خجالت نگام کرد. اونقدر خوشحالیع سرید پریرون حرف از دهنش بتا

 کرد.ی ناراحتم نمیزها چینبودم که ا

یتهای مدت کل ساین خودش اسم گذاشتن. من تو ایا شوهرم یماری بی مهم نبود که برابرام

 وجودیی خفته شباهات هایبای و زیدین آیماری بین بیدونستم رو گشته بودم و میره و غیپزشک

 شوهر من اون نبود.یماریداره اما ب

 نرمال بود. دکتریز و پرستار علئمش و چک کرد و همه چیدین تو اتاق آیم پرستار رفتبا

 نرمال بود.یز کرد و همه چی اومد باال سرش و اونم بررسیفتمطلق پزشک ش

 داشتم و خوشحالید و امیدم گزی زدم و لبمو می تو اتاق قدم می مدت من با دلنگرانین تمام اتو

بودم.

 تاید باینکه فعل خوبه و ایمار بیت وضعینکه بر ای دکتر مبنینان و اطمیدین آی ینه از معابعد

 ویدین و من موندم و آیرون کنه از اتاق رفتن بینش و معایادصبح صبر کنم تا دکتر معالجشم ب

 شده.یدار خبر ندم که اون بی تا صبح نشده به کسینکه ایث فکر خبیک
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یک شری خواستم اونو با کسی شب مال خودم بود و نمیه ین خباثته اما ایت که نهامیدونستم

بشم.

 که رو من نشست گرم شدم. لبخند زدم و متزلزل به سمتشیدین رفتن، نگاه آیرون که بهمه

رفتم. لبخند زد و دستش و دراز کرد و دستم و تو دستش گرفت و نشوندم رو تخت.

یارم باال بیکم بزار سر تخت و ین از جام بلند شدم و گفتم: نه نشیع سرینه کرد تو جاش بشسعی

تو تکون نخور.

 حرف نگام کرد و من غرق اون نگاهی که گفتم و انجام دادم و دوباره نشستم رو تخت. بکاری

 که توش غم داشت و توش بغض داشت و توش ....یمهربون شدم. نگاه

 که من دوست نداشتم.یزی داشت... عذاب وجدان داشت... چگناه

.یده دی که تاحاال کسیم هستی عروس و دومادین تریب من و تو عجیدونی زد و گفت: ملبخندی

 من. شب دومم ....ی من و تو اتاق مجردی پدریشب اولمون که به حرف گذشت تو خونه 

. شب دوممیارم که من به خاطر می تکون داد و گفت: البته شب دومیی کج کرد و ابروسری

....یمارستان تو بینجاییما

.یم من راضی زدم و گفتم: تو کنارم باشلبخند

 تو بغلش.یدم رو لبش نشست و دستش و باز کرد و من با تمام وجود خزی غم زده البخند

 خواستم.ی و برات نمی زندگین همچیه وقت یچ نوازش کرد و گفت: آرام منو ببخش. هسرمو

 گفتم: در موردش صحبت نکن.ی بلند کردم و با اخم نگاش کردم و جدسرمو
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 انگشتم و گذاشتم رو لبهاش و نزاشتم از هم بازیع دهنش و باز کنه و ادامه بده که سرخواست

بشه.

 من چهار ماه منتظر نموندمین به لب بسته شده اش و بعد به چشمهاش انداختم و گفتم: ببنگاهی

 بودنتیدار بی. بزار از تک تک لحظه های حرفها رو بزنین و ایکه چشمهات و باز کن

.یم خوب تو ذهنمون بزنی فقط نقش هایا. بیماستفاده کن

 و لبخند زدم.ید تو صورتش چرخنگام

 کهیزی سمت خودش و نوازشم کرد و با صداش با نفسهاش با نگاهش آرومم کرد. چکشیدم

 شب کامل داشتهیک تونستم یحقم بود و من چهار ماه تموم ازشون محروم بودم و حاال م

 بشم و شدم. یزباشمش و حسش کنم و لبر

.یست نیزی که چیقه دق4 ی روز تحمل کرد4 جان یدین-: آ

 ترسم و استرس دارم که نکنهی همش میفهمی و گفت: آرام تو نمید کشی تکون داد و آهسری

 تونم برگردمی و بگه نمیاد دکتر بیهو مدت ازم گرفتن ین که تو ای و عکسیش همه آزماینبعد ا

خونه.

 که هری منیفهمم؟ کنه من نمی فکر کردم که واقعاا فکر مین و من به اید به صورتش کشدستی

یکشه؟ می اون چیدونم کنم من نمی می استرس سپرینلحظه امو با ا

 تموم تای بعد بهوش اومدنش با بدجنسینم همی برایه و حسش چیگه می چیدونم... خوب مچرا

ین شب بعد تموم ایه شب، فقط یه ی نگفتم تا بتونم حداقل برایصبح لب باز نکردم و به کس

 خودم داشته باشمش. صبح که تلفن دستم گرفتم و به همه خبر دادمیاسترسها و انتظارها برا

.یم تنها باشیم نبود که بتونای لحظه یگهد
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 نبود.یدین آینکه ایا آدم دورو برمون بودن ی کلیا همش

 بود.یگه دیزهای اسکن و چی تی دادن و عکس گرفتن و سیش در حال آزمامدام

ین دلم نگران نباش. ایز نثار صورت نگرانش کردم و گفتم: عزی پس زدم و لبخندفکرهامو

ی حفظ میتو مطمئن بشن حاال حاال ها انرژینکه ای برایگه، بود دین همی برایشهمه آزما

.یکن

.یداری بی هفته ایه گفتم: حداقل آرومتر

 لبخند زدم. تا خواست لب باز کنه و جوابمو بده در باز شد و اول دکتر و بعد مژگاندوباره

 وارد شدن.ینا و مامان ایناخانم ا

 بود که تا چند وقتیدوار گفت و امیدین آیت هم بعد خوش و بش و حال احوال از وضعدکتر

 بمونه.یدارب

 هم بلدی درست و حسابیدن ابرازش کنم. خندی چه جوریدونستم خوشحال بودم که نمی حدبه

 بود.یم اوج خوشحالی نشون دهنده ین سمت باال. ایشد لبم مدام کج مینبودم فقط گوشه 

 کرد.ی لحظه دستمو ول نمیه از ذوقش آیدینم

 رفتن و من موندم ویرون به خونه راحت شد کم کم از اتاق بیدین از برگشت آیالشون که خهمه

 دچاریاد خواست زی کرد و ازش می میدین آخر و به آی هایه و دکتر که داشت توصیدینآ

 نشه.یجانه
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 بای قفل شده امون و سرشو بلند کرد و نگاهی رو دستهاید که تموم شد نگاهش چرخحرفهاش

ین دستها رو ول نکن چون تو بدترین وقت ایچ گفت: هیدینلبخند به صورت من کرد و رو به آ

 شده بودن دستت و ول نکرد.ید که پدر و مادرتم نا امیطشرا

 گرمی شد و برگشت و نگاهیشتر نشست و فشار انگشتهاش دور دستم بیدین رو لب آلبخندی

.یمونم دکتر تا هر وقت که بخواد و بتونم کنارش می آقایدبهم انداخت و گفت: مطمئن باش

 غم کلمش و حس کنم ویتونستم هم می نشست اما غم داشت تو اوج خوشی به دل محرفش

 دلش توشی و نگرانید گفته باشه اما حرف و امی منظوری با بیدمنظور حرفهاش و که شا

 بود.یداهو

 دست و نگه داره وین ای طوالنی تا مدتهاید بایدین نبود. آیدن اما االن وقت ترسیدم ترسی ممنم

 وقت باز نشه.یچ انگشتها هی حلقهین کنم که ای میمن هر کار

 خونه.یم و برگشتیم ملحق شدینا و به مامان ایم کردی دکتر تشکر و خداحافظاز

 طبقه با اتاق خودم فاصلهیک که ی دوباره نقل مکان کردم به همون اتاقیدین من با وجود آو

 کنم.ی و با آرامش توش سپریشتری بی بتونم شبهاینکه ایدداشت به ام

 شدن.یده و مرتب چیدین اتاق آی برگردونده شدن تویلم لطف خواهرهام دوباره وسابه

 نذر کردهیگفت کرد میم تقسیه در و همساین آش پخت و بیدین به خاطر بهوش اومدن آمامان

یدین آیداری چند تا بی افته و مامان برای اتفاق مین ایگه چند بار دیمدونم. نیادبود که بهوش ب

 پذره.ی کنه و آش مینذر م
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 که ساعتهاش دستی زندگیه داشته باشه ی عادی زندگیه بتونه یدین کنم تا آی می کارهر

 تا هر چه زودتریم سفرش هستی شده من و پژمان دنبال کارهایدار که بیخودش باشه. از روز

 تر انجام بشه قبل از به خواب رفتن دوباره اش.یع سرید عمل باین بشه ایراه

 من فقط وقت کردم برم تو اتاق و لباسهامویم سره مهمون داشتیه خونه یم صبح که برگشتاز

 سلمتی که برای ایه از در و همسایرایی آشپزخونه بودم و در حال پذیعوض کنم. مدام تو

 اومده بودن.یدین به آیباش

 خوشحال.یلی خیش سلمتیدن همه نگران حالش بودن و از دحقیقتاا

 شام دعوت کرده بود و منی رو براینا پژمان ای و خانواده ینا شب ما و مژگان خانم امامانم

 جور مواقعین کمکش. تو ایین و برم پایرممنتظر بودم تا خونه خلوت بشه تا بتونم دوش بگ

 هم قرار داشت کهی ایژه ویط تو شراینکه رو کمک السا حساب کرد مخصوصاا ایشدمعموال نم

 کرد.ی نمی کارا کلیگهد

 رو بهیدین. آینم بشیقه دق2 شد و من تونستم ی باالخره مهمونا رفتن و خونه خال3 ساعت حدود

.ی زد و گفت: خسته نباشیروم نشسته بود. لبخند

ی شادی باشه مهمونای هر چیها خستگین تا باشه از ای لبخندش و دادم و گفتم: مرسجواب

بودن نه غصه.

 و از جام بلند شدم.یدم به صورتم کشدستی

 استراحت کنیکم تو ی خوای. مینا مامان ای خونه یرم برگشتم میرم دوش بگیرم: من ممن

 باشه؟یاغروب ب

 نموندم جوابمو بده برگشتم و رفتم تو اتاق و حوله و لباسهامو برداشتم و رفتم تو حمام.منتظر
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یرون از حمام بی کردم و با حس خوبیرون و از تنم بی آب ولرم کوفتگیر زی ساعتیم نیه

اومدم.

 سر و صدا رفتم سمت اتاقمون و آروم در وی بیدن همه خوابینکه ایال جا ساکت بود. به خهمه

باز کردم تا وارد شم.

.یدم و از تو هال شنیدین بلند آی در و باز کردم صداتا

 آرومم.ی: خسته نباشآیدین

 کردن.یس هیس و شروع کردم به هینیم زده برگشتم سمتش و دستمو گذاشتم رو بوحشت

 بلند قهقههی بود که نه تنها ساکتش نکرد بلکه باعث شد با صدایختی ام چه ریافه قنمیدونم

بزنه.

 بهش رفتم و آروم و پچ پچ کنان گفتم: مگه براتیزی ری چشم غره ی گرد و شاکی چشمهابا

 خوابن.ینا آروم بابا ایس هیگم کردم میفجک تعر

 خوابن؟ینا بابا ای خنده چشمهاشو برام درشت کرد و گفت: تو از تو حمام کشف کردوسط

 شما.یخواب کجا بود همه رفتن خونه 

یواری ساعت دی اتاق شدم و رفتم سمت هال تا بتونم از رویال خی گرد بی با چشمهامتعجب

بزرگ تو هال ساعت و بخونم.
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 اومدم.یرون سال بعد بین لحظه حس کردم مثل اصحاب کهف رفتم تو غار و چندیک برای

 و اون تو موندم. اما ساعتی خبر از گذشت زمان چند ساعتی کردم رفتم تو حمام و بیفکر م

 داد.ی و نشون می ایگه دیزچ

 زود رفتن.ینا پس چرا مامان ایشتر ساعت شده بود و نه بیم دوش گرفتن من فقط نکل

 بلند گفتم.ی با صدافکرمو

 زوده چرا االن رفتن؟یلی: هنوز که خمن

 گفتیدا به مامانت کمک کنم، آیرم مامان گفت میدونم باال انداخت و گفتم: چه می شونه اآیدین

با السا قرار داره بابامم گفت با پدرت کار داره.

.یم رفتی کردن ما هم باهاشون می صبر میکم تر گفتم: خوب متعجب

.یدین شد تو صورت آیق لبخند عمیه تعجب من ی همه جواب

 بهمون فضایکم خواستن ی خوب می قدم به سمتم اومد و سر خوش گفت: دختر تو معرکه اچند

بدن.

 ما رو تنگ کرده بودن؟ی بدن مگه جایو چی درک مفهوم کلمش گفتم: فضابدون

 شد. آروم به سمتم اومدیطنت شد و چشمهاش پر از شیده باال و لبهاش از هم کشید ابروش پریه

یکم ی و دستهاش و انداخت دورم و زل زد تو چشمهام و گفت: نه خوب ولیستاد ایکمو نزد

ین ماهه از هم دورن و جدا الزمه، تو ا4 که ی تازه عروس و دامادیه ی برای خصوصیفضا

.نی کیطور فکر نم
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.یگه می کردم چی نگاش کردم. واقعاا درک نمیج استفهام چند بار پلک زدم و گبا

 کمرم چشمهام گرد شد و ذهنمی که با چرخش دستش رویه لب وا کنم و بگم منظورت چاومدم

باز شد و مغزم جواب داد و کامل حرفش و فضا رو درک کردم.

ال تفهخواستم  کلم نداشتم.یان فرصت بیگه شد که دیم بگم کام

 شده بود.یر ماه د4 که یزهایی چی شدم تو همه غرق

یاد اون موقع فقط ید و جدیب عجی تمام اون لحظات خوش و پر احساس تو تمام حسهاتو

 و بزارمینم تونستم بشی راحت میال بودم که با خی بعدی نذری بانو و سفره یز عزیخونه

.یستم جزوشون نیگهدختر بچه ها به کارها برسن و مطمئن باشم که من د

 بازمیمه نی چشمهاین تو جام زدم. از بی و غلتیدم به صورتم کشی و تن کوفته دستخسته

.یدم وحشت زده از جام پر8 ساعت یدن انداختم. با دیز رو میک به ساعت کوچینگاه

 کردنمونو داشتمیر جور زمان از دستم در رفت. اونقدر استرس دین خوابم برد و ای کنفهمیدم

ال اهم  نداشت.یتیکه درد کمرم اص

ی لحظه به تنم رعشه ایک ی بستش برای چشمهایدن کنم. با دیدارش تا بیدن سمت آچرخیدم

افتاد.

 شو... چشمهات و باز کن.....یدار بیدینم جان.. آیدین .. آیدین"آ

 بارم جوابین که ایدم ترسی چشمهام بود و می جلویمون صبح بعد عروسین اولی صحنه مدام

 نکنم.یافت بازش دریصدا کردن اسمش و با چشمها
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 بازوشو گرفتم و آروم هلش دادم. باید امین لرزونم و جلو بردم و با ترس و کمتردستهای

 با لکنت صداش کردم.یومد که از اعماق چاه در مییصدا

...زم....ی.... عزیدین: آ... من

 تونستم تحمل کنم و صداش کنم و منتظر باشمی صداش کنم... نمیشتر تونستم بی... نمنمیتونستم

تا چشمهاش و باز کنم.

 کلمی اخم نشست و دستم دور بازوش مشت شد. بیشونیم چشمهام بسته شد، رو پیار اختبی

 بشه.یدارفقط تکونش دادم. تکونش دادم تا بلکم ب

 بسته اش زل بزنم و صداش کنم و اون پلکها به روم بازی بار دوم تو پلکهای نداشتم براتحمل

نشه.

.یدی فشارش می جورین که ایست دسته آهن تخت نین دلم به خدا ایز-: عز

 اون لحظه، بهی صداش... آرامش کل عالم تو وجودم رخنه کرد. تویدن با شنیه، ثانیک توی

 آروم بودم، آروهم آروم و پر آرامش.یم تمام زندگیاندازه 

 باز و سرخوششی چشمهایدن به دندون گرفتم و لبخند زدم و نرم چشمهام و باز کردم. با دلبمو

 راحت بود.یال رو لبهام نشست که پر از آرامش و خیقیلبخند عم

 هم که شده بایقه دقیک ی تو بغلش و اجازه دادم برایدم و خزیدم جمع کردم و دراز کشخودمو

 خاطر موهامو نوازش کنم.یآسودگ

 داشتم.یاز نی ایقه دقیک آرامش ین باز کردن چشمهاش به ای برایم از اون استرس عظبعد
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 که شدم به فکر ساعت افتادم.سرشار

 منتظرن.ینا. مامان ایم بلند شید گفتم: بایلی می ببا

یر دیکم کنن اگه ی چه خبر باشه درک مینجا ممکنه ایدونن گفت: بزار باشن خودشون میل مبی

.یمبر

ی خوای مینم حرف پاشو ببین ای چیعنی یدونن خود که می و گفتم: بیدم زده از جام پروحشت

 چه خبره. چه حرفها.ینجا ایدونه نمیچکی هی؟ شبه به باد بدیه منو ی ساله 29 یثیتح

 ما نداره.ی هم خبر از کارهای که من گفتم و کسینه همیعنی براش نازک کردم که ی چشمپشت

ی. پر حرص مشتیزنم و من فقط دارم خودمو گول میدونن که همه میدم قهقه زد فهمی وقتاما

 ویدم کرد از روش پریشتر وجب گنده که فقط حس درد و تو بدنم بیهتو شکمش کوبوندم و با 

 اومدم.ییناز تخت پا

 رفت. داشتم تعادلم و از دستیاهی شدم و چشمهام سیجه محض فرود اومدن دچار سر گبه

 بغلم ویر زیکرد و همون طور که صدام مید از جاش پریع حالم سریدن با دیدین که آیدادمم

گرفت.

یزم؟ شده؟ حالت خوبه عزی گفت: آرامم چنگران

.یره میج حال گفتم: سرم گی بینم کرد تا بشکمکم

 رفت و آب قند به دست برگشت تو اتاق و به زور به خوردم داد چندیرون از اتاق بسریع

.یدم کشی از سر آسودگی. نفسیشه داره ساکن میا که خوردم حس کردم دنیقلوپ

 دفعه؟یه شد ی: چآیدین
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 گفتم: فکر کنم ضعف کردم.آروم

یر. تو بگیین پایم بریتونیم نمیگم مینا اصل به مامان ایزه گفت: خوب استراحت کن، چدسپاچه

ی؟ بخوریارم بی کار کنم؟ چیبخواب. چ

 آبروموی زنگ بزنیست نیاز چته االن خوبم، نیوونه و گفتم: دیدم حرکاتش و هل شدنش خندبه

.یست نیم طوریگه بود. دی ضعف جزئیه. یببر

.ی استراحت کنید باین بشیر بگی؟ جام بلند شدم که هول اومد سمتم و گفت: چرا پا شداز

 به خدا زشته منی کنی می جورین و براش گرد کردم و گفتم: بابا کار دارم چرا اچشمهام

.یستم نیاونقدرام نازک نارنج

ی؟ کردی غش می داشتین همی ابروشو برام باال برد و حق به جانب گفت: برایه

ی یجه سرگیه من کجا غش کردم ی هستی و درشت کردم و گفتم: چقدر تو هو چچشمهام

 بود انقده بزرگ کردن نداره.یجزئ

 من بشه و اجازه بدهیال خی کنم که بیش چک و چونه زدن باالخره تونستم راضیقه دق5 بعد

.ینا مامان ایبرم حمام و بعدم خونه 

 اومدم. تا منیرون گرفتم و بی ایقه دق5 دوش یه حوله به دست رفتم سمت حمام و دوباره

 گرفتی هم دوشیدین بدم، آیت به وضعیحاضر شم و اتاق و تخت و مرتب کنم و سرو سامون

.یم بودینا مامان ای در خونه ی بعد جلویقهی دقیستو ب
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یه همراه با یم لبخند عظیه پژمان در و به رومون باز کرد تا چشمش به ما افتاد یم زدزنگ

چشمک نثارمون کرد.

 با چشم و ابرو داره به پژمان اشارهیدم نگاه کردم که دیدین گرد برگشتم و به آی چشمهابا

 خودشو خونسرد نشون دادی سرید باشه. تا نگاه منو دی و عادیاره خودش نی که به رویکنهم

 نگفتم.یچی من هیعنیکه 

 کامل ردینکه سلم از کنار پژمان گذشتمو قبل از ای بهش رفتم و بی حرص چشم غره اپر

 دلم خنک شد.ی آخ گفت کمی نثار شکمش کردم و وقتیبشم با آرنج سقلمه ا

یزی چیه ینا کردم ای من چون حس میا کردن ی واقعاا همه با لبخند خاص نگاهمون منمیدونم

یاد نتونم زیشد که بود باعث می کردم اما هر چی نگاه و لبخندشونو خاص تصور میدوننم

یا که با سونیدینم کردم. آی آشپزخونه مشغول می تویا خودمو تو اتاق و یشترجلوشون بمونم. ب

 با دوست مهدش و تای انجام داده از بازیدین که تو نبود آییسرگرم بود و اونم از کارها

 گرم کرد.ی و حسابیدین گفت و سر آیندعواش با فرز

 کردن آشپزخونه.یز شامم داوطلبانه رفتم سراغ ظرفها و تمبعد

 بلند خواست که توش محفوظ بمونم و بتونمیوارهای آشپزخونه با دیه بود که دلم ینجا باز او

 ویکی چرخم ی تا مینکه لذت ببرم نه اییم سکوت و تنهاینآروم آروم کار کنم و فکر کنم و از ا

 و من معذب مجبور بودم با لبخندیزد شده بود و بهم لبخند میره که از پشت بهم خینمبب

 بدم.شونوجواب

 رو هم و مرتب که شدنینم کنم و بچیز که موقع ظرف شستن اول طرفها رو خوب تمعادتمه

 توش و شروعیزم ری ظرفها رو میریزمو میع کنم و توش مای رو پر آب مینکها از سیکی

.ی کناری خالینک تو سیچینمشون کنم دونه دونه به اسکاج زدن و بعد میم
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 خواستم دست به کار بشمی و پر آب و کف کردم و تازه مینک رو جمع و جور کردم سظرفها

ی؟ رو بشورینها ای تنها همه ی خوای من و ظر فها گفت: آرامم میدن وارد شد و با دیدینکه آ

ین. تو برو بشیشه تموم می ظرفه، زودیکه تا ت4 یست نی همه این لبخند زدم و گفتم: ابهش

.یاماالن م

.یشوریم ظرفه با هم میکه تا ت4 باال زد و گفت: حاال که ینهاشو و آستیستاد کنارم ااومد

 پر از ظرف و آب و کف.ینک دستش و کرد تو سیرم اومدم جلوشو بگتا

.یشورم خودم میه چه کاری.... ایدین گفتم: آمعترض

 کشم.ی من آب میشوری و نشونم داد و گفت: االنم تو مدندوناش

 اونیشستمو. من میم مشغول کار شدیی شدم. دوتایال خی مخالفت کنم که با نگاهش بخواستم

.ید کشیآب م

.یشد باال رفته بود که دستها تو هم گم میمون سرعت کاراونقدر

اسر خورد و لیکیش که یشستم رو میوانها تند و تند لداشتم .ینک خورد و افتاد تو سیز از دستم 

 اما هر دو ناموفقیم که تو هوا نگهش داریم هر دو در سدد بودیدین آخر منو آیتو لحظه 

 که خدا رو شکر سالم موندیوانی لی پر کف رفت و در آخرم به جاینگدستهامون تا تو س

.یم کردیدا پینک همو تو سیدستها

یوان دست منه نه لیش انقدر محکم گرفتینگ که تو سینی لبخند سرمو بلند کردم که بگم بابا ابا

اما تا چشمم به چشمش و لبخندش افتاد الل شدم.
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 بود که مثل مار بهی جوریه بود که زبونمو بند آورده بود و نگاهش ی مدلیه المصب چشماش

.یشدم میدهسمتش کش

 صورتهامون از هم کم شد و چشمهام در حال بسته شدن بودی شد که فاصله ی چیدم نفهماصل

 و از همید حسهامون پری همه یهو کمک یم که گفت: ما اومدیکی سر خوش یکه با صدا

.یمفاصله گرفت

ی جونی لبخند بیل می السا و پژمان که خوشحال خلوتمونو بهم زده بودن بیدن با دبرگشتمو

زدم.

 کمک.یم و مظلوم گفت: به خدا اومدیدین نگاه به آیه نگاه به من کرد و یه پژمان

 که چرایدم فهمیدیم و دیدین و نگاه غضبناک آیدم چرخی دلم براش سوخت چون وقتیی جورایه

 منتظر بود تا در فرصت مناسب لهش کنه.یدینانقدر مظلومانه گفت "به خدا". مطمئناا آ

 ویدیم و آب کشیم و ظرفها رو شستیم کردیز با کمک هم آشپزخونه رو تمی نفر4 خلصه

.یم مامان دادیل تحویز و آشپزخونه رو تر و تمیمخشک و جابه جا کرد

 برگزاریگه دی هفته 2 السا و پژمان که تا ی حرفها حول و هوش عروسیشتر آخر شب بتا

یم افتاد باالخره عزم رفتن کردی چشمهام داشت رو هم می از زور خستگی گذشت و وقتیشدم

 خونه.یمو برگشت

یران در مورد اید با لب تاپ مشغول کار بودم و دنبال مقاالت جدیز پشت میدین اتاق آتو

 کردمی تخت نگاه می رویده خوابیدین گشتم و با شک به آی هم بر می هر از چند گاهی،شناس

 خوره و خوابش سبکه.ی و تکون میزنهتا مطمئن بشم که غلت م
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 و داشتم که چشمهاش و باز نکنه وی نگرانین اید خوابی میدین خودم نبود هر بار که آدست

 بشه.ی و طوالنیقخوابش عم

 تا ازیشدم میره و تا مدتها بهش خیموندم میدار و من بید خوابی شده بود که شبها اون محتی

 مطمئن بشم.یدنش شدنش و سبک خوابیدارب

 ته دلم داشتم که دست ازی دلهره ایک یشه االن که بهوش اومده همی چند ماه حتین تموم اتو

 خوردم.ی داشت. کم اشتها شده بودم و خوب غذا نمیسرم بر نم

 همیلی مورد و خیه ین که لباسهام برام گشاد شده بود. البته ای شدت الغر شده بودم جوربه

 روینشوند می اخمیه برام گشاد شده ی لباسیدید هر بار که میدین بودم. بماند که آیراض

.یشونیشپ

.یه ناراضیدیدم بهم نگفته بود اما میزی حاال چتا

 بود.یام زنگ پی آب بلند شد. صدایدن چکی صدایم تو لب تاپ بود که از گوشسرم

اال اگه السا سریع ی راضیام پیک بودن به ی شراره میا برش داشتم و بازش کردم چون احتما

.یزدن دادم پشت بندش زنگ می و اگه جواب نمیشدننم

 مضمون.ین از السا بود با ایام پیک

 االن، زود."ین همی، خبر فورینا، اینا می" خونه 

."یزنم زنگ میای نامه هم نوشته بود: "نپیوست
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ی بپوشم برم خونه یزی چیه تا بلند شم و یدم کرد. آروم تو جام چرخی کارو مین مطمئنن او

هن که چشم تو چشم آینا اینام  شدم.یدار بیدی

 بشه.یدا لبخند شاد بزنه و دندوناش پیه خوردم که باعث شد ی تکونیه ترس از

: ترسوندمت؟آیدین

ی؟ شدیدار بی: آره. کمن

 چندیه گاه سرش کرد و گفت: یه و دستش و تکید خودش و باال کشی و کمید پهلو دراز کشبه

.یشه می ایقهدق

ی؟ نگفتیزی: پس چرا چمن

 خواستم موقع کار نگات کنم.ی زد و گفت: می لبخندی سر خوشبا

 گفتم: حاال انگاریدنشون پوشین زدم و از جام بلند شدم و به سمت لباسهام رفتم و در حلبخندی

ی؟ نگاه کنی خواستی میو بوده چی خاصیزچ

 آرامش گفت: عادتهاتو.با

 و با استفهام نگاش کردم و گفتم: عادتهامو؟؟؟برگشتم

یز اخم ریه یشی غرق کارت می و رو تخت طاق باز دراز شد و گفت: وقتید کشیقی عمنفس

ی و باز میچی پی موهاتو دور انگشتت میشی که می. عصبی خوری لبتو می و گوشهی کنیم

 باز تر ویشه و چشمهات از همیدی بفکتو رو هم فشار میشی. ناراحت که میچی پی و باز میکن
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 ویرن گی ابروهات از هم فاصله میشی که می. احساساتیشه موقعی تر از هر میخصورتت 

.یشن میده لبت کشی و گوشه هایشهصورتت پر آرامش م

ین از ایلی خیشد تو جام خشک شده بودم. باورم نمینی بیز همه توجه و رین و منگ از امات

 سال بهشون توجه نکرده بودم و حاال29 خودمم بعد ی کردم ناخودآگاه بودن حتی که مییکارها

 و حفظییراتش صورتم و تغیات جزئین شده بود که کوچکتریز تو رفتارم ری با چه دقتیدینآ

بود.

یدی؟ فهمیقه چند دقین رو تو همینها ای قدم به سمتش برداشتم و ناباور گفتم: همهدو

یر و دستش و انداخت زید صورتش زد و دوباره به پهلو چرخی به پهنای به سقف لبخندخیره

ال فهمینا گفت: نه ایجانسرش و با ه  کشف کردم.ید جدیز چیه بودم االن یده رو قب

 انداختم باال و منتظر موندم تا ادامه بده.ابروهامو

 که توی از سر خوشی نشون داد و با برقیشتر و بیفش ردی تر شد و دندونایده کشلبهاش

 شونه هات خود بهی هستی راضیزی و از چیشی خوشحال می بود گفت: وقتیداچشمهاش پ

.یین گرده پای و بعد چند لحظه بر میره دور باال میه یخود

هگرد به آی چشمهابا  بودم نگاه کردم.یده خودمم نفهمی کرد که حتی اشاره می که به حرکتیدینی 

 بود و از شوق و ذوقیز انگیجان جالب و هیلی خونده بودم که خی مطلبیه یش پیقهیچند دق

ال فکر نمیده کشیتور بود باال و به سمت مونیدهشونه هام پر ی روزیه یکردم شده بودم. اص

 بشه.یق روم دقنقدر ایکی

 گونه اشی روی زدم و به سمتش رفتم و بوسه ایقی لبخند عمیار اختی بود. بیز انگیجان هبرام

.یزمی گفتم: عــــــــــزیجانم هینشوندم و با همه 
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یری؟ زد و گفت: کجا می لبخندبهم

.یزنه االن زنگ می اس ام اس السا افتادم و تند و هول گفتم: وایاد تازه

 کلمه گفتم: اومدم.یک برش داشتم و تو یع زنگ خورد. سریم که گوشید نکشیه به ثانو

 ظاهرااینا اینا می خونه یرم نداختم گفتم: دارم می قطع کردم. همون جور که شالمو رو سرم مو

 بزارن.یان خوان همه رو در جری افتاده که می اتفاقیه

 بخش، پخش خبرتون حرف نداره.یاد: خوشم مآیدین

 گردم باشه؟ی تکون دادم و گفتم: زود بر می باال انداختم و دستی اشونه

یرون هم از تو اتاقش بیدا آیده و به در نرسیرون باشه. از اتاق اومدم بیعنی تکون داد که سری

.یم رو زدینا اینا می و زنگ خونه یم از طبقات باال رفتییاومد و بهم ملحق شد. دوتا

 که همه با همیومد بچه ها می. از همون دم در صدایدم بودم که رسی نفرین معمول آخرطبق

.یزدنحرف م

.یم به همه دادی سلم کلیه و ینا تو اتاق میم راست رفتیه

ی و به سختیزدن بورس. همه با هم حرف میا کردم رفتم تو حموم زنونه ی حس میی جورایه

.یگه می چی هر کی بفهمی تونستیم

 چه خبره؟ینجا ایگه به ما هم میکی بلند گفتم: ی سردرگومین از اکلفه

.یه عروسیره بلندگو شد و گفت: خبر خشراره
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ی؟؟؟؟ گرد گفتم: عروسی چشمهابا

 گرام.ی جونه با پسر عموینا می زد و گفت: بــــــله، عروسیمی لبخند عظشراره

 گفتم: جداا؟ی کردم و با ناباوری خنده اتک

ین دهن باز کرد و ابراز وجود کرد و ظاهراا ایز عزی پسر عموین باالخره ایگه: بله دالسا

 ادا دریزد ما حرف میش پیلشون فامین که از ای نبوده فقط هر باریل می بیدم چشم سفینایم

.یاوردم

 و مدام دریر بود و به شدت کارد و پنی پسر عموش شاکین مدام از دست اینا که میادمه خوب

ین در مورد خوش اومدن ایی صحبتهایه که یشم چند وقت پیحال دعوا و بحث و جدل بودن حت

ین نگرفته بود. اما حاال ظاهراا ای موضوع و چندان جدی اومده بود کسیش پیناپسر عمو از م

 بوده.طرفهعلقه دو 

.یومد میس میس ما فی کرده بود برایر خانم خودش گلوش گینا میگه با هقر گفت: بله دشراره

 باز رفت.یش سر خوش با نینای چشم غره هم نثار میه کلمات ی اداین حدر

ی راه بی خونه دوتا عروسین ای انگار رسم شده هر سال توی گفت: خوب به سلمتمهرانه

افته.

 من هست، با....ی عروسیگه... سال دیشا خوشحال و شاد با ذوق گفت: اشراره

 به السا، بهی به من کرد، نگاهی کنه نتونست. نگاهیدا دختر مجرد دم بخت پیه گشت تا ی چهر

.یبودم مجردتون مین آخرید من بایعنی نبود گفت: کصافطا ی کسی به مهرانه و وقتی و حتینام

 حق خورا.یا
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...یدا منه با آی گرفت و در آخر گفت: جهنم و ضرر عروسی ایافه کرد و قاخمی

 حرکتش باعث شد اتاقین گفت: "سگ خورد". و همی جمله رو گفت که انگار مین اهمچین

بترکه از خنده.

ینا و پسر عموش و ای حرفهامون هول و هوش عروسیم بودینا می که تو خونه ی تا زماندیگه

گذشت.

 بهوش اومده و از روز بهوش اومدنش من و پژمان دنبالیدین که آیشه می روزیست بحدود

.یم سفرش بودیکارها

 از پژمان برام اومد.یامی خونه، در و که بستم پیم و برگشتیم کردی بچه ها که خداحافظاز

ی درست شد دو روز بعد از عروسیدین آی خبر کارهایه ی؟: " سلم خواهر جون خوبپژمان

ما پرواز داره."

ین ای امو به در دادم. انتظارش و داشتم ولیه لبمو به دندون گرفتم و تکیار اختی بند اومد بنفسم

 داد.ی جلوه می و جدی واقعیزو همه چیی جورایهخبر.... 

.یرم بگی بستم تا بتونم نفسچشمهامو

 بلند شد.یامم پی صدادوباره

"ی؟ کار مطمئنین: "آرام جان تو از اپژمان
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ال مگه راه دی مید بای حرف چین تو جواب اواقعاا  هم داشتم که نامطمئنی ایگه گفتم: اص

 درصد بود.50 یتش بود که شانس موفقی عملیک ی در گروی عادی زندگیهباشم؟ خواستن 

 خداینکه اید و فقط به امی دل روشنیه حس خوب.. یه و من فقط به خاطر یسک ریعنی ینا

ی کردم. برای عمل مین ای دلم بشکنه داشتم تمام تلشمو برازاره ی حق نشسته و نمیجا

 باشه.ی خواست معمولی که می با آدمی معمولی زندگیهداشتن 

 کلمه گفتم: " آره ".یک تو

 کار داشتم و عقب زدم وین انجام ای برایدین که از اجبار آی و تمام حس بدیدم کشیقی عمنفس

 اتاق شدم.ی رو لبهام نشوندم و راهیلبخند

 پشت لب تاپ مشغول کار بود.آیدین

 در و باز کردم از جاش بلند شد و اومد کنارم و دستش و انداخت دورمو گفت: سلم خانممتا

خوش گذشت؟ جه خبر بود تو جمع زنونه؟

 بود.ی سلم. خبر خوشیک نگاش کردم.... بغضمو پشت لبخندم پنهون کردم و گفتم: علفقط

 است.یگه هم چند وقته دینا می.. عروسیشاا

 بوده. کلی خونه. چه بخت باز کنین به ایووول باال انداخت و گفت: ایی و ابروید کشسوتی

 همه عروس شدن.ینجا محلتون تا اومدن ایدخترا

 نگفته بود.یراهم. بیدم بلند خندی صدابا

 جراتمو وی دونست. همه ی مید گفتم... بای مید کردم. بایزون در آوردم و تو کمد آومانتومو

 نشسته بود و سرش تو لبیز که دوباره پشت میدینی و رو به آیدم جمع کردم و چرخیموانرژ

....یدین گفتم: آیروم نیتاپ بود کردم و با همه
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 سرش و بلند کنه غرق تو خوندن اخبار گفت: جانم؟ینکه ابدون

 پروازت مشخص شده.یخ کردمو در آخر گفتم: تاری به دندون گرفتمو من منلبمو

 موند.یره خیتور خشک شد و نگاهش رو مونیبورد که دستش رو کیدم وضوح دبه

 برم؟ید بای نگاهم کنه گفت: کینکه مکث بدون ای کمبعد

 پژمان و السا.ی تر کردم و گفتم: دو روز بعد عروسلبمو

 خواهر و برادرمی و با همون لبخند گفت: خوبه که تو عروسید زد و چرخی زور لبخند تلخبه

هستم.

 غم داشت....یلی بغض داشت خیلی شد. حرفش خیک ابروهام بهم نزدیچید تو گلوم پبغض

 بهی لب باز کنم از جاش بلند شد و لبخندینکه قدم به جلو برداشتم قبل ایه بگم یزی چخواستم

 گردم.ی... زود بر میرون بیرم میکم و گفت: من یدروم پاش

 رویق اخم عمیه رفت و من موندم با یرون بزنم از اتاق بی بگم، حرفیزی بتونم چینکه اقبل

 حس مزخرف بد.یه پر دعا و ی و دلیشونیمپ

.ید بازگشت که ساعتها طول کشی انتظار برایه

یزی چیه یا کم باشه یزی چیه خونه در حال جنب و جوشن. مامان مدام نگرانه که نکنه کل

درست نباشه.
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یچ کردم هی که فکر میال خی بی خواهر کوچولوم السای همون روزه. روز عروسامروز

 کهیزی اون چیشه آدمها همیدم فهمیازم ناراحتش کنه، اما تو زمان نیتونه نمیا تو دنیمشکل

 کشفشون کرد.ید باید عمقشونو دید شد بایق تو آدمها دقید بایستن نیدهظاهرشون نشون م

یابون خیه خوابه یه ی خونهیه شد. یده درست شد و چینا السا ای قبل باالخره خونه ی هفته یک

 خونهیه شد یدیم که توش چیلو اما قشنگ. وسای خودمون. جمع و جور و نقلیباالتر از خونه

 تازه.ی زندگیه یبرا

یزی چیه داشتم ی حسیه کردم، ی به کل خونه نگاه مینه بودم و دست به سیستاده در خونه اکنار

.ید و امیمثل خوشحال

یدم خونه غرق شده بودم که نفهمی بود اما اونقدر تو اجزای نگاهم چه جوریا ام یافه قنمیدونم

 از پشت دست انداخت دورم و سرش و گذاشت رو شونه ام و آروم گفت:ی اومد و کیدین آیک

 برات بسازم. شرمنده که نشد... وقتش و نداشتم.ی خونه این همچیه که نتونستم یدببخش

 به سرش و گفتم: به وقتش درستشیدم زدم و دستمو گذاشتم رو دستهاش و گونه امو کشلبخندی

 عروسها نبود. من و تویهی دوست داشتم چون مثل بقیلی خودمو خی. من شب عروسی کنیم

... من اونو دوست داشتم....یمخاص بود

 نتونستم اونینکه رو گونه ام نشوند و گفت: شرمندهام از ای و بوسه اید گوشم نفس کشتو

 و بهت بدم.یقشی که الیزیچ

.یگیرم براش نارک کردم و گفتم: به وقتش ازت می کردم و پشت چشماخمی

 روی پام بلند شدم و بوسه ای که داشت رو انگشتهای کم کردن حس بدی زدم و برالبخندی

گونه اش نشوندم.
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ی که االن داشتم هم راضی خواستم اما از زندگی می خونه این همچیه ید دروغ نگفتم. شابهش

 آروم داشته باشم.ی زندگیه تونم ی و من میکنه و برام آماده میزبودم. به وقتش همه چ

 وقتش بشه....ید بافقط

 فرمو پشتی موهایدا تو خونه حاضر شم. به کمک آیشگاه رفتن به آرای دادم به جاترجیح

 فر از موهامم ازی تو موهام فرو بردم. و دو دسته ی نقره ای یرهسرم جمع کردم و چند تا گ

.یدم هم به سرو صورتم کشی دستیه کردم. یزوندو طرف صورتم آو

 موهامی سادگین در عی جورین شدن موهامو نداشتم. همیده و کشیشگاه اعصاب آراحقیقتاا

قشنگ شده بود.

یه ی نقره ای که با پولک مونجوق هایمو کردم لباس بلند مشکی می خونه تنها بودم و سعتو

 براش دوخته بودن تنم کنم.یکمربند نقره ا

یی کردن تنهای می بودم و سعیر مکافات داشت. درگیپش راحت بود اما بستن زپوشیدنش

 و ببندم.یپشز

. مامانیین که بعد از حاضر شدنش رفته بود پایدا تو خونه نبود. آی بود که کسین هم ابدبختی

 اومد دوش گرفت و حاضر شد و دوبارهیقه از صبح کمک مامان بود دو دقیمژگان هم طفل

 کردن کارهایس لنگه پا دنبال راست و ریه که از صبح یدینم. آیال خیرفت. بابا رو هم که ب

 و لباسهاشو عوضیره دوش بگیاد بیش ساعت پیکبود. اونم مثل مامان مزگان فقط وقت کرد 

کنه و دوباره بره.

.یشد بسته نمی لعنتیپ زین. ایشدم کلفه مداشتم

 بشم.یپم زیخیال چند لحظه بی باعث شد برایم زنگ گوشصدای
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 بود.یدین برداشتم. آگوشیمو

یای؟ تو چرا نمیی: آرام جان سلم. کجاآیدین

 خونه؟یای بیتونی.... میدین گفتم: آمستعصل

 اونقدر مستعصل بود که نگران شد.صدام

 شده؟ی چیام گفت: آره می نگرانبا

 دارم.یاج بهت احتیا: خواهشاا فقط بمن

 از قطع کردن تماسم نگذشته بود که خودشو رسوند. در و باز کرد و از همون دمیقه دو دقشاید

در شروع کرد به صدا کردن اسمم.

 شده؟ی چیی؟: آرام... آرام کجاآیدین

ییدم بلند شدم و دوی صندلی خوشحال از رویدنش. با دید جور صدام کرد تا به اتاق رسهمین

 بغلش.یدم که نگو از ذوقم پریشه بسته میپ زینسمتش. انقدر خوشحال شده بودم که باالخره ا

 کار کنم.ی چیدونستم نمی که اومدی مرسی: وامن

 شده؟ی منو از خودش جدا کرد و زل زد تو چشمهام و گفت: آرام چنگران

ی؟ ببندیپمو زیشه لبمو به دندون گرفتم و ابروهامو فرستادم باال و گفتم: می گوشه
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.ی و بعد با بهت گفت: آرامــــــــم مردم از نگرانید نگام کرد تا منظورمو فهمیج لحظه گچند

 بود؟ینکارت هم

 کار کنم.ی چیدونستم: شرمنده شرمنده بوس بوس. به خدا نممن

 بستنی فقط برایعنی شد و گفت: یپم زد و چرخوندمو مشغول بستن زی و لبخندید کشنفسی

ی؟ داریاج لباست بهم احتیپز

ی هم هست که بتونی ایگه دیازهای زدم و گفتم: به وقش نی برگشتم و چشمکشیطون

.یبرآوردش کن

 در خدمتم.یشه زد و گفت: همی لبخندخبیث

 و گفتم:یدین رو به آیدم مطمئن شدم چرخیز از برداشتن همه چی جمع کردم و وقتیلمو وساتند

یم؟بر

.ید که حرفمو نشنی فکر بود جورتو

 شده؟یزی جان چیدین قدم به جلو برداشتم و زل زدم تو صورتش و گفتم: آدو

ی؟ گفتیزی به خودش اومد و گفت: ها؟ چتازه

 شده؟ی باال بردم و گفتم: چابروهامو

.یست نی خاصیز و گفت: چید به چونه اش کشدستی

 ناخاص و بگو.یز. خوب همون چیست هست فقط خاص نیزی چیعنی: پس من
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.یگم می باشه بعد عروسیست تکون داد و گفت: االن وقتش نسری

 اصلی جورین.... ایریم و گفتم: اول بگو... بعد میستادم دلشوره افتادم. صاف تو جام ابه

...یفهمم نمی از عروسیزیچ

 فر بغل گوشمی برد. دستش و بلند کرد و تار موین از بینمونو بی قدم به سمتم اومد و فاصله یه

 و ول کرد.یدو گرفت و کش

یم؟ گفت: آرام... حرف بزنمتفکر

 موافقت تکون دادم. ی به نشونه ی سرتند

 گرفت و آروم به سمت تخت رفت و نشوندم رو تخت و خودش نشست کنارم.دستمو

 کرد.ی ول نکرد با هر دو دست دستهامو گرفته بود و آروم با شست هاش نوازششون مدستمو

 خوادی می چیدونستم قرار بودم. نمی و نگاهش به دستهام بود. دل تو دلم نبود... بیین پاسرش

بگه اما به شدت نگران شده بودم و اضطراب داشتم.

 گفت: آراممیاره نگاهش و باال بینکه به دستهام موند ذهنش و که متمرکز کرد بدون ایره خکمی

 باشه... اما...یر دیلی خینا گفتن اید... شا

یمون خواستم زندگی وقت نمیچ تو چشمهام نگاه کرد و گفت: اما هیره و بلند کرد و خسرش

 کامل بهت بدم اما....ی زندگیه تونستم و قدرت داشتم که ی بشه. کاش می جورینا

 مضطرب و مستعصلش کهی کردم به چشمهای سعیک لبخند کوچیه باال بردم و با ابروهامو

...یدین خورد آرامش بدم و گفتم: آیمدام تکون م
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 وی عالی زندگیه هم قراره ینده کامل دارم و تو آی زندگیه شد گفتم: من یق که روم دقنگاهش

.یکامل تر برام درست کن

 کهیدونم... نمیدونم کنم. اما نمی نمیغ زد و گفت: اگه بتونم و فرصتش و داشته باشم درلبخندی

 خوام اونی که می بمونم و بتونم اون جوریشت کنم که برگردم و پی میدا فرصت و پینا

 نه.یا و برات فراهم کنم ید که بایزندگ

 بگم که نگذاشت.یزی کردم خواستم چاخم

یگه دید حرفهامو بگم که شای کردم همهیدا: نه وسط حرفم نپر. بزار حاال که جرأتش و پآیدین

 براش نمونده باشه.یوقت

 نه...یا داره ی برگشتیدونم که نمی سفریه به یرم... میرم میگه دو روز دمن

 دهنمو باز کردم و دوباره بستم.ی ماهمثل

یگه که می درصد احتمال50 اون یمتونم... اما نیدوارم ... منم امیدواری امیگی: تو مآیدین

یته واقعیه ین و از ذهنم دور کنم. اینمت وقت دوباره نبیچ وقت بر نگردم، هیچ هیگهممکنه د

.یریم احتمالم در نظر بگین ایدبا

 و عکسیشات از درد، از آزمایی، از تنهای، ترسم... از دوری واقعاا میترسم، من مآرام

 ترسم...ی مداوم... از عمل و .... از مرگ میگرفتنها

 لبخند بزنم.یتونستم به زور و در ظاهر هم نمی حتیگه به گلوم چنگ زد. دبغض
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 آروم کردن خودش به کنجی پس زدن ذهنش برای جمع کرد و سرش و بلند کرد. برالبهاشو

 کاروین و ایرم کنم. می گرفت و گفت: بهت قول دادم، پس عمل میسقف اتاق نگاه کرد و نفس

ال هم گفتم.... به محض ایم  باهات ندارم.ی ارتباطیچ هیگه شم دیما سوار هواپینکه کنم. اما قب

 در موردت حرف بزنه....ی کسیزارم.... نه میزنمنه باهات حرف م

 کنم و ....ی رو از ذهنم دور متو

 بهت فکریمتونم تکون داد و با بغض گفت: نین به طرفی و جمع کرد، اخم کرد و سردهنش

 روینا گردم. ای افتم، صدات و بشنوم... اونوقته که بر می بیادت یهکنم تحملشو ندارم. فقط کاف

ال هم بهت گفتم. قب

 تکون دادم.ی بغض سرپر

ی دوست و آشنان. همهیشتر. بیم نداری چندانیل شهر فامین ای زد و گفت: ما توی زور لبخندبه

 شناسنشون، خاله ها و عموهام.ی عمره میه که پدر و مادرم یی ما خوزستانن. تمام کسایلفام

ی اونها سخت تره. هر چی من و تو سخت باشه برای عمل براین سفر و این چقدر تحمل اهر

 و بزرگم کردن.یدن عمر زحمتم و کشیهباشه 

ال نمیت وضعین ابا  اول بابای دو هفته یکی بمونه. ینجا تونم اجازه بدم ای قلب مادرمم اص

 سخت تره.یدا مامانم و آی مدت اوضاع براین ایباهامه، تو

یدا برگردن اهواز.... حداقل تا برگشت من.... آینا... راستش قراره بعد رفتن من مامان اراستش

یشه خانوادشون باعث میش شده و بابا هم باشگاه و اجاره داده به دوستش. بودنشون پیلتعط

راحت تر زمان و بگذرونن.
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 کرده بودم و بایداشون که تازه پی رفتن خانواده ایگه سخت بود دی کافی به اندازه یدین آرفتن

ینکه دادم، ای میدین اما بازم حق و به آیکرد کردم درد آورش می میدا پی تسلی کمیدنشوند

 مادرش و حال بد خواهرش باشه. فقط در سکوت به حرفهاش گوش دادم.یضنگران قلب مر

یدا قطع بشه. به آیا مدت ارتباطت با اونها هم کم ین ای توید زد تو چشمهام و گفت: شازل

.یره خودش باهات تماس بگیا کرد نزاره بهت زنگ بزنه ی می تابی بیادیسپردم اگه مامان ز

یشتر تو هم نابود شده بی به خاطر من زندگیکنه فکر مینکه طرف، ایک و رفتن من از یدور

 کنه.ی میتشوناذ

 افتهی مامان بی برای تنهاست، اگه اتفاقیدا. آیست. بابا هم چند هفته نیستم مدت من نین ایتو

 بکنه.ی تونه کاریاون نم

 قطع ارتباط شدم.ین به ای کنم درک کن که چرا راضی خواهش مپس

 که مجبورش کرده بودمین بکنم همیتونستم هم نمی اما کاریکردم درک نمیاد. زیکردم نمدرک

 من کهیش و بزاره پیضش مجبورش کنم مادر مریتونستم بود نمیلیبه خاطر من عمل کنه خ

 بود.ی خودخواهین بشه ایاد اون زن زی اون، من آروم بشم و داغ و دلنگرانیدنالاقل با د

 باشه تکون دادم.ی به نشونه ی کردم اما سری درک نمینکه ابا

 رویز خواست همه چی صورتم مکث کرد انگار می شد، رو تک تک اجزایره صورتم ختو

تو ذهنش ثبت کنه. دستهاشو باال آورد و دو طرف صورتم قرار داد و پر بغض گفت: منتظرم

یمونی؟م

 داشتم....یاد داشتم... غم داشتم... درد داشتم... فربغض
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... مطمئنیشه لحن گفتم: همین ترید کلم، با پر امین ممکن، با محکم تری صداین با آرومتراما

باش.

 و آرومید به سمت خودش کشی زد و تو چشمهاش اشک جمع شد. سرمو کمی جونی بلبخند

 نشوند.یشونیم و پر بغض رو پیق عمیجلو اومد و بوسه ا

 بود و اشک داشت.یس که هم غم داشت.. هم درد داشت و هم خی ابوسه

.ینم کرد تا من نبی ول کرد و از جاش بلند شد و پشتش و بهم کرد. اشکهاش و پاک مصورتمو

 به روم زد و گفت:ی. لبخندید تازه کرد و چرخی نفسید، و باال کشینیش که آروم شد بکمی

.ی خوشگل شدیلیخ

 پر درد بهش زدم.ی پر بغض لبخندیی خشک با گلویی چشمهابا

.یم بری و به سمتم دراز کرد و گفت: آماده ادستش

 مانتو و شالمو گرفتم و با هم از خونهی صندلی تکون دادم و دستش و گرفتم. از روسری

.یم رفتیرونب

.یاط بود و مردونه تو حینگ مهرانه قسمت زنونه تو پارکی خودم، مثل عروسی عروسمثل

 گنگم.ی عروسی شبهایشه بود که من همیری چه تقدین انمیدونم

یز کردم. انگار تو حباب بودم. همه چی کردم، اما درک نمی می شادیزدم، حرف ممیخندیدم،

تو هوا بود.
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 و مامانیره میرضا بابا علیره، میدا آیره، میدین آیگه کردم که تا دو روز دی فکر مین به امدام

 که توش آرامشی اتاقی بید، جدی خانواده ی بیدین، آی تنها بی تنهایمونممژگان هم... و من م

.یرم که با گرماش آروم بگی آغوشی بیرم،بگ

 ویموندم میم و مثل زمان دختری بار دوم بعد از عروسی بابام برای خونه یگشتم من بر مو

 بهم برسه.ی از زندگی کردم و منتظر بودم. منتظر تا نشونیکار م

 در حال انتظار باشم....یشه من مقدر کرده بود من همیر انگار تقدو

....تنها

 خودمویدن نفس کشیق کردم با آروم و عمی می به در اتاق رو تخت نشسته بودم و سعخیره

 باهاش تو خونه است.ی و خداحافظیدین آیدن دی آدم برای نصفه شبه و کل1آروم کنم. ساعت 

 صبح و من هنوزم5 یدا صبح پرواز دارن، مامان مژگان و آ4 ساعت یرضا و بابا علآیدین

.ینمشون ببیر دل سیک یا کنم ی خداحافظی کدومشون درست و حسابیچنتونستم از ه

 چقدره تک تک خطوط چهره اشونویدونم که نمی مدتیه ی همه اشونو و براینمشون، ببید بامن

 و خاطراتم حک کنم.یادمتو ذهنم تو 

 و بتونم کاملیارم بیر گی فرصتیه همه ازدحام و هم همه ین این من هنوز منتظرم تا بو

نگاهشون کنم.

 و شستن ظرفها بودم، تو تک تک حرکاتیوه میدن که تو آشپزخونه مشغول چی تمام مدتتو

یرایی ناراحت بود اما لبخند به چهره داشت و خوشرو از مهمونا پذینکه که با ایشدم میره خیداآ

 کرد.یم
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 اونمید که آرومش کنم. شایومد نیشم پیگه نکرد. دیه من گری جلویگه دیدین بهوش اومدن آبعد

 گاه. درست همونیه باشه که خودش بشه تکی که خودش قویگیره میادبزرگ شده و داره 

 دل نگران پسرشهی مادرش باشه وقتیی پناه تنهاید مدت انجام بده اون باین ای توید که بایکار

تو غربت.

یزد کرد و حرف می تو آشپزخونه و هر بار که دهن باز میومد که مامان مژگان می بارهر

یتم مبهوتین پر مهر به ای پر اشک لبخندی با نگاهیت شدم که در نهای اش میرهآنچنان خ

.یم قراری اون، از دلم خبر داشت از بید شایزد،م

 و چندی کیدم دادم نفهمی گوش میرضا بابا علی نشسته بودم و به حرفهایدا تو هال کنار آوقتی

 دست گذاشتمیده مهم گوش می موضوع علمیه که داره به ی حواس مثل کسی است که بیقهدق

.یبلعم بابا رو می حرفهای چونه ام و با اخم و متمرکز، کلمه به کلمه یرز

.یزو خوام تا مدتها به خاطر داشته باشم، همه چمی

 خوادی دلم می جملت و حتیان صورتشون موقع بیمیک کلم، تن صدا، جزء به جزء ملحن

 خوششونو ثبت کنم.ی مغزم بویسفت بغلشون کنم و بو کنمشون و تو تک تک سلول ها

 قرارهیگه خانواده تا چند ساعت دین کنن که ای چرا مهمونا نشستن؟ چرا فکر نمیرن؟ نمچرا

 دور.ی پرواز کنه به راه ها و جاهایپاره پاره بشه تکه تکه شه و هر قسمتش به سمت

 ویم چند نفر کنار هم بمونین شب آخرو فقط خودمون همین ما اید باید کنن که شای فکر نمچرا

یم؟ داریی به تنهایازن

 وقت کامل نبودن ویچ هیباا که چند ماهه دارمشون و تقری خوام تنها باشم با خانواده امی

 کمال استفاده کنم با حضورین تونم از ای که میه بود و حاال که تنها شبیب غایکیشون یشههم

.یتونم اومدن نمی و همدردی همراهی که براییآدمها
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ین که بهتری هامو پر کردم از عطر اتاقیه بلند و ریق. عمیدم مشت کردم و نفس کشدستمو

 تو خودش داشت.ینشو دردناکتریدخاطرات و شا

 باز شد و باعث شد چشمهام و باز کنم.یژی قی با صدادر

 حرفی جوابمو داد. وارد شد و اومد بی بهش زدم که با لبخند پر آرامشی بود. لبخند محوآیدا

 شد به رو به روش.یرهکنارم رو تخت نشست و خ

 خوان برن.ی می کیدونم تو دلت غوغاست. نمیدونم تو هم قفل کرد و آروم گفت: مدستهاشو

.یدونست شدم. حرف دل منو میره خیش فکر خونین و به ابرگشتم

ی؟ و چرخوند و نگام کرد. دستش و گذاشت رو دستم و گفت: نگرانسرش

 کردم.نگاش

 و سرش و چرخوند به رو به رو و ادامه داد)ید کشیقی زد و گفت: منم... ( نفس عمی کجلبخند

ین داره اما خودم چند بار تو همی ما خودشو نگه می جلویدی؟ بگم. مامان و دیتونماما نم

 کرد گرفتم. به خاطر مامان، به خاطری اشکاش و پاک میواشکی داشت یامشب مچشو وقت

 نگرانم.بگم تونم یبابا نم

ی و با چونه اید و باال کشینیش نگام کرد، بغض داشت، صداش متزلزل شده بود بدوباره

ینکه خورم. به ای غبطه می آرومینکه به ایشه حلقه شده تو چشمهاش گفت: همیلرزون اشک

یم حسودی و مقاومی داری خودتو نگه میطی تو هر شراینکه ایکنیانقدر خوب خودتو کنترل م

 فهمم.ی اما االن میزنی، کم حرف میا ی کنی اخم میاد شده بود که چرا زوال. قبلنا برام سیشهم
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 همهین چون تحمل ای کنی اخم میرون، بیزه بریهات نگرانی خوای چون نمیزنی حرف مکم

بار برات سخته.

 براشیدین آی داره، نگرانیاج کنم مثل تو باشم، مقاوم و کم حرف. مامان بهم احتی می سعدارم

 تونم اجازه بدم نگران منم باشه.یم نیهکاف

 دست بلند کرد و اشکش و پاکیع. سرید که تو چشمهاش حلقه شده بود رو گونه اش چکاشکی

...یلی سخته. خیلی لبخند پر بغش گفت: البته خیهکرد و با 

 لبهامو رویدم، کشیقی اما چشمهام خشک بود نفسم خش داشت. نفس عمید زدم چونم لرزلبخند

هم فشار دادم و دست انداختم دور کتفشو بغلش کردم.

 گرفتی میاد و یشد که چقدر زود داشت بزرگ میزمو عزی خواهر کوچولوین کردم ابغلش

 دارن خودشو فراموش کنه.یاز بهش نیکه وقت

 لحظه رو تو خاطره ام ثبت کنم و تاین کردم ای کردم و بوش کردم و فشارش دادم و سعبغلش

مدتها با خودم داشته باشمش.

 مراقب باش... همیلی نشوندم و آروم گفتم: خیشونیش پی روی که جدا شدم بوسه اازش

 بکنیتو اما سعیشه نمیدونم می، بکن تا ذهنش و منحرف کنیخودت ... هم مامان.... هر کار

 است.یقه دقیک هم یقه دقیک

 درسته که دلمیرون بیم بریگه به روش زدم و گفتم: دی باشه تکون داد. لبخندی به نشونه سری

 هم بشه.ی احترامی خوام بیم خواد زودتر برن اما نیم

.یم رفتیرون با هم از اتاق بیی و دوتاخندید
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 رو شکر مهمونا باالخره عزم رفتن کردن فکر کنم خوابشون گرفته بود.خدا

 نفس راحتیه همه امون یم تا مهمونا برن. در و که بستیم دم در خونه سر پا معطل شدکلی

.یدیمکش

 قبلیم بخوایکم ید فکر نکردن شایچی هیم مسافرینکه بده حاال ایرشون: خدا خیرضا علبابا

یم؟پرواز بخواب

 حرف دل من بود.ی گفتآی

 خداست.یب زشته مهمون حبیرضا و گفت: آقا علید گزی مژگان لبمامان

 مراعات ماها رو بکنن.یکمم ید بایبها حبین زد و گفت: بله خانم اما ایمی لبخند عظبابا

 سرمویع شدم. سریدین بابا به خودم و آی ابروی اشاره ی بهشون بود و کامل متوجه چشمم

.یدم ندیچی من هیعنیبرگردوندم که 

.یما خسته شدیش رفت رو مبل ولو شد و گفت: آخآیدا

 گفت: خوب حاالیدا آی ضربه به شونه یه رفت سمت اتاقش و مامان با تشکر و یم که مستقبابا

.یتو هم بلند شو برو بخواب چته ولو شد

 در بره.یم خستگینم بشیکم خوام ی معترض گفت: بابا مآیدا

 در کن.ی خود برو تو اتاقت خستگی و گفت: بید لباسشو گرفت و کشمامان

ین ای کردن توی می سعینا ام گرفته بود هر چقدر مهمونا مراعات نکرده بودن مامان اخنده

.یم با هم خلوت کنیدین اجازه بدن من و آیموندهچند ساعت باق
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 به زور بلند شد و رفت تو اتاقش.یدا کش مکش آی بعد کمخلصه

 و دست و صورتمو شستم و برگشتم تو اتاقم.یی رفتم دستشومنم

 سرش برده بود.یر بود و دستش و زیده رو تخت طاق باز خوابآیدین

.یدم عوض کردم و رفتم آروم کنارش دراز کشلباسمو

 شد.ی سمت خودش و با موهام مشغول بازیدم انداخت دورم و کشدستشو

 استفاده رو ببرم.یت آرامشم نهایق دقاین کردم از آخری شدم و سعیره نقطه خیه به

 سکوت و شکست.یش با سوال ناگهانیدین حال خودم بودم که آتو

ی؟ شدیمون وقت پشیچ: هآیدین

 کردم، حرفش دو پهلو بود.یزی اخم ریار اختبی

 اش بلند کنم گفتم: در چه مورد؟ینه سرمو از رو سینکه ابدون

 پهلو تر جواب داد.دو

ال...آیدین : ک

 بشم.یمون نکنم که بعدش بخوام پشی کردم کاری سعیشه گفتم: همجدی
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.ی نشدیمون تا حاال پشیعنی: پس آیدین

: فکر نکنم.من

.ی وقت نشیچ هیدوارم وار گفت: امزمزمه

 زد؟ی بود که می حرفها چین دم رفتن این به بدنش فشار دادم. ایشتر و سرمو بید ام لرزچونه

 آروم و با تمامیلی افتاده باشه. خیزی چیه یاد دستش رو موهام متوقف شد انگار حرکت

ی؟ گذریوجودش گفت: آرام... ازم م

ی کردم از خلل اجزای می شدم به صورتش. سعیره زده سرمو بلند کردم و خوحشت

صورتش منظور کلمشو درک کنم.

ی؟ چیعنی نشد زمزمه وار گفتم: یرم دستگیزی چوقتی

 خدایش وقت گله امو پیچ نکن هینم وقت نفریچ زد تو چشمهام و با تمام وجودش گفت: هزل

 نکن....یه اون باالئیش پیتمو شد که بر نگشتم.... شکای حوریهنکن. اگه... اگه 

 بغض و دردم خلصه شد به مشتی لبهام فشرده شد چشمهام مات شد. همه ید ام لرزچونه

 اش و فشردنینه سرم رو سیکردن انگشتهام و گاز گرفتن لبم از تو و برگردوندن دوباره 

 خودم بهش.یشترب

.یگه وقت دیچ جرفها رو بشنوم نه االن نه هین خواستم انمی

ی؟: ازم ناراحتآیدین
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: نه.من

 برگردن اهواز؟ینا گفتم مامان اینکه از ای: ناراحتآیدین

 کنم.ی... اما درک میکم گفتم: صادق

 جاست....ین و مشکل هم همی کنی درک میشه پر بغض گفت: تو همآیدین

 هم نزدم.ی اما حرفیه منظورش چنفهمیدم

ی تو سکوت و سکون. داشتم به چند ساعت بعد فکر میم نگفت و غرق شدیزی چی کسدیگه

 که همه رفتن و من تنها موندم.یکردم به وقت

 داشته باشم.ی که قراره حس مزخرفیدونستم از االن هم محقیقتا

 بچرخه دورمو بکشم تو بغلش. دستیدین که باعث شد دست آیدم کشی آه مانندیق عمنفس

 شد بهم.یره چونه امسرمو بلند کرد و خیرانداخت ز

 رو تنها بزارمو برم؟یتو گفت: آخه من چه جور ی اخم با بغض و جدبا

.ید بهم فشرده شد، چشمهاشو بست و خودشو جلو کشلبهاش

ی پرواز و اعلم می که شماره های دختری طور صداین کنه. همی بلند گو داره خفم مصدای

ی نمینها از ایادی زیز وجود من چین ای وزنه است. با همهیه برام مثل یتکنه. ازدحام جمع

 گذرن و من فقطی از کنارم می با حرکات آهسته ایه من ساکن شدم و بقیکنمفهمم. حس م

 کنم.ینگاهشون م
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 و نگاهش پریدینه اما چشمش به آیزنه که داره با السا حرف میکنم مامان مژگان نگاه مبه

 اما به زور خودشو نگه داشته.یه و نگاهش و چشمهاش بارونیبغض، پر حرف و پر نگران

ی رسما به هم معرفی مربیه که به عنوان ی افتادم بار اولیدمش که تو باشگاه دی بار اولیاد

 موردیم نبود و کمتر مستقی که چندان جدیم با هم داشتی تا قبل اون تک و توک برخوردیمشد

 کننده از طرف السا و شراره ویر حرکت غافلگیک. اما اون روز که با یگرفتمخطابش قرار م

 با مامانیما بود که مستقی بار اولی برایددخترها عمل مجبور شدم باشگاه ثبت نام کنم شا

.یزدممژگان حرف م

 به روح پر نور السا و شراره که چه خندانیدادم فحش می و درونیکردم اخم میشتر من بالبته

 مامانی جور تحت سلطه ین اید تا ورزش و من بایکنن می شوخیشتر بی ورزشیبا دستگاه ها

یجهی هم نتیت و متر و وزن کرد و در نهایکلم کل هیدارش خرید که با دیمژگان باشم اونم وقت

 اندام خوب تو بدنم ندارم و اونیک چون یخورم نمیچی که من به درد هیداد مشونحاصله ن

 ول معطلیکل هین همه سال با این ایدم بدم اومد و فهمیکلمروز بود که به واقع تا مدتها از ه

بودم.

یون خانمها داشتم و نه آقای نه برایتی جاذبه و جذابیچ اندام هین گفت با ای جور که مامان ماون

 خودشی و به گفتهید و پسندید و دیکل هین خانم این بود که چه طور پسر همیب عجینو ا

جذاب هم بود.

بسمو کشیریش چقدر تو دلم غر زدم به خاطر سختگیادمه ار .ید که بد رقمه به قول مامان 

 رو لبم نشست.ی اون روز لبخندیادآوری با یار اختبی

 بود و بهیستاده آروم کنار مامان مژگان و السا ایشه که مثل همیدا آی گردوندم و رونگاهمو

 ثابت موند.یکردحرفهاشون گوش م
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 هایه همسای و جمع دوستانه یجانش دختر چه ساده از هین افتادم که ای چهارشنبه سوریاد

هر دلش و باز کرد و خواسته   باهام بهیشو از زندگی ناخواسته قسمتیاگفت و چه راحت د

 تحملش کرد و چهی سخت بود و درد داشت و اون به سختید که شایاشتراک گذاشت. قسمت

 که داشتن ویهایی کرد و برام گفت. از خانواده اش از غمهاشون و از شادینانساده بهم اطم

دارن.

یری پذیب آسی ساده ی دختر آروم و حرف گوش کن که تا مدتها تو نظرم دختر بچه ین او

یفهمم خواستم مثل خواهرم... مثل السا مواظبش باشم و حاال می نبود که دوست داشتم و میشب

 است.یه که مراقب بقیده رسییکه چه بزرگ شده و همونه که االن به جا

 زدم.ی بغض لبخندپر

اال ساکته اما به وقتش نشون می. مردیرضا و نگاهم رفت رو بابا علچرخیدم  کهیده که معمو

یشه و سکوتش هزاران حرف داره و همیکلمی که تو بیحواسش به همه جا هست. همون مرد

یه همسای که عروسشم و حتینشون داد که حواسش به همه هست از همسرش گرفته تا من

هاش.

ی لحظات سخت با وجود همه ین ای که توی السا و پژمان نگاه کردم، به خواهر و برادربه

 توجه به من اومدن وی خانواده ام به فرودگاه بی کدوم از اعضایچ هیومدن نیاصرارم برا

نزاشتن تنها بمونم.

 خودمی برایدم جدی لحظات آخر حداقل خانواده ین خواستم ای. میاد بیچکی خواستم هنمی

 نگاهشون کنم.یر خواستم سیباشن فقط خود خودم. م

 توجه بهی کنم و از السا و پژمان ممنونم که بی درک میشم میک االن که به رفتنشون نزداما

حرفم موندن و اومدن.
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 من. تنهای باهاش بسازم. تنها گوش شنوایاهامو خواستم روی که می.... مردیدین در آخر آو

.ید دی بود و میده منو دیت ازدحام جمعین ای که تویکس

 که نگاهش فقط تو ظاهرم نموند و تونست وجودم و کشف کنه.ی کستنها

 عشقم بهش پا توی که من، به زور و با اجبار ازش قول گرفتم که با وجود همه ی کسهمون

 ویقش تشوی معمولی زندگیه داشتن ید درصده و من به ام50 بزاره که احتمال برگشتش یراه

 مجبورش کرده بودم.یحت

 سخت شده بود. ضربان قلبمیلی آروم موندن خیشدیم میکتر به رفتنش نزدیه به ثانیه که ثانحاال

 بود.ی تنفسم کار مشکلیم و تنظیرفت باال می ایقهدق

 بهتر بتونم خودموی جورین اید و شاینم بشی صندلی تا برم رویدم چرخیستم، بانمیتونستم

کنترل کنم.

 باشه.ی چشم کسی جلویزش رین خواستم ای و نمیریختم فرو مداشتم

-: آرامم حالت خوبه؟

هس گرفته ام باز بشه و هوا روین دور بازوهام گره خورد و همیدین آی قودستهای  باعث شد نف

ی یقه که تا چند دقی حضورین بود تا حالم و خوب کنه. همی کنم. فقط حضورش برام کافیداپ

 رفت.ی میشم از پیگهد

 کردم توش آرامشی می که به زور سعی لبخندیه بود نگاه کردم و با یستاده اون که کنارم ابه

باشه سرمو تکون دادم و گفتم: آره خوبم.

ی؟ باال انداخت و نامطمئن گفت: مطمئنابرویی
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 حواسشیطنت دم رفتن با شین کردم ای نثارش کردم و سعیی کج کردم و لبخند دندون نماسری

 بغلمیی جورایه و یری بازوهامو بگی جورین و ای تو کنارم باشیشهو پرت کنم و گفتم: مگه م

 و من بد باشم؟یکن

 نشو.یطون شی به بازوهام داد و گفت: دم رفتنی و فشارید. خندید شدم چون خندموفق

 بغض بود.ی که پشتش کلی زدم. لبخندی به ظاهر سر خوشلبخنهد،

 ها باعث شده بود خون از بدنم خارجیه گردش ثانین و همیم شده بودیک رفتن نزدی لحظه به

هسر بشه. بشه و بدنم 

 تو دستها و پاهام نداشتم.حسی

یش که سردی رگهام منجمد شد جوری حس کردم خون تویقتاا پرواز و که خوندن حقی شماره

تا مغز استخونمم رسوخ کرد.

 کردن.ی می خداحافظی و با اکراح دونه دونه از هر کسیل می بیدین جون و آپدر

 موهام نشوند وی روی لبخند مهربون پدرانه بغلم کرد و بوسه ایه و با ید جون بهم رسپدر

گفت: مواظب خودت باش و....

 آخر گفت...ی بود اما تو لحظه مردد

 جون: ما رو ببخش دخترم...پدر

682



goldjar.blogfa.com

ید و گفت و منو تو غم تنها گذاشت و نگاهم و پشت سرش کشوند و از کنارم گذشت. شااین

 نداشت.ینمو نگاه غمگیدنتحمل د

ی و راهیدین من بودم که آین. ایشدم شرمنده میزد حرف و بهم مین ای کسی وقتی ولنمیدونم

 بخشش بخوام.یه از بقیم بود که من به خاطر خودخواهین درستش اید سفر کرده بودم شاینا

. نگاهم و از راه گرفتم و به چشمهاشیستاد جلوم ایدین پدر جون بودم که آیر مات مسهنوز

 تونستمی بود که می فرصتین صورتش متمرکز شدم. آخریدوختم. رو تک تک اجزا

صورتش و تو خاطرم حک کنم.

 قراره بود تا مدتها مونس شب ها و روزهام باشه.یاد ین چهره و ااین

 بهم زد و گفت: وقتشه....ینی غمگلبخند

یه کردم هر ثانی. حس میشم وقتش، دارم متنفر مین کردم از ای بود و من کم کم حس موقتش

 و نزارم قدم از قدمیرم بکوبم و پاهاش و بگین بشم و به زور خودمو به زمیمونامکان داره پش

 لحظه هم که شده ازم جدا بشه. اما.....یک یبرداره و برا

 گفتم: آره... وقتشه....ی آرومی چهرهبا

....یم تکون دادی دو سرهر

 لبخند هنوز رو صورتم موندهیه خواستم نه بروزش بدم نه بهش توجه کنم. ی داشتم اما نمبغض

 جور ماسک بود.یه که از سر شب از خودم جداش نکرده بودم یبود. لبخند
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 کردم کهی میین که هنوز سرمو باال پای لبهام بود در حالیدگی فقط کشید که شای همون لبخندبا

 آروم نگه داشتن خودمی براید بود و شایستریک حرکت هیه هم ید درک کردم وقتشه و شایعنی

 کنم.ی خوام خداحافظی دادم گفتم: من نمیانجامش م

.یدونم میزم عزیدونم و مهربون شد و آروم گفت: میق بهم کرد و لبخندش عمی آرومنگاه

 خورد و نرمی بودم که سرش خود به خود تکون می منو که مثل مجسمه این در همون حو

 اش و دستش و گذاشت پشت سرم و با آرامش بخشینه تو بغلش و سرمو گذاشت رو سیدکش

.یم کنی نمی خداحافظی، تو بخوای صداش گفت: هر چینتر

 اش تاینه گلوم پر بغش و ابروهام به شکل ناله در اومد. سرمو فرو کردم تو سین، غمگنگاهم

 درد تو چهره ام نباشه.ین شاهد ایکس

 اون دردها، تو صورتم لبخند بود و آرامش.ی همه ی که گرفتم ازش که جدا شدم به جاآروم

.ید و بوسیشونیم دستهاش گرفت و نرم پین تو چشمهام کرد و سرمو بنگاهی

 رفتن بود. کلم آخر...وقت

: مواظب خودت باش....آیدین

ی شده بود و فشارش میچیده پیفم کی بگم. دستم محکم دور دستهیزی تونستم چی بودم... نمالل

دادم.

 نگاه و که بهم کرد تازه بخودم اومدم.ین که جدا شد. چمدونش و که برداشت، آخرازم

 بچرخه و رو برگردونه صداش کردم.ینکه اقبل
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 کرد.نگام

: منتظرتم... زود برگرد....من

 و اون....یدم از اشک و تو چشمهاش دی پر بغض زد، برقلبخندی

 که بهیی جداین رفتن... از این از ایه که بغض کرده و ناراحته و ناراضینم برگشت تا نبسریع

اصرار من بود.

.یدیدم ازشون میه سایه که فقط ی نگاهشون کردم تا زمانیشد که میی جاتا

 لبخندیه که یدم رو شونه ام نشست. برگشتم و السا رو دی کندن ازشون سخت بود. دستدل

 بهم زد.ینغمگ

یه خودش ازش اطلع نداره با یر غی بده که کسی خبریه یخواد که می مثل کسیجا گمثل

 اطلع رسان گفتم: رفت....یصدا

 و خودمو عقب بردمیدم کشی نفسیه شد و اشکش در اومد خواست بغلم کنه که ی بغضلبخندش

 حالشون خوبه؟یناو گفتم: مامان ا

 وی بغل همدردین تونم ای درک کرد که نمید که نزاشتم بغلم کنه. شایاورد خودش نی روبه

تحمل کنم.

 ...یباا تکون داد و گفت: تقرسری

 و بهشون اشاره کرد.برگشت
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 که به مامانی حس خفگین و ایدا مامان مژگان و آیزون اشک رین ای ام گرفته بود. کجاخنده

یداد؟ خوب و میباا تقریدست داده بود معن

 مامان و کمکش کردم تای بازویر و دست انداختم زینا دو قدم خودمو رسوندم به مامان ابا

 کرد خودشو جمع و جور کنه.ی سعید منو دی. مامان وقتینهبش

 تو دلش طوفانهیدونستم مادر که مین ای کردن. حتی کردن، همه اشون مراعات می ممراعات

 منی عذاب براین و ای دورین من خودشو آروم نشون بده تا تحمل ای کرد جلوی میسع

راحت تر بشه.

 کردم با حرف زدن حواسشونو پرت کنم.سعی

 باشه.یگه و ماه عسل السا که قرار بود ماه دینا تا نامزد میم مهرانه گفتیر ناپذیری سی اشتهااز

 بود.یاز هممون نی برای حواس پرتیکم

 طاقتیگه. مامان دیم. از جاهامون بلند شدید رسینا تا زمان رفتن مامان ایم حرف زداونقدر

هل بغضی رو در آورد. اما چشمهایه و اشک بقیه گریر زد زیاوردن  که داشتمی من با وجود ک

هنوزم خشک بود.

.یم کرد بدرقه اشون کردی میشون کردن همراهیه و السا که تو گریدا آه و اشک مامان و آبین

 تو ذهنم موندن. همه جا برام گنگ بود.یرفتن فقط دونفر که با چمدون میدم نفهمیادی زچیز

 اطرافمو نداشتم.ی تحمل فرودگاه و آدمهایگهد

 اونجا بمونم.یشتر بی ایه خواستم ثانی نمحتی

 داشتم و بس.یاز فقط به خلوت اتاقم ناالن
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 و تا دمین تو ماشیم حرکت کرد. نشستیع به السا اشاره کرد و اونم سرید، حالمو فهمپژمان

.یم نزدی حرفیچخونه ه

 شدم.یاده پین کلم تشکر کردم و از ماشیک که متوقف شد تو ماشین

.یشدن حرف بزنم. لبهام به گفتن کلم، باز نمیشتر تونستم بی نمحقیقتا

 و باز کرد و بایشش شد. فقط نگاش کردم که خودش نیاده السا هم پیدم انداختم تو در که دکلید

ی میم اتاق بودیه حال کنم مثل اون موقع ها که با هم تو ی خوام مجردی گفت: امشب میجانه

 تو بمونم.یشخوام امشب و پ

 فقط دویش. از عمر متأهلیم گفت مثل اون موقع ها که مجرد بودی مین گرفته بود همچخندم

 منیدونست و بکنه. و مطمئناا نمیش مجردیاد خواست ی نشده میچی گذشت و هنوز هیروز م

 بره تا من بتونم تو اتاقم تنهایره دست زنش و بگیاد کردم که زودتر بیدچند بار پژمان و تهد

باشم.

. برو خونه اتون.یست نگاش کردم و گفتم: الزم نسرد

ی صدایه کرد انداختم و با ی بود و بهمون نگاه میستاده این به پژمان که کنار ماشنگاهی

 شوهرت. تنهاش نزار.یش که توش بغض بود گفتم: برو پیآروم

 که من کردم و نکن.ی تو دلم گفتم: کارو

 بزنه درو تو صورتشی ایگه السا بتونه حرف دینکه و باز کردم و وارد شدم و قبل از ادر

بستم.
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 و هم از همی ایگه خواستم به خاطر خودم زن و شوهر دی موند. نمی شوهرش میش پید باالسا

دور کنم.

بسهدین از شوهرش جدا بمونه این از ایشتر حقش نبود به خاطر من بیگه دالسا  همه سال که 

 نه....یشتر بیگه بود دی شده بودم برام کافیشونخوشبخت

 بود. پا کشون رفتمیک روح رفتم تو خونه. همه جا ساکت و تاریه مرده، یه سرو صدا مثل بی

ی الزم نبود قویگه تموم شد. همه رفتن و من تنها شدم. دیگهتو اتاق و در و پشت سرم بستم. د

 خودم باشم.ی امشب و برایه تونستم یباشم و مقاوم. م

اسریده از دستم افتاد و پاهام سست شد و به در کشیف. کید ته کشیکباره به انرژیم  شدم و 

 کرد اما اشک....ی. بغض داشت خفم مینخوردم و نشستم رو زم

 نبود. چشمهام خشک و گلوم خشک و نفسهام خس دار شد. هوا نبود نفسیار اشکم باهام حتی

. دستمو گذاشتم رو گلوم و خم شدم. خم شدم و جمع شده تویشم کردم دارم خفه مینبود و حس م

.یدم و دراز کشین گذاشتمو به پهلو مچاله شده رو زمینخودم سرم و رو زم

.یرم بمیژن کردم هر آن ممکنه در اثر کمبود اکسی خس خس افتاده بودم و حس مبه

 منوی که وحشت زده خم شد رو من و وقتید باز شد و السا از کجا سر رسی در اتاق کنمیدونم

 آب برگشت و سرمو بلند کرد و بهیوان لیه و چند لحظه بعد با یرون بیید دویدتو اون حال د

.یخت ری کارها مدام اشک مین انجام تمام این و در حیختزور آب و تو حلقم ر

 هام شد و تونستم نفس بکشم.یه که وارد گلوم شد جون گرفتم. هوا وارد رآب

 کرد.ی نگران و پر بغض همراه با اشک زمزمه مالسا
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 چهین خوب شد پژمان نزاشت تنهات بزارم. دختر ای کنی می جورین: چرا با خودت االسا

 تو خودت به خدایزی بریست الزم نی کشی می داری چیدونیم ما می همه یکنی؟ که تو میهکار

. درداتیشی سبک میشی می خالیست نی بدیز چیه. گری کنیه هم تو گری وقتیه اگه یستگناه ن

 کن و خودتو خلص کن.یه. گریم کن خواهریه. گریشهو تحملشون برات راحت تر م

یبه کرد. آروم شده بودم اما اشک.... اشک باهام غری تو بغلش گرفته بود و نوازش مسرمو

بود.

 جا پهن کرد وین که آروم گرفتم درسا پتوهامونو از رو تخت برداشت و رو زمی کمبعد

یاد آروم گرفتش گوش دادم و آرامش گرفتم. ی. به نفسهایدیم دراز کشین کنار هم رو زمییدوتا

 تشکچه پهنیزیون تلوی ساکت نگه داشتنمون جلوی که مامان برای افتادم وقتیمون بچگیروزا

 چندی خوابمون ببره و اون بتونه برایطنت و شی کارتن از زور خستگیدنن دی کرد تا حیم

 خلص بشه.یطنتهامونساعت از دست شرها و ش

ال نفهمی به صورت معصوم خواهریره تو جام زدم و خغلتی  انقدر بزرگ شدی کیدم که اص

خوابم برد.

 از همه اش بدتره ازی غصه ها اما درد دوریلی غم ها خیلی دردها هست.. خیلی خی زندگتو

 که شما رو ازیی کسانتون کسایکترین نزدی که حتید و بشنوینید ببینکه ایه؟ چیدونیداون بدتر م

 کنن.ی به ناحق در موردت قضاوت میل خانواده، فامیگید و بهشون میشناسنبدو تولد م

 در موردشیست الزم نیدونیم نمیزیو که اگه چیریم گی نمیاد کدوممون یچ وقت هیچ هچرا

.یم و فقط نظاره گر باشیم ساکت بمونیتونیم. میمصحبت کن

یعنی. سه روز در هفته کلس دارم بعد اون خونه ام. یکنه می خودشو طی روال عادزندگیم

اال. معمو
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یه سرخوش شدن و روحی الغر شدن بلکه برای باشگاه نه برایرم السا دوباره میشنهاد پبه

گرفتن.

 که خسته بشم و بتونم شب و بخوابم بدون فکر، بدون انتظار، بدونیرم خودم به شخصه ممن

.یدرد دور

 وید از االن دنبال خری ولیرن قراره آخر سال مراسم بگینکه با ایشه عروسی دنبال کارهامینا

 کارهاست.ی و باقیزیهجه

 بهش لبخند زده و خوشحاله.ی زندگیه اش عالروحیه

. بایره گی که سرم درد میزنه اونقدر غر می خونه امون. گاهیاد هر روز بل استثنا مشراره

یتونم میستم من که خر نی نه ولیگه داره. می سر و سریمارستانشون بیاون دکتر قشنگه 

 کرد و ازی صحبت می با خانم صولتیش موضوع که دکتر قشنگه سه روز پیندرک کنم چرا ا

 دختر اثر گذاشته که مجبورشین انقدر رو اعصاب و روان ایدن خندبارم دو یکیشانسشون 

 دنبالی؟ پاساژ و اون پاساژ راه بندازه اونم چین ساعت دنبال خودش تو ا4کرده من بدبخت و 

 تا مغازه30 و آخرم بعد از گشتن یشد میدا تا مغازه پ4 تو ی شال بنفش طرح دار که به سختیه

 داد.یت شال زرد طرحدار رضایه ید تا پاساژ چند طبقه، به خر5 و ی فروشی شال و روسری

 بنفش کجا و زرد کجا.خدایی

 خواسته با شراره حرف بزنه ویشتر بار ب10 اون ماجرا ی دکتر قشنگه از فرداینکه درک ایا

یاره که دل شراره رو بدست بیه و هنوزم دنبال فرصتیومدهشراره محلش نزاشته و اونم کوتاه ن

.یست سر صحبت و باهاش باز کنه اونقدرام سخت نیی جورایهو 

 بزنم پس سر دکتر قشنگه و بهش بگم آخه آدمیکی و یمارستان خواد برم تو بی دلم میی وقتهایه

 اونم بهیزاره دختره انقدر برات طاقچه باال میبینی می. وقتیخنک تو دست منم از پشت بست
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ی انقدر دنبال حرف زدن باهاشی تو هم وقتیشته دلش پیعنی یگه خانم دیه با یدنتخاطر خند

 به بعدین از اینکه اید به امید باهم حرف بزنینید و بشید پس لطف کنیکشه بهش ممیلت یعنی

 ستمگر در امان بمونه.ین من از دست ای و پاهای رفتن شراره تو باشید خری یهپا

 بچه ها وی و بازیاط بشم به حیره تو اتاقم پشت پنجره و خینم دارم تو خونه بشدوست

 خنده دارشونو نگاه کنم.یمخصوصاا دعواها

 منی که از برگشت به خونه ی و فکر کنم تنها کسیا با سونی شده بازیم سرگرمبیشترین

 بای کنم. اما بازی وقت نشده بود که من انقدر باهاش بازیچ و خوشحاله اون باشه. هیهراض

 که آخر داستانم دختر قصه به شاهزاده اشی من درآوردیون شاه و پریاون و ساختن قصه ها

 ذهن نگران منو آروم کنه.ی ساعتی تونه برای که میه تنها راهیرسهم

یه به گریکنه شروع میگم که من الو می و مامان هر باریزنن هر روز بهم زنگ میدا و آمامان

 و نزاره باهام حرف بزنه.یره و ازش بگی گوشید بایدا که آیی تا جایکنهو ول نم

. در کل به من کهیده پژمانه که اونم با خساست بهمون از حالش خبر میدین رابطمون با آتنها

 نگرانش نباشم.یگه و دیدن سالم رسینا ایدینفقط همون روز اول گفت: آ

.یچی هیگه بعد از اون دو

 بازم دارهیعنی ین دنبال کارهاشونن و ایگه پرسم می مینا ایدین که ازش در مورد آی بارهر

.یره گی و عکس میده میشآزما

 انگار بهش سفارش کرده باشن.یگه نمیزی کنم پژمان عمداا بهم چی حس میی وقتهایه

 دارهین و ایخبرم گذره و من ازش بی میدین ماه از رفتن آیک. حدود یه روز مزخرفامروز

.یکنه ام میوونهد
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 باشم ، اما....یشش پید کنم که من االن بای فکر مین بار به اهر

 روزت مزخرفه و امروزم منی کنی هست که از همون اول صبح احساس میی روزایه

ی سر کلس با بچه ها در مورد صحبت نکردن در مورد زندگی داشتم. وقتی حسینهمچ

 که بتونم دوستشیست نی امروز روزیقتا و حقیست حس نیه که فقط یدم بحثم شد فهمیمخصوص

داشته باشم.

 داد و هواری انداختم و در و باز کردم. حوصله ید خونه، کلیدم و کوفته و گرسنه رسخسته

یا درصد سونیه که اگه یی سرو صدا برم تو اتاقم و بخوابم و از اونجای خواستم بینداشتم. م

ی می اعلم حضوریکترین بدون کوچین بنابر ایشه ممکن میر کار غیک ینخونه امون باشه ا

 تو اتاقم.مخواستم بر

 در باز کردم. وارد شدم و آروم در و بستم. کفشهامو از پام در آوردم ویی صداین کمتربا

 آشپزخونه توجهم و جلبی از توی صحبتی برم تو اتاق که صداین پاورچینخواستم پاورچ

 و سرو پا گوش بشم.یستم که باعث شد تو جام بایکرد. جور

 بود.یب عجین آشنا بود و اصداها

ی باال. صداید ابروهام پریدنش که با فهمیگه زن دیه بدم و یص مامان و تشخی صدامیتونستم

یشد میدها دفعه اونم عیک ی و عزا سالی از مراسم عروسیر که غی بزرگم بود، کسیزن عمو

 بود.یب عجیلی خی روز عادیه خونه اونم ین ای و االن حضورش تویدشد

 شد.یز اسم خودم گوشهام تیدن شنبا

 نداره؟ی آرام مشکلیعنی: زنعمو
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 ناراحت و مضطرب جواب داد.مامان

 امایاد خوشش می خبری و بیفی از بلتکلی واال... مشکل که حتماا داره کیدونم: چه ممامان

.یاد خوب باهاش کنار میده بروز نمیزیچ

ال .یست نی موضوع اصل راضین بود که مامان از صحبت در مورد ایدا پکام

. شما کهیدن رو دینا ای بار تو مراسم عروسیک که فقط یل. فامیشه که نمین: خوب ازنعمو

. اونید دعوتمون کنی خواستگاری برایا ین بزاریان زودتر ما رو در جریدمارو قابل ندونست

 کرد.ی درست و حسابیق تحقیشد حداقل میجور

 شد.ی چیدیم شد خودمونم نفهمی دفعه ایه یز: به خدا همه چمامان

.یاد و سوسه میکنه مامان پشت چشم نازک می بود که داره برایدا مدل حرف زدن زنعمو پاز

هف ینا: ازنعمو  شد نداره. خوبی چیدم نفهمیگه دی، تعارف خشک و خالیه که همش حر

ید کردی میق تحقی حداقل خودتون درست و حسابید شما که ماها رو آدم حساب نکردیمبگذر

 دختر شوهر داد. حاال درسته آرام سنش رفته بود باال و خواستگارم نداشتی جورین همیشهنم

ید خلص شدید شوهرش بدید از راه رسی کس و کار که نبود الزم نبود به هر کی خوب بیول

که.

 سست شد و صورتم مات.دستهام

یه. پسره آدم خوبیم کارو کردین ما ای کیه چه حرفین گفت: نه زن داداش ایع سرمامان

.یومد از دست ما بر می چه کاریگه بود. دی آرامم راضیم شناختیخانوادشم م
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یست نفرشونم معلوم نیه یت وضعین ای بودن که االن توی خوبی آدمهایداست: پزنعمو

یومده بوته که عمل نیر پسره از زین رفته خارج خوب ایگید شما میستکجاست. پسره که ن

 ماهه بهیه پس کو؟ خونه رو ین بودیه همساین. مگه نگفتیزی چی کس و کاری، مادری،پدر

 دختره رو بدبخت کردنیرانن؟ هنوز اینا ایدونید شما چه ماصلامان خدا ول کردن رفتن. 

. از من گفتن بود دخترهیخندن میشتون کجا دارن به ریستانداختنش سر زبونا و حاال معلوم ن

ال آدم شک مین تو چاه. آخه این انداختی دستیرو دست ی پسریکنه رسم دختر شوهر دادنه؟ اص

 نه.یادر کار هست 

.یدید خودتون دید بودی شما که تو عروسیه چه حرفین: وا زن داداش امامان

 کله بردار بعدم من خودمی آدمهاین االن پر شده از ایبینی؟ نمیلم: خواهر جان تو مگه فزنعمو

 نامزدیدم کنه. شای نقش شوهر دختره رو بازیاد شب بیه یدن که به پسره پول میدم دیلمچند تا ف

ری جوین اون از دستتون نپره آرام و همینکه ایالسا خسته شده بود از صبر کردن و شما برا

.یدشوهر داد

یه چه فکرائین ایم؟ کار و بکنین اید گفت: آخه زن داداش ما چرا بای تندی با کمی عصبمامان

ید؟ کنیکه شما م

ی خنده یه چرت و پرت گفته یلی بود خیده که انگار تازه به خودش اومده بود و فهمزنعمو

 رو آدمیاال و سریلم فین انقده ایدونم گفت: واال چه می و مسخره کرد و با چرب زبونیساختگ

.یر نگی جدیاد تو زیکنه مین آدم و به همه بدبیزارهاثر بد م

 از گفتنشون و با منظور هم گفته و االنیه بود که حرفهاشو زده و راضیدا کامل پیگفت مدروغ

یسی بهش بگه و مامانم که باهاش رودربایزی وانمود کنه که مامان نتونه چی جوریه خواد یم

 بزنه.ی حرفیتونهداره نم

 شروع بهی حس افتاده بود و از شدت فشار عصبی شدم، سست شدم. دستهام کنار بدنم بخورد

 هام تموم بشه.یه ری رفت تا تنگ بشه و هوایلرزش کردم. دوباره نفسهام م
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 قلبم.... قلبم فشرده شد و ترک خورد و مچاله شد و شکست....و

هن اطرافی همه نامهربونین شکست از اقلبم  که منو دختر خودشونیی. اونایل به ظاهر فامیا

 خونه،ی آرام دختر ماست داره ارشد میگفتن دادن و می اپز میه به بقیتهام و با موفقیدونستنم

 که موقعیی خونه. اونای و خوب درس میفلن رتبه رو تو کنکور آورده. تو دانشگاه سرار

 کردن حاال... حاالی و افتخار میزاشتن بودن و بهم احترام میکتر بهم نزدی از هر کسیتهامموفق

 رفتن و نمکی استخون شده بودن و تو زخمم فرو میم زندگیط شراین و سخت ترینتو بدتر

بهم نیه رو یدن پاشیم .یاد میرون خون ازش بی و هر از چندگاهیومده زخم سر باز که هنوز 

ی و بی صدا باشه بلکه از ناراحتی خواستم آروم و بی نمیگه که دیی با قدمهاید ام لرزچونه

اکند و آروم شده بود به سمت اتاقم رفتم.یجون  

 هم برام سخت شده بود. پایف کین ایز. تحمل وزن ناچین انداختم رو زمیفمو و بستم و کدر

 به سمت پنجره رفتم و رو لبه اش نشستم و زانومو تو بغلم گرفتم وی انرژینکشون با کمتر

.یاط شدم به حیرهخ

 گرفته بود و تنگ شده بود...دلم

 نبود اما....آیدین

 و به گوشمی مورد نظر و گرفتم و گوشی و تو دستم گرفتم و چشمهامو بستم و شماره گوشی

چسبوندم و منتظر موندم.

 بوق.... دو بوق... سه بوق..... چهار بوق... پنج بو.....یک

-: الو....
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ی؟ گفتم: سلم مامان مژگان خوبی باز کردم با لبخند پر بغضچشمهامو

ین صدات چرا ایزم؟ عزی اونم با بغض گفت: سلم دختر گلم ممنونم تو خوبید لرزصداش

 افتاده؟ی اتفاقیه؟جور

 نشده دلم براتون تنگ شده بودیزی تکون دادم و آب دهنمو قورت دادم و تند گفتم: نه چسری

گفتم زنگ بزنم صداتونو بشنوم.

 بچه ها نزاشتنی ولیبودم میشت پید. من بایی برات تو هم اونجا تنهایرم بغض تر گفت: بمپر

 تو جنبهیگه میزاره دخترم بمونم نمیکی اون یش خوام پی میم برگردیا بیگم میدا به آیهر چ

 دست من بعد من ازت دورم. صدات و کهی بگم؟ تو امانتی. آخه من به کیشه حالت بد میندار

 کنمی امانتداریتونم من نمی تو رو به ما سپرده ولیدینم. آیره دلم هزار راه میشنوم مری جوینا

.یزارننم

.یدم ازشون نفهمیچی و گفت که هی و اشک اصوات نامفهومیه و همراه با گریه گریر زد زیهو

 بار دهم ازی داد. برای کردم آرومش کنم نتونستم در واقع اصل بهم گوش نمی سعیهر چ

 کنه.یه کردم که مامان مژگان دوباره گریخودم بدم اومد که چرا دوباره زنگ زدم و کار

یاد اش نمیه گری صدایگه از اون رو خط دیدم کردم با حرفهام مامان و آروم کنم که دی مسعی

 تماس قطع شد.یهو جواب نداد و ی الو الو کردم کسیهر چ

 موندم بهش کهیره حرکت خی بیقه دستم نگاه کردم. پنج دقی توی و نگران به گوشمبهوت

شروع کرد به زنگ زدن. هول جواب دادم.

: الو مامان.....من
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ی؟: سلم آرام جون خوبآیدا

 شده؟ی مامان حالش چه طوره؟ چی؟ تو خوبیزم سلم عزمنک

 بپرسم دهن باز کرد.یشتر مکث کرد نگرانتر شدم. تا خواستم بکمی

ی دارن آرومش مینا. خاله ام ایرون بهتر شده از اتاق بردمش بیعنی: مامان حالش خوبه آیدا

.یارم در بیکنن زنگ زدم تو رو از نگران

 مکث کرد.دوباره

 وقت فکر نکردمیچ هی عروسمون شدی که چقدر دوستت دارم، از وقتیدونی: آرام جون مآیدا

.یدم تو رو به چشم خواهرم دیشه همیکه تو زن برادرم

 داد. منتظر فقطی و بهم نمی زور آب دهنمو قورت دادم. حرفهاش خوب بود اما حس خوببه

گوش دادم.

 کنم نه. به خدا به منم سختی کار و مین ای به منظور خاصیا یم آدم بدی خوام فکر کنی: نمآیدا

ی و بی دورین تحمل ای جورین بچه ها ایش تو باشم پیش خواد اونجا پی گذره منم دلم میم

 همه اونو به من سپردن و منیته و انتظار برام راحت تره اما مامانم... مامانم تو اولویخبر

 مراقبش باشم.ایدب

 کرد.ی میه فس فس افتاد داشت گربه

 کنم.ی نمی آروم باش و حرفتو بزن من برداشت بدی؟ کنی میه شده؟ چرا گری جان چیدا: آمن

.یدم کشی انتظارشو مید که شای ترس منتظر موندم حرفشو بزنه حرفبا
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یزنه مامان هر بار که باهات حرف میبینی: تروخدا منو ببخش اما مجبورم. خودت که مآیدا

ی باهاش چیدونم نمیگه که دی جوریشه قبل می هر بارم بدتر از دفعه یشه،چقدر حالش بد م

ی تونم بزارم مامان دوباره باهات حرف بزنه نه تا وقتی سخته اما درکم کن. نمیدونمکار کنم. م

 برنگشته.یدینکه آ

 هق هق افتاده بود.به

 افتهی حال مین هر بار به اینم ببیمتونم: آرام جون منو ببخش اما فقط مامان برام مونده نآیدا

 خوام.یمعذرت م

 امونش نداد.یه گردیگه

 کردم توش آرامش باشه گفتم:ی می که سعیی لبخند تلخ زدم و بغضمو قورت دادم و با صدایه

 که هری منو ببخشید. االن مامان مهم تره. تو بایزم کنم عزی جان. درکت میدا نداره آیاشکال

.ید کردم. ببخشیتبار با تلفنهام مامان و اذ

 تماس وی خداحافظیه نتونست حرف بزنه با یگه دی کرد و وقتی با هق هق معذرت خواهآیدا

 بود امایو اسم سی که تو دفترچه اش کلی گوشیه تماس قطع شده و یهقطع کرد و من موندم و 

 خوردن.ی کدومشون بدردم نمیچاالن ه

ین بشه مثل دل من و اولیک تا تاریرفت که می شدم به آسمونیره و تو دستم فشردم و خگوشی

 تمومینا ای همه یگفت نور کوچولو تو دلم بود که میه که در اومده بود مثل ی درخشانیستاره 

.یشهم

.یبره نمین و غم و از بی باشه اما دلتنگیاد هر چقدرم زامید
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 از همه کس و همه جا....ی خبری و االن... بی دوری و غصه یی بودم و شب و تنهامن

.یه که امروز روز مزخرفیقین ین او

ی رویای زانومو تو بغلم گرفته بودم به اشیه که ی تو هم و صورت ناراحت در حالی ابروهابا

 موندم.یرهتختم خ

 کردم.ی فکر می و نگرانی جور نشسته بودم و با ناراحتین که همیشد می ساعتنیم

 تختم نگاه کردم.ی رویل بار هزارم به وسابرای

 اما خوشگل.یمی قدی روسریه ادکلن و یه ی، رژ صورتیه ی، روغن بچه یه

 جلویدمش کنار پام و کشی شکلتایلون و بغض چنگ زدم به نای و با ناراحتیدم باال کشبینیمو

 مشت از توش برداشتم و فرو کردم تو دهنم.یهو 

ین رفتارهام و این. ایشم کردم که دارم افسرده می فکر مین به ایجویدمشون جور که مهمون

 بودن.یماریم تختم همه اشون گواه بی رویلوسا

 وقت...یچ آروم بودم و هیشه کردم؟ من همی کارها مین از ای کمن

یره خیل و بعد دستهامو تو موهام فرو کردم و دوباره به وسایدم به صورتم کشی دستناراحت

شدم.

 کرده بود ویف خودشو لباسهاشو کثیا سونینا افروز ای که رفته بودم خونه یش روز پچند

ی اومدن. همه یرون نگاه کردن بودم که از حمام بیزیونافروز بردش حمام. من مشغول تلو
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 ویدم خوشبو رو شنیلی خیز چیه ی بویهو یلم اما وسط فیدم دی بود که داشتم میلمیحواسم به ف

 و نرم دنبال بو.یرم خودمو بگوینتونستم جل

 روغن بچهیا افروز داره به بدن سونیدم رفتم و دیا جام بلند شدم و بو کشون تا تو اتاق سوناز

 با اون کهی بازی موندم و به بهانه یا اونها بودم تو اتاق سونی که خونهی. تو تمام مدتیزنهم

 روغن کردم و در آخرم موقع رفتن طاقتی ذوق زده اش کرده بود مشامم و پر از بویحساب

ال حرفه ایه و تو یاوردمن  و با خودم آوردمش خونه.یفم کی روغن و انداختم توی حرکت کام

 و انقدر خوشم اومده بود کهیره کردم تا بوش کل اتاق و بگیهمون شبانه کل بدنمو روغن مال

.یلمدوست داشتم روغن و بمالم به وسا

 رفتمی کاری السا هم افتاد. تو خونه اشون مهمون بودم که از سر بی خونهی اتفاق توهمین

ین چشمم خورد به اینکه و چک کردم تا ایشش لوازم آرای توالتش و همه یز و میلشسراغ وسا

 شکلت داشت. بماند که همون موقع چند بار محکمی مثل بویی خوشرنگ که بویرژ صورت

 تو اتاق و از رژیومدم می به بهانه ایون در میقه دق5 هر ی و تا ته مهمونهام به لبیدمرژ و کش

 کردم.یاستفاده م

 خوب عطرش بسته شد. با لبخند وی هم که پژمان اومد به محض ورودش چشمهام از بووقتی

 لحظه هم از کنارش تکونیک ی سلم تا خداحافظینخوشرو به استقبالش رفتم و از همون اول

یدین آی برایم و به حساب دلتنگیکی نزدین کردم. همه اینخوردم و مثل معتادا فقط بوش م

 برطرفیم از دلتنگی کمید شایدینه آیمی دوست صمینکه پژمان و ایدن دا بینکهگذاشتن و ا

 لحظه بهین تو آخری که من کید کس هم نفهمیچ بهم نگفت. اما هیزی چی کسین همی. برایشدم

اتاق السا دستبرد زدم و رژ و ادکلن پژمان و ربودم.

 مامان.یمیه قدی روسری روید چرخنگاهم
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ی دوره یادگاریهای و یمی قدیل مامان وسای کش رفته بودم وقتیروز دین همیو آخراین

 سالها بود که چشمم و گرفته بودی روسرین کرد. ای میز و در آورده بود و کمدشو تمیشجوون

 ببخشه.ی و به کسیش جوونی خاطره ین نشده بود ای وقت راضیچو مامان ه

ی براقیء که چشمش به شی کلغ زاغیک بار چندم بهش افتاد مثل ی چشمم برای من وقتاما

 و مچالهی فرصت مناسب که مامان حواسش نبود روسریک ی شد و تویزافتاده باشه چشمهام ت

 اتاق.ی کردم و با خودم آوردم تویمش لباسم قایرکردم و ز

ال هم خجالتی کنم و با لذت بهشون نگاه می و دورم جمع می دزدیل کل وساشبها  کنم و اص

.یکشمنم

 وقت دستم کج نبوده.یچ شدم. من هی فهمم که چه دزدی االن تازه انگار دارم ماما

 داشتن اما منی بر میزی چیلم اجازه از کمد لباسهام و وسای وقتها بی افروز گاهیا السا شاید

 عادت و نداشتم.ین وقت ایچه

 کردم.یشون که امروز کردم افتادم و صورتم تو هم رفت و با ناله موهامو پری کاریاد

 کشتم.ی بفهمه مین به دادم برس اگه آرمخدایا

ی کرده بودم. وقتیدا پی آلرژین رنگ آرمی زرشکیشرت که نسبت به تیشد می روزچند

. حاال بدبختیده کردم که آلوده است و بو می و همش حس میشد به شدت چندشم میدیدمشم

 کردم.ی حس و مین چرا ایدونم بود اما نمیز هم تمیلی دادا خیاصل بو نم

ی لباسهای که تویدمش آورد. امروز دی خودش نمی گفتم عوضش کنه به روی بهش می چهر

یی زباله و تا جایلون برش داشتم و چپوندمش تو نایع و سریاوردم. طاقت نیه بغل لباسشوئیفکث

 تند بردم گذاشتم دم در.یلونم نفهمه. نای استتارش کردم که کسیشدکه م
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 ویلون نای به خودم اومدم که کار از کار گذشته بود و مطمئنن مأموران محترم شهرداروقتی

برده بودن.

 همهین نکن که بعد ای کاریا. خدایزاره میر داره رو روانم تأثی دورین به دادم برس. اخدایا

 آبرو بشم. خودت کمکم کن.ی بیسال زندگ

 از وحشت بخورم.ی هال باعث شد تکونی از توین بلند آرمی به دامن خدا بودم که صدادست

ی؟ خوام بشورمش شستی می من کجاست؟ گفتی زرشکیشرت تین: مامان... مامان.... اآرمین

 اونجا باشه.ید نگاه کن بایز لباسها رو امروز شصتم رو رخت آوی: همهمامان

 گرد شد و دستهام خود به خود به سمت بالشتم رفت و چشنگش زدم و مچاله اش کردمچشمهام

 بلند شد.ین آرمی دوباره صدایکمتو بغلم. بعد 

 شده.یرم کجاست الزمش دارم دین ببیا... بیست نینجا: مامان.... اآرمین

یل وسایع مبرا باشم سری از هر گونه اتهامینکه ای وحشت لبمو به دندون گرفتم و برااز

ی رو تخت و پتو رو تا باالیدم تشکم پنهونش کردم و تند دراز کشیر زیلونو تو نایختم ریمودزد

 بگذرونه.یر تا از نظرها پنهان بمونم و دست به دامن خدا شدم تا بخیدمسرم کش

 شو.یدار-: آرام ب

 خوام بخوابم.ی خسته ام میخوام: نممن

.ی نرفتیرون تو که امروز از خونه بی؟ هستی چی خسته یی،: چقدر تو دروغگوالسا
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ی بود و سعیستاده و رو به السا که همچنان منتظر کنار تختم ایدم کشیین پتو رو از سرم پاکلفه

ال خسته نیزم کنه گفتم: عزیم کرد راضیم  خوب؟یام خوام بی نمیستم، اص

یای؟ بی خوای کرد و گفت: چرا؟ چرا نمی اخمناراحت

 دلمیز و بفهمونه شمرده شمرده گفتم: عزی مهمیز خنگش چی خواد به بچه ی که می معلممثل

اال که دلم نم یام خونه بمونم سوماا که آخه به من چه که بی خواد دوماا که دوست دارم تویاو

 سرید پاگشات کنن من چرا بای خوان بعد دوماه هی پژمان میلی تو. اگه هنوزم فامیپاگشا

.یگه دید بریی عروس و دوماده نه خواهر عروس. خودتون دوتایخر بشم؟ پا گشا برا

 خوام تنها برم.ی من نمیای خوب من دوست دارم تو هم بیه؟ چه حرفین دلخور گفت: وا االسا

 همه سالین دلم برو بهتم خوش بگذره نگرانم نباش بعد ایز زدم و گفتم: عزی مهربونلبخند

 دونن وی باشنت اما همه در موردت میده ندید شایشناسن پژمان تو رو میلی فامی همهیگهد

. منم خوشحالترمی بهانه کنی که بخوای نداریزی هم همه خوشرفتار بودن. االنم چیتو عروس

 باشم. باشه؟ خودت برو باشه؟نه خویاگه تو

 کرد وی من ورداره. خداحافظۀ شد تنها بره و دست از سر کچی باشه باشه کردم تا راضانقدر

 تا من رفتم دوبارهینم برگشت و گفت: نبیع بزاره سریرون پاشو از در اتاق بینکهقبل از ا

 تحرک داشته باش.یکم ی. بابا خرس شدیا بخوابیریبگ

 زدم و گفتم باشه.ی تلخلبخند

 آموزشگاه تا خونه و بلعکسه.یر کنم مسی می که طیری مسیشترین تحرکم کجا بود؟ بآخه

.یکنه باشگاهم ندارم. خسته ام می ندارم. حوصله ی موندن اضافیرون بی برای ایزهانگ
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 به خودم دادم و رو به سقف لبخندی داد. کش و قوسی در خونه خبر از رفتن السا مصدای

 خوش برخورد باشم.ید شاد باشم بایدزدم. امروز با

 کرده بودم خوشی اومدم و دست و صورتم و شستم. از صبح سعیرون همون لبخند از اتاق ببا

ین نه آرمیگه با مامان و بابا داشتم و بعدم السا دیرفتار باشم هر چند فقط چند تا بر خورد حزئ

 اومده بودن.ینا بودم و نه افروز ایدهو د

 خواست دلم....ی خواست خوب تموم بشه دلم خبر می مهم بود برام. دلم میی جورایه امروز

 داشته باشمشون.یتونستم خواست که نمی میزها چخیلی

 نگاه کردم.یخچالو رو باز کردم تو ینتها. در کابیدم دور دور خودم چرخیه تو آشپزخونه رفتم

 و در آوردم و شروع کردم.یک بود. دست بکار شدم. مواد کیزهمه چ

 زنگ فری در اومد. صدای شکلتیک خوش کی و تو آشپزخونه گذروندم تا بوی ساعتیک یه

 زنگ خونه.یهمراه شد با صدا

 بود.یک کین حلل زاده بوده و قسمتش به ایده از راه رسی زدم هر کلبخند

 بودن.یا و سونافروز

 که ازیا کردن. سونی خوشحالی کلیک کیدن و از فر در آوردم و اونا از همون دم در با دکیک

.ید پری میینذوق باال و پا

ی؟ پختیک برام کیام من میدونستی اومد کنارم و گفت: خاله می خوشحالبا

 زدم و گفتم: آره قربونت بشم.لبخند
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 گونه اش نشوندم.ی روی بوسه او

 خواستی من دلم مید که شایزی گفتن اال چیی و همه از هر چایم هال نشستی تویه بقکنار

بگن.

 حرف کنارشون موندم و به حرفهاشون گوش دادم و لبخند زدم.بی

 ازیشتر بیا و سونین آرمی و حتیم خوردیی و آوردم و همراه با چایک و کیم و خوردشام

.یشن که فکر کردم دارن خفه می خوردن جوریتشونظرف

 کردن و رفتن و من بازم لبخند زدم. خونه رو جمعی خداحافظینا افروز ایم و نیازده حدود

 بشقاب و با خود م بردم تو اتاق.ی گذاشتم تویک کیکه تیهکردم و 

ی خوای بازم می خوردیک همه کین ای گفت: باه.... آرام نترکیک کیدن با دین راه آرموسط

ی؟بخور

 بودیک از کیشتری بی هایکه نگفتم. اونقدر حواسش به خوردن تیچی زدم و هی لبخندیمچه نیه

 نخوردم.یک چنگالم کیه ی من حتیدکه نفهم

 بود.ی و بو کرده بودم و همونم برام کافیکم فقط کمن

یدین که آیشد بهش انداختم. دلم گرفته بود. دوماه می گذاشتم. نگاهیز و رو میک تو اتاق کرفتم

 خبر بودم.ی بیدا هم بود که از مامان مژگان و آی ماهیهنبود. 

 بود و منتظر اما.....ی مدام چشمم به گوشامروز
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 بود و گلوم بغض داشت.ین سنگدلم

 خواستم و برداشتم. لباسهامو عوض کردم وی که میزی و باز کردم و اون چیزم مکشوی

 کشوم و برداشتم و رفتم نشستم پشت پنجره وی تویل و وسایک و کیدم خوابم و پوشیلباسها

.یک برش از کیه دستم یه کشو بود و تو یات مشتم پر محتویهزانوهامو بغل کردم. 

 بود و شب پر ستاره.یک انداختم، هوا تاریرون به بنگاهی

 پر نور نگاه کردم.ی ستاره به

 ستاره نگاه کنه؟ین کنار پنجره باشه و اونم شبا به ایمارستان هم تو بیدین ممکنه اتاق آیعنی

یچ گفتم: هیزدم تو ذهنم باهاش حرف میلی روزها خین که ایدینی به آیدم گرفته با خودم شادل

 بودن که....یهاشون روزمرگیر نبود.... همه اونقدر درگیادشکس 

 توش نگاه کردم. لبخند تلخ و پریت کوچولو و کبریک بسته امو باز کردم. به شمع بارمشته

 زدم.یبغض

.یشد ساعت دوازده میگه دی یقه گذاشتم. چند دقیک دقت و آروم شمع و رو برش کبا

 لرزون شمع و روشنی زانوهام و با دستهای و گذاشتم رویک و شمع موندم. کیک به کخیره

 موندم به شعله اش.یرهکردم و خ

 کردم.ی ها هم خونیه ثانبا

5 .....4 ..... 3 ..... 2.... 1.... 
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 بلند شد.یمم گوشیام زنگ پی دوازده همراه با فوت کردن شمعم صدارأس

 پنجره و دستمو دراز کردم وی و شمعمو گذاشتم اون طر ف لبه یک قورت دادم و کبغضمو

 برداشتم.یز می از رویموگوش

 و باز کردم.یام نشست و پیشونیم رو پیزی بود. اخم ریب نا آشنا و غرشماره

 بهتر بگم آهنگ بود.یا شعر یت چند بیام پکل

 خبر از خودیرم رفتم که بگینه آتا

یست نی هم جز تو کسینه که در آن آدیدم

 خورم امای به تو بر میشم خوی در پمن

یست نی تو شده ام گم به من دسترسدر

 نا همواریای دنین ادر

 بارد به سر آواری مکه

 حال خود مرا نگذاربه

 تکرارین کن از ارهایم

یست تو خالی که محتاج توام جاامروز
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یست نی به سراغم نفسیی آی که مفردا

یست نی ، نفسیست نی من نفسبر

یست نی خانه کسدر

 که تو هم گرهیی گلوم و ابروهای بغض بد تویه لبخند تلخ با یه. یدن شروع کرد به لرزدستهام

 متن بود.ین و ایام پینخورده بود همه از اثرات ا

.یرم و بستم و لبهامو جمع کردم و نفسمو حبس کردم تا بتونم آروم بگچشمام

 نوشته بود.یام که ته پی آخری فرستاده مخصوصاا با جمله ی شعر و کین که امیدونستم

"تولدت مبارک آرامش".

 کردم و آنچنانیک تو دستهام فشردم و به قلبم نزدیمو بردم. گوشیاد و شمع و تولد و از کیک

.یومد در میغشفشارش دادم که اگه زبون داشت ج

یک ی بودن که توی و غم و درد همه با هم احساساتی سخت شده بود. بغض و شادنفسهام

زمان در وجودم حضور داشتن.

 اونقدر مهم بودمی، خبری و بی و دوریاد نرفتم و با وجود مسافت زیاد از ینکه از اخوشحالی

.یاره بیادم به یام پیک اگه شده در حد ی تولدم حتیکه برا

....ینکه گفته بود دلتنگه و اینکه و ایام و خوشحال از متن پناراحت

.یتونه نمیدونست خواست برگرده اما خودشم می باشم. میشش خواست پی مدلش
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یت بار تا عرش رفتم و برگردونده شدم و در نهایک اون شعر ی کردم با جمله های محس

ینکه ایادآوری و در آخر ی دورین ای به خاطر اصرار برای دورینسرزنش شدم به خاطر ا

 به همراه نداشته باشه.یکی نزدی دورینممکنه ا

یتونستم که نمی کرد و پر از حسی داد و دلم و پر از غم می و نشون میش آخرش دلخورکلمات

 خودم اعترافش کنم....یش پیحت

یی اشک و باز هم تو تنهای بغض و درد بین کردم و نفس کم آوردم و بدن درد گرفتم از ابغض

 گذاشتم.یم سالگی قدم تو سی دل پر غم و دلتنگیهخودم و آروم کردم و تنها با 

 سال انتظار.....ی و سیی سال تنهاسی

 لب تاپم.یتور شدم به مونیره خیجان بسته در آوردم و انداختم تو دهنم و با هی از توپفکی

 وید پاتر رسی شروع شد و به هری از کارتن باربیدیدم بود که میلمی فین چهارمینامروز ا

 مدرسهی دختر بچه یه کردم در مورد ی نگاه میلم فیه و حاال هم داشتم ینیجری تیلم فیهبعدم 

 حامله شده بود و از اون جالب تری نبود، اما با اعمال خاک بر سریشتر سالش ب15-14 ه کیا

 بده بره.ی فرزند خوندگی کنه و بعد بچه رو برای و طی خواست دوران حاملگی بود که مینا

 ازیر بود که امروز خوردم. غی پفکی بسته ین سومین دونه پفک گذاشتم تو دهنم. ایه دوباره

 سه تا ازی و چوب شور و حتیرینی چهار بسته ذرت بو داده و چند بسته شیه و یپسدو بسته چ

 ترش.ی لواشک بزرگاینا

 خواست خرت و پرتی دلم میب بارم خودم رفتم. عجیه و ید و فرستادم خرین دو بار آرمفقط

 کار.ی. روز جمعه بود و من کامل بینم ببیلمبخورم و ف
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یم و جیزد دور میع سریدید شدم از دور که منو میزونش و آوید و فرستادم خرین که آرمانقدر

 خود خودمو خستهی و من بیست برو نید کرد که خری میت رفتن اعلم وضعین و در حیشدم

نکنم.

 نخورمیرم خودمو بگی کردم جلوی می هم سعی اما کو گوش شنوا. هر چید بهم توپی کلمامان

.یشد معده ام کش اومده بود و پر نمیبی. به طرز عجیتونستمنم

 برده بود.یش به بارداری حالت تهوع داشتن پیه کردم که از ی به دختر داستان نگاه مداشتم

 باال رفتهی شدم و با ابروهایال خی تو دهنمو بیاد تا فرود بیرفت که می کردم و پفکچیشی

 وجود نداره؟ی حاملگی برای ایگه علمت بارز دیچ از تهوع هیر غیعنیگفتم: واقعاا مزخرفه 

 بدوننیشن زنشون حامله نمیا خواهر مادرشون و یلمها داستانها و فین ای یسنده نویعنی

 واقعاا مسخره اشو در آوردن.یه؟ چه جوریحاملگ

ینا اصل تهوع و ایل افروز حامله شد اوای وقتیادمه حرص پفک و فرو کردم تو دهنم. من پر

ال نسبت به بو خید اش فهمیگهنداشت. از علئم د  حساس شده بود مثلیلی که حامله است. مث

.یشد کرد و حالش بد می کوچه ور حس می جوراب عابر تویسگ بو

 وید سعی تو خونه. کل ادکلنهایاد و بعد بیاره کرد لباسهاشو در بی و مجبور مین دم در آرماز

 گذاشته بود دمیکیشونو یواشکی یدم کارتن و برده بود تو انبار سعیهگرفته بود انداخته بود تو 

ین که همونها هم چندیزد به خودش میس چند تا فی پنهانش کرده بود و دم رفتنیی جایهپله ها و 

یچ اجازه نداد از هیگه داد کردن دی و داد و بیریمرتبه کشف شد و افروز بعد چند بار مچ گ

 هم نداشتی خاصیار وین مهرانه همچین همیم چرا راه دور بریا استفاده کنه. یگونه عطر

 خورد.ی میلفقط مثل ف

.ی بارداریدن فهمی مورده براین تهوع خر تردیگه
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 گذشتی ربعیه یه پرداختم یلمم فی شدم و به ادامه یلمنامه و فیسنده نویل و تحلیه تجزیال خبی

 همه تنقلت خورده بودم اماین اینکه آشپزخونه صدام کرد که برم ناهار. با ایو مامان از تو

.یدم گفتم و از جام پری آخ جونیه زده ها یمثل قحط

 از بنا گوش باز شد. مامانیشم محبوبم بود نی پلو که غذایا لوبیدن نشستم با دیز و پشت مرفتم

یباا و ندادم. تقری کسیچ زدم رو برنج که مهلت ابراز وجود به هیرجه شینکه برنج و آورد همچ

 که کردم رفتمیریسه بشقاب کامل با دو تا کاسه ماست خوردم. برنجم که تموم شد احساس س

یاورد که مونده بود و خوردم اما بازم دلم طاقت نی ماستیکم. یارم ماستم که تهش و در براغس

 زدم ویس لی ماست و آوردمش باال و تهش و با زبون حسابی حرکت چنگ زدم به کاسه یهتو 

 بودم و چقدر بهم حال داد.ی کارم راضینچقدر از ا

 دکتر. کارم که تموم شد برنگشتم خونه از همون سمتیش پیرفتم مید روزش بود باامروز

 مطب شدم.یراه

 ردیابون از خید کردم. بایدا از همکارام گفته بودم پیکی و که از ی گشتن آدرسی بعد کلباالخره

 جوب بای از رویدم رسیابون به اون سمت خی رد شدم و وقتیاده. با دقت از خط عابر پیشدمم

 دوچرخه سوار تند از کنارم گذشت.یه قدم بلند رد شدم و تا پامو اون سمت گذاشتم یه

. دوچرخه سوار بدون توجه به من ازیدم خوردم و خودمو کنار کشی و نگران تکونترسیده

 به خودم اومدم متوجهی رفتنش نگاه کردم. وقتیرکنارم گذشت و رفت و من با اخم فقط به مس

 از خودم از شکمم محافظت کنم. ناباوریشتر شکمم گذاشتم که بی سپر رویهشدم دستم و مثل 

 به شکمم وارد بشه.ی بود که نکنه ضربه اینشتر ترسمم به خاطر ای بردم که بیپ

 و آروم زمزمه کردم.یدم به شکمم کشی زدم. دستی تلخلبخند

: نگران نباش ما.....من
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 دشوار بود. هنوز درکیکم ین کنم گقتنش مثل باور و قبولش بود و ایل جمله امو تکمنمیتونستم

 من بدونینکه کنارمه حاال قبول ای خونه ام و مردیک زنم که من خانم یکنکرده بودم که 

 کنه که واردیدا پینو ای انجام بده تا آمادگید زن بایک که یزهایی کدوم از چیچ هیتجربه 

 ویر مسی و جهشیپرم هاشون میلی خی از رویی جورایه بشه رو دارم یش بعد زندگیمرحله 

 سخت بود.یکنم میط

 انتها هم جمله ام و با گفتن: من مواظبتم تموم کردم.در

.ید باشم که بای اونیتونستم زود بود. هنوز نمهنوز

 با مادرشونیا با همسرشون بودن یا بودم که فقط خودش اومده بود. همه یضی من تنها مرشاید

.یزی چی دوستی خواهریا

 نشستم و اخم کردم و چشمهامو بستم تا مجبور نشمی کدومشون رو صندلیچ توجه به هبدون

 سر صحبت و باهام باز کنه.ی کسیخواستم هم نمینگاهشون بکنم و از طرف

 داد.ی نشون نمیادی زیز چیکلم بود که هین ایش سوال جواب دادن نداشتم. خوبحوصلهی

 طورین و همیادم شکمو داشتم و درشت بودن جسه ام با وجود الغر شدن زیکم یشههم

 برد.ی مین ذره احتمال و هم از بیه که برام گشاد شده بود اون ییمانتوها

 نگاه کنم واردی به کسینکه که صدام کرد چشمهامو باز کردم و از جام بلند شدم. بدون امنشی

اتاق دکتر شدم.

 داد.ی بودنش و لبخندش به آدم آرامش میز خانم مرتب حدود چهل ساله بود که تر و تمیه دکتر

. نشستم کنارش.ینم کرد و تعارف که بشیک علسلم
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یه؟ مشکلت چیزم بهم زد و گفت: خوب عزلبخندی

مشکلم؟

 و خشک گفتم: حامله ام.ی کردم و صاف تو چشمهاش نگاه کردم و جدی سرفه اتک

 لحظهیه من یگی؟ می جورین مبارک باشه. خوب چرا ای شد و گفت: به سلمتیشتر بلبخندش

.ی داریفکر کردم مشکل بد

 عصا قورت داده بودم.یادی حق داشت زیی جورایه در اومدم. ی از حالت خشکیکم

 چند وقته؟ینم: ببدکتر

.یومدم تو نمیش که پیدونستم باال. خوب اگه مید پرابروهام

 ات کنم.ینه: بلند شو برو رو تخت بخواب تا معادکتر

 ویخت ریعی ام کرد و رو شکمم ماینه و که گفته بود انجام دادمو دکتر معای حرف کاربی

دستگاهش و رو شکمم تکون داد.

 نگاهیتور مونی خانم داشتم سرمو کج کردم و به برفکهایه که با مرضی قبلی توجه به تجربه با

 گرومپیکنواخت ی صدایه و تکون داد و یجی پیه دکتر یهو نبود. یدا توش پیزیکردم اما چ

.یچیدگرومپ تو اتاق پ

 به دندون گرفتم و اخم کردم.لبمو

 داشتم.مرض
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 کردمی و داشتم تجربه میزی چیه و داشتم یفی قابل توصیر و غیب لحظه حس و حال عحاون

یدونستم داشتم و نمی هم حس بدی خوشحال بودم و از طرفینهایتکه فوق العاده بود و من ب

 کنم و ناراحت باشم.یه گریا بخندم ذوق کنم ید اون لحظه بایتو

 شده بود.ی احساساتم با هم قاطکل

.یزنه هم داره چقدر محکم می ماشا... چه قلب سالمیزم: عزدکتر

 و به زبون آوردم.ید که به ذهنم رسیزی چین بگم اولی چنمیدونستم

: چند وقتشه؟من

 حول و هوشیزی چیه دقت گفت: با توجه به رشدش ی کرد و بعد کمیز چشمهاشو ردکتر

چهارده هفتشه.

یدین مقدار از رفتن آین همیباا که حدوداا سه ماهمه و تقرید فهمیشد می حساب سر انگشتیه با

 اون شب آخر....یعنی یگذشتم

 الزم و بهمی هایه کردن شکمم از جام بلند شدم. دکتر توصیز قورت دادم و بعد از تمبغضمو

 اومدم.یرون و بهم اعلم کرد و من بعد از تشکر ازش از اتاق بیمکرد و نوبت بعد

 خواست دلم دردی خواست گوش می خواستم تنها باشم دلم حرف می داشتم غم داشتم نمبغض

 خواست اما نه گوش شنوام بود نه محرم اسرارم.یو دل م

 نفرم فرسنگها ازم دوریه نفر خلصه شده بود و اون یه داشتم تو یاز که نیزهایی اون چهمهی

 اطلع از حال من.ی خبر از اون و اون... بیبود و من ب
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ی ساعتیک و اشتباه اومدم مجبور شدم یر چقدر راه رفتم و مسیدم تو فکر بودم که نفهماونقدر

 بمونم تا برسم خونه.یک تو ترافیشترب

یدین روزهام با آین کردم مثل عادت ای نگاه میرون اتاقم نشسته بودم و به بی پشت پنجره شب

یدین با آیزدم نفر بلکه با دو نفر حرف میک هم کرده بودم االن نه با ی فرقیه یزدمذهنم حرف م

 شکمم.ی توی تازه شکل گرفته یو سلول ها

. دوست داشتمیشنیدیم قلبشو می تا با هم صدای بودیشم کاش امروز پی بودینجا: کاش امن

 جالب باشه. کاش امشبید. باینم و ببیشی و متوجه میگم در موردش بهت میصورتت و وقت

تنها نبودم.

 حالت خوبه؟ دلتنگتم.....یشنوی؟.... صدامو مآیدین

 کهی جوری ترشیادی زیلی خواد و مقدار خی دلم تنقلت میشتر به غذا ندارم بی چنداناشتهای

 خبر از همه جا مدامی. مامانم بیارمبه انبار مامان دستبرد زدم و کم کم دارم تهش و در م

 افته اما کو گوش شنوا.ی نخورم فشارم می ترشی که انقدر با غذا و خالیکنهدعوام م

یدوییم و میریم مامان و گل کلمهاشو کش میجار هفتا بی های سراغ ترشیریم میی دوتایا سونبا

یز ریز و ریم خوری و آروم آروم گل کلم ها رو مینتمون آشپزخونه تا مامان نبیز میر زیریمم

.یم خندیم

 که منیی کوچولو شکمم بزرگ شده و صورتم پر شده. از اونجایه نکرده ییر تغیاد زهیکلم

 دارهیم کنن دوباره استعداد چاقی شک نکرده فقط فکر میزی به چی تپل بودم کسیمتمام زندگ

 خورم.ی میرینی شکلت و شیرکی زیر من بازم زینکه ایا و یشهشکوفا م
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اال بچه ها رو مینم همی برم برایرون از خونه بیاد زیخواد نمدلم . دوست دارم تویچونم پی معمو

 درست کنم.یکخونه تنها بمونم و ک

یشم آروم میی جورایه کردم. یدا درست کردن و پیرینی و شیک چرا انقدر وسواس کنمیدونم

 در حال آماده شدن و استشمامیک کی بوی کنم. کل بدنم وقتی مواد و با هم مخلوط میوقت

 کنه.ی موادم آرومش می که بوی معتادیه. مثل یشه میلکس ریکنمم

 پشت هم زدنیهامو دلتنگی احساس تازه و خوب... همهیه یب حس عجیه با یه روزهام عاداین

 موجودیالم خیدین تا علوه بر آیگم حرفهامو تو ذهنم می. همهیکنمآرد و تخم مرغ پنهون م

 شکممم بشنوه.یتو

ی تویب موجود غریه سلوله ی کلونیه من ی بهش بگم بچه... بچه ام... هنوز برایمتونم نهنوز

 کنم اما هنوز نتونستم کامل درکش کنم.ی نوازشش میزنموجودم. باهاش حرف م

 و قبول کنم. برامید احساس جدین هنوز زن بودن و اونقدر درک نکردم که حاال بتونم امن

 زوده.یلیخ

 خواستن برن جشن، فکر کنمی بودم و از صبح تو خونه موندم. مامان و افروز میکار بامروز

 اصرار کردن تا من باهاشون برم قبول نکردم. دوستی داشت. هر چی از آشناها مولودیکی

 و اعصابیدن شنیث حرف و حدی حوصله یقتاا امروز حقیرمداشتم خونه بمونم و آرامش بگ

 نداشتم.یخرد

 درستی فنجونیک خواستم کی خواستم آروم باشم مثل آب برکه ساکن و ساکت. می مامروز

 بشم.یره خیکها و به پف کردن کینمکنم و کنار فر بش

 داشت که ازی بود و بابا هم کاریرون با دوستاش بین مامان و افروز رفتن. آرم2 ساعت حدود

 بود.یومدهصبح خونه ن
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 جمع کردمیک کوچی یره گیه فرمو با ی و کل موهایدم لباس راحت پوشیه راحت یال خبا

 بود.یرون تارش بیه که از هر طرف یجور

 تو آشپزخونه و آرد و تخم مرغ و شکر و روغن و همزن و کاسه رو برداشتم و دست بهرفتم

 و توش گذاشتم ویک کی مخلوط کردم و قالب و چرب کردم و کاغذهایکار شدم. مواد و حساب

یکها گرم بشه و بعد قالب کی. فر رو روشن کردم و گذاشتم کمیختم نسوز مواد ری کاغذهایتو

رو گذاشتم توش.

یدین آی بودن نگاه کردم. جایدا فر پی که با نور کم چراغ تویکها در فر نشستم و به ککنار

ی. جایاد درست کردن خوشش میک از کیلی خی خالیدا آی دوست داره. جایلی خیک کیخال

یک انقدر کیست بهمون بکنه و با تشر بهمون بگه دختر خوب نی که اخمیمامان مژگان خال

 و همونیاد بیارم میرون رو داغ داغ از تو فر بیکها کی که وقتی خاللیرضا بابا عیبخوره. جا

 بامزهی ادای بقاپه و دور از چشم مامان مژگان با کلیکیشو یسوزه دستاش مینکهجور داغ با ا

.یم بخندی به حرکاتش کلیدابخورتش و باعث شه منو آ

 دریک کی و بویدم رو هم فشار دادم چشمهامو گردوندم و بغضمو فرو دادم. نفس کشلبهامو

 هام فرو کردم.یهحال پخت و به ر

 نگهدار همه اشون باش.خدایا

 زنگ فر بلند بشه. از جام بلند شدم وی کامل درست بشه و صدایکها منتظر موندم تا کاونقدر

 های فنجونیک کیدو تا دستمال برداشتم. در فر و باز کردم و خم شدم و با دقت قالب چند قسمت

 زنگی که صدایکردمرو از توش برداشتم. داغ بود و به شدت خوشبو. داشتم با ولع بوشون م

 انگشتش و گذاشته رو زنگ و قصدیکی زنگ وحشتناک. انگار یه ی زنگ عادیه. نه شدبلند 

برداشتن هم نداره.
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 خنگ چرای خونه تنهام اومده مخمو بخوره. دختره یده است. حتماا فهمیوانه دی شرارهمطمئنن

 خواستم در و بازی. اونقدر زنگش ممتد و رو اعصاب بود که فقط میزنه زنگ میحاال سکته ا

 زنگ زدن بشه.یال خیکنم که ب

 رفتم سمت در و با آرنجیکها با همون کیین رو بزارم پایکها رفت کیادم عجله کردم که اونقدر

سخت در و باز کردم که فقط زنگ و ول کنن.

 رو گذاشتم رو اپن چون کم کم دستمیکها به آدم پشت در نگاه کنم برگشتم و تند کینکه ابدون

.یسوخت و میشدداشت داغ م

ینکه و بدون ایکها دستمالها رو با دست چپم گرفتم و پر حرص دستمالها رو کوبوندم رو کجفت

 کردن حرصم برگشتم تا بهشی خالیندستمو بردارم پر حرص رو به شراره تشر رفتم و در ح

چشم غره هم برم.

 شانسی کنه مگه سر آوردی آدم سکته میزنی زنگ می جورین ای فکر نکردیوونه: دمن

 بابام خونه نبود و خواب.....یآورد

ال حرفم  گفتم....ی داشتم می رفت چیادم تو گلوم نصفه موند. خفه شدم... اص

 باز موند.یمه موندم. دهنم نیره که شرار ه نبود خی به آدمشوکه

 توجه به من و دهن باز موندم و بهتم در و پشتی خونه نگاه کردم بی به تویشبرویش به پناباور

 گفت: سلم همه کسم....ی و پر آرامشیقسرش بست و با لبخند عم

 و خسته اما خودشیده هم الغر تر، رنگ پری موهاش کوتاهه کوتاه بود، کمینکه بود. با اخودش

.یقبود. با همون لبخند عم

 لحظه بغض و اشک به گلوم و چشمهام هجوم آورد.یه تو
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 شد ویده حرکتم دستم کشین قدم به عقب رفتم. با ایه یار اختی قدم به سمتم برداشت که بیه

ی صدایه و ین اپن بود کج شد و پرت شد رو زمی تعادل روی دستم که بیر زیکظرف ک

 کرد.یجاد ایبیمه

 به من مبهوت کرد و دستهاشو باال آورد و گفت:ی افتاده و نگاهیین پایکهای به کی نگاهآیدین

 آرامم...ی؟ خوبیمزندگ

یدیدم؟..... خواب میشد تکون دادم باورم نمین به طرفی بهت و بغض سربا

 باور کنم؟یعنی

 قدم به عقب برداشتم.یه قدم به سمتم برداشت و من یه دوباره

 تونستم نگاه کنم.ی تنگ شده بود حس هامو از دست داده بودم. گنگ و سست فقط منفسم

 حرکاتم خلصه شده بود به تکونی کردم دهن باز کنم اما همه ی رفت سعیل تحلیم انرژکل

.یندادن سرم به طرف

یین و باالخره سرم پاین شدم سست شدم و زانوهام خم شد و با زانو محکم نشستم رو زمتموم

.یچید پی چشمهام کنار رفت. اما صداش تو وجودم می از جلویدینافتاد و صورت نگران آ

....یزم: آرام.. آرامم عزآیدین

 و نداشتم.یزی سوخت و هنوز قدرت درک چی شد سمتم. چشمهامو بستم. گلوم مخم
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ی وجودش و که حس کردم چشمهام بی شدم تو بغلش گرمایده کشی که گرفت، وقتبازوهامو

 شد هجوم آورد بهیداش از کجا پیهو یدونم که نمی باز شد... چشمهام باز شد و اشکیاراخت

 شد رو گونه هام.ی جاریار اختیچشمهام و ب

 اون دردها غم شد و اشک شد وی ها اون انتظار و همه ی کسی ها اون بیی اون تنهای همه

 شدن گرفتن.ی خالی لحظه بناینبغض شد و همه اشون تو هم

 به هق هق افتادم. دستمو بلند کردم و چنگ زدم به بلوزش و توی کیدونم و نمیختم ری ماشک

 کردم اگه دستمو ازش جدا کنم ممکنه محو بشه و دود بشه و منیمشتم فشارش دادم. فکر م

.یچ هیگه و توهم بوده و دیا رویهبفهمم همش 

 کرد که آرومم کنه. اما مگه آرومی می و سعید کشی کرد و دست به کمرم می نوازشم مآیدین

.یشدمم

 بود کهی. بار اولیره خواست جلومو بگی نمیا یتونست نمیدین کردم که آی میه پردرد گراونقدر

 اشکم تازهی کردم و انگار چشمه ی میه بود که بعد سالها گری کردم. بار اولی میهجلوش گر

جوشان شده بود.

یدونم می چقدر تا االن تحمل کردیدونم میزم کن عزیه بازوهامو نوازش کرد و گفت: گرآروم

 کن گلم. منیه. گری تا مقاوم باشی مدت تو خودت نگه داشتین اشکها رو تمام این ایهمه 

.یزی تو خودت بریستی مجبور نیزارم تنهات نمیگهبرگشتم و د

 کهیدینی آی بلند گله کردم برای بغضم به زور دهنم و باز کردم و گله کردم با صدای همه با

 حسش.یتونستم بود و میواقع

ی بر نمیگه کردم دی فکر میبینمت نمیگه کردم دی فکر می؟ تا االن کجا بودی؟: کجا بودمن

 کردم به خاطر مجبور کردنت به عمل باعث شدمی کردم کشتمت فکر می. فکر میگرد
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 بگم چون خودم فرستادهیتونستم بگم نمیتونستم نمیچکی.... به هیلی بد بود خیلی.... خیریبم

یچکی هیدین گله کنم. آیتونستم حرف بزنم نمیتونستم گفتم عمل .... نممبودمت.... چون خود

 خونه مونده بود و بایه شما فقط ی از همهینا نه مامان ای. من تنها بودم نه تو بودیچکینبود ه

 بود...یا رویه همه اش یدم کردم همه اتونو تو خواب دی خاطره. فکر میکل

 کم آورده بودم و هق هقم پر صدا و با خس خس همراه شده بود.نفس

 بهت سخت گذشت...یلی منو ببخش خیدونم میو همه چیدونم میزم عزیدونم.... میش: هآیدین

 خبرت گذاشتم...یمنو ببخش که ب

 جونم انگشتهامو مشت کردمو کوبوندم توی زور بی اش فرو کردم و با همهینه تو سسرمو

 اش و گله کردم.ینهس

ال بهم فکر کردیلی... خی بدیلی خیدین: آمن  خودتیشم؟ می تنها چینجا من اینکه ای؟ .... اص

 بودم...یده سخت بود... ترسیلی نتونستم صداشونو بشنوم... خیگه دی رفتن. حتینا مامان ایرفت

 بودم....یده ترسیلیخ

یه یزارم وقت نمیچ هیگه. دیزارم تنهات نمیگه بودم..... دیده منم ترسیزم عزیدونم: مآیدین

. منو ببخش....ی داشته باشی احساسینهمچ

ی با کلیهو سال درد و غم و 30 کردم. قد ی کردم و هق زدم و زجه کردم و خودمو خالگریه

 و سبک شدم.یختم ریروناشک ب

 بغلم کرد و بردم رو تخت خوابوندیدین حال که شدم آی که تموم شد نفس که کم آوردم باشکهام

 نگاه گفتم: بمون...ین چنگ زدم به لباسش و با نگران تریخواست از جاش بلند بشه که دو دست

تروخدا بمون.
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 با التماس گفتم که .....اونقدر

یی جام جاین همیزم مهربون و شرمنده زد و فقط گفت: عزیلی لبخند خیه پر غم شد و صورتش

.یرمنم

 که مجبور شد همون جا کنارم رو تخت دراز بکشه. خودمو تو بغلشیدم بهش چسباونقدر

 خوابم برد.ی کیدمپنهون کردم و بوش کردم و اونقدر با حس حضورش آرامش گرفتم که نفهم

 و داشتم. ی دوریم سه ماه و نین ای خواب همه بهترین

 و بازشون کردم.یدم سرمو تکون دادم. دستمو باال آوردم و چشمهامو مالیدمو کشیقی عمنفس

 که در حالی شده و چرا منی که چیاد بیادم تا ید طول کشیقه دقیک به اطرافم انداختم. ینگاه

 بودم االن رو تخت خوابم.یکپختن ک

 شد و شونه هام افتاد.ید نا امیدم بود. امی خالیدم به کنارم کشی شتاب از جام بلند شدم و دستبا

 خواب بود آرام.یه وار با خودم گفتم: همش زمزمه

 اشکم دوباره جوشانی خواب باعث شد چشمه ین کردم. چشمهام پر اشک شد. حداقل ابغض

بشه.

 حرف زدنی صورتمو کنار زدم و در اتاق و باز کردم. صدای روی جام بلند شدم و موهااز

. چقدر خوشحال و سر خوش بودن.یومد از تو هال مینامامان ا

 داشتم صداهای و که بر می. هر قدمیزدن و حرف میدن خندی به سمتشون رفتم. داشتن مآروم

 که حضورش فقطی خونه بود کسین ای هم توی ایگه کس دینا مامان ایر. غیشدواضح تر م

.یت باشه نه واقعیا تونه رویم

722



goldjar.blogfa.com

 بازهم توهم باشه اما....یدم ترسی جون جلو رفتم می سست و بی قدمهابا

 بود نفسم بند اومد. نگاه متزلزلمیستاده اینا قامت بلندش که پشت به من و رو به مامان ایدن دبا

.یدروش موند و چونه ام لرز

 موندنیره هر دو ساکت شدن و به من خیدن منو دی بودن وقتیستاده و السا رو به من امامان

 و بچرخه سمت من بایره حرفش و نصفه ول کنه و رد نگاهشونو بگیدینم که باعث شد آیجور

 نگاهش مهربون شد و لبخندش گشاد تر.یدنمد

: سلم بر خانم خوابآلودم.آیدین

 حرکت از جام کنده شدم و با شتاب خودمو انداختم تو بغلش و دستهامویه گاز گرفتمو و با لبمو

یع خورد اما سری تکونیه که از برخورد من یدمحلقه کردم دور کمرش. اونقدر سفت بهش چسب

به خودش اومد و اونم دستهاشو انداخت دور بازوهام و آروم نوازشم کرد.

 از نظر اوناید هستن که شاینا بود. برام مهم نبود که مامان ایده خواستم حرف بزنم اونم فهمنمی

یم سه ماه و نیود کس مهم نیچ هیزو چیچ اما مهم نبود هیده کارها از من ... از آرام بعینا

 آغوشو تصور کردهین لحظه رو این ایام تو خواب و رویم روز بودم سه ماه و نینمنتظر ا

 بودم.یده همه انتظار بهش رسین و حاال .... بعد اودمب

 کردن ممکنهی که همه فکر می مهم نبود. شوهرم برگشته بود همونیچکس حرف هدیگه

 فرار کرده باشه.یا باشه و یالبرنگرده ممکنه خ

 الغر شده بود و صورتش ....ی موهاش کوتاه شده بود کمدرسته
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 و برگشتهید کشی بود که خودش بود و حضور داشت و زنده بود و نفس مین مهم نبود مهم ااما

 هم ازم دور بشه.یقه دقیک منو حاال.... امکان نداشت که بزارم یشبود پ

 خودشو بکشه کنار اما همچنان دستمو تو دستش نگه داشت.یدین زنگ خونه باعث شد آصدای

ی که پشت دره چشم غره ی و بهم بده که به هر کسیاق حس و اشتین بود تا ایجدا شدنش کاف

 و مامانیرضا گفتن بابا و پشت سرش اومدن بابا علیال برم اما با باز شدن در خونه و یتوپ

 و با سرعتینه رو لبم بشی چشم غره لبخند ذوق زده و شادیدا باعث شد به جایمژگان و آ

.ینا ول کنم و بدوئم سمت مامان ایدیندست آ

ی چیدونستم رو اونقدر خوشحال بودم که نمیه و تند تند بقیکی یکی بابا رو بغل کردم و اول

کار کنم.

 هر کدومو چند بار بغلید شای سراغ بعدیرفتم دوباره میشد هم نمیقه دقیک ید بغلمم شاهر

 تویان بزار بی؟ کنی کار می چیرکردم تا باالخره مامان صداش در اومد و گفت: آرام آروم بگ

.یدندختر خسته ان از راه رس

 تو خونه.یان زدم و تعارفشون کردم بی موقع بود که به خودم اومدم و شرمنده لبخنداون

.ینم بی میا دارم رویا کردم که خوابم ی کردم. مدام فکر می به دورو برم نگاه می سرخوشبا

 حرفیم داری عادی و مثل ادم هایم که همه امون دور هم و کنار هم جمع شدیشد نمباورم

.یزنیمم

 تونم بگمی بود. تا آخر شب تو حال خودم نبودم به جرات میب بودن برام عجی همه معمولاین

ی مسافرا بودم که فرصت تمرکز کردن روی رویت اونقدر محو رویدم از شبم نفهمیچیه

حرفهاشونو نداشتم.
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 که شد موقع خواب که شد همه که از جاشون بلند شدن غصه ام گرفت.شب

 کار کنم؟ی مونده بودم که چگیج

 خوب شده منتظریدین آی حاال که به سلمتیا یدین جمع کنم دوباره برگردم اتاق آیلمو وساپاشم

یا؟؟؟؟ خودمون ی سر خونه زندگیمبمونم تا بر

 کرد.ی قند تو دلم آب میی خودمون به تنهای کردن به خونه و زندگفکر

 شده بود تا بره خونه اشون دوختم. اونمینا مامانش ای که کلفه همپایدینی به آینمو غمگنگاه

 امایم هر دو تنها باشیگه شب دیه باز هم ی همه دورین نبود بعد اینگاهش مثل من بود راض

.یرم بگینو ایشد رومون نمیی جورایه

 بودم و دلمیده و چسبیدین هم حواسش به ما دو تا نبود. محکم دست آیچکسی بد روزگار هاز

ی؟ نریشه خواست ولش کنم تا کنار در باهاش روفتم. آروم زمزمه کردم: نمینم

 نزد.ی تکون داد و حرفیدونم نمی به نشونه سری

 آرزوی یچاره بودن که کل ما دوتا بی آخر دم رفتنی اونقدر سرگرم خوش و بش و حرفهاهمه

 برده بودن.یادبه دلو از 

 به با اجازه گفت و خواست برهیدینم رفتن پشت بندش آیرون که از در بینا مژگان امامان

 طور.ین ولش کنم اونم همیومد شد اما دلم نمیده. دستم همراهش کشیرونب

 تو کجا؟یدین و حواسش جمع شد گفت: آید مژگان که تازه انگار ماها رو دمامان

.یگه متعجب گفت: خونه دآیدین
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 از هم.ین دور بودی که زنت باشه بسه هر چیه تو هر جائی کرد و گفت: خونهی اخممامان

 بمونه.یدین شما آی رو به مامان گفت: با اجازه و

 دوستشی که شب خونه یرن گی اجازه میک کوچی بچه ی کردم برای حس میی جورایه

بمونه.

ینجا بمونه ایشه همی پسر خودمه بر ایدین آیه چه حرفین با لبخند و خوشحال گفت: امامانم

 اونم هست.یخونه 

 دستش وی و دو دستیدین خم شدم سمت آیه. بدون توجه به بقیشدم تو پوستم جا نمی خوشحالاز

ی همه با لبخند دارن نگاهم میدم. برگشتم دیدم و آوردمش ور دل خودم و بازوشو چسبیدمکش

کنن.

 باشه.یشم حقم بود که بخوام شوهرم پین ای. ناسلمتیکم اما فقط یدم خجالت کشیکم

 رفتن.ی خداحافظیه هم عزم رفتن کردن و با ینا و افروز اینا رفتن مامان مژگان السا ابعد

 رفت رد کار خودشو منم از خدا خواسته از فرصت استفاده کردم و دستی زود هر کخیلی

 و گرفتم و بردمش تو اتاق خودم.یدینآ

 اونو فرستادم تو اتاق بعد خودم رفتم تو و برگشتم تا درو ببندم.اول

.یدین و فرو رفتم تو بغل آیدم شد و چرخیده و هنوز کامل نبسته بودم که دستم کشدر

 دور بازوهام دستهامو انداختمیشد زدم و تو جواب دستهاش که حلقه می لبخند گشادیار اختبی

 و بوش کردم.یدمدور کمرش و آروم نفس کش
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 آرامش گرفتم و خوابم برد.یراهنش پی که با بویی شبهاچه

 چقدر دلم برات تنگ شده بود.ی تصور کنیتونی و گفت: نمید موهام نفس کشتو

 تصور کنم.یتونستم مکامل

 ازم جدا شدیم و از هم گر فتیم خواستی که می چقدر شد اما جفتمون آرامشیدونم که نمی مدتبعد

یا کنم نکنه روی. همش فکر میشتم االن پیشه نشوند و گفت: باورم نمیشونیم پی رویو بوسه ا

باشه.

 زدم و گفتم: من از تو بدترم.لبخندی

 صورتم با لبخندی و نشوندم رو پاشو رو تک تک اجزاید رو تخت نشست و دستمو کشرفت

 چند وقته که منین بگو ای نگاه شد گفت: خوب خانمیر سی که کمی شد و وقتیق دقیمهربون

 افتاد.ی چه اتفاقاتی کارا کردینبودم چ

 گرفتم و شروع کردم به حرف زدن.نفسی

ی و به علت خواب رفتن پایزنم وقفه دارم حرف می بیمه ساعت و نیک یدم خودم اومدم دبه

 ویدیم رو تخت دراز کشیی و دو تایم بدیت وضعییر تغیم از نشستن من روش مجبور شدیدینآ

یف که شده بود و از الف تا واو براش تعری کله حرف زدم و درد و دل کردم و هر چیهمن 

کردم.

 بود.یخته ریرون همه اش با هم بیهو حرفها جمع شده بود جمع شده بود و ین ای همه انگار

 تونستم بای گفتم و حاال می میالی خیدین به آیهام که شبها تو خلوتم تو تنهائییتموم اون حرفها

 جفت گوش شنوا که حرفهات هریه داشتن یرین بگم و از حس شیش خود واقعی بلند برایصدا
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 سرشار شدم و حرفیده براش مهمه و با جون و دل بهشون گوش میت اهمی چرت و بمچند ه

زدم و درد و دل کردم.

 که کم اوردم ساکت شدم.نفس

 داد بای حرف به صحبتهام گوش می کرد و بی مدت موهامو نوازش مین که تو تمام اآیدین

 شد؟ تموم شد؟ی بلند کرد و بهم نگاه کرد و گفت: چیساکت شدنم سرشو کم

 گفتم: نه بازم هست.ی از رو بازوش به سمت باال بردم و نگاهش کردم و جدسرمو

.یگه کن دیف تعری؟: خوب پس چرا ساکت شدید نگام کرد و پرسسوالی

 گفتم: خسته شدم نفسم بند اومد.یم همون حالت جدبا

 خندهیر زد زیهو شد و یده. لبهاش به سمت باال کشید حرفم چشمهاش گرد و ابروهاش باال پراز

.یبیو بازوهاشو جمع کرد و منو به خودش فشار داد و گفت: قربونت برم که عج

یبم؟: من عجمن

 قشنگ.یب بهم زد و گفت: عجچشمکی

 خوشم اومد.یی جورایه بود اما فکر نکنم حرفش بد بوده باشه ی منظورش چیدم که نفهممن

 کرده بود.یر درگی سوال ذهنمو بد جوریه. یم تو سکوت موندیکم

.....یدین سرمو بلند کردم و زل زدم بهش و گفتم: آآروم
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 کرد گفت: جانم؟ی جور که طاق باز به سقف تخت نگاه مهمون

.ی دادیام تولدم بهم پی: برامن

 بهت؟ید چرخوند و نگام کرد و گفت: رسسرشو

 سرمو تکون دادم.آروم

 بهیره تا حرف داشت. اونقدر خ1000 که ی کلم با نگاهی حرف بی چشمهام زل زد بتو

...ید کلمه گفت: ببخشیکچشمهاش موندم که آخر لب باز کرد و فقط 

 باعث شده بودیب بود اما عجی چی حرفش براین ایدونم و گلوم پر بغض شد. نمید ام لرزچونه

 بشم.یر تو غم و درد اسی خوشحالین افتم. در عی حس و حال اون لحظه ام بیادکه 

 بهش و با بغضیدم رو نگاه شرمنده اش بستم و خودمو تو بغلش پنهون کردم و چسبچشمهامو

 نبود.یادش یچکسگفتم: ه

 خواستم باهاتی خواستم بهت زنگ بزنم. می. میزم تر بغلم کرد و گفت: منو ببخش عزسفت

 خواستم صداتو بشنوم اما نتونستم نشد و نخواستم.یحرف بزنم م

 ناراحت بودم، گلهی و از طرفیارم و اونجا دوم بیارم صداتو بشنوم و طاقت بنمیتونستم

یلی مدت به خاطر خودم خین حقو ندارم که ازت گله کنم تو، تو تموم این ایدونمداشتم... م

 انجامش وی و اراده یتونستم که اگه خودم بودم نمی کارها کردیلی و خی سخت گرفتیماتتصم

 کنم، که بخوام خوب بشم ویدا کرد که من جرات پی کاریتنداشتم. اما تو و اصرار و پافشار

بخوام عمل کنم.
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 از تنها موندن ، از بدبخت کردنت،یدم ترسی عمل مین از ایقتا نبودم حقی مثل تو اونقدر قومن

 آخر انتظار داشتمی. تا لحظه یدم ترسی ات تباه بشه مینده و آی با ازدواج با من زندگینکهاز ا

 بود کهی کلمه حرف تو، کافیک. فقط ی عمل گذشتیر و از خی شدیمون پشی نرو بگیتو بگ

ی لحظهی نه حتی نگفتیچی هی جا ور دلت بمونم. اما تو نگفتین بزنم و همیز پا به همه چتپش

آخر.

 گفتمی نگفتیچی هیاد. گفتم بابام با من می نگفتیچی هیشی تنها میرن میدا گفتم مامان و آبهت

 کهی حالش خرابتر از اونیخوام باهات صحبت کنه که نمیزارماگه مامانم نتونه تحمل کنه نم

 وقت خودتویچ و هی همه رو درک کردیشه. همی درک کردی نگفتیچیهست بشه بازم ه

ی. تا لحظهی دادی به خودت بها نمی دادی میت اهمیه که به بقی وقت اونقدیچ. هیدرک نکرد

 مطلقتی خبری به بینا حداقل به رفتن مامان ای تا اعتراض کنی کنیتآخر منتظر بودم تا شکا

ینکه به ای بشنویزی کدوم از ماها چیچ قرار نبود نه از من و نه از هینکه چند ماه به این ایتو

.ی من تنها بشیقرار بود کل از طرف خانواده 

ی درکت کارد به استخونم رسوند. توین که ای جوری و درک کردی نگفتیچی باز هم تو هاما

 چرایای بودم بارها به خودم لعنت فرستادم که چرا نزاشتم تو باهام بیمارستان که بیاون مدت

 و برام قابلیط کرد و شرای بود که فقط فکر کردن به تو آرومم میی. لحظه هایگفتم بمون

.یستی چرا تو کنارم نینکه خوردم از ای. اما ته ته اون لحظه ها هم حرص مرد کیتحمل م

 ازتیا حقو ندارم که ازت گله کنم ین دونم ای کردم، می دونم خودخواهی منطقم. می بمیدونم

ی تویت، اون وضعی تو بدتر بود. اما توی من بد بود برایط شرایناراحت بشم. چون هر چ

 و ازی باشم فقط عصبانی خواستم عصبانی که داشتم فقط می و روحیاون ضعف جسم

 چندان کارگر نبود ....خودم از یت که عصبانییاونجا

ی اداین اشو تو موهام فرو کرد و تکونش داد و با چونه سرمو نوازش کرد و در حچونه

 خوام وی گفت: آرامم از ته قلبم ازت معذرت میشد میدهکلماتش دستش رو بازوم هم کش
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ی تویشه بود که همی پاراگراف دوم اون شعر حق تو نبود. هر چند فکری منو ببخشیدوارمام

 تابوت.ی خودم باشه و برگشتنش توی سفر با پاین رفتن به اکنه که نید چرخیسر خودم م

 نتونستم تحملش کنم.یگه رها شد و دیکباره بغض خفه داشتم به ی. هر چید بغضم ترکیهو

 کردم.یه اش فرو کردم و گرینهسرمو تو س

 کرد اما از امروزی می کرد آرومم کنه و مدام عذرخواهی می که هول شده بود فقط سعآیدین

یین کنترل کردنش راحت نبود خود به خود پایگه اشکهام روون شده بود دیعصر که چشمه 

.یومدم

 و گفتم: من حق ناراحت شدن نداشتم. من حقیدم باال کشینیمو آروم که شدم بیه، گری کمبعد

یدا از آیا به مامانت بگم نرو یتونستم و نداشتم. من نمی خبر نذاری که ازت بخوام که منو بینوا

 ازتو ی عالیلی خیام توقع پیتونستم از اونا بمونم. من نمیی و تنهای خبریبخوام نذاره من تو ب

ین حق و نداشتم من این تونستم گله کنم. من ای کنم نمیه گریتونستم نمیداشته باشم. من حت

 کهی من بودم اونی که مجبورت کرد بری کنم چون اونیت شکایطماجازه رو نداشتم که به شرا

 من بودم.یما بازم ازت خواست و هولت داد تو هواپیستی نی تو راضینکه دونستن ایبا همه

 ناراحت بودن و نداشتم.ی اجازهمن 

 تا زبونم اللی و فرستادی و که دوست داری کسی دستی دستی بده که فکر کنیلی خآیدین

ی خبری بین کردم ای کشتمت. فکر می دستی کردم دستی چند ماه حس مین. من تو تمام ایرهبم

 نبوده.یز آمیت و عملت موفقیارودی که دووم نینهبه خاطر ا

 انجام بده نوازش کردنم و آروم حرفیتونست میدین که آی هق هقم بلند شد. تنها کاردوباره

 تونستم گله کنم وی حق ها رو داشتم و مین ای گوشم بود تا قانعم کنه که من همه یرزدن ز

 کنم و نگران باشم.یه کنم و گریتشکا
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 ازیه که بقی باشین نگران ای و مجبور نباشی کنیه بلند گری با صدای خوب بود که بتونچقدر

 کنارم بود که با سر انگشتهاشی بود که کسی و چقدر عالینن ببیب تو آسی اشکهایدند

 رفت و منی چند بار قربون صدقه ام میگفت که می کرد و با هر کلمه ایاشکهامو پاک م

 خوب.ی از حس هایشدم میزلبر

 وی عوض کردن جو موجود به شوخی برایدین که شدم از اون حال و هوا که در اومدم آآروم

.ی ازم بهت ساخته ها چند پر گوشت آوردیبا خنده گفت: اما فکر کنم دور

 بدونهینکه که باعث شد نفسم حبس بشه. اون بدون اید به شکمم کشی حرف دستین ای با اداو

 احمقانه بود کهید و شایب عجیلی که تو بطنم بود و لمس کرده بود و خی بار بچه این اولیبرا

 که رو شکممه متعلق به پدرشه.ی کردم بچه ام درک کرده دستیمن حس م

 لبخند زدم و آروم چشمهامو بستم.یار اختبی

 بهیم شدم و آرامش گرفتم و تو سکوت و سکون شب انتظارم تموم شد و چشم انتظارآروم

 خواستم کنارم بود. ی که می و باالخره اونید رسیجهنت

 مال من بود.ین ایتی تربی بیلی: خمن

 بود.یده من خری بابابزرگ برایرم: نخسونیا

ی کنه بعد ما سهمی مید الف بچه خریه تو ی ما برای خونه ی من توی بابایاست: چه جورمن

یم؟توش ندار

 حرصیشتر بلند باال برام در آورد که باعث شد بی پررو پررو دست به کمر زبونسونیا

بخورم.
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 کهیدم غارت شده رو از جلوش کنار کشی بهش رفتم و پر حرص ظرف هندونه ی غره اچشم

 و با دست چنگ بزنهیاره هجوم بیهو حرکتم باعث شد که براق بشه سمت هندونه و ینهم

 درنده که با پنجه هاشیون حیهوسط هندونه ها و دوتا پنجه هاشو فرو کنه توش و مثل 

 کنه.یکه تیکه رو همون جرو تندونه کنه هی میکه تیکهشکارشو ت

 که آبلهی شباهت به آدمی بخت برگشته نگاه کردم. بی و با اخم به هندونه یدم کشی بلندجیغ

 شده باشه نداشت.یگرفته باشه و صورتش کنده کار

 برداشتم اونقدر خوشگل بود که آدمو بهیخچال نصف قاچ بزرگ هندونه از تو یه اول که اون

 از اونی تا هندونه رو قاچ کنم اثریارم تا ظرف و چاقو رو ب4 نداخت اما تا برم یهوس م

 که انگار بایا آبله گرفته بود و سونی هندونه ین نمونده بود به جاش ایز هوس انگیهندونه 

 بود و قرمز شده بود و صورتشم بهیده قرمز کرده بود. کل لبهاش آب هندونه چکسشورنگ لبا

 بود.یفخاطر تند تند و با دست خوردن هندونه کل کث

 بهش تشر رفتم و خواستم ته هندونه ها روی و گوش تا گوش باز کرد و وقتیشش نید منو دتا

 حمله کرده بود به هندونهی جورین داد کرده بود و آخر سر هم ای پررو داد و بیبخورم بچه 

ها.

 بهش.یدم روانم پاک شده بود با داد توپدیگه

 توی که تمام قد رفتی چیعنی هندونه خورد. ید نبای جورین ایفهمی که نمی ادبی: انقدر بمن

 خواست کوفت کنه.ی میکی یدهندونه شا

 و مامان بایدین آیدم آن به خودم اومدم دیه. یگم دارم می چیفهمیدم بودم که نمی عصباونقدر

 کنن.ی ما نگاه می و دارن به دعوایستادنتعجب با فاصله ازمون ا
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یبم و ننه من غریه زدم اما با گری لبخند کجیدین دهنمو جمع کردم و رو به مامان و آسریع

 خود به خود جمع شد.یشخندم در آورد نیا که سونیباز

 کنه.یشتر و بیش بازی بهش رفتم که باعث شد کولی و چشم غره ابرگشتم

 بهش انداختمی نگاهیم حرکت کرد به سمتمون. نیدین کردم که آی حرص داشتم بهش نگاه مپر

 شده بودیب نصی که از کل هندونه بی. چشمام گرد شد اونیکنه داره با نگاه سرزنشم میدمکه د

 بازمیشد سرزنش می عدالتی بیت هم که در نهایو مورد تهاجم قرار گرفته بود من بودم و اون

م؟؟؟؟؟؟من بود

 حد؟ین تا ای انصافبی

 خم شد و پر مهر بغلش کرد و سرزنش وار بهم گفت: آرام ازتیا سونی که جلویدین آدیدن

توقع نداشتم.

 کرد که حد نداشت.یم حرصاونقدر

یه فقط یا سونیزم دوباره سرزنش گونه بهم گفت: عزیلمشه فین خواستم دهن باز کنم بگم بابا اتا

ی؟ جور رفتار کنین همی خوای خودمونم می با بچه ی؟ کنیبچه است چرا باهاش لج م

ال ناگهانبه  و تو شکمم حس کردم که باعث شد شوکه بشم وی حرکت کرم واری صورت کام

 زنده شده روی که اگه مرده یدم حرکت ترسیندهنم باز بمونه و رنگ از روم بپره. اونقدر از ا

.یترسیدم نمیدم دیم

ی به صدایل برد و تبدین رو از بیدین سرزنش وار آی بود که صدای ام چه جوریافه قنمیدونم

 شده؟ی شد و گفت: آرام حالت خوبه چینگران
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 سمت اتاقم. درو پشتییدم حرکت از جام بلند شدم و با همون بهت و ترسم دویه لحظه با یه تو

سرم بستم و قفلش کردم.

 کهی زدم به درو مبهوت به حسیه بود. نفسهام تند شده بود. تکی ارادیر کار غیه چرا نمیدونم

 بود.یب عجیلیاون لحظه داشتم فکر کردم. خ

 رفتم.ینه در جدا شدم و آروم به سمت آاز

 بهشیزی که ناراحت و نادم رو به مامان گفت: من که چیشنیدم و میدین آی پشت در صدااز

نگفتم، چرا ناراحت شد؟

ین اولین بودم اما درک کرده بودم که ایده ترسینکه ام نگاه کردم. با ایده به خود رنگ پرینه آتو

 بود که تو شکمم در حال رشد کردن بود.ینیحرکت جن

 امون بود شروع شده بود.ینده آی نگران بچه ی پدرش وقتی صدایدن که با شنی حرکتاولین

 داده بود و نسبت بهش عکسیص پدرش و تشخی درونم صدای شکل گرفته ی سلول هایعنی

العمل نشون داد؟

 زدم.ی لبخندیار اختی بستم و دستمو رو شکمم گذاشتم. بچشمهامو

.یشناخت پدرش و میده بچه نداین

 خورد به خودم اومدم.ی که به در می ضرباتی صدابا

 نداشتم. در و باز کن گلم.ی خوام منظوری حالت خوبه؟ من معذرت میزم: آرام.... عزآیدین
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 شد. خوب بود که نگرانم شده بود خوب بود که به خاطر سرزنش کردنم احساسیق عملبخندم

 کرد.ی میمونیپش

 و به سمت در رفتم.یدم به صورتم کشدستی

 چه طور شد که به محض باز کردن در ویدم احساسات تو وجودم جمع شده بود که نفهماونقدر

 خودمو اندختم تو بغلش و بغض کردم.یار اختی بیدین صورت آیدند

 دستهاشو انداخت دورمو آرومید لحظه شکه شد اما حال منو که دیه متعجب شده بود و اونم

یزی آخه من که چی بودی صداش گفت: دختر گلم تو که قویننوازشم کرد و با مهربون تر

 خوام. باشه؟ی. من معذرت می و بغض کردیبهت نگفتم که قهر کرد

 اش فرو کردم.ینه تو سیشتر جواب صورتمو بی جابه

 ازم فاصله گرفت وی هنوز ناراحتم بازوهامو گرفت و کمینکه ایال به خیزنم حرف نمید دوقتی

 درسته بخرم همه اشو خودتی هندونه یه برات یم بریا بی؟ گل دختریه چیدونیگفت: اصل م

 باشه؟یبخور

 و گفت:ید بوسیشونیمو ذوق زده پید بامزه گفته بود که باعث شد بخندم. تا لبخندمو داونقدر

 قربون خنده هات بشه. یدینآ

.یم نشستینا مامان ایش و تو هال پیم رفتدوتایی

یین؟ پای اومدی چی تو برای کردم و گفتم: راستیدین رو به آیکم بعد

 مهمون دارنینا اومدم. مامان ای چی رفت برایادم و جمع کرد و گفت: اوه اوه اصل دهنش

امشب اومدم ببرمت باال.
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ی وقتها باالم ولیشتر. منم بیره و میاد خونه اشون مرتبا مهمون میدین چند روز بعد اومدن آاین

.یین پایام استراحت کنم میا خوام برم حمام ی که میگاه

ی هر کدوم خونه یدین من و آیمونه نداشته ام می نامزدی کنم مثل دوره ی حس میی جورایه

ی قراره چینکه در مورد ای. هنوز صحبتیین پایاد اون میا باال یرم من میا و شبها یمخودمون

.یم نکردیمکار کن

یشم گفتم: االن حاضر مین تکون دادم و ازجام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم و تو همون حسری

.یمبر

 ویین حرف رو تخت نشست و سرش و انداخت پای پشت سرم راه افتاد و اومد تو اتاق. بآیدینم

.ید کشینبا پاهاش رو زم

 خواست بگه اما دودلی داشت که می مشکوک بود انگار حرفیی جورایه نگاش کردم. یکم

بود.

. سرش و بلند کرد و تو چشمهام نگاه کرد.یستادم جلوش ارفتم

 شده؟ی: طورمن

 باشه؟یزنم نشده. تو لباستو بپوش منم باهات حرف میزی: نه چآیدین

 بعد لباس بپوشم؟ی اول حرف بزنی خوای: ممن

.یره میادم بهت زل نزنم حرفام یدم میح تکون داد و گفت: نه نه ترجسری
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 لباس مناسبیه باال انداختم و رفتم سراغ کمد لباسهام تا ی زدم و شونه ایی دندون نمالبخند

 امشب انتخاب کنم.یبرا

: من شرمنده ام.آیدین

 کلمه متنفر بودم.ین تو کمد ثابت موند. از ای رو لباسهادستم

.ی داشتیاهات نبود که تو روی زندگین ایدونم تکرارش نکنم. من میشه نمی: بارها گفتم ولآیدین

 جمله رو تکرار نکن.ین نداشتم پس انقدر ای زندگیاهام اخم برگشتم و گفتم: من تو روپر

.یاد بدم میدونیم

.ید و گفت: ببخشیین سرش و انداخت پادوباره

...ید ببخشی؟ جمله ها رو تکرار نکنین انقدر ایشه به سمتش رفتم و ناراحت گفتم: مکلفه

. من ازیم من راضیغمبر به پیر. به خدا به پی خواستی که میست نی اون زندگینشرمنده ام.. ا

. منید ارزی اون انتظارها می هم خوشحالم. همه یلی و االن خیم که دارم راضیزندگ

خوشحالم.

 رو پاشیدمو و دستهاشو باال آورد و جفت دستهامو گرفت و کشید به روم پاشی مهربونلبخند

نشوندم.

یگه ماه دیه و گفت: با مستآجر خونه امون صحبت کردم. قرار شد تا ید به موهام کشدستی

 خونهی سقف تویه یر زی زن و شوهر واقعیه تا مثل یم صبر کنید بایگه ماه دیه کنه. یهتخل

.یمخودمون باش

.یستم نی االنمون ناراضیت زدم و گفتم: من از وضعلبخندی
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 ابروش و فرستاد باال.یه کرد و اخم

 داره.ی برام تازگیز. همه چیدن که تازه بهم رسیی مثل نامزدایم زدم و گفتم: تازه شدچشمکی

ی که شب منو ببریری از بابام اجازه بگیای بی تونی است. تازه تو میگه جور دیه یزهمه چ

.یم و بعدشم شام بخورینماس

ی گذره نشسته برای زد و شروع کرد به قلقلک دادنمو گفت: چه به خانم خوشم میقی عملبخند

.یدهمن نسخه چ

 شروع کردم به قهقه زدن.بلند

 چهیدن بلند خندی برده بودم که با صدایاد خودمم از ی. حتیچید خنده ام تو کل خونه پصدای

 که دوستش دارم.یدم فهمی بود اما با ناباوریبه خودمم غری داره. صدام برایحس

ییم صدا رو به سکوت تنهاین. ایچه داشتم که بارها با صدا بخندم و قهقه ام تو خونه بپدوست

 هم بود.یدین آی مستانه ی شاد و خنده ی صداینش دادم مخصوصاا که بی میحترج

.یم تا بهمون دستور بده و ما هم انجام بدیم دربست در خدمت مامان مژگان بودیدا و آمن

.یگه طرف دیه باشه ی خوب و عالیز خواست همه چی مینکه طرف ایه یشخوشحال

ین و همی نرمال و درست و حسابی زندگیه سال نداشتن یک درک کنم بعد حدود میتونستم

یت االن زندگی نشون بدیه به بقی بخواینکه ایت ماه دور بودن از خونه و زندگ4طور بعد 

.یاره چقدر به آدم فشار میعیه خوب و طبیلی و خیه عادیلیخ

 بلوز مردونش بریض تعوی دادن به بابا برایر زنگ خونه باعث شد مامان دست از گصدای

.یان مهمونا دارن میدداره و رو به هممون بگه: بچه ها آماده باش
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یه ی بود که توین. مثل ایم حس و داشتیه. هر دومون یدیم خندیز و ریم بهم نگاه کردیدا و آمن

یاره و فرمانده امون بهمون فشار میان قراره بی سرکشی مافوق برای و افسرایمسرباز خونه ا

 تایدیم همه امون خبر دار صف کشیت تو نظر افسرا خوب باشه و در نهایز خواد همه چیو م

.ید و تو دیم افسرا منظم باشیجلو

 شد و دستمو تو دستش گرفت. بهش نگاه کردم و لبخند زدم.یک قدم بهم نزدیه آیدین

 شد. همهینیم مختلف با هم وارد بی عطرهاید شدی بویهو که باز شد و مهمونا که اومدن در

ی معده ام میات باعث شد حس کنم کل محتوی چه جوریدم که نفهمیکی یرقابل تحمل بودن غ

.یرون بیادخواد از تو دهنم ب

ی ناراحت میلی نکنم چون مطمئنا مامان خی زور خودمو کنترل کردم تا جلوشون خرابکاربه

شد.

یگه دینن حبس کرده بودم. مهمونا که ازمون گذشتن تا برن بشیدن بو نکشی نفسمو براحتی

یدین دست آیاد کردم دل و روده ام قراره از دهنم در بی که حس مینتونستم تحمل کنم و در حال

 هم ازینا مبهوت صدام کرد و فکر کنم مامان ایدین آیی سمت دستشووییدمو ول کردم و دو

 اومد.یی دنبالم تا دم دستشویدین نگفت فقط آیزی چیحرکتم تعجب کردن اما کس

 توجه موندم.ی ضربه به در زد که بهش بچند

ی شدم و عق زدنم و کنترل می متمرکز مید داشتم. بایدین مهمتر از جواب دادن به آکاری

.یارم شکمم و باال بی توین وقت جنیهکردم که نکنه 

 کردم هر آن ممکنه بچه ام و از توی شده بود که حس میچیده اونقدر دل و روده ام بهم پحقیقتا

.یروندهنم تف کنم ب
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 که نگران بود بایدین زدم و باالخره در و باز کردم. آی حال به صورتم آبی که آروم شدم بکمی

ی میضی؟ مریده؟ چرا رنگت پری؟ شده؟ خوبی چیهو یزم به سمتم اومد و گفت: عزیدنمد

 دکتر؟یم بریخوا

 خواد. توی گفتم: نه خوبم دکتر نمیحال و بیرم حرف زدنش و بگی و باال آوردم تا جلودستم

.یام مهمونا منم االن میشبرو پ

ی؟ نگاهش و تو صورتم گردوند و گفت: مطمئننامطمئن

 تو صورتم کردی آرامش گرفتنش زدم و سرمو تکون دادم. مکث طوالنی برای جونی بلبخند

.یا تکون داد و گفت: باشه پس منتظرتم زود بی مطمئن شد بهترم سریو وقت

 کردم.یش اکتفا کردم و با چشم راهی لبخندبه

 نفرین آدم با ادکلن ناجورش اولین حالم بد شد اگه ای کردم که آخر کاری خدا رو شکر مفقط

 و گنده دماغهیده آدم ندینا کردن عروس ای فکر میومده رفت. مهمونا نی ازم مییبود چه آبرو

 گرفتم؟ی دهن ملت و می جلوی. اونوقت چه جوریاره خانواده شوهرش ادا در میدنکه با د

 مهمونا.یش زدم و رفتم پی صبر کردم تا حالم بهتر شد بعد به زور لبخندیکم

 شام هم موندن.ینا با اصرار و ایگه آدم بودن. دی... انقدر انقدرم نبودن که کلمشا

ال تو آشپزخونه بودیدا و آمن  مهمونا بود در حالیش پاش پیه هم ی. مامان مژگان طفلیم ک

 گاز.ی پاش پایه یراییپذ
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یک کوچی که مامان تو کاسه های مختلفی های من زوم شدم رو ترشیم رو که پهن کردسفره

 ذره خورده بودمیه از کنار هر کاسه یز ریز سر سفره ریاریمشون بینکه بود. قبل از ایختهر

 کدومشون بگذرم.یچ از هیتونستماما بازم نم

 کنه. لبهامو تو دهنمی مامان مژگان داره موشکافانه بهم نگاه میدم به خودم اومدم که دوقتی

 تا کاسه بود6-5 دورو بر بشقابم تو سفره نگاه کردم. ی ترشیک کوچیجمع کردم و به کاسه ها

که تهش و در آورده بودم.

 ممکنین خواست و ای بود که بازم دلم مین ای خوردم اما بدبختی انقدر ترشی کیدم نفهمخودم

 بارم نکرده بودن.یکه تیه از شعور مهمونا بود که ین خورده بودم و ایلی جاشم خیننبود تا هم

. منیم و جمع کردیم عظی و همه کمک کردن سفره یم بود شام و خوردیبی به هر ترتخلصه

.یاوردن که از رو سفره میلیتو آشپزخونه موندم مشغول جمع و جور کردن وسا

ی های تو آشپزخونه رفتم سراغ ترشیاد نمی مطمئن شدم کسی که جمع شد وقتیز همه چکل

.یموندهباق

ی باز کرده بود و میجارو هفتا بی که تازه در ظرف ترشیدا برداشتم سمت آیز خهمچین

.ید لحظه ترسیه کنه توش که یخواست کاسه رو خال

 بدشیشه تو ظرف خراب می و برگردونی ترشیه چه کارین رو از دستش گرفتم و گفتم: اکاسه

من.

 که نه من تو باغید دی خوردم نگاه کرد و وقتی می به من که با ولع ترشیج گیکم هم ی طفلآیدا

 ول کرد و رفت سراغ کار خودش.یستمن
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 مونده تو ظرف وی باقی و همون جور که تند تند چند تا ترشینک به دست رفتم سمت سکاسه

.ینه نبی که کسینک خوردم آماده بودم که تا تموم شد ظرف و بزارم تو سیم

ی جلویتونستم چرا نمیدونم اما نمیم نخورده بازین از ایکشیدم خودم خجالت میی جورایه

.یرمخودمو بگ

 کردم.ی و تو دهنم مزه مزه می با لذت ترشداشتم

-: چند وقتته؟

 تو حلقم و گلومو به سوزش انداخت.ید ترشش پری کرد و مزه یر تو گلوم گترشی

 بود ویستاده با فاصله ازم اینه و برگشتم سمت مامان مژگان که دست به سیدم کنان چرخسرفه

 کرد.یبا دقت نگام م

.یترسوند منو میی جورایه بود و ی جدیلی اش خیافه انکار کنم، قنمیتونستم

 از چهار ماه.یشتر بیکم زور گلومو آروم کردم و دهنم و باز کردم و آروم گفتم: به

 به سمتمیجان گشاد زد و با هیلی لبخند خیه یهو بود ی طوالنیلی که به نظرم خیه چند ثانبعد

ین ای هی؟ نگفتیچکس چرا به هیزم قربونت برم عزیاومد و دستهاش و باز کرد و گفت: اله

 سری اما نتونستم بفهمم چرا. امروز که حالت بد شد و وقتیه جوریه اخلقت یبینمچند روز م

یدین و تو و آی حامله باشیشه مگه میگفتم شک کردم. اما می داشتی بر نمیها از ترششمسفره چ

 مامانت اشاره هم نکنه.ی حتیا. ینبهمون نگ

.یدونه نمیچکی خودمو از چلونده شدن نجات دادم و گفتم: راستش مامان... هی شرمندگبا
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 کهیاد با عقل جور در مین تکون داد و گفت: ای سری از تعجب گرد شد اما بعد کمچشمهاش

 اما چرا؟یدونه نمی هم نکرده. پس کسی گذری موضوع اشاره این به ای کس حتیچچرا ه

.یرون بیختم که تو دلم بود و ریزی و چیین سرمو انداختم پاناراحت

.یومده نیش پی بگم... اما هنوز فرصت مناسبیدین به آیه خواستم قبل بقی: ممن

 اول باباش بدونهیکنی می. کار خوبیدم که من فهمید ببخشیزم نگام کرد و گفت: عزمهربون

بهتره. بگردم بچه ام چقدر ذوق زده بشه.

 و گفت: پا قدمشید مادرانه بوسیشونیمو رو لبهام اومد. پیار اختی و خوشحال بیدوار املبخندی

.یزمبراتون خوب باشه عز

 رفت.یرون و گفت و از آشپزخونه باین

 رفت، منو ازیش باباش خوب بود عمل خوب پی برایومده دلم فکر کردم که هست هنوز نتو

انتظار در آورد. پا قدمش خوبه بچه ام...

 خودم دونستم...ی ام... بچه ام... باالخره گفتم... باالخره اونو برابچه

 کلمه تو وجودم ظاهر شد.ین حس مادرانه با این پر بغض و چشمهام پر اشک شد. اولگلوم

 رو شکمم گذاشتم و نوازشش کردم. زمزمه کردم.دستمو

...یدین من و آی ام... بچه بچه

 تا بغضمو فرو بدم و چشمهام و خشک کنم.یدم کشیقی عمنفس
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 تایرون و از آشپزخونه رفتم بیدم کشیم به روسری کرد دستی که اسمم و صدا میدین آی صدابا

مهمونارو که عزم رفتن کرده بودن بدرقه کنم.

یرون کردم و قبل از همه از در آموزشگاه بی و خشک از شاگردام خداحافظی معمول جدطبق

ی باشه که حسابیاورده کنم و نی که من فکرشو میزی کردم که فقط اون چیاومدم. خدا خدا م

.یشدم میعصب

 و خداحافظ خانم معلم بچه ها هنوزمید خسته نباشی بسم ال گفتم و سرمو چرخوندم. صدایه

 و من به تکون دادن سرم اکتفا کردم.یومدم

 نشسته. نفسیرضا بابا علی نقره ا405 ی که تویدم و دیدین. آیدمش چرخوندم و باالخره دچشم

 دادم.یرونراحتم و به صورت فوت ب

 تونستم شوهرمو بهی اومده دنبالم و باالخره میدین که آی خدا رو شکر کردم که بعد عمرچقدر

 کنمی همسرم و سوار بر موتور معرفیستم نوجوون فضول نشون بدم مجبور نی دختراینا

 سوارش بشم.یخودمم لنگامو دراز کنم و با وضع ناجور

 که بهیدادم درصد احتمال میه وقت منو سوار موتورش نکرده بود اما بازم یچ هیدین چند آهر

یش از عروسی سالیه که ی خانم معلمیه ی باشه که ترک موتور سوار شدن برایدهعقلش نرس

 و خدا رو شکریست مناسب نیش میت که شوهرش دم در آموزشگاه رویه گذره و بار اولیم

 بود.یده رسذهنشعقلش کامله و به 

 براش تکون دادم که اونم دست و سرش و برام تکون داد و به سمتی لبخند خوشحال دستبا

 رفتم و سوار شدم.ینماش

ی متری سمتش که سلم کنم رخ به رخ صورتش شدم که تو چند سانتیدم در و بستم و چرختا

.ید لبم و بوسی گوشه ی کیدمصورتم بود و نفهم
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 به خودم اومدم که شاگردام وی نفسم بند اومد و وقتیه چند ثانی شوکه شده بودم که برااونقدر

 و نگاهشون بل استثنایزدن حرف می کنار هم جمع شده بودن و در گوشی کلنی که کلنیدمد

سمت ما بود.

 کردم سرزنش وار باشه اما بدتری می که سعی آرومی لبمو به دندون گرفتم و با صدای گوشه

 بود؟ی چه کارین... ایدین نرم و پر نوازشه گفتم: آیادی و تا حد زیف لطیلی کردم خیحس م

 کنن.یشاگردام دارن نگاه م

 خدا همی حللی زنمیه؟ ابروشو انداخت باال و گفت: نگاه کنن مگه چیه زد و ی سرخوشلبخند

 کنم. در ضمنی منم دارم استفاده مید محبت به همسرتون استفاده کنی برایگفته از هر فرصت

دلمم برات تنگ شده بود.

 ناز و نوازشمی االن کلین انگار همیی جورایه کردم. یدا پیفی گرم شد و حس مطبوع و لطدلم

کرده بود.

.یافت رو لبم اومد و گفتم: باشه حاال راه بی لبخند مهربونیار اختبی

 دنبالم؟ی شد که اومدی چی گفتم: راستیم که رفتیکم

 خواد؟ی میل بهم کرد و با لبخند گفت: اومدن دنبال خانمم دلی نگاهنیم

. گفتم که هم دلم براتی کنی می گفت: خوب حاال چرا اون جورید باال رفته امو دی ابرووقتی

...ینکه هم ایم دعوتینا پژمان ایتنگ شده بود هم امشب خونه 
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یه ی حسیه ی چرا ولیدونم گفت: نمیین با تن پای متفکر و جدی صدایه مکث کرد و با کمی

 امایه چه حس و صدائین ایدونم دنبالم. نمیای بید بای کلیگه گوشمه که بهم می از تو توییصدا

.یام که بیکنه که هست وادارم میهر چ

 ویابون کنار خید و کشین هول شد و تند ماشیهو من ین که تموم شد برگشت سمتم و با دحرفش

 نزدم؟ بازی من که حرف بدی؟ کنی میه سمتم و گفت: آرامم چرا گریدنگه داشتو کامل چرخ

 شده نفسم؟یچ

 دستم و بلند کنم و پاکشون کنمینکه شده. قبل از ای بودم که اشکهام جاریده خودمم نفهماصل

 تو بغلش و نوازشم کرد و مهربونید آورد و اشکهامو پاک کرد و منو کشیش دستش و پیدینآ

 چند وقته انقدرین درک کنم که چرا ایتونم تو؟ اصل نمی کنی می جورینگفت: چرا با خودت ا

 نگفتم.ی بدیز بار و مطمئنم چیه ین. اشدیحساس 

یه که ی و زدی اما حرفی نگفتی بدیز و تو همون حال گفتم: چیدم باال کشینیمو اش بینه ستو

روز خودم بهت گفته بودم.

 و گفت: کدوم حرف؟ید استفهام ابروهاش و تو هم کشبا

 بهتیمارستان بار که اومدم بیه ی ماه خواب بود5 که یمون زدم و گفتم: بعد عروسی کجلبخند

 وقتیچ چرا شوهرت هی کردی اگه عروسیگن کنن و بهم می می کنجکاویلیگفتم دخترا خ

 دم آموزشگاهیای تا مدتها بید بای خوب شدی. اون روز بهت گله کردم و گفتم "وقتیاددنبالت نم

یی کردم حرفهای وقت فکر نمیچ ناخودآگاهت ثبت شده. هیر اون حرفم تو ضمنگاریدنبالم". ا

 بمونه.یادت یزنمکه اون موقع بهت م

یلی که باشم حرفات خی بهم زد و شوخ گفت: قربونت برم نفسم. من تو هر حالتی مهربونلبخند

برام مهمه.
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 کهی خوابهام از روزی شد و با تأمل آرومتر ادامه داد: اون موقع که خواب بودم توی جدکمی

 کردمتی که چه از دور فقط نظاره میی دوباره برام مرور شد. تو، صدات، روزهایدمتو رو د

 کردم و بهتی که بهت فکر میی که در موردت کنجکاو شده بودم و چه روزهاییچه روزها

 لحظات، تکین ای که مجبور شدم تو رو از خودم دور کنم همه یحس داشتم و چه اون زمان

 بود. حضور تویداریم بیی که با تو بودم الالیی شد. روزهای هاش برام دوباره طیهتک ثان

ی و فکر کردن بهتم آرامشی آروم بشه. تو برام زمزمه گر و نوازشگر بودیمباعث شد زندگ

بود برام.

 بهش زدم و لبمو گاز گرفتم تا دوباره بغض نکنم. چقدر لوس شده بودم و حساس.ی کجلبخند

 شد و باال رفت و مظلومیک ابروهام بهم نزدی؟ نگام کرد و گفت: بازم بغض دارشیطون

 آره تکون دادم.ی به نشونه یسر

 که انگار دلش غش رفته باشه دوباره محکم بغلم کرد و گفت:ی زد و به حالتیضی عرلبخند

. حاال من هستم کهی کنیه تونه گری می بغض کنیتونی نکن میت خودتو اذیزماشکال نداره عز

ی می کنی خودتو قویست الزم نیگه من هستم که اشکهات و پاک کنم. دیبغلت کنم تا آروم ش

 خودم. حاالی حتیه بقیه تکی برای بشی ستونیزارم نمیگه. دی کنیه من تکهای به شونه یتون

ی. از االن تا هر وقت که بخوایهات دلتنگی ات و گوش بشم برایه تکیوقتشه که شونه بشم برا

.ی گله کنیز و از همه چی و غر بزنی کنیه گری، بغض کنی تونیم

ی حس آرامشین بهش تا باور کنم ایدم و مثل گربه صورتمو مالیدم اش کشینه تو سیقی عمنفس

و که االن دارم.

 خونه.یم و رفتیم راه افتادیم بعد که هر دو آروم شدیکم

.یشدم حاضر مید که حاضر بود من بایدین ما چون آی خونه یم راست رفتیه
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 همینا و افروز اینا. مامان مژگان ایم مونده بودیدین زودتر رفته بودن و فقط من و آینا امامان

دعوت بودن.

یش. تند آرایرون گرفتم و اومدم بی ایقه دق10 دوش یه حوله امو برداشتم و رفتم تو حموم و تند

 فر هم بشه.یشه خودش خشک می زدم و گذاشتم تا وقتیرا کتیس خیسکردم و موهامم خ

 بود.یدن دیزیون تو هال مشغول تلوآیدین

 زدن کل کمدمویپ و به قصد تیدمش کردم و پوشیدا لباس مناسب پیه سرعت ممکن ین آخربا

 همی روسریه و با یدم و پوشیافتم که کمتر ساده باشه رو یی مانتویه رو کردم و باالخره یروز

ستش کردم.

 در ظاهر شد.ی جلویدین که آیارم کفش پاشنه دارامو در بخواستم

: آرام جان تموم نشد؟آیدین

.یگه دیام چرا تموم شد االن می و هول گفتم: وایستادم صداش به خودم اومدم. صاف ابا

یلی رو خیکها کین درست کردم و پژمانم ای شکلتی فنجونیک کی افتاد که شب قبل کلیادم یهو

دوست داره.

.ی کنیدا منو پیهای از تو کمد اون کفش پاشه بلند مخملیشه میزم تند گفتم: عزیدین به آرو

ینا پژمان ای من برم برای کنیدا پینو زدم و گفتم: تا تو ایی باال لبخند دندون نماید که پرابروش

. باشه؟یستیم هم نی بردارم دوست دارن دست خالی فنجونیکک

.یید تکون دادم و منتظر تای سرو
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 زدم و رفتم جلو و رو پنجه پام بلند شدم و تندیض لبخند عریه باالخره سرش و تکون داد وقتی

.یرون گفتم و از اتاق اومدم بی مرسیه گونه اش نشوندم و ی رویبوسه ا

 که ازیدین آی کردم به نق زدنهای ظرف جادار و در دار محکم کشتم و سعیه دنبال ینتا کابتو

 منیکه تو تارین. ایست: "بابا نیگفت کفش من شروع شد و مدام می بعد از جستجویه ثان2

 توجه باشم.ی ته لباسها گم شده" بیاهه. کفشه سیبینم نمیزیچ

 و درش و محکم بستم.یدم رو توش چیکها کردن ظرف مناسب با دقت دونه دونه کیدا از پبعد

 کرده.یدا قطع شد حتماا کفش و پیدین غر زدن آیخداروشکر صدا

یدین و حق به جانب گفتم: آیستادم زود رفتم کنار در ایاوردن و کم نیضه نبودن عری خالبرای

 ها.یشه میرمون گلم دیای؟ پس چرا نمیزم عزی کنی کار میجان چ

 کردم و غر غر کنان به سمت اتاق رفتم.ی منتظر موندم نه جواب داد و نه اومد. پوفی چهر

. بابا کفشهی کنی کن، نگفتم تخت و جابه جا کن که انقدر معطل میدا کفش پیه: خوبه گفتم من

 ته کمد کنار....یقااهمون جاست دق

 دست ساز خودمی کادو شده یی مقوای به جعبه یره مبهوت خیستاده و ایدین اتاق که شدم آوارد

.یدمبا در باز د

 موندم بهیره رفت تو چشمهام و خیم جون و انرژی بند اومد کلمات و گم کردم. همه نفسم

 اوضاع از چه قراره.یاره کرد سر در بی می جعبه و سعی زوم شده بود تویج که گیدینیآ

 بلند فکر کنه.ی داد با صدایح ترجید نفهمیزی که چیقه چند دقبعد
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 همه اشون دوینا... اینا اما ایشه نه؟ من درست سرم نمین تست باردارین؟؟؟ ... چینا: اآیدین

خط دارن....

 دستم رو شکمم به صورت محافظیار اختی که بی شد به منیره سرشو بلند کرد و خباالخره

 رویت من و دست رو شکمم در حال گردش بود و در نهاینقرار گرفت. نگاهش متعجبش ب

شکمم ثابت موند.

....ی گفت: تو چاق شدی حالت خبربه

 مکث کرد.کمی

.....ی خوری میاد-: غذا ز

 هم مکث کرد.باز

...ی کنی... بغض می کنی میه... گری-: حساس شد

 کرد.ی می و به منم اطلع رسانیچسبوند و داشت بهم مپازل

ال هی و بلند کرد و تو چشمهام نگاه کرد مثل انسانهاسرش ی نمیه وقت گریچ گنگ گفت: قب

.یکرد

.ی گفت: تو حامله ای نگاهم کرد و انگار تازه کشف کرده باشه خبریره خیره مبهوت خیکم

 لبخندمین زدم و همی لبخندیار اختی بودنش جالب و بامزه بود که بیج و گیانش لحن باونقدر

 زد و جعبه رو تو هوا ول کرد و با دو قدمی از شادی نعره ایه یهو جواب مثبتم شد ینشونه 
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 بغلم کرد و بلندم کرد و چند دور چرخوندم که حس کردم دوباره دل وینبه سمتم اومد و همچ

 باال.یاد داره مامروده 

 کنم.ی نکن االن بچه رو تف میدین وحشت گفتم: آپر

ین بزارم رو زمینکه لحظه با حرفم هنگ کرد همون جور وسط چرخش نگه داشت و بدون ایه

مات شد بهم.

 ویین گذاشتم پایع سریگم می چید حالت عق زدن بهم دست داد تازه به خودش اومد و فهموقتی

 کردن.ی سره شروع کرد به عذرخواهیه

 جز همون عق ها نبود اما همونم نگرانش کرده بود.ی چند دگرگونهر

یه یشم زده شدم دارم بابا میجان به خدا اصل حواسم نبود. ذوق زده شدم هید ببخشی: واآیدین

 داشتهیغو جیغ قرمز جی بچه یه تو شکمته که قراره به من بگه بابا. قراره یکموجود کوچ

.یم که نزاره شبها بخوابیمباش

. اونقدر گفت و گفت تا کامل زانوهاشو رویین پایشد خم میکم یگفت که می هر کلمه اناخوداگاه

 شکمم و دستهاش و گذاشت دو طرف شکمم انگار که صورتی گذاشت و خم شد جلوینزم

بچه رو قاب گرفته باشه.

 به مامانت ساخته که چاق شده نگویم شکمم گفت: من همش فکر کردم دوری توی به بچهرو

یهاش تنها نبوده و من چقدر نگران تنهائیادم. پس زیتنها نبوده و تو کوچولو تو شکمش بود

 بودی. نامردیشد میشتر بی به زندگیدم کوچولو مثل تو کنارم بود تا امیهبودم. کاش منم اونجا 

 و من تنها.ید با هم بوددوتاکه شما 
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 چشمهاش و باال آورد گفتم: اگه اجازهی دادم و آروم با دست زدم تو سرش و وقتین چینیم ببه

 من تنها بودمیشترشو. بعدم بی هر دومونو کنارت داشته باشیتونستی میام باهات بیداده بود

ید شما مردا حامله بشیده. در ضمن شرمنده که خدا اجازه نمیدم که فهمیست نیادیمدت ز

.ی خودت داشته باشیش کوچولو پیه ی تونستیوگرنه تو هم م

 روش نشوند وی از حرفهام زد و بعد دوباره رو به شکمم شد و بوسه ای سرخوشی خنده تک

 چند وقتشه؟یزم،گفت: عز

ی که گفت نه برایزمی عزین ابرومو بردم باال. ایه دادم و ین دوباره چینیم و به بیدم ورچلب

یزارم میه من دارم مایکنم شکمم بود. من دارم حملش می توی اون کوچولویمن بلکه برا

.یزم شد عزیدههنوز فنقل از راه نرس

 براش نازک کردمی نگام کرد پشت چشمی و که ندادم دوباره سرش و بلند کرد و سوالجوابش

.یگه سمت دیهو ماهرانه چشمهامو کشوندم 

.یک نزدیلی جلوم، خیستاد جاش بلند شد و صاف ااز

 کمرمو گرفت و نوازش کرد و تو همون حال تو صورتمیگه دست شکمم و با دست دیه با

آنچنان زل زد که به ناچار مجبور شدم تو چشمهاش نگاه کنم.

 ... بچه امون چند وقتشه؟یم: آرامم، زندگایدین

 کلمات.ین داشت ای باعث شد لبخند بزنم. حس خوبیم و زندگآرامم

 ماست.ی: عمرش قد دورمن

 جالب گفت: آره؟؟؟؟یلی خیز چیه با حس کشف یرانه و غافلگید باال پرابروهاش
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 کنم حسی کنه. االن که منم بهش فکر می داره به همون شب پروازش فکر میدونستم مدقیقاا

 پرشور بود.ین کنم چه خوب بدرقش کردم همچیم

: آره....من

 و گفت: قربونت بشم من کهید تو بغلش و سفت فشارم داد و موهامو بوسیدم هوا کشبی

.ی بهم دادیمو زندگی بهانه هاینقشنگتر

 تونهی عشق میه مادر و یه همسر، یه زن، یه که ی خوبی حس های من سرشار شدم از همهو

داشته باشه.

 و اصل بهید خریرینی شی کلیدا بدید مثل ندیدین آیم شدینا السا ای خونهی باالخره راهوقتی

 خونهیدیم هم که رسی نکرد و وقتی آوردم توجهیک همه کین من که بابا من ایدنای کشیغج

.یشم بلند اعلم کرد که: مبارکم باشه دارم بابا میاشون از همون دم در با صدا

اال همه چند ثانیهویی اونقدر  هنگ کامل بودن تا باالخره مغزهاشون جواب داد کهیه گفت که او

 نه از جمع ها نه اونایدم بود و دوماا من تا بناگوش سرخ شدم و خجالت کشیمنظور حرفش چ

.یدم خجالت کشیدین خودم و آی بودن فقط از بابایچندان مهم نبودن جوونا که خود

اکرنا میزه حامله شدن زنت انقدر افتخار آمآخه  اعلمش. بابا زشته بدهی برایکنی که تو بوق و 

.یا حیپسر انقدر ب

 که به بابام بگم: باباجونیشد احد بوق اما من شخصاا روم نمی یه نظریا باشه ی امل بازشاید

من شوهر کردم، حامله شدم.

 کهین وقت کردی گفتن: شما کیدین شعور بلند بلند رو به آی بید پژمان و سعین که امخصوصاا

.یدین بهمون میحاال خبر حاملگ
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 زد و گفت: از فرصتها خوب استفادهیدین آی به پهلوی سقلمه اید ماهمه سع4 یدن فهمی وقتو

....ی مگه نه؟ مردیکرد

 کهید نبود بگه شما فضولیکی نداشت. اصل یفی من خجالت زده شدم که توصی به حدیعنی

یارید؟ به رومون بید بایم نکردیا یم. ما از فرصت استفاده کردیپرسیدم

 بود که من هنوز خودمو بهین خجالت بکشم ایشد حرفها باعث مین اینکه ایل از دالیکی شاید

ی چون هنوز مزه ید. شایدیدم باباش رفته نمی که ازدواج کرده و از خونه یعنوان دختر

 بودم.یدهمستقل شدن و نچش

 گفتن و خوشحال شدن ویک تبری و بچه ها کلیدم خجالت کشی که بود من اونشب کلی چهر

 افتاد و السا بغض کرد و افروزیه و مامانم به گریدن و پر مهر بوسیشونیمباباها هر کدوم پ

 قراره همیاد بیا که قراره بدنی بچه این کرد که ای رو قانع میابدبختم تا چند ساعت داشت سون

 اگهی وجود نداشته باشه و حتیگه که اونو تو استخر غرقش کنه تا دیست نیازی و نبشه یشباز

 از اون بچه دوست دارن.یشتر رو بیااونم باشه هنوزم همه سون

 جفت پا بره تو شکمم.یاد وقت نیه یا که سونیبودم مراقب مید من مرتبا باو

 از چنگالش حفظ کنم.ید کودک. شوهرم و بچه امو باین که من دارم از دست ایه بدبختیعنی

 و در آخرم بهش متذکر شد که اگرم بچه داریدش بوسی بغلش کرد و کلیدین آی وقتیتم نهادر

یا اقدام به قتل فرزند بدنیلت تخیخیال فنچول قانع شد که بی عشق عموشه بچه یا بازم سونیمبش

 من بشه.ی یومدهن

.یدیم لبخند میه کردم رو لب هر آدم ی به هر جا که نگاه ماونشب
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 بود از سر آرامش.ی لبخندید پدرامون شای داشت. برای مختلفی لبخند معانین او

 بچه هاشون.یری عاقبت به خی برای مادرامون لبخندبرای

 و سلمت.یکجا که دوستشون داره یی آدم های بود از جمع شدن همه ی سرخوشید شایدا آلبخند

 داشته باشه.یتونه مرد میه که ی خوبی سرشار بود از حس هایدین آلبخند

 بودن و همه نرمال. لبخندها،ی و معمولی کردم همه عادی کل خونه و آدمها که نگاه مبه

 وی عادیزهای چین اما همی پا افتاده و عادیش بودن، پی ها همه معمولیصحبتها، شوخ

 وی لحظات عادین داشتن همی سراسر آرامش بود. مدتها بود که آرزویکی من یروزمره برا

 کردم.ی بغض میار اختی بیدنش با دردنشداشتم و االن با حس ک

.یدی منو دینکه ممنون از اخدایا

.یدی صدامو شنینکه از اممنون

.ی روشن نگه داشتیشه که تو دلم بود و همیدی اون کورسو نور امینکه از اممنون

.یدی بخشی عادی زندگیه بهمون ینکه از اممنون

 شکرت.خدایا

 از خواب بودنشینان اطمی بار آخر پسرمو آروم تو بغلم مثل گهواره تکون دادم و و برابرای

 زدم و آروم و نرم خوابوندمش روی نخورد لبخند خوشحالی تکونی بار صداش کردم وقتیک

تختش.
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 آرومهیدم دی تابش دادم و وقتیکم کوچولو تاب خورد. خودمم یه خورد و ی تکون کمتخت

یره رو تخت. رو آرنجم بلند شدم و خیدم عقب عقب رفتم و دراز کشین پاورچینآرومه پاورچ

 دستش باال اومد و رو صورتشی نگاش کردم وقتیکم بود. یده که طاق باز خوابیدینیشدم به آ

 و باالخره با آرامش تو جامیدم کشی تو جاش خورد نفس راحتی تکوننیمچه یه شد و یدهکش

دراز شدم.

 تو بغلش و بازوهاش دورمویدم دورم حلقه شد و کشیدین آی چشمهام و ببندم که دستاخواستم

گرفت.

یشی؟ میره خوابم بهم خی گفت: تو هنوز وقتآروم

 تا مدتهاید خوابی که نکنه وقتیشدم نگران می به دندون گرفتم. دست خودم نبود هنوزم گاهلبمو

 نشه.یدارب

.یزم صورتش و تو موهام فرو کرد و گفت: بخواب قربونت بشم، نگران نباش عزآروم

.یست تو بدنش فرو کردم و زمزمه وار گفتم: دست خودم نصورتمو

 حرکتیه به پسرم بندازم که با ی. خواستم بچرخم و دوباره نگاهید و بوسیشونیم حرف پبی

 شد نوبت منه.یدارمانع چرخشم شد و گفت: بخواب گلم آران مثل خودت آرومه، اگه ب

.ی و آروم گفتم: مرسیدم کشی راحتنفس

 که آرزوشو دارمی که کاریم آموزشگاهم. هنوزم دنبال فرصتی هنوز همون معلم ساده من

انجام بدم.

757



goldjar.blogfa.com

 کنه هنوزمی بازی فوتبال مطرحیم بتونه تو تی روزیه ید تا شاینه کماکان مشغول تمرآرمین

 تر و آرومتر شده.ی بهتر و منطقیلی اما خیکنه می قاطیگاه

یک با بچه شریشونو خلوت وتنهائیاد و پژمان مثل دوتا مرغ عشقن که تا مدتها دلشون نمالسا

بشن.

 خواد پسرمو تو استخری نمیگه منم هنوز کارگره. دی البته طلسمهایده حرص می گاهسونیا

 دوستش داره.یلیغرق کنه االن خ

 ساخته.ی ازش خانمی زندگی های سختیست کم حرف نی دختر بچه یه یگه دآیدا

ی و برایشتری تنها شدن خونه اشون خلوت شده و اونا زمان بیی جورایه و بابام مامان

 مامانم جونش به جون نوه هاشه ویی جورایهاستراحت دارن البته اگه نوه ها و بچه ها بزارن. 

.ینه ببید اما نوه ها رو هر روز بایگه نمیزی چینهبابام ماها رو نب

 بود که با تموم وجود حسش کردمی عروسین بهتره بگم اولید باالخره عروس شد و شامینا

یارم هم از غذاها لذت بردم چون همون شب وی و شاد بودم و کلیارچون تو تمام لحظاتش هوش

 کردم.ی غذاها افتاده بود و هوسشونو میبه همه 

ی دخترم در حال سپرین کرد و ای دکتر شراره هم باالخره زبون باز کرد و خواستگارآقای

.یهکردن دوران خوش نامزد

 و داره، منو داره و پسرمونو.یگریش باشگاهش و داره، مربآیدینم

 و پرپشت و صافشی وحشی داره موهای و گرمی آرومیعت اسمش طبی آران پسرم مثل معنو

 خوش اخلقه ویلی حال خین و سردش و از من به ارث برده و در عیو از پدرش و نگاه جد

 خوش قدمه.یقتاا کرده و حقی ما رو روشن و نورانیبه واقع زندگ
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 نباشهی خبریجانی و اتفاقات هی آنچنانیزهای توش از سورپراید ساده بوده باشه شایم زندگشاید

 ندارم که برآوردهیی تونم بگم در حال حاضر آرزوی میم چهارم زندگیاما من، آرام تو دهه 

 کامله، آروم، ساده اما فوق العاده.یمنشده باشه و از نظر خودم زندگ

 داشتن وی معمولی برم از زندگی بودنم لذت می و از حس عادیشینم گوشه میه گاهی

.یشم می سرشار از خوشیمروزمرگ

یست نی دارم که براش حرف بزنم هم انتظاری کنم هم گوشیه و دارم که بهش تکی هم کساالن

 معرکه است.ینکه بخوام بکشم هم به شدت نرمالم و ا

 مادرم.یک همسر و یک زن، یک دخترم یه حس کنم میتونم

 همیزایی چیه بوده از چندتاشون با شتاب گذشتم و از رو ی طوالنیم از مراحل زندگیلی خشاید

 بخشه و من شاکرم.یت خوب و رضایلی خیجشجهش کردم اما نت

 حال شادمین و در عی ساده و معمولی زندگین به ای همه انتظار و سختین کنم ای فکر مگاهی

.ید ارزیم

 شکرت.خدایا

 تو قلب پرندهقلب

یر اما پوست شپوستت

 تن و رها کنزندون

یر پرنده پر بگای

 ور جنگل تن سبزاون

 دشت سر به دامنپشت

یک تاری ور روزااون

 روشنی شباین اپشت

 باور بودنبرای

ید باشه شاید باجایی

 لمس تن عشقبرای
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ید باشه باید باکسی

یاتو سر خستگکه

یره بگینه سی روبه

 هاتی دلواپسبرای

یره بمیت سادگواسه

 تو قلب پرندهقلب

یر اما پوست شپوستت

 تن و رها کنزندون

یر پرنده پر بگای

یمی قدیی تنهاحرف

 سوزهینه تلخ و ساما

 حرفین و آخراولین

 هر روز و هنوزهحرف

 راههیه ید شاتنهایی

یت نهای تا براهیه

 تکراریشه همی قصه

 و هجرت و هجرتهجرت

 راه که همراهین تو ااما

یست هجوم خار و خس نجز

ید باشه شاید شاکسی

یست که دستاش قفس نکسی

 تو قلب پرندهقلب

یر اما پوست شپوستت

 تن و رها کنزندون

یر پرنده پر بگای

 )یان( پا

یی رضاآرام

9/03/93

 ساختتاریخ

3/1/95
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