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  فصل اول 
  

داشتم نقـشه اي رو کـه بـراي یـه سـاختمون         . تو دفتر پدرم، تو شرکت بودم که موبایلم زنگ زد         . صبح بود ساعت حدود یازده    
  .ب دادمازش عذر خواهی کردم و تلفن رو جوا. کشیده و طراحی کرده بودم به پدرم نشون می دادم

  .ـ بله، بفرمائین
  !بابام تِرِکید... برس که ! نیما ـ الو سیاوش

  » آروم تو تلفن گفتم « 
  .رو چک می کنیم» فن ها « داریم با پدرم . نیما االن وقت ندارم، نیم ساعت دیگه بهتت زنگ می زن

  !دارین با بابات زن ها رو چک می کنین؟! نیما ـ صدات درست نمی آد
  !زن نه ، فن! اـ خفه شی نیم
  !بابام تِرِکید... می گم ! باباي کچلت رو... نیما ـ ول کن 

  ».موبایلم درست خط نمی داد! صداشم یه جور دیگه بود و هی قطع و وصل می شد! دیدم انگار داره جدي حرف می زنه« 
  !ـ داري شوخی می کنی؟ بابام تِرِکید یعنی چه؟

  !کري مگه؟! آپاندیس ش ترکیدمی گم ! نیما ـ مگه بابام کپسول گازه؟
  !ـ بابا این موبایل وامونده تو نقطه ي کوره

  !نیما ـ برنامه ي چی چی ت جوره؟
  !بذار برم تو اون یکی اتاق ببینم چی می گی...! ـ اِه 

  !این چرت و پرتا چیه می گی؟! نیما ـ بري تو اجاق واسه چی؟
  پدرم ـ چی شده سسیاوش؟ کیه پاي تلفن؟

  ! گه آپاندیس باباش ترکیدهمی. ـ نیماس 
  !اآلن کجاست؟ حالش چطوره؟! پدرم ـ آپاندیس ذکاوت ترکیده؟

  .بذارین برم اون اتاق. ـ اینجا موبایل خط نمی ده
  »پدرم دنبالم اومد اون اتاق « 

  !نیما، نیما! ـ الو
  »داشت با آه و ناله، مثال گریه می کرد « 

  !رت برم باباي خوبمنیما ـ الهی قربون اون آپاندیس پاره و پو
  !صدات درست نمی رسه به من! درست حرف بزن ببینم بابات چی شده! چی شده نیما؟! ـ الو

می گم بیرون بودم، زینت خانم از خونه زنگ زد و گفت برس که آپاندیس بابـات ترکیـد و اورژانـس بـردش     ! نیما ـ هیچی بابا 
  !بیمارستان

  ـ کدوم بیمارستان؟
  !ن چطوره؟پدرم ـ بپرس حالش اآل

  مامانت کجاس؟ کدوم بیمارستان بردنش؟! ـ حالش اآلن چطوره؟



  !بیمارستانش انگار یه خرده بهتر شده! نیما ـ حالش آالن بیمارستان سیما ایناس
  !ـ چی؟

  .یعنی می گم حالش انگار یه خرده بهتر شده ، بردنش بیمارستان سیما اینا! نیما ـ حواسم پرته بابا
  !ـ سیماي ما؟

  !خب سیماي شما دیگه! سیماي جمهوري اسالمی! ـ نخیرنیما 
  »بعد آروم با حالت گریه گفت « 

  !ـ الهی قربون سیماي شما برم که چقدر نازه
  !ـ چی گفتی؟

  !نیما ـ می گم الهی قربون بابام برم که چقدر نازه
  !فهمیدم چی گفتی! ـ زهر مار
  !شو بیا دیگهمی گم پا! حاال که وقت این حرفا نیس...! نیما ـ اِه 

  !ـ مامانت کجاس؟
  !اونم با بابام رفته بیمارستان دیگه! خب معلومه کجاس دیگه! نیما ـ با دست پسراي سابقش رفته تریا

  !ـ خب حاال تو کجایی؟
  .دارم می رم بیمارستان! نیما ـ تو ماشینم

  !ـ خب من چیکار کنم اآلن؟
فن رو بگیر و یه پولی بده به مرده شورا که بابامو خوب بـشورن و دم قبـر   نیما ـ تو بپر بهشت زهرا یه قبر بخر و فیش کفن و د 

  !کنه رو هم ببین که ما رسیدیم معطل نشیم
  !ـ چی؟

  !مگه خواهرت دکتر اونجا نیس؟! می گم بلند شو بیا بیمارستان! نیما ـ چی  و مرض
  .ـ خب چرا

  !حاال هی بگو چی!  کنن و هواش رو داشته باشننیما ـ خبرت بلند شو بیا یه پارتی بازي بکن، بابامو خوب عمل
  !ـ اومدم بابا، اومدم

جریان رو به بابام گفتم و تند راه افتادم طرف بیمارستانی کـه سـیما، خـواهرم    ! هم ناراحت شده بودم و هم خنده م گرفته بود         « 
ـ  . تا پیاده شدم، دیدم نیمام رسید. یه ربع بعد رسیدم  . اونجا کار می کرد    یم تـو بیمارسـتان و رفتـیم جلـوي قـسمت      دوتـایی رفت

هفت هشت ده نفر جلوش واستاده بودن و هی از مسئول ش که یه دختر جـووون بـود، سـوال     . پذیرش خیلی شلوغ بود   . پذیرش
و یه دقیقه بـا تلفـن صـحبت    » پیجینگ « دختر بیچاره م که یه دستش به گوشی تلفن بود و یه دستش به میکروفن             . می کردن 

 دقیقه، یه دکتر و پرستار و یا مامور تاسیسات رو پیج می کردو وسطش دو تا جمله جواب ارباب رجوع رو می داد،               می کرد و یه   
  !مردمم بهش اَمون نمی دادن و مرتب ازش سوال می کردن! پاك گیج و کالفه شده بود

میشه نگاه کنین ببینین هنوز اینجاس . اسمش ثریا عبادیه! گویا مسموم شده. ارباب رجوع ـ ببخشین خانم، همسر من اومده اینجا 
  یا رفته؟



مسئول پذیرش تا می اومد جواب بده، تلفن زنگ  می زد و یه لحظه با تلفن صحبت می کرد و بعد باید با بلند گو یـه نفـر رو                    « 
  «. به پیج می کرد

  .مسئول پذیرش ـ دکتر بهرامی اورژانس ـ دکتر بهرامی اورژانس
  !ترو خدا کار ما رو زودتر راه بندازین! ، یه مریض بد حال داریمارباب رجوع ـ خانم ببخشین

  .خودتون پرش کنین! که ندارمصد تا دستم ! مسئول پذیرش ـ اقامن یه نفرم
  !ارباب رجوع ت خانم ما زودتر اومدیم، مریض مام بد حاله

  !مسئول پذیرش ـ اجازه بدین قبل از شمام هستن
  »  داد و دوباره میکروفن رو ور داشت و گفت تلفن دوباره زنگ زد و مسئول جوا« 

  .ccuدکتر ابراهیمی ... ـ دکتر ابراهیمی 
  !ارباب رجوع ـ خانم یک کاغذ به من بدین برم مریضم رو مرخص کنم آخه

  !مسئول پدیرش ـ کاغذ چی بدم آخه؟
کاغـذ کاغـذه   !  هـس A4س، کاغذ یه خط هس، دو خط هس، شطرنجی ه! نیما ـ خانم هر چی جلو دست تونه بدین بهش دیگه 

  !دیگه
  !مسئول پذیرش ـ بله؟

  »! آروم زدم تو پهلوي نیما« 
  ارباب رجوع ـ خانم ببخشین مریضی بنام ترابی اینجا دارین؟

  !سه ربعه اینجا معطلیم و شما نرسیده می رین جلو! ناسالمتی مام آدمیم ها! ارباب رجوع دیگه ـ چه خبره آقا؟
  !ناسالمتی مریضم هستم!  اومدم و بیشتر سر پا واستادمـ منکه از هر دو تون زودتر

  !ـ شما که پشت سر من بودین
یکی یکـی  ! اصال همینجور که هستین صف بکشین! مسئول پذیرش ـ شماها هر چی بیشتر شلوغ کنین دیرتر کارتون راه می افته 

  !که نوبت تونه، بیاي جلو و سوال کنین
  »نیما گفت ولوله افتاد بین ارباب رجوع ها که « 

  ! یه دونه اي که صف نداره! من یه دونه اي م. ـ ببخشید سر کار خانم
  »مسئول پذیرش که خنده شم گرفته بود، گفت ! دوباره زدم تو پهلوش« 

  !ـ شمام بفرمائین تو صف
  !بروي دیده! نیما ـ چشم

  » گوشه، ساکت واستاده بود گفت من و نیما رفتیم تو صف که خانم مسئول پذیرش به یه مرد که خیلی وقت بود یه« 
  اسم؟. من حواسم هس. ـ شما خیلی وقته اینجا واستادین

  »یارو که لهجه ي ترکی داشت، گفت « 
  !ـ گادره

  مسئول پذیرش ـ گادره؟
  .گادره! ـ گادره نه بابا



  گادره، درسته؟! مسئول ـ بنده م که همینو گفتم
  !ادري قادريق» یه دفعه همه ي ارباب رجوع ها با هم گفتن « 

  !قادري! ـ قادري 
  »ـ مسئول پذیرش گه تازه متوجه ي لهجه ي یارو شده بود، شروع کرد تو دفتر دنبال اسم قادري گشتن و یه خرده بعد گفت 

  .نادري داریم، قادري نداریم! ـ یه همچین اسمی نداریم اینجا
  !قادري ـ ببینم

رش که اگه مردم نگرفته بودنش، می افتـاد اون طـرف رو کلـه ي خـانم     اینو گفت و همچین دوال شد رو پیشخون مسئول پذی      « 
  »! مسئول پذیرش

  !اگه اسم تون بود که خودم بهتون می گفتم! این دفترو من باید ببینم نه شما! چه خبرتونه؟! مسئول ـ آقا یاوش
  قادري ت ایسمش اُنجا نیس؟

  مسئول ـ نخیر، نیس؟
  قادري ـ فامیلیش نَمی خواي؟

  .چرا نمی خواد؟ هم اسم، هم اسم فامیل باید اینجا باشهمسئول ـ 
  !قادري ـ ایسمش باید اُنجا بونیسه؟

  .مسئول ـ بله ، باید بنویسه
  !اُن نَوِنِشته، تو بونیس! چی فرگ داره! قادري ـ خب االن بنویس

  ». ـ تلفن دوباره زنگ زد و مسئول جواب داد و بعد از پس میکروفون گفت 
  .ش جراحی ـ دکتر صادقی بخش جراحیـ دکتر صادقی بخ

  »بعد به قادري گفت « 
  !در ضمن، تو نه و شما! ـ یعنی چی آقا چه فرقی داره؟ اسم باید اینجا نوشته شده باشه

  »!همه زدن زیر خنده « 
  مسئول پذیرش ـ اصال شما دنبال کی اومدین؟

اسـمش  ! خب می خـرم، پلـش نگـده   ! شوشه پاره!  جیر خوردهشوشان! پیالستیچ باطله! قادري ـ منیم امدم دونبال کارتن ایضافه 
  ! بونیس هم رز خودم میام

دوباره همه زدن زیر خنده که خود مسئول پذیرشم که هم خنده ش گرفته بود و هم عصبانی شده بود، به یـه نگهبـان اشـاره                     « 
  ». مسئول از نفر بعدي پرسید. کرد و نگهبانم اومدو یارو رو با خودش برد

   خانم شما چی بود؟ـ اسم
  .ـ ثریا عبادي

  .مسئول ـ ایشون حالشون خوب شد و با همراه شون تشریف بردن
  »دوباره تلفن زنگ زد « 

  .مسئول ـ مسئول آسانسور بخش دو ـ مسئول آسانسور، بخش دو
  »بعد از نیام پرسید « 



  ـ حاال شما بگین؟
  نیما ـ چی بگم؟

  »مسئول پذیرش دوباره خندید و گفت « 
  قا سربسر من می ذارین؟ـ آ

  !شما بگین تا من بگم! نیما ـ نه خدا شاهده
  .مسئول با خنده گفت ـ شما امرتون رو بفرمائین

  ...عرضم به حضورتون ! نیما ـ آهان
یـه لحظـه   . تا اومد حرف بزنه، تلفن زنگ زد و مسئول گوشی رو ور داشت و دستش رو گرفت جلو صورت نیما یعنی صبر کـن                   

  »گذاشت و نیما گفت بعد گوشی رو 
  ...ـ عرضم به حضورتون 

  »ل دستش رو گرفت جلو صورت نیما که یعنی بازم صبر کنه و پشت میکروفون گفت .دوباره مسئ« 
  .دکتر اجابتی، رادیولوژي ... ـ دکتر اجابتی، رادیولوژي 

  »: بعد دستش رو آورد پایین و به نمیا گفت « 
  .ـ ببخشین، حاال بفرمائین

  ...ضم به حضورتون نیما ـ عر
دوباره تلفن زنگ زد و خانم مسئول پذیرش دستش رو گرفت جلو صورت نیمـا گوشـی تلفـن رو ورداشـت و یـه لحظـه بعـد         « 

  »گذاشت سرجاش 
  ...نیما ـ عرضم 

  »دوباره خانم مسئول دستش رو گرفت جلو صورت نیما و پشت میکروفون گفت « 
  . انبارداريآقاي اطاعتی،. ـ آقاي اطاعتی، انبار داري

  ». بعد به نیما گفت ببخشید، بفرمائین « 
  ...عر . نیما ـ خدا ببخشه

  »، دوباره خانم مسئول دستش رو گرفت جلو صورت نیما و به یه پرستار که از اونجا رد می شد گفت»عر « تا نیما گفت « 
  !دست تنهام اینجا! بگو مهین بیاد دیگه! ـ پروانه

  »: ستار جلو صورتش بود یه دفعه گفت نیمام که کف دست خانم پر« 
جـونم واسـه تـون    ! هزار اهللا و اکبر به این خط شـانس ! به به به این خط عمر! به به به این فال  ! به به به این کف دست     ! ـ به به  

  ! بگه، یه پول قلنبه همین روزا دست تون می رسه این هوا
  »مردم دیگه مرده بودن از خنده که نیما گفت ! و نشون دادبا دستش رو هوا یه چیزي اندازه ي یه هنودنه ي بزرگ ر« 

  ! ـ خواهر فال نخودم بلدم، بگیرم براتون؟
  »خانم مسئول دیگه نتونست خودشو نگه داره و زد زیر خنده و همونجور که می خندید گفت « 

  !ـ یعنی چی آقا؟
  !حرف بزنمدلم ترکید از بس نذاشتین ! نیما ـ خانم بنده اینجا به عر عر افتادم



  »محکم زدم تو پهلوش که اونم بلند گفت « 
  !ـ آخ

  »دو سه تا پرستار دیگه م جمع شدن اونجا که مسئول پذیرش با خنده گفت ! شده بود اونجا تآتر! دوباره همه زدن زیر خنده« 
  !یه نفرم و این همه مسئولیت! آ چیکار کنم آقا؟

  !نیما ـ خب چرا نمی گی مهین م بیاد کمک ت؟
دوباره همه زدن زیر خنده که یه خانم جوون که گویا همون مهین خانم، همکار مسئول پذیرش بود، اومد و خیلی جدي به نیما             « 

  »گفت 
  !به مسائل دیگه کاري نداشته باشین. ـ شما امرتون رو بفمائین

  ممکنه مسئول سرد خونه رو برام پیج کنین؟. نیما ـ به روي چشم
  !خونه رو براي چی می خواین؟مسئول پذیرش ـ مسئول سرد

  !واقعا چه خانم زحمت کشی م هستن. نیما ـ عرضم به حضورتون که ما یه ساعت پیش اومدیم اینجا خدمت همکار محترم شما
  !مسئول پذیرش اولی ـ شما یه ربع نیس که تشریف آوردین اینجا

ري داشتیم به اسم ذکاوت که احتماال تـا اآلن فـوت   عرضم به حضورتون که ما یه بیما! نیما ـ صاب تشریف باشین، حاال هر چی 
اگه ممکنه مستقیما راهنمایی بفرمائین بنده رو سـردخونه کـه بـا             ! می خواستم دیگه نرم باال تو بخش مزاحم همکارا بشم         ! کردن

  !اون خدا بیامرز دیداري تازه کنیم و بقیه ي صحبت ها رو موکول کنیم به قیامت
  ! جدي جدي حرف می زد طوري که منم به خنده افتادم! هدوباره همه زدن زیر خند« 

وقتی خنده مردم که اصال کار خودشون یادشون رقته بود تموم شد، مسئول جدید که اسمش گویا مهین بـود، در حالیکـه سـعی               
  »: می کرد نخنده و خیلی جدي باشه، تو دفتر رو نگاه کرد و گفت 

  !یه پسر کاکل زري م مهمون دارین! در ضمن چشم شما روشن. و فوت نکردنایشون زنده ن . خیالتون راحت باشه, ـ خبر
  خودش چطوره؟ ترو خدا حالش خوبه؟! ترو خدا راست می گین؟! نیما ـ چشم و دلتون روشن

  .هم مادر و هم بچه سالم و سالمت ن! مسئول ـ بعله
  !خدا هر چی تو صالح بدونی، همون خوبهالبته شکرت ! من از خدا همیشه یه گیس گالب تون می خواستم! نیما ـ حیف

مات مونده بودم و نیما و مسئول پذیرش رو نگاه می کردم که مردم شروع کردن به نیما تبریک گفتن و نیمام خیلی جـدي از          « 
  »یکی از پرستارهایی که جمع شده بودن اونجا به نیما گفت ! همه تشکر می کرد

  !ـ شیرینی ما یادتون نره
  !فقط لطف کنین بفرمائین وضع حمل طبیعی بوده یا کار به سزارین و جراحی کشیده؟! ه دیده منتب! نیما ـ بچشم

  »محکم زدن تو پهلوش که همون مهین خانم گفت « 
  .زایمان طبیعی بوده. ـ خیر

  !نیما ـ الهی صد هزار مرتبه به درگاه ت شکر
  »بعد به همون مهین خانم گفت « 

  !لش باال بود، اینه که کمی واسه ش دل نگران بودیمـ می دونین ؟ یه خرده سن و سا
  !به خیر گذشته... مسئول پذیرش ـ نه ، الحمد ا



  !نیما ـ از اینجا برم یه گوسفند قربونی می کنم
  »بعد خیلی آروم به مسئول پذیرش گفت « 

  !ـ ببخشین، شما نمیخواین این پدیده ي مهم رو از طریق ماهواره به جهانیان اعالم کنین؟
  »اومدم نذارم یه چیز دیگه بگه که همون مسئول پذیرش با تعجب گفت « 

  !ـ بله؟
  !نیما ـ بفرستین رو ماهواره یا اینترنت خبر رو دیگه

  !مسئول ـ چه خبري رو؟
نیما ـ همین که یه مرد گنده در سن پنجاه و هفت هشت سالگی، یه پسر کاکل زري بدنیا آورده، اونم در یـک زایمـان طبیعـی،     

  !دانشمندا و دکتراي خارجی تشنه ي این جور خبران! خیلی حرف بخدا!! ن احتیاج به سزارینبدو
  !نیما که اصال نمی خندید! تا اینو نیما گفت، دوباره مردم زدن زیر خنده« 

مونده بودن جریان چیه که مسئول پذیرش یه نگاهی تو دفتر کرد و در حالی کـه خودشـم مـی          ! یه لحظه بعد همه ساکت شدن     
  »خندید ، گفت 

  .یعنی چیزي که اینجا نوشته شده! ـ یعنی چی آقا؟ شوخی تون گرفته؟ ایشون خانم زهره زکاوت ن
  !بابا مخودش رو اینجا زهره معرفی کرده؟... نیما ـ اِ 

غلـش در  یه مریض با لباس بیمارستان که یه چوب زیر بغلم داشتف از بس خندید، چوب از زیر ب          . دوباره همه زدن زیر خنده    « 
  !رفت و غش کرد رو زمین

  »نیما یک نگاهی بهش کرد و گفت 
ـ برادر من، جاي خندیدن، بلند شو و چوب ت رو بزت بغلت و هر چه زودتر از اینجا فرار کن که یه دفعه می بینی فردا اعـالم                       

  !کردن شمام سقط جنین داشتی ها
  »دوباره همه خندیدن و مسئول پذیرش با خنده گفت « 

نیما رو زدم کنار و تا خواستم خودم با مسئول پذیرش حرف بزنم دوباره نیمـا گفـت   ! واهش می کنم سر و دا راه نندازینآ آقا خ 
«  

حاال دیگه بابام، چه بخوام و چه نخوام بسالمتی فارغ شده، حداقل دستور بفرمائین این نوزاد شاه پـسر            . ـ خانم معذرت می خوام    
 بردیمش با زائو خونه، تا چند وقتی بیرون نیاریمش که هوا آلوده س و بچـه مـریض مـی               رو همین اآلن ختنه ش کنن که وقتی       

  ! شه می افته سرمون
اگه یکی همین موقع وارد بیمارستان می شد، فکر کرده اومده سینما و دارن یه فیلم کمدي نشون می دن و همه جمع شـدن و                 « 

ده بود و قاه قاه می خندید اما این نیماي کور شده اصال انگـار نـه   دیگه مسئول پذیرشم جلوي خودش رو ول کر! دارن می خندن 
  !لبخند رو لب ش نمی اومد! انگار که این حرفا رو زده

  »خنده ها که تموم شد به مسئول گفتم 
  ـ ببخشید خانم، می شه خواهش کنم خانم دکتر فطرت رو برام پیج کنین؟

  !مسئول پذیرش ـ خانم دکتر فطرت؟
  .جراح ن. یما فطرتدکتر س. ـ بله 



  »مسئول پذیرش یه لحظه منو مگاه کرد که نیما گفت « 
  !ـ حتا ایشون رو هم ختنه کردن و دارن دوران نقاهت شون رو می گذرونن

  »دوباره همه شروع کردن به خندیدن که نیما با حالت داد زدن گفت « 
  !باباي بیچاره م مرد! ـ یه کاري بکنین آخه

  !می کنم آروم باشینمسئول پذیرش ـ خواهش 
  .نیما ـ حاال که شما می فرمائین چشم

  مسئول ـ اصال پدر شما رو به چه علت آوردن اینجا؟
  !نیما ـ بابا آپاندیس ش گویا ترکیده و اورژانس رسوندش اینجا

  »مسئول پذیرش یه نگاهی به دفتر کرد و گفت « 
  !ـ ارموز ما ترکیدگی نداشتیم

  !تمام در و دیوار نم زده بود! جلو خودم متخصص، ترکیدگی رو تشخیص داد! نیما ـ اختیار دارین خانم
  »اومدم حرف بزنم که مسئول پذیرش باخنده گفت ! دوباره همه زدن زیر خنده« 

  !ـ منظورم اینکه ما اصال امروز بیماري که آپاندس ش ترکیده باشه، نداشتیم
همه می گفتن مثل صـداي ایـن نـارنج کهـا     ! حله اون ور ترم شنیدننیما ـ یعنی من دروغ می گم؟ صداي ترکیدنش رو دو تا م 

اون خدا بیامرز که تا حاال حتمـا فـوت   ! اصال ولش کنین! باور نمی فرمائین، برم استشهاد محلی جمع کنم      ! چهارشنبه سوري بوده  
ت شون تمـوم شـده، تـو    اگه براتون زحمتی نیس و خانم دکتر فطرتم دوران نقاه! کرده و پشت سر مرده حرف زدن خوب نیس    

  !شاید خدا خواست و ایشون اومدن و زیر بال و پر ما رو گرفتن. اون بلندگو، یه پیج کنین
. داشـت مـی خندیـد     !  برگـشتم دیـدن سـیما خواهرمـه       ! دوباره همه خندیدن که تو همین موقع یه دستی بازوي منو گرفـت            « 

  »همونجور با خنده به نیما و من گفت 
  ! حاالم نیاینمی خواستین. ـ سالم

گویا سر بچه گیر کرده بـوده و  ! منتها بابا رو دیر از اتاق زایمان آوردن بیرون. بخدا ما خیلی وقته اینجاییم! نیما ـ سال سیما خانم 
  ! بیرون نمی اومده

  »سیما می خندید و به نیما نگاه می کرد که من گفتم ! دوباره همه زدن زیر خنده« 
  !هی اینجا پیش اومدهـ سیما جون گویا یه اشتبا

  !سیما ـ چه اشتباهی؟
  »تا مسئول پذیرش اومد توضیح بده، نیما گفت « 

یه چند وقتی م بوده که بابـام بـا آدمـاي نـاجور      ! گویا بابام اینجا خودش رو زهره معرفی کرده       ! اشتباه از طرف ما بوده    ! ـ نه بابا  
  ...اال و گویا گول خورده و شیکم ش اومده ب! نشست و برخاست می کرد

  ». دوباره خنده ها شروع شد « 
  !اصال فکر بابات نیستی! ـ نیما تمومش کن دیگه

حاال هـر روز میـذارمش تـو    ! صاحاب یه داداش کوچولو شدم! که هم خودش سالمه و هم بچه ش... احمد ا! نیما ـ فکر نداره که 
  ! کالسکه و می برمش با خودم پارك



  »امت شده بود دم پذیرش که من به سیما گفتم قی! دوباره همه غش و ریسه رفتن« 
  !آبرو برامون نذاشت اینجا! ـ بابا سیما اینو ورش دار ببر باال سر باباش

ـ خالصه سیما حرکت کرد که بریم پیش آقاي ذکاوت، مسئول پذیرش که اشک از چشمانش اومده بود با خنده به نیما و سیما               
  »گفت 

  !اینجا یه همچین چیزي نوشته بودن. ی باور بفرمائین تقصیر از ما نبودول! ـ واقعا ازتون معذرت می خوام
اسم نـوزاد رو  ! ایشا اله واسه شب شیش بچه، سر اسم گذارون دعوت تون می کنم منزل. نیما ـ اصال خودتون رو ناراحت نکنین 

  !سعید بذاریم خوبه؟
اگه دو سـاعت دیگـه م اونجـا واسـتاده          ! دمش تو بخش  هل ش دادم و با خودم بر      ! بعد شروع کرد بشکن زدن و آواز خوندن       « 

  »! بودیم بازم سربسر همه می ذاشت و اصال یاد باباش نبود
  ـ پسر تو خجالت نمی کشی؟

ترو گفتم بیاي واسـه چـی؟ بـراي اینکـه     ! الال مونی گرفته بودي؟! نیما ـ راستی خیلی ممنون از این همه کمکی که به من کردي 
  !اونجا وایسی و بخندي؟

  !ـ آخه تو مگه می ذاري کسی حرف بزنه؟
  نیما ـ حاالم اصال بابام چه ش شده؟

  »سیما که می خندید، گفت « 
  .حالش خوبه. ـ آپاندیسش رو عمل کردم

الهی من یه مرض بگیرم که روي دو دفعـه  ! نیما ـ قربون او تیغ جراحی ت برم سیما خانم که مثل ساطور شیر علی قصاب تیزه  
  !جراحی داشته باشم و شما منو عمل کنیناحتیاج به عمل 

  »زود زدم تو پهلوش و گفتم « 
  !چی داري می گی؟...! ـ اووو 

  !دوست دارم هی عملش کنم! تن و بدن خودمه! نیما ـ به تو چه؟ مگه تو وزیر بهداشت و درمانی؟
  »! من و سیما وسط راهرو زدیم زیر خنده « 

  سیما ـ خیال نداري پدرت رو ببینی؟
  ! ـ نهنیما

  !ـ مرده شورت رو ببرن نیما
رفته نمی دونم کجا و چه کثافتکاري اي ! اصال کجا هس این باباي من؟! می خوام ببینمش که اومدم اینجا دیگه! نیما ـ یعنی آره  

  !کرده که شیکمش اومده باال و اورژانس رسوندش به ماما
ق رو بهمون گفت و چون کار داشت خداحافظی کرد و خواسـت بـره          سیما شماره اتا  . سه تایی راه افتادیم و رفتیم طبقه ي دوم        « 

  »که نیما گفت 
اگـه شـما اونجـا باشـین یـه اکـسیژنی        ! من می ترسم برم و بابامو تو اون وضع ببینم و حالم بد بشه            ! ـ ترو خدا سیما خانم نرین     

  !سرمی چیزي بهم وصل می کنین
  »دوباره زدم تو پهلوش که گفت « 



  ! سوراخ شد از بس سقامه زدي توشپهلوم...! ـ اِ 
  !ـ آخه تو به سیما چیکار داري؟  ولش کن بذار بره سرکارش دیگه

خب من دل ضـعفه دارم، چـشمم کـه    ! مگه دکترا قسم نخوردن که تا لحظه آخر به مریض برسن! نیما ـ خب اینم کارشه دیگه 
  !به بابام بیافته ، ضعفم می گیرتم

من و نیما از دبستان با هم تـو یـه مدرسـه بـودیم و پـدرامون م           ! و می زد، غش  می کرد از خنده        سیما که تا نیما این حرفا ر      « 
براي همین من و نیما با هم خیلی جـور بـودیم   . قدیما وقتی بچه بودن تو یه محله ي پایین شهر طرف شاپور با هم همسایه بودن   

 اینا از نظر مالی وضع شون خیلی خوب بـود و ماهـام وضـع مـالی     نیما. البته تو یه محله ي باال ي شهر  . و اکثرا خونه ي همدیگر    
یادمـه همـون   ! مون نسبتا خوب بود و زمان تحصیل تا با هم سیما رو نمی رسوندیم به مدرسه ش ، خودش مدرسه نمـی رفـت             
 م حسابی کتـک  موقع ها بخاطر سیما، چند بار با الت ولت هایی که بهش متلک گفتن بودن، کتک کاري کرده بودیم و یه دفعه                   

خالصه بزور دستش رو شیدم و بردمش طرف اتاقی که باباش تـوش         . البته این جریان مال ده پونزده سال پیش بود        ! خورده بود 
وقتی رسیدیم باال سر باباش، بعد از سالم و علیک، مامانش شروع کرد باهاش دعوا کردن که چرا اینقدر دیر اومده               . خوابیده بود 

نیم ساعتی اونجا موندیم و بعد خداحافظی کردیم و برگشتیم که بـریم    .  چند تا دروغ گفت و قضیه تموم شد        بیمارستان که نیمام  
  »!تا رسیدیم تو سالن پایین، نیما راه افتاد طرف قسمت پذیرش. خونه

  ـ کجا می ري؟
  ! نیما ـ می رم از مهین اینا خداحافظی کنم

  !رم بهش می گم که تو چقدر هیزيمی ! سیما حق داره که زن تو نشه! ـ واقعا نیما
  باشه؟. نیما ـ باشه، نمی رم خداحافظی کنم، تو ام به سیما چیزي نگو

  !یه خرده سربزیر باش. اما اخالقت رو عوض کن. ـ باشه
  !بیا بریم دیگه» پس فطرت « . قول می دم. ـ باشه

  !اررو قبل از اسم فامیلی من نی» پس«صد بار بهت گفتم کلمه ي ! ـ زهر مار 
  »همیشه وقتی می خواست سربسر من بزاره، دو تا کلمه ي پس و فطرت رو پشت سر هم می گفت « 

  .می گم بیا بریم! نیما ـ سیاوش جون، منکه چیزي نگفتم
داشتیم با هم می خندیدیم که یه مرتبه یه دختر خیلی قشنگ، حدود بیست و پنج، شیش ساله با نـاراحتی و اضـظراب اومـد                       « 

  » تا رسید با نگرانی و استرس زیاد گفت طرف نیما و
  !من یلدا هستم! من تازه از خارج برگشتم ایران! ببخشید، شما منو نمی شناسید! ـ سالم آقاي ذکاوت

  »تا اینو گفت، نیما شروع کرد « 
الی که تو ایـران  از اون س! بخدا جات تو مملکت خیلی خیلی خالی بود! چه خوب کردي برگشتی ایران! ـ قربون قدم ت یلدا جون   

  ! ...با هم بودیم و تو رفتی خارج، دیگه ازت بیخبر بودم 
  »می خواست سربسر دختره بذاره که انگار دختره فهمید و گفت « 

  !ـ انگار منو نشناختین
  مگه شما یلدا خانم نیستین که تازه از خارج برگشتن؟! نیما ـ کورشم اگه شما رو نشناخته باشم

  » که یلدا گفت محکم زدم تو پهلوش« 



  !خمسایه و دوست پدرتون. ـ من دختر آقاي پرهام هستم
حال شما چطوره؟ بابا چطورن؟ مامان چطورن؟ خـارج  ! نیما ـ خدا مرگ بده اون بابام رو که به من نگفته شما از خارج برگشتین 

هیچ فکر نمـی کنـین کـه دل مـا     ! واريدل ما پوسید تو این چهار دی! چطور بود؟ ایرانیاي خارج چطورن؟ بابا کجایین شما آخه؟        
  !براتون تنگ می شه؟

  »! یلدا، مات نیما رو نگاه می کرد که من دوباره زدم تو پهلوش« 
  !به یه خانم پیر! یلدا ـ یه اتفاق بد براي من افتاده

  ...نیما ـ خیلی کار خوبی کردین، دستتون درد 
  »با تعجب گفت ! تازه فهمید که یلدا چی گفته « 

  !با ماشین زدین بهش؟! ار کردین؟ـ چیک
  !من بقدري هول شدم که نمی دونم باید چیکار کنم! خواهش می کنم کمک کنین! یلدا ـ بله

  !!نیما ـ مرده؟
  !یلدا ـ نه، نه

  !نیما ـ زدین و فرار کردین؟
  !یلدا ـ نه به خدا

  !نیما ـ داشتین فرار می کردین گرفتن تون؟
  !اصال! یلدا ـ نه

  ! فرار کرده؟نیما ـ پیرزنه
  !یلدا ـ آخه شما بذارین منم حرف بزنم

  ! زدي بهش اآلن می خواي فرار کنی؟! نیما ـ آخه نمی گی که دختر آقاي پرهام
  !ـ نیما، بزار ایشونم حرف بزنه
  می خواي سه تایی با هم یه بالمال سر پیرزنه بیاریم؟!  نیما ـ آره، حرف بزن قربونت

  »تم زدم تو پهلوش و به یلدا گف« 
  ـ اآل اون خانم کجا هستن؟

  !یلدا ـ تو ماشین، جلو بیمارستان
چند سالی ش ! من وسیاوش اآلن می ریم و یه جایی سر به نیستش می کنیم. نیما ـ دختر آقاي پرهام، شما اصال ناراحت نباشین 

  هس؟
  .فکر می کنم هشتاد سال رو داره. یلدا ـ پیره بدبخت

بیـا بـریم   ! دنبـال جنـازه ش نمگـردن   !  ه خونواده ش از خدا می خوان که از شرش خالص بـشن ه ده داره،! نیما ـ دیگه چه هر 
  !نیمه جونِ اآلن! همین با دست خفه ش می کنیم! اما نه! یه چاقوام سر راه با خودت وردار بیار! سیاوش که خیلی کار داریم

نـشوندیم روش و  !  رو که شکر خدا وطریش م نشده بـود خالصه یه ویلچر ورداشتیم و رفتیم بیرون بیمارستان و اون خانم پیر         « 
  »تا رسیدیم اونجا، نیما به همون خانمها که باهاشون دیگه آشنا شده بودیم گفت . آوردیمش قسمت پذیرش

  !بگیر بگو خیرش رو ببینی! ـ مهین جون بدو که این دفعه یه زائو راست راستکی آکبند برات آوردم



یه دقیقه بعد سیما اومد و ترتیب کارهـا رو        . ن خانم پیرورو بردیم اورژانس و به سیمام خبر دادیم         خالصه با خنده و شوخی، او     « 
  »وقتی دکتر مسئول اورژانس کامال اون خانم رو معاینه کرد، گفت . داد

  . هیچ آسیبی ندیدین. هیچ مشکلی ندارین. ـ خانم، خوشبختانه شما از منم سالم ترین
  »ت خوابیده بود، گفت خانم پیر که هنوز رو تخ« 

  چرا دستام گیر نداره؟! ـ پس ننه چرا نقدر چشمام کم سوئه؟
  کتر ـ بعد از تصادف اینطوري شدین؟

  !هر چی م دوا درمون کردم فایده نداشته! اآلن بیست ساله اینطوریه! خانم پیر ـ نه مادر
  »گفت دکتر شروع کرد خندیدن و نیما اومد جلوس اون خانمه و آروم در گوشش « 

  !ـ مادر، دواي شما پیش منه
  خانم پیر ـ ننه تو دکتري؟

  ببینمف شما پنجاه و شیش هفت که بیشتر سن و سال نداري؟! اما تخصصم چیز دیگه س. نیما ـ آرخ
  »ماها مات بهش نگاه کردیم که نیما آروم بهش گفت ! خانم از رو تخت مثل فنر بلند شد و نشست, ـ تا اینو گفت
شصت و هفت هشت سـاله ش بیـشتر   . نشونی ت رو به من بدي؟ مایه دوست خونوادگی داریم که یه مرد تنهاس  ـ میشه مادر    

داره دنبال یه زن جا افتاده می گرده که ناز و نوز نداشـته            . اونم تنهاس و بی کس    . بیچاره، یه دهسالی هس که زنش مرده      . نیس
  !البته باید سالم باشه ها! باشه و هر روز اینو می خوام و اونو می خوام براش نکنه

دیگه ماها داسـتیم از خنـده مـی ترکیـدیم امـا جلـوي       ! ـ تا اینو گفت ، اون خانمه مثل یه دختر بیست ساله از تخت پرید پایین 
  »خودمون رو گرفتیم مه نیما دوباره گفت 

فقط شرط ش همون که  . ا باشه خوبه  انا همین قاعده ي سن وسال م      ! ـ شما تو آشناهاتون یه همچین زنی سراغ ندارین؟ جسارته         
  ! سالم باشه و بی ادا اصول. گفتم

  »ـ خانمه که حسابی رفته بود تو فکر، گفت 
  اما این آقا بازنشسته س؟ خونه وزندگی داره؟ اخالق داره؟.  واله و فک و فامیال که به یه همچین نشونی کسی رو نمی شناسم

چند قدم کـه رفـتن،   ! م آروم باهاش راه افتاد و همونجور در گوشش حرف می زد  نیما رفت جلو و زیر بازوش رو گرفت و آرو         « 
نمی دونم چی در گوشش می گفـت کـه   ! صداي خنده ي خانمه بلند شد و قاه قاه می خندید و دست تو دست نیما راه می رفت           

  »پیرزنه می خندید و بلند بلند می گفت 
  !اون که سالمه سالمه! ـ سالمه

  »ه بعد، نیما برگشت و تا رسید به ما، دستاشو زد بهم و گفت خالصه چنج دقیق« 
فقط یه کار کوچولو مونده که شما باید زحمتش رو بکشی تـا ایـن   . ـ دختر آقاي پرهام، این مشکل که حل شد و رفت پی کارش     

  .پیرزن م راضی راضی بشه
احتمـاال بایـد فـردام    . هر کاري م باشه انجـام مـی دم  . ترهم از شما و هم از دوستتو و هم از خانم دک. یلدا ـ واقعا ازتون ممنونم 

  بیارم شون اینجا که یک چک آپ دیگه م بشن، درسته؟
این پیرزنه اگه صـد تـا مـرض دیگـه م     ! خیالتون راحت راحت باشه! اصال احتیاج به این چیزا نیس. نیما ـ نه دختر آقاي پرهام 

  !داشته باشه، یه کلمه م در موردش حرفی نمی زنه



  ! چی در گوش بیچاره خوندي که سالم سالم شد؟ـ
  !براش باطل السحر خوندم! نیما ـ اون دیگه اسرار مگئه

  !حتما پول می خوان! یلدا ـ ببخشید، پس من باید براي این خانم چیکار کنم؟ آهان
که بیـان و خواسـتگاري ایـن    فقط شما لطف کنین و جناب پرهام، پدرتون رو آماده کنین . نیما ـ نه پول نمی خوان نه چیز دیگه 

  !پیرزنه
  !ـ داشتی اینا رو در گوشش می گفتی؟

این پیرزنه که مـن دیـدم، تـا درد رمانتیـسم شـم      ! نیما ـ پس چی؟ فکر می کردي اگه اینا رو بهش نمی گفتم رضایت می داد؟ 
  !متصل به این تصادف نمی کرد ول کن نبود

  ». یما آشنا نبود، مات بهش نگاه می کردسیما مرده بود از خنده و یلدا که با اخالق ن« 
  نیما ت سیما خانم از سیستم درمانی م خوشتون اومده؟

  !واقعا که اعجاز کردین! سیما ـ خیلی
  !نیما ـ الهی قربون اون تشویق تون برم که باعث دلرمی آدم می شه

  !داري چی می گی؟!  ! ...ـ اوهو 
  !دارم از تشویق شون تشکر می کنم! الفت می کنی؟نیما ـ باباتو چرا با هر چی قربون صدقه س مخ

  !ـ الزم نکرده به این غلظت تشکر کنی
  !نیما ـ چیکار کنم؟ چگالی یه کلمات من زیاده

  .خیلی ممنون که کمک کردي. ـ سیما جون تو برگرد سر کارت
  !منکه چشمم پاکه! پوشونیش؟چقدر این خواهرت رو از من می ! حاال یه خواهر داره ها! نیما ـ خاك بر سر بخیل ت کنن

  .مزاحم کار پرسنل اینجا شدیم. بیا بریم اینور! ـ اره جون عمه ت
  »سیما از همه مون خداحافظی کرد و رفت و من و نیما و یلدام رفتیم تو سالن که یلدا گفت « 

  .اگه شما نبودین نمی دونم باید چیکار می کردم. ـ بازم ازتون تشکر می کنم
  ! باید تشریف می برین یا زندان یا بازداشتگاهنیما ت احتماال

  »زدم تو پهلوش و به یلدا گفتم « 
  .این دوست من کمی شوخه. ـ ببخشین خانم پرهام

  نیما ـ دختر آقاي پرهام شما منو از کجا میشناختین؟
  »یلدا خندید و گفت « 

   کنین؟ـ منکه اسمم رو به شما گفت، پس چرا مرتب آقاي دختر آقاي پرهام صدام می
  شب چله بود؟! نیما ـ ببخشین، اسم تون چی بود؟ آهان

  »بهش چشم غره رفتم و گفتم « 
  ـ می شه یه دقیقه بري اون ور نیما ؟

چطور وقتی سیما هس، من باید وجود سرخري مثل ترو تحمل کنم، اما حاال که یلدا خانم یه نسبتی با مـن                ! نیما ت نه ، نمی شه     
  !دارن، نباید من سرخر بشم؟



  تازه، یلدا خانم چه نسبتی با تو دارن؟! ـ خیلی بی ادبی نیما
چطوره با هم ! نیما ـ رختاي بچه گی هاس بابشون با رختاي بچه هاي باباي من، رو یه پشت بوم و زیر یه آفتاب خشک می شده 

  !بنزاگه می خواي طرفو قر بزنی جلو روي من قر ! نسبت ندارم؟ در هر صورت من از اینجا برو نیستم
  !منظورم این بود که تو سربسر ایشون نذاري! ـ خجالت بکش نیما

  یه خرده بعد گفت م. ـ یلدا غش کرده بود از خنده
  .شاید در یه فرصت دیگه بازم همدیگر رو دیدیم. اگه اجازه بدین من دیگه باید برم. ـ در هر صورت بازم ممنون

  » و تا دو قدم دور شد ، نیما آروم گفت دستش رو آورد جلو و با ن و نیما دست داد و رفت« 
اگه یکی یقه مونو می گرفت که چرا با دختـر مـردم دسـت دادیـم کـه      ! فکر کرده اینجام خارجه! ـ تف به گور پدرت یلدا خانم 

  !پدرمون در اومده بود
  .ـ تو چرا اینقدر بی ادب شدي پسر؟ بیا بریم کار دارم

  ین اینا بکنم ؟نیما ـ نمی ذاري برم یه خداحافظی با مه
  »دم آخر گفت . دستش رو کشیدم و با خودم بردم« 

  !ـ من بابامو دیدم باالخره یا نه؟

  
هر کدوم سوار ماشـین خودمـون   . قرار شد با نیما بریم یه جا و ناهار رو با هم بخوریم  . ساعت تقریبا یک و نیم بعد از ظهر بود        « 

تـو خیـابون ولیعـصر،    . اون جلو مـی رفـت و مـنم پـشت سـرش     . اپل مدل امگاماشین من یه پراید بود و ماشین نیما یه          . شدیم
. که رسیدیم، از تو مشاین، رستوران رو بهم نشون داد و خودش پیچید تو کوچه ش و رفـت تـو پارکینـگ رسـتوران         ... رستوران  

  ».منم دنبالش رفتم و ماشینا رو پارك کردیم و رفتیم تو رستوران
  »! د، اکثرا دختر و پسرتو سالن رستوران شلوغ بو« 

آدم لینجا رو نگـاه مـی کنـه تـازه مـی فهمـه کـه        ! اون وقت می گن اقتصاد کشور مریضه و در حال موت! نیما ـ ببین چه خبره 
  !اقتصادمون رو به موت که نیس هیچی، وامونده یه زکام ساده م نشده

  ـ تو فقط همینا رو می بینی؟
  ! کنبقیه رو ول! نیما ـ اصل کاري م همینان

  ...ـ تعداد این آدما در مقابل اونایی که وضع خوبی ندارن، بحساب نمی آد 
جلو امثال ما پولدارا از این حرفا نزن که جـدا بهمـون   ! نیما ـ بیا بشین غذات رو بخور و این شعارا رو برو بعدا واسه عمه ت بده 

  !بر می خوره
ا نیما که می شـناختش سـالم و احوالپرسـی کـرد و صـورت غـذا رو            دوتایی رفتیم و پشت یه میز نشستیم و گارسن اومد و ب           « 

  »نیما یه نگاهی به صورت غذا کرد و گفت . برامون آورد
اون وقت می گـن چـرا   ! پس من این پوالس دزدي بابامو کجا خرج کنم؟  ! اینکه گرون ترین ش پنج هزار تومن بیشتر نیس        ! ـ اِه 

تـومنی  ! چه آب و هوایی داره اینجا! به به! والي وامونده رو یه جا خرج کرد یا نه؟        باید این پ  ! هی مردم می ذارن و می رن خارج       
  !صد تومن با چهار قدم پایین تر فرق داره آب و هواش

  ! همون تو بیمارستان آتیش سوزوندي کافیه! ـ ترو خدا اینجا دیگه ساکت بشین



ل هاي دایره شکل داشت و از اونجایی که من نشسته بـودم،  میز ما کنار پنجره بود و مب     . گارسن سفارش غذا رو گرفت و رفت      « 
. پشت سر نیما، صورت یه دختر ، حدود بیست و هفت هشت ساله معلوم بود که با یه پسر پشت اون یکـی میـز نشـسته بـودن        

نیمـام  ! دختره قشنگ بود و چیزي که جلب توجه می کرد این بود که داشت آروم آروم گریه می کرد و با پسره حـرف مـی زد      
  »!نیما تائید می کرد. اوتا حرف می زدن . که صداشون رو می شنید، سرشو برده بود کمی عقب تر که صدا بهش بهتر برسه

  دختره ـ مگه تو نبودي که می گفتی هر جوري باشه، با من عروسی می کنی؟
  .پسره ـ من اینطوري نگفتم

  دختره ـ پس چه جوري گفتی؟ گفتن با گفتن مگه فرق داره؟
  !نیما ـ چرا فرق نداره؟ گفتن داریم تا گفتن

  !میشنون! زشته! ـ نیما ساکت باش
  !ول کن دیگه! پسره ـ اینا مال گذشته س

  یادت که هس؟! اون شب رو می گم ها؟! دختره ـ حاال که بدبختم کردي؟
  !نیما ـ خدا کنه پسره یادش نباشه و دختره بهش یادآوري کنه

  !خفه شی نیما! ـ هیس
  !اما خودتم دلت می خواس! بعله یادم هسپسره ـ 

حاال می ذاشتی یه بارم این دختره طفل معصوم برات تعریف می کـرد و ماهـام   ! نیما ـ مرده شور اون هوش و حواست رو ببرن  
  !گوش می کردیم

  !صدا می ره اون ور! ت هیس نیما
  ی صورت دختره معلومه از طرف تو؟یعن!  رو کامل داري؟VIDEOتو ! رو دارمAUDIOمن فقط ! نیما ـ اي بدبختی

  .آره معلومه! ـ یواش حرف بزن
  !دختره ـ اون شب اخالقت اینطوري نبود

  !پسره ـ اگه بخواي ادامه بدي، بلند می شم می رم آ
  !اما حاال چی؟! من دختر بودم که اومدم پیش تو! دختره ـ دیگه برام مهم نیس

  !پسره ـ اگه حرفت فقط همینه، بیا
دختره یه لحظـه مکـث کـرد و بعـد     ! جیب ش و یه کاغذ که انگار چک تضمینی بود در آورد و گرفت جلو دختره      دست کرد   « 

  »چک رو گرفت و اشک هاشو پاك کرد و بلند شد و قبل از اینکه بره گفت 
  ـ تو با همه ي دخترا اینطوري رفتار می کنی؟

  .پسره ـ این دیگه بخ خودم مربوطه
  .مطمئن باش. می دونم که بازم به من فکر می کنی!  از من یه یادگاري برات می مونهولی حد اقل. دختره ت باشه

داشتم تو چشماش نگاه می کردم که اونم متوجه ي من شد و من آروم بحالت تاسف سري تکون دادم و اونم یه پوزخنـد بـه                        « 
  ». من زد و رفت 

  !نیما ـ تو هنوز تصویر رو داري؟ صدا که قطع شد
  !زمونه ي بدي شده. رفتـ نه دیگه، 



تا بوده، ما شنیده بودیکه دختر خانمها یه یادگـاري از آقـا پـسرا براشـون مـی      ! نیما ـ در این میون یه مسئله بسیار حیرت آوره 
فکر کنم ایـن پـسره حاملـه س و    ! حاال انقدر زمونه بد شده که آقا پسرا به یاد بود یه چیزي از دختر خانمها نگه می دارن         ! مونه
ببین خوراکی چی مـی خـوره شـاید از          ! یعنی چون تجربه ش رو نداره، تا آزمایش نده براش مسجل نمی شه            ! شم خبر نداره  خود

  !نوع ویارش بفهمیم دختر آبستنه یا پسر
  !ـ باز دري وري بگو

ـ    ! نیما ـ باور نمی کنی؟ بابام این چند روز آخر همه ش ترشی می خورد  راسـتی،  ! سرهدیدي که تو بیمارسـتان گفـتن بچـه ش پ
  باالخره بابام چه ش بود؟. صحبت بابام شد

اونکه بابانه و بزرگت کرده، اینجوري به فکرشیف واي بـه حـال دختـري    . این اخالقات رو یادم باشه که به سیما بگم        ! ـ زهر مار  
  !که با تو عروسی کنه

داداش دختره رفیق بیـست  ! اسالمتی پارتی م دارمن! یه دختر نمی تونی بران خواستگاري کنی! نیما ـ مرده شور تو رفیق رو ببرن 
  !و خرده اي سال مونه

چیکارش کنم؟ بچه که نیس یزنیم تـو سـرش و   ! دوما، بابا سیما فعال نمی خواد شوهر کنه     ! ـ اوال که من خواهر به تو بده نیستم        
  !شوهرش بدیم

ایـشااله یـه   !  اصال دیگه اسـم شـو جلـو مـن نیـار     !دختره ي زشت لوس! نیما ـ اینم خواهر تو داري؟ بزن  تو سرش اکبیري رو 
  !بمونه رو دست تون. خواستگارم واسه ش پیدا نشه 

  !همین دیشب یکی از فامیالمون پیغوم داده که می خواد بیاد خواستگاریش! ـ بد بخت خبر ندایر
  !بخدا اگر من بذارم یه خواستگار پاش برسه خونه شما! نیما ـ غلط کرده فامیل تون

  !ربیتـ بی ت
تـا  . نیما اومد حرف بزنه که بهـش اشـاره کـردم سـاکت باشـه     . تو همین موقع گارسن غذا رو آورد و گذاشت رومیز جلومون         « 

  »گارسن رفت، گفت 
  !انگار یه چیزي چنگ زد تو قلبم. ـ بجون تو ناراحت شدم

  !ـ مگه تو ناراحتم می شی؟
  گی یاداري سربسرم می ذاري؟جون نیما راست می ! نیما ـ فکر کردي من سیب زمینی م؟

  !ده تا دیگه خواستگار داره که همه رو رد کرده! تازه این یکی از خواستگارهاشه! ـ بجون تو راست می گم
  !بازار گرمی واسه چی می کنی؟! گفتم خواهرت رو می گیرم، میگیرم دیگه!  !ده تا خواستگار داره! نیما ـ خبه حاال

  !یسسیما زن تو بشو ن! ـ برو گم شو
  نیما ـ جون من خواستگاري چه روزي یه؟

  .پررو شدي. ـ نمی گم
  .حاال بگو! نیما ـ الهی مرده شور روي منو بشوره

  !خیلی سر و گوش ت می جنبه! ـ نه
  !نیما ـ آخه منکه همه ش با توام

  !ـ همین با خودم که هستی رو می گم



  ...اون نیما ـ کور شده توام که بدت نمی آد؟ من بودم که پریشب با 
  »نذاشتم حرف بزنه و گفتم « 

  !بخاطر همین کارات بهت شب خواستگاري رو نمی گم! ـ همین دیگه 
اما از فرداش ! اصال منو ببر یه آب توبه بریز سرم که طیب و طاهر بشم        . من قول می دم که دیگه با کسی گز نزم         ! نیما ت باشه  

  !نیاي بگی نیما پاشو بریم هواخوري ها
  !حاال چند روز مونده! در حرف می زنی؟ شب جمعه باباچق!  ...ـ اِ

  !نیما ـ تو پس اونجا چوب کبریت بودي که این برنامه رو بهم نزدي؟
خـودت  ! ـ منکه نمی تونم کار و زندگیم رو بذارم زمین و بنشینم پاي تلفن که کی خواستگار زنگ می زنـه و مـن بهمـش بـزنم          

  !یه غلطی بکن دیگه! عرضه داشته باش
  »ا حالت گریه گفت ب« 

  !نکنه اصال از من خوشش نمی آد؟! سالح من رو این خواهر چشم سفید تو کارگر نمی افته! ه چیکار کنم دیگه؟[ـ آ
  .خیلی م دوستت داره اما می گه فعال براي ازدواج آمادگی نداره. ـ چرا خره، خوشش می آد

  !نیما ـ خب به بگو اول ازدواج می کنیم و بعد آماده می شیم
  !ـ زهر مار

  اگه منو دوست داره، پس چرا اجازه داده خواستگار براش بیاد؟! نیما ـ ببینم
  .آخه خواستگاره از فامیالشه. مامانم این برنامه رو جور کرده. ـ سیما اصال خبر نداره

  !نیما ـ ایشااله خبر مرگ این مادرت رو برام بیارن که از این لقمه ها واسه این دختره نگیره
  !بخدا خیلی پر رو شدي! ل شی نیماـ ال

  !نیما ـ آخه تا اسم خواستگار سیما می آد دلم می لرزه
  »بهش خندیدم و گفتم « 

  .اآلنم اگه بفهمه شب جمعه قراره خواستگار براش بیاد، ناراحت می شه! سیما آخرش زن تو می شه. ـ نترس
  نیما ـ یه چیزي بگم، بهم نه نمی گی؟

  .ـ تا چی باشه
  !بگو جون تو نه نمی گمنیما ـ 

  .ـ باشه، به جون تو نه نمی گم
  .نیما ـ شب جمعه، منم یه جوري ببر خونه تون
  ـ می خواي بیاي و خواستگاري رو بهم بزنی؟

  .نیما ـ آره
  !ـ فقط یه کاري نکنی که آبروریزي و سر و صدا بشه ها

  .فقط یه جوري بی سروصدا رأي شونو می زنم. نیما ـ بجون تو مواظبم
  .حاال غذاتو بخور. ـ باشه



همونجور که غـذا مـی خـوردیم بهـش     . خیلی م خوشمزه بود. استیک سفارش داده بودیم. دوتایی شروع کردیم به غذا خوردن  « 
  »گفتم 

  ـ نیما، خونه ي این آقاي پرهام کجاست؟
  می خواي چیکار؟! سفکر کنم دو سه هزار متري ه! همون خونه هه که خیلی بزرگه.نیما ـ درست روبروي خونه ما

  .ـ ازش خیلی خوشم اومده
  نیما ـ از خونه هه؟

  .ـ از یلدا
  »یه دفعه جست گلوش و به سرفه افتاد و بعد گفت . داشت نوشابه می خورد« 

  !ـ با همین یه نظر؟
  !از وقتی دیدمش، اصال از جلو چشمم نمی ره کنار! ـ خب آره

  !نیما ـ آخه نیم ساعتم ندیدیش
  !وقتی از یکی خوشش اومد، می گه خوشم اومد! فا حالی ش نمی شهـ دل که این حر

  !دو تا با لنگه کفش بزن تو دهنش که خونین مالین بشه و دیگه از این چیزا نگه! نیما ـ چه دل بی چاك و دهنی داري تو
  !ـ تو چرا امروز اینقدر بی ادب شدي؟

خونواده شم تازه یه چند وقتیه کـه از  . له که ایران نبوده و تازه برگشتهاوال این دختره یلدا، چندین سا! نیما ـ آخه تو خبر نداري 
  .خارج اومدن

  ـ خب؟ که چی؟
  .نیما ـ فکر شو از سرت بیرون کن که این کار شدنی نیس

  ـ چرا؟
  .نیما ـ اینادختر به من و تو بده نیستن

  ـ چرا؟
  !نیما ـ یعنی اصال با ما جور نیستن

  ـ چرا؟
  ! شما که تا جون از اونجات در ادنیما ـ عرضم به حضور

  »کارد و چنگال رو گذاشتم رو میز و بلند شدم و گفتم . یه لحظه نگاهش کردم که بی خیال داشت به استیک ش ور می رفت« 
  !بشین تنهایی غذاتو کوفت کن! ـ امروز خیلی پرور شدي

  !تو هی می گی چرا، چراآخه . بشین جون من. دیگه بی تربیتی نمی کن! غلط کردم! نیما ـ ببخشین
  !ـ من می گم چرا، تو باید اون حرفو بزنی؟

منم اون جملـه  ! براش یمن نداره! نیما ـ آخه می گن، یعنی قدیمیا می گن، نباید کلمه ي چرا رو سه بار یه نفر پشت سر هم بگه 
  !رو گفتم که نحسی ش رو باطل کنه

  ختر نمی دن؟ـ حاال بگو ببینم ، چرا با ما جور نیستن و به ما د
  نیما ـ این چرا، سومی بود یا چهارمی؟



  ! ...ـ اِه 
فقط م بـا کـسی   . یعنی اسم و رسم دارن! عرضم بحضورت کهف اوال اینا از خونواده شازده هان. نیما ـ خب می گم، عصبانی نشو 

ن و نسل شون رو به انقـراض  شازده هام که تموم شد . مثال شازده اي چیزي باشه    . وصلت می کنن که اونم اسم و رسم دار باشه         
واسه همین م عمه ي یلـدا  ! شازده قمبل الممالک و پشم السلطنه و گردالدوله ! موندن فقط سه چهار تا شازده ي دگوري       ! گذاشته

حاال اگه تو، تو شجره نامه ي خونوادگی ت، ته اسـم    ! خانم هنوز شوهر نکرده و بکر و باکر، تو خونه ور دل خان داداشش نشسته              
  ! لقب سلطنه یا دوله پیدا کردي، زود بگو بریم خواستگاري عمه خانم باکر السلطنهت یه

  .ـ ما نه از این القاب داریم و نه ازشون خوشم می آد
قرار بـود دیگـه   ! آخ ببخشیت! جناب آقاي سیاوش فطرت الدوله، چیز کج و کوله! نیما ـ اتفاقا به تو می آد یه لقب داشته باشی 

  !بی تربیتی نکنم
  »چپ چپ نگاهش کردم و گفتم « 

  .ـ دوره ي این حرفا دیگه گذشته
اتفاقا پدر یلدا که آقاي پرهام باشـه،  ! اینا بقدري به این سنت پاي بندن که عمه ش قید شوهر کردن رو زده! نیما ـ فکر می کنی 

  ! فتوکپی وروره جادواونم یه زنی یه. همه کاره ي خونه شون همین عمه خانمه! آدم بی سر زبون و تو سرخوري یه
  !وامونده یا ناپزه یا گوشت االغه که نه می شه پاره پوره ش کرد و نه می شه خوردش

  !ـ عمه ي یلدا رو پاره پوره کنیم بخوریم؟
  !دارم این استیک وامونده رو می گم! نیما ـ مگه تو هاري که می خواي عمه خانم رو بخوري؟

  !ـ اما اسم قشنگی داره
  تو تونستی بخوریش؟! الستیکه! قشنگی داره؟ استیک نیس المسبنیما ـ چی اسم 

  !بلند شو بریم! بشقابم رو سوراخ کردي دیگه! دارم یلدا رو می گم!  ...ـ اِ
خونـه ي نیمـا   . خالصه دوتایی از رستوران اومدیم بیرون و از همدیگه خداحافظی کردیم و سوار ماشینامون شدیم و راه افتادیم   « 

وقتی رسیدم خونه، پدرم خودش تلفنی با پدر نیما صحبت کـرده بـود و از           . یه بود و خونه ي ما کمی باالتر از ونک         اینا تو زعفران  
لباسامو در آوردم و رو تختم دراز کشیدم و رفتم تو فکـر  . یه سالم کردم و رفتم تو اتاق خودم       . جریان عمل کردنش خبر داشت    

  »!یلدا 
یه اورکـت خیلـی خوشـگل    . استخون بندي صورتش خیلی قشنگ بود. ی بود و قد بلند   چشم و ابرو مشک   . دختر خیلی قشنگ بود   
خی سعی مـی کـردم نـوع موهـاش رو تـو ذهـنم       . روسري سرش بود و نفهمیدم که موهاش چه جوریه   . پوشیده بود با یه شلوار    
کـم کـم   ! ش فکر می کـردم خوشم می اومد وقتی به! نمی دونم چرا هی دلم می خواست بهش فکر کنم         ! مجسم کنم اما نمی شد    

زود بلنـد زدم و رفـتم یـه دوش گـرفتم و لبـاش       .  بعد از ظهر بود که از خـواب پریـدم          4حدود  . چشمام گرم شد و خوابم برد     
تو دلم می گفتم شاید خدا بخـواد و یلـدا رو جلـو    ! راستش به هواي دیدن یلدا رفتم   . پوشیدم و راه افتادم طرف خونه ي نیما اینا        

  .اصال بی اختیار بطرفش کشیده می شدم. مخونه شون ببین
یه ربعف بیست دقیقه ي بعد رسیدم تو کوچه ي نیما اینا که سر کوچه یلدا رو دیدم که واسـتاده  . سوار ماشین شدم و راه افتادم 

لـو و سـالم   ماشین رو زدم یه گوشه و پیاده شـدم و رفـتم ج  ! از خوشحالی خواستم بال در بیارم! و داره به ماشینش نگاه می کنه    
  »تا منو دید خندید و گفت . کردم



  !ـ انگار قراره هر دفعه شما رو می بینم ازون کمک بخوام
  ـ اتفاقی افتاده؟

وگرنه بهش می گفتم بیاد و الستیک رو . متاسفانه حیدر اقام رفته دنبال یه کاري و خونه نیس! یلدا ـ الستیک ماشینم پنچر شده 
  .خدمتکارمونه. عوض کنه

  .اآلن من براتون عوضش می کنم. مسئله اي نیسـ اصال 
  !لباس تون کثیف می شه! یلدا ـ آخه این درست نیس

  .لطفا در صندوق عقب رو وا کنین که جک رو در بیارم. ـ اصال مهم نیس
 هـر  امـا . از تو ماشین در صندوق عقب رو وا کرد و من جک و الستیک زاپـاس رو در آوردم           . ماشین ش مثل ماشین نیما بود     « 

  ». دسته جک ماشین خودمم بهش نخورد. چی گشتم دسته جک رو پیدا نکردم
  .ماشین ش مثل ماشین شماس. اجازه بدین برم از نیما بگیرم. ـ بهش نمی خوره یلدا خانم

  !آخه من خجالت می کشم اینقدر به شما زحمت می دم! یلدا ـ نه ترو خدا
  . فقط خدا کنه نیما خونه باشه. بدمـ چه زحمتی؟ خوشحال می شم براتون کاري انجام 

  ». زنگ زدم و نیما خودش آیفون رو جواب داد. تند راه افتادم طرف خونه ي نیما اینا که پنجاه متر اون طرف تر بود« 
  نیما ـ کیه؟
  .ـ منم نیما 

  !نیما ـ بجا نمی ارم
  .ـ سیاوشم

  »!صداشو مثل دخترا کرده بود و خودشو لوس می کرد« 
  !داستانش رو نخوندم و نمی شناسمش!  سیاوش؟ همون که تو داستان رستم وسهرابه؟ شرمنده امنیما ـ کدوم

  .زود بیا پایین کارت دارم! خودتو لوس نکن!  ...ـ اِه
جلو همسایه ها زشته، برام پس فردا حـرف در  ! من اجازه ندارم بیام در خونه مونو با مرداي غریبه صحبت کنم! نیما ت ببخشین 

  !امن تره! ه ممکنه شما یواشکی بایین باال تو اتاق مناگ! میارن
  !ـ واقعا که وقت نشناسی

  !مواظب باش کسی نبینتت بال گرفته! در رو می زنم، یواش از پله ها بیا باال!  نیما ـ این کارا وقت و بی وقت نداره که
  !لوس بازي در نیار دیگه! ـ بابا نیما کار مهمی دارم بجون تو

  »!  کشید و خودشو لوس می کردهی صداشو می« 
 بچه ي محل خودمونی یا از یـه محـل دیگـه اومـدي اینجـا       !نیما ـ تا خوب نشناسمت نمی آم دم در پیش ت پسره ي بی حیا 

  !شیطونی کنی؟ یه بار دیگه اسمتو بگو یاد بگیرم
  .نمی دونم کجاس بهشون بگمچند تا دختر اومدن اینجا و دنبال آدرس یه خونه می گردن و منم ! ـ بجهنم که نمی آي

  »تا اینو گفتم جدي شد و گفت « 
  !ـ نگرشون دار اومد سیاوش جون

  »!ده ثانیه بعد پایین؛ دم در بود« 



  !نیما ـ کوشن؟ چاخان  کردي؟
  !اصال موقعیت سرت نمی شه! ـ زهر مار

  !فکر کردي آقا آوردیم و تا برسی باال عقدت می کنیم؟! نیما ـ خب بیا باال دیگه
  ! گم شوـ

  !نیما ـ حاال چی شده؟
  !ـ یلدا پنچر کرده

  نیما ـ کجاش؟ یعنی کجا پنچر کرده؟
  »چپ چپ نگاهش کردم و گفتم « 

  ...ـ می خوام براش جک بزنم و 
  »نذاشت حرف بزنم و اومد تو حرفم و گفت « 

یعنـی  ! ي جک می زنی و پنچري مـی گیـر؟  نرسیده دار ! تو اون چند تا کتاب قبلی اِنقدر زرنگ و تیز و بز نبودي            ! ـ آفرین به تو   
  !می خوام بگم اول باید راپاس رو  در بیاري، بعد

  »همونجور نگاهش کردم و گفت « 
  !ـ بله، می فرمودین

  .مال خودتو بده برم الستیکش رو عوض کنم. ـ زاپاس رو هم در آوردم، فقط جک ش دسته نداره
  !ت هر کسی نمی دمنیما ـ برادر من یه دسته بیشتر ندارم و اونم دس

  !ـ خیلی بی ادب و بی تربیتی
  !دسته جکم رو نخوام بدم، بی تربیتم؟! نیما ـ یعنی چی؟

  !اصال نخواستم! ـ برو گمشو
  !منم و همین یه دسته! چون رفیقمی بهت می دم اما خیلی مواظبش باشی ها. نیما ـ بیا قهر نکن

  »خنده م گرفت و گفتم « 
  !ـ بپر ورش دار بیار

  !یعنی همین جا تو صندوق عقب ماشین مه! ـ کجا بپرسم ؟ همین جاسنیما 
وقنـی  . خاله دسته ي جک رو ازش گرفتم و برگشتم سر کوچه، پیش یلدا و ترتیب عوض کردن الستیک ماشـین ش رو دادم             « 

  »کار تموم شد، گفت 
  !ببخشین، من اسم تون رو فراموش کردم. واقعا لطف کردین. ـ خیلی ممنون

  »آروم بهش گفتم . م برخورد و ناراحت شدمکمی به« 
  !فکر می کردم این اسم یادتون می مونه. ـ اسمم سیاوشه

  شما کجا شاغل هستین؟. دیگه یادم نمی ره. یلدا ـ معذرت می خوام
  ببخشین، شما برگشتین ایران که بمونین؟. یه شرکت مهندسی یه. ـ تو شرکت پدرم کار می کنم

مـی دونـین، اینجـا آدم    . فعال زیـاد از برگـشتنم راضـی نیـستم    . باید انگیزه اي براي موندن داشته باشم. شایدم نه. یلدا ـ شاید 
  !سردرگمه



  !ـ ببخشین متوجه نمی شم
اونجا بـراي هـر   . یه اونجا عادت کردم. راستش من چندین ساله که آمریکا زندگی کردم! یلدا ـ منظورم اینه که، اینجا یه جوریه 

اما این چند وقته که اومدم اینجـا، همینطـوري   ! اونجا یه ساعت مون رو از دست نمی دادیم     ! شتم اما اینجا نه   ساعتم برنامه اي دا   
  !آدم اینجا هیچ کاري نداره که بکنه! بی هدف، روز رو به شب می رسونم و شب رو به روز

  رشته اي یه؟ببخشین، تحصیالت تون در چه . ـ خب شما می تونین براي خودتون یه شغلی انتخاب کنین
  !می خواستم بگم که آدم اینجا هیچ تفریح و سرگرمی نداره! فوق لیسانس شیمی دارم، اما منظورم این نبود. یلدا ت شیمی

  !ـ خب شما می تونین با خانواده یا دوستاتون برین سینما و پارك و اینجور جاها
  »نگاهم کرد و بهم خندید و گفت « 

  با دوتاتون براي سرگرمی و تفریح می رین سینما و پارك؟شما . ـ آره می شه اینجاها رفت
  »یه خرده فکر کردم و خودمم خنده م گرفت و گفتم « 

  .حوصله ي اینجور جاها رو ندارم! ـ راستش نه
  »دوباره نگاهم کرد و خندید و گفت « 

  ـ جدا شما چه جوري وقت تون رو می گذرونین؟
عصرم می آم خونه و کمی استراحت می کـنم و  . روزا که سرکارم تا عصري   ! دونمیعنی راستش خودمم نمی     . ـ همینجوري دیگه  

  .گاهی از شبام با هم شام می ریم بیرون. بعدش یا نیما می آد پیش من و یا من می رم پیش اون
  !یلدا ـ همین؟

  »بعد شروع کرد خندید و گفت « 
  راستی رشته تحصیلی تون چیه شما؟! مـ ما اونجا، روزاي تعطیل، براي سرگرمی و تفریح وقت کم می آری

  .مهندسم. ـ عمران
  نیما چی؟. یلدا ـ خیلی خوبه

  .ـ اونم همینطور
  چزي ندارین؟ یعنی خیال ازدواج ندارین؟.یلدا ـ نامزدي 

  شما چطور؟. ـ چرا، یعنی خیال ازدواج دارم، اما نامزد و این چیزا رو ندارم
  .بازم ازتون ممنوع تا دفعه ي یعد خدانگهدار. گه اجازه بدین من باید برمخی، ا. فعال قصد ازدواج ندارم. یلدا ـ نه

یاد حرف نیما، در مورد دست دادن افتـادم و  . دوباره دستش روآورد جلو و باهام دست داد و بعد سوار ماشین ش شد و رفت     « 
 پشت در بـود و یـه دفعـه ي در رو وا    تا زنگ زدم، خودش. راه افتادم طرف خونه ي نیما اینا و زنگ شونو زدم         ! خنده م گرفت  

  »کرد طوري که من جا خوردم و زود گفت 
  !ـ دسته م رو بده

  ـ پشت در چیکار می کنی؟
  دسته جکم کو؟. نیما ـ داشتم زاغ ترو چوب می زدم

کـردم و  یـه نگـاه بـه نیمـا     ! تازه یادم افتاد که حواسم پرت شده و دسته جک نیما رو گذاشتم تو صندوق عقب ماشـین یلـدا                 « 
  »خندیدم که گفت 



  ـ دسته جک رو لو دادي؟
  .ـ آره

حاال شـانس آوردم کـه مـن    ! نیما ـ اون وقت که هی جوش می زنم و سفارش بهت می کنم، ناراحت می شی و بهت برمی خوره 
  !سه چهار تا دسته جک یدکی دارم

  !دلم خیلی گرفته به جون تو. ـ نیما ترو خدا شوخی نکن
غصه نخـوري  ! از کی دلت گرفته؟ واسه دسته جک من دلت گرفته گرفته؟ فداي سرت! بیا تو ببینم! یرهنیما ـ دل دشمن ت بگ 

  !بیا خودم بهت می دم! هر وقت دیگه م خواستی تعارف نکن و پیش غریبه هام نرو رو بنداز! من بازم دارم! ها
  »بهش چیزي نگفتم و برگشتم و خونه ي یلدا اینا رو نگاه کردم که گفت « 
بـاالخره اون  ! اي پدر سوخته شب چلـه خـانم  ! انگار پاك قافیه رو باختی؟! عشق آخر بدن م را به سر دار کشید     !  اي دل غافل   ـ

  !بیا تو! بیا تو ببینم! چشماي مست ش کار خودش رو کرد
  »رویه نیمکت نشستیم که گفت . دو تایی با هم رفتیم تو حیاط خونه شون که خیلی م بزرگ بود« 

  دي؟ـ عاشق ش
  »بهش خندیدم « 

  !نیما ـ بال روزگاري یه عاشقیت
  ـ حاال چطور می شه نیما؟

  چطور می خواستی بشه؟! نیما ـ هیچی
  ـ یعنی می گم تو چی می گی؟

  !نیما ـ مگه خاطرخواه من شدي که جواب ازم می خواي؟
  .ـ می خوام نظر ترو بدونم

  نیما ـ بعنوان یه متخصص در امور بانوان؟
  !گم شو!  ...ـ اِه

  !نیما ـ اگر نظر کارشناسی منو بخواي یه چیزه و اگه نظر رفاقتی م رو بخواي یه چیز دیگه
  .ـ نظر کارشناسی ت رو بگو

این همـه کتـاب و داسـتان عاشـقانه خونـدي هنـوز       ! نیما ـ از نظر کارشناسی باید خدمتت عرض کنم که بیچاره شدي بدبخت 
 مجنون، شیرین و فرهاد، رمئو ژولیت رو بگیر بخون، می فهمـی عاشـق شـدن یعنـی     برو کتاب لیلی و! نفهمیدي عشق یعنی چی؟ 

  !چی
  ـ شد تو یه بار جواب درست به آدم بدي؟

اون لیلـی و  . بذار خـودم بـرات تعریـف مـی کـنم     ! تا تو بخواي این کتابا رو بخونی، یلدا سه تا شکم زاییده. نیما ـ راست می گی 
تـازه  . رمئو ژولیت م که هر دو خودکشی کردن     ! فرهادم که پسره آخرش خود کشی کرد      شیرین و   ! مجنون که جفت شون مردم    

  !این جریان مال اون قدیما بود هوا آنقدر آلوده نبود
  .الزم نکرده حرف بزنی. ـ اصال نظرت رو نخواسم



بایـد  ! کن، و اما از نظر رفاقتیحاال گوش ! نیما ـ بابا طبق روایات تاریخی، تمام عشاق، کارشون یا به جنون کشیده یا به خودکشی 
خیالتم راحت که با تمام امکانات و تجربیاتم که بسیار ارزشـمنده       ! بهتون بگم آقاي گلم که شما باشین، برو جلو که من پشت تم            

پس فردا شب، آقاي پرهام، و خانم پرهام تـشریف مـی   ! در ضمن یه خبر خوبم بهت بدم   . در خدمت تم و ازت حمایت می کنم       
جریان تـصادف ش رو  . هم واسه عیادت بابام و هم مثال براي قدردانی و تشکر از کمکی که من و تو به یلدا کردیم    ! زل ما ارن من 
  .می گم

  »از خوشحالی خنده م گرفت و گفتم « 
  ـ جون من راست می گی نیما؟ پدرت کی از بیمارستان مرخص می شه؟

  د می دادن اِنقدر خوشحال می شدي؟ببینم اگر یه میلیون تومن بهت نق. نیما ـ فردا صبح
  !ـ نه بجون تو

  !خاطرخواهی که نون و آب نشد پسر! نیما ـ برو فکر نون باش که خربزه آبه
  ـ یلدام می آد؟

  .نیما ـ اونو دیگه خبر ندارم
  ـ اگه نیاد چه فایده واسه من داره؟

بپـر دو تـا مـاچ از    ! باباش کـه هـس  .  گیرم یلدا نیومدحاال! بوي گل را از که جوییم؟ از گالب» شاعر می گه! نیما ـ یعنی چی؟ 
  !باباش بکن انگار یه ماچ از یلدا کردي

  .ترو خدا یه کاري بکن که یلدام بیاد! ـ گم شو نیما
  من چه جوري یه کاري بکنم که دختر شونو هم یا خودشون بیارن؟! نیما ـ چه توقعا از من داري آ

  !ـ تو اگه بخواي می تونی
  . بذار پس فردا شب بشه، یه کاریش می کنمنیما ـ حاال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل دوم 
  

  .شی رو خودم ور داشتم.گ.  بود نیما بهم تلفن زد7فردا عصر نزدیک ساعت 
  !نیما ـ الو سیا 

  چی شد؟. خودمم. ـ سالم
  .نیما ـ سیاه، قربده بیا که برات جورش کردم

  !صد بار بهت گفتم اسم منو کامل بگو! ـ زهر مار
  ! ـ تقصیر منه که دیشب یه کاري کردم که یلدام بیاد خونه موننیما

  !ـ راست می گی ترو خدا؟
  .نیما ـ آره ولی یه مشکلی پیش اومده

  ـ چه مشکلی؟ چی شده؟
  !نیما ـ فکر ازدواج با یلدا رو از کله ت بیرون کن

  !ـ چرا؟
  اونم فکر می کنی کی؟! نیما ـ طرف نامزد داره

  !من میشناسمش؟! ـ کی؟
  !نیما ـ  حتما تو تلویزیون دیدیش

  !ـ هنر پیشه س؟
اتوبوس رو می بنده به یه طناب و با دندوناش تو سر باالیی تجریش می کشه مـی  ! یکی از این قوي ترین مردان جهانه. نیما ـ نه 

بفهمه تو عاشـق  ! می کنهپونصد کیلو وزنه رو یه دستی بلند    ! زنجیر می بنده دور خودش و یه تکنون می ده پاره می شه            ! بره باال 
  !نامزدش شدي با همون دندوناش ریز ریزت می کنه

  !جون من راست می گی؟! ـ راست می گی نیما؟
  .نیما ـ نترس بابا شوخی کردم

  !ـ واقعا که بعضی از شوخی هات خیلی لوسه
یـه  .  دل می خواد باباي ترو هم ببینهپرهام زنگ زد اینجا و گفت که. بابام می خواد دعوتشون کنه. نیما ـ گوشی رو بده به بابات 

  .دوستی قدیمی دارن با هم
  ـ اون وقت تو چه جوري فهمیدي که یلدام می آد؟

90بـه احتمـال   . به هواي دسته جک، یه جوري بهش رسوندم که فردا شب توام  می آي خونه مـون . نیما ـ رفته در خونه شون 
  .درصد اونم میاد

  ـ اگه نیومد چی؟
  !حتما می آد!  خانما رو نشناختینیما ـ تو هنوز

  ـ آخه اگه نیومد چی؟
  !علی الحساب یه خرده باباش رو بغل کن، آتیش عشق ت فرو کش می کنه. نیما ـ هیچی



  ـ نیما؟
  !حتما یه کار دیگه م باهام داري! نیما ـ چه با التماس اسمم رو صدا کردي

  می شه یه خواهش کوچولو ازت بکنم؟! ـ نیما جون
  .رمائیننیما ـ بف

  ـ میشه تو یه جوري به گوش پدر و مادرم برسونی که من از یلدا خوشم اومده؟
  نیما ـ مگه خودت اللی؟

  !تو پررویی می تونی بگی! ـ آخه من خجالت می کشم
  !دست شما درد نکنه! نیما ـ خیلی ممنون

  !جسوري! ـ یعنی منظورم اینه که تو شجاعی
  !نیما ـ خودتی

  ـ حاال می گی بهشون؟
ببینم تو از رو می ري و اون خـواهر کـوفتی ت رو بمـن مـی     ! منکه زندگیمو وقف تو کردم، این یکی م روش! نیما ـ باشه، جهنم 

  دي؟
  !نیما جون! ـ نیما

  نیما ـ دیگه چیه؟
  ـ زود بهشون می گی؟

  !می گم دیگه! نیما ـ اِهه
  .ـ آخه من می خوام زودتر بگی که برنامه هامو جور کنم

دیگـه خـرده   . می خواي بابات رو عقد کنی که اگر من زود بگم برنامه ت جور می شه؟ گفتم می گم، می گـم دیگـه  نیما ـ مگه  
  فرمایش ندارین؟

  .ایشااله یه روز جبران می کنم. ـ نه، دستت درد نکنه
  !گوشی رو بده به بابات! خداحافظ! نیما ـ می خوام نکنی

. در و پدرم، سوار ماشین شـدیم و بطـرف خونـه ي نیمـا اینـا حرکـت کـردیم             بود که با سیما و ما      8فردا شب، ساعت حدود     « 
  »همینطوري که داشتیم می رفتیم، یه دفعه پدرم گفت 

  !شنیدم بفکر زن گرفتن افتادي؟ یه چیزایی خانم ذکاوت به مادرت گفته. مبارکه ایشااله. ـ خب سیاوش خان
  ». همونجور سرم رو به رانندگی گرم کردم و فقط خندیدم« 

  .یعنی خیلی خوشگله. سیما ـ دختري ام که انتخاب کرده، خوبه
هم خوشحال بودم و هم خجالت می کشیدم که پدرم گفـت            . خیلی خوشحال بودم  . تو آینه می دیدمش   . مادرم فقط می خندید   « 
«  

  !بیارنیه خرده ممکنه نه و نو تو کار . ـ انشااله که همه چیز جور می شه اما خونواده ي پرهام شازده ن
  .مادرم ـ اگر قسمت باشه خودش درست می شه

  .هر چی خدا بخواد همون می شه. شایدم این موضوع، چیز مهمی نباشه. پدرم ـ گفتم که بدونه



این جریان انگار داشت جدي می شد و فکرم رو بخودش مشغول کرده و بود که متوجه شدیم رسـیدیم جلـوي خونـه ي نیمـا       « 
  »بعد از سالم و احوالپرسی، تا سیما آقاي ذکاوت رو دید گفت . و رفتیم توخالصه پیاده شدیم . اینا

  !ـ مرخص تون کردم اما باید استراحت کنین
  !همچین عمل کردي که انگار نه انگار من اصال عمل شدم. پدر نیما ـ دستت درد نکنه سیما جون

  ـ پس نیما کجاس؟
  !مادر نیما ـ همینجاها بود

ز پله ها طبقه باال اومد پایین و اول با همه سالم و احوالپرسی کرد و بعد اومد طرف سیما و کـه کنـار مـن    یه دفعه دیدم نیما ا « 
  »واستاده بود و آروم گفت 

  !ـ الهی من قربون اون نظام پزشکی برم که دکترایی مثل شما رو تعلیم می ده
  »سیما خندید و گفت « 

  ! در آماده واستادین براي استقبالـ فکر می کردم تا زنگ در رو بزنیم، شما جلوي 
  !دنیال کار این داداش پدر سوخته ت بودم! نیما ـ آخه چیکار کنم؟

  »! سیما غش کرد از خنده« 
  !ـ دنبال کار من واسه چی؟

ـ    ه جـون  نیما ـ بابا یه ساعتی از طبقه ي باال با دوربین خونه ي این پرهام اینا رو زیر نظر گرفتم که ببینم این دختره ي آتـیش ب
  !گرفته م می آد یا نه

  !ـ از اون باال تو چه جوري می فهمی که یلدا می خواد بیاد یا نه؟
اگه از دو ساعت قبل لباس تی تی ش مامانی تن ش کرده باشه و از این ور خونه بره اون ور و دوباره برگرده و بـره تـو         ! ـ پخمه 

مگه خواهرت رو نمی بینی چه لباس ! ه می شه که می خواد بیاد دیگه       حیاط و یه دوري بزنه و دویست بارم بره جلو آینه، معلوم           
  !قشنگی تن ش کرده و بخودش رسیده و موهاش رو دمب اسبی کرده و بهش گل سر زده

  !سیما هر وقت بخواد مهمونی بره لباس شیک و قشنگ می پوشه! ـ گم شو
  !نیما ـ باز واسه خواهرش بازار گرمی کرد

  »! سیما فقط می خندید« 
  !ـ سیما زن تو بشو نیس

  نیما ـ خرت از پل گذشت؟
  !ـ شوخی می کنم باهات نیما جون

  !حواس ت باشه که هنوز یلدا خانم معلوم نیس بیاد یا نه! نیما ـ آهان
پدر و مادر نیمام بهم تبریک گفـتن  . خالصه با خنده و شوخی نشستیم دور همدیگه به حرف زدن و صحبت کشیده شد به من    « 

  در نیما گفت مو بعد پ
! یکی یه دونه و عزیز در دونـه ي بابـا  . پدر و مادرشم خیلی دوستش دارن   . خوشگل م هس  . ـ سیاوش جون، یلدا دختر خوبی یه      

اینه که من هر کاري بتونم برات می کنم مخصوصا که کلی زیـر دیـن سـیما جـونم     . البته تو ام بسیار پسر خوبی و نجیبی هستی       
  !هستم



  .ینسیما ـ اختیار دار
  پدرم ـ این حرفا چیه؟

  !واقعا لقب خانمی برازنده شه. این یکی دو روزه حسابی تو کوك ش بودم. پدر نیما ـ نه، جدي نی گم
  !نیما ـ واقعا

  !پدر نیما ـ در کارش استاده
  !نیما ـ دقیقا

  »ـ اینا رو نیما آروم آروم و جدي می گفت و سرش رو به عالمت تاکید تکون می داد 
  !ـ کامال مسلط به کارشپدر نیما 

  !نیما ـ کامال
  !پدر نیما ـ من باورم نمی شد که یه دختر خانم بتونه یه پزشک عالی باشه

  !نیما ـ حقیقتا
  .مادرم ـ شما لطف دارین آقاي ذکاوت 

  !بقدري کاري جدي یی که آدم حظ می کنه! پدر نیما ـ واله تعارفی نیس اینا
  !نیما ـ یقیقنا 

  !این دختر به وقت ش جذبه دارخ که بگم مثل کی می مونه؟پدر نیما ـ بقدري 
  ! )ع( نیما ـ ابن ملجم مرادي تو سریال امام علی 

  »!  همه زدیم زیر خنده
  !پدر نیما ـ بچه یه دقیقه آروم بگیر

  »پدرم با خنده کفت « 
  .ـ کنیز شماس

  .عروس خودمه. پدر نیما ـ نور چشم مه
  »نید شروع کرد به کف زدن و بشکن زدن وگفت یه دفعه نیما تا اسم عروس رو ش« 

  .ـ پس شیرین بذارین دهن تون که انگار گوش شیطون کر عروسی ماهام سر گرفت
  !بگو آره و خالص مون کن! پدرم ـ سیما چقدر این بچه رو سر می دوونی؟

کلـه ت رو یـه تکـون بـده مـا      سـخت تـه، فقـط    ! یه آره بگو کارو تموم کن دیگه! نیما ـ آتیش به ریشه ي عمرت نگیره دختر 
  !خودمون می فهمیم

  »سیما خندید و گفت « 
  !ایشون باید یه مدت دیگه به شیطونی هاشون برسن. ـ فعال ازدواج براي نیما خان کمی زوده

ه یعنی تـا بـه امـروز کـ    ! یعنی به جون بابام اگه من رنگ یه شیطون رو بدونم چیه؟! به ارواح خاك آقام! نیما ـ من و شیطونی؟ 
  !اینجا پیش شما نشستم، نفهمیدم رنگ این شیطونا چه رنگ یه

  »آروم گفتم « 
  !ـ یعنی حواس ش نبوده، دقت کافی نکرده



  »یواش پام رو زیر پاش فشار داد و گفت « 
  !بگو دیگه سیاوش! من شب و روز با اینم! اینکه دیگه داداش تونه و بهتون دروغ نمی گه! از این سیاوش بپرسین! ـ آره

   کدومش رو؟ـ
  »! همه زدن زیر خنده« 

  !بذار حاال این دختره یلدا بیاد تا نشون ت بدم! تو ام نمک پرونی ت، همین اآلن گل کرده؟! نیما ـ زهر مارو کدومش رو
  !ـ یعنی منظورم این بود که کدوم یکی از محاسن ت رو بگم

  !ر بشناسنحاال هر کدوم که دم دست تره بگو اینا کمی منو بهت! نیما ـ آهان
  ـ اون شبی رو که می خواستیم بریم دو تایی سینما و یه جوري شد که نرفتیم و جاش رفتیم جاي دیگه رو بگم؟

  »یه چپ چپ بهم نگاه کرد و گفت « 
  !ـ نه، تو یه چیز ساده تر بگو

  ـ چهارشنبه اي که با ماشین رفته بودیم طرفاي جردن رو بگم؟
  !گو که توش فقط من باشم و توگفتم یه چیز ساده ب! نیما ـ نخیر

  »همه زدن زیر خنده « 
ـ اون دوشنبه که داشتیم با هم می رفتیم شرکت که دو تا دخترا با پراید پیچیدن جلومنو بعد یه جوري شد کـه دو تـایی دیگـه      

  !شرکت نرفتیم رو بگم
  !تو که گفتی دوشنبه اي ماشین ت تو خیابون خراب شده بود! پدر نیما ـ اي کره خر

  »نیما هول شده بود و تند تند می گفت « 
  !بجون مامان اگه دروغ بگم! یعنی بعد از اینکه شهال اینا پیچیدن جلومون ماشین خراب شد! ـ بجون بابا راست گفتم

  »دوباره همه زدن زیر خنده که پدر من گفت « 
  !باید یه شیطونی هایی بکنن! ـ باالخره جوونن دیگه

  !فطرت؟نیما ـ شیطونی چیه جناب 
  »بعد آروم به من گفت « 

  !تو که بیچاره م کردي! اینطوري از محاسن آدم تعریف می کنن؟! ـ مرده شور اون ذکر خیر گفتن ت رو ببرن
  »وفتی همه ور داشتن، پدر نیما گفت . تو همین موقع زینب خانم، خدمتکار نیما اینا برامون چایی آورد و به همه تعارف کرد« 

  دا از چیزي خبر داره؟ـ سیاوش جون، یل
  نیما ـ از چی خبر داشته باشه؟

  پدر نیما ـ یعنی با اونم صحبتی شده؟
  نیما ـ چه صحبتی؟

  پدر نیما ـ یعنی اونم راضی یه؟
  نیما ـ از چی راضیه؟

  !بذار خودش جواب بده! پدر نیما ـ اصال مگه تو وکیل وصی سیاوشی؟
  نیما ـ جواب چی رو بده؟



  !دارم با سیاوش حرف می زنم آخه!  پسر یه دقیقه زبون به دهن بگیر! ...پدر نیما ـ اِه 
  .ـ امر بفرمائین قربان

  پدر نیما ـ می گم خود یلدا راضی به این ازدواج هس؟
طبـق  ! چه کشکی؟ چه دوغی؟ این سیاوش بدبخت تا حاال فقط دو تا سالم به یلدا کرده و دو تا خداحافظی! نیما ـ کدوم ازدواج؟ 

  !والسالم! همین و همین! ه من دارم، این واسه یلدا خانم یه پنچري گرفته و یه بارم باهاش دست دادهسیاهه اي ک

  !اون دختره طفل معصوم، روح شم از چیزي خبر نداره
  »همه زدن زیر خند که پدر نیما گفت « 

  !ـ پس ما چیکار کنیم اآلن؟
  ! یه ساعت پیش از من می پرسید چشم و ابروي یلدا چه رنگی یه؟!نیما ـ بابا این بچه، هنوز دختره رو درست و حسابی ندیده

  »دوباره همه خندیدن و پدر نیما گفت « 
مـزه ي  . بعد قشنگ باهـاش صـحبت کنـه   . امشب که اومدن، باید سیاوش به یه هوایی یلدا رو ببره تو خیاط            . ـ حاال عیبی نداره   
ضی بود به امید خدا ما هم آستینامونو باال می زنیم و عروسی رو راه   اگه را . ببینه خود طرف راضی هس یا نه      . دهن ش رو بفهمه   

  . می ندازیم
پدرم بلند شد رفت پیش پدر نیمـا نشـست و مـشغول حـرف زدن شـد و             . اینو که گقت، همه دست زدن و مبارك باد گفتن         « 

 دسته ي مبلی که نشسته بود نشستم  منم بلند شدم و رفتم پیش نیما و رو        . مادرم و سیمام شروع کردن با مادر نیما حرف زدن         
  »و آروم بهش گفتم 

  ـ نیما جون، آخه من چطوري یلدا رو ببرم تو حیاط؟
  »! دیدم نگاهم می کنه اما هیچی نمی گه« 
  »! با توام! نیما« 
  »! بازم هیچی نگفت« 

  !چرا جواب نمی دي؟! دارم با تو حرف می زنم!  ...ـ او ووو 
  !اي داستان من چی می گفتم؟نیما ـ آخه یادم رفته اینج

  !اینا چیه می گی؟! عجب خري هستیا!  ...ـ اِ 
  !بعضی هاش تو کله م نمی مونه! همه ي این چیزا رو که نمی تونم خفظ کنم! خب یادم رفته دیگه! نیما ـ چیکار کنم؟

  ! !زشته تو کتاب! خودتو لوس نکن!  ...ـ اِ
تو دوباره اون جمله ! آهان یادم اومد! ت یادم می زه چی باید بگم و کجاي داستانمیه وق! نیما ـ زشته یعنی چه؟ منم آدمم دیگه 

  !ي آخریت رو بگو
  ...گفتم نیما جون من چه طوري ! ـ زهر مار

  نیما ـ این چه مدل نیما جون گفتنه؟ چرا با دعوا و توپ و تشر می گی نیما جون؟
  !کتاب می گیزشته این چیزا رو تو ! ـ نیما لوس بازي رو بذار کنار

  چطوره؟! بر می گریم همون اروپا! بیا برگردیم با هم بریم خارج! نیما ـ ببین سیاوش
  ـ خدا خفه ت کنه نیماؤ تو چرا تو این کتاب اینطوري شدي؟



  !پول حسابی م بهمون نمی دن که دل مون خوش باشه و بچسبیم به کارمون! نیما ـ بابا خسته شدم آخه
  !ـ بلند می شم می رم ها

  !اما نیما جونش رو با لطافت بگی ها. جمله آخري ت رو بگو! خب! نیما ـ خب
  !ـ نیما جون
  !نیما ـ جونم

  !این چه مدل جون گفتنه؟! ـ زهر مارو جونم
  نیما ـ خیلی با احساس گفتم؟

  !ترو خدا نیما شوخی نکن!  ...ـ اِه 
  !برو تو داستان. نیما ـ باشه، بگو

  لدا رو ببرم تو حیاط؟ـ نیما جون، آخه من چطوري ی
  نیما ـ یعنی چی چطوري ببري؟

  !ـ آخه من نمی دونم چه جوري بکشونمش تو حیاط
فقط مواظب باش سرمرش به چیزي نخـوره کـه قبـل از    ! نیما ـ خب دستش رو بگر و بزور رو زمین بکش ش و ببرش تو حیاط 

  !خواستگاري خون ریزي مغزي کنه و بره تو کما
  منظورم اینکه به چه بهانه اي ببرمش تو حیاط؟! دیگهلوس نشو !  ...ـ اِه 

اگه از هر کدوم یه خط م یاد گرفته بـودي اآلن   ! ـ پس این همه مدت که با خودم می بردمت این ور و اون ور چی یاد گرفتی؟                 
  !تو کنکورم که شرکت می کردي حد اقل نفر سوم می شدي

  !به چه هوایی ببرمش تو حیاطبجون تو اصال نمی دونم ! ـ ترو خدا نیما شوخی نکن
  !نیما ـ بابا یه چیزي بهش بگو و ورش دار ببر دیگه

  !پاهام داره می لرزه! باور کن از همین اآلن ترس افتاده تو دلم! ـ آخه خجالت می کشم
! د مـی کنـه  نیما ـ واقعا باعث افتخار و سر فرازي یه که خونواده ي ما با خونواده ي رسـتم دسـتان آشـنایی داره و رفـت و آمـ      

  !رستم دیو کشه! ماشااله پسرشون سیاوش نیس که
  دل شیر دارد تن ژنده پیل                         نهنگان بر آرد ز دریاي نیل

خدا ترو واسه ما نگاه داره که این دفغه صدام حسین ملعون بهمون حمله کنه، ترو میفرستیم جلو تنهایی تمام دختراشـونو در آن           
 کنیو ورداري بیاري ایران و کشورشون رو از وجود دختر پاك کنی و به این صورت روحیه شون تضعیف بـشه               واحد خواستگاري 

  !و ازمون شکست بخورن
با صداي زنـگ، همـه از جاشـون    ! تو همین موقع صداي زنگ در بلند شد و من از هول م، از روي دسته ي مبل خوردم زمین               « 

  »ا داد زد بلند شدن و هر کدوم یه طرف رفتن که نیم
  !اول یکی بیاد این شیشه مرباي آلو رو که ریخته زمین جمع کنه و بعد درو وا کنین! ـ بابا هول نشین

خالصه زینت خانم در رو وا کرد و یه خرده بعد، یلدا و مادرش و آقاي پرهام اومدن           ! اشاره کرد به من و همه زدیم زیر خنده        « 
یـه لبـاس خیلـی خوشـگل     . یلدا خیلی خوشگل شـده بـود   . رف، رفتن تو سالن و نشستن     تو و با سالم و علیک و احوالپرسی و تعا         



مـن و نیمـا کنـار    . همه نشستیم و زینت خانم شروع به پـذیرایی کـرد   . پوشیده بود و موهاش رو خیلی قشنگ درست کرده بود         
  ». همیدگه، رو یه کاناپه نشسته بودیم

  .زحمت کشیدین. پدر نیما ـ بسیار خوش آمدین
  .چطورید شما؟ بخدا دل مون براتون تنگ شده بود. ي پرهام ـ خواهش می کنمآقا

  اصال معلوم هس کجا نشریف دارین شما؟ ایرانید؟ خارج اید؟! پدر نیما ـ مام همینطور
  چطورید جناب فطرت؟ کار و بار چطوره؟ شرکت هنوز سرپاس؟. آقاي پرهام ـ هر جا که باشیم زیر سایه شمائیم قربان

  .شرکتم هنوز دایره و برقراره. به لطف شما هستیم دیگهپدرم ـ 
  پرهام ـ راستی عمل تون چطور بود؟ اآلن چطورین جناب ذکاوت؟

  .از مهارت خانم دکتر، حالم خوب خوبه. پدر نیما ـ شکر خدا خوبم
  ». اشاره به سیما کرد« 

  ...رین به هزار آف! هزار احسنت به طبابت شون! نیما ـ هزار ماشااله به مهارت شون
  »! زدم تو پهلوش که ساکت شد« 

  !چه خانمی شدن سیما جون؟! ماشااله چه بزرگ شدن. پرهام ـ خدا حفظ شون کنه
  ...هزار ! نیما ـ هزار ماشااله به بزرگ شدن شون

  »! دوباره زدم تو پهلوش« 
واقعا سیما جون و نیمـا  . ر منو بپذیرینباید قدردانی و تشک! پرهام ـ چقدر خوب شد که شمام اینجا تشریف دارین جناب فطرت 

  .واقعا ممنون. یلدا جریان تصادف رو برامون تعریف کرد. جون و سیاوش خان لطف کردن
  »خانم پرهام دنبال حرف آقاي پرهام گفت « 

ـ       . البته بیمه براي همچین مواردي یه     . ـ بله، خیلی ممنون که کمک فرمودین       ل خـانوادگی  نهایتا از طریق بیمه یـا بوسـیله ي وکی
  !مون ترتیب کارو می دادیم

آقاي پرهام خجالت کـشید  . اینا رو که خانم پرهام گفت ، حالت بدي تو جمع پیدا شد و همه با سردي سرشون رو تکون دادند « 
  »پدر نیما براي اینکه جو رو عوض کنه گفت. و یلدا ناراحت شد

  نجا تشریف داشتید دیگه؟چطور شد برگشتید ایران؟ چند سالی او. ـ خب، جناب پرهام
  . آب و هواي اونجا سازگار نبود. پرهام ـ بعله

  »نیما آروم در گوش من گفت « 
  !ـ یعنی بچاپ بچاپ اینجاس آخه

  »خانم پرهام که خیلی فیس و افاده داشت و خیلی م خودشو می گرفت گفت « 
نمی فهمن طرف شون کیه؟ ! م رو هیچکس نمی شناسهتو غربت آد ! نمی دونم تشریف بردین یا نه     ! ـ آخه اونجا ها یه جوري یه      

  !چی کاره س، شخصیت ش چیه، از چه خاندانی یه
  »نیما آروم در گوش من گفت « 

  !ـ ترجمه ي فارسی ش یعنی اینکه اونجا نمی شه جلو خارجیا چسی اومد
  »بعد بلند به خانم پرهام گفت « 



  !ـ خب شما خودتون بهشون می گفتین خانم جون
  »پرهام یه لبخند به نیما زد و همونطوري که نیگاش می کرد، گفت خانم « 

عین خاله زنک ها می مونـه  ! اینجا اومدیم همه ش غر می زنه! شازده زیاد موافق نبود  . ـ راستش بیشتر من خواستم که برگردیم      
  !و همه ش به جون من غر می زنه

اما دروغ نگفته باشم آب و هواي اونجـا بـه   ! تو کشور خودش زنده سآدم ! یعنی اشتباه می فرماین! نیما ـ شازده بیخود می کنه 
چشمم کف پـاتون، خیلـی جـوون    ! مثل یه زن سی ساله شدین! از در که اومدین توف شما رو نشناختیم     . شما ساخته خانم پرهام   

  !شدین
  »یه خنده از ته دلش کرد و گفت ! تا اینو نیما گفت انگار دنیا رو دادن به خانم پرهام« 

  !خوب رگ خواب خانم ها رو بلده! ـ هنوز این نیما شیطون و تخسه
یـه چنـد سـالی بـا     . چند وقت پیش قرار بود یکی از دوستام از انگلـیس برگـرده ایـران   ! جدي جدي گفتم! نیما ـ نه بجون شما 

بهـش گفـتم    . گشته ایـران  وقتی رفتم فرودگاه استقبال شون، دیدم مادربزرگ شم باهاشون بر         . خونواده ش اونجا زندگی میکردن    
  !زن مه! علی جون مگه مادر بزرگتم باهاتون اومده بود خارج؟ یه نگاه به من کرد و گفت نیما جون اینکه مادر بزرگم نیس

  »همه زدن زیر خنده « 
!  باور کنـین به کی قسم بخورم که! اما ماشاله به شما! گویه زن بدبخت اونجا سه شیفت کار کرده و داغون شده! نیما ـ آره دیگه 

! همـون صـورت  ! درست مثل همون روزي هستین که اومدین خونه ي مـا خـداحافظی کنـین             ! از نظر صورت اصال فرق نکردین     
  !همون قیافه

  !ماشااله زبونش مثل قنده! خانم پرهام ـ ناز بشی پسر
  »اینو که گفت همه مجبوري شروع کردن به تاکید حرفاي نیما « 

  !پدر نیما ـ تکون نخوردن
  !راست می گه بچه م! ادر نیما ـ اصالم

  !پدرم ـ شادابی تو چهره شون پیداس
! اینا رو می گفتن و خانم پرهام کیف می کرد و آقاي پرهام زل زده بود تو صورتش و با تعجب خانم پرهام رو نگـاه مـی کـرد            « 

  »برگشتم یه نگاه به صورت خانم پرهام کردم و یه نگاه به نیما، که آروم گفت 
  !ون روزي م که واسه خداحافظی اومده بود، جاي مادر آقاي پرهام اشتباه ش گرفتیمـ هم

  »خالصه تعارف که تموم شد ، خانم پرهام گفت . خنده م گرفته بود اما جلو خودمو گرفتم« 
  ـ داشتم چی می گفتم؟

  !نیما ـ می فرمودین که شازده عین خاله زنکا بجون تون غر می زنه
تو همین موقع پدر نیما بهش چـشم غـره رفـت و    ! اقاي پرهام که دلش رو گرفته بود و می خندید! یر خندهدوباره همه زدن ز   « 

  »گفت 
  !ـ البته اونجا مزایایی داره اما زندگی در ایرانم بی لطف نیست

  !تو مملکت خود آدمه که چهار نفر ادم رو می شناسن. پدرم ـ بعله



خونه ي چند هزار متري و کلفت و نـوکر و  ! ونجام تمام ایرانیا شازده رو می شناختنهم! خانم پرهام ـ موضوع این حرفا نیس که 
! سه تا چهار تا ماشین تـو گـاراژ بـود   ! مردم یه شازده می گفتن، صد تا از دهن شون می ریخت! آشپز و راننده و خالصه هر چی      

  !سفره پهن می شد تو خونه از این سر تا اون سر
  » داد که نیما یواش به من گفت با دست ته سالن رو نشون« 

  !ـ بیا کنار که انگار وسط سفره نشستیم
  !آخه می دونین، اونجا یکشنبه ها ش تعطیله! خانم پرهام ـ شنبه شبی نبود که تو خونه ي ما پارتی و مهمونی باشه

  »نیما بلند و با تعجب گفت « 
  !ـ نه

  »ونم بلند گفت همه برگشتن نگاهش کردن که من محکم زدم تو پهلوش و ا« 
  !هم یکشنبه تعطیلن و هم جمعه! یعنی آخ که خوش بحال شاگرد تنبالشون!! ـ آخ

! راستش رو بخواین خـودمم پـشیمونم از اینکـه برگـشتم    ! خانم پرهام ـ خدا قسمت کنه یه سفر برین ببینین چه خبره اون طرفا 
  ! اینجا نفس بکشماصال نمیتونم. عجیب عادت کردم به اونجا! انگار به چیزي گم کردم

  »یه دفعه نیما بلند گفت « 
  !ـ الهی آمین

  »همه یه دفعه برگشتن و نکاهش کردن که گفت « 
  !وگرنه اآلن اینجا خفه خونی گرفته بودم، اونم با این آلودگی هوا! ـ الهی آمین که من نرفتم اون طرفا
  !چه نولوژي اي داره اون طرفا! اچه آب و هوایی داره اونجا ه! خانم پرهام ـ تو نمی دونی نیما جون

  !حاال تکنولوژي سرشونو بخوره! نیما ـ الهی فداي آب و هواي اون طرفا بم من
اتوبوس مـی  ! مثل مورچه تاکسی تو خیابونا ریخته! تاکسی، فت و فراوون! خیابونا همه پهن و گشاد! خانم پرهام ـ باید بري ببینی 

مترو مـی اد مثـل   ! درش وا می شه و هزار تا آدمو می کشه تو خودش! ی آد مثل هیوالتراموا م! اد آدمو سوار می نه مثل نهنگ   
  !دیگه مسافر رو زمین نمی مونه که! اژدها

  نیما ـ مگه باغ وحشه که اینقدر جک و جون ور توش رفت و آمد دارن؟
مـادر  . فتار مادرش ناراحـت شـده بـود   از ر. زیر چشمی یلدا رو نگاه می کردم. همه زدن زیر خنده اما زود جلو خوشونو گرفتن    « 

  »نیما براي این که جلو خنده ش رو بگیره شروع کرد به تعارف کردن 
  .گلوتون خشک شده. یه میوه پوست بکنین. ـ بفرمائین ترو خدا

  »خانم پرهام یه نگاهی به میوه ها کرد و گفت « 
  !ون می مونه واسه خودمونآت و آشغالش! ـ هر چی میوه ي خوبه، از اینجا صادر می کنند اونجا

  »نیما یه نگاهی به میوه ها که همه درشت و حسابی بودن کرد که آقاي پرهام گفت « 
  ...ـ خانم از این میوه حسابی تر دیگه چی می خواي؟ این پرتقاال هر کدوم اندازه ي چی بگم 

  !نیما ـ توپ تخم مرغی
  ...آقاي پرهام ـ پوپ تخم 

  » که نیما گفت دوباره همه زدن زیر خنده« 



  !هند بال= ـ ببخشین، تو
  !آقاي پرهام ـ راست می گه، اندازه توپ هند باله

  !شما اصال حواس ت نیس یه حرفام شازده! خانم پرها ـ اینا رو که نمی گم
  !شازده اصال توجه نمی کنن! نیما ـ اي بابا

  !همه ش هوش و حواسش یه جاي دیگه س! خانم پرهام ـ همیشه همینطوریه
  » زود پدر نیما حرف تو حرف آورد که صحبت ادامه پیدا نکنه و گفت «

  ـ خب یلدا جون، شما چیکارا می کنی؟ شوهر که نکردي اونجاها؟
  »تا یلدا اومد جواب بده، خانم پرهام که چونه ش گرم شده بود گفت « 

  ! می اومدن اونم چه دکتراییدکتراي خارجی. یعنی خیلی ها اومدن جلو اما پسندمون نشدن! نه که نکرده! ـ واه
  »نیما آروم در گوش من گفتا « 

  !ـ همه آبدار و درشت
  !خانم پرهام ـ مهندسا می اومدن اونم چه مهندسایی

  !نیما آروم ـ همه رسیده و شیرین
  !خانم پرهام ـ اما هیچکدوم در شأن خونواده ي ما نبودن

  »نیما آروم به من گفت « 
  !اماد کمتر از نخست وزیر قبول ندارناینا د! ـ بیچاره شدي سیاوش

  »بعد به خانم پرهام گفت « 
  1چی بهش می گن؟! داماد یه خونواده سرشناس باید چیز باشه! ـ حق داشتین وااله

  .خانم پرهان ـ اسم و رسم دار نیما جون
  !همه میشناسنش! مثل اصغر قاتل. معروف باشه. نیما ـ بغله، بتید اسم ورسم دار باشه

  »دن زیر خنده که خانم پرهام گفت همه ز« 
  .ـ واقعا بانمکه این نیما جون 

  !شوخی می کنم که مهمونی خشک و سرد نباشه. نیما ـ لطف دارین شما
  »بعد آروم به من گفت « 

  !سرمون رفت! ـ چونه ت بخشکه زن
  مادر نیما ـ راستی، خانم بزرگ چطورن؟ عمه خانم چطورن؟ چرا تشریف نیاوردن؟

یه خـرده اي هـم   . خانم بزرگم با اون سن و سال براشون سخته که جایی برن. ن ـ شازده خانم اهل جایی رفتن نیستن خانم پرها
  .که مریض هستن

  .مار نیما ـ خدا شفاشون بده
  .خانم پرهام ـ این آخري ها یه خواستگار براش اومد

  !نیما ـ واسه خانم بزرگ؟
  »همه زدن زیر خنده که خانم پرهام گفت « 



  !دارم یلدا رو می گم! برو تو ام نیماـ 
  !آقاي پرهام ـ اتفاقا خانم بزرگ بی میلم نیستن

  »! خانم پرهام یه چپ چپ به آقاي پرهام نگاه کرد که شازده در جا خنده رو لبش خشک شد« 
  !بهشون گفتیم اصال حرفشو نزنین. خانم پرهام ـ آره، خواستگارش خلبان بود

  !تازه اون فضانورد بود! ستین بگین قبل از شما اخوي یوري گاگارین اومد ردش کردیممی خوا! نیما ـ خوب کردین
  »دوباره همه خندیدن که خانم پرهام به نیما گفت « 

  ـ نیما جون تو شغل ت چیه؟
شـما  ! نیما ـ رو من اصال حساب نکنین که شغلم طوري که تا صد سال دیگه تو کوچه مونم معروف نمی شم چه برسه تـو شـهر   

  !باید دنبال یکی باشین که همه ي دنیا بشناسنش مثل ناپلدون بنا پارت
مادر نیما همونجور کـه مـی   ! کور شده خودش اصال نمی خندید! دیگه این دفعه منم نتونستم خودمو نگه دارم و زدم زیر خنده « 

پـدر نیمـام بلنـد    !  تو سالن رفت بیرونسیما که بلند شد و از! خندید، تند تند میوه تعارف می کرد که مثال حرف تو حرف بیاره    
  »خالصه پدرم که سخت خودشو نگه داشته بود گفت ! بلند زینت خانم رو صدا می کرد و می گفت چایی بیاره
  ـ جناب پرهام، کارخونه رو چه کردین؟ هنوز دارینش؟

  .یعنی با یکی دو تا از دوستان شریکم. آقاي پرهام ـ بغله، هنوز داریمش
  خودتون ریاست ش رو بعده دارین؟پدرم ت هنوز 

  .حاال چه من چه کس دیگه. پرهام ـ چه فرقی می کنه؟ مهم درست اداره شدن اونجاس
ناسالمتی شازده ام هـستی  ! خانم پرهام ـ یعنی چه؟ با بودن تو که سهام داره عمده اي، ریاست اونجا که به کس دیگه نمی رسه 

  !و از یه خاندان بزرگ
  !مثال اومدیم عیادت مریض! ت این حرفا نیس خانمپرهام ـ حاال که وق

بفرمائید که چشم ندارید ببینیـد دور و ورتـون چـه    ! بفرمائید دست و پاش رو نداریند! خانم پرهام ـ بفرمائین زبونش رو ندارید 
  !خبره

  »نیما آروم در گوشم گفت « 
  !ط مغز و بنا گوشمونده فق! چشم و پاچه و زبون تموم شده! انگار طباخی تعطیله! ـ نخیر

! خانم پرهام ـ فکر نمی کنی مردم پشت سرمون چی می کن؟ می گن شازده کفگیرش ته دیگ خـورده و سـهام ش رو فروختـه    
  !من خودم یه روز می آم کارخونه و تکلیف همه رو روشن می کنم. اصال شما دخالت نکن

ناراحت شده بود به هواي سردرد بلند شـد و از همـه عـذر       پرهام بیچاره سرش رو انداخت پایین از خجالت و یلدام که خیلی             « 
  »خواهی کرد و رفت تو حیاط که نیما به من گفت 

فقط زود حرفاتو . فعال تا اینجا خر تو خره، برو باهاش صحبت کن      . طرف خودش رفت تو حیاط    ! ـ بلند شو دیگه آب تصفیه شده      
  !نري اونجا عین شلغم واستیا. بهش بزن که وقت کمه

  !ام بیا نیماـ تو 
  !یااهللا دیگه! برو مثل یه مرد باهاش حرف بزن! بلند شو خجالت بکش! نیما ـ من بیام چیکار؟



تو سالن همه داشتم با هـم صـحبت مـی    . آروم بلند شدم و از پشت مبل ها، بدون این که کسی متوجه بشه رفتم طرف حیاط          « 
  .  و یلدا جلب نشه، دوباره جریان ریاست کرخونه رو پیش کشیدنیمام براي اینکه شلوغش کنه و کسی توجه ش به من. کردین

! جلو سر و همسر خوبیت نداره که تا شازده هستن، یکی دیگه بشه رئـیس کرخونـه  . خانم پرهام صحیح می فرمائین. نیما ـ بعله  
  !اصال آدم شازده می شه براي چی؟ براي این که رئیس کارخونه م باشه دیگه 

  ...هن ت نیما جون خانم پرهام ـ قبون د
خونـه ي نیمـا اینـا    . از راهرو رد شدم و رفـتم طـرف حیـاط   . دیگه از سالن اومده بودم بیرون و نفهمیدم خان پرهام چی گفت    « 

یلدا کنار حوض واستاده بود و داشت بـه درختـا نگـاه      . بزرگ بود و یه حیاط قشنگ و بزرگم داشت که یه حوض وسط ش بود              
  » گفتم آروم رفتم جلو و. می کرد

  ـ سرتون بهتر شد؟
  »یلدا خونه ي روبرویی رو که خونه ي خودشون بود نشون داد و گفت « 

  .چند بار تا حاال شما رو، وقتی می اومدین پیش نیما دیدم. ـ از خونه ي ما اینجا دیده می شه
  »بعد برگشت طرف منو گفت « 

  .می خواستم از اونجا فرار کنم. ـ سرم درد نمی کرد
  » به سالن اشاره« 

  .گاه گداري بین پدر و مادر منم از این بحث ها پیش می آد. ـ اینکه موضوع مهمی نیس
  !یلدا ـ ولی بین پدر و مادر من همیشه از این بجث ها پیش می آد

  »نمی دونستم چی باید بهش بگم که یه دفعه گفتم . خیلی هول شده بودم« 
  ـ مامان تون راست می گن؟

  ؟ در مورد کارخونه؟یلدا ـ در مورد چی
  .در مورد همونا که می گفتن! ـ نه، نه

  یلدا ـ در مورد شرکا بابام؟
  !همونا که براي شما می اومدن! ـ نه

یه آن مکث کردم و بعد گفـتم  ! با حالت تعجب نگاهم کرد که دیدم انگار قیافه و حالت دست و پا چلفتی ها رو بخودم گرفتم                « 
«  

  .ـخواستگارا رو می گم
  »ا خندید و گفت یلد« 

  ـ بهم نمی آد خواستگار دکتر و مهندس داشته باشم؟
منظورم اینـه کـه   ! می خواستم بگم که شما خودتون اونا رو چیز می کنین یا اونا خودشون ول می کنن ! منظورم این نبود  ! ـ نه، نه  

  !شمام با مادرتون مثل هم هستین؟
 و تو چشمام نگاه می کرد، دست و پامو گم می کـردم و نمـی دونـستم چـی      وقتی جلوم بود  ! خیلی هول شده بودم   . یلدا خندید « 

  »! باید بگم 
  ؟!ولی خب، می بینین که. یلدا ـ اگر منظورتون از نظر عقایده، باید بگم نه



  !فقط انگار خیلی بد عنوان کردم! منظورم همین بود. ـ بله
همونطـور  . طوري نشسته بود که پشت ش به در راهرو بـود       . خندید و رفت طرف پله هاي حیاط و روي پله ي باالیی نشست            « 

نمی فهمیدم چی داره می گه! که اونجا واستاده بودم، دیدم که نیما اومد پشت در راهرو واستاد و شروع کرد به من اشاره کردن                
نگار داشـت بهـم   آخرش ا! هی بهم اشاره می کرد که برم پیش یلدا بنشینم و گاهی م می زد تو سر خودش و حرص می خورد         ! 

بعد که دید من واستادم و نگاهش می کنم، لنگه کفش ش رو در آورد ومی خواست پرت کنه طرف من کـه یـه       ! فحش می داد  
  »دفعه بی اختیار گفتم 

  !ـ خب خب
  »یلدا با تعجب یه نگاه به من کرد و گفت « 

  !ـ چی خب خب؟
  »! دمهم خنده م گرفته بود و هم هول شده بودم و هم خجالت کشی« 

  !همینجوري یه چیزي گفتم! ـ هیچی یلدا خانم
  .خسته می شین سرپا واستادنی!یلدا ـ چرا واستادین؟ شمام بیاین اینجا بشینین

  .ـ نه خیلی ممنون
منم چون میشناختمش که ممکنـه همـین کـارو بکنـه،     ! تا اینو گفتم، نیما دستش رفت باال که کفش ش رو رت کنه طرف من      « 

  »! حرکتم با چیزي که به یلدا گفتم تناقض داشت که یلدا زد زیرذ خنده !  یلدا رو پله نشستمزود رفتم و کنار
  !یه دفعه خسته شدم! ـ ببخشین

داشتم فکر می کردم که چی بگم اما هیچـی بـه فکـرم          . از خودم لجم گرفته بد    . منم سرم رو انداختم پایین    . یلدا دوباره خندید  « 
سـرمو بـا دسـت     ! اینطوریم خیلی بد بود که یه دفعه یه چیزي از پشت سر خورد تو سرم              . د و سکوت برقرار شده بو   ! نمی رسید 

داشـتم زور  ! انگار یلدا فهمید اما بـروش نیـاورد      ! یه حبه قند درشت بود که نیما برام پرت کرده بود          . گرفتم و بغلم رو نگاه کرد     
!  پشت سرم به نیما اشراه می کردم کـه قنـد پـرت نکنـه    می زدم که یه چیزي بگم اما هم هول شده بودم و هم هی با دست از              

 یلدا خنده ش گرفته بود و روش رو برگردوند طرف دیگـه  !اصال نمی تونستم حرف بزنم که یه قند دیگه، محکم خورد تو کله م       
و چـشمم و بـی   صورتم رو برگردوندم طرف در راهرو که به نیما اشاره کنم که یه حبه قند محکم خورد ت     ! که یعنی متوجه نشده   

  »اختیار گفتم 
  !ـ آخ

  1یلدا ـ چی شد؟
  !یعنی آخ که چه شب خوبی یه! ـ هیچی

این بـود کـه   ! دیدم آماده س که یه قند دیگه برام پرت کنه    . زیر چشمی به نیما نگاه کردم     ! این دفعه دو تایی زدیم زیر خنده      « 
  »دلم رو به دریا زدم و گفتم 

  !یعنی یه چیزي می خواستم ازتون بپرسم. تون بگمـ یلدا خانم یه چیزي می خواستم به
دوبـاره یلـدا خندیـد و روش رو    ! دوباره دست و پام رو گم کرد و هر چی زور زدم نتونستم چیزي بگـم . برگشت و نگاهم کرد   « 

 کـشیدم کنـار   تا برگشتم که نیما رو نگاه کنم که یه قند دیگه اومد طرف کله م که زود سرم رو          . برگردوند و درختارو نگاه کرد    
  »یلدا خنده ش گرفت و گفت ! که از بغل سرم رد شد و افتاد تو باغچه



  !داره از زمین و آسمون قند می باره! ـ اینجا همیشه اینطوریه؟
  !یعنی انگار زینت خانم داره طبقه ي باال قند می شکونه، خرده هاش می افته اینجا! ـ نه نه

منم بلند شدم و یه نگاه به نیما کردم که دیدم ایندفعه قندوم رو گرفته بـاال  .  حوضیلدا خندید و بلند شد و آروم رفت طرف      « 
  »دوباره دوتایی خندیدیم و بعد یلدا گفت ! منم از ترسم زود پریدم طرف یلدا که خوردم بهش! که برام پرت کنه

  ـ چی می خواستی نازم بپرسین؟
  راضی هستین؟از خونه تون ! یعنی می خوام بگم! ـ می خواستم بپرسم

  »یلدا دوباره خندید و گفت « 
  .ـ آره، خونه ي خوبی یه

  »تا اینو گفت، نیما از پشت در راهرو سرش رو کمی آورد بیرون و صداش رو عوض کرد و گفت « 
  !ـ حاال مه خونه تون الحمداهللا خوبه، پس بیاین و زن من بشین

  »و گفت من و یلدا یه آن جا خوردیم که یلدا غش کرد از خنده « 
  !ـ ببخشین، متوجه نشده م

  »روم رو سفت کردم و گفتم « 
  !ـ همون که شنیدین حرف من بود

  !یلدا ـ خب دوباره بگین
  !می شه از تو خواهش کنم که با من ازدواج کنین؟. ـ ببخشین یلدا خانم

  »یلدا یه نگاه قشنگ به من کرد و آروم گفت « 
  !ـ آخه ما هنوز همدیگرو درست نمیشناسیم

  !ـ باشه، عیبی نداره
  »یلدا شروع کرد به خندیدن که نیما از اون پشت گفت « 

  !ـخاك بر سرت کنن با این جواباي منطقی ت
  »دوباره دوتایی خندیدیم که یلدا گفت « 

سیر ایـن  متاسفانه عقاید خانواده ي من اینطوریه و منم ا ! ـ یه خرده پیش شنیدین که خواستگار من باید داراي چه شرایطی باشه            
  .عقایدم

  »رفتم کنارش نشستم و گفت . اینارو گفت و ناراحت رفت دوباره رو پله ها نشست« 
  !ـ ولی این عقاید درست نیست

ایشون هنوز فکر مـی کـنن کـه در    ! یلدا ـ میدونم، ولی چیکار می تونم بکنم؟ تازه شما هنوز شازده خانم، یعنی عمه م رو ندیدین 
  ! از وقتی که تو ایران انقالب شده، اجازه ندادن کسی تو خونه تلویزیون رو روشن کنه.عصر قاجار زندگی می کنیم

  »سرمو انداختم پایین که نیما از همون پشت گفت « 
فقط شما ااجازه می دین که این آدم شل بی سرزبون بیاد خواستگاري تون؟ بابا هر چی قنـد تـو خونـه داشـتیم                     ! ـ اون ش با ما    
  !تموم شد واله

  »ا خندید و در حالی که از جاش بلند می شد گفت یلد« 



  .منزل خودتونه. ـ تشریف بیارین
بعد یه لبخند به من زد و رفت طرف در راهرو که تا رسید به نیما ، نیما دستاشو مثل مثل شاخه ي درخت گرفت بـاال و بـه                    « 

  »یلدا گفت 
  !منزل خودتونه! فرمائین داخل خواهش می کنمب! کاتن م اینجا تو گلدون. ـ سالم، ببخشین، من یه کاج مطبق ام

من و یلدا زدیم زیر خنده و سه تایی با هم رفتیم تو سالن و بعد از اینکه ده دقیقه اي نشستیم، آقا و خانم پرهـام اجـازه رفـتن          « 
ه کمی دستش رو تـو  تا دم در همراه شون رفتیم و مو قع خداحافظی، وقتی یلدا باهام دست داد، ی       . خواستن و از جاون بلند شدن     

اونقدر ازش خوشـم اومـده بـود کـه     ! داشتم از خوشحالی بال در می آوردم! دستم نگه داشتم که اونم هیچی نگفت و بهم خندید      
  .احساس می کردم که خیلی دوسش دارم! نگو

  »خالصه همه گی برگشتیم تو خونه و تو سالن نشستیم که پدر نیما گفت 
  چیکار کردي سیاوش خان؟! ـ خب

  !نیما ـ نشد که نشد بابا
  پدر نیما ـ یعنی چی که نشد؟
  !سیما ـ یلدا جواب منفی داد؟

  !نیما ـ اونجوري که نه
  »سیما که ناراحت شده بود گفت « 

  !ـ پس چی گفت؟
  !خدا نکرده یه دفعه حالتون بد می شه ها! نیما ـ شما خودتونو ناراحت نکنین سیما خانم جون

  »سیما خندید و گفت « 
  !ه یلدا چی گفت؟ از سیاوش خوشش نیومده؟ـ آخ

  !باالخره یه جوري می شه دیگه! یعنی صلوات! گور پدر جفت اینام کرده! می گم شما خودتونو ناراحت نکنین! نیما ـ اي بابا
  »همه زدیم زیر خنده که پدر نیما گفت « 

   می دي؟ـ اصال تو چرا حرف می زنی؟ سیاوش با یلدا صحبت کرده اونوقت تو جاش جواب
اگه من نبودم، این تا یه ساعت دیگه م داشت در مورد خوبی و بدي خونه ي یلـدا اینـا صـحبت مـی     ! نیما ـ سیاوش غلط کرده 

  !کرد
  »همه برگشتن منو نگاه کردن که نیما گفت « 

  !ـ فرستادمش از دختره خواستگاري کنه، رفته از یلدا می پرسه از خونه تون راضی هستین یا نه
  »ن زیر خنده و مادرم گفت همه زد« 

  !ـ بچه م مظلومه آخه
  !مظلومه چیه؟ مگه داریم بهش ظلم و ستم می کنیم که می گین مظلومه! نیما ـ بچه تون شل وارفته س

  »دوباره همه زدیم زیر خنده که نیما به سیما گفت « 
  !شمام حتما مظلومه این. ـ الهی قربون اون خنده هاتون برم

  !ه می گین یلدا چی گفت یا نه؟پدر نیما ـ باالخر



آخه اسم سیاوش رو گذاشته شیر ! یعنی گفت من، نه بابام، نه ننه م، هیچکدوم شیر برنج دوست نداریم! نیما ـ بابا گفت نه نه نه 
  !برنج

  »تا اینو گفت مادرم پرسید « 
  !ـ به سیاوش می گه شیر برنج؟

  بهش میگه شی شی! کی به بیچاره سیاوش گفته شیربرنج؟! نیما ـ نه بابا
  »بعد بحالت عصبانی گفت « 

پدرم در اومد تـا از  ! اینو هر جا میذاریمش که در حال وارفتنه! مربا درست کردین یا بچه؟ ! ـ آخه اینم بچه س که شما دارین؟       
  !این پسر همونجوري واستاده بود و یک کلمه حرف نزد! دختره براش خواستگاري کردم

  »ا همون حالت عصبانیت گفت همه زدن  زیر خنده که ب« 
  !از پشت در ارهرو براش دختره رو خواستگاري کردم!  ـ بخدا باید تو تاریخ ثبت کنن

  پدـ راست می گه سیاوش؟ برات از راه دور خواستگاري کرده؟
  »خندیدم که همه براي نیما کف زدن و نیما با خنده به سیما گفت « 

  !در با کفایتمچق! ـ ببین سیما خانم من چه پسر خوبی م
  حاال یلدا چی گفت؟! پدر نیما ـ آفرین به تو

  !نیما ـ گفت نه دیگه
  !پدر نیما ـ یعنی چی؟

  !نیماـ گفت باید بره کمی خودشو تقویت کنه، ما شیربرنج دوست نداریم
ام صـحبت مـی   خالصه با خنده و شوخی، جریان رو براشون تعریف کردیم و پدر نیما گفت که در اولین فرصت با آقـاي پرهـ     « 

موقع خداحافظی به نیما گفـتم  . یه نیم ساعتی دور هم نشستیم و یه چایی خوردیم  بلند شدیم          . کنه و قرار خواستگاري رو میذاره     
همونجـور کـه   . پدر و مادرم و سیما، با هم رفتن خونه و من و نیمام راه افتادیم تو خیابونا. که بیاد با هم بریم یه خرده قدم بزنیم      

  »فتیم به نیما گفتم راه می ر
  ـ نیما، اگه یلدا رو به من ندادن چی؟

  نیما ـ چرا ندن؟
  .منم که اسم و رسمی ندارم! ـ خب اونا دنبال اسم و رسم ن

! خونواده داري، اونم چه خونـواده اي . نجیب و سربزیري! نیما ـ عوضش هزار تا چیز دیگه داري که هر کدوم یه دنیا ارزش داره 
مطمئنم که باباتم یه آپارتمـان بـراي گذاشـته    . در آمدت هم که بد نیس! کرده اي و مهندس این مملکتی   واسه خودت تحصیل    

  دیگه چی می خواي؟. ماشین خوبم که داري! کنار که وقتی زن گرفتی، با زنت برین توش زندگی کنی
  !ـ همه ي اینا که گفتی درست، اما اونی که اونا می خوان ندارم

   که اونا می خوان نداري؟نیما ـ یعنی چی اونی
  !ـ همون ظرطی که براي ازدواج با یلدا داشتنش الزمه

چرا تا حاال بهم نگفتی که ببرمت دکتر و یه دوادرمونی بـرات بکنـیم؟ نکنـه خانـه از پـاي      ! خاك بر سرت کنن! ؟...نیما ـ یعنی 
  !بست ویران است؟



  !لوس نشو...! ـ اِ
مطمئن باش اگه خدا بخواد و قسمت باشه، حتما دهن همه بسته میـشه و راضـی مـی    ! نیما ـ بیخود کردن از این شرطا گذاشتن 

  !حاال کجا داریم می ریم؟. شن
  .خلوته. بریم تو پارك. ـ بیا

  ! شب بریم تو پارك؟5/11نیما ـ ساعت 
  .حوصله ي خونه رفتن رو ندارم. بیا بریم یه جا بشینیم. ـ آره بابا

  !ینطوریه، واي به وقتی که زن گفتینیما ـ تو که از اآلن روحیه ت ا
  .ـ چیکار کنم؟ دست خودم نیس

  !ناسالمتی امشب به طور غیر مستقیم یلدا بهت جواب مساعد داده. بگو، بخند. نیما ـ خوشحال باش
  !ـ راست می گی؟

ید خدا همـه چـی   به ام. وقتی گفت تشریف بیارین خواستگاري، یعنی چی؟ یعنی ازت خوشش اومده دیگه! نیما ـ خب آره دیگه 
  .غصه نخور. درست می شه

  ». شروع کردیم به قدم زدن. هیچکس توش نبود. رفتیم تو پارك« 
  اگه جواب رد دادن چی؟! ـ نیما

  چرا نفوس بد می زنی؟. نیما ـ هنوز که ندادن
  .ـ اگه دادن

  !نیما ـ خب، اگه رفتیم و جواب رد دادن، یه راه خوبی پیش پات میذارم
  می گی؟ـ جون من راست 

  .خیالت راحت باشه! نیما ـ پی چی؟
  ! جون من بگو1÷ـ چه راهی؟

  !اگه رفتیم و خداي نکرده بهمون جواب رد دادن، همون شبش خودکشی کن. نیما ـ هیچی دیگه
  »یه نگاهش کردم و گفتم « 

  !ـ تقصیر منه که با تو صالح و مصلحت می کنم
  !ین، سیما فعال به من جواب رد داده، اما من عین خیالم نیسبب! نیما ـ آخه خلق و خوي تو با من فرق می کنه

  !ـ از بس بی عاطفه اي
  .غلط کردي! نیما ـ من بی عاطفه م؟

  .ـ اگه احساس داشتی، اآلن ناراحت بودي
منم فعال می رم شیش مـاه یـه سـالی    ! نیما ـ چه ربطی به احساس داره؟ سیما فعال قصد ازدواج نداره، خب نمی شه که کشتش 

  چطوره؟! وقتی سیما آماده ي ازدواج شد، اونو طالق می دم و می آم سیما رو می گیرم. ا یکی دیگه عروسی می کنمب
  فقط اگه طرف طالق نگرفت چی؟! چه راه حل ساده و خوبی؟! ـ عالیه به جون تو

لطفا پـس از مـصرف، ایـن    ! ماه دیگر 6تو قولنامه مینویسم مدت اعتبار این شوهر از تاریخ تولبد . نیما ـ فکر اونش رو هم کردم 
هر گونـه  ! توجه ـ این مرد جزو اموال عمومی ست ! زیرشم می نویسم در جاي خنک نگهداري شود! شوهر را با آب سرد بشویید



... تازه واسه اینکه محکم کاري بشه، می تونیم یه طرف دیگه ش بنویسیم تاریخ االنتاج               ! خسارت وارده به آن پیگرد قانونی دارد      
التیپ الخوش، الشوخ الطبیعت، الجاذب النساء، سریعه       : العناصر ال ترکیبه    . السادس الشهر من بعد تولید    : تاریخ االنتها الصالحیه    

 کیلـوغرام  80»  الـوزن الـصافی     80/1: الطـول القامتـه     . المصرف، بدیعه الصوت، الفارغ الخیال، الزیب المجالس، الجمیل الصورته        
حد اقـل شـاید اونجـا هـا قـدرم رو      ! اینا رو بنویسیم، سادراتی م می شم      ! االضافی، الکامل فی القاعده االندام    صنع االیرانیه الوزن    

  !بدونن
  ـ اینارو از کجا تونستی بگی؟

اون وقتا زنگ عربی که تموم می شد، بچه ها زنگ تفریح تو حیاط عربی مـی  ! نیما ت از بس تو مدرسه باهامون عربی کار کردن  
باور کن انقدر معلم مون عربی رو خوب درس می داد که تمام بدن مـون            ! ی اینقدر این زبان در ما تاثیر می ذاشت        یعن! رقصیدن

اونم از بس که عربی حرف زده بود انقدر خـوب عربـی   ! سامیه جمال رو می گم! به لرزه در می اومد، مثل این رقاصه هاي عرب 
البتـه رقـصیدنش   !نی و لخت کنی، شاید یه روزي عربی رو فوت آب بـشی        ببین، اگه یه خرده تن و بدن ت رو شل ک          ! می قصید 

  !رو
  »! نیما اینا و می گفت و من می خندیدم که یه دفعه یه گوشه پارك، پشت چند تا درخت ، چشمم به یه سیاهی افتاد« 

  !اونجارو! ـ نیما
  نیما ـ کجارو؟

  !انگار یکی نشسته اونجا! ـ اون گوشخ زیر درختا
  »! استادیم و اونجا رو نگاه کردیم، کسی که اونجا نشسته بود خودشو کشید پشت درختدو تایی و« 

  !به ما چه که یکی اونجا نشسته! نیما ـ بیا بریم آخر شبی یه
  »بی اختیار دو قدم رفتم طرف همونجا که نیما دستمو کشید و گفت « 

  !ی چیزي یه، می پره بهمون پاره پارمون می کنه هایه دفعه می بینی یه سگ! بیا بریم! ـ بابا مگه تو باغبون پارکی؟
  »! من دو قدم دیگه رفتم جلو که طرف خودش رو کشید کنارتر« 

  !گازمون می گیره هر می م ها! فکر کنم هارم هس! نیما ـ دیدي گفتم سگه
  !می ترسی بیاي جلو؟...! ـ اِ

  !له سگمن از پلنگ م نمی ترسم چه برسه به این تو! نیما ـ من می ترسم؟
  »تا اینو گفت، اونی که تو تاریکی نشسته بود با خنده گفت « 

  !توله سگم خودتی! می ترسی بیاي جلو! ـ چاخان نکن
  »نیما با تعجب نگاهی کرد و گفت ! صداي دختر بود« 

  انت بی آزار؟! من جلوس فی ظلمه؟! این صدا خیلی بگوشم آشنا می آد! ـ الصوت الشنا فی سمعی
   گی؟ـ چی داري می

  !هنوز تو عربی م...! نیما ـ اِ
  !ـ بیا بریم ببینیم کیه

  !ممکنه خطرناك باشه و بهمون حمله کنه! نیما ـ جلو نرو
  »بعد دختره که می خندید گفت « 



  ـ ببخشید سرکار خانم، شما حمله م می کنی؟
 دیدم یه دختره تـو تـاریکی نشـسته تـا     .آروم رفتم طرف درختا. دیدم اگه اونجا واستم تا یه ساعت نیما جرت و پرت می گه         « 

  »جوابمو داد و گفت . دیدمش سالم کردم
  ـ چرا حرف دوستت رو گوش نمی کنی و نمی ري؟

  ـ مزاحم تون شدم؟
  »خندید و گفت « 

  .ـ نه
  نیما ـ سیاوش طرف رامه؟ من بیام جلو؟

  .ـ ببخشی، این دوست من کمی شوخه
  »دختره گفت « 

  !ـ چقدر خوب
آدم فضولی هم نیستم اما، این وقت شب، یه دختر خانم تنها، تـو یـه پـارك تـو     . نمی خوام تو کارتون دخالت بکنم     ـ ببینین، من    

  !تاریکی، راتش برام کمی عجیبه
  »نیما که اومده بود جلو و پیش من واستاده بود گفت « 

تی م گیر نیروي انتظـامی بیفتـی، حتمـا مـی     ـ چرا عجیبه؟ تو ام اگه از خونه فرار کرده بودي و جا و مکانی نداشتی و نمی خواس            
  !اومدي همین جا و پشت درختا قایم می شدي

  »دختره خندید و نیما رفت جلو و نزدیکش نشست رو زمین و گفت « 
  ـ سردتون نیس؟

  .ـ چرا، سردمه
  »نیما دست کرد تو جیبش و یه بسته شکالت در آورد و داد به دختره و گفت « 

  .م تون می کنهبخورین، گر. ـ بفرمائین
دختره آروم آروم بسته شکالت رو وا کـرد و یکـی      . منم رفتم و کنار نیما نشستم     . دختره شکالت رو ازش گرفت و تشکر کرد       « 

  »گذاشت دهنش و گفت 
  !ـ خیلی خوشمزه س

  نیما ـ حاال بگو ببینم دختر خانم، از خونه فرار کردي؟
  »دختره خندید و گفت « 

  !ز خودم، از آدمااز خونه، ا! ـ خیلی وقته
  حاال بگو ببینم اسمت چیه؟! نیما ـ آفرین به تو دختر خوبه

  !ـ کدوم یکی رو بگم؟ من صد تا اسم دارم
  شهناز چطوره؟! نیما ـ یه اسم خارجی بگو

  »دختره خندید و گفت « 



امـا  . سم اصـلی م فهیمـه س  ا. ـ بخاطر شکالتی که بهم دادي و خیلی خوشمزه بود و گرمم کرد، اسم حقیقی م رو بهتون می گم                   
  !بهم شهره می گن، شهرزاد می گن، فریبا می گن، لیال می گن، خالصه هر جایی منو به یه اسمی می شناسن

یکی براي این که خیلـی وقتـه از   . تا حاال دو امتیاز مثبت تو کارنامه ت ثبت شده! نیما ـ هزار آفرین به تو که هزار تا اسم داري 
  ! م براي این که این همه اسم قشنگ رو خودت گذاشتیخونه فرار کردي و یکی

  !فهیمه ـ پس اگه کاراي دیگه اي رو که کردم بگم چند امتیاز مثبت تو کارنامه م ثبت می کنی؟
یـه راسـت بهـت مـدرك     ! نیما ـ اگه چند تا از این کارهات رو بگی دیگه کارنامه نمی خواي که توش بهت امتیـاز مثبـت بـدم    

  !بري دنبال کارتدکترات رو می دم 
  »فهیمه با خنده گفت « 

  !ـ خودم مدرك دکترا دارم
تازه به نظر مـن حقـت   ! با این جدیت که تو درس می خونی و تمرین می کنی بایدم بهت دکترا بدن! کامال مشخصه! نیما ـ البته 
  !وگرنه باید اآلن پروفسور شده باشی! رو خوردن

  »فهیمه خندید و گفت « 
  .سر و صدا می شه و ممکنه نگهبانا پیدامون کنن. پاشین برینـ خب، حاال دیگه 

نیما ـ خب فهیمه خانم، اگه اآلن یکی از ما اینجا بمونه و یکی دیگه مون بره دنبال نیروي انتظامی و شما رو تحویـل شـون بـدیم     
  چیکار می کنی؟

! تا نیما اینو گفت، صورتش اومد تو روشـنایی . ودفهیمه تا همون موقع کامال تو تاریکی نشسته بود، طوري که صورتش معلوم نب     « 
«  

  !!ـ شما؟
  !اینجا! چطور ما هر جا می ریم، شمام می آي اونجا؟ رستوران ...! نیما ـ اِاِاِاِ

  !فهیمه ـ من هر جا می رمف شمام می آئین اونجا
اون روز تو رسـتوران بـود چـه خبـر؟     از اون پسره که ! نگو قبال همدیگرو زیارت کردیم! نیما ـ دیدم صدات خیلی برام آشناس 

  دیگه ندیدیش؟
یه دختر بدبخت که گیر یه جوون پولـدار افتـاده   . دلم خیلی گرفت. نیما داشت باهاش حرف می زد و من بهش نگاه می کردم    « 

  »! یمفهیمه همون دختري بود که چند روز پیش تو رستوران دیده بود. و گول خورده و حاالم گذاشته و از خونه فرار کرده
  نیما ـ حاال می خواي چیکار کنی؟ گیرم دو روزم فرار کردي، آخرش چی؟

  .فهیمه ـ نمی دونم
  اونو چیکار کردي؟. ـ از اون پسره یک چک گرفتی
  !تومنی دو زار بیشتر ازش کسر نمی کنم! بده من برات نقدش کنم! تقلبی نباشه! نیما ـ چک بانکی گرفتی ازش؟

  »فهیمه خندید و گفت « 
  .بعدا برات می آرم که نقدش کنی. عال پیش م نیسـ ف
  »آروم بهش گفتم . انگار تمام غصه ي عالم ریخته بود تو دلم. رفتم کمی جلوتر نشستم« 

  .ـ فهیمه خانم



  .از این اسم خوشم نمی اید! فهیمه ـ بهم نگین فهیمه
  !صغري چطوره! نیما ـ چطوره با یه اسم فرانسوي صدات کنیم؟

  »ما کرد و گفت نگاهی به نی« 
  .از بچه گی همیه دلم می خواست که همه شیوا صدام کنن. ـ بهم بگین شیوا

  نیما ـ اینم یکی از همون اسماس؟
  !اصال نمی دونم چرا اسم اصلی خودمم به شماها گفتم! تا حاال اینو به هیچکس نگفته بودم! نه! فهیمه ـ نه

  »آروم بهش گفتم « 
  ـ چند سالته شیوا خانم؟

  . ـ بیست و هفت هشتشیوا
  ـ حیف نیس از تو که به این خوشگلی و خانمی تو یه همچین راهی بیفتی؟

  »فقط نگاهم کرد « 
مگه مملکت بی قانونه کـه هـر کـی هـر     ! ـ اون پسري که تروگول زده اسمش چیه؟ بگو پیداش می کنیم و پدرشو در می آریم                

  !غلطی خواست بکنه؟
  !شیوا ـ کار من از این حرفا گذشته

نـه شـرف و نـه وجـدانم         . تو مثل خواهر کوچکتر منی    . گذشته چیه؟ گوش کن ببین چی می گم عزیزم        ! ـ یعنی چی این حرف؟    
مـن مثـل   ! حاال یه اشتباه کردي، اشتباه بعدي رو نکن. راضی نمی شه که ببینم تو داري دستی دستی خودت رو بدبخت می کنی      

ه ده تاریش سفید رو جمع کنم، می کنم و ترو می برم خونه تونـو و کـاري مـی                  بخداي احد واحد، شد   . بذار کمکت کنم  . برادرتم
بخدا زیر سنگم باشه اون پسره کثافت رو پیدا می کنم و مجبورش می کنم که عقدت          ! کنم که پدر و مادرت از تقصیرت بگذرن       

! تو فکر نکن همه ي آدما یه جـورن ! راین دوستمم همینو. بهت قول مردونه می دم که تا همه چیز جور نشده، تنهات نذارم            ! کنه
وقتـی گفـتم   ! تا ترو یه جاي امن نرسونم، از اینجا نمـی رم ! به شرفم قسم که اگه بذارم امشب رو اینجا بمونی  . خیالتم راحت کنم  

  !تا خیالم ازت راحت نشه، ولت نمی کنم. من مثل برادرتم، راست گفتم
  »! تا اینو گفتم، شیوا زد زیر گریه« 

  !حد اقل می گفتی من برادرشم که جلو مردم خجالت نکشه! انگار داشتن برادري مثل تو شرم داره که به گریه افتادنیما ـ 
سرش رو بلند کرد و با یه نگـاه حـق شـناس بهـم     . چپ چپ بهش نگاه کردم و اورکتم رو در آوردم و انداختم رو دوش شیوا   « 

  »نگاه کرد و گفت 
  !ـ منم یه برادر مثل تو داشتم

  .هیچ غصه نخور. من و ایم دوستم، هر دو برادر تو ایم! ـ حاالم داري
سـرفه  . دستمالم رو از جیبم در آوردم و دادم بهش که گرفت جلـو دهـنش     ! بدجوري سرفه می کرد   . شروع کرد سرفه کردن   « 

بغـض گلـوم رو   ! د تو دلـم اینو که دیدم انگار یکی چنگ ز! چند تا لکه خون توش بود  . ش که تموم شد، چشمم افتاد به دستمال       
  »برگشتم به نیما گفتم . شیوا زود دستمال رو گذاشت تو جیبش! گرفت

  .ـ برو ماشین ت رو وردار بیار



نیمام که از دیدن این صحنه، ناراحت شده بود و هم تحت تاثیر منطق همیشگی خودش بود، با حالت گریه، مثـل زنهـایی کـه              « 
  »و گاهی م می زد تو سینه ش و آروم در گوش من می گفت زبون می گیرن، گاهی می زد رو زانوش 

  !خدا ذلیل کنه اون مرتیکه ي نره خرو که باید کثافتکاریش رو ما جمع کنیم! ـ معلوم هس چی داري می گی مادر؟
  !ـ چی داري می گی؟

  /نیما ـ می گ دو ماشین رو بیار؟ مال ترو یا مال خودمو
  .ـ فرق نداره

مـی گـم سـیاوش جـون     ! ه شور خونه بیاد پایین اي پسره ي ولدزنا که دختر مـردم رو بیچـاره کـردي   نیما ـ جیگرت تخته مرد 
  حواست هس چیکار داري می کنی؟

اینا رو به همون حالت گریه و ناله، آروم در گوش من می گفتن و هی می زد رو زانوش و تن ش رو ایـن ور و اون ور و تکـون          « 
  »و یه جمله رو بلند می داد و یه جمله رو آروم می گفت 

  ـ حواسم به چی هس؟
پسره رو هم که نمـی تـونیم   ! اگه بندازه گردن ما چیکار کنیم اي چرخ غدار! نیما ـ این طرف بند رو آب داده، اي روزگار بی وفا 

لع هم شالق داره و هـم طـرف رو بایـد عقـد کنـی اي طـا      ! اسم این کارم زناس اي بخت واژگون! پیداش کنیم اي آسمون کبود  
دیگـه  ! اونوقت یلدا بی یلدا اي سرنوشت سیاه  ! مادر بمیره برات اي دختر فریب خورده      ! آبروریزي م داره اي گنبد ویرون     ! نحس

  !انار شب چله رو تو خوابم نمی بینی اي پدر سگ فوضول
  !ـ چی داري در گوشم می گی؟

  »نیما یه دفعه داد زد و گفت « 
اگه پسره پیداش نـشد و  ! پاشو بریم دنبال زندگی خودمون! یکه ي پدر سوخته ي فوضول؟ـ آخه این چیزا به تو چه مربوطه مرت  

بعد یـه نگـاه   ! این جریان بیفته گردن ماف سرمون رو می تراشن و یه پالك میندازن گردن مونو تو تمو شهر می گردوننمون ها                   
  »به شیوا که بهش مات شده بود کرد و گفت 

  !مادر فدات شه که گول خوردي
  »شیوا گریه ش یادش رفته و زد زیر خنده « 

  .فکر کن ببین امشب کجا می تونیم شیوا خانم رو ببریم. ـ بلند شو برو ماشین رو بیار
  !نیما ـ فکر کردن نداره که

  ـ جایی رو سراغ داري؟
  .بیا این ور تا بهت بگم. نیما ـ آره

  »بلند شدیم و چند قدم رفتیم اون طرف تر که ازش پرسیدم « 
  کجا ببریمش؟ـ 

  !ورش دار ببر خونه تون! من چه می دونم کجا ببریمش! نیما ـ قبرستون
  !ـ ببرش خونه ي خودمون؟

  !پس ورش دار بیارش خونه ي ما! نیما ـ نخیر
  !ـ خب یه فکري بکن



  !نیما ـ آخه من چه فکري بکنم؟
  »د تو سینه ش و گفت بعد برگشت و به شیوا که داشت ماهارو نگاه می کرد، نگاه کرد و دوباره ز« 

  !ـ الهی سرطان پروستات بگیره اون پسره ي بی همه چیر
  .یه کاري م اآلن واسه این دختر ب گناه بکن! تو که همیشه دست کمک داشتی! ـ نیما

ایـن  ! چـرا نمـی فهمـی؟   ! این یکی توش شـر پـدر سـگ   ! نیما ـ آخه سیاوش جون، من دست کمک دارم اما جرات کمک ندارم 
  !ه گردن مون پدر جفت مون در اومده هاجریان بیفت

  »بعد دوباره برگشت به شیوا نگاه کرد و گفت « 
  !داریم کم کم به نتیجه ي مثبت می رسیم! غصه نخوري ها! ـ مادر قربونت

  !یکی ش رو بگو، ببریمش اونجا! ـ نیما جون تو که این وقتا ده تا هتل سراغ داشتی
  »با حالت گریه گفت « 

  !آخه با چه کلکی ببرمش اون جاها؟!  جا سراغ دارم اما این نه شناسنامه دارهف نه چیزيـ بابا، ده تا
  !ـ تو اگه بخواي، اینو بدون شناسنامه تو دانشگاه ثبت نامش می کنی

  !اگه یکی یقه مونو بگیره باید گردن بگیري ها! نیما ـ حاال هی هندونه بذار زیر بغل من
  . هیچ اتفاقی نمی افته.داریم کار خیر می کنیم. ـ نترس

  »دوباره برگشت به شیوا نگاه کرد و گفت « 
دو تا خط دیگه بکشیمف نقشه تمومـه و     ! داریم نقشه ي کلی رو طرح ریزي می کنیم        ! ناراحت نشی ها  . ـ مادر پیش مرگت بشه    

  !فقط می موه امضا ناظز فنی
  ـ حاال چیکار کنیم؟

  !این وضعش خیلی خرابه. ی، چیزينیما ـ اول باید ببریمش به دکتریف درمونگاه
  !گفتم که تو همیشه دست خیر داري! ـ آفرین
  !اگه از دستام خوشت اومده، می خواي حواله ش بدم به تو! چقدر دست دست می کنی؟! برو گمشو بابا..! نیما ـ اه

  !ـ بی تربیت
  !تر رنگ مون کرده باشهمی ترسم این یه الف دخ! نیما ـ بذار فکر کنم ببینم چه خاکی باید تو سرم کنم

  .ـ نه، به دلن بد نیار
  !شاید این اصال کارش همین باشه. نیما ـ بذار من یه خدره باهاش حرف بزنم و زیر زبونش رو بکشم

  دیگه چیکار به بقیه ش داري؟. ـ تو فکر کن که یه دختر بدبخت به تو پناه آورده
من و شـیوا ام  . طرف خونه شون و چند دقیقه بعد با ماشین ش برگشتنیما یه نگاهی به من کرد و دیگه هیچی نگفت و رفت         « 

  »تا نیما با ماشین رسید گفت . اومدیم دم در پارك
سوارشین که هیچ کـس  ! ـ زود سوار شین که اگه گشت  نیرو انتظامی برسه، هر سه تا امشب مهمون افتخاري یه هتل منکراتیم                 

براش جا . باشن که نصفه شبی فقط به نیت خیر یه دختر خانم خوشگل رو ببرن هتل      باور نمی کنه دو تا جوون انقدر هر و احمق           
  !و مکان درست کنن

  »اودم بهش بگم نه، اینجوري هام نیس که داد زد « 



  !اآلن فقط باید فرار کرد! حاال وقت شعار دادن نیس! ـ سوار شو مرتیکه االغ
  »ست دقیقه ي بعد، جلو یه هتل نگه داشت و پیاده شد و گفت با خنده سوار شدیم و نیمام مثل برق حرکت کرد و بی« 

  .ـ شماها همین جا بمونین تا من برگردم
  ـ صاحاب هتل باهات آشناس؟

با هر بـازوش یـه کـار    ! مثل اختاپوسه! یعنی اونم یه آدمی یه با هفت هشت تا دست خیر. شیفت شبش باهام آشناس. نیما ـ نه 
  !اصال به توچه مربوطه؟ تو کار خیر می خواستی که دارم می کنم دیگه...! اَ ! اي شبخیر انجام می ده، اونم این وقت

  »خالصه رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت « 
شیوا خانم رو ببریم یه دوا درمـون بکنـیم و بعـد بیـاییم             . فقط بریم همین نزدیکی یه کلینیک شبانه روزي یه        . ـ جور شد برنامه   

  .هتل
دکتر کشیک شـیوا رو  . خلوت بود. پیاده شدیم و رفتیم تو. ا خیابون اون طرف ترف جلوي یه کلینیک واستاد   سوار شد و چند ت    « 

معاینه کرد و یه نسخه برایش نوشت که نیما رفت و نسخه رو از به داروخانه گرفت و اوردو یـه آمپـولی پنـی سـشیلین بـود و                  
  »د و و قتی اومد بیرون به آقایی که آمپول می زد گفت با شیوا رفتیم قسمت تزریقات و آمپولش رو ز. قرص و شربت

  ـ سرنگ رو انداختین دور؟
  »یارو با تعجب نگاهش کرد و گفت « 

  !ما همیشه اینکارو می کنیم! ـ معلومه خانم
  !شیوا ـ پس لطفا اون پنبه ي الکل رو هم بندازین دور

  »یارو یه نگاه به شیوا کرد بعد یه نگاه به ما کرد و گفت « 
  !ـ نکنه خانم شما یه بیماري واگیردار دارین که انقدر احتیاط می کنین؟

  !وقتی سرفه می کنم خون از گلوم می آد. ممکنه سل داشته باشم. شیوا ـآره
  »تا اینو گفتف نیما پرید عقب و گفت « 

  !ـ اي خدا مرگت بده سیاوش
  »یارو خنید و پنبه ي الکلی رو انداخت دور و گفت « 
  !ولی ترسوندي مارو ها. اون خون مال سل نیس.  خیالت راحت باشهنه خانم،« 
  »سه تایی از کلینیک اومدیم بیرون که نیما به شیوا گفت « 

ما تا دلت بخـواد از ایـن و اون یادگـاري    ! ـ شیوا خانم جان مادرت، فقط از اون یادگاري ها که به اون پسره دادي به ما ندي ها              
  !داریم

شیوا رو بریم تو و سفارشش رو بـه مـسئول اونجـا کـردیم و وقتـی خواسـتیم             . شین شدیم و برگشتیم هتل    خندیدیم و سوار ما   « 
  »خداحافظی کنیم شیوا گفت 
  !ـ مگه شماها باال نمی آئین؟

  ـ کاري داري باهامون؟
  !شیوا ـ شماها با من کاري ندارین؟

  .ـ نه فردا می ائیم بهت سر می زنیم و باهات حسابی حرف میزنیم



  !وا ـ امشب رو میگمشی
  .باشه فردا صحبت می کنیم. تو ام خسته اس. ـ امشب که دیگه دیر وقته

  !این داره چیز دیگه بهت می گه! نیما ـ هالو
  »بگشتم به شیوا نگاه کردم و گفتم « 

  گرسنه ته؟. ـ چیزي می خواي تعارف نکن
  .شیوا ـ نه، گرسنه م نیس

بـرو  . بـرو .  فردا طرفاي عصر می آئیم پیش ت و به امید خدا همه چی درست میـشه .ـ برو یه دوش بگیر و راحت بگیر بخواب        
  .هر چی م خواستی زنگ بزن پایین برات بیارن. استراحت کن

نیمام رفت به مسئول پذیرش یـه چیزایـی رو گفـت و دوتـایی از هتـل      . یه نگاهی به ما کرد و بعد خداحافظی کرد و رفت باال « 
  »شین شدیم و راه افتادیم طرف خونه اومدیم بیرون و سوار ما

  نیما ـ حاال وجدانت راحت شد؟
  .تو تو اینجور کارا دست خیرت بیشتره! اگه تو نبودي که من کاري نمی تونستم براش بکنم. دستت درد نکنه. ـ آره

  !دا کنه؟می خواي اخر شبی یه دستی م به تو برسونم که دست توام همین خاصیت رو پی! نیما ت باز گفت دست خیر
  !ـ گم شو

نیما ـ االن می ریم همین جاها دور می زنیم و یه دختر فریب خورده ي دیگه رو پیدا می کنیم و اول بهش شکالت می دیم کـه   
بخوره و گرم بشه و بعد می بریمش دکتر و براش دوا می گیرین و بعد می اریمش همین هتل و یـه اتـاق بـراش مـی گیـریم و             

د، دوباره می ائیم بیرون و راه می افتیم تو خیابونا و دوباره یه دختر فریب خـورده دیگـه رو پیـدا مـی            خیال مون که از راحت ش     
  ...کنیم و اول بهش شکالت 

  !گم شو تو ام...! ـ اَه 
  !نیما ـ می گم اصال چطوره خدمون یه هتل وا کنیم واسه اینجور دخترا؟

  !ـ تو نمی دونی امشب چه ثوابی کردي
مگه می شه به هر کدوم برسیم ورشون داریـم و  ! همین جوري داره دختر از خونه فرار می کنه! ما مگه یکی دوتان؟ا! نیما ـ بعله 

  !اینم یکی دیگه! ایناهاش! ببریم بهشون جا و مکان بدیم
  »! جلوتر، کنار خیابون یه دختره واستاده بود و با یه ماشین که توش یه مرد بود داشت حرف می زد! راست می گفت« 

! تا واستادم تو پس کله ش رو بگیر و بندازش تو ماشین ببریم هتل تحویل ش بـدیم . من یه ترمز می زنم جلوش! نیما ـ سیاوش 
ما که می خوایم ثواب کنیم، حاال چه بازور بکنیم چه بـا زبـون      ! آخه دیگه وقت نمی شه با تک تک شون واستیم و حرف بزنیم              

  !خوش
  »دختره یه نگاه به ما کرد و گفت ! د رو ترمزاینو که گفت ، جلو دختره ز« 

  !ـ دوتایی می شه بیست تومن
  !بپر باال می خوایم ببریمت هتل تحویلت بدیم! نیما ـ بیست تومن چیه؟ ما گروه امدادیم

  »دختره یه لحظه مات و به ماها نگاه کرد و بعد گفت « 
  !ـ مامورین کثافتا



  »! اینو گفت فرار کرد تو یه کوچه« 
  !جالت نمی کشی نیما؟ـ خ

تازه اینـا دگوریاشـن کـه تـو     ! می خواستم بهت نشون بدم که از یک گل بهار نمی شه! نیما ـ بابا تو می خواي به همه کمک نی  
  ...!بقیه شون ! خیابون واستاده
مون بر مـی اومـد کـه    ماهام امشب همین از دست . هر کسی تا اونجا که از دستش بر می اد باید یه کاري بکنه     . ـ راه بیتف برو   

  .آدم باید دست خیر داشته باشه و اگه کاري براي کسی از دستش ساخته بودف انجام بده. کردیم
یکـی شـم بـزار    ! همه ي دستا رو بکار خیر ننداز! بابا مگه چند تا دست داریم؟! نیما ـ تو چرا امشی انقدر دست دست می کنی؟ 

  !واسه معصیت کاري خودمون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل سوم 
  
مسئول پـذیرش هتـل گفـت کـه اون خـانم همـون       . ساعت حدود یازده صبح بود. فردا صبحش از شرکت تلفن کردم به هتل « 

پرسیدم پیغامی براي ما نذاشت؟ که گفت یـه پاکـت اینجـا         . خیلی ناراحت شدم  . دیشب یه ساعت بعد از رفتن ما از اونجا رفته         
. ازش تشکر کردم و گفتم فرق نداره، یا خودم یا نیما می آئـیم و مـی گیـرمش   .  نیما خانگذاشته اما نگفت به شما بدم ش یا به    

  »خیلی ناراحت تلفن رو قطع کردم و زنگ زدم به نیما 
  !ـ الو نیما

  !الوعده وفا. نیما ـ سالم
  !ـ چه وعده اي؟

  نیما ـ امروز مگه پنجشنبه نیس؟
  .ـ چرا

  نیما ـ مگه قرار نیس خواستگار بیاد؟
  !ـ خب

  .نیما ـ منم شب می آم اونجا
  .زنگ زدم چیز دیگه اي بهت بگم. بیا! ـ خیلی خب

  نیما ـ چی شده؟
  !ـ شیوا رفته

  نیما ـ زنگ زدي هتل؟
  ! ـ آره گفت شیوا همون دیشب از هتل رفته

  !دیدي گفتم گول اینا رو نخور! نیما ـ بهت چی گفتم دیشب؟
  »هیچی نگفتم « 

  .دیگه بقیه ش به تو مربوط نیس! ؟ تو که هر کاري ازت برمی اومد، کردينیما ـ حاال تو چرا ناراحتی
  .شاید می شد یه کاري براش بکنیم. اما حیف شد. ـ آره

  !نیما ـ وقتی خودش همین زندگی رو دوست داره، به من و تو چه مربوطه
  .ـ یه نامه م اونجا براي ما گذاشته

  !نیما ـ براي ما؟
  .ـ آره

  شب یاعت چند خواستگارا می آن؟. شرکت می رم می گیرمشبعد از ! نیما ـ خب
  می گم، از یلدا خبري نیس؟.  بیا خونه ي ما6تو ساعت . چه می دونم چه ساعتی می آن! ـ شب می آن دیگه

  !نیما ـ از کی؟
  !می گم بابات فکري نکرده؟! یلدا! ـ یلدا

  !ار و آجیل بخرم که چند روز دیگه شب یلداسبابام صبحی می گفت برم چند هندونه و چند کیلو ان. نیما ـ چرا



  ـ باز شوخی کردي؟ می گم در مورد خواستگاري، بابات کاري نکرده؟
  .نیما ـ به من که چیزي نگفت

  ـ تو خودت چی؟ از دیشب تا حاالل ندیدیش؟ یعنی می گم از پنجره ي اتاق ت ندیدیش؟
  !نیما ـ اگه بگم، اون وقت می گی دارم منت سرت می ذارم

  !ـ جون من دیدیش؟
  !نیما ـ تلسکوپه یادته؟ دبیرستان بودیم خریدمش؟

  !یادمه! ـ آره آره
  .نیما ـ رفتم از تو خرت و پرتام درش آوردم

  !!ـ خب
در اومد از بـس  » رصد دونم « دیگه ! می کردم» رصدش « نیما ـ بجون تو از دیشب که رفتم خونه تا ساعت پنج صبح داشتم   

  !خ این تسلکوپ  واموندهچشم انداختم تو سورا
  !ـ با تلسکوپ تو اتاق یلدا رو نگاه کردي؟

  !چشماي خودم که اشعه ي مادون قرمز نداره تو تاریکی چیزي ببینه! نیما ـ خب آره دیگه
  !ـ تو غلط کردي که تو اتاق یلدا رو نگاه کردي

  !چیزي که معلوم نبود! غیرتی نشو بابا...! نیما ـ اِه 
  !ـ پس چی؟

ساعت سـه و  ...! پف... خر ...! پف ... ساعت دو و سی دقیقه بامداد، خر! یادداشت کن تا ساعت به ساعت ش رو بهت بگننیما ـ  
ساعت چهار و بیست دقیقه ي بامداد، سوژه از این دنـده  ...! پف...! خر ...! پف... چهل دقیقه ي بامداد، یه غلت زد و همچنان خر          

متاسفانه بعد از ساعت چهار و بیست دقیقه م، منجم خوابش گرفتـه  ...! پف...! خر ...! پف... ر به اون دنده شد و کما فی السابق خ        
  !و رفته تو چرت

  !ـ داشتی چرت و پرت می گفتی؟
 نصفه شبف گشت امداد و کمک رسانی و دستگیري از دختران فریب خورده ي شهر تموم شـده  2دیشب ساعت ! نیما ـ مرتیکه 
  !دیگه چی شور زیر نظر بگیرم؟! شب، یلدا هفت پادشاه رو خواب دیدهاون وقت ! و اومدم خونه

  !ـ اصال تو حق نداري اتاق خواب یلدا رو نگاه کنی
  !نیما ـ پس بعدش چه اخباري رو واسه شما نقل کنم؟

  !ـ اصال هیچی
بـا یـه   !  محققان محترمـه در هر صورت رصد خونه ي ما شبانه روز آماده ي خدمت به شما ستاره شناسان و. نیما ـ میل خودته 

  !تلفن سفارش پذیرفته می شه و هر جایی رو که خواستین ما رصد می کنیم
  !ـ حاال احیانا  اگه مثال اومد تو حیاط و چشم تو بهش افتاد، عیبی نداره که یه نگاه به من بکنی و به من بگی

غیرتت قبول نمی کنه، بگو مـا  ! وهشگرو که نباید بستدست و بال محقق و پژ! یا غیرت یا تحقیق! نیما ـ اینطوري نمی شه برادر 
  !پژوهش رو بذاریم کنار

  !برو به کارت برس دیگه! مگه تو، تو اون شرکت وامونده کاري نداري که بکنی؟ یه ساعت دار چرت و پرت می گی! ـ ببینم



  !نیما ـ انگار شما به من تلفن کردي ها
  !خداحافظ.  یادت نره6ساعت ! ـ غلط کردم بابا

از شـرکت  .  کارم تموم شد و رفتم پیش پدرم و بهش گفتم که می رم خونـه       2ساعت  . تلفن رو قطع کردم و مشغول کار شدم       « 
وقتـی  . رفتم بیرون و سوار ماشین شدم و رفتم همون هتل دیشبی و از مسئول پذیرش نامه اي رو که شیوا گذاشـته بـود گـرفتم    

یعنـی پـول از کجـا    ! دیگـه حـسابی تعجـب کـردم    ! خانم خودش حـساب کـرده  خواستم حساب هتل رو بدم، بهم گفت که اون  
حـسابی گـول   ! پس انگار نیما راست می گفـت ! توش فقط یه شماره ي موبایل بود     .  رفتم تو ماشین و پاکت رو وا کردم        1آورده؟

  »رو جواب داد، گفتم تاز زنگ زدم و موبایل ! شماره رو گرفتم حد اقل یه چیزي بهش بگم که دلم راحت بشه! خورده بودم
  ، خودتون هستین؟...فهیمه خانمف شیوا خانم، شهره خانم، لیال خانم، یا هر چی دیگه . ـ سالم

  ...!ـ سالم سیاوش یا نیمه یا هر چی دیگه 
  .همین یه اسمم دارم. ـ من سیاوشم

  .ـ پس سالم سیاوش
مـن  . اما حاال پشیمون شدم!  بگم که چیزاي خوبی م نبودنـ ببینم خانم، دلم می خواست تا صداتون رو شنیدم خیلی چیزا بهتون         

  !خدا حافظ. فقط امیدوارم که به حرفاي دیشبم فکر بکنی! نمی خوام بدونم! نمی دونم چیکاره اي
  !کارت دارم! قطع نکن! ـ نه

  .ـ بفرمائین
 بـه کـی قـسک    1فات توم اثـر کـرده  باور کن که حر! ـ اگه حرفاي دیشبت روم تاثیر نداشت که شماره ام رو برات نمی ذاشتیم  

  !بخورم که باور کنی؟
  »شاید راست می گفت . یه لحظه رفتم تو فکر« 

  !سیاوش! الو! ـ الو
  .امیدوارم همینطور باشه که گفتی. ـ احتیاج به قسم خوردن نیس

  ـ حاال بازم می خواي کمکم کنی؟
  »! انگار داشت راست می گفت. بازم مکث کردم« 

  .م بهت کمک کنم،آؤهـ اگه واقعا بتون
  .بیا به این آدرسی که می گم. ـ می خوام ببینمت

  »یادداشت کردم که گفت . تو یه مجتمع. بود... یه جا توي شهرك . آدرسش رو داد
  .نیما رو هم با خدت بیار.  منتظرتم7آ امشب سعت 

  . نمی تونم7ـ ساعت 
  .ـ هر وقت خواستی بیا

  ـ دیرتر بشه عیبی نداره؟
  باشه؟. فقط حتما بیا. هر وقت خواستی! م کهـ نه، گفت

  .ـ باشه
  ـ قول می دي؟



  .ـ قول می دم
  !خیلی چیرا به قول تو بستگی داره ها! ـ سیاوش
  . ـ می آم

  .ـ منتظرم
  .ـ خداحافظ
  .ـ خداحافظ

گفتـه رفتـه   . پدرش بـود . زنگ زدم به نیما  ! خودم باورم نمی شد که حرفام انقدر تو یه نفر اثر کرده باشه            . تلفن رو قطع کردم   « 
  »زنگ زدم به موبایلش . خونه

  .ـ الو، نیما
  نیما ـ سالم، کجایی؟
  تو کجایی؟. ـ دارم می رم خونه

  .نیما ـ دارم می رم هتل
  .من نامه رو گرفتم! ـ نرو

  نیما ـ خوندي؟
  .یه شماره ي موبایل بود. ـ آره

  !نیما ـخب
  !ازمش دورـ اولش می خواستم زنگ نزنم و پاره اش کنم و بند

  !نیما ـ انگور خوب همیشه نصیب شغال می شه
  ـ چی؟

  .خط رو خط افتاده! نیما ـ هیچی، بگو
  .می خواستم چند تا فحش بدم و قطع کنم. ـ ولی بعدش زنگ زدم
  !نیما ـ غلط  می کردي

  !ـ چی؟
  !نیما ـ بابا خط رو خط افتاده

  !صداي تو بود! ـ غلط کردي
  نیما ـ باالخره چی شد؟

گفـت خیلـی   ! یعنی خودش گفـت ! تا اومدم حرف بزنم و یه چیزي بهش بگم دیدم انگار حرفاي دیشبم روش اثر کرده         . یـ هیچ 
  !حرفات روم اثر کرده

  !نیما ـ مرده شور اون نصایح بی موقع ت رو ببرن
  !خط رو خط که نیافتاده! ـ این یکی رو که دیگه خودت بودي

  . رد می شم اینطوري می شهدارم از زیر پل! نیما ـ چی داري می گی؟
  !انگار فحش می ده! ـ بابا یکی داره حرفامونو گوش می دهد و هی یه چیزایی وسط ش می گه



  .بگو ببینم بعدش چی شد! نیما ـ ولش کن
  ...خونه ش تو شهرك. ـ هیچی، امنشب من و ترو دعوت کرد خونه ش

  !به به به این بخت بلند! نیما ـ به به
  ـ یعنی چی؟

  !یعنی اینکه خیلی خوشحالم که دیشب بیخودي وقت مونو تلف نکردیمنیمل ت 
  !انگار واقعا حرفام توش اثر کرده! انگار می خواد من واسطه شم که برگرده خونه شون. ـ آره

  !فکر کنم تا اثر کنه، چند روزي وقت داشته باشیم. نیما ت قوي ترین داروهاي دنیام انقدر زود اثر نمی کنه به آدم
  !گوش شیطون کر انگار سر عقل اومده. ـ آره

  !من خودم هستم! ولش کن! نیما ـ پاي شیطون رو چرا وسط می کشی؟
  !ـ چی؟

  مگه قرار نیس خواستگار بیاد؟ ! نیما ت هیچی بابا می گم امشب که نمی تونیم بریم
  .گفت هر وقت خواستین بیاین. یاییمیه شیوام گفتم که ممکنه دیر ب. یعنی واسه شام نمی مونن. ولی اونا زود می رن. ـ چرا

  !نیما ـ به به به این شب نشینی که محدودیت زمانی م نداره
  !ـ یعنی چی؟

  !نیما ـ می گم یعنی خیلی خوبه که می تونیم هم به برنامه ي خواستگاري برسیم و هم به چیزاي خیر
  .ـ آره، خیلی خوب شد

  !نیما ـ حاال وقتی رفتیم بهترم می شه
  !ـ چطور؟

یه محیط بسیار مناسبه براي رشد و بـاروري  هـر چیـز خـوب و خیـر و      ! خیلی جاي خوبی یه... یما ـ یعنی می گم این شهرك  ن
  کاري نداري؟! منم می آرم! می گم یادت باشه اون دست خیرت رو هم با خودت بیاري! خوشه

 بـود   5ساعت نزدیـک    . گرفتم و رفتم خوابیدم   تا رسیدم یه دوش     . باهاش خداحافظی کردم و رفتم خونه     ! نفهمیدم چی می گه   « 
  »تا رسید بهش گفتم . رفتم تو حیاط . نیما بود. تا لباش پوشیدم دیدم زنگ زدن. که بیدار شدم

   بیاي؟6ـ مگه قرار نبود ساعت 
  .یعنی اون دسته هه رو هم آوردم. ـ نیما زودتر اومدم اگه کاري باشه کمک کنم

  !ـ چی رو آوردي؟
  !ست خیرمو دیگهنیما ـ همون د

  !ـ نیما، قول دادي که آبرو ریزي نکنی ها
  حاال سیما کجاس؟. خیالت راحت باشه. نیما ـ نه بجون تو

  .هنوز نیومده. ـ بیمارستانه
  نیما ـ راست میگی تو که خبر از خواستگاري نداره؟

  !ـ دیوونه اي ها
  .بریم تو! نیما ـ خب



  »و دید گفت تا دوتایی رفتیم تو خونه و مادرم نیما ر« 
  !ـ اینو چرا امروز آوردي اینجا؟

! مگه می شه این طفلک تو مراسم خواستگاري خواهرش شـرکت نداشـته باشـه   ! نیما ـ سالم زهره خانم،  اینو آوردي یعنی چی؟ 
  !حرفا می زنین ها

  !!مادرم ـ ترو می گم
  .اومدم زیر بال و پرتون رو بگیرم و کمک کنم! آهان! نیما ـ منو می گین؟

  .برو خونه تون دو سه ساعت دیگه بیا! مادرم ـ الزم نکرده کمک کنی
اگه از دیوار صدا در اودمد، از مـنم  ! بخدا یه گوشه می شینم و نگاه می کنم! نیما ـ مگه من چیکار به کار کسی دارم زهره خانم؟ 

  !راستش می خوام ببینم مراسم خواستگاري چه جوري یه! در می آد
  !همون همسایه ته کوچه مون! هنوز جریان اون یکی خواستگاره مشکوکهمادرم ـ پدر سوخته 

  »نیما همونجور حالت مظلوم بخودش گرفته بود و فقط به مادرم نگاه می کرد که مادرم گفت « 
ـ معلوم نشد کدوم پدر سوخته زنگ زده بود بهشون و چی گفته بود که خواستگاري که نیومدن هیچی، دیگه تو خیـابون جـواب          

  !م مون رو هم نمی دنسال
اصال مـن اون دفعـه از کجـا مـی دونـستم کـه آقـاي زریـن مـی خـواد بیـاد            ! نیما ـ آخه به من چه مربوطه زهره خانم جون؟ 

بخـدا  ! باید پس فردا اینا رو جـواب بـدین هـا   ! آخه چرا بهتون نا حق می زنین؟ ازتون نمیگذرم به خدا ! خواستگاري سیما خانم؟  
  !به جون مادرم اگه دروغ بگم! بلکه بتونم یه کاري بکنماومدم . نیت من خیره

  !ا ز تو کار خیر بر نمی آد! اما نه کار خیر! مادرم ـ منم می دونم که تو اومدي که یه کارایی بکنی
  ...پس کاشکی دیشب بودن و می دیدین که ! ـ به

  !چی داري می گی نیما؟...! ـ اِ ه 
اما یه امشب رو برو خونه تون بـذار ایـن مراسـم بـه     . مثل سیاوش دوستت دارم. دارممادرم ـ نیما جون، من ترو خیلی دوست  

  .خیر و خوشی تموم بشه بره پی کارش
  نیما ـ شما اگه راست می گین و منو دوست دارین، چرا براي سیما خانم خواستگار پیدا می کنین؟

. سیمام اصـال خـب نـداره   . م و مجبور شدم که بذارم بیان منم تو رو درباسی افتاد. خودشون پیدا شدن. مادرم ـ من پیدا نکردم 
سیمام که فعـال خیـال   . حاالم یه ساعت می آن و می رن. راستش از این پسره م زیاد خوشم نمی آد ولی نتونستم بهشون نه بگم   

  .والسالم. شوهر کردن نداره
  نیما ـ حاال چه عیبی داره که منم یه گوشه اتاق بشینم؟

  »گفت مادرم با خنده « 
  .می ترسم یه شري به پا کنی. ـ عیب ش اینکه تو نمی تونی ساکت باشی

اصال من می رم تو آشپزخونه استکان نعلبکی ها رو می شـورم و تـا خواسـتگارا    ! نیما ـ خبر بابامو برام بیارن اگه من شر بپا کنم 
  نرفتن از اون تو بیرون نمی آم، خوبه؟

 و زبون چرب و نرمت، چطوري تا حاال نتونستی این دختره سیما رو خـام کنـی وباهـاش    مادرم ـ من نمی فهمم تو با این سمجی 
  !عروسی کنی؟



  !نیما ـ از بس مثل شما یه دنده و لجبازه پدر سگ
  !مادرم ـ تف بهت بیاد بی شرف

پدرم که مـات ونـا   ! مادرم اینو گفت و بامدمپایی دنبال نیما کرد و اونم در رفت طرف حیاط که سینه به سینه خورد به پدرم                 « 
  »رو نگاه می کرد، گفت 

  !ـ چرا همچین می کنین؟
  »نیما که سیده بود ته حیاط، گفت « 

  !ـ عمو اونقدر که من از زهره خانم تو زندگیم کتک خوردم، از ننه باباي خودم نخوردم بخدا
  !پدرم ت خانم چیکارش داري؟

  »مادرم که می خندید گفت « 
  ! چی می گه؟ـ آخه تو نمی دونی که این

یکـی ببینـه،   ! مرد گنده رو که دیگه نمی زنـن ! بابا آخه من دیگه بزرگ شدم! نیما ـ بخدا از بچگی این زهره خانم منو کتک زده 
  !چی می گه

  ! همونجا تو حیاط بمون1حق نداري بیاي تو خونه! مادرم ـ واسه من هنوز همون پسر بچه اي
تشویقه کـه سـطح تربیـت رو    ! اونم تنبیه بدنی!  نتیجه همیشه نتیجه ي معکوس داشتهاما شمام بدونین زهره خانم،. نیما ـ چشم 
  !می بره باال

  «به گفتم . نیما هنوز تو حیاط واستاده بود. مادرم خندید و با پدرم رفتن تو« 
  .ـ بیا بریم تو

  !نیما ـ نه، االن بیام بازم دنبالم می کنه
  .هـ بیا من ضامن ت می شم کاري ت نداشته باش

زهره خانم یه ربع دیگه اصال یـادش مـی ره   ! من خودم از بچه گی همیشه ضامن می شدم که تو کتک نخوري! نیما ـ برو گمشو 
  .تو برو فعال دو تا چایی وردار بیار! که جریان چی بوده

  !می گم کاري ت نداره. ـ بیا تو
  1ام بازم دنبالم می کنهاالن بی. برو دو تا چایی بیار بخوریم بعد. نیما ـ االن زوده بیام

می اومد خونه ي ما و یه شري بپـا    . بچه گی هاشم همینجوري بود    ! مثل بچه گی هاش حرف می زد مرد گنده        ! خنده م گرفت  « 
می کرد و مادرم با لنگه کفش دنبالش می کرد و اونم یا در می رفت تو حیاط یا می رفت باال پشت بودم و می پریـد رو پـشت                   

منم مـی رفـتم و   . وقتی مادرم ولش می کرد و می رفت، به منمی گفت که برم و واسه خودمون خوراکی بیارم    بعدش  ! بودم بغلی 
  »! می آوردم و وقتی خوراکی هامون تموم می شد، دیگه مادرم یادش رفته بود می خواسته کتکش بزنه

  !این کارا چیه می کنی؟! آخه جلو همسایه آبرو براي ما نذاشتی! ـ بیا بریم تو
  .یما ـ برو دو تا چایی بیار بخوریم که اینجا تو حیاط خیلی مزه می دهن

  »تو همین موقع سیما باکلید در حیاط رو وا کرد و اومد تو و تا ماها رو دید سال کرد و به نیما گفت « 
  ـ تو حیاط چیکار می کنین؟

  !ازي مون  رو بهم زدنیما ـ داشتیم بازهره خانم گرگم به هوا بازي می کردیم، باباتون اومد و ب



  !سیما ـ چی می گی؟
  »سیما که می خندید، به من نگاه کرد که گفتم « 

  !بهش گفته حق نداري بیاي تو! ـ یه چیزي به مامان گفت، اونم با دمپایی دنبالش کرد
  سیما ـ حاال کجان؟

  !خیلی حسوده این باباتون سیما خانم! ونهبازي مون رو باباتون بهم زد و دست زهره خانم رو گرفت و رفت تو خ. نیما ـ رفتن تو
  »سیما با خنده رفت طرف نیما و گفت « 

  .من ضمانت تون رو می کنم. ـ بیاین بریم تو
  نیما ـ نمی شه ضمانت م رو بکنین اما دو تایی همینجا بمونیم؟

  !بیا رو تو خونه! ـ زهر مار
  » تارسیدیم تو مادرم به سیما گفت 1یسه تایی به خنده و شوخی رفتیم تو خونه، مثل دوران بچه گ« 

  !با این سر و وضع زشته جلوشون بیاي! ـ زود بدو یه حموم بکن که مهمون داریم
  !دختره همینجوري مثل گل می مونه! نیما ـ حموم برا چی؟

  سیما ـ مگه کی می خواد بیاد؟

  .مادرم ـ خوانواده ي شفیق
  »سیما یه نگاهی کرد و گفت « 

  ! دفعه یادما کردن؟ اونا که خیلی وقت بود ازشون خبري نبودچطور یه! ـ شفیق؟
  .چیز مهمی نیس. می خوان بیان دیدن پدرت. مادرم ـ هیچی بابا

باباي دم بخت داشتن این رفـت و آمـدها رو هـم داره    ! نیما تآره بابا، می خوان بیان یه تک پا باباتون رو خواستگاري کنن و برن        
  !دیگه

  !يمادرم ـ باز تو حرف زد
  »پدرم غش کرده بود از خنده که نیما گفت « 

  !یه دفعه بگیم جا می خوره! ـ بخدا می خوام یواش یواش حالی این سیما خانم کنم که قراره براش خواستگار بیاد
  !پسر اقاي شفیق؟! سیما ت براي من خواستگار بیاد؟

  !د؟نیما ـ کدوم شفیق؟ همونکنه پسرش اسمش کوروشه؟ مگه با نامزدش بهم ز
  !پدرم ـ مگه نامزد داشت کوروش؟

  .دخترهخاك بر سر بهانه هاي بیخودي گرفت و نامزدي شونو بهم زد. نیما ـ آره، یه سال و نیمی م با هم بودن 
  »پدرم که می خندید گفت « 

  ـ سر چی بهم خورد نامزدي شون؟
براش بخـره و بـده کـوروش    » گن « ت یه خب می تونس! آخه اینم شد بهانه؟! نیما ـ می گفت کوروش خان شیکمش گنده س 

  ! نگاه کنی شیش ماهه بیشتر نشون نمی ده1شیکمی م نداره بیچاره! خان ببنده و شیکمش بره تو
  »من و سیما و پدرم زدیم زیر خنده « 



عوض کرده باشـه  فقط خدا کنه جوراباشو ! نیما ـ سیما خانم زودتر برین کارهاتون رو بکنین و بیایین که االن پیداشون می شه ها 
  !البته اینم نمی تونه عیب مرد باشه! گالب به روتون پاهاش قاعده ي پاي شتر بو می ده. کوروش خان

  »! سیما از خنده نشست رو مبل« 
راستی سیاوش یادت باشه یه جعبه دسـتمال کاغـذي بـزاري رو میـز جلـو      ! دیر می شه ها! نیما ـ گرفتین نشستین سیما خانم؟ 

  !ک تا حرف می زنه نمی دون چرا گوشه ي لباش کف جمع می شهطفل! کوروش خان
  !حالمون رو بهم زدي نیما...! ـ اه 

  »! مادرمم داشت می خندید اما خود کور شدش یه لبخندم نمی زد! سیما و پدرم مرده بودن از خنده« 
اون روز که خـتم  . رما دوست دارهکوروش خان خیلی خ! نیما ـ زهره خانم همه چی حاضره؟ کاشکی یه جعبه خرمام می گرفتین 

دست نـوچ ش رو  ! طفلک گویا گرسنه بود، یه دیس خرما خورد. اقاي توکلی بود، تو سالت این کوروش خان بغل من نشسته بود     
  !هم می لیسید و بعد با شلوارش پاك می کرد

  »همه زدیم زیر خنده « 
خرماها رو که می خورد همچین ملچ ملچ مـی کـرد کـه    !  افتهنیما ـ کوروش خان ماشااله وقتی چیز می خوره، آدم به هوس می 

  !یارو مداحه روضه رو قطع کرد و صداي بلند گو رو زیاد کرد که صدا به مردم برسه
  »آیفون بغل نیما بود که زود ورداشت و . داشتیم می خندیدیم که زنگ زدن« 

  ـ کیه؟
  !ـ بجا نمی آرم

  !ـ ببخشین صداتون نمی آد
  !زنگ رو زدینی ـ انگار اشتباه

  »آیفون رو گذاشت و گفت « 
  ـ داشتم چی می گفتم؟

  مادرم ـ کی بود؟
  !»رفیقم « نیما ـ نمی دونم، یکی بود می گفت من 

  !گفته من شفیقم! خدا مرگم بده! مادرم ـ اوا
  »مادرم در رو وا کرد و به نیما گفت! ماها مرده بودیم از خنده. مادرم پرید و رفت طرف آیفون« 
  !بیا برو ببینم! می دونستم تو باالخره یه شري بپا می کنی! یا برو خونه تونـ ب

  .بذارین بیان تو بشینن، بعد من میرم. نیما ـ االن که نمی تونم جلو اینا بدوام برم زهره خانم
  !مادرم ـ از دست تو یه خواستگار جرات نمی کنه پاشو بذاره تو این خونه

  !دخترتون خواستگار نداره به من چه مربوطه! برین جلو حداقل استقبالشون! ره بیرون هاصداتون می ! نیما ـ زشته بخدا
  !مادرم ـ بذار اینا بیا و برن، من می دونم و تو

خالصه مادرم رفت به استقبال مهمونا و یه خرده بعد با هم اومدن تو خونه و سالم و احوالپرسی شروع شد و تا کوروش خـان                   « 
 ساله بود رسید جلوي نیما و باهاش سالم و احوالپرسی کرد، نیما همونجـور کـه باهـاش دسـت مـی داد      که یه جوون حدود سی    

  »گفت 



خیلـی خـوش   ! بفرمـائین تـو  ! حتمـا از مـشغله زیـاده   ! ـ خوبین شما کوروش خان؟ این یه ساله که ندیدم تون چه داغون شدین      
  .آمدین

. کرد یا بقیه سالم و علیک کردن و همگی رفتن تـو سـالن و نشـستن   بیچاره کوروش دمغ شد اما بروي خودش نیاورد وشروع        « 
مـی دونـستم اونقـدر سـیما رو     . من مخصوصا رفتم کنار نیما که اگه خواست کاري بکنه و یا چیزي بگهف حواسـم بهـش باشـه         

 آقـاي شـفیق   خالصه همه نشستن و من برگشتم بـا ! دوست داره که براي بهم زدن خواستگاري از هیچ کاري رو برگردون نیس        
یـه خـرده صـبر کـردم،        ! که این طرفم نشسته بود احوالپرسی کردم، کمی حرف زدیم که یه دفعه متوجه شدم نیما بغلم نـیس                  

اما نیما سرش به کـار  ! مادرم لبش رو گاز گرفت و به نیما چشم غره رفت         ! اومدم بلند شم که نیما با یه سینی چایی پیداش شد          
مـادر کـوروش یـه      ! آخر از همه سینی رو برد جلوي کـوروش        ! عارف کرد غیر از کوروش بدبخ     به همه چایی ت   . خودش گرم بود  
  »خرده بعد گفت 

  ـ پس سیما خانم کجا تشریف دارن؟
  »تا مادرم اومد جواب بده که نیما گفت « 

ایی تون رو میـل  تا شما چ! یه خرده خسته بودن، رفتن کمی دراز بکشن که سر حال بیان          . ـ همین پیش پاي شما تشریف آوردم      
  !کنین و دهن تون رو شیرین بفرمائین، می آن خدمتتون

من بـه ایـن کـاراي نیمـا     ! پدرم که داشت از خنده می ترکید بلند شد و به هواي اینکه سیما رو صدا کنه رفت از سالن بیرون            « 
مادرم . بهم کردن و هیچی نگفتنآقاي شفیق و خانمش و کوروش یه نگاهی         . عادت داشتم و می تونستم جلوي خنده م رو بگیرم         

کـوروش  . داشت حرص می خورد که نیما بلند شد و شیرینی رو ورداشت و به همه تعارف کرد و آخرش آورد جلوي کـوروش                    
موروش بدبختم یـه  . یکی ورداشت اما نیما به زور چند تا شیرینی گذاشت تو بشقابش و گذاشت رومیزي که جلوي کوروش بود                  

همونجـور کـه بـا    . نیما تا نشست، شروع کرد به میوه پوست کندن! ه بهش محبت می کنه ازش تشکر کردحساب اینکه نیما دار 
کوروش حرف می زد، تند تند سیب و پرتغال نارنگی و خیار و کیوي و موزم براش پوست کنـد و دو تـا بـسقاب رو پـر کـرد و           

به حرفش کشیده بود و از کارش و قدیم هـا و ایـن      اونقدر  . بیچاره ي  کوروشم هی ازش تشکر می کرد        ! گذاشت جلوي کوروش  
یه خرده بعد نیما بلند شد و یـه زیـر دسـتی م شـکالت پـر کـرد و اونـم        ! چیزا حرف زد که کوروش وقت نمی کرد جواب بده   

بعدشم دستاش رو باچند تا دستمال کاغذي پاك کرد و دستمال هـا         . گذاشت جلوي کوروش و بعد شروع کرد به تعارف کردن         
من یه وقت متوجه شدم که رومیزي که جلوي کوروشه، دو تا بشقاب پـر  ! چاله کرد و گذاشت گوشه ي میز کوروش بیچاره    رو م 

  »آروم در گوش نیما گفتم ! چند تا دستمالم جلوشه! میوه ویه بشقاب پر شیرینی و یه بشقاب پر شکالته
  !بشین دیگه! ـ نیما بسه

  !نوش جونش! ـ بذار بخوره پدر سگ کچل
انگار جریان چایی آوردن رو پدرم براي سیما تعریـف  ! تو همین موقع سیما و پدرم اومدن تو و همه بلند شدن و سالم و علیک   « 

تا رسید و با همه سالم و علیک کرد و تا چشمش افتاد رومیزي کـه جلـوي کـوروش                . کرده بود که سیما آماده ي خندیدن بود       
  »زود گفتم ! ک بود بزنه زیر خندهبود اون همه شیرینی و میوه رو دید، نزدی

  !ـ سیما یادته یه بار که کوروش اومده بود خونه ي ما، موقع بازي کردن من افتادم تو حوض؟
چون دیدم دیگـه سـیما نمـی تونـه     . منم مخصوصا اینو گفتم! یه دفعه سیما زد زیر خنده و مثال از یادآوري اون خاطره خندید    « 

تا مـن اومـدم   . خالصه سیما اومد روي مبلی که من قبال نشسته بودم، نشست. دي بخنده، زشتهجلوي خودشو بگیره و اگرم بیخو  



دوباره احوالپرسـی هـا   . منم مجبوري رفتم رو مبل کناري نشستم! بغلش بشینم، نیما هول م داد کنار و خودش نشست بغل سیما   
  ». کوروش چپ چپ به نیما نگاه می کرد. شروع شد

  ! جون چطوري؟ شنیدم تو جراحی براي خودت استادي شديمادر کوروش ـ خب سیما
  »تا سیما اومد حرف بزنه، نیما گفت « 

امروز آپاندیس عمل نکرده، فـرداش بابـام تـو       ! چند روز پیش آپاندیس واسه بابام عمل کردن شاهکار        ! اونم چه استادي  ! ـ بعله 
  !مسابقه ي دو شرکت کرد

  !شفیق ـ مگه جناب ذکاوت هنوز می دوئن؟
  !البته دنبال مامانم! نیما ـ بغله

  »همه زدن زیرخنده که مادر کوروش به سیما گفت « 
  !هم خوشگل، هم خانم، هم تحصیل کرده! ـ وقاعا که خانمی شدي واسه خودت

  »تا اینو گفت، نیما سرشو آورد در گوش منو و آروم گفت « 
  !رو بخارونه» اونجاش « ـ پاشو زود به سیما بگو 

  »فتم آروم بهش گ«
  !ـ چی کار کنه؟

  .نیما ـ اونجاشو بخارونه
  !ـ کجاشو؟
  !یه دفعه سیما چشم می خوره ها! مادر کوروش چشمش شوره!  ...نیما ـ اِه 

  !ـ سیما اونجارو بخارونه؟
  !باید خودش بخارونه دیگه! نیما ـ پس من برم اونجاشو بخارونم؟

  !ـ زهر مار مرتیکه ي خر
  ورین؟ کجا بسالمتی مشغولین؟شفیق ـ خب سیاوش خان شما چط

  .شرکت پدرم هستم. ـ خوبم، خیلی ممنون
  .مادر کوروش ـ ایشااله بسالمتی همین روزا یه دستی م باید براي شما بلند کنیم

  !نیما ـ مگه خودش چالقه خانم شفیق؟
  »سیما که فقط منتظر بود این نیما یه چیزي بگه و اونم بخنده . همه زدن زیر خنده« 

  .اینه که باید ماها براش دست بلند کنیم. انگار خودش خیال زن گرفتن نداره. روش ـ آخه دیگه دیر می شهمادر کو
  !خودش بلند کرده. نیما ـ احتیاج نیس

  »کوروش که حواسش فقط به سیما بود یه دفعه گفت « 
  ـ چی رو؟

  !خب دستش رو دیگه! نیما ـ خاك تو گور بی حیات کنن
منم داشتم می خندیدم که دیدم نیما داره به سیما مـی کنـه   . کوروش بدبخت از خجالت سرخ شد. خندهدوباره همه زدن زیر  « 

  »آروم به نیما گفتم ! سیمام نگاه می کرد و می خندید! و میز جلوي کوروش رو بهش نشون می ده که پر میوه وشیرینی بود



  !قول داده بودي که آبروریزي نکنی! ـ نیما زشته
  »د و به آقاي شفیق گفت جوابم رو ندا« 

  !انگار یه خرده موهاش ریخته. ـ کوروش جون از آخرین بار که دیدمش یه خرده فرق کرده
  .نوبتی یه. منحصر به کوروشم نیس! معموال آقایون زود موهاشون میریزه کچل می شن. شفیق ـ خب زندگی یه دیگه نیما جون

  !بلندهپیشونیش یه خرده ! نیما ـ کوروش جون که کچل نیس
  »دوباره همه زدن زیر خنده، کوروش براي اینکه تالفی کنه گفت « 

  ـ نیما جون تو هنوزم مثل قدیما همه ش خونه ي سیاوش اینایی؟ اصال خونه ي خودتون نمی ري؟
وش بیـاد  اتفاقا امروز جایی کار داشتم ولی سیاوش زنگ زد گفت بیا که قرار کـور . گاهی یه سري خونه مون می زنم. نیما ـ چرا 
یادت می آد اون موقع ها سر به سرت میذاشتیم قهر مـی کـردي   ! البته به یاد بچه گی ها  ! گفت بیا یه خرده بخندیم    . خونه مون 

  !یادش بخیر! می رفتی مامانت رو می اوردي؟ چه روزاي خوبی بود بجون تو
  »بعد رو کرد به همه و گفت » 

  !البته یه کار بدیم کرد تو شلوارش! یه جیغی کشید که نگو! ش تو تن کوروشـ یادمه یه بار یه ملخ گرفته بودم و انداختم
  »همه زدیم زیر خنده « 

یعنـی  ! نیما ـ تا چند سال بهش می گفتیم شاشو شاشو شرمنده جارو به دمب ش بنده سر همین م چـه کتکـی از بابـام خـوردم     
  !چه روزاي خوبی بود! ونم یه کتک مفص به من زدکوروش به مامانش گفت و خانم شفیقم شکایتم رو به بابام کرد و ا

پدرم براي این که حرف رو عـوض  . دوباره همه زدن زیر خنده و بیچاره کوروش خودشو جمع و جور کرد و دیگه هیچی نگفت   « 
  »کرده باشه گفت 

  ـ خب، کوروش خان کجا شاغل هستین شما؟
  .کوروش ـ تو کار حمل و نقل م

  !نیما ـ مسافر کشی می کنی؟
  !کوروش ـ حمل و نقل کامیون

  !نیما ـ راننده کامیونی؟
  !مادر کوروش ـ شرکت حمل و نقل داره نیما جون

نه، در آمـدش خیلـی   ! نگو افتاده تو کار حمل و نقل و جابجایی! دیدم ماشااله شکل و هیبت کامیوندارا رو پیدا کرده! نیما ـ آهان 
  .خوبه

  .شفیق ت شکر خدا بد نیس
  ث بار می زنین؟نیما ـ اثاث مثا

  !شفیق ـ اثاث مثاث چیه نیما جون؟ شرکت حمل و نقل ترانزیته
  !اصال کامیونداري کار پردرآمدیه! خیلی عالیه! نیما ـ آهان

  »بعد برگشت آروم در گوش سیما گفت « 
  !ـ شوهر آینده تون کامیونداره



دیدم داره اوضاع نـاجور مـی   ! ما نگاه می کردن   کوروش و پدر مادرش چپ چپ به نی       . سیما سرش رو انداخت پایین و خندید      « 
  »آروم به نیما گفتم . شه

  .ـ پاشو بریم بیرون کارت دارم
  !نیما ـ خفه

اونا شروع کردن بـا هـم حـرف زدن و پـدرمم     . مادرم براي اینکه حرف تو حرف بیاد، شروع کرد با مادر کوروش حرف زدن     « 
  »سیما گفت مشغول صحبت با آقاي شفیق شد که کوروش آروم به 

  .ـ سیما خانم می خواستم اگه اجازه بدین چند دقیقه تنهایی با شما صحبت کنم
  !نیما ـ مگه می خواي حرف بدي بزنی که نباید ما بشنویم؟

  کوروش ت نیما خان انگار شما از اینکه من اومدم اینجا ناراحتی؟
  !نیما ـ آره، ناراحتم

  کوروش ـ چرا؟
اون مـوقعم زیـادي دور و   ! جریان ملخه رو هم گفتم که قدیما یادت بیاد! ادتر از گلیمت دراز کردينیما ـ براي اینکه پات رو زی 

  !ور سیما می گشتی
  !زشته! ـ این حرفا چیه نیما؟

  !کوروش ـ اون وقتا بچه بودیم نیماخان
  !قمه اندازه ي گلوي تو نیساین ل. بهتره که بري دنبال کارت! براي همینم مسئله با یه ملخ حل شد! نیما ـ آره کوروش خان

  »! تا اومدم یه چیزي بگم؛ سیما بلند شد و از سالن رفت بیرون« 
  کوروش ـ یعنی هیچکس حق نداره بیاد خواستگاري سیما خانم؟

  .تا جواب منو نداده نه! نیما ـ نع
  کوروش ـ خود سیما خانم حق اظهار نظر نداره؟

وگرنه براتون پیغوم پسغوم مـی کـرد کـه    !  خبر نداشته که قراره بیان خواستگاریشنیما ـ سیما خانم تا قبل از اومدن شما اصال 
  !این همه راه رو زحمت نکشین بیاین

  کوروش ـ یعنی من حق ندارم چند دقیقه با خودش حرف بزنم؟
  باشه؟! اما اگه جواب نه داد دیگه پیله نکن! نیما ـ چرا

  »تا کوروش اومد حرف بزنه، دوباره نیما گفت « 
اگرم تا حاال جلو نیومدم بخاطر اینه که به سیما احترام می ذارم و نظرش         ! ـ ببین کوروش جون، من خواستگار پا به جفت سیمام         

یعنـی مـی گـم مثـل        . اگه بهت گفت نه، برو دنبال کارت      . تو ام مثل من همین کارو بکن      . فعال نمی خواد ازدواج کنه    . برام مهمه 
  ! سیما نمی خواست با تو بازي کنه اما تو ول کن نبودياون وقتام! قدیما بد پیله نباش

  ! دیگه من اون بچه ي هفت هشت ساله نیستم. کوروش ـ حاال با اون وقتا فرق کرده
  !اما تو بد پیله اي. نیما ـ منم نیستم

  .سیمام خودش می تونه براي زندگیش تصمیم بگیره! ناسالمتی شماها با هم رفیقین! ـ بابا این حرفا چیه؟
  »هر دو ساکت شدن که یه خرده بعد کوروش به من گفت « 



  فکر می کنی نظرت سیما چیه؟. ـ تو چی می گی سیاوش؟ تو برادر سیمایی
  .ـ برو خودت ازش بپرس

  .کوروش ـ تو بگو
  ـ بگم حرف منو قبول می کنی؟

  .حاالم می دونم که حقیقت رو می گی. تو همیشه راست می گفتی. کوروش ـ آره
عال قصد ازدواج نداره اما اگرم ازدواج کنه به احتمال نود درصد فقط به نیما جواب مثبت می ده، چون نیمـا رو دوسـت        ـ سیما ف  

  .حاال بازم می تونی بري خودت ازش بپرسی. داره
  «تا نشست کوروش گفت . تو همین موقع سیما برگشت تو سالن و سرجاش نشست» 

  .ـ سیما خانم یه سوالی ازتون دارم
  »ا نذاشت حرفش تموم بشه و گفت سیم« 

  .ـ اگه در مورد ازدواجه، باید بگم که من فعال تصمیمی براي ازدواج ندارم کوروش خان
ده دقیقه بعدم به پدر و مادرش اشاره کـرد کـه بلنـد    . اینو که سیما گفت، کوروش سرش رو انداخت پایین و دیگه حرفی نزد           » 

دم در، موقعی که با نیما داشـتیم بدرقـه شـون        .  بمونن، نموندن و خداحافظی کردن     مادرم هر چی اصرار کرد که براي شام       . شن
  »می کردیم، برگت به نیما گفت 

  ـ ما دو تا هنوز با هم دوستیم؟ سماجت که تو کارم نکردم؟
م همـون موقـع   شـاید . منم بهت قول می دم که اگه سیما نخواست با من ازدواج کنه، از سر راهش برم کنار. نیما ـ آره، دوستیم 
  .بهت یه زنگ زدم

  »وقتی برگشتیم تو خونه، مادرم به نیما گفت . دو تایی با هم دست دادن و خداخافظی کردن و رفتن« 
  ـ آتیشات رو سوزوندي؟

  .نیما ـ بعله
  .مادرم ـ خیالت راحت شد

  .نیما ـ آره الحمد اهللا
  مادرم ـ اگه ایندفعه کسی خواست بیاد خواستگاري چی بهش بگم؟

  !نیما ـ بابا چرا مردم رو تو زحمت می ندازین؟ همون پاي تلفن ردشون کنین برن دیگه
  »تا اینو نیما گفت ، دست مادرم رفت به دمپایی ش که نیما در حال فرار گفت « 

  !سیاوش بدو بریم که دیر شد! یه جا دیگه دعوتمون گرفتن! ـ ترو خدا تعارف نکنین که دیگه شام نمی مونم
  »راه افتادم که سیما تو حیاط صدامون کرد و اومد جلوي نیما و گفت دنبالش « 

  .ـ نیما خان واستا کارت دارم
  .نیما ـ چشم

  سیما ت این چه حرفایی بود که به کوروش گفتی؟
  !نیما ـ مگه چی گفتم سیما خانم؟

  !سیما ـ من لقمه م؟



  !تاج سرمائین! شما گلین! نیما ـ اختیار دارین سیما خانم
  . زبون بازي نکنین لطفاسیما ـ

  .نیما ـ چشم
سیما ـ وافعا نظر شما در مورد خانم ها اینه؟ شما زن رو به شکل یه چیزي یا شی می بینین که می شه تـصاحبش کـرد؟ شـما      
فکر می کنین که اگه رقبا رو از میدون بدر کنین، دیگه حق و اختیار دارین که یک زن رو مالـک بـشین؟ یعنـی کـار بـه جـایی            

  ه که حتی ما زن ها در مورد ازدواجم حق انتخاب نداریم؟رسید
  !نیما ـ این حرفا چیه سیما خانم؟

  سیما ـ مگه در عمل همینکاري رو شما نکردین؟
  !نیما ـ چرا واهللا

  سیما ـ این کار چه معنی می ده؟
  نیما ـ آخه مگه تقصیر ماس؟

  سیما ـ پس تقصیر کیه؟
ماهام عـادت کـردیم   ! زن ضعیفه، زن ضعیفه! گی به ما تو خونه گفتن تو مردي، تو مردياز بچه ! نیما ت تقصیر از فرهنگ مونه    

  !که به خانمها به چشم یه چیز  ضعیف نگاه کنیم
  !سیما ـ جالبه

مثال ما حق داشتیم با دوستا و رفقهـامون  . حاال جالب تر این که همیشه براي ما پسر ها، امتیازات بیشتري قائل بودن! نیما ـ بعله 
و از ! ما حق داشتیم با دوستامون بریم سینما، اما دخترا یه همچین حقـی نداشـتن              ! ریم بیرون اما دخترا یه همچین حقی نداشتن       ب

بعد از اینکه ما پسرا بزرگ شدیم و شذیم یه مرد گنده، آیـا نبایـد بخودمـون      . خب، شما خودتون قضاوت کنین    ! این قبیل امتیاز  
  نسبت به خانم ها داشته باشیم؟بقبولونیم که باید سهم بیشتري 

  »سیما نگاهش کرد و هیچی نگفت « 
چـرا؟  ! حاال وقتی با یه دختر خانم ازدواج کردیم، دیگه حاضر نیستیم زندگی رو باهاش پنجاه پنجاه شریک بشیم که. نیما ـ خب 

   بخونم؟اجازه هس! تازه شعرم براشون ساختن! دخترا ترسوئن! چون از بچگی به ما گفتن دخترا ضعیفن
  »سیما سرشو تکون داد « 

  !نیما ـ پسرا شیرن، مثل شمشیرن                                    دخترا موش ن، مثل خرگوش ن
  !یه این دختراي دیگه گفتم! ببخشین سیما خانم به شما نگفتم ها

  !سیما ـ خب می فرمودین
  که ازدواج کردیم، سهم بیشتري ازوقتی م . نیما ـ عرضم به ضحورتون که بعله، داشتم می گفتم

حاال براي گرفتن این اضافه سهم، خودمونم به دردسر می افتیم، چرا؟ چون همسرمون م حاضر نیس از سـهم                   ! زندگی می خوایم  
بـه  ! اون وقت ما مردا باید از زور بدنی و چیزاي دیگه استفاده کنیم تا بتونیم ایـن سـهم اضـافی رو ازش بگیـریم                   ! ش به ما بده   

زندگی برامـون  ! اعصاب مون خراب می شه! یعنی تو خونه همه ش جنگ و دعواس! ین خاطر خودمونم دچار مشکل می شیم   هم
بازم چرا؟ چون اون وقـت فکـر مـی کنـیم کـه        ! اما با تمام اینا بازم حاضر نیستم از اون سهم بیشتر چشم بپوشم            ! جهنم می شه  

یش خودتون این سهم اضافی رو ارزیابی کنین که چی هس؟ همسر مرد بدون         حاال شما می تونین پ    ! سرمون تو زندگی کاله رفته    



چیـزي مـی خـواد    . با اجازه شوهرش می تونه با دوستاش رفت و آمد کنـه . اجازه ي شوهرش حق بیرون رفتن از خونه رو نداره   
الـب اینـه کـه تقریبـا اینـا      ج! بخره باید شوهرش اجازه بده، در هر مورد تصمیم نهایی بعهده ي شوهرشه و خیلی چیزاي دیگـه                 

جاش ! مثال یه زن بدون اجازه ي شوهرش نمی تونه پاسپورت بگیره و از کشور خارج بشه، اما مرد چرا                ! بصورت قانون در اومده   
که قدم اول رو قانون ور میداشت و همونجور که قدم بدون رضایت شوهر، همسرش نمی تونه صاحب پاسپورت بشه، مـرد هـم          

شـاید هیچکـدوم   ! حاال تو کشوراي خارجی نمی دونم چه جوریـه        ! این عادالنه س  .  نتونه پاسپورت بگیره   بدون رضایت همسرش  
حاال خودتون قضاوت بفرمادین، من امروز فقط یـه خـرده       ! احتیاج به اجازه و رضایت همدیگه نداشته باشت اما اینم دست نیس           

  !از اون اضافه سهمم برداشت کردم
  » گفت سیما یه نگاهی بهش کرد و« 

  ـ چیزاي قشنگی گفتین اما واقعا خودتون رو مستحق این اضافه سهم می دونین؟
  !اصال بیست درصد سهم منم مال شما! نیما ـ من به گور پدرم می خندم که بدونم

  »سیما خندید و گفت « 
  .خداحافظ. ـ ببخشین وقت تونو گرفتم
ایـشااله  ! ن خوردم، چرك و خون بشه و از زیر ناخن هام بیاد بیـرون          ایشالخ یه خرده سهمی که ازتو     . نیما ت به خدا سپردم تون     
  ...ایشااله ! حناق بشه بیخ گلومو بگیره

  !ـ هوي چه خبرته ؟
  »سیما برگشت و بهش خندید « 

بـالي  ایـشااله درد و  ! نیما ـ ایشااله مثل مرغ حق تا صبح حق حق بزنم و خونه باال بیارم که دیگه دو تا دونه گندم یتیم نخـورم  
  ...شما بخوره تو 

  !چی می گی؟!  ...ـ اووووي 
  !دارم تقاص تجاوز به حق دیگران رو پس می دم! نیما ت به تو چخ

  !از تو بعیده این حرفا! ـ تو این حرفا رو از کجا یاد گرفتی؟
  !تو چرا باور کردي! اینا رو گفتم که سیما رو گول بزنم. نیما ت ماشین رو آتیش کن بریم

  ! ن حرفا به تو نمی خورهـ گفتم ای
  .نیما ـ برو ماشینو روشن کن تا بقیه ش رئ برات تو ماشین بگم

  ». حرکت کردیم... سوار ماشین شدیم و بطرف شهرك « 
شعارم زیاد مـی دیـک امـا    . همه ي ما مردا می دونیم که داریم پا رو حق زن ها می ذاریم. نیما ـ اونا که گفتم همه حقیقت بود  

  !واد این شعارا تو خونه ي خودمون وارد بشهدل مون نمی خ
  ـ تو وقعا به اون چیزا که گفتی معتقدي؟

  !نیما ـ آره که معتقدم اما، یه چیزي هس که با اون حرفا سازگاري نداره
  ـ چی؟

ی تونـه  آدمی که بیست و خورده اي سال تو ضمیر ناخودآگاهش نشسته که موجود برتره، وقتی ازدواج کرد نم! نیما ـ تربیت ما 
  .این آموزش ناخود آگاهش رو از ذهنش دور کنه



  !ـ همه م از این آموزشها ندیدن
وقتی بچه بودین و گـاهی بـا هـم دعـوا مـی کـردین، پـدر و        . همین خود تو و سیما! ببین. اما غیر مستقیم چرا! نیما ـ مستقیم نه 

  مادرت طرف کدوم تون رو بیشتر می گرفتن؟
  !ـ یادم نیس

  !جمع کننیما ـ حواستو 
  !ـ حواسم جمعه اما هیچی یادم نیس

  !نیما ـ آدرس خونه شیوا رو می گم آدم گیج
  !ـ گم شو

  نیما ـ چطور یادت نیس؟
  !ـ آدرس خونه شیوا رو؟

  !دعواهات با سیما! نیما ـ نه بابا
  !اصال حواسم جاي دیگه س! ـ االن هیچی تو ذهنم نیس

  نیما ـ خب مگه یادداشت نکردي؟
  !ـ دعواهامونو؟

  !نیما ـ ادرس خونه ي سیوا رو می گم
  .ـ اونو بلدم کجاي

  .نیما ـ من خودم از حفظ م
  ـ مگه اومدي اینجاها؟

  !نیما ـ دعواها تونو می گم
  !یه کدوم رو بگو! ـ این چرت و پرتا چیه می گی؟

  .نیما ـ تو حواست به آدرس باشه، من اون یکی رو می گم
  .ـ بگو

  حاال کجا؟.  وقتی تو و سیما دعواتون می شه، غیر مستقیم پدر و مادرت طرف ترو می گرفتننیما ت خودم چند بار دیدم که
  ـ حاال کجا؟

  .شهرك... نیما ـ بپیچ همین خیابون سمت راستی، می خوره به فاز 
  !ـ اون یکی رو دارم می گم

  »! د احترامش رو نگه داريسیما جون برادرته، تو بای« عرضم حصورت همون جا که به سیما می گفتن . نیما ـ آهان
  ـ همین؟

  !این که می خوره به یه فاز دیگه. نیما ـ نه، اون یکی خیابونو باید بري توش
  ـ مستی نیما؟
  نیما ـ چطور؟

  !ـ دارم اون یکی جریان رو می گم



سـهم از زنـدگی   همین چند تا کلمه رو که می گفتن، باعث می شد که هم تو ذهن تو، هم تـو ذهـن سـیما، درصـد     ! نیما ـ آهان 
اما وقتی بزرگ شد و تحصیل کرد و فکرش بـاز شـد،   . سیما بهش تلقین شد که باید در مقابل مرد کوتاه بیاد          ! برنامه ریزي بشه  

  !دیگه زیر بار نمی ره
ی به تو ام تلقین شد کـه مـ  ! جاهاي دیگه ن و از حق و حقوق شون بی خبرن   . حاال بگذریم از اون زن هاي بدبختی که تو عشایر           

زن . هم زن راحت می شـه و هـم مـرد   . اگه این تربیت عوض بشه، خیلی از مشکالت حل می شه     ! تونی بیشتر از حق ت بخواي     
مرد اون طوري راحت می شه که سهم خودش رو می فهمه چقـدره و مجبـور   . اون طوري راحت می شه چون به حقش می رسه    

حـاال دیگـه   ! و عربده کشیف یه خرده بیشتر از زندگی سهم ببرهنیس دیگه به قیمت خرد شدن اعصاب و جنگ و جدال و زور              
  !رسیدیم

  ـ حاال کو تا برسیم؟
  !می گم رسیدیم به حرف من! نیما  ـ اون یکی رو می گم

  در مورد تو چی که تنهایی و خواهر نداري؟. ـ خب، این البته در مورد من که خواهر دارم
  ! اونا که ندارننیما ـ خدا از اونا که دارن بگیره و بده به

  !ـ زهر مار
دیگه بحـث تمـام کـه بحـث دونـم در      ! دیدم همیشه مادرم جلو بابام کوتاه می آد! نیما ـ خب منم پدر و مادرم رو دیدم دیگه 

  !اومد
  ـ می دونی تو فکر چی بودم؟

  نیما ـ چی؟
  !دلم خیلی براش تنگ شده! ـ یلدا

دست خیرتم وردار بیـار شـاید خواسـتیم    ! پالکش چند بود؟ پارك کن ببینم! نیما ـ در دلت رو بذار که این دفعه واقعا رسیدیم 
  !بازي کنیم» دس دسی« اونجا 

شاید بیست و چند واحـد  . از روي یادداشت رفتیم جلویه ساختمون خیلی بزرگ که مثل یه مجتمع بود. ماشین رو پارك کردم  « 
  .شیوا خودش ایفون رو ورداشت. زنگ رو زدیمیه . روي زنگ ها هیچی ننوشته بود و فقط شماره داشت. داشت
  ـ کیه؟

  !نیما ـ مدد کار اجتماعی هستیم خانم، از گروه امداد
  »شیوا خندید و در رو وا کرد و گفت « 

  .طبقه ي هفتم. ـ بیاین باال
  ». رفتیم تو و سوار آسانسور شدیم و دکمه ي طبقه ي هفتم رو زدیم« 

تـازه دیـشب مـی خواسـتی     ! مجتمع رو ببین آدم سـاده ! طفلک شب جا نداشت بخوابه!  فقرانیما ـ اخی من بمیرم واسه این فقیر 
  !یعنی گول ترو خوردم وگرنه کجا من انقدر هالو ام؟! منو بگو که خام این دختر شدم! بهش پول م بدي

  ! شاید واقعا احتیاج به کمک داشته باشه! ـ حاال رفتیم اونجا چیزي بهش نگی ها



تو ام اگه اونجا شروع کنی بـه نـصیحت کـردن و پنـد و انـدرز دادن،      ! ور پدرم می خندم از گل کمتر بهش بگمنیما ـ من به گ 
دیشب به حـرف تـو گـوش دادیـم،      ! بجون خودت، به جون سیما، یه همچین می زنم تو دهن ت که دندونات بریزه تو دهن ت                 

  !امشب باید به حرف من گوش بدیم
  !ـ گم شو

داشتیم شماره ي آپارتمانا رو نگاه می کردیم که سه چهـار    . م نگه داشتو درش وا شد و ما اومدیم بیرون         آسانسور طبقه ي هفت   « 
یه لباسی تن ش بود که شاید سـیما  ! یه دفعه من و نیما جا خوردیم. تا آپارتمان اون ور تر، یه در وا شد و شیوا ازش اومد بیرون   

  ». از همونجا برامون دست تکون داد! بودکه دکتر این مملکت بود تا حاال به عمرش ندیده 
دستاي خیر خودم بود و سه چهـار تـا دیگـه م دسـت     ! نیما ـ اگه می دونستم اینطوریه، دیشب اصال نمی ذاشتم تو طرفش بري 

عین ماست وانستا اینجا مرده شور اون دستاي خیرت بد ترکیـب      ! خیر قرض میکردم و می رفتم به دستگیري این دختر بی پناه           
  !رو ببرنت 
  »شیوا داشت بهمون می خندید که نیما گفت . رفتیم جلو« 

داشتم از غصه دق ! کجا گذاشتین بی خبر رفتین؟ دل ما هزار تا راه رفت       ! پارسال دوست امسال آشنا   . ـ خانم سالم عرض کردم    
  !می کردم

خودش خوشـگل بـود و بـا    ! شبی باشهبقدري شیوا خودش رو قشنگ آرایش کرده بود که باور نمی کردم این همون دختره دی     « 
  »! اون لباس و آرایش صد برابر خوشگل تر شده بود

  شیوا ـ سیاوش چرا نمی آي جلو؟
  ». راه افتادم طرفش و سالم کردم« 

  !شیوا ـ بیا تو
  .ـ نه، همینجا خوبه

  نیما ـ سیاوش جون تو آسانسور داشتم چی بهت می گفتم؟
  !                 پیش از آن کز تو نیاید هیچ کاراي که دستت می رسد کاري بکن        

  !االن که می تونی یه کاري بکن، پس فردا که هفتاد سال ت شد و طبیعتت بهوت افسرده شد که دیگه کاري ازت بر نمی آد
  .ـ نه همی جا خوبه

  !شیوا ـ مگه نیومدي کمکم کنی؟ نکنه پشیمون شدي
  !ـ نه

  !شیوا ـ پس بیا تو
نیمـا  . تا وارد شدیم دو تا دختر دیگه که کمتر از شیوام تو خوشگلی نبودن اومدن جلو و سالم کـردن  . یما رفتیم ت  دو تایی با ن   « 

   » که چشماش گرد شده بود با ذوق گفت
  !ـ اگه می دونستم انقدر به کمک ما احتیاج هس همون دیشب شبونه خودم رو می رسوندم

  »بهش چپ چپ نگاه کردم که گفت « 
  .ون قلم ت رو بذار زمین یه دقیقه تا بهت بگمـ سیاوش، ا

  !ـ چی؟



خب یـه  ! بابا ما که هرجا می ریم و هر کاري می کنیم که نباید خواننده ها بفهمن! نیما ـ قلمی که داري باهاش کتاب می نویسی 
اصـال  ! صی داریـم  احتیاج به دو ساعت مرخ    ! آخه مام آدمیم  ! ساعت چیزي ننویس بعد که رفتی خونه هر چقدر خواستی بنویس          

  :بذار خودم بهشون می گم 
خواننده هاي عزیز و گرامف با تشکر از اینکه وقت تون رو به ما دادین  با تشکر از اینکه کلی پول دادین و ایـن کتـابو خریـدین                    

. ج مـی کنـین  که البته سرتون کاله رفته اما خیچ عیبی نداره چونکه از صبح تا شب چهار پنج برابر این پول رو کشکی کشکی خر          
یعنی در واقع هم کاغذمون تموم شـد و هـم جـوهر         . می خواستم بعرض مبارکتون برسونم که این کتاب فعال در اینجا تموم شد            

در ضمن دست این سیاوش بدبختم درد      ! حاال تا این جناب ناشر خودکار و کاغذ بیاره دو سه ساعت طول می کشه              . خودکارمون
شما تا برگردین از بیست سی صفحه قبل، یه دور دیگه کتابو بخونینف ماهـام خـستگی مـون          ! دگرفت و چونه ي منم از کار افتا       

  ! در رفته و کاغذ و خودکارم رسیده و دوباره شروع می کنیم به نوشتن
  گله گی تون به سرم                                                                عروسی یه پسرم

بـرین درد و بالتـون   . کنین از اول فصل سوم یه بار دیگه، اونم با دقت بخونین تا ماهام جون بیاد تو تن مون               برینف برین شروع    
  !برین دیگه. بجونم بخوره

. دخترا زدن زیر خنده و شیوا اومد جلو و مارو برد تو سالن رو یه مبل نشوند و نیما هم اومد کنار من رو یه مبل دیگه نشـست        « 
اون دو تا دخترام لباسایی پوشیده بودن کـه فقـط     ! خیلی شیک و مدرن   . ا صد و شصت هفتاد متري می شد       آپارتمان شون حدود  

  !ها بودن» کانکن « سه تایی شون مثل این . ما تو ماهواره دیده بودیم
  ». یکی شون رفت و تو دو تا فنجون خیلی شیک برامون چایی آورد و اولگرفت جلوي نیما 

! دیگه نباید که شما رو بنـدازیم تـو زحمـت   ! ه؟ ما یه تک پا اومدیم که اگه بشه زیر بال و پرتون رو بگیریمنیما ـ بابا اینکارا چی 
اصال شما تشریف بیارین رو این مبل بغل من بشینین ببینم مشکل شما چی؟ هیچ خجالتم از من نکـشین کـه             ! ترو خدا ول کنین   

اینا رو کجا می فروشن بـرم  ! حریره؟! جنس ش چیه! ه پارچه ي لطیفیچ! چه لباس قشنگی! به به! بجون این سیاوش بدم می آد 
  عرض صد و چهله؟ سی سانت پارچه برده؟! چقدر کم مصرفم هس! واسه خواهرم یکی بخرم

  »همون دختري که سینی دستش بود، به منم چایی تعارف کرد . دخترا غش کردت از خنده« 
  !ـ نیما، چایی ت رو بخور

  » گفت نیما که می خندید» 
  !یعنی قند به من ندادن که! ـ با کدوم یکی از این قندا بخورم؟

  »دختره برگشت طرف نیما و گفت « 
  !یادم رفت! ـ خدا منو بکشه

  »نیما همونجور که داشت قند ور می داشت، آروم آروم گفت « 
  !لسه هزار سا! دو هزار سال! هزار سال! شما ایشااله زنده باشین! نیما ـ خدا منو بکشه

  .دست شون خسته شد! قندت رو وردار! ـ نیما
  !نخورده که نیستیم. پس ترو خدا دیگه بیاین بشینین و پذیرایی رو بذارین واسه بعد! نیما ـ آي بچشم

شیوا و دختره، هر دو نشستن و اون یکی م با یه ظرف میوه از تو آشپزخونه اومد بیرون و ظرف رو گذاشت رو میز و خـودش                  « 
  » مبل پیش ما نشست اومد رو یه



  .شیوا ـ خیلی خوش اومدین
می شه لطف بفرمائین و بگین شرایط اقامت تو این جزیره ي خوشبختی چیه؟ اصال یه فرم بـدین مـن   . نیما ـ ببخشین شیوا خانم 

  !تقاضاي پناهندگی بکنم
  !شیوا ـ اقامت تو اینجا شرایط خاصی داره

اتـاق  ! ول ش کـن ! اصال اتاق اینجا شبی چنده؟ نه نه نه! قول میدم قبول شم! نینپس لطفا باهام مصاحبه ک! نیما ـ گزینشی یه؟  
  !من قاتعم، یه گله جا برام بسه. می خوان چیکار؟ همین گوشه دم در اثاثم رو پهن می کنمو

  »آروم در گوشش گفتم « 
  !یادت نره. ما اومدیم کمک کنیم. اینا رو ما حساب کردن. ـ شوخی رو بذار کنار نیما

  »تا اینو گفتم، نیما بلند گفت « 
از جـارو و پـارو گرفتـه تـا     ! از پخت و پز گرفته تـا ظرفـشوري  ! فقط بگین من چیکار باید بکنم! کمک می کنیم! نیما ـ می کنیم 

  !اصال کار من تو شرکت بابام بساس و بمال و این چیزاس! از بذار و وردار گرفته تا بساب و بمال! گردگیري
  »چایی م رو ورداشتم همونجور که می خوردم به شیوا گفتم . به پرش بدم، این تا صبح م حرف می زنهدیدم اگه پر « 

حاال بگو ببینم چه کاري از دسـت مـا بـراي    . اینا که نیما گفت شوخی بود. بهم گفتی که حرفام روت اثر کرده     . ـ خب شیوا خانم   
اول بگو دیشب چرا از هتل رفتی؟ ایـن خونـه چیـه و    . یقه نمی کنیمشماها بر می اد؟ هر چی باشه، اگه در راه صحیح باشه، مضا         

  .جریان دیشب تو پارك چی بود؟ منکه سر در نمی ارم
  »تا اینو گفتم، یکی از اون دخترا در حالیکه یه لبخند قشنگ رو لبش بود گفت « 

  ؟!یا کار دیگه م دارهدوست تون چی؟ اونم می خواد فقط به ما کمک کنه . ـ خب، شما براي کمک کردن اومدین
ولی بـا ایـن خونـه و    . اما باید خودتونم بخواهین که کمک تون کنیم. هدف ما فقط کمک کردنه. ـ به شوخی هاي نیما نگاه نکنین 

  !زندگی که من می بینم، چی بگم واله؟
  »! نیما که با حالت عصبانی اومد یه چیزي بگه که زدم تو پهلوش« 

امـا دیـشب جـز انـسانیت     . کمک کردن داشتین، خودتونو همون دیشب تو هتل نشون می دادیـن        شیوا ت اگه شماها خیالی جز       
  .این پروانه س و اینم گیتا. اول ذارین دوستامو بهتون معرفی کنم. ازتون ندیدم

  »بعد شیوا گفت . براشون سر تکون دادیم و رسما آشنا شدیم باهاشون« 
  ـ حاال آماده این که بگم؟

  .ـ بگو، راحت باش
  ! خوش اومدینHIV POSITIVEشیوا ـ اوال، که به خونه ي 

  ! ! ...نیما ـ خونه ي امید ماس شیوا 
فکـر  کـردم   ! برگشتم دیدم دهن نیما همونجور که داشت حرف می زد وامونده و فنجون چایی تو دستش رو هوا خشک شـده        « 

  »داره باز شوخی می کنه که یه لحظه برگشت و به من گفت 
  !پدرت سیاوش که بیچاره مون کرديـ تف به گور 

  »اصال نمی فهمیدم چی می گه که گفت « 
  !اینم عاقبت کار خیر که می گفتی! ـ بیا بدبخت



  !ـ چی می گی تو؟
  »جوابم رو نداد و برگشت به شیوا گفت : «

  !ـ شوخی می کنین شیوا خانم؟
  »شیوا فقط سرش رو تکون داد « 

  !ودیمنیما ـ ما که درخواست عضویت نکرده ب
  !شیوا ـ منم نگفتم شما عضو شدین

مـن هنـوز   ! نیما چایی ش رو گذاشت رو میز و آب دهن ش رو قورت داد و یه نفس عمیق کشید و برگشت به من نگاه کـرد               « 
  »مات داشتم بهش نگاه می کردم که گفت 

  !ـ خب بیا کمک کن دیگه
  !ـ چیکار باید بکنم؟

 داري زود رو کـن کـه   HIV ه احسانا تو جیب ت واکسنی، پادزهري، سرمی چیـزي علیـه   نیما ـ واله منم دقیقا نمی دونم اما اگ 
  !االن وقتشه

  ـ مریض ن اینا؟
  !ینا فقط یه خرده کسالت دارن! مریض چیه؟! نیما ـ نه بابا
  ـ پس چی؟

  »یه دفعه نیما با حالت گریه و زاري گفت « 
  ! چیه؟HIVتیکه ي خر تو هنوز با این سن و سال نمی دونی ـ مرتیکه ي خر تو هنوز با این سن و سال نمی دونی ـ مر

  !!ـ چیه مگه؟
  ! !االغ» ایدزه « نیما ـ این اسم تو شناسنامه اي و محترمانه ي 

  »یه دفعه یکی از دخترا بلند شد و گفت ! سرم یه دفعه گیج رفت! فقط تونستم تکیه م رو بدم به پشتی مبل! اصال وا دادم« 
  !یارم؟ـ برم براتون آب ب

  !تا همینجا که بهمون محبت کردین ممنون! نیما ـ نه قربون دستت
  »بعد برگشت به من گفت » 

  !ـ این دفعه دیگه دقعا اون قلم صاب مرده ت رو بذار زمین که ابرومون جلو خواننده ها رفت
  »یه آن به خودم اومدم و به شیوا گفتم » 

  !!ـ شما ایدز دارین؟
  »یه لحظه بع بهش گفتم . صورتم رو گرفتم دو دستم و سرم رو تکون داد. دادشیوا فقط سرش رو تکون » 

! شماها دیگه چـرا؟ ! بخدا اگه هر کدوم از شماها تو خونه می موندین، ده تا خواستگار براتون می اومد         ! چرا شماها؟ !! ـ آخه چرا؟  
  !ن چرا؟اگه زشت و بدقیافه بودین دبم نمی سوخت اما شما با این خوشگلی و قشنگی تو

  !فکر خودت باش بدبخت! نیما ـ انقدر چرا چرا نکن
  !فکر اینا رو بکن که مثل دسته گل باید پر پر بشن! ـ فکر خودم برا چی؟ منکه کاري نکردم که بترسم

  !نکنه واکسن این وامونده رو کشف کردي و به کسی بروز نمی دي! نیما ـ تو چه مزاجت پاك شده امشب



  »بخورم که نیما دستم رو گرفت و گفت چایی م رو ورداشتم « 
بدبخت می دونـی  ! مگه خونه ي عمه تی که انقدر با خیال راحت نشستی  داري چایی می خوریه؟              ! چیکار می کنی؟  !  ...ـ اوووي   

  !اینا اگه فقط یه پنجول مون بکشن، عضو افتخاري این انجمن خوش نام و آوازه شدیم! کجایی االن؟
  »گفتم دستش رو زدم کنار و « 

ـ اگه اینا انقدر بی معرفتن که یه همچین کاري با ما بکنن، بذار ماهام به این درد مبتال بشیم که از درد مردن عاطفه ها شـیرین          
  !تره
  »! نیما یه نگاهی به من کرد و بعد اونم یه قند گذاشت دهن ش و چایی ش رو ورداشت خورد! اینو گفتم و چایی م رو خوردم» 

همه چیز این خونـه  ! من انقدر بی معرفت نیستم که آدمایی مثل شما، گل و با غیرت رو مبتنال کنم. ن راحت باشهشیوا ـ خیالتو 
  !پاك و معمولی یه

  »نیما که دوباره حالت خونسردي رو پیدا کرده بود، همونطور که آروم آروم چایی ش رو می خورد گفت « 
بفهمـی نفهمـی یـه    ! مـنم، اي ! هون نیسف چرا از بنده ي خدا پنهون باشه؟       از خدا که پن   . ـ بی خودي زحمت کشیدین شیوا خانم      

یعنی چند وقتی یه که از طرف پزشک خونوادگی مون بهم اطالع دادن که شایستگی ورد بـه انجمـن          ! دستی تو این بیماري دارم    
  !پر طرفدار شما عزیزا رو پیدا کردم

بعد همونطور که می خندید، فنجـون چـایی ش رو   !  از تعجب وا بمونه    این دفعه نوبت شیوا و دو تا دوستش بود که دهن شون           « 
  »گذاشت رو میز و گفت 

االن جلوي شما یه دریـاي از      ! بجون این سیاوش اگه دروغ بگم     !  رو هم دارم   B  ،Cهپاتیت! ـ تازه من از شماها پیش کسوت ترم       
 تا حاال از سـه چهـار تـا بیمارسـتان هـاي معتبـر       !ویروس و باکتري و میکروب و عفونت و هزار تا کوفت و مرض دیگه نشسته           

  !خارجی برام دعوت نامه فرستادن کع برم اونجا فقط منو یه نظر ببینن
  !باز شروع کردي؟!  ...ـ اِه 

  !نیما ـ بذار حقیقت رو بهشون بگیم دیگه
  »بعد خیلی جدي رو کرد به سیوا و دوستانش و گفت « 

نمـی  ! اصال من مرضم رو از این گـرفتم  ! این خودش تو این بیماري نقطه ي پرگاره       ! نکنینـ نیگاه به قیافه ي مظلوم این سیاوش         
  !پس ترو خدا دیگه جلو ماها راحت باشین و خودتونو معذب نکنین! دونین چه جرثمه ي فسادي یه

  »بهش چپ چپ نگاه کردم و گفتم ! شیوا اینا زدن زیر خنده« 
  !ـ این چرت و پرتا چیه می گی؟

  !تو چیز دیگه اي بلدي که این وقتا بگی، بگو! اینا رو نگم پس چی بگم؟! ارم باهاشون احساس همدردي می کنم دیگهنیما ـ د
  !ـ تو یه دقیقه ساکت باش و حرف نزن تا من اصال بفهمم تکلیفم چیه و چیکار باید بکنم

  !ن بره اونجا هات کار تمومهنیما ـ هر کاري می خواي بکنی بکن اما از جات تکون نخور که اگه فقط ي نک سوز
  !ـ نیما یه دقیقه بذار حداقل فکرکنم

اول بذار طریقه ي سرایت این بیماري رو بـه      ! تمام اطالعاتی رو که الزم داري االن نک زبون منه         . نیما ت تو الزك نی فکر کنی      
ی و خالف عفته کـه مـا خوشـبختانه اینجـا     اولین راه ابتال به این بیماري همون اعمال بی تربیت    ! ترتیب الویت برات بگم آگاه شی     



! می رسیم به طریقـه ي دوم ! پس این یکی راه بسته س! شیوا داریم، پروانه داریم، گیتا داریم، اما عفت نداریم      ! اصال عفت نداریم  
  ...عرضم به

  !بسه دیگه!  ...ـ اِه 
  »برگستم و به شیوا گفتم « 

  ـ چی شده به این راه ها افتادي؟
  !حاال چیز مهمتري رو می خوام برات بگم. بعدا برات می گم. نش طوالنیه سیاوش جونشیوا ـ داستا

  »یه دفعه نیما زد تو سرش و گفت « 
  !پیش ش بی اهمیته» ایدز: «ـ ببین اینجا چه خبراي دیگه اي هس که 

  »خودمم خنده م گرفت که شیوا گفت . دوباره شیوا اینا زدن زیر خنده« 
  !این خبر از نظر دیگه مهمه! چیز مهم، چی خطرناکی نیسمنظورم از ! ـ نترسین

  !نیما ـ پس زودتر بگو بابا، جون به سرمون کردي
از دیشب که شما دو نفر به من ، بدون نظر کمک کردین، نظر من نسبت به جامعـه و مـردم عـوض    ! شیوا ـ خبر مهمه اینه که 

  .شده
  !ظري داشتین قبال؟مگه شما در مورد مردم و جامعه چه ن. نیما ـ ببخشین

  »شیوا خندید و گفت « 
  !ـ نظراي خوب و عالی

نیما ـ پس چرا می خواین نظرتون رو عوض کنین؟ اگه ما دیشب بچه گی کردیم و رفتارمون نسبت به شما خیلـی ابلهنـه بـوده،     
  !شما به بزرگی خودتون ببخشین و لطفا باهمون دید قبلی به جامعه و مردمش نگاه کنین

  »یوا اینا زدن زیر خنده دوباره ش« 
  .خوشبختانه تونستم نظر اونو هم عوض کنم.  صبح با گیتا حرف می زدم4شیوا ـ دیشب که برگشتم اینجا؛ تا نزدیک ساعت 

  ...حاال ما یه ! نیما ـ ترو خدا اون خریت ما رو بذل نگیرین
  !نیما بذار ببینم چی می گه شیوا خانم!  ...ـ اِه 

  »گفتم برگشتم طرف شیوا و « 
  !ـ مگه شما ها چیکار می کردین با مردم؟

  شیوا ـ تو روزنامه ها در مورد ما هیچی نخوندي تا حال؟
  »نیما با حرص و عصبانیت گفت « 

هی این باباي بدبختم بـه مـن مـی گفـت     ! کدوم صفحه ش بود؟ ! مگه شما تو روزنامه م آگهی می دادین؟       ! ـ تو کدوم روزنامه؟   
  !هی من پشت گوش مینداختم! و یه مرروري بکن سطح اطالعاتی بره باالهاپسر  این روزنامه ها ر

  !بذار ببینم جریان چیه؟! ـ نیما
  »تا اومدم حرف بزنم که نیما گفت . بعد برگشتم طرف شیوا اینا که همه ش می خندیدن« 

ی دون بدن، چه کارایی که ازشون بر نمـی  بخدا اگه به این خانمها یه خرده م! ـ واقعا چه روحیه ي شاد و باالیی دارن این خانمها   
  !آد



  »بعد از شیوا پرسیدم . برگشتم بهش چپ چپ نگاه کردم که زود ساکت شد« 
  ـ تو روزنامه ها چی می نوشتن؟

  !شیوا ـ همون دخترایی که نیروي انتظامی دنبال شون بود و می خواست دستگیرشون کنه
اصال ایـن مـورد   ! چرا انقدر مطاحم شما می شن؟! خانمها به این منظبتی! زدین؟نیما ـ کی گفته شماها نظم اجتماعی رو بهم می  
  ! مربوط می شه به سازمان تحقیقات علوم انسانی

  »این دفعه دیگه همه مون زدیم زیر خنده که شیوا گفت « 
و رژ لـب رو آینـه ي اتـاق    هستن، می رن تو بعضی از خونه ها و بعدش با ماتیـک      »  ایدز« ـ نشنیدین که دخترایی که مبتال به        

  ؟» به جمع ما خوش آمدین« خواب شون می نویسن 
  »در حالیکه از تعجب  خشکم زده بود گفتم » 

  !ـ اون دخترا شماهائین؟
  »شیوا سرشو تکون داد « 

! نحتما تبلیغا سـو، ازتـون شـکایت کـرد    ! نیما ـ پس این پرونده مربوط می شه به کارخونه هاي رژ لب سازي و بخش خصوصی 
  !ترو خدا تا زیادي معروف نشدین بیاین و یه امضا به من بدین که بعدش نمی شه گیرتون آورد

  »دوباره همه  خندیدن که شیوا گفت « 
  .ـ بیایین یه چیزي نشون تون بدم

  »برگشتم چپ چپ نگاهش کردم که گفت ! نیما مثل فنر از جاش بلند شد« 
  !پا واستادن و منتظرن؟مگه نمی بینی خانم سر! ـ خب بلند شو دیگه

  »بلند شدم و با نیما دنبال شیوا راه افتادیم و رفتیم تو یه اتاق که دیدم یه زن پیر، بیهوش رو یه تخت خوابیده « 
  !چه شه؟! نیما ـ این کیه؟
  .شیوا ـ مادرمه

  !چرا نمی برین ش بیمارستانی، جایی! نیما ـ چه ش شده؟
  .خیلی وقته. شیوا ت رفته تو کما

  »از اتاق اومدیم بیرون که به گیتا گفتم . راحت شدیمنا« 
  ـ شما چی شد که به این بیماري مبتال شدین؟

  !نیما ـ شاید نخوان به این سوال جواب بدن
  .باشه براي بعد. شیوا ت داستان ها طوالنیه

  »اونام اومدن و نشستن که شیوا گفت . من و نیما رفتیم س جامون نشستیم« 
  ! بد و زشت که به این بیماري مبتال نشدنـ همه از راه هاي

  ...اصال اکثر آدما از راه هاي خوب به این . نیما ـ دقیقا همینطوره
  »بعد شیوا گفت . دوباره بهش چپ چپ نگاه کردم که ساکت شد« 

  .ـ پروانه دختر خیلی خوبی بوده
  »! برگشتم به پروانه نگاه کردم که یه دفعه زد زیر گریه. متوجه نشدم« 



  .شیوا ـ خود پروانه م نمی دونه چطوري مبتال شده
  !ـ یعنی چی؟

  !اون در اثر مصرف خون آلوده به این بیماري دچار شده. شیوا ـ مادرش بیماري کلیه داشته
  !ـ یعنی شما پروانه خانم، خودتونم نمی دونین چه جوري مبتال شدین؟

  »پروانه سرشو تکون داد « 
  »! نه خانم ؟ـ پس شما چه جوري گرفتین پروا

! حولـه ي همـدیگرو مـصرف کـردیم؟    ! از تو یـه ظـرف غـذا خـوردیم؟    ! از لیوان همدیگه خوردیم؟! پروانه ـ خودمم نمی دونم 
  !نمی دونمف نمی دونم؟! خودتراشی رو که مامانم استفاده می کرد،منم استفاده کردم ؟

  ...ـ آخه می گن که فقط از طریق 
وقتـی ایـدز   ! حاال اونا هر چی مـی خـوان بگـن، بگـن    ! جلوت حی و حاضر نشسته!  ایناها دیگه!نیما ـ واسه خودشون می گن اونا 

! گرفتی، حاال برو هی بهشون بگو که شما گفته بودین فقط ار راه تماس جنسی و خون و تزریق و این حرفاس که آد مبتال می شه               
یعنـی  ! یعنی علم اشتباه کرده ! ن که بعله ما اشتباه کردیم     آخرش بعدا مثال اعالم می کن     ! وقتی کار از کار گذشت چه فایده داره؟       

  !واسه تو چه فرقی می کنه دیگه؟! یعنی در آزمایشان اشتباه شده! دانشمندا اشتباه کردن
  »برگشتم به شیوا گفتم « 

  !ـ شماها چی؟
  !اما این گیتا از طریق تزریق اینطوري شده! ا ـ داستان منکه درازه.شیو

  !!عملیه؟نیما ـ گیتا خانم 
  »گیتا سرش رو انداخت پایین « 

  !بعد خودشم عملی می شه. واسه ش جنس جور می کرده اوایل. شیوا ـ باباش عملی ش  کرده بود
  ـ خود شما چی؟

  . شیوا ـ منم یه نامرد، مریض کرد
  »سکوت برقرار شد که یه خرده بعد گفتم « 

  !مفتی؟به همین ! یه شکایتی، چیزي! ـ اخه اینطوري که نمی شه
  »پروانه گفت « 

  !ـ بریم کجا شکایت کنیم؟ به کی بریم شکایت کنیم؟ کی به دادمون می رسه؟
  »یعنی هر کی تو فکر خودش بود که شیوا گفت . یه کمی ساکت موندیم و فکر کردیم« 

. ارمون دست ورداشـتیم ما دیگه از ک. ـ در هر صورت ازت خواستم بیاي اینجا که بهت بگم مهربونی هاي دیشب بی فیاده نبوده       
همین چند جـایی کـه   ! البته جاي اونطوري که واسه ما پیدا نمی شه. شایدم رفتیم خودمونو به یه بیمارستانی جایی معرفی کردیم    

  .شنیدم وضع نگهداري از مریضام اونجا خوب نیس. هس رو می گم
  !ـ یعنی براي خوب شدن شماها، واقعا هیچ راهی وجود نداره؟

  . که نهشیوا ت فعال
  »برگشتم با حالت عصبانی به نیما نگاه کردم که گفت « 



بازم بخـدا روحیـه شـون    ! ایم رمض رو کشف کنم  و نکردم؟ » دواي  « مگه قرار بوده من     ! ـ چرا اینطوري به من نگاه می کنی؟       
  !خیلی خوبه که یه خنده اي م می کنن

 رو می دونین چیه؟ شما اصال می دونین مردن چیه؟ شما اصـال  شیوا ـ چه خنده اي؟ چه روحیه اي؟ شما اصال معنی این مرض 
  می دونین درد کشیدن چیه؟

  »یه دفعه زد زیر گریه و گفت « 
ـ هیچکدوم تون نمی فهمین آدمی که قراره تا چند وقت دیگه بمیره چه حالی داره؟ هیچکدوم تون نمی دونین که هر روز صـبح        

تموم شدن هر روز   و شروع شدن هر روز دیگهف معنی ش  واسه ما، یـه روز  ! گذرهماها از خواب بلند می شیم چی بهمون می   
  !اما من انتقامم رو گرفتم! یعنی نه شما، هیچکس نمی فهمه! شما که نمی فهمین ناامیدي یعنی چی! به مردن نزدیک شدنه

تمـام جوونـاي   ! به زناشون خیانت می کنن تمام مرداي آشغالی که     ! تمام آدماي هرزه ي کثافت    ! خیلی ها با من می آن اون دنیا       
پولداري که معلوم نیس اون باباي بی همه چیزشون این پوال رو از چه راهی در آوردن و ریختن زیر دست و بال بچـه هـاي گـه      

ـ    ! شون و اونام هر کاري که دلشون می خواد دارن می کنن            و حاال نیما خان فهمیدي به اون پسره ي اشغالی کـه اون روز باهـام ت
  !رستوران بود چه یادگاري اي دادم؟

  »نیما سرشو تکون داد « 
  !ـ اما نو می دونی با این کارت چند نفر رو مبتال کردي؟

  !وقتی من دارم می میرم بذار همه بمیرن!شیوا ت بدرك
ره نیمـا از جـامون   و با اشا. یکی دو دقیقه اي ساکت نشستیم. اومدم یه چیزي بهش بگم که نیما بهم اشاره کرد که حرف نزنم         « 

نیما در رو وا کرد و رفـت  . شیوا و اون دو تا دخترم باهامون اومدن     . بلند شدیم و یه خداحافظی یه اروم کردیم و رفتیم طرف ئر           
  »منم دنبالش رفتم اما لحظه ي آخر برگشتم و به شیوا گفتم . بیرون

  تظر بودي که یه نفر دیگه به پستت بخوره؟ ـ پس جریان دیشب چی بود؟ اون وقت شب تو پارك چیکار می کردي؟ من
  .فکر کرده بود خونه تحت نظره. گیتا بهم زنگ زده بود که خونه نرم. شیوا ـ نه

  ـ راست گفتی که دیگه دست از کارت ورداشتی؟
  .دیگه همه چیز تموم شد. شیوا ـ آره

لی از اون آدمـا کـه االن ایـن بیمـاري رو گـرفتن            شاید خی ! برو یه خرده فکر کن ببین چه کردي       ! ـ آره اما شاید دیر شده باشه      
  .مستحقش نبودن
چطور شما دوتا نگرفتین؟ اگه دیشب در مورد من خیال بدي داشتین، مطمئن باشین که االن ترتیـب شـما دو   . شیوا ـ چرا بودن 

  !همرد هرزه سزاش همین! اونا می اومدن سراغ من! منکه بزور سراغ کسی نمی رفتم. نفرم داده شده بود
  اون چه گناهی کرده؟! ـ زن بدبخت و بی گناه مردن هرزه چی؟ اونم حق شه؟

  »! اینو که گفتم یه لحظه مات منو نگاه کرد و بعد در اپارتمان رو تو صورتم بست« 
  !بیا که خدا بدادمون برسه که تا چند سال دیگه چه فاجعه اي ببار می آد. نیما ـ بیا بریم سیاوش

  » اسانسور و سوار شدیم و دکمه ي طبقه ي همکف رو زدیم دو تایی رفتیم طرف« 
  !نیما ـ می دونی، این وامونده تساعدي می ره باال

  !ـ داریم می ریم پایین که



  »نیما یه نگاه به من کرد و گفت« 
ایـن دختـره   دیشب که ه بهت گفـتم  ! پسر مگه تو منگلی؟ دارم ایدز رو می گم نه اسانسورو! ـ آخه من از دست تو چیکار کنم؟    

به هر کی بگیم ! اش نخورده و دهن سوخته   ! حاال اگه خدا نکرده یه مرض پرض گرفته باشیم چی؟         ! رو ول ن بریم گوش نکردي     
  !رفته بودیم کمک یه دختر بدبخت و یه چایی خوردیم و ایدز گرفتیمف بهمون می خنده و می گه خر خودتونین

  ». نیما همونجور داشت غر می زد.  رفتیم طرف حیاآسانسور  رسید پایین و ازش اومدیم بیرون و« 
بهش دلداري می دن، براش دعا می کنن که ایـشااله خـوب بـشهف عکـساي               . ـ یارو سرطان می گیره عالم وادم میان عیادتش        

نـه و  خالصه انقدر دور و ورش مثل پروانه می گردن تا یـارو تمـوم ک  ! بهش دکتر و دوا مرفی می کنن      ! رادیولوژیش رو می بینن   
بعدش با سالم و صلوات جنازه ش رو بلند می کنن و می برن خاکش می کنن و تا مـدت هـا در وصـف خـوبی هـاش و               . بمیره

! حاال ما چی؟ تا بفهمن چه مرضی گرفتیم، اول ننه بابـامون از خونـه بیـرون مـون مـی کـنن               . نجابت و محان ش حرف می زنن      
  ! ، آنا می گن اخالق شون فاسد بوده و با همدیگه یه کارایی کردن و ایدز گرفتنبدبختی اینه که، نه من و تو همه شبا هم هستیم

  !چقدر چرت و پرت می گی!  ..ـ اِه 
  ». رسیدیم به در حیاط و وازش کردیم و رفتیم طرف ماشین و سوار شدیم و حرکت کردیم« 

 هیزشون معلوم بـود کـه سـرزنده بگـو نمـی      یکی می گه از اون چشماي! نیما ـ حاال بین قوم و خویشا چی پشت سرمون می گن 
اون یکـی مـی گـه حـاال نیماهـه هیچـی، اون       . یکی دیگه می گه من می دیدیم زیادي با هم ور می رن، نگو خبرایی بـوده             !  .برن

خـدایا چـه جـوري      ! واي که اگه این کوروش کچل بفهمه، دشمن شـاد مـی شـم             ! سیاوش بی شرفو بگو با اون صورت مظلومش       
نگه دار اینجا مـن دو تـا شیـشه الکـل بخـرم بریـزم رو               ! بابا برو دم داروخانه اي، درمونگاهی چیزي      ! فونی کنیم؟ خودمونو ضدع 

  !خودمون شاید نجات پیدا کنیم
  !بس کن دیگه!  ...ـ اِه 

 و تو سـرش  بیچاره ننه م چه جوري سر خاك زبون بگیره! یه نفر پیدا نمی شه وقتی مردیم زیر جنازه مونو بگیره! نیما ـ بدبخت 
یه کلمـه از دهـن ش در بـره کـه بچـه م ایـدز داشـته، تمـام         !  برم؟HIVبزنه؟ آخه چی بگه؟ بگه مادر قربون اون ویروساي      

آخ که چه افتضاحی تو مراسم سوم و هفـت مـون مـی    ! قبرستون که خالی می شه هیچ، مرده هاي بغلی م بلند می شن در میرن       
بذار حداقل تا وقت داریـم خودمـون یـه متنـی چیـزي      ! خنرانی کنه، چی بگه بدبخت؟آقاهه بخواد در مورد محاسن مون س  ! شه

چی بنویسیم آخه؟ بنویسیم جوانان ناکام که همه مـی گـن اگـه ناکـام     ! بنویسیم که یارو یه چیزي داشته باشه پشت بلندگو بگه      
  ...بنویسیم ! بودم چطور ایدز گرفتن؟

  !بذار حواسم جمع باشه نیما!  ...ـ اِه
مردم به کدوم بازماندگان مـون تـسلیت بگـن و آرزوي بقـاي عمرشـونو      ! تو آگهی تسلیت چی بنویسیم؟! ما ـ حاال اینا هیچی نی

! ببین چقدر دختراي فامیل تف لعنت مون می کـنن       ! اینارو حاال ول کن   ! بکنن؟ همه انکار می کنن که بازماندگان ما دو تا هستن          
این همه دختر خوشگل تو فامیل واسه عروسی بود اون وقـت شـما دو تـا بنـد     ! ننهمه شون می گن خاك تو سر منحرف تون ک 

واي که ننه و بابامون بایـد    ! شاید االن بشه جلوشو گرفت    ! بابا نیگردار یه جا یه خاکی تو سرمون بریزیم        ! کرده بودین به همدیگه   
  !شبونه سر خاك مون عزاداري کنن

  »خنده م گرفته بود « 
  !ـ گم شو نیما



حـداقل بـذار وقتـی مـردیم     ! از فردام دنبالم نیا، بذار این آخر عمري رو معصیت نکنیم!  ـ گم شو چیه؟ راست می گم دیگه نیما
  !همه بگن این آخري ها دیگه توبه کرده بودن و کثافتکاري نمی کردن

  «رسیدیم در خونه شون و همونجور که پیاده می شد گفت » 
  کی دست پیدا کنیم؟ـ حاال چه جوري به اطالعات جدید پزش

  ـ برا چی؟
  !نیما ـ زهر مارو براي چی؟ خب واسه اینکه بفهمیم راه هاي واقعی سرایت این وامونده چیه دیگه

  !ـ بابا از چایی خوردن کسی ایدز نمی گیره
یـه  ! جو کنـیم؟ حاال از کی بریم پرس و ! واي که بیچاره شدیم! نیما ت اگه دست اونکه برامون چایی آورد، زخم بوده باشه چی؟     

کتابفروشی م بریم و بگیم یـه کتـاب در مـورد ایـدز مـی خـوایم،       ! کلمه در موردش با کسی حرف بزنیم، آنی میه طرف ایدزیه          
  !بهمون چپ چپ نیگاه می کنه

  کاري نداري با من؟! برو بگیر بخواب که آخر شبی قاطی کردي! ت هر چی بهت حرف می زنم، انگار اصال حالی ت نیس
  !ایشااله ننه ت داغتو ببینه سیاوش که ایدزیم کردي. رانیما ـ چ
  .ـ گم شو

لباسـمو عـوض کـردم و یـه     . منم رفتم طبقه ي باال، اتـاق خـودم  . وقتی رسیدم همه خوابیده بودن. حرکت کردم و رفتم خونه   « 
اگـه  ! ه نیما راسـت گفتـه باشـه؟   نکن! اما تا رو تخت دراز کشیدم، یه دفعه دلشوره افتاده به دلم      . دوش گرفتم و رفتم که بخوابم     

  !جواب پدر و مادر رو چی بدم؟ چی جوري تو صورت سیما نگاه کنم؟! واقعا مبتال شده باشیم چیکار کنیم؟
همه ش تو خواب مـی  ! شب چه خوابایی دیدم، بماند. باالخره توکل به خدا کردم و گرفتم خوابیدم       ! خالصه حسابی ترسیده بودم   

 بود که 5/8باالخره ساعت ! از شب تا صبح چند بار از خواب پریدم        ! ه دارن زنده زنده ختکم می کنن      دیدم که ایدز گرفتم و هم     
  »نیما بود ! با هول و ترس گوشی رو ور داشتم. تلفن اتاقم زنگ زد

  !سالمی؟! نیما ـ الو
  ـ صبح اول صبحی شروع کردي؟

  نیما ـ می گم حال عجیب غریب نداري؟
  !ـ یعنی چی؟

  به اي، سرگیجه اي، حال تهوعی چیزي نداري؟نیما ـ دل اشو
  !ـ برو گمشو هی ترس میندازي تو دلم

  !حاال نمی دونم این از عالئم ایدزه یا از عالئم حاملگی زود رسه! نیما ـ منکه از صبح بلند شدم حالت تهوع دارم همه ش
  »جوابشو ندادم، فقط پاي تلفن می خندیدم « 

  ! جنبه هاي منفی این وامونده رو بررسی کردیمما دیشب همه ش ! نیما ـ می گم آ
  ـ مگه جنبه ي مثبتم داره؟

 » Level« مـی گـن طـرف لِـوِلِش     !  مثبته، با یه دید دیگه بهش نگاه مـی کنـه   HIVبه هر کی بگی طرف ! نیما ـ چرا نداره؟ 
  !بیماري کالس داري یه! باالس



 و زندگی نداري؟ یه روز تعطیلم ول نمی کنی؟ بـرو بچـسب بـه    ت زنگ زدي همین چرت و پرتا رو بهم بگی؟ پسر مگه تو کار  
  .برو به کارت برس. برو! آفرین پسر خوب. بذار منم به زندگی م برسم! زندگی ت دیگه

اتفاقا یه ربع پیش م زینـت خـانم   . حاال که باهام خیلی مودبانه حرف زدي، منم حرف گوش می کنم. نیما ـ چشم سیاوش جون 
  !االن می رم و می چسبم بهش! می گفت بلند شو دیگههی صدام می کرد و 
  !ـ به کی می چسبی؟

  !نیما ـ به کار و زندگی م دیگه
  .برو برس به کار و زندگی ت! ـ آفرین

یعنی می گم نصیحتی که با تشویق همراه باشه زود تو مغز مـن فـرو مـی    ! نیما ـ باور کن سیاوش تشویق تو من خیلی اثر میذاره 
  .ره

  . همینطورهـ صد در صد
  نیما ـ تو مال توام با تشویق فرو می ره؟

  !ـ بی تربیت
  !نیما ـ منظورم نصیحته آدم کج خیال

  .حاال دیگه برو. ـ بعله، در ذهن منم اثر می کنه
  !نیما ـ پس جریان خواستگاري رفتن خونه ي یلدا خانمم باشه واسه بعد از کار و زندگی

  ! ببینم چی شدهبگو! خدا خفه ت کنه نیما!  ...ـ اِه 
  .خداحافظ! نیما ـ اول کار و چسبیدن ، بعد مسائل دیگه

  »زود شماره ش رو گرفتم ! اینو گفت و تلفن رو قطع کرد« 
  !بگو ببینم جریان خواستگاري چیه؟! چه خري هستی تو ها! نیما! ـ الو

  !نیما ـ پسر مگه تو اونجا کار و زندگی نداري؟ برو تو ام بچسب به یه چیزي دیگه
  .ترو خدا بگو چی شده! ـ جون من اذیت نکن نیما

  !نیما ـ باید اول برام اعاده ي حیثیت بشه
  .ـ باشه، معذرت می خوام ازت

  !خیلی عالمانه س! خیلی مودبانه، بهم نمی چسبه. نیما ـ نه اینطوري نه
  .ـ باشه، من اشتباه کردم، ببخشین نیما جون

  .در حد لیسانس و دیپلمالبته رسیدیم ! نیما ت بازم مودبانه س
  !ـ پس چی بگم آخه؟

  ! ابتدایی6در حد زیر . یه خرده خودمونی تر بگو! نیما ـ یه درجه بیا پایین تر
  !اثال الزم نکرده بهم خبر بدي! ـ یعنی چی بگم

  .نیما ـ باشه، پس فعال خداحافظ
  !غلط کردم ببخشین! ـ نه نه نه



بـرو در حـد   ! حاال تو یه درجه از اینم بیا پایین تـر . م به یه گفتمان دوستانه می رسیمحاال داریم کم ک. نیما ـ خب، این بهتر شد 
  .بی سوادي

  ـ حد بیسوادي چیه؟
  !خوردم... نیما ـ همون که می گه ببخشید 

  !یادت نره حاال حاالها با من کار داري! ـ نیما خیلی پررو شدي ها
  .هی کافیهتا همین حد معذرت خوا! نیما ـ ممنون از یادآوري ت

  .ـ حاال جریان خواستگاري رو بگو ببینم چی شده
اونم شکر خـدا چیـزي نگفتهـو فقـط     . گویا با آقاي پرهام صحبت کرده. نیما ـ امروز عصري بابام جور کرده که بریم خواستگاري 

  .انگار داره همه چی جور می شه. گفته تشریف بیارین
  !شوخی نمی کنی؟! ـ جون من راست می گی؟

  . نه، جون تو راست می گمنیما ـ
  .دستش درد نکنه! از طرف من دو تا ماچش بکن! ـ آفرین به آقاي ذکاوت

  !دیشب یه خواستگاري رو جوش دادم و امشبم یه خواستگاري رو بهم می زنم. نیما ـ خب، پس برنامه ي امشب مونم جور شد
  !ـ چی می گی؟

تو دفتر روزنامه م یادداشت کـنم کـه   ! دم و باید امشبی یه رو جور می کنمدیشبی یه رو بهم ز! نیما ـ آهان ببخشین، اشتباه شد 
  !یعنی بچسب به کار! خب حاال دیگه برو برس بکار و چسبیدن. اشتباه نشه

زود رفـتم پـایین و   . اونقدر خوشحال بودم که نمی دونـستم چیکـار کـنم     . ازش خداحافظی کردم و گوشی رو گذاشتم سرجاش       » 
هم بخاطر اینکه خوشحالیم اونقـدر زیـاد   . گفتم و خودمم لباسامو پوشیدم و راه افتادم طرف خونه ي نیما اینا       جریان رو به مادرم     

بود که حتما باید در موردش با یکی حرف می زدم و هم بقدري دلم براي یلدا تنگ شده بود که ببا خودم گفـتم شـاید از اتـاق                 
  »نیما آیفون رو جواب داد . یدم در خونه شون و زنگ زدمیه ربع بعد رس. نیما بتونم الاقل یه دفعه ببینمش

  .ـ بله
  .ـ نیما، منم

  !من همین االن تلفن رو قطع کردم! نیما ـ اینجا چیکار میکنی؟
  !جمعه س دیگه. ـ خلوت بود خیابونا زود رسیدم

  !هنوز چسبم خشک نشده که! نیما ـ آخه من تازه چسبیدم
  .لوس نشو!  ...ـ اِه 

  !اال، ببینم، ایدز میدز که ندارينیما ـ بیا ب
  !ـ آخه تو آیفون این حرفا رو می زنن؟

در رو وا کرد و رفتم تو و با پدر و مادرش سالم و احوالپرسی کردم و اونام بازم بهم تبریک گفتن که بعد رفتم طبقـه ي بـاال،                     » 
تخم مـرغ نیمـرو،   ! صبحونه ي مفصل براش چیدن  دیدم نشسته تو بالکن اتاقش پشت یه میز و رو میزم یه             . اتاق نیما و رفتم تو    

خالصـه انـدازه ي   ! تخم مرغ عسلی، تخم بلدرچین، آب پرتغال، عسل، مربا، کره، پنیر، خامه، دو تا برش کیک، یه قـوري چـایی              
  »! چهار نفر آدم براش صبحونه آورده بودن



  !همه ي اینا رو تو می خوري؟! ـ بترکی نیما
  صبحونه خوردي؟! بذار ببینم چی اضافه س بدم تو بذاري تو دهن ت!  تو بخورينیما ـ نه، یه لقمه م می دم

  !ـ نه
  .بذار ببینم کدوم از اینا رو نمی خوام خودم بخورم بدم به تو. نیما ـ خب بیا بشین

  »یه نگاه رو میز کرد و بعد بلند داد زد « 
  !زینت خانم! ـ زینت خانم

  ـ زینت خانمو چیکار داري؟
  .ام بگم واسه تو ام صبحانه بیارهنیما ـ می خو

  !ـ پس اینا چیه؟ همینا بسه دیگه
  !نیما ـ این مال خودمه

  !ـ همه ي اینا رو می خواي خودت تنها بخوري؟
تو که این کتاب یه کلمه م حرف نمی زنی، همه ! باید جون داشته باشم تو این کتاب وامونده حرف بزنم یا نه؟! نیما ـ پس چی؟ 
اگه من نباشم که حرف بزنم تـو چـی       ! اونم با این کتاباي مزخرف    ! خب ضعف می گیرتم دیگه    ! د صحبت کنم  ش یه ریز من بای    

  !می خواي توش بنویسی؟
از این بـه بعـدم تـو    ! اما این چیزا رو تو توپ بریزي می ترکه! همه شو خودت بخور! بیا! چقدر تو شیکم به آب زنی! ـ هیچی بابا  

  !ون رفتکتابا کمتر حرف بزن، مردم سرش
نیما ـ تو پریچهر که اگه من نبودم تو همه ش می خواستی بري شابدولعظیم و بشینی پیش خدابیامرز پریچهر خانم و اونـم هـی    

تو یاسمین م هی رفتی پیش خدا بیامرز اقاي هـدایت و  ! از زندگی تعریف کنه و گریه کنه، تو ام گریه کنی و بزنی تو سر خودت          
آخرشم معلوم نیس چه جوري سر خدا بیامرز رو کردي زیر آب و دست گذاشتی          !  و قصه می گفت    اونم برات هی ویلون می زد     

وگرنـه  ! شانس آوردي حاال تو تا کتاب من دست چند تا دختر خانمو گرفتم و آوردم تو داستان           ! رو چنند صد میلیون تومن پول     
! بود االن دین و ایمـون درسـت حـسابی داشـته باشـی           تو شیرین م که اگه من نبودم معلوم ن        ! کی پول می داد کتاب ترو بخره؟      

تازه می گفتن محض خاطر تو بود نیما جون کـه   ! اونجام باالخره به هر دري بود زدم تا بهار و رویا رو راضیکردم بیان تو داستان               
اه سال طول می کـشه  و بیحاله که پنج  » یبس  « ما اومدیم تو کتاب و نخواستیم روي ترو زمین بندازیم وگرنه این سیاوش انقدر               

یه کاسه ماست رو دادن دست منو و اسمـشو گذاشـتن   ! خب راست می گن دیگه! تا به اأم بگه دوستت دارن و بیاد خواستگاري      
رفتی یه دختره ي ایدزي رو پیدا کردي و نزدیک بود        ! اینم از کتاب یلدات   ! اونوقت می گن برو کتاب رو باهاش پر کن        ! سیاوش

یادت رفت خونه شون همچـین چـایی   ! دادت نرسیده بودم بدبخت االن هزار تا کوفت و مرض گرفته بودي به  ! بیچاره مون کنی  
حاال حد اقل اون چشم کور شده ت رو ببند بذار یه لقمـه  ! رو با اشتها می خوردي که انگار عمه جونت برات چایی شیرین آورده       

  !چیز بخورم که االن باید دوباره شروع کنم به حرف زدن 
  »شقاب نیمرو رو کشیدم طرفم که داد زد و گفت ب« 

  !به من اصال هیچی نرسید. چهار تا تخم مرغ دیگه م نیمرو کن! زینت خانم! آي زینت خانم! می گم اون نیمرو مال منه!  ...ـ اِ 
  !من همه ش یه لقمه می خورم! ـ خجالت بکش نیما



آدم اولش میل ش به خوردن نمـی  ! صبحونه اینطوریه دیگه! می خورينیما ـ آره، اما االن دهن ت وا می شه و تا ته ش رو هم  
  !کشه، دو تا لقمه که گذاشت دهنش تازه اشتهاش وا می شه

تازه نیمرو به دهنم مزه کرد و با خنده دستم رفت که یه لقمه دیگه م ور دارم که نیما دو تـا              ! راست می گفت  . خنده م گرفت  « 
  »د ورداشت و گفت تخم مرغ عسلی رو که بغل نیمرو بو

  !ـ حداقل اینارو نجات بدم که تو انگار اتشهات وا شد
  !من اه بخورم دو تا لقمه از این تخم مرغه! ـ گم شو

  !حاال بذار گرم شی، این تخم ها رو که می خوري هیچی، تخم هاي دیگرم بذارم جلوت می خوري! نیما ـ تو غلط کردي
  !ـ خاك بر سر بی تربیتت کنن نیما

  !ـ منظورم تخمهاي بلدرچینهنیما 
  !گدا! دیگه لب به هیچی نمی زنم! ـ بهم برخورد

عـصري م کـه قـراره بـریم بـرات      ! یلدا خانمم که اومدن تـو حیـاط  ! به این شانس و اقبال! به به! نیما ـ بخور خره شوخی کردم 
  !حاال هی تخم مرغ کوفتت کن و بگو تهران بد جایی یه! خواستگاري ایشون

یه دفعه چشمش به ما افتاد و برامـون دسـت   ! یدم یلدا اومده تو حیاط شونو و داره بین گل ها و درختا قدم می زنه              برگشتم د « 
بعد با دسـت بـه سـاعتم    . بهم خندید و منم بهش خندیدم  . بلند شدم ورفتم طرف نرده ها و براش دست تکون دادم          ! تکون داد 

دوال کـه ببیـنم   . انقدر ناراحت شدم که نگـو .  سرش رو تکون داد و رفت توخندید و. اشاره کردم که یعنی عصري می ائیم اونجا    
  »بازم می اد بیرون یا نه که یه دفعه نیما از پشت منو گرفت و گفت 

  !تخم مرغ انرژي زا بود! چه خبرته! االن می افتی پایین!  ...ـ هووووي 
  » گفتم خندیدم و برگشتم نشستم سر میز و یه لقمه دیگه گذاشتم دهن م و« 

  !اصال امروز به عشق یلدا اومدم پیش تو! می دونی چند وقته ندیدمش؟! ـ بجون تو نیما دلم براش یه ذره شده
بـذار یـه لقمـه م    ! تمومش کردي بابا! نیما ت اگه به عشق یلدا اومدي پس چرا داري با نیمروي من بدبخت عشقبازي می کنی؟  

 که فکر کنم در لحظه ي وصال دو تا لقمه ي چپش می کنیو تموم می شه و دنیـا       خدا به داد معشوق تو برسه     ! من بذارم دهن م   
  !براش به پایان می رسه

  »خندیدم و گفتم « 
  !خیلی بهم مزه داد! ـ اما راست می گفتی ها

  یلدا خانم یا نیمرو؟! نیما ـ چی
  !ـ نیمرو

االن مـی رم و مـی   . بخورف نوش جونـت !این چیزا رومن تجربه دارم می دونم ! نیما ـ اون وقت که من می گم، بهم می گی گدا 
  .گم  زینت خانم دو تا دیگه م درست کنه

  .دیشبم شام درست نخوردم. ـ نیما جون بگو چهار تا درست کنه
  !تخم چیز دیگه بود عیبی نداره؟. نیما ـ باشه، اما تخم مرغ دو تا دیگه بیشتر نداریم

  !ـ زهر مار
  !می گم اون باشه عیبی نداره؟. ز برامون آوردننیما ـ بابا از این تخمهاي غا



  فصل چهارم 
  
  

یه سـبد گـل رز خیلـی قـشنگم گرفتـه      . شب بود که من و سیما و پدر و مارم جلوي خونه ي نیما اینا بودیم          7طرفاي ساعت    « 
  .ادلم می خواست خیلی رسمی برم خونه ي پرهام این. کت و شلوار پوشیده بودم و کراواتم زده بودم. بودم

نیمام کـت و  . دو دقیقه بعد، نیما و پدر و مادرشم از خونه اومدن بیرون و بعد از سالم و احوالپرسی، رفتیم طرف خونه ي پرهام                   
خالصه همه مون خیلـی رسـمی و   . پدر خودمم که همیشه کراوات می زد. پدرشم همینطور. شلوار پوشیده بود و کراوات زده بود    

من و . خالصه زنگ زدیم و در واشد و همه گش رفتیم تو . م خیلی به این چیزا اهمیت می ادن       شیک بودیم چون خونواده ي پرها     
  ». به نیما گفتم. نیما عقب تر می رفتیم

  .تها باشم خجالت می کشم. بشین بغل ست من! ـ نیما، اونجا نري اون ورا بشینی ها
  !، جاي منم همون بغلهمن هر جا سیما خانم بشینه! نیما ـ من کاري ندارم تو کجا می شینی

  »اینا رو بلند گفت که سیما شنید و برگشت بهش خندید « 
  !می آي بغل من میشینی، لوس بازي م در نمی آري! ـ زهر مار

تـا جلـوي در   . حدودا دو هزار متري می شد . خونه ي بزرگی بود   . حیاط رو رد کردیم و از پله ها رفتیم باال و و ارد ایوون شیم              « 
از یه راهرو و یه هال رد شـدیم و رسـیدیم بـه سـالن     . رسیدیم، یه دختر خدمتکار در رو برامون وا کرد  رفتیم تو     اصلی ساختمو   

یال یه لبـاس خیلـی   . وارد سالن که شدیم، یال و مادرشم اومدن جلو     . اصلی که آقاي پرهام ومد به استقبالمو و ما رو برد تو سالن            
با خنده اومد طرف منو و بهم سالم کرد که یـه  . لم زده بود به یه طرف موهاشقشنگ تنش کرده بود و یه گل سر خیلی خوشگ   

  »دفع یکی بحالت فریاد گفت 
  !چند وقته ندیدمت؟! موشااله چقدر بزرگ شدي؟! سیما جون تویی؟...! ـ اِه
  » نیما برگشتم دیدم یه خانمی حدودا هشتاد و خرده اي سال که یه عصا دستشه و یه سمعکم تو گوشش، رفت طرف« 

  !» مشتاق دیدار« نیما ـ سالم خانم بزرگ 
  »خانم بزرگ یه نگاهی کرد و گفت « 
  !یعنی چی سیما جون؟» بشقاب و دیوار « ـ 
  »نیما که جا خورده بود گفت « 

  !مشتاق دیدار! ـ بشقاب و دیوار نه خانم بزرگ
  !خانم بزرگ ـ خب منم که همینو گفتم سیما جون

  !سیما اسم دختراس! یمام نه سیمانیما ـ خانم بزرگ، من ن
  !اما باالخره من نفهمیدم چرا اسم دخترا رو رو تو گذاشتن؟! منم گفتم سیما یگه! خانم بزرگ ـ مگه من چی گفتم؟

  !نیما ـ آخه بابام خیلی دلش دختر میخواست
  »همه زدن زیر خنه اما من جلو خودمو گرفتم که یلدا گفت « 

  . گوش شون مشکل دارهکمی. ـ ایشون مادربزرگم هستن
  »تو همین موقع مادر یلدا که خجالت کشیده بود به خانم بزرگ که مادر خودش می شد گفت« 



  !»سالن « ـ خانم بزرگ شما بفرمائین تو 
  !کدوم بالن؟! ؟»بالن « خانم بزرگ ـ من برم تو 

  !مباد ش صداتون می کن! نیما ـ خانم بزرگ، بالن تو حیاطه اما هنوز بادش نکردیم
  »دوباره همه از حرف نیما خندیدن که مادر یلدا گفت « 

  !اینجا که بده. ـ خواهش می کنم بفرمائین تو
  »بعد رو به آقاي پرهام کرد و گفت « 

  .منم االن می آم! مهمونا رو ببر تو سالن دیگه! چرا همینجوري واستادي و می خندي؟! ـ شازده
ماهام همونجور که بـا همدیگـه احوالپرسـی مـی کـردیم، راه          .  خودش برد بیرون   اینو گفت و دست خانم بزرگ رو گرفت و با         « 

خالصه اونجا شروع کردیم دوباره بـه نعـارف کـردن کـه      . افتادیم طرف باالي سالن که چند دست مبل خیلی قشنگ توش بود           
ارف می کردیم، خـانم بـزرگ، عـصا    تا ماها داشتیم تع. مثال همون پایین بشینیم و آقاي پرهام اصرار داشت که بریم باالي سالن      

  »زنون، از در باالي سالن اومد تو ورفت رو یه مبل نشست و گفت 
  ـ سیما جون تو بیا پیش من بشین و برام تعریف کن این چند وقته که من نبودم اینجا چه خبرا بوده؟

ونجور کـه از کنـار مـن رد مـی شـد آروم      سیما و نیما یه نگاهی به همدیگه کرن و نیما آروم راه افتاد طرف خانم بزرگ و هم « 
  »گفت 

  !ـ خدایا خودمو به تو سپردم که من هنوز قلق پیرزنا دستم نیس
نیما رفت رو یه مبل بغل دست خانم بزرگ نشست و منم رفتم بغلش نشستم و بقیه م هر کی یه جا نشست که خانم بـزرگ               « 

  »گفت 
یه هم زبون اونجا پیدا نمیـشه کـه آدم   ! دلم پوسید تو والیت غریبت  . دچقدر دلم واسه تون تنگ شده بو      . ـ خیلی خوش اومدین   

هی به این شـازده مـی گفـتم یـا     ! ما که زبون اونارو نمیفهمیدیم، اونام که زبون ما رو نمیفهمیدن! یه خرده براش درد و دل  کنه     
علم سرخونه واسم م خبر کن که زبون اینـا رو  واسه من یه دیلماج بگیر که بتونم چهار کلوم با این همساده ها حرف بزنم، یا یه م   

امـا  ! از نو تلویزیونشون یـاد گـرفتم  » اینگیلیزي « حاال خدایی بود که چهار تا کلوم      . اما هر چی که گفتم نکرد که نکرد       ! یادم بده 
  !نمی دونم چرا تا به یکی شون می رسیدم و می گفتم، بهم می خندید و میذاشت می رفت

  !تون خوب نبوده» تلفظ « تما نیما ـ خانم بزرگ ح
خیلـی  . اصال نمی شه باهاشون سر صحبت رو وا کرد! اونا همه شون گند دماغن! نه بابا! خوب نبوده ؟» تمرکزم « خانم بزرگ ـ  

  .خودشونو می گیرن
  »همه خنده شون گرفته بود اما بروي خودشون نمی آوردن که نیما گفت « 

  ن یاد گرفته بودین؟ـ حاال خانم بزرگ چی از تو تلویزیو
  !خانم بزرگ ـ ننه، تو چرا فقط لباتو تکون می دي و اداي حرف زدن رو در میآري؟

  »نیما به حالت فریاد گفت . این دفعه  دیگه نتونستم جلوي خودمونو بگیریم و زدیم زیر خنده « 
  ـ از تو تلویزیون چی یاد گرفته بودین و بهشون می گفتین؟

  !»الو « اول که می رسیدم بهشون می گفتم .  تا چیز یاد گرفته بودمچند! خانم بزرگ ـ آهان
  !Helloیعنی در واقع همون ! آفرین! نیما ـ آفرین



  »خانم بزرگ که خوشش اومده بود، در حالیکه می خندید گفت « 
  !ـ آره مادر، ما قدیمیام یه چیزایی سرمون می شه

  نیما ـ دیگه چی بهشون می گفتین؟
زودي می ذاشـتن و  » اوهوي شیت « و رو که می گفتم، اونام سرشونو بهم تکون می دادن اما تا بهشون کی گفتم خانم بزرگ ـ ال 

  !می رفتن
  »یه فدعه همه شروع کردیم قاه قاه خندیدن که نیما گفت « 

  !ـ از بس بیشعورن خانم بزرگ
  ؟»اوهوي شیت « خانم بزرگ ـ نکنه حرف نامربوطی یه این 

  »اشک از چشماش می اومد گفت آقاي پرهام که « 
  !ـ نه خانم بزرگ، حرف شما بد نبوده، اونا درست حالیشون نمی شده

چایی رو کـه  . تو همین موقع خانم پرهام اومد تو سالن و پشت سرش، همون خدمتکار برامون چایی آورد و بهمون تعارف کرد                « 
اونم منـو نگـاه مـی کـرد امـا خیـاي             . لدا رو نگاه می کردم    من زیر چشمی ی   . ورداشتیم، خانم پرهام شروع کرد به تعارف کردن       

داشتیم چایی مون رو می خوردیم که از ته سالن، یه خانم نسبتا مسن، با یه لباس خیلی شیک، با یـه عـصاي خیلـی                   ! غمگین بود 
 از جاش بلند شـد  آقاي پرهام تا چشمش به اون خانم افتاد، خودشو جمع و جور کر و. قشنگ پیداش شد و آروم آروم اومد جلو   

  »و گفت 
  .ـ شازده خانمم تشریف آوردن

آروم آؤوم اومد جلـو و ماهـا همگـش بهـش سـالم        . شارده خانم، عمه ي یلدا بود     . اینو که گفت، ماهاهم از جامون بلند شدیم       « 
که عمـه خـانم   . تیمهمگی نشس. کردیم و اونم یه سري به ما تکون داد و رفت رو یه مبل نشست و به ماهام اشاره کر تا بشینیم               

  »گفت 
  .لطف فرمودید. ـ خیلی خوش آمدید

یـک خـرده اي از ایـن در دو اون در حـرف     . پدر نیما و مادرش شروع کردن باهاش احوالپرسی و ماها رو بهش معرفی کردن  « 
  »زدیم که پدر نیما به آقاي پرهام گفت 

  .دب خدمت رسیدیم و هم براي یک امر خیرراستش ماهم براي عرض ا. ـ از هر چی بکذریم سخن دوست خوشتر است
  »تا نیما این حرفو زد، اخمهاي عمه خانم و مادر یلدا رفت تو هم که پدر  نیما ادامه داد « 

. اینه که ما امروز جهت خواستگاري مزاحم شـدیم . ـ حقیقت امر اینه که این سیاوش خان ما خیلی به یلدا جون عالقه پیدا کرذه               
سیاوش جونم که مهندس این مملکتـه  . خونواده ي بسیار محترم و نجیبی هستن . فطرت رو می شناسین   شما کم و بیش مهندس      

. منم که همه جوري این خانواده رو تائید می کـنم . از نظر مادي م که مشکلی نداره شکر خدا. و تو شرکت پدرش مشغول به کار   
  . به غالمی قبول می فرمائیندیگه ریش و قیچی رو می سپریم دست شماو انشااله که سیاوش جونو

سکوت برقرار شد هیچکس هیچی نمی گفـت کـه یـه خـرده بعـد      . من سرمو انداخته بودم پایین و از خجالت عرق کرده بودم     « 
  »مادر یلدا گفت 

  !ما فکر کردیم که این یه بازدید معمولیه! این مسئله خیلی ناگهانی یه برامون! ـ راستش ما غافلگیر شدیم
  »هیچکس هیچی نداشت بگه که نیما گفت . کرد به حالت مصنوعی خندیدنبعد شروع « 



  !ـ اگار حمله خیلی ناگهانی بوده
  خانم بزرگک ـ چی گفتی سیما جون؟

  »نیما که خودشم یه خرده اي جا خورده بود بلند گفت « 
  !گفتم حمله خانم بزرگ! ـ حمله

  !  بود برگشتیم ایرانمام چون جنگ تموم شده! خانم بزرگ ـ مگه جنگ تموم نشده؟
  !نیما ـ به شوخی گفتم خانم بزرگ
  !خانم بزرگ ـ به شلوغی خوردن؟

  »ماها همه خنده مون گرفت که عمه خانم به مادر یلدا که ازش حساب می برد گفت « 
  .ـ خانم، بفرمائین چاي بیارن

  »لدن داد زد مادر یال به خدمتکار اشاره کر و اونم رفت براي چایی آوردن که خانم بزرگ ب« 
ایـن  ! همه تو خارج می گفتن که جنگ تموم شده دیگه! اون رادیون رو بیار ببینم آژیر می کشن یا نه! فاطمه خانم! ـ فاطمه خانم  

  !دفعه یگه سر چی جنگ راه افتاده؟
  »نیما آروم به من گفت « 

  !ـ زیاد دلت رو صابون نزن، انگار اوضاع جور نیس
  !ـ خب تو یه کاري بکن

اینو خواستگاري کنیم بهمون مـی دنـش امـا    ! می خواي همین خانم بزرگ رو برات خواستگاري کنم!  ـ من چیکار کنم آخه؟ نیما
  !یلدا رو از فکرت بیرون کن

  »تو همین موقع عمه خانم شروع کرد به حرف زدن و گفت « 
  .نداشتیمدر واقع انتظار یک خواستگاري رو . ـ باید خمتتون عرض کنم که ما غافلگیر شدیم

  »اومد بقیه ي حرفش رو بزنه که نیما ذاشت و رفت تو حرفش و گفت « 
  !چه مردي بوده و چه چیزا گفته! ـ خا رحمت کنه شازده کامران میرزا رو

  »! اینو که گفت، عمه خانم یه دفعه ساکت شد و توجه ش جلب شد به نیما « 
یه جایی چند تا جمله ازش خونـدم کـه   . نور به قبرش بباره!  می کردنیما ـ حیف که االن زه نیس وگرنه اوضاع االن خیلی فرق 

  !»و دیگر علتش عکس العمل اشتباه در همین زمانه ! یکی از علل عقب افتاگی ما، غافلگیر شدن مونه« می گفت 
  »اینو که گفت، عمه خانم سري تکون داد و پرسید « 

  ـ در کجا به این مطلب برخوردید نیما خان؟
ضم به حضور شازده خانم که چن وقت پیش کتابی از دوستی به دستم رسید که قسمتی از او در مـورد زدگـی شـازده    نیما ـ عر 

  .کامران میرزا بود
. اومدم یه چیزي بهش بگم که خدمتکار با یه سینی چایی وارد شد و شروع کرد بـه تعـارف کـردن            . برگشتم به نیما نگاه کرم    « 

رفا چیه می زنی اما خانم بزرگ چونه ش رو گذاشته بود رو دسته ي عصاش و زل زده بود بـه  می خواستم به نیما بگم که این ح  
  »یه خرده که گذشت عمه خانم گفت . نیما و اگه چیزي می گفتم یا اشاره اي به نیما می کردم می فهمید

  !در هنگام قافلگیري نباید تصمیم ناشایسیتی گرفت. ـ شازه کامال صحبت متینی کردن



داشتم تو دلم دعاش می کردم که خانم بزرگ همونجـور کـه بـه نیمـا     .  فهمیدم این نیماي زرنگ چه چیز به موقعی گفته         تازه« 
  »مات شده بود گفت 

  ـ سیما جون نگفتی این چند وقته که ما نبودیم اینجا چه خبرا بوده؟
  !نیما! نیما. اسم من نیماس! سیما خواهر سیاوشه! نیما ـ خانم بزرگ من نیمام نه سیما

  !خانم بزرگ ـ مینا؟
  »همه مون خنده مون گرفته بود اما به روي خودمون نیاوردیم « 

سیما که می گـین مـن و سـیما خـانم مـی      ! د اقل وقتی صدام می کنی فقط خودم جواب می دم! همون مینا خوبه! نیما ـ آره بابا 
  !مونیم این وسط که با کدوم مون کار دارین

  ! داري؟ هم سیما و هم مینا؟خانم بزرگ ـ دو تا اسم
انگار عمه خانم بش نمی اومد که یکی سر به سر خانم بزرگ بذاره چـون بـا             ! دیگه نش جلو خودمونو بگیریم و زدیم زیر خنده        «

  »اینکه خیلی جدي بود ولی داشت می خندید 
  بگو ببینم اوضاع این چن وقته چه جوري شده؟! خانم بزرگ ـ حاال هر چی

مـن چـه جـوري وقـایع ایـن      . االن ه دوازه ساله که جنگ تموم شـده . رگ جون، شما وسط جنگ گذاشتین رفتیننیما ـ خانم بز 
  !پونزده سال رو براتون تعریف کنم؟

  »خانم بزرگ همونطور که به نیما نگاه می کرد، سرشو تکون اد و با حالت غمگین گفت « 
  !نزده سال اسیر کرده بودن؟همه جووناي ده دوازده ساله مونو پونزده شو! ـ اي روزگار

  »یه خرده بعد برگشت طرف عمه خانمو و گفت ! نیما مات شده بود به خانم بزرگ« 
در جاي دیگه اي از این کتاب اومده بود که البته به نقل از شازده کامران میرزا، گفتـه       . ـ بله، داشتم خدمت تون عرض می کرم       

  ! ما وارد کردنرو انگلیسی ها به» صدمات « بود که بزرگترین 
  !رو به ما کرد این انگلیزا» خدمات « کدوم ! خانم بزرگ ـ روغ می گن واله

نیما دوباره یه نگاي به خانم بزرگ کرد و فنجون چایی ش    . دوباره همه مون خنده مون گرفت اما خجالت می کشیدیم بخندیم          « 
  »رو ورداشت و شروع کرد به خوردن که عمه خانم گفت 

  ورت مصاحبه از ایشون نقل شده؟ـ این مطلب بص
  .ازشون در اورده» خاطرات « بعنوان . چن ورقی بیشتر نیس. نیما ـ خیر شازد خانم

اونا اصال زن نمـی گیـرن   ! پر سوخته هاي بی چاك و دهن! براشون اومده؟» خواستگار « خانم بزرگ با حالت عصبانیت گفت ـ  
مـی نـدازن کـه یعنـی ماهـام        » چـو   « اون وقـت  همـه جـا         !  جاي بچـه   همه شون یه توله سگ می آرن و بزرگ می کنن          ! که

  !خواستگاري می ریم و خونواده واسه خودمون درست می کنیم
  »یه دفع نیما برگشت طرف آقاي پرهام و گفت « 

 خـانم  یه ساعته من هـر چـی مـی گـم ایـن     ! ـ بابا حداقل یه دیلماج بیارین اینجا که حرفاي ما رو واسه خانم بزرگ ترجمه کنه         
  !می کنه» تحریف « بزرگ داره 

  »! دیگه نتونستیم جلو خودمونو بگیریم و زیم زیر خنده« 
  !چه عجب! کردن» تعریف « پس ازمون ...! خانم بزرگ ـ اِ



اینو که گفت؛ نیما خودشو ول داد رو مبل و مات شد به خانم بزرگ که عمه خانم به مادر یلدا اشـاره کـرد کـه یعنـی خـانم                        « 
اونم بلند شد و به هواي اینکه وقت قرص و شربت خانم بزرگ، ورش داشـت و از سـالن بـردش            .  از سالن ببره بیرون    بزرگ رو 

  »بعدش عمه خانم عذرخواهی کرد و گفت . بیرون
متاسفانه خیلی م دلشون می خواد که در بحث ها شرکت کنن و این مسئله با اخـتالل شـنوایی            . ـ گوش خانم بزرگ مشکل داره     

  .ن کمی باعث مشکل می شهکه دار
بعدش آقاي پرهام بهمون میـوه  . و از این حرفا! همه مون شرع کریم تعارف کردن که این حرفا چیه؟ خب کمی کسالت دارن             « 

! از دستش حرصم گرفته بود! من دل تو دلم نبود اما نیما یه پرتغال ورداشت و شروع کرد آروم آروم پوست کندن          . تعارف کرد 
  »و یواش بهش گفتم آروم صداش کرم 

  !ـ داري با دل راحت میوه پوست می کنی و می خوري؟
  نیما ـ واسه توام پوست بکنم؟

  !اال وقت میوه پوست کندنه؟! اومدي اینجا میوه بخوري؟! ـ زهر مار
  !نیما ـ پس چیکار کنم؟ با پوست بخورم پرتغال رو؟

  !یه چیزي بگو! ـ یه کاري بکن
  »گاه کرد و آروم گفت نیما اینور و اونورش رو ن« 

حـاال بـه   ! ـ اگه جریان کامران میرزا رو از خودم نساخته بودم که همون ده دقیقه پیش آب پاکی رو ریخته بودن رو دست مون          
  .خرده صبر کن ببینم چی می شه

یمام سـرخ شـده   صـورت سـ  . پدر نیمام همینطور. خیلی ناراحت بود. برگشتم و پدرم رو نگاه کردم. صدا از کسی در نمی اومد   « 
یـه خـرده کـه گذشـت نیمـا      ! طفلک سرش رو انداخته بود پایین و اصال بلند نمی کرد   . آروم زیر چشمی به یلدا نگاه کردم      . بود

  »شروع کرد به حرف زدن و گفت 
مـونم  تـو تلویزیـون خود  ! ـ چند وقت پیش یه جوون ایرانی در خارج کشور یه چیز اختراع کرده بود که تو تمام دنیا صـدا کـرد      

مثال این سیاوش ! اسم و رسم در واقع همینه دیگه   ! ایناش ك باعث مباهات به نفر می شه       ! واقعا باعث افتخار بود   . نشونش دادن 
حتما نباید آدم پسر خاله شاه باشه، یـا نـوه دایـی نخـست     ! اسم و رسم! اینو بهش می گن افتخار  ! تو کنکور نفر سوم شده بود     ! ما

  !همین چیزاس که ارزش داره!  کنهوزیر تا اسم و رسم پیدا
همه سرشونو تکون دادن نیما اومد دوباره حرف بزنه که یه دفعه دیدم خانم بزرگ از این در سالن اومد تو و رفت سر جـاش                   « 

  »همه خنده مون گرفت که نیما گفت ! از مادر یلدا که خبري نبود! گرفت نشست
مگه باباي اینا کی بـون؟ همـه شـون    ! ي ها و حافظ ها و خیام ها جاودانی کردن         ـ اسم ایران و ایرانی رو امثال فروسی ها و سعد          

  !بوده دیگه» خیمه دوز  « باباش یه ! همین خیام! پسراي امپراطور و شاه و این چیزا بودن؟
  »خانم بزرگ که بازن نحو تماشاي نیما شده بود گفت « 

  بوده؟» پینه دوز « ـ مینا جون، باباي این خواستگاره 
  » نیما که کالفه شده بود گفت «

  !بوده» واکسی « باباي ایشون ! ـ نخیر
  !بوده» تاکسی « خانم بزرگ ـ راننده ي 



  »خود عمه خانمم سرش رو انداخته بود پایین و می خندید که خانم بزرگ دوباره گفت ! یه دفعه همه زدیم زیر خنده« 
  ـ باباش تو اینگلیز راننده ي تاکسی بوده یا اینجا؟

آقاي پرهام براي اینکـه جـو   ! نیما سرشو گرفته بود تو دستاش و هیچی نمی گفت         ! دوباره همه آروم شروع کردیم به خندیدن      « 
  »رو عوض کنه گفت 

  .ایرا نامش به دانشمندانش زنده س! ـ بله ، البته
  »اینو که آقاي پرهام گفت، نیمام سرشو بلند کرد و گفت « 

اسم و رسم القاب و شجره نام بجاي خودش اما چیزاي یگه اي م هس که آدم بتونه بهش افتخـار           . ـ بنده م می خوام همینو بگم      
  !کنه
  »تا نیما نگاهش کرد، گفت ! تا اینو گفت، خانم بزرگ آستین ش رو گرفت و کشید که نیما نگاهش کنه« 

  !ـ اما مینا جون راننده تاکسی هام اونجا خیلی خوب پول در می آرن ها
  !سربسر اوناي دیگه م بذار آخه!  بزرگ ترو خدا همه ش سربسر من نذارنیما ـ خانم

دو قدم راه می بره آدمو، بـه پـول خودمـو    ! نصف بیشتر پولش واسه شون استفاده س! خانم بزرگ ـ نه، هیچی سربسر نمی کنن 
  !چند هزار تومن از آدم می گیرن

! همه سرشونو انداخته بود پـایین و فقـط مـی خندیـدن    ! ه بوداصال جو مجلس عوض شد ! من دیگه داشتم از خنده می ترکیدم      « 
خانم بزرگم فقط تو دهن نیما رو نگاه می کرد که ببینه اون چی مـی   ! تنها نیما بود که فقط مستاصل به خانم بزرگ نگاه می کرد           

  »بزرگ افتاد گفت تو همین وقت مادر یلدا از اون یکی در سال اومد تو و تا چشمش به خانم ! گه تا زود جوابشو بده
  .یه دقیقه تشریف بیارین کارتون دارم! خانم بزرگ شما اینجایین؟..! ـ اِ
  »خانم بزرگ یه نگاهی به مادر یلدا کرد و بعد روش رو برگردوند طرف نیما و گفت « 

  خود پسره چیکاره س؟. ـ داشتین می گفتین مینا جون
  »ام و گفت نیما اصال جواب نداد و روش رو کرد طرف آقاي پره« 

! این خیلی مهمه که از بین تمام شعراي دنیا، شعر یه شاعر ایرانی انتخـاب بـشه     . ـ سرِ در سازمان ملل، شعر سعدي مارو نوشتن        
پـدر معلـوم   ! بهش احترام میذاره! مگه پدر سعدي کی بوده؟ اما پسرش کسی می شه که دنیا افکارش رو قبول داره         ! این افتخاره 

  !ه بوده، پسر دانشمند و فیلسوف و شاعرهنیس کی بوده و چیکار
  »اینو که نیما گفت، خانم بزرگ دوباره آستین ش رو کشید و تا نیما نگاهش کرد گفت « 

  !ـ پسره شاطره؟
  !شاطر کیه؟! ول کن این صاب مرده رو! آستین م کنده شد! نیما ـ الهی من بمیرم از دست شما خانم بزرگ

  خانم بزرگ ـ نونوایی مال خودشه؟
  !ایشااله چند سال دیگه وضعش خوب می شه و نونوایی رو می خره! طرف خمیر گیره! نیما ـ نخیر

تـا حـاال ندیـده بـودم انقـدر      . نیما کالفه شـده بـود  ! دیگه طوري شد که واقعا نتونستیم جلو خودمونو بگیریم وزدیم زیر خنده       « 
  »آروم بهش گفتم . عصبانی شده باشه

  !مخصوصا که این چیزا رو نمی گه. این پیرزن بدبخت گوشش سنگینه! ؟چرا همچین می کنی! ـ نیما



تا یه کلمه مـن حـرف   ! اصال نمی ذاره من تمرکز پیدا کنم و بفهمم چه غلطی باید بکنم! نیما ـ بجون تو اعصاب براي من نذاشته 
  !ب می کنهمی زنم و می خوام موضوع رو بکشونم به جاهاي اصلکاري، یه چیزي می پرونه و همه رو خرا

  »خودشم خندید و بعد به نیما گفت . خانم بزرگ از خنده ي ماها انگار فهمید پرت و پال گفته« 
  ـ مینا جون من چیز بدي گفتم؟

  »نیما دلش سوخت و خندید و مبل ش رو یه خرده کشید طرف مبل خانم بزرگ و بلند بهش گفت « 
  .ندیمما سر چیز دیگه اي داریم می خ. ـ نه خانم بزرگ جون

  »یه خنده از ته دلش کر و گفت . اینو که نیما گفت انگار دنیا رو به خانم بزرگ دادن« 
  ـ یادته اون وقتا که ما هنوز نرفته بودیم خارج می اومدي تو کوچه دوچرخه سواري می کردي؟

  »نیما خندید و دست خانم بزرگ رو گرفت تو دستش و گفت « 
  . و اجیل می دادینشمام بهم آبنبات. ـ آره خانم بزرگ

شاید بعد از همین چند تا جمله حرف بود که انگار بین خانم بزرگ و نیما، با یادآوري یه گذشته ي خیلی دور، پیوند محکمـی                « 
عمه خانم اهل پـز و فـیس و افـاده بـود و دلـش نمـی       ! ولی اگار عمه خانم از این پیوند زیاد خوشش نیومد      ! از محبت بسته شد   
خـانم  ! ی که هس، خانم بزرگ باشه و با پرت و پالهایی که می گه، باعـث مـسخره و خنـده ي مـردم بـشه       خواست که تو جمع   

از اون . بزرگم که ول کن نبود و هر جوري که بود تو جمع شرکت می کرد و با اون گوش سنگین ش وارد هـر بحثـی مـی شـد                    
 بزرگ، چرا که نسبت خانم بزرگ به طایفه قاجار      طرف عمه خانم نمی تونست شجره نامه ي خونوادگی ش رو بزنه تو سر خانم              

شاید براي همینم بود که تا نیما دست خانم بـزرگ رو  ! این بود که چشم نداشت خانم بزرگ رو ببینه    ! نزدیکتر از عمه خانم بود    
  »گرفت، عمه خانمم ناراحت شد و گفت 

نتظر نباشین می دونـین کـه مـا یـک خانـدان اصـیل       ـ بهتره که من همین اآلن جواب این خواستگاري رو بدم که شمام دیگه م    
البته خانواده ي شما واقـاي فطـرت بـسیار خـانواده ي     . یلدا هم همینطوري! هستیم که فقط خون شازده ها در رگ هامون جاریه  

میـت  براي خانواده ي ما داشتن پول و چیزهاي دیگـه اه ! نجیب و محترمی هستن اما اجازه بدین که هرکسی اون باشه که هست  
چنانچه از مقـصود شـما قـبال    ! من از شما پوزش می خوام. نداره، اما فقط باید با خانواده اي وصلت کنیبم که مثل خودمون باشن       

با خبر بودم، حتما به نحوي شمارو از این مسئله مطلع می کردم که اینطوري باعث زحمت تون نشیم و از حضورتون به صـورت              
  ! ببخشین، ورود به این خاندان شرایط خاص خودش رو دارهباید ما رو! دیگه اي لذت ببریم

یه آن برگشتم یلدا رو نگاه کردم که دیدم فقط رو زمین رو نگاه می کنه و اصال سرش رو بلنـد  ! اینو که گفت یه دفعه وا دادم      « 
! کـسی نگـاه نمـی کـرد    پدر نیمام از عصبانیت اصال به صـورت  ! برگشتم پدرم رو نگاه کردم که صورتش سرخ شده بود       ! نکرده

انتظـار  ! دلم شیکـست ! آقاي پرهامم که سرش رو انداخته بود پایین      ! ماردم و سیما و مار نیمام فقط به عمه خانم نگاه می کردن            
. طوري عمه خانم حرف زد که دیگه جایی براي هیچ حرفی باقی نذاشـت      . یه همچین چیزي رو اونم تو این دوره و زمونه نداشتم          

دلم می خواست همین اآلن دو تا متلک بار این عمه خانم بکنه که دلم خنک بشه اما دیدم که نیما یه لبخند       ! ابرگشتم طرف نیم  
نمی دوم چرا یه دفعه آرامش نیمـا   ! گوشه ي لب شه و همونجور که داره پرتغالش رو میذاره دهنش، عمه خانم رو نگاه می کنه                 

  !تو منم اثر کرد و کمی آروم شدم
تا ما بطـرف در سـالن حرکـت کـردیم، یلـدا بحالـت       . بقیه م بلند شدن. درم با یه عذرخواهی از جاش بلند شد      تو همین موقع پ   

یلـدا پـشت   . دم ر حیاط بود که برگشتم و طبقه ي باالي خونه ي پرهام رو نگـاه کـردم               . اعتراض از در دیگه سالن رفت بیرون      



ی خواست چشم ازش وردارم اما نیما بـازوم رو گرفـت و بـا خـودش          دلم نم . پنجره ي اتاقش واستاده بود و به من نگاه می کرد          
  .کشید

  »پدرم بهم گفت . بقیه م همینطور بودن. آروم بودم اما خیلی غمگین. از خونه اومدیم بیرون
  .ـ بریم سیاوش

  .بعد می رسونمش خونه. من با سیاوش کار دارم. نیما ـ شما بفرمائین عمو جون
  »سیما اومد جلو من و یه لبخند زد و گفت . شدنپدر و مادرم سوار ماشین « 

  !ـ دنیا تموم نشده ها
  »بهش خندیدیم « 

  .ناهارم درست نخورده. سیما ـ نیما خان یه چیزي بهش بدین بخوره
می بـرمش هـر چقـدر    . اگر چه امروز صبحونه اندازه ي سه تا گاو خورده اما حاال که شما می فرمائین، چشم. نیما ـ بروي چشم 

  !چشم! می ریزم جلوش بخوره» علوفه « خواست دلش 
  »سیما خندید و رفت سوار ماشین بشه « 

  !شما بفرمائین که الهی درد و بالي این برادر شما بخوره تو کاسه سر من! بروي چشم! نیما ـ چشم
  !چی داري می گی؟! ـ اووي

  . با هم بزنیمبیا سوار شو بریم یه دوري ! نیما ـ قربون صدقه ي رفیقم نمی تونم برم؟
نیمـا یـه نـوار    . از پدر و مادر نیما که اونام خیلی ناراحت بودن خداحافظی کردیم و سوار ماشین نیما شدیم و حرکـت کـردیم                 « 

نیمـا شـروع کـرد    . احساس می کردم که یلـدا رو از دسـت دادم  . خیلی دلم گرفته بود  . یه موزیک مالیم بود   .  گذاشت تو ضبط  
نیمـا انـداخت تـو    . بارون   م نم نم شروع کرد باریدن. گذاشتن که جوابشو ندادم و اونم ساکت شد  باهام حرف زدن و سربسرم      

مـام  . مردمم همه جا پر بودن و منتظر تاکسی و اتوبوس و ماشین شخـصی کـه سوارشـون کنـه              . بزرگراه که خوردیم به ترافیک    
دو تـا دختـر   . رو کشیدم پایین که بخارا از بین بـره   شیشه  . توي ماشین بخار گرفته بود    . طرف راست بزرگراه حرکت می کردیم     

  »یکی شون که حسابی خیس شده بود اومد جلو و سرش رو دوال کرد و به نیما گفت . جلومو، کنار خیابون واستاده بودن
  ـ ببخشین آقا خواجه نصیر می خوره؟

حال می خواي شما از چند نفـر دیگـه م   ! بوده باشننیما ـ واله من اطالعات زیادي از ایشون ندارم اما فکر نکنم اهل بخور بخور  
  .سوال کنین شاید اونا بهتر بدونن

  »! زدم زیر خنده و شیشه رو کشیدم باال« 
  !ـ چرا چرت و پرت می گی پسر؟

  نیما ـ یعنی تو می گی طرف اهل بخور بخور بوده؟
  !خجالت نمی کشی این چیزا رو می گی؟! مردم رو مسخره می کنی ! ـ گم شو

 تا اینو گفتم نیما دکمه ي شیشه رو از طرف خودش زد و شیشه اومد پایین و به اون دو تا دختر که هنوز داشتن می خندیـدن       «
  »گفت 

خواهش می کنم ایـن جـواب   . حقیقتش ما نه می دونیم که طرف اهل بخور بخور بوده و نه می دونیم که نبوده           ! ـ ببخشین خانما  
  !که باعث دردسر براي ما نشهمارو تو برنامه تون پخش نکنین 



  »بعد شیشه رو کشید باال و به من گفت « 
اصال به ما چه مربوطه؟ ایـن همـه   ! نه گفتیم نه، نه گفتیم آره   . ـ خوب شد؟ حاال اگه احیانا پخش م بکنن ما جواب خوب دادیم            

اآلنی ها رو ول کـردن رفـتن   ! باشهحاال گیرم اون بیچاره چند صد سال پیش خورده ! آدم دار می خورن یکی صداش در نمی آد      
طـرف  ! جرآت دارین برین سراغ اونایی که اآلن دارن می خورن و یکی بهـشون نمـی گـه بـاال چـشمت ابـرو          ! سراغ اون بیچاره  

اونوقت برج ساخته سی طبقـه و هـر واحـدش هفتـصد        ! اسمش اینه که حقوق بگیره و مثال ماهی چهارصد هزار تومن حقوق شه            
خـدا ذلیـل   ! اما خدمتگذار کی، خدا می دونه    ! همه شم می گه ما خدمتگزاریم     ! چند، بهت بگم برق ازت می پره      حاال متري   ! متره

  !کنه اونی رو که مال مردم رو می خوره
  !ـ بابا به تو چه مربوطه آخه؟

اون وقـت دیگـه   ! خـوره مال باباي تو می ! مال بابی منم می خوره! داره مال منم می خوره، مال تروم می خوره! نیما ـ یعنی چی؟  
اون وقتف موقعی که زن گرفتیم، اگه دختره گفت خـب         ! همه شو اون خورده رفته پی کارش      ! هیچی واسه خودمون نمی مونه که     

بیا ببین چی داري و چند مرده حالجی چی جوابشو بدیم وقتی دید هیچی واسه خودمون نمونده و همه شو یکـی دیگـه خـورده و          
  !کوفت بخورن ایشااله! یل بدیم؟نمی تونیم یه زندگی تشک

  »بهش چپ چپ نگاه کردم و گفتم « 
  !ـ م تو چه فکري م و تو تو چه فکري هسی

  .یلدا نشد یکی دیگه! نیما ـ ول کن بابا حوصله داري
  .ـ من جز یلدا با هیچکس دیگه ازدواج نمی کنم

 اگه زن ت بشه، چند وقت  بعدش کاري باهات می بدبخت همین یلدایی که االن براش غمبرك ساتی،! نیما ـ خب تو ذاتا خري 
انقدر شجره نامه و اصالت و اصل و نـسب خـانوادگی ش رو،          ! کنه که از هر چی شبه بدت بیاد چه برسه به بلندترین شب سال             

  !شولش کن دختره رو با اون عمه ي ماقبل تاریخ ! دوبامبی می زنه تو سرت که کچل میشی و یه مو تو سرت باقی نمی مونه
  .منو برسو خونه که اصال حوصله ي این مزخرفاتو ندارم. ـ چرت و پرت نگو

نیما ـ چیه؟ ناراحت شدي؟ بهت بر خورد به عمه خانم و سلسله ي با کفایت قاجاریـه تـوهین کـردم؟ خـانم یـه همچـین بـه          
رم براش بخونم تا بفهمه که ایـن قاجـارا    باید دو تا کتاب بب    ! خاندانش افتخار می کنه که انگار از نسل میرزا تقی خان امیر کبیره            

هنوز ننگ کشتن امیر کبیـر  ! جنایتکار بودن! چندین سال خون این ملت رو کردن تو شیشه! چه آدماي بی کفایت و ناالیقی بودن     
  !حاال این عمه خانم بهشون افتخارم می کنه! پاي انگلیس ها رو اونا تو این مملکت وا کردن! تو پرونده شون هس

  ! من می خوام برم ناصرالدین شاه  قاجار رو عقد کنم که اینارو می گی؟ـ مگه
  !بعدشم مورد اخالقی زیاد داشته با اون ملیجک بازي ش! اون اصال زن زندگی نیس! نیما ـ می خواستی م، نمی ذاشتیم

  .ـ برگرد بریم که حوصله ندارم
  .ري نمی شه بريتا نخو. نیما ـ سیما خانم دستور دادن که بهت شام بدم بخوري

  ـ حاال اگه من اشتها سنداشته باشم چی؟
  .نیما ت یه لقمه که بذاري دهن ت، اشتهات وا می شه

  !ـ من اصال دهن م واسه غذا وا نمی شه



سیما خانم تاکیدي نداشت که لقمه از دهن وارد بشه یـا از جـایی   ! نیما ـ عیبی نداره دهن تم وانشه از راه دیگه بهت غذا می دم 
  .فقط گفت شام بهت بدم! دیگه

بعدش برگـشتیم خونـه     . خالصه منو بزور با خودش برد یه رستوران و غذا سفارش داد و بزورم مجبور شدم کمی شام بخورم                  « 
جلـو خونـه شـون از ماشـین     . می خواست با هم باشیم که مثال من ناراحت نباشم    . نمی خواست بذاره شب برم خونه     . ي نیما اینا  

وقتی داشت برمی گشت یه نگاهی به خونه ي یلدا اینا کرد و یه دقیقه مکـث کـرد و بعـد    . ر حیاط رو وا کردپیاده شد و رفت د   
  »تو خونه شون از ماشین پیاده شدم و گفتم . اومد طرف ماشین و سوار شد و رفت تو خونه شون

  .اینجوري راحت ترم. ـ نیما، من باید برم خونه
  .نیما ـ تو صبرکن کارت دارم

  .االن حوصله ندارم.  براي فرداـ باشه
  »تا اومدم ازش خداحافظی کنم گفت. دو تایی از خونه اومدیم بیرون و نیما در یاط رو بست« 

  !ـ بابا یه دقیقه صبر کن کار دارم
 دلـم نمـی   اصـال . مونده بودم چیکار داره می کنه. بعد رفت باالي جدول کنار خیابون واستاد و تو خونه ي یلدا اینا رو نگاه کرد « 

یـه لحظـه بعـد نیمـا     ! می ترسیدم یلدا تو پنجره باشه و با دیدنش حالم از اینکه هس بدتر بـشه       . خواست به اون خونه نگاه کنم     
  »! شروع کرد سوت زدن

  !چرا همچین می کنی زشته...! ـ اِه
  !نیما ـ تو حرف نزن یه دقیقه

  !ـ می گم زشته
  .می خوام صداش کنم! خانم بزرگ تو بالکن نشسته! می کنمدوست دختر خودمو دارم صدا ! نیما ـ بتوچه؟

  !ـ چیکارش داري؟
  .نیما ـ تو یه دقیقه صبر کن تا بهت بگم

  »! دوباره شروع کرد سوت زدن و باال پایین پریدن و دست تکون دادن« 
  !ـ نیما من رفتم

  !نیما ـ کجا؟
  !تو هر غلطی می خواي بکنی بکن. ـ خونه

  . فردا زنگ می زنم بهت.تو برو. نیما ـ باشه
. حوصله ي هیچکاري رو هم نـدارم ! اصال حوصله ي هیچکس رو ندارم. می خوام تنها باشم. حوصله ندارم. ـ بی خوري زنگ نزن   

  .ممکنه اصال بذارم برم مسافرت
  !نیما ـ شرکت رو چیکار می کنی؟

  !ـ اصال حوصله ي کار کردن روهم ندارم
  می خواي من برم پیش شون؟! ا اینا تنها می شن و غصه می خورننیما ـ خب تو بري مسافرت که سیم

  .خداافظ! ـ گم شو



این همه مرد تو دنیاس، همه شون اینطوري عاشق می شن؟ یعنی تا عاشق شـدن کـار و   ! نیما ـ صبر کن ببینم پسر چهارده ساله 
  !زندگی رو می ذارن کنار که چی؟ ننه باباي دختره بهشون جواب منفی داده؟

  ! اینطوریمـ من
شنیدم همونجور که عاشـق و شـیدا بـوده و همـه ش تـو      ! چون مجنون م اینطوري نبوده! نیما ـ پس از مجنونم مجنون تري واله 

بیابونا ول می گشه و گریه و زاري می کرده و خودش رو میزده، اگه احیانا خاري، چوب خشکی، بته اي، هیزمی، چیزي م گیرش                 
شنیدم، یعنی تو کتاب نظامی خوندم که طبـق  ! راهش تو اولین شهر می فروخته و کاسبی می کردهسر . می اومده جمع می کرده  

تازه بعد از چند وقتم به لیلی پیغوم می ده که فعال منتظر نباشه که کاسبی ش   ! آمار دقیق، روزي ده تا پشته هیزم فروشش بوده        
  !برو خونه تون! خوش اومدي! خوب شده

ولش کردم که هر کاري می خـواد  . ت باالي جدول و شروع کر دست تکون دادن طرف خونه ي یلدا اینااینو گفت و دوباره رف « 
خـانم  . دو سه قدم که رفتم دلم طاقت نیاورد و برگشتم و رفتم بغلش رو جدول واستادم و خونه یلـدا اینـارو نگـاه کـردم                       . بکنه

صدا رادیو انقدر بلنـد بـود کـه مـا راحـت مـی       . یو ور میرفتبزرگ تو ایوون خونه رو یه صندلی نشسته بود و داشت به یه راد             
  »! شنیدم

قربون او خال تو صورتت برم؛ یا باطري سمعک ت رو عوض کن یا صدا اون رادیو وامونده رو کم کـم  ! نیما ـ آخه فرخ لقا جون 
  ! آد جلب مون می کنه هااز بس سوت زدم االن همسایه ها زنگ میزنن کالنتري یه مامور پامور می! که صداي مارو بشنوي

  !ـ اونکه چیزي نمی شنوه
! اونم فقط مال سن وسال کم شه! نامزدمن گوشاش میشنوه فقط یه خرده کم میشنوه! نیما ـ حق نداري به نامزدمن توهین کنی آ 

شکل یه خرده بزرگتر بشه، پرده هه درسـت مـی شـه و مـ    ! هنوز پرده ي سماخ گوش در این سنین بصورت کامل شکل نگرفته        
  !سن وسال نداره طفل معصوم که! حل
  »خنده م گرفت « 

  ! بشین تا ببینی نیما خان چه کارا ازش بر می آد! حاال داري آدم میشی! ان]نیما ـ آ
  »!اینو گفت و دوال شد و چند تا سنگ ریزه از رو زمین ورداشت و پرت کرد تو ایوون یلدا اینا« 

  !ـ چیکار می کنی؟
  ! برو خونه، فردا بیا جواب بگیرتو! نیما ـ به تو چه؟

یه دفعه خانم بزرگ متوجه شد و برگشت طرف مارو نگاه کـرد و نیمـا   ! تا اومد جلوش رو بگیرم که دو سه تا دیگه پرت کرد    « 
یـه  . تند بلند شد و از پله ها اومد پایین طرف در! تا خانم بزرگ چشمش به نیما افتاد، ذوقی کرد که نگو  . براش دست تکون داد   

  »لحه بعد در خونه ي یلدا اینا وا ش و خانم بزرگ اومد بیرون و با خنده به نیما گفت 
  ـ بی حیا، چرا سنگ پرت می کنی خونه مردم؟

  !دارم» کارتون « نیما ـ 
  !داري؟» کامیون « خانم بزرگ ـ 

  !نیما ـ یه چیزي می خواستم بهتون بگم
  خانم بزرگ ـ یه چیزي می خواستی بهم بدي؟

  !هیچی بابا! کن» ول ش « اصال نیما ـ 



از وقتی شـما گفتـین کـه جنگـه، ایـن      !  این اصال کار نمی کنه که شل ش کنم یا سفت1کنم؟» شل ش « خانم بزرگ ـ چی رو  
  !انگار برنامه شو قطع کردن! رایون وامونده رو روشن کردم اما هیچی پخش نمی کنه

  !می زنه» نعره « ت گوینده ش داره از ته دل  این بدبخ1نیما ـ بابا چی چی برنامه شو قطع کردن؟
  !می زنه» اره « خانم بزرگ ـ گوینده  داره به چی 

  »نیما رادیو رو از ست خانم بزرگ گرفت و خاموش کرد و گفت « 
  !»اومدي دم در« ـ با این سر و صدا که راه انداختی، االن همه می فهم که 

  !شبی؟این وقت ! ؟»اومدي بریم ددر « خانم بزرگ ـ 
  »من داشتم از خنده می مردم که نیما سمعک خانم بزرگ رو از جیب جلیقه ش در آورد و یه نگاهی بهش کرد و گفت « 

  !نیس» وصل « ـ بابا اینکه اصال سیم ش 
  !نیس؟ مال خود ژاپونه» اصل « خانم بزرگ ـ چی چی، مارکش 

این یه چیزي می گفت، او ! حرف زدن این دو نفر باهم تماشایی بود     واقعا  ! انقدر نده م گرفته بود که رفتم لبه ي جدول نشستم          « 
  »نیما برگشت به من گفت ! یه چیز دیگه تحویلش می داد

  !ـ ببین به خاطر تو چه بدبختی ها باید بکشم
  خانم بزرگ ـ حاال چیکار داشتی برام سنگ پرت می کردي؟

  !برسونم» خبري رو به گوش تون « نیما ـ می خواستم 
  !برسونی؟» ضرري به موش مون « بزرگ ـ یه خانم 

باالخره سمعک خانم بزرگ رو برد تو خونه شونو و از تو . من داشتم اون ور از خنده می مردم، نیما این ور گریه ش گرفته بود             « 
هر بـدبختی  با . منم رفتم کمک شو سیم از تو قطع شده بود. ماشین ش یه پیچ گوشتی در آورد و اومد بیرون و سمعک رو وا کر    

  !وقتی گوشی ش رو گذاشت تو گوشش انگار وضع بهتر شد. بود وصل ش کردیم و دادیمش به خانم بزرگ 
  نیما ـ حاال بهتر شد خانم بزرگ؟

  »خانم بزرگ که یه خرده اي دیگه بهتر صداها رو میشنید گفت « 
  !ا رو ضعیف می شنفتم؟پس این وامونده خراب بود من یه خرده صداه! ـ آره مادر جون، خیلی بهتر شد

  »نیما یه نگاهی بهش کرد و گفت « 
  !بی خودي م کلی پول دادین اینو خریدین! ـ اصال گوش شما احتیاج به اي چیزا نداره

  خانم بزرگ ـ حاال بگو ببینم مینا جون چیکارم داشتی؟
اولش نمـی خواسـتم بهتـون    ! به ماها گفتنیما ـ راستش امروز که اومده بودیم خونه ي شما، عمه خانم ي چیزایی در مورد شما  

  !بگم، اما دیدم تو عالم دوستی و همسایه داري درست نیس که از شما این حرفا رو پنهون کنم
  »خانم بزرگکه حواسش جمع شده بود پرسید « 

  !ـ عمه خانم پشت سر من چی گفته به شماها؟
  !بودین» دم بخت «  ، شما یه دختر نیما ـ چیزي بدي که نمی گفت، فقط می گفت موقع توپ بستن مجلس

  !یعنی کار من بوده! بودم؟» پایتخت « خانم بزرگ ـ من تو 
  !نه پایتخت! دم بخت!! نیما ـ دم بخت



  !خودش یادش رفته زمان احمد شاه که کشف حجاب کردن، بیست ساله ش بوده! خانم بزرگ ـ خیلی بیجا کرده عمه خانم
  !دنیما ـ کشف حجاب رو که رضا شاه کر

  خانم بزرگ ـ پس دارالفنون رو کی ساخت؟
  !ساخت» امیر کبیر « نیما ـ اونو که 
رو که می دونم شبا کشکوا و تبر زین ورمی داشت و لباس درویشی می پوشید و می رفت تو شـهر  » سفیر کبیر « خانم بزرگ ـ  

  !به مردم سر می زد
  !بود خانم بزرگ» شاعباس« نیما ـ اون 

  !رو که خواجه ش کردن» ماسشاطه« خانم بزرگ ـ 
  !بود» آغا محمد خان « نیما ـ بابا اون 
یه مظفر الدین شاه داشتیم که هللا ي همـین عمـه خـانم بـود و مـی گفـتن       ! ما اصال نداشتیم که» اقا مظفر خان « خانم بزرگ ـ  

  !اینگلیزي و تو خود مسکو به دنیا اومده
پـس  ! تقویم تاریخ رو بطور خالصه و فشرده در دو خط برامون ورق زد! ع تاریخینیما ـ واقعا به به به این اطالعات جامع و وسی 

  !پایتخت انگلیس، مسکو بوده و ما این چند صد سال همه ش فکر می کردیم لندن پایتختشه
اسـی  همین میـرزا آغ ! اگه من بشینم واسه تون تعریف کنم، چیزا دارم بگم که بشنوین شاخ درمی آري! خانم بزرگ ـ آره مادر  

یکی دو سال پـیش کـه مـا خـارج     ! میرزا آغاسی که می گفتن اینگلیزي بود و شد وزیر ناصر الدین شاه، نمرده و هنوزم زنده س   
لـب  !  چـه شـعرایی مـی خونـد    ! یه قري می داد و یه رقصی می کرد که نگـو     ! بودیم؛ اومه بود اونجا و تو یه کافه آواز می خوند          

  !جوم نارنجی! دختر ابادانی! کارون
  »! من و نیما زدیم زیر خنده « 

برگرده ایران حتما می گیرن و بجرم خیانت به کشور و ملت و تحریک ناصـرالدي شـاه   . نیما ـ خیالتون راحت باشه خانم بزرگ 
  ! به قتل امیر کبیر محاکمه ش می کنن

مروز سر همین به توپ بستن مجلس بهـم  حاال بگو ببینم، خواستگاري ا! انقدر صداش قشنگه که نگو! خانم بزرگ ـ نه واله، حیفه 
  !خورد؟

این سیاوش طفل معصوم، یه کلمـه از دهـن ش در   . عمه خانم گفت اون موقع ها شما هیفده هیجده ساله تون بوده! نیما ـ نه بابا 
خیلـی م  تـازه  ! سر همین حرف، عمه خانم باهاش چپ افتـاد ! رفتو گفت به خانم بزرگ نمی آد که انقدر سن و سال داشته باشه     

شـمام  » ضـعف شـنوایی   « اگه این سیاوش با یال خانم عروسی می کرد، حتما یه کاري م می کر که ایـن یـه خـرده                       ! حیف شد 
  .درست بشه

  !برام درست بشه؟» نقش سینمایی « خانم بزرگ ـ 
  »نیما بلند گفت « 
  !تون» نقص گوش « ـ 

  !مگه چیکاره س؟! مون؟» رقص دوش « خام بزرگ ـ 
  !بابا بیچاره شدم از دست شما! می آد تمام لوله هاي اب خونه تون رو درست می کنه! ه کشهنیما ـ لول

  »خام بزرك که انگار فهمید بازم پرت و پال گفته ، آرون به نیما گفت « 



  !مرد که نباي انقدر صداش ضعیف باشه! ناسالمتی مردي. ت مینا جون یه خرده بلند حرف بزن
  »بزرگ کرد و بعد بلند گفت نیما یه نگاهی به خانم « 

  !»پزشکه « ـ خواهر این سیاوش د کتره 
  !»زرشکه« خانم بزرگ ـ خب شازده م گفت که دختره تو کار 

  »نیما سمعک خانم بزرك رو گرفت جلو دهن ش و گفت « 
  !خواهرش دکتره! ـ خانم بزرگ زرشک نه، پزشک

  !بکنه ها» ویزیتم « ، می دادم همونجا یه خانم بزرگ ـ راست می گی مینا جون؟ اگه زودتر می دونستم
شما همین فردا یـه تـک پـا همـراه یلـدا      ! ابروم جلو همسایه ها رفت! نیما ت بابا ترو خدا انقدر داد نزن بگو مینا جون مینا جون    

شه کـسی رو معاینـه   تو خونه که نمی . اونجا حسابی معاینه تون می کنه. خانم برین همین بیمارستان که یه خرده از اینجا باالتره     
  /»بیمارستان « باید حتما فردا با یلدا برین ! کر

  واسه چی؟» بهارستان « خانم بزرگ ـ با یلدا برم 
  !بیمارستان! نیما ـ بهارستان نه

  »دوباره به خانم بزرگ گفت . خود نیما م خنده ش گرفته بود! داشتم از خنده می مردم« 
یلـدا  . امروز خیلی از دست عمه خانم ناراحت شـدن       ! اگه تنها بري معاینه تون نمی کنه ها       . نـ یادتون نره، حتما با یلدا خانم بری       

  .خانم باشه باهاتون، دیگه نرااحتی شون کم می شه
  ! به من می گه به مجلس توپ کردم1حاال بذار یه عمه خانمی بسازم که نگو. خانم بزرگ ـ باشه مادرجون

  !نیما ـ فردا یادتون نره
  !تقی که صدا بیاد من می شنفم. تو ام هر وقت کارم داشتی یه ریگ بنداز تو ایوون! ـ باشه مینا  جونخانم بزرگ 

  »رفتم جلو نیما و گفتم ! نیما همونجور مات بهش نگاه می کرد. اینو گفت و خداحافظی کرد و رفت« 
  !سوار کردي» کلکی « ـ دستت درد نکنه، چه 

  ! کی کچل سوار کردم؟ من هر کی رو که سوار کردم مثل یه تیکه ماه بودهمن! سوار کردم؟» کچلی « نیما ـ چه 
  »دو تایی زدیم زیر خنده « 

  !بجون تو دو روز باهاش نشست و برخاست کنم، یا دیوونه می شم یا کر! نیما ـ مرض خانم بزرگ بهم سرایت کرده
گویا شیوا زنگ زده بـود و ازش خـواهش   . رده بودیم اونجااز همون هتلی بود که شیوا رو ب. تو همین موقع موبایل نیما زنگ زد      « 

  »وقتی تلفن رو قطع کرد، به من گفت . کرده بود که به من بگه باهاش تماس بگیرم
  !اینا یه کاري دستت می دن آ! ـ سیاوش زنگ نزنی بهش ها

  .باید باهاش تماس بگیرم. ـ نه، حتما یه کار مهمی باهام داره
اصال امشب بیا بریم خونه ي ! تو این ایدز وامونده رو شوخی گرفتی. راري چیزي باهات بذاره قبول نکننیما ـ پس اگه خواست ق 

  .بیا بریم. ترو نمیشه یه دقیقه ول ت کرد. از همونحا زنگ بزن. ما
ایی آورد و مـن   نیما رفـت دو تـا چـ       . رفتیم تو اتاقش، طبقه ي باال     . پدر و مادرش خواب بودن    . دوتایی رفتیم خونه ي نیما اینا     « 

  ». شماره ي موبایل شیوا رو گرفتم 
  .ـ الو، شیوا خانم



  شیوا ـ سالم سیاوش خان، چطورین؟
  .ـ ممنون

  شیوا ـ نیما خان چطورن؟
  .ـ اونم خوبه

  .رفتارم خیلی بد بود. باید از هر دوتون عذرخواهی کنم. شیوا ت ممنون که زنگ زدید
  ـ مهم نیس، چی کارم داشتین؟

قطـع کـن   . شماره ي خونه مونه. این شماره رو یادداشت کن. خیلی دلم گرفته. واستم باهاتون یه خرده درد دل کنمشیوا ـ می خ 
  .پول تلفن ت زیاد میشه. به این یکی زنگ بزن

  .فعال شماره ي منو یادداشت کنین که اگه کاري  داشتین زنگ بزنین. ـ مهم نیس
  »شماره رو نوشت و گفت « 

  .ه این یکی شماره زنگ بزنینـ حاال قطع کنین ب
  «نیمام تلفن رو زد رو ایفون که اونم صدا رو بشنوه . تلفن رو قطع کردم و اون یکی شماره رو گرفتم« 

  !شیوا ـ کاري ندارین که؟
  .بگو، حرف بزن. ـ نه راحت باش

  شیوا ـ نیما خان کجان؟
  .داره حرفاتو گوش می ده. ـ همین جا

  .شیوا ـ سالم نیما خان
  چطورین شما؟.  ـ سالم از بنده سنیما

  !شمارش معکوس! شیوا ـ هنوز زنده
  !شنیدم که همین روزا داروي این وامونده رو کشف می کنن. نیما ـ نه بابا، به دلتو بد نیارین
  شیوا ـ دلگرمی بهم می دین؟

  »هیچکوم حرفی نزدیم « 
  می فهمین یعنی چی؟. شیوا ـ ببینین، امید تو ما مرده

  .ا چیه؟ آدم باید همیشه امیدوار باشهـ این حرف
  می دونین کسی که امید نداره یعنی چی؟. شیوا ـ جوابمو ندادین

  »بازم هر دو ساکت شدیم « 
  !یکی از خصوصیات امید، ترسه! یعنی دیگه از هیچی نمی ترسه! شیوا ـ یعنی دیگه هیچی براش فرق نداره

  نیما ـ ترس از چی؟
بطور مثال بگم، چرا اکثر آدما کـار خـالف نمـی    . امید تو زندگیش هس، ترس م تو زندگیش هسآدمی که ! شیوا ـ از همه چی 

چون این ایمد تو دل شـون  . کنن؟ چون امید دارن که مثال می تونن از راه درست، بعد از چند سال وضع زندگی شون خوب بشه  
! تمام امیدها و آرزوهاشـون نقـش بـر آب شـه      هی، پس دست به کار خالف می زنن چون  می ترسن که یه دفعه گیر بیفتن و                   



دیگـه از  ! واي از اون روزي که امید آدما قطع بشه! یعنی تا زمانی که امید تو دلت هی، ترس م باهاشه    ! همینجوري بگیر برو جلو   
  .مثل من! هیچی نمی ترسن

  نیما ـ یعنی شما از هیچی نمی تري؟
   همینجوریش دارم می میرم، دیگه چی می تونه منو بترسونه؟منکه! خونه ي آخر هر چیزي مردنه دیگه. شیوا ـ نه

  »هیچکدوم چیزي نگفتیم « 
  . هر لحظه ممکنه با یه انفجار همه چیز تموم بشه. شیوا ـ ماها مثال بمب شدیم

  !ـ یعنی چی؟
 یه نفرم قبول نمـی  تا چند وقت پیش که حتی! شیوا ـ این بیماري مثل یه بمب ساعتی می مونه که انفجارش ذره ذره و کم کمه 

ولی حاال دیگه گند کار در اومد و مجبورن اعتراف کـنن کـه تـو    ! اصال صداشو در نمی اوردن! کرد که این مرض تو ایرانم اومده   
  !اگه زودتر یه فکري نکنن و مسئله رو جدي نگیرن، خدا می دونه چه مصیبتی به پا می شه. ایران م هس

  !کی از کسایی نیستی که باعث اشاعه ي این مرض شدي؟مگه تو خودت ی! ـ جلو چی رو بگیرن؟
فکر نمـی  ! منم به خیال خودم داشتم از اونا انتقام می گرفتم! اگه من اینکارو کردم، یکی دیگه باعثش شد! شیوا ـ زخم زبون نزن 

 هام به کارم ادامه مـی  اگه اون شب تو پارك به شماها برنمی خوردم،شیاد حاال حاال! کردم که دارم چه بالیی سر مردم می آرم     
  !کینه و نفرت چشمامو کور کرده بود. دادم

پاداش کار اون شب شما، یکـی بـین کـه    . می دونین؟ همونطوري که کار بد بی مکافات نمی مونه، کار خوبم بی پاداش نمی مونه 
گه دنیاي دیگـه اي بعـد از ایـن    ا. یکی دیگه ش اینکه باعث شدین که هم من و هم گیتا دست از این کار ورداریم                ! االن سالمین 

  !می دونین ماهر روز چهار پنج نفر رو مبتال می کردیم. دنیا باشه، حتما یه ثواب بزرگ پاتون نوشته شده
چهار پنج نفر؟ حتما اونایی م که مبتال می شدن همینجوري هر روز چن نفر رو مبتال مـی کـردن و اوام هـر روز              ...!! ـ نیماـ واي    
  !ا بدادمون برسهخد.!! چند نفر رو

نهایتـا  . معموال مردایی که به این مرض مبتال می ش، مثل ما نمی تون این بیماري رو اشاعه بـدن . شیوا ـ نه، اینطوري هام نیس 
  !اگه زن داشته باشن، زن شون ازشون می گیره

  !اون زن و بچه ي بدبخت چه گناهی کردن؟! ـ بچه هاشون چی؟
  !مثل من! ن رو می خورنشیوا ـ اونام پوب هرزه گی پدرشو

  ـ چی شد که تو مبتال شدي؟
  .شیوا ـ داستنش درازه

  .ـ بگو دلم می خواد بدونم
  شیوا ـ به چه دردت می خوره؟

  .نیما ـ می خواد کتابش کنه
  !شیوا ـ راست می گن نیما خان؟

  مگه براي تو فرقی می کنه؟. ت شاید
  !م و بدبخت بخونن و عقل بیاد تو کله شون و گول آدماي کثافت رو نخورنشاید یه عده دختر معصو. شیوا ـ نه، اتفاقا بدم نیس

  ـ اصال این ایدز چی هس؟ چه جوري یه دفعه پیداش شد؟



بعضی هام مـی گـن اصـال    ! می گن از رابطه ي جنسی انسان و میمون بوده. شیوا ـ بعضی ها می گن اولین بار تو آفریقا دیده شد 
  !ر صورت شروع ش ار هم جنس بازي مردها بودهدر ه. این بیماري بین میمون اس

من دیدم هر وقت می رم این باغ وحش پارك ارم، یه میمونی هس که تا منو می بینه، اشاره می کنه بیا تـو  ! نیما ـ اي دل غافل 
  !نگو پدر سگ همجنس بازه! قفس ها

  »همه زدیم زیر خنده « 
هر دفعه م منو می دید، اشـاره مـی   ! یده ي دست نخورده قایم می کنهنیما ـ پدر سوخته گوشه ي قفس شم همیشه و تا موز رس 

  !!هر کدوم این هوا! »چیکیتا « ! چه موزایی م بود! کرد که بیا تو قفس بهت موز بدم
  »با دست یه چیز نیم متري رو نشون داد و گفت « 

نگـو دام بـوده و خیـاالتی    ! ن تعارف مـی کنـه  ـ من همیشه فکري بودم که این زبون بسته چرا این موزا رو نمی خوره و هی به م 
  !من فکر می کردم میمون انساندوسته! واسه من داشته

  »دوباره خندیدیم « 
  کیه؟! نیما ـ شیوا خانم اون ور صداي خنده ي یکی دیگه م می آد

  .اونم داره گوش می ره. تلفن رو زدم رو آیفون. االن اومد. شیوا ـ گیتاس
  وره؟گیتا ـ سالم ، حالتون چط

  »باهاش سالم و احوالپرسی کردیم و نیما گفت « 
اینـو  سـاختن کـه    ! البته می دونم باور نمی کنین اما این ایدز یه بیماریه ساختگی یه. ـ حاال از شوخی گذشته، بذارین براتون بگم    

یه کـشوري بیـاد خبـر دار بـشه،     تا ! بی سرو صدا آدما رو از بین می بره! اثرش از بمب اتم بدتره ! بیفته بین این جهان سومی ها     
  .نه! حاال حساب کن کشوري که جوون هاش ایدزي ن، دیگه اصال فکر پیشرفتم می کنه؟! نصفه جمعیتش مبتال شدن

چند وقت پیش شنیدم یه زنبوري تو یکی از این کشوراي پیشرفته پرورش       ! سال جنگی اما بی سر و صدا      ! اینا همه یه نوع سالحه    
آخه شما فکر کنین، مگه میشه یـه زنبـور از   ! بعدشم گفتن که این زنبوره ا آزمایشگاه فرار کرده! یاه یا مرگ دادن به نام زنبور س    

می کن یه نیش به هـر  ! عین فیلماي سینمایی! حتما یه هم دست داشته که فرارس ش داده   ! آزمایشگاه به اون بزرگی فرار کنه؟     
حاال چنـد سـال دیگـه زاد و ولـد مـی کنـه و          ! تو جنگل ها آفریقا   ! رده؟ آفریقا حاال کجا فرار ک   ! کی بزنه، یه دقیقه بعد می میره      

اونوقت می افتن به جون آفریقایی هاي بدبخت و هی نیش شون می زنن که چی؟ که جمعیت               ! جمعیت شون میشه یه میلیون تا     
  !حاال خدایی که ایرنیا پادزهر رو ساختن! شون کم بشه دیگه

  !س؟خب، پادزهرش چی ه! ـ ایران؟
حاال خدا کنه بین این زنبورا همجـنس بـاز   " سیر سرکه، سیر سرکه، سیرسرکه، "نیما ـ هیچی یه گوشه واستا و هی تند تند بگو  

  !پیدا نشه و گرنه طرف ایدزم می گیره
  !ـ دیگه چه فرقی می کنه؟ اونکه به دقیقه بعد می میره، چه حاال ایدز بگیره چه نگیره

یه آدم که می رسه شـروع مـی کنـه    ! گوشتخواره. ورچه پرورش دادن به نام مورچه ي سرخ یا قرمزیه م! نیما ـ حاال گوش کن 
  !گاز گرفتن و خوردن گوشت آدم

  !خب آدم با انگشت له ش می کنه! ـ اونکه مهم نیس



تازه اینکـه  !  سر یه نفراما اینا دسته جمعی زندگی می کنن و یه دفعه ده هزار تاشون میریزن! اگه یه دونه باشه بعله! نیما ـ بعله 
  !چیزي نیس یه پشه پرورش دادن که با سرعت مافوق صوت پرواز می کنه

  !حاال گیرم یه پشه با سرعت مافوق صوتم پرواز کرد، چه فرقی براشون داره؟! ـ دیگه چرت و پرت نگو
! نه و نیمذاره یه چرت آدم بخوابـه خب شبا می آد باال سر آدم و هی دیوار صورت رو می شکو! نیما ـ یعنی چی چه فرقی داره؟ 

تـا شـب   ! یه مگس پرورش دادن عاشق برنامـه ي تلویزیونـه  ! تازه صبح باید بلند شی، عمله بنا صدا کنه دیوارا رو دوباره بسازن  
  !آدم سرشو می ذاره زمین بخوابه، می آد و میره سر تلویزیون و روشن ش می کنه و اخبار رو نگاه می کنه

  .یماـ دیگه لوس نشو ن
  !راحت، بیخیال، خوشبخت. شیوا ـ خوش بحالتون

  »من و نیما ساکت شدیم که دوباره گفت « 
حاال حاال ها باید زنـدگی  . یه زندگی دراز جلو تونه. بخندین و از زندگی لذت ببرین و دنبال کثافتکاري م نگردین      . ـ حق م دارین   

زوش یه دختر چهی؟ اینه که یه مرد خوب پیدا بـشه و باهـاش ازدواج     می دونین باالترین ار   ! کنین، ازدواج کنین، بچه دار بشین     
بهشون برسم، بـزرگ شـون کـنم،        ! دختر، پسر . بعدش دلم می خواست بچه دار بشم      . یعنی بزرگترین آرزوي منکه این بود     . کنه

  ولی حاال چی؟! بذارم درس بخونن، دانشگاه برن و واسه خوشون آدمی بشن
  ی نمی تونی بچه داري بشی؟ـ مگه اگه االن ازدواج کن

  »شیوا هیچی نگفت که نیما آروم به من گفت « 
  !کسایی که به این مرض مبتال می شن، بچه شونم این بیماري و می گیره! ـ چرا مزخرف می گی؟

  .من نارت نمی شم. بلند بگین. شیوا ـ آروم حرف نزنین نیما خان
  !ه نبوداصال حواسم به این واموند! ـ شیوا معذرت می خوام

  .شیوا ـ ناراحت نشو، تقصیر تو که نبوده
تو یه جامعه وقتی یه نفر سقوط مـی کنـه، مـسبب    ! ـ وقتی تو یه جامعه، تی یه نفر دچار مشکل می شه، تمام اون جامعه مقصرن 

دیگـران بوجـود   وقتی هر کدوم از ما خیلی بی خیال و بی تفاوت از کنار درد ها و رنج هایی کـه بـراي   . ش فرد فر اون جامعه ن   
  !اومده، رد می شیم، ماهام مسئولیم

  .کسی م نبوده که بهم بفهمونه. یعنی هیچی رو نفهمیدم. منکه نمی دونم. شیوا ـ شاید همینطوره که تو می گی
یعنی وقتی یه پسر بی همه چیز داشـت شـما رو گـول مـی زد، شـما متوجـه       ! یعنی چی؟! نیما ـ اینو دیگه قبول ندارم شیوا خانم 

  !بودین که دارین کار بدي می کنین؟ن
  !اما تو همون لحظه تو حالی بودم که نفهمیدمف یا دلم نمی خواست بفهمم. شیوا ـ چرا، می فهمیدم

  !ـ من متوجه نمی شم شیوا چی می گش
 تو حالی نبودم کـه  یعنی! شیوا ـ یعنی در اون لحظه، با اینکه می دونستم دارم اشتباه می کنم اما به اشتباه بودنش فکر نمی کردم 

  .بعدشم بر می گرده به زندگی و موقیعت آدم. فکر کنم
  .ـ بازم نمی فهمم

براي یه اشتباه یه سقوطه، یه فساد، یه هرزه گی، خیلی چیـزا بایـد   ! شیوا ت ببین سیاوش خان، فقط همون لحظه ي تنها که نیس   
  !ه گی کشیده بشهآماده بشه تا یه نفر اشتباه کنه یا سقوط کنه یا به فساد و هرز



  .اینارو می گی که خودتو تبرئه کنی. ـ من اینا رو قبول ندارم
یه عمر همه کاري می کنن و تا پـا بـه سـن    ! داري واسه اینا اداي پدربزرگ ها رو در می آري؟! نیما ـ به درك که قبول نداري 

  !گذاشتن می شن عابد و زاهد
  .ه داره یه خطایی می کنهف اولین نفر خودشه که می فهمهـ من اداي پدربزرگ ها رو در نمی آرم ولی آدم ک

حاال این حمایت می تونه از طرف خونواده و پدر و مادر باشـه یـا از   . اما براتی اینکه خطا نکنه احتیاج به حمایت داره. نیما ـ آره 
س و کارشناس می شینن یه جـا و  این همه دکتر و مهند! طرف یه دوست یا یه معلم یا یه کتاب یا یه پلیس یا یه بقال سرکوچه     

! بیست سال بعد گندش در می ارد که طرح موفقیـت آمیـز نبـوده          . یه طرحی رو با تحقیق و پژوهش و کارشناسی اجرا می کنن           
هیچکدوم عین خیـال شـون نـیس    ! اون طرح م بیست سال بعد گندش در می آد. دوباره می شینن یه طرح دیگه پیاده می کنن       

  !یکی م نیس که یخه شونو بگیره و ازشون جواب بخواد!  پیاده شدن یه طرح غلط، چند نفر قربانی شدنکه تو این بیست سال
چند بار تا حاال تو زندگی تا مرز یه اشتباهی پیش رفتی و برگشتی؟ چاخان نکن که شاهد زنـده، حـی   ! همین خودتو سیاوش خان 
نی اما با حمایت فکري اطرافیانـت، نکـردي؟ آخـرین بـار همـین      چند بار خواستی کار اشتباهی رو بک     ! و حاضر جلو روت نشسته    

  یادته؟ اگه من نبودم داشتی چیکار می کردي؟. پارسال بود
  »یه خرده فکر کردم و گفتم « 

  .شاید خود منم اگه کسی رو نداشتم از االن شیوا اینا وضع م بدتر بود. ـ درسته
  . لحظه ي یک اشتباه کمکم می کردشیوا ـ کاشکی منم یکی مثل نیما خان رو اشتم که در

همون پـدر و  ! همه مون یه جاهایی پامون لغزیده! ماها نباید به همدیگه سرکوفت بزنیم. نیما ـ منم خیلی وقتا تا مرز سوقط رفتم 
ا یه کسی یـا  اما اونایی که از این مهلکه جون سالم به در بردن، حتم! مادرامونم یه وقاتی جوون بودن و یه جاهایی رو اشتباه رفتن        

مـن  ! مثل ایمان به خدا، پدر خوب، مادر خوب، برادر خوب، دوست خوب، معلم خوب   . یه چیزي رو داشتن که کمک شون کرده       
دروازه هاي دنیاي شگفتی هـا رو       ! دستمو گرفتن و بردنم به سرزمین عجایب      ! خودم چقدر با این معلم هامون رفتیم دنبال تجربه        

  ! خوب خوب بهم نشون دادنبرام وا کردن و خیلی چیزاي 
  !هیچکس م نه، معلم! ـ گم شو

بقیـه ي زنـگ رو خـارج از کتـاب     . نیما ـ باور نمی کنی؟ یه دبیر داشتیم که فقط نیم ساعت از تو کتاب بهمون درس مـی داد   
سـوال مـون   بجون تو سیاوش هر چیزي رو که نمی تونستیم از کسی بپرسیم، اون برامـون مـی گفـت و بـه               ! باهامو کار می کرد   

  !جواب درست می داد
  !ـ دبیرتون؟
هم آگاه مون می کرد، هم باهامون رابطه ي نزدیک و دوسـتانه بـر قـرار مـی کـرد، هـم       ! چه کسی م بهتر از اون؟. نیما  ـ آره  

  !راهنمامون بود، هم حمایت مون می کرد و هم درش رو از همه درسها بهتر یاد می گرفتیم
  ! موقع بدون واسطه نمی تونستم حتی یه کلمه با پدرم درددل کنممنکه هیچ! شیوا ـ خوش بالتون

  مادرت واسطه ي حرف زدن تون بود؟! ـ با واسطه؟
  !یه کمربند چرمی با یخ قالب اهنی بزرگ! شیوا ـ نخیر

  »یه لحظه منو نیما ساکت شدیم که بعد نیما آروم پرسید « 
  ـ پدرتون با کمربند شما رو می زد؟



  !شیوا ـ شدید
  !را؟ـ چ

  !یوا ـ با عقل خودش فکر می کرد بهتر تربیت می شم
  !ـ مادرت چی؟

اکثرا براي اینکه وقتی بابام خونه سریال اون خونه نباشه، با دوسـتاش و خـواهرش مـی    . البته اگه خونه بو. شیویا تاونم جور دیگه   
  .رفتن جلسه یا خرید یا یه جاي دیگه

   می رفت بیرون؟نیما ـ چرا وقتی پدرتون خونه بود مادرتون
 بخاطر عرق خوري بابام ما باید روزي سه چهار ساعت ظرفـا رو  1چی بگم براتون؟! شیوا ـ مادرم مذهبی بود اما بابام عرق خور 

با شیشه آب می خورد، قاشق دهنی ش رو می زد تو ماسـت، مـثال تـو    . عرق می خورد و می رفت سر یخچال      ! آب می کشیدیم  
این بود که آخـري  ! هر چی مامانم بهش می گفت، بدتر لج می کرد! خونه محشر کبري بپا می شه  خورشت، اون وقت بود که تو       

  !ها اصال همدیگرو نمی دیدن
از اول تعریف کنین ببینم جریان از چـه  . یکی یکی بگین که بفهمم چی به چیه! داستان شلوغ و پلوغ شد! نیما ـ صبر کنین ببینم 

  .قراره
 از دعواهاي مامانم و بابام؟ از قهر کردناشون؟ از کتک هایی که از بابام می خـوردم؟ از خونـه ي   شیوا ـ از کجاش تعریف کنم؟ 

  اجاره اي که یه دقیقه توش ارامش نبود؟ از کجاش بگم؟
اما یکی به خودش زحمت نمی ده که یه خرده فکر کنـه        ! همه تا یه دختر خراب رو می بینن می گن فالن فالن شده فاحشه س              

اگه مـن خـراب شـدم، مـن     . اینطوري نبوده! نه! یا این دختر یه روز از خواب بلند شده و راه افتاده رفته فاحشه شده؟    ببینه که آ  
من قبـول دارم کـه اشـتباه    ! جامعه باي خودشو نگاه کنه ببینه چه علتی توش بوده که من شدم معلولش! پرورده ي این جامعه م  

 دیگه از این مرض وامونده بدتر چی می خواي؟ اما می خوام بگم کساي دیگـه                .چوب شم خوردم  ! من خاطی، من خالفکار   . کردم
  !فقط منو نگاه نکنین بابا. م مقصر بودن

من و نیما همدیگرو ! هر دو داشتن گریه می کردن     . صداي گریه ي گیتا رو هم شنیدیم      . اینو گفت و شروع کرد به گریه کردن       « 
  »شدن و شیوا گفت کمی بعد آروم . نگاه کردیم و هیچی نگفتیم

یه راهنمـام مـی   ! ـ یه دختر سیزده چهارده ساله که دور و ورش هزار تا چاه و گرداب و بالسف یه پشت و پناهم می خواد آخه            
  !یه خونه ي امن و آرومم می خواد آخه! خواد آخه

می کنه اولین پسري که بهـش  اول شم که خبر نداره آخرش چیه همه ش فکر ! قتی اینا نبود خب به فساد کشیده می شه دیگه     .
یه خرده با هم هستن و اخالق همدیگرو کـه فهمیـدن، پـسره    . دیگه خوشبخت شده. دیگه تمومه» دوستت دارم « رسید و گفت  

اون موقع که به اولین پسر برخورد، فکرشم نمی کنه که آخـر و عـاقبتش           ! ننه باباشو می فرسته خواستگاري و می شه زن طرف         
  !دخترایی رو می گم که من بعضی هاشونو می شناختم! اممکنه بشه االن م

نیما ـ یعنی اون دختر فکر نمی کنه که یه پسر هیچوقت خواستگاریه یه دختر سیزده چهارده ساله نمی آد؟ خود پسره مگه چند  
ال که یـارو مـدرك   آخه یه پسر هیفد ساله زن می تونه بگیره؟ اونم تو این اوضاع و احو          ! ساله ش بوده؟ فوق فوقش هیفده سال      

  !لیسانسش دست شه و داره تو خیابونا ول می گرده



اگه قرار باشه که یه دختر سیزده چهار ده ساله اینجوري خوب فکر کنه که دیگه سیزده چهارده ! شیوا ـ نه این فکرا رو نمی کنه 
ایـن  ! ون بتونه درسـت فکـر کنـه   این سنی نیس که جو. دختر و پسر تو این سن و سال شرایط فکري خودشونو دارن         ! ساله نیس 

! تو این سن و ساله که به دورابت بلوغ می رسه و تو ذهن و وجودش انقالب بپـا مـی شـه   . موقع س که احتیاج به راهنمایی داره  
بابـا  ! این موقع س که فکر می کنه می تونه هر کاري بکنه و تمام کار ها و فکراشم درسته! این موقع س که مثل آتیش می مونه      

کشوري مثل کشور ما که همه ش توش تاخت و تاز و جنگ بوده و یه وقت اسکندر فـتح ش کـرده و یـه           ! گ ها فرق داره   فرهن
یه سري چیزا از ایـران باسـتان و زرتـشت داریـم، یـه سـري از       ! وقت عرب ها و یه وقت مغول، دیگه فرهنگ خودشو نداره که   

یه سري اومدن از غرب الگوهاس ناقص گرفتن و به خورد ما        ! مغول داریم یونانی ها داریم، یه سري از اعراب داریم، یه سري از            
تا همین چنـد سـال پـیش    ! از یه طرف بریدیم و به اون یکی طرف نرسیدیم ! اینا چه جوري می شه؟ می شه همین دیگه     ! دادن

ار گوش مـی دادن بـال سرشـون    چند نفر بخاطر بخاطر اینکه ویدئو داشتن جریمه شدن؟ چند نفر بخاطر اینکه مثال تو ماشین نو          
جواب اون بالها که تا همین چند سال پیش سر اون بـدبختی اومـد کـه    ! اومد؟ حاال هم ویدیو آزاد شده و هم نوار و هم خواننده 

  مثال یه نوار گوش کرده بود رو کی می ده؟
ون گذاشتن و جمع ش کردن؟ حاالم  کی واردش کرد تو ایران؟ بعد چی شد که وقتی همه خریدن، یه قان             ! همین جریان ماهواره    

جلـو اونـو هـم کـه بگیـرن،      ! که قربونش برم تو هر خونه که نگاه می کنی، یه حصیر کشیدن جلو بالکن شونو و ماهواره گذاشتن                
تا همین چند سال پیش فیلمهایی که می ساختن چی بود؟ حاال چی شده؟ تلویزیـون چـی         .! چیزا توش هس که نگ    ! اینترنت هی 
! هـر کـی یـه دسـتوري مـی ده     . شدیم کالف سردرگم! د؟ حاال چی نشون می ده؟ رقص م برامون پخش کردن که    نشون می دا  

اونایی که یه خونواده ي حسابی داشـتن جـو سـالم بـدر بـردن و      ! بیچاره اون نسلی که این وسط چوب ضد و نقیض ها رو خورد         
! گیج و منـگ دور خومـون مـی گـردیم    ! همه مون مات یم! فشدیم نسل بال تکلی! بدبخت کسایی مثل ما که به این روز افتادیم 

از ! اصال رو حرفاشون نمی شه حـساب کـرد  . دو تا سوال ازشون بپرسین   . شماها برین با چند تا از آدماي این نسل صحبت کنین          
این یعنـی چـی؟   ! یه طرف می گه تمام بدبختی هامون زیر سر ابر قدرت هاي، از یه طرف دربدر دنبال ویزاي  آمریکا می گرده       

  !یعنی ثبات نداشتن. یعنی دل زبو آدم یکی نبودن
می شه مسائل رو شـکافت و  . رو هر کدوم از این مسائل می شه ساعت ها بحث کرد. ـ البته به این سادگی هام نیس که می گی  

  !باید به عمق و ریشه پرداخت. در مورد هر چی که نمی شه سطحی فکر کرد و یه چیزي گفت. واردش شد
  !یعنی در دهن تونو! نیما ـ می شه سیاوش خان شما نیم ساعت در اونجاتونو بذارین و حرف نزنین؟

  !ـ بی تربیت
شما که تحصیل کرده اي به ما بیسوادا بگو ببینم کجاي حرفاي من غلطه؟ بگـو ماهـام   ! شیوا ـ خب سیاوش خان بحث کن ببینم 

. ساتی مو نشستن و جلسه تشکیل دادن و طرح ریزي کردن و برنامه نوشـتن     این همه کارشناسا و تحصیلکرده هاو ا      ! بفهمیم دیگه 
  !آخرش چی؟ این سرنوشت منه، این سرنوشت گیتا و این سرنوشت پروانه

  ه اینا چه ربطی به چیزاي دیگه داره؟[ـ آ
شد خودش پـشیمون  بعد حالش که خوب . این پسره هر چند وقت عادت شه که پرت و پال بگه. نیما ـ شما ببخشین شیوا خانم 

  .شما خواهش می کنم ادامه بدین که کالم تونم مثل اسم تون شیوا و رسا و بلیغه! می شه و می آد ازتون عذرخواهی می کنه
  »برگشتم به نیما چپ چپ نگاه کردم که بهم اشاره کرد حرف نزنم و خودش گفت . شیوا و گیتا خندیدن« 

  .شاید بشه فهمید که کجاهاش اشتباه بوده. ونو تعریف کنینـ میشه شیوا خانم، قشنگ از اول زدگی خودت



  »یه خرده سکوت بر قرار شد که بعدش شیوا گفت « 
تصمیمات غلط . خیلی چیزا دست به دست هم داده تا یه اشتباه بزرگ پی ریزي بشه! آخه یکی دوتا نبوده   . ـ نمی تونم دقیقا بگم    

می ونـین، یـه وقتـی    !  نسلی که بخاطر بعضی از مسالئل بین ش خیلی فاصله بوه   فاصله ي دونسل، اونم دو    . رفتار هاي نامناسب  . 
اون وقـت یـه   ! اما یه وقتی زمان پیش می ره اما آدما باهاش پـیش نمـی رن  . زمان داره پیش میره و همه م باهاش یش می رن    

ته که تو این سرعت خیلی هـا مـی   اون وق. بعد می خوان بحالت دوئین بهش برسن! موقع یادشون می افته که خیلی عقب موندن    
  !مثل ماها! خورن زمین

  ـ متوجه نمی شم چی می گی؟
مـردم تـو ایـن ده    . نه ماشینی وارد بشه، نه دستگاهی و نه چیـزي .شیوا ـ مثال گمرك یه کشور رو ده پونزده سال جلوشو بگیرن 

بعـدش یـه دفعـه    . و یه جوري مـی سـازن      پونزده سال با همون ماشین و تلویزیون و ضبط صوت قدیمی خودشون کار می کنن                
با دیدن وسائل تازه و مدرن و پیـشرفته، تـازه مـی         ! اصال مردم جا می خورن    . گمرك درش وا بشه و ورود این وسایل آزاد بشه         

اون وقت همه شروع می کنن با قرض و قوله و کالهبرداري و هزار تا کـار دیگـه،   ! فهمن که تو این چند ساله چقدر عقب موندن     
چند نفر این وسط کـاله سرشـون   ! خب حساب کنین چه خر تو خري می شه.  جور کنن که این چیزاي جدید رو بست بیارن   پول

! پند نفر بخاطر اینکه نتونستن قرض ها شونو بدن مـی افـتن زنـدان؟   ! پول چند نفر خورده شده تا یه عده پول در بیارن؟      ! رفته؟
  !حکایت نسل ماهام همینه! وسط ببین چند تا زمین می خورنحاال این ! یعنی همه شروع می کنن به دوئیدن

یارو رو می آرن به عنوان کارشناس یه سوال شاده ازش می کنن که مـثال  ! نیما ـ واقعا آفرین به این توضیح ساده و تشریح زیبا  
خیر سوال کـردن مـی   طرف دو ساعت و نیم حرف می زنه، آخرشم یه کلمه آدم حالی ش نمی شه واز      . چرا فالنی چیز همچینه   

حـاال  ! اما این شیوا خانم چهار تا جمله گفت و یکی از بزرگترین معضالت کشور رو بـا زبـون سـاده و شـیوا تـشریح کـرد            ! گذره
سیاوش خان شما هی برو درس بخون و وقتت رو تلف کن، آخرش یه آفتابه می سازي که یا لولـه ش کجـه و درسـت نـشونه                      

اخه و تا آدم ابش می که و می رسونه خودشو به دستشویی ، نـصف آبـش رفتـه و شستـشو                 گیري نمی کنه و یا سه جاش سور       
  .نیمه کاره می مونه وادم با اونجاي شسته می آد بیرون

یعنی وقتی به زندگیم نگاه می کنم، بدبختی هامو تو این اشـکاالت مـی   . شیوا ـ من به زبون خودم حرف می زنم و با فکر خودك 
بقیه ش رو اونایی که کارشون ! یعنی من این مشکالت رو می بینم و با همینا دست به گریبان می شم              ! مهمهبینم و همین م برام      

  !اینه باي بشناسن
  نیما ـ حاال نمی خواین برامون سرگذشت تون رو تعریف کنین؟

  .شب بخیر. سر کارفعال بگیرین بخوابین که فردا باید برین . باشه یه شب دیگه. شیوا ـ امشب که دیگه خیلی حرف زدم
  !شب بخیر نسل مکافات! نیما ـ شب بخیر نسل مصیبت

  ». زدم تو پهلوش که شیوا و گیتا تلفن رو قطع کردن« 
  ـ اینا چی بود که آخرش بهشون گفتی؟

یی کـه  اون بدبختا! اما پول ازمون محافظت کرد. یه خرده شم سرما اومد. هر چی بال بود سر اینا اومد! نیما ـ نسل مصیبت دیگه 
  .خوردن زمین» دو « بی پول بودن، بقول شیوا، تو مسابقه 
  .ـ نه، اینطوري م که می گفت نیس



! نیما ـ بلند شو بگیر بخواب و شعار نده که اگه تو ام جاي اینا بودي االن جاي ایدز هزار تـا کوفـت و ممـرض دیگـه م داشـتی      
  !ی کنننشستی باد دل ت رو خالی م! بلندشو کاسه کوزه ت رو جمع کن

  !ـ بیتربیت
  .پاشو بگیرد بخواب که دارم از حال می رم! تا چشم وا کردي همه چی برات مهیا بوه حاال واسه مردم شعار می دي! نیما ـ واله

  ». بلند شدیم و کارامونو کردیم و گرفتیم خوابیدیم « 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل پنجم
  
  

ند شدم و نیما بهم حوله داد و یه دوش گرفتم و دو تایی رفتیم تو بالکن اتاق نیما و             بل.  بود که نیما بیدارم کرد     7صبح ساعت    « 
نیما داشت می رفت کـه در حیـاط رو وا کنـه    . صبحونه اي رو که زینت خانم برامون چیده بود خوردیم و با نیما رفتیم تو حیاط         

  »! که یه دفعه واستاد
  ـ چرا در رو وا نمیکنی؟

  !!نیما ـ هیس
  »و چسبوند به در گوشش ر« 

  !ـ چی شده؟
  !نیما ـ گوش کن

  »صداي خانم بزرگ می اومد « 
  !نیما ـ بیا بریم باال از تو اتاق من ببینیم چه خبره

خانم بزرگ و یلدا اومده بودن پشت در خونه ي نیمـا  . دوتایی برگشتیم تو اتاق نیما و از پشت پنجره ش بیرون رو نگاه کردیم          « 
رو وا کرد که صدا رو بهتر بشنویم، هر چند که هم خام بزرگ بلند بلند حرف می زد هم یلدا، بخاطر سنگینی                  نیما در بالکن    ! اینا

  »! انگار دنیا رو بهم دادن تا یلدا رو دیدم! گوش خانم بزرگ بحالت فریاد حرف می زد
  نمی زنین؟» زنگ « یلدا ـ خانم بزرگ چرا 

  !  کن یه دقیقهصبر! می زنم مادر» سنگ « خانم بزرگ ـ االن 
  !یلدا ـ سنگ نه، زنگ

  »خانم بزرگ خم شد که از رو زمین سنگ ور داره که یلدا دستش رو گرفت و گفت « 
  !ـ چیکار می کنین خانم جون؟

  !با سنگ همدیگرو خبر می کنیم! خانم بزرگ ـ قرارمون اینجوري یه مادر
  »من و نیما مرده بودیم از خنده « 

  !ه االن خونه مون می شه قلعه ي سنگ باروننیما ـ بیا بریم پایین ک
  »دوتایی اومدیم پایین و رفتیم تو یاط و پشت در واستادیم و گوش کردیم ببینم دارن بهم چی می گن « 

  !یلدا ـ زشته خانم جون آخه
  .محکم بنداز تو حیاط شون! من دستم جون نداره. خانم بزرگ ـ بیا مادر، تو بگیر بزن

  !»جابجا میمیره « ن اگه بخوره تو سر کسی ای! یلدا ـ خانم جون
  !می گم سنگ رو پرت کن تو حیاط شون! یعنی چی؟» جا رو جا می گیره« ! خانم بزرگ ـ چی داري می گی مادر؟

  »! من و نیما پشت در غش کرده بودیم از خنده« 
  !»بعیده « آخه از شما ! یلدا ـ من پرت می کنم خانم جون

  !خودش گفت فردا بیا. نه بابا بیداره! »یده خواب« خانم برزگ ـ مینا 



  !یلدا ـ من سنگ پرت نمی کنم
  !جوونم جووناي قدیم! خانم بزرگ ـ اي روزگار

تا اینو گفت یه لحظه بعد صداي جریگ شکستن شیشه اومد، فقط خدا رحم کرد که من و نیما این ور واسـتاده بـودیم وگرنـه                 « 
یه آن من و نیما مـات بـه همدیگـه نگـاه     !  باور نمی کریم که خانم بزرگ اینکارو بکنهاصال! تمام شیشه ها ریخته بود روسرمون  

  »خانم بزرگ تا نیما رو دید خندید و گفت . منم دنبالش رفتم. کردیم که نیما یه دفعه در رو وا کرد و رفت بیرون
؟ وقتـی میـشکنه    !بی دارین، خـارجی ن    راستی عجب شیشه هاي خو    ! اون وقت یلدا می گه تو خوابی      ! ـ چه زود اومدي مینا جون     

  !اصال صدا نمی ده
  »برگشت یه نگاهی به یلدا که مات واستاده بود و مارو نگاه می کرد انداخت و گفت ! دهن نیما از تعجب وامونده بود« 

  !خیلی ممنون! ـ دست شما درد نکنه یلدا خانم
  ! کردخانم جون سنگ پرت! یلدا ـ بخدا اگه من شیشه رو شیکونده باشم

جـسارت رو بایـد از ایـن زن یـاد     « ! نیگاه کن، عین خیالم شم نـیس ! تیرکمون بازي می کردي؟! نیما ـ اي خانم بزرگ شیطون 
  !»گرفت

  !؟»خسارت رو باید از کی گرفت« خانم بزرگ ـ 
  !داري» جرات« می گم شما واقعا ! نیما ـ خسارت نه خانم بزرگ، جسارت

  !ه مادر، دیگه جون و قوه به تن و بدنم نموندهن! دارم؟» قوت«خانم بزرگ ـ من 
  »سه تایی زدیم زیر خنده « 

  !نیما ـ شانس آوردیم جون و قوه به تن ش نیس وگرنه ساختمون خوابیده بود روهم
  »تو همین موقع پدر نیما اومد دم در و گفت « 

  1چرا شیشه رو شیکوندن؟! ـ کی بود نیما؟
  »شمش به خانم بزرگ ویلدا افتاد شروع کرد به سالم و علیک و احوالپرسی که نیما گفت ماها سالم کردیم و پدر نیمام، چ« 

  .تیرکمون باري می کردن، سنگ خورد به شیشه ما! بچه هاي بی تربیت کوچه پایینی بودن. ـ چیزي نیس بابجون
  !پدر نیما ـ شما که چیزي نشدین؟
  .نیما ـ نه، الحمد اهللا بخیر گذشت

  اتفاقی افتاده که خانم بزرگ این وقت صبحی اومدن اینجا؟پدر نیما ـ حاال 
  »یلدا با خجالت گفت « 

  .ـ گویا نیما خان به خانم جون گفتن که براي ناراتی گوش شون یه متخصص خوب سراغ دارن
  »پدر نیما یه خنده اي کرد و گفت « 

  .ماال بفرمایین تو در خدمت باشی. اتفاقا چه دکتر خوبی م هستن! ـ بله بله
  .دیگه مزاحم نمی شیم. یلدا ـ خیلی ممنون

  !یعنی کار مردم رو راه بندازین! شما خودتون تنهایی سر مردم کاله بذارین. نیما ـ بابا جون پس من دیگه اروز نمی آم شرکت
  !حتما سیاوش خان م همراه شما می آن دیگه. اشکال نداره. پدر نیما ـ بفرمائین

  !ل روي سیاوش خان قراره خانم بزرك رو ویزیت کنهنیما ـ اصال این متخصص محض گ



  !پدر نیما ـ پس امروز کار بی کار
اگه میشه یه زنگ به بابـاي سیاوشـم بـزنین، برنامـه ي ایـنم      ! از مرخصی سالیانه مون کم می کنیم. نیما ـ دست شما درد نکنه 

  .یمایشااله آخر سال تمام این مرخصی ها رو صاف و صوف می کن. براش جور کنین
  »نیمام در رو وا کر و ماشین ش رو آور بیرون و بعد به خانم بزرگ گفت . پدر نیما خندید و رفت تو خونه« 

نیگـا نکـن ایـن دفعـه بهـت      ! ـ بفرمایین سوار شین اما اگه یه دفعه ي دیگه شیشه خونه مونو بشکونی می دمـت دسـت آجـان      
  .بیایین سوار شین! خندیدم ها

وقتی جلو بیمارستان از ماشین پیاده شدیم، نیما دسـت     . و با خنده و شوخی رفتیم بیمارستان سیما اینا        خالصه همه سوار شدیم     « 
  »خانم بزرگ رو گرفت و بهش گفت

  !ـ خانم بزرگ جون ترو خدا اینجا دیگه منو مینا صدا نکن، آبروم می ره بخدا
  خانم بزرگ ـ چیکار نکنم؟

  »ش داد زد و گفت نیما سمعک خانم بزرگ رو گرفت و بلند تو« 
   ـ اسمم رو اینجا صدا نکن خانم بزرگ؟

  خانم بزرگ ـ پس چی صدات کنم؟
  !»ذکاوت« بگو . نیما ـ فامیلی م رو بگو

  !؟»نجابت« خانم بزرگ ـ بگم 
  »نیما یه نگاهی به خانم بزرگ کرد و بعد خودشم خندید و گفت! منو و یلدا مرده بودیم از خنده« 

همـون  . باشه خانم بزرگ هر چی می خواي بهم بگو   . اه می کنه که آدم دلش نمی آد بهش هیچی بگه          ـ همچین معصوم آدمو نگ    
  !ر چند زیاد بهم نمی خوره! نجابت خوبه

چن دقیقـه بعـد سـیما اومـد و تـا        . چهار تایی رفتیم تو بیمارستان و از قسمت پذیرش  خواستیم که سمیا رو برامون پیج کنن                « 
یلدا رفت جلو و باهاش سالم و احوالپرسی کرد و از جریان شب خواستگاري عذر خواهی کـرد کـه   . دچشمش به ما افتاد جا خور     

  »نیما گفت 
آوردیمش اهداش کنـیم بـه   ! براي بیمارستان تون یه پیده و عنصر کمیاب در جدول علم پزشکی رو آوردیم            . ـ سالم سیما خانم   

  .بیا تحویلش بگیر! سالن تشریح
  »م بزرگ سالم و علیک کرد و پرسید با خان. سیما خندید « 

  ـ مشکلی پیش اومده؟
  !نیما ـ نه ، اصال

  سیما ـ پس چی شده؟
  !نیما ـ این خانم بزرگ رو آوردم که به هواي این یه نظر شمارو ببینم سیما خانم جون

  !باز شروع کردي؟! ـ زهر مار
ایـشون یکـی از مـورخین و    . بیمارستان کالس تاریخ بـزاریم ایشون رو آوردیم اینجا که براي کلیه ي پرسنل . نیما ـ نه، ببخشین 

یعنی از اولئـل عهـد   ! دیشب تاریخ ایران رو مرحله به مرحله با عکس و تفسیر واسه من تشریح کردن     . اساتید صاحب نام هستن   
  .تسلط دارنبه تمام زیر و بم سیاسی و اقتصادي و اجتماعی این چند تا سلسله ! صفویه شروع کردن تا تبعید احمد شاه



  »سیما خندید و گفت « 
  میشه واضح تر بگین؟. ـ ببخشین، متوجه نمیشم نیما خان

  !فقط شما نخندین که دست و پاي من داره می لرزه به خدا، من پنجاه بار دیگه براتون توضیح میدم. نیما ـ آي به چشم
  !ـ باز چرت و پرت گفتی نیما

لل به ما ابالغ شده که حیفه یه همچین عاللـم دانـشمندي یـه خـرده از ضـعف      نیما ـ عرضم به حضورتونف از طرف سازمان م 
اینه که ایشون رو آوردیم خدمت شما که یه دکتر خوب بهمون معرفی کنین که این نقصان رو معالجه کنـه                  . شنوایی زجر بکشن  

  !که ایشیون همچنان بتونن به جامعه ي علمی خدمت کنن
  »سیما و یلدا شروع کردن خندیدن « 

  !اگه من وزیر بهداشت بودم حتما این بیمارستان رو بیمارستان نمونه معرفی می کردم! نیما ـ الهی من بگرم
  »زدم تو پهلوش« 

  !تو مگه مشاور وزیر بهداشتی؟ دارم یه پیشنهاد به وزارت بهداري می دم! نیما ـ برا چی می زنی؟
بفرمـائین مـن   . و حلق و بینی داریـم کـه واقعـا در کـارش اسـتاده     اتفاقا یه پزشک گوش . تشریف بیارین. سیما ـ خب، فهمیدم 
  .راهنمایی تون می کنم

  .سیما و یلدا جلو راه رفتن و من و نیما و خانم بزرگ دنبالشون « 
تو طبقه  ي باال، تو سالن نشستیم و سیما رفت تو یه دفتر که مطلب یه دکتر بود و چند دقیقه بعد اومد بیرون و ماهـا رو صـدا                      

همگی رفتیم تو و و با یه خانم دکتر اشنا شدیم و جریان رو براش گفتیمـ خانم دکتر، خانم بزرگ رو نشوند رو یه صندلی و              . دکر
  »معاینه ش کرد و بعد اومد طرف سیما و آروم بهش گفت 

  !از این گوش فقط یه سوراخ مونده که! ـ دختر، من چی رو معالجه کنم؟
  »نیما رفت جلو و گفت « 

این خانم بزرگ ما به تخت نشـستن  ! یه جفت گوش خارجی، فوقش هفتاد سال کار می کنه! م دکتر ایراد از گوش نیس که      ـ خان 
  !تقریبا باالي یه قرنف با شکوه زندگی کرده و وارد هزاره ي سوم شده! مظفرالدین شاه رو به چشم خودش دیده

  خانم دکتر ـ پس دیگ گوش رو می خواد چیکار کنه؟
  ! خواد تو این هزاره، گفتگوي تمدن ها رو بشنفه دیگهنیما ـ می

  »همه زدیم زیر خنده که خانم دکتر گفت « 
  ـ پس من چیکار کنم؟

یه نسخه بنویس کـه  ! سمعک باید عوض بشه! سمعک خانم بزرگ مال چهل سال پیشه! نیما ـ قربون شما برم، اشکال از سمعکه 
  . پیرزنه دیگه، گناه داره. ریم و یه چیزي م بهش بگو که دلش خوش بشهبریم یه دونه از این سمعک هاي جدید براش بخ

  »خانم دکتر رفت پیش خانم بزرك نشست و دستش رو گرفت تو دستش و گفت « 
  .نداره» مشکلی « ـ خانم بزرگ، گوش شما هیچ 
  !موش بخوره تو دکتر با سواد رو! نداره؟» خوشگلی « خانم بزرگ ـ گوش منو هیچ 

  »نگاهی به ما کرد و همگی زدیم زیر خنده دکتر یه « 
  !»سالمه « نیما ـ خانم بزرگ دکتر می گن گوش شما 



فقط چیزي که هس می خوام یه شستشو این گوشمو بده که پاك بشه و جـرم ش  ! »عالمه« خانم بزرگ ـ آره، واقعا خانم دکتر  
  .بیاد بیرون که بهتر بشنفم

  »کتر گفت ماها دوباره زدیم زیر خنده و خانم ذ« 
  .یه شستشو براتون می دم. ـ باشه خانم بزرگ

  »اینو گفت و اومد این طرف و به سیما و نیما گفت « 
اینجوري که تمیز ! ـ آخه قبال باید من یه قطره بهش بدم که یکی دو روز بچکونه تو گوشش که جرما خیس بخوره و بیاد بیرون                     

  !نمی شه
وایتکس بره تو این گوش، تمام جرمـا  ! استکان وایتکس بریزین تو اب شستشوش بدین   جاش یه   . نیما ت حاال قطره نشد که نشد      

  .رو می اره بیرون
  خانم بزرگ ـ چی می گی تو مینا جون؟

  !»نجابت « ! نیما ـ مینا نه خانم بزرگ
  !تو چرا انقدر اسم عوض می کنی؟! ؟»خجالت « خانم بزرگ ـ 

  !نیما ت اینا اسماي در گوشی مه خانم بزرگ
  انم بزرگ ت باالخره چی شد این شستشو؟ لخت بشم؟خ

همینجا با یه کاسه اب و یه استکان آب ژاول و یه لیـف          ! مگه می خوایمن بریم تو خزینه شستشو بدیم؟       ! نیما ت نه خانم بزرگ    
  !و صابون کارو تموم می کنیم

  »بعد برگشت و به خانم دکتر گفت « 
شـماهام  ! م بزرگ لخت بشه باید تموم بـدنش رو کیـسه بکـشی و شستـشو بـدي            ـ خانم دکتر زودتر شروع کن وگرنه اگه خان        

  !واستادین کنار که که موقع شستشو و ابکشی آب بهتون ترشح نشه
همه زدیم زیر خنده و خانم دکتر رفت یه ظرف و یه سرنگ بزرگ آورد و کمی اب و بتادین ریخت تـو ظـرف و کـشید تـو                      « 

  »سرنگ و به نیما گفت 
  . یه خرده کمک کنینـ شمام باید

بذار یه زنگ  بزنیم آتیش نشانیف از این پمپاي آب بیـارن  ! نیما ت چشم اما خانم دکتر این سرنگ کفاف اینن گوشو نمی ده ها 
  !که باهاش ساختموناي چند طبقه رو خاموش می کنن

  »خانم دکتر که غش کرده بود از خنده و گفت « 
  .نم بزرگـ لطفا این ظرفا رو بگیرین زیر گوش خا

نیما یه ظرف رو گرفت زیر گوش خانم بزرگ و خانم دکتر مشغول شد و یه بار دیگه طرف رایت و یه بارم گوش چپ خـانم               « 
  »تموم که شد خانم بزرگ گفت . بزرگ رو شتسشو داد
  ـ تموم شد مینا جون؟

  !»خشک بشه « االنم پرده ي صماخ رو میندازیم رو بند که !  نیما ـ بعله
  ؟»پشت شه« گ ـ حاال نوبن خانم بزر

  .»شستشو کردیم « هر دو گوشتون رو . خانم دکتر ـ نخیر خانم بزرگ



  !کردین؟» پشت رو « خانم بزرگ ـ پرده گوش مو 
  !»کار گوش تون تموم شد « نیما ـ خانم دکتر می گن 

  !؟»آب دوشتون حروم شد « خانم بزرگ ـ 
  »ما گفت ـ خانم دکتر مات به خانم بزرگ نگاه کرد که نی

  !فقط همین جرماي وامونده جلو شنوایی رو گرفته بودن! ـ نه، الحمئ اهللا االن دیگه گوئش خانم بزرگ هیج مشکلی نداره
  »همگی زدیم زیر خنده که خانم بزرگ با روسریش گوشش رو خشک کرد و گفت « 

انم دکتر خوشگل که شما باشین، یعـه  عرض کنم خدمت خ. اصال گوشم سبک شد. خیر از جوونی ت ببینی دکتر جون ! ـ آخیش 
  . خیر ببینی، یه نگاهی م به چشمام بکن. چند وقتی م هس که این چشمام یه خرده کم شو شده

  !خانم بزرگ انگار تشریف اوردن بازدید صذ هزار کیلومتر گارانتی! نیما ـ نخیر
  ...شما باید ! خانم دکتر ـ آخه من که چشم پزشک نیستم

  »ش تموم بشه و گفت نیما نذاشت حرف« 
وردار یه نسخه بنویس بریسم براش این تلـسکوپ هابـل رو از آمریکـایی هـا     ! دکتر دکتره دیگه! ـ چه فرقی می کنه دکتر جون  

عوضش دیگه از تو پشت بوم خونه شون موجـودات روي مـریخ رو   ! بخریم و بزنیم به چشمش که سالم بشه و دیگه خوب ببینه    
  !هم می تونه دید بزنه

دم پـذیرش کـه رسـیدیم یـه دفعـه همـون       . خالصه با خنده و شوخی از خانم دکتر و سیما خداحافظی کردیم و اومدیم پایین      « 
  »مسئول پذیرش که سر جراین پدر نیما باهامون جر و بحث می کرد چشمش افتاد به نیما و سالم کرد و گفت 

  !وردینحالتون چطوره؟ بازم که این طرفا تشریف آ. ـ سالم آقاي ذکاوت
  حال شما چطوره؟! نیما ـ سالم مهین خانم

  حال پدرتون چطوره؟. مهین خانم ـ خیلی ممنونپ
  !داره بهش شیر می ده و بزرگش میکنه! سرش با اون بجه که تو شیکمش گذاشتین گرمه. نیما ت خیلی ممنون

  »خانم هاي قسمت پذیرش زدن زیر خنده که خانم بزرگ اومد جلو و گفت « 
  ن این خانم کیه؟ـ مینا جو
یاد می گیرن و هـی صـدام مـی کـنن و بابـام      . صد بار گفتم اسم اصلی منو جلو مرد غریبه صدا نکن...! خانم بزرگ ..! نیما ـ اِه  

  !بفهمه سیاه و و کبودم می کنه
  خانم بزرگ ـ می گم اسم این خانم چیه؟

  .نیما ـ ایشون مهین خانم ن
  اینجا؟خانم بزرگ ـ شهین خانم ن؟ چیکاره ن 

« باباي منو ایشون ! ایشون متخصص بارداري یه مرداي باالي پنجاه شصت سال ن. نیما ـ تخصص ایشون به درد شما نمی خوره 
  !»زائوندن 

  !؟»خوابوندن« خانم بزرگ ـ باباي ترو ایشون 
  »همه زدن زیر خنده که مهین خانم گفت « 

  ـ کمکی از دست من بر می اد براتون انجام بدم؟



  !ـ ترو خدا هیچی نگین وگرنه این خانم بزرگ تا از شما صاحاب یه بچه نشه ول تون نمی کنهنیما 
  چیکاره س؟خانم خانم بزرگ ـ می گم این 

  !نیما ـ بابا دفتر داره
  1خانم بزرگ ـ باباش کفتر بازه داره؟

  »د اومد طرف منو آروم بهم گفت خانماي قسمت پذیرش دوباره زدن زیر خنده که نمیا یه نگاهی به خانم بزرگ کرد و بع« 
  !تو که انگار نه انگار! حد اقل توش کلی لرد و امالح معدنی و باکتري داره! ـ واله صد رحمت به اب تصفیه شده تهرانت

  ـ یعنی چی؟
پـال  مـردم از بـس کـه ایـن پـرت و      ! نیما ـ بابا مگه من نذر داشتم که این خانم بزرگ رو وردارم دنبال خودم دوره بگـردونم؟  

  !ابروم جلو همه رفت! تحویلم داد
  ـ خب، حاال چی؟

نیما ـ زهر مار و حاال چی؟ من تمام این برنامه ها رو جور کردم که چی بشه؟ این کلک رو سوار کردم که تو با یلدا حرف بزنـی   
  !دیگه

  1ـ آحخ نیما جون مگه خانم بزرگ میذاره کسی ح رف بزنه؟
تو ام همینجا با یلدا بشین و چهار کلوم باهاش حرف بـزن، کلـک   .  این تریاي بیمارستاننیمتا ـ من ورش می دارم می برمش تو 

  !رو بکن دیگه
  .تو این خانم بزرك رو ببر، من شروع می کنم به حرف زدن. ـ باشه، دستت درد نکنه

 زبـون و اعـصاب منـو در    این زنف پدر گوش و! نیما ـ باشه، می برمش اما یادت نره دارم چه فداکاري بزرگی برات می کنم ها 
  !آورده

  »اینو گفت و رفت طرف خانم بزرگ که داشت با پرستار ها اره میداد و تیشه می گرفت و گفت « 
  .»یه چیزي با هم بخوریم «  بیا بریم، اینجا خانم بزرگـ 

  !من پاي دوئیدن ندارم مینا جون! ؟»یه خرده با هم بدوئیم« خانم بزرگ ـ بریم اینجا 
یلدا یه نگاهی به نیما . مه زدن زیر خنده که نیما دست خانم بزرگ رو گرفت و با خودش برد طرف تریاي بیمارستان            دوباره ه « 

بیمارستان نـسبتا شـلوغ   . منم رفتم رو یه مبل دیگه کنارش نشستم. و خانم بزرگ کرد و خندید و رفت یه مبل و روش نشست          
  »هاش سر حرف رو واکنم که یلدا گفت داشتم تو ذهنم دنبال یه چیزي می گشتم که با. بود

  ـ هنوز مایوس نشدین؟
  برا چی؟! ـ نه

  یلدا ت جلسه خواستگاري یادوت رفت؟
اما شـرطش اینـه کـه    . ـ نه یادم نرفته اما اگه دو نفر همدیگرو دوست داشته باشن این چیزا نمی تونه مانع خوشبختی شون بشه 

  .بین اون دو نفر عشق وجود داشته باشه
  »!  یه نگاهی به من کرد که تمام بدنم گرم شدبرگشت« 

  !نی آن یه چیزي بهمون می گن یه دفعه. ـ یلدا خانم، روسري شون از سرتون افتاده، درستش کنین
  »همونجور که روسریش رو درست می کرد گفت « 



برام زندگی تو اینجا .  کردمچندین سال تو آمریکا یه جور دیگه زندگی     . مثل یه چیز اضافه س برام     . ت هنوز بهش عادت نکردم    
  .اونجا همه چیر با اینجا فرق می کنه! سخته

  ـ احساسات چی؟
حدود سـیزده چهـارده سـال در    ! چیزي که هس من اینجا دچار چندگانه گی شدمک! زبون عشق در تمام دنیا یکی یه. یلدا ـ نه 

غیر از اون، تـضادي کـه بـین محـیط         . ام خیلی مشکله  این خودش بر  . حاال اومدم که اگه بشه ایران بمونیم      . آمریکا زندگی کردم  
  !توي خونه یه جوئ حاکمه و بیرون یه جو دیگه! خونه و بیرون وجود داره

  !ـ متوجه نمی شم
بعنوان مثال ما تو خونه جز برنامه ي ماهواره، هیچ ! یلدا ـ اگه به بار در مورد ایران با عمه م صحبت کنین حتما متوجه می شین  

  !هیچ روزنامه اي هم تو خونه ي ما وراد نمی شه! رو از تلویزیون حق نداریم نگاه کنیمبرناکمه اي 
  !ـ آخه چجرا؟

  !در مورد ازدواج که نظریاتش رو شنیدین! یلدا ـ عمه م اینطوري یه دیگهع
  ـ پس تکلیف من چی می شه؟

  .یلدا ـ شما باید برید دنبال شدنگی تون
  !ـ به همین سادگی؟

  . یلدا ـ شاید
   یعنی اگه من برم، براي شما یه خواستگار از طبقه اظراف و شازده ها پیدا می شه؟ـ

  .یلدا ـ پیدا شده
  ـ جدا؟ پس بخاطر همینه که به من می گین برم دنبال زندگی م؟

  .یلدا ـ نه
  ـ پس چرا این حرفو زدین؟

  . یرهاونا اجازه نمی دن که این ازدواج سر بگ. یلدا ـ چون خانواده م رو می شناسم
  ـ شما چی؟ خواست شما چی؟

  .یلدا ـ من جسارت اینو که بر خالف میل اونا حرفی بزنم ندارم
  !سیزده چهارده سال زندگی تو آمیریکا! ـ واقعا عالیه

  »از جام بلند شدم و گفتم . برگشت بهم نگاه کرد« 
در ضمن، روسري تـون بـازم از سـرتون    ! ینـ اگه شما کسی رو دوست داشتین حتما حد اقل شهامت اظهار نظر رو پیدا می کرد  

  .خداحافظ یلدا خانم. افتاده، درستش کنین
یه خرده که از بیمارسـتان فاصـله گـرفتم، برگـشتم     . اینو گفتم و از بیمارستان اومدم بیرون و شروع کردم تو خیابون قدم زدم  « 

خیلی ناراحت شدم و سرمو انداختم پایین و !  باهاش قهر کردم  اما دیدم انگار نه انگار که من      . ببینم که مثال یلدا دنبالم میاد با نه       
احساس کردم که یلدا عالقـه اي بـه مـن نـداره و همـین فکـر       . فقط راه می رفتم و با خودم فکر می کردم       . همونجوري راه رفتم  

  !ی می دنپس براي چی گذاشت که برم خواستگاریش؟ شاید بخاطر این بود که می دونست بهم جواب منف! آزارم میاد



فکر و خیال داشت کالفه م می کرد طوري که دیگه اصال فکـر  . چند بار موبایل زنگ زد اما قطعش کردم و همونجوري راه رفتم           
هـر نیمکـت   . رسیدم به همون پارکی که شب توش با شیوا  پاشنا شده بودیم  . فقط راه رفتم و دور و ورم رو نگاه کردذم           ! نکردم

اکثـر دخترهـام روپـوش    ! بیشتر رو نیمکت هایی که کمتر دید داشـت . تر و پسر روش نشسته بودن رو که نگاه می کردم یه دخ      
همونجوري داشتم بی هـدف قـدم مـی زدم کـه یـه پـسر       ! نفهمیدم این وقت روز چطور تو مدرسه نیستن       . مدرسه تن شون بود   

  »پونزده شونزده ساله اومد جلومو و آروم بهم گفت 
  ـ چیزي می خواي؟

  »با تعجب نگاهش کردم که گفت برگشتم « 
  مواد می خواي؟ خماري؟! ـ نترس، امن امانه

  »فقط نگاهش کردم که گفت « 
  .ـ دنبالم بیا

همونجور رفـت تـا رسـید بـه یـه      ! می خواستم ببینم می خواد چیکار کنه  . منم دنبالش رفتم  . بعد راه افتاد طظرف پایین پارك     « 
  »تا رسیدیم بهش، پسره بهم گفت . اله اونجا نشسته بودیه دختري حدود بیست و سه چهار س. نیمکت

  .فعال دویست بده! و اصله اصله.ویسکی میسکی م دارم. ـ اسم من جعفره؛ هر وقت چیزي خواستی، همین وقتا بیا اینجا
ه کـرد و  یه دویست تومنی بهش دادم کخ اونـم بـه دختـره اشـار    . بی اختیار دستم رفت تو جیبم و کیف پول م رو در آوردم           « 

یه نگـاهی بـه بـسته    ! مات شدم بودم! دختره کفشش رو از پاش در اورد و از توش یه بسته سی کوچولو گذاشت کف دست من     
  »ي کاغذي کردم و یه نگاه به دختره که گفت 

  ! بذار جیبت دیگه دنگل1ـ چرا عین خري که به تعلبندش نگاه می کنه زل زدي به من؟
  »بازم نگاهش کردم که گفت « 

  !ردش کن بره! جعفر! االن مامورا هوار می شن سرمون...! ـ اِه 
  »اون پسره دستم رو کشید و با خودش برد یه طرف دیگه و گفت « 

  ـ انگار خیلی خرابی؟ یه دونه بس ته؟
اینجـا رفـتم   روز روشن چه خبرا بـود   . به اولین سطل اشغال که رسیدم بسته رو انداختم توش         . دوباره راه افتادم  . هیچی نگفتم   « 

چند تا پسر پونزده شونزده ساله، یـه گوشـه نشـسته بـودن و داشـتن یـه       ! طرف اون یکی در پارك که بوي حشیش گیجم کرد      
  »سیگار حشیش رو می کشیدن، تا رسیدم یکی شون گفت 

  .ـ بفرما یه کام بگیر
  !ت تو مگه چند سالته؟

  !ـ ترو سننه
  !شق تسر درس و م! ـ تو االن باید تو مدرسشه باشی

  ـ که چی بشه؟
  !ـ چی ، چی بشه؟

  ـ که آخرش یه لیسانس بگیرم و بعدش به گدایی بیفتیم؟
  !ـ گدایی؟



  !ـ برو بابا حال نداري
  !ـ بچه جون می دونی داري چیکار می کنی؟

  !این دیگه چه پرده ایه؟! ـ بچه تو قنداقه، دهن شم قنداقه
  ـ مدرسه تون کجاس؟

  ...!ـ به تو چه مربوط 
  »«دوستاي دیگه شم اومدن دورم واستادن !  گفت و بلند شدن یقه م منو گرفتاینو« 

  !ـ مگه تو کالنتر محلی؟
  !ـ داري خودتو بیچاره می کنی

  ...!مادر ! نیفته.... تو برو شلوارت رو بچسب که از ! ـ به توچه
 درخت که یکی دیگه شون دست کرد تو    پس کله ش رو گرفتم و محکم زدم به یه         ! تا اینو گفت دیگه نفهمیدم چیکار می کنم       « 

جیبش و یه چاقو در آورد و اومد طرف من که یه دفعه نفهمدیم نیما از کجا پیدایش شد و مچ دست پسره رو گرفت و یه چک              
یکی  دیگه شون اومد جلو که نیما با مشت زد تـو صـورتش و چـاقو رو از دسـتش               ! زد تو صورتش و چاقو رو از دستش گرفت        

تا اومدم برم طرفش که ببینم چـی  ! یگه شون اومد بیاد جلو که نیما با مشت زد تو صورتش که پرت شد رو زمین       یکی د ! گرفت
  »اومدم برم دنبالشون که نیما دستم رو گرفت و گفت ! شدهف همه گی شون بلند شدن و فرار کردن

  !ـ کجا؟
  !ـ می خوام برم باهاشون حرف بزنم
  ! کار دست خودت می دي ها! دت رو تخته کننیما ـ ترو خدا در این آژانس امدا

  !داشتن حشیش می کشیدن! ـ آخه اینا هنوز دهن شون بوي شیر می ده
طفل معصوما یه ماه باشور و شوق پول تو جیبی هاشونو جمع می کنن و بـه ایمـد اینکـه    ! نیما ـ آره، یه مثقال بهشون ضرر شدي 

آخه پسر تو مگـه  !  سه ساعتی برن تو رویا که تو همه شون خراب کرديبعدش بیان یه تخته حشیش سه گل افغان بگیرن و دو   
تا یخ دختر یا یه پسر رو می بینی که داره عشق می کنه زود می ري سرش هوار مـی شـی و عیـشش    ! مامور شایع کردن حالی؟  

  !رو منغض می کنی
یـه نگـاهی   .  پسره گرفته بود تو دسـتش بـود      هنوز چاقویی رو که از اون     . نیمام اومد پیشم نشست   . رفتم رو یه نیمکت نشستم    « 

  »بهش کرد و گفت 
  ـ اگه من یه دقیقه دیرتر رسیده بودم چی؟

  »چاقو رو پرت کرد یه گوشه و گفت . ـ فقط نگاهش کردم
  مگه چی گفته؟! ـ یلدا می گفت ازش ناراحت شدي

  »یه خرده فکر کرد و گفت . جراین رو براش گفتمن« 
  !ول کن دیگه. ن لقمه ي تو نیسـ من از اواش گفتم که ای

  .ـ همین خیالم دارم
و فقط جون مادرت اگه دیدي کـسی داره از زنـدگی       .حاالم بلند شو بریم دیگه    ! براي یکی بمیر که برات تب کنه      . نیما ت آفرین  

  !لذت می بره، عشق ش رو خراب نکن



  !تریاك و حشیش. ـ آخه اینجا شده مرکز خرید و فروش هروئین 
  !اما فعال! اتفاقا شعبه ي کویچیکی م هس! جا مرکزش نیس، یکی از شعبات شهنیما ـ این

  !ـ یعنی هیچکس از این چیزا خبر نداره که بیاد جلوشو بگیره؟
  !اما قرار نیس فعال حلوشو بگیرن. نیما ـ چرا، همه خبر دارن

  !ـ براي چی؟
رقـص و پـایکوبی   ! دختر بازي که ممنوعه.  گرم شه دیگهنیما ـ باالخره بایسد یه اسباب بازي دست این جوونا بدن که سرشون  

خب باالخره جوونام حوصله شون سر می ره و مجبورن بشینن یـه  ! ترقه بازي و چهارشنبه سوري که در ائین ما نیس       ! که قدغنه 
اینطوریـه، اون  وقتی فکر کردن که چـرا اوضـاع   ! وقتی یه گوشه نشستن، اون وقت می رن تو فکر که چرا اوضاع اینطوریه     . گوشه

اگـه دروغ بگـه کـه    . وقتی یکی خواست بهشون جواب بده، باید یا راست بهشون بگه یـا دروغ ! وقت یکی باید بهشون جواب بده  
پـاي  ! اگه گند خیلی چیزا در بیاد، پاي خیلی ها میاد وسط! مشکل حل نمی شه، اگکه راتش رو بگه که گند خیلی چیزا در می آد     

طفـل معـصوما نشـستن واسـه خودشـون،      ! تو به این جوونا چیکار داري آخـه؟ ! اصال بابا ولش کن دیگهخیلی ها که اومد وسط،     
اینا اگه هوشیار بشن باید هـزار   ! بذار تو حال خوشون باشن دیگه     ! حشیش و هروئین شونو می کشن و به کار کسی کار ندارن که            

پاشـو بـریم بـه کـار     ! ، جواب این همه سوال رو نمی تونن بدن       تمام معلماي ایران رو هم که کمع کنی       !  تا سوال شونو جواب داد    
  ! خودمون برسیم

  ». دوتایی بلند شدیم وراه افتادیم طرف بیمارستان که ماشین نیما اونجا بود« 
  ..به هواي مدرسه می آن اینجا و با پسرا می شینن و ! تمام این دخترا که اینجان، روپوش مدرسه تن شونه! ـ نگاه کن نیما

هر چی جـاي  . موقع درس، درس، موقع تفریح، تفریح. اینا االن باید سر کالس شون باشن! ما ـ بعله، منم جدا با این کار مخالفم نی
  !و اینا بهتره عصرا بیان پسر بازي.خودش

  .ـ شوخی نکن نیما، دارم جدي حرف می زنم
  !س شون رو اینجا تو فضاي باز تشکیل دادناینا کالس در! تو چرا انقدر ضد بشري؟! نیما ـ بابا بخ تو چه مربوطه؟

  ـ من نمی دونم پدر و مادر اینا بهشون چی میگن؟ چه فکري می کنن؟
وقتی م شب خـسته و  . ننه و  بابا صبح با اینا از خونه می زنن بیرون دنبال یه لقمه نون! نیما ـ اونا اصال وقت ندارم که فکر کنن  

بیا بریم که اگه یه دقیقه دیگه اینجا باشـی ایـن کالسـاي فـوق برنامـه      !  ندارن دیگهمرده بر می گردن خونه که حال فکر کردن 
  !همه باید تعطیل بشن

  !ـ من تا حاال یه همچین چیزي ندیده بودم
وقتی آدما رو تشنه نگه داري و مرتب نصیحت شون کنی که اب چیز خوبی نیس، وقتـی آدمـات   ! نیما ـ واسه ي اینکه تو کوري 

ون ور می شنون یا مبینن که یه چیکه اب چیز بدي نیس، تا یه دقیقه ولشون کنی، فرار می کنن و می زنن بیـرون و   از این ور و ا    
  !به اولین استخر که رسیدن، بدون مایو و کمربند نجات و نجات غریق می پرن تو اب و خوشون رو به کشتن می دن

  .ـ درسته، باید با این معضل ریشه اي برخورد کرد
  اینا االن خسته و تشنه  رسیدن! ریشه رو ول کن ، تشنگی رو بچسب ! عاراي سخت نده نیما ـ ش



یـه دري وري بهـت مـی    . حاال تو برو بشین واز عفت و عصمت و نجابت براشون بگو       . به آب و دارن قلپ قلپ آب می خورن          
 رسیده بودم که یه جاي سالم تـو تـن   یه خرده پیش یا دت رفت ؟ اگه دیر    ! گن و میریزن تو سرت تا میخوري کتکت می زنن           

  .بیا بریم انقدر شعار کشکی  نده ! ت نبود
  »   از پارك اومدیم بیرون و همونجور که می رفتیم طرف بیمارستان به نیما گفتم « 

  ـ خانم بزرگ رو چیکارش کردي ؟ 
  ! ول ش کردم به امان خدا دیگه–نیما 
  !چرا ؟... ! ـ اِ 

  دا قهر کردي  و گذاشتی رفتی ، مگه من نذر دارم بشنمنیما ـ خب وقتی تو با یل
  تو یلدا به اون خوشگلی رو ول ! اول جوونی به پاي خانم بزرگ بسوزم و بسازم ؟

  می کنی و می ري ، توقع داري من خودمو پیرو کور خانم بزرگ بکنم ؟
  ! ـ این چرت و پر تا چیه می گی ؟

  می دي؟ تو اگه با یلدا می سا ختی و قهرنیما ـ تو چرا فقط با سه این و اون شعار 
  نمی کردي ، منم میشستم سر خونه و  زندگیم و  هر جوري  بود  با  خانم  بزرگ

  ! می ساختم 
  پیرزن بیچاره رو همینجوري ول کردي اومدي ؟....! ـ اِ ه 

  مهریه شو دادم ، هر چی جاهاز   آورده  بود  دادم  به ! نیما ـ همینجوري که نه 
  دیگه چیکارش باید بکنم ؟ بابا ما دوتا با هم دیگه  تفاهم!  و اومدم و اومدم پیش تو  خودش
  یعنی من  حرف  اونو می فهمم  اما اون حرف  منو !  حرف  همدیگرو  نمی فهمیم !   نداریم 

  ! می فهمه 
  !ـ گم شو 

   به یه نگاهی! »چایی خوبه سفارش بدیم « نیما ـ تو تریا بهش می گم خانم بزرگ 
  !؟»جایی  گزارش بدیم « من می کنه و بلند بلند می گه  مگه چیکار کردیم که بریم به 

  !آبرو برام نذاشته ! همه درو ورمون زدن زیر خنده 
  ـ لوس نشو ، کجان االن ؟

  نیماـ یلدا که بهم گفت  تو ازش قهر کردي و رفتی ، خواستم اونا رو برسونم  خونه و 
  حاال . گفت تو برو دنبال سیاوش ما خوئمون می ریم خونه . ذاشت یلدا ن. بیام دنبال تو

  باالخره تکلبف چی شد ؟ 
  . یلدا اگه منو دو ست داشت خودش یه کارایی می کرد. ـ هیچی 

بلند شدي تلک تلک رفتی چهار شاخه گـل گرفتـی  دسـتت و رفتـی     . نیما ـ صد بار بهت گفتم فکر یلدا رو از سرت بیرون کن  
  ! بابا حد خودتو بشناس !  یه شاهزاده خواستگاري

  تو همین دگوري مگوري ها به دردت می خورن ، ! برو با هم شا ن خودت وصلت کن 
  شاخص ترین . رفتم دادم شجره نامه ت رد در آوردن ! چیکار داري بخ سلسله ي قاجاریه ؟



  ل حسابی  خرج  کنی ،حاال  اگه یه  پو!  عضئ خاندان تون  در  زمان  قاجاریه ،  مقنی  بوده 
   می تونیم یه  شجره نا مه برات  درست  کنیم که  مثالً  پدر  پدر  پدر بز ر گت ،  ملیجک 

  البته  بعدش عمه خانم بهت دختر می  ده  اما  یه  عمر  باید جلو سر ! ناصرالدین شاه بوده 
  .حاال اگه می خواي بگو ! و همسر سرتو بندازي پائین و خفت بکشی 

  .اصالً از هرچی دختره بدم اومده . وخی نکن حوصله ندارم ـ  ش
  !نیماـ خاك بر سر خرِ بی سلیقه ت کنن 

  !ـ یه چیزي بهت میگم نیماها 
  حاال می خوا ي چیکار کنی ؟! نیما ـ ببخشین ، آفرین به این فهم و کماالت 

  .می خوام  تنها باشم .  ـ می خوام برم خونه 
  ناهاري چیزي باهم بخوریم ، قول بهت می دم شیکمت نیما ـ بیا بریم یه جا ، 

  .که سیر شد  خلقت جا می آد 
  . کالفه م. ـ نه ،  زودتر منو برسون خونه 

  سوار ماشین شدیم و منو رسوند خونه و از همدیگه . نیمام دیگه اصرار نکرد « 
  رد چند دقیقه بعد مادرم صدام ک. خداحافظی کردیم رفتم خونه مستقیم تو اتاقم 

لباسـامو عـوض کـردم و    . اونم دیگه چیـزي نگفـت   . بهش گفتم که اشتها ندارم و می خوام بخوابم . که برم پائین  ناهار بخورم       
چشماي قشنگش ، صـداي   . فکر یلدا راحتم نمی ذاشت      . یه نیم ساعتی دراز کشیدم اما هر کاري خوابم نبرد         . رفتم تو تختخواب    

  قشنگش ، حرکات ظریف و 
! ش ، موهاي قشنگش که وقتی روسري ش از سرش می افتاد معلوم می شد ،  یه لحظه ول م نمی کرد اما چـه فایـده ؟          خانمو م 

  !وقتی دلش پیش من نبود چه فایده اي براي من داشت ؟
  احتیاج داشتم که با یکی . بلند شدم و بی اختیار رفتم طرف تلفن و  شماره ي شیوا رو گرفتم 

  ».تا بوق زد ، شیوا خودش جواب داد تا تلفن دو. حرف بزنم 
  .شیوا ـ بفرمائین 

  ـ سالم ، منم
  خونه این ؟! همین االن داشتم بهتو ن فکر می کردم ! شیوا ـ سالم ، چطورین ؟

  .می خواستم با کسی حرف بزنم ، این بود که زنگ زدم به شما. دلم گرفته بود . ـ آره 
  شیواـ نیما خان کجاس ؟

  .ه خونه ـ نیم ساعت پیش رفت
  شیوا ـ چرا دل تون گرفته ؟ طوري شده ؟

  .ـ دلم نمی خواد در موردش حرف بزنم 
  !شیوا ـ پس حتماً پاي یه دختر در میونه 

  »هیچی نگفتم«
  شیوا ـ باهم دعواتون شده ؟



  .ـ نه 
  شیوا ـ چیز بدي ازش دیدین ؟

  .ـ تقریباً 
  شیوا ـ دوستش دارین ؟

  »یه لحظه مکث کردم که گفت«
  . دوستش  دارین ـ پس

  .ـ مشکل سر همینه 
  دوست نداشتنه که همیشه مشکل  ایجاد! شیوا ـ دوست داشتن که مشکلی نیس 

  !  می کنه 
  !خیلی باید بی سلیقه باشه ! شیوا ـ یعنی اون شما رو دوست نداره ؟

  .ـ شما لطف دازین اما مسئله سر یه چیز دیگه س ، شایدم همینه که شما می گین 
  .ب حاال که در موردش صحبت  شروع شد ، بقیه ي جریان رو برام تعریف کن شیوا ـ خ

  شروع کردم تمام ! چه راحت این خانمها زیر زبون آدمو می کشن . خنده م گرفت « 
  » وقتی حرفام تموم شد گفت . جریان رو براش تعریف کردن 

  .ـ اگه مشکل تون سر پوله ، من می تونم بهتون کمک کنم 
  منم که نه شازده م و نه چیز . اسم و رسم می خوان . تم که ، پول نمی خوان  ـ نه ، گف

  . دیگه 
  شیوا ـ اگه واقعاً دوستش دارین باید تا آخر باهاش باشین 

  .ـ نمی دونم ، نمی دونم چیکار باید بکنم 
  .شیواـ من هر کمکی ازم بر بیاد حاضرم سیا وش خان

  .ی بر بیاد ـ ممنون ولی فکر نکنم کاري ازد ست کس
  اما نمی دونه چطوري از زندگیش لذت ببره ؟! شیوا ـ خوش به حال اون دختر 

  یه دختر چطوري باید از زندگی ش لذت ببره؟! ـ متوجه منظورت نمی شم
وقتی یه مرد واقعا یه دختر رو دوست داشت و از صمیم قلبش خواسـت کـه اون دختـر مـال     . شیوا ـ با مردي که دوستش داره 

وقتی با هم ازدواج کردن و دختره مـادر شـد، ایـن دیگـه        . اشه و رفت خواستگاریش، این باالترین لذت براي یه دختره         خودش ب 
یکـی از   ! هیچی براي یه دختر مثل این نیس که شوهرش دوستش داشته باشـه و از اون مـرد صـاحب بچـه بـشه                       ! نهایت لذته 

وقتی این نعمـت از ادم گرفتـه   ! ه می تونن مادر بشن قدرش رو نمی دونن     اما اونایی ک  . نعمتهایی که خدا به زن داده، مادر شدنه       
  .شد، اون وقت می فهمه که چی رو از دست داده

  .ـ خیلی دلم می خواد بدونم چی شد که به اینجاها رسیدي
  .وال داده بشهباید تمام یه زندگی رو گفت تا جواب این یه س! اما جوابش اندازه ي یک زندگی یه! شیوا ـ چه سوال ساده اي

  ـ نمی خواي زندگی ت رو برام تعریف کنی؟
  شیوا ـ چرا می خواي بدونی؟



  .شاید فقط به دلیل کنجکاوي. ـ نمی دونم
  تحمل شنیدنش رو داري؟! شیوا ـ ممکنه بعضی جاهاش ناراحتت کنه و از من متنفر بشی ها

  !ـ دیگه باالتر از اینکه هستی که نیس
  .شهشیوا ـ نمی دونم، شایدم با
  .ـ اگه نارحت می شی نگو

منکـه  . مثل دوره ي کتاب واسـه شـب امتحـان   . شایدم بد نباشه یه بار کامل زندگی م رو مرور کنم. شیوا ـ من همیشه ناراحتم 
  !رفزوه شدم، دیگه براي چی باید این کتاب رو دوره کنم؟

  !ـ شاید براي اینکه کتاب رو اشتباه خوندي
  .شیوا ـ شاید

  »شاید دو دقیقه هیچی نگفت . کوت کرداینو گفت و س« 
  !گوشی دست ته؟! شیوا! ـ الو

دارم فکر می کنم از کجا شروع کنم؟ از کی براتون بگم؟ از بابام؟ از مامانم؟ از برادرم؟ از جایی که توش زنـدگی     . شیوا ت بعله  
دشو به کشتن داد؟ کاشکی حد اقـل  می کردیم؟ از دوستام؟ از اون فاطی خدا بیامرز که سر یه شیشه الك ناخن مفت مفت خو                

چند وقت پوالشو جمع کرد و یواشـکی رفـت یـه الك           ! طفلک آرزوش بود  ! براي یه بارم که شده بود، ناخن هاشو الك زده بود          
  !خرید به عشق اینکه گاهی بره باال پشت بوم، رو خر پشته بشینه و شیشه ي الك رو تماشا کنه

بهم می گفت وقتی شیشه رو تو دستم می گیرم، خودمو با یه لباس خیلی خوشگل، مثـل  . شیهش رو قایم کرده بود باال پشت بوم      
هر چند وقت به چنـد وقـت مـی    ! دختراي باالي شهري می بینم که ناخناي دست و پاشونو الك زدن و تو خیابونا قدم می زنن                

نگو باباش بهش شک می کنه و زاغـش  ! دهیجده نوزده ساله ش بو! چیز زیادي نمی خواست از این دنیا   ! رفت سراغ شسیشه هه   
طفل معصوم صداي پاي باباشو که مـی شـنوه، مـی اد از رو خـر          ! رو چوب می زنه و یه شب سر بزنگاه می ره باال رو پشت بوم              

وقتـی رسـیدن بـاال    ! جابجا تمـوم کـرد  ! پشته بپره رو پشت بوم همسایه بغلی که پاش لیز می خوره و با مغز می اد کف خیابون            
  ! شیشه الك، صحیح و سالم و دست نخورده، تو مشت ش بودهسرش،

چـه مـی   ! برادرش پیرهن ش رو به تن خودش پاره پوره کـرده بـود            ! مادرش داشت خودشو می کشت    ! خونه شون چه خبر بود    
  ! کردن فامیالشون
تو خیابونـا کـه راه مـی       . نگوبقدري سنگین و نجیب بود که       . یه نفر از دست این دختر ناراحتی نداشت       .  بود 20تموم نمره هاش    

تو محل یکی صداشو نشنیده بود، یکـی ندیـده بـود کـه ایـن          .  رفت، همچین چادرش رو محکم می گرفت که آدم حظ می کرد           
فامیال مـی ترسـیدن یـه دقیقـه         . باباش از غصه می خواست خودشو بکشه      . دختر یه بار تو خیابون برگرده و پشتش رو نگاه کنه          

خودشـو مـی زد و مـی گفـت مـن چـه مـی        . ببیچاره مرد مومن و زحمت کشی بـود ! یی سر خودش بیارهولش کنن، نکنه یه بال  
فکر می کردم به هواي یه چیز دیگه مـی ره اون    ! دونستم این طفل معصوم به هواي یه شیشه الك وامونده می ره باال پشت بوم              

  !باال
  .خترش از راه بدر شده باشهمی ترسیده نکنه د! بیچاره خبر نداشته! نعره ها می زد که نگو

  »اینجا که رسید یه لحظه سکوت کرد و بعد آروم گفت « 
  *» ـ تو خونه ي روزبه م اما هنوز نجیب و پاك * 



  1 ـ چی گفتی شیوا؟
  !شیوا ـ دیگه نخواه که هر تیکه از این زندگی رو دوباره دوره کنم

  »! د سرنوشتش رو عوض کردهفهمیدم که داره به لحظه اي زندگی ش نزدیک می شه که شای« 
از مدرسـه برنگـشته، مـی شـست پـشت چـرخ خیـاطی و        . طفلک یا سرش تو درس و کتاب بود با خیاطی! شیوا ـ زهره رو بگو 

. اونم یه پا، نون در آره خونـواده اش بـود  ! یه خرده خیاطی می کرد و یه خط درس می خوند. کتابشو هم می ذاشت بغل دستش 
می گفتن اونجا کار می کنه، بعدشـم  . سه چهار سال پیش خبرش رو از دبی داشتم     . م و هم درس خون    هم خوشگل بود و هم خان     

  !الالن دوساله که سري از اثارش نیست! معلوم نشد چه بالیی سرش آوردن
 از فاطی که بعضی وقتـا . معلم که سوال می کردف یکی این جواب می داد یکی اون. اون و فاطی شاگرد زرنگ هاي مدرسه بودن    

  .خود معلم مونم ایراد می گرفت
  »دوباره ساکت شد و بعدش اروم گفت « 

  *» همه چی خوبه و قشنگ اما ته دلم ناراحته ! اصال خودم نیستم! تو خودم نیستم«  * 
  »بعد از یه خرده سکوت گفت . گذاشتم راحت باشه و اون جوري که دلش می خواد حرف بزنه. هیچی نگفتم« 

چرخ زندگی رو بیشتر زهـره و  . یعنی سریدار اونجا بود. باباش تو یه تولیدي کار می کرد  . شون اصال خوب نبود   ـ زهره اینا وضع     
یه دست اما تمیز و مرتب ولی دیگـه از  . هر وقت ما این دختر رو می دیدیم با یه دست لباس می گشت           . مادرش می چرخوندن  

یـه روز دیـدم یـه دسـت     . گه خجالت می کشید جایی بپوشدشونطفلک دی. بس شسته بودش و پوشیده بود، رنگ و رو نداشت      
وقتی بهش گفتیم زهره جون مبارکت باشـه، چـه پارچـه ي     . خودش دوخته بودش  ! چه لباس قشنگی م بود    ! لباس نو تنش کرده   

 خـواد  همه ش خیال می کردیم که پارچـه رو یکـی بهـش داده و نمـی    ! خوبی م داره، از کجا خریدیش، بهمون گفت این یه رازه       
  .بهمون بگه

  تا نزدیک بابام  خونه ي ما بود. اون شب که گریه کنون اومد خونه مون، رازش رو بهم گفت
  .خیلی بد اخالق بود! همه ي اهل محل از بابام می ترسیدن . از بابام می ترسید . و بعدش رفت 

گریـه کنـون اومـد    .  مفصلی خورده بـود  از مادرش کتک! کاشکی مونده بود. اون شب خیلی  دلش می خواست پیش من بمونه           
هـم اونـو هـم    ! اگه باباش می فهمید لباس یک مشتري رو خراب کرده ، امون شو مـی بریـد  . ترسش از باباش بود . خونه ي ما  

  .  آخه فرداش  امتحان  داشتیم! مادرشو 
همون شب که از خونـه  .  می زنه    حواسش پرت می شه و یه پارچه گرون قیمت رو اشتباهی برش           . خیلی م سخت بود     . ریاضی  

. دیگـه گریـه نمـی کـرد     . اما قبل از رفتنش راز پارچه ي لباسش رو بهم گفت      ! رفت که رفت    ! ي ما رفت ، دیگه پیداش نشد      
دو تااز اون پارچه ها رو شبونه ور داشته و بـرده  !گفت لباسشو از پارچه هایی که تو خیابونا ، موقع جشن ها و عزاداري ها دوخته    

وقـت لبـه ي دامـنش رو    ! تو خونه نوشته هاي روش  رو تا می تونسته پاك کرده و شسته و بعدش واسه خودش لباس دوخته               
  یه خورده از ! برگردوند ، دو تایی از خنده مردم بودیم 

  ! مبارك باد ... نمایشگاه  کتا ... بر عموم ... سالروز ! نوشته ها هنوز مونده بود 
  !دیم که اصالً یا دمون رفت چرا زهره اومده بود اونجا اِ نقدر دوتایی خندی

حتمـاً  قبـول مـی شـد،     . بعد از اون شب دیگه ندیدمش، نه تو خونه ، نه تو محله ، نه تو مدرسه ، می خواست  پزشکی بخونـه      
  .خیلی درس خون بود



  !و کرده زیر آبیکی دو سالی ازش کار کشیده و بعدشم سرش. می گفتن توي دبی گیر یه الشخور افتاده
  »گفت . کمی سکوت کرد « 
  *ـ همه جاي خونه بوي ادکلن خوشبویی رو که میزد می داد * 
  »کمی بعد گفت . هیچی نگفتم تا خودش دوباره به حرف بیاد« 

  !ـ کجاي این شب تیره، بیاویزم، قباي ژنده ي خود را
  شما از شعر خوشت می آد سیاوش خان؟

  .ی که شعرش خوب باشهـ آره، بدم نمی آد اما بشرط
. گاهی یاوشمی می رفتم سرشو و مـی خونـدمش  . گذاشته بودمش الي کتابام. مال فروغ بود. شیوا ـ یه بار یه کتاب شعر خریدم 

شـوکه  ! یه روز که از مدرسه برگشتم خونه، تا پامو گذاشتم تو اتاق، مادرم چنگ زد و مقنعه م رو با یه مشت مـو از سـرم کنـد         
  :تا خواستم ازش بپرسم یک چک زد تو صورتم و گفت ! م چیکار کردم که مادرم انقدر عصبانیهنمی دونست! شدم
  ! خب بیا جلو من بشین زیر ابروتم وردار! خانم دم در آوردي؟.... 

سـرمو انـداختم   ! مونده بودم که چرا همچین می کنه! تا گفتم مگه چی شده مامان که کتاب فروغ رو محکم پرت کرد تو صورتم        
  !یین و هیچی نگفتم که مادرم کتابو ورداشت و بردش تو حیاط و نفت ریخت روشو و اتیش زدپا

  !جالبه، نه؟
  »دوباره شروع کرد براي خودش زمزمه کردن « 

  نگاه کن، من از ستاره سوختم
  لبالب از ، ستارگان تب شدم

  چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل
  ستاره چین برکه هاي شب شدم

  !شدم که افسون چشماي مار، قدرت هیچ کاري ندارهـ مثل پرنده اي * 
نمی دونم بایـد بـه   ! صداي وسوسه و صداي ترس با هم قاطی شده        . تو سالن فقط یه اباژور روشنه     ! همه ي پرده ها کشیده شدن     

  ! *کدوم یکی گوش بدم
  »! طوري حرف می زد انگار هر چند دقیقه، یه صحنه جلو روش زنده می شه و جون می گیره« 
فقـط بایـد   ! چرا باید گریه می کردم؟وقتی به یه نفر زور می گن کـه نبایـد گریـه کنـه    . یوا ـ یادمه اون روز اصال گریه نکردم ش

  !مواظب باشه که بغض ش نترکه
. از دم در شـروع کـرد باهـاش دعـوا کـردن          ! شبش که بابام مست و پاتیل برگشت خونه، نرسیده، نعره مامانم رفت به اسمون             

به ابوالفض کمیتـه رو  ! تو این خونه یه چیز پاك و طاهر از دست تو نمونده! دیگه جونم از دست تو به لبم رسیده  بهش می گفت    
تلو تلو خورون اومد تو خونه و صاف رفـت سـر یخچـال و       . بابام عین خیالش نبود   . خبر می کنم بیان بگیرن ببرنت شالقت بزنن       

بـرد  . شیشه رو از دستش بزور گرفت و از خونه بـرد بیـرون  ! امان بلند شدطبق معمول با شیشه آب خورد که دوباره نعره ي م          
همچین میزد تو سر و صورتش که بابام جا خورد و یـه            ! تا برگشت تو خوننهه، شروع کرد خودشو زدن       ! گذاشت پشت در حیاط   

بعـد  !  کرد که زهره م آب شدبرگشت یه نگاه چپ چپ به من! فهمید که یه اتفاقی تو خونه افتاده     . خرده مستی از کله ش پرید     
ایـشااله  ! ایـشااله تنـت کـرم بـذاره    ! خدا از سر تقصیراتت نگذره مرد که نکبتت این دختـره رو هـم گرفـت   : مامانم شروع کرد   



انقـدر کـردي کـه تـا ایـن      ! جیگرت تخته مرده شور خونه بیاد پایین که بوي این نجسی از یه فرسخی یه دهنت شنفته می شـه            
تـا اینـو گفـت    ! برگشتم مات به مامانم نگاه کردم که داد زد سرم پتیاره خانم حاال بیا با چشمات منو بخـور            ! دختره م فاسد شد   

نمی دونم چه جوري از اون ور اتاق خیر ور داشته بـود ایـن ور و          ! این دفعه چک بابام بود که خوابید تو گوشم        ! گوشم تیر کشید  
دیگـه بـرام فرقـی    ! نفرت بود که چـشمام بیـرون میـزد   ! شون نگاه نمی کردمحاال دیگه مات و مبهوت به ! زده بود تو گوش من    

فرقـی م نداشـت کـه    ! نداشت که دست بابام میره واسه کمربندش و می کشدش از کمرش بیرون و با قالبش منو می زنه یا نه      
  !!کتاب شعري که سوخت، بلوغی بود که تو من کشته شد! مامانم خودشو حائل ما بکنه یا نه

بابام داشت واسه خودش داد و فریاد می کرد و گاهگداري م کمربنـدش از رو سـر   . تو فکرم این شعر فروغ رو می خوندم     داشتم
  .یادم نمی اومد که اول این شعر فروغ چیه! مامانم رد می شد و می خورد به من

  "براه پر ستاره می کشانیم " 

   ؟!مرده سگ، صنار سگ اخته می کنیم یه عباسی حموم می ریم
  " فراتر از ستاره می نشانیم "

  ! واسه من شعر خون شدي؟
  "مرا ببر امید دلنواز من " 

  !سر تو می زارم رو سینه ت
  "ببر به شعر ها و شور ها " 

  !گیسانو می چینم
  "چگونه سایه سیاه سرکشم، اسیر دست آفتاب می شود " 

  »دوباره شروع کرد زمزمه کردن « 
. تمام درسهایی که تا امروز تو مدرسه بهم یاد دادن تو ذهـنم مـرور مـی کـنم    ! نم باید چیکار کنمنمی دو. ـ تو دلم خالی شده    * 

  ! *هیچی توشون نیس که االن کمکم کنه. هیچکدوم به دردم نمی خوره! تاریخ، جغرافی، ریاضی، فیزیک، تعلیمات اجتماعی
  سیاوش خان، شما این شعر فروغ رو خوندي؟

  .خیلی کوچیک بودم.ین شعرو خوندـ اولین بار مادرم برام ا
  مادرتون تحصیلکردن؟! فاصله ي فرهنگ ها! شیوا ـ جالبه

  .ـ آره
  ساعت چنده؟. شیوا ـ عالیه

  .ـ نزدیک سه
  »یه خرده مکث کرد و گفت « 

  .آخرشم یادم نیومد اما وسطاش تمام یادم بود. ـ باالخره اون شب هر کاري کردم یادم نیومد که اول این شعر چی بود
قبل از خوابیدن بابام مجبورم کرد که برم دست مامانم رو ماچ کنم و دیگـه  . اونقدر همونایی رو که یادم بود خوندم تا خوابم برد   

  .م از این چیزا تو خونه نیارم
  ـ برادرت کجا بود؟



. مـی شـد ندیـده بـودم    مـن کـه دو سـالی    ! گاهی تو زندان، گاهی بیرون! شیوا ـ برادرم؟ می خواستی کجا باشه؟ دنبال ولگردي 
یه مدت مادرم باهاش کل کل کـرد  . اون وقتام که خونه بود، یا باال پشت بوم بود و یا تو کوچه           . گذاشته بود و از خونه رفته بود      

یعنی تا وقتی که مامان خونه بود، برادرم ساکت بود اما تا مامان چادرش رو سرش می کـرد کـه بـره جلـسه،                   . اما حریفش نشد  
مـی دونـین، بـین مامـانم و     . از دعوا ها و کتکاریاي مامان و بابام. شایدم از محیط خونه فرار می کرد    . ز خونه بیرون  اونم می زد ا   

االن که بهشون فکر می کنم برام خیلی عجیبه کـه چطـور ایـن دو تـا بـا هـم ازدواج       . بابام هیچ نقطه ي مشتکري وجود نداشت     
از ! حاال حساب کنین اون وسط تکلیف ما دو تا بچـه چـی مـی شـد    !  عیاشکردن؟ یکی مذهبی و متعصب، اون یکی عرق خور و  

صبح تا وقتی بابام بر می گشت خونه ، مامانم یه جور چیزا بهمون می گفت و می کرد تو مغزمون، وقتی م بابـام بـر مـی گـشت        
حالل و حروم و نمـاز و روزه  مامانم همه اش از بهشت و جهنم و عذاب دوزخ و   ! خونه، یه سري چیزاي دیگه بخوردمون می داد       

  !و عفت و نجابت حرف می زد، بابام از کیف کردن و غنیمت شمردن دم و عشق کردن و دنبال کیف و خوشی رفتن
می گفت بـراي مـا آدمـا فقـط     ! بابام اصال بهشت و جهنم رو قبول نداشت! اون یکی چشمش فقط به آخرت بود این یکی به دنیا 

اینکه شب که شوخ و شنگول بر می گشت خونه، مـن و بـرادرم رو مـی نـشوند جلـوي خودشـو و           جالب  ! همین دنیا رو گذاشتم   
خالصه هر ! دو تا ایده و فکر ضد و نقیض! حاال ببین ما بدبختا باید به کدوم ساز اینا می رقصیدیم      . شروع می کرد به نصیحت ما     

  !ا، پوچ و خالی بار اومدیماین بود که ما دوت! چی مامنم از صبح رشته بود این یکی پنبه می کرد
  »دوباره رفت تو فکر و بعدش آروم گفت « 
یعنـی  ! دیگه دلم نمی خواد از هیچکدوم از درسهایی که خونـدم کمـک بگیـرم         ! یه ترس شیرین  . ـ ترس تموم وجودمو گرفته    * 

  ! *چیزي توشون نبوده که یه همچین وقتی بهم کمک کنه
  ـ این چه صحنه یه که مرتب یادت می آد؟

  شیوا ـ تو آمدي، ز دور ها و دور ها
  ز سرزمینف عطرها و نورها

  نشانئه اي مرا کنون به زورقی
  ز عاجها، زابر ها، بلور ها

  این شعر فروق رو دوست دارین؟
  .ـ آره، خیلی قشنگه

  شیوا ـ نگاه کن که موم شب براه ما
  چگونه قطره قطره اب می شود

  صراحی سیاه دیدگان من
  به الي الي گرم تو

  لبالب از شراب خواب می شود
مـن،  . من با چند تا از بچه ها قرار بود که یه نمایشنامه اجرا کنـیم . چند وقت بود که براي یه جشن تو مدرسه تمرین می کردیم     

تقریبا یه ماه بـود کـه تمـرین    . هم سناریوي نمایش رو نوشته بودم و هم کارگردانی ش رو می کردم و هم یه نقش توش داشتم             
مـی گفـت خیلـی    . مربی تربیتی مون باور نمی کرد من این نمایشنامه رو نوشته باشـم     . خیلی نمایش قشنگی شده بود    . دیممی کر 

برام این ماتیش خیلـی خیلـی مهـم بـود و     ! اونقدر با بچه ها نمرین کرده بودیم که تو خوابم نقشامونو بازي می کردیم             ! حرفه ایه 



دلـم  . آخه تو مدرسه از نظذ مادي خیلی از بچه هاي دیگه پایین تر بـودم    . شناسندلم می خواست همه هنرم رو ب      . ارزش داشت 
با جدیت کار میس کردم که این نمـایش بـدون   . می خواست که استعدادم رو بهشون نشون بدم که جبران اون کمبودم رو بکنه    

  ! همه چیز درست بود، اما یه دفعه همه چی بهم ریخت. اشکال اجرا بشه
. براي مامان و بابامم دعوت نامـه فرسـتاده بـودن     . از پدر و  مادرا از طرف مدرسه براي جشن دعوت شده بودن            اون روز خیلی    

درست یه ربع مونده به شروع نمایش ما، مامانم با یه چادر کدري که پایین شم قلوه کن شده بود اومد تو مدرسه و بهـم گفـت                 
  !درست سر اجرا! جا خورده بودم. بیا بریم

گفتم مامان جون ترو خدا، ترو ارواح خاك       ! گریه کردم ! ازش خواهش کردم  !  یه کالس خالی و بهش التماس کردم       کشیدمش تو 
گفتم مامان من یه ماهه دارم زحمـت مـی کـشم، نـیم         ! گفت می گم بیا بریم    ! فقط نیم ساعت صبر کن    ! خانم بزرك، نیم ساعت   

گفت بیا بریم ورگنـه همـین جـا جیـغ مـی      ! باطم رو صفر می دهمعلم مون انض! من برم همه چی بهم می خوره   ! ساعت صبر کن  
  !شده تون؟... کجاس این مدیر ! فرستادمت مدرسه درس بخونی یا قرطی بازي و ادا اصول یاد بگیر؟! کشم

  !گه خوردم! غلط کردم! بریم! بریم! تا اینو گفت؛ در کالسو بستم و با گریه گفتم ماما جون الهی فدات شم ـ هیچی نگو
  »یه خرده ساکت شدو بعد گفت « 

  ـ چه دور بود پیش از این زمین ما
  به این کبود غرفه هاي آسمان

  کنون به گوش من دوباره می رسد،
  صداي تو

  صداي بال برفی فرشتگان
  !فرداش اصال مدرسه نرفتم! دوستام باهام قهر کردن! نمایش ما از برنامه حذف شئ! می دونی چه چیزایی تومن شیکست؟

رفتـه بـود   . مامانم نبود. عصرش مدیرمون اومد در خونه. تو خیابونا قدم زدم و تا وقت تعطیل شدن، تو کوچه ها می گشتم   رفتم  
یـه دسـتی کـشید بـه موهـامو      ! زدم زیر گریه  ! در رو که وا کردم و چشمم افتاد تو چشم مدیرمون، از خجالت آب شدم              . جلسه

  !انمو شنیده بودبیرون کالس تمام حرفهاي مام. ماچم کرد و رفت
  نگاه کن که من کجا رسیده ام،

  به کهکشان،
  به بیکارن،
  .به جاودان

  ـ بعدش چی شد؟
امـا یـه چیـزي تـو مـن      ! همه رو بهم بیـست داد . مربی امور تربتی م، معلم قرآن و دینی مونم بود. شیوا ـ فرداش رفتم مدرسه 

  !شکست
یه لحظه میذارم رو پاهام، یه لحظه می ذارم کنارم رو مبل، یـه لحظـه تـو       ! نمی دونم دستماو چیکار کنم    . رو یه کاناپه نشستم   * 

  !هم قفل شون می کنم
. یـه آن چـشمامو مـی بنـدم    ! یه لحظه بعد چه چیزایی می بینم . یه نوار می ذاره تو ویدوي     . روزبه تلویزیون رو روشن می کنه     * 

  ! *روزبه بلند می خنده



یعنی بابام که پول حـسابی در نمـی   . خیلی کم بود. م که یه ضبط صوت کوچیک بخریمبا برادرم پول تو جیبی هامونو جمع کردی       
اگه بهت بگم ماها چقدر پول تو جیبی . آورد، اونی م که در می آورد، صنف ش رو خرج عرق خوري هاش و عیاشی ش می کرد             

می گفت بچه نباید پول زیاد تو دسـتش  . اداونم یه روز بهمون می داد، یه روز نمی د        ! روزي پنج تومن  . می گرفتیم باور نمی کنی    
  !یه پسر هیفده ساله! یه دختر پونزده ساله! به ده تا تک تومنی می گفت پول زیاد! باشه

خالصـه یـه مـاه بعـد پـول ضـبط جـور شـد و             . واسه اینکه بتونیم ضبط صوت رو بخریم، برادرم گفت میره یه خرده کار کنـه              
  !چه ذوقی می کردیم. خریدمش
دو تـایی  . برادرم رفت و از یکی از دوستانش یـه نـوار گرفـت و آورد          ! تی اینکه ضبط رو خریده بودیم اما نوار نداشتیم        ولی بدبخ 

نشـستیم و زل زدیـم   » ندید بدیدا « وقتی رفت، دوتایی ضبط روشن کردیم و عین این      . صبر کردیم تا مامانم بره از خونه بیرون       
بعد ها فهمیدم   ! انقدر ذوق می کردیم که نگو     ! وت رو خودمون اختراع کرده بودیم     وقتی صداش در اومد انگار که ضبط ص       ! بهش

تازه یاد گرفته بـود  ! برنده شده بود! سر پول! با دوستانش فوتبال شرطی زده بودن. که پول ضبط رو برادرم چه جوري جور کرده   
  !از راه دیگه م می شه پول در آورد! که غیر از پول تو جیبی گرفتن از بابا

  »منم هیچی نگفتم که بعدش گفت . یه یه دقیقه اي ساکت شد« 
  ـ خیلی حرف زدم، هان؟

  .ـ نه
  ـ بازم بهم زنگ می زنین؟

  .ـ آره
  .شیوا ـ منتظر می مونم
  .ـ پس فعال خداحافظ

  شیوا ـ نگاه کن،
  تمامن آسمان من،

  .پر از شهاب می شود
اونم ورش داشت و بردش فروختـه ش   .  چیکار کرد؟ به بابام گفت     می دونی وقتی مامنم فهمید که ماها یه ضبط صوت خریدیم          

می گفت معلومـه  . تا سه چهار ماه م همون یه خرده پول تو جیبی مونو قطع کرد! و پولش رو زهر ماري خرید و ریخت تو حلقش  
  !می کنین» عنک گُهک « پول زیادي دارین که هرج 

  »یه خرده دیگه سکوت کرد و بعد گفت « 
  ی اول ایسن شعر چیه؟ـ می دون

  نگاه کن که غم،
  درون دیده ام،

  چگونه،
  قطره قطره آب می شود،،

  چگونه سایه ي، سیاه سرکشم، 
  اسیر، 



  دست آفتاب می شود،
  .خداحافظ

بـه حرفـاش و زنـدگی    . به اندازه ي یه دقیقه، تلفن به دست، داشتم به حرفاش فکر می کـردم              . اینو گفت و تلفن رو قطع کرد      « 
خواستم بگیرم بخوابم اما حوصـله ي  . تلفن رو گذاشتم سر جا! چه زندگی هایی دور و ورمون هس و ما ازش بی خبریم       . گذشتش

صداي پدر و مادرم از پـایین تـو سـالن    . خوابیدن رو نداشتم بلند شدم رفتم یه دوش گرفتم و لباسامو عوض کردم و رفتم پایین    
تا سالم کردم پدرم گفت کـه  . بلیط هواپیما و گذرنامه پدر و مادرم رو میز بود   چند تا   . داشتن با هم صحبت می کردن     . می اومد 

دوتایی می خواسـتن بـا هـم    . یادم افتاد که قرار این سفر رو از یه ماه پیش با مامانم گذاشته بودن       . فردا باید چند روزي بره دبی     
بایـد  .  مامانم می خواست بمونه ایران و پدرم تنها بـره   برن اما حاال که برنامه ي خواستگاري بهم خورده بود و من ناراحت بودم،             

خالصه بعد از کلی چونه زدن و اصرار مادرم بـراي مونـدن، برنامـه ي             . هر جوري بود راضی شون می کردم که با همدیگه برن          
شـین رو پـارك   ما. ازشون خداحافظی کردم و اومدم بیرون و سوار ماشین شدم و رفتم خونه ي نیما اینا       . مسافرت شون جور شد   

می ترسیدم یلدا پـشت پنجـره باشـه و    . اصال دلم نمی خواست که برگدرم و به خونه ي پرهام اینا نگاه کنم            . کردم و پیاده شدم   
کال دیگه نمی خواستم بهش فکر کنم، این بود که سـرم رو  . چشمم که بهش بیفته، اراده م ضعیف بشه و تصمیمم رو عوض کنم            

  »زینت خانم آیفون رو جواب داد .  جلو خونه ي نیما اینا و زنگ شونو زدمانداختم پایین و صاف رفتم
  ـ کیه؟

  ـ منم زینت خانم، سالم، نیما هس؟
  !بفرما تو. زینت خانم ـ سال سیاوش خان، بعله، اقا نیما تشریف دارن

  .فقط بی زحمت بهش بگین من اومدم. ـ نه خیلی ممنون
  »و صدا کرد و یه خرده بعد با خنده به من گفت زینت خانم از همونجا داد زد و نیما ر« 

  .بیا بابا! ـ سیاوش خان، اقا نیما می گه دستم  تو ظریف کاریه
با اشـاره بهـم سـالم کـرد و     . پاي تلفن بود. یه راست رفتم تو اتاقش. پدر و مادرش خونه نبودن   . در رو وا کرد و من رفتم باال       « 

  »داره حرف می زنه که دستش رو گذاشت رو دهنی نلفن و آروم گفت ازش پرسیدم با کی . اشاره کرد که بشینم
  .تو بشین االن تموم می شه. ـ دارم یه قرار داد براي شرکت می بندم

داشـت در مـورد   ! یـه دفعـه گوشـم تیـز شـد     . رفتم رو یه مبل نشستم و سرم رو به تماشاي پوستر هاي تو اتاقش گرم کردم « 
  »فقط حرفاي نیما رو میشنیدم . ت می کردساختن یه ساختمون چند طبقه صحب

  !امشب اصال نمی شه. نیما ـ نه به جان شما دکتر جون
  . اومده بهم سر بزنه. این سیاوش دوست مه! نه. ـ با شما که از این حرفا نداریم

  !می خواي گوشی رو بدم باهاش حرف بزن؟! ـ بخدا اگه دروغ بگم
  ! تونم االن درست حرف بزنممنم نی! ـ االن که وقت این حرفا نداریم
به جون تو همین سیاوش که االن جلوم نشسته و از تخم چشمم برام عزیزتره، مـن فقـط مریـد    . ـ نه، از این فکراي بیخودي نکن  

  !تین شرکت شمام



شـه ي  پریشب بهت گفتم تا وقت هس و دست من خالیه، وردار این نقـشه رو بیـار بـریم یـه گو       ! تقصیر خودت بود دیگه   ..! ـ اِه 
زمین بکر و باکر آماده، عمله بنا آماده، مهندئش ناظرم که دست بـه سـینه در خـدمت شـما             ! خلوت و حسابی روش کار کنینم     
  .دستمون گرم می شد یه شبه سه طبقه رو زده بودیم رفته بود باال! واستاده، دیگه چه می خواستی؟

  !ـ به من چه که تو پریشب مجوز نداشتی
مهندش نـاظرم امـشب گرفتـاره و        . نه مصالح حاضره و نه تیر آهن آماده س        . ته باشی دیگه فایده نداره    ـ نه امشب مجوزم داش    

  !وقت نداره یه اتاق کاهگلی بسازه چه برسه به ساختمون و برج
  .گفته امشب حتما خونه باش باهات کار دارم. می گم امشب بابام کارم داره! ـ بابا چقدر پیله می کنی؟

  »بهش گفتم « 
  !کیه پاي این تلفن؟! مگه می شه یه شبه ساختمون ساخت؟ـ 
  »دوباره دستشو گذاشت رو تلفن و به من گفت « 

منم امشب گرفتارم نمی تونم بـرم سـر   . امشی کارش لنگ مونده، به وجودمن احتیاج داره. ـ این یکی از مشتري هاي با اعتبارمه     
  .ساختمونش

  !مگه می شه یه شبه کاري کرد؟. شتی و می رفتیگیرم وقت دا! ـ آخه داري چرت و پرت می گی
بـدبختی مـن   . من اگه امشب کاري نداشتم و می تونستم برم، حتما کارشو راه مینداختم         . ـ بستگی به آدم ش داره سیاوش جون       

ـ ! یه دستم به مالتـه ! یه دستم به نفشه س    ! یه دستم به ابزاره   ! یه دستم به زمین بکر و باکره      ! که یکی دو تا نیس     ه دسـتم بـه   ی
چـه زمینـی م هـس    ! موندم این وسط چـه غلطـی بکـنم     ! همه کارا ریخته سر من    ! یه دستم به بابامه   ! یه دستم به توئه   ! مصالحه
  !جاي خوب و خوش آب و  هوا! عالی» بر«با ! سه نبش! وامونده

  »مونده بودم چی داره می گه که دوباره شروع کرد با تلفن صحبت کردن « 
  . با این سیاوش دوستم حرف می زدمداشتم! ـ نه بابا

  !اینم مهندسه اما تو کار برج و مرج نیس خاك بر سر. ـ آره
این اِنقدر شل و وا رفته و هالو و دست و پا چلفتی یه که سه ماه طول می کشه یـه اسـتانبولی مـالت رو از                ! با این بیام؟  ! ـ چی؟ 

ی فهمه چیه؟ همه ش می ره زمینایی رو معامله مـی کنـه کـه یـا     ایمن زمین مرغوب چه م  ! این سر زمین برسونه اون سر زمین      
  !تازه آخرشم می فهمیم زمین موقوفه س! توش پره چاله چوله س یا انقدر باید خاکبرداري کنیم تا جونمون در آد

  »بهش اشاره کردم که زودتر قطع کنه ! نمی دونم این چرت و پرتا رو داشت براي کی می گفت. خنده م گرفته بود« 
نیما ـ می گم خانم دکتر، شما این چند وقته رو صبر کردي، یه امشبم دست نیگردار و دندون رو جیگر بـذار، ایـشااله از همـین     

فعال برو که این طفلک سیاوشم انگار با دو سـه  . ساختمونی بسازم که خودت حظ کنی. فردا شب کلنگ اول رو می زنیم تو زمین    
  !متا نقشه اومده که من روش نظر بد

  ـ هان؟
  فردا دانشگاه داري؟. کارم خوبه همه به شرکت ما مراجعه می کنن! ـ چیکار کنم عزیزم؟

  .ـ خب وقتی برگشتی بابهام تماس بگیر
  .خداحافظ. ـ بسالکات

  »گوشی رو قطع کرد و بهم گفت « 



ره، یکی تـو دارایـی گیـره، یکـی     یکی کارش تو شهرداري گی! پرونده پشن پرونده! ـ بجون تو پرونده س که می آد تو این شرکت 
یـه  ! باور مـی کنـی؟  ! همه شم باید من براشون درست کنم. جلو آبش رو گرفتن، یکی برق ش رو قطع کردن، یکی گازش خرابه        

  .باید به همدیگه برسیم. مردم گرفتارن دیگه! همه ش بخاطر نوع دوستی! قرونم ازشون نمی گیرما
  !نممگه من سیما رو نبی! ـ اره جون عمه ت

  !اصال ساخت و ساز که فعال ربطی به وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی نداره که به سیما خانم چیزي بگی...! نیما ـ اِه
  »خندیدم بهش « 

  نیما ـ حاال چه خبرا؟
  !ـ یه خبر خوب

  !سیما خانم رضایت داد زن من بشه؟! نیما ـ جون من؟
اما مواظب باش که اگه شـهرداري بـو ببـره، همـون        ! اخت و سازاي شبونه ت برس     تو برو به س   ! ـ شتر در خواب بیند پنبه دانه      

  !شبونه در شرکت تونو مهر و موم می کنه ها
  حاال بگو ببینم خبر خوشت چیه؟! نیما ـ اگه تو نري به شهرداري خبر بدي، اونا خبر دار نمی شن دهن لق

  !تا رفتم پایین می دونی چی دیدم؟. ن صداي مامانم و بابام می اومدـ یه ساعت پیش که از اتاقم اودم بیرون، از تو سالن پایی
الهی بمیرم برات که چـه  ! اونم وسط سالن! تو روز روشن! تو این سن و سال! قباحت داره واله! نیما ـ تف تو رو این ننه بابات بیاد 

  !خدا ذلیل کنه هر چی ننه باباي بی فکره! صحنه هایی رو می بینی
  !خجالت بکش! ـ خفه شی نیما

تقـصیر  ! هر کی کاري می کنه من باید خجالت رو بکشم! چه بدبختم من؟!  نیما ـ ننه باباي تو تو سالن بودن، من خجالت بکشم؟ 
  !اصال به من چه مربوطه! منه که مثال از تو حمایت کردم و باهات همدردي کردم

  !ـ گم شو نیما
  !!نیما ـ بابا تو خودت داري به من می گی

   می دونی من چی دیدم که حرف می زنی؟ـ اصال
. ساعت دو، دو و نیم بعد از نـصفه شـب بـود   . نیما ـ آره، من خودم یه بار چند سال پیش یه شب بی موقع از خواب بیدار شدم 

تـا صـداي گلـدون بلنـد شـد،      . یواش اومدم برم تو اشپخونه از یخچال آب بخورم که پام گرفت به میز و یه گلدون افتاده زمین  
  !بیچاره بابام از این ور سالن مثل کوماندو ها در رفت تو حیاط

  »مرده بودم از خنده « 
  !ـ الل شی نیما

  !نیما ـ نمی دونم این پدر و مادرا چی عالقه ي عجیبی به سالن خونه دارن
  »دو تایی مرده بودیم از خنده « 

  ـ حاال میذاري بگی چی دیدم؟
  تعریف کن؟نیما ـ می خوتی هر چی دیدي رو برام 

  !ـ گم شو
  !خفه مون کردي! نیما ـ بابا تعریف کن دیگه



  .قراره فردا برن دبی. بلیط هواپیمام هس. ـ از پله ها که رفتم پاییم دیدم گذرنامه ي پدر و مادرم رو میزه
  پس شرکت چند روزه تعطیله؟! خوش بحالت! نیما ـ راست می گی؟

  .ـ اره
اما اگه منم، اینارو تا پس فردا راهی ! دریغ از یه آب کرج رفتن. مه ش گرفتن نشستن تو خونهنیما ـ این ننه باباي منو بگو که ه 

  !اگه نکردم اسممو عوض می کنم! شون می کنم دبی
  .ـ امروز بعد از ظهري یه زنگ زدم به شیوا

  نیما ـ باز فبل ت یاد هندستون کرد؟
  .ـ حوصله م سر رفته بود، گفتم یه زنگ بهش بزنم

  !ببین چقدر بهت می گم! این اباب بازیا که پیدا کردي خطرناکنا. بابا واسه مواقع بیکاري ت یه سرگرمی دیگه پیدا کننیما ـ 
  .زندگی سختی داشته. ـ داشت از زندگی گذشته ش حرف می زد

  !نیما ـ یه وقت قرار مرار باهاش نذاري آ
انگار واسـه همینـه کـه بـه     . بوده اما پدره عرق خور و عیاشمادرش زن مومنی . ـ داشت از پدر و مادر و برادرش حرف می زد 

  .این روز افتاده
چـرا  ! منـو ببـین  . از پدر سالم، فرزند صالح بوجود مـی آد . نیما ـ آره دیگه، بابا که اینطوري باشه معلومه بچه ها چی در می آن 

در خونـه هـر کـدوم از    . از در و همسایه تحقیق کـن برو . متعهد بوده. انقدر پاك و نجیب در اومدم؟ واسه اینکه بابام سالم بوده         
دختراي همساه مونو بزنی و بپرسی این پسر هماسیه تون نیما چه جور پسري یه؟ اول یه لبخند ملیح و شیرین بهت مـی زنـن و                 

: ت مـی گـن   رو بگن، اروم بهـ » بعله«بعد لباشونو می گزن و سرشونو می ندازن پایین و مثل موقعی که می خوان سر عقد به اقا             
  !یه پارچه اقاس

  »یه نگاه بهش کردم و گفتم « 
  !ـ پس حتما برو از همه شون تشکر کن

برو فکر خودت باش االغ کـه یـه همـسایه    . تو دلت شور منو نزنه. نیما ـ قبال پیشاپیش خدمت همه شون رسیدم و تشکر کردم 
  !باشههیچی م بدتر از این نیس که همسایه از ادم ناراضی ! ازت راضی نیس

  میذاري حاال بقیه ش رو بگم؟! ـ زهر مار
  !نیما ت می خواي تمام زندگی ش رو برام تعریف کنی؟

انگار یه صحنه جلـو چـشمش   . هر چند وقت به چند وقت، یه دفعه انگار می رفت تو رویا     . یه چیز جالب وسط حرفاش بود     . ـ نه 
  !زنده می شد و اونم دو سه تا جمله ازش می گفت

  .ول کن بابا، حوصله شو ندارم!  ي چی جلوش زنده می شد؟ حتما از این رویاهاي لوس و بی معنی یه دختر بچه هانیما ـ صحنه
  .ـ فکر کنم صحنه ایه که یه پسر براي اولین بار بدبختش کرده

  !نیما ـ خب، ادامه بده لطفا
  !ـ هر چی هس تو یه خونه س

  !نیما ـ خواهش می کنم دقیق تر بگو
  !بذار دارم می گم دیگه! یق تر بگوـ زهر مارو دق



  !نیما ـ چرا عصبانی می شی عزیزم؟ منظورم اینه که بیشتر مسئله رو بشکافیم و وارد شیم شاید به نتایج مطلوب برسیم
  .ـ اصال دیگه نمی گم

 به یه نفـر کمـک   اگه با بازساري یه صحنه بشه. نیما ـ ببین سیاوش جون، در مورد گرفتاري هاي مردم نباید سهل انگاري کرد 
  .آروم و شمرده بگو ببینم صحنه چه جوري بوده! کرد، نباید لج بازي کنی

  !ـ هنوز صجنه رو کامل برام تعرف نکرده اما چیز جالبی این وسط گفت خیلی مهمه
  !نیما ـ همیشه وسط اینجور صحنه ها چیزهایی که گفته میش ود جالب و مهم و پر ارزشه

می گفت تمام ذهـنم رو  . اس باید یه تصمیم مهم می گرفته، هیچ تجربه مفید نداشته که کمکش کنهـ انگار در  یه لحظه ي جس     
  .زیر و رو کردم اما چیزي که بدردم بخوره و بتونه بهم کمک کنه پیدا نکردم

  !نیما ـ اما از زندگی االنش اینطوري می شه فهمید که تصمیم عقالنه و بجایی در اون لحظه ي حساس گرفته
  !کدوم تصمیم درست رو گرفته؟! این بدبخت تا چند وقت دیگه می میره! ر مارـ زه

  !تو کاري به این کارا نداشته باش. تفسیر این چیزا با منه که توش تخصص دارم. نیما ـ تو ادامه بده
  »چپ چپ نگاهش کردم و گفتم « 

نه تـاریخ، نـه جغرافـی، نـه فیزیـک، نـه علـوم،             ! مدـ می گفت هیچکدوم از درسایی که تو مدرسه بهم یاد داده بودن بکارم نیو              
  !هیچکدوم

تمام این جور مـسائل و صـحنه   ! حاال تاریخ و جغرافی و شیمی و فیزیک یه حرفی اما علوم نه. نیما ـ با آخري اصال موافق نیستم 
اگه ! آموزاي بیچاره می دن؟ اصال چیه تو این مدارش هی تاریخ و جغرافی به خورد این داشن              ! ها مربوط می شه به علوم انسانی      

اول سـال یـه برنامـه    ! من یک کاره اي تو مملکت بودم تمام دروس رو از برنامه ي آموزشی حذف می کردم اال علوم انسانی رو        
دوشنبه علوم انسانی تشریحی، سه شـنبه     . یه شنبه علوم انسانیس   . شنبه علوم . به دانش آموزا می دادم و خالص شون می کردم         

باور کن اگه این برنامه در سطح کـشور بـه اجـرا در بیـاد،     ! ی تحقیقی، چهارشنبه علوم انسانی تقویتی، پنجشنبه ورزش  علوم انسان 
  !باید همین فردا یه نامه بنویسم به آموزش و پرورش! دیگه هیچ طفل معصومی در زمان تصمیم گیري دچار مشکل نمی شه

وقتی حرفاش تموم شد . منم می خندیدم و نگاهش می کردم     . قدم می زد  داشت این چرت و پرتا رو جدي می گفت و تو اتاق             « 
  »بهش گفتم 

  !ـ نصفی از این دري وري هایی رو که تو می گی من نمی نویسم تو کتاب
  !نیما ـ تو گه می خوري نمی نویسی

  !ـ بی تربیت
  !نیما ـ من یه ساعت زور می زنم و این چیزا رو می گم اون وقت تو نمی نویسی؟

  ! همین چیزا رو تو کتابا می گی که جلوشو می گیرنـ دِ
راه بدو خوب رو بـه  . شوخی شوخی حرفمو می زنم، نصیحتامو به مردم می کنم! طنزِ گزنده! نیما ـ بابا اینایی که من می گم ظنزه 

 خواي؟ نیگـاه نکـن کـه    دیگه از از این راهنمایی بهتر چی می! عاقبتش چی شده؟ ایدز! همین شیوا رو ببین! جووونا نشون می دم  
اینطوري تو آدما بیشتر حرف اثر می کنه تا بـا یـه   ! البالي حرفام پره از راهنمایی یه    . من چهار تا چیز می گم و مردم می خندن         

  !زبون خشک و جدي



فـت  همینطوري که داشت اینارو می گفت، رفت جلو پنجره که دیدم یه دفعه مثل برق پرید طرف در اتاق و  وازش کـرد و ر              « 
در ! بلند شدم و رفتم طرف پنجره و بیرون رو نگاه کردم که دیدم یلدا و خانم بزرگ پشت در حیاط نیمـا اینـا واسـتادن           ! بیرون

  »یلدا عصبانی بود و داشت بلند بلند با خانم بزرگ حرف می زد. تراس رو وا کردم و رفتم بیرون تو بالکن
  !بدین؟» نشون«به دکتر می خواین » چی رو« آخه دیگه ! یلدا ـ خانم جون

  بدین یعنی چی» تکون « می خواین بات دکتر » کی رو« خانم بزرگ ـ 
  !چی می رین؟» معالجه ي« یلدا ـ می گم براي 

عمـه  ! این حرفا چیه می زنی تو دختر جون؟ بیا، بیا و دیگه م از این حرفاي بدنزن! با کی می رم؟» موازجه«خانم بزرگ ـ براي   
  !ا رو یاد داده؟خانم بهت این چیز

یلدا فقط مات بهش نگاه می کرد که خانم بزرگ خـم شـد کـه از رو زمـین سـنگ          ! از حرفاي خانم بزرگ خنده م گرفته بود       « 
  »! ورداره

  !بزنم» زنگ«یلدا ـ خانم جون حد اقل بذارین که من 
  !بزنی؟» سنگ« خانم بزرگ ـ مگه خودم پیر و کور شدم که تو جام 

  !نداره؟» زنگ« اینا » خونه ي« ه یلدا ـ بابا آخه مگ
  !این دفعه از تو باغچه ي حیاط خودمون سه چهار تا می ارم! شون اصال سنگ نداره وامونده» کوچه« خانم بزرگ ـ اره، 

تا یلدا اومد جلوشو بگیره که خانم بزرگ یه سنگ پرت کرد تو حیاط نیما اینا که صـاف خـورد رو ماشـین بابـاي نیمـا و یـه                  « 
تو همین موقع نیما رسیده بود تو ایوون خونه شون که تا دید خانم بزرگ داره سنگ پرت مـی کنـه،  از همـون        ! ند داد صداي بل 

  »جا داد زد 
  !سنگسارمون کردي! ـ نزن ظالم

و در تا یلدا صداي نیما رو شنید اومد بر گرده بره تو خونه شون کـه نیمـا رسـید دم درر   . اون باال واستاده بودم  و می خندیدم « 
  »رو وا کرد و گفت 

  !ـ فرار نکنین یلدا خانم که دیدم تون
  »یلدا واستاد و با خجالت به نیما گفت « 

  !ـ بجون مامانم اگه من سنگ پرت کرده باشم نیما خان
  !می رفتین؟» در«نیما ـ پس واسه چی داشتین 

  »تا اینو گفت خانم بزرگ شروع کرد به خندیدن و گفت « 
  !نمی رفتیم که» ور«چیزي ـ مینا جون ما به 

  »این دفعه خود نیمام زد زیر خنده  و رفت جلو خانم بزرگ و سالم کرد و گفت « 
  !نمی زنین؟» زنگ«آخه شما چرا ! ـ آخه خانم بزرگ جون، بخدا همین یه ساعت پیش دادیم شیشه مونو انداختن

  بزنیم مینا جون؟» چنگ«به چی ! نمی زنیم؟» چنگ«خانم بزرگ ـ چرا 
  » نیما با حالت گریه و التماس گفت «

  !» آخه« رفت » آبروم « ! ـ بابا انقدر جلو همسایه ها به من نگو مینا جون مینا جون
  !یعنی چی؟» آب تون رفته سر شاخه « خانم بزرگ ـ 



  نیما همونجور گرفت و نشست رو زمین و برو و بر شروع کرد به خانم بزر« 
  «نیما که صداي خنده ي منو شنید، برگشت منو داد زد ! هنده اون باالمن مرده بودم از خ! گ نگاه کردن

این اگه هر روز اینکارو بکنه باید این خونه رو بفروشیم و بذاریم از این محلـه  ! زد کاپوت کاشین بابامو قر کدر    ! ـ زهر مار و ه هر     
  !بریم که

تا رسیدم دم در دیدم نیما داره به خانم بـزرگ جـدي حـرف    . با ایمکه نمی خواستم با یلدا روبرو بشم اما مجبوري رفتم پایین   « 
  »می زنه 

می زنم بـه  » زنگ»اگه یه بار دیگه بیاي در خونه ي ما شنگ پرت کنی، میرم . نیما ـ ببین خانم بزرگ، دارم جدي بهت می گم 
  !»کالنتري « 

  !براتعلی کیه؟! ؟»براتعلی«بزنی به » سنگ « خانم بزرگ ـ می خواي 
  »لدا زدیم زیر خنده که نیما داد زد من و ی« 

  !با سنگ تموم شیشه هامونو شیکست! من حریف این زن نمی شم! ـ بابا همسایه ها، یکی بیاد کمک آخه
  »رفتم جلو به همه سالم کردم که تا خانم بزرگ منو دید گفت « 
  شمام اینجایین کیاخان؟...!! ـ اِ

  !نیما ـ خانم بزرگ کیا نه، سیا
   ضیاء؟خانم بزرگ ـ

  !»بادمجونه«همونکه رنگ ! سیا! نیما ـ سیا
  !؟»برازجونه«خانم بزرگ ـ خونه ي ضیا خان تو 

ما یه چیزي می گـیم و  ! ما که حرف همدیگرو نمی فهمیم! دو ساعته واستادیم اینجا چرت و پرت می گیم! نیما ـ بابا بیاین بریم 
  !این خانم بزرگ یه چیز دیگه

  »فت بعد برگشت طرف یلدا و گ« 
  ـ حاال چه فرمایشی داشتین یلدا خانم؟

  »یلدا با خجالت گفت « 
  .ـ راستش خانم جون اومدن که شما ببرین شون بیمارستان

  نیما ـ مگه من راننده آمبوالنسم یا شما تو خونه ي ما آمبوالنس دیدین؟
  »من زدم زیر خنده که یلدا با خجالت گفت « 

  ! کنم، اما هرچی به خانم جون می گم گوش نمی دهـ نمی دونم چه طوریس ازتون عذرخواهی
  »نیما خندید و گفت « 

  .چشم، االن می آم. ـ شوخی کردم یلدا خانم
  »بعد برگشت به خانم بزرگ گفت « 

  !ـ اما اگه یه دفعه دیگه سنگ پرت کنی به خونه مونف می آم شکایتت رو به بزرگترت می کنم ها
  
  



  فصل ششم
  
  
  
  »بره ماشینش رو از تو حیاط در بیاره که رفتم پیشش و بهش گفتم نیما راه افتاد که « 

  .من که دیگه با یلدا کار ندارم. ـ نیما اگه بخاطر من داري اینکارا رو براي خانم بزرگ می کنی، نکن
جـون کنـده تـا    باباي بدبختم یه عمر . نیما ـ اولش بخاطر تو می کردم اما حاال دیگه بخاطر این خونه و زندگی و ماشین می کنم 

انقدر سنگ و کلوخ پرت می کنه تـو خونـه مـون     » الجونش«یه لحظه غفلت کنم این خانم بزرگ با این دستاي           . اینا فراهم شده  
  !اون وقت هزار سال دیگه باستان شناسام نمی تونن کشف ش کنن! که این خونه و زندگی مثل این آثار باستانی میره زیر خاك

  .بزرگ حرف می زنم که ول کنه برهـ من االن می رم با خانم 
  !نیما ـ تو اگه تونستی فقط یه جمله رو به این زن حالی کنی، من همین االن دست یلدا رو می ذارم تو دستت

  .صبر کن یه دقیقه! ـ بابا باالخره اونم آدمه دیگه
 یلدا رفته بود نزدیک خونه شون واسـتاده  .نیمام پشتم راه افتاد اومد. راه افتادم طرف خانم بزرگ که داشت مارو نگاه می کرد         « 

  »تا رسیدم به خانم بزرگ گفتم . بود
  .ـ خانم بزرگ سیما االن تو بیمارستان نیس

  !چطور یه همچین چیزي می شه ضیا جون؟! خانم بزرگ ت سیمان االن تو مجارستان نیس؟
تو ام بیا این طرف دسـته گـل بـه    ! م واسه مجارستاننیما ـ من برم ماشین رو زودتر روشن کنم وگرنه االن باید سیمان بار بزنی 

  !همین بیمارستان بریم نزدیک تره. آب نده
  »تا نیما اومد بره طرف ماشین ش که خانم بزرگ گفت « 

  ـ مینا جون مگه ضیا خان دارن تو مجارستان خونه می سازن که دنبال سیمان می گردن؟
  !ش بخرهبراي خود» قبر«نیما ـ نخیر، می خواد اونجا یه 

  !براي خودش بخره؟» ببر«خانم بزرگ ـ می خواد اونجا یه 
  »نیما یه لحظه مایوس واستاد و به خانم بزرگ نگاه کرد و بعد راه افتاد طرف ماشین که خانم بزرگ صداش کرد و گفت « 

  .ـ مینا جون بیا
  »نیما از وسط راه برگشت و گفت « 

  .ـ بفرمائین خانم بزرگ
امـا  ! چـه آب و هـوایی م داره  . رفتـیم مجارسـتان  » دومـادم «که درست یاد نباشه ها، تا حاال یکی دو سفر با خانم بزرگ ـ نه این 

  !خاطرم نیس این ور ورامینه یا اون ورشه
  »نیما یه نگاه به خانم بزرگ کرد و بعد گفت « 

  .ـ سیاوش یه دقیقه بیان این ور کارت دارم
  »با هم رفتیم دو قدم اونور تر « 

  !بیا این سوئیچ ماشین رو بگیر و اینا رو وردار ببر بیمارستان بعدشم این ماشین مال تونیما ـ 



  !ـ چی می گی؟
  .بگیر این سوئیچ رو برو دنبال کارت! مگه زوره؟! نیما ـ بابا من نمی خوام تو این یکی کتاب نقش داشته باشم

  !ـ چرا دیوونه بازي در می اري؟
ترو ببینم؟ ناشرت رو ببیننم؟ وزارت ارشاد رو ببیـنم؟ کـی رو بایـد    ! ب باشم باید کی رو ببینم؟نیما ـ اگه من نخوام تو این کتا 

  ببینم؟
  !زشته جلو خوانند ها! ـ این چرت و پرت چیه می گی؟

پس فردا اگه یکی منو تو خیابون ببینه نمی گه نیمـا جـون ایـن چـه باسـطی یـه      ! نیما ـ بابا این آبروي منو جلو خواننده ها برده 
بابـا  ! بـرد » رو«اما این یه پیرزن منو از .  من تو تمام این کتابا، سربسر همه میذاشتم و هیچکشم حریفم نمی شد1درست کردي؟ 

  !اینم داستان بود که تو پیدا کردي؟
  !رو ننویسممنکه نمی تونم اینا . عینا همین کارا رو تو عالم واقعیت کرده. سلطنه س... این خانم بزرگ دختر ! ـ من چیکار کنم؟

  !نیما ـ حاال نمی شه یه خرده نقشش رو کمتر کنی؟ دیوونه م کرد بخدا
  . دیگه چیزي نمونده کتاب تموم بشه. هر چی گفت هیچی نگو. ـ تو جوابشو نده

  !کو حاال آخر کتاب؟! تازه وسطاي کتابیم. نیما ـ بده من اون سوئیچ وامونده رو
یـه خـرده کـه    . من و نیما جلو نشستیم و یلدا و خانم بـزرگ عقـب ماشـین   . ر شدیمخالصه نیما ماشین ش رو در آورد و سوا « 

  »حرکت کردیم یلدا گفت 
  .باعث زحمت تون شدیم. ـ باید جدا ازتون عذرخواهی کنم

  این حرفا چیه؟. نیما ت خواهش می کنم یلدا خانم
  خانم بزرگ ـ ضیاخان حاال چند تایی هس؟

  ـ چی خانم بزرگ؟
  .ن ببرایی که می خواین تو مجارستان بخرینخانم بزرگ ـ همو

  »نیما داد زد « 
  !قبر! قبر! ـ ببره نه

  خوب چند تایی هس؟! خانم بزرگ ـ آهان
  »من یه لحظه مات موندم که نیما گفت « 

  !»خودشو و باباشه«اندازه . ـ زیاد نیس خانم بزرگ
  !ـ زهر مار

  »یلدا زد زیر خنده که خانم بزرگ گفت « 
  !یه قبر باید انقدري باشه که بشه یه میت رو راحت توش جا داد! چقدر کوچیکه! ؟»وك پاهاشهن«ـ اندازه 

  .نیما ـ نه، اینا بغل هم بغل هم توش می خوابن، جا می شن خانم بزرگ
  »یلدا آروم با آرنج زد به خانم بزرگ و بهش یه اشاره کرد یه خرده بعد خانم بزرگ با خجالت گفت « 

  !اخان؟ـ حرف بدي زدم ضی



ده دقیقـه بعـد رسـیدیم    . اونـم دیگـه تـا بیمارسـتان هیچـی نگفـت      . با سر بهش اشاره کردم که یعنی نـه    . دلم براش سوخت  « 
بعـد از سـالم و احوالپرسـی     . از قسمت پذیرش پیج ش کردیم و اومد پایین        . شانس آوردیم که سیما هنوز نرفته بود      . بیمارستان
  »یلدا گفت 

می گه حتما  باید بریم پیش خانم دکتر که خودش منو معاینـه  . ه م اما این خانم جون منو ول نمی کنه       ـ سیما خانم واثعا شرمند    
  .به شما خیلی عقیده پیدا کردن. کنه

  حاال مشکل چی هس؟. سیما ـ خواهش می کنم، این حرفا چیه؟ لطف دارن
  .یلدا ـ پادردشونه

  .نهباید یه رماتولوژ ایشونو ویزیت ک. سیما ت خب، طبیعیه
  خانم بزرگ ـ یلدا جون خانم دکتر چی فرمایش می کنن؟

  .بببینه» دکتر رماتیسم«یلدا ت می گن شمارو باید یه 
  !خدا بدور! ببینه؟» کمونیسم« خانم بززگ ـ منو یه دکتر 

  »نیما دست خانم بزرگ رو گرفت و همونجور که با خودش می برد گفت « 
ولی اگه بهت جـزوه اي، اعالمیـه اي   . یه مدت زندان رفت و بعدش توبه کرد. ست بودهـ بیا خانم بزرگ، این دکتره قدیم کمونی    

  !چیزي داد ازش نگیر
سیما رفت تو و دو دقیقه بعد اومد بیرون . همگی زدیم زیر خنده و دنبال سیما راه افتادیم و رفتیم جلو یه مطب تو طبقه ي باال         « 

دکتر اومد .  ساله بود سالم علیک کردیم و رو مبل نشستیم40 دکتر که یه مرد     همگی رفتیم تو مطب و با     . و به ما گفت بریم تو     
  »جلو خانم بزرگ رو یه مبل نشست بغلش و با خنده گفت 

  .ـ بفرمائین خانم بزرگ
اومدم دادم این دکتر کـه  . خانم بزرگ ـ خدمت اقاي خودم  عرض کنم که چند وقت بود این گوشام یه مختصر  ضعیفی داشت 

حاالم اومدم خدمت شما که یه فکـري  . الحمد اهللا که دستش سبک بود و گشم خوب شد  . غل شماس یه شستشوش داد    اتاقش ب 
  .یه پومادي، ویتامینی چیزي بهم بده که این پاها قوت بگیره. چند وقتی هس که حس توش نیس. واسه این پاهام بکنین

خانم بـزرگ چنـد بـار از ایـن ور     . ش کرد و گفت یه خرده راه برهدکتر یه خرده پاهاي خانم بزرگ رو معاینه کرد و بعد بلند   « 
  »معاینه ي دکتر که تموم شد اومد پیش سیما و گفت . مطب رفت اون ور مطب و برگشت

این یه خرده رخوت وسستی م مال کهولـت سـن و   ! ـ خانم دکتر ماشااله پاهاي خانم بزرگ لز پاهاس من بیشتر جون و قوه داره      
  !ساله

  !خانم بزرگ می خوان پاهاشون قوت پاهاي مارادونا رو بگیره جمعه تو آرژانتین بازي داره. کتر جون شما ملتفت نشدينیما ـ د
  »همگی زدیم زیر خنده که دکتر گفت « 

  .ـ باشه، من می نویسم که چند جلسه یه برق ساده براي خانم بزرگ بذارن
باید بنویسین کل نیروي انرزي اتمی ایران رو وصل کـنن بـه   . ه دکتر جوننیما ـ واسه پاهی خانم بزرگ یه برق ساده فایده ندار 

  !پاي ایشون تا افاقه کنه
  »دکتر همونجور که می خندید و به خانم بزرگ نگاه می کرد گفت . دوباره همه خندیدیم« 

  .نیس» هسته اي«ـ متاسفانه قسمت فیزوترابی ما مجهز به سیستم 



  !نیس؟» بسته اي«نه تون دواي خانم بزرگ ـ دکتر جون تو دواخو
  »دکتر یه لحظه مات به خانم بزرگ نگاه کرد که نیما گفت « 

  !ـ نه، شکر خدا گوش خانم بزرگ با همون یه شستشو سالم سالم شده
دکتر بیچاره زود ورداشت یه نسخه نوشت و داد دست سیما و ماهام بلند شدیم و از مطب دکتر اومدیم بیرون و رفتیم طبقـه             « 

مسئول فیزیوتراپی تا سیما رو دید، سالم و احوالپرسی کرد و نسخه رو گرفـت و یـه نگـاهی کـرد و             . پایین که فیزیوتراپی بود   ي  
  »گفت 

فردا که اومدن، می گـم چنـد جلـسه براشـون بـرق      . االن مسئول برق مون نیس. ـ خانم دکتر ایشون باید از فردا تشریف بیارن  
  .بذارن

دکتر جون نمی شه خودمون تو خونه بـرق بـذاریم؟ هـم سـیم           ! اال باید چند بار هی بیاییم اینجا و بریم        ح!  نیما ت اي داد بیداد    
  ! ولته220برق مونم مک ! داریم و هم پریز و هم دوشاخه

  »مسئول فیزیوتراپی خندید و گفت « 
  ـ خیلی پاشون اذیت شون می کنه؟

  !کنهخیلی گوش و اعصاب و روان ما رو اذیت می ! نیما ت نخیر
  »بعد رفت جلو  و آروم بهش گفت « 

اگه همین االن یه خـرده بـذارین بـا ایـن دم و     . ـ می دونی چیه دکتر جون؟ این خانم بزرگ ما حالت تلقین توش خیلی اثر داره       
 م با ایـن  یه خرده بذارین رو این راه بره و یه خرده ! این صفحه نقاله چیه اینجا    . دستگاه تون ور بره، قول می دم خوب خوب بشه         

  .وزنه ها ور بلره حالش خوب می شه
  »مسئول فیزیوتراي خندید و خانم بزرگ رو برد رو دستگاه دو ثابت و بهش گفت « 

  .» اروم آروم روش راه برین« شما مثل اینکه تو خیابون هستین، . ـ خانم بزرگف من االن این دستگاه رو روشن می کنم
  »!ه برم؟باید آروم آروم تو چا« خانم بزرگ ـ 

  »نیما داد زد « 
  !بزنین» قدم«! ـ باید روش راه بریم

  !بزنم؟» لقد«خانم بزرگ ـ 
  !نیما ـ اما خانم بزرگ واقعا بعد از شستشو شنوایی تونو بطور کامل بدست آوردین ها

  »همه زدیم زیر خنده که مسئول فیزیوتراپی دتسگاه رو روشن کرد و خانم بزرگم شروع کرد روش راه رفتن « 
اگه خانم بزرگ همینطوري ده دقیقـه بتـونن   .  سانیتمتر در هر ثانیه33یعنی تقریبا .  متر در ساعته1200مسئول ـ سرعت االن   

  !روش راه برنف با توجه به سن و سال شون واقعا عالیه
  !انگار داره پاهام بهتر می شه. رو تندترش کن» باسکول«خانم بزرگ ـ دکتر جون یه خرده این 

  » یه درجه سرعت دستگاه رو بیتر کرد و گفت مسئول« 
  ! ـ ماشااله هزار ماشااله خوب دارن راه می رن خانم بزرگ

  !نیما ـ داریم پرورشش می دیم براي المپیک بعدي
  »خانم بزرگ که خیلی خوشش اومد بود گفت « 



  ـ دکتر جون تند تر نمی شه؟
  !اوردیمش لونا پاركفکر می کنه ! خانم بزرگ جنون سرعت داره! نیما ـ نخیر

  »همه زدن زیر خنده که مسئول فیزیوتراپی گفت « 
  !خیلی انرژي دارن خانم بزرگ! ـ بزنم به تخته

  !نیما ـ خانم بزرگ نگو، بگو قهرمان ماراتن
  !پاهام گرم شد دکتر جون، خدا عوضت بده! خانم بزرگ ـ آخیش

  !خدا بدادمون برسه! تازه پاهاش گرم شده! نیما ـ به به
  !ممکنه خسته بشن و خدا نکرده بخورن زمین. سئول پذیرس ـ فکر کنم کافیهم

  »نیما رفت جلو خانم بزرگ و گفت « 
  .ـ دیگه کافیه خانم بزرگ، بیاین پایین

  »بعد بهش اشاره کرد که بیاد پایین « 
  .خانم بزرگ ـ حاال زوده مینا جون تازه سوار شدم

شما بیاین پـایین مـی خـوایم    ! نوبت ماس. مام می خوایم سوار شیم آخه! زه سوار شدین؟مگه تاب و سر سره س که تا..! نیما ـ اِ 
  !بریم قسمت پرش از روي خرك

  »خانم بزرگم اومد پایین و گفت . ما زدیم زیر خنده و مسئول پذیرش دستگاه رو خاموش کرد« 
  .حاال بریم قسمت وزنه برداري. ـ مینا جون، خدا رو شکر

ی خانم بزرگ رو برد جلو یه دستگاه که یه دستگیره داشت و بهش سیم وصل بود و انتهاي سیم یه وزنـه ي                   مسئول فیزیوتراپ « 
  »وقنتی خانم بزرگ جلو دستگاه نشست بهش گفت . کوچیک آویزون بود

  .ـ خانم بزرگ اگه می تونین این دستگیره رو بکشید طرف خودتون
  .خانم زرگ ـ آخه دستام حس توش نیس

  .قدر می تونین بکشینمسئول ـ هر چ
  »خانم بزرگ دستگیره رو کشید و گفت « 

  ! ـ اینکه بهش هیچی وصل نیس
  »مسئول فیزیوتراپی که از اینو دید با خنده گفت « 

  !»فرمه«ـ ماشااله خانم بزرگ خیلی رو 
  1؟»جرمه« خانم بزرگ ـ چیکار نکنم 

  .رو بگیرین» دسته«نیما ـ هیچی خانم بزرگف شما فقط این 
  رو بگیرم؟» بسته«م بزرگ ت کدوم خان
  »نیما دسته وزنه رو داد دست خانم بزرگ و گفت « 

  !ـ بابا این وامونده رو چند بار بکس
  !خانم برگ ـ اینکه خیلی سبکه مینا جون

  مسئول فیزیوتراپی ـ ببخشین اقاف اسم شما میناس؟



  !ایشون اشتباهی اسمم رو صدا می کنه! نیما ـ نخیر، تسم من سیماس
  »دوباره همه زدیم زیر خنده که خانم بزرگ گفت « 

  .ـ دکتر جون دو تا دیگه سنگ بزار رو این دستگاه
  !نیما ـ خانم بزرگ فکر می کنه اومده زور خونه

مسئول فیزیوتراپی با خنده دو تا وزنه ي دیگه رو به دستگاه اضافه کرد و جالب این بود که خانم بزرگ خیلی راحت دستگیره                      « 
  »ماهام یه گوشه واستاده بودیم و می خندیدیم که خانم بزرگ گفت ! کشید و ول می کردرو می 

  .دستام یه خرده نرم شد! خیر ببینه، چه دستگاه خوبیه! ـ دکتر جون دو تا سنگ دیگه م بذار روش
  »مسئول فیزیوتراپی خندیدیو هر چی وزنه داشت اضافه کرد به دستگاه « 

  ! ضرب این وزنه بردار نگاه می کنیم که چطور چغر و سمج پاي وزنه ي سیصد کیلویی واستادهنیما ـ خب حاال یه حرکت یه
  »خانم بزرگ که دید ما می خندیم گفت . دوباره همه زدیم زیر خنده« 

  ـ مینا جون، خوب دارم کار می کنم؟
د وقتی یه ورز رو گذاشـتین کنـار و یـه    اشکال سر اینه که چن. نیما ـ خانم بزرگ جون شما اصال عیب و ایرادي تو کارتون نیس 

  !دو تا میل و کباده که بگیرین می این سر جاي اول تون! خرده تن و بدن تون کوفت رفته
  !خانم بزرگ ـ بذارم اینارو سر جاي اول شون؟

  !همون باال نگه دارین تا سه چراغ سبز براتون روشن بشه بعد! نه! نیما ت نه
  »و همونجور کشیده بود و ول نمی کرد که نیما گفت خانم بزرگ بیچاره دستگیره ر« 

  !بپر زنگ بزن فدراسیون وزنه برداري و بگو زود برسین که یه چهره ي استثنایی در ورزش پیدا شده! ـ سیاوش
  خانم بزرگ ـ مینا جون ولش کنم یا نه؟

عالج درد شما اینه که برین ! دوا نداشتی کهشما اصال احتیاج به دکتر و ! مدال طال رو گرفتی. نیما ـ ولش کن دیگه خانم بزرگ 
  .کنین» ثبت نام «تو یه باشگاه 

  !کنم؟» دست به آب «خانم بزرگ ـ ناشتا برم 
  »! خدایی بود که فقط ما تو قسمت فیزیوتراپی بودیم. همه زدیم زیر خنده« 

  !»زورخونه « ،»زورخونه«تو یه باگشاه، ! اسم نویسی! نیما ـ دست به اب نه خانم بزرگ، ثبت نام
  !خانم بزرگ ـ توپ خونه؟

از صداي خنـده هـاي مـا اومـد تـو و         . تو همین موقع دکتري که خانم بزرگ رو معاینه کرده بودئ اتفاقی از اونجا رد می شد                « 
  »سالم کرد و وقتی تعداد وزنه ها رو روي دستگاه دید با تعجب گفت 

  ! بزرگماشاله به خانم! ـ اینارو خانم بزرگ تنهایی کشیدن؟
  !»زورش کم بشه«نیما ـ دکتر جون یه شربتی، قرصی، چیزي بنویس یه خده 

  مینا جون؟» روي کی کم بشه«خانم بزرگ ـ 
  !نیما ـ ترو خدا دکتر جون یه شربتی چیزي براش بنویس جون ما رو خالص کن

  »و گفت دکتر خندید و از مسئول پذیرش کاغذ گرفت و روش یه چیزي نوشت و داد به خانم بزرگ « 
  .نوشتم» شربت تقویت«ـ خانم بزرگ براتون یه 



  1برام گذاشتین؟» مجلس تسلیت«خانم بزرگ ـ یه 
  !»ویتامین« شربت ! شربت! نه تسلیت! نیما ـ تقویت

  !؟»ورامین«خانم بزرگ ـ باید برم 
  »! دکتر یه خنده اي کرد و کاغذ رو داد دست نیما و یه خداحافظی کرد و گذاشت در رفت« 
  !رفت» در«دکتر از دست شما گذاشت ! ا ـ بیا خانم بزرگنیم

  !منکه چیزي بهش نگفتم! رفت؟»  سر«خانم برگ ـ حوصله ي دکتر از من 
همونجور که همه داشتیم می خندیدیم، سیما بلند شد رفت پیش نیما و خانم بزرگ که داشـت بـزور بـا مـسئول فیزیـوتراپی               « 

  »مکت نشسته بودیم که یه دفعه یلدا برگشت به من نگاه کرد و گفت من و یلدا عقب ار رویه نی. حرف می زد
  !ـ از موقعی که از در خونه حرکت کردیم اصال به من نگاه نکردین سیاوش خانم

  .ـ حتما اشتباه می کنین
  .نگاه که نکردین هیچی، حتی یه کلمه م باهام حرف نزدین. یلدا ت نه

  »هیچی نگفتم « 
  ون مقدمه گذاشتین و رفتین؟یلدا ـ چرا امروز صبح بد

  ـ باید می موندم؟
  !باید بمونین. باید می موندین. یلدا ـ بله

داشت با چـشم و  . یه آن چشمم افتاد به نیما . نفهمیدم منظورش چیه  . برگشتم تو چشماش نگاه کردم که سرشو انداخت پایین        « 
نم که یعنی چی می گی که راه افتاد طرفم و یه خنـده بـه        بهش اشاره کرد  ! اونم نمی فهمیدم چی می گه     . ابرو بهم اشاره می کرد    
  »یلدا کرد و بعد گفت 

یه تفسیري، یه گزارشی، یه خبـري، دو کلـوم      . ـ سیاوش جونف تا خانم بزرگ پاي فینال وزنه برداریهف شمام اینجا بیکار نشین             
  !یه کاري بکن دیگه! حرفی

  .ـ خب اگه باهام کار داري بیام اونجا
ماشااله خانم بزرگ یکی یکی کراحل پرتاب دیسک و خرك و پرش بـا نیـزه رو   ! یزم، چه کاري با شما داریم اونجا؟نیما ـ نه عز 

  !داره با موفقیت پشت سر میذاره
  !ـ پس چی؟

  !نیما ـ می گم شمام یه خرده از خانم بزرگ یاد بگیر
  !ـ نمی فهمم چی می گی

  »نیما یه خنده اي به یلدا کرد و گفت « 
  . یلدا خانمف با اجازه من یه چیز کوچولو در گوش سیاوش جان بگمـ ببخشید

  »بعد اومد آروم در گوش من گفت « 
  !حداقل یک عر عر بکن بفهمن الل نیستی! ـ االغ

  »بعد از یلدا عذر خواهی کرد و گفت « 
  !ـ ببخشین، من باید برم به قهرمان ملی مون برسم



  »م تا رفت به یلدا گفت. خنده م گرفته بود« 
  ـ شما دل تون می خواهد که من بمونم؟

  »یه لحظه صبر کرد و بعد گفت « 
حـاال کـه   . اکثـرا هـم تنهـا   . ببینین سیاوش خان، من سال هاي زیادي دور از کشورم و مردمم بـودم . دلم می خواد بمونین. ـ بله 

اصـال نمـی   .  تونم با کسی معاشـرت کـنم  اصال نمی! دوگانگی عجیبی در من ایجاد شده  . برگشتم خودمو باهاشون غریبه می بینم     
  !نه تو خیابون و نه تو خونهف نه تو مهمونی ها، هیچ جا ارامش ندارم. تونم از خونه بیرون بیام

  ـ دل تون می خواد برگردین آمریکا؟
! دم مـی ترسـونن  تو خونه همه منو از دوستی با مـر ! همه یه جوري شدن. یلدا ـ نه، دلم نمی خواد اما اینجام زندگی برام مشکله 

  !انگار زیادم اشتباه نمی کنن. می گن نباید به کسی اعتماد کنم
  ـ فکر می کنین که اینا حرفاي درست یه؟

همـین  .  همین چند وقته که برگـشتم اینجـاف متوجـه ي خیلـی از ایـن مـسائل شـدم       ! یلدا ـ اصال نمی دونم چی باید فکر کنم 
یم تا حاال صد جور حرف پشت سرم زدن در صورتی که وقتی بتا خودم صـحبت             دختراي فامیل که قبال خیلی با هم دوست بود        

تـو  ! چند دقیقه که می آم تو خیابون که تنها قدم بزنم انقدر ماحمم می شن که مجبورم برگردم خونـه       ! می کنن یه جور دیگه ن     
اصال نمـی دونـم   ! ماردم همینطور! هپدرم یه چیزي به من می گه اما جلوي عمه م یه چیز دیگه می گ   . خونه م که آرامش ندارم    

همـه دورو و  . من اصال بـه ایـن نـوع تربیـت عـادت نـدارم      ! شخصیت م رو گم کردم! خودمو گم کردم! به کی باید اعتماد کنم   
  !هیچکس حرف دلش رو به آدم نمی زنه! متظاهر شدن

  »آروم بهش گفتم . اشک تو چشماش جمع شد و سکوت کرد« 
اگه شمام منو دوست داشته باشین حاضرم تا هـر وقـت کـه      . من شما رو دوست دارم یلدا خانم      . دمـ من حرف دلم رو بهتون ز      

  .بشه صبر کنم
مخـصوصا  . یلدا ـ از کجا بدونم که دارین راست می گین؟ من خودم شاهد خیلی از ازدواج ها بودم که به چه وعضی تموم شدن 

عکـس پـسره رو میفرسـتادن ایـران و عکـس دختـره رو       ! ن، اونم غیـابی دختر و پسر اونجا با هم ازدواج می کرد ! این چند ساله  
تمـام ایـن کـارا    ! من اینو نمی خـوام   ! سر یه سال م از هم جدا می شدن        . یه مراسمی اینجا می کرفتن و یه جشن م اونجا         . آمریکا

مـن اونجـا یـاد      ! دیـوانگی یـه   این  ! اینا حاضرن براي ویزا گرفتن دست به هر کاري بزنن         ! فقط به خاطر گرفتن ویزاي آمریکاس     
به من اونج یاد دادن که اعتماد یه نفس داشته باشم اما تو همین چند وقت کـه    . گرفتم که در مورد زندگیم خودم تصمیم بگیرم       

اینجا خیلی راحت دارین به من القا می کنن که پدر و مـادر و عمـه م هـستن    ! اومدم اینجا، تمام آموخته هاي من رفته زیر سوال  
حتی همین خانم بزرگم گاهی در ساده ترین کارها به من دستور می ده که چیکار بکـنم یـا                ! اید براي زندگیم تصمیم بگیرن    که ب 

  !پوچ! دارم پوچ می شم! شخصیتم داره فراموش میشه! چیکار نکنم
  »تو هیمن موقع نیما از اون طرف بلند گفت « 

  !آروم تر مسابقه رو گزارش کنین! باال رفتـ دارین گل یا پوچ بازي می کنین؟ صداتون تا طبقهی 
یلدا سرشو انداخت پایین و نیمام خانم بزرگ رو ورداشت و با مسئول فیزیوتراپی و سیما رفتن سر یه دستگاه دیگـه کـه از مـا     « 

  »فاصله ش بیشتر بود
  .یلدا ـ می شه سیاوش خان بریم بیرون کمی قدم بزنیم؟ هواي انجا ناراحتم می کنه



قرار شد کار خانم بزرگ که تموم شـد نیمـا ببـردش تـو     . دم رفتم پیش نیما و سیما و بهشون گفتم که ما میریم بیرون  بلند ش « 
  . تریا تا ما برگردیم

  »یه خرده که گذشت یلدا گفت . برگشتم پیش یلدا و با هم از بیمارستان اومدیم بیرون و شروع کردیم تو خیابون قدم زدن
. ن آمریکاف اصال به این مطئله فکر نرکدن که یه دختر در سننین پایینف در حـال شـکلگیري یـه                 ت روزي که منو می فرستاد     

حـاالت بعـد از   . من با فرهنگ اونجا بزرگ شدم، با آزادیهاي اونجا، با سرگرمی هاي اونجا، با تفریحات اونجـا؛، بـا مـردم اونجـا                 
اون آدم چـه  !  نفر رو از متاطق حاره ببرن وسط قطـب شـمال           درست مثل اینه که یه    . سیزده چهازده سال منو برگردوندن اینجا     

دیگه اصـال  ! طوري می تونه خودشو با محیط جدیدش وفق بده؟ همونطور اگه یه نفرو از قطب شمال ببرن بذارن تو مناطق حاره            
مـی  . ایـد اجـازه بگـیم   می خوام برم بیرون ب. اینجا من سر کوچکترین و ساده ترین مسئله با خونواده م مشکل دارم. خودم نیستم 

. می خوام تلفنی با یکی صحبت کنم باید همه بدونن که دارم یا کی صحبت می کـنم . خوام با دوستن برم بیرون باید اجازه بگیرم     
  !جالب اینکه خودشونم از اینکه اینجا هستن ناراحتن! حتی می خوام تلویزیون رو روشن کنم بهم اجازه نمی دن

  ا؟ـ پس براي چی برگشتن اینج
پولش رو اینجا در می ارن و تو آمریکا می ذارن تو بانـک یـا سـرمایه گـذاري مـی      . اینجا خوب پول در می آد! یلدا ـ براي پول 

  !براي من این چیزا عجیبه! خودشونم تنمی تونن تابع قوانین اینجا باشن! کنن
  ـ شما خودتون چی؟

مـی  ! اون وقتا بزور منو از اینجا بردنف حاالم بـزور برگدونـدن  . تیلدا ـ من اینجا رو دوست دارمو از بچه گی م هم دوست داش 
اما حتاال که برگـشتم متاسـفانه نمـی تـونم     . اونجا بارها سر ایران با اونا در گیر شدم    . دونین؟ من به ایرانی بودنم افتخار می کنم       

ون تضاد هس که براي آدمی که چنـدین سـال   بخاطر اینکه اونقدر توش. افکار و ایده هاي همین خونواده و اقوام خودمو قبول کنم   
هر بار که ازشون می پرسم که  ! خونواده ي من با خودشونم رو راست نیستن       ! آمریکا بوده و ترتیب اونجا رو داره، غیر قابل قبوله         

  !نفقط براي پول برگشت! براي چی برگشتین ایران، زود مسئله ي میهن و وطن رو پیش می کشن در صورتی که دروغ می گن
نه تفریحی، نه دوستی، نه سرگرمی اي، . تو همین چند وقته که برگشتم، افسردگی روحی پیدا کردم      . من خیلی تنهام سیاوش خان    

با هـیچکس م رفـت و آمـد نـدارن     ! فقط ماهواره رو نگاه می کنن     ! اینا جحتی تو خونه انتتن تلویزیون اران رو قعط کردن         ! هیچی
  !چون در شان شون نیس

  »یه خرده ساکت قدم زدیم که گفت . نمی خواست من گریه ش رو ببینم. برگردوندروش رو « 
  ت شما همینجا تحصیالت تون رو تموم کردین؟

  .ـ بله
دبستان رو تازه تمـوم کـرده بـودم    ! ولی من چی؟. حد اقل حاال دیگخ به تمام چیزاي اینجا عادت کردین   . یلدا ت خوش بحالتون   

البتـه هـر بـارف یکـی     . م و تو آمریکا پانسیونم کردن و هر ساله، یکی دوبار بهم سـر مـی زدن            که بر خالف خواسته خودم بردن     
  !می گفت این مملکت دیگه جاي موندن نیس. این ایده ي عمه م بود. دوماهیی پیشم می موندن

 بـا بقیـه فـرق مـی     البته از نظر روحی چون رنگ موهـام . چه سختی هایی که نکشیدم. خیلی طول کشید تا به اونجا عادت کردم 
خیلی از ایرانی هـا رو اونجـا  میـشناسم کـه     ! کرد، همه جا از بقیه ممتایز بودم و وقتی م می فهمیدن که ایرانی هستم دیگه بدتر         

اما مـن همیـشه بـه     . می گفتن اینطوري راحت ترن    ! وقتی ازشون می پرست کجایین، می گفتن مثال یونانی یا عرب یا حتی ترك             
  .نیم و افتخار کردمهمه گفتم که ایرا



یاد می دنکه در مـورد زنـدگی بایـد    . می دونین سیاوش خان، اونجا تو مدارس به ما یاد می دن که اعتماد به نفس داشته باشیم         
حـاال منطبـق بـا فرهنـگ       . شخصیت مـون رو مـی سـازن       . بهمون بها می دن   . خودمون تصمیم بگیریم و روپاي خودمون واستیم      

حـاال  ! از نظر تفریح و سرگرمی م که تـا دلتـون بخـواد           . روابط پسر و دخر که کامال آزاده      . یگه هیچی تو داشنگاه که د   . خودشون
برام واقعا سخته کـه بـه   . حساب کنین که بعد از سیزده چهارده سال یه دفعه، بدون آمادگی و انگیزه، منو ورداشتن آوردن اینجا 

  نه؟نمی دونم احساس منو دیکه می کنین یا . اینجا عادت کنم
  .ـ احساس تونو درك می کنم

  یلدا ـ شما جاي من بودین چکار می کردین؟
  .ـ دنبال شخصیتم می گشتم تا هر چه زودتر پیداش کنم

  »یه کم نگاهم کرد و بعد گفت « 
  !ـ میشه؟

  ـ حتما
  .یلدا ـ احساس یاس می کنم

  .ـ نباید اینطوري باشه
  .یلدا ـ ولی هس

یه مقـدار  . مویعت رو خود آدما براي خودشون می سازن     . باید بتونین خوب فکر کنین    . ستینـ ببین، شما دختر تحصیلکرده اي ه      
کم کم باید خودتون رو پیـدا  . از احساس شما بخاطر اینه که از یه محیط به یه محیط کامال متفاوت وارد شدین و این طبیعی یه                   

  .باید براي خودتون تصمیم بگیرینف البته عاقالنه. کنین
  ري می تونم براي خودم تصمیم بگیرم وقتی تمام ایده هام توئسط خونواده م سرکوب می شه؟یلدا ـ چطو

  .ـ باید قوي باشن
  !یلدا ـ می دونین، عمه م برام یه خواستگار پیدا کرده که قراره چند روز دیگه بیان خونه مون

  »یه دفعه جا خوردم « 
  یلدا ت ناراحت شدین؟

  .ـ نه
  !فعه سرخ شدیلدا ـ اما صورت تون یه د

  .ـ حتما بخاطر سرماس
  !یلدا ـ کاش بخاطر چیز دیگه بود

  »یه لحظه نگاهش کردم و گفتم « 
دلم نمی خواد کس دیگـه اي جـز   . از همون اولین بار که شما رو دیدم، احساس عجیبی بهتون پیدا کردم! ـ بخاطر چیز دیگه س  

  .من حتی یه شما فکر بکنه
  .حقیقت رو بهم می گینیلدا ت احساس می کنم که دارین 

  .ـ حقیقت رو بهتون گفتم
  »یه گوشه واستاد و تکیه ش رو داد به دیوار و گفت « 



عمـه م  . پدرم دنبال پوله. مادرم فقط دنبال چشم و همچشمی یه. حتی یه نفر رو ندارم که بتونم باهاش حرف بزنم      . ـ واقعا تنهام  
  .اونم که می بینین وضعش چه جوریه.  نیس همین خانم جونهتنها کسی که دنبال این چیزا. دنبال فخر فروشی یه

  »بعد تو چشمام نگاه کرد و در حالیکه اشک تو چشماش جمع شده بود گفت « 
تـو یـه کـشور ي مثـل     . می خوام بهت تکیـه کـنم   . می خوام بهت اعتماد کنم. منم دوستت دارم! ـ دوستم داشته باش سیاوش  

مـی  ! اینجا حتی هتل ها به یه دختر مجرد اتاق نمی دن. یه به مردي زندگی کنه اما اینجا نه آمریکاف یه دختر می تونه بدون تک      
  !خوام بگن اگه عشق توام اونطوري نباشه که من فر می کنمف دیگه از من چیزي باقی نمی مونه

  »از جیبم یه دستمال در آوردم و دادم بهش  و گفتم « 
  .گلتر می شیـ وقتی اشک تو چشمات جمع می شه خیلی خوش

  »بهم خندید و گفت « 
  ـ اگه بهت بگم یه بار دیگه م بیا خواستگاریم قبول می کنی؟

  !ـ حتماف اگه پدر و مادرت اجازه بدن که عالیه
  !یلدا ـ پس می اي

  .آرزوي من ازدواج با توئه. ـ حتما
  یلدا ـ اگر خونواده م موافقت نکردن چی؟ می اي از ایران بریم؟

   خواي؟ـ تو اینطوري می
  .فقط فکر خواسته هاي خودشونن. چون اونا اصال به خواست من توجه ندارن. یلدا ـ آره

  .همه چی درست می شه. ـ هر جور که تو بخواي اما کمی صبر کن
  یلدا ـ من چطوري می تونم باهات تماس بگیرم؟

  »موبایل نیما رو هم بهش دادم که گفت . شماره ي خونه و موبایل م رو بهش دادم« 
  .ـ حاال دیگه برگردیم

  ـ حالت خوبه؟
  . احساس می کنم دارم خودمو پیدا می کنم. یلدا ـ آره، االن دیگه خیلی بهترم

تو همون دختري هستی که بهـت یـاد دادن جـسارت و شـهامت     . ـ تو همون دختري هستی که یادگرفتی رو پاي خودت واستی       
  !چیزي فرق نکرده که. داشته باشی

  .اینجام می تونی همونی باشی که بودي. دهفقط محیط ت عوض ش
  .یلدا ـ حاال بیشتر امیدوارم اما هنوز می ترسم

  .ـ ترس بی معنی یه
  یلدا ـ آخه تو آمریکا قانون از زن ها خیلی حمایت می کنه اما اینجا چی؟

پـس دلیلـی   . و می خـوان خونواده تم اگه چیزي می گن به خیال خودشون خیر و صالحت ر. ـ کسی خیال اذیت کردن ترو نداره     
  !خوب فکر کردن یه نعمته. فقط اروم و خونسرد باش و خوب فکر کن. براي ترس نیس

  .یلدا ـ اگه تحت فشار نباشم؛ راحت می تونم تصمیم بگیرم
  ـ کی می تونه ترو تحت فشار بذاره؟



  .اون رو همه نفوذ داره. یلدا ـ مثال عمه م
قی تو و تربیتی که بهت یاد داده چه جوري مصمم باشی، نمـی تونـه اراده ش رو بـه         ـ به من نگو که دختري با خصوصیات اخال        

همه ش تـو  ! از وقتی که برگشتی چیکار کردي؟ هیچی   ! یا اون تربیت غلط بوده، یا تو درست یاد نگرفتی         ! اطرافیانش تحمیل کنه  
! اینطوري که نمی شـه !  رو به نفع تو عوض کنهخونه نشستی و دنبال این هستی که یه جوري بشه یا یه اتفاقی بیفته که موقیعت             

بخـاطر اینکـه    ! برو دنبال یه کار بگرد؛ نـه بخـاطر پـولش          . فوق لیسانس داري  . براي چی نشستی تو خونه؟ تحصیالتت که خوبه       
  پس این همه درس خوندي براي چی؟! بتونی خودت رو پیدا کنی! بتونی خودت رو بسنجی

. منم هرکاري بتونم بـرات مـی کـنم   ! ي بر می اي، حتما از عهده ي کاراي دیگه م بر می ايوقتی فهمیدي که از عهده ي یه کار  
تـو دختـر ضـعیفی    ! من مطمئنم که تو می تـونی . اگه بخواي از همین امروز می گردم که یه کاري که مناسب باه برات پیدا کنم         

تو اون قـدر قـوي بـودي و    !  زندگی کنی و موفق باشی     نیستی، اگه بودي نمی توسنی تنهایی این همه سال تو یه کشور دیگه، تنها             
حاالم قوي هستی شاید خیلـی  ! شهامت داشتی که تو غربت، اونم در سن پایین تونستی باشی و خودت باشی، پس حاالم می تونی       

ه مـی  چرا خودتو باختی؟ وقتی تو خودتو شعیف تصور می کنی، دیگـران بخودشـون اجـاز   ! قوي تر از کسایی که می شناسی شون   
اینجا، تو این چند ساله مردم با مشکالتی سر و کار داشتن که اگه بفهمـی  ! تو که مشکلی نداري! دن که سرنوشتت رو تعیین کنن   

! اونا براي کوچکترین مسئله، مثال خرید یه شیشه شیر، اونقدر دچار مشکل شدن که نمی تونی فکـرش رو بکنـی         ! باورت نمی شه  
این شرایط و موقعیته که آدما رو عـوض  ! نگو چرت مردم اینطوري شدن    ! در حال مبارزه با زندگی    اما هنوز سر پا هستن و هنوز        

  !راست می گی، دیگه کمتر می شه به آدما اعتماد کرد اما اونجوري م نیس که فکر می کنی. کرده
. مثل خودشون فکر کنـی   و  فقط کافیه ایرانی باشی     ! براي چی وحشت کردي؟ مگه کجا اومدي؟ تازه برگشتی پیش مردم خودت           

البته فقط به شرطی که ایرانی فکر کنن، نه این ایرانی که حاال ازش سـاختن        . ( فقط کافیه ایرانی باشی و مثل خودشون رفتار کنی        
خیلی هام هستن که چون فکر می کـنن کـه   ! اون موقع وقتی فهمیدن که از خوشونی دیگه مشکل بتونن بهت آزار برسون      ) آ.ـ ع 

یـه درخـت   . به ریـشه ت برگـرد و  . پس خودت باش و ایرانی! یستی، نمی تونن دوستت داشته باشن و قبولت کنن  از خودشون ن  
  )آ.این جمله کلی معنی داره که می شه براي این هم یه رمان نوشت ـ ع! (همیشه به ریشه ش زنده س

  »یه خرده سکوت کردم و بعد گفتم « 
  .ـ حاال اگه می خوایف برگردیم

  »دم در بیمارستان گفت . تا بیمارستان هیچکدوم حرفی نزدیم.  و تکیه ش رو از دیوار ورداشت و حرکت کردیمبهم خندید« 
من نشستم تو خونه و فقط منتظرمف در صـورتی کـه نبایـد    . تو درست می گی! ـ تو خیلی خوب به آدم اعتماد به نفس می دي      

  !شاید خیلی چیزاهست که منتظر منه. اینطوري باشه
تا پامونو گذاشتیم تو تریاف دیدم سیما و نیما و خـانم بـزرگ           . خندیدم و دوتایی رفتیم تو بیمارستان و رفتیم طرف تریا         بهش  « 

پشت یه میز نشستن و دور تا دورشون پرستارا و دکترا جمع شدن و صداي خنده و شوخی بلنده و نیمـا داره حـرف مـی زنـه و        
طوري م دور ورشون شلوغ بود و همه جمع شـده بـودن کـه ماهـا رو       . دا نذاشت اومدم برم صداشون کنم که یل     . بقیه می خندن  

  »من و یلدام، همون دم در پشت یه میز نشستیم و گوش دادیم . نمی دیدن
نیما ـ اگه بخواین هر کلمه که من می گم هرِ و کّرِه راه بندازین، سر و کله ي این سیاوش پیدا می شـه و دعـوام مـی کنـه کـه       

  !می گین نه از خواهرش، خانم دکتر فطرت بپرسین! با هر گونه شوخی و جلفبازي مخالفه! اخالق گندي داره! نداختممعرکه راه ا
  »هر هر هر همه خندیدن و یکی از پرستارا گفت « 



  .ـ پس ترو خدا زودتر بگو تا برادر خانم دکتر نیومده
  .عدنیما ـ می گم اما یه چیزي برام بیارین بخورم گلوم تازه بشه ب

  »یکی از پرستارا پرید و یه چایی براش آورد و گذاشت جلوش که یکی از دکترا گفت « 
  !االن یه دفعه یکی مونو پیج می کنن! نیما خانم زودتر بگو دیگه...! ـ اِه

  !هگور پدر مریضام کرد! دیگه پیج بی پیج. مسئول پیج که همین مهین خانم باشه اینجاس. نیما ـ خیالت راحت اقاي دکتر
همون مسئول پذیرش که اسمش مهین خانم بود و سر جریان آپاندیس پدر نیما باهاش اشنا شده بـودیم غـش کـرده بـود از               « 

  »خنده 
یه بچه گذاشتی تو دامن باباي من و فرستادیش خونه و یه ارث خور و یه ارث خور واسه مـن اضـافه   ! نیما ـ بخندین مهین خانم 

یه دقیقه دیگه م میري و یه مرد شـصت سـاله ي دیگـه رو مـی گـی حاملـه س و مـی           . يحاالم نشستی داري می خند    ! کردي
خیر نداري بعدش چه شري بپا می شـه و طـرف دیگـه از      ! زائونیدش و بخوبی و خوشی راهی ش می کنی سر خونه و زندگیش            

از مرگش یه نامه بـاال سـرش   بعد ! باباي بدبختم از شرم و خجالت خودکشی کرد ! خجالت نمی تونه سرش رو تو محل بلند کنه        
پیدا کردن که توش نوشته بود چون نمی توانم پدر این بچه ي طفل معصومم را پیدا کرده و او را وادار به ازدواج بـا خـود کـنم                 

  !بچه ي نازنین را به شما، شما را به خدامی سپارم! پس به زندگی خود خاتمه می دهم
  حسنعلی ذکاوت! امضا

از خنده و صداي قهقه هاي پرستارا و دکترا، صدا به صدا نمی رسید که هیچـی، در تریـا وار مـی              !  خنده دوباره همه زدن  زیر    « 
  »! شد و مریضا می اومدن اونجا ببینن چه خبره

  !تموم می شه) OFF(االن اف مون ! مهین خانم ـ بگو دیگه اقاي ذکاوت
  !ه که چیزي نیس تموم بش(OFF)آف !  تموم بشه(ON)نیما ـ خدا نخواد که آن تون 

  »دوباره همه زدن زیر خنده که نیما گفت « 
با این سیاوش داشتیم طرفاي جردن با ماشین می گشتیم که یه دفعه از تو کوچـه یـه پرایـد کـه دو تـا           . ـ آره، داشتم می گفتم    

  !باسحاال می پشت فرمون ماشین ماس؟ این سیاوش مر! دختر توش بودن، بدون اینکه ترمز بگیره اومد بیرون
  »دوباره همه زدن زیر خنده « 

خالصه این سیاوش جاي اینکه یا فرمون رو بگیـره اون  ! دارم باهاش شوخی می کنم! نیما ـ سیما خانم ترو خدا بهت بر نخوره ها 
  !نصفه گلگیر ما قر شد و چراغ پراید اونا شیکست! شاپاالق زدیم به همدیگه! ور یا ترمز کنه، غش کرده

یکی از اون دخترا که راننـده بـود اومـد پـایین و گفـت واقعـا          .  نگاه کردیم دیدیم نهف کلی خسارت وارد شده        پیاده شدیم و یه   
تا اینو گفـت ایـن سـیاوش هـالو ام     ! باید ایست داشته باشیم که نداشتیم     ! فرعی به اصلی بود، در راه اصلی      . تقصیر ماس . متاسفم

  !ظاهرا خسارت زیادي پیش نیومده شما بفرمائین.  افتادهاتفاقی یه که. برگشت گفت هیچ اشکالی نداره خانما
  »پرستارا یه دفعه همه با هم گفتن « 

  !ـ آخه چرا؟ آخه چرا؟ چرا ولش ون کرد سیاوش خان؟
  !اصال مثل من نیس! نیما ـ آخه این سیاوش خیلی آقاس و بااتیکت

  »دوباره همه خندیدن « 



اوش جون از سر قبر پدرت بذل و بخشش می کنی؟ تـرو خـدا ببخـشین سـیما     نیما ـ خالصه تا اینو سیاوش گفت من گفتم سی 
  !با هم شوخی داریم ما! خانم ها

  »دوباره همه زدن زیر خنده « 
یه خرده مِن مِن کـرد و بعـد   . نیما ـ خانمی که شماها باشین، آقایی  که  شماها باشن، به دختره گفتم گواهینامه ت رو بده ببینم 

پس واسه همین داشتی براي من آئین نامه ي راهنمایی رانندگی رو       ! تا اینو گفت بهش گفتم هان     ! مه ندارم گفت آخه من گواهینا   
  !دیگه نه اصل مونده واسه مون نه فرع! اصل و فرع رو که زدي داغون کردي! فرعی به اصلی، در راه اصلی! می خونی؟

! یه چراغش دویست سیصد هزار تومنـه ! اب مونده، اپل امگاسگفتم بابا این ماشین بی صاح   ! سیاوش اومد بهم گفت ول کن نیما      
تا اینو گفتم، از اون طـرف پرایـد یـه    ! من تا یه قرون آخر خسارتم رو نگیرم از اینا، ول شون نمی کنم   ! حاال صافکاریش به درك   

 تصادفه دیگه، اتفاق    !فداي سرتون ! دختر خانم خیلی خیلی خوشگل پیدا شد و گفت حاال نمی شه شما گذشت کنین؟ گفتم چشم                
یه دفعه سیاوش زد تو پهلوم و گفت چطور من بهت می گم گذشت کن نمی کنی اما اون خانمه مـی گـه       ! شما بفرمائین . می افته 

  بهش گفتم تو زندگی یه کسی حسودي نکن! می کنی؟
  !ادم حسود جاش تو جهنمه! 
  »دوباره همنه زدن زیر خنده « 

  !من و سیاوش با هم شوخی داریم! یما خانمانیما ـ ترو خدا به دل نگیرین س
شـمام اگـه بیـاین    . خالصه وقتی اون دخترا دیدن که ما گذشت کردیم بهمون گفتن ما داریم میریم به یه مهمونی یه فامیالمون                 

م سـوار  اونـا سـوار شـدن و مـا       . هر چی شما صالح بدونین    ! تا اینو گفت منم گفتم چشم     . شاید اونجا بشه یه کارایی برتون بکنیم      
دسـت تکـون داد   ! تا اونا حرکت کردن مام اومدیم حرکت کنیم که از شانس بدف یه افسر راهنمایی با موتـورش رسـید       . شدیم

گفـت  ! گفت پس چرا ماشین ت درب و داغون شده؟ گفتم از اوولش درب و داغون بود          . جلومون و گفت چی شده؟ گفتم هیچی      
گفت مـن   ! شیشه شیره افتاده زمین و شیکسته     ! گفتم اینا که شیشه ماشین نیس     ! پس این شیشه خرده ها چیه اینجا ریخته زمین        

گفت گواهینامه و   ! گفتم کورشم اگه من تصادف کرده باشم، شما حتما خیاالت ورتون داشته           ! از دور دیدم شماها تصادف کردین     
رد و گفـت االن سیـصد چهارصـد تـومن     یه نگـاهی کـ  . مجبوري کارت و گواهینامه م رو دادم بهش. کارت ماشین رو بیار ببینم   

گفتم جناب سروان آخه وقتی من تصادف نکـردم و از کـسی م شـکایت      ! حد اقل بذارین یه کروکی برات بکشم      ! خسارت دیدي 
 مگه اینکه شما ماشین منو تو کروکی بکشین کـه بـا هـوا    1بعدشم، کو حاال اون یکی ماشین؟     ! ندارم شما کروکی چی رو بکشین؟     

از اینجا رونده، از اونجا مونـده  . خالصه حرکت کردیم که سیاوش گفت دلم خنک شد    ! راه بیفت برو  ! گفت مزه نیا  ! تصادف کرده 
! به سیاوش گفتم بیا خـاك بـر سـر بـی اعتقـاد     ! تا اومدم جوابشو بدم که دیدم پرایده گوشه ي خیابون واستاده منتظر ما        ! شدي

  !در مثل مناقشه نیس! و خدا سیما خانماببخشین تر! قسمت کسی رو کس دیگه نمی تونه بخوره
کیف می کرد اط اینکـه بـین یـه مـشت جـوون             . خانم بزرگ م همه ش داشت می خندید       . دوباره همه قاه قاه زدن زیر خنده      « 

  »! نشسته
ده از سیاوش گفت کجا می ري؟ گفتم بابا شاید یکی از فامیالشون یـه خـر  . نیما ـ خالصه بهمون اشاره کرد که دنبال شون بریم 

  !اینطوري بدون گواهینامه که بیمه اصال خسارت بهمون نمی ده! خسارت رو بهمون بده
. پیاده شدن و مام پیاده شـدیم و تعـارف کـردن تـو خونـه     . همون جوري یه ربعی رفتیم تا رسیدیم به یه ساختمون خیلی شیک         

طبقه ي نمی دونم پنجم بـود یـا   . نه ورفتیم باالدستش رو گرفتم و هل ش دادم تو خو     . همین جا خوبه  . سیاوش گفت ما نمی ایم    



چـشمش کـه بـه مـا افتـاد از اون دختـرا       . در یه آپارتمان رو زدن و یه پسره در رو وا کرد و سالم و علیک و این حرفا                  . چهارم
ي گفت که تا اینو گفت، اقا مسعود سرشو کرد تو خونه و یه چیز        ! پرسید اینا کی ن؟ دختره گفت باهاشون تصادف کردم مسعود         

برگشتم آروم بـه سـیاوش   ! رنگ ما شد عین گچ دیوار ! یه دفعه من دیدم هفت هشت تا پسر نره غول از اپارتمان ریختن بیرون             
حاال خوب شد؟ تا سیاوش اومد جواب یده، اون پسره که از همـه گنـده   ! گفتم پدر سگ چقدر بهت گفتم من خسارت نمی خوام       

اومدین اینجـا چیکـار کنـین؟    ! اینا تصادف کردین؟ گفتم ما گه بخوریم کخ از این غلطا بکنیم       تر بود اومد جلو منو گفت شماها با       
خـداحافظ  ! با اجازه رفع زحمت مـی کنـیم  ! دست شما سپرده! گفتم اومدیم مطمئن بشیم که خانما سالم و سالمت رسیدن منزل         

  !شما
  »! اشون می اومداین پرستارا و دکترا و سیما، انقدر خندیده بودن که اشک از چشم« 

خالصه ما آماده شده بودیم که یا یه کتک مفـصل از اینـا   ! من و سیاوش با هم شوخی داریم! نیما ـ ترو خدا ببخشین سیما خانما 
ت ایانو گفـت بـه رگ غیـرت    ! نیگاه کن دارین می لرزن! بخوریم یا در بریم که یکی از اون دخترا گفت مسعود اذیت شون نکن       

تا اینو گفتم اون پسره گردن کلفته که یه سبیل داشـت قاعـده    !  حالت گردن کلفتی گفتم ما داریم می لرزیم؟        ما برخورد و من با    
حاال این سیاوم بهش بر خورده مـی    ! گفتم قربونت، ما داریم غش می کنیم دیگه از لرزمون گذشته          ! سبیل پلنگ گفت پس چی؟    

خـسارتت رو کـه مـی    . سره خندید و گفت خیی ازت خوشم اومـد     محکم زدم تو پهلوش که پ     ! خواد شاخ شونه واسه شون بکشه     
  !بیاین تو که خوش اومدین! دیم هیچی، امشبم تا صبح مهمون مائی

حواسـش نبـود و همونجـور    . به یلدا گفتم پاشو بریم و خودمم بلند شدم رفتم پشت نیما واستادم  . دیدم دیگه داره ناجور میشه    « 
  »! جریان رو تعریف می کردکه همه می خندیدنف اونم داشت بقیه 

گفـتم  . گفتم چیه؟ گفت بیا برگـردیم بـریم  ! نیما ـ خالصه اقایی که شما باشین، من راه افتادم که برم تو، سیاوش دستمو گرفت 
خـوش بـاش و بـزن مِـی کـه      ! مرد حسابی چهارصد هزار تومن خسارت بهم وارد اومده، حداقل بذار امشب تا صبح اینجا باشیم      

  !استمعشوقه بکام 
  »از پشت دستمو گذاشتم رو شونه ش تا برگشت منو دید گفت « 

قصه ي ما به سر رسید . خالصه منم حرف سیاوش جون رو گوش کردم و با همدیگه برگشتیم و رفتیم خونه ي خودمون        ! ـ بعله 
 پاشین برین به این مریـضاي      حاال! باال رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ي ما دروغ بود            ! کالغه به خونه ش نرسید    

  !بدبخت برسین که دارن رو تختاشون بال بال می زنن
بقیه م با اینکه اصال دل شون نمی اومد که از نیما دل بکنن اما مجبوري از جاشون بلند شـدن و            . اینو گفت و از جاش بلند شد      « 

  »وقتی خلوت شد بهش گفتم . رفتن سر کارشون
  ـ بازم معرکه گرفتی؟

  !جان تو داشتم دو کلوم حرف می زدم که دل مون وا شهنیما ـ 
حتما جریان قبل از تصادفم براشون تعریـف  ! نیم ساعته فقط من اینجا نشستم دارم به چرت و پرتات گوش می دم             ! ـ دو کلوم؟  

  !کردي؟
  نیما ـ تو دقیقا چه مدت زمان بود که اون پشت نشسته بودي؟

  !شسته بودیمـ می گم نیم ساعته من و یلدا اونجا ن
  !نیما ـ خب، پس شکر خدا چیز زیادي رو نشنیدي



  !تو خجالت نمی کشی هر جا می ریم مردم رو جمع می کنی دور خودت؟! ـ زهر مار
  !شاید قسمت م اینه! خودمم ناراحتما! نیما ـ بجون تو من نمی دونم چرا هر جا می رم دخترا جمنع می شن دور و ورم

  !رکه گرفتی من می دونم و توـ اگه یه بار دیگه جایی مع
  !ببین چقدر ساکت نشسته! نیما ـ معرکه چیه؟ می خواستم سر خانم برگ رو گرم کنم

  »تا اینو گفته یه دفعه خانم بزرگ سرشو برگردوند طرف نیما و گفت « 
  !مینا جون این بچه ها یه دفعه کجا گذاشتن رفتن؟...!! ـ اِ  

  !تازه یادش افتادي؟! نیم ساعته که رفتناینا االن ! نیما ـ پاشو خانم بزرگ
  اومد چیکار کردین؟» شترش« خانم بزرگ ـ باالخره وقتی اون افسره با 
  !پاشو بریم بابا شما به ترافیک و حمل و نقل چیکار داري آخه! نیما ـ افسره با موتورش اومد نه شترش

. مدن پیش ما و همگی با هـم راه افتـادیم کـه بیـایم خونـه      تو همین موقع سیما و یلدا که داشتن با همدیگه حرف می زدن، او             « 
بیرون بیمارستان سیما خداحافظی کرد و رفت سوار ماشین ش شد و تنهایی رفت من و نیما و یلدا و خانم بزرگم با ماشـین نیمـا    

م رفتیم خونـه ي نیمـا   من و نیما. بیست دقیقه بعد رسیدیم جلو خونه شون و یلدا و خانم بزرگ خداحافظی کردن و رفتن        . رفتیم
  »یلدا بود . تا زینت خانم رفت برامون چایی بیاره، منم تمام جراین رو براي نیما تعریف کردم که یه دفعه موبایلم زنگ زد. اینا

  !ـ الو، سیاوش
  !ـ سالم، طوري شده؟

  .یلدا ـ نه فقط می خواستم ازت تشکر کنم
  ـ براي چی؟

  .یلدا ـ حرفات خیلی رو من اثر گذاشت
  .ـ خدا رو شکر

  .یلدا ـ می خوام یه بار دیگه بهم بگی
  ـ چی رو بگم؟

  .یلدا ـ همون حرفی که یه ساعت پیش تو خیابون بهم گفتی
  ـ اینکه باید قوي باشی؟

  .یلدا ـ نه
  ـ اینکه گفتم تو می تونی خودت رو پیدا کنی؟

  .یلدا ـ نه
  ـ اینکه گفتم یه کاري براي خودت باید پیدا کنی؟

  !نه! هیلدا ـ ن
برگـشتم بـا عـصبانیت یـه     ! اومدم یه چیز دیگه از اون حرفایی که بهش گفتم رو بگم که نیما از پشت با دمپایی زد تـو سـرم          « 

  »چیزي بهش بگم که گفت 
  !ـ خره بهش بگو دوستت دارم و هر وقت بگی می آم خواستگاریت

  »زود به یلدا گفتم « 



  .ه و تو بخواي، صد بار دیگه م می آم و با خونواده ت صحبت می کنماگه الزم باش. ـ یلدا من واقعا دوستت دارم
  .یلدا ـ همینو می خواستم ازت بشنوم

  »یه لحظه سکوت کرد و بعد گفت « 
  .ـ خداحافظ سیاوش

  .وقتش مهم نیس. هر وقت که کاري داشتی تلفن بزن. ـ خداحافظ
  »ما گفتم تا تلفن قطع شد به نی. دیگه چیزي نگفت و تلفن رو قطع کرد« 

  !ـ آخه تو کی درست می شی پسر؟ این کارا چیه می کنی؟
  !خوبه حاال من همه برنامه ها رو دارم جور می کنم ها! نیما ـ بابا من هر کاري که می کنم تو می گی بدِ که

  .همینجوري بهم بگو، می فهمم! ـ نه، نمی گم بدِ، اما چرا دیگه با دمپایی می زنی تو سرم؟
  !خواستم کامال توجه ت رو به موضوع جلب کنمنیما ـ می 

  !ـ بعدشم، می ري میشینی جلو سیما این چرت و پرتا رو می گی اون وقت انتظار داري زن تم بشه
  .می دونه فقط دارم شوخی می کنم. نیما ـ سیما که منو میشناسه

  .ـ پاشم برم، پاشم برم که حرف زدن با تو بیفایده س
  خرت از پل گذشت؟ !  عمرت از یه نفر فایده برده باشی، منمنیما ـ اگه تو، تو تمام

  !ـ می خوام برم به کار و زندگیم برسم
خره، همینجا باهاش حرف بـزن کـه هـم    ! می خواي بري تو خونه، بی سر خر با یلدا خانم تلفنی صحبت کنی! نیما ـ غلط کردي  

  !سدا داري و هم تصویر
  ! رو هم ندارمحوصله ي تو. ـ نمی خوام خونه کار دارم

چو به گـشتی طبیـب از خـود    ! نیما ـ لیلی و مجنون برنامه شون جور شده و به همدیگه رسیدن؟ دیگه با اطرافیان کاري ندارن؟ 
  !مرنجان

  .خداحافظ! تو اگه خیلی حکیمی، برو سیما رو راضی کن زن ت بشه! کل اگر طبیب بودي، سر خود دوا نمودي! ـ گک شو
  .حوصله م سر می ره تنهایی! گهنرو دی...! نیما ـ اِ

  !برم حداقل یه خداحافظی ازشون بکنم! ـ آخه قراره پدر و مادرم فردا برن مسافرت
  !سه چهار روز تعطیلی! نیما ـ خوش به سعادتت

  .ـ حاال حوصله ت سر رفت پاشو بیا خونه ي ما
  !پاشو گم شو که شب خودم می آم اونجا! اللی؟! همینو بگو دیگه! نیما ـ هان

عجیب کـه خـودش   . خالصه ازش خداحافظی کردم و رفتم خونه و یه دوش گرفتم و تلفن رو ورداشتم و یه زنگ زدم به شیوا      « 
  »تلفن رو جواب داد 

  !شیوا خانم! ـ الو
  .شیوا ـ سالم سیاوش خان

  ـ خوبی؟ مزاحم که نشدم؟
  .شیوا ـ نه، نه



  !ـ صدات یه جوریه
  نین؟شیوا ـ میشه جند دقیقه دیگه تلفن ک

  ـ چرا؟ کسی اونجاس؟
  .شیوا ت نه

  !ـ پس چی؟ طوري شده؟
  شیوا ـ چه طور دیگه می تونه بشه؟

  ـ پس چرا می گی چند دقیقه دیگه زنگ بزنم؟
  » یه لحظه سکوت کرد و بعد گفت« 

  !ـ راستش داشتم گریه می کردم
  !ـ چرا؟

هـر چنـد کـه اگـر     ! می شم که دلم می خواد خودمو بکشم    اونقدر ناراحت   ! شیوا ت یاد گذشته م که  می افتم، گریه م می گیره            
  !اینکارم بکنم فرقی نداره چون تا چند وقت دیگه مرگ خودش می اد سراغم

  .عمر دست خداس. خدا بزرگه! ـ این حرفا چیه؟
  .شیوا ـ راستش خوشحالم که بهم تلفن کردین

  .ـ حاال اگه ناراحتی بعدا تماس بگیرم
  .د با یکی حرف بزنمدلم می خوا! نه! شیوا ـ نه

  ـ هنوز سر قول ت هستی؟
  .تا وقت مردنم هستمن. شیوا ت هستم

  ..شاید یه دارویی ! ـ چرا همه ش از مردن حرف  می زنی؟ تو که فردا رو ندیدي
  شیوا ـ مرگ من روزي فرا خواهد رسید

  در بهاري روشن از امواج نور
  در زمستانی غبار آلود و دور

 و شوریا خزانی خالی از فریاد
  !تنهایی واستاد و حرف زد اما هیچکس نفهمید چی می گه! آخرشم هیچکس نفهمید این زن چه می خواست بگه

  !ـ خیلی از ما آدما حرف خیلی ها رو نفهمیدیم
  !وقتی حرفا تو کسی نفهمید! شیوا ـ درد ما اینه

  ـ تو حرفاتو زدي و کسی نفهمید؟
  شیوا ـ خاك می خواد مرا هم دم به خویش

  ی رسند از ره که در خاکم نهندم
  آه شاید عاشقانم نیمه شب

  گل بر روي گور غمناکم نهند



تازه می فهمه که تو این راه رفتن از چـه   ! آدم وقتی به آخراي راه می رسه، تازه می فهمه چه راهی رو اومده و چقدر خسته شده                 
  !جاها و چه چیزایی گذشته

  !قت که یادش می افته باید برگرده و پشت سرش رو نگاه کنهآدم وقتی به آخر راه می رسه، تازه اون و
  ـ و تو فکر می کنی که به آخر رسیدي؟

  شیوا ـ نرسیدم؟
  ...من کسایی رو می شناسم که همه ازشون قطع امید ! ـ معلومه که نه

  شیوا ـ بعد من نا گه به یکسو می روند
  پرده هاي تی ه ي دنیاي من
  چشمهاي ناشناسی می خزند

  اغذ ها و دفتر هاي منروي ک
  .دلم می خواد حد اقل یکی این چیزا رو بدونه. اما من دلم می خواد قبل از بعد من، خیلی چیزا گفته بشه

  .ـ مطمئن هستی که می خواي این چیزا رو تعریف کنی؟ شاید درست نباشه که خیلی چیزا رو خیلی ها بدونن
اما حدقا اینو می دونم که باید تا وقتی مـی تـونم حـرف    . ی تونه مطمئن باشهشیوا ـ یه آدم تو شرایط و وضع من از هیچ چیز نم 

  .بزنمف خودم این چیزارو بگم
  در اتاق کوچکم پا می نهد

  بعد من، با یاد من بیگانه اي
  در بر آئینه می ماند بجاي

  تار مویی، نقش دستی، شانه اي
  »کمی سکوت کرد و بعد گفت « 

داشتم خودمو آماده می    ! برام یه ارزو بود   . می خواستم بعدش برم دانشگاه    . مره هام بد نشده بود    ن. ـ آخرین سال دبیرستان بودم    
  !یه سه شنبه ي همیشه سه شنبه. یه سه شنبه بود. شاید یه هفته بیشتر از جریان نمایش نگذشته بود. کردم براي امتحانات

از بـس شـب قبـل ش    . بلند شدم بابامو دیدم که جلوم واسـتاده تا از جام . صبح از خواب بلند شدم که کارامو بکنم برم مدرسه       
سابقه نداشت که بابام اون وقت اروز از خواب        !ترسیدم! زهر ماري خورده بود، چشماش سرخ سرخ مثل دو تا کاسه ي خون بود             

 این چند شـبم نـن ت   !بازي کی؟» تیارت«خانم حاال دیگه واسه من می خواي     ... تا سالم کردم سرم داد زد که        ! بلند شده باشه  
  !نذاشت وگرنه تو خواب سرت رو گذاشته بودم رو سینه ت

گفتم ! اومدم برم پیش مامانم که مثال بهش پناه ببرم که بهم گفت الزم نکرده از امروز بري مدرسه               . یه گلمه بهش جواب ندادم    
اومـدم کـه یـه چیـزي بگـم کـه قـالب        . ادامروزه قراره برات خواستگار بی! گفت تا همینجا که درس خوندي بسته      ! چرا مامان؟ 

  !کمربند بابام محکم از عقب نشست و پشتم
  »یه سکوت طوالنی بعدش گفت . سکوت کرد« 

  !ـ و اون سه شنبه هنوز برام ادامه داره
  می رهم از خویش و می مانم ز خویش

  هر چه بر جا مانده ویران می شود



  روح من چون بادبان قایقی
  میشوددر افقها، دور و پنهان 

  ـ و تو تسلیم شدي؟
مگه اگه تو جاي من بودي، کار دیگه م می تونستی بکنی؟ یه دختر، اونم تو یه همچین خونـواده اي چیکـار   ! شیوا ـ تسلیم تسلیم 

  می تونه بکنه؟
  !ـ آخه حد اقل یه تالشی، یه سعی

  شیوا ت یعنی باید میرفتم از پدر و مادرم شکایت می کردم؟ به کجا؟ به کی؟ 
شـاگرد مکانیـک   . باباش هم پیاله ي بابام بود   . پسره قیافه ش بد نبود    .  همون روز، خواستگارا که دوست پدرم بودن اومدن        عصر
اما سیصد هزار تـومن شـیربها   . چهارده تا سکه مهریه، جاهازم نخواستن! قیمت م خوب گفتن. خیلی زود معامله جوش خورد  . بود

  !ا چند وقت جور شدبساط عرق خوري بابام ت! کار خودشو کرد
شکل یه پسر خوش تیپ و خوش قیافه؟ شبیه یه دختر قشنگ؟ مثل یسه آدم مـومن؟ مثـل یـه    ! راستی شیطون چه شکلی یه؟ 

وعده؟ مثل یه رویا؟ تو فکر می کنی شیطون زشت و ترسناکه یا مثل بقیه فرشته هاس؟اصال شیطون به اون صورتی که می گن                   
  !هوس ما شیطونه؟وجود داره یا فقط نفس و هوي و 

سـرمو انداختـه   . وقتی آروم اومد کنارم رو کاناپه نشست، یه لرز عجیب تمام وجودم رو گرفـت         « * 
  *» ! جرات نمی کردم بهش نگاه کنم. بودنم پایین 

  »دیگه چیزي نگفت « 
  !شیوا! ـ الو

صـحنه هـا، تمـوم آدمـایی کـه بهـش       تموم لحظه هـا، تمـو   . شیوا ـ ادم گاهی تو زندگی ش می تونه همه چیز رو فراموش کنه 
اما هیچوقت نمی تونـه لحظـه اي رو کـه بـراي     ! برخوردن، تموم چیزایی که دیده و کارایی که کرده و بعدشم براش عادت شده             

  !اولین بار یه کاري کرده فراموش کنه
ش از دو متري آدمـو اذیـت   بوي عرق تن . تقریبا دو برابر سن و سال من. پنج شیش ساله ش بود   . سی  . پسره اسمش جواد بود   

حد اقل بخـودش زحمـت نـداده       ! موهاش چرب و چیلی   . زیر ناخن هاش کبره بسته بود     . دندوناش سیاه مثل ذغال بود    . می کرد 
  !بود که ریشش رو بزنه و بعد بیاد خواستگاري

انگار اصـال  ! اب رو ورانداز می کنههمچین منو نگاه کرد که انگار داره موتور یه ماشین خر   . با تو سري براشون چایی بردم تو اتاق       
  .قیافه ش بد نبود اما ظاهرش افتضاح! براش فرقی نداشت که خواستگاري بره یا سر تعمیر یه ماشین

چایی رو که تعارف کردم، رفتم تو آشپزخونه و همونجا مونم تا صحبت اونا تموم شدو چک و چونه هاشـونو زدن و بلنـد شـدن                       
اونا می خواستم پـنج تـا     ! دم و به حرفاشون گوش می دادم که چه جوري سر قیمت چونه می زنن              تو آشپزخونه نشسته بو   ! رفتن

. اونا شیربها می خواستن صد هزار تومن بدن، بابام پونصد هـزار تـومن مـی خواسـت    . سکه مهرم کنن و بابام می گفت چهارده تا   
 اون دختـر رو ببـین کـه یـه گوشـه، بیـرون کعرکـه        حاال حال! درست مثل اینکه سر خرج تعمیر یه ماشین دارن چونه می زنن      

تو بگو سیاوش، ارزش یه دختـر، یـه زن چقـدره؟    ! نشسته و منتظر ببینه براش چه رقمی ثبت می شه و ارزش تومنی ش چقدره    
پسره کثافت همونجور که چایی ش رو هورت می کـشید بـا یـه لحـن     ! ارزش یه انسان که بدون اراده دختر بدنیا اومده چقدره؟     

  ! مگه نوبرشو آوردن؟! بازاري و زشت گفت با صد تومن تو همین کوچه خودتون دختر می گیرم مث پنجه ي آفتاب



  »یه لحظه مکث کرد و بعد گفت « 
  ـ دیدگانم همچو داالنهاي تار

  گونه هایم همچو مرمرهاي سرد 
  ناگهان خوابی مرا خواهد ربود

  من تهی خواهم شد از فریاد درد
   خواهد رسیدمرگ من روزي فرا

  روزي از این تلخ و شیرین روزها
  روز پوچی همچو روزان دگر

  سایه اي زِ امروز ها، دیروزها
  ـ تمام این شعرا رو حفظی؟

شیوا ـ ادم باید چیکار کنه که همه ش گناهاش یه دفعه بخشیده بشه؟ اگه آدم توبه کنه واقعا همـه ي گناهـاش بخـشیده مـی      
قبول می کنه؟ اونم آدمی که دیگه وقتی براش نمونده؟ کاش یه جوري بود که می شد حد اقـل               شه؟ یعنی خدا توبه ي ادما رو        

انگار خدا تمـوم درهـاي توبـه رو روم      ! اما حتی این چیزامم بدرد کسی نمی خوره       ! کلیه و چشم و قلبم رو به یکی دیگه اهدا کنم          
  !بسته

  .نگاه پشیمونم گناهاي آدما رو می بخشدخداوند اونقدر بخشنده س که حتی با یه ! ـ نه، اینطوري نیس
  »دوباره یه لحظه سکوت کرد و بعدش گفت « 

اول فکر می کردم که اگه زنش بشم مـی تـونم کـم کـم درسـتش      ! ـ جواد تموم بدي هایی رو که من می شناختم، یه جا داشت    
ایـن آدم تمـوم   ! ما اینا فقط یه خیال بـود به خودم امیدواري می دادم که بعد از یه مدت می تونم رفتارش رو اصالح کنم ا          . کنم

باور کنین سیاوش خان، وقتی نزدیک اومدنش می شد، انگار       ! اون چیزایی رو که می تونه یه زن رو از شوهرش متنفر کنه داشت             
پـاش  ! وقتی می اومد خونه و کفشاشو از پاش در می آورد، احساس خفگی بهم دست مـی داد        ! غم عالم رو می ریختن تو دل من       

  !بو می داد، تن ش بود می داد، دهن ش بو می داد
  »یه لحظه بعد بهش گفتم . دوباره سکوت کرد« 

  ـ چرا ایرادش رو بهشغ با بون خوش نمی گفتی؟
اولش اونقدر قربـون صـدقه ش رفـتم کـه     . چند وقتی تحمل کردم و یه شب با هر زبونی می شد بهش گفتم! شیوا ـ نمی گفتم؟ 

بهـش  ! بهش گفتم ببین اقا جواد، آخه بهم گفته بود حتما باید اقا جواد صـداش کـنم              . خودم شروع کردم  بعد از   . بهش بر نخوره  
مـی  . گفتم ببین آقا جواد، وقتی نزدیک اومدن تو می شه، لباسم رو عوض می کنم که بوي غذا و چربی ندم که تو ناراحت نـشی                

تـو تمیـزي رو دوسـت    .  می کنم کـه تـو خوشـت بیـاد    رم یه دست به سر و صورت و موهام می کشم و خودمو برات خوشگل              
! گفـت خـب کـه چـی؟    . گفتم زن باید خودش رو براي شوهرش خوشگل کنه تا شوهرش ازش راضی باشـه     ! نداري؟ گفت خب  

  !گفتم خب شوهرم باید همین کارا رو بکنه دیگه
. اله تو صورتت خیلی مردونـه و قـشنگه  گفت یعنی چی؟ یعنی اینکه منم بشینم واسه تو خودمو بزك دوزك کنم؟ گفتم نه، ماشا          

از راه می رسی یه ابی بـه صـورتت   . حیف نیس که این صورت روغنی و سیاه باشه؟ یه اصالحی بکن، یه دستی به موهات بکش            



این بوي روغن و نفت و بنزین، خودتم کم کـم مـریض مـی       . اینجوري خودتم مریض می شی    . خودتم خستگی ت در می ره     . بزن
  .کنه

هـر چـی از   ! چنان نعره اي سرم زد که نزدیک بود پرده ي گوش ام پـاره بـشه   ! گفتم انگار بهش فحش خواهر مادر دادم      تا اینو   
از بو گند عرق سگی نمی شه از یه    ...! می گفت فکر کردي کی هستی؟ خوب ننه بابات جلو چشم تن             ! دهنش در اومد بهم گفت    

نون حـالل در مـی   ! گه دستم تو روغن و نفت و کثافته واسه اینه که کارگرم       ا! خانم... زر سرت بلند شده     ! فرسخی بابات رد شد   
خـانم او  ... بلنـد شـو   ! حاال دیگه من بو می دم! خاك غیرت! مرد رو اگه بزنی رو شونه ش باید ازش خاك بلند بشه          ! مردم! ارم

یالـه  ! ده دیگه به درد زندگی نمی خـوره زنی که به شوهرش بگه تن ت بو می ...! یه چمدون رختت رو بپیچ گم شو خونه ي بابا  
  !به چی ت می نازي؟ به یه چار تا کالس سواتت؟! راه بیفت

منکـه بـرات   ! خودت این جورابات رو بو کن ببین چـه بـویی مـی ده   ! زدم زیر گریه و بهش گفتم جواد اقا منکه چیز بدي نگفتم           
  ...جوراب تمیز میذارم، خب شما هر روز عوض 

مثل گرگ پرید طرفمم و موهام  با یه دست گرفت تو چنگش و با دست دیگه ش یه لنگه جورابشو از            . شهنذاشت حرفم تموم ب   
  !!پاش در آورد و کرد تو حلق من

  »هیچی نتونستم بهش بگم که خودش یه خرده بعد گفت! اصال باورم نی شد! جا خورده بودم« 
  !م زدمحال شما رو هم به! ـ ببخشین که اینا رو براتون تعریف کردم

  !آخه این عمل خیلی غیر انسانیه! راستش یه کمی جا خوردم. ـ نه، خواهش می کنم
  !شیوا ـ شما تحصیلکرده این و یه همچین رفتاري براتون عجیبه اما جواد، اینا رو یه جور تربیت کردن زن می دونست

براشون یه شب رویایی و بیادمونـدي    همه دخترا شب عروسی شون      ! یه خاطره ي خوب ازش ندارم که بهش دلم رو خوش کنم           
چیزي نمونده بـود کـه چـاقو        ! مثل یه خواب ترسناك   ! یه کابوس بود  ! شب عروسی من برام بیاد موندنی هس، اما نه رویایی         ! یه

 کاش همونم آنقدري بود کـه بـه همـه          1شام شب عروسی من قیمه بود مثل غذاي مراسم عزاداري، باور می کنین؟            ! کشی بشه 
  !برسه
مادرشوهرم یه دیگه برنج رو با یه قابلمه خورشت، گذاشت کنار که دست نخـورده بمونـه بـراي فـک و فـامیالي          . کم اومد غذا  

یکـی از زن هـاي فامیـل مـا          . غذا رو تو خونه ي همسایه پختـه بـودن         . نصفی از مهموناي ماها، بهشون غذا نرسیده بود       . خودش
 بچه هاش نرسیده، جریان رو به بقیه می گه که یه دفعه سر و صدا بلند می   یواشکی می بینه غذا تموم شده و به خودش و زن و           

  !فقط خدا رحم کرد که ریش سفیداي هر دوي فامیل پا در میونی کردن وگرنه خون راه می افتاد! شه
  !ـ آخه فقط سر یه شام؟
 نه 1 زندگی می کردیم؟ سلطنت آباد؟شما فکر می کنین ماها کجا     !  سر فقر، بدبختی، بی سوادي، گشنگی      !شیوا ت سر یه شام نه     

! جایی که ما زندگی می کردیم، اگه خیلی وضع مون خوب بود ماهی یه بار یا دوبار رنـگ گوشـت رو مـی دیـدیم              ! سیاوش خان 
  !بعضی از همسایه هامون شاید ماهی یه بارم تو خونه شون گوشت نمی اومد! خونه هاي دور و ورمون که هیچ

بماند که تا چند وقت بعدف چقدر سرکوفت از مادر شـوهرم شـنیدم کـه همـه       .  اینجوري شروع شد   خالصه زندگی زناشویی ما   
فقـط شانـسی کـه مـن آورده     ! فک و فامیل ت نخورده ن و گدا گشنه ن و سر یه بشقاب برنج خون راه میندازن و از این حرفـا               

فت هشت آدم زندگی می کردن و دیگه جـا نداشـت   بودم، این بود که خونه ي پدر شوهرم، دو تا اتاق اجاره اي بود که توش ه                
این بود که جواد بعد از یه ماه مجبور شد بره و یه اتاق رو چند تا کوچه پایین تر اجـاره کمنـه، اونـم    . که منم بهشون اضافه بشم    



ن بغـل  آخه جلوي اون همه آدم کـه نمـی شـد مـن و او              . فقط بخاطر اینکه خودش راحت باشه     ! نه بخاطر آسایش و راحتی من     
  می فهمین که چی می خوام بگم؟...! همدیگه بخوابیم و 

  .ـ بله، متوجه م
! حاال حقـوقش چقـدر بـود؟ روزي هـزار و پونـصد تـومن      . شیوا ـ خالصه رفت یه اتاق اجاره کرد ماهی بیست و پنج هزار تومن 
امـا بـاور کنـین اگـه اخـالق      ! ند کهدیگه چیزیش نمی مو! بدبختی اینکه سیگاریم بود و روزي چقدرش می رفت پاي پول سیگار     

  .هر چند که ساختم و تا لحظه ي آخرم صبر کردم! خوبی داشتف می ساختم
مـی  . می گفتم باالخره درسـت میـشه  . ولی من تحمل می کردم! آخري هام که دست بزن م پیدا کرده بود   ! مرد کثیف بد دهت   

هر چند که االن آرزو مـی کـنم کـه    . رو عوض می کنه اما نشدگفتم اگه خدا بهمون یه بچه بده، اونم ساکت می شه و اخالقش           
  .همون جواد االن شوهرم بود و هر جوري بود باهاش سر می کردم و االن سرخونه و زندگیم بودم اما نشد

چهار پنج ماه بعد از عروسی مون، یه روز بهم خبر دادن که جواد با صاحب کارش دعواش شده و کار بـه کتکـاري و چاقوکـشی       
یه سال و نیم یـه خـرده بـراش    ! یده و جواد با چاقو زده تو شیکم صاحب کارش و اونو بردن بیمارستان و جوادم بردن زندان    کش

نه پـس انـدازي داشـتم کـه باهـاش زنـدگیمو       ! حاال تو این اوضاع من باید چیکار می کردم، خدا می دونه       ! بیشتر زندانی بریدن  
یـه جـا   ! حاال بدختی این بود که آقا جواد از تو زندان از من پول مـی خواسـت       ! بیاورم بگذرونم و نه کاري که بتونم کمی پول در        

ننه و باباشم که عین خیالشون ! باید خرجی خودمو در می آوردم و یه جا اجاره ي اتاق و یه جا پول سیاگار آقا جواد رو تو زندان                 
باباي خودمم که همیـشه هـشت       . نو بچه هاشونو سیر کنن    انقدري که بتونن شیکم خودشو    . یعنی کاري م نمی تونستم بکنن     ! نبود

در اتاق مونـو قفـل کـردم و رفـتم خونـه ي      . با این حال دیگه چاره اي نداشتم! ش گرو نه ش بود و دستش جلو این و اون دراز 
 اومد خونـه، تـا   سه چهار شبی مهمونداري کردن و چیزي بروم نیاوردن اما بعدش یه شب که بابام مست و پاتیل از بیرون    . بابام

می گفت دختر شوهر دادم که یه نون خور ازم کم بشه، حاال هوار شـدي            ! چشمش به من افتاد شروع کرد به داد و بیداد کردن          
منکه خـون نکـردم   !  بذار اونا نون ت رو بدن    ! بشین خونه ي ننه باباي اون شوهر بی همه چیزت         » بست«بلند شو برو    ! سر من؟ 

خـورد،  » خونـک «چهار روز که آب  ! چاقو کشی کرده، چشمش کور    !  قاشق ش رو می ذاره پرِ کمرش       کسی که گه می خوره،    ! که
  !پاشو برو خونه ي اون باباي گردن کلفتش که شیکم ت رو سیر کنه! حالش جا می آد و دیگه از این غلطا نمی کنه

مـن بلنـد شـدم و    ! یزي گرم کردو یعنی، یعنـی منتظر بودم که مادرم ازم دفاع کنه اما اونم رفت تو آسپزخونه و سرشو به یه چ       
چمدونم رو ورداشتم و همون شبونه راه افتادم طرف اتاق خودمون که حد اقل اگه سرگشنه زمین بـذارم بهتـر از اینـه کـه ایـن       

ي فـردا  دم در که داشتم می اومدم بیرون، مادرم داد زد حاال می موندي شام می خـورد  ! حرفا رو از پدر و مادرم بشنوم و ببینم        
  !می رفتی

  ـ اینارو جدي می گین؟
  شیوا ـ شما فکر می کنین که دارم دروغ می گم؟

  ...اصال، ولی ! نه! ـ نه
منکه غرق شدم، دیگـه دیلیـل بـراي دروغ    ! شیوا ـ ادما دروغ می گن که بتونن دست شونو به یه چیزي بند کنن که غرق نشن 

  !گفتن وجود نداره
  چرا نرفتین خونه ي پدر شوهرتون؟! ا این چیزاکه شما می گیبن عجیبهبرام واقع. ـ منظورم این نبود



یعنـی چـی؟   ! مادر شوهرم اومد دم در و دستش رو گذاشت جلـو در ! همون اول رفتم اما اصال تو خونه راهم ندادن! شیوا ـ رفتم 
  !باید هل ش می دادم و می رفتم تو؟

  ؟ـ برادر تون چی؟ اون نمی تونست هیچ کمکی بهتون بکنه
  .خیلی م دلش می خواست بهم کمک کنه اما من نمی خواستم. شیوا ـ چرا می تونست

  !ـ چرا؟
  !شیوا ـ همون یه بار که پول اورد ضبط صوت خریدیم برام کافی بود

  !ـ متوجه نمی شم
رید و فـروش حـشیش و   افتاده بود تو کار خ! اون دیگه یاد گرفته بود که از راه هاي دیگه م میشه پول در اورد! شیوا ـ گفتم که 
همون یه دفعـه کـه وادار شـد بـراي اینکـه دل      ! نمی خواستم از این پوال بخورم. نمی خواستم ازش پول بگیرم   ! تریاك و هروئین  

  حاال متوجه شدین؟! خواهش نشکنه، هر جوري که هس پول در بیاره، هنوز روي وجدانم سنگینی می کرد
  »هیچی نگفتم « 

جالب اینکه وقتـی  . گوش پِرپِري رو که سر عقئ ئستم کرده بودن بفروشم و بعدشم حلقه ي عروسی موشیوا ـ مجبور شدم یه الن 
هر چی بهش می گفتم چاره نداشتم، بخرجش نمـی  ! جواد از زندان در اومد و فهمید که این دو تارو فروختم چه قشقرقی بپا کرد          

یه پام تو خونه و زندگیم بـود، یـه پـام    ! شما منطف رو ببین! یگفت می رفتی از اون باباي فالن فالن شده ت می گرفت   ! رفت که 
آخرشم که ازش رضایت گـرفتم و  ! دنبال کار پیدا کردم بود و یه پام زندان و یه پامم دنبال رضایت گرفتن از صاحب کار جواد                

  !اقا جواد ازاد شد، این دستمزدم بود
  ن؟ـ باالخره چیکار کردین؟ یعنی چه کاري تونستین پیدا کنی

مهم اینه که باالخره هر جوري بود، هم تونستم اجاره ي اتاق رو جور کنم، هم خورد و خوراك خودمو، . شیوا ـ اون ش مهم نیس 
  .سخت بود اما هر جوري بود تونستم! هم پول سیگار آقا جواد تو زندان رو

  ـ دفعه اول همون موقع بود؟
  شیوا ـ دفعه ي اول چی؟

  ... بود که ـ منظورم اینه که همون وقت
اگه کارم رو نگفتم براي این بود که نخواستم شـما  ! مثل چی کار کردم اما پاك موندم! بخدا پاك موندم! نه بخدا! شیوا ـ نه بخدا 

پلـه هـاي خونـه ي    ! کلفتی کردم سیاوش خـان ! هر چند که همون کار شرف داشت به این کارم     ! بدونین تن به چه کارایی دادم     
شبا رفتم خونه ي باال شهریا، تا صـبح اونـا   ! توالت خونه ي مردم رو شستم! دیوار خونه ي مردم رو شستم در و   ! مردم رو شستم  

شما چی می گین سـیاوش  ! غذاي ته مونده شونو ور داشتم آوردم خونه و دو روز خوردم! زدن و رقصیدن و من ظرفاشونو شستم  
  ! کلفتی کردم اما پاك موندم1ه فاحشه گی؟فکر کردین زن ایرانی با اولین بدبختی دست میذاره ب! خان؟

  »از خودم خجالت کشیدم و گفتم . یه فدعه زد زیر گریه« 
  .معذرت می خوام. بخدا بی منظور این حرف رو زدم. ـ ببخشین شیوا خانم

دن تمـوم  بخاطر بیچاره گی و تو سري خور! بخاطر ضعف و بدبختی خودم گریه می کنم! شیوا ـ بخاطر حرف شما گریه نمی کنم 
هشت ماه تموم کلفتی کردم و در خونه ي صاحب کار اون جواد کثافت، گردنم رو کج کـردم       ! زن هاي مثل خودم گریه می کنم      

  .خیلی سخت بود اما تحمل کردم! چه حرفایی از پسراي جوون که تو مهمونی ها بدوم شنیدم! چه چیزایی دیدم! و التماس کردم



عذر خواهی کرد و رفت یه خرده اب خورد و آروم شـد و برگـشت و گوشـی رو ورداشـت و     کمی بعد ازم . دیگه چیزي نگفت « 
  »گفت 

دلـم مـی   . دلم می خواست قدر این فداکاري منو بفهمه. سر هشت ماه جواد رو آوردمش بیرون     . ـ باالخره از یارو رضایت گرفتم     
اولین چیزي که بهم گفت مـی دونـین   ! شک و خالیاما دریغ از یه تشکر خ. خواست تو چشماش احترام رو نسبت به خودم ببینم       

  !چی بود؟ پرسید از ننه بابام چه خبر؟ خوبن؟
اون ! تو تموم این هشت ماه اگه مالقاتش  رفته بودن، یـه بـار بـود          ! پدر من در اومده بود و اون حال پدر و مادرش رو میپرسید            

بی شرف حتی یه بار نپرسید که این پوال رو از کجـا   ! ی بردم وقت من هر هفته می رفتم مالقاتش و براش سیگار و میوه و پول م              
  !هیچ هیچ!  چه جوري اجاره ي اتاق رو می دي؟ ننه بابم می آن بهت سر بزنن یا نه؟1کارت چیه؟! می آري؟

یـه هتـه اي بیکـار و بیعـار     . خدا خئت می کردم که سرش به سنگ خورده باشه و آدم شده باشه       . خالصه  جواد برگشت خونه    
امـا  . گذاشتم خستگی زندان از تـن ش در بـره  . خرج خونه رو هم از پس اندازي که داشتم دادم. شت و من هیچی بهش نگفتم    گ

یـه شـب بهـش گفـتم جـواد،      ! راست راست راه می ره و از من پول تو جیبی می گیره! اصال بروي مبارکش نمی آره  . دیدم نخیر 
گفتم باالخره چی؟ این صـنار سـه شـم همـین روزا     . ابا میلم باشه گیر نیاوردم واسه چی نمی ري دنبال کار؟ گفت اون کار یکه ب          

تـو بـرو   ! اون موقع چیکار می کنی؟ بی شرف گفت او بیخودي گرفتی نشستی تو خونـه ! تموم می شه و کفگیر می خوره ته دیگ       
انگـار  ! ن من هنوز تو حـبس م    گفت خب مگه چیه؟ فکر ک      1 تو بشینی تو خونه و من برم سر کار؟         1گفتم یعنی چی؟  ! سر کارت 

یـه  ... گفتم تو اصال می دونی من این چند وقته چیکار کردم و چه جوري زندگیک رو گذروندم؟ گفت اي            ! نکن که اومدم بیرون   
گفـتم تـو   ! گفت کار، کـاره دیگـه   ! تو خونه هاي مردم ظرفشوري کردم     ! گفتم بذار خودم برات بگم، کلفتی کردم      ! چیزایی شنیدم 

و » دیفـال «ی شی زن ت کلفتی کنه؟ گفت همچین حرف می زنی که انگار مدرك دکتري ت رو قاب کردي زدي به                 ناراحت نم 
تا اینو گفتم شروع کرد بهـم فحـش دادن کـه ایـن             ! گفتم تف به غیرتت بیاد مرد     ! مجبورت کردن حاال کارگري کنیکه ناراحتی     

دوتا می خـوردم  ! هجوم آورد طرفم که منم رفتم طرفش! رتدفعه ازش نخوردم و هر چی گفت، گفتم خودتی و خواهرات و ماد          
خودشم انگار فهمید که دیگه ول کرد و رفت یه طـرف دیگـه ي اتـاق و    ! دیگه به اینجام رسیده بود! و یکی می زدم اما می زدم      

و بـه مـردش   زنی که دستش ر! خانم همین فردا طالق ت می دم  ... یه سیگار روشن کردو همونجور که نفس نفس می زد گفت            
نکـم بـه   ! وقتی به گه خوردن افتادي خـودت مـی فهمـی   ! چند وقت سر منو دور دیدي هار شدي   ! بلند بشه دیگه زن بشو نیس     

  ...!حروم 
دیـدم اصـال ارزشـش رو نـداره کـه      ! کی به کی می گفت نمک به حروم! ببین کی به کی می گفت هار. ترو خدات سیاوش خان   

خواسـتم  ! خوردن... نصفه شب به موس موس افتاد و اومد شروع کرد بهه غلط کردن و . خوابیدمجام رو انداختم و     . جوابشو بدم 
  .باالخره هر چی باشه شوهرمه. محل ش  نذارم اما گفتم عیبی نداره

گفتم اوب داللی کـار نـیس، بعدشـم کـو     . از فرداش بلند شد و رفت دنبال مار و دور روز بعد بهم گفت که می خواد داللی کنه              
واقعـا چـه   ! خالصه جواد آقا شد کـوپن فـروش  . مایه ت؟ گفت با یکی دیگه کار می کنم تا راه  و چاه رو بشناسم و جا بیافتم     سر

منی که همیشه تو رویاهام می دیدم که درس خوندم و رفتم دانشگاه و تو یه رشته ي هتري مثـل سـینما        ! زندگی اي پیدا کردم   
اهیم ازدواج کردم و هر دو تو کار هنر هستیم، یه وقت دیدم شدم یـه کلفـت درسـت       مدکرم رو گرفتم و با یه جوون هم دانشگ        

  !خیلی قشنگه، نه؟! حسابی و شوهرمم یه کوپن فروشه
  »دوباره ساکت شد و یه دفعه آروم گفت « 



یـه بـوي   ! حاال گرفته جلوي من. چند تا پک محکم بهش می زنه. یه سیگار از تو جیبش در آورده، روشن کرد    « * 
در و دیـوار  . سـرم گـیج میـره   ! یه پک که می کشم سرفه م می گیـره    . ازش می گیرم  . خصوصی تو سالن پیچیده   م

میگه اگه یه پک دیگه بکشی . روزبه می گه یه پک دیگه م بکشم ! حالم داره بد می شه    ! دارن دور سرم می چرخن    
دیگه خجالت نمی کشم کـه    ! خهدیگه خونه دور سرم نمی چر     ! انگار راست می گه   ! می کشم ! حالت خوب می شه   

بازم سبک تر می شم، مثل یه بادکنک کـه تـوش        ! یه پک دیگه  ! انگار دارم سبک می شم    . تو چشماش نگاه کنم   
حـاال دیگـه خیلـی    ! سرمم گیج نمیره، فقط مـی رم بـاال  ! دیگه سرفه م نمی کنم  ! گاز پر کرده باشن، دارم میرم باال      

! حاال تموم کوچـه هـا زیـر پامـه    ! بازم می رم باال! شه دارم نگاه می کنمراحت فیلیمی رو که از ویدیئو پخش می      
زن و مـرده بـه یـه    ! فیلم رو نگاه می کـنم ! بازم میرم باال! برامم دیگه فرق نمی کنه که روزبه داره چیکار می کنه     

حـت داره کـار   دیگـه را ! برگشتم به روزبه نگاه مـی کـنم   ! بازم میرم بالتر  ! زبونی حرف می زنن که من نمی فهمم       
و حـاال یـه   ! بازم باالتر! حاال دیگه تموم شهر زیر پامه! بازم می رم باالتر ! چه فرقی برام می کنه    ! خودش رو می کنه   

  *»!!چشمامو می بندم که افتادنم و نبینم! دفعه می افتم
  ». دیگه سکوت کرد، طوالنی تر از همیشه« 

  بعدش چی می شه؟! ـ شیوا خانم
  »د و بعد آروم گفت یه لحظه سکوت کر« 
  نگاه کنـ 

  !شراره اي مرا به کام می کشد
  مرا به اوج می برد

!مرا به دام می کشد
  نگاه کن

  تمام اسمان من
  !پر از شهاب می شود

.تمام هستیم، خراب می شود
ال تمـوم  فهمیدم که دیگه گفتنی هـاش فعـ  . انگار دیگه دلش نمی خواست حرف بزنه. دیگه بعدش هیچی نگفت و سکوت کرد    « 

  »این بود که گفتم ! شده و فقط به احترام من گوشی رو نگه داشته
  .ـ بازم بهتون زنگ می زنم

  »یه لحظه بعد، بدون اینکه چیزي بگه گوشی  رو گذاشت سرجاش و تلفن رو قطع کرد « 

  
  
  
  
  



  فصل هفتم
  
  
دلم می خواست در مورد ایـن بیمـاري      ! کرد؟واقعا نمی شد کاري براي این دختر        . گوشی رو گذاشتم سر جاش و رفتم تو فکر        « 

  .باید ازش می پرسیدم. حتما سیما اطالعات کامل داشت. بیشتر بدونم
دیدم نیمـا یـه شـلوار جـین خیلـی      . بلند شدم و رفتم پایین. تو همین فکرا بودم که مادرم از پایین صدام کرد و گفت نیما اومده          

  »داشت با مادرم و پدرم که تو سالن نشسته بودن حرف  می زد. وام زدهیه ادکلن خوشب. قشنگ پوشیده و یه بلوز اسپرت
  مادرم ـ معلوم هس تو کجایی پسر؟ چرا چند وقته پیدات نیس؟

! بعدشم! من به چه ساز شما برقصم زن عمو؟! نیما ـ اگه بیام که با لنگه کفش کتکم می زنین، اگه نیام که ازم گله گی می کنین 
همه ش خونه ماس و چشم گذاشته به این تلـسکوپ و ایـن ور و اون     !  ده که منم یه تک پا بیام اینجا        مگه این سیاوش امون می    

همه ش منتظره ببینه که چه وقت بلندترین شب    ! چقدرم تازه گی ها به علم ستاره شناسی عالقه پیدا کرده          ! ور رو رصد می کنه    
  !سال می شه

  !شب چله که گذشت! مادرم ـ منتظر شب چله س؟
  !شب چله تو راهه! شما ساده این زن عمو! ا ـ نهنیم
  »پدرم خندید و گفت « 

  !ـ داره یلدا، دختر پرهام رو می گه
  ـ باز نیومده شروع کردي؟

  نیما ـ سیما خانم کجا تشریف دارن؟
  »خواستم اذیتش کنمف بهش گفتم « 

  .ـ بیمارستانه، امشب کشیک داره
بی خودي منت این پـسره رو نمـی   . اگه می دونستم سیما خانم امشب نیس ! نوبتهنیما ـ اي لعنت به هر چی کشیک و شیفت و  

  !پسر تو الل بدوي بهم بگی؟! کشیدم ها
  .مامان و بابامم که هستن! حاال اومدي می شینیم دور هم گپ می زنیم! ـ زهر مار

  ! و باباتم که دیدن ندارن مامان! نیما ـ با تو چه گپی دارم بزنم؟ ترو ك ه بیست و چهار ساعته دارم می بینم
  !پدر سوخته رو ببینا...! مادرم ـ اِ

  !نیما ـ یعنی منظورم اینه که شما رو ندیده دوست دارم و چون همیشه تو قلب م هستین اصال دلم براتون تنگ نمی شه
  »داشتیم می خندیدیم که سیما از اتاقش تو طبقه ي باال اومد بیرون و تا صداي نیما رو شنید گفت « 

  .ـ سالم نیما خان
  .اگه می دونستم شما خونه این نمی اومدم. فکر کردم امشب شیفت دارین! شما اینجایین؟..! نیما ـ اِ

  .سیما ـ خب اگه ناراحتین برگردم تو اتاقم
  !اینجا چرا همه تا یه چیزي می گمف بهشون برمی خوره! شوخی کردم بابا! نه، نه...! نیما ـ اِ

  »د پایین و رو یه مبل نشست و گفت سیما خندید و اوم« 



  !ـ امشب خبري یه نیما خان؟ خیلی شیک کردین
  !گفتم که، گذري اومدم اینجا! نیما ـ لباس تو خونه هامه

  !ـ تو غلط کردي
پدرو مادرت مقـصرن کـه تـرو اینطـوري بـار      ! آدم با مهمونش اینطوري صحبت می کنه؟! نیما ـ خودت غلط کردي بی تربیت 

برو باال پشت بوم خودتـون و همـین شـباي     ! دیگه شب چله بی شب چله     !  از فردا رصد بلندترین شب سال ممنوع       !آوردن دیگه 
  !معمولی رو رصد کن

  مادرم ـ شام که نخوردي؟
  !بی شما که لقمه از گلوي من پایین نمی ره زن عمو جون! نیسما ـ کوفت بخورم بدون شما

  !مادرم ـ الل نشی پسر
نیما اومد بغل من رو یه مبل نشست و آروم در گـوش مـن       . رم رفت تو آشپزخونه که شام رو حاضر کنه        همه خندیدیم و ماد   « 

  »گفت 
  !ـ مرده شور تو رفیق نامرد رو ببره

  ـ چرا؟
  !آروم حرف بزن! نیما ـ داد نزن

  ـ چرا؟
  نیما ـ چرا چی؟  چرا آروم حرف بزنی؟

  ـ نه، چرا مرده شور منو ببره؟
  این چه سوال یه می کنی؟! ده شوره م باید کار بکنه و یه لقمه نون در بیاره و بده زن و بچه ش دیگهنیما ـ براي اینکه مر

  !ـ لوس نشو
آخه تو آدمی؟ انـسانی؟  ! نیما ـ می گم آخه من مردم از بس که این خانم بزرگ رو بخاطر تو، از این دکتر به اون دکتر بردمش 

  !رفیقی؟
   برات بکنم؟ـ دستت درد نکنه، حاال من چی کار

  !می خوام تکلیفم رو باهاش روشن کنم. نیما ـ می خوام جدي جدي با سیما صحبت کنم
  تو اصال می نویسن؟! ـ برو گمشو

  !جدي می نویسن، جِدي می خونن! نیمات ـ آره به جون تو
  !اینم از جدي بودنت! ـ بیا

  نیما ـ اخه من چیکار کنم که تو باور کنی؟
  .ـ باید قسم بخوري

باید یه کاري کنی که من یه نـیم سـاعت بـا ایـن     . فقط گره این کار به دست تو وا می شه! یما ـ ترو کفن کردم اگه دروغ بگم ن
  .دختره ي چشم سفید صحبت کنم

  .ـ باشه، حاال یه فکري برات می کنم
  !وعده سر خرمن بهم می دي؟! نیما ـ زهر مارو حاال یه فکري برات می کنم



  ـ پس چیکار کنم؟
  .یما ـ حداقل یه کاري بکن که سیما یه دقیقه بیاد بیرون و من باهاش حرف بزنم ببینم اصال می خواد زن من بشه یا نهن

  !ـ خب همینجا حرف بزن دیگه
  !نیما ـ آخه باباش سر خره

  !ـ زهر مار بی تربیت بی ادب
  !چون هیچکدوم شبیه هم نیستین! البته زیادم معلوم نیس! یادم رفت باباي سیما، باباي توام هس..! نیما ـ اِ

  !ـ بلند شو گم شو
  !حاال صداش می کنی یا نه؟! شبیه هم این! نیما ـ خب بابا

  ـ آخه به چه بهانه  صداش کنم بیرون؟
  !نیما ـ خبر مرگت یه چیزي بگو دیگه

  .ـ تو بگو به من، من می گم
یا بگو سیما بیا ببین درختا چه شکوفه هاي ! بر بهشون نشون بدهب! نیما ـ مثال بگو سیما بیا ببین رو درخت یه کفتره تخم گذاشته 

  !خوشگلی کردن
  !ـ درختا که االن شکوفه نمی کنن

  .نیما ـ خب کفتره رو بگو
  !ـ رو درخت لخت کفتر لونه می کنه؟

  !یه چیزي خودت بگو دیگه! کله پدر هر چی کفتر و شکوفه س...! نیما ـ اِه
  » گفتم یه خرده دست دست کردم و بعد« 

  .ـ سیما، پاشو بیا یه چیزي تو حیاط بهت نشون بدم
  چی رو می خواي بهش نشون بدي؟! پدرم ت االن شام حاضر می شه

  »هول شدم و یه دفعه بی اختیار گفتم « 
  !حوض رو

  !پدرم ـ حوش که آب نداره
  »مونده بودم چی بگم که نیما زود گفت « 

  !انقدر قشنگن! اغه توش از تخم اومدن بیرونیه عالمه بچه قورب! منم دیدم! ـ آره آره
  »مادرم سرشو از اشپزخونه آورد بیرون و گفت « 

  !تو حوض؟! ـ بچه قروباغه؟
  !شمردم، پنجاه تا بودن! نیما ـ اره به جون شما

  ». دپدرمم دوباره مشغول روزنامه خوندن ش. مادرم یه نگاهی به من کرد و رفت تو اشپزخونه! بهش چپ چپ نگاه کردم« 
  سیما ت جدي می گی سیاوش ؟

  .ـ نه، یعنی آره



سیما در حالیکه تند از جاش بلند می شد، مثل بچه گی هامون که من یه چیزي تو حیاط پیدا می کردم و بهش خبر مـی دادم        « 
 طرف در راهرو و اونم با ذوق دنبالم راه می افتاد که اون چیزو تماشا کنه، دست منو گرفت و با خودش کشسد و دو تایی رفتیم                     

خالصـه منـو کـشون کـشون بـرد لـب       ! حاال ببرمش چی رو بهش نشون بدم! مونده بودم که چه غلطی کردم  ! و رفتیم تو حیاط   
  »حوض و هی تو حوض رو نگاه می کرد و می گفت 

  !ـ پس کوشن سیاوش؟
اي کـالس اول کـه از معلـم  شـون     داشتم فکر می کردم چی بگم که نیمام اومد بیرون و از همونجا انگشت ش رو مثل بچه ه    « 

  »اجازه می گیرن، گرفت بالو به سیما گفت 
  ـ سیما خانم اجازه س منم بیام بچه قورباغه ها رو ببینم؟

  »سیما خندید و نیما اومد طرف منو آروم بهم گفت « 
رتون رو انـداختین پـایین و   ـ مرتیکه ي االغ، این چاخان رو کردیم که من بیام بیرون با سیما حرف بزنم، اون وقـت دوتـایی سـ       

  !اومدین بیرون؟ خودتم باور کردي که پنجاه تا بچه قورباغه تو حوضه؟
  !سیما ـ نیما خان پس بچه قروباغه ها کوشین؟

  »نیما رفت سرحوض و یه نگاهی توش کرد و گفت « 
  !طفلکاي زبون بسته، خوابشون گرفته، رفتن خوابیدن! ـ آخیش

  ». د و بعد یه نگاهی به من کرد و خندیدسیما یه نگاهی به نیما کر« 
انقـدر  . نیما ـ خب حاال که بچه قروباغه هتا رفتن گرفتن خوابیدن، بیاین بـریم اون گوشـه ي حیـاط مورچـه هـا رو نگـاه کنـیم        

  !غذا جمع می کنن! آذوقه جمع می کنن! دونه ور می دارن می برن تو لونه شون! خوشگلن
  !ـ این وقت شب؟

  !ا کارمنداي شیفت شب شونننیما ـ اره، این
  »همینطور که با سیما می رفتن طرف دیوار، مثل کسایی که دارن قصه تعریف می کنن، شروع کرد حرف زدن « 

  !انقدر خوبه! بچه دار می شن! شوهر می کنن! زن می گیرن! نیما ـ آره،  واسه خودشون لونه می سازن
  »من زدم زیر خنده که گفت « 

  ! حرفا خنده داره؟ـ زهر مار کجاي این
  !ـ به حرف تو نخندیدم، همینطوري خنده م گرفت
  .اصال تو برو سر حوض بچه قروباغه ها رو تماشا کن! نیما ـ مگه تو دیوونه اي که بیخودي می خندي؟

  .ـ بچه قروباغه ها که تو حوض نیستن
  ! آنیه چرت بزنی، می ! نیما ـ تو برو اونجا واستا، هر وقت اومدن ما رو صدا کن

  »بعد برگشت طرف سیما که می خندید گفت « 
سر وقت کار می کنن، سر وقـت غـذا مـی خـورن، سـر      . ایم مورچه ها نظم خاصی تو زندگی شون دارن . ـ بعله، داشتم می گفتم    

  ...وقت می خوابن، 
  »وسط حرفش گفتم « 

  !ـ سر وقت دختر بازي می کنن



  !نیما ـ مگه مثل تو بی شرم و حیان؟
  !م االن تو می خواي اینو بگیـ فکر کرد
  ! من می خواستم یه چیز دیگه بگم که شما پریدي وسط حرفم! نیما ـ نخیر
  .ـ ببخشین

  !نیما ـ دیگه نپریس وسط حرفم ها
  .ـ باشه

اینا سر وقت کار می کنن، سر وقت غذا می خورن، سر وقت عروسی مـی کـنن،   . نیما ـ بعله سیمنا خانم، داشتم عرض می کردم 
  .ت بچه دار می شنسر وق

  !ـ سر وقت می میرن
  !نیما ـ الل شی که تو مراسم عقد و عروسی حرف مردن نزنی پسر

  !ـ آخه تو اومدي اینجا بیوگرافی مورچه ها رو براي سیما بگی؟
  !من خودم می دونم چی بگم! تو اصال حرف نزن! نیما ـ هر چیزي به وقتش

  .ـ بفرمائین
مثال وقـت زن  ! دقیق و منظم. اونام همه چیزشون به موقع س.  حضورتون که زنبورام همینطورنعرضم به. می گفتم. نیما ـ بعله 

ببـین  ! هر کاري دست شون باشه، میذارن زمین و می رن زن می گیرن! گرفتن شون که می شه، یه روزم وقت رو تلف نمی کنن   
  !این مسئله چقدر براشون اهمیت داره

  !ـ زنبوراي کارگز که زن نمی گیرن
فقط چون بیچاره ها کارگرن و دست شون خالیه، بـی سـر و صـدا عروسـی مـی کـنن و       ! خوبم می گیرن! نیما ـ چرا نمی گیرن؟ 

  !واسه همینه که دانشمندت و پژوهشگرا نفهمیدن که اونام زن می گیرن! جشن نمی گیرن و دادار و دودور راه نمیندازن
  ـ پس ملکه ي زنبورا اون وسسط چیکاره س؟

  !هیچکارهنیما ـ 
  ـ پس واسه چی زنبورا ازش نگهداري می کنن و بهش احترام می ذارن؟

  !معنی و مفهوم جمهوري رو نفهمیدن! نیما ـ علتش اینه که هنوز سلطنت طلب ن
  !ملکه شونه که براشون تخم می ذاره! ـ برو بابا

ــه؟     ــون مرغـ ــه ملـــک شـ ــا ـ مگـ ــی ذار   ! نیمـ ــم مـ ــون تخـ ــن براشـ ــته باشـ ــه داشـ ــه ملکـ ــا کـ ــر جـ ــس هـ !ه؟پـ
  .کار ملکه همینه! ـ خب آره دیگه

  !نیما ـ پس جمعیت انگلیس االن باید ده میلیارد نفر باشه
  پس کار مملکه چیه؟! ـ دارم ملکه زنبورا رو می گم

  !اصال من داشتم مورچه ها رو می گفتم! گور باباي زنبورا...! نیما ـ اِ
  .ـ مورچه هام مثل زنبوران
  . اگه مورچه پردار رو بگی، یه چیزي اما این مورچه معمولیاش زندگی شون فرق می کنهحاال! نیما ـ هیچم اینطور نیس

  !این مورچه هاي کارگر، اصال ازدواج نمی کنن! ـ حاضرم سر هر چی بخواي باهات شرط ببندم



  !همین فقط مثل خر کار کنن؟! نیما ـ پس از زندگی چی می فهمن؟
  .ـ طبیعت شون اینجوریه

من خودم با این چشمام تا حاال هزار بار دیدم که این مورچه ها، تو راه که دارن مـی زن و بـه مـاده    ! وري نیسنیما ـ هیچم اینط 
تا چشم سر کارگز شونو دور می بینن یه گِزي با هم مـی زنـن و یـه    ! هاشون می رسن، یه ماچ و بوسه اي با هم می کنن که نگو         

  !ن و می رن که گندش در نیادالسی با هم می زنن و تند از بغل همدیگه رد می ش
  ». من و سیما زدیم زیر خنده« 

  !ـ دیوونه، اونا شاخک هاشونو می زنن بهم و اون طوري با هم ارتباط بر قرار می کنن
  !نیما ـ خب گز رفتن و الس زدنم یه جور ارتباطه دیگه

  .ـ اینا غریزه شون اینجوریه
  !دوم ده تا زن دارننیما ـ خب غریزه ي شیر و پلتگم اینجوري که هر ک

  ! بابا همه می دونن که زنبورا و مورچه هاي کارگر زن نمی گیرن. ـ اونا فرق می کنن
آدم کـه  ! پس براي چی این همه زحمت می کشن و کار می کنن و هی دونه و غذا می برن تو لونه شون؟! نیما ـ من قبول ندارم 

هـر چـی پـول در مـی     ! نمونه ش همین خود من و تـو ! ه هیجام نمی رسهزن و بچه نداشته باشه اصال تو فکر این چیزا نیس و ب          
تا حاال شده تو یه روز دو تا نون سنگک و چهار کیلو میـوه دسـتت بگیـري و      ! یه قرون م پس انداز نداریم     ! آریم، خرج می کنیم   

  .چرا؟ چون زن و بچه نداري! ببري خونه؟ نه
  .ـ تو هی آدما رو مثال می زنی

  !تو آدمی که هی خودتو وسط میندازي؟نیما ـ کی گفته 
  !ـ بی تربیت

  !نیما ـ جون من تا حاال ندیدي با چه ذوق و شوق، به عشق زن و بچه کار می کنن
  .اینا وظیفه شون رو انجام می دن! ـ موضوع عشق و این حرفا نیس

  !نیما ـ یعنی هیچ عشق و عالقه اي بین شون نیس؟
  !بهت بگم؟چند بار ! ـ بابا اینا زن نمی گیرن

  !نیما ـ همچین محکم حرف می زنه که انگار خودش ده سال مورچه بوده
  »تو همین موقع، مادرم از پنجره صدامون کرد و گفت شام حاضره « 

  !زن عمو، ما هنوز بچه قروباغه ها رو ندیدیم...! نیما ـ اِ
  .مادرم ـ فعال بیاین شام تون رو بخورین، بعدا

  !دیگه بچه قورباغه نیستن که! ا بزرگ شدن و شدن نره خرنیما ـ بعدا دکه دیگه این
  »سیما خندید و رفت طرف در راهرو و گفت « 

  !ـ بفرمائین حاال شام مون رو بخوریم، بعدا می آییم نگاه شون می کنیم
  »تا تنها شدیم، نیما یه نگاهی به من کرد و گفت . اینو گفت و با خنده رفت تو« 

بازم اطالعات بیشتري داري در موردشـون بهـم   . ر مورد زندگی زنبورا و مورچه ها برام صحبت کردي       ـ خیلی ممنون از اینکه د     
  بدي؟



  »خندیدم و هیچی نگفتم که داد زد سرم و گفت « 
مورچه ها خونه ي ما همـه زن و بچـه   ! اصال به تو چه مربوطه که مورچه ها زن می گیرن یا نه        ! ـ نمیشه تو یه دقیقه خفه شی؟      

  !اصال گور پدر هر چی زنبور و مورچه س! ال مورچه هاي خونه ي شما یالقوز و عزب اوقلی ن به من چه مربوطه؟حا! دارن
  !ـ آخه تو شروع کردي در موردشون حرف زدن

  !نیما  ـ من داشتم زمینه چینی می کردم واسه زن گرفتن خودم
  !ـ خب یه حیوون دیگه رو مثال می زدي

! اون وقت دختره بر نمی گشت یه دري وري بهم بگه که تشبیه ش کردم بـه اونـا؟  ! و مثال می زدم؟نیما ـ خرا و االغا و گاوا ر  
  !خواستم یه حیوون ظریف رو مثال بزنم

  »خودشم خنده ش گرفت و گفت ! مرده بودم از خنده« 
و زنبـوراي درد گرفتـه   همه ش راجب این مورچـه هـا   ! ـ با بدبختی این دختره رو کشوندم تو حیاط که ازش خواستگاري کنم آ 

  حاال راستی راستی این مورچه ها زن نمی گیرن؟! شیطونه می گه پامو بذارم روشون له شون کنم ها! حرف زدیم
  !ـ آره بابا، چقدر بهت بگم؟

این همه کار می کنین و بعدش مـی ! اصال شماها مورچه این یا تراکتور؟! نیما ـ خاك بر سر بی سلیقه ي بی احساسات تون کنن 
شدن عین ما مردم که هی کار می کنیم و یه گردن کلفت دیگه پـولش رو بـه جیـب مـی            ! دین یه پدر سوخته ي دیگه بخوره؟      

  !زنه
  »تو همین موقع، مادرم پنجره رو وا کرد و گفت « 
  !شام یخ کرد! چرا نمی این؟ چهار تا قورباغه دیدن نداره...! ـ اِ

  .ـ چشم، اومدیم، بیا بریم نیما
  !همه ي اهل محل فهمیدن امشب قرار یه شام کوفتی به من بدین! ابا چرا داد می زنی زن عمو؟نیما ـ ب

پنج تایی نشستیم سر میز و بـا خنـده وشـوخی شـام مـون رو       . مادرم خندید و پنجره رو بست و رفت تو و من نیمام رفتیم تو             « 
  .خوابن که فردا صبح زود باید می رفتن فرودگاهخوردیم و نیم ساعت بعدف پدر و مادرم خداحافظی کردن و رفتن بگیرن ب

  »سیما بلند شد و رفت چایی برامون بیاره که به نیما گفتم « 
  .کاش می شد یه جوري کمک ش کنیم که معالجه بشه و نجات پیدا کنه. ـ خیلی دلم براي شیوا می سوزه

یه وقتم هس که جسم سالمه و باید . نجات پیدا کنهباید جسم رو معالجه کرد که روح . نیما ـ یه وقت هس که روح آدم سالمه 
چـی رو معالجـه   ! یعنی جسم و روح ش هر دو خـرابن ! این زیر وروش با هم خرابه    ! وح رو معالجه کرد که جسم نجات پیدا کنه        

  !کنیم؟
  .ـ اینا همه بخاطر تربیت و فرهنگ غلط خونواده س
! نه بااب جـون، ذات خودشـونم مهمـه   !  همه مال تربیت غلط خونوادهاشونه؟نیما ـ این همه تو خیابونا از این جور دخترا ریخته؛ 

  !دیدن تقاضا زیاده، عرضه رو هم بیشتر کردن! خودشنم یه پاشون می لنگیده
  .ـ می خوام االن با سیما صحبت کنم ببینم راه عالج این بیماري چیه

  !بهم داد، بعد بکنبذار وقتی من ازش خواستگاري کردم و جواب مثبت ! نیما ت نکنی ها
  ـ چرا؟



  !پرونده ي منم که سیاه هس! نیما ـ بابا فکر می کنه خدا نکرده من مرضی چیزي گرفتم
  .می خوام براش جریان رو تعریبف کنم! ـ گم شو

  !نیما ـ حتما می خواي جریان شب تو پارك و هتل رفتن و خونه شون رفتن رو هم بگی
  !ـ خب آره دیگه

  !ثقال آبرویی م که من جلو سیما دارم، ببراین یه م! نیما ـ بگو
  .می خوام اگه بشه یه جوري به شیوا کمک کنم! ـ به تو چیکار دارم من؟

  .نیما ـ راه کمک کردن به شیوا، این نیس
  ـ پس چیه؟

و تـشویق و  بگیري و همه ي دوستان و آشنایان و فک و فامیالتم دعـوت  » ایدز«نیما ـبهترین راه اینه که خودتم بري و یه جور  
. وقتی تعدادتون در جامعه زیاد شد، قدرت پیدا می کنین و می تونین یه انجمن تـشکیل بـدین        . ترغیب کنی که بیان ایدز بگیرن     

خالصه بهت قول می دم با سـرعتی کـه داره    ! بعد می تونین از دولت زمین بگیرین، تعاونی راه بندازین، ماشین آالن تقاضا کنین             
  !تازه وام طویل المدت م بهتون می دن!  کم، اعضاي این انجمن به تمام اهداف شون می رسنپیش می ره، تو یه مدت

  »تو هیمن موقع سیما با یه سینی چایی اومد تو سالن و گفت « 
  ـ چه انجمنی می خواین تشکیل بدین؟

  ×!نیما ـ یه شاخه اي از پزشکی یه
  .منم می آم عضوش می شم! سیما ـ چه خوب
  !همین سیاوش که تو این اتحادیه ثبت نام کرده دیگه بسه! از هر خونواده به نفر عضو بشه، کافیه! روز رو نیراهنیما ـ خدا اون 

  .وقت بیکاري م رو می تونم اینطوري پر کنم. سیما ـ اتفاقا من خیلی دلم می خواد که عضو یه انجمنی چیزي بشم
  .نیما ـ نمی شه سیما خانم، خواهش می کنم اصرار نکنین

  !یما ـ براي چی نمی شه؟س
  .نیما ـ براي اینکه شرایط الزم رو ندارین

  !سیما ـ و شما دارین
  !نمی خوامم داشته باشم. منم ندارم! نیما ـ خدا نکنه

  »وقتی جریان رو فهمید، گفت . سیما مات به نیما نگاه کرد که من شروع کردم براش جراین شیوا رو گفتن« 
  !متوجه نیستی چقدر خطرناکه؟! کنی سیاوش؟ـ آخه تو چرا اینکارا رو می 

فقط اون شبا کشکول مینداخت کول ش و می رفت تو شهر مثال به فقرا کمـک مـی کـردف ایـن     ! نیما ـ اقا شده شاه عباس ثانی 
  !بدبختی که من بزور با خودش میبره! که بهشون کمک کنه» ایدزي ها«یکی شبا راه می افته دنبال 

  ! این کارا رو بکنه؟ اگه خدا نکرده خودتون اتفاقی مبتال شده بودین چی؟سیما ـ شما چرا میذارین
  !»ایدزي یه«ینما ـ آخه اولش که نمی دونستیم طرف 

حاال اگه این سیاوش رو بگیم، همه می گن ساده س، مظلومه، تـو ذاتـش حقـه    ! از شما بعیده نیما خان! سیما ـ عذر بدتر از گناه 
  اما شما دیگه چرا؟. بازي نیس



خـدا  ! خیلی ممنون! یعنی من هم هفت خطم و هم ظالم و هم تو ذاتم پدر سوختگی یه؟             ! ینما ت دست شما درد نکنه سیما خانم       
  !رو شکر که متوجه ي تمام محاسن من شدین

  »من و سیما زدیم زیر خنده « 
  .هستینمی خواستم بگم که شما با تجربه تر و پخته تر از سیاوش . منظورم این نبود! سیما ـ نه

یعنـی در واقـع مـی خواسـتین بگـین کـه ایـن        ! منظورتون رو از اون طرف بیان کرده بودین! نیما ـ خب، حاال این شد یه چیزي 
  درسته؟! سیاوش، خر ساده س

  !ـ زهر مار
اما بـه گوشـش نرفـت کـه     ! نیما ـ عرضم به حضورتون که بخدا قسم، اون شب چقدر بهش گفتم که این دختره رو ول کن بریم 

حاال شانس آوردین که بردش هتـل و نیـاوردش   . همه ش می گفت این از خونه فرار کرده و من باید برش گردونم خونه    ! نرفت
  !اینجا

این بیماري شاید قدرت تخریـب ش از بمـب   ! سیما ـ ببین سیاوش، این دختر عالوه بر اینکه مشکل اخالقی داره، خطرناکم هس 
خیلی عقیده دارن که این بیمـاري رو مخـصوصا بوجـود    ! یه فاجعه س!  بمب اتمی بی صداساین در واقع یه ! اتمی م بیشتر باشه   

  !در واقع این سه سالح خطرناکه ! آوردن که جهان سوم رو نابود کنن
می شه سیمل خانم به عنوان یه پزشک، بـراي مـا بیـشتر راجـب ایـن سـالح       ! خدا زاشون نگذره! نیما ـ واقعا چه سالح میهیبی 

مخرب توضیح بدین؟ اگه می شه بفرمائین که این سالح بردش چقدره؟ چه نوع فشنگی توش بکار مـی ره؟ مـوارد                    خطرناك و   
استفاده ش چیه؟ نوع دفاع ش چه جوریه؟ وقتی ادم بوسیله ي این سالح شیطانی زخمی شد، راه درمانش چیه؟ از همه مهمتـر           

  ! و خلع سالحش کرد؟اینکه چه جوري میشه به شخصی که این سالح دستشه نزدیک شد
  »من وسیما دوباره زدیم زیر خنده « 

تـو کـشورهاي   .  سـاله 15 تا 9دوره ش .  دارهHIV2 و HIV1. ، ویروس مختل کننده سیستم دفاعی بدن انسانه     HIVسیما ت   
 شده اما  مبتال بودن، بهبودي براشون حاصل  HIV2دیده شده ندرتا بعضی از کسانی که به ویروس          . جهان سوم، دوره ش کمتره    

HIV1این بیماري ایه که کال سیستم دفاعی رو از بین می بره و بدن بی دفاع می شه!  نه!  
  !راه عالج چیه؟ اونو بگین! نیما ـبمیرم واسه اون بدن بی دفاع

بـراي  ! هسیما ـ تحقیقات خیلی زیادي تا حاال روي این ویروس انجام شده اما تا حاال به نتیجه اي نرسیدن، ویروس بسیار متغیـر  
  !همین م نمی شه علیه ش واکسنی درست کرد

  !نیما ـ آتیش به ریشه عمر این ویروس بگیره که می ره تو تن و بدن این طفل معصوما
احتماال اولین بار، در دهـه ي  . سیما ـ هر دوي این ویروس ها، عامل بیماري هستن که در بدن شامپانزه و بعضی از میمون هاس 

بعضی هـام مـی گـن در اثـر     . البته اکثرا معتقدن که شروعش در قاره ي آفریقا بوده      . ه، اونم در آمریکا    میالدي شناسایی شد   80
! آزمایشان میکروبی مختلف که ابر قدرت ها براي ساختن بمب هاي شیمیایی و میکروبی می کردن، این ویـروس بوجـود اومـده              

سلئل هاي رغفتگر بافتها حمله می کنه و اونا رو آلوده می کنـه و  به گلبول هاي سفید و  . این ویروس بیشتر در غدد لنفاوي فعاله      
 براي پادتن سازي در لنفوسـیت  CD4.  موجود در سطح سلول می شه و خود سلول رو آلوده می کنه     CD4بعدش وارد مولکول    
  !ها الزمه و خیلی مهم

  نیما ـ عالئم ش چیه سیما خانم؟



مثال در چشم باعث می شـه اجـسام، شـناور    ! ، بی اشتهایی، کاهش وزن، اسهالسیما ـ سردرد، تب، عرق شبانه، کسالت، خستگی 
در دهان لکه هاي سفید ایجاد می شه و ممکنه به مري سرایت کنـه       ! به نظر بیان و انسان تاري دید و کمی میدان دید پیدا کنه            

در هـر  ! خیلـی عالئـم داره  ! عفـونی در پوست، زخم هاي دردناك   ! در ریه ها بیماري سل    ! که بعدش باعث بلع دردناك می شه      
البته نه تو ایران حال و با ایـن        (! و خوشبختانه در ایران، این بیماري نمی تونه زیاد شایع بشه          ! وصورت بیماري واقعا خطرناکی یه    

نـگ  رهحاال می خـوان و ف . فرهنگ غلطی که به خوردمون می دن، همون ایران تاریخی و با اصالت و فرهنگ ایرانی و فقط ایرانی      
باعث می شه جوونامون کمبود پیـدا کـنن و غـرب    درست کنن که ) نمی گم غلطه اما اینا غلط می گن(و اصالت اسالمی برامون   

  )زده بشن ـ کولی 
  نیما ـ چطور؟

  !سیما ـ چون اکثرا واکسن ش رو خانواده ها دارن
  !نیما ـ واکسن ش چی هی؟

  ! هیایرانی هانجابتی که در ما ! سیما ـ نجابت
  !یما ـ تکلیف من و این سیاوش که این واکسن رو نداریم چیه؟ن

  »سه تایی زدیم زیر خنده « 
  نیما ـ حاال از شوخی گذشته، واقعا هیچ راهی براش وجود نداره؟

 مبتال شد، می شه گفت که با یه مرده فرقی نـداره،  HIVدر واقع کسی که به ! سیما ـ متاسفانه فعال جز پیشگیري، عالجی نیس 
  ! HIV1مخصوصا !  زمان براش دیرترهفقط

  !ـ ممکنه تا یکی دو سال دیگه راه درمانش پیدا بشه
یه بیمار مبتال به این ویروي، ممکنه تـا لحظـه اي   ! سیما ـ من در حال حاضر رو می گم، می دونین؟ اینا براي جامعه م خطرناکن 

  !حتی نزدیکترین کسانش که خیلی من دوست شون داره! که خودش از بیماریش با خبر بشه، ده ها نفر رو سهوا مبتال کنه
  نیما ـ جایی نیس که از اینا توش نگهداري کنن؟

همـه از ایـن بیمـاري وحـشت     ! پرسنلی م که باید عهده دار این کار بشن، کم ن. زیادم مجهز نیستن! سیما ـ هس، اما خیلی کم  
  !رده فرقی ندارهکسی که این بیماري رو ویروس رو بگیره، با م! گفتم که! دارن

تـازه بـا دل راحـتم    ! درست مرکـز آزمایـشهاي میکروبـی   ! ببین مارو کجا ورداشتی بردي! نیما ـ خدا بگم چیکارت کنه سیاوش 
  !بلندشم برم یه خاکی تو سرم کنم! بلندشم! نشسته بودیم و چایی می خوردیم

فردا صبح ش، ساعت تقریبا یازده . د و رفت خونه شون    اون شی، نیما یه خرده دیگه م شوخی کرد و ما خندیدیم و بعد بلند ش               « 
  »نیما بود . بود تازه پدر و مادرم رو رسونده بودم فرودگاه و برگشته بودم که تلفن زنگ زد

  !سیاوش! نیما ـ الو
  ـ سالم، کجاي؟

  !بلند شو بیا گندي که زدي رو ماستمالی کن! نیما ـ الهی خبر مرگت رو برام بیارن
  !ـ چی شده؟

  !انگار اوضاع اونجا خیلی خرابه! ا ـ چرهام زنگ زده که من و تو بریم خونه شوننیم
  !ـ آخه چرا؟



  !بدو بیا! نیما ـ حاال تو بلند شو بیا اینجا بهت می گم
  »! یلدا بود! تا تلفن رو قطع کردم، موبایلم زنگ زد« 

  !یلدا ـ الو، سیاوش
  !ـ سالم، چی شده؟

  .پدرم می خواد باهات صحبت کنه. ی تونی بیا اینجافقط اگه م. یلدا ـ چیز مهمی نیس
  .ـ اومدم

یه ربع بعد رسیدم و دیدم که دم . گوشی رو قطع کردن و لباسم رو پوشیدم و ماشین م رو سوار شدم و رفتم خونه ي نیما اینا                 « 
  »تا پیاده شدم گفت . در واستاده

  !خواهر شوهر دادن ت! تکمک به هم نوع کردن ! زن گرفتن ت! ـ همه چیزات مکافاتی یه
  !ـ آخه چی شده؟

  .نیما ـ عمه خانم فهمیده که من و تو خانم خانم بزرگ رو بردیم بیمارستان
  بدِ که به یه پیرزن کمک کردیم؟! ـ خب مگه کار بدي کردیم؟

  !برو اینارو واسه شازده خانم بگو! واسه من شاخ و شونه نکش! نیما ـ خب حاال
  .بیا بریم! ـ باشه می گم

  نیما ـ من واسه چی بیام؟
  ـ می خوام بذاري من تنها برم؟

  !نیما ـ تو می خواي یلدا رو بگیري، من براي چی بیام؟
  !اما بعدش سیما بی سیما! ـ باشه، نیا

  !داري ازم اخاذي می کنی؟! آدم با شوهر خواهرش یه همچین رفتاري می کنه؟! نیما ـ الهی پسر درد بگیري
  !ـ می آي یا نه؟

  !حداقل یه دسته گل می خریدي! ا ـ می آمن بابا، می آمنیم
  !خواستگاري که نمی ریم! ـ دسته گل براي چی؟

  !می خوام بعد از اینکه عمه خانم جر و واجرت کرد، بذارم سر قبرت که سر سبز باشه! نیما ـ واسه خواستگاري نمی گم که
دم در ساختمون خدمتکارشـون بهمـون سـالم کـرد و      . ما رفتیم تو  در دو وا کردن و      . دوتایی جلو خونه ي پرهام و زنگ زدیم       « 

تا وارد شدیم، پرهام اومد جلو و سـالم     . بردمون تو سالن که دیدم عمه خانم و پدر مادر یلدا و خانم بزرگ همه رو مبل نشستن                 
  »و علیک کرد و ازمون عذر خواهی کرد و گفت 

  .می خواستم شماها بیاین مسئله حل بشه. ـ ببخشین بچه ها، انگار یه سوء تفاهمی پیش اومده
  »رفتیم جلو و با همه سالم و علیک کردیم که عمه خانم گفت « 

  .»ذکاوت«ـ لطفا بشین اقاي 
  !خجالتم خوب چیزي یه واله! یعنی چی عمه خانم» کثافت«خانم بزرگ ـ بنشین آقاي 

  »من و نیما خنده مون گرفت که پرهام ازمون عذر خواهی کرد و گفت « 
  !دیگه» بیمارن«خانم بزرگ ! ـ ببخشین بچه ها



  !یعنی چی؟» بیکارن« خانم بزرگ ـ خانم بزرگ 
  !با شما نبودم! پرهام ت هیچی خانم بزرگ

منم بهش خندیدم که نیما محکم زد تـو پهلـوم و آروم   . تا رفتیم جلو که بشینین، یلدا بلند شد و اومد جلو من و بهم لبخند زد          « 
  »گفت 

  !حاال که وقت نامزد بازي نیس! رو آب مرده شور بخندي!  ببندـ نیش ت رو
  »دوتایی نشستیم و یلدام رو یه مبل کنار من نشست که عمه خانم گفت « 

  ...!ـ آقاي  ذکاوت، سوالی ازتون 
ه وگرنـه از  این پسر اگه جوابتو نمی ده از آقاي ش! عمه خانم زبون ت رو جمع کن آخه! »کثافت«خانم بزرگ ـ باز می گه آقاي  

  !شمام که اینجوري نبودي و حرف بد تو دهن ت نبود! شما که نمی ترسه
  »عمه خانم یه نگاهی به خانم بزرگ کرد و گفت « 

  ـ می خواستم بدونم شما خانم بزرگ رو بردین بیمارستان؟
  !مگه من اورژانس تهرانم عمه خانم؟! نیما ـ من؟

  » خانم بزرگ گفت عمه خانم یه نگاهی به نیما کرد و بعد به« 
  رفتین بیمارستان؟» تنهایی«ـ شازده خانم، شما 

من دیروز یه تک پا رفتم ایـن بیمارسـتان چهـار تـا کوچـه      ! مگه دیوونم؟! رفتم بهارستان؟» دمپایی«خانم بزرگ ـ من کی بات  
  !باالتر، پیش دکتر، همین

  تموم شده خانم جون؟» دواتون«مادر یلدا ـ مگه 
دواهـام تمـوم شـده،    . تموم شده؟ حاال کو تا ظهر؟ این حرفا چیه می زنی؟ می گم رفته بودم دکتر» غذامون«خانم بزرگ ـ کجا  

بهم گفت، خـانم  ! تا یه نظر منو دید همه ي دردهامو فهمید! بنویسه، اما اگه بدونین چه مرد نازنینی بود    » نخسه«رفته بودم بران    
یه نگاهی به فصل قبل و حرفایی کـه خـانم بـزرگ زده    ( !  زندگیمو برام گفتمو به مو! جون درد شما درد تنهایی و بی کسی یه     

بکنین، متوجه می شین اگه بقیه حرفا رو حذف کنین و جمالت خانم بزرگ رو وصل کنین دقیقا همین معنی رو می ده که خـانم            
   )کولیبزرگ می گه ـ 

  !گرفتین خانم جون؟» فال«مادر یلدا ـ رفتین 
گفته باید یـه هـم   ! خدا خیرش بده، گفت درد تو، نداشتن جفته! می گم رفتیم دکتر! کی رو گرفتیم؟» حال«خانم بزرگ ـ رفتیم  

  ! یعنی دق می کنم! بگیرن» مجلس تسلیت«وگرنه باید برات ! »ورامین«زبون واسه خودت پیدا کنی و دوتایی برین 
  »چشماي نیما گرد شد و یه نگاهی به من کرد و آروم گفت « 

  !و دکتر کی به خانم بزرگ گفت؟ـ اینار
  !»کیمیاس«عمه خانم ـ شرم و حیا این روزا 

  می خوایت دفعه دیگه شماروهم با خودم ببرم پیش ش؟! »بی ریاس«از اون  دکتراي ! خانم بزرگ ـ آره
  »عمه خانم برگشت به نیما گفت « 

  ـ در این مورد چه توضیحی دارین بدین آقاي ذکاوت؟
  !مگه بنده می خوام ایشونو بگیرم؟!  بزرگ می خوان شوهر کنن، من باید توضیح بدم؟نیما ـ ببخشین، خانم



  !عمه خانم ـ د رمورد بیمارستان بردن شون سوال می کنم
  !نیما ـ بابا به من چه مربوطه؟

  ..عمه خانم ـ خانم بزرگ می گن با مینا رفتن بیمارستان
وف اسم نیما و مینا با هم یکی یه اما طرز نوشتن و خوندن شون یـه خـرده   درسته که حر! نیما ـ ببخشین، اما مینا اسم دختراس 

  !پسه و پیشه
  !عمه خانم ـ منظور خانم بزرگ از مینا شمائین

اگـه  ! یعنی بابام از اول شم پسري بود و از مامانم پسر می خواست! نیما ـ عمه خانم، به کی به کی قسم که من پسرم و نه دختر 
تازه خیاي هـام هـستن کـه حاضـرن     ! من شناسنامه دارم  ! در ثانی ! اال بابام ده بار مامانمو طالق داده بود       من دختر بودم که تا ح     

  !می خواین یک تک پا بیان خدمت تون گواهی کنن؟! شهود، همه شونم معتبرن! مرد بودن منو گواهی کنن
خودشو جمع و جور کرد و بعد برگشت به خـانم  ماها زدیم زیر خنده که عمه خانم چپ چپ به آقاي پرهام نگاه کرد که اونم      « 

  »بزرگ گفت 
  ؟»بیمارستان«ـ شازده خانم، مگه شما نرفتین 

تازه ننه بابا هاي قدیم اونقدر بـی فکـر   ! همون مکتب خونه شم بزور می رفتیم! دوره ي ما کودکستان کجا بود؟!خانم بزرگ ـ وا  
منم که بچه بودم و عقلـم بـه   ! نکه بذارن شون کودکستان و اینجور جاها    بودن که نمی دونستن چند تا بچه دارن، چه برسه به ای           

همون مکتب خونه شم روز اول که رفتم، اون خانم باجی خـدا بیـامرز یـه ترکـه زد کـف دسـتم و مـنم از             ! این چیزا نمی رسید   
  ...حاال یه روز وقت کنم براتون تعریف می کنم که ! فرداش نرفتم

عمه خانم که حسابی عصبانی شده بود، نذاشت دیگه خانم بـزرگ حـرف بزنـه و بـه نیمـا          ! ندیدیمماها داشتیم یواشکی می خ    « 
  »گفت 

  .ما غیر از شما در همسایگی مون دیگه کسی رو به اسم مینا نداریم. ـ وقتی خانم بزرگ می گن مینا، منظورشون شمائید
جونم براتون بگه، یه مینـا  ! مخدوش خدمت تون عرض کردنآمار ! اشتباه به عرض تون رسوندن! نیما ـ اختیار دارین عمه خانم 

خانمی که شـما  ! داریم تو همین کوچه خودمون یعنی از سر کوچه، سه تا خونه بیاین جلوتر، سمت راست، مینا دختر فرشته خانم         
! ه اسمشو به کسی نمی گـه البت. باشین، مستاجر جدید آقاي اعتضاد، همین دو تا خونه اون ور تر، یه دختر داره به اسم مینا خانم                 

عرض کنم خدمت شـازده خـانم   ! حاال چه مینا چه مارگریت! خب، باالخره اونم اسم یه گل دیگه! به همه می گه اسمم مارگریته 
  ...!که کوچه باالیی، همین وسطاي کوچه 

ـ  ! عمه خانم ـ آقاي ذکاوت، من نمی خوام آمار دختر خانمایی که اسـم شـون مینـاس رو بـدونم      ایی کـه خـانم بـزرگ    مـن مین
  !میشناسن و من می دونم که منظورشون شمائین رو می گم

  !این همه مینا تو این محل هس، حاال شما فقط منو به مینایی قبول دارین؟! نیما ـ یعنی چی؟
  »همه زدیم زیر خنده « 

 با این حساب زودتر بـرم ثبـت احـوال    پس! نیما ـ حاال اگه یه روز یکی از این میناها رفت یه کثافتکاریم کرد، یقه ي من گیره؟ 
  !بدم اسمم رو عوض کنن بذارن مانگولیا که حداثل تو هر محله یه دونه اش بیشتر نباشه

  »این دفعه خود عمه خانمم خنده ش گرفت اما زود سرفه کرد و گفت . دوباره همه زدیم زیر خنده« 
  !ـ شما دارین سفسطه می کنین آقاي ذکاوت



! آخه خود شما دختر داریـن ! ترو خدا انقدر واسه من حرف در نیارین!  هر چی می گم که توش شک و تردیدهمن! نیما ـ اي بابا 
  !باد این خبرا رو به گوش خواستگارم برسونه که بیچاره شدم و موندم رو دست بابام

  »دوباره ماها خندیدیم که خانم بزرگ گفت « 
  ـ مینا جون دارین دختر شوهر می دین؟

  !حاال منظور از مینا شما هستین؟تا اینو « 
  » عمه خانم که اینو گفت، نیما یه نگاه به همه کرد و بعد با حالت معصومانه گفت« 

بابا ولـم  ! ـ بله، اعتراف می کنم که، مینا هستم، بیست و هشت ساله، داراي یک فرزند و از شوهرمم به دلیل اعتیادش جدا شدم        
  !کنین دیگه

عمه خانم که بـزور خودشـو کنتـرل     ! از چشماي اقا و خانم پرهام که اشک می اومد پایین از خنده            ! دهدوباره همه زدن زیر خن    « 
  »می کرد گفت 

حاال ازتون می خوام که خیلی صریح بگید که بـه چـه دلیلـی    ! ـ پس قبول دارین که همین شما خانم بزرگ رو بردین بیمارستان     
  اینکارو کردین؟

خواستم بندازم شون تو راخ الف که البته شما به موقع فهمیدین و نقـشه شـوم و شـیطانی مـن     می ! نیما ـ به قصد فریب ایشون 
  !خنثی شد

حتی خدمتکارام اومده بودن پایین سالن واستاده بودن و می خندیدن اما خود ایـن  ! دیگه تو سالن همه داشتن فقط می خندیدن       « 
  »! نیماي کور شده اصال لبخندم رو لباش نمی اومد

خانم بزرگ به چه درد من می خوره که ورش دارم ببـرمش بیمارسـتان یـا یـه جـاي      ! آخه بابا این حرفا چیه می زنین؟نیما ـ  
حاال اگه هفتاد سال پیش بود می شد یه وصله اي به من چسبوند اما در تاریخ فعلی که خانم بزرگ دارن بـه آثـار ملـی           ! دیگه؟

اید بیشتر احتیاط کنین که قاچاقچیاي چیزاي عتیقه و زیر خاکی، بو نبرن کـه            االن شما ب  ! تبدیل می شن که بدرد من نمی خورن       
  !خانم بزرگ م وجود داره وگرنه انی صادرش می کنن اروپا

  خانم بزرگ ـ مینا جون چی داري م یگ؟
  !»مگی«اگرم سخته بهم بگو ! من اسممو عوض کردم گذاشتم مانگولیا! نیما ـ خانم بزرگ دیگه به من نگو مینا

  ؟ چی رو نگی؟»نگی«انم بزرگ ـ بهت بگم خ
ما بـراي مـسئله ي   ! خواهش می کنم خودتون رو کنترل کنین! عمه خانم ـ انگار مجلس به صحنه ي شوخی و مزاح تبدیل شده 

  .مهمی اینجا جمع شدیم
  »همه خودشونو جمع و جور کردن که عمه خانم گفت « 

  ید؟ـ پس قبول کردین که خانم بزرگ رو بیمارستان برد
  !نننیما ـ بعله

  عمه خانم ـ حاال بگید چرا؟
  ! قول می دم دیگه از این غلطا نکنم شازده خانم! نیما ـ بخدا شیطون گولم زد

  عمه خانم ـ تنهایی خانم بزرگ رو بردید بیمارستان؟
  .افی بودمهمین خودم براش ک! نیما ـ دیگه واسه بردن یه خانم بزرگ که ده نفر مرد گردن کلفت رو صدا نمی کنم



  عمه خانم ـ منظورم این بود که آقاي فطرتم همراه شما بودن؟
نیما ـ باور بفرمائین عمه خانم که از لحظه ي طرح این نقشه تا آخرین لحظه ي پیاده کردنش، خودم تنها بودم و هـیچ شـریک     

  !یعنی من اصال حاضر نبودم که خانم بزرگ رو با کسی قسمت کنم. جرمی نداشتم
صداي خنده ي خدمتکارا، عمه خانم رو متوجه شون کرد و تا خدمتکارا اینو دیدن، به هـواي تمیـز       ! همه زدن زیر خنده   دوباره  « 

تو همین موقـع آقـاي پرهـام آروم بـه نیمـا      . عمه خانم صبر کرد تا کارشون تموم بشه و برن بیرون        . کردن میز اومدن تو سالن    
  »گفت 

  !ارستان؟ـ حاال خانم بزرگ رو واسه چی بردي بیم
! برده بودمش بیماسرتان آزمایش اعتیاد و خونه بده، اگه معتاد نبود، عقـدش کـنم  ! نیما ـ آخه دوستش دارم این پدر سوخته رو 

خب آدم یه پیرزن رو واسه چی می بـره بیمارسـتان؟ حتمـا مـریض     ! بابا شوخی شوخی دارین یه پرونده واسه من می سازین ها      
  !بوده دیگه

  . بدین آقاي ذکاوتعمه خانم ـ ادامه
. خانم بزرگ رو ورش داشـتم و بـردم پـیش ش   . یه دکتري آشنام بود. نیما ـ عرض می کردم، من دیدم این پیرزن پا درد داره 

  .همین
  »عمه خانم یه فکري کرد و گفت « 

  .در واقع من قضاوت عجوالنه اي کرده بودم. من از شما بخاطر نوع دوستی تون تشکر می کنم. ـ بسیار خوب
حاال اگه لطف بفرمائین و پرونده ي منو مختومه اعالم کنین، من بلند شم بـرم  . نیما ـ خب، الحمد اهللا که همه جیز بخیر گذشت 

  .با اجازه ي شما! که باید یه پیرزن دیگه رو تو همین کوچه باالیی اغفال کنم
  »تا نیما اینو گفت و از جاش بلند شد، من به عمه خانم گفتم « 

  . نیما رفته بودم شازده خانمـ منم با
  !عمه خانم ـ متوجه نمی شم

  »نیما که هول شده بود شروع کرد به شلوغ کردن که حرف منو رفع و رجوع کنه « 
یعنی هر دو تـامون  ! می خواد بگه منم با نیما می رم االن! این سیاوش ما یه خرده دستور زبانش خرابه! نیما ـ هیچی عمه خانم؟ 

  !االن می ریم
  »بعد برگشت چپ چپ منو نگاه کرد و گفت « 

یـه دو دقیقـه ي   ! مضوع که شکر خدا روشن شد، شمام که از اول تا حاال الل مونی گرفته بودي! ـ یعنی دیگه کاري اینجا نداریم    
  !دیگه م الل شو تا از اینجا بریم بیرون

  »برگشتم یه نگاه به نیما کردم و بعد به عمه خانم گفتم « 
  .ن رفته بودمـ منم باهاشو

  »عمه خانم یه نگاهی به من کرد و بعد به نیما گفت « 
  ـ راست می گن ایشون؟

  »نیما شروع کرد تند تند حرف زدن « 



اینـو انـداختم تـو ماشـین و رسـوندمش      ! ـ خب حاال باباي سیاوش بد شده بود و داشت می رفت بیمارسـتان کـه مـن رسـیدم     
  !بیمارستان

  » اروم گفت تا نیما اینو گفت ، یلدام« 
  .ـ منم باهاشون رفته بودم

کـه مـن اونـم انـداختم تـو ماشـین و       ! نیما ـ آره، یلدا خانمم که دید ماها سراسیمه ایم، یه دفعه هول کرد و دندوناش کلید شد 
سه رسوندمشون بیمارستان و هر    ! سه تا مریض رو دستم بود     ! نمی دونین چه من گذشت اون روز عمه خانم        ! رسوندم بیمارستان 

فعال بـا  ! پاشو! پاشو سیاوش که زحمت رو کم کنیم! خب، الحمد اهللا که فعال حال همگی خوب شده! تایی رفتن زیر چادر اکسیژن 
  .اجازه ي شما شازده خانم

  !عمه خانم ـ لطفا بشینید آقاي ذکاوت
  !ه عمه خانم، االن تمام پیرزنا منتظر منن که برسونمشون بیمارستان[نیما ـ آ

  !ـ گفتم بنشینیدعمه خانم 
  !نیما ـ چشم

یه خرده سکوت برقرار شد و بعدش عمه خانم که خیلی عصبانی شده بود ولی خودشـو نگـه مـی داشـت،        . نیما گرفت نشست  « 
  »گفت 

  !ـ من نمی تونم باور کنم که بعضی ها تا این حد در انسانیت تنزل کرده باشند
  ...خب، با اجازه تون ما مرخص ! لی بد شدنآدما این چند ساله خی! نیما ـ باور کنین عمه خانم

  !عمه خانم ـ هنوز صحبت من تمام نشده
اتفاقا موضوع جـالبی یـه بـراي    . نیما ـ اگه اجازه بدین، این بجث سقوط فرهنگی و وجدانی آدما رو موکول کنیم به یه وقت دیگه 

  ...انشااهللا سر فرصت کامال موضوع رو می شکافیم و ! بحث
  !ورم از بعضی هاف شما دو تا جوان هستیدعمه خانم ـ منظ

تو محل رو مـن و ایـن سـیاوش قـسم مـی      ! زبون تون رو گاز بگیرین شازده خانم! ما دوتا؟ یعنی من و این سیاوش؟!! نیما ـ ما؟ 
 بـه جـون   باور کنـین، ! مخصوصا این چند وقته که بنگاه خیریه م وا کردیم و یه پامون تو بیمارستانه و یه پامون تو کوچه                  ! خورن

بـه  ! شما نباشه، به سرتون قسم که االن چند شبه که تو خیابونا راه افتادیم دنبال این دختراي فریـب خـورده و فـراري از خونـه          
سازمان ها و ارگانهاي مختلف ! دستگیر، رجعت به خونه  ! محض اینکه یکی شونو می بینیم، انی دستگیرف بعدش رجعت به خونه           

  !بدن، اون وقت شما این حرفا رو به ما می زنین؟می خوان به ما نشان لیاقت 
  »عمه خانم که عصبانی تر شده بود گفت « 

  !ـ خانم بزرگم دختر فراریه که بهش کمک کردین؟
مگه نه خـانم  ! نیما ـ خب اگه زیاد به ایشوننم فشار بیارین و محدودش کنین، سر میذاره به خیابون و می شه دختر فراري دیگه 

  !بزرگ؟
  »زرگ که سرشو گذاشته بود رو عصاش و داشت چرت می زد، از صداي بلند نیما چرتش پاره شد و گفت خانم ب« 

  ـ با منی مینا جون؟
  !نیما ـ مینا نه، مگی



  !خانم بزرگ ـ چیارو نگی؟
  نمی ذارن؟» سر به خیابون« نیما ـ می گم اگه آدما رو محدود کنن، مگع 

! ذارن؟ برا چی؟ آهان احتماال مثل قدیمها که کوچه ها در داشت مثـل کوچـه در دار  ب» در تو خیابونا« خانم بزرگ ـ می خوان   
همین جا که واستاده بودیم، انگار این کـوه آ یـه قـدم         ! یه روز منو با درشکه برد همین کوچه دردار        ! خدا رحمت کنه خان بابامو    

  !چه روزایی بود! اون ور ترمون بود
  !کوچه در دار طرف جنوبه! نیما ـ  خانم بزرگ، کوه ها که شماله

  !عمه خانم ـ لطفا خانم بزرگ رو وارد بحث نکنین
  !حاال ولش کنیم واسه خودش چرت بزنه؟! تمام این الم شنگه رو این خانم بزرگ بپا کرده! نیما ـ اختیار دارین عمه خانم

  .دلم می خواد یه بار دیگه برم اونجاخیلی ! خانم بزرگ ـ مینا جون، باید یه روز بیاي منو ورداري ببري این کوچه دردار
  »! جریان این یکی رو بخوابونیم، بعد«فعال بذار ! نیما ـ همین کارم مونده

  ؟»شریان کی رو باید بخارونیم « خانم بزرگ ـ 
  »عمه خانم که دید حریف زبون نیما نمی شه، رو کرد به یلدا و گفت ! همه زدن زیر خنده« 
   )کولین رو با حس کامل بخونین که معرکه س، آخرش اشکتون در می آد اگه با حس بخونین ـ از این تیکه به بعد داستا( 

  !ـ کی به شما اجازه داده که بلند شین و با دوتا جوون برید بیرون؟
  !یلدا ـ من براي بیرون رفتن احتیاج به اجازه ي شما ندارن عمه جان

  !د طبق شرایط من عمل کنیعمه خانم ـ تا وقتی تو این خونه زندگی می کنی، بای
  .یلدا ـ من پدر و مادر دارم عمه جان، اگه الزم باشه، با اون مشورت می کنم

  !عمه خانم ـ گستاخ شدي
اگه اینطور باشـه کـه تمـام ایـن دکتـرا و      ! آخه یه بیمارستان رفتن که دیگه انقدر شر و شرور نداره! نیما ـ بابا صلوات بفرستین 

  ! دادگاه و کالنتريپرستارا روزي یه بار برن
  !عمه خانم ـ شما ساکت باشین

  .نیما ـ چشم
اگـه دل  . یلدا ـ اینو باید اون وقتی در نظر می گرفتین که با اصرار، معتقد بودین که من باید تحصیالتم رو در خارج کشور بکـنم  

اونجا اولین چیزي که به مـا  ! ارجیتون می خواست همه ش بزنین تو سرم و بهم زور بگین، نباید منو میفرستادین تو یه کشور خ                  
نه پدر، نه شوهر و نه هـیچکس دیگـه اونجـا نمـی           ! قانونم از ما حمایت کرده    . دخترا یاد می دن اینه که حقوق برابر پسرا داریم         

  .این چیزارو من خوب یاد گرفتم! تونه حق مارو پایمال کنه
  !ایمال کردن حق توئه؟عمه خانم ت اگر اصرار داریم که تو دختر سالمی بمونی، این پ

ببینم، مگه فقط پسراي ایرانـی  ! این زیر سوال بردن شخصیت منه! این تجاوز به آزادي منه! یلدا ـ این سالم نگه داشتن من نیس 
  پسراي خارجی مرد به حساب نمی ان؟! مرد هستن؟

  ...!ثانبت شده که مرد ایرانی می تونه فقط با نگاهش ! نیما ـ صد البته
  !» تو پهلوش محکم زدم« 



یلدا ـ من سالیان سال با پسر و دختر رو یک نیمکت نشستم هیچ مشکلی م نداشتمو یه دختر تا خودش نخواد اتفاقی براش نمـی   
اون روزایی که من تک و ! اگه ذاشت یه دختر پاك باشه هیچکدوم از این چیزا نمی تونه به حیثیت ش صدمه اي وارد کنه                 . افته

ایـده هـاي   ! ا مناسب، تو یه پانسیون که پسر و دختر با هم اونجا بودن زندگی می کردنم، شما کجا بودین؟تنها، در شرایط سنی ن   
  ! شما کجا بود؟

کی به شما اجـازه داده کـه براتـی    . یه روزي همین شما منو بر خالف میلم فرستادین آمریکا و حاالم بزور منو برگردوندین اینجا     
ه شما اجازه داده که خط مشی یه خونواده رو معین کنین؟ کی به شما گفته که هر چـی کـه             یه انسان تعیین تکلیف کنین؟ کی ب      

بگین درسته و همه باید ازش اطاعت کنن؟ مگه شمام یه انسان نیستین؟ مگع یه انسان اشتباه نمی کنه؟ اگه یه تـصمیم اشـتباه         
  !من شدینبگیرین باعث بدبختی چند انسان دیگه می شین؟ همونطور که باعث بدبختی 

  !تو اصال معنی بدبختی رو می دونی چیه؟! عمه خانم ـ مگه تو بدبختی؟
نه تنها من، بلکه شما با تعینن تکلیف هـاي اشـتباه تـون باعـث     ! بدختی من نداشتم هویت و ریشه س! یلدا ـ آره می دونم چیه  

شما بـه تنهـایی بـراي تمـام فامیـل      ! ما رو بدن  خیلی ها تو این چند ساله باید تاوان تصمیمات اشتباه ش          ! بدبختی خیلی ها شدین   
فکر نکردین که فکر شما باالتر از دیگارن نیست؟ فکر نکردین که خیلی ها ممکنه دانش و بینش باالتري نسبت             ! تصمیم گرفتین 

! یچرا؟ چـون شـما فعـال بـزرگ قـوم هـستن         ! به شما داشته باشن اما سکوت کردن یا شما بهشون اجازه ي اظهار نظر ندادین؟              
یا فیـروزه، دختـر بـدبختی    ! االن یک معتاد تمام عیاره. اونم بزور فرستادین آمریکا! نمونه ش دختر دایی م  ! بزرگ فامیل هستین  

خبر دارین که چند وقته از هم جدا شدن؟ شما باید بفهمین که یه نفر نمی تونـه بـراي یـه     ! که شما براش شوهر انتخاب کردین     
نمی شه دختري در زمان من رو با شیوه ي چند صد سـال پـیش           ! توجه بشین که زمان فرق کرده     شما باید م  ! عده تصمیم بگیره  

الگوهاي زمان من حتی با الگوهاش زمان پدر و مادرم فرق می کنه چه برسه به چند صد سال پیش که مـثال فـالن          ! تربیت کرد 
براي من اصال مهم نیـست کـه   ! وب بوده نه حاالشیوه راه و روش اونا براي زمان خودشون خ! شازده چه جوري زندگی می کرده    

مـردمم رو  . مـن کـشورم رو دوسـت داشـتم    ! براي من مهم اینه که خودم االن باید چه کـارایی بکـنم  . اونا چه کارایی می کردن  
دوست داشتم آدمایی رو که دور و ورم بودن دوست داشتم اما شما یه روزي تشخیص دادین که من باید برم یه کشور خـارجی         

هیچ می دونین براي اینکه آدما اون کشور، منو که هم شکل خودشون نبودم، بین خودشون قبول کـنن، دسـت بـه                  . تحصیل کنم 
  !چه کارایی زدم؟

  !!عمه خانم با فریاد گفت ـ من نمی خوام این چیزا رو بدونم
!  باید به خیلی چیـزا جـواب پـس بـدین    روزي رو که! شما باید فکر یه همچین روزي رو می کردین! یلدا ـ شما مجبورین بدونین 

اونجا وقتـی مـی فهمیـدن کـه مـن      ! من در زمان جنگ از ایران رفتم! باید جواب کسایی رو که به جاشون تصمیم گرفتین، بدین         
به یه ایرانی که برگ بـرگ کتـاب تمـدنش مـی        !! جالب نیس؟ نه؟  ! ایرانیم، فکر می کردن که دارن به یه وحضی نگاه می کنن           

رفتاري که بـا مـن داشـتن، بـا افغـانی  هـا           ! تمام شون درس فرهنگ و انسانیت بده، به چشم یه وحضی نگاه می کردن             تونه به   
سـیگار  ! تو اون سن و سال، براي اینکه به منم به چشم یکی مثل خودشون نگاه کنن، مجبـور شـدم موهـامو رنـگ کـنم         ! نداشتن
! م و هزار تا کار دیگه که از انجام دادن تک تکـشون متنفـر بـودم     مثل خودشون معاشرت کن   ! مثل خودشون لباس بپوشم   ! بکشم

تو اون سن و سـال، مـادرم رو   ! در تمام اون لحظات دنبال شخصیت و هویت ایرانی خودم می گشتم اما نمی تونستم پیداش کنم            
  !می خواستم، پدرم رو می خواستم، وطنم رو می خواستم اما هیچکدوم پیش م نبودن

  »عمه خانم با فریاد گفت ! بقیه ساکت بودیم و به این صحنه نگاه می کردیم! شتن داد می زدندیگه هر دو دا« 



  !ـ فرستادمت اونجا که از جنگ در امان باشی
  »یلدا که گریه می کرد، داد زد « 

فقـط  ! دیگـه شـدم  رفتم اونجا اسیر یـه جنـگ   ! چه فرقی کرد؟! منم می تونستم مثل بقیه ایرنیا همین جا بمونم     ! ـ منم مثل بقیه   
  !اگه اینجا پیش بقیه می موندم، شکست نمی خوردم! من اونجا تنهایی شکست خوردم! اونجا، تو اون جنگ تنها بودم

  !افکار مترقی پیدا کردي! تربیت خارجی پیدا کردي! عمه خانم ـ تو چی شیکست خوردي؟ صاحب تحصیالت عالی شدي
یه دختـر بـا دو   ! نه آمریکایی م، نه ایرانی! من االن چی م؟! رو که گم کردم چی؟اینایی که ! هویت م چی؟! یلدا ـ ملیت م چی؟ 

! براي بچه م چه قصه اي تعریف کـنم؟ ! دیگه نه می تونم اونجا زندگی کنم و نه اینجا        ! با دو تا شناسنامه   ! شخصیتف با دو ملیت   
از کدوم بـازي م  !  این قصه ها، شبا خوابم برده؟ بهش بگم من با کدوم یکی از      ! قصه ي حسن کچل رو براش بگم یا پیتر پن رو؟          

  !کو ریشه ي من؟! براش بگمن؟ از لی لی تو خیابونا یا از جک پات تو کلوپ ها؟
خـانم  . سرشو انداخته بود پایین. برگشتم و به آقاي پرهام نگاه کردم   . به هق هق افتاده بود    . دیگه نتوسنتم حرفش رو ادامه بده     « 

سرگتم به یلدا که تک تنهـا مونـده بـود     . عمه خانم، صاف رو مبل نشسته بود و چشماشو بسته بود          . دپرهام داشت گریه می کر    
نگاه کردم دلم می خواست می توسنتم و می رفتم جلوش و نازش می کردم و اشک هاشو پاك می کردم و بهش می گفـتم کـه                   

چشمم افتـاد بـه نیمـا    ! زم می تونه ترو تو خودش جا بدهبهش می گفتم که دل ما ایرانیا انقدر بزرگ هس که با ! تو یه ایرانی اي   
بـا دسـتاي زبـرش،    ! برگشتم و دیدم که خانم بزرگ رفت طرف یلدا و سرش رو گرفت تو بغلش   . که داشت بهم اشاره می کرد     

  »اشک هاشو پاك کرد و دست کشید به موهاش و گفت 
  !خودم برات می گم! اینکه چیزي نیس! ـ قصه حسن کچل رو بلد نیستی گریه می کنی؟

منم آروم  بلند شدم و دنبـالش رفـتم   ! چنان با معصومیت و سادگی اینو گفت که نیما یه دفعه بلند شد و از سالن رفت بیرون       « 
  »رفتم پیشش نشستم . دسدم رفت تو حیاط و پشت چند تا بوته، رو یه نیمکت نشست. تو حیاط

  ـ چه ت شد یه دفعه؟
تو این چند ساله، گاهی وقتا دلم خواسته که هم کـر باشـم و   ! شاش کر باشه و خیلی چیزا رو نشنوهنیما ـ چقدر خوبه که آدم گو 

آدم وقتی چیزاي بد رو می بینه و می شنوه، کم کم بهش عـادت مـی کنـه و دیگـه از     ! هم کور که خیلی چیزا رو نشنوم و نبینم        
  ! اون وقته که قلبش سنگ می شه! دیدن و شنیدن شون ناراحت نمی شه

  »یه خرده سکوت کرد و بعد گفت « 
قصه ي حـسن کچـل، قـصه ي نخـودي، کـدو قلقلـه زن،       ! ـ تا حاال فکر نکرده بودم که قصه هاي زمان بچه گی چقدر با ارزشه             

می دونی؟ من هـیچ وقـت      ! بزرگ شدم و به قصه ي شیرین و فرهاد رسیدم         . حاال می فهمم که با اینا بزرگ شدم       ! خروس زري 
! از توس و گیو و سام و زال، فقط یه چیزایی خوندم اما همه شو بلدم        .  سهراب رو کامل نخوندم اما همه شو بلدم        قصه ي رستم و   

ایـن یکـی شـاید    ! از سیاوش چیزي نمی دونم اما سـوگ ش رو بلـدم         ! از بیژن و منیژهف فقط یه اسم شنیدم اما همه شو بلدئم           
رین و فرهاد تا حاال یک خط م نخوندم اما مو به مو تمومش رو حفظ م و        از شی ! بخاطر کتاب سووشون خانم سیمین دانشور باشه      

شیرین رو مثل خودم می شناسم و شاید بارها تو خواب دیدمش اما خودمو کشتم که بفهمم لیلی و مجنـون عـرب کـی بـودن و             
  !چی گفتن و چیکار کردن، اما نشد

  ـ فیلسوف شدي؟



 تو صندوقچه رو می گردم و شاهنامه ي فردوسی رو پیدا می کـنم و تـا آخـرش مـی     امشب می رم! یادم افتاد ایرانیم! نیما ـ نه 
  !!خونم

نزدیک ما که رسیدف یک دسـتش  . من و نیما جلوش بلند شدیم. آقاي پرهام بود. داشتم نگاهش می کردم که صداي پا اومد    « 
  »رو گذاشت رو شونه ي و من و یه دستش م رو شونه نیما و گفت 

من و مادرش که نتونستیم براش قصه هاي اجدادي مون رو بگـیم، دلـم   . اون خیلی تنهاس.  یلدا رو تنها نذارین  ـ ازتون می خوام   
  !می خوام بفهمه که ایرانی یه. می خواد اونا رو شماها براش تعریف کنین همونطور که خودتون شنیدین و یاد گرفتین

  » که رفت، واستاد و گفت دو قدم. بعاد سرش رو انداخت پایین و راه افتاد که بره« 
  .من پدر یلدا هستم و خودم به شما این اجازه رو  میدم. ـ الزم نیس که عمه خانم بفهمه که من چی به شما گفتم

  »بعد برگشت به من نگاه کرد و گفت « 
  .ـ مواظبش باش

  »ساختمون خونه نگاه می کنم گفت وقتی دید من هنوز واستادم دارم به . وقتی رفت تو خونه، نیما راه افتاد طرف در حیاط« 
  !ـ واستادي چیکار؟ می خواي از همین االن مواظبش باشی؟

  »جوابشو ندادم که برگشت اومد پیش منو و گفت « 
یـارو در جـا   ! فقط باید یکی بـره و جمعـش کنـه   ! بود گفتن چه نشستی که تو تهران پول رو زمین ریخته  ... ـ به یه یارو که اهل       

تا پاش رو گذاشت زمین، اتفاقا یـه هـزار       . و از شهرش یه راست اومد تهران و تو ترمینال از اتوبوس پیاده شد             سوار اتوبوس شد    
حـاال  ! »ولش کن، از فردا کار رو شـروع مـی کـنم   « طرف یه نگاهی به هزاریه کرد و گفت         ! تومنی جلو پاش افتاده بود رو زمین      

  !نتوام امروز بیا بریم و از فردا مواظبت رو شروع ک
  !ـ واقعا که لوسی

بیا ! نیما ـ بابا، طرف گفت که از دخترش مواظبت کنی اما نه اینکه همین االن از خوئنه بکشیش بیرون و شروع کنی به مواظبت 
  !یه امشبم خودتو نیگه دار و از فردا صبح ساعت بچسب به کار! بریم

  !تـ نه به اون احساساتی شدن یه دقیقه پیش ت، نه به این بی خیالی 
  !می خواي برن یه کامیون پیدا کنم برم زیرش؟! نیما ـ چیکار کنم؟

  !یه وقتم که براي کسی ناراحت میشی، حداکثر ناراحتی ت سی ثانیه س. اصال تعادل نداري! ـ برو گمشو
 جون داد و تمـوم  ئپارسال بابابزرگم که خیلی دوستش   داشتم تو بغلم!نیما ـ بجون تو االن خیلی با قدیم فرق کردم و بهتر شدم 

  !تازه بابام می گفت یکی اینو بگیرهف االن خودشو می کشه!  ثانیه ناراحت شدم7کرد و من فقط 
همونجور که دستم تو دسـتش بـود و باهـاش       . وقتی دید دارم می خندم، دستمو گرفت و دنبال خودش کشید          . خنده م گرفت  « 

  »می رفتم بهش گفتم 
  ه ترو ناراحت کنه؟ـ نیما، واقعا تو دنیا چیزي هس ک

شه شبه که نه یه امضا رو یه ! ولی کیه به درد من برسه؟ االن سه شبه که از نارحتی خواب به چشمم نیومده! نیما ـ چرا نیس؟ 
دریـف از  ! اینا که هیچـی ! چی دارم می گم؟! نقشه انداختم، نه یه مجوز ساختمون پیش  م آوردن، نه یه کلنگ تو یه زمین زدم              

  !همین روزاس که شرکت ورشیکسته بشه! حتی یه تعمیرات جزئی م به پشت م نخورده! لنگییه ساختمون ک
  ـ پس اون زمین دو نبش که داشتی قرار دادش رو با اون خانم دکتر تنظیم می کردي چی شد؟



ندي، یا چالـه چولـه   هرچی زمین پیدا می کنیو می پس! از دست انتخاباي پرمکافات تو زندگی برام نمونده! نیما ـ مگه تو میذاري 
کار و زندگی خودمو باید بذارم زمین و بیفتم دنبال رفـع  ! توش و یا می افته تو دست انداز و یا جوازش تو شهرداري گیر می کنه 

تو االن چند وقته ! بابا مردن بی سر و صدا روزي یه زمین قولنامه می کنن و می سازن میره پی کارش              ! و رجوع ساخت و ساز تو     
  ! اجاره می ندي؟تو یه سند

دم در که رسیدیم، برگـشتم و بـه پنجـره ي اتـاق یلـدا نگـاه       . داشت براي خودش حرف می زد و منم بهش گوش نمی دادم          « 
وقتـی کـه مـی    . وقتی دیدمش، دستش رو برام تکون داد وبهم خندید. پشت پنجره واستاده بود و داشت منو نگاه می کرد  . کردم

  »! شم ازش وردارمخندید اصال دلم نمی اومد که چ
از آقاي پرهام بگیـر و بـذار همـین دم در و از    » چارپایه«نیما ـ مرد حسابی، دارم با دیوار حرف می زنم یا با تو؟ می گم برو یه  

  !بیا بریم زشته! شام و ناهارتم می گم برات بیارن همینجا! همین پشت شیشه مواظب دخترش باش
  »رفتم طرف ماشین م که گفت . روندر رو وا کرد و منو با خودش کشید بی« 

  ـ کجا؟
  راستی چرا امروز شرکت نرفتی؟. ـ خونه

اون وقـت شـما داري   ! هی بهش گفتم ببین زن عمو اینا دارن می زن دبـی ! دیشب نشستم زیر پاي مامانم! نیما ـ شرکت تعطیله 
  !خودتو پیر و کور این خونه می کنی

  !ـ راست میگی؟
وضع مـونم  ! مامان جون نشستی تو خونه که چی؟ حاال که من الحمد اهللا از اب و گل در اومدم« گفتم به مامانم ! نیما ـ بجون تو 

االن اگه نرین، پس فردا که دور از جون دور از جون مریض و زمین گیر شدي             ! پاشین با بابا برین دور دنیا رو بگردین       ! که خوبه 
  !می خواي بري جهانگردي؟

  !!ـ خب
آخه مامـانم وقتـی خیلـی عـصبانی کـی شـخ ، بابـامو        » ذکاوت«که بابام اومد، مامان با تحکم بهش گفت نیما ـ نیم ساعت بعد  

یه نگاه به مـن کـرد و مـنم         ! تا اینو گفت بابام جا خورد     » !ذکاوت لباسات رو در نیار    « خالصه بهش گفت    ! ذکاوت صدا می کنه   
همین االن بپر یکی از این آزانس آ، دو تا بلیط بگیر       «هش گفت   مامانم ب ! اونم هیچی نگفت  ! »هواپسه«بهش اشاره کردم که یعنی      

  !کنه که مامانم یه نگاه بهش کرد که زهره ي من این طرف آب شد» ایش و تنوش«بابام اومد ! واسه ترکیه
  نگفت کار دارم و گرفتارم و از این حرفا؟! ـ خوب بابات چی گفت

  !فقط یه جمله گفت! نیما ـ نه بابا بیچاره
  !ا گفت خودت برو من نمی آمـ حتم

خـانم اجـازه بـده    «فقط گفـت  ! باباي من خیلی دمکرات تر از این حرفاس! نیما ـ اون باباي توئه که تو روي مامانت وا می ایسته 
  !مامانمم بهش اجازه داد! »این شلوارمو که خیس کردم عوض کنم بعد برم

  نن؟حاال کی حرکت می ک! ـ زهر مار بگیري که چقدر تو بالیی
  !االن یه ساعته که رسیدن آنکارا و مامانم تو فروشگاه ها داره خرید می کنه! کجاي کاري؟! نیما  ـ کی حرکت می کنن؟

  »دوتایی زدیم زیر خنده « 
  نیما ـ حاال ناهار چی دارین شما؟



  .ـ نمی دونم، قراره سیما یه چیزي درست کنه
  !نیما ـ مگه سیما خونه س؟

  .دهـ آره، امروز تعطیل بو
  !سوارشو اما نگی بهش که من می دونستم خونه س آ. نیما ت اللی زودتر بگی؟ منم می آم ناهار خونه ي شما

  »تا رسید تو خونه، آه بلند کشید و گفت . ماشین رو پارك کردیم ورفتیم تو. دو تایی سوار شدیمن و رفتیم خونه ي ما« 
ببین االن مـا اینجـا راحـت نشـستیم و ایـن        ! ین آجراش آدمو می خوره    ـ خراب شه این خونه که وقتی سیما خانم توش نیس، ا           

خدانگهـدارش باشـه کـه چقـدر     ! خدا حفظش کنه! دختره طفل معصوم داره یه لنگه پا به این مردم و مرز و بوم خدمت می کنه 
  ...باور کن سیاوش اگه این دفعه بهم جواب منفی بده ! خانم و خوشگل و این دختر

  »سیما از تو آشپزخونه اومد بیرون و گفت تا اینو گفتف « 
  ـ اگه اسین دفعه جواب منفی بده چی نیما خان؟
  !نیما ـ حتما دفعه دیگه جواب مثبت بهم می ده

  »سیما خندید و گفت « 
  .ـ سالم

  نیما ـ سالم عرض می کنم کوچه به کوچه
باهات دست نمی دم دستم چو نوچه

  سالم فکس می کنم همچون تلگراف
ش شما بی واسطه، صافبیاد پی

  »سیما خندید و گفت « 
  !فقط خدا کنه غذایی رو که درست کردم روست داشته باشین. ـ چقدر خوب شد شمام اومدین

  ...الهی قربون اون آشپزي تون برم که ! من تا ته ش رو می خورم و می گم الهی شکر! نیما ـ شما حناق به ساعته درست کن
  !چه خبرته؟...! ـ اوووي 

  !بعدشم، قربون صدقه ي آشپز رفتن که اشکال نداره! مامان و باباتم که نیستن دیگه! ما ـ  به تو چه مربوطه؟نی
  !ـ من که هستم

، یه خرده به درد و دلش گـوش بـده، مـن دو    »ایدزیه«پاشو برو یه زنگ بزن به اون دختره ! پاشو برو! نیما ـ تو که از خودمونی 
  !کلوم با این خانم حرف دارم

  ! زهر مارـ
  »سیما خندید و برگشت تو آشپزخونه که نیما به من گفت « 

  .ـ بیا و رفاقت رو تموم کن و یه دقیقه سیما رو صدا کن بیرون من باهاش حرف بزنم
  !ـ خب بیا بریم تو آشپزخونه باهاش حرف بزن و کلک کار رو بکن دیگه

  !نیما ـ بجون تو روم نمی ئشه
  ! روت نمی شه؟ـ تو به این پرروگی چه جوري



اصال بـه آدم رو  ! جلو سیما همه ش خجالت می کشم و دست و پامو گم می کنم! نیما ـ بجون تو من جلوي کساي دیگه پر روام 
  .اِنقدرم با جذبه س که یه نگاه به آدم می کنه برق از آدم می پره! نمی ده

  ـ خب حاال من چیکار کنم؟
  .ه هوایی صداش بزن اینجا و من کم کم شروع می کنم حرف زدننیما ت ببین، من میشینم تو سالن، تو به ی

  ـ به چه هوایی صداش کنم؟ بگم بیاد بچه قورباغه رو ببینه؟
  !نیما ـ مگه سالن خونه ي شما لجن زاره که توش قروباغه باشه؟

  ـ پس چی بگم؟
  !نیما ـ خوب بگو بیاد آکواریم ت رو بهش نشون بده

  !رو مبینهـ اونکه هر روز داره آکواریم 
  !بگو بیا یه نسخه اي چیزي براشون بنویس. نیما ـ بگو سیما بیا انگار این ماهیا مریض شدن

  !ـ خب بابا من االن سیما رو صداش می کنم و می گم بیا نیما می خواد باهات حرف بزنه
  !نیما ـ نکنی ها

  !ـ آخه چرا؟
ي این ماهی ها صداش کنف بعد من کم کم باهاش سـر صـحبت   تو به هوا! همین که گفتم! نیما ـ من خجالت می کشم اینطوري 

  !یااله. رو وا می کنم
  »یه نگاه بهش کردم و بعد سیما رو صدا کردم و گفتم « 

  !بیا ببین این ماهیا چیکار می کنن! سیما! ـ سیما
  »نیمام شروع کرد با صداي بلند حرف زدن « 

  !دنبال هم کردن خیر ندیده ها! ین روز روشن چیکار دارن می کننبب! خدا مرگشون بده بی شرفاي پدر سوخته رو! ـ واي
نیمام بلند شد اومد پـیش مـا کـه    . سیما در حالیکه می خندید از آشپزخونه اومد بیرون و اومد تو سالن، جلو آکواریون واستاد              « 

  »من گفتم 
  !دارن با هم بازي می کنن. خیلی شیطونن» گُرامی ها«این دوتا ! ـ نیگاه کن

  !من چقدر به ماهیا عالقه دارم! ما ـ ناز بشن الهینی
  ...اینا تو تموم زندگی شون ! ـ اتفاقا نیما، این نوع ماهی زندگی جالبی داره

نیما ـ اگه بازم بخواي راجب زندگی جونورا صحبت کنی، با یه چیزي می زنم شیشه آکواریم ت رو می شکونم که ایـن ماهیـات    
  !جوون مرگ بشن ها

  ه شما االن نگفتی به ماهیا عالقه داري؟سیما ـ مگ
  !اونم ماهی سفید و شوریده و کفال رو! نیما ـ آره سیما خانم اما من ماهیارو با سبزي پلو و کوکو دوست دارم

  !ـ واقعا بی احساسی
یـا خوشـمزه تـر    از همـه ماه ! خوش سـلیقه م ! نیما ـ اتفاقا سرشار از احساساتم که ماهی سفید و کفال و شوریده رو دوست دارم 

  .همینان
  .سنگسرم بد نیس. ـ قزل آالم خوشمزه س



  .نیما ـ آره اما هیچکدوم ماهی سفید شمال نمی شن
  .ـ ماهی سفید تیغ ش زیاده

  !نیما ـ خب یه خرده آدم همت می کنه و تیغاشو در می اره
  .ـ اما کفال، هم خوشمزه س و هم تیغش کمه

آقـا جـون، بحـث در مـورد کلیـه ي جونـورا، اعـم از        ! خوبه؟ راحت شـدي؟ ! و می گیاصال همونکه ت! نیما ـ باز شروع کردي؟ 
  !باغ وحش تعطیل! دریاییف زمینی، هوایی ممنوع

  ...اگه میذاشتی، یه چیز در مورد این ماهیا بهت می گفتم که ! ـ حیف شد
  !م؟نیما ـ بابا من اگه نخوام در مورد حسات وحش اطالعات بدست بیارم، کی رو باید ببین

  !ـ خودتن می دونی
یه کلمه دیگه اگه در مورد هر موجودي از دهن ت در بیاد، منم دفعه ي دیگه که خـانم بـزرگ   ! نیما ـ پس تو دیگه حرف نزن 

رو با یلدا خانم دیدم و شمام اونجا تشریف داشتین، شروع می کنم در مورد تموم امراض عفونی و غیر عفونی و ویـروس باهـاش     
  !وقت دیگه خانم بزرگ ولت نمی کنهاون ! صحبت کردن

  .من دیگه اصال حرف نمی زنم. ـ چشم
  .نیما ـ باریک اهللا

  »منم شروع کردنم آکواریم رو تماشا کردن که نیما گفت . سیما داشت می خندید « 
ـ ! ـ عرضم به حضور شما سیما خانم که این پسره اصال حواس براي آدم نمیذاره که                ون عـرض  داشتم تو جلسه ي قبل خدمت ت

خونه درسـت  . می کردم که تمام موجودات عالم، از صبح تا شب فعالیت می کنن که باالخره براي خودشون زندگی تشکیل بدن          
  ...کنن، زن بگیرن، عروسی کنن، خالصه تشکیل خونواده بدن، مثل مورچه ها و زنبور ها و 

  »یه دفعه یاد دفعه ي قبل افتادم و زدم زیر خنده « 
  !ارنیما ـ زهر م

  ...ـ آخه مورچه ها 
نکنـه بـه مـن کـه رسـیده، تمـام       ! اینا که دیگه زن می گیـرن؟ ! اصال مثل خرا، االغا، قاطرا، خوبه حاال؟! نیما ـ خیلی خب، باشه 

اون وقت هی به من مـی گـه انقـدر تـو      ! موجودات عالم عزلت اختیار کردن و تارك دنیا شدن و زندگی مجردي اختیار کردن؟             
  !خب عصبانی م می کنی، منم یه چیزي دري وري بهت می گم! رف بد نزنکتابا به من ح

  »من و سیما زدیم زیر خنده که گفت « 
  !اصال تمرکز ندارم! زندگیمو مورچه ورداشته! ـ بجون شما سیما خانم، اصال نسبت به مورچه آلرژي پیدا کردن

  .ـ باشه، من دیگه یه کلمه م حرف نمی زنم
  داشتم چی می گفتم؟. ببخشین سیما خانم! نیما ـ الاهللا اال اهللا

  .سیما ـ می خواستین در مورد ازدواج مورچه ها صحبت کنین
مگه نمی بینین این سیاوش بهش حساسیت داره و تا اسم عروسـی مورچـه هـا مـی     ! ول کنین ترو خدا این حشره رو...! نیما ـ اِه 

  !شنوه، عقد و عروسی رو یه جا بهم می زنه
  .از هر جا دلتون می خواد شروع کنینسیما ـ خب شما 



  !خدمت تون عرض کنم که شما یه موجود رو نمی تونین پیدا کنین که زن نگیره. نیما ـ بسیار خب
  !ـ من می تونم پیدا کنم، مورچه زن نمی گیره

  »خود نیمام خنده ش گرفت و گفت . من و سیما دوباره زدیم زیر خنده« 
ترو جون اون کسی که دوست داریف بذار من دو کلمه حرف بزنم، بعـدش تـو هـر    !  گرفتمغمباد! ـ الهی جوون مرگ بشی پسر  

  !آفرین! یه پنج دقیقه اسم این حشره رو نگو! چقدر واستی اسم مورچه رو بیاریف بیار
  !دو کلمه بگو سیما، زن من میشی یا نه؟! ـ بابا خفمون کردي

  !حاال آره یا نه؟! همینکه االن سیاوش گفت! نیما ـ باشه، گور پدر مورچه هام کرده سیما خانم
  »سیما خندید و گفت « 

  .ـ نه
  1نیما ـ تنه ي شمام خورده به تنه س مورچه ها؟ آخه چرا نه؟

  »سیما رفت طرف آکواریوم و گفت « 
  .ـ براي اینکه هنوز شما آمادگی ازدواج رو ندارین

رم و هم خونه و هم زندگی و هـم اینکـه شـما رو انـدازه ي تخـم      نیما ـ چه جوري ندارم؟ هم تحصیالتم تموم شده و هم کار دا 
  !دیگه چه آمادگی اي الزمه؟! چشمام دوست دارم

  »سیما همونطور که ماهیا رو نگاه می کرد، خندید و گفت « 
  !ـ دیروز، جلو بیمارستان به اون دخترا چی می گفتین؟ با ماشین جلوشون نگه داشته بودین ها

  »یما که هول شده بود گفت ن! من خنده م گرفت« 
می گـین نـه، از   . رسیدم÷داشتم ازشون آدرس می   ! ـ بجون مادرم، به مرگ بابام، به جون این سیاوش اگه چیز بدي گفته باشم              

  !اینم باهام بود! این داداش تون بپرسین
  .سیما ـ بعله، ایشونم بود

  !نیما ـ خب؟
  سیما ـ شما چرا همیشه از خانما آدرس می پرسین؟

هـی  ! زهر مار بگیري پـسر ...! اِه! یما ت خب آخه من چیکار کنم که خانما، هم حوصله شون بیشتره و هم آدرسا رو بهتر بلدن؟            ن
  !تو بخند، اونوقت سیما خانم فکر می کنه من دارم دروغ می گم

  !ـ چقدر بهت گفتم دم بیمارستانه، مواظب باش
  و دیدین؟نیما ـ ببخشین سیما خانم، شما کجا بودین که مار

  !سیما ـ انگار من از اون خیابون می رم بیمارستان آ
  نیما ـ ببخشین سیما خانم، شما مسیر رفت و آمدتون فقط همونه؟ یعنی عوض نمی کنین؟

  »ـ سیما خندید و برگشت تو آشپزخونه 
  !انگار واقعا سرنوشت مام شده عین طبیعت این مورچه ها! ـ تف به این شانس



از طرز نگاه کـردن سـیما   . سر ناهار نیما شوخی می کرد و من و سیمام می خندیدیم         . و سه تایی با هم خوردیم     اون روز ناهار ر   « 
شاید بخاطر این بـود کـه مـی     . به نیما، می فهمیدم که چقدرنیما رو دوست داره اما نمی فهمیدم چرا بهش جواب مثبت نمی ده                 

  »نیمام گفت . از ظهر که سیما رفت بخوابه که شب کشیک داشتخالصه ساعت سه بعد . خواست نیما بعدا قدرش رو بدونه
  /ـ سیاوش، بلند شو یه تلفن به شیوا بزن ببینیم حالش چطوره

  »خودش جواب داد . دوتایی رفتیم اتاق من و شماره ش رو گرفتم و تلفن رو زدم رو آیفون« 
  .شیوا ـ بفرمائین

  .ـ سالم منم
  !االن تو فکرتون بودم! ه اینچه حالل زاد. شیوا ـ سالم سیاوش خان

  !نیما ـ بسیار عجیبه
  !ـ زهر مار

  »شیوا خندید و گفت « 
  !ـ سالم نیما خان، چی عجیبه

  حاال حالتون چطوره؟! ×نیما ـ این که  تا شما به سیاوش فکر کردین و این تلفن کرده
  !فکر کنم داره شروع می شه. شیوا ـ یه مقدار سردرد دارم 

  »م دوتایی ساکت شدی« 
هر کسی تاوان عملش رو بایـد  . شمام نگران نباشین. دلم می خواد همه اطرافیانم شاد باشن. شیوا ـ من از غم و غصه بدم می آد 

شادي شما بـه همـه روحیـه مـی     . با همون روحیه شاد. حاال نیما خان، خواهش می کنم خودت باش. پس بده منم باید پس بدم     
  ×ده
  »د گفت نیما یه لحظه سکوت کرد و بع« 

  !وقتی تو مملکت آدم، هزار و یک غم و درد و مشکل باشه و آدم بتونه بخنده! ـ خیلی سخته
  !بعضی هاش از گریه، خیلی گریه تره! شیوا ـ اما همه س خنده هاي شما خنده نیس

  !نیما ـ شاید الزم باشه بعضی وقتا گریه کنم
آدماي زیاد هـم  ! آدماي زیادیم هستن که مردم رو به گریه بندازن. شیوا ـ به اندازه کافی چیزاي مختلف براي گریه کردن هس 

  .حد اقل شما یکی بخندین! هستن که همه ش دارن گریه می کنن
  !نیما ـ باشه، چشم، می خندم

  »اینو گفت و بلند شد از اتاق رفت بیرون « 
  !شیوا ـ چی شد؟

  .ـ رفت بیرون
  !آدم عجیبی یه! پشت شوخی ها و ختنده هاش خیلی چیزا هس! کننشیوا ـ همه فقط به خنده ش و شوخی هاش نگاه می 

  .ـ اونم یه آدم دیگه
  !شیوا ـ و خیلی آدم

  .ـ از خودت بگو



  شیوا ـ چی بگم؟
  .ـ هر چی می خواي

  .شیوا ـ امروز داشتم فکر می کردم
  ». دست و صورتش رو شسته بود. تو همین موقع نیما اومد تو اتاق« 

  د؟شیوا ـ نیما خانم اوم
  .نیما ـ در خدمتم شیوا خانم

فکر می کردم اوضاع بیست سال پیش، بیست و پـنج سـال پـیش    . امروز داشتم فکر می کردم. شیوا ـ به سیاوش خان می گفتم 
  .دلم می خواست بدونم واقعا چه فرقی با حاال داشته. چطوري بوده؟ اون وقتا که یا من نبودم و یا خیلی کوچیک بودم

  » گفت بعد ساکت شد و« 
  ـ زندگی کردن

  تلف بودن
  نطفه اي را پرورش دادن

  براي زندگی کردن
  .و این تکرار تکرار است

  »من و نیما ساکت شدیم که دوباره گفت « 
  !ـ و من تکرار تکرارم

ـ    . این تکراریه براي خیلی از دخترها مثل من یا دخترهایی که از خونه فرار می کنن             ه، زن دخترایی که بـراي فـرار کـردن از خون
دخترایی که از بی پنـاهی، بـه   ! فقط یه فرار ابرومندانه! اینم خودش یه جور فراره! اولین مردي که می آد خواستگاریشون می شن   

من خودم تو این چند ساله، خیلـی از  . اوین پسري که سر راه شون قرار می گیره پناه می برنو بعد معلومه وضع شون چی می شه           
  !شون گم شده و گیج و مات نهمه . این دخترا رو دیدم

یـه پـسر اگـه    ! می دونین، اینجا فقط براي دخترا اینطوریه   ! بعدش همه چی براشون تموم می شه      . یه شب از خونه می آن بیرون      
یه دختر فقط کافیه که یـه شـب از خونـه      ! صد تا شبم از خونه قهر کنه و بره بیرون، بازم می تونه برگرده خونه اما یه دختر نه                  

  .حاال چرا اینطوریه، نمی دونم! بعدش دیگه همه چی تمومه.  بمونهبیرون
می گن اونجا دخترا از یه سنی یاد می گیرن که چه جوري با جامعه شـون بـر خـورد              . شنیدم تو کشوراي خارجی اینطوري نیس     

وستش بمونـه یـا مـثال همـراه     یه دختر تو خارج، از سنین پایین، اجازه داره که مثال شب خونه ي د ! شاید از همون دبستان   . کنن
اینه که اگه یه دفعه م مثال قهر کرد و از خونه براي یکی دو ساعت اومد    . همکالسی هاش اردو بره یا سینما بره یا هر جاي دیگه          

اما این دخترایی که من تو این چند ساله دیدم، اولین باري کـه از خونـه قهـر مـی کـنن و         ! بیرون، خودشو گیج و منگ نمی بینه      
شاید یـه   . همه شونم می خوان برگردن خونه     ! مثل مسخ شده ها می شن     ! شونو تو خیابون میذارن، انگار دنیا براشون تموم شده        پا

! می دونین چـرا؟ بـراي اینکـه مـی ترسـن     ! ساعت که از قهر شون می گذره، دل شون می خواد برگردن خونه اما بر نمی گردن          
  !ترس از خشونت!  ترس از برادر!ترس از مادر! ترس از پدر! ترس از برگشتن

  !همه اینطوري نیستن. نیما ـ البته این مطئله عمومیت نداره



. مثال دختره از خونه قهر کـرده بـود و اومـده بـود بیـرون     . اونایی رو گفتم که باهاشون برخورد کردم. شیوا ـ منم ه مه رو نگفتم 
چـرا جـرات نمـی    . که مثال آروم بشه و بعدش برگرده خونـه جرات نمی کرد خونه ي یه دوستش بره و چند ساعت اونجا باشه      

یعنـی دوسـتش   ! کرد؟ باخاطر اینکه به محض رفتن به خونه دوستش، انی، مثل یه زندانی فراري تحویل خونواده ش می دادنش       
! نطوریـه هـا  یعنی فقط دختـر اینجـا ای  ! اونقدر از خودش اختیار نداره که بتونه دوستش رو چند ساعت خونه ي خودش نگه داره       

پسرا از خونه قهر می کنن و بعدش با دوستاشون می رن سینما و پارك و گردش و تفریح آخرشم بر مـی گـردن خونـه و تـازه                
  !قدرشون رو بیشترم می دونن خونواده ش

 متاسـفانه   !هیچ اعتماد به نفسی نداشت    . اما از خودش هیچ اراده اي نداشت      ! سن شم کم نبود ها    . یادمه یه دختري رو میشناختم    
طرف با پدر و مادرش سر یه خواستگار دعواش می        ! جراینم خیلی ساده بود   ! موقعی من دیدمش که دیگه کار از کار گذشته بود         

شه و از خونهه می آد بیرون به هواي اینکه مثال یه شب رو بره تو یه هتل بمونه که بهخ خونواده ش ثابت کنه که اونم می تونه                  
اگـه یـه سـاعت از    ! ا شب، هر چی می گرده، یه هتل رو پیدا نمی کنه که به دختر مجرد اتاق کرایـه بـده          بیچاره ت ! مستقل باشه 

امـا حـاال   ! بیرون اومدنش گذشته بود، شاید می تونست برگرده خونه و مثال بگه رفته بودم مغازه ها رو تماشا کنم که آروم بشم     
شم می خوره به پست یه پسر جوون پولدار و اونم به هواي اینکه یه        بعد! دیگه چند ساعت گذشته بوده و جرات برگشتن نداشته        

بـه همـین   ! بـه همـین سـادگی   ! هتل رو سراغ داره و هزار تا کلک دیگه، می بردش خونه ي خودش و بعدشم که دیگه معلومـه  
دخترا بدونن و هم خونـواده  اینارو خوبه که هم ! سائدگی و با هی اشتباه، زندگی و سرنوشت یه دختر از این رو به اون رو می شه              

  !شون
  .نیما ـ خب اینجا نباید یه دختر از خونه ش قهر کنه

  باید بمونه و هر چی بهش گفتن بگه چشم، آره؟. شیوا ـ درسته
  !اما اگه چیز خوبی بهش گفتن باید انجام بده دیگه! هر چی که نه! نیما ـ خب، نه

ختري رو به زور می خوان به یه مردي که اصال دوستش نـداره، بایـد بگـه    شیوا ـ آخه چیز خوب از نظر شما چیه؟ مثال وقتی د 
چشم؟ اگه مثال نذاشتن به تحصیالتش ادامه بده، باید بگه چشم، اگه ابتدایی ترین حقوقش رو رعایت نکردن بایـد بگـه چـشم؟           

  !اینجا که افغانستان نیس
  !نیما ـ منکه اینارو نگفتم

همـین حقـوق اولیـه رو کـه     ! توقع زیادتري که نـدارن ! ار می کنن بخاطر همین چیزاس دیگهشیوا ـ این دخترایی که از خونه فر 
  !یکی دوتام نیستن! بهشون بدن، قانع ن

  !نیما ـ من خیلی از دخترا رو هم میشناسم که همه ي امکانات رو داشتن اما همینجوري بودن
اونـایی کـه همـه چیـز     . خیلی از این جور دخترا روهم میشناسممن کارم این بوده و ! شیوا ـ خواهش می کنم اینو نگین نیما خان 

اونـا اگـه بـا پـسرا      ! اصال دلیلی نداره که این کـارو بکـنن        ! براشون مهیاس و زندگی شون خوبه، هیچوقت از خونه فرار نمی کنن           
 بخـواد و برگـرده   پول تو کیف شه، هر وقت شبم که دلـش    ! دختره ماشین زیر پاشه   ! هستن فقط بخاطر که لذت می برن، همین       

اما این دخترایی که من می گم همه تو خونه مشکل      ! خب مگه دیوونه س که از خونه قهر کنه        ! خونه، هیچکس بهش کاري نداره    
مثال یکی شونو می شناختم که باباش معتاد بود و می خواست دختره براي اینکه مثال به این               ! براي همینه که فرار می کنن     ! دارن

  !از خونه فرار می کنه و آلوده س یه چیز دیگه می شهکار الوده نشه، 
  نیما ـ شما الوده چی شدین؟ شما چرا اینجوري شدین؟



  !یه مقدارش رو براي سیاوش خان گفتم! منم یکی مثل بقیه ي اون ها! شیوا ـ منم یه جور دیگه
  رو خیلی چیزا بذاره؟نیما ـ بله، یه چیزایی شو بهم گفته اما آیا این چیزا دلیل می شه که انسان پا 

دیگه از این بدتر فکر نکـنم  ! به نتیجه شم رسیدیم. من عمل خودمو توجیه نمی کنم! شیوا ـ نه، دلیل نمی شه اما باعثش می شه 
نمی دونمن خبر دارین کـه  ! من فقط دارم اون اتفاقاتی رو که برام افتاده، تا من االن به اینجا رسیدم تعریف می کنم            ! چیزي باشه 

  دبختی ها کشیدن یا نه؟چه ب
  .نیما ـ تا حدودي

  سیاوش خانم شما هنوز اونجا هستین؟. شیوا ـ پس بقیه شو گوش کنین
  .ـ بله، اینجام

  .شیسوا ـ اگه حوصله شو دارین براتون تعریف کنم
  .نیما ـ ما سراپا گوشیم، بفرمائین

، پدر و مادرم دیگـه نذاشـتن درس بخـونم و بـه زور     شیوا ـ براي سیاوش خان تعریف کردم که بخاطر تو یه نمایشنامه مدرسه 
حاال با چه بدختی براش رضایت گرفتم تـو ایـن مـدت هـیچکس کمکـم           . سر یه جریان دعوا، شوهرم افتاد زندان      . شوهرم دادن 

  !نکرد و با کلفتی خرجم رو در آوردم، بماند
  .نیما ـ بله، اینارو برام تعریف کرده سیاوش

هر چی بهـش مـی گفـتم آخـه تـو مـثال شـاگرد        ! ال کوپن فروش و منم شدم همسر یه کوپن فروشنیما ـ خالصه جواد شد مث 
می گفت تـو  . بیا برو یه جا واستا و کار سابقت رو بکن اما به خجش نمی رفت که نمی رفت        ! مکانیکی، تو رو چه به کوپن فروشی      

  .اون کارا پول نیس
امـا از وقتـی شـروع    . ی در می آورد، تقریبا می رفت پاي اجاره ي اتاق       موقعی که شاگردي می کرد، هر چ      . البته راست می گفت   

! به همین م راضی بودم بخـدا    . باالخره هر جوري که بود، زندگی می گذشت       . کرد به کوپن فروشی، وضع مون یه خرده بهتر شد         
  !اما مگه شد؟

یه بار که تو دستشویی بـود، یـه   ! شک کردمکم کم   ! چند وقتی بود که می دیدم وقتی جواد می ره دستشویی، خیلی طول می ده              
شروع کرد بد و بیراه گفتن به من اما بهـش  ! اونقدر هول شد که تا اومد بلند بشه، افتاد تو توالت  ! دفعه در رو وا کردم و رفتم تو       

ز ورق م یـه  محل نذاشتم و بزور تپیدم تو دستشویی که دیدم گوشه توالت، رو زمین ده دوازده تا چـوب کبریـت افتـاده یـه زر            
اونطوري دیگه علنی نمـی  ! کاشکی حداقل کنجکاوي نکرده بودم! آقا تو زندان عملی شده بود! دیگه همه چیزو فهمیدم  ! گوشه س 

  !شد
شما حاال حـساب کنـین کـه بـه مـن چـی       ! بعد از این جریان، اولش یه خرده انکار کرد ولی بعدش گفت که آره، هروئینی شدم     

البته اولش، مثل تو این فیلم ها تصمیم       ! ود، حاال باید هروئین کشیدن اقا رو هم تحمل می کردم          خیلی وضع مون خوب ب    ! گذشت
کثافت رو مگه ! گرفتم که ترك ش بدم و دوباره یه زندگی ساده اما خوب و آروم شروع کنیم اما خبر نداشتم که اونا فقط فیلمه          

  !ش خالی بودهر ورش رو می گرفتم، یه ور دیگه ! می شد جمع و جورش کرد؟
مـنم  . شب به شب دست چهار تا جوون رو می گرفت و مـی آورد خونـه          ! یه چند وقتی که گذشت، شروع کرد پا اندازي کردن         

! اگه بدونین چه جوونایی رو با خـودش مـی آورد      ! عوضش آخر شضب بهش خوب پول می دادم       ! باید ازشون پذیرایی می کردم    
چقدر باهاش دعوا کردم، چقدر باهاش کتکـاري  .  رو معتاد نکن، بخرجش نمی رفت هر چی بهش التماس می کردم که این جوونا        



تـو هـر کـدوم از ایـن     ! من یه چیزي می گم و شما یه چیزي می شنوین! اینا همه به زیون آسون می داد! کردم اما نشد که نشد  
وسط هر کدوم از این دعواها، چـه  ! دعواها و کتک زدن ها و کتک خوردن ها، شیشه ي عمر من بود که ذره ذره ترك می خورد         

  !چیزایی رو که تو سر همدیگه خرد نمی کردیم
به ! به ننه باباي خودم گفتک! به ننه باباش گفتم  ! در خونه رو قفل کردم    ! خواستم ببرمش مریض خونه بخوابمونش که ترك کنه       

بـا خـودم گفـتم کـه     ! ، کردم اما بازم نشدخالصه هر کاري که شما فکرش رو بکنین   ! به کالنتري شکایت کردم   ! خواهراش گفتم 
هـی  . وجدانم بهم می گفت تو که سعی خودت رو کامل نکـردي ! دیگه ازش طالق میگیرم، اما بازم ایده هاي رویایی اومد سراغم   

ز ایـن  شوهرت االن به تـو احتیـاج داره و ا  ! باید کمکش کنی! باید حواد رو نجات بدي! انگار یکی بهم می گفت که نباید جا بزنی  
  ...!در وري ها 

بـازم درسـت مثـل ایـن سـریال هـاي       ! بازم خر شدم و با آخرین جونی که داشتم، شروع کردم باهاش اره دادن و تیشه گرفتن          
یه بار فکر کردم، موقعی که این جووونا رو می آره اینجا، برم بـه      ! یه چند ماهی م اینجوري گذشت اما هیچی به هیچی         ! تلویزیون

مـی ترسـیم دوبـاره    ! همون زندان رفتن بـود کـه معتـادش کـرد    ! م که بیان و بگیرن شون اما دیدم چه فایده؟       کالنتري خبر بد  
  !خدا بد بدتر نده! برگرده زندان و چهار تا چیز دیگه م یاد بگیره

کنـیم شـاید   بریم با هم یه شهرستان و اونجا زنـدگی  . آخرین فکري که به نظرم رسید این بود که ورش دارم و از اینجا ببرمش             
دلمو خوش کرده بودم که اگه از تهران بریم، شاید همـه چیـز جـور     . تنها راه چاره اي که برام مونده بود همین بود         ! درست بشه 

بشه و جواد ترك کنه و بره سر یه کاري و بعدش بچه دار بشیم و بالخره هر جوري هس زندگی رو بگذرونیم تا بـه امیـد خـدا        
! شما نگاه کنین که آیا این باید ایده هـاي یـه دختـر یـا یـه زن جـوون باشـه؟       ! و راحت بذارم زمینموقع مردنم برسه و سرم ر   

یعنی سختی هاي زندگی به جایی برسه که یه زن همه ش منتظر باشه که کی می میـره و از ایـن زنـدگی راحـت مـی                           ! مردن؟
  ! می گن یه موقع هاس که مرگ آدم عروسی یه! شه؟

بـازم دو  . شب آخر بود. شدم که هر جوري هس جواد رو از این محیط و محله و کثافت ببرمش بیرون             خالصه داشتم آماده می     
یعنـی یـه   . هر وقت م کسی رو می اورد، من از ناچاري می رفتم تو آشپزخونه، تو حیـاط             . تا جوون رو با خودش آورده بود خونه       

  !بکشن و من مثال یه گوشه ش بشینم خیاطی کنماتاق سه در چهار دیگه جا نداشت که چهار نفر یه گوشه ش هروئین 
اشپزخونه تو حیاطم که یه اتاقک بود، یه متر در یه متر که یه چراغ فتیله اي یه گوشه ش بود و چهار تا دیگه و قابلمه و ظـرف      

گه، رفتـه  اون شبم مثل شباي دی. یه چارپایه م توش بود که من خبر مر گم می رفتم و میشستم روش           ! و ظروف م یه گوشه ش     
گفتم چی می خـواي؟ گفـت اگـه    . بودم اون تو و داشتم به زندگی خرابم فکر می کردم که یه دفعه یکی از اون جوونا اومد اونجا             

آروم آروم در گوشم داشت زمزمه می کـرد کـه آخـه حیفـه تـو      ! داري یه چایی ریختم و دادم بهش که شروه کرد حرف زدن           
...! تو جوونی و خوشگلی و اگه بخواي من برات هزار تا کار می کنم و          ! اسیر یه عملی بهش   زن به این خوشگلی و خانمی،       ! نیس ؟ 

جواد و اون یکی پسره پریدن تو    ! اومد بیاد تو آشپزخونه که باکف گیر مسیف محکم زدم تو سرش و شروع کردم به فریاد زدن                 
! اونا دو تا بودن و جواد تنهـا ! که کار کشید به کتکاريانگار به رگ یه غیترش بر خورد ! حیاط حیاط که جواد فهمید جریان چیه   

هر چی بود شوهرم بود و وقتی دیدم هنوز غریت داره، منم معطل نشدم و کمکـش کـردم   ! منم با همون کفگیر رفتم کمک جواد      
پسره فریـاد  ! که تو همین موقع دست جواد رفت تو جییب ش و یه چاقو کشید بیرون و یه دفعه زد تو پهلوس یکی از اون پسرا                     

نمی دونم تو این هیر و ویر کدوم شیر پـاك خـورده اي            ! قیامت شد یه دفعه   ! زد سوختم سوختم، که همسایه ها ریختن خونه ما        
خالصه پسره اونجا افتاده بود ازش خون می رفت و اون یکی رو همسایه ها گرفته بـودن  ! زنگ زد کالنتري یا یه مامور خبر کرد       



تا پـسره رو انـداختن تـو    !  زد که اینا دزدن و اومده بودن اینجا دزدي که سر و کله ي یه مامور پیدا شدو جوادم که هی داد می    
جواد که اینطري دید، یواشکی رفت تو اتاق و یـه دقیقـه بعـد    ! ماشین که ببرنش بیمارستان، سه چهار تا مامور دیگه م اومدن تو     

ت تو دست من و تا اومد بگه که اینو یه جاي تن ت قایم کن که یکـی از     اومدت بیرون و آروم اومد پیش منو یه بسته رو گذاش          
انگار فهمید که مـن  ! خدا عوضش بده! من فقط هاج و واج نگاه می کردم ! مامورا دید و پرسد جلو و بسته رو از دست من گرفت           

  .دن و بردن شون کالنتريمنو ول کرد و یقه ي جواد رو گرفت و با اون پسره، دست بند ز! تقصیري ندارم و بی گناهم
خونواده ش کـه فهمیـدن، بـه    . تو دادگاه، منم تقاضاي طالق کردم     ! این دفعه براي جواد پنج سال زندان بریدن       . خالصه ش کنم  

که چی؟ که طالق نگیر و یه خرده صبر کن و بهش عفو مـی خـوره وو دیگـه    ! دست و پام افتادم و اومدن پیش من به عِزّ و چِزّ         
با خودشون حساب کـرده بـودن کـه االن بایـد     ! آدماي زرنگی رو ببین! می چسبه به زندگیش و از این چرندیات     آدم می شه و     

حساب کرده بودن که اگه بتونن منو خر کنن، من مثل دفعه ي قبل بازم می رم کـار               . ماهی یه چیزي خرج جواد تو زندان بکنن       
البته خودم یه خرده شل شدم اما این دفعه دیگه ابـابم  ! اه جلو می افتنمی کنم و خرج جواد رو تو زندان می دم و اونا کلی هر م             

اونـم واسـه خـودش حـساب     ! نـه ! اما نه فکر کنین که دلش براي دخترش سوخته ها . نذاشت و هر جوري بود طالقم رو گرفت       
   1ه؟کرده بود که حاال که دخترش می تونه کار بکنه و پول در بیاره، چرا براي ننه و باباش کار نکن

  .یه چند وقتی گذشت تا طالقم رو گرفتم
  ـ بچه دار شنده بودي؟

همـون خونـه،   . خالصه دوباره برگشتم سر خونه ي اول. انقدر عقل و شعور داشتم که یه بچه بی گناه رو بدبخت نکنم! شیوا ـ نه 
یـه  . خوندن، باید کار می کردمفقط این دفعه فرقش این بود که من جاي درس           ! همون مادر، همون پدر و همون جنگ و دعواها        

می گفـت  ! راست می گفت. می گفت حقوقش کمه . مدت رفتم تو یه کارخونه، سر دستگاه واستادم امام بابام نذاشت اونجا بمونم            
زمـین  . باالخره دوباره برگشتم سـر کـار اولـم   ! منظورش از درخت، بچه هاش بودن! درسخت کاشتم که از میوه ش استفاده کنم    

  ! یه روز اونجا، یه شب اینجا، یه شب اونجا! فت و ظرفشوییشویی و نظا
مـی  . می خواستم زندگیمو نجات بـدم     . یه وقتی اگه این کار رو می کردم، بخاطر این بود که هدف داشتم             . خیلی خالی شده بودم   

می خواسـتم  .  بیاد بیرونمی خواستم ثابت کنم که می تونم خودم رو نگه دارم تا شوهرم از زندان. خواستم شوهرم رو نجات بدم 
می خواستم نشون بدم که منم می تـونم قـوي باشـم،    . ثابت کنم که می تونم زندگیم رو نگه دارم تا شوهرم از زندان بیاد بیرون       

  اما به کی؟ و براي چی؟
. ش مـی کـرد  هر چی م در می آوردم می ریختم تو دست و بال بابام و اونم خرج الـواطی         . حاال دیگه بی هدف کلفتی می کردم      

بعد از کار خسته و مرده می رسیدم خونه، تازه باید دعـواي پـدر و       ! حاال تمام اینا یه طرف، جنگ و دعواي خونه مونم یه طرف           
دلم مـی خواسـت   ! دلم می خواست فرار کنم! دیگه جونم به لب م رسیده بود! دیگه عاصی شده بودم  ! مادرم رو تحمل می کردم    

بایـد  . فهمیدن این چیزا سـخته . خب گناهی م ندارین! شما نمی فهمین که من چی می گم! نشناسهیه جایی برم که هیچکس منو     
  !آدم خودش گرفتار شده باشه تا معنی این حرفا رو بفهمه

یه خونه ي خیلی بـزرگ  . یادمه یه روز اون شرکتی که منو براي نظافت و کار می فرستاد این ور و اون ور، یه آدرسی بهم دادن              
خواسته بودن که من برم خونـه رو  . یه زن و شوهر بودن که قرار بود پسرشون یکی دو روز بعد از خارج برگرده              . ي شهر بود باال 

بهم گفتن این چند روزه که پسرشون می آد و اونا خونه شـون رفـت       . وقتی کار منو دیدن، خیلی ازم خوششون اومد       . نظافت کنم 
بهـشون  . دم، فقط ازم خواستن که جلو مهموناشون روسري سرم نکنم اما من گفتم نه           منم قبول کر  . و آمده، من هر روز برم اونجا      



اونام حرفی نزدن ولی شبکه قرار بود مهموناشـون بیـاد،      . گفتم اگه می خواسن براتون کار کنم، به این چیزام کاري نداشته باشین            
راسـتش لبـاس انقـدر    . رو مـی دن بـه خـودم   بهم گفتن که بعدش این لباس . یه دست لباس خیلی قشنگ بهم دادن که بپوشم       

یه لباس مشکی بـود تـا   . گویا مال دخترشون بود که االن خارج تحصیل می کرد! قشنگ بود که نمی تونستم چشم ازش ور دارم    
منم که دیگه به نون کلفتی و غذاي ته مونده خـوردن  . جلو سینه اش پولک دوزي شده بود و خیلی م خوش دوخت بود . زیر زانو 

! آخه منم یه دختر یا زن جـوون و خـوش هیکـل بـودم       . خیلی بهم می اومد   . رفتم تو اتاق و لباس رو پوشیدم      ! ت کرده بودم  عاد
  !حاال اگه این بدبختی سرم اومده بود، آرزوهام که نمرده بودن

رداشـت و بـا یـه بـرس     داشتم تو آیینه خودمو نگاه می کردم که خانم اومد تو اتاق روسري م رو از سـرم و               . لباسه رو پوئشیدم  
مـنم  . شروع کرد موهامو شونه کردن و وقتی دید که سرم خیلی چربه گفت تا مهمونا نیومدن یه دقیقه بپر تو حموم و بیا بیـرون   

شده بـودم مثـل   . بعد یه ارایش قشنگم برام کرد. رفتم حموم و اومدم بیرون و خانم خودش برام موهامو درست کرد  . بدم نیومد 
سري رو سرم کنم که گفت آخه با این خوشگلی و این موهاي قشنگ و این لباس، یه همچـین روسـري یـی آدم                      خواستم رو ! ماه

اینو کـه گفـت   ! برو همون لباس خودتو بپوش و اینو در بیار! تا خواستم نه و نو تو کار بیارم گفت اصال نمی خوا       ! سرش می کنه؟  
 می گم؟ اون لباسی بود کـه بعـد از بیـست و چنـد سـال بـه رویاهـام        می فهمین چی! انگار یکی می خواست رویاهامو ازم بگیره 

می دونین اگه قرار باشه از یه دختر بدبخت تو زندگیش هیچ خیـري نیدیـده و   ! پوشونده بودم و حاال می خواستن ازم بگیرن ش   
  !دلش رو فقط به رویاهاش خوش کرده، اونم بگیرن دیگه چی براش می مونه؟

نمی . دم در اتاق که رسیدم گفت اون جوراباس سیاه و کلفت رو هم از پات در بیار         . تم و دادم به خانم    روسري رو از سرم ورداش    
می خواستم یه شب م که شـده مثـل   ! برام پوشیدن اون لباس خیلی مهم بود     . اونارو هم در آوردم   ! خواي که همه بهت بگن امل     

  !و کرداین پولدارا بشم و همون لباس زندگیمو از این رو به اون ر
  شبش همه شون جمع شدن بودن فرود

انگار نه انگـار تـو ایـن    . همه خوش بودن! بزن و بکون! گاه و وقتی پسر خانم اومد، همگی اومدن خونه و دیگه چه خبر شده اونجا   
ـ ! انقدر خوش بودن که من از خوشی شون، غهمهام یادم رفت! مملکت غم و غصه اي هم هس      ود تو این شلوغ پلوغی، یه پسري ب

طوریم بـا مـن رفتـار مـی کـرد کـه انگـار مـنم یکـی از          . پا به پاي من کار می کرد و از مهمونا پذیرایی می کرد           . به اسم روزبه  
یه ادکلن خوش بـویی زده بـود   . حدودا سی سالش بود و خیلی خوش تیپ و خوش سرزبون        . پسر خوش قیافه ایم بود    . خودشونم

  !ش باشم و بوش رو حس کنمکه بی اختیار دلم می خواست همیشه نزدیک
نیما به من اشاره کرد که چرا حرف نمی زنه بهش گفتم که چیزي نگه که یه دفعه شیوا به زبون اومد             . دوباره شیوا ساکت شد   « 

  »و آروم گفت 
روزبـه یـه   ! نوار ویدویی تمـوم شـده  ! افتادم پایین. ـ حاال دیگه نه سرم گیج می ره و نه اون باالهام           * 

پتو رو مـی  . خودمو نگاه می کنم.  داره سیگار می کشه و دودش رو حلقه حلقه می ده بیرون گوشه نشسته و  
! روزبه می خنـده . حاال گریهمی کنم! دنبال بهانه م ! گریه م گرفته  ! تازه می فهمم که چی شده     ! پیچم دورم 

؟ مـی گـم آخـه    می گم چرا؟ می گه تو یه باغ دست نخورده کـه وارد نـشدم     . بهش می گم چرا؟ بازم می خنده      
می گه حاال گیرم چهار تا جمله کسی برامون نخونده و ماهام بعله نگفتیم، چـه فرقـی مـی کنـه؟             ! اینطوري؟



دیگه از بوي ادکلن شم کـه االن تـن خـودمم همـین بـو        ! براشم فرقی نمی کنه   ! معنی این چیزا رو نمی فهمه     
  ! *دهروزبه بازم می خن. بازم گریه می کنم! رو می ده، لذت نمی برم

مـن و نیمـا   . داشت از تنگ اب می ریخـت تـو لیـوان   . یه خرده بعد، صداي ریختن اب تو لیوان رو شنیدم . دوباره سکوت کرد  « 
یـه دقیقـه دیگـه کـه گذشـت      . اونم انگار داشت از لیوان جرعه جرعه اب می خورد و بغض ش رو قورت می داد. هیچی نگفتیم 

  »گفت
  ـ شماها چیزي ندارین که بگین؟

  ی بگیم؟ـ چ
  !فرقی نداره، مهم اینه که یه اظهار نظري کینین! شیوا ـ هر چی؟ یه نصیحت، یه سرزنش، یه توپ و تشر

  ـ می خواي خودتو تبرئه کنی؟
  ...خب، اگه حرفی براي گفتن ندارین . در موقعیت من این حرفا معنی نداره. شیوا ـ نه

یعنی این فقط یه دست لباس قشنگه کـه مـی   !  می تونه ارزش داشته باشه؟می خوام بدونم واقعا یه لباس انقدر! نیما ـ من دارم 
  تونه یه سرنوشت رو عوض کنه؟

یـه ارضـاء حـس    ! بعضی چیرا تو زندگی فقـط مـی تونـه یـه بهانـه باشـه      ! یه مسیر بود! اون یه دست لباس نبود! نه! شیوا ـ نه 
  !یه جاده که می رسه به وسط ش! ادامه ي یه مسیر! اما اون لباس یه ادامه راه بود! کنجکاوي

  .ـ نمی فهمم
از اون وسـط م خیلـی   ! شیوا ـ وقتی یه راهی رو بهت نشون دادن که بري، تازه وسطاش می فهمی که چقدر دسـت انـداز توشـه    

این راهـی  ! همه شم فکر می کنی که اگه یه خرده دیگه جلو بري، راه صاف و درست و بی چاله چوله می شه    ! سخته که برگردي  
ببینین، مـردن  ! بدبختی، کثافت، ذلیل شدن و با ننگ مردن! ه که آدمایی مثل من دارن توش حرکت می کنن و اخرشم معلومه     ی

یکـی  . می آن و میرن و فرامـوش مـی شـن         . این جور آدما زیادن   . یکی معمولی می میره   ! سخت نیس اما چه جوري مردن مهمه      
ن و مرگش هیچوقت فراموش نمی شه، اما یکی طوري می میره کـه خودشـم            همچین می میره که همه با افتخار ازش یاد می کن          

  !مثل من! دلش نمی خواد خبر مرگش و علتش رو هیچکس بفهمه
مهم اینه که بعد از یه مدت به جایی مـی رسـی کـه چیـزاي خیلـی      ! لباس نباشه، یه بهانه ي دیگه ! موضوع اصال یه لباس نیس    

وقتی تو این راه به پوچی رسیدي، دیگـه خـودت رو   ! ل و بهانه ي خوبی براي افتادن باشهکوچکتر از یه دست لباسم می تونه دلی     
وقتی دور و ورت یه مسابقه ي بی صدا در حال انجامه، تو تام حتی اگه یـه کنـار باشـی، خـواه و                   ! می خوام اینو بگم   ! ول می دي  

وقتی مالك شناخت یه آدم، !  می تونه سالم باشه یا ناسالم    حاال این مسابقه و رقابت    ! ناخواه با تنش و هیجان این مسابقه همراهی       
برادرم دنبال پول   . پدرم دنبال پول بود که بیشتر الواطی کنه       ! جو اطراف منم همین بوده    ! پول باشه، بی اختیار همه دنبالش میرن      

مـادرم  ! آرزوهـاي خـواهرش رو    شایدم حداقل   ! بود که از دوستاي دیگه ش کم نیاره یا بتونه حداقل آرزوهاش رو برآورده کنه              
  !همه مونم دنبال یه چیز بودیم! خی، منم جرء این خونواده بودم! دنبال پول بود که تامین باشه تا از یه شوهر الکی جدا بشه

  !ـ آخه پول که نمی تونه همه چیز باشه
  !شیوا ـ این حرف از شما که وضع زندگیتون خوبه قابل قبول نیس

بعدش برو باال پشت بوم و هر چقدر خواسـتی داد بـزن و از ایـن    . یم ساعت خودتو نگه دار و شعار ندهنیما ـ سیاوش جون، یه ن 
  .خب، می فرمودین شیوا خانم! قصه ها تعریف کن



  »شیوا خندید و گفت « 
 هـر  دخترا و پسرا با هم می گفتن و می خندیـدن و پـدر و مادراشـونم بـا    . می زدن و می رقصیدن. ـ اون شب همه خوش بودن  

مـنم از دنیـاي   ! انگار دنیایـشون، یـه دنیـاي دیگـه بـود        . انگار نه انگار اینا تو اینجا زندگی می کردن        . خنده ي اونا می خندیدین    
ولش کردم و رفتم تو دنیاي اونا اما حواسم نبود که مثل داستان سیندرالف فقط یه لباسه که منـو شـبیه اینـا             ! خودش بدم اومد  

بایدم این پول رو از راه هاي بی زحمت و بی دردسـر    . ینکه وارد دنیاي اینا بشی باید خیلی پولدار باشی        نمی دونستم براي ا   ! کرده
حـاال یـه بـرزخ    ! برزخ همینه دیگه! برزخ! من نفهمیدم که از دنیاي خودم خارج شدم و پشت دنیاي اینا موندم       ! پیدا کرده باشی  

  !اي بدبختی مثل ماها تو همین دنیا داریمداریم بین این دنیا و اون دنیا، یه برزخم براي آدم
اینکـارش  ! اون شب گذشت و دم آخر روزبه یه گل سرخ خیلی قشنگ برام آورد و موقعی که می خواستم برم خونه داد به مـن      

! منی که سالها بوي روغن و گریس رو فقـط حـس کـرده بـودم    ! منی که سالها خشونت جواد رو دیده بودم . خیلی تو من اثر کرد    
منی که سالها رفتار زشت بابام رو با مادرم دیده بودم، بـی احترامـی   !  که سالها بوي گند الکل دهن بابام رو حس کرده بودم       منی

این من، حاال با یه احساس لطیف و مالیم و زیبا و یه مرد تمیز و خوش تیپ و شـیک پـوش کـه              ! ها، تحقیرها، تو سري زدن ها     
 خب، حاال باید چیکار کنم؟ تمام این چیزاي خوب رو پس بزنم؟ حق مقایسه کـردن رو از  !بوي خوبی م می داد روبرو شده بودم      

  !من راه دیگه رو انتخاب کردم! نفس م بگیرم؟ نه
  !یه راه شکار! ـ اما این یه دام بوده

  »یه دفعه شیوا داد زد « 
من اون موقع حمایـت  !  که دیگه فایده اي نداره حاال1حاال دارین اینا رو براي من می گین؟ ! هر چی می خواد باشه، باشه     ! ـ باشه 

  !من اون موقع یه دوست خوب می خواستم که راهنمایی م کنه نه حاال! من اون موقع یه پدر مهربون می خواستم!می خواستم
  »ساکت شد و بعدش گفت ! یه دفعه انگار متوجه شد که داره با من دعوا می کنه« 

ببخـشین، ماهـا همیـشه داد و    ! ایی که باید خیلی وقت پیش سر خودم یا اون پدرم می زدم       این فریاد ه  . ـ ببخشین سیاوش خان   
  !فریادمون وقتی همه چی تموم شده و از دست رفته بلند می شه

  .ـ مهم نیس، راحت باشین
ـ   . شیوا ـ موقعی که داشتم خداحافظی می کردم، خانم گفت که این چند روزه رو برم خونه شون  رم کـه از  بهم گفت فقـط شـبا ب

انگار چون من با اون لباس خوشگل شده بـودم، مـی خواسـت مـن     . می گفت شستشو رو می ده یکی دیگه    . مهمونا پذیرایی گکنم  
  .فقط جلو مهموناش بیام

خـودش بهـم گفتـه    . می دونستم روزبه م حتما مـی آد ! دلم می خواست زودتر مهمونا بیان    . فردا عصري زودتر رفتم خونه شون     
تا رسید و بعد از احوالپرسی از خانم و اقـا  . یه لباس شیک دیگه پوشیده بود که خیلی م بهش می اومد. ساعت، اومدیکی دو  ! بود

دوتایی رو دو تا صندلی نشستیم و از زنـدگی مـن و          . هنوز مهمونا زیاد نبودن   . پسرش، اومد طرف من و خیلی مودب، سالم کرد        
ا و کارگردانی بودم و به دالیلی مجبـور شـدم تحـصیالتم رو ول کـنم، خیلـی                  وقتی فهمید که من عاشق سینم     . تحصیالتم پرسید 

واقعـا از  ! خوشش اومد و شروع کرد در مورد سینما و فیلم و شعر و خیلی چیزاي دیگه که من دوست داشـتم، صـحبت کـردن                     
 آلـم، محـیط شـاد و دور از    لباس قشنگف مرد مورد عالقه و ایده! انگار داشتم وارد رویاهام می شدم    . مصاحبتش لذت می بردم   

از دست دادن هر کدوم شون مثل نـابود شـدن   ! اصال دلم نمی خواست که هیچکدوم اینا رو از دست بدم      ! غم و غصه و بدبختی    
یعنی باید بگم که جـز پـدر و شـوهرم و بـرادرم، مـردي            ! می دونین، من تا حاال مرد رو فقط با خشونت دیده بودم           ! اینده م بود  



تـا کـوچکترین خطـایی ازم سـر مـی زد، کمربنـد در           ! درم رو که همیشه با کمربند و مست و فحاشی می شناختم           پ! ندیده بودم 
برادرم که چون دو سال از من بزرگتر بود تو خونه بود که بگذریم دعواهامون، دعواهـاي بـرادر      ! انتظارم بود و فحش و این حرفا      

غیـر از  ! سرکوفت و فحش و بد و بیاره و کتکاري و این حرفـا ! دیگه هیچیجوادم که ! و خواهري بود اما بازم شناسه ش زور بود     
این سه تا مرد، دیگه با هیچ مرد یا پسري ارتباط نداشتم که حداقل کمی چشم و گوشم واشه و یه خرده تجربه داشته باشم کـه              

تـرس از  ! تـرس از پـدر  ! عیت و تـرس  تا اونجایی م که یاد می آد، دور و ورم همه ش دیوار بوده و ممنو               ! به وقتش گول نخورم   
حرفاي خوب خوب شونم، دستور بـود و  ! مردایی که یا بوي گند الکل می دادن و یا بوي روغن و بنزین ازشون بلند می شد             ! مرد

هر بارم که نزدیک یکی ئشون می شدن، چه پدرم و چه برادرم و چه شـوهرم، بـا سـردي منـو از خوشـون مـی        ! تحکم و فحش  
شـناخت  ! شاید فکر می کردن که نباید دختر  ور پر رو کـرد     ! صال یه روي خوش بهم نشون نمی دادن، حاال چرا؟         یعنی ا ! روندن

جـاي  ! جاي بودي گندف ادکلن می زد! اما یه دفعه یه جوون با خصوصیان کامال متفاوت بهم برخورده بود  ! من از مرد همین بود    
جـاي تـو ذوق زدن و   ! دستور دادن و زور گفتن ازم خواهش می کـرد جاي ! لباس چرك و کثیف، لباس شیک و تمیز می پوشید   

جاي صحبت عرق خـوري    ! جاي فحش و بد و بیراه، از زبونش حرفاي قشنگ می شنیدم           ! خفه کردن صدام، ازم تعریف می کرد      
ه رویاهـام رسـیده   براي همین می گم که فکر می کردم که ب! و چاقو کشی و الت بازي، برام از شعر و هننر و این چیزا می گفت             

  !براي همین م اگه می خواست، باهاش می رفتم، تا هر کجا که بخواد! بودم
  »یه لحظه مکث کرد و بعد گفت « 

  !تا همینجا که االن هستم! ـ و رفتم
از . ازم خیلـی چیـزا مـی پرسـید    . پیوند من و روزبه م محکمتـر مـی شـد   . دو سه شبی مهمونا می اومدن و مهمونی ادامه داشت       

مـنم صـادقانه روحـم رو    . احساس می کردم که می خواد من وبیشتر بشناسه! دگی، از دوست داشتن، از با هم بودن، از تنهایی      زن
اونم با غصه اي که تو چشماش می نشست و می دیدیم، این روح رو ازم قبـول کـرده              . روحیکه زخمی درد بود   . بهش شناسوندم 

  .بود
می خواسـت  . فردا شبش بهش زنگ زدم. روزبه شماره ش رو هم بهم داد    ! فظی می کرد  مهمونی تموم شد و سیندرال باید خداحا      

می خواست فکر کنـه و  . ازم می خواست که چند روز بهش فرصت بگم. بهم گفت که اگه پول می خاو بهش بگم  . بهم کمک کنه  
  .بعد از چند روز فکراشو کرد و ازم خواست که به آپارتمانش برم تا با هم حرف بزنیم

  !پس رفتم! می خواستم بترسم اما چیزي نداشتم که از دست بدم و بخاطرش بترسم. و دل بودمد
  !!ـ چرا؟ چرا رفتی؟

  !شیوا ـ چون حداقل باهام مثل آدم رفتار می کرد
  »یه لحظه بعد شیوا شروع کرد . نیما بهم اشاره کرد که هیچی نگم« 

  ـ نگاه کن، من از ستاره سوختم
   شدملبالب از ستارگان تب

  چو ماهیانه سرخ رنگ ساده دل
ستاره چین برکه هاي شب شدم

  »دوباره یه خرده سکوت کرد و بعدش آروم گفت « 



بـرام یـه   . یه دسته گل رز کوچیـک امـا خیلـی خوشـگل بهـم مـی ده         . ـ با یه ماشین شیک اومده دنبالم      * 
مـی گـه دیگـه    .  منو بشناسهمی گه می خواد بهتر! نوار خیلی قشنگ گذاشته و بهم حرفاي قشنگی می زنه  

می گه . می گه باید با پدر و مادرش صحبت کنه. می گه می خواد با من بمونه . نمی خواد من جایی کار کنم     
  ! *دوستم داره

  »دوباره زیر لب زمزمه کرد « 
  ـ تو آمدي

  زدورها
  و دورها

  ز سرزمین
  عطرها

  نورها
  نشانده اي

  مراکنون
  به زورقی

  زعاج ها
  زابرها

  بلورها
  مارببر امید دلنواز من

  ببر به شهر
  شعر ها و شورها

  »دوباره یه خرده سکوت کرد و بعد آروم گفت « 
  *ـ تو خونه ي روزبه م، اما هنوز نجیب و پاك * 

  زندگی کردن
  تلف بودن

  پالسیدن
  نطفه اي را پرورش دادن

  براي زندگی کردن،
  و این

  !تکرار تکرار است
  »یه لحظه سکوت کرد و بعد گفت « 

  ـ میشه فعال ازتون خداحافظی کنم؟



  .خداحافظ. ـ خودتو ناراحت نکن
من و نیما فقط بهم نگاه کردیم که یه دفعه نیما از جاش بلند شد و دستاش رو برد باال سرش و شروع کرد            . تلفن رو قطع کرد   « 

  !به بشکن زدن و قر دادن و آواز خوندن
  وهر امسال شما چطورهنیما ـ سالمعلیکم آبجی خانم، حال شما چطوري، ش

  !والده ي    اق موشاال    سالمعلیکم   یا  آال
  !که   زندگی   همینه     سالمعلیکم  سکینه
نگ نري تو دریا    سالمعلیکم    ثریا   !بی لُ

  !این کارا چیه می کنی؟! ـ خجالت بکش نیما
شـب و روز کـه غـم و غـصه دور و ورمـون رو      ! یه روز اومدیم خونه خاله که دل مون واشه ها! غمباد گرفتم! نیما ـ بابا ولم کن 

! یه کانالش قحطی در فالن جا رو نـشون مـی ده  ! تلویزیون روشن می کنیم، یه کانالش زلزله در فالن جا رو نشون می ده            ! گرفته
کوتـاه  رادیو رو روشن می کنیف مـوچج  ...! یه کانالش سیل فالن جا رو نشون می ده     ! یه کانالش جنگ فالن جا رو نشون می ده        

ردیف فالن، تعداد آوارگان فالن جا رو به سعم مون می رسونه، موج لند ردیف فالن، آمار دقیق بـی خانمـان فـالن جـا رو بـه                      
می زنیم موج متوسط که نه کوتاه باشه و نه بلند، آلودگی هوا رو می گه و تعداد کسانی که خفه شدن تـو            ! اطالعمون می رسوهه  

می ریم یه روزنامه می خریم، صفحه ي اولش تظاهرات و کشت و کشتار در فالن جـا رو                ! نیومدهخیابون و نفس شون دیگه باال       
مـی ریـم   ! می ریم مجله ي بچه ها رو می گیرم که دیگه از چیزا توش نباشه که خبر نوجوانان معتـاد رو چـاپ کـرده        ! تیتر زده 

دستمون با کلی تعریـف و تـا میـریم خونـه و چهـار      کتافروشی یه کتاب بهریم دو شب سرمون گرم بشه که کتاباي ترو می دن   
حاال امروز بعـد از تحمـل   ! صفحه ش رو می خونیمف باید یه جعبه دستمال کاغذي بذاریم بغل مون و بشینیم زر زر گریه کنیم           

م از نمـایش  این همه غم و غصهف یه تک پا اومدیم اینجا که مثال با رفیق مون بگیم و بخندیم و شاد باشیم که توام پرده ي سو             
برا خودم اجرا کـنم کـه   » شو«بابا حد اقل بذار خودم یه خرده ! تراژدي تلفنی دختران فریب خورده رو برامون به اجرا در اوردي       

  !رو پخش کنه» بینوایان«شاد بشم و انرژي کسب کنم که امشب قرار تلویزیون فیلم 
  »دوباره شروع کرد به بشکن زدن و خوندن « 

  قصه نگو که خسته م      مسیا جون عمه ت قس
  دلمو به درد آوردي      از بس که غمن آوردي

  بگو این جوونه بمونه    حاال یه دونه، حاال دو دونه
  !سیما بیدار می شه هآ...! ـ اِه 

  »یه دستی به موهاش کشید و گفت « 
  !تا سه روز دیگه می تونم غم و غصه تحمل کنم. ـ خب حاال یه خرده شارژ شدم

  !خوش بابحالت!  خوشی داريـ واقعا که دل
نیما ـ دادم یه شارژ خوشی رو دلم سوار کردن که بطور اتومات تا غم و غصه تو دلم زیاد می شهف راه می افتـه و شـارژم مـی     

  !توام برو یکی واسه خودت بگیر! کنه
  !    چه الغر و نحیفه  سالمعلیکم ضعیفه  

  !بسه دیگه! ـ زهر مار



  !خودش یه دفعه کار می افته!  نیس، شارژم اتومانهنیما ـ چیکار کنم؟ دست خودم
  !بلند شو تا یه کاري دست من و این کتاب ندادي! ـ بلند شو برو خونه تون

  .نیما ـ باشه، من رفتم، کاري داشتی یه زنگ بزن
  .کارت داشتم زنگ می زنم. ـ به سالمت

  . نیما ـ پس فعال  خداحافظ
  . کور شده خیر ندید    سالمعلیکم سپیده

  »دمپایی رو که پرت کردم طرفش، در رو بست و رفت « 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل هشتم
  
  
  
  ». یلدا بود.  عصر بود که تلفن زنگ زد6ساعت حدود « 

  .ـ سالم سیاوش
  !ـ سالم، کجایی؟

  !یلدا ت کجا باید باشم؟ خونه م دیگه
  ـ خوبی؟

  !یلدا ـ خب معلومه
  ـ اوضاع خونه چطوره؟

ببینم، مگه قرار نیس که مواظب من باشی و با هم بیشتر رفت و آمـد کنـیم کـه    ! حمایت پدر و مادرم رو دارم. یلدا ـ بد نیست 
  همدیگرو بهتر بشناسیم؟

  پدرت باهات صحبت کرده؟× ـ من از خدا می خوام
  یه ساعت دیگه می اي دنبالم؟. یلدا ـ آره

  !اصال همین االن می آم! ـ حتما
  .فعال خداحافظ. ساعت دیگه خوبهیلدا ـ االن نه، همون یه 

تا رسیدم دیـدم  . زود رفتم یه دوش گرفتم و لباس پوشیدم و سوار ماشین شدم و رفتم خونه ي نیما اینا           . گوشی رو قطع کردم   « 
پیاده شدم و رفـتم جلـو کـه نیمـا     ! خانم بزرگ و نیما وسط کوچه ایستادن و نیما داره بزور یه چیزي رو از خانم بزرگ می گیره    

  »فت گ
  !ببین چه کاري دست من دادي ها! ـ اي بر اون پدرت لعنت سیاوش

  !ـ چی شده؟ چرا همچین می کنی؟
من با این پـاي علیـل م کـه نمـی تـونم راه      ! به این مینا بگو بره سنگ جمع کنه! خوب شد اومدي پسر جون...! خانم بزرگ ـ اِه 

  !بیفتم دنبال سنگ
  !ـ چرا همچین می کنی نیما؟

پریـدم  ! فهمیدم بازم می خـواد سـنگ پـرت کنـه    !  بالکن ایستاده بودم که این دختره ي شیطون اومد طرف خونه موننیما ـ تو 
تا رسیدم دم در، دیدم از تو کیفش یه کیسه نایلون پر قلوه سنگ در آورده و داره یه دونه درشتش رو سوا می کنـه کـه                    ! پایین

» سـنگ  « نداریم که هی سنگ پرت می کنی تو خونه؟ آره گوچه تـون  » گزن« بهش می گم مگه ما     ! بزنه به یشه ي خوه مون     
  !از تو باغچه خونه یه کیسه جمع کردم و آوردم! نداره

  !ـ ول نیما پیرزن رو زشته
  !چه عادت بدي پیدا کرده این! بده من این کیسه وامونده رو زن! نیما ـ این سنگ بزنه شیشه ي خونه مونو بشکونو زشت نیس

  »کیسه رو از خانم بزرگ گرفتم و بلند گفتم رفتم و « 



  ـ خانم بزرگ کجا می خواین برین؟
  خانم بزرگ ـ چی می گی مادر؟

  »ایندفعه بلند جلو سمعک ش داد زدم « 
  ـ کجا می خواین برین؟ 

  .دیشب تو مهپاره یه چیزي دیدم. اومدم با مینا جون بریم دکتر! خانم بزرگ ـ آهان
  !ـ مهپاره نه، ماهواره

  انم بزرگ ـ گهواره چیه؟خ
  !!ـ می گم ماهواره

دیشب نشون می داد که هی دکتره یه خانمه رو عمل کرد و پوست شـو همچـین کـشید    ! همون که می گی! خانم بزرگ ـ آهان 
می خوام با مینا جون همون بیمارستانه ببینم این دکتره می تونه این دو سـه  ! صاف صاف مکثل پوست دنیک! که شد مثل آیینه  

  .ا چین و چروكِ رو صورتمو صاف کنهت
  »نیما که همونجور مات شده بود به خانم بزرگ یه دفعه با تعجب گفت « 

  !!کنین؟» پوست تون رو عمل « ـ می خوان بریم 
  کنم؟» دوست کی رو بغل « خانم بزرگ ـ 

 بیاي اینجا سنگ پرت کنی طرف خونـه  دیگه م نبینم! بدو برو خونه تون دختره ي شیطون! نیما ـ همین یه کارم فقط مونده بود 
  !حواست باشه! کرده» شکایت« دیروز بابام رفت کالنتري ! بابام مامور می اره در خوهه تون! مون ها

  کرده؟» حکایت « خانم بزرگ ـ بابات چی چی رو 
  !»شکایت« نیما ـ حکایت نه 

  عوضش کنین؟چرا می خواین ! مگه فامیلی شما ذکاوت نیس؟! ؟»هدایت« خانم بزرگ ـ 
  !داریم» مرض«! نیما ـ کرم داریم

  ! حاال راه بیفت بریم که دیر می شه! خب هر کی اختیار کار خودشو داره دیگه! دارین؟» غرض«خانم بزرگ ـ 
  !!نیما ـ کجا؟

  .خانم بزرگ ـ پیش اون دکتره که اون رفتیم
  !ی بذاریم تون زیر اتو بخارنیما ـ صورت شما دیگه کار بیمارستان نیس، باید یه سر بریم اتو شوی

  .یه دفعه می شنوه، ناراحت می شه. ـ نیما این چیزا رو بهش نگو
  !بشین؟» مانکن« رو نگاه کنین و بعدش، هوس کنینFASHIONنیما ـ نکنه خانم بزرگ هی تو این ماهواره کانال 

  !بابام مقنی بوده یا مادرم؟! بشم؟» چاه کن«خانم بزرگ ـ من برم 
  »! زرگ اینو گفت، نیما موهاشو تو چنگش گرفت و نشست وسط خیابونتا خانم ب« 

  !ـ بلند شو خجالت بکش جلو همسایه ها زشته
مثل دل یه دختر بیست و ! ماشااله دل که نیس! نیما ـ بجون تو من دنیا رو مسخره کردم و حریف این بیست کیلو پیرزن نشدم 

  !چهار ساله س
  . االن می آد، بهش می گیم یه کاري بکنهیلدا. ـ حاال یه جوري سرشو گرم کن



  نیما ـ چ ه جوري سرشو گرم کنم؟
  !باهاش از یه چیز دیگه حرف بزن که حواسش بره به یه چیز دیگه! ـ یه چیزي بهش بگو دیگه

  !نیما ـ مگه می شه با این زن حرف زد
  !نیم ساعت دیگه یلدا می اد! ـ جون من یه کاري بکن

  !»فقط بخاطر تو« یعنی !  تواینم بخاطر! نیما ـ جهنم
  »بعد برگشت طرف خوانم بزرگ و گفت « 

  !کنم» مکالمه «ـ بیا خانم خوشگله می خوام اندازه ي نیم ساعت باهات 
  !االن؟! کنی؟» مشاعره « خانم بزرگ ـ می خواي باهام 

  !نو در اورديبده که پدر م» میم« یه ! همین االن شعرم اومده می خوام مشاعر کنم! نیما ـ آره بابا
  »خانم بزرگ غش غش خندید و گفت « 

  !حد اقل بذار من بشینم این لبه ي جوب که حس تو پام نیس! من االن شعرم کجا بود؟! ـ چه حوصله اي دارین شما جوونا
  »ـ رفت و راحت نشست رو جدول کنار خیابون و گفت «

  ! ادش می رهـ آدم وقتی با شما جوونا معاشرت می کنه، اصال غم و غصه از ی
  !نیما ـ اتفاقا ما جوونام که با شما معاشرت می کنیم، زندگی مون از یادمون می ره

  !خان بزرگ ـ مینا جون یه خرده بلند تره بگو
  !نیما ـ میگم زندگی مون از یادمون می ره

  !یه خرده بلند تر بگو! افرین! خانم بزرگ ـ آهان
  »نیما که دیگه داشت داد می زد گفت « 

  !که چی؟« از صبح، کله ي سحر، با سنگ می اي در خونه مون « !  گم زندگی برانم نذاشتی زنـ می
خیلی خوب شعر می گی ها مینـا  ! »از صبح، نزدیک اهر، با جنگ می اي در خونه مون« ! چه شعري! آفرین! خانم بزرگ ـ به به 

  !جون
  »رد نیما فقط مات به خانم بزگ نگاه می ک! من مرده بودم از خنده« 

  خانم بزرگ ـ خب، حاال من باید چی بدم االن؟
  !حاال چی شده که هنوز زنده این اي خدا می دوه! بدین دیگه» جون « نیما ـ قاعدتاً تو این سن و سال، شما باید فقط 

  .باید بهم وقت بدین! بدم؟ من که االن چیزي یادم نمی اد» نون « خانم بزرگ ـ باید 
  ! بخواي بهت وقت می دیم و خوشحالم می شیم، بشرطی که بذاري ما جوئونام دو کلمه حرف بزنیمنیما ـ باشه، ما هر چقدر

  .خانم بزرگ ـ نه مینا جون، من نمی تونم دو تا بیت شعر بگم
  !»ها«نیما ـ قرار شد که شما اصال حرف نزنی 

  .بدم؟ سخته اما باشه» ها «خانم بزرگ ـ 
بابا می رم یـه زن دیگـه   ! من از خیر خواهر تو گذشتم!   بهشت به سرزنش ش نمی ارزهنیما ـ ببین سیاوش جون، از قدیم گفتن 

این خانم بـزرگ حـرف زدن معمـولی    ! آخه تا کی باید منت تو اون خواهرت رو بکشم و بخاطرش تن به هر کاري بدم               ! میگیرم
  !ش ، پدر آدمو در می اره، واي به وقتی که بخواد شعرم بگه



  » بزرگ شروع کرد به حرف زدن تا اینو گفت، خانم« 
  !هان اي دل عبرت بین! ـ هان اي دل عبرت بین

  !تکلیف رو روشن کن دیگه! هان اي دل عبرت بین چی؟! نیما ـ جونمون رو گرتی خانم بزرگ
  »خانم بزرگ شروع کرد سرش رو آروم تکون دادن و شعر خوندن « 

  !ـ هان اي دل غمدیده حالت به شور
  !از خاقانی خدا بیامرز به حافظ رحمت اله! تسلطیچه ! نیما ـ به به

  «! خانم بزرگ هنوز توخودش بود و دنبال بقیه ي شعر می گشت! مرده بودم از خنده« 
  !خانم بزرگ ـ هان اي دل سیاه بخت، پنجاه رفت و در خوابی

  ! شاعر خریدبه یه بین شعر، خدا یامرزي واسه سه تا! نیما ـ واقعا به این هنرمند باید آفرین گفت 
  »بعد بلند به خانم بزرگ گفت « 

  !پنجاه که خیلی وقته ازش گذشته! در خوابی. ـ خدا رحمت کنه شیخ اجل، عسدي رو، اما شما باید بگین اي که هشتاد رفت 
  !ـ اذیتش نکن نیما، انگار یاد گذشته ها و خاطراتش افتاده

  »ا گفت تا اینو گفتم، خانم بزرگ سرش رو بلند کرد و به نیم« 
  اینو از خودم گفتم، قشنگه؟. ـ مینا جون، هر چی فکر کردم از هیچکدوم از شاعرا، شعر یسادم نیومد

  روز روشن از سه تا شاعر، شعر دزدیده، تازه می پرسه قشنگه یا نه؟ ...! نیما ـ اِاِاِاِ
  .بده تو» ف«خانم بزرگ ـ ضیا جون 

  »خنده م گرفت و گفتم « 
  چیه؟» ف«پس ! مگه نگفتین اي که پنجاه رفت و در خوابی؟! بود» ي«ـ آخر شعر شما که 

گویه شاعر اینجاي شعر که رسیدهف احیانا یه چرتـی م زده  ! احتماال آخر خر  و پف کلمه خوابی در شعر سعدي یه» ف«نیما ـ  
  !بوده

صـورتش  . خیلی خوشگل شـده بـود  . یداشتیم می خندیدیم که یلدا از خونه شون اومد بیرون و سالم کرد و باهامون احوالپرس           « 
  »برخالف روزهاي قبل، دیگه غمگین نبود 

  !یلدا ـ خانم جون که اذیت تون نکرد؟
اگه مـی  ! چشمم کف پاش چه استعداد عجیبی در ادبیات داره! چه گوهري یه ماشااله! نیما ـ اختیار دارین، خدا بهتون ببخشدش 

  !بد نبود ها» ن ثبت نام می کردینمدارس تیز هوشا« شه شد ایشون وتو یکی از این 
  کنیم؟» مجالس شیک پوشان چی رو وقف عام«خانم بزرگ ـ مینا جون، تو 

  »همگی زدیم زیر خنده و بعد یلدا گفت « 
  .من عاشم موزه م! باید امروز منو ببري و یه جایی مثل موزه یا یه چیز شبیه اونو بهم نشون بدي. ـ خب، من حاضرم سیاوش

مجسم کنین مثال با خانم بزرگ بریم موزه ي ایران باستان و بخواین یه ظرف سفالی متعلق بـه قـرن هفـتم رو    ! شدمنیما ـ عالی  
  !حاال نمی شه یلدا خانم، جاي موزه بریم یه جا آسون تر؟! تمام موزه رو میذاره رو سرش! براش توضیح بدیم

  خانم بزرگ ت یلدا چی می گه مینا جون؟
  .زه ببینهنیما ـ می خواد بره مو



  !حاال کو تا ماه رمضون؟! خانم بزرگ ت می خواد روزه بگیره؟
کـوزه  ««من یکی که از عهده ي توضیح و اطالع رسانی در مـورد  ! نیما ـ بچه ها خواهش می کنم بازدید از موزه رو کنسل کنین 

  !واسه خانم بزرگ برنمی آم» هاي سفالی
حد اقل یه جا نشستیم و شـعر مـی   ! همون مشاعره بهتره! بازي ایه مینا جوندیگه چه جوري » زوزه هاي شغالی« خانم بزرگ ـ  

  !خونیم
  »رفتم جلو نیما و آروم در گوشش گفتم . نیما فقط به خانم نگاه می کرد. من و یلدا زدیم زیر خنده« 

  ـ نیما جون، نمی شه نیم ساعت سر این خانم بزرگ رو گرم کنی که من و یلدا با هم بریم؟
من دست تنها چـه جـوري نـیم سـاعت     ! ک مهد کودك با تمام پرسنل ش نمی تونه یه دقیقه از این بچه نگهداري کنهنیما ـ ی 
  سرشو گ
  رم کنه؟

  !ـ او اگه بخواي می تونی
  !نیما ـ بابا، آقاي پرهام، دخترش رو دست تو سپرده که مواظبش باشی، مادر زنش رو دیگه دست من نسپرده که 

  !ـ جون سیاوش
ببین چه جوري این یه مثقال گوشت تن منو می ده دست این خانم بـزرگ کـه   ! الهی به تیر غیب گرفتار بشه این سیاوشنیما ـ  

  !تا من سرشو گرم کردم برین ها! خیلی خب، راه بیفتین برین! ابش کنه ها
  »بعد برگشت طرف خانم بزرگ و گفت « 

  .»سرتو گرم کنم«ـ بیا خانم خوشگله که می خوان 
  »شر منو کم کنی؟«رگ ـ می خواي خانم بز

  !بزنم» حرف« می خوام باهات ! نیما ـ من غلط می کنم
  !ایشااله یه روز با همدیگه میریم ابعلی اونجا برف بازي خوبه! بزنی؟ برف کجا بود حاال؟» برف«خانم بزرگ ـ می خواي بهم 

  !اونجا جوون قدیم همینه دیگه! ا همدیگه میریم ابعلیایشااله یه روز ب! نیما ـ می خواي بهم برف بزنی؟ برف کجا بود حاال؟
  »بعد به ما اشاره کرد که بریم و خودش رفت طرف خانم بزرگ و گفت « 

یه دستگاهی آورده که از این ور پیرزن هفتاد ساله رو می        . یه دکتره س تازه اومده توي این محل       ! ـ نمی دونی خانم بزرگ جون     
  !ه ساله تحویل می گیرهده توش، از اون ور دختره چهارد

  !مطب ش کجاس؟..! خانم بزرگ ـ وا
  !این یکی رو کامل شنیدي؟...! نیما ـ اِ

  !مگه من کرم؟! خانم بزرگ ـ خب اره
  ». من و یلدا با خنده رفتیم طرف ماشین و سوار شدیم و یه دستی براي نیما تکون دادیم و حرکت کردیم« 

  !یلدا ـ چقدر نوار تو ماشین ت داري
  ز کی دوست داري برات بذارم؟ـ ا

  .یلدا ت به سلیقه خودت، یه کدوم رو انتخاب کن
  »یه خرده گوش کرد و گفت . براش یه نوار گذاشتم« 



  . دخترا خیلی دوستش دارن. بلیط ش خیلی گرونه اما می ارزه. ـ اونجا، کنسرت ش رو رفتم
  .ـ روسري ت از سرت افتاده یلدا 

  »رد و گفت خندید و روسریش رو درست ک« 
  ! کجا داریم می ریم! ـ هنوز بهش عادت نکردم

  !موزه ها که االن تعطیله. ـ خودمم نمی دونم
  .یلدا ـ بازم بود حوصله ش رو نداشتم
  ـ مگه نگفتی عاشق دیدن موزه اي؟

می شه و به این چیزهـاي  اونجا که هستیم، از بس سرگرمی و جاهاي شاد و تفریحی زیاده که آدم اشباع . یلدا ـ آره، اما نه اینجا 
اونجا انقدر کلوپ و دیسکو و جاهـاي تفریحـی زیـاده کـه     . فرهنگی و تاریخی م عالقه پیدا می کنه و بطرف شون کشیده می شه      

بـاور کـن اگـه بخـواي     ! ساده ترین وسیله ي سرگرمی همون تلویزیونه! گاهی روزهاي تعطیل آدم نمی دونه کدوم یکی شون بره    
راستی، شما اینجا وقت تون رو چه جوري   ! اونم چه برنامه هایی   ! تی یه بار چک کنی، دو ساعت طول می کشه         تمام کانال هاشو ح   

  پر می کنین؟
  .ـ خب، روزا که می ریم سر کار

  .وقت فراغت تون رو می گم! یلدا ت نه
  .ـ نمی دونم، یه جوري میگذرونیم دیگه

  »یلدا خندیدي و گفت « 
  ! ینـ حتما تلویزیون تماشا می کن

  .ـ نه، گاهی چرا
  یلداـ جدي می گی؟

  .ـ نه، من خیلی کم اتفاق می افته تلویزیون نگاه کنم
سریال هایی م که پخـش  ! هر وقت روشنش می کنم یا بحث و گفتگوئه یا مصاحبه. یلدا ـ من یه تلویزیون کوچیک تو اتاقم دارم 

  !اکثرا غمگینه. می کنه دوست ندارم
  .ـ خب اینجا اینطوریه دیگه

  .یلدا ـ یه دقیقه اینجا نگه دار
  ـ کجا؟

  .یلدا ـ  همین جا
  »کنار خیابون، روبروي یه مغازه واستادم و یلدا پیاده شد و گفت « 

  .ـ بیا پایین، می خوام برات یه هدیهبخرم
  !روسري ت بازم از سرتت افتاده! ـ هدیه چیه؟ صبر کن

  »، منم پیاده شدم و دنبالش رفتم همونطور که روسریش رو درست می کرد رفت طرف مغازه« 
  .بیا بریم تو. یلدا ـ می خوام برات یه ادکلن خوشبو بخرم



وقتـی برگـشتیم تـو    . دوتایی رفتیم تو و یلدا برام یه ادکلن خوشبو و گرون قیمت، به سلیقه ي خودش انتخـاب کـرد و خریـد            « 
  » قشنگ بود در آوردم و دادم بهش ماشین، از توي داشبورت، یه جعبه ي کادویی که توش یه انگشتر طالي

  !یلدا ـ این چیه؟
  .خیلی وقته برات خریدمش اما نمی تونستم بهت بدمش. ـ مال توئه

  »فقط نگاهم کردو بعد جعبه رو وا کرد و گفت « 
  سلیقه ي خودته؟! ـ واقعا قشنگه سیاوش

  .ـ آره
  .ديممنون که به فکرم بو! یلدا ـ پس اولین هدیه رو تو براي من خریدي

  . از همون موقع که تو بیمارستان دیدمت، دیگه حتی یه لحظه م نتونستم بهت فکر نکنم. ـ من همیشه بفکر توام
اما فعال بهت می ) آ.می خواست بوسش کنه ـ  ع ( یلدا ت اگه اینجا آمریکا، جواب این حرفت رو می تونستم جور دیگه اي بدم 

 قشنگت، هدیه ت، کمک هایی که به من کـردي و اینکـه باعـث شـدي مـن      حرفاي! ممنون بخاطر همه چی  ! گم مرسی سیاوش  
  .دوباره خودم رو پیدا کنم

  »کمی که رفتیم گفت . ماشین رو روشن کردم و راه افتادم« 
  ـ می شه یه جا نگه داري کمی قدم بزنیم؟

  »نگه داشتم و دوتایی پیاده شدیم و ماشین رو قفل کردم و شروع کردیم قدم زدن « 
  ـ اگه من نتونم اینجا بمونه چی؟ حاضري با من بیاي آمریکا؟یلدا 

  .ـ نمی دونم، شاید
  .یلدا ـ درست فکر کن بعد بگو

  .اینجا وطن منه. ـ آخه من ایران رو دوست دارم
ر تـو االن فکـ  ! دئر واقع این احساس فقط یـه عادتـه  ! وطن آدما اونجایی که زندگی می کنه و بهش آزادي و امنیت می دهیلدا ـ  

  !می کنی که من وطنم رو کجا می دونم؟ اینجا؟
  .ـ وطن و خاك تو اینجاس
  یلدا ـ من اینجا چی دارم؟

  !اینجا خونه  یتوئه! ـ خیلی چیزا
یلدا ـ تو خونه م باید بزور روسري سرم کنم؟ باید یه گوشه ي این خونه بشینم تا یکی دیگـه بـرام تکلیـف معـین کنـه؟ ببـین        

ببیـنن اینجـا هنـوز همـه     ! تماتم ساعتهاي زندگیم داره بیخودي میگذره و از بین می ره        ! ونم فنا می شم   سیاوش، من اگه اینجا بم    
مثال یه دختر مـی تونـه   ! دارن تو سرو مغز همدیگه می زنن که مثال یه دختر تنهایی می تونه بره خارج براي درس خوندن یا نه          

اون ! سر همدیگه داد می زنن که مثال پونصد سال پـیش پـا افتـاده دیگـه    همه نشستن و ! با فالن لباس بیاد از خونه بیرون یا نه        
اینجـا همـه دارن   ! وقت تو همین زمان که اینا سرشونو با این چیزا گرم می کنن، تو کشوراي خارجی، دقیقه اي یه اختراع می شه   

 حتی یک ثانیه ش رو هـم نمـی   براي زمان که! اینجا براي انسان و شخصیت ش ارزش قائل نیستن    ! وقت شون رو تلف می کنن     
اینجا یه عده به خودشون اجازه می دن که جاي هزاران نفر تصمیم بگیرن که چی براشـون               ! تونیم برگردونیم، ارزش قائل نیستن    



مثال اینجا یه هنرمند براي اینکه هنرش رو عرضه کنه، چند نر باید در موردش نظر بـدن تـا اجـازه ي اینکـارو        ! خوبه و چی بده   
  !کنه؟ اصال فکر نمی کنن که در واقع این مردم هستن که باید این نظر رو بدنپیدا 

  .ـ خب باالخره باید در همه جا یه نظارتی وجود داشته باشه دیگه
  .یلدا ـ بهترین نظارتف نظارت مردمه

  .ـ خب اونام شاید منظورشون همینه دیگه
تو چرا دیگه ایـن حـرف رو   ! باید یکی دیگه براشون تصمیم بگیره؟یلدا ا یعنی خود مردم نمی تونن در مورد چیزي نظر بدن که          

  !می زنی؟ اگه قراره نظارتی باشه، چرا رو چیزاي دیگه نیس؟
  ـ مثال چی؟

امثـال اونـم   ! می دونی اصال کارش چیه؟ بی سر و صدا داره هر کاري که دلش مـی خـواد مـی کنـه    ! یلدا ـ همین پدر خود من 
  !زیادن

  !د که ما انقدر پول دار نمی شدیمـ حتما یک کنترلی بو
  ـ ناراحتی که پولداري؟

درسته که وضع ما خویـه  ! گاهی وقتا که فکر می کنم که این پوال از چه راهی بدست اومده، ناراحت می شم              ! یلدا ت گاهی شاید   
 گرده کشورش ، میبینـه    نهایتا طوري می شه که وقتی آدئمی مثل من بر می          ! اما این وضع به قیمت ویرانی کشورم بوجود اومده        

می بینه که جلوي هر سفارت، مردم صف کشیدن   ! می بینه که چقدر مشکل براي مردم پیش اومده        ! که همه غمگین وافسرده ن    
تازه پدر من یه جزء خیلی کوچیـک از ایـن بانـد    ! و هزار تا توهین رو تحمل می کنن تا شاید ما بتونن ویزا بگیرن و از اینجا برن              

مـی دونـی از چـه راه؟      !  فامیل هامون کسانی رو داریم که از راه هاي خیلی هاي بد پولدار شدن، اونم چه پولـداري                  ما تو . بزرگه
  !دارویی که اگه به مریض نرسهف میمیره. یکی شون فقط تو کار داروئه

  »هیچی نگفتم که گفت « 
  ـ تو از این چیزا خبر نداري؟
  ـ دارم ولی چه می شه کرد؟

  ري که چقدر از مغزها دارن از ایران می زن؟یلدا ـ تو خبر دا
  »سرمو تکون دادم « 

یلدا ـ خبر داري که بعضی از این ایرانیا تو کشورهاي خارجی چه چیزهایی اختراع کردن؟ خبـر داري کـه چـه مغزهـایی اونجـا       
کنن؟ تو مـی دونـی کـه    هستن؟ خبرداري که پزشکاي ایرانی چه چیزهایی اونجا اختراع کردن و چقدر اونجا روشون حساب می          

بعضی از ایرانی ها با مغز اقتصادي شون چه خدمتی به همون آمرکیا کردن؟ شاید در ضد زیـادي از موفقیـت هاقتـصادي ایـن                    
هیچ فکر کردي که چرا اونا تو همـین ایـران نمونـدن و نبـوغ و خالقیـت شـونو در       ! آمریکایی ها مدیون سرمایه داراي ایرانه یه 

  شتن؟اختیار کشورشون نذا
  .ـ خب االن داره در این مورد صحبت می شه

  .یلدا ـ صحبت تنها که کافی نیس
  /ـ خب باید کم کم وضع درست بشه

  .شاید زمانی برسه که دیگه نشه چیزي رو جبران کرد! یلدا ـ تو چه مدت؟



  ...ـ خب اونام باید اینجا می دوندن و به خاك شون وفادار 
نه یه اقتصاددانف نه یه سـرمایه دار، نـه یـه هنرمنـد، نـه یـه دانـشمند و نـه         ! تونه کار بکنهیلدا ـ آدم با ترس و لرز که نمی  

. هیچکدوم از اینجور ادما نمی تونه بدون داشتن امکانات و امنیت فکري و فیزیکی از استعدادي که خدا بهش داده اسـتفاده کنـه            
! احتیاج به جمایـت داره ! انات، احتیاج به یه ذهن بی دغدغه داره      یه ادم براي پیشرفتف عالوه بر امک      . تازه تنها مسئله اینام نیس    

  !تو خودت می دونی من دارم چی میگم! اینجا همه براي همدیگه دیوار شدن
ولی داره همه چـی کـم کـم    . همه ش ریشه در گذشته داره. ـ آره، من می فهمم تو چی می گی اما اینا همه احتیاج به زمان داره     

  .درست می شه
ـ   قبول دارم که خیلی چیزا درست شئده اما تا بخواد بقیه چیزا درست بشه، عمر و جوونی یه منو تو که دیگه قابل برگـشت  یلدا 

  .هر وقت درست شد بر می گردیم. پس بهتره که تا وضع درست بشه، ما امکانات رفتن رو داریمف بریم. نیس، هدر می شه
اینجا و بدبختی بکـشن و اینجـا رو درسـت کـنن و بعـدش ماهـا کـه پولـداریم             ـ که کسانی که امکانات رفتن رو ندارن، بمونن          

من دلم می خواد همین جا بمونم و تا اونجایی که می تـونم  . به نظرت این درسته؟ نه !! برگردیم و از دست رنج اونا استفاده کنیم       
  رست تر باشه؟فکر نمی کنی که این د! به درست شدنش کمک کنم حاال اگه شده اندازه ي یه سر سوزن

  .یلدا ـ نمی دونم
اینو گفت و رفت تکیه ش رو داد به دیوار و از توك یف ش یه بسته سیگار در آورد و یکی ش رو روشن کردو یـه پـک زد و       « 

  «داد به من 
  ـ این چیه؟

  .یلدا ـ سیگار
  !ـ ولی یه بویی می ده

  !یلدا ـ یه خرده از سیگار قوي تره
  »د و گفت فقط بهش نگاه کردم که خندی« 

  ـ ماري جوانا تا حاال نکشیدي؟
  !در ضمن، خوشمم نمی آد که تو ام بکشی! من از این چیزا نمی کشم! ـ اینه اون ازادي و امکانات که می گفتی تو خارج هس؟

  .یلدا ـ من خوشم نمی اد کسی بهم بگه چیکار بکنم و چیکار نکنم
  !ـ آخه این چه کاري یه که تو می کنی؟

  !واي جدا بگی که تو تا حاال از این چیزا نکشیدي؟یلدا ـ می خ
  !ـ معلومه که نه

  !یلدا ـ چه پسر سالمی
  »منم دنبالش راه افتادم . اینو گفت و شروع کرد به قدم زدن و اون سیگار رو کشیدن« 

  !خواهش می کنم که بندازش دور! ـ یلدا
  !بندازمش دور؟! یلدا ـ با بدبختی از گمرك ردش کردم

  !ه یه دفعه یکی از بغل مون رد بشه و بوي اینو بفهمه چی؟ـ آخه اگ



اگـه بـه   ! اصال به کسی چه مربوطه که من می خوام چی بکـشم؟ ! اینجا همه به کار همدیگه کار دارن! یلدا ـ همینو می گم دیگه 
  !ربوطه؟اما من وقتی می خوام به ماري جوانا بکشم به کسی چه م! کسی لطمه زدم یا مزاحم کسی شدم، یه حرفی

  واقعا آزادي رو تو این چیزا می بینی؟! ـ اینم از اون حرفاس ها
  !تو این چیزا و خیلی چیزاي دیگه! یلدا ـ آره

  .ـ من نارحتم که داري اینکارو می کنی
  .یلدا ـ می تونی بري

  .ـ باشه، می رم
  »شش ولش کردم و یکی دو قدم ازش دور شدم اما دلم طاقت نیاورد و دوباره برگشتم پی« 

  یلدا ـ پس چرا نرفتی؟
  !اینم یکی از همون آزدي هاس که شما بهش اعتقاد داري. ـ دلم می خواد اینجا یاشم

اولـش آروم  ! منم هیچی بهش نگفتم که کم کم دیدم شروع به خندیدن . دیگه هیچی نگفت و شروع کرد سیگارش رو کشیدن        « 
موبایلم رو در آوردم و زنگ زدم بـه نیمـا   ! هول شده بودم! طرفا نبودخدا رحم کرد که کسی اون ! می خندید و بعدش بلند بلند    

«  
  !نیما! ـ الو

از وقتی شماها رفتیتن، یه ساعت تموم، این زن منـو دور کوچـه هـا گردونـد     ! بیچاره م کردي تو! نیما ـ الو به جونت بگیره پسر  
  ..دستگاهی داره الل شه این زبونم که گفتم یه دکتره هس که یه ! دنبال مطب اون دکتره

  !گوش کن نیما ببین جی می گم...! ـ اِه 
  ! حتما یه اعتم باید عمه خانمو نگهداري کنم1نیما ـ چی میگی؟

  ...!اِه! ـ گوش کن
  !نیما ـ چرا داد می زنی؟

  !همه ش می خنده! ـ یلدا به خنده افتاده
  !می خنده، تو ناراحتی؟حاال یکی تو این مملکت بهش خوش می گذره و داره ! نیما ـ خب چه بهتر

  !بگو چیکار کنم من االن؟! ـ لوس نشو نیما، جدي دارم می گم
  ...می گن ! اصال دوتایی با هم بخندین که ایشااله دنیا بهتون بخنده! نیما ـ خب توام بخند

  !!ـ نیما 
  نیما ـ بابا چرا داد می زنی؟

  !ـ ماري جوانا کشیده و هی داره می خنده
  حاال از کجا گیر آورده؟ مرغوب هس یا نه؟! نآفری! نیما ـ آهان

  !بگو چیکار کنم! حاال که وقت شوخی نیس! ـ گم شو نیما
از بـس  ! یعنی در حقیقت باطلش کـردن ! نیما ـ عرضم به حضورت که بنده پروانه ي ترك اعتیادم رو خیلی وقته از دست دادم 

  ...و که این معتادین محرتم رو ترك داد، خود افتادم تو کار عمل 
  !!ـ نیما



فقط یـادت باشـه مـدرك و    ! ورش دار بیارش اینجا دیگه! ترك اعتیاد که از راه دور نمی شه! نیما ـ بابا پرده ي گوشم پاره شد 
  !جنس رو گم و گور نکنی که کلی قیمت شه

 یه خرده خندید و انگـار  تو ماشینم. تلفن رو قطع کردم و هر جوري بود یلدا رو بردم طرف ماشن و سوارش کردم و راه افتادم          « 
گذاشـتم  . منم هیچی نگفتم! کم کم اثر ماري جوانا از بین رفت، طوریکه وسط راه حالش طبیعی شد و شروع کرد به گریه کردن                   

تـا سـرش رو کـرد تـو     . در رو وا گذاشته بود و با ماشین رفـتم تـو     . چند دقیه بعد رسیدیم دم خونه ي نیما         . تا کمی آروم بشه   
  »که یلدا داره گریه می کنه، به من گفت ماشین و دید 

خوب شد دارو تجـویز نکـردم وگرنـه    ! ـ پسر چرا این اطالعات غلط رو به پزشک می دي؟ اینکه جاي خنده داره گریه می کنه                
  !مریض و معتاد محترم االن سنکپ کرده بود

  .برو یه چیزي بیار بدم بهش بخوره حالش بهتر بشه! ـ گم شو
  !م نرفته مابقی مدرك جرم رو بده به منکه بعدا روش مطالعه کنم، بعدنیما ـ اول تا یاد

  »رفت از تو خونه یه لیوان آب آورد و داد دست یلدا و گفت « 
  ـ یلدا خانم به هوشی؟

  »یلدا همونجور که سرش پایین بود اشاره کرد « 
  1خش می کنن؟دیگه تو مزه هام دواجاتپ! نیما ـ شما رفته بودین دنبال آثار هنري یا عملی

  .ـ سربسرش نذاز نیما
بابا هر جنـسی  ! آخه این کارا چیه می کنین شما. نیما ـ فعال بلند شین بیاین تو بالکن رو این راحتی ها بشینین تا حاتون بهتر بشه 

خـشک  جنسی که در مناطق حاره بکار بـرده مـی شـه، در منـاطق     ! به شرایط جغرافیایی و منطقه اي و آب و هوایی بستگی داره  
  !کارایی نداره که نداره

  »همینطوري که من و یلدا داشتیم از پله هاي ایوون باال می رفتیم، اونم داشت حرف می زد « 
اونم باید توسط خود افغانی بدسـتت برسـه کـه از اصـالت جـنس      ! نیما ـ اینجا و در این شرایط اقلیمی، جنس فقط جنس افغان 

  !مطمئن باشی
  !ـ بس می کنی نیما یا نه

مگه نـشنیدي همـه مـی گـن پیـشگیري      ! بذار به حرفه مون برسیم دیگه! نیما ـ بابا مگه تو ایشون رو نیاوردي پیش متخصص؟ 
بده من اون مـدرك جـرم رو مـی خـوام ضـمیمه پرونـده ي         ! جنس اگه خوب بود که عوارض جانبی نداشت       ! مقدم بر درمانه؟  

  !پزشکی کنم
  !یه غلطی بکن دیگه! جا که یه کاري براش بکنی و تو همه ش لوس بازي در می آوريمن اینو آوردم این! بس کن دیگه...! ـ اِ
  »نیما یه نگاهی به من کرد و بعد گفت « 

  !برو کنار ببینم! ـ باشه، اما وسطش، تو کار طبابت من دخالت نکنی ها
  »بعد اومد رو یه مبل، کنار یلدا نشست و مثل معتاد ها بهش گفت « 

  !ه باشی، دمت گرمـ شالم باوفا، ژند
  !می برمش یه دکتیر، جایی! اصال الزم نکرده تو کاري بکنی! ـ برو گم شو

  !با معتاد باید مثل خودش حرف زد تا احساس امنیت کنه! نیما ـ بابا این کار جزء اصلی طبابتهع



  »منم خنده م گرفت ! اینو گفت، یلدا زد زیر خنده« 
  !معتاد رفت تو تركدرمان اثر کرد ! نیما ـ دیدي حاال اقا

  !ـ واقعا که خیلی بی مزه اي نیما
  .بعد اصولی تر وارد بحث می شم! بذار بگم این زینت خانم، دو تا چایی پررنگ بریزه که االن مریض سخت هوس کرده« نیما ـ

  »صدا کرد که زینت خانم چند تا چایی برامون بیاره و بعدش گفت « 
  ...شما که ماشااله ! این کارا، کار ادماي بی پدر مادره! س یلدا خانم؟ از شما واقعا بعیدهـ خب اال از شوخی گذشته، چه جوري ها

  »یلدا یه مرتبه با حالت عصبی گفت « 
  !منم مثل یه آدم بی پدر و مادر بار اومدم! نه! ـ فکر می کنین که مثال من پدر و مادر داشتم؟

فقط در مـورد نـوع جـنس و    ! شما می تونین به کارتون ادامه بدین! نمی بینمنیما ـ خب، اگه اینطوریه، من دیگه اشکالی در کار  
  انشااله که بزودي شما رو در شور اباد زیارت می کنیم! طرز مصرف و مکان امن، بهتره کمی بیشتر دقت کنین

  !ـ می شه کمتر چرت و پرت بگی نیما؟
  !شرایطه که نمی شه جلو پیشرفت ش رو گرفتنیما ـ باباب تو آخه به کار دختر مردم چیکار داري؟ طرف واجد 

  !ـ گم شو
  »برگشتم طرف یلدا و بهش گفتم « 

حاال یه وقتی آمریکا بودیو یه همچین کارایی می کردي، تامـا حـاال کـه              ! ـ آخه تو چته؟ چی تو زندگی کم داري؟ بخدات حیفه          
خواهش ازت می کنم که اون .  همه م دوستت دارناالن تو وطن خودتی و دور و ورت یه عده آدم هستن که          ! دیگه اونجا نیستی  

  .اینجا یه دنیاي دیگه س یلدا جون. کارایی که اونجا می کردي فراموش کن. خاطرات رو فراموش کن
خود نیما انگار فهمید که به هواي چایی آوردنـف گذاشـت رفـت     . اومدم یه چیزاي دیگه بهش بگم که از نیما خجالت کشیدم          « 

  «ا شدیم بهش گفتم تو خونه، وقتی تنه
بخدا وقتی با هم ازدواج کردیم، همه چیـز بـرات درسـت مـی     . حاضرم برات هر کاري بکنم. ـ ببین یلدا، من واقعا دوستت دارم    

بچه دار می شیم، بچه . با هم یه زندگی گرم و شیرین رو شروع می کنیم        . دیگه اون دوران بد و خاطرات تلخ از یادت می ره          .شه
  !می دونی چقدر ارزش داره؟. یم و بهش افتخار می کنیممونو بزرگ می کن

  »سرش رو بلند کردو تو چشمام نگاه کرد و گفت « 
کمـی  . آمریکا که بودم، وقتی تنهایی زیاد بهم فشار مکـی اورد بـه ایـن چیـزا پنـاه مـی آوردم                 ! ـ خودمم از این کار لذتی نبردم      

  .بودولی امروز اصال اینکار برام جالب ن. تسکینم می داد
  »یه لحظه مکث کرد و بعد گفت « 

  ـ سیاوش، خیلی دوستم داري؟
  .ـ آره ، خیلی

  .یلدا ـ اگه اون لحظه که بهت گفتم برو، می رفتی، دیگه، دوستت نداشتم
  .ـ ولی من نمی رفتم

  .ممنون که ول م نکردي. یلدا ـ سیاوش خیلی دوستت دارم
  .ـ هیچوقت ول ت نمی کنم



حاال دیکه بجاي کشیدن این چیزا مـی  .) آ.قابل توجه دختر خانما ـ ع  (. عشق یه پسر ایرانی رو می فهممحاال دارم کم کمیلدا ـ  
  .دیگه تکرار نمی شه. بخاطر کار احمقانه امروزم ازت معذرت می خوام. این خیلی مهمه برام. تونم یه عشق تو پناه ببرم

  »اونم بهم بخندید و گفت . بهش خندیدم« 
ایـنم قابـل   . ( که یه دخترم گاهی دلش می خواد که ضعیف باشه تا پسري که دوستش داره ازش حمایت کنـه      ـ حاال می فهمم     

توجه دختر خانما باشه، که راه می رن و می گن حقوق ما زیر پاي مردا له شده و انقدر گفتن و کار خودشون رو پیش بـردن کـه        
ــ  ... داسـتانو بخـونین    ...صلوات بفرسـتین  ... استغفراله ...  چی زنین االن مردا باید بگن حقوق ما چی شد؟ حاال فهمیدین که برا           

  !سیاوش، دلم می خواد بازم ازم حمایت کنی، همیشه) آ.ع
مونده بودم که عکس العملـم بایـد   ! احساس کردم که چیکار می خواد بکنه! اروم بلند شد و اومد طرفم     .دوباره بهش خندیدیم    « 

  » چند تا سرفه کرد و با یه سینی چایی اومد تو بالکن و گفت چی باشه که تو همین وقت نیما
  ـ ببخشین، سر خر نمی خواین؟ یعنی چایی نمی خواین؟

  ». من و یلدا خندیدیم و یکی یه فنجون چایی از تو سینی ورداشتیم و شوع کردیم به خوردن« 
واسـه  ! رو آنی خاموش می کنـه » اتیش«ینکه داغه اما یعنی وامونده مثل ابی که رو اتیش بریزي با ا. نیما ـ چایی ش خیلی خوبه 

البته باید همیـشه پیـشاپیش جلـوي اتـیش     ! اصال این زینت خانم این چایی رو دم کرده مخصوص اطفاي حریف     ! خوبه» پنبه م «
ف سوزي رو گرفت و آتیش و پنبه ي رو بغل هم نگه نداشت و لی چنانچه به طور اتفاقی این آتیش پدر سگ کـشیده شـد طـر     

از این ور سینی چایی بی موقع رو نیـاورده،  ! این پنبه ي لطیف و معصوم، بالفاصله باید یه استکان چایی بی موقع روش خالی کرد       
  !!از اون ور احساسات اتشین تبدیل می شه به یه لبخند سادهو دو سه تا فحش زیر لبی به آدمی که ي موقع چایی آورده

  !ـ چی داري می گی؟
  !ر فواید چایی صحبت می کردمد! نیما ـ هیچی

  می شه بري یه چیزي بخري و بیاي؟. یلدا ـ سیاوش من خیلی گرسنه م شده
  .دو دقیقه اي حاضر می شه! االن می گم زینت خانم جوجه کباب براتون بزاره! نیما ـ چرا بره چیزي بخره؟

  .ف کنه، ازش ممنون می شماگه سیاوش لط. یلدا ا اگه اجازه بدین نیما خان، خیلی دلم پیتزا می خواد
  »نیما یه لحظه اي یه نگاهی به یلدا کرد و بعد گفت « 

سیاوش جـون، جلـدي بپـر    . ـ البته جوجه کبابم فعال حاضر نیس و تا زینت خانم بخواد آماده ش کنه، دو ساعتی طول می کشه           
  .سر کوچه و چند تا پیتزا بگیر و بیار

  !ـ خب زنگ می زنیم االن برامون بیارن
  !یما ـ آخه شماره ش رو نداریم کهن

  !ـ تو که شماره ش رو از حفظی
  .بپر برو بگیر و بیا! نیما ـ ذهن من فقط یه سري شماره تلفن خاص رو قبول می کنه

  !ـ تو دفترچه تلنف ت شمارهش هس
  !نیما ـ نیس

  !ـ خودم دیدم
  .نیما ـ اگه دفترچه تلفن منه که من می گم شماره توش نیس



  ـ یعنی چی؟
  »اومد جلولمو و بازوم رو گرفت و برد طرفله و آروم گفت « 

در ضـمن  . سه تا واسه خودمون یکی م واسه زینـت خـانم  . ـ برو از همون پیتزا فروشی که پیتزاهاش خوبه، چهار تا مخلوط بگیر            
  !بدو ببینم! بگو رو یکی ش یه خرده نخود سیاه م بریزه که خوش مزه بشه

  !ـ چی؟
  » می داد آروم بهم گفت همونجور که هولم« 

  !برو تا بعدا بهت بگم! ـ چی درد به گور پدر من و تو با هم
یه نگاه به یدا کردم که سرش رو انداخته بـود       ! با اینکه برام خیلی عجیب بود اما نمی دونستم که نیما بیخودي چیزي نمی گه              « 

  .ف پیتزا فروشیپایین و بعدش راه افتادم طرف در حیاط و سوار ماشین شدم و رفتم طر
  »دیدم یلدا نیس و نیما رو یه مبل راحتی نشسته و داره منو نگاه می کنه . وقتنی رفتم تو خونه. تقریبا سه ربع بعد برگشتم

  ـ یلدا کو؟
  .نیما ت دیر کردي، گشنه ش بود، رفت خونه شون یه چیزي بخوره

  !ـ یعنی چی؟
  !ه به عشق و این حرفانیما ت یعنی ادم گشنه، دین و ایمون نداره، چه برس

  !اصال نمی فهمم! مضوع چیه؟! ـ اینا چیه می گی؟
  !نیما ـ می گن گشنگی نکشیدي که عشق و عاشقی از یادت بره، تنگت نگرفته که هردوش از یادت بره

  !ـ خودتو لوس نکن بگو ببینم چی شده
  .نیما ـ یه پیتزا بده به زینت خانم تا بعدا بهت بگم

  »برد تو خونه واسه زینت خانم و وقتی برگشت دو تا سیگار دستش بود و یکی ش رو گرفت طرف من یه پیتزا ورداشت « 
  .ـ من نمی کشم

کسی که می خواد با دختري ازدواج کنه که حشیش می کشه، حداقل خودش بایـد بلـد باشـه    ! نیمات ـ غلط می کنی نمی کشی 
  که دو تا پک به سیگار بزنه یا نه؟

  ! چی شدهـ لوس نشو بگو ببینم
  »سیگار رو گذاشت رو میز و گفت « 

  .ـ بشین تا برات بگم
  »یه خرده منو نگاه کرد و بعد گفت . نشستم« 

  !انگار قراره تو با کفن بري خونه ي بخت با لباس عروسی بر گردي! ـ خدا منو بکشه واسه اون بخت قفل شده ي تو
  ! ترو خدا بدون شوخی بهم بگو1ـ چی شده نیما؟

هر چی م . یعنی یه موضع هس که نارحتش کرده. چیز مهمی نیس اما این دخترك، طفل معصوم ناراحته! ول ولت ندارهنیما ـ ه 
از من خواسته باهات حرف بزنم، واسه، همینم فرستادن دنبال پیتزا          . من بهش گفتم که سیاوش تو این مایه ها نیست قبول نکرد           

  !مخلوط با نخود سیا
  !رده؟ـ باز عمع ختنم مخالفت ک



  .نیما ـ نه
  !ـ مامانش چیزي گفته؟

  .نیما ـ خیر
  ـ اقاي پرهام حرفی زده؟

  !نیما ـ خبر
  ـ خودش از چیزي ناراحته؟

  !شانزده سوال دیگه باقی ست! چهار سوال. نیما ـبله
  !بگو چی شده پس! خفه شی نیما...! ـ اِه

  ! میگذره زود سوال کن که وقتت داره1نیما ـ یه راهنمایی سر سوال دهم داري
  ...ـ بخدا با همین پیتزا می زنم تو سرت که صداي 

  نیما ـ دست بزن پیدا کردي واسه من،آره؟
  !نصفه جون شدم بخدا! ـ جون من بگو نیما چی شده

  1نیما ـ آخه چه جوري برات بگم که ناراحت نشی سیاجون؟
  !ـ پس چیز مهمی یه

  »از جام بلند شدم و گفتم « 
  !می رم از خودش می پرسمـ الزم نکرده تو بگی، 

  »تا اومدم حرکت کنم که دستمو گرفت و نشوند و گفت « 
  !اگه یلدا می خواست خودش بهت بگه که تا حاال گفته بود. ـ بشین خودم بهت می گم

  »نشستم دوباره که نیما بعد از یه خرده فکر کردن گفت ! دیدم راست می گه« 
خـودمم نمـی   ! عنـی اصـال نـیس   ! یعنی گم شده!  خب یه مسئله اي این وسط پیدا شدهاما! ـ نه اینکه فکر کنی چیز مهمی یه ها        

  !دونم چی دارم می گم
  .بگو راحتم کن! پس حتما مسئله خیلی مهمی یه! تو هر وقت اینطوري می شی، یعنی ناراحتی. ـ من ترو میشناسم نیما

د داره، یعنی تو وسایلی که قراره با خودش بیاره، کم و کسري بابا یلدا یه خرده از نظر جهیزیه کمبو! نیما ـ چه جوري بگم آخه؟  
  !هس، همین

  !ـ همین؟
  !نیما ـ اره

  !ـ اینکه اصال مهم نیس
یعنی باالخره آدمه دیگه، یه وقتـایی  . گفتم سیاوش پسر روشن یه، یه فکر نکنم اهل این حرفا باشه. نیما ـ منم همینو بهش گفتم 

  !یه چیزایی نداره
  !تو که منو می شناسی!  من چشمم دنبال یه سوزنش باشهـ بجون تو اگه
  .منم همینا رو بهش گفتم! نیما ـ آره بابا

  !همین! ـ اصال من فقط خودشو می خوام و یه چمدون لباسش



  .منم همینارو بهش گفتم! نیما ـ الحمداله که شماها خونوادگی چشم و دلتون سیره
  !ـ تازه اون جمدونم الزم ندارم بجون تو

  !ما ـ نه دیگه بابا، اینطوري هام نیسنی
  !ـ پس چی؟

مثال یخچال و فریـزر خـارجی داره، جـارو برقـی و لباسـشویی و فـرش ومبـل و        ! نیما ـ بابا طرف خیلی چیزا رو هم داره بیچاره 
  !تازه انگار بهش یه خونه شیش دونگ م می دن! تختخواب و گاز خارجی و ظرف وظروف خالصه همه اینارو داره

  ! اینکه همه چی داره1 دیگه چی نداره؟ـ پس
نیما ـ عرض کنم به خدمتت که آره، همه اینارو داره اما فقط اون چیزي که معموال همه تو خونه هاشون آویزان می کنن پـشت   

  !حاال دیگه خودت می دونی! پنجره ها رو نداره
  » خودش رو ول داد رو مبل اینو گفت و یه دونه از سیگارا رو ورداشت و روشن کرد و چشماشو بست و« 

  ...!همه پست پنجره چی ! ـ یعنی چی؟
! سرمو گـرفتم تـو دسـتام   ! همه چیز شروع کرد دور سرم چرخیدن!! به تنها چیزي که فکر نمی کردم این بود       ! یه آن و ا دادم    « 

 طـرف در حیـاط و در رو وا   بلند شدم و دوئیـدم ! نمی دونستم باید چیکار کنم! سرم داشت می ترکید! شقیقه هام تیر می کشید   
اونقد تند می دوئیم که از کوچه ها مثل برق رد مـی        ! نمی دوم کجت می رفتم اما می فتم       ! بازم دوئیدم ! کردم و رفتم تو خیابون    

 داشـتم خفـه مـی    1دلم می خواست اونقدر بدوئم که همه ي فکراي تو کله م ازم جا بمونن اما دیگه برام نفس نمونده بود          ! شدم
بلند بلنـد گریـه   ! دیگه برام فرق نداشت که کسی اونجاهاه باشه یا نه! رو یه جدولف کنار خیابون نشستم و زدم زیر گریه! شدم  

  »کردم که نیما از پشت سر بهم گفت 
  !آدم که نباید انقدر کم جنبه باشه! خودتو نیگه دار! ـ یاوش

. دودش رو که دادم تو، انگار بغض م رو هم با خودش برد تو         . مگرفتم و کشید  . بعد اومد جلو و یه سیگار روشن کردو داد بهم         « 
  »چند دقیقه بعد نیما گفت 

  ـ آروم شدي؟
  .ـ یه سیگار دیگه بهم بده

  »یکی دیگه روشن کرد و داد بهم و گفت « 
  ـ حاال می خواي چیکار کنی؟ 

  .ـ نمی دونم
  !نیما ـ الخره چی؟ باید یه تصمیمی بگیري دیگه

  ! نیماـ برام خیلی سخته
  .نیما ـ می دونم

  !ـ تو نمی دونی چون سر خودت نیومده
  !نیما ـ مگه فرقی م می کنه؟ درد تو درد مه

  !ـ لعنت به اون پدر و مادر که این بال رو سر این دختر آوردن
  »شاید نیم ساعت دیگهم راه رفتیم که گفتم . هیچی نمی گفتیم. بلند شدم و راه افتادمو نیام کنارم می اومد« 



  .ـ می خوام برم
  نیما ـ کجا؟

  .ـ نمی دونم، اما دلم می خواد از اینجا برم
  .نیما ـ دوست داري بري؛ برو اما این راهش نیس

  پس چی راه شه؟« ـ
  .همین امشب. نیما ـ باید تصمیم بگیري

  ـ اینم یلدا بهت گفته؟
فکراتـو  . دي و بخـواي بـري دنبـالش، درسـت نـیس     می گم اگه می خواي بري و چند رو بعد برگر. نیما ـ نه، اینو خودم می گم 

  .همین امشب بکن
  1ـآخه چه جوري می تونم یه هچین چیزي رو قبول کنم؟

  !نیمات ـ قبول نکن، بهش فکر نکن
  »نگاهش کردم« 

  !نیما ـ اصال فکر کن که امشی من بهت هیچی نگفتم
  ـ پس چرا گفتی؟

  .خود یلدام همینو می خواست. نیما ـ باید می دونستی
  ـ چیکار باید بکنم نیما؟

  !نیما ـ اگه وقاعا دوستش داریف به این قضیه یه جوري دیگه نگاه بکن
  ـ چه جوري؟

  »دئو تایی سیگار در آورد و روشن کرد و یکی شو داد به من و گفت « 
 اصـال ایـن چیـزا و ایـن     تو سن پایین بردنش جایی که. ـ یه دختر بچه رو بزور بردن آمریکا که مثال تو زمان جنگ ایران نباشه        

  و.حرفا اون جا معنی نداره
  !ـ اینجا که معنی داري

  .هر چی بوده اونجا بود وامونده! نیما ـ اونم اینجا که کاري نکرده
   ...رانی باید هر جایی که باشهیایه دختر ! ـ چه رقی داره؟

اونم تا قبل از اینکـه  . این دفعه م بزور آوردنش ایران. هیلدا رفته بوده که اونجا بمونه و دیگه م برنگرد! نیما ـ شعار بیخودي نده 
اما وقتی تو رو می بینه و ازش خواستگاري می کنی، عاشقت می شـه   . تو رو ببینه و باهات آشنا بشه، می خواست برگرده آمریکا          

  ! و آمریکایی باشهمی خواسته اونجا باشه! اون اصال خیال برگشتن به ایران رو نداشته. و از برگشتن صرف نظر می کنه
  .ـ اینا گکه گفتی، هیچکدوم نمی تونه کار بدش رو توجیه کنه

  .نیما ـ آره، ولی کار و عمل هر کسی رو باید دز مان و شرایط خودش قضاوت کرد
  ـ یعنی چی؟

اد و هر کـی  نیما ـ یعنی اینکه مثال حاال که حکومت افغانستان عوض شده و طالبان شکست خورده، حکومت بعدیش که نباید بی 
یـا  ! پس همه مجبور بودن ریش بـذارن ! اونجا یه موقع اگه کسی ریش نداشت شالق می خورد         ! ریش گذاشته بوده مجازات کنه    



حکومت بعدي که اومده و مثال کشف حجـاب      ! مثال اون موقع تمنام زن هاشون از سر تا پا پیچیده شدن تو یه چیزي مثل گونی                
  !ازات کنه که چرا زمان طالبان حجاب داشتینکرده که نباید تمام زن ها رو مج

  ـ چه ربطی داره؟
می گه، خـواهی نـشوي رسـوا، همرنـگ     ! نیما ـ ربطش اینه که یلدا در جایی زندگی کرده که این مسائل دیگه اصال مطرح نیس 

  !جماعت شو
  !خت می شی؟یعنی اگه تو رفتی تو یه شهر خارجی که همه لخت بودن، تواوم ل! ـ چه حرفی یه تو می زنی؟

حساب کن تو یه شهر که همه لخت ن، مثال من یکی با کـت  ! یا نمی رم یا اگه رفتم مثل خود اونا می شم! نیما ـ خب آره دیگه 
خونـواده و پـدر   . بعدشم، اونجاها هزار تا تله و دام جلو پاي این دخترا گذاشتن! همه مسخره م می کنن! و شلوار راه بیفتم تو شهر 

  !دیگه چه توقعی داري؟. نبوده راهنمایی کنهو مادري هم که 
  .بی خودي کارش رو توجیه نکن! ـ اینا هیچکدوم دلیل نمی شه که یه دختر ایرانی اینکارو بکنه

منم اندازه ي تو از این مسئله عصبانی و ناراحتم و وقتـی در  . بر عکس بسیار کار بدي کرده    ! نیما ت من نگفتم کارش خوب بوده      
اگـه  . یعنی فرهنگ ما اینه، اما می خوام بگم حاال که اینطوري شده، کاري م نمی شـه کـرد              . م زجر می کشم   موردش فکر می کن   

حاال تو دلت راضی مـی شـه؟ خودشـم    . توام االن ولش کنی، یلدا دوباره برمی گرده و می ره همونجا که یه همچین فرهنگی داره     
یـه بـار گـول    ! کارش که این نبوده. تی هنوز سنی نداشته براش پیش اومده تازه این اتفاقی بوده که وق     . که از این مسئله پشیمونه    

  !خورده
  .باید فکر کنم! ـ نمی دونم، نمی دونم

  .یادت نره چی بهت گفتمن. نیما ـ فکر کن اما به هیچکس چیزي نگو
  1چرا یلدا؟! ـ اصال چرا باید اینطوري بشه؟

همین  جام برو ببین که چقدر دختراي بـدبخت فریـب مـی خـورن و از خونـه      نیما ـ بابا این که تو خارج بوده و اینطوري شده،  
همین شیوا مگه نیس؟ مگه دوستش نیس؟ اینا که دیگه تو مملکت خودمون به ایـن  ! فراري می شن و هزار تا بال سرشون می اد 

  !کثافت و لجن کشیده شدن
  ـ همه که اینطوري نیستنً

خود تو رو هم اگه بریم آزمایش بدیم شاید یه دفعه گندش در اومد و معلوم شد کـه  همین ! نیما ـ خب نه اما خیلی هام هستن  
...  

  .ـ گم شو حوصله ندارم
تو این دختر چیـزاي خیلـی   ! سعی کن چیزاي بد رو نبینی! بعدش باید مرد باشی و دلت دریا باشه. نیما ـ حاال برگرد بریم خونه 

اگه واقعـا دوسـتش   !یگرده و این بار شاید خیلی بالها دیگه اونجا سرش بیاداگه ولش کنی، برم. خوب هس که یه بدي م کنارشه   
راه بیفت بریم که اونایی بـزرگ بـودن کـه از خیلـی     ! داري، باید دلت بزرگ باشه و خیلی چیزا رو تو خودش جا بده و دفن کنه         

  .چیزا گذشتن
  .ـ می رم خونه مون
  .ممی شینیم و با هم حرف می زنی. نیما ـ بیا خونه ما

  .باید فکر کنم. ـ نه، می خوام تنها باشم



  ». دو تایی راه افتادیم طرف خونه ي نیما اینا که ماشینم رو وردارم« 
  .نیما ـ ببین سیاوش، هر کشوري قوانین خودش رو داره و ه مردمی م فرهنگ خودشونو

  !ـ خب
ق افتاده که در واقع یلدا مثل یه دختر خارجی بـوده و بـا   نیما ـ می خوام بگم وقتی داري فکر می کنی، یادت باشه زمانی این اتفا 

  !براي همینم مثل دختراي اونجا شده. یه دختر بوده که از بچه گی بردنش خارج و اصال خیال برگشتنم نداشته! فرهنگ خارجی
  مگه می شه؟! ـ یعنی همه ي دختراي اینطوري ن؟

  !دم چیز ندیدم اما هر کی رفته اونجا و برگشته، اینجوري نقل می کنهنیما ـ دروغ چرا بگم، منکه اونجا نبودم و با چشم خو
  !ـ منکه یه همچین چیزي رو قبول ندارم

نیما ـ حاال اگه احیانا می خواي مطمئن بشی، یه چند وقت صبر کن و دست نگه دار تا من یه سفر خودم برم اونجا و پرس و جو  
  !نی، من برم دنبال بلیت و ویزاحاال اگه صبر می ک! کنم و خبرش رو برات بیارم

  .ـ گم شو حوصله ندارم
خیلـی ناراحـت و   . نیما ـ می گم آ، موقعی که داشت خیلی سربسته این جریان رو براي من می گفت، همـه ش گریـه مـی کـرد     

  .پشیمون بود
  .ـ بایدم باشه

  ... میشناختم که من یه نفري رو. بلند نظر باش. فقط همینو بهت می گم! نیما ـ گذشت داشته باش پسر
اونجا که رسیدیم ازش خداافظی کردم و سـوار ماشـین شـدم و رفـتم     . شروع کرد نصیحت کردن و تا دم خونه برام حرف زد       « 

  !نفسم داشت بند می اومد. لباسامو در اوردم و رفتم زیر دوش آب سرد. خونه
در اوردم و برگشتم تو اتاقم که نیما زنگ زد و حـالم      اومدم بیرون و لباس پوشیدم و رفتم سر یخچال و یه بسته سیگار از توش                

بازم اصرار کرد که یا من برم پیش اون و یا اون بیاد پیش من که هبش گفـتم مـی خـوام تنهـا           . بهش گفتم که خوبه   . رو پرسید 
خواسـت یـه   اصـال دلـم مـی    . سرم گیج می رفـت . تلفن رو قطع کردم و نشستم به سیگار کشیدن    . اونم دیگه اصرار نکرد   . باشم

  ». تلفن رو ور داشتم و شماره ي شیوا رو گرفتم که خودش جواب داد. هیچی فکر کنم
  .شیوا ـ بفرمائین

  .ـ سالم، منم
  حالتون چطوره؟. شیوا ـ سالم سیاوش خان

  .ـ ممنون، خوبم
  شیوا ت نیما خان چطورن؟

  !ـ اونم مثل من
  چیزي شده؟! شیوا ـ تلخ صحبت می کنین

  .ـ نه
  !ما خیلی چیزا شدهشیوا ـ و حت

  ـ شما  حال تون بهتر شد؟
  .اما کم کم داره اینکارو می کنه! هنوز مرض کامال به جونم چنگ ننداخته. شیوا ـ گاهی خوبم و گاهی بد



  !ـ هر کی تو خودش یه جور مرض داره که باید باهاش کنار بیاد
  اد، باهام درد و دل کنین؟دلتون نمی خو. شما امروز یه جور دیگه این. شیوا ـ دور از جون شما

  .ـ نه
  شیوا ـ موضوع به یلدا مربوط می شه؟

  »سکوت کردم « 
  .من خیلی تجربه دارم. شاید بتونم کمک کنم. شیوا ـ بگین سیاوش خان

  .ـ فکر نکنم در این مورد کسی بتونه به من کمک کنه
  شیوا ـ مگه چی شده؟

  »دوباره سکوت کردم « 
  !نحرف بزنی! شیوا ـ سیاوش خان

  ـ  چی بگم آخه؟
  .شیوا ـ هر چی که هس بگین

به کی دیگـه مـی   ! برام گفتن ش خیلی سخته، قبول کردنش که دیگه هیچی. یعنی نمی تونم! ـ نمی خوام در موردش حرف بزنم     
  ...شه اعتماد کرد؟ همیشه فکر می کردم که می تونم پاکی رو از تو چشماش بخونم اما 

  لی پسیش اومده؟شیوا ـ تو پاکی یلدا خانم مشک
  »هیچی نگفتم « 

  شیوا ـ همین باعث شده که انقدر غمگین باشین؟
  .ـ مگه براي غمگین بودن این کافی نیس؟ براي مردنم زیادیه

  شیوا ـ شما با کسی ایشون رو دیدین؟
  .مضوع چیز دیگه س! ـ نه، اصال این مسئله نیس

  شیوا ـ پس شما از کجا فهمیدیدن که ایشون پاك نیس؟
  .ودش گفتهـ خ

  شیوا ـ به شما؟
  .ـ نه، به نیما

  »یه خرده شکوت کرد و بعد گفت « 
  !ـ چقدر شهامت داشته

  !شهامت! ـ خیلی جالبه
می تونست خیلی راحت، با یه دکتر رفتن و یه جراحی این مشکل رو حل کنه بطوریکه شما اصال چیـزي  ! شیوا ـ می تونست نگه 

  !نفهمین
  »سکوت کردم و رفتم تو فکر « 

  شیوا ـ به اینش فکر نکرده بودین، هان؟
  »اروم گفتم نه « 



یعنی خیلی دوست تون داشته که یه همچین چیزي رو که شاید تـا آخـر عمـرش مـی تونـه       . شیوا ت خیلی باهاتون صادق بوده     
  !براش نقطه ضعف باشهف بهتون گفته

  »بازم چیزي نگفتم « 
  شیوا ـ چه جور دختري یه ایت یلدا خانم؟

  . نمی دونمـ خودمم
شیوا ـ من نمی دونم چه اتفاقی افتاده که یه همچین وضعی براش پیش اومده اما حد اقل می دونم که هر اخالقی داره، دروغگـو    

  پدر و مادرش از این مسئله خبر دارن؟. نیس
  .اونا کمتر با دخترشون بودن. ـ فکر نکنم

  شیوا ـ چطور؟
  !اینم سوغات همونجاس. با تو آمریکا بزرگ شدهتقری. ـ یلدا از بچه گی خارج از کشور بوده

  شیوا ـ پدر مادرش پیشش نبودن؟
  .ـ نه

  حاال شما چه تصمیمی گرفتین؟. شیوا ـ اونجاها هر اخالق بدي که دارن دروغگو نیستن
  .ـ نمی دونم

رو عـوض کنـه و بـه    شیوا ـ می دونین سیواش خان، گاهی یه تصمیم یا یه فکر غلط در یه لحظه می تونه سرنوشـت خیلـی هـا     
اگه من یه نفر رو داشتم که یه روزي منو درك می کرد و حرف منو می فهمید، حتما بهش پناه می اوردم و شاید                   ! نابودي بکشه 

اگه اون روزي که رفتم پیش پدر و مادرم و گفتم که جواد چـه آدم کثـافتی یـه، یکـی شـون بـه         ! االن کارم به اینجا نمی کشید     
  ! تو دهنم نمی زد، االن من اینجا نبودمحرفام گوش می داد و

امـا اگـه تتونـستین    ! حاال بگذریم از اینکه اونجاها این چیزا اصال ایـن چیـزا مطـرح نـیس             . شما االن نمی تونین تصمیمی بگیرین     
الن اگه منم یه روزي اندازه ي یه سر سوزن امید داشتم که ممکنه خونـواده م منـو درك کـنن، ا   . ببخشین و گذشت کنین مهمه   

اگرم گذشـت کـردین بـراي دل خودتـون     ! هر چند که شما می تونین گذشت کنین یا نکنین      ! تو این کثافت دست و پا نمی زدم       
می تونین ولش کنـین و بـرین دنبـال         ! اگه دوستش دارین، یلدا همینه که هس      ! یلدا چیزي به شما بدهکار نیس     ! گذشت کردین 

 کـه تـو   یـه دختـر  یه کاري نکنین کـه  . لی دوستت داره که حقیقت رو بهتون گفته    کار و زندگی خودتون اما بدونین که حتما خی        
یه کار نکنین که فکر کنه با دروغ گفتن مـی شـه آدم   ! احساس کنه که راستگویی و صداقت چیز خوبی نیس خارجم بزرگ شده    
ما چـوب اشـتباه   . و اشتباه کردنهیادتون باشه که هر ادمی، اگه آدم باشه، هر لحظه در معرض خطا کردن       ! به خواسته ش برسه   

اما فرقش با بقیه اینه که به اشتباه شون باعث بـدبختی       . یلدام یه ادم مثل آدماي دیگه     . خیلی ها رو همین االن داریم می خوریم       
اي سیاوش خـان، یـه وقتـی بـر    ! و بیچاره گی شاید میلیون ها نفر شده اما بازم حتی شهامت اعتراف به اشتباه شون رو هم ندارن   

االن هم سرنوشت خودتون و هم سرنوشت ! اشتباه نکنین! ادم پیش می اد که ممکنه زندگیش به یه تصمیمی بستگی داشته باشه         
  !یلدا به تصمیم شما بستگی داره
  .نمی دونم چیکار باید بکنم. ـ خودمم همین وسط گیر کردم

گه توش یه مورد اشکال باشه یا یه چیز رو کم داشته باشـه  یه دختر یا یه زن فقط یه جسم تنها نیس که ا. شیوا ـ فراموش کنین 
هـر  . انـسان روح داره   ! اما یه انسان مثل یه ماشین نـیس       ! اون ماشینه که اگه مثال ترمز نداشت می گن خرابه         ! بگیم بد یا خرابه   



! زیر دستگاه و قطع می شهیکی تو کارخونه اشتباه می کنه مثال دستش می ره . کسی در طول زندگیش صد ها بار اشتباه می کنه         
یکی از یه جا پرت می شـه و پـاش رو از   ! یکی در موقع رانندگی اشتباه می کنه و با یه تصادف مثال چشمش رو از دست می ده         

حاال این دخترم یه وقتی یه اشتباهی کرده و یه چیزي رو از دست داده اما هنوزم یه            ! اینا همه در اثر اشتباه کردنه     ! دست می ده  
تازه تو هـر کـاري، یـه درصـد     ! یلدام همینطور! تمام اونایی که چشم و دست و پاشون رو از دست می دن، هنوزم انسانن     ! نهانسا

بـراي هـیچ   ! تو آمریکا که این مسئله اصال یـه اشـتباه نـیس   . حاال بستگی به شرایط و نوع کار داره. خطایی رو در نظر می گیرن  
اصال با یه همچین مسئله اي، و در شرایط یلدا که نبایـد یـه دختـر رو قـضاوت             ! یا نه جوونی هم مهم نیس که یه دختر، دختره         

  !سیاوش خان! الو! کرد
  .ـ بله

  شیوا ـ گوش کردین چی گفتم؟
  ... ـ گوش کردم اما 

ه درسـت و  پس سعی کنین که از این کلم! شیوا ـ قبل از اینکه اما بگین، یاد بگیرین که این اماها ممکنه یه زندگی رو عوض کنه 
فکر نکنم این خدا تو بوجود اومدن یکی از کلمه هـا  ... مثل یکی از کتاب هاي مطهري که توش می گه   ! ( به وقتش استفاده کنین   

دخالت داشته باشه اونم چیه کلمه ي اما ، چون کار خدا بی نقص نیس این مائین که خودمون دنبال نقص گشتیم و گفتـیم امـا ،          
  )آ .واقعا حال کرده بودم با این جمله ش ـ ع.... شه مزاحمه  دقت کردین این اما همی

  »یه لحظه ساکت شد و بعد گفت « 
زمانی کـه بایـد یـه تـصمیم درسـت مـی       ! ـ شاید همین کلمه که بی موقع تو ذهن من جا گرفت باعث شد که به اینجاها برشم     

  !نظرم رو عوض کرد » اما«گرفتم، یه 
  »وشن کردم که انگار از صداي فندك فهمید و گفت من یه سیگار ر. بازم ساکت شد« 

  ـ سیگار می کشین؟
  .ـ تازه شروع کردم

  !شیوا ـ حتما از وقتی که این مسئله رو فهمیدین
  »هیچی نگفتم که یه خرده بعد گفت « 

یا هر چیـزي مثـل      یه حشیش   ! شایدم تمام اینا بهانه س    ! یه سیگاري که سیگار معمولی م نبود      ! ـمن با یه سیگار کشیدن افتادم     
من بارها و بارها بـه ایـن   ! عامل خود این چیزام یه چیز دیگه س و عامل اون چیز یه چیز دیگه             ! اینا نمی تونه باعث سقوط باشه     

زنـدگی هـامونخیلی   ! به زندگیم، به سرنوشتم، به گذشته م، به گذشته ي خیلی از دخترایی که مثل خودم بـودن . چیزا فکر کردم  
سقوط مون، افتادن مون، مردن مون، درد کشیدن مون، اینا ممکنه ظاهرا با هم فرق داشته باشـه امـا اخـرش             . شبیه همدیگه س  

  !فقر فرهنگی! فقط یه چیزي که من تو همه ي اینا دیدم و همه مون گرفتارش بودیم، فقر بود! همه مثل همه
  !ی نهیه آدم از فقر و گرسنگی می تونه جون سالم در ببره اما از فقر فرهنگ

هر ظلمـی رو بگیـریم و   ! هر اشتباهی رو اگه بگیریم وبرگردیم عقب، به جهل می رسیم! اینا بدبختی یه !  نفهمی، بی سوادي، جهل   
  !بیائیم عقب، به نفهمی می رسیم

  »دوباره یه خرده ساکت شد و بعد گفت « 



گیجی حشیش و بیخبري . دیگه تو سالن نبودم.  کردمدور و ورم رو نگاه   . تازه به خودم اومده بودم    ! ـ کاري که باید نمی شد، شد      
  .تو اتاق خواب روزبه بودم و رو تختخوابش. ش تموم شده بود و منگی ش فقط مونده بود

من زنی بودمکه مثال شوهر داشتم و حداقل با یـه مـرد بـودن رو تجربـه کـرده بـودم و       ! نمی خوام بگم که دفعه ي اولم بود، نه  
ونقدر برام غافلگیر کننده باشه و بهم ضربه وارد کنه اما شوهر داشتن، انتخاب یه مرد براي با هـم بـودن و                ظاهرا نباید این کار ا    

یه دختر حتی وقتی شوهر می کنه، تا مدتها وقتی می خواد خودش رو در اختیار شوهرش بذاره هم یه حال عجیبی          ! همیشه بودنه 
 اما تا یادش می افته که این فقط یه مرد و تنها مردي کـه اجـازه حـضور    یه آن احساس می کنه که داره کار بدي می کنه          . داره

مـن  ! اما من این بار و با این مرد، این احساس رو دیگه نداشـتم  . در حریم روحش رو داره، امنیت رو حس می کنه و رها می شه             
چـرا انقـدر   « ر تخت نشست و گفـت  وقتی یه خرده گریه م طول کشید، بلند شد و اومد کنا   ! گریه می کردم و روزبه می خندید      

  »! گریه می کنی؟ تو که دفعه ي اولت نبود
خواست بازم بیاد طرفم که گفـتم اگـه بهـم دسـت      ! تو پستی ! بهش گفتم تو نامردي   . بهش گفتم تو احساس منو درك نمی کنی       

ز اونجا فرار کنم تا بعـد ببیـنم چـه       داشتم دنبال لباسام می گشتم که بپوشم و ا        ! بازم خندیدي ! بزنی یا ترو می کشم و یا خودمو       
گفتم از این بـدتر کـه   ! گفت تو نباید ناراحت باشی، اتفاق بدي که نیافتاده       . خاکی باید تو سرم کنم که شروع کرد به حرف زدن          

گفـت ! منو با حقه بازي کشیدي اینجا و با این سیگار وامونده منو گیج و منگ کردي و هر بالیی که دلت خواست سرم آوردي؟                
چـه فرقـی داره؟ گفـتم تـو فکـر         ! این کاري که باید بعد از ازدواج می کردیم و حاال کـردیم            ! این حرفا چیه می زنی؟    ! بال چیه؟ 

گفت ! من همین االن تو فکرم که چه جوري می تونم بی درد، خودمو بکشم       ! کردي ماها مثل اون دختراي خارجی بی بند و باریم         
توام لباست رو بپـوش تـا بـرات       . من میرم یه چایی درست کنم     « ز جاش بلند شدو گفت      ا» ! مگه چی شده؟  ! آخه براي چی؟  « 

  ». بگم می خوام چیکار کنم
حاال شاید واقعا اون طوري که مـن فکـر   ! دیدم اون کاري که نباید می شد، شد. یه آن با خودم فکر کردم     . اینو گفت و رفتبیرون   

  !کردم نباشه
روزیـه تـو   . لی رفتم تو سالن و اروم یه گوشه رو یـه مبـل نشـستم و سـرمو انـداختم پـایین      تند لباسم پوشیدم و با شک و دو د       

پدر و مادرم تـا یـه مـاه دیگـه از         . تو باید یه خرده صبر کنی     « یه خرده بعد اومد بیرون و کنارم نشست و گفت           . اشپزخونه بود 
دم زیر گریه و گفتم بخدا روزبـه مـن دختـر بـدي      دوباره ز » . بهت قول می دم که همه چی درست می شه         . اروپا بر می گردن     

بزور جلـو درس خونـدم رو گـرفتن و    . من تو تمام زندگیم زجر کشیدم! اصال اهل این جور کارا نبودم و ازش بدم می آد     ! نیستم
که تو ایـن  با هر بدبختی بود داشتم کار می کردم و یه جوري روزهام رو می گذروندم               . اما از شوهرمم خیر ندیدم    . شوهرم دادن 

دختر فکر کردي که من فقط دنبـال ایـن   » زمین نشست و گفت ! من به همون کارگري و کلفتی م راضی بودم    . وسط پیدا شدي    
 من از خرج به این قصد اومدم که یه زن ایرانی بگیرم و ورش دارم ببـرم            1بودم که یه چند وقتی باهات باشم و بعد ولت کنم؟          

دختراي لوس رو می بري اونجا، تا چشمشون به زرق و برق اونجاها می افته، شوهر یادشون می ره            ! اونجا اما نه هر زن و دختري      
من دنبال یه زن می گردم ه سختی کشیده باشه و معنی آسـایش و  ! و فراموش می کنن که از صدقه سر کی پاشون رسیده اونجا      

رام تعریف کردي، فهمیدم تو همونی هستی که مـن مـی   وقتی سر گذشتت رو ب. ترو که دیدم، ازت خوشم اومد   ! راحتی رو بفهمه  
حساب کردم اگه من برات کاري بکنم و کمکت کـنم، حتمـا قـدر مـی دونـی و وقتـی           . هم خوشگلی و هم سختی کشیدي     . خوام

حاالم بهت قول می دم که تا یه ماه دیگه، وقتی پدر و مادرم اومدن همه چی درست مـی       ! بردمت اونجا، نمک نشناسی نمی کنی     
یه خرده فکر کردم و گفتم ترو خدا راست می گی روزبه؟ می دونی اگه دروغ گفته باشی یا بخواي گول م بزنی من دیگـه            » . شه



اصال برو قرآن بیار و بزن روش و قسم بخور که با مـن  ! گفتم بخدا قسم بخور! بیچاره می شم؟ گفت بجون مامانم اگه دروغ بگم       
بلند شد رفت سر تلفن و شروع کرد شماره گرفتن و بعـد از یکـی                » . صبر کن ! نکارو بکنم؟ اصال چرا ای  « گفت  ! عروسی می کنی  

زود رفتم و اون یکـی  . دوبار شماره گرفتن، به من اشاره کرد که اون یکی تلفن رو وردارم و گفت که فقط گوش بدم و هیچی نگم           
بعـد از  . باباش بـود . به شروع کرد یاهاش حرف زدنداشت بوق می زد که یه مردي تلفن رو ورداشت و وروز   . تلفن رو ورداشتم  

سالم و احوالپرسی، روزبه ازش پرسید بابا کی بر می گرین؟ که اونم گفت بیست روز دیگه که روزبه گفت بابا زودتر بیـاین کـه            
 کـرد اي یـار   تا اینو گفت بابـاش شـروع  ! می خوام باهاش ازدواج کنم. من یه دختري رو پیدا کردم  که هم خوشگله و هم خانم   

اونم خیلی خوشحال شد و اومـد گوشـی رو   . مبارکباد رو خوندن و از پشت تلفن مادر روزبه رو صدا کرد و جریان رو بهش گفت             
. روزبه داشت خداحافظی می کردو من رفتـه بـودم تـو فکـر          . گرفت و به روزبه تبرکی گفت و قرار شد که زودتر برگردن ایران            

صحبت اونا تموم شده بود و من هنوز، گوشی تلفن تو دسـتم  . دیگه دلم قرص شده بود  . ی دیدم داشتم خودمو تو لباس عروسی م     
یعنی می شه کـه دیگـه کلفـت نباشـم و بـشم خـانم       ! یعنی می شه که بدبختی هام تموم شده باشه؟    ! بود و ذهنم یه جاي دیگه     

. ه دختر ایرانی می گیرن و با خودشون می برن اونجا     خیلی شنیده بودم که پسرا از خارج می آن و ی          ! تو خارج ! اونم کجا؟ ! خونه؟
خیلی م شنیده بودم که تا پاي دختره می رسه اونجا و چشمش می افتـه بـه اونجاهـاه، شـوهره یـادش مـی ره و مـی ره دنبـال                   

. با خودم عهد کردم که کاري کنم کـه از کـارش پـشیمون نـشه             . بهش وفادار می مونم و براش زن خوبی می شم         ! خوشگذرونی
تو رویاي خودم بودم که یه دفعه دیدم رو هـوام و دارم مـی   . بخودم قول دادم که همیشه پشتش باشم و هیچوقت تنهاش نذارم       

  !که گفت حاال زوده برگردي!! چیکار می کنی بذارم زمین! بهش گفتم روزبه من باید برگردم خونه! رم طرف در سالن
  »گفت شیوا اینجا که رسید، ساکت شد یه خرده بعد « 

  !ولی اگرم می گفتم زیاد فرق نمی کرد! ـ اي کاش همون موقع می رفتم و جریان رو به پدر و مادرم می گفتم
  »دوباره ساکت شد و رفت تو فکر که من گفتم « 

  ـ باالخره چی شد؟
تـو ایـن   .  پـیش شـون  یه ماه بعد، پدر و مادرش اومدن ایران و بهم گفت که همین روزا قرار می ذارم که ببرمـت ! شیوا ـ هیچی 

یه دستی سر و گوش خونه ش می کشیدم و تمیـزش مـی کـردم و    . مدت من یا هر شب یا یه شب در میون می رفتم خونه ش 
اونم زنگ می زد از بیرون شام می اوردن و با هم می خوردیم وبرام حرفاي قشنگ می زد و مرتب امیـدوارم مـی کـرد و آخـر                  

  !شبش م که معلومه چی می شد
   بهانه اي می رفتی اونجا؟ یعنی به پدر  ومادرت چی می گفتی؟ـ به ه

هر دفعه م که می رفتم، روزبه پول یه روز کارم رو بهم می داد و منم مـی دادم بـه   ! شیوا ـ خب می گفتم می رم سر کارم دیگه 
  .بابام

  ـ پدرت پرس و جو نمی کرد که کجا می ري؟
  ! شد براش بس بودهمونکه پول زهرمارش جور می! شیوا ـ نه بابا

  ـ خب؟
. هر چی زنـگ زدم دیـدم کـسی جـواي نمـی ده     . شیوا ت هیچی دیگه، یه ماه و دو سه روز بعد، عصري که رفتم دم خونه شون   

خیلـی ترسـیده بـودم    . فرداش رفتم، بازم کسی خونه نبود. بازم کسی جواب نداد  . برگشتم و یکی دوساعت بعد بهش تلفن کردم       
اري می دادم که حتما رفته خونه ي دوستش یا خونه ي پدر  و مادرش یا یه جاي دیگه تا اینکـه پـس   اما همه ش به خودم دلد    



پرسـیدم اون اقـایی کـه    ! پرسیدم اقا این اسبابا مال کیه؟ کهگفتم مال مستاجر جدیده       ! فرداش دیدم دارن اثاث می ارن تو خونه       
! تازه فهمیدم چه کلکی از روزبـه خـوردم  ! سباب کشی کرده و رفتهاینجا بود چی شد؟ بهم گفتن که انگار اجاره ش تموم شده و ا 

  !پرس و جو که کردم فهمیدي روزبه نارمد برگشته خارج. از مستاجر آدرس آژانس رو گرفتم و رفتم اونجا
رفـتم  !  مدیگه طول و تفصیل ش نمی دم برات، تقریبا یه ماه و نیمی از این جریان گذشته بود و من متوجه شدم که انگار حامله                 

هر جوري بود با آمپول و این چیزا ترتیب کارو دادم و این یکی بـدبختی از  ! پیش یه دکتر و خالصه معلوم شد که بعله، حامله م         
جوونا و مردها رو کـه مـی   ! دیگه از همه چیز و همه کس بیزار شده بودم. اما دیگه چه حالی داشتم، نمی تونم بگم     ! سرم گذشت 

یه شب که از سر کار بر گشتم خونـه دیـدم دم در      ! کاش بدبختی هام همینجا تموم می شد      ! کشم شون دیدم، دلم می خواست ب    
! دوئیدم جلو که دیدم هر کدوم از همسایه ها که منو می بینه، بحالت غـم و غـصه، یـه سـري تکـون مـی ده       ! خونه مون شلوغه  

همـسایه هـا اون ور حیـاط بـرام     ! دم چه مصیبتی سرم اومدهوقتی رفتم تو خونه تازه فهمی    ! فهمیدم که حتما یه اتفاق بدي افتاده      
تعریف کرد که بابام مثل هر شب مست اومد خونه و مادرم پریده بهش و بعد از کلی جنگ و دعوا، شروع کـرده بـه نفـرینش                         

شـانس رو  ! هاونم بطري عرق رو خالی می کنه رو سر مادرم که مثال وسواس از سرش بیفته و مامانم جابجا سکته می کن                  . کردن
بابام یـه گوشـه   . سکته ي مغزي کرده بود.  ICUمامانم رو برده بودن تو . با یکی از همسایه ها پریدیم و رفتیم بیمارستان! ببین

یه نگاهی بهش کردم و رفتم پیش دکتر مکه چطور می شه؟ خوب می شه یا نه، گفت بـا        . رو پله ها نشسته بود و گریه می کرد        
  .خداس

حاالت پـول بیمارسـتان   .  بود و بعدش تو بخش و ده روزي م تو بخش خوابید و دکترا مرخصش کردن         ICUم تو   دو هفته مامان  
با بدبختی و چک و سفته، از اون شرکتی که منو میفرستاد سرکار، یـه مقـدار قـرض          . بابام که پولی نداشت بده    ! چقدر شد، بماند  

! تا خرخره رفته بودم زیـر قـرض  . و دادیم و مامانم رو بردیم خونه      کردم و در و همسایه هام کمک کردن و حساب بیمارستان ر           
. مثل خر جون می کندم که هم بتونم قرضام رو بدم و هم خرج دوا درمون مامـانم رو جـور کـنم        ! از صبح تا شب کار می کردم      

ی رسیدم و ترو خـشکش مـی   تازه از سر کار که برمی گشتم باید به مامانم م! کار بیرون یه طرف و رسیدگی به مامانم یه طرف    
یـه هفتـه   ! باباي بی شرفمم جاي اینکه زیر بال و پر ما رو بگیره، یه روز یه دفعه گـم شـد  ! شده بود یه تیکه گوشت لَخت . کردم

اولش خوشحال شدم و با خودم گفتم کـه حتمـا وجـدانش    . بعد از دوستاش و هم پیاله هاش شنیدم که انگار قاچاقی رفته کویت     
یه سـالی  !  رفته اونجا که کار کنه و برامون پول بفرسته اما اشتباه می کردم،از اون بابا این همت و غیرت بعید بود           عذابش داده و  

خیلی فشار روم بود طوریکـه  ! دلم می خواست خودکشی کنم! دیگه کارد به استخونم رسیده بود. گذشت و هیچ خبري ازش نشد 
  !!اونجا بود که فهمیدم چه بالیی سرم اومده. ي بیچاره منو رسوند بیمارستانکه یه روز وسط کار از حال رفتم و صاحب خونه 

  »دوباره ساکت شد که ازش پرسیدم « 
  ـ چی شده بود؟

  !شیوا ـ هنوز نفهمیدین؟
  »یه خرده مکث کرد و بعد گفت « 

شـروع کـردم گریـه    !! دارمـ ازم آزمایش خون و این چیزا کردن و چند وقت بعدش که رفتم جواب رو بگیرم، بهم گفتن ایـدز                 
  !کردن و جیغ زدن که شماها اشتباه کردین و آزمایش عوض شده و این حرفا

! ئ همونجا بود که دیگه از همه جا بریدم و امیدم ناامید شـد  !دوباره ازم خون گرفتن و باالخره معلوم شد که جواب درست بوده           
اون وقـت بـود   !  زدم، فهمیدم که دیگه همه چی برام تموم شدهوقتی جواب ازمایش تو دستم بود تو کوچه ها بیخودي پرسه می        



حاال وقتش بود که تالفی تمـام  ! تا قبلش هیچ سالحی نداشتم که ازش استفادعه کنم اما حاال چرا  ! که به فکر انتقام گرفتن افتادم     
تو اون مدت که منتظـر  .  همینطورمی دونی، آدم یه حد و ظرفیتی براي هر چیز داره براي غم و غصه م        ! بدبختی ها مو در بیارم    

. دیگه ناراحـت نبـودم  . انگار ظرفیت غصه م کامل شده بود    ! آزمایش دوم بودم، چقدر گریه کردم و زار زدم اما بعدش دیگه نه            
  !همه ش جلوي چشمامه! انگار همین دیروز بود که این اتفاق برام افتاده! بی تفاوت چرا اما ناراحت نه

خیابون و جواب ازمایش رو گذاشتم تو کیفم و به ماشینا که از جلوم رد می شدن و برام ترمـز مـی کـردن                از پیاده رو اومدم تو      
انگار قرعـه  . پشتش یه جوون نشسته بود! از شکل و رنگش خوشم اومد. یه ماشین شیک و مدل باال جلوم نگه داشت      ! نگاه کردم 

! هر جا که تو بخـواي ! ن؟ با لبخند بهش گفتم چه فرقی می کنه؟   سوارش شدم که گفت کجا تشریف می بری       ! بنام اون افتاده بود   
خبر نداشت چـه    ! همه شم می خندید   ! سیگار بهم تعارف کرد   ! نوار گذاشت ! برام کولر رو روشن کرد    . اونم خندید و حرکت کرد    

اي  سـال ارزوش رو  چیـزي کـه سـاله     ! استکی سـفارش دادم   ! با هم رفتیم یه رستوران شیک، باالي شهر       ! بالیی قرار سرش بیاد   
همیشه آرزو داشتم که با شوهرم ، دوتایی بریم تو یه دونه از این رستورانا و مثل خانما بشینم و استیک سـفارش بـدم و                  ! داشتم

اول ! مهم دو چیز بـود ! حاال طرف شوهرم نبوداما براي من دیگه فرقی نداشت     ! حاال به آرزوم رسیده بودم    ! بخوریم و لذت ببریم   
  !م خوردن استیکانتقام، دو

بعد با اون پسر جوون سوار ماشین قشنگش شدیم و رفتیم خونه ش که یه آپارتمـان  ! با لذت استیک م رو خوردم و بعدش دسر 
خودش شـروع   ! گذاشتم خودش بیاد تو دام که اومد      ! من هیچی نمی گفتمو هیچ کاري نمی کردم       . بزرگ و شیک باالي شهر بود     

  !!منم گذاشتم هر کاري می خواد بکنه!! خودش اینطوري خواست! ی گفتم نه و نه می گفتم آرهنه م! من هیچی نمی گفتم! کرد
بهم گفت بازم می اي؟ گفـتم آره، هـر وقـت کـه     ! وقتی کارش تموم شد، رفت سر کیفش و یه عالمه پول در آورد و داد به من              

دوش بگیره و مـنم رفـتم جلـو اینـه کـه خودمـو       پوالرو ور داشتم و شماره ش رو ازش گرفتم و اون رفت که یه              ! دلت خواست 
همون شـیطونی  ! وقتی تو آیینه به چشمام نگاه کردم، شیطون رو توش دیدم! خوشگل، خوشگل ، براي نفر بعدي    ! خوشگل تر کنم  

  !حاال دیگه با من بود و شایدم خود من! که همیشه ازش می ترسیدم و لعنتش می کردم
! می دونستم چه بالیی سرش آوردم اما انگار هنوز ارضـا نـشده بـودم        ! موم آواز می خوند   جوونک انقدر شاد بود که داشت تو ح       

رژ لـبم رو از تـو کـیفم در    ! یه دفعه یه چیزي به فکرم افتـاد ! دلم می خواست که خوشم بفهمه که چه یادگاري براش گذاشتک        
! حاال دیگه راضی شده بودم! ونه ش رفتم بیرون لباسمو پوشیدم و از خ    ! »جمع ما خوش اومدي   « آوردم و رو آیینه ش نوشتم به        

استیکی رو که همیشه آرزوش رو داشنم، تو یه رستوران خوب و گرون قیمت، با یه جـوون خـوش قیافـه و                  ! تو کیفم پول داشتم   
  !روحم رو فروخته اما انقامم رو هم گرفتم! انتقامم گرفته شده بود! خوش تیپ و پولدار خورده بودم

یـه  . برگشتم نگاهش کـردم  ! یه خرده پیاده رفتم که یکی از پشت سر برام بوق زد           ! ه اما دیدم هنوز وقت دارم     خواستم برم خون  
ازم پرسید کجـا تـشریف   . بهش خندیدم که در ماشین رو برام واکرد و منم سوار شدم! جوون دیگه بود با یه ماشین شیک دیگه    

قی می کنه؟ هر جا که تو می برین؟ منم همون جـواب اول رو بهـش         گفتم چه فر  ! می برین؟ منم همون جواب اول رو بهش ادم        
مـنم یـه   ! اونم منو ورداشت و برد یه رستوران شـیک و گـرون قیمـت دیگـه    ! گفتم چه فرقی می کنه؟ هر جا که تو بخواي       ! ادم

بعدشـم  !  رستورانا اونم تو بهترین  ! ناهار استیک، شام استیک   ! استیک خوشمزه ي دیگه سفارش دادم و با کیف و لذت خوردمش           
  !جوون و پولدار، سفر به شهر انتقام. با یه همسفر خوش تیپ 

مـی  . اسمش سامان بود، هر چی بهش می گفتم، جوابمو بـا شـعر مـی داد         . عاشق شعر بود  ! این یکی همه ش برام شعر می خوند       
وقتـی  . می کنم و بهـت مـی دم  می گفت وقتی چاپ شد حتما یکی ش رو امضا        . گفت قراره کتاب شعرش همین روزا چاپ بشه       



با ماشین رفتیم تو خونه که یه نوکر و کلفـت،     ! یه خونه داشتن دو سه هزار متر      ! رسیدیم خونه ش، دهن م از تعجب وامونده بود        
عجیب ترین اینکه وقتـی داشـتیم مـی رفتـیم     . پیاده شدیم و رفتیم طرف ساختمون  ! دوئیدن جلو و در ماشین رو براش وا کردن        

! یه آن فکر کردم که همین االنه که با فحش و بد و بیراه از خونه بیرونم کنه اما کار برعکس شد            ! ال، پدرش اومد جلو   طبقه ي با  
موقعی که دستم تو دستش بود، آروم چند بار دستمو فـشار  ! پدرش با لبخند اومد جلو و با من دست داد و بهم خوش آمد گفت    

  .فقط بهش نگاه کردم! فهمیدم چی می گه! داد
تا برامون چایی آوردن و اومدیم بخوري، یه دفعه د اتاق وا شد و پدرش اومـد تـو و بعـد از    . با پسرش رفتم باال، تو اتاق خودش    

صـدا کـرد از     . مونـدیم مـن و اون     ! پسره بدبختم خر شد ورفت    ! عذر خواهی از من، پسرش رو با کلک فرستاد دنبال نخود سیاه           
! بدبخت فکر کرد که من دوست دختر پـسرشم    . برام ریخت تو گیالس که گفتم نمی خورم       . پایین برامون یه بطر ویسکی آوردن     

فکر می کرد که من یکی از دختراي پولدارم و با پـسرش دوسـت   ! می خواست منو یواشکی قر بزنه و رو دست پسرش بلند بشه      
ز این کشور اروپایی میره اون یکی و منـو  شروع کرد زیر گوشم زمزمه کردن که آره، من تنهام و زنم همه ش مسافرته و ا              ! شدم

تنها گذاشته و هیچکس نیس که به من برسه و من تازه پنجاه سالمه و از تنهایی وبی کسی خسته شدم و اگه شما با مـن باشـی،                   
 تـونیم  بر عکس ماها که بزرگتر شونیم، هم می دونیم و هم مـی ! من برات فالن کارو می کنم و این جوونا می تونن اما نمی دونن 

منم وقتی طرف رو انقدر مشتاق دیدم، شروع کـردم نـاز       ! و من اونقدر پول دارم کخ نمی دونم چیکار باهاش بکنم و از این حرفا              
کردن که اره، من نامزد پسرتون هستم و چه جوري یه همچین چیزي می شه و ما با هم قرار ازدواج گذاشتیم و خالصه مثل یـه       

پریـد رفـت پـایین و    ! دیگه داشت دیوونه مـی شـد  ! ادم و ر کاري که کرد نذاشتم طرفم بیاد     دختر نجیب خودمو بهش نشون د     
! چشمامو که بستم آروم دسن کـشید بـه گـردنم و یـه گـردن بنـد انـداخت بهـش        . وقتی برگشت بهم گفت که چشمامو ببندم  

! هاي طال بهش آویزونه انداخته گردنمچشمامو وا کردم و رفتم جلو آیینه که دیدم یه زنجیر طالي کلفت که یه دونه از شمش               
داشـتم تـو ایینـه    ! تازه فهمیده بودم که ما زن ها چه سالحی داریم و ازش بی خبـریم              ! تو خوابم یه همچین چیزي رو نمی دیدم       

معلوم شد که پـسره از بـس   . خودمو نگاه می کردم و اونم مرتب قربون صدقه م می رفت که نوکرش اومد دم در اتاق و در زد                 
 عجله رانندگی کرده که زودتر برگرده پیش من ، تو راه تصادف کرده و حاال زنگ زده کـه بابـاش بـراش پـول بفرسـته کـه                          با

به نوکرش گفت کـه پـول ورمـی    ! خنده م از این گرفته بود که چه باباي حقه بازي داشت این پسر            ! خسارت ماشین یارو رو بده    
مـی خواسـت تـا    ! به پسرم، بهش می گی که ماشین گیرم نیومد و از این حرفاداري اما نیم ساعت دیگه می ري و وقتی رسیدي     

اون وقـت بـود کـه    ! خالصه اونقدر بهم التماس کرد که آخرش به گریه افتـاد       ! می تونه معطل کنه که پسره سر خر نشه براش         
از لذت انتقامم داشتم پـر  ! دامنمی دونی به چه عجله و سرعتی داشت با سر می رفت تو  ! رضایت دادم و گذاشتم کاري رو بکنه      

همه ش قربـون  ! شصت سالش بیشتر بود اما می گفت پنجاه سالمه        ! پیرمرد بوالهوس ! دلم داشت آروم می گرفت    ! در می آوردم  
  !از سن و سالش خجالت نمی کشید! سرش کچل کچل بود مثل کف دست! صدقه م می رفت

بهش خندیدم و گفتم بگو ! زم من از صد تا از این جوونا، جوون ترمم؟         وقتی داشم لباس می پوشیدم اومد جلومو گفت دیدي عزی         
تا از اتاق رفت بیرون، رژ لبم رو در آوردم و رو ایینه ش همـون جملـه            ! گفت خودم می رم برات می ارم عزیزم       . یه چایی بیارن  

ه چیکار باهـاش کـردم، از تـه قلـب     وقتی به خط خودم نگاه کردم و یادم اومد ک! »به جمع ما خوش اومدي پیرمرد« ! رو نوشتم 
  !کیف کردم

خوردم و وقتی خواستم برم، کیف پولش رو آوردو و هـر چـی تـوش هـزاري     . برام چایی آورد. از اتاق اومدم بیرون و رفتم پایین  
ز ازش خـداحافظی کـردم و قبـل ا   . بود داد به من و شماره ي موبایلش رو هم بهم داد و گفت کهع حتما فردا بهش زنـگ بـزنم    



یه تاکسی در بـست  ! تو کیفم یه عالمه هزاري داشتم. نزدیک ده و نیم، یازده شب بود ! اینکه پسرش برگرده، از خونه زدم بیرون      
! راننده فکر کرده بود که دیوونه م یا اینکه فهمیده بود چیکاره م   ! تو راه همه ش می خندیدم     . گرفتم و برگشتم خونه پیش مادرم     

خوسام اونم بیارم تو جمع خودمون اما تو دلم گفتم بدبخت برو بچسب به کار و زنـدگی  ! مزمه کردناونم شروع کرد در گوشم ز 
  !اگه پولداري بودي کاري باهات می گردم که زنده بودنت پشیمون بشی! ت که شانس آوردي

. یارو رو دادم ورفـت پول . نیم ساعت سه ربع بعد رسیدیم در خونه مون. خالصه بهش یه اخم کردم که خودشوجمع و جور کرد  
منم رفتم باال سر مادرمو تمام پوالیی رو که اون روز و شب کار کرده بودم، از توکیفم در آوردم و چیدم دور تـا دور رختخـواب               

اصال دست خودم  ! حاال نخند و کی بخند    ! بعد شروع کردم خندیدن   ! گردنبندم از گردنم وا کردم و انداختم گردن مامانم        ! مامانم
از این به بعد تو هـر  ! اینم طال! اینم پول! وقتی خنده هام تموم شد به مامانم گفتم بیا مامان! لت هیستري پیدا کرده بودم    حا! نبود

هر دوایی م که احتیاج داشته باشی، هر چقدرم کهگـرون باشـه ، آزاد   ! مریض خونه و بیمارستان که دلت خواست می خوابونمت        
  !برات می خرم

وقتـی خـوب   ! خیلی وقت بود که رفتـه بـود تـو کمـا        . اون بیچاره که هیچی نمی فهمید     . و هی ماچش کردم   اینارو گفتم و پریدم     
. یه عمر با بدبختی زندگی کرده بود اما پـاك و نجیـب       . مادرم زن نجیب و مومنی بود     ! ماچش کردم یه دفعه از خودم بدم اومد       

پوال رو هم جمع کردم و پرت کردم یه گوشه ! یه گوشه ي اتاق گردبند رو از گردنش کندم و انداختم        ! نباید آلوده ش می کردم    
گریه می کردم و از مامانم حاللیت می خواستم و ماچش می کردم و غم و غصه هایی رو              ! ي دیگه و نشستم زار زار گریه کردن       

 کـردي؟ فکـر کـردي     چرا همچین ! بهش گفتم آخه چرا مامان؟    . که سالها مثل یه بغض تو گلوم دلمه بسته بود می دادم بیرون            
چـی  ! که اگه من تو یه مدرسه ي دخترونه، یه نمایشنامه بازي کنم، فاسد می شم؟ فکر کردي اگه دخرت عاشق هنره، نانجیبه؟                

می شد اگه اون روز به حرفم گوش می کردي؟ حاال نذاشتی تو اون مایشنامه بازي کنم بمانـد، دیگـه چـرا جلـوي تحـصیلم رو                   
حاال همه چی خوب شد؟ یعنی منو خوشبخت کردي؟ یعنـی     ! ور دادي به اون جواد الت و بی شعور؟        گرفتی؟ بعدشم چرا منو بز    

من نجیب موندم؟ اصال تو چرا منو به دنیا آوردي؟ تو که شوهر عرق خور و بی غیرت رو شناخته بودي؟ چرا بـرادرم رو بـدنیا         
به دار نمی شدي کار این دنیـا نمیگذشـت؟ حـاال دیگـه     اگه تو از اون مرد چ! آوردي؟ برادري که دیگه اصال ازش خبري ندارم   

خـرج و دوا درمـون   ! می دونم خیلی مومنی اما منم یه زن ضعیفم و مریض. پوالرو رو من اینجوري بدست آرم! خودت می دونی  
حـالل و حرومـی   دیگه  اینجـا واسـه مـن    ! پول یه آمپولت، حقوق یه ماه منه! تو ام خیلی زیاده و نمی شه از پول کلفتی در بیارم         

اگه حالت خوب شد و زنده موندي که خودت یه ججوري گنـاهش رو  ! من آب از سرم گذشته ، توام بهش فکر نکن  ! معنی نداره 
  !منکه پرونده مسیاه هس، این یکی گناه م روش! رفع ورجوع می کنی، اگرم که مردي، گناهش گردن من

  » و گفت شیوا دوباره سکوت کرد و بعد یه دفعه زد زیر گریه« 
انقدر ساده بود کـه هرچـی   ! چشماش هنوز یادمه!! چه جوري اینارو جواب دم   ! واي! ـ اون پسري اولی، بیست سال شم نشده بود        

وقتی بهش گفـتم کـه   . بهم می گفت تو دیگه با کسی نباش، من خرجت رو می دم. تازه اول زندگیش بود ! می گفتم باور می کرد    
کاش با اونم کاري نکرده بودم اما خون جلوي چشمامو گرفته بود اونم بـد     ! که خرج اونم می دم    یه مادر مریضم دارم، بهم گفت       

! هنوز چشماش یادمه، ساده و زود بـاور ! شاید اگه چند روز بعد بهش بر می خوردم، نمی ذاشتم الوده بشه   ! موقعی جلوم سبز شد   
  !بیست سال شم نبود

ولش کردم که به درد خودش بسوزه و شاید بـا     . منم دیگه زنگ نزدم   . و قطع کرد  انگار خودش تلفن ر   . یه دفعه تلفن قطع شد    « 
  .گریه کردن یه خرده آروم بشه



فکر یلدا، حرفـایی کـه نیمـا بهـم گفتـه بـود،            . گوشی رو گذاشتم سرجاش و دو شاخه رو کشیدم بیرون و رو تخت دراز کشیدم              
شانس آوردم که خـوابم بـرد   ! داشت سرم می ترکید ! ه بودن تو ذهنم   کارایی که شیوا کرده بود، همه یه دفعه با هم هجوم آورد           

  .وگرنه همون شب دیوونه شده بودم
چرا دو شاخه رو از تو پریز کـشیدي؟ بهـش چیـزي         . گفت نیما زنگ زده و کارت داره      .  صبح بود که سیما صدام کرد      9ساعت  

همینجوري بی هدف راه می رفتم و فکـر مـی   .  اومدم بیرونبلند شدم و رفتم یه دوش گرفتم و لباسمو پوشیدم و از خونه         . نگفتم
یه ساعت، یه ساعت و نیم راه می رفـتم کـه دیـدم جلـوي      . چند بار موبایلم زنگ زد اما جواب ندادم و خاموشش کردم            . کردم

کاشـکی  . بیـنمش دلم می خواست می تونستم که سرمو برگردونم و پنجره ي اتاق یلدا رو نگـاه کـنم شـاید ب           . خونه ي نیما اینام   
  !انقدر دوستش نداشتم و می تونستم راحت ازش بگذرم

  »جلو پله ها رسید بهم و گفت . زنگ نیما اینارو زدم که خودش جواب داد و تا فهمید منم، در رو وا کرد و رفتم تو
  !ـ کجایی تو؟

  .ـ رفته بودم قدم بزنم
  !دينیما ـ این لوس بازیا چیه در می اري؟ سیما رو هم ناراحت کر

  .ـ ول م کن حوصله ندارم
  !نیما ـ بابا دختره رو نمی خواي، بگو نمی خوام و هم خیال خودتو راحت کن و هم خیال منو

  .ـ نمی خوام در موردش حرف بزنم نیما
  .بیا بریم تو یه چایی بهت بدم حالت جا بیاد! نیما ـ خب نزن

منم هیچـی  . یما هیچی نمی گفت و انگار منتظر بود که من حرف بزنمن. دوتایی رفتیم تو خونه و زینت خانم برامون چایی آورد         « 
  »نمی گفتمو آخرش که دید من چیزي نمی گم، گفت 

  ـ باالخره تصمیم گرفتی؟
  !در موردشم حرف نزن نیما! ـ نه

  نیما ـ باشه اما پس در مورد چی حرف بزنم؟
  .ـ یه موضع دیگه

  !م نمی رسهنیما ـ آخه من هیچ موضوع دیگه اي االن به عقل
  .ـ خب اصال حرف نزن

  !نیما ـ آخه من نمی تونم یه جا بشینم و حرف نزنم
  »یه خرده که گذشت گفتم . جوابشو ندادم و شروع کردم چایی م رو خودن« 

  ـ چطور امروز ساکت شدي؟
  .نیما ـ آخه تو گفتی حرف نزن، منم حرف نمی زنم

  .ـ خب حاال حرف بزن
  دا تصمیم گرفتی؟نیما ـ باشهریال در مورد یل

  !ـ الزم نکرده حرف بزنی
  !نیما ـ من حرف نزنم؛ حوصله ت سر میره ها



  .ـ باشه، بذار سر بره
  »منم هیچی نگفتم که یه دفعه زینت خانم از تو آشپزخونه اومد بیرون و با تعجب گفت . دوباره ساکت شد« 

  !؟ـ چطور صداي شماها نمی آد؟ چرا با هم حرف نمی زنین؟ چله نشستین
  راستی سیاوش از یلدا چه خبر؟! گفتین چله یاد شب چله افتادم و شب یلدا...! نیما ـ اِ

  !ـ زهر مار
  »یه خرده بعد گفت . زینت خانم با تعجب برگشت تو آشپزخونه و نیمام ساکت شد« 

  ـ زینت خانم، دوتا چایی می دي به ما؟
  »ون گفت زینت خانم که خودش داشت با یه سینی چایی می اومد بیر« 

  !شما اگه تو یه روز چل تا چایی نخوري، اون روز، شب نمی شه. ـ دارم می ارم نیما خان
  راستی سیاوش از یلدا خانم چه خبر؟! نیما ـ گفتین چل تا، یاد شب چله و یلدا افتادم

عجب از اشپزخونه اومـد  یه ده دقیقه اي هر دوساکت بودیم که زینت خانم دوباره با ت           . چپ چپ نگاهش کردم و هیچی نگفتم      « 
  »بیرون و گفت 

  !ـ شما امروز چه تونه؟ واسه چی با همدیگه حرف نمی زنین؟ نکنه باهم قهر کردین
  .نیما ـ داریم تمدد اعصاب می کنیم زینت خانم

  !قطع می کنن تیلیفونوها. امروز موعد آخرشه! زینت خانم ـ آقا نیما، یادت نره پول بذاري واسه قبض تیلیفون
   ـ چقدره؟نیما

  .زینت خانم ـ چهل و خرده اي
راستی سیاوش از یلـدا خـانم   ! منم هی یاد شب چله و یلدا می افتم! شما چقدر امروز چهل چهل می کنین زینت خانم...!! نیما  ـ اِ 

  چه خبر؟
  !بلند می شم می رم ها! ـ گم شو

  .گواصال خودت یه چیزي ب. نیما ـ خب چیکار کنم؟ من حرف دیگه ندارم بزنم
  ـ می دونی شیوا داشت دیشب برام چی می گفت؟

  ـ نه، چی گفت؟
  »هر چی دیشب شیوا برام گفته بود براش گفتم که رفت تو فکر و یه دقیقه بعدش گفت « 

  نگفت ماشینه چه رنگی بود؟!! ـ اي داد بیداد
  !شایدم نگفت. ـ گفت اما یادم نیس

  نیما ـ تفهمیدي مدلش چی بود؟
  .ماشین مدل باال بودـ نه، فقط گفت یه 

  نیما ـ تگفت پالکش چی بوده؟
  !ـ پالك رو چه می دونه اون

  »نیما محکم زد رو پاش و گفت « 



آخه بابام گـاهی وقتـا   ! اون یکی م حتما بابام بوده! این مشخصات، مشخصات منه که! نکنه طرف خود من بودم؟   ! ـ اي دل غافل   
  !از این کلک ملکا براي من می آد

یم زیر خنده که یه دفعه یه صدا از تو حیاط اومد و نیما مثل فنر از جاش پرید و همونجـور کـه مـی دوئیـد طـرف         دوتایی زد « 
  »حیاط گفت 
  !انگار داره سنگ پرت می کنه تو خونه! حتما این آتیش بجون گرفته، خانم بزرگه! ـ آخ آخ

  »گ دیگ ورداشته و می خوادپرت کنه که نیما گفت دوتایی رفتیم تو حیاط و در رو وا کردیم که دیدیم خانم بزرگ یه سن« 
  !ـ استُپ

  !اومدي مینا جون..! اِ« خانم بزرگ 
  !نیما ـ اول اون سنگ رو بنداز زمین

  »خانم بزرگ سنگی رو که دستش بود انداخت زمین و اومد جلوترو گفت « 
  ـ مینا جون کجایی تو آخه؟ چرا دیگه نمی اي به من سر بزنی؟

  !گرفتم» عارضه ي عصبی«شما نیما ـ از دست 
  !گرفتی؟» جایزه یادبی«خانم بزرگ ـ 

  » !من می خندیدم و نیما فقط خانم بزرگ رو نگاه می کرد« 
  خانم بزرگ ـ خب مبارکه ایشااله، حاال جایزه ش چی هس؟

  !نیما ـ سیمرغ بلوري
  به چه دردي می خوره؟! چه جایزه ها دیگه می دن! خانم بزرگ ـ شتر مرغ تنوري؟

  !نیما ـ یه هفته شام و ناهار می خوریمش
  »دیگه من داشتم از خنده می مردم که نیما گفت« 

  راستی یلدا خانم کجان؟. ـ ترو خدا خانم بزرگ امروز سربسر من نذار که اصال حوصله ندارم
  !خانم بزرگ ـ کی کجاي؟

  !یلدا خانم! نیما ـ یلدا خانم
  !گیفکر کردم یلدا رو می ! خانم بزرگ ـ آهان

  !یلدا خانم! یلدا! نیما ـ خب یلدا رو می گم دیگه
  خانم بزرگ ـ پس چرت یه اسم دیگه می گفتی؟

  !همون یلدا رو میگم بابا! نیما ـ من کی یه اسم دیگه گفتم؟
  !»کافه ي لرینا«خانم بزرگ ـ یلدا با باباش رفتن کلید بگیرن واسه 
  !»استان فارسه«حتما تو ! اریمنیما ـ کافه لرینا کجاي؟ اینجا یه همچین چیزي ند

  !»داستان راسته«خانم بزرگ ـ کدوم 
  !نداریم که دیگه» کافه«اصال ما تو ایارن ! نیما ـ منو باش

  !صد تا کاسه االن تو آشپزخونه ماس! نداریم یعنی چی؟» کاسه«خانم بزرگ ـ ما تو ایران 
  »نیما برگشت به من نگاه کرد و گفت « 



  !افه اي اینجا باشه، چطور اینا رفتن کلیدشو بگیرن؟ نکنه از این کلوپ هاي خصوصی یهـ حاال گیرم یه همچینک
  »یه خرده فکر کرد و یه دفعه گفت « 

گوش خانم بزرگ فرکانسا رو عوضی گرفته و مـی گـه رفـتن     ! اینا رفتن بلیت بگیرن واسه کالیفرنیا     ! بجون تو فهمیدم  !! ـ فهمیدم 
  !کلید بگیرن واسه کافه لرینا

برگـشتم طـرف   ! نمی دونستم چیکار بایـد بکـنم  ! فکر اینکه یلدا از ایران بذاره بره، کالفه م کرد! یه دفعه تو دلم یه جوري شد « 
  »نیما و گفتم 

  !ـ حاال چیکار کنم
اون موقع که بهت می گم نازو نوز نکن، همچین برام عشوه می ایکه انگارمی خواي خـواهر پنجـاه سـاله ي   ! نیما ـ چمچاره مرگ 

  !حاال خیالت راحت شد؟! بیا! سه بار شوهر کرده ي ترشیده ي منو بگیري
  !بگو چیکار کنم! حاال که وقت این حرفا نیس! ـ گم شو

  !من چه می دونم! نیما ـ همچین می گه من چیکار کنم، انگار من مشاور خانواده ام
  »فت رفتم کنار خیابون، رو جدول نشستم که نیما گ! یه دفعه سرم درد گرفت« 

  .اون وقت یه کارش می کنیم. حتما بلیت می گیره و برمیگرده . ـ حاال چته؟ همین االن که نمی شینه تو طیاره و پرواز کنه بره
  خانم بزرگ ـ ضاجون چه ش شد یه دفعه؟
  !؟» سنگ انداختین تو خونه مون« حاال شما با من چیکار داشتین . نیما ـ هیچی خانم بزرگ ، یه خرده مریضه

  !یعنی چی؟» نم بزرگ ـ چنگ انداختم به چونه تونخا
  چیکارم دارین؟! سنگ! نیما ـ سنگ

  .راستش گفتم با همدیگه بریم مطب اون دکتره رو ك گفتی پیدا کنیم! خانم بزرگ ـ آهان
  .نیما ـ دکتره از این محل رفته

  خانم بزرگ ـ دکتر شرکت نفته؟
یلنـد شـدم و اومـدم جلـو و کنـار نیمـا       . ماشین یلدا از سر خیابون پیـداش شـد  تا نیما اومد یه چیزي به خانم بزرگ بگه که       « 

یه خرده مکث کرد و بعد حرکت کرد طرف مـا و جلـو      . یه سی متري مونده بود به ما، انگاریلدا ما رو دید و ترمز کرد             . واستادم
آقـاي پرهـام پیـاده    .  مـی کـرد  خودش همونطوري پشت فرمون ماشین نشسته بود و فقط جلوش رو نگه. خونه شون نگه داشت  

تـو همـین موقعکـارگر خونـه     ! من همه ش حواسم به یلدا بود که اصال به ما نگاه نمی کـرد . شدو با ماها سالم و احوالپرسی کرد     
  »تا یلدا خواست حرکت کنه، نیما پرید جلو و در ماشین رو وا کرد و گفت . شون اومد و در جیاط رو وا کرد

  .حال شماره چطوره؟ مستاق دیدار! خانمـ سالم عرض کردم یلدا 
  »یلدا آروم به نیما سالم کرد اما بازم به ماها نگاه نمی کرد که نیما گفت « 

  .بفرمائین. بنده ماشینو میزنم تو پارکینگ. ـ شما چرا زحمت می کشین؟ شما تشریف بیارین پایین
تـا نیمـا بـره و برگـرده، ماهـا      .  و مثل برق برگشت پـیش مـا  یلدا بدون حرف از ماشین پیاده شد و نیما زود ماشین رو بد تو            « 

  . نه من، نه یلدا. هیچکدوم هیچی نگفتیم
اگـه نیمـا نمـی    . اقاي پرهام که انگار فهمیده بود موضوع مهمی پیش اومده، هیچی نمی گفـت ! یلدا که اصال به من نگاه نمی کرد 

  »و گفت شکر خدا که زود اومد . رسید نمی دونستم چیکار باید بکنم



  ـ عمه خانم چطورن راستی؟ خانم پرهام خوبن؟
  .آقاي پرهام ـ ممنون، ممنون نیما جون

  !شما اشتباهی همه ش بهش می گین سیما جون! اسمش مینا جون شازده! خانم بزرگ ـ سیما نه، مینا
  »یه دفعه همه مون زدیم زیر خنده که نیما گفت « 

چقدر زحمت؟ والـه    !چقدر کار؟ ! خسته شدین واله  . ریف ببرین خونه استراحت کنین    ـ جناب پرهام چرا سرپا واستادین؟ شما تش       
  !باید این خونواده قدر شما رو بدونن

اونجا که رسیدن پرهام برگشت و با خنـده از  ! اینارو می گفت و بازوي اقاي پرهام رو گرفته بود و می بردش طرف خونه شون     « 
  »ا رو ناگه می کرد ولبخند می زد که نیما اومد طرف خانم بزرگ و گفت یلدا داشت نیم. ماها خداحافظی کرد و رفت

  .رو پیدا کنیم» دکتر جوانی«ـ خب خانم بزرگ جون، راه بیفتم بریم که مطب این 
بیا بریک مطب اون دکتره که آدمـو  ! ما اینجا دیوونه نداریم که! رو پیدا کنیمواسه چی؟» دکتر روانی«خانم بزرگ ـ بریم مطب  

  ! می کنه پیدا کنیمجوون
  »ماها دوباره خندیدیم و نیما اومد طرف من واروم بهم گفت « 

هرچی می خواي بگی ، زودتر بگو که هر چند بلندترین شـبه امـا چـشم بهـم     ! ـ اقا سیاوشق بلندترین شب سال رودستت سپرده 
  !بزنی رفته ها

وندیم منو یلدا که برگشته بود طرف نیما و خانم بـزرگ و  م. بعد دست خانم بزرگ رو گرفت و از یلدا خداحافظی کرد و رفت      « 
  ».انگار اصال دلش نمی خواست منو نگاه کنه . رفتن شونو تماشا می کرد

  .ـ روسریت از سرت افتاده پایین
  »یه خرده صبر کردم و بعد گفتم ! حتی برنگشت طرفم! آروم روسریش رو دوباره سرش کرد اما هیچی نگفت« 

  ن نگاه کنی؟ـ نمی خواي به م
اونـم  . من همونجا واستادم. کمی بعد آروم در جهت عکس نیما اینا حرکت کرد        . بازم همونجوري واستاده بود و هیچینمی گفت      « 

. وقتـی رسـیدم کنـارش دوبـاره راه افتـاد     . چند قدم که رفت واستاد و برگشت یه لحظه منو نگاه کرد که منم راه افتادم طرفش         
همینجوري یه یه ربعـی راه رفتـیم   . منم حرف نزدم. دیوار و درختا رو نگاه می کرد و هیچیونمی گفت  آروم راه می رفت و در و        

  »که آروم گفت 
  ـ نیما خان باهاتون حرف زد؟

  .ـ حرف زد
  !یلدا ـ خب

  .من گذشت کردم و بخشیدم. ـ نمی خوام در موردش صحبت کنم
  »چند قدم که راه رفتیم با حالت عصبی گفت . راه افتادیه دفعه واستاد چپ چپ به من نگاه کرد و بعد دوباره « 

  !از چی گذشت کردي؟! ـ چی رو بخشیدي؟
  .ـ از همون مسئله

  !اصال موضوع بخشش و این حرفا مطرح نیس! یلدا ـ کسی مجبورت نکرده بود
  !همیت یه؟ـ پس چه موضوعی مطرحه؟ یعنی می خواي بگی که این مسئله اصال مهم نیس و خیلی چیز عادي و بی ا



  !!!بخشیدم و گذشت کردم! یلدا ـ نه، اینو نمی خوام بگم اما حرف شمام خیلی استعاریه
  !برام هضمش خیلی سخت بود! ـ عنی چی؟ این مسئله براي من خیلی دردناك بود

  !یلدا ـ براي تو سخت بود و در اینجا
  !در هرکجا باشه، سختم! ـ نه

  »دوباره روش رو برگردوند، یه خرده که راه رفتیم گفتمبرگشت نگاهم کرد و یه زهر خند زد و « 
چرا دیشب یواشـکی بـه نیمـا گفتـی؟      ! اگه این مسئله مهمی نیس، پس چرا خودتم ناراحتی؟        ! ـ من اصال منظورت رو نمی فهمم      

  !اصال چرا گفتی؟
  .براي اینکه اینجا هستم! یلدا ـ براي اینکه باید تو می فهمیدي

  دیم این مسئله مهم نبود؟ـ یعنی اگه جاي دیگه بو
  .حتی بهش فکر نمی کردي! در جایی که من بزرگ زندگی می کردیم، اصال مهم نبود! یلدا ـ نه

مرده شور اونجایی رو ببرن که ایـن چیـزا تـوش اصـال مهـم          ! ـ مرده شور اون زندگی رو ببرن که توش انقدر بی بند و باري یه              
  !یه چیزي بود و تموم شد! زنماصال من نمی خوام در این مورد حرف ب! نیس

می خواستم این مسئله رو کامال فراموش کنم اما      . خیلی عصبانی شده بودم   . راه افتادم طرف یه درخت و تکیه م رو دادم بهش          « 
  »آروم اومد طرفم و گفت . یلدا دست وردار نبود

  !ـ چرا عصبانی می شی؟ این مسئله ایه که باید براي تو حل بشه
دستم اونقدر درد گرفت که    ! اصال نمی دونم چی شد که محکم با مشت زدم به تنه ي درخت             ! م خودمو نگه دارم   دیگه نتونست « 

من اصال این حرفـا و کـارا نبـودم امـا     ! دستم زخم شد و خونه همینجوري ازش می زد بیرون! یه آن فکر کردم انگشتام شکست  
  » بهش گفتم تو همون حال آروم اما با غیط و عصبانیت! دست خودم نبود

می خوام یه ایرانی باشم بـا همـون    من! دلمم نمی خوام باشم! ـ چرا زجرم می دي؟ بابا من روشن فکر یا امروزي و مدرن نیستم        
  !دیگه چرا هی حرفشو کش می دي؟ شاهکار که نکردي! هر چی بوده، گذشته و تموم شده! حاالم که حرفی ندارم! تعصباتش

تی دستمو نگاه کرد و از کیفش یه دستمال در آورد که زخمم رو ببنده که دستمو از دستش کشیدم       آروم اومد طرفم و با نارح     « 
! اینکارو که کردم، یه لحظه نگاه هم کرد و بعد رفت وسط خیابون واستاد و روسریش رو از سـرش ورداشـت  . و رفتم تو پیاده رو    

یـه آن  ! جا خـورده بـودم  ! مونده بودم داره چیکار می کنه! موهاي بلندش رو که با یه گل سر بسته بود وا کرد و چنگ زد توش       
  »درد دستم یادم رت و پریدم جلوش روسریش رو انداختم رو سرش و گفتم ! دستش رفت براي کاپشنی که تن ش بود

  !ـ داري چیکار می کنی؟
  »برگشت و فقط نگاهم کرد « 

  !خسته اي. راحت کنبرو خونه کمی است! اینکارا چیه می کنی؟ بیا برگردیم! ـ یلدا
  !تو باید بفهمی. یلدا ـ خسته هستم اما باید با تو حرف بزنم

  !ـ من چی رو باید بفهمم؟
  .یلدا ـ اول بذار دستت رو ببینم

  »یه نگاهش بهش کرد و سرشو تکون داد و گفت . دستمو نشونش دادم« 
  !ـ آخه چرا؟



  »جوابشو ندادم که با دستمال دستمو بست و گفت « 
  ریم یه جا بشینیم و آروم با هم حرف بزنیم، باشه؟ـ بیا ب

رفتیم رو یـه   . تو راه هیچی به همدیگه نگفتیم     . یه ربع بعد رسیدیم   . سرمو تکون دادم  و راهافتادیم طرف پارك دم خونه شون          « 
  » آروم گفت یه خرده که گذشت. پارك خلوت بود و گاهگداري یکی دو نفر از جلومون رد می شدن. نیمکت، یه گوشه نشستیم

  ـ چرا نذاشتی بی روسري اونجا واستم؟
  !ـ براي اینکه اینجا قوانین مخصوص خودش رو داره 

  !یلدا ـ خب اونجام قوانین مخصوص خودش رو داره سیاوش
  ...یعنی تو کتاب قانون شون نوشته که دخترا نباید ...! ـ اِ
  »نذاشت حرف بزنم و گفت « 

ببـین سـیاوش مـن نمـی     ! بعضی وقتا قوانین تبدیل به عادت می شن و عادتها تبدیل بـه قـانون  ! ـ هر قانونی رو که نباید نوشت 
اما می خوام تو بفهمی که اگه این اتفاق براي من افتاده فقط بخاطر سیستمی بوده کـه     . خوامکارم رو توجیه کنم یا خودم رو تبرئه       

  !من جزئی از اون بودم
  یستم زندگی می کنه باید اینطوري باشه؟ـ پس با این حساب هر دختري که تو این س

  »فقط نگاهم کرد و گفتم « 
  !ـ من قبول ندارم

اگـه بخـوایم از   . پس تابع این سیستم هـستیم و جزئـی از اون  . یلدا ـ ببین سیاوش، من و تو االن داریم تو ایران زندگی می کنیم 
اگه من از همـون بچـه   . ین کاري که من می خواستم بکنممثل هم! تنبیه می شیم! قوانین و مقرراتش پیروي نکنیم، خرد می شیم   

گی تو همین سیستم بودم االن این اتفاق بد برام نیافتاده بود و مجبور نبودم که چیزي رو براي تو که قـراره باهـام ازدواج کنـی                     
اینجـا ابـدي   . یستم بـود اگه من اینجا بزرگ می شدم باید پاك می موندم و حتما هم پاك بودم و این طبیعی این س   ! توضیح بدم 

سنگین باشه و صبر کنه تا یه پسر بیاد خواستگاریش و باهاش ازدواج کنه و بعد باید بچه     . یه دختر یا یه زن روسري سرش کنه       
کار خونه بکنه، آشپزي کنه، رختشویی کنه، مطیع شوهرش باشه و مـثال بـدون اجـازه ي اون از خونـه                 . بچه داري کنه  . دار بشه 

ر جا که شوهرش خواست زندگی کنه و حتی اغلب با شـوهري زنـدگی کنـه کـه بزرگتـر او و خونـواده ش بـراش            بیرون نره، ه  
هر کسی م که داخل ش باشه خواه نا      . هر کی م خالفش عمل کنه باهاش برخورد می شه         . این سیستم اینجاس  . انتخاب می کنن  

می تونی یه نفر رو اینجا تو خیابون ببینی که بی حجاب راه مـی  تو . خواه تابع این سیستم می شه، حاال اگه چه ظارها هم که شده        
حاال اونجایی م که من زندگی کردم و بزرگشدم، سیستم خاص خودش رو داره و سیـستم بـسیار قـوي اي                     ! ره؟ خب معلومه نه   

ن کـه ریـشه   فقط کسایی می تونن در مقابلش مقاومـت کـن      . بدون اینکه خودت بفهمی داخلش می شی و جزئی از اون          ! هم هس 
اونجا یه دختر رو آزاد، بـدون تعـصبات         ! اونام مقاومت می کنن اما زجر می کن چون سیستم نمی خوادشون           . شون خیلی محکمه  

حـاال حـساب   ! یه دختر اگه اونجا اینطوري نباشه طرد می شـه ! اخالقی و مذهبی، عاشق مد و موزیک و این جور چیزا می خواتن           
حاال اگه طـردم مـی شـد کـه دیگـه      . مشکالت برام خیلی زیاد بود. بدون خانواده. نجا تنها بودممن او! کن که یه خارجی م باشه  

اونجـا مـن مـاري جوانـا مـی      ! من اونجا با لباسی تو خیابونا می گشتم که اینجا حتی فکر کردن بهش هم ناراحتم می کنه                 . هیچی
پسرا می نشستم و درس می خوندم که یه همچـین چیـزي   اونجا من تو یه کالس و روي نیکمت با . کشیدم و اصال هم مهم نبود  

اونجا دخترا و پسرا با هم می رن دیسکو و می رقـصن  . اونجا ما با پسرا، استخر و دریا می رفتیم که اینجا محاله           . اینجا غیر ممکنه  



مـن مـی   .  بتونم بمـونم من نتونستم مقاومت کنم پس جزئی ازش شدم تا        ! اونجا سیستم اینه  ! که اینجا تو فکر کسی م نمی گنجه       
یـک  ! یک سیستم رو یه نفر نمی تونه عوض کنه      . من می خوام عملم رو در یه همچین شرایطی قضاوت کنی          . خوام اینو تو بفهمی   

  !سیستم یک نفر نیس
ازتم خجالت مـی کـشیدم کـه    . براي همینم ناراحت بودم و دلم می خوسات که تو بدونی    . این مسئله مهمی یه   . تو درست گفتی    

  .ودم بهت بگمخ
  .ـ کاشکی به خودم گفته بودي

یلدا ـ تو پسر پاك و ساده اي هستی و اگه می خواستم به خودت بگم شاید باید خیلی پیش می رفتم تا بفهمـی امـا نیمـا خیلـی      
ه، من فقط اشاره اي به این موضوع کردم و اون همه چیز و فهمید و مطئمن هـستم کـه خیلـی باهـات حـرف زد                ! سریع االنتقاله 

  درسته؟
  !ـ هم نیما و هم یه دختر دیگه که متاسفانه آخراي زندگی شه

  کی اخر زندگی شه؟! یلدا ـ متوجه نمی شم
  .ـ االن حوصله ندارم که برات تعریف کنم

اي کاش میذاستن من همینجا می موندم و بزرگ می شدم تا یه ایران ایرانـی باشـم   . یلدا ـ ببین سیاوش، من واقعا دوستت دارم 
وقتی می بینم براي مسئله اي که در مورد من اتفاق افتاده تو انقدر ناراحتی که بی اختیار بـه         ! مثل االن دچار دوگانه گی نباشم     و  

وقتی احساس می کنم که یکی انقـدر دوسـتم داره، بخـاطر    ! خودت صدمه می زنی، حسرت می خورم که چرا منو از ایران بردن            
مـن  . حاال تو وضع منو می دونی. د اما نمی تونم چیزي رو عوض کنم و نمی تونم دروغ بگمکارهایی که کردم از خودم بدم می آ       

باید خیلی چیزا رو از اول یاد بگیرم و بـسازم و ایـن   . احساس می کنم که اگه بخوام اینجا بمونم. امروز رفته بودم که بلیت بگیرم 
دلم می خواد که تو ، تمـام گنـاه   .  من واقعا از این مسئله متاسفمدلم می خواد تو بدونی که   . یعنی تنهایی سخته  . برام خیلی سخته  

  .رو گردن من نندازي
  »یه لحظه ساکت شد و بعد همونجور که بلند می شد گفت « 

  .خداحافظ سیاوش. ـ حتما دستت رو به یه دکتر نشون بده
  !!ـ کجا؟

  .یعنی مجبورم . یلدا ـ من باید برم
  !م دیگهـ منکه این مسئله رو فراموش کرد

ببین سیاوشف من اون دختري نیستم که بشینم تو خونـه و  . و من اینطوري نمی خوام! تو بخشیدي. یلدا ـ نه، تو فراموش نکردي 
فقط غذا بپزم و رختچرك  بشورم و بچه داري کنم و هر چی شوهرم گفت بگم چشم و شب به شب ازش خرج خونـه بگیـرم و               

اگه قرار باشه که تـا آخـر عمـرم، تـو بـدون درك      . دادن که حقوقی مساوي یه مرد دارمبه من در همون سیستم یاد     ! این حرفا 
با تربیت من جور در نمی آد که شوهرم به چشم یه ضـعیف  . درست از این مسئله، فقط منو بخشیده باشی، برام غیر قابل تحمله     

مـن  ! من یاد گرفتم که زن بعـد از مـرد نـیس   ! سمن یاد گرفتم که یه زن در خونواده نفر دوم نی ! تر از خودش به من نگاه کنه      
! اونجا به من یاد دادن که یک نیمـه ي ضـعیف نیـستم       ! اونجا به من اعتماد بنفس دادن     ! اونجا عادت نکردم که تو سري بخورم      

ـ       ! اونجا به من قبولوندن که فقط یه سایه از مرد نیستم           دگیم نـه در  اونجا به من یاد دادن که مثل یه مرد یا شوهر، در کـانون زن
من به محض رسیدن تو فرودگاه اینجا، وقتی پدرم بهم گفت که روسري ت رو سرت کن، وقتی بهم گفت دکمـه                    ! حاشیه ي اون  



وقتی تو خونه موندم و و وقتم رو کتاب و نوار گوش کردن گذروندم، وقتـی فقـط بـا اجـازه ي بزرگتـرم از             . ي روپوشت رو ببند   
تو خودت باعث شدي کـه مـن گـم شـده،     . آموخته هام براي یه مدت فراموش شدن  ! کردمخونه رفتم بیرون، شخصیتم رو گم       

مـن تـو اون   ! حاال دیگه نمی تونم یه دختر بی سرزبون و چشم و گوش بسته و مطلوم ایرانی باشم              ! خودمو پیدا کنم و حاال کردم     
ده اي بودن کـه ازم حمایـت کـنن و قـانونی     و همیشیه ع. سیستم یاد گرفتم به محض اینکه خواستن بهم زور بگن، اعتراض کنم     

آموخته هاي من بهم می گه که همون حق و حقوقی رو کـه یـه مـرد داره، مـنم دارم و بایـد ازش       . بوده که جلوي زور رو بگیره     
من اینجا موردي بـراي بخـشش و گذشـت    . من یاد گرفتم که فکر کنم، استدالل کنم، منطقی باشم و تصمیم بگیرن    . استفاده کنم 

حـاال ایـن دوسـت    . اگه دارم برات توضیح می دم ، فقط بخاطر اینه که دوستت دارم و دلم می خواد با تو صادق باشم     ! می بینم ن
اگه تو یه شعف فیزیکی در بدن یه دختر و انقدر نقطـه اشـکال مـی دونـی، مـنم            ! داشتن نباید نقطه شعفی براي من بوجود بیاره       

  !ین مسئلهف یه ضعف معنوي در تو بدونممتقابال می تونم درك پایین ترو از ا
همه رو درك می کنم و بهش احترام میذارم اما انتظار دارم        ! غرورت رو، تعصبت رو، غیرتت رو     ! سیواش، من ترو درك می کنم     

من فقط یـه وسـیله نیـستم    ! من فقط یه جسم نیستم   . که تو هر طرز تربیت، روحیه و افکار منو درك کنی و بهش احترام بذاري              
مـنم مـی   ! اگه یه زن می تونه دست دوم بشه، پس یه مردم می تونه که کهنه یا دسـت دوم باشـه   ! ه کهنه یا دست دوم بشم     ک

تونم در مورد گذشته ي تو بپرسم و اگه زمانی خطایی کرده باشی، نبها مارك دست دومـی بـزنم و ازت بازخواسـت کـنم و در                   
سیستم، یه دختر و پسر که همدیگه رو دوست دارن، وارد گذشته ي همدیگه    در اون جا و در اون       ! نهایت ببخشم یا گذشت کنم    

  !دوست داشتماصال این نیست! نمی شن تا خبوان همدیگرو ببخشن یا نه
می تونستم نگم و خیلی راه هـا بـود کـه تـو     . من صادانه مسئله اي رو که در اینجا و براي یه مرد ایرانی اهمیت داره برات گفتم        

اما من در همون سیستم یاد گرفتم که با دروغ یه زندگی رو شروع نکنم و یـاد گـرفتم اگـه کـسی رو دوسـت             ! هیچوقت نفهمی 
من چون آزاد بـودم، تـا   . داشتم و بهش گفتم که دوستش دارم و اونو به عنوان شریک زندگیم انتخاب کردم، بهش وفادار بمونم       

. براي من خیلی چیزا در یک مرد مالك قـرار مـی گیـره   .  شمبه هر پسري می رسم دست و پام رو گم نمی کنم و عاشقش نمی      
هر وقت ایـن چیزایـی رو کـه بهـت     . اما وقتی مردي رو دوست داشتم و باهاش پیوند برقرار کردم همیشه بهش وفادار می مونم 

  !گفتم فهمیدي، دیگه حرف از بخشش و این چیزا نمی زنی و روح یه دختر در شرایط منو آزار نمی دي
حـد  .  با تو اشنا شدم و احساس کردم که دوستت دارم، دلم می خواست ایرانی باشم اما بعدا متوجه شدم که نمی تـونم   من وقتی 

  !اقل در اون سیستم بخاطر این مسئله نباید از کسی تقاضاي بخشش کنم
اونـم  . بهـش خندیـدم  . کنـه وقتی برگشتم دیدم داره گریه می . دوئیدم دنبالش و دستش رو گرفتم! اینو گفت و راه افتاد رفت  « 

   »بهم خندید

  
  
  
  
  
  



  فصل نهم
  
  
  »تا رسیدم نیما گفت . یه ساعتی با هم قدم زدیم و صحبت کردیم و بعدش رسوندمش خونه شون و وخودمم رفتم نیما اینا« 

بدو یه زنـگ بهـش   ! دلش شور افتاده برات! تا حاال سه بار سیا زنگ زده اینجا! ـ ـآخه دهاتی، موبایلت رو چرا خاموشمی کنی؟ 
  .بزن

  ـ بهش گفتی کجا رفتم؟
  .خودت یه چاخانی بکن. نیما ـ چیزي نگفتم 

  »زنگ زدم و به سیما و باهاش حرف زدم و وقتی تلفن رو گذاشتم سرجاش، نیما پرسید « 
  ـ شیري یا روباه؟

حاال با ایـن افکـار   ! رو می سازیم دیگهبقول یلدا همین مائیم که یه سیستم    ! مگه اینجا جنگله؟  ! ـ اصطالحات چیه بکار می بري؟     
  !همه ش قدرت طلبی! همه ش مرد ساالري! سلطه جویانه، ببین چه سیستمی ساخته می شه

  »نیما چشماش گرد شده بود و فقط به من نگاه می کرد که گفتم « 
  !ـ دست وردار از این افکار عصر حجري ت

  !!اینارو کی یاد گرفتی؟! نیما ـ باریک اله
  .ل بلد بودمـ از او

  یلدا بهت چی گفت ؟! آفرین! نیما ـ آفرین
  !ـ اونم همین عقیده رو داشت

  !دختر تحصیلکرده یعنی همین دیگه. آفرین! نیما ـ مرحبا
  . می گفت باید همه با هم اینکارو بکنن. ـ می گفت یه نفر نمی تونه یه سیستم رو عوض کنه

  !نیما ـ عجب فکر بازي
  .کال در مورد سیستم حرف می زدیم. سیستمیم و از این حرفاـ می گفت ماها همه، یه 

  ببینم، وارد سیستمم شدین؟! باریک اله! نیما ـ آفرین
  ناهار چی دارین؟! ـ گم شو نیما

نتیننتاله که هر وقت تشریف بیارین ناهارمون حاضر باشه؟   !نیما ـ مگه اینجا هتل کُ
  .ـ پس بلند شو بریم یه جا یه چیزي بخوریم

  ـ اول بگو ببینم تلیف چی شد؟ نیما 
! یه کشور بی بند و بار همینه دیگـه . یعنی گناه از اون نیس. ـ درسته که من اولش ناراحت شدم اما بنظر من حرفاش منطقی بود   

  .نه تقصیر اون بود و نه تقصیر من. یعنی تقصیر منم نبود. تقصیر من بود که تحت تاثیر تعصب م قرار گرفتم
  1تقصیر من بوده؟نیما ـ پس حتما 

  !این جه طرز چیز تعریف کردنه دیوونه؟. دیشب عصبانی بودم یادم رفت بگم! ـ مرده شور تروهم ببرن با اون طرز خبر دادنت
  نیما ـ مگه چه جوري گفتم؟



  !ـ همونکه گفتی یلدا از نظر جهیزیه مشکل داره
  !نیما ـ خب باید یه جوري یواش یواش حالی تو می کردم دیگه

  .بلند شو بریم یه چیزي کوفتمون کنیم! خوام صد سال سیاه حالیم نکنیـ می 
همیشه یـه عـده آدم   . اگه یه دعده مسائل رو سخت نکنن همه چی درست می شه. نیما ـ خب، شکر خدا انگار سر عقل اومدي  

ش اونـا و اونـا فقـط    همه جا هستن که هر مسئله اي رو اونقدر بزرگ و پیچیده می کنن تا مردم بـراي حـل کـردنش بیـان پـی             
اگه از اولش کاري به ایم این مسائل نداشـته باشـن، مـردم خودشـون خیلـی      ! خودشون از این مسائل سر در بیارن و حلش کنن   

  !راحت حلش می کنن و با هم کنار می آن
  !ـ پاشو بریم دیگه

  !نیما ـ دارم به تو می گم آ
  !ـ بلند شو بریم، گرسنه مه بیخودي شعار نده

زینت خـانم گفـت کـه ناهـارش     .  راه افتادیم و اومدیم پایین و نیما به زینت خانم گفت که می ریم بیرون ناهار بخوریم دوتایی« 
تا رفتیم تو حیـاط و در رو   . دلم می خواست برم بیرون و با نیما تنها باشم و یه خرده باهاش حرف بزنم               . حاضره که من گفتم نه    

  »! نه شون  می آد بیرونوا کردیم، دیدم خانم بزرگ داره از خو
  !نیما ـ الهی زن بگم چطور بشی که پدر منو در آوردي

  ـ مگه چی شده؟
خدایا ترو به بزرگی ت قسم می دم که یکی از گوشاش منـو  ! نیما ـ یه عالمی حریف زبون من نشدن و من حریف گوش این زن 

ا بدي، من قول مـی دم کـه هـر سـال دو تـا گوسـفند       بخدا اگه این زن رو شف! بکن بده به این زن که من از دستش راحت بشم       
  !قربونی کنم و گوشتش رو بدم ستحقا

  » !همچین دعا می کرد که خنده م گرفت « 
  !ـ مگه چی شده؟

این دو ساعتی که شماها نبودین، تمام خونه هاي این محله رو زنـگ شـونو زده و   ! نیما ـ بجون تو آبرو تو محل براي من نذاشته 
  !ه رو گرفتهسراغ اون دکتر

  ـ خب مگه بیکار بودي که این چاخان رو بگی؟
تموم ایـن  ! نیما ـ دِگور شده اگه این چاخان رو نمی کردم که این خان مبزرگ ول تون نمی رد که با هم دل بدین و قلوه بگیرین 

 راحـت نشـستین و بحـث    اون موقـع کـه  ! مصیبتا رو هبج ون خریدم که جنابعالی بتونین با یلدا خانم وارد سیستم بـشین دیگـه      
حاال بیا برگـردیم  ! سیستماتیک می کنین، این ور، من بدبخت سیستم دونم در می آد تا دو کلمه چیز حالی این خانم بزرگ بکنم        

  !تو که االن هوار می شه سرم
  »دوتایی از همون دم در، آروم برگشتیم تو خونه و در رو پیش کردیم و نیما از الي در نگاهش کرد و گفت « 

  !ـ بجون تو چند وقته که دیگه دختراي همسایه وقتی منو تو خیابون می بینن، محل سگم بهم نمی ذارن
  ـ براي چی؟

  !چقدر تو خنگی! نیما ـ خب فکر می کنن یه پیرزن پویلدار پیدا کردم و می خوام باهاش عروسی کنم دیگه
  .در رو ببند و بیا بریم! ـ خب حاال بیا بریم تو دیگه



  !خدا ذلیلت کنه سیاوش که بیچاره م کردي! خه درد من که یکی دو تا نیسنیما ـ ا
  »یه دفعه در رو وا کرد و همونجور که داشت می دوئید بیرون گفت « 

  !از تو کیفش سنگ در آورد! ـ آخ
یـد، خندیـد و   تا نیما رو د! خانم بزرگ یه سنگ دست شه اندازه ي یه گردو ! منم دنبالش رفتم بیرون که دیدم راست می گه        « 

  »همونجور که سنگ رو میذاشت دوباره تو کیفش گفت 
  1خودت اومدي مینا جون؟...! ـ اِ

  ×خانم بزرگ؟» سنگ براي چی میذاري تو کیفت «نیما ـ آخه 
  من زنگم کجا بود؟ لیف م کجا بود؟! خانم بزرگ ـ زنگ براي چی میذارم تو لیفم؟

  !»مامور«نیما ـ بخدا می دمت دست 
  !بیا خودمون می ریم دوتایی! چیکار؟» محمود« ـ می دي منو دست خانم بزرگ

خانم بـزرگ کـه   ! من از خنده داشتم می مردم دیگه! نیما همونجا وسط خیابون نشست رو زمین و سرش رو گرفت تو دستش      « 
  »گفت نیما رو اینطوري دید، یه دفعه تند اومد طرف ما و در حالیکه ترسیده بود نشست جوي نیما رو زمین و 

سرت درد گرفته؟ بیا بریم قربونت برم خونه ما دراز بکش تـا خـوب   ! چه ت شد یه دفعه؟! ـ الهی من بمیرم واسه تو مینا جون  
  !مگه من مردم پسر خوبم که تو مریض بشی؟. صبر کن االن می گم راننده مون بیاد بریم! اصال بیا ببرمت مریض خونه! بشی

که نیما سرش رو بلند کرد و به خانم بزرگ نگاه کرد و تو چشماي نیما، عـشق و مهربـونی رو               اینارو گفت و از جاش بلند شد        « 
  «خندیدیو اونم بلند شد و گفت ! دیدم

  .ـ نمی خواد راننده رو خبر کنی مادر
  !خانم بزرگ ـ خوب شدي؟

  »نیما سرشو تکون داد که خانم بزرگ گفت « 
دیگه کی به حرفـاي مـن   ! ونم الل یه بالیی سرتو بیاد من چه خاکی تو سرم کنم؟   گفتم اگه زبونم الل زب    ! ـ نصف العمر شدم ننه    

  !خیلی ترسیدم بخدا! فقط تویی که باهام حرف می زنی. گوش می ده؟ از قوم و خویشا که هیچکی بهم محل نمی ذاره
  »ندیمش که گفت من و نمیا زیر بغلش رو گرفتیم و بردمیش لبه جدول نشو! بعد یه دفعه شروع کرد گریه کردن« 

از صبح تا شب اگه کنج این خونه بشینم و تکون نخورم، یکی پیـدا  ! اگه بدونی چقدر بی کسم    ! ـ مینا جون اگه بدونی چقدر تنهام      
این چند وقته که تـو باهـام هـم زبـون     ! اونجام که بودیم اصال منو آدم حساب نمی کردن! نمی شه که ببینه من مردم یا زنده م     

حـاال راسـت راسـتی    ! خیلی هـول کـردم  ! الکی به هواي دکتر رفتن می آم که با تو حرف بزنم! دنیا رو بهم داده   شدي انگار خدا    
  1حالت خوب شد؟

اومدم اي جیبم دستمال در بیارم که اشک هاشو پاك کنم که چـشمش افتـاد بـه    ! اشک گوله گوله از چشماش می اومد پایین      « 
یه دفعه بغض گلـوي خودمـو    ! می کنه که معنی ناراحتی رو بدونه، داره گریه می کنه          دیدم این پسر گنده که آدم فکرشم ن       . نمیا

  ». دستمالم رو دادم به نیما که اونم باهاش اشکاي خانم بزرگ رو پاك کرد. گرفت
***  

نیما رفت ماشین ش رو در آورد و خانم بزرگ رو نشوند توش و داشـتیم حرکـت مـی کـردیم کـه دیـدم یلـدام در حالیکـه             « 
  »تا رسید گفت . پیاده شدم ! سریش تو دستشه داره برامون دست تکون می ده و می دوئهرو



  !ـکجا؟
  »خندیدم و گفتم « 

  .ـ داریم می ریم ناهار بیرون
  !یلدا ـ منم می آم خب

  !ـ بابا تو خیابون روسریت رو سرت کن آخه
  »منم سوار شدم و به نیما گفتم . نشستهمونجور که روسریش رو سرش می کرد، رفت عقب ماشین و پیش خانم بزرگ « 

  .ـ یه دقیقه صبر کن
  !نیما ـ ظرفیت تکمیله، بیخودي کسی رو وعده نگیر

  .ـ باشه، پس بریم
  نیما ـ چیکار داشتی؟

  .ـ هیچی ، می خواستم به سیما زنگ بزنم که اگه ناهار نخورده، اونم با خودمون ببریم
اونم تا من یه کلمـه حـرف   ! بعد ا هزار سال خواستی یه قدم براي من ورداري ها! نیما ـ مار و مور گوشت تن ت رو بخورن پسر 

  .بیاد بریم. بگو اگه ناهارم خورده عیبی نداره! یااله! زنگ بزن بهش! زدم، پشیمون شدي
ربع بعد رسیدیم و یه .بهش گفتم حاضر باشه و نیما راه افتاد طرف خونه ي ما  . اتفاقا هنوز ناهار نخورده بود    . زنگ زدم به سیما   « 

  »سیمام سوار شد و با همه سالم و احوالپرسی کرد و حرکت کردیم 
  .فکر کردم تو و نیما خان ممکنه ناهار بیاین خونه. سیما ـ مخصوصا ناهار نخوردم

 واسه همین بود کـه گفـتم   !اصال به دلم افتاده بود که شمام منتظر مائین! ترو خدا ببین چقدر دالمون به هم راه داره...!  نیما ـ اِاِاِاِ 
  !یه زنگ به سیما خانم بزن سیاوش جون

  »برگشتم چپ چپ نگاهش کردم که گفت « 
  !ـ پسر یادت ندادن اینطوري تو صورت بزرگترت نگاه نکنی؟ جلوتو نگاه کن

  »بعد برگشت یه نگاه به سیما کرد و گفت « 
نه دنبال گردش مـی رم، نـه   ! مرتب دارم تزکیه ي نفس می کنمـ باور کنین سیما خانم از آخرین بار که با هم صحبت کردیم،              

  !مونس شب و روز من شده این خانم بزرگ! هیچ هیچ! دنبال تفریح می رم
  »سیما فقط نگاهش کرد که نیما گفت « 

  راست می گم یا نه؟. ـ سیاوش تو گبو
  !فریح برهیعنی این چند وقته اصال وقت پیدا نکرده که دنبال گردش و ت. ـ راست می گه

یلدا خانم شما بگـین کـه همـسایه ي مـائین و از     ! اصال الزم نکرده تو واسه من شهادت بدي! نیما ـ باز شوخی بی موقع کردي؟ 
  .خونه تون به خونه ي ما اشراف دارین

  .یلدا ـ نه، من این چند وقته اصال ندیدم که نیما خان جایی برن
  ـ کدوم چند وقته یلدا؟

  !دیشبیلدا ـ فکر کنم از 
  »همه زدیم زیر خنده که نیما گفت « 



  !یه نفر رو پیدا نمی کنم یه شهادت برام بده! ـ عجب بدبختم من
  !ـ از بس پرونده ت سیاهه

  !خانم بزرگ جون! نیما ـ خانم بزرگ
  خانم بزرگ ـ با منی مینا جون؟

  .نیما ـ آره، با شمام
  خانم بزرگ ـ چی می گی مادر؟

  !کن» حمایت « ازم نیما ـ می گم شما حداقل 
  کنم؟» حجامت«خانم بزرگ ـ من برات 

  !نیما ـ تا خانم بزرگ بخواد براي من شهادت بده، سه بار منو اعدام کردن
سه ربع بعد رسیدیم همون رستوران که بـراي اولـین بـار شـیوا رو            . همه زدیم زیر خنده و شروع کردیم سربسر نیما گذاشتن         « 

تا نیما شروع کرد طبق عـادتش، دور و     . ارکینگ ش و پیاده شدیم و رفتیم تو و سر یه میز نشستیم            رفتیم تو پ  . اونجا دیده بودیم  
  »ورو نگاه کردن، یه دفعه دیدم که رنگش پرید و سرش رو برگردوند و گفت 

  می خواین بلند شیم بریم یه جاي دیگه؟. ـ می گم اینجا خیلی شلوغه 
  !اینجا خیلی قشنگه. یلدا ـ نه، عیبی نداره

  .سیما ـ آره، غذاهاشم خیلی خوبه
یـه ماهـه   ! انگار گوشت خر می دادن به مردم! چند وقت پیش می گفتن تو اشپز خونه دست و پاي خر پیدا کردن! نیما ـ نه بابا 

  !که بسته بودنش
  ...ـ چی می گی ؟ ما همین چند روز پیش 

تم اون طرف رو نگاه کردم که دیدم شیوا و پروانه سر یه میـز      برگش! دیدم داره بهم اشاره می کنه و یه جایی رو نشونم می ده            « 
همه برگشتن و منو نگـاه کـردن   !! تا اومدم یه چیزي بگم که نیما با پاش محکم زد تو ساق پام که از درد، بلند گفتم آخ ! نشستن

  »که نیما زود گفت 
چـه  ! چه شعر لطیفـی ! چه آهنگ قشنگ! به به! آخ بدلم! آخ به دلم! یه کارد سالخ به دلم ! ـ آخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم         

  جوري یه دفعه این آهنگ یادت افتاد سیاوش خان؟
  »بهش چپ چپ نگاه کردم و گفتم « 

  .ـ هیچی، همینجوري
اینجا ! بابا پاشیم بریم! منم االن خیلی جاهام احساس درد دارم می  کنم! مثل من! نیما ـ حتما تو ام یه جات احساس درد کردي 

  !تو غذاهاش سوسک داره ها
  »سیما یه نگاهی به نیما کرد و گفت « 

  !ـ نکنه آشنایی، چیزي اینجا دیدن نیما خان؟
  ! من تازه اولین بار یا دومین بارمه که اومدم اینجا1من؟! نیما ـ من؟

  »تا اینو گفت، یه گارسن که از بغل میز ما رد می شد به نیمات گفت « 
  !ـ سالم نیما خان



  !تو ام هر دفعه که ما با دو تا دختر می آیم سالم کردنت گل می کنه!  سالم و زهرمارنیما ـ
  »همه زدیم زیر خنده « 

  به کی قسم بخورم که شما باور کنین؟! نیما ـ بجون بابام سیما خانم این مرتیکه کشکی با من سالم علیک می کنه
  »د و گفتتا اینو گفت سرگارسن منو رو آورد سر میز ما و سالم کر« 

  ـ نیما خان میزي که همیشه اونجا میشینین خالی شد، تشریف می برین اونجا؟
  »من زدم زیر خنده که نیما گفت « 

شمام عجـب حافظـه اي   ! ـ بابا من همه ش یه دفعه اومدم اینجا و براي اینکه هیچکی دور و ورم نباشه رفتم سر یه میز نشستم                     
  !دارین ها

  »گفت سر گارسن بدبخت فهمید و « 
  !منم همنظورم همون دفعه بود! شما درست می فرمائین! ـ البته

  »اینو می گفت و می خندیدید « 
  نیما ـ پس خنده تون براي چیه؟

  »سرگارسن جلو خودشو گرفت و گفت « 
  !شما از بس گوشه گیر بودین تو حافظه  ي من موندین! ـ هیچی، هیچی

  »اینو گفت و منو رو گذاشت و رفت « 
  ! دیدین حاال سیما خانم من راست می گم؟نیما ـ

تا اینو گفت، شیوا از اون طرف منو دید و برام دست تکون داد و منم براش دست تکون دادم که سیما برگشت با تعجـب بـه                   « 
  »آروم در گوشش جریان رو گفتم . من نگاه کرد

  »نیما با حالت گریه گفت « 
  !این مربوط به پرونده ي پزشکی این سیاوشه! اب نمی شه دیگهـ سیما خانم، این یکی که جز پرونده ي من حس

  یلدا ـ ایشون کی ن سیاوش؟
  !نیما ـ نامزد قبلی سیاوش

  »سیما زد زیر خنده « 
  !نیما ـ البته به دلیل مصدومیت از قید قرعه خارج شدن

تـو همـین   .  روي خـودش نیـاره  بهش گفتم که به. خیلی براش عجیب بود. یواش بطور مختصر جریات رو براش تعریف کردم      « 
  »نوبت نیما که رسید گفت . موقع سر گارسن اومد که سفارش بگیره

  ـ شما همون غذاي اون دفعه اي رو می خورین؟
  نیما ـ شما نمی تونین سر میز که می رسین حرف نزنین؟

  !سرگارسن ـ آخه من هنوز یادمه شما اون دفعه چی خوردین
پیک فیزیک و شیمی شرکت کنین؟ با این حافظه اي که دارین، هیچی هیچی نه، نفر دوم سوم می نیما ـ شما چرا نمی رین تو الم 

  !شین ها
  »سر گارسن رفت و یه خرده بعدش یلدا به من گفت . همه زدیم زیر خنده« 



  نمی شه دعوت شون کنیم سر میز خودمون؟! ـ سیاوش، خیلی برام مسئله جالب شد
  !خوب نیس صداشون کنیم اینجا! نیما ـ بابا این دو تا مریضن

  .به این صورت ها کسی مبتال نمی شه. سیما ـ نحوه ي سرایت و ابتال به این بیماري چیز دیگه س
  !بابا خطرناکه! نیما ـ اخه سیما خانم جون، این وامونده یه زکام ساده که نیس

  . این بیماري به کسی سرایت نمی کنهبا این جور رابطه ها! ایشون پزشکه و متخصص. یلدا ـ  سیما جون راست می گه
  !نیما ـ عجب غلطی کردم آوردم تون اینجا ها

  .سیما ـ بلند شین نیما خان دعوت شون کنین اینجا
  .بلند شو سیاوش خودت برو! نیما ـچرا من برم دعوت شون کنم؟ اینا رفقاي این ن

  .بلند شو برو خودتو لوس نکن. ـ تو سر میزي
  !این وامونده شوخی وردار نیس ها! ه بالمالیی سرمون می آدهانیما ـ بجون همه مون ی

  .طوري نمی شه. ـ پاشو برو نترس
  »نیما که داشت حرص می خورد، همونجور که بلند می شد گفت « 

همه می رن دوست می گیرن که باعث افتخارشون بشه ایـن یکـی دوسـت    ! ـ خدا ذلیلت کنه سیاوش با این دوستاي خطرناکت       
  !که یه ماچش کنی و رفتی سینه قبرستونپیدا کرده 

  »تا بلند شد خانم بزرگ گفت « 
  !ـ مینا جون من آبگوشت بزباش می خورم با دوغ
  !نیما ـ چی می خوري؟ مگه اینجا قهوه خونه س؟

  !همون دوغ خوبه! خانم یزرگ ـ نه مادر، قهوه بخورم شب خوابم نمی بره
ماهـا بلنـد   . یوا اینا و یه خرده حرف زد و بعدش سه تایی برگشتن سـر میـز مـا   همه زدیم زیر خنده و نیما رفت طرف میز ش      « 

  »شدیم و احوالپرسی کردیم و نشستیم که شیوا گفت 
  ـ سیاوش خناف از شباهت تون فهمیدم که این خانم خواهرتوننن، درسته؟

  .ـ درسته، سیما خواهرمه
  !شیوا ـ حتما این خانمم نامزد تون هستن

  .ـ اینم درسته
امروز کـه خواسـتم   ! عجب شانسی دارم من! ما ـ و چون فقط خانم بزرگ این وسط باقی می مونه، پس ایشونم نامزد من هستن نی

انگار هر چـی دوسـت و آشـناس اتمـروز     ! جلو این سیما خانم نشون بدم چقدر معصوم و پاکم، از در و دیوار  آشنا برام پیدا شد       
 که می کنمی، دو تا دختر خوشگل می افته به این سیاوش کوفتی و خانم بـزرگ مـی                 قرعه کشی م  ! اومدن این رستوران وامونده   

  !افته به من
  »همه زدن زیر خنده که شیوا گفت « 

  !پسري به خوش تیپی و خوش قیافه اي شما امکان نداره که دخترا دور و ورش نباشن! ـ به شما نمی آد تنها باشین
  !سازنیما ـ حاال یه پرونده م شما براي من ب

  ـ اینجا چیکار می کنی شیوا؟



  .بلند شدیم اومدیم اینجا که یه ناهار بخوریم و برگردیم خونه. شیوا ـ تو خونه دیگه حوصله م سر رفت
  »بعد برگست به من نگاه کرد « 

  .ـ من سر قول م هستم
  .ـ می دونم

  »بعد برگشت وبا حسرت یه نگاهی به همه ي ما کرد و خندید که پروانه گفت « 
  ـ راستی نیما خان شما چرا تنهائین؟

  .نیما ـ تارك دنیا شدم
  .شیوا ـ حدس می زنم که شمام نامزد سیما خانم هستین

  »من و سیما خندیدیم « 
  !حاال که برابر با اصلم می کنن، خدا می دونه! نیما ـ فعال که رو نوشت نامزدم

  .شیوا ـ خیالتون راحت باشه نیما خان
  »ه چشماي سیما نگاه کرد و گفت اینو گفت و برگشت ب« 

  !خیلی راحت می تونم عشق رو تو چشماي سیما خنم بخونم. ـ من تجربه م زیاده
حاال شما که انقدر تجربه ت زیاده، نمی شه یه کاري بکنی که از تو چشماشون بیاد نوك ! نیما ـ خدا از خانمی کم ت نکنه دختر 

  زبونشون؟
  .شیوا ـ به موقع خودش می آد

  » برگشت رف یلدا و گفت بعد« 
  .خیلی اقاس. ـ شمام خیلی دختر خوشگلی هستین اما قدر این سیاوش خان رو بدونین

  »ازش تشکر کردم که از جاش بلند شد و گفت « 
  .ـ خب دیگه، ما باید بریم
  ـ مگه ناهار نمی خورین؟

از اشـنایی تـون خوشـحال    . حت غذاتون رو بخـورین شمام را. یه ساعت قبل از شما اومده بودیم. شیوا ـ ما ناهارمون رو خوردیم 
  .شدم سیما خانم

  »بعد با یلدام خداحافظی کرد و با خانم بزرگ م همینطور و وقتی خواست بره، خانم بزرگ گفت« 
  .ـ مادر کجا می ري؟ بشین یه لقمه بذار دهن ت

  .»خوردیم«ما ناهار مونو . شیوا ـ خیلی ممنون
  ؟ قابلمه آورده بودین؟»بردین«خانم بزرگ ـ شما ناهارتونو 

  .شده» صرف« شیوا ـ نه خانم زرگ، می گم قبال 
  شده؟ مگه اینجا خرج می دن؟» ظرف«خانم بزرگ ـ از قبل 

  !پروانه ـ ما سر شدیم، خوردیم
  مگه چند ساله تونه؟! این حرفا چیه؟! خدا نکنه! خانم بزرگ ـ شما پیر شدین، مردین؟

  !بزرگ ول می کنهحاال مگه خانم ! نیما ـ نخیر



  »بعد سمعک خانم بزرگ رو از دستش گرفت و آورد جلو دهن ش و گفت « 
  !گوش کن می خوام برات ترانه هاي درخواستی پخش کنم. ـ اینارو ول کن خانم بزرگ بذار برن

ی داد و  خانم بزرگم همینجوري سرشو تکون تکون مـ       ! اینو گفت و شروع کرد پشت سمعک خانم بزرگ آهنگ و شعر خوندن            « 
سمعک خانم بزرگ رو مثل میکـروفن  . نیمام انگار نه انگار که تو رستورانه! ماها مرده بودیم از خنده    ! می خندید و کیف می کرد     

وقتی اونـا رفـتن، نیمـا بـه        . شیوا و پروانه با خنده خداافظی کردن و رفتن        ! تو دستش گرفته بود و داشت براش آهنگ می خوند         
  »خانم بزرگ گفت 

  .ه هاي درخواستی تموم شد خانم بزرگـ تران
  »بعد سمعک رو گذاشت رو میز که خانم بزرگ دوباره ورش داشت و داد دست نیما و گفت « 

  !ـ نیما جون اهنگ یه پول خروس م برام بخون تا ناهارمون بیاره
  »نیما مجبوري سمعک رو گرفت جلو دهن ش و گفت ! ماها دیگه مرده بودیم از خنده« 

  می خواي مرغ سحر رو بخونم؟! شعرش رو بلد نیستمـ آخه من 
  »بعد شروع کرد خوندن « 

  داغ مرا تازه تر کن      ـ مرغ سحر ناله سر کن
  !همه دارن نگات می کنن!ـ نیما خجالت بکش

  ! پس بلند تر بخونم صدا به همه برسه شاید از همینجا معروف شدم و گل کردم و افتادم سر زبونا1نیما ـ راست می گی؟
  نیما ـ زآه شرر بار                       این قفس را

  برشکن و زیر و زبر کن
  !!ـ نیما

  !داد نزن زابرا می شه! چی میگی؟ مگه نمی بینی دارم الالیی می گم بچه رو بخوابونم...! نیما ـ اِه
  »!ول کنم نبود! دوباره همه زدیم زیر خنده« 

  نیما ـ بلبل پر بسته ز کنج قفس در آ
   ي آزادي نوع بشر سرانغمه

  ناله سر کن
  !ـ نیما به خدا آبرومون رفت

  جور صیاد      نیما ـ ظلم ظالم
  داده بر باد        آشیانم

  اي خدا، اي حبیب، از طبیبم
  شام تاریک ما را سحر کن

  »! به دفعه چند تا دختر خانم که پشت میز بغلی نشسته بودن، همه با هم شروع کردن به خوندن« 
  !له سر کنـ مرغ سحر نا

  »! برگشتم اونارو نگاه کنم که یه خونواده م که این طرف مون بودن شروع کردن به خوندن« 
  !ـ مرغ سحر ناله سر کن



  »!برگشتم اونارو نگاه کنم که خانم بزرگم شروع کرد با صداي بلند خوندن « 
  این قفس را      ـ زآه شرر بار 

  » !ه شروع کردن خوندنیه لظه م طول نکشید که چهار پنج تا میز، هم« 
  !ـ برشکن و زیر و زبر کن

  نغمه ي آزادي نوع بشر سرا        بلبل پر بسته ز کنج قفس در آ
  !!ناله سر کن    ناله سر کن

***  
. خانم بزرگ رو رسوندیم خونه و بعدش نیما اومد که من و سـیما رو برسـونه  . ساعت نزدیک سه بعد از ظهر بود که اول یلدا   « 

  »افظی کرد و رفت به نیما گفتم وقتی سیما خداح
  !آبرو  برامون نذاشتی× !ـ واقعا سیما حق  داره زن تو نشه

اما عجب مردم اهـل  ! فقط تو آدم  بی ذوق و سلیقه ساکت بودي! یعنی همه می خوندم! نیما ـ سیما که از همه بلندتر می خوند  
  !رو دوست دارن» نغمه ي آزادي« مه انگار ه! دیدي چقدر برام دست زدن و تشویقم کردن؟! دلی داریم آ

  .ـ برو که دیگه امروز از دستت خسته شدم، خداحافظ
  نیما ـ تو هنوز آفتاب غروب نکرده در خونه مائی، پس چرا دیگه خداحافظی می کنی؟

ودش جـواب  خـ . در خونه رو بستم و رفتم تو و رفتم تو اتاقم و اول یه دوش گرفتم و لباس پوشیدم و بعد زنگ زدم بـه شـیوا    « 
  ». داد

  .شیوا ـ منتظر بودم که تلفن کنین
  ـ خوبی؟

  .هنوز سیستم دفاعی بدنم از کار نیفتاده. شیوا ـ بد نیستم
  .ـ نباید بهش فکر کنی
  شیوا ـ خوش گذشت؟

  .کاش شماهام می موندین. ـ آره ، خوب بود
  .شیوا ـ نخواستم مزاحم بشیم

  .اگه مشکلی داري به من بگو. ون کمک کنمـ ببین ، شیوا، من می تونم از نظر مالی بهت
  »خندید و گفت « 

  .درد من پول نیس. ـ نه، ممنون، پول دارم
  »یه خرده صبر کردم و بعد بهش گفتم « 

  ـ نمی خواي بقیه داستان رو تعریف کنی؟
  !شیوا ـ داستان؟

  »خندید و گفت « 
  ! دیگه عالیهاگه چاپ بشه که. ـ آره، به داستان بیشتر شبیه تا به یه زندگی

  ـ شایدم شد؟



  »دوباره خندید و یه خرده بعد گفت « 
  !شاید یه عده جوون یا خونواده هاشون ازش درس بگیرن! وقتی من دیگه نبودم. ـ چاپش کن

  »بعد ساکت شد و کمی بعد گفت « 
باالي شـهر یـه جـا    .  نموندمچهار ماه دیگه بیشتر تو اون خونه! هم صبح می رفتم بیرون و هم شب. ـ از فرداش کارم همین شد  

کمـی اثـاث و خـرت و پـرت م     . یـه خونـه ي دو خوابـه   . جامون خیلی خوب بود  . رو اجاره کردم و مادرم رو ورداشتم و و رفتم         
  !پول خون مردم! پول خونه خودم! پول خونه می گرفتم. حاال دیگه وضع مون خوب شده بود. خریدم

  1می خواي همه رو برات تعریف کنم؟
  .وم که الزمه بگوـ هر کد

  .اونایی رو برات می گم که با بقیه فرق داشتن. زیاد و مثل هم! شیوا ـ همه ش که خیلی یه
یادمـه تقریبـا   ! می دونی، زیر پوست این شهر خیلی چیزا اتفاق می افته و شاید هر هزار تاش، یکی ش رو هم کـسی نمـی فهمـه              

تو کار منم معموال با کسایی آشنا می شدم   !  رو می جوره و آب گودال رو       می گن کور کور   . شیش ماهی بود که اینکاره شده بودم      
امـا یـه   ! همیشه م فکر می کردم که تو این دنیا، من یکی از بدترین و جنایتکارترین آدمام! که یا شغل منو داشتن و یا مرض منو   

  !وقتی فهمیدم که از منم بدتر هستن
گوشه ي خیابون واستاده بودم و منتظر که ببینم کدوم بدبختی با پاي خـودش          . میه روزي تو خیابون با یکی مثل خودم اشنا شد         

جالـب اینکـه دیـدم    . همون جور که ماشینارو نگاه می کردم یه دفعه دیدم که یه ماشین شیک جلوم نگه داشت       ! تو دام می افته   
راه افتـاد و یـه خـرده کـه     . سوار شدم! کنجکاو شده بودم. بهم اشاره کرد که سوار شم    . پشت فرمونش یه دختر خوشگل نشسته     

بهش گفتم تو خیلی باال باال می پرسی که اقندر وضعت خوبه؟ گفت نـه، کـارم   . رفت اسمش رو به من گفت و با هم آشنا شدیم       
گفت من بـا آدمـاي   . گفت دهن ت قرصه؟ گفتم هس. گفتم کارت چیه؟ گفت دنبال پول هستی یا نه؟ گفتم آره       ! چیز دیگه س  
! اونام هر بار پنج شیش برابر پولی رو که تو هر بار می گیري بهم مـی دن      . براشون مستري جور می کنم    .  می کنم  مخصوصی کار 

مگه براي تو فرقی می کنه؟ گفـتم      . برامم فرقی نمی کنه   . پرسیدم مشتري براي چی؟ گفت هر چی؟ اون ش به من مربوط نیس            
دست کرد تو کیفش و یه دسته اسکناس هزاري در آورد و داد بـه  ! گیرمگفت پس بریم؟ گفتم بریم اما من پولم رو نقد می         . نه

گفتم اینجـا چـرا اومـدي؟ آدمـاي         . حرکت کردیم و رفت طرف پایین شهر      . من و گفت واسه امروز کافیه؟ خندیدم و گفتم آره         
خالصـه همونجـور   .  بـود برام دیگه خیلی مسئله عجیب شده! گفت تو کار من این ش مهم نیس! اینجا پول ندارن که نون بخورن   

جلوشون نگه داشت و به من گفـت  . که می رفتیم به سه تا جوون برخوردیم که شاید حدود شانزده هیفده سال شون بیشتر نبود              
شیشه رو کشید پایین و بهشون گفت بچه ها دوست دارین بریم کمی با هم بگردیم؟ پسرا یه نگاهی به هـم    ! ببین چیکار می کنم   
یه خرده که رفتیم بهشون گفت اهل آبجو خوردن کـه هـستین؟ بعـد سـه تـا          . ر سه تایی سوار ماشین شدن     کردن و یه دفعه ه    

اونام همونجور که می خندیدن و خوشحال بودن، در قوطی ها رو وا کـردن و یـه        . قوطی آبجو از زیر پاش در آورد و داد بهشون         
برگـشتم و عقـب رو   !  دقیقه اي تو شهر با ماشین چرخ مـی زد یه ده! مونده بودم که این دیگه چه جور کار کردنه    . نفس خوردن 

که رد شدیم پیچید تو فرعـی  ... اینو گفت و راه افتاد طرف باالي شهر و از میدون        ! نگاه خوابوندم شون که خونه م رو یاد نگیرن        
مرد چهل سـاله اومـد و در   یه . و چند تا کوچه رو رد کرد و تو یه کوچه ي خلوت، جلوي یه ساختمون بزرگ واستاد و زنگ زد                 

رو وا کرد و یه نگاهی به من کرد و ازش پرسید این کیه؟ اونم یه چیزي بهش گفت و خالصه ماشین رو بـرد تـو و در رو یـارو                    
بست و یکی دیگه رو هم صدا کرد و دوتایی اون سه تا جوون رو کشون کشون بردن تو سـاختمون و کارشـون کـه تمـوم شـد،                           



دوتایی سوار شـدیم و از اون خونـه اومـدیم    . اونم گرفت و به من گفت سوار شو. زاري دادن به این دختره    اومدن و دو تا بسته ه     
خالصـه قـرار گذاشـتیم و از    . که رسید منو پیاده کرد و گفت فردا ساعت یازده صـبح همینجـا  ... تو میدون . بیرون و راه افتادیم   

  !پول کار چند روزم بود. پوال رو در آوردم شمردم. همدیگه خداحافظی کردیم و اون رفت و منم برگشتم خونه
ازش پرسـیدم  . ده دقیقه بعد رسید و سوار شدم و راه افتاد طرف پایین شـهر        . فرداش سر ساعت رفتم تو همون میدون واستادم       

 می کنـین  گفتم چه فیاده اي براي شماها داره؟ انقدر خرج    . اون جووناي دیشبی چی شدن؟ گفت حتما عشق شونو کردن و رفتن           
تا جلوشون نگه . خالصه وسطاي شهر که رسیدیم دو تا جوون به پست مون خوردن        ! که چی؟ گفت حتما فایده داره که می کنیم        

تـا  . داشتیم، سوار شدن و یه خرده که رفتیم، دختره که اسمش مژده بود، دو تا از این آبمیوه قوطی اي ها در آورد و داد بهشون               
م رفتیم دهم همون خونه و با ماشین رفتیم تو و همون یارو با یه نفـر دیگـع اومـد و دو تـا جـوون رو                  باز! خوردن و کله پا شدن    

رفتیم تو همون میدون و مژده یه بـسته  . باهمیدگه بردن تو به مزده سه تا بسته هزاري داد و ماهام سوار شدیم و اومدیم بیرون               
مـن مثـل   ! گفت مگه من کاري می کنم؟ ! تم آخه منکه کاري نکردم    بهش گف . هزاري به من داد و گفت فردا یازده صبح همینجا         

خالصه ازش خـداحافظی کـردم و   . گفتم آخه اینارو کجا می برن؟ گفت چه می دونم  ! تو از خوشگلی و جوونی م استفاده می کنم        
  .رفتم خونه

بود که چهار تـا  ... پایین تر از میدون . فرداش دوباره رفتم تو همون میدون و یه خرده بعد مژده رسید و سوار شدم و راه افتادیم        
! هر چهار تایی انگـار بلـیط بخـت آزمـایی شـون ببرنـده شـده بـود                . پسر پونزده شونزده ساله رو دیدم و مژده چلوشون واستاد         

. اونام شروع کردن به خـوردن . خوسحال و خندون سوار شدن و یه خرده بعد، مژده چهار تا قوطی آبمیوه در آورد و داد بهشون                 
یه ربع بعد سه تاشون از حال رفتن و اون یکی م که این جریان رو می       . حاال چرا، نمی دونم   ! نگو حاال یکی شون آبمیوه نمی خوره      

مژده طبق معمول رفت دم در اون خونه هه، تا اونجا واستاد که من دیدم اون پسره، یه دفعـه       ! بینه، خودش رو می زنه به خواب      
تا مژده اینو دید معطل نکرد و با سرعت راه افتاد و تا من اومدم بفهمـم کـه چـی    . ع کرد به دوئیدندر ماشین رو وا کرد و شرو     

یه دنـده  ! که گفت خفه شو! سرش جیغ کشیدم که داري چیکار می کنی؟  ! نفسم بند اومد  ! به چیه، با ماشین پسره رو زیر گرفت       
تـا ایکـارو کـردم داد زد و    ! رو گرفتم و پیچوندم یه طرف    عقب گرفت و گاز داد و با سرعت حرکت کرد که من فرمون ماشین               

ایـن کـار هـر    ! دیدم راست مـی گـه  ! االن اگه با این سه تا جنازه بگیرن مون بیچاره می شیم         ! گفت احمق جون چیکار می کنی؟     
ت واسـتاد گفـت   با سرعت از اونجا دور شدیم و تو یه کوچه خلـو    . خالصه گذاشتم در بره   ! کثافتی که هس، االن پاي منم وسطه      

می خواي بدونی این بچه ها رو کجا می بریم و باهاشون چیکار می کنیم؟ می بریمشون تـو اون خونـه و چـشم و کلیـه و خیلـی                   
  !حاال فهمیدي چرا انقدر بهمون پول می دن! چیزاي دیگه شونو در می اریم میفرستیم خارج

هـر  ! من آدما رو  مبتال می کردم اما به بچه ها کار نداشتم!  کار بودبودم اما دیگه ایم کار خیلی... من ! عرق سرد نشست به تنم   
  !چند اونایی رو که مبتال می کردم، بعدا معلوم نبود که خودشون چند نفر دیگه رو بدبخت می کنن

  »صداي فندك رو شنیدم که انگار یه سیگار باهاش روشن کرد و یه خرده بعد گفت . اینو گفت و ساکت شد« 
  ! بازم برات تعریف کنم یا نه؟ـ می خواي

  »یه خرده صبر کرد و بعد گفت ! هیچی بهش نگفتم اما داشت حالم بهم می خورد. آروم گفتم بگو« 
اونـم پیـاده شـد و    . هر چی از دهنم در می اومد بهش گفتم و پیـاده شـدم  ! ـ اینو که شنیدم فحش رو کشیدم به روح روون ش    

از تو کیفش یـه چـاقو در آورد و مـنم    ! لم بیاي، همینجا داد می زنم تا مردم بریزن بگیرنت         دوئید دنبالم که بهش گفتم اگه دنبا      
معطل نکردم از تو کیف م یه تیغ موکت بري که از وقتی اینکاره شده بودم، همیشه با خودم بود، در آورد و گرفتم جلـوش کـه                  



گفتم ترسید و عقب عقب رفت و پرید سـوار ماشـین ش         اینو که   ! رو از چاقو و مردن می ترسونی      » ایدزي«گفتم بدبخت تو آدم     
تا یه باجه ي تلفن پیدا کردم، با بدبختی شماره ي نیـروي انتظـامی رو   ! منم دوئسدم تو خیابون اصلی، دنبال تلفن      . شد و راه افتاد   

ن، طرف وصـل کـرد   انگار خودشون خبر داشتن و دنبال قضیه بودن که تا من شروع کردم گفت            . گرفتم و جراین رو بهشون گفتم     
به باال دست ش و منم جران رو گفتم و آدرش خونه هه رو دادم و بهشون گفتم که همـین االن یـه جنـازه تـو کوچـه ي فـالن         

  !بعدا فهمیدم که ریختن و گویا همه شونو گرفتن! اینارو گفتم و تلفن رو قطع کردم و از اونجا فرار کردم! افتاده
  .این که خودنم بخوام و متوجه باشم افتادم توشاین یه جریان عجیب بود که بدون 

  »یه خرده ساکت شد و بعد گفت « 
  ـ حتما خیلی از من بدت اومده، نه؟

  .ـ حدس می زدم که یه همچین چیزایی تو زندگی ت باشه
کـه شـاید   جایی که تازه رفته بودیم یه پسر جوون زندگی مـی کـرد   . شیوا ـ یه چیز دیگه م بود که هیچوقت فراموش نمی کنم 

وقتـی م مـی دیـدم    . هر بار که می خواستم از خونه برم بیرون، تو راه پله وا می ایستاد که منو ببینه              . هیفده ساله ش بیشتر نبود    
اگه مثال براي خونه خرید می کردن، برام می اورد باالو  هر وقت چیزي تو خونه خراب می شد، می اومـد بـرام             . بهم می خندید  

می دونی، اینا مشکالت جامعه ماس که پسرا و دخترا باهاش روبـرو هـستن        . ه دور و ور من می پلکید      درستش می کرد و خالص    
  !پسر تو این سن کم که می رسه، بالغ می شه و دیگه خودتون بهتر می دونین تو چه حال و هوایی یه! ها

شب که تو خونـه داشـتم بـه مـادرم مـی      یه سالی که گذشت و یه خرده بزرگتر شد، یه ! خالصه این پسره بند کرده بود به من       
حالش رو پرسیدم و حـال ممـان و       . مد رو یه مبل نشست    .تعارفش کردم تو که ا    . دیدم اونه . رفتم در رو وارکدم   . رسیدم، در زد  

گفـتم  . اسـمش افـشار بـود   . بهش گفتم افشار چیزي شده    . باباش رو پرسیدم که دیدم انگار می خواد یه چیزي بگه اما نمی تونه             
از خجالـت نمـی تونـستم تـو     ! رنـگ پریـد  ! ار طوري شده؟ یه خرده من من کرد و بعد گفت من می دونم شما چیکاره ایـن            افش

  !ماهام گاهی خجالت می کشیم! مسخره م نکن! صورتش نگاه کنم
 ایـن بچـه   من همیشه تو محل، سنگین و رنگین بودم که کسی نفهمه کارم چیـه امـا  . خالصه مونده بودم که چی به این پسر بگم 

حخالصه یه خرده خودمو جمع و جور کردم و بهش گفتم یعنی چی؟ گفت چند وقته که دنبالت می آم و               . انگار تعقیبم کرده بود   
رفتم کنارش و نـازش کـردم و   . دلم براش سوخت! حاال گریه نکن کی گریه کن ! فهمیدم کارت چیه؟ بعد یه دفعه زد زیر گریه        

مـن درسـم رو ول مـی    . اگه بخاطر پول اینکارو می کنـی . من دوستت دارم  .  خدا اینکارو نکن   گفتم چرا گریه می کنی؟ گفت ترو      
مونده بودم که چی به این بچه بگم؟ من اون موقع بیـست و پـنج شـیش سـالم     ! کنم می رم دنبال کار و برات پول جور می کنم   

. ود ردش کردم رفت ولی فرداش کالفـه م کـرد  باالخره هر جوري ب! چی می تونستم بهش بگم؟. بود و اون هیفده هیجده سالش  
دیگـه صـبرم   . یـه چنـد روزي گذشـت   ! بیرون می رفتم، می دیدم دنباله مه. چپ می رفتم جلوم بود، راست می رفتم جلوم بود       

خبر نداشت که اجل دور سرش   ! بهش خندیدم ! تموم شد و بهش گفتم آخه تو چی از جون من می خواي؟ گفت بیا زن من بشو                 
  !حاال روش نمی شد مستقیم بهم بگه، می گتف بیا زنم بشو! من می فهمیدم که اون از من چی می خواد! ی کنهپر پر م

حقیقـت ش بـرام   . هیچی نگفت و رفت! سرش داد زدم و بهش گفتم اگه یه بار دیگه از این حرفا بزنه، به پدر و مادرش می گم                 
فقط چیـزي کـه بـود بـا     ! کرد و می رفت، فقط به خودش ضرر می زد اینم یکی مثل بقیه می اومد کارش رو می          ! فرق نمی کرد  

  .مادرش سالم و علیک داشتم و نمی خواستم تو عالم همسایگی و دوستی، این بال رو سر پسرش بیارم اما خودش خواست



 پرسیدم چیکـار  نذاشتم بیاد تو و همون جا ازش. در رو وا کردم دیدم افشاره     . یه شب ساعت حدود ده بود که دیدم در می زنن          
می خواستم به مادرش بگم کـه  . تا اینو گفت رفتم بیرون و در آپارتمان شونو که روبروي ما بود زدم. داري که گفت بذار بیام تو   

هـر چـی در زدم   ! تا رفتم بیرون و در خونه شونو زدم، اون پرید و رفت تـو خونـه ي مـا   . افشار چند وقته که مزاحم من می شه      
منوده بودم با این بچـه  ! کسی خونه نیس، همه رفتن کرج! ئ که افشار از تو خونه ي ما گفت بیخودي در نزن      کسی در رو وا نکر    

گفتم اگه نري داد می زنم تا همسایه ها بیا اینجـاو       . خندید و گفت نمی رم    . رفتم تو و آروم بهش گفتم بیا برو بیرون        ! چیکار کنم 
! ن از ترسم در رو بستم و رفتم پیش ش و شروع کردم با زبون خـرش کـردن    تا اینو گفتم خودش شروع کرد به داد زدن که م          

هر چی من باهاش حرف می زدم به خرجش نمی رفت که نمی رفت و همه ش می گفت مگه چی از تو کم می شه؟ احمق نمـی     
جـون، تـو   آخرش بهـش گفـتم افـشار    . بخاطر همسایگی و مادرش، مالحظه شو می کردم  ! دونست که دارم بهش لطف می کنم      

شرم نمی کنی که مادر من تو اتاق، مریض افتاده و تو از من یه همچین چیزي می خواي؟ مردونگی ت کجا رفتـه؟ فکـر کـردم                    
اما تا اینو گفتم بلند شد رفت تو . اگه بهش بگم سر غیرت می آد و بلند می شه و می ره و منم بعدش یه خاکی به سرم می کنم          

اینو گفت و با پتاش چند بار محکم لگـد  ! مثل یه جنازه افتاده اینجا !  اینکه چیزي حالیش نمی شهاون اتاق و باال سر مادرم گفت      
دوبـاره کینـه و نفـرت    ! اختیار از دسـتم در رفـت  ! همه چی یادم رفت! اینکارو که کرد دیگه نفهمیدم چی شد  ! زد به پاي مادرم   

هیچوقـت دلـم نمـی    ! ی افتادم که بابام به مامانم و من می زدیاد کتک های! دلم می خواست بپرم و خفه ش کنم  ! نشست به دلم  
یه آن می خواستم با یه چیزي بزنم تو سر این کثافت اما یادم افتـاد مـی   . خواست اون صحنه هاي کتک خوردن برام تکرار بشه       

  !تونم از اینم انتقام بگیرم
اگه من تـا حـاال بـه تـو روس خـوش      . افشار جونآروم رفتم جلوشو و بهش خندیدم و دستش رو گرفتم و گفتم راست می گی               

  !!می ترسم بري و بهش بگی و آبروي منو ببریو گرنه من خیلی وقته عاشق تو شدم. نشون ندادم، فقط بخاطر مادرته
  !مثل همه ي آدماي گند و کثافت و زورگو! اونم رفت اونجایی که بقیه رفتم

تو این یه هفته افشار هر شب یواشکی مـی     . ایی تو یه محله ي دیگه پیدا شد       از فرداش دنبال خونه گشتم یه هفته بعد برام یه ج          
حتما خیلی غصه خورده که اومده دیـده  . سر یه هفته، بی خبر، اسباب کشی کردم و رفتم   ! منم بهش نه نمی گفتم    . اومد پیش من  

  ! ش کتک خورده بودمادرم به اندازه کافی تو زندگی! اون نباید با مادرم اینکارو می کرد! ماها نیستیم
  »یه خرده بعد بهش گفتم . اینو گفت و ساکت شد« 

  ـ هر کی ترو ناراحت می کرد، این بال رو سرش می آوردي؟ نمی شد جور دیگه تالفی کنی؟
  »یه دفعه عصبانی شد و گفت « 

اشـتین االن جـز بقیـه ایـدزي هـا      اگه اون شب تو نیمام خیال بدي بـرام د ! انقدر نفرت داشتم که اینکارا رو بکنم! ـ نه، نمی شد  
  !بودین

  »انگار متوجه شد که داره باهام بد صحبت می کنه که عذر خواهی کرد و گفت « 
این مرداي هرزه بودن که دنبال من      . ـ سیاوش خان، چرا با شما اینکارو نکردم؟ من هیچوقت دنبال کسی نرفتم تا بدبختش کنم               

  !جیب هیچوقت دنبال من نیومد که آلوده بشهمرد ن! می اومدن و جووناي پولدار و کثیف
  »اومدم بهش بگم که تکلیف اون آدماي بیگناهی که غیر مستقیم مسئول آلوده کردن شون بودي چی که گفت « 

  !ـ چیزي دیگه نگین که خودم می دونم چه کارایی کردم
  »یه خرده ساکت شد و بعدش انگار یه سیگار روشن کرد و گفت « 



  !زندگی که نه، زنده بودن رو. خونه اسباب کشی کردم و رفتم یه جایی دیگه و زندگی رو ادامه دادمـ خالصه از اون 
یادمه یه شب که مننتظر تاکسی بودم تا برگردم خونه، همونجور که کنار خیابون واستاده بودم، یه دفعه یه ماشین با سـرعت از                       

یعنی یه نفر رو پـرت کـردن   ! ب ش واشد و یه نفر ازش افتاد بیرونجلوم رد شد و پنجاه متر اون طرف تر زد رو ترمز و در عق             
دست و پاش زخمـی  ! آروم آروم رفتم جلو که ببینم طرف کیه که دیدم یه دختر بیست ساله س     ! بیرون و مثل برق فرار کردن     

رفتم جلـوتر و  .  کردداشت گریه می. همونجور واستادم و نگاهش کردم! شده بود و تو صورتش جاي پنجه ي آدم کبود شده بود  
  ! شده ها......... بلندش کردم و بهش گفتم بهت پول ندادن؟ اشک هاشو پاك کرد و گفت 

لباساشو تکوندم و ازش پرسیدم شام خورده یا نه که گفت شام بهم دادن اما کارشوننو که کردن، آوردنم سوار ماشینم کـردن و                       
ازش ! بـی ناموسـا  ! بعدشم اینجا از ماشین پـرتم کـردن، بیـرون   ! ک زدنموقتی پرسیدم کجا دارین منو می برینف روع کردن کت        

  !پرسیدم خونه اي رو که بردنت، بلدي؟ گفت آره،حتما می گی فردا برم ازشون شکاست کنم؟
گفـتم  . گفـت ولـش کـن   . اینو گفت و برگشت ته خیابون رو نگاه کرد، بهش گفتم بیا بریم یه درمونگاهی، چیزي، زخماتو ببنـدن         

گفتم تو پارك می خوابی؟ گفت شبایی که می برنم، اگه بـذارن همونجـا مـی    ! ت کجاست؟ گفت هر جا پارکی چیزي باشهخونه  
گفتم از این برنامه هـا  . پرسیدم چند وقته از خونه فرار کردي گفت دو سال، دو سال و نیمه          . خوابم و اگرم نشه، می آم تو پارك       

ا؟ گفتم این که کتکت بزنن و پرتت کنن از ماشین بیرون؟ یه نگـاهی بـه مـن     هر شب برات پیش می آد؟ گفت کدوم برنامه ه         
بعد برگشت جایی رو که ماشـینه از اونجـا پیچیـده    ! گفت نه اما گاهی پیش می آد دیگه. کرد و گفت توام اینکاره اي؟ گفتم آره     

یواش یواش و آروم راه افتـاد      !  خداحافظ بعد خودشو تکوند وآروم گفت    ! بود و رفته بود نگاه کرد و گفت خدا ازت نگذره کثافت           
. گفت به این چیـزا عـادت دارن  ! صداش کردم و گفتم پات خیلی ناجوره که. انگار پاش خیلی درد می کرد که می لنگید      . که بره 

گفـتم چـرا؟  . یه نگاهی به من کرد و برگشت و گفت نـه، خیلـی ممنـون   . فردا، حالت بهتر شد برو. گفتم امشب بریم خونه ي ما  
گفتم آخه بـراي  .. دستت درد نکنه که می خواي بهم کمک کنی، اما نمی تونم. گفتم چرا؟ گفت نیام بهتره. گفت نه، خیلی ممنون 

بهـش  ! خندیـدم  ! گفتم ایدز داري؟ گفت تـو ام داري؟ ! چیز خطرناکیه! دوباره یه نگاهی کرد و گفت مرض ئاگیردار دارم    ! چی؟
فرستادمش یه حموم کرد و وقتی سر حال شد براش زخماشو . ین رو گرفتیم ورفتیم خونه ي ما    دوتایی جلو یه ماش   . گفتم بیا بریم  

اونم از دست خونواده ش از خونه       . من سرگذشت خودمو براش گفتم و اونم سرنوشت خودشو        . دوا زدم و نشستیم به حرف زدن      
اینم بـراي  ! با خود فروشی، جنس باباهه رو جور کنه    باباش معتاد بوده و می خواسته اینم بکشه تو کار که بعدش             . فرار کرده بود  

ازش پرسیدم چرا یه خونه اي چیزي اجـاره نمـی     ! اینکه این بال سرش نیاد از خونه فرار می کنه و یه جور دیگه بدبخت می شه                
هـر جـا بـري،    رو حساب اون، ! کنی که گفت به ماها جایی رو اجاره نمی دم گفت تو شانسی که آوردي، مادرت مریضه و باهاته         

تازه دل شونم برات می سوزه و کلی بهت احتـرام مـی ذارن کـه داري از مـادرت     ! می گن خونواده س  . بهت خونه اجاره می دن    
  !نگهداري می کنی

هم دختر سـاده اي بـود و هـم خـودم         . ازش خوشم اومده بود   . خالصه فرداش خواست بره   ! خودم اصال متوجه این مسئله نبودم     
بهش گفتم می خواي با هم زندگی کنـیم؟ از       ! همزبونی مثل خودم داشته باشم که دردامونو با هم قسمت کنیم          احتیاج داشتم یه    

قرار شد با هم باشیم اما باهاش شرط کردم که تو محل بایـد سـنگین و رنگـین باشـه کـه کـسی                ! خوحالی پرید و منو ماچ کرد     
  .چیزي نفهمه

  .این شد که گیتام اومد با من زندگی کرد
  وانه چی؟ـ پر



  .ایدزي هس اما پاکه طفلک. شیوا ـ اون اینکاره نیس
  ـ پس چیکار می کنه اونجا؟

اون اصال تو ایـن  . خودشم نمی دونه! اونم معلوم نشده چه جوري به این موض وامونده مبتال شده. شیوا ـ در واقع پرستار مادرمه 
  .ه، آخه قبال تو بیمارستان کار می کردهفقط با ما زندگی می کنه و از مادرم پرستاري می کن. خط ها نیس

  »وقتی برگشت گفت . ازم عذر خواهی کرد و رفت که در رو وا کنه. اومدم یه سوال ازش بکنم که صداي زنگ درشون اومد« 
  .ـ گیتا اومده، سیاوش خان

  »بعد تلفن رو زد رو آیفون « 
  حالتون چطوره؟. گیتا ـ سالم

  ما چطورین؟ش. ـ سالم گیتا خانم، خیلی ممنون
  !حاال که ماها دیگه ول کردیم، اونا نمیذارن! گیتا ـ ممنون، بد نیستم، اگه این جوونا بذارن

  ـ مگه چی شده؟
  !ببخشین، انگار مزاحم شدم! گیتا ـ تا یه دقیقه پامونو میذاریم تو خیابون، بزور می خوان آدمو سوار ماشین کنن

  .ـ داشتم با شیوا خانم حرف می زدم
  .یعنی من حرف می زدم و سیاوش خان گوش می کردنشیوا ـ 

  گیتا ـ خاطرات رو تعرف می کردي؟
  .شیوا ـ خاطرات و چیزا دیگه

  .گیتا ـ منم چند تا خاطره دارم که به دفعه باید براشون بگم
اره م گـوش  ـ راستی، اون جوونه که اون روز باهاش تو رستوران بودي و بهت یه چک داد جریانش چی بود؟ همونکه یـه گوشـو    

  !چپش کرده بود
  ». تا اینو گفتم هر دو ساکت شدن« 

  ـ چیز بدي پرسیدم؟
  .یه لحظه ببخشین! شیوا ـ نه، نه

  »انگار تلفن رو از آیفون خارج کرد و دو دقیقه بعد دوباره زد رو آیفون و گفت « 
  .ـ ببخشین سیاوش خان
  .بعدا تماس می گرم! ـ اگه کار دارین، برین

آخه اون جریان، نصف ش مربوط بـه گیتـا   . داشتم در مورد چیزي که پرسیدین با گیتا صحبت می کردم. ر نداریمشیوا ـ نه، کا 
  .می شه

  .ـ متوجه نمی شم
  شیوا ـ همین چند دقیقهپیش، یادتون هس داشتم براتون چی می گفتم؟

  ـ در مورد چی؟
  !همونکه چطوري باهاش آشنا شدم! شیوا ـ گیتا

  !تش کرده بودن پایین؟از ماشین پر! ـ آهان



  .شیوا ـ آره، چون ازش اجازه نداشتم، بقیه ش رو براتون نگفتم
  ـ گیتا خانم اونجاس؟

  .شسیوا ـ نه، انگار رفت تو حموم یا آشپزخونه
  .ـ خودش گفت که بگی

ریبـا نزدیـک   شیوا ـ آره، راستش همون شبی که بهش برخوردم و با هم آشنا شدیم و آوردمش خونه مـون، وقتـی خوابیـدم، تق    
اولش یه آن فکر کردم که حتما گیتا داره می گرده پولی، چیـزي پیـدا کنـه و ورداره و در    ! سحر بود که با یه صدا از جام پریدم 

خالصـه پـاورچین پـاورچین رفـتم     . گیتا دیگه خوابیده بودو منم همیشه پیشم مادرم می خوابیـدم     . آروم رفتم از اتاق بیرون    ! بره
یواش الي در رو وا کـردم  ! رفتم طرف اتاقی که گیتا توش خوابیده بود که یه صداهایی می آد      . دم کسی نیس  دی. بیرون تو سالن  

رفتم تـو و  ! که دیدم گیتا رو تختش نشسته و همونجور گریه می کنه، با ناخن ش داره تمام تن ش رو پنجول می کشه و می کنه    
! م و چراغ رو روشن کـردم، دیـدم تمـام تـن ش خوننیـو و مالینـه      تا صداش کرد! فکر کردم داره خواب می بینه   . صداش کردم 

وقتی کمـی آروم شـد، ازش پرسـیدم    . گذاشتم گریه کنه تا آروم بشه    ! پریدم و دستاشو گرفتم که گریه ش تبدیل شد به ضجه          
.  خواب ندیـدم وقتی خواستم بخوابونمش، بهم گفت. بند شدم براش یه لیوان آب آوردم و دادم خورد        . خواب دید؟ هیچی نگفت   

بلند شد رفت سر کیـف ش و    ! گفتم پس چی؟ گفت دید منو از ماشین پرت کردن پایین؟ گفتم آره، حتما پولت رو بهت ندادن                 
تعجب کردم و گفتم اینارو اونا بهت دادن؟ سرشو تکـون  ! از توش یه عالمه هزاري در آورد نشونم داد و بعد پرت کرد یه طرف    

رفت و تخت نشست و گفت سر شب داشتم تـو خیابونـا        ! کت زدن و از ماشین انداختنت بیرون؟      داد که گفتم پس دیگه چرا کت      
یه دفعه یه ماشین خیلی شیک جلوم ترمز کرد و گفت سوار می شی؟ گفتم آره و سوار شدم و باهـاش  . دانبال مشتري می گشتم   

 خالصه حرکت کردیم و نیم ساعت بعد رسیدیم      !تازه همون موقع پول شم بهم داد      . نه چونه زد و نه هیچی     . قیمت رو طی کردم   
  !چه حیاطی! چه خونه اي. دم یه خونه

شاید بیست ! چه خونه و زندگی اي داشت طرف   ! وارد ساختمون که شدیم، کله م داشت سوت می کشید         . پیاده شدم و رفتیم تو    
بعـد رفـت و بـرام نـوار      . ن شام بیـارن   بهش گفت که برامو   . خالصه صدا کرد و یه پادو اومد تو       ! و شیش هفت ساله شم نبود آ      

. از زندگیم پرسید و از خونواده م و اینکـه چقـدر درس خونـدم و ایـن چیـزا     ! چقدر اقا بود. گذاشت و نشستیم به صحبت کردن     
وقتی پرسید چه جوري اینکاره شدم و من براش جریان رو تعریف ردم، بلند شد و یه مشت هزاري دیگه از تو یه کـشو در آورد    

  .گرفتم و ازش خیلی تشکر کردم!  به من و گفت اینارم بگیروداد
. اونم به من اشاره کرد و دوتایی تو سالن عذا خـوري . خالصه نیم ساعت، سه ربع بعد، یه یارو دیگه اومد و گفت آقا شام حاضره       

!  اسـمو نمـی دونـستم چیـه    غذاهایی روش بود که من اصـال . یه میز برامون چیده بودن که من تا اون وقت تو خوابم ندیده بودم 
خودش که چیزي نمی مخورد و فقط با غذا بازي می کرد، اما من تـا تونـستم            . خالصه رفتیم نشستیم و شروع کردیم به خوردن       

شده بودم عـین  ! یه پیشخدمتم واستاده بود یه گوشه و تا بشقابم کثیف می شد، ور می داشت و یکی دیگه برام میذاشت        . خوردم
  !و این فیلمهاي خارجیاین پرنسس ها ت

وقتی خوردیم بهم گفت حاضري؟ سـرمو   . غذامون که تموم شد، برگشتم تو همون سالم اولی و یه دقیقه بعد برامون قهوه آوردن               
با همدیگه راه افتادیم و رفتیم طبقه ي باالو مـن فقـط ایـن ور و اون ور رو نگـاه مـی      . تکون دادم که بهم شااره کرد دنبالش برم  

ــردم ــرش هــــــــــــــــــــــــایی چــــــــــــــــــــــــه . کــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــ
  !چه اسباب اثاثیه اي! چه تابلوهایی! 



یه گوشـه  ! انگار شصت هفتاد متر بود! اتاق خوابش بود اما اندازه ي خونه ما      . وقتی رسیدیم باال، در یه اتاق رو وا کرد و رفتیم تو           
یـه  ! ندازه ي یه سینمایه تلویزیون توش بود ا! ش یه تخت بود که آدم حظ می کرد نگاهش کنه چه برسه به اینکه روش بخوابه   

من همونجور که داشتم اسنارو نگاه  ! خالصه چه دم و دستگاهیی    ! ضبط صوت توش بود که بلندگوهاش هر کدوم قد یه کمد بود           
! وقتی رفـتم دیـدم چـه حمـومی    . ته اتاق یه در رو وا کرد و به من اشاره کرد که برم تو              . می کردم، بهم گفت که برمحموم کنم      

وقتی اومـدم بیـرون،   . منم از خدا خواسته، لباسامو در آوردم و رفتم تو وان و یه حموم حسابی کردم               ! رجیهمه ي سرویساش خا   
اومـد کنـار تخـت و لبـه ي     . پوشیدم و رفتم رو تخت دراز کـشیدم      . دیدم یه دست لباس خواب برام اونجا گذاشته که بپوشش         

تـا اینـو   ! یه همچین چیزي! ماکس!  داد زد نمی دونم مکسیه نگاهی به من کرد و منم بهش خندیدم که یه دفعه . تخت نشست 
حیوونه اومد جلو تخت رو پـاش  ! نفسم بند اومد!! گفت من دیدم در وا شده و یه جیوون مثل شیر اما سیاه و بزرگ اومد تو اتاق               

گفـت  ! ه گاز نمی گیره؟بهش گفتم اینک! اندازه ي یه شیر! اونم چه سگی ! تازه فهمیدم شگه  ! بلند شد و دستاشو گذاشت رو تخت      
گفت ازش خوشت مـی آد؟ گفـتم آره امـا ازش          ! گفتم عجب سگ قشنگ داري    . خیالم راحت شد  . تا وقتی که من بهش نگم نه      

یه خرده سگه رو ناز و نوازش کـرد  . می ترسم گفت نترس، تاکسی اذیتش نکنه یا من بهش چیزي نگم، کاري به کار کسی نداره       
دوباره خندیـد و گفـت   ! گفتم باالخره هر چی باشه سگه! د و گفت ماکس مثل آدماس، شایدم بهتر  و بعد برگشت به من نگاه کر      

اینو گفت و دوبـاره  ! فقط هفته اي یه بار یه همچین پولی که براي تو خرج کردم باید براش خرج کنم      ! خرجش از یه آدم بیشتره    
اومدم بلند شم و فرار کنم     ! اورم نمی شد اما حقیقت داشت     ب! تازه فهمیدم منظورش چیه   . خندید و شروع کرد سگه رو ناز کردن       

  ...که یه چیزي به سگه گفت و اونم پرید رو تخت و 
انقدر ماجرا برام عجیب بود که فقط گوش می کردم و حتی نمی تونستم که درسـت نفـس                 . اینجا که رسید دیگه هیچی نگفت     « 

  »یه خرده که گذشت گفتم ! بکشم
   گی؟ـ شیوا اینارو راست می

  !شیوا ـ اولش منم برام سخت بود که باور کنم اما بعدا که با پسره آشنا شدم، فهمیدم گیتا راست می گه
  !ـ تو ام رفتی اونجا؟
  .شیسوا ـ نه، اونجا نه

  !ـ خب؟
  !از هر چی آدمه بدم اومد! شیوا ـ راستش وقتی اون شب گیتا، اینارو برام تعریف کرد، خیلی ناراحت شدم

  !ده؟ـ بعدش چی ش
مـی گفـت شـوکه    ! شیوا ـ هیچی، گیتا می گفت سگه وقتی کارش تموم می شه می ره از رو تخت پایین و از تاتاق می ره بیـرون  

بلند شدم و لباسامو پوشیدم و رفتم طرف پسره و یه دفعه پریدم بهـش و بـا                ! تازه وقتی سگه رفت فهمیدم چی شده      ! شده بودم 
اونم داد زد و دو تا از نوکراش اومدن تو و تا می خوردم، کتکـتم زدنمـو انـداختنم           ! ونناخن کشیدم تو صورتش که خون زد بیر       

  !تو ماشین و آوردنم همونجا که تو واستاده بودي و پرتم کردم از ماشین بیرون
  »از بس ناراحت شده بودم، یه سیگار روشن کردم که گفت « 

  ـ ناراحت شدین؟
  !ـ خیلی



هر وقت یادش می افته، یه حالت عصبی بهش دست می ده و مـی رهحمـوم و   . و فراموش نکردهشیوا ـ گیتام هنوز این خاطره ر 
  !هی خودشو می شوره

  ـ تو چه جوري با اون پسره اشنا شدي؟
اول یه ماشین شیک و گرون قیمت از ! با هر کسی جور نمی شد! طرف خیلی پولدار بود! شیوا ـ ده تا کلک سوار کردم تا تونستم 

خیلی وقت بود کهدورادور مواظبش رودیم که چه روزایی کجاهـا مـی ره و برنامـه ش    . البته با راننده ش. ا گرفتیم یکی از بچه ه   
دیگـه  . وقتی فهمیدیم، دو سه بار خودمو بهش نشون دادم تا باالخره هر جوري بود اومد جلو و سر حرف رو باهـام وا کـرد         . چیه

دو . یه چک م ازش گرفتم که باگیتا نصف کردیم    ! آخرشم که دید  !  دار نشد  بقیه ش بمانید اما بهش کلکی زدم که خودشم خبر         
  !البته مثال هنوز خبر نداره که چه بالیی سرش آوردم! میلیون بهم پول داد که سر و صداي منو خفه کنه

  ـ براي چی؟
  !هکگاري که اون با گیتا کرد، هیچ حیوونی با حیوون دیگه نمی کن! انتقام گیتا! شیوا ـ انتقام

  .ار کثیفی بوده! ـ درسته
  شیوا ـ ماهام آدماي کثیفی هستیم، نه؟

  ـ گیتا کجاس؟
  !شیوا ـ حتما یا داره گریه می کنه، یا رفته حموم و هی خودشو می شوره

  !اینایی که گفتی، بعضی جاهاش واقعا به یهقصه بیشتر شبیه تا واقعیت! ـ نمی دونم چی بگم
! دختري که نجابت رو گذاشت کنار، این چیزا تو زندگیش زیاد پیش می آد! ریم سیاوش خانیوا ـ ما زندگی گندي داشتیم و دا 

  .یعنی اصال دیگه زندگی نداره
  »یه لحظه بعد شیوا گفت . یه دفعه صداي شیکستن یه چیزي اومد« 

  !ـ ببخشین سیاوش خان، یه لحظه اجازه بدین
  »بلند شد رفت و یه دقیقه بعد برگشت و گفت « 

  .ین، اگه اجازه بدین من دیگه برمـ ببخش
  ـ طوري شده؟

  !تموم صورتش رو چنگ انداخته و زخمی کرده! شیوا ـ داره تو آشپزخونه گریه می کنه
  !خداحافظ! اگه کمکی از دست من ساخته بود بهم زنگ بزنین! ـ پس برید زودتر

لباسـامو  . ساعت حـدود چهـار و نـیم بـود         ! ردماز دست خودم عصبانی بود که چه سوال بی موقعی ک          . خداحافظی کرد و رفت   « 
وقتی از پله هلی حیاط گذشـتم، زینـت خـانم    . زینت خانم در رو وا کرد و رفتم تو       . زنگ زدم . عوض کردم و رفتم خونه نیما اینا      

نـه شـون   برگشتم و از تو حیاط رفتم طبقه ي پایین که اسـتخر و سـوناي خو  . اومد جلو و گفت که نیما طبقه ي پایین تو استخره         
در رو وا کردم و رفتم تو و از قسمت رخت کن رد شدم و رفتم طرف استخر نشستمو تماشـاش کـردم مـایو پوشـیده       . اونجا بود 

این قسمت خونـه شـون خیلـی    . بود و یه عینک آقتابی م زده بود که نوري که از شیشه هاي سقف می آد، چشماشو اذیت نکنه                 
استخر، زیر پاسیوي خونه بود که سـقف ش  . نقشه ش رو پدر نیما کشیده بود. گ بودیعنی کال خونه شون خیلی قشن ! قشنگ بود 

  !همه شیشه بود
  ! یعه دفعه احساس کردم چقدر دوستش دارم. نشسته بودم و نگاهش می کردم



خر بلنـد شـدم و رفـتم لبـه ي اسـت        ! اگه یه روز نمی دیدمش یا حد اقل صداش رو نمی شنیدم، انگار یه چیزي گم کرده بـودم                  
وسط استخر بود و آب درست بهش نمی رسید فقط چند قطره بهش پاشید که             . نشستم و یه مشت آب ورداشتم وپاشیدم بهش       

  »همونجور که خواب بود، آروم گفت
  !ـ اب نپاش پري جون دیگه

چهـار بـار دسـتامو      سـه   . اما هیچکس نبـود   ! گفتم نکنه غیر از من، کسی دیگه م اونجا باشه         ! برگشتم دور و ورم رو نگاه کردم      « 
  »محکم زدم تو آب که موج درست شد و تشک بادي ش تکون تکون خورد که گفت 

  ! انقدر چلپ چلپ نکن دیگه! ـ مرده شور اون دمبت رو ببرن
  »اینو که گفت یه دفعه خودش از خواب پرسید و عینکش رو ورداشت و یه نگاهی به من کرد و گفت « 

  !پري رو چیکار کردي؟! ـ پري کو؟
  !ـ پري کیه؟

  !نیما ـ همین پري دریایی که االن اینجا بود
  !ـ پاشو که خواب دیدي

  !همنی االن داشت با دمبش به من آب می پاشید! نیما ـ نه بجون تو
  !ـ پري نبود که ، من بودم

  !نیما ـ تو داشتی با دمبت به من آب می پاشیدي؟
  .ـ گم شو با دستم می پاشیدم

  »ک رو آورد کنار استخر و گفت با دستاش مثل پارو، تش« 
  ـ کی اومدي؟

  .ـ یه ده دقیقه س
  .نیما ـ لخت شو بیا تو

  .ـ حوصله شو ندارم
  !نیما ـ می گم لخت شون بیا تو کارت دارم

  .ـ جون تو حوصله ندارم
  !رو ببند در نرهدر ! تما همین دور و ورا زیر آبه! بیا بگردیم ببینم پري درایی کجا رفته! نیما ـ حوصله ندارم یعنی چی؟

  !ـ گم شو
  !نیما ـ حاال لخت شو بیا تو، شاید پیداش کردیم

  !پري دریایی اینجا کجا بود! ـ باز چرت و پرت گفتی؟
  !انگار از راه استخر اومده تو! االن یه ماهه دارم زاغش رو چوب می زنم! نیما ـ چی می گی؟

  !ـ اصال پري درایی دروغه، وجود نداره
  » شده بود و داشت تو آب رو نگاه می کرد گفت همونجور که دوال« 

شـــهره اســـتخري م وجـــود داره   ! تـــازه زري اســـتخري م وجـــود داره  . ــــ امـــا پـــري اســـتخري وجـــود داره    
  ...ترانه ي استخري م ! 



  !بس کن دیگه...! ـ اِه
  !اوناهاش! نیما ـ اوناهاش

  »! ب و منم سکندري افتادم تو استخرتا دوال شدم که ته آب رو نگاه کنم که دستمو گرفت و کشید تو ا« ـ
  !نیما ـ سیاوش، بگیرش بال گرفته رو در نره تا من برم یه تنگ آب بیارم، بندازیمش توش

  »از همون تو آب گفتم ! اینو گفت و خودش از استختر رفت بیرون و رو یه صندلی نشست« 
  !ـ واقعا دیوونه اي نمیا

  !تی تو استخر دنبال پري می گردي؟نیما ـ من دیوونه م یا تو که با لباس رف
  !االن سرما می خورم! حاال چی بپوشم؟! ـ گم شو

  !من لخت اینجا نشستم، سرما نمی خورم، اون وقت آقا با لباس سرما می خوره! نیما ـ دردون حسن کبابی رو ببین
  !لباسم سنگین شده. بیا کمک کن بیام بیرون! ـ با لباس خیس

  »شانس اوردم که توش خیس نشده بود . رفتم یه گوشه و کیفم رو در آوردم. گرفت و کشید بیروناومد لب استخر و دستمو « 
  گه این کاغذا خیس شده بود چی؟! ـ عجب شوخی هایی می کنی ها

  »دیدم باز داره تو اب رو نگاه می کنه « 
  چیزي ار جیب م افتاده تو آب؟! ـ چی رو نیگاه می کنی؟
  !کنم نکنه یه دفعه راست راستکی پري دریاي زیر آب باشهنیما ـ نه، دارم نیگاه می 

  »رفت زیر آب و تا اومد باال گفت ! رفتم جلو و هلش دادم تو اب« 
  !بیا کمک که لیزه وامونده! جون تو دمبش رو گرفتم! ـ گرفتمش

  »شروع کردم از همون باال بهش آب پاشیدم که گفت « 
  .رو یه مایو بپوش بیا توحاال که دیگه خیس شدي، ب! ـ بیا تو دیگه

دوتایی شـروع کـردیم بـا هـم شـنا      . رفتم تو قسمت رخت کن و لباسامو در آوردم و یه مایو پوشیدم رفتم تو و پریدم تو آب            « 
  !یه خرده که شنا کردیم شروع کرد منو اذیت کردن و هی سرمو می کرد زیر آب. شناش خیلی عالی بود. کردن

برام حوله آورد و بعد آیفون زد که زینـت خـانم برامـون چـایی آورد کـه       . خی و اومدیم بیرون   یه ساعتی شنا کردیم و باهم شو      
انقـدر  ! وقتی پیش ش بودم اصال نمی فهمیدم کـه زمـان چطـوري میگـذره      . خیلی بهمون چسبید و دوتایی نشستیم به گپ زدن        

  »! اصال غمی م وجود دارهقشنگ و بامزه حرف می زد و چیزاي بانمک می گفت که آدم یادش می رفت که دنیا

  
  
  
  
  
  



  فصل دهم
  
  
نیما براي پـدر و مـادرش جریـان مـن و یلـدا رو        . همون شب پدر و مادرم نیما برگشتن خونه و فردا صبحش پدر و مادر من              « 

قـرار شـده بـود کـه فـردا      . تعریف کرده بود پدرش همون شب زنگ زده بود به آقاي پرهام و قرار خواستگاري رو گذاشته بود          
  .ش بریم خونه ي یلدا ایناشب

ده بار زنگ زدم به نیما که آخـرش دو شـاخه ي تلفـن ش رو از    ! از صبحش اونقدر خوشحال بودم که نمی دونستم چیکار بکنم         
  !پریز کشیده بود بیرون و موبایلش رو خاموش کرده بود

که کمی وقت داشـته باشـیم بـا همدیگـه     حدود ساعت شیش بعد از ظهرش، من و سیما و پدر و مادرم رفتیم خونه ي نیما اینا               
  .خیلی خوشحال بودم. پدر نیما می گفت که شکر خدا هیچ مشکلی نیس و آقاي پرهام قول و جواب مساعد داده. صحبت کنیم

وارد حیاط شون که شدم، دیدم پشت پنجـره شـون واسـتاده و    . یه ساعت بعدش هنگی حرکت کردیم و رفتیم خونه ي یلدا اینا           
  »ت تکون دادم که  نیما گفت منم براش دس

  !یه خرده شم بذار براي بعد از عروسی! ـ جلف بازي در نیار
  !اونجا رفتیم شروع نکنی شوخی کردن ها! ـ گم شو نیما

  !نیما ـ بذار اول ببینم می شه یا نمی شه
  !ـ الل شه اون زبونت

  .نیما ـ بدبخت هنوز عمه خانم مخالفه
   جوره؟ـ مگه آقاي پرهام نگفته همه چیز

  .نیما ـ همه چیز جوره جز عمه خانم
  !ـ راست می گی؟

  !ناهار و شامش رو همونجا می خوره! نیما ـ از اون روزي که یلدا باهاش دعوا کرد، رفته تو اتاقش و بیرون نیومده
  !ـ براي ما چه فرقی داره؟

فق نباشه و تو مراسم شرکت نکنـه، هـم درسـت    اما اگه بزرگ فامیل که همین عمه خانم باشه، با عروسی تون موا. نیما ـ هیچی 
  .حاال بیا بریم که جا موندیم. نیس و هم براي خونواده ي پرهام خیلی بد می شه

. همه رسیده بودن دم ساختمون و من و نیما هنوز داشتیم تـو حیـاط حـرف مـی زدیـم             . از در پایین خونه شون رفته بودیم تو       « 
مون، خدمتکار در و برامون وا کرد و رفتیم تو و خانم و آقاي پرهام اومدن جلو اسـتقبال            دوتایی تند رفتیم پیش بقیه جلوي ساخت      

وقتی رسیدیم تو سالن، دیدیم خانم بزرگ رو یه دونه از این صندلی هاکه مثـل ننـو تـاپ            . و با خوش و بش بردن مون تو سالن        
  »خانم پرهام با خجالت گفت . می خوره خوابش برده

انم بزرگ از یه ساعت و نیم پیش که فهمید شما براي خواستگاري تشریف می آریـن و خونـواده ي اقـاي    خ! ـ ببخشین ترو خدا 
! از بس دوست تـون داره، مخـصوصا مینـا جـون رو       ! ذکاوتم زحمت می کشن و تشریف می ارن، اومده اینجا نشسته منتظر شما            

نا جون می کنه، ماهام عادت کردیم نیما جون رو اینجوري      بخدا از بس خانم بزرگ تو خونه، مینا جون می         ! نیما جون رو  ! ببخشین
  !صدا کنیم



  »همه زدیم زیر خنده که نیما گفت « 
  !ـ اتفاقا چند وقته که خودمم هر جا می رم خودمو مینا معرفی می کنم

  »دوباره همه خندیدیم که خانم پرهام گفت « 
  .ـ االن صداشون می کنم

  »نیما با التماس گفت « 
  .بذارین خودش بیدار شه! بلند می شه نحسی می کنه! زابراش نکنین! داـ نه ترو خ

همه خندیدیم و همونجا رو مبل ها نشستیم که دو سه دقیقه بعد، یلدا که یه لباس خیلی خوشگل پوشیده بود و موهاش رو هم       « 
یه خـرده بعـد   .  کنار کادرش نشستهمه بلند شدیم و جوابش رو دادیم که رفت و. خیلی قشنگ بافته بود، اومد تو و سالم کرد    

برامون پایی آوردن و صحبت از این در و اون در شروع شد که از سر و صدا، خانم بزرگ سرشو یه تکون داد و نیما زود شـروع    
  » !جالب اینکه خانم بزرگ دوباره گرفت خوابید! همه زدیم زیر خنده ! کرد صندلی ش رو تکون دادن و پیش پیش کردن

  !چه خبرتونه؟!  یواشترنیما ـ بابا
  !خانم پرهام ـ نیما جون بذار بیدارشن خانم جون

  !احتیاج به خواب زیاد داره! این االن در سن بلوغه! نیما ـ نه، نه
  »یه خرده که گذشت، پدر نیما گفت . دوباره همه زدیم زیر خنده« 

دیگه همه چی دست شما رو مـی  .  خیر صورت بگیره ما دوباره خدمت رسیدیم که انشااله این دفعه این امر         . ـ خب جناب پرهام   
  .بوسه

  »آقا پرهام یه لحظه ساکت شد و بعد گفت « 
  .انشااله به پاي هم پیر بشن. ـ باعث افتخار ماس که با یه همچین خانواده اي وصلت کنیم

 پیش پیش کردن و صندلی نیما تند تند شروع کرد   ! تا اینو گفت  همه شروع کردن دست زدن که خانم بزرگ از خواب پرید              « 
  »رو تکون دادن اما دیگه فیاده نداشت و خانم بزرگ چشماشو وا کرد و تا نیما رو دید خندید و گفت 

  کی اومدي؟! ـ اومدي مینا جون؟
  »نیما همونجور که صندلی رو تند تند تکون می داد گفت « 

  !رهتوش ن» خواب«چشماشتو ببند ! بخواب خانم بزرگ جون! ـ پیش پیش پیش
  مگه بارون داره می آد؟! توش نره؟» آب«خانم بزرگ ـ چشمامو ببندم 

  »همه زدیم زیر خنده که نیما گفت « 
  !حاال خودتون بیاین باهاش یکه به دو کنین! ـ دیدین حاال

  خانم بزرگ ـ مینا جون، اینا که قرار بود خواستگاري، اومدن؟
  .نیما ـ بعله خانم بزرگ

  طور با شماها اومدن؟ داماد کیه؟خانم بزرگ ـ پس کجان؟ چ
  »نیما برگشت یه نگاهی به من کرد و گفت « 

  !ـ بیا جلو خودتو به خانم بزرگ نشون بده وگرنه تا شب هی حاضر غایبت می کنه
  »بلند شدم و رفتم جلو و یه خانم بزرگ سالم کردم که خانم بزرگ گفت « 



  !پس داماد کجاس؟! ـ اینکه ضیا جون خودمونه
  ! خانم بزرگ، داماد همین بیچاره سنیما ـ

  !؟»بیکاره س«خانم بزرگ ـ دامادمون 
  !می کنه؟» وردست باباش کار « ! نیما ـ نه بابا

  !حماله؟! می کنه؟» عدس با ماش بار« خانم بزرگ ـ 
  »یه دفعه همه زدیم زیر خنده که خانم بزرگ گفت « 

ستگاري؟ ضیاجون که به این خوبی بود  و شغل شم مهندسـی بـود رد           ـ عمه خانم خبر داره یه همچین آدمی می خواد بیاد خوا           
  !کردین، حاال یلدا باید زن یه حمال بشه

  »خانم بزرگ که عصبانی شده بود گفت . دوباره همه زدیم زیر خنده« 
! بست نشسته که چـی؟ رفته تو اتاق  ! ـ برین عمه خانم رو صدا کنین بیاد پایین بفهمه قراره کیا بیان خواستگاري برادر زاده اش                

! این یلدا رو بده به این ضیا جون که چقدر پـسر خوبیـه   . هی بهش گفتم عمه خانم تو این روز  و روزگار مرد خوب کم گیر میاد               
  !حاال باید بشینم اینجا منتظر حناله بشیم که بیاد دخترمون رو ورداره بره! گوش نکرد که نکرد

  » نیما گفت دیگه همه داشتیم از خنده می مردیم که« 
  !یعنی قیافه ش رو که نگاه می کنی، داد می زنه که صد ساله حماله! ـ خانم بزرگ، داماد حمال هس اما بین هزار تا حمال تکه

  »برگشتم چپ چپ نگاهش کردم که خانم بزرگ گفت ! همه زدن زیر خنده« 
  !من اگه بمیرم نمیذارم این وصلت سر بگیره! ـ ضیاجون غصه نخوري آ

  » برگشت به آقاي پرهام و خانمش نگاه کرد و گفت بعد« 
  !ـ شماها مگه دیوونه شدین که انقدر راحت نشستین حماله بیاد خواستگاري دخترتون؟

  !نیما ـ سیاوش کاشکی توام رفته بودي و درس ت رو می خونی که امروز پدر و مادرت خجالت زده نشن
  !ـ باز شوخی بی موقع کردي؟

  ! که دخترشونو به حمال نمی دننیما ـ من چیکار کنم
نیمـا دسـت خـانم بـزرگ رو     . دوباره همه زدن زیر خنده که به نیما اشاره کردم یه جوري جریان رو به خانم بزرگ حالی کنه  « 

  »گرفت و گفت 
  !»داماد همینه که جلوت نشسته « ـ خانم بزرگ، 
  !دیگه چی؟! ؟»داماد علیله و جلوش شکسته« خانم بزرگ ـ 

  !نیمام که خیلی کم می خندید داشت قاه قاه می خندید! عه دیگه خودمم خنده م گرفته بوداین دف« 
  !طرف حمال هس اما چیزیش نشکسته! نیما ـ بابا دیگه پا رو حق نذار

خانم پرهام که داشت اشک از چشماش می اومـد، رفـت پـیش خـانم               ! اونقدر می خندیدیم که تمام خدمتکارا اومدن تو سالن        « 
وقتی خانم بزرگ جریان رو فهمید و متوجه شد که چقـدر اشـتباه کـرده، خـودش             . بلند، جلوي سمعک جریان رو گفت     بزرگ و   

  »بیچاره خجالت کشید و گفت 
  !خدا مرگم بده که چه حرفاي بدي زدم! انگار هنوز گیج خواب بودم و نفهمیدم جریان چیه! ـ ترو خدا ببخشین منو

  »بعدش بلند شد و اومد جلوي منو صورتم رو ماچ کرد و گفت .  ناراحت نشههمه شروع کردن باهاش حر زدن که« 



  .بخدا من تا این عمه خانمو می دیدم و از تو هی تعریف می کردم. ـ الهی شکر که شما  دو تا بهم رسیدین
  »ازش تشکر کردم که آقاي پرهام گفت « 

  .شنانشااله که خوشبخت ب. ـ این خنده ها رو به فال نیک می گیریم
  »بعد برگشت به من نگاه کرد و در حالیکه اشک تو چشماش جمع شده بود گفت « 

مـواظبش  . اول سپردمت به خدا و بعد بـه تـو  . ـ سیاوش جان، ما همین یه دختر رو داریم که خیلی م نسبت بهش غفلت کردیم  
  .باش

یه خرده بعد دیـدیم کـه   . شیرینی تعارف کردسرمو انداختم پایین که همه شروع کردن دست زدن و نیما بلند شد و به همه                 « 
  »وقتی متوجه شدن که ما داریم نگاه شون می کنیم، آقاي پرهام گفت . آقاي پرهام و خانمش دارن با هم آروم صحبت می کنن

راستش می دونین کـه شـازده خـانم بـزرگ فامیـل      . ـ معذرت می خوام اما داشتم در مورد مسئله مهمی با هم حرف می زدیم          
  ...اگه می شد که . نبود ایشون در مراسم، یه مقدار باعث مشکل می شه. نهست

  »بقیه حرفش رو نگفت که پدرم گفت « 
  .ـ اگه شما صالح می دونین من و جناب ذکاوت بریم باهاشون صحبت کنیم

  .آقاي پرهام ـ خیلی ممنون اما فکر نکنم فایده اي داشته باشه
  .ن صحبت کنن؟ خانما حرف همدیگرو بهتر می فهمنپدر نیما ـ چطوره خانما برن باهاشو

این چند وقته اصال با ما حرف نـزده و  . به حرف هیچکس گوش نمی ده. عمه خانم اخالق عجیبی داره. خانم پرهام ـ فایده نداره 
  !فقط در اتاقش رو براي خدمتکار وا می کنه! هر چی از پشت در باهاش صحبت کردیم جواب هیچکدوم رو نداده

برگـشتم  ! تو دلم هی خدا خدا می کردم که نکنه یه دفعه سر این قضیه، عروسی ما بهم بخوره          . ونده بودم که چیکار باید کرد     م« 
انگار نه انگـار کـه   ! انقدر از دستش حرص خوردم که نگو. نیما رو نگاه کردم که داشت یه پرتغال رو آروم آروم پوست می کند            

راحت پرتغالش رو پوست کند، نمک زد و یه پر خودش می خورد و یه پـر مـی داد خـانم        خیلی  ! مسئله مهمی اینجا پیش اومده    
پرتغال اولی که تموم شـد،  ! اونام راحت ازش می گرفتن و می خوردن! بزرگ و یه پر می داد به سیما که اون طرفش نشسته بود  

یـه دفعـه   !  به پرتغال پوست کندن بودحواس شم فقط! دلم می خواست یه چیزي پرت کنم تو سرش       ! یه پرتغال دیگه ورداشت   
فکـر  ! برگشتم این طرف دیدم همه دارن نیما رو نگـاه مـی کـنن   ! متوجه شدم که خانم واقاي پرهامم دارن نیما رو نگاه می کنن           

  »کردم بخاطر پرتغال خوردنش، توجه بهش جلب شده که نیما همونجور که پرتغال رو پوست می کند و سرش پاییت بود گفت 
یادتون رفـت همـین چنـد وقـت پـیش داشـت       ! عمه خانم به حرف تنها کسی که گوش نمی ده، منم! ودي منو نگاه نکنین  ـ بیخ 

  !محاکمه م می کرد؟
  !ببخشین نیما جون! تا حاال تنها کسی که تونسته عمع خانم رو بخندونه توئی مینا جون! پرهام ـ اتفاقا برعکس

  !نیما  ـ دست شما درد نکنه
باور کن نیما جون من خـودم چنـد بـار شـنیدم کـه وقتـی       ! این اسم رو انداخته تو دهن ما!  این خانم بزرگ بخداپرهام ـ تقصیر 

  .فکر کنم اگه تو باهاش صحبت کنی، آروم بشه! و می خنده» مینا جون«شازده خانم تنهاش، با خودش می گه 
تکون می دادم که به دفعه به پوست پرتغال پرت کرد      منم داشتم سرمو    . همه شروع کردن حرفاي اقاي پرهام رو تائید کردن        « 

  »طرفم و گفت 



! انقدري که من واسه تو کار کردم، تو شرکت براي بابام که بهم حقوق مـی ده کـار نکـردم   ! ـ چقدر من به تو خدمت کنم آخه؟   
  !احب مونده طرفداري می کنیاون وقت یه بار که می آم با این سیما خانم حرف بزنم، تو همه ش از مورچه ها و زنبوراي بی ص

  »همه مونده بودن چی می گه، فقط من و سیما می خندیدیم که بهش گفتم « 
  .ـ دیگه بهت قول می دم که ازشون طرفداري نکنم

  !اونم تازه هر کدوم دو تا سه تآ! باید بگی همه مورچه ها و زنبورا زن می گیرن! نیما ـ نمی شه
  !ـ باشه، هر چی تو بگی؟

  !ام ـ مگه زنبوران زن می گیرن؟آقاي پره
نیما ـ ببینم، وقتی نوبت من می شه تمام زنبوراي و مورچه هاي دنیا مجردن اما نوبت زن گرفتن این سیاوش که مـی شـه همـه     

مورچه ها که زن نگرفتم، الزم نکـرده ایـن   ! اصال من نمی رم با عمه خانم حرف بزنم! شون می رن دنبال خونواده تشکیل دادن؟      
  !شم زن بگیرهسیاو

  »همه مونده بودن چی می گه که من جریان رو براشون تعریف کردم و اونام مرده بودن از خنده « 
  .آقاي پرهام ـ تو این کار رو بکن، من قول می دم که با سیما جون حرف بزنم که زودتر زن تو بشه

  .این شد حرف حسابی! نیما ـ آهان
  »اي و گفت اینو گفت و بلند شد و رفت طرف پله ه« 

  .ـ یکی بیاد اتاق شازده خانم رو بهم نشون بده
  »یلدا بلند شد « 

  !نیما ـ بلند شو دیگه سیاوش
  ـ من بیام چیکار؟

  نیما ـ مگه نمی خواي زن بگیري؟
  .ـ چرا

مـی  بلند شو مـن دسـت تنهـا ن   ! شب چله رو دوست داري، باید سوز و سرماش تحمل کنی! نیما ـ پس پاشو بیا که اش با جاشه 
  !تونم حریف عمه خانم بشم

وقتـی یلـدا   . بلند شدم و با یلدا و نیما، از پله ها رفتیم باال و یلدا اتاق عمه خانم و نشونمون داد و نیما بهش گفت که بره پایین            « 
  »برگشت پایین ، نیما به من گفت 

  !ـ هر کاري من کردم، یا هر حرفی زدم، تو صدات در نمی آدها
   چی گفتی من بیام؟ـ باشه اما پس براي

  !نیما ـ تو پیش باشی قوت قلب می گیرم اما اگه چیزي گفتم و تو خواستی نصیحتم کنی می زنم تو دهنت آ
  !ـ بی تربیت
  !اینجا دیگه اوسا منم! نیما ـ هیس

شک و عـصبانی  اب نداد و نیما دوباره در زد که عمه خانم خیلـی خـ  .اول کسی ج. رفتیم پست در اتاق عمه خانم و نیما در زد      « 
  »جواب داد 

  !ـ بله



  »تا عمه خانم جواب داد، نیما مثل اینکه با خودش حرف می زنه اما طوري که عمه خانم می شنید، گفت « 
  !صدا شازده خانم انقدر کلفت نبود که! ـ اینکه شازده خانم نیس

  »یه دفعه عمه خانم با صداي مالیم گفت « 
  ـ بله نیما خان، فرامایشی داشتین؟

  صداتون گرفته؟ سرما خوردین؟. یما ـ سالم عرض کردم شازده خانمن
  .عمه اخنم ـ مختصر کسالتی دارم، بله
  برم یه استکان آب جوش براتون بیارم؟. نیما ـ انشااله بزودي زود خوب بشین

  .بفرمائین چه فرمایشی با من داشتین. عمه خانم   ـ نه، ممنون
  این بود که خدمت رسیدم بپرسم اتفاقی افتاده؟. تشریف نیاوردیننیما ـ هر چی پایین منتظر شدیم شما 

  »یه لحظه عمه خانم مکث کرده و بعد گفت « 
  ـ شما نمی دونین علت غیبت من چیه؟

  !نیما ـ حتما مشق هاتون رو ننوشتین و مجبوري غایب شدین
  »صداي خنده ي آروم عمه خانم رو شنیدم که زود قطع شد و بعد گفت « 

  وخی کردن اومدین اینجا؟ـ براي ش
  !مگه کل زندگی یه شوخی بزرگ نیس؟! نیما ـ ما همه به حکم یه شوخی به دنیا اومدیم شازده خانم

  »عمه خانم دوباره انگار فت تو فکر و بعدش گفت « 
  .ـ شاید

  .نیما ـ اما هر شوخی در زمان خودش جالب و خنده داره
  .عمه خانم ـ و نه در هر زمان

  »نیما یه لبخندي  به من زد و گفت ! انگار اومد پشت در! انم نزدیک تر و بلندتر شدصداي عمه خ« 
چند سال پیس، یه روز تو ماشینم نشسته بودم و صداي ضبط رو بلند کرده بودم، شمام جلـوي در                 ! ـ یادتون هس شازده خانم؟    

یـادتون هـس بهتـون چـی     !  فقط خودم بـشنوم خونه تون واستاده بودین؟ بهم تذکر دادین که صداي ضبط رو اونقدري بکنم که     
  گفتم؟

  .گفتین دوست دارم نوار رو با صداي بلند گوش بدم. عمه خانم ـ یادمه
  !نیما ـ اما حاال دیگه صداي ضبط رو انقدري می کنم که فقط خودم بشنوم

  ». دوباره عمه خانم ساکت شد« 
حاال اگه قوتی ترین ضبط ها رو بهـم بـدن، بـرام    . حاال دیگه نه. منیما ـ من اون موقع و تو اون سن و سال، اونطوري می پسندید 

یه روزي، وقتی خیلی کوچیک بودم، شبا می رفتم باال پوشت بوم و ستاره ها رو نگاه می           ! فرق نمی کنه، چون صداشو کم می کنم       
همـه شـونو دوسـت      .  بودم براي هر کدوم از اون ستاره ها اسم گذاشت        . چشمک زدن هر ستاره برام معنی خاصی داشت       . کردم

دلم می خواست یه جوري می شد که می رفـتم  ! فکر می کردم بچه ترن! داشتم اما دلم براي اونایی که کم نور بودن می سوخت         
بـا خـودم مـی    . خیلی قشنگ بـودن ! رو هوا و چند تا دونه از این ستاره ها رو ورمی داشتم و می آوردم پایین و میذاشتم تو اتاقم      

 شب رفتم تو آسمون و چند تا از این ستاره ها رو ورداشتم، حتما یه خورده ابرم ور میدارم که سـتاره هـا رو بـذارم              گفتم اگه یه  



بـا یـه   ! یه بچه ي معـصوم و شـیطون      ! پر از واقعیت هاي دروغی و دروغ هاي وافعی        ! دنیایی بود بچه گی   ! روش که خراب نشن   
  !شیطون کوچولوي معصوم

خیلـی بهـم کیـف مـی داد آ       . باهاشون می تونستم هزار تا چیز بـسازم       !  چند تا ستاره جا می گیره      حساب می کردم تو هر جیبم     
می خواستم گنده ها و پرنور تراشونو بچسبونم به طاق اتـاقم        ! همه شونم مال خودم بود چون خودم دیده بودم شون         ! شازده خانم 

  !م زیر پتو که اون زیر رو روشن کننو اونایی رو که کم نور تر و کوچیکتره، با خودم موقع خواب ببر
! وقتی رفتم مدرسه و فهمیدم که هر کدوم از این ستاره ها شاید چندین برابر کره ي زمین خودمونه، گفتم معلمون بیخود می گه              

وقتی از پدرم پرسیدم که معلم مون راست می گه یا نـه و اونـم گفـت           ! فکر کردم می خواد ورشون داره واسه بچه هاي خودش         
دیگـه  ! دیگـه دوسـت شـون نداشـتم    ! ه راست می گه، دیگه از اون به بعد، شبا باال پشت بوم نرفتم و ستاره ها رو نگاه نکردم                ک

االن دوست شون دارم و مـی  ! االن دوست شون دارم و می خوام شبا بهشون نگاه کنم اما نه تنهایی            ! دوست شون نداشتم تا االن    
  ! که دوستش دارم و همون موقع، اونم بهشون نگاه کنهخوام شبا بهشون نگاه کنم اما با کسی

شاید ده سال دیگه، حتی با کسی م که دوستش دارم دلم نخواد که بریم رو پشت بوم و به همون ستاره هاي بچه گـی و جـوونی     
  !م نگاه کنم

  !فردا شاید اونی رو نخوام که امروز می خوام! من امروز اونی رو می خوام که امروز می خوام
  »اومدم بهش بگم که چی داري میگی که عمه خانم گفت . از اون ور درم صدایی نمی اومد.  اینو گفت و ساکت شد«

  ـ االن ستاره اي هس که دوستش داشته باشی؟
شما چی؟ شمام ستاره اي بود که دوستش داشته باشین و دلتـون بخـواد از آسـمون بچینـیش و     ! براي امروزم هس! نیما ـ هس 

  باشه و هی تماشاش کنین؟مال خودتون 
  »دوباره عمع خانم ساکت شد و یه خرده بعد گفت « 

  .ـ بود
  نیما ـ چیدنش؟
  .عمه خانم ـ نه

  نیما ـفقط نگاهش کردین؟
  !عمه خانم ـ کم

  نیما ـ چرا؟
  !عمع خانم نشد

  !قت مال شما نمی شههیچوحاال دیگه اون ستاره ! اگر من جاي شما بودم حتما می چیدمش! نیما ـ می شد، شما نخواستین
  !عمه خانم ـ برام خیلی دور بود

! فقط کافی بود تو همون موقع، دست تون رو یه خرده دراز می کردین تا خوش بیاد تـو دسـتتون  ! بنظر می اومدهنیما ـ اینطوري  
  !حاال دیگه آسمونم مال شما نیس

  »اینو گفت و از کنار در یه خرده اومد طرف من و بعد برگشت و گفت « 
  !خداحافظ شما شازده خانم! ـ اما هنوز، هم آسمون هس و هم شب و هم ستاره



تا رسیدیم تو پله ها، دسـتمو کـشیدم و        ! انقدر از دستش عصبانی بود که نگو      . اینو گفت و دست منو گرفت و با خودش کشید         « 
  » گفت م

  !نی؟اوردمت اینجا با عمه خانم حرف بزنی یا ستاره بازي ک! ـ اینا چی بود گفتی؟
  !نیما ـ بیا بریم ، حرف زدم

  !یه کلمه م در مورد من و یلدام حرف نزدي که! ـ مرده شور اون حرف زدنت رو ببرن
  !نیما ـ بیا بریم، حرف زدم، تو نفهمیدي

  !ـ گم شو با اون حرف زدنت
همـه منتظـر   !  بهش نگـاه کـردن  پایین پله ها که رسید، همه برگشتن    . دنبالش رفتم . بهم خنده اي کرد و از پله ها رفت پایین         « 

اومـدم پـیش ش   ! یه خنده اي به همه کرد و برگشت و باالي پله ها رو نگاه کرد و همونجوري ایستاد      ! بودن که بفهمن چی شده    
اصـال  ! واستادم و تاا ومدم یه چیزي بهش بگم که صداي قفل در از باال اومد و یه خرده بعد، عمه خانم رو باالي پلـه هـا دیـدم             

! بودم که جریان چی شد که نیما از پله ها رفت باال و دست عمه خانم رو گرفت تو دستش و بـا هـم آروم اومـدن پـایین     مونده  
یلـدا زود اومـد   . جلوي من که رسید، بهش سالم کردم که بهـم خندیـد و از جلـوم رد شـد         !  همه بلند شدن اما ساکت ساکت     

خودمم نمی فهمیدم ! یه دفعه صداي خنده و دست زدن بلند شد   . باشهجلوش که عمه خانم با لبخند بغلش کرد و گفت مبارك            
  »چی شده که نیما اومد بغلم واستاد و گفت 
  !فقط می ترسیدم که درست حرف نزده باشم! ـ حاال دیدي در مورد شماها حرف زدم؟

  !ـ مگه چی بهش گفتی که اومد بیرون؟
  !ستاره ها رو! نیما ـ اونی که باید می گفتم

  ال اسم یه ستاره رو هم بلدي که بگی؟ـ تو اص
  »همونجور که می رفت طرف جایی که سیما نشسته بود و داشت با یه حالت مخصوص به نیما نگاه می کرد، گفت « 

  !بازم بگم؟! زهره، ناهید، پروین، شهین، شراره، ترانه! ـ چرا بلد نیستم
***  

 گرفتم و رفتم پایین و صبحونه م رو خـوردم و بـا پـدرم رفتـیم               یه دوش .  بود که از خواب بیدار شدم      8فردا صبحش ساعت    « 
  .تعطیالت تموم شده بود. شرکت

 اونجا بودم و یکی دوباره تلفنی با نیما صحبت کردم و قرار شد که عصري، اگه سیمام کـاري نداشـتف بـا همدیگـه                       2تا ساعت   
  .بریم دنبال یلدا و شام بریم بیرون

 تازه خورده بودم که گفتم یه زنگ به شیوا بزنم و جریان خواستگاري و اینکه همـه چـی جـور     برگشتم خونه و ناهار رو     2ساعت  
  »! تلفن زنگ اول رو نزده، شیوا جواب داد . شده رو براش تعریف کنم

  پاي تلفن نشسته بودي؟! ـ سالم
  !شیوا ـ آره، از پریشب تا حاالمنتظرتم

  ـ طوري شده؟
  .شیسوا ـم  خواستم باهاتون حرف بزنم



خونواده س یلدا با ازدواح مـا موافقـت   . انگار اگه خدا بخواد همه چی داره جور می شه ! ـ اتفاقامنم می خواستم باهات حرف بزنم      
  !کردن

براتون دعا می کنم که همیـشه  . امیدوارم به پاي هم پیز بشین و همیشه م خوشبخت باشین. شیوا ـ تبریک می گم سیاوش خان 
  .چ غمی تو زندگیتون راه پیدا نکنهدر زندگی شاد باشین و هی

  1می آي که؟. حتما براي عروسی دعوتت می کنم. ـ خیلی ممنون
  .شیوا ـ اگه اینجاها باشم، حتما

  ـ مگه قراره جایی بري؟
  .شیوا ـ شاید

  ـ کجا؟
  »فقط خندید « 

  .ـ حتما اینجایی و می آي عروسی مون
  .ت کنینشیوا ـ یادتون نره سیاوش خان، حتما ده تا بچه درس

  .بچه یکی ش کافیه! ـ ده تا؟
  »دوباره خندید که گفتم « 

  ـ خب؟
  !شیوا ـ خب بقیه داستان

  »یه لحظه مکث کرد و بعد گفت « 
  !ـ یعنی پایان داستان
  ـ خب، پایان داستانو

  »دوباره ساکت شد و بعد شروع کرد « 
  ـ مرگ من روزي فرا خواهد رسید 

  در بهاري روشن از امواج نور
  ستانی غبار الود و دوردر زم

  یاخزانی خالی  از فریاد و شور
  مرگ من روزي فرا خواهد رسید 
  روزي از این تلخی و شیرین روزها

  روز پوچی همچون روزاي دگر
  !سایه اي ز امروز، دیروزها

  »یه لحظه هیچی نگفت « 
  !شیوا! ـ الو

  !شیوا ـ هنوز اینجام
  ـ چرا انقدر ناامیدي؟



  هر چیز از اولش تکراري تره؟شیوا ـ می دونی آخر 
  »هیچی نگفتم « 

همیشه اولش آدم فکر می کنه که خودشه اولی یه ! شیوا ـ مثل تولد، مثل شروع یه داستان، مثل یه راهی رو رفتن، مثل یه شعر 
وقتی ! ی شههمه چیز همه ش تکرار م! اما به آخرش که می رسه، می بینه اولی نبوده و خیلی هاي دیگه م همین کارها رو کردن             

هر کدوم رو اگه ده پونزده بار براي خودت تکرار کنی، مفهـومش  ! مثل هر کلمه ! مثل یه اسم  ! م تکرار شد براي ادم پوچ می شه       
  !رو برات از دست می ده و متوجه می شی چقدر پوچه

  .ـ همه چیز اینطوري نیست
. من خودم بارها و بارها، اینارو امتحـان کـردم  ! راري ترهاینا از همه تک! شیوا ـ حتما می خواي بگی مثل عشق مثل دوست داشتن 

امـا  ! بهم گفت دوستت دارم می خواست همیشه با من بمونه و نجاتم بـده و کمکـم کنـه              . هر کی بهم رسیدف اولش عاشقم شد      
  !بعدش همه چیز تکراري می شه و آخرش پوچ

! مثل چرخ و فلـک ! ارها و بارها برام تکرار شده بود بود و پوجاونا که تجربه نداشتن، اینو نمی دونستن اما من می دونستم چون ب        
  !فقط دور اول و دومش به آدم مزه می ده، بقیه ش فقط بی خودي چرخیدنه

  !ـ اما همه وقتی سوارش می شن لذت می برن
  !نشاید بخاط اینه که زودتر دورهاشون تموم بشه و پیاده بش! از سرعتش، از تند چرخیدنششیوا ـ آره، اما 

  »دوباره سکوت کرد و یه لحظه بعد گفت « 
  ـ دیدگانم همچو داالن نور

  گونه هایم همچو مرمرهاي سرد
  ناگهان خوابی مرا خواد ربود

  !من تهی خواهم شد از فریاد درد
  »بازم سکوت کرد و تا اومدم چیزي بگم، گفت « 

  یه چیزي بپرسم بهم راست می گی؟!  ـ سیاوش
  .ـ حتما

  .هیچوقت دروغ نمی گیشیوا ـ می دونم 
  .ـ بپرس

شیوا ـ اگه وضع من به این صورت نبود و یه دختر معمولی مثل یلدا بودم، تو عاشقم می شدي؟ یعنی اونقدر قشنگ بودم که تو   
  عاشقم بشی و بخواي باهام ازدواج کنی؟

  »! فکر کردم و یه شیواي پاك رو جلو چشمم آوردم. دلم نمی خواست بخش دروغ بگن« 
  ! شیواـ آره

  !شیوا ـ می دونم دروغ نمی گی اما بازم تاکید می کنم که دلم فقط حقیقت رو می خوا
  !ـ آره شیوا، حتما

  »یه لحظه اي مکث کرد و بعد گفت « 
  ـ می خزند ارام روي دفترم



  دستهایم فارغ از افسون شعر
  یاد می ارم که در دستان من

  !روزگاري شعله می زد خون شعر
  !کاشکی یلدا من بودم و من یلدا! کاش اصال مال یلدا بود! کاش این سرنوشت مال یکی دیگه بود! ی شدکاشکی اینطوري نم

  »دوباره ساکت شد و یه خرده بعد گفت« 
  ـ خاك می خواند مرا هر دم بخویش

  می رسند از ره که در خاکم نهند
  آه شاید عاشقانم نیمه شب

  !گل بروي گور غمناکم نهند
هیچ خجالتم نمی کشم از اینکه، اونی رو که چنـد وقتـه   ! حرف دلم رو زدم و نترسیدم از اینکه اینارو گفتم ! ببخشین سیاوش خان  

  .تو دلم بود به زبون آوردم
اون وقت درسته که بازم یه تکرار بود اما یه       ! دلم می خواست خودم بودم و جاي یلدا       . راستش دلم نمی خواد یلدا جاي من باشه       

  !کرار تلختکرار شیرین، نه یه ت
  »منم هیچی نگفتم که گفت . بازم ساکت شد« 

  ـ بعد من ناگه به یکشو می روند
  پرده هاي تیره دنیاي من

  چشمهاي ناشناسی می خزند
  !روي کاغذ ها  و دفتر هاي من

ستم بـین  یه روزي می خوا   ! یه روزي می خواستم کاري بکنم که تا جاال هیچکس نکرده باشه           . یه روزي می خواستم بهترین باشم     
  !اما نشد! همه نک باشم

  »دوباره ساکت شد و بعد گفت « 
  !ـ شاید االنم کار یکردم که تا حاال هیچکس نکرده؟

  »بعد یه دفعه داد زد و گفت « 
من مـی خواسـتم   ! من می خواستم تو خوب یاوب باشم     ! من می خواستم یه کار خوب بکنم که تا کسی نکرده؛ نه یه کار بد              ! ـ نه 

  !نم که صد سال بعد از منف هر کی بفهمه آرزو کنه که جاي من بوده باشهیه کاري بک
  »بعد آروم گفت « 

  !ولی حاال چی؟! ـ می خواستم از خودم چیزي جا بذارم که هر که می بیندش یا می خوندنش بهم حسودیش بشه
  در اتاق کوچکم پا می نهد 
  بعد من با یاد من بیگانه اي
  در بر ایینه می ماند بجاي

  )من عاشق این تیکه شعر فروغم (.ار مویی، نقش دستی، شانه ايت
  !و حاال! می خواستم وقتی که نیستم، جام خالی بمونه! می خواستم هیچکس نتونه جاي منو بگیره



  می رهم از خویش و می مانم ز خویش
  هر چه برجا مانده ویران می شود

  روح من چون بادبان قایقی
  !در افقها دور و پنهان می شود

  !کسایی رو داشتم که منتظرم باشن، همیشه! دلم می خواست خونه داشتم
دلم می خواست وتی که نباشم، اونا بـا غـم و حـسرت     ! دلم می خواست که از من بچه هایی بجا بمونن که همیشه منتظرم باشن             

  !بیادم بیفتن
خواست وقتی نباشم، اوتا با غم و حسرت بیادم دلم می ! دلم می خواست که از من بچه هایی بجا بمونن که همیشه منتظرم باشن            

  !بیفتن
  !دلم می خواست وقتی نبودم، یادم همه جا باشه

  می شتابند از پی هم بی شکیب 
  روزها و هفته ها و ماه ها

  چشم تو در انتظار نامه اي
  خیره می ماند به چشم راه ها

االن دیگـه اون تکـرارم بـرام    ! است بود، بازم یه تکرار می شـد اگه اونطوریم که دلم می خو! حاال دیگه برام هیچکدوم فرق نداره    
  !یعنی دیگه وقتی برام نمونده که فرق داشته باشه یا نداشته باشه. فرق نداره

اما آخرش که نزدك می شه و وقت براي آدم تموم مـی شـه،          . آدم هر کاري رو اولش با صبر و حوصله و دقت شروع می کنه             
گذشـتش رو دیـدیم و   ! چرا؟ چون ماها هیچوقت تو زندگی زمان رو بحساب نیاوردیم! و تموم می کنهتند تند و بی حوصله، کار       
! مثل خیلی چیزاي دیگه که جلوي  چچشم مون بود و می دیدیم و خودمون رو به خریـت مـی زدیـم   ! به روي خودمون نیاوردیم   

جـاي خـوبی م   . اتفاقی تو یه جایی بـه مـن برخـورد   . ه بودیادمهکه یه بار یه دختر بچه ي چهارده پونزده ساله از خونه فرار کرد          
وقتی فهمیدم که همون شب، تازه از خونه فـرار    ! جایی بود که اگه یه شب اونجا می موند دیگه به درد هیچمس نمی خورد              ! نبود

  !مثل خودمن! خشوحال چون می دونستم یکی دیگه م داره بدبخت می شه! کرده، خوشحال شدم
سربسرش گذاشتم باهاش شوخی کردم و خندودمش و جوري نشون دادم که اگه بیاد تو ایـن راه، همـه         . دیدمباهاش گفتم و خن   

یه کاري کردم که چشمش به هـزاري هـایی کـه تـو کـیفم بـود       ! بهش موبایلم رو نشون دادم! ش کیف می کنه و لذت می بره    
  !بیفته

  !یدم که چقدر شوق و ذوق داره که زودتر بیچاره شهمنم خوشحال می شدم، چون می د! نگاه می کرد و حسرت میخورد
  !تکرار قبل از من! تکرار من! اونم یه تکرار بود

  ـ اونم به همون راه رفت؟
  »یه خرده سکوت کرد و بعد گفت « 

  !خنده هاش مثل گریه هاي آخر شبم شد! صورت خودمو تو صورت اون دیدم! ـ نمی دونم چرا یه دفعه غصه م گرفت
اونـم  ! بهش گفتم می برمت یه جایی که دست یه عده آدم پولدار بیفتی و ضـایعت نکـنن      . کشیدمش از تو اتاق بیرون    به یه هوا    

در اوردم و گذاشـتم  » کاتر«از تو کیفم یه ! یه خرابه بود  ! بردمش یه جاي هلوت   . قبول کرد و یواشکی از اون خونه اومدیم بیرون        



از تـرس خودشـو   !  یا آدرش خونه شو می ده یا همینجـا دگـش رو مـی زنـم    بهش گفتم! رنگش مثل گچ دیوار شد ! روي گلوش 
پدر و مـادر و  ! نشوندمش تو یه تاکسی و خودمم نشستم پهلوش و رفتیم در خونه ش       ! خیس کرد و با تته پته نشونی ش رو داد         

! شد و خواهرشو بغل کردبرادره پرید گلوش رو گرفت که خفه ش کنه اما یه دفعه دستش شل              ! برادرش ریختن از خونه بیرون    
  !فکر می کرد اگه برگرده، حتما سرشو می برن! چیزي که انتظار نداشت! باباهه م همین کارو کرد

اگه اینا می کشتنت هـم،  ! وقتی داشتن با هم می رفتن تو خونه، صداش کردم و بهش گفتم، این پوال رو دیدي، پول خون ماهاش                 
  !فتیبهتر از این بودکه تو کار امثال من بی

  !اما می ارزید! از یکی از همون الت و لوت ها! بخطار اون دخترك، چند روز بعد، تو خیابون بدجوري کتک خوردم
  »دوباره یه کمی مکث کرد و بعد گفت « 

  ـ لیک دیگر پیکر سردمرا
  !می فشارد خاك دامنگیر خاك

  بی تو، دور از ضربه هاي قلب ت
  قلب من می پوسد آنجا زیر خاك

  .این نشون می ده که تو قلب توام خوبی و مهربونی هس!  بسیار خوبی کردي شیواـ تو کار
  !شیوا ـ چع فایده؟ هزار تا کار بد، یه دونه یا چند تا دونه کار خوب

مگه غیـز ار اینـه کـه ماهـا،     ! ـ خداوند خیلی از گناه هاي بزرگ رو به یه کار خوب که از صمیم قلب انجام شده باشه می بخشه  
  !رو با بخشندگی و مهربونی شناختیم؟خداوند 

  »وقتی آروم تر شد گفت . گذاشتم یه خرده گریه کنه. شروع کرد به گریه کردن« 
  .اون موقع انقدر نمی ترسیدم که حاال می ترسم! ـ کاشکی زودتر ترو دیده بودم سیاوش

. نمی گن باید بخـشیده بـشم  !  گی پیدا نکنممی ترسم وقتی اونجا رسیدم، خداوند رو اونطوري که تو می   ! خیلی می ترسم سیاوش   
  .اما دلم می خواد عادالنه قضاوت بشم

من جلوي بـدبختی و بیچـاره گـی    ! تو می گی حتما کاراي خوبی م کردم به حساب می آد؟ بخدا من کارهاي خوب م زیاد کردم     
همـین  ! ستان و خـرج دوا درمـون شـونو دادم   من با پولی که در می آوردم، چند نفر رو خوابوندم بیمار   ! خیلی از دخترا رو گرفتم    

مـن آوردمـش   ! پروانه رو اگه بهش کمک نمی کردم، االن اونم افتاده بود تو کار خالف و مثل من، خیلی ها رو مبتال کـرده بـود        
  1اینام به حساب من می اد یا نه؟! اینجا و بهش حقوق خوب دادم که مثل من نشه

حاال چرا تو این حرفا رو می زنی؟ از کجا معلوم که تو خوب نشی و جبران            ! ی نمی بخشه  خداوند کوهی رو به کاه    . ـ حتما می آد   
  ...گذشته ت رو نکنی؟ از کجا 

  شیوا ـ بعد ها نام مرا باران و باد
  نرم می شویند از رخسار سنگ
  گور من گمنام می ماند به راه
  فارغ از افسانه هاي نام و ننگ

  !ل دیگهف یه دارویی پیدا بشه که شماها رو درمون کنهـ چرا انقدر ناامید شاید تا یه سا



تـازه مگـه خبـر    ! یعنی زنده بودن ماهام فرقی با مردن برامون نـداره ! شیوا ـ اگه این دارو همین االنم پیدا بشه دیگه فیاده نداره 
ارن شهر رو از وجـود ماهـا   د!  یه عده پیدا شدم و یکی یکی ماها رو با روسري خفه می کنن       1نداري که دارن ماها رو می کشن؟      

  !پاك می کنن
تو  خیلی از جاهاي دنیا، وجود ماها رو الزم می دونن و به صورتی از مون حمایت می کنن و برامون جایی رو در نظر مـی   ! عجیبه

  !اون وقت اینجا امثال ماها رئ می کشن! البته اگه مثل من مریض نباشن! گیرن و اجازه می دن که اونجاهاکار کنیم
  !تو در اثر اشتباهات همین جامعه به اینجا ها کشیده شدي!  توکه این کاره نبوديـ

سشیاوش تـو  ! گفتم که، ما کارنامه ي جامعه ایم! چه فرقی می کنه؟! شیوا ـ امثال من همه همین جوري به اینجاها کشیده شدن 
پسراش معتاد می شـد  ! روز دختراي این شهر میادمنکه تو این کارن می دونم که چی داره به         ! که تو شهر چه خبره    .خبر نداري   

اولش دخترا، شوخی شوخی، با یه دوست پسر گرفتن، می افتن تتو این کـار        ! کار از شوخی و این حرفا گذشته      ! و دختراش فاحشه  
رنوشـت  اگه هر کدوم از ایـن دختـرا س   ! یا ایدز می گیرن، مثل من، یا عملی می شن و یا می کشن شون              ! و آخرش دیگه معلئمه   

ول در می اریم، بایـد بـدیم   =هر چی ! یکی از ماها رو بخونن، می فهمن که تو این کار ، نه پولی هس، نه لذت هس، و نه آرماش                
! همه ش باید بترسیم و در حال فرار باشـیم   ! به یه باج خور بی همه چیز و یا وقتی تو خیابونا گرفتن مون، بدیم که ول مون کنن                  

شب و نصفه شب، با زور می بـرن مـون   ! خبر مرگ مون می خواسم بگیریم بخوابیم هم ول مون نمی کننیه ساعتم که تو خونه،  
مثل کـار ردم تـو شـیرین    ! لذتی م ك دیگه توش نیست! چقدر کتک مون می زنن! چقدر پول مون رو می خورن     ! این ور اون ور   

دخترا فقط اولـی رو مبـی    ! ي شیرینی یه، بدت می اد     بعدش از هر چی شیرینی و بو      ! فروشی، فقط روز اولش به آدم کیف می ده        
کـارش کـه   ! اولین پسري که می آد جلو و بهشون می گه دوست شون داره و می خواد باهاشون عروسی کنه و از این حرفـا                   ! نن

 گردن کـه  عیاش ترین مردام، موقع زن گرفتن، دنبال دختري می! تموم شد میذاره و میره و همین حرفا رو به یکی دیگه می زنه   
  !خوبه اینارو دخترا یه جوري بفهمن! نجیب باشه

  »دوباره ساکت شد که ازش پرسیدم « 
  ـ مادرت چطوره؟

  .شیوا ـ اونجا رو تخت افتاده
  .ـ ایشاالله اونم حالش خوب می شه

  »یه خنده ي تلخ . خندید« 
  ـ گیتا چطوره؟

  !شیوا ـ اونم همین جا افتاده
  !افتاده یعنی چی؟! ـ افتاده؟

  »سکوت کرد « 
  !ـ شیوا چی شده؟

  !شیوا ـ همون پریروز  که داشتیم با هم حرف می زدیم تمومش کرد
  !!ـ چی رو تموم کرد؟
  !همون صداي شکستن رو که شنیدي! شیوا ـ زندگیش رو

  !!بگو چی شده!! ـ چی شد شیوا؟



دم و خواسـتم  ببـرمش بیمارسـتان،    وقتـی باهـات خـداحافظی کـر    ! شیوا ـ یه شیشه ي اب رو شیکوند و رگ ش رو باهاش زد 
  !منم گذاشتم که تموم بشه! فقط بهم خندید و گفت بذار تموم بشه! نذاشت

  !!ـ گیتا مرده؟
  !شیوا ـ گیتا راحت شد

  !!!ـ کِی؟
  .شیوا ـ همون پریروز

  !ـ االن کجاس؟
  .شیوا ـ تو آشپزخونه

  !ید بشه یه کاري کردشا! ـ اره چرا؟ چرا گذاشتی اینکارو بکنه ؟ من االن می آم اونجا

  .دو سه ساعت پیش، مادرمم مرد. شیوا ـ گوش کن سیاوش
  !اون دیگه چرا؟!! ـ مرد؟

  »یه لحظه سکوت کردو بعد گفت « 
  !ـ خودم کشتمش
  !!ـ چیکار کردي؟

دلم خوش بود که زنـده س، حـاال هـر جـور    . چند سا بخاطر خودخواهس خودم زنده نگه ش داشته بودم! شیوا ـ راحتش کردم 
می خواستم وجدانم رو راضی کنم که دارم از مادرم     ! شایدم بخاطر توجیه کار خودم بود که زنده نگه ش داشته بودم           ! زنده باشه 

  !می خواستم بگم اگه اینکار ها رو کردم، بیشتر بخاطر مادرم بود! نگهداري می کنم
 فقط لحظه ي آخر چشماشو یـه لحظـه وا کـرد کـه     !حتما دردي م براش نداشته    ! اونکه چیزي نمی فهمید   ! حاال دیگه راحت شد   

  !منم تمومش کردم
  !!چرا؟!! ـ شیوا

  !شیوا ـ عجب سوالی
  !من االن می آم اونجا! ـ آروم باش شیوا

  !بحون تو که واقعا دوستت دارم، هیچوقت به این آرومی نبودم. من آرومم. شیوا ـ گوش کن سیاوش
بـراي  . من یه نامـه نوشـتم و گذاشـتم اینجـا       ! اگه پات رو اینجاها بذاري برات بد می شه        ! االن اینجا دو تا جنازه افتاده     ! اینجا نیا 

بـه پروانـه م   . تو ام دخالت نکن و اینجاهـا نیـا  . تمام جریان رو توشنوشتم که دیگه دنبال قاتل و این چیزا نگردن       . پلیس نوشتک 
  .جریان رو گفتم

بخاطر همین عشق، دست از انتقام . قدر مردي و با غیرت،عاشقت شدم     سیاوش از همون لحظ ي اول که دیدمت و فهمیدم که چ           
اون شب تو پارك، وقتـی بغـض       ! مهربونی تو باعص این کار شد     . تو باعث این کار شدي    . ورداشتم و دیگه کسی رو مبتال مکردم      

اگه . وي خیلی چیزا رو گرفتی تو جل ! گلوت رو گرفت واشک رو تو چشمات دیدم، تمام کینه هام از آدما و این دنیا، فراموشم شد                 
برات عادت می کـنم کـه اون خوشـبختی رو کـه نداشـتم و      ! حاال حاال ها من و گیتا جوونا رو بدبخت می کردیم. ترو نمی دیدم  

  .به نیمام خیلی سالم برسون و ازش خداحافظی کن. همیشه آرزوم بود، نصیب تو و یلدا بشه
  !!صبر کن! می خواي چیکار کنی؟!! ـ شیوا



  .کاري از دست تو بر نمی آد. دیگه خیلی دیر شده. یوا ـ نه سیاوشش
  !!ـ اینکه راهش نیس

من همین االن خـودم بـه   ! یه وقت نکنه بیایی این طرفا. حاال برو، خیلی دوستت دارم سیاوش! شیوا ـ چر، االن تنها همین راهشه 
  !برات بد می شه! ه بلند شی بیاي اینجاهانکن. نیروي انتظامی زنگ می زنم و بهشون خبر می دم که بیان اینجا

  »گریه م گرفت و با گریه گفتم « 
  !!پس چرا! مادرتم که براش زنده بودن یا نبودن فرقی نداشت! تو که گیتا رو نکشتی! ـ شیوا ترو خدا نکن

بعـد بـا هـم    . م و میـام اونجـا  منم همین االن راه می افت. همین االن بلند شو از اونجا بیا بیرون     ! گوش کن شیوا  ببین چی می گم       
  !هیچ کاري مکن، فقط از اونجا بیا بیرون! ترو خدا شیوا گوش کن! حرف می زنیم و یه فکري می کنیم

بذار حد اقف شاید با ایـن کـارم، یـه خـرده     . من گیتارو نکشتم اما خیلیها دیگه رو کشتم. شیوا ـ اراده م رو متزلزل نکن سیاوش 
  .خداحافظ. خداحافظ! خیلی خیلی دوستت دارم! دوستت دارم سیاوش. ه بروحاال دیگ! گناهام کمتر بشه

  !!شیوا!! الو!! ـ شیوا
  »بلند شدم وهمونجور گه لباسامو می پوشیدم، زنگ زدم به نیما ! گوشی رو گذاشته بود« 

  !ـ الو نیما
  !پسر مگه تو خوب نداري؟! نیما ـ الو و مرض

  !ـ بدو نیما
  !نیما ـ کجا؟
  !بدوها!حاضر شو اومدم... ـ شهرك 

ده دقیقه نشد که ! مثل برق می رفتم . اومدم بیرون تلفن رو قطع کردم و پریدم و رفتم تو حیاط و سوار ماشین شدم و از خونه                  « 
تا ترمـز کـردم و سـوار    ! رسیدم دم خونه ي نمیا ایما که دیدم نیما کت شلوار پوشیده و کراوات زده، جلو در خونه شون واستاده  

  »! ن جرکت کردمشد و م
مگه می شه شاگرد زیر دست من عمل بیاد و پخمه ! می دونستم باالخره راه می افتی! نیما ـ ایشااله پسر خیر از جوونی ت ببینی 

اصـال زنـدگی   ! آفرین به این سرعت و جدیت و تالش    ! آفرین! معدل شاگرد من که نباید کمتر از نوزده، نوزده و نیم باشه           ! باشه
  !بی وقفه! با سرعت!  تلفنن، یعدش حرکت بطرف مناطق خوش اب و هواي شهریه ! یعنی این

  !می دونی چی شده؟! ـ بس کن نیما
  ...ایشااله سلیقه تم خوب ! به به! نیما ـ منم نیس چی شده، مهم اینه که چی میشه

  !!شیوام مادرشو کشته و االنم می خواد خودشو بکشه! گیتا خودکشی کرده! ـ دیوونه
  »ه ساکت شد و بعد گفت یه لحظ« 

  !ـ دوباره بگو، چی شده؟
  »همه رو براش تعریف کردم که گفت « 

مگـه تـو مـامور بهـش زهرایـی یـا        ! واسـا ببیـنم   ! تا مار برسیم که اون حتما کارشو کرده       ! ـ پس ما داریم می ریم اونجا چیکار؟       
  !اورژانس

  !ـ حرف نزن نیما



  »شروع کرد داد زدن « 
  !نیگه دار من پیاده بشم! من نمی آم!  در میونهـ بابا پاي سه تا قتل

  »رفتم یه گوشه کنار خیابون واستادم « 
  !راه بیفت برو ببینم! نیما ـ عجب بچه ي خر حرف گوش کنی یه

تا پیچیدم تو خیابون خونه شون که دیدم جلو همون سـاختمون کـه آپارتمـا          . دوباره حرکت کردم و ده دقیقه بعد اونجا بودیم        « 
  »! وادادم! ش بود قیامته و مردم جمع شدن و چند تا مامور نیرو انتظامی م واستاده دم در و نمیذاره مردم جلو برنشون تو

  !!ـ انگار تموم شد
  !نیما ـ باالخره باید یه جوري تموم می شد

  »اومدم پیاده شم که نیما دستمو گرفت و گفت « 
  !یزي می دونسته دیگهحتما یه چ! ـ مگه شیوا ازت نخواسته که اینجا نیاي؟

  !ـ باید می اومدم
می ري اونجا و نمی تونی جلو خودتو بگیري و مـی  ! حد اقل همین جا بشین تا من برم ببینم چه خبره! نیما ـ حاال اومدي، اومدي 

  !مهمین جا بشین تا من بیا! لجبازي نکن پسر! فهمن و دستگیرمون می کنن و تا بیایم ثابت کنیم، یه ماه اونجا گیریم
یـه  ! دلم داشت مصل سیر و سرکه می جوشـید . نیما پیاده شد و رفت جلو و یه خرده بعد قاطی جمعیت شد و دیگه ندیدمش          « 

  »ده دقیقه بعد نیما برگشت و سوار شد و گقت . آن اومدم پیاده شم اما خودمو نگه داشتم
  .ـ جرکت کن
  !ـ چی شده؟

  نیما ـ تموم شده
  !چه خبره اونجا؟! ـ چطوري؟

  !ما ـخودشو از باال پترا کرده پایین دیگهنی
  »! یه دفعه گریه م گرفت و شروع کردم گریه کردن. دیگه هر دو ساکت شدیم« 

  .پاشو بشین این ور من رانندگی کنم! یکی ببینه، پامون گیره! نیما ـ اینجا گریه نکن
  !ـ می خوام برم بینمش

تـازه  ! کسی رو هم نمـی ذارن بـره حلـو   ! دن و خون همه جا رو ور داشتهروشو کشی! نیما ـ چی رو ببینی؟ چیزي معلوم نیس که 
  !دیدن نداره که

اینو گفت و پیاده شد و اومد این ور ماشین و منو از پشت فرمون پیاده کرد و برد اون ور و سوار کرد و خودشم نشست پـشت         « 
یگار فروشی واستاد و یـه بـسته سـیگار خریـد و     فرمون و دنده غقب گرفت و برگشت و یه خیابون اون ور تر، جلو یه دکه ي س          

  .وازش کرد و دو تا از توش  در آورد و روشن کرد و یکی شو داد به من و بعد حرکت کرد
تموم اون صحنه اي که براي اولین بارف شیوا رو تو رسـتوران دیـدم و بهـم نگـاه کـرد و         ! اشک هامو پاك کردم و رفتم تو فکر       
حرفـایی کـه مـی زد،    ! و باهاش حرف زدم و اون شبی که رفتیم خونه شون، اومد جلو نظـرم        بعدش اون شب تو پارك دیدمش       

  !بدبختی هاش! زندگیش! چیزایی که می گفت



صـورتش همـه   ! کسی که می خواست درس بخونه و کارگردان بشه، سر از کجاهـا در آورد        ! چه زندگی سختی داشت این دختر     
ودم یه گذشته و با شیوا، تو تمام صحنه هـاي و اتفاقـاتی کـه بـرتش افتـاده بـود،           یه دفعه انگار برگشته ب    ! ش جلوي چشمم بود   

من وشیوا، باال سرش واسـتاده بـودیم و بـه شیـشه ي       . وقتی فاطی دوستش از پشت بوم افتاد و مرد        ! همه رو می دیدك   ! بودهم
  !الك که هنوز وانشده تو دستش بود نگاه می کردیم

! پارچه ي تبلیغ هایی که از تو خیابون ور داشته بـود و دوختـه بـود بهمـون نـشون مـی داد         وقتی زهره داشت لباسش رو که از        
  !دوتایی نگاه می کردیم و هر بارم شیوا برمی گشت و به من نگاه می کرد

  !وقتی که مادرش نفت ریخت رو کتاب فروغ و آتیش ش زد، داشت منو نگاه می کرد
  !ش رو اجرا کنه، داشت منو نگاه می کردوقتی مادرش اومد مدرسه و نذاشت نمایشنامه 

داشت فقـط منـو   ! وقتی شوهرش افتاده بود ندان و نه پدر و مادر خودش و نه پدر و مادر شوهرش، تو خونه شون راهش ندادن                 
  !نگاه می کرد

  !وقتی که اون پسره ي هروئینی اومده بود تو آشپزخونه سراغش، داشت فقط منو نگاه می کرد
نی، اون لباس قشنگ رو که خیلی دوست داشت پوشیده بود و داشت روسریش رو ور مـی داشـت، فقـط منـو         وقتی تو اون مهمو   

  !نگاه می کرد
! وقتی با حسرت به مهمونا که لباسهاي شیک و قشنگ پوشیده بودن نگاه می کرد و تو چشماش یه دنیا غم و غصه نشـسته بـود    

  !منو نگاه می کرد
  !داد، داشت منو نگاه می کردوقتی اون پسره ي کثافت بهش حشیش 

  !وقتی تو اتاق خواب، پتو رو پیچید بود دورش و داشت گریه می کرد،منو نگاه میکرد
  ! بود، داشت منو نگاه می کردICUوقتی مادرش سکته ي مغري کرد و تو بیمارستان تو 

  !درش فرار کرد و رفت و اون با مادرش تنها موند، داشت منو نگاه می کرد=وقتی 
  ! جواب آزمایشش رو تو دستش گرفته بودف داشت منو نگاه می کردوقتی

  »! داشت گریه می کرد. چشمم افتاد به نیا که فقط جلوشو نگاه می کرد
  !ـ توام گریه می کنی؟

  »! نمی دونم چرا یه دفعه این شعر فروغ اومد تو ذهنم و خوندم . هیچی نگفت« 
  ـ نگاه کن که غم

  درون دیده ام
  چگونه

  طره قطره ق
  آب می شود

  چگونه سایه ي
  سیاه سرکشم

  اسیر 
  دستِ



  افتاب می شود
  »دادم به نیما که گفت . دو تا سیگار دیگه روشن کردم و یکی شو« 

  .همین شعر رو بخون! ـ بخون
  »یه نگاهش بهش کردم و خوندم « 

  ـ نگاه کن
  تمام هستیم

  خراب می شود
  شراره اي مرا به کام می کشد

  دمرا به اوج می بر
  مرا به دام می کشد

  نگاه کن
  تمام اسمان من

  پر از شهاب می شود
  نگاه کن

  من از ستاره سوختم
  لبالب از ستارگان تب شدم

  چو ماهیانِ سرخ رنگ ساده دل
  ستاره چینِ برکه هاي شب شدم

کـه اشـک هاشـو    بعدش بغض گلوم رو گرفت و نتونستم دیگه بقیه شو بخونم و ساکت شدم که یه خرده بعد نیما همونجـور                     « 
  »پاك می کرد گفت 

  !ـ سیاوش، خسته شدم از بس تو این کتابا، غم و غصه و بدبختیاي ادما رو دیدم و بازم شوخی کردم و خندیدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل یازدهم
  
  
قـرار  شنبه عصري بود که پدرم، تلفنی با آقاي پرهام صحبت کرد و قرار شد که من برم اونجـا   . یه هفته از این جریان گذشت     « 

  .جشن نامزدي رو بذارم
زینت خانم آیفون رو برداشت و گفـت کـه نیمـا تـو     . یه دوش گرفتم و لباسامو پوشیدم و رفتم در خونه ي نیما اینا و زنگ زدم          

حیاط شون خیلی بزرگ بود، فکـر  .در رو وا کرد و رفتم تو، اما هر چی این ور و اون ور رو نگاه کردم دیدم نیما نیس    . حیاط شونه 
اومدم برگردم دم در دوباره زنـگ بـزنم کـه    . م رفته قایم شده و می خواد باهام شوخی کنه، اما هر چی نگاه کردم ندیدمش   کرد

  »در ساختمون وا شد و دختر خاله ش اومد بیرون و تا منو دید سالم کرد و گفت 
  .ـ سالم سیاوش خان

  ـ سالم نازنین خانم، حالتون چطوره؟ مامان چطورن؟
  لی ممنون، شمام پیداش نکردین؟نازنین ـ خی
  ـ کی رو؟

  !نازنین ـ نیما رو دیگه
  تو خونه نیس؟. ـ نه، اینجا که نیس

  !نازنین ـ نه
  ـ شاید پایین باشه، دم استخر رو دیدین؟

  !زینت خانم می گه وقتی ما اومدیم تو حیاط داشته کتاب می خونده! نازنین ـ آره، نبود اصال معلوم نیس کجاس
  !اون اصال کتاب نداره که بخونه!  می خونده؟ـ نیما کتاب

  !نازنین ـ نمی دونم، شاید از یکی گرفته، شایدم روزنامه می خونده
  !ـ اون اصال اهل این حرفا نیس

  !االن دو ساعته تو خونه منتظرشیم! نازنین ـ پس کجاس؟
  شما رفتین دم اتاقش؟! ـ نمی دونم واله

  !نیسنیس که ! نازنین ـ تموم خونه رو گشتم
  .یه دفعه بی خبر، سرشو میندازهپایین و میره. از این کارا می کنه. ـ شاید رفته باشه بیرون

  .نازنین ـ حتما
  .هر جا باشه پیداش می شه. ـ حاال شما بفرمائین تو

  شمام بفرمائین تو. کار مهمی باهاش دارم! نازنین ـ خدا کنه
  .نسالم به همه برسونی. کار دارم. ـ نه، خیلی ممنون

دیدم یه دختر بیـست و چنـد   . از دختر خاله ش که خداحافظس کردم، اومدم برم بیرون که چشمم افتاد به تراس خونه بغلی                « 
سرمو تکون دادم که یعنی چی میگی که دوباره به باالي آالچیق اشـاره   ! ساله، داره بهم اشاره می کنه و یه جایی رو نشون می ده            



 که دیدم، نیما، باالي آالچیق، الي برگ ها و شاخه ها، چسبیده به دیوار نشسته و داره منـو نگـاه   برگشتم باال رو نگاه کردم  ! کرد
  »! می کنه

  ـ اونجا چیکار می کنی؟
  !برو پشت ماشین تا بهت بگم! نیما ـ باال رو نگاه نکن

  »رفتم پشت ماشین ش که از تو خونه معلوم نبود و پرسیدم « 
  !ـ اونجا چیکار می کنی؟

  !بذار بیام پایین، بهت می گم! ـ من اهل کتاب خوندن نیستم؟ حاال دیگه پشت سر من صفحه میذاري؟نیما 
  !ـ خب بیا پایین دیگه

تموم تـن و بـدنم   ! بجون تو دو ساعته اینجا، چارچنگولی نشستم! اگه می تونستم که دو ساعت پیش اومده بودم پایین...! نیما ـ دِ 
  !خشک شده
  !ـ آخه چرا؟

  !بگیر بشین زمین از تو خونه می بینن ت! حاال تو چرا واستادي؟! ز دست این فامیلنیما ـ ا
  !ـ چی می گی؟

  !نیما ـ تو بشین زمین تا بهت بگم
  »پشت ماشین ش نشستم رو زمین که گفت « 

 نـوك مـدادي   ـ بابا من داشتم تو حیاط قدم می زدم و فکر می کردم که این دختر خانم لطف کردن و بهم گفتن یه ماشین پژو                
  !منم زود پریدم و اومدم این باال! یه آن فهمیدم که خاله م اینان! دهم خونه تون واستاد

  !ـ داشتی فقط قدم می زدي
  !پس داشتم چیکار می کردم؟! نیما ـ آره دیگه

  ـ حاال چرا نرفتی جاي دیگه؟
  !بد پیله س! دنیما ـ هر جا می رفتم، این ور پریده نازنین، انقدر می گشت تا پیدا می کر

  »تو همین موقع، اون دختر خانم که همسایه ي نیما اینا بود، گفت « 
  ـ ببخشین، نیما خان، با من دیگه کاري ندارین؟

  .بابا اینا کی بسالمتی می زن مسافرت. خیلی زحمت کشیدین. نیما ـ نه، قربون قدم تون
  »دختر همسایه شون خندید و گفت « 

  .ـ ایشااله هفته دیگه
  .هر وقت تشریف بردن، یه خبریم به من بدین! ما رو بی خبر نذارین آ. ا ـ بسالمتی ایشاالهنیم

  .دختر همسایه ـ چشم، خداحافظ
  .خدانگهدار شما. نیما ـ خداحافظ شما

  »وقتی همسایه شون رفت گفتم « 
  ـ واسه چی به تو خبر بدن؟

  !نیما ـ خب مواظب خونه شون باشم دیگه



   خونه بپا شدي؟ـ از کی تا حاال شما
  !نیما ـ اینا اصال به هوتی من خونه و زندگی و دخترشونو ول می کنن می رن

  !ـ سیما رو دیدم این یکی حسن ت رو هم بهش می گم
  این دختر خاله م نگفت کی می رن؟! حاال که وقت این حرفا نیس...! نیما ـ اِ

  ـ چیکار باهاش کردي که جرات پایین اومدن رو نداري؟
ـ  مـنم بـردمش تـو    . فقط خبر مرگم چند روز پیش که با خاله م اومده بود اینجا، حوصله ش سر رفته بـود !  بجون تو هیچینیما 

مـنم بـردم   . ماشااله دیگه بزرگ شده و نمی گیره آروم بشینه پـیش خالـه م       ! اتاقم و یه دونه از البوم عکسامو بهش نشون دادم         
  !سرشو گرم کنم

  »خندیدم و گفتم « 
  !تما اومده یه آلبوم دیگه ت رو بهش نشون بديـ حاال ح

  !نیما ـ من بگور پدرم می خندم یه عکس برگردونم بهش نشون بدم دیگه، چه برسه آلبوم
  ـ حاال می خواي چیکار کنی؟

الن به مـن  بعد یواشکی بهش بگو نیما همین ا. تو یه سر بو تو خونه به هواي دیدن و احوالپرسی بابا و مامانم! نیما ـ ببین سیاوش 
  .همین. وقتی بهش گفتم نازنین خونه تونه، گفت بهش بگو بره خونه که من می خوام بهش زنگ بزنم. زنگ زد

  ـ اگه گفتم و نرفت خونه شون چی؟
  »نیما خندیدو گفت « 

  !ـ تو بگو، حتما می ره
  »بیرون و گفت تا رسیدم دم پله ها که خود نازنین از خونه اومد . بلند شدم و رفتم طرف خونه شون« 

  !ـ پیداش کردین سیاوش خان؟
  .ـ آره، بهم زنگ زد و وقتی گفتم شما اینجایین، گفت بهتون بگم که برین خونه، خودش بهتون زنگ می زنه

  !نازنین ـ نیما گفت ؟
  .ـ بعله، نیما گفت

  نازنین ـ حاال کجا بود؟
  !ـنمی دونم حتما طرف باالهاس

  !نازنین ـ باالها؟
   »خندید و گفت« 

  !اگه دوباره زنگ زد بهش بگین یه ربع دیگه خونه م. االن می رم خونه سیاوش خان! کجاها نمی ره! ـ موش بخوردش
  .ـ باشه، حتما بهش می گم

خداحافظی کرد و رفت تو خونه و تا من برگشتم و رسیدم دم در، با مادرش تند از در ساختمون اومدن بیرون و نذاشت من با                « 
  !لیک کنم و دست مامانش رو کشید و رفتن سوار ماشین شون شدن و رفتنمامانش سالم و ع

  »اونا که رفتن، نیما از پشت شاخه ها، خودشو کشید بیرون و یه نگاهی به من کرد و خندید 
  !ـ مگه من سیما رو نبینم



  !نیما ـ ترو هم می برم بهت یه دونهآلبوم نشون می دم آ
  !بیا پایین دیگه! ـ زهر مار

  !این باال چه منظره ي خوبی داره! سیاوش من تا حاالنمی دونستمنیما ـ 
  !ـ بیا پایین کار دارم

  »از رو آالچیق پرید رو ساخه ي یه درخت و از درخت اومد پایین و گفت « 
  ـ خب، چه خبر؟

  .ـ لباساتو عوض کن یه سر بریم خونه ي یلدا اینا
  نیما ـ چه خبره؟

  .ـ قرار جشن نامزدي رو بذاریم
  .صبر کن اومدم! همیشه به شادي انشااله! ا ـ بسالمتینیم
. خدمتکاراشون در رو وا کـرد و رفتـیم تـو   . ده دقیقه بعد لباساشو عوض کرد و دوتایی رفتیم دم خونه ي یلدا اینا و زنگ زدیم  « 

ت تکـون بـدم کـه حواسـم     اومدم براش دسـ . جلو پله ها، یلدا منتظر واستاده بود تا منو دید برام دست تکون داد و بهم خندید      
  »یلدا که اینو دید، دوئید اومد جلو که نیما گفت ! پرت شد و پام لیز خورد و نزدیک بود بیفتم زمین که نیما دستمو گرفت

  !ترو خدا خنده هاتونو یه خرده کنترل شده تر تحویل ش بدین! ـ بابا این بچه قلب نداره
  !یلدا ـ سالم

  »فت باهاش سالم و علیک کردیم که گ« 
  !ـ فهمیدیدن چی شده؟

  ـ نه، چی شده؟
  !یلدا ـ مامان و بابا و عمه جون، نشستن که لیست مهمونا رو تهیه کنن، اما هیچکس رو ندارن که براي نامزدي دعوتش کنن

  ـ براي چی؟
  !یلدا ـ آخه هیچکس ایران نیس، همه خارج ن

  !ـ یعنی هیچکدوم از اقوام تون ایران نیستن؟
  !ا دوتا خونواده م نمی شنیلدا ـ چرا، ام

  ـ حاال چیکار کنیم؟
  .منتظرتونن. یلدا ـ بیاین بریم تو

سه تایی رفتیم تو و بعد از سالم و احوالپرسی، نشستیم برامون چایی و میوه و شیرینی آوردن و یه خـرده کـه گذشـت، آقـاي                 « 
  »پرهام گفت 

  .حتما یلدا بهت گفته! ـ سیاوش جان، یه مسئله اي پیش اومده
  .ـ بله، همین االن بهم گفت

  !آ قاي پرهام ـ حاال موندیم چیکار کنیم
  »تا اومدیم حرف بزنیم، خانم بزرگ از ته سالن عصا زنون اومد جلو و تا چشمش به نیما افتاد، گل از گلش شکفت و گفت « 

  !مونده بودم نتنهایی چیکار کنم! ـ چقدر خوب شد اومدي مینا جون



  »اومد رو یه مبل بغل نیما نشست و گفت .  کردیمبلند شدیم و بهش سالم« 
  !ـ ننه، مینا، من یه دست لباسم ندارم شب نامزد بپوشم

  !»می دم بابام برات بدوزه« نیما ـ عیبی نداره، 
  چرا؟! ؟»دل بابات برام می سوزه« خانم بزرگ ـ 

  »همه زدیم زیر خنده« 
  ده؟نیما ـ باز شروع کردي خانم بزرگ؟ مگه نمی بینی چی ش

  خانم بزرگ ـ چی می گی می نا جون؟
  !»براي دوخت ودوز فعال عجله اي نیس« نیما ـ می گم 
  !یعنی چی؟» براي سوخت و سوز فعال ععمله اي نیس« خانم بزرگ ـ 

  »! از همه بیشتر می خندید! عمه خانم که خیلی خیلی اخالقش عوض شده بود! دوباره همه زدیم زیر خنده« 
  .یه دست لباس واسه من بخریم و برگردیم» پوتیکا« پاشو مینا جون یه تک پا بریم یکی از این !خانم بزرگ ـ پاشو

  !نیما ـ بابا، ترو خدا حاال که قراره با هم فامیل بشیم، حد اقل یکی بیاد کمک حال من
  »زرگ گفت دوباره همه خندیدن و خانم پرهام، جریان رو هر جوري بود براي خانم بزرگ تعریف کرد که خانم ب« 

  !این همه فامیل ما داریم، خب دعوت شون کنین دیگه..! ـ وا
  »خانم پرهام بلند داد زد و گفت « 

  ـ مثال کی رو دعوت کنیم؟
  !فقط بچه کوچیم زیاد دارن! همون خودشون ده نفرن! خانم بزرگ ـ شمس الملوك خانم اینارو دیگه

  !دهاونکه سی ساله مر! خانم پرهام ـ شمس الملوك خانم؟
خانم بزرگ که فکر می کرد خنده ي ماها بخاطر اینه که داره مشکل مون حل می شه، خیلـی خوشـحال                . همه زدیم زیر خنده   « 

  »ذوق کرد و گفت 
  !فقط بچه هاش شیطونن! اگه با بچه هاش بیاد، نصف سالن پر می شه از آدم. ـ خب، این یکی

  !همه م خارج ن! شونهآقاي پرهام ـ بچه هاش االن هر کدوم چهل پنجاه سال
  !با شوهرش بیاد دیگه عالیه! هم خوش صحبته، هم مجلس گرم کن. خانم بزرگ ـ عزت الزمان م بگین

  !عمه خانم ـ عزت الزمان و شوهرش که ده سال پیش تصادف کردن و مردن
  »!  رو که می گفت می شمردخانم بزرگ رفته بود تو فکر و داشت با انگشتاش، این مرده هایی! دوباره همه زدیم زیر خنده« 

  چند نفر دیگه می خواین؟! خانم بزرگ ـ این شد دوازده نفر
  »دوباره همه زدیم زیر خنده که خانم بزرگ گفت « 

بچـه هاشـونم   ! فروغ سادات بـا شـوهرش و عروسـاش   ! آهان! خانم بزرگ ـ دیدن حاال حواس تون به هیچکدوم از فامیل نیس 
  ! سراش پنج نفرنهمون خودشون بیانف با پ! نگین

  »آقاي پرهام که داشت می خندید، گفت « 
پسر کوچیـک شـم   ! ـ فروغ سادات و شهرش که اول انقالب مردن هیچ، دو تا از پسراشم سکته کردن و عمرشونو دادن به شما                  

  ! زنش رو طالق داده و رفت آمریکا



  چند نغر دیگه می خواین؟!  هیفده نفر با اینا می شن! اینام بیان دیگه خونه پر میشه! خانم بزرگ ـ آره دیگه
  !خوب م خبر کنیم» مداح«یادتون باشه واسه مراسم یه ! نیما ـ باید ببینم چند تا قبر دیگه دیگه خالی مونده

  !مگه قراره مهمونا تو آبم بن؟! براي چی خبر کنیم؟» مالح«خانم بزرگ ـ 
  »!دوباره همه زدیم زیر خنده« 

  فامیالرو براتون بگم؟خانم بزرگ ـ بسه یا بازم 
ما همنیکه بتونیم اندازه ي همینا، حلـوا و خرمـا و طـاق شـال تهیـه کنـیم، زرنگـی        ! نیما ـ نه، قربون دهن تون خانم بزرگ جون 

  !بقیه ي اموات رو شب جمعه دیگه دعوت می کنیم! کردیم
  خانم بزرگ ـ مینا جون حاضر بشم بریم یه لباسی چیزي بخریم؟

  ؟»چی رو می خواین بپوشین« اون شبیلدا ـ خانم جون، 
  !؟ این حرفا چیه مادر؟»کی رو می خوام بدوشم « خانم بزرگ ـ اون شی 

  »همه زدیم زیر خنده که نیما بلند گفت « 
  ؟» بپوشین«ـ خانم بزرگ، می گن اون شب چی می خواین 

  !توبه کردم! مینا جون؟ من االن سی ساله لبم به این چیزا نرسیده »بنوشم« خانم بزرگ ـ چی می خوام 
من به یلدا گفتم که ماها می خوایم بریم خرید، خانم بزرگم ببریم که یـه چیـزي   ! دیگه از خنده، مشکل اصلی یادمون رفته بود  « 

وقتی اونا رفتن، آقـاي پرهـام   . یلدام دست خانم بزرگ رو گرفت و با خودش برد باال که لباس بپوشن و حاضر بشن. م اون بخره 
  »گفت 

  !عجب زندگی اي شده! حاال از شوخی گذشته، اون شب چیکار کینم؟ اینجا هیچکس رو نداریم که دعوتش کنیمـ 
  !نیما ـ جدا هیچمدوم از اقوام اینجا نیستن؟ افوام، دوستان

تمـام  . نجاهمه زندگی شون شده او! دو هفته اینجان، شیش ماه اونجا! همه شون اسمش اینه که ایرانن. اقاي پرهام ـ نه نیما جون 
هر کدوم یا چند تا کارخونه، یا چند تا هتل بزرگ، یا چند تا رستوران بزرگ اونجاها وا کردن و دیگـه  ! ثروت شونو بردن او طرفا  

  !م نمی تونن بیان اینجا بمونن
  !نیما ـ همه پوالرو هم بردن اونجا

یارو چند صد میلیون دالرش رو بیاره اینجـا  ! رسنمی ت! جرات نمی کنن اینجا سرمایه گذاري کنن! آقاي پرهام ـ خب آره دیگه 
باور کن ایـن لـوس آنجلـس از    ! و سرمایه گذاري کنه و یه دفعه یه چیزي بهش می چسبونن و دست میذارن رو مال و ثروتش                 

  !اگه بهت بگم چه پولی ایرانیا بردن اونجا! ثروت ایرانیا آباد شد
  »نیما یه نگاهی کرد وسري تکون دا دو گفت «

  !ا باید اقتصادمون این باشهو مغزاي اقتصادي مون فرار کنن برنـ م
یه آدم پولدار، تا مطمئن نباشه که سرمایه ش در امنیت ! تا امنیت نباشه، هیچی درست نمی شه! آقاي پرهام ـ امنیت نیما جون 

فکر و ذهن ش الزمـه کـه بتونـه بـا     تازه قبل از امنیت براس ثروتش، امنیت براي ! کامله، امکان نداره جایی سرمایه گذاري کنه    
  !خیال راحت فکر کنه

بـون بـدبختم دنبـال    ! هر رو یاد حرفاي یوا افتادیم   ! تا کلمه ي امنیت رو من و نیما شنیدیم، بی اختیار به همدیگه نگاع کردیم              « 
  »! امنیت بود



  اقاي پرهام ـ  باالخره چیکار باید کرد؟
حتمـا تـا   . فعال یه جشن کوچیک خودمونی می گیریم تا عروسـی ! زدي مفصل بگیریم کهنیما ـ بابا حاال مجبور نیستیم که یه نام 

اگرم بر نگشتن ، عکسهاشون رو میچینیم دور تا دور مجلـس و غیـابی          ! عروسی م ، باالخره چهار تا فامی شما بر می گردن ایران           
 دختره رو واسه پسره عقد می کـنن و پـست   مثل این عروسی ها هس که غیابی،! در حضورشون عقد و عروسی رو راه می ندازیم   

  !ش می کنن خارج
تا برگشتیم باالرو نگاه کردیم، دیدیم که یلدا دست خـانم بـزرگ رو گرفتـه و    . داشت اینو می گفت که از باال، سر و صدا اومد  « 

  »! خانم بزرگ بزور می خواد بیاد پایین و یلدام می گه نرین پایین خانم جون زشته
  !االن دستش کنده می شه ها! ولش کن یلدا خانم! پیر زن رونیما ـ کشتیش 

  »اینو که نیما گفت، یلدا ولش کرد و خانم بزرگ اومد وسط پله ها واستاد و گفت « 
  ـ مینا جونف این لباس زشته من اون شب بپوشم؟

ه تا زیر زانو بـود و بهـش برمـودا مـی     یکی از شلوار اي یلدا رو پوشیده بود ک     ! ماتا خانم بزرگ رو دیدیم، مرده بودیم از خنده        « 
  » !از دور عین دختراي هیفده هیجده ساله شده بود! گفتن و یه کت زنونه م روش پوشیده بود

  !جنس بد اینه دیگه! خانم بزرگ ـ همه چی ش خوب و اندازه ش فقط نوي دونم چرا انقدر شلوارش آب رفته
  »ت نیما که غش غش می خندید رفت پایین پله ها و گف« 

اون وقت می برم تون تـو ایـن شـوهاي خـارجی و         ! ـ همه چی ش بقاعده  و خوبه، فقط باید زنجر طالي نازکم ببیندم مچ پاتون               
  !کم دارین» یه زنجیر« االن فقط ! می فرستم تون رو صحنه» مدونا«جاي 

  !کم دارم؟» یه هفت تیر « خانم بزرگ ـ 
  بلدین؟» آواز « نیما ـ خانم بزرگ ـ 

   می گم این لباسه خوبه یا نه؟1 چی می گی مینا جون ؟1بلدم؟» پرواز« زرگ ـ خانم ب
  »مرده بودیم ما از خنده « 

  !نیما ـ آؤه خوبه، شما همین لباس رو بپوشین و یه زنجیرم بندازین به مچ پاتون، بقیه ش با من
. انم بزرگ یه چیز دیگـه و مـام مـی خندیـدم    اون رو با یلدا و خانم بزرگ رفتیم خرید و همه ش نیما یه چیزي می گفت و خ       « 

  »بود که یلدا گفت ... تو خیابون . شبم چهار تایی رفتیم دنبال سیما و شام با هم رفتیم بیرون
  .ـ بریم همون رستورانه که اون دفعه رفته بودیم

  .می ریم یه جاي قشنگ دیگه. نیما ـ نه، اونجا نه
  این برین نیما خان؟سیما ـ مگه بازم اونجا خبري یه که نمی خو

  !نیما ـ نه بخدا، خبري نیس اما دلم نمی خواد دیگه برم اونجا
  سیما ـ چرا؟

  »نیما هیچی نگفت که من گفتم « 
  .ـ منم دلم نمی خوا دیدگه اونجا برم

  یلدا ـ تو دیگه چرا؟
  .ـ بریم یه جایی دیگه تا براتون تعریسف کنم



  » وقتی شام رو سفارش دادیم، سیما گفت . فاپنج تایی رفتیم یه رستوران دیگه همون طر« 
  !ـ چی شده نیما خان؟ احساس می کنم مثل همیشه نیستین

حتـی  . نه سیما و نه یلدا، هیچکدوم باورشون نمی شد. نیما یه لحظه به سیما نگاه کردو بعد جریان شیوا رو براشون تعریف کرد  « 
  .ومده قرار گرفته بود و هیچی نمی گفت خانم بزرگم که چیزي نمی شنید، تحت تاثیر جو بوجود ا

  »وقتی تموم شدریال یلدا گفت . شام مون رو آوردن و همگی تو سکوت خوردیم
  .ـ کاشکی می شد کمک ش کنیم

می دونین این چند وقته چقدر زیاد شدن؟ همینطوري دختره که داره از خونه فرار می کنـه و مـی افتـه    !نیما ـ مگه یکی دوتان؟ 
  !تو این راه ها

  سیما ـ آخه چرا اینطوري شده؟
می دونین، خیلی چیزا دست به دست هم می دن تـا یـه همچـین    . نیما ـ من و سیاوش خیلی در مورد این مسئله صحبت کردیم 

یه تیکه زمین یا باغی رو که اونحـا داشـته،   . مثال یارو دست زن و بچه هاش رو می گیره و از فالن جا می آد تهران           ! اتفاقی بیفته 
اگـه  ! چون اونجـا زنـدگی ش نمیگـذره   ! حاال چرا می آد تهران    ! فروشه و فکر می کنه با پولش می تونه اینجا یه کارایی بکنه            می  

  !همون حداقل زندگی رو داشت، بلند نمی شد بیاد اینجا
شکر خـدا کـه   !  عملهوقتی اومد اینجا، باید تمام پول زمین ش رو بده واسه اجاره ي یه اتاق و خودشم بره کارگري و بشه و مثال            

انقدر زیاده که اگه یه روز شورش کـنن، جریـان ممـود افغـان و             ! بخاطر انسان دوستی ما ایرانیها، مملکت مون شده پر از افغانی          
  !اشرف افغان در تاریخ تکرار می شه

 آد، مجبـوره بـره کـوپن    کارگز ایرانی کـارگیرش نمـی  ! خب،، حاال یان افغانی ها تمام کاراي علمه گی و کارگري رو قبضه کردن  
حاال در مورد زنش صحبت می کنم کـه بایـد بـره    ! این از این! بعدشم که اکثرا می افته تو کار مواد مخدر       . فروشی و اینجور کارا   

بعدشم که ! اونام که از دم معتاد می شن    ! می ائیم سر پسرش یا پسراش     ! کاشکی به همینجا ختم بشه    ! کلفتی کنه و این جور کارا     
جونم برات بگه کـه روزاي اول کـه مـی آن،    . می ائیم سر دختراشون!  می کنن و یا می افتن تو کار خرید و فروش جنسیا ددي 

یه خرده بعد رنگ مـانتو شـلواره عـوض    . بعد کم کم می شن با مانتو شلوار سیاه و مقنعه و خالصه کامال پوشیده    . همه با چادرن  
 شه روسري گلدار و شلواره می ره باالي مچ پا و روپوشم کوتاه مـی شـه و مـی          می شه و می شه یه خرده روشن تر و مقنعه می           

بگی نگی اندازه یه کف دست کردم پودر و یه نک سوزن ریمل و یه الیه نازك رژ لب و یـه قلـم                    ! اي! شه اندازه پیرهن مردونه   
تا دونه از این ور و خالصـه بابـاش یـه وقـت     چهار تا دونه مو از این ور ابرو و دوتا دونه از وسط و سه     !الك خاخن ورو ناخن ها    

به عیال می گه زن امشب مهمون داریم؟ عیال می      ! نگاه می کنه و میبینه یه زن خوشگل و خوش هیکل بزك کرده تو خونه س               
تـا باباهـه مـی آد لـب وا کنـه  و     ! اون موقع پدر و دختر میزنن به تیپ همدیگـه     ! گه مهمون کیه آقا؟ این موشاال دختر خودته       

بابا هم که نمی تونه این حداقل رو براش فـراهم کنـه،   ! چیزي بگه، دختره می زنه تو دهن ش و حداقل زندگی رو ازش می خواد  
اون موقع، با مجوز رسمی پدر، راه می افته می ره شـاید ببینـه   ! پس دختره مجوز می گیره که خودش براي حداقل ها تالش کنه     

دیگه حاال روش نمـی شـه   !  اولین یا دومین قدم، خود بلیط بخت آزمایی رو گم می کنه            بیلط بخت آزمایی ش برنده بشه که در       
  !شماهام که شیکم تون سیره، بی خودي شعار ندین که اول مرغ بوده یا تخم مرغ! پس می شه دختر فراري! برگرده خونه

  اصالت، ریشه؟! سیما ـ آخه پس ذات آدم  چی؟



من خودم تحصیلکرده ي این مملکتم، اما نمی تـونم چلوکبـاب رو از   . اري م با کسی ندارمک. نیما ـ من خودمو می گم سیما خانم 
ماشـین فـالن رو زیـر پـاي یـه      ! لباس شیک رو تن یه جوون دیگه ببینم و دلم نخواد          ! پشت شیشه نگاه کنم و دهن م اب نیفته        

! رو نگاه کـنم و نخـوام باهـاش عروسـی کـنم     فالن دختر خوشگل و خوش لباس   ! جوون چهارده پونزده ساله ببینم و هوس نکنم       
دسته دسته هزاري رو دست این و اون ببیـنم و نخـوام بیـاد تـو           ! خونه ي فالن رو تو باالي شهر ببینم و نخوام که مال من بشه             

ه، بیخـودي م بـرام از کتـاب و جـزو    ! پونصد هزار تا شعار رو از دهن این و اون بشونم و عملی شدن یکی ش رو نبینم        ! جیب من 
هر موقع حساب بانکی اونایی که ادعاشون می شـه رو شـد و مادیـدیم یـه     ! جمالت پند آمیز سرهم نکنین که حوصله شو ندارم    

اگه تو این شهر، بنز پونصد میلیونی زیر پاي خیلی     ! یک نداره و هزار تا صفر، منم خرقه ي درویشی می پوشم و میشم تارك دنیا               
دیگه برامم از قناعت و مال دنیا چرك دسته و این چیزا نگین که هر چـی از دهـن م در              ! وامها باشه، منم یه ژیان قراضه می خ       

  !والسالم! می آد به همه می گم
دختره با پـسره دعـواش   ! تا اینجا رسید، از میز بغلی که یه دختر و پسر نشسته بودن صدا بلند شد و توجه همه رو جلب کرد                 « 

  »! شده بود
  !ل من بوديدختره ـ بی شرف تو دنبا

  پسره ـ بزور سوار ماشین ت کردم؟
  !دختره ـ گولم زدي و بیچاره م کردي

  !پسره ـ می خواستی گول نخوري
  !دختره ـ تو با اون زبون الل شدت خامم کردي و بهم وعده دادي

خونه ! ابات که بناسبدبخت ب! خودم دانشجوام! خودمون جردنه! بابام کارخونه درع! پسره ـ نه تو خیلی راستگو و صادق بودي؟ 
  ...تون که 

  !حساب مارو بیار ببینم! آي گارسن! نیما ـ پاشو بریم که من دیگه حوصله ي یه نمایش دیگه رو ندارم
  »یه نگاهی به اون دختر و پسر کردم و بعد نیما رو نگاه کردم  و گفتم « 

  !ـ و این تکرار تکرار است
 خیر چالق شده ت ببینم، با همین بشقاب می زنم تو سرت که خیر و خیرات از نیما ـ بخدا اگه کوچکترین حرکتی از اون دست  

  !بلند شین برین! بلندشین شما برین تو ماشین تا من پول میز رو بدم و بیام! یادت بره
  »تا خواستیم بلند شیم که خانم بزرگ گفت « 

  ـ مینا جون این دختر پسره دارن به هم چی می گن؟
  !گ، دارن دنبال بلیت بخت آزمایی دختره می گردن که گم شدهنیما ـ هیچی خانم بزر

**  
جلسه گذاشته بودن که باید توش شرکت مـی کـردیم کـه یـه مقـدار      . فرداش با یلدا رفتیم دنبال آزمایش خون براي ازدواج       « 

  .آموزش بهمون بدن و این چیزا
  .یه روزم با همدیگه رفتیم براي لباس عروسیاینا که تموم شد، یلدا رافتاد دنبال کار خرید وسائل و این چیزا و 



وقتی یلدا پوشیده ش، مثل یـه تیکـه   . تو یه مغازه  که خیلی خیلی شیک بود، یه دست لباس عروسی دیدیم که واثعا قشنگ بود              
سـیر  بقـدري چـشم و دل   . هر کاري کردم، قبول نکرد  . قیمت ش خیلی زیاد بود اما یلدا نذاشت من پولش رو بدم           ! ماه شده بود  

  !بود که باور نمی کردم
  .باالخره دو هفته بعد شب نامزدي رسید و خونواده ي ما و نیما اینا و چند تا از دوستاي نزدیک، رفتیم خونه ي یلدا اینا

  !یه رویاي عالی! برام همه چی مثل یه رویا بود! اصال باور نمی کردم که شب نامزدي خودمه. اون شب حال عجیبی داشتم
عمـه خنـام کـه همیـشه فکـر مـی کـردم زن              . اونقدر همه رو خندوند که دل مون درد گرفتـه بـود           ! یکار که نکرد  دیگه نیما چ  

انگـار فهمیـده بـود کـه     ! به ما می رسید ، با نیمـا شـوخی مـی کـرد    ! بداخالقیه،برعکس در اومد و مثل پروانه دور ما می گشت    
  !هبیخودي، سالهاي عمرش رو از دست داده و می خواست تالفی کن

همون شبم سیما به نیما بعله رو گفت و قرار   ! اصال دل شون نمی اومد که از اونجا برن        ! بقدري به همه خوش گذشته بود که نگو       
  !بخاطر همینم نیما انقدر خوشحال بود. شد بعد از عروسی ما، اونا عروسی کنن

انقدر خوشحال بودم که طاقت نداشـتم  . یش نیمامنکه رفتم پ. آخر شب، دیگه همه کجبوري، خداحافظی کردیم و رفتیم تو خونه          
  !تنها باشم

وقتی لباسامونو عوض کردیم و رفتیم تو تراس اتاق نیما، یلدام اومد پشت پنجره شون و از دور با هم می گفتیم و مـی خندیـدیم           
  !که دیگه صداي همسایه ها داشت در می اومد

دیم تو اتاقش و بعد از اینکـه نـیم سـاعتی بـا هـم حـرف زدیـم، گـرفتیم               بازم مجبوري ، یلدا رفت که بخوابه و من و نیمام اوم           
  .خوابیدیم

. قرار بود سه چهار روز دیگه ش، من براي سرکشی به یه ساختمون بزرگ که قرار دادش رو پارسال بسته بودیم، برم شهرستان                   
باید براي نظارت میرفتم اونجـا  . ي نداشتماز همون موقع غم و غصه م گرفته بود اما چاره ا. سفرم سه چهار روز طول می کشید       

اصال دلم نمـی اومـد   . همین مسئله م ناراحتم کرده بود. و بهشون سر می زدم و چند روزي م اونجا می موندم و بعد برمی گشتم      
  .که از پیش یلدا برم

که برام خیلـی سـخت بـود    درسته . می خواست بجاي من، اون بره که نذاشتم. فردا عصرش که رفته بودم پیش نیما بهش گفتم      
  .اما باالخره کار من این بود و نمی تونستم انجامش ندم

اط نیما خـداحافظی کـردم و رفـتم خونـه ي     . از همونجا تلفن زدم به یلدا و بهش گفتم باهاش کار دارم که گفت برم خونه شون      
  »تا زنگ زدم ، خودش در رو وا کرد و تا منو دید گفت. یلدا اینا

  !بگی که پشیمون شدي؟ـ نکنه اومدي 
  .ـ سالم

  .یلدا ـ سالم، بیا تو
دوتایی رفتیم تـو سـالن      . فقط خدمتکارا خونه بودن   . همه رفته بودن بیرون   . کسی خونه شون نبود   . دو تایی رفتیم تو خونه شون     « 

  .نشستیم
 یه خرده فکر کرد و بعد گفـت  خیلی نارحت شد اما. بعد از اینکه خدمتکاراشون برامون چایی آورد و رفت، بهش جریان رو گفتم    

«  
  !ـ منم باهات می آم



  .اونجا جاي تو نیس. ـ نمی شه
  !منم می آم همونجا! بالخره توام باید بري تو یه هتلی چیزي دیگه! هرجا، جاي تو باشه، جاي منم هس! یلدا ـ خب منم می آم

  !نیس جا براي خودمم باشهمعلوم . ساختمونی که داریم می سازیم، بیرون شهره! ـ اونجا هتل کجا بود
  یلدا ـ چند روز طول می کشه؟

  !خودمم اصال راضی نیستم که برم. ـ سه چهار روز
  »یلدا هیچی نگفت که گفتم « 

  .ـ اگه تو راضی نباشی، نمی رم
ـ . اگرچه راضی نیستم ولی تو مسئولیت داري و باید کارت رو انجام بدي. باید بري. یلدا ـ نه  دا نذاشـت و  اگه نري، همه میگن یل

  .اول زندگی مون خوب نیس که اینطوري بشه
  .ـ اصال دلم نمی آد از پیش ت برم

  حاال نمی شه زودتر بري و زودتر برگردي؟. یلدا ـ منم دلم نمی خواد تو بري اما چاره نیس
  .ـ چرا، می تونم فردا حرکت کنم

  .منم مرتب بهت تلفن می کنم!  و برگرداونجام تا می تونی کارهات رو زود انجام بده! یلدا ـ خب زودتر برو
  »بهش خندیدم که گفت « 

  !ـ ببین انگشتري رو که بهم ئدادي، همیشه دستمه
  !ـ دیدم

  .یلدا ـ هیچوقتم از دستم درس نمی آرم
یه حال عجیبـی  . تا چشمم تو چشماش افتاد یادم رفت چی می خواستم بگم  . بلند شد اومد جلوم رو زمین نشست و نگاهم کرد         « 

  »بلند شد و دستمو گرفت و گفت ! شدم
  !ـ بیا

  »! بلند شدم و مثل مسخ شده ها باهاش رفتم« 
***  

تا هواپیما . فردا صبحش، بعد از اینکه سفارش یلدا رو به نیما کردم، با هواپیما رفتم به همون شهرستان که توش پروژه داشتیم                     « 
  ! زنگ بزنم اما سرویس نمی دادنشست و از فرودگاه اومدم بیرون، خواستم با موبایل بهش

یه تلفن م به پدرم کردم و یکی م به نیما و با یه ماشین که از طرف شـرکت    . هر جوري بود بهش تلفن کردم و گفتم که رسیدم         
  .اومده بود، رفتیم بیرون شهر، سر ساختمون

تـا  . تقریبا اواسط کارش بود.  می اومدپروژه، یه ساختمون خیلی بزرگ بود که اگه کارش تموم می شد، پول خوبی گیر شرکت ما      
! حتی می تونم بگم تو اون یکی دو دفعه، بهم خیلـی خوشـم گذشـته بـود              . حاال یکی دوبار اومده بودم اینجا چند روز مونده بودم         

م همـه ش بـرا    ! بی کسی کویر  ! خشکی کویر ! تنهایی کویر ! سکوت کویر . جایی که کار می کردیم، بیرون شهر، وسط دل کویر بود          
اما این بار تا رسـیدم بیـرون شـهر، غـم     ! جالب بود و ازش لذت می بردم، مخصوصا من که از یک شهر شلوغ اومده بودم اونجا               

این بیابون داشـت منـو    ! اگه یه خرده شل می دادم، اشکم سرازیر می شد         ! عین بچه ها بغض گلوم رو گرفت      ! دنیا ریخت تو دلم   



باالخره هر جوري بود، جلو خودمـو  ! د و می خندید و من دلم می خواست کله شو بکنم  راننده داشت باهام حرف می ز     ! می خورد 
  .باید صبر می کردم، حاال هر جوري بود. گرفتم

وقتی به اسمون نگاه می کنی، اینطوریه که فکر می کنـی  ! شب کویر واقعا قشنگه  . اون روز رو هر جوري بود گذروندم تا شب شد         
یاد حرفاي نیما افتادم کـه بـه عمـه    ! دوم از ستاره ها رو که دلت بخواد می تونی از اسمون بچینی      اگه دستت رو دراز کنی، هر ک      

  !تا صداي نیما پیچید تو سرم، انگار بهم قوت قلب داد. خانم می زد
 به آسـمون  وسایلم رو گذاشته بودم توش و اومده بودم روپله ش نشسته بودم و. بهم یه کانتینتر داده بودن که مثال اتاق من بود  

  !ساکت ساکت! یه باد مالیم می اومد که هیچ صدایی رو باخودش نمی آورد. هواي شب کویر خنکه. نگاه می کردم
همـه ش یـه رویـا    . از وقتی که یلدا تو بیمارستان دیده بودم تا روزي که ازش جدا شـدم . داشتم به این چند وقته فکر می کردم  

 خانم، کلک هایی که نیما زد و خانم بزرگ رو با یلدا از خونه کشوند بیـرون، حـرف              خواستگاري ازش، جواب رد دادن عمع     ! بود
همه برام یه رویا بـود، یـه   ! زد یلدا با عمه ش ، راضی شدن پدر یلدا و آخرشم حرفایی که نیما با عمه خانم زد و راضی ش کرد         

  !رویاي خوب
یـه  . بلند شدم و شروع کـردم بـه قـدم زدن   !  براش یه جوري شددلم! یه دفعه یاد این افتادم که نیما چقدر برام زحمت کشیده 

تاریـک و پـر   ! همه جا تاریک تاریک بود و دیگه نور پروژکتورها به اونجاها نمی رسـید      . خرده که از محوطه ساختمون دور شدم      
  !شب همه جا رو پر کرده بود! هر جا رو نگاه می کردم، شب بود! رمز و راز

موبایـل رو در آوردم امـا   ! دلم براي یلدا تنگ شد! یه دفعه هزار تا خیال اومد تو سرم. و فکر کردنآروم شروع کردم قدم زدن    
اونقدر از اومدنم پشیمون بودم که اگه می شد همون لحظه برمی گـشتم  ! دلم می خواست پرتش کنم رو زمین     ! سرویس نمی داد  

  !تهران
هـیچکس  . ازش خیلـی دور شـده بـودم   .  محوطه ي ساختمون نگاه کردمبرگشتم و به! غریبت و تنهایی تمام جونم رو گرفته بود   

برگشتم طـرف کـانتینر و تـا    ! هوس سیگار کردم! اومدم بشینم رو زمین و گریه کنم اما از خودم خجالت کشیدم     . اون طرفا نبود  
اولـین پـک   . روشن کردمرسیدم بهش رفتم تو از تو ساك م یه بسته سیگار در آوردم و وازش کردم و از توش یکی در آوردم و  

  !تا آخرش کشیدم و وقتی به فیلترش رسید، با آتیشش یکی دیگه روشن کردم! رو که زدم، سرم گیج رفت
  !کسی جلومو نگرفته بود اما نمی تونستم برگردم. دلم می خواست برگردم اما نمی تونستم

اما دیدم که تا بـرم  . بشه و کمتر فکر و خیال بکنماومد برم پیش کارگرا که حداقل باهاشون یه خرده حرف بزنم و حواسم پرت    
پیش شون، جمع اونارو هم خراب می کنم و مجبور می شن که از خودشون بودن بیان بیرون و سعی کنن که مثـل مـن بـشن و                    

و از هم فاصله هایی که بین آدما می افته     ! همینطوري که من هیچوقت نمی تونم مثل اونا بشم        ! هیچوقتم نمی تونن مثل من بشن     
  !فاصله هایی  که باعث می شه صداي همدیگه رو نشنون اگرچه بغل هم نشسته باشن! جداشون می کنه
همچین شب بود که فکر نمـی کـردم   ! تک و تنها تو شب گم شده بودم  ! همه جا شب بود   ! همه چی تاریک بود   ! کالفه شده بودم  

تا اومدم حرکت کنم که یکی از نگهبانا اومد جلوم، ولـی      . ردمپریدم تو ماشین و روشن ش ک      ! اصال خورشیدي بتونه صبحش کنه    
تند می رفتم، خیلی تنـد امـا هـر چقـدر سـرعت مـی       ! منم حرکت کردم طرف شهر. تا منو دید یه سري تکون داد و رفت کنار      

 بـرم  می خواستم هر جوري شـده ردش کـنم و از ش جلـو بـزنم  و از تـوش         ! گرفتم، شبم سرعت می گرفت از من جلو می زد         
نور چراغهاي ماشین رو کـه     ! داشت من و ماشین رو تو خودش حل می کرد         ! انگار فهمیده بود و دورتادورم رو گرفته بود       ! بیرون

پامو گذاشتم رو گاز و تا اونجا مـی تونـستم بـه ماشـین گـاز          ! انقدر تاریک کرده بود که سه چهار متر رو بیشتر روشن نمی کرد            



برف پاك کن رو روشـن کـردم   ! ود رو شیشه ي جلوي ماشین و نمیذاشت جاده رو درست ببینمتمام سیاهی شب ریخته ب ! دادم
شب داشت آروم آروم از الي شیشه بغل می اومد تو ماشـین  ! جاده خاکی بود و ماشینم نمی تونست تندتر بره ! اما فایده نداشت  

یـه خـرده تـاریکی رقیـق تـر شـد و       .  روشن کردمشیشه ها روك شیدم باال و چراغ تو ماشین رو ! و می خواست نفسم رو بگیره     
فقط جلومـو نگـاه   ! دست اندازها و چاله چوله ها رو همینجوري رد می کردم و ماشین مرتب تکون می خورد      ! تونستم نفس بکشم  

یه سیال تاریک که تا نـصفه ي السـتیکاي ماشـین مـی رسـید و      ! شب داشت بغل به بغل ماشین، با سرعت می اومد      ! می کردم 
دیگه داشـتم تـوش غـرق مـی شـدم کـه از دور        ! چرخاي ماشین توش نمی تونست تند حرکت کنه       ! نجوري می اومد باالتر   همی

منم معطل نکردم و تا می تونستم گـاز دادم و ازش جلـو   ! انگار ترسید و یه خرده کشید خودشو عقب  ! چراغاي شهر معلوم شدن   
باید هـر جـوري بـود ایـن     ! داشت می اومد امت پشت سرم بود! اش کردمتو آیینه نگ! دیگه داشت با احتیاط جلو می اومد  ! زدم

  !نباید می ذاشتم که بریزه جلوي ماشین! فاصله رو تا چند دقیقه ي دیگه حفظ می کردم
اگه ازش رد می شدم، سیاه سـیاه  .یه پیچ دیگه بیشتر نمونده بود    . دو تا پیچ دیگه رو هم رد کردم و رسیدم نزدیک نزدیک شهر            

  !می شدم
  !انگار تموم شد! نصفش فرار کرد این ور جاده و ازش رد شدم! نور باال رو زدم و رفتم وسط ش 

  !رسیده بودم تو شهر، اینجام شب بود اما کم
ساعت از یک نصفه شـب گذشـته   . بیدارش کردم. مسئولش خواب بود. جلو دکه ي مخابرات نگه داشتم و پیاده شدم و رفتم تو      

یه خرده بعد، مسئولش که هنوز داشت چرت می زد، یه کـابین رو بـا   . شماره نیما رو دادم. لدا زنگ بزنمدیدم نمی شه به ی . بود
  »! صداي خود نیما بود، مثل صد هزار تا چراغ. رفتم گوشی رو ورداشتم. دست بهم نشون داد

  !بفرمائین! الو! نیما ـ الو
  !ـ نیما

  !نیما ـ خودمم، بفرمائین
  !ـ نیما منم
  !م بگونیما ـ جون
  ـ بیداري؟

  !مشکل تونو بفرمائین! نیما ـ بنگاه امداد دست خیر خواب نداره که
  »خندیدیم« 

اسـم ت چیـه و از   ! درد بی درمونت رو بگو می خوام خبر مرگم بگیرم بکپ م! نیما ـ رو آب مرده شور بخندي مشترك محترم 
  کجا تماس می گیري و مشکلت چیه؟

  !گیرم و مشکلم تنهایی و غربتهـ اسمم دوسته و از شب تماس می 
! قربون اون شب برم مخـصوصا اگـه نـصف شـب باشـه     ! نیما ـ درد و بالي هر چی دوست و یار خوشگله بخوره تو فرق سر من 

  ! فداي اون یار خوشگلم بشم اگه نصف شب تنها باشه
  »حرفاش و صداش آرومم کرد . خندیدیم« 

  نیما ـ ببخشین، شما کی هستین؟
  »فتم خندیدم و گ« 



  .ـ سیاوش
  !بجا نیاوردم! نیمیا ـ روم سیاه

  !ـ به همین زودي فراموش شدم؟
یـه  ! ما یه وقتی یه رفیقی داشتیم سـیاوش نـام  ! یعنی یه چیزایی یادم هس! نیما ـ کارد به جیگرم بخوره اگه فراموشکار باشم من 

ط کرد؟ خودش از طیاره پرید پـایین؟ بـی بیلـت    معلومم نشد که هواپیماش سقو  ! روزي با هواپیما رفت سفر و دیگه م برنگشت        
  !تا آخرشم هیچکس نفهمید! سوار شده بود خلبان وسط راه پیاده ش کرد؟ هیچ هیچ

  ـ بعدش چی شد؟
یه خواهرش موند کـه اونـم یـه آقـا     ! تمام ثروت شون از بین رفت! ننه باباش که از غصه مردن! نیما ـ زندگی شون داغون شد 

یه نامزدم داشت که االن چندین و چند ساله کـه رخـت سـیاه از تـن ش در                 ! دا باهاش عروسی کرد   پسر خیر، محض رضاي خ    
  !نیومده

  »شروع کردم خندیدن « 
  !نیما ـ چطور بهم فحش ندادي؟

  »بازم بهش خندیدم « 
ه حضورن مـزاحمم  تا اینجایی ک! مسافرتم که میري از دست تو آسایش ندارم! نیما ـ مرتیکه ساعت یک و نیم بعد از نصفه شبه 

  !آخه من چیکار کنم از دست این خداندان فطرت! وقتی م که تو سفري با کنترل از راه دور آسایشم رو مختل می کنی! می شی
  !ـ نیما

  !نیما ـ زهر مار
  »دوباره بغض اومدم تو گلوم و هیچی نگفتم « 

  !سیاوش! نیمیا ـ الو
  .ـ هان

  !نیما ـ چته؟
  .ـ هیچی

  !جایی؟ک! نیما ـ چی شده؟
  .ـ مخابرات

  !نیسما ـ طوري شده؟
  .ـ نه

  !نیما ـ بگو جون تو
  .ـ به جون تو

  !بگو دلم شور افتاد! نیما ـ پس چته؟
  !ـ هیچی نیس بخدا

  !نیما ـ پس چرا اینجوري اي؟
  !ـ دلم گرفته



  !آخه چرا؟! قربون دل گرفته ت برم« نیمیا ـ
  !ـ همینجوري

  !تشخیص ندادن گرفتگی ش از کجاس؟! ه تنیما ـ لهی من بمیرم واسه اون دل گرفت
  »خندیدیم و گفتم « 

  !ـ گم شو
  !انگار داري درست می شی! نیما ـ آهان

  .ـ اینجا همه جاش تاریکه
  ! اینجا که ساعت یازده صبحه1نیما ـ مگه اونجا شبه؟

  »دوباره خندیدیم« 
  نیما ـ مگه این باباي گدات اونجا واسه ساختمون المپ نذاشته؟

  !تاریکمـ خودم 
  !اگه یه چیزایی با خودت برده بودي، االن می زدي و روشن می شدي! نیما ـ صد بار بهت گفتم دست خالی جایی نرو

  !می خوام برگردم! ـ نمی تونم اینجا بمونم
  »یه خرده ساکت شد و بعد گفت « 

  اره با یه بچه عروسی می کنه؟می خواس یلدا فکر کنه که د! می خواي همه بگن چه بچه ي لوس و ننریه؟! ـ یعنی چی؟
  .ـ دست خودم نیس، خیلی دلم گرفته

  دلم گرفته یعنی چی؟! نیما ـ ناسالمتی مردي آ
  !تو راه که داشتم می اومدم داشت خفه م می کرد! ـ شب داره منو می خوره

راهـی  !  یه ساعت نـشده اینجـایی  االن هواپیما سوار شی،!  اون ور دنیا که نیستی1مگه کجا رفتی؟! نیما ـ تو اینجوري فکر کردي 
  !نیس که

  !اما این دفعه اینطوري شدم! ـ می دونم، دفعه ي اولم که نیس اومدم اینجا
  !بگو دلت واسه یلدا تنگ شده وگرنه شب همون شبه و جا همون جا! نیما ـ اب از سرچشمه گل آلوده

  .و خیلی م تنگ شده.دلم برا یلدا تنگ شده. ـ آره، راست می گی
  !دلن واسه یلدا تنگ شده، منواز خواب بیدار می کنی؟! ـ پس براي جی منو از خواب پروندي خاك بر سرت کنننیما 

  !ـ گم شو
  !خداحافظ! نیما ـ حاال که همچینه، برو به اون دختره زنگ بزن

  .دلم واسه ي توام تنگ شده! ـ لوس نشو
  !راست می گی؟...! نیما ـ اِ

  . چقدر دوستت دارمتازه فهمیدم که. ـ آره بجون تو
دیگـه ایـن   ! فهمیدي بی وفا اما دیگه کـار از کـار گذشـته   ! فهمیدي بی وفا اما دیر فهمیدي! نیما ـ فهمیدي بی وفا اما حاال چرا؟ 

  !موقع فهمیدن که فایده نداره
  !گم شو...! ـ اِه



ر کردم و وقتی دیدم تو نیومـدي، رفـتم   تو که رفتی طرف اون دختره یلدا، من یه چند وقتی صب! نیما ـ به جون تو راست می گم 
حـاال  !! نمی شد یه خرده زودتر بر می گشتی؟ چیکار کنم من از دست تـو؟     ! االن پسر بزرگم داره دیپلم می گیره      ! و شوهر کردم  

  !سر شوهرمو می کنم زیر اب و بچه ها رو هم ول می کنم به امان خدا و می آم پیش ت. خودتو ناراحتنکن
  » . دوتایی خندیدیم« 

  ! باید با شب بود و شب شد!نیما ـ با شب که نباید جنگ کرد

  ...همچین منو گرفته بود تو خودش که ! ـ ترسیدم توش غرق بشم
می خواد بهـت بگـه   ! اونم فهمیده تا چند وقت دیگه بسالمتی داماد می شی! می خواسته نازت کنه! نیما ـ می خواست بغلت کنه 

اونم همچین قایم تون می کنه که ! اري، واردش بشی و تو دلش با هم بشینین و راز و نیاز کنین     که می تونی با اون که دوستش د       
بعد ستاره هاشو براتون روشن می کنه و می اره پایین که هر چند تا که خواستین ازشون            ! هیچکس نتونه ببیندتون و پیداتون کنه     

 اینجا خوبه که تا شب می شه، انقدر شلوغه کـه نمـی تونـه یـه            !سکت، آروم، بی سر خر    ! شب کویر رو هیچ جایی نداره     ! بچینین
  !سوراخ پیدا کنی و بچپی توش؟

  :خندیدم « 
  !علی الخصوص وقتی به نیمه رسیده باشه و یه هوام ازش گذشته باشه! ـ برو قدر اون شب رو بودن پسر

  !ـ موبایلم اینجا کار نمی کنه
  .چند بار گرفتم جواب نداد. نیما ـ می دونم

   یلدا رو ندیدي؟ـ
  .کاري نداشت. نیما ـ نه، اما بهش زنگ زدم

  .ـ خب، برو بخواب دیگه
  !نیما ـ سیاوش

  ـ هان؟
  !حد اقل آدم تو شب خیلی چیزایی رو که حالش رو بهم می زنه نمی بینه. نیما ـ شب از روز خیلی بهتره

  »یه لحظه مکث کردم « 
  !ـ خیلی چیزا رو هم می بینه که نباید ببینه

  !یما ـ اون چیزایی رو که تو روز می تونه ببینه خیلی گندتر از اون چیزایی ن که تو شبهن
  .ـ شب بخیر

  !خیلی باهام رفیقه. بهش سفارشت رو می کنم. نیما ـ به خدا سپردمت و به شب
ز شهر دور شدم، یه جـا  یه خرده که ا. گوشی رو گذاشتم و رفتم پول مکالمه رو دادم و سوار ماشین شدم و از شهر رفتم بیرون   « 

  !هیچی معلوم نبود. نیما راست می گفت. رفتم تو شب. واستادم و چراغ ماشین رو خاموش کردم و پیاده شدم
نمی خواست خفـه  ! انگار شب بغلم کرد . بازم نیما راست می گفت    ! چشمامو بستم و دستامو وا کردم مثل اینکه بخوام بغلش کنم          

آروم چنگ  . چشمامو وا نکردم، فقط خندیدم    ! ستش رو که خیلی م خنک بود، کشید به صورتم         د! از اولش م نمی خواست    ! م کنه 
بوي عطـرش گـیجم   ! تمام بدنم می لرزید! دستاي لخت ش رو دور گردنم حلقه کرد و سرمو گذاشت رو شونه ش       ! زد تو موهام  

می شنیدم که داره اسممو صدا می کنـه امـا   ! کامال حس می کردم که تو بغل مه اما چشمام بسته بود و نمی دیدمش       ! کرده بود 



خنکـی صـورتش   ! مثل آبشار! دستمو کشیدم به موهاي بلندش! می ترسیدم همه چی خراب بشه ! جرات نداشتم چشمامو وا کنم    
  .چشمامو وا کردم! انگار داشت باهام یکی می شد! محکم بخودم فشارش دادم! به صورتم می خورد

  !شب بود و یلدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل دوازدهم
  
  

از شیـشه  . بلند شدم تـو رختخـواب نشـستم   ! تو کانتینر خوابیده بودم که یه صدا از بیرون شنیدم         .  صبح بود  5ـ ساعت نزدیک    
صدا صداي نیما ! دوباره خوابیدم که یکی شروع کرد آواز خوندن      . هیچ صدایی نمی اومد   . تاریک تاریک بود  . بیرون رو نگاه کردم   

  »!! بود
  شب بود بیابان بود زمستان استـ 

!دیري دیري دیري دیري دیم
  بوران بود سرماي فراوان بود

یازم تو کانتینر هراسان بود
  از سردي افسرده و بیجان بود

  »!از ذوق م از جام پریدم « 
  الالالال          نیما ـ شبا وقتی من و دل تنهاي تنها می مونیم

  الالالال          واسه هم قصه اي از روز جدایی می خونیم
  »پریدم پشت شیشه و گفتم « 

  !ـ نیما توئی؟
  . نیما ـ من شبم، من شبم، تو صبحی، صبحی روشن

  !پسرم، پسرم، مرو از خاطر من
  !!ـ چه جوري اومدي اینجا پسر؟

  !نیما ـ شب که می شه، پاورچین پاورچین، می آم از پله باال، بی سر و صدا، روي بوم می شینم
  »! دونستم چیکار کنماز خوشحالی نمی« 

  نیما ـ پشت دراي بسته
  عاشق دل شکسته

  داره هواي خوندن
  با تو انیس خسته

  !ـ خیلی دوستت دارم نیما
  !نیما ـ بابا در و واکن یخ بستم تو سرما

  »پریدم و در رو وا کردم و بغلش کردم که گفتن « 
  !ـ انقدر تو فضاي باز به من اظهار محبت نکن، چشممون می زنن آ

 خندیدیم و بردمش تو کانتینر که تا رسید تو، یه نگاهی به دور ورش کرد و یه دفعه ساك ش رو انداخت زمین و شروع کرد                      «
  »! بشکن زدن و خوندن 

  ـ شب شب عشق و شوره



  شب شب ماه و نوره
  با یار قرار گذاشتم

  !دیر کرده راهش دوره
  !االن کارگرا فکر می کنن خواننده آوردم اینجا! ـ هیس

  نیما ـ کارگراتون همه مردن؟
  .ـ آره

  !چقدر  باید شماها بگگن که خانم ها رو هم تو کارها مشارکت بدین؟! نیما ـ خاك بر سر بی سلیقه تون کنن
  »دوباره بغلش کردم و گفتم « 

  !ـ چه جوري اومدي؟
  »رفت رو تخت نشست و گفت « 

یـه یـارو   . بلیت نبـود . پریدم و یه ربع بعد رسیدم فرودگاه. ن به اینجاگفتن تا یه ساعت دیگه، یه پرواز دار. ـ زنگ زدم فرودگاه   
بیست هزار تومن گذاشتم رو پول بلیـت و  ! گفت امکان نداره! بهش گفتم اا ترو خدا بذار من جات برم. رو پیدا کردم که تنها بود   

  !ت بشه سوار هواپیما شدمبلیت ش رو که فروخت بهم هیچی، تا دم پروازم باهام اومد که خیالش راح. دادم بهش
  آخ امشب به بر، من است آن مایه ي ناز

  یارب تو کلید صبح در شام انداز
  »! واستاده بودم و نگاهش می کردم و می خندیدم! بشکن می زد و می خوند« 

  نیما ـ اي روشنی یه صبح به مشرق برگرد
  اي ظلمت شب با منه بیچاره بساز

  »ا جمع شدن پشت شیشه و مات واستادن و ماها رو نگاه می کنن که نیما بهشون گفت برگشتم طرف پنجره و دیدم کارگر« 
  !یااله! همه با هم! ـ حاال همه دست

  امشب شب مهتابه
  حبیب م رو می خوام

  حبیب م اگه خوابه
  طبیبم رو می خوام

  خواب است و بیدارش کنید
  مست است و هشیارش کنید

  بگید فلونی اومده
  !نیماي جونی اومده

  !اومده حالتو، احوالتو، سیه موي تو، سفید روي تو، ببیند برود
  امشب شبه مهتابه 

  حبیبم رو می خوام
  ...حبیب م اگه 



  »! کارگرام ششروع کردن دست زدن و خندیدن«
  !همه فردا فوق العاده کار و اضافه حقوق می گیرین محکم تر کف بزن! نیما ـ افرین به این گروه هنر دوست هنر پرور

یه دفعه همه کارگرا براش کف زدن و سوت کشیدن و نیمام رفت بیرون وسط شـون گرفـت نشـست زمـین و شـروع کـرد                   « 
  »! خوندن

  ـ امشب شب مهتابه
  حبیب م رو می خوام

  !همه دوانگشتی
  حبیب م اگر خوابه

  طبیب م رو می خوام
  »! ریدن و اومدن ببینن چه خبر شدههمچنین براش دست می زدن که مهندسام از خواب پ! خواب از سر کاگرا پرید« 

  !فردا واسه همه تون پاداش می گیرم! نیما ـ آفرین به شمآ
  امشب به بر، من است آن مایه ي ناز

یارب تو کلیه صبح در شام انداز
ن نیما وسط شـو . یکی دو تا از کارگرا رفتن چوب آوردن و چایی درست کردن! دیگه تا صبح خواب به چشم کسی اونجا نرفت      « 

  »یکی از مهندسا، در گوشم گفت ! نشسته بود و سربسر شون می ذاشت و همه می خندیدن
  !عجب دوستی دارین شمآ! ـ من بخدا تا حاال ندیده بودم که اینا انقدر شاد باشن

 شون مـی  نون و پنیر براش آورده بودن و لقمه می گرفتن و اونم از دست! نیما می گفت و می خندید و باهاشون یکی شده بود       « 
تو استکانی که اونا توش چایی خورده بودن، چایی می خورد و براشون شعر می خونـد و اونـام کیـف          ! گرفت و با اشتها می خورد     

  »یه وقت برگشتم و دیدم که آفتاب  داره از اون دور دورا می آد بیرون که نیما داد زد ! می کردن
  ـ اي روشنی یه، صبح به مشرق برگرد

! منه بیچاره بسازاي ظلمت شب، با
***  

  !غم از دل همه رفت! شبی بود اون شب« 
مـسئولش رفتـه بـود خونـه ویـنم سـاعتی اونجـا             . عصرش با نیما رفتیم شهر که به تهران تلفن که دکه ي مخابرات بسته بـود               

ده بود کـه کـارگرا،   تازه شب ش . نیمام رفت وبیست بیست کیلو میوه خرید و دوتایی برگشتیم سر ساختمون           . واستادیم که نیومد  
همه ي میوه ها رو شسته بودن و جمع شده بودن جلوي کانتینر ما و آتیش درست کرده بـودن و کتـري اب رو گذاشـته بـودن      

تو یه سینی م، نون و پنیر گذاشته بودن و نشسته بودن منتظر نیما، تا از دور پیداش شد و چشمش به کارگرا افتاد گفـت                   ! روش
«  

  1شدین اینجا؟ دیشب به دهن تون مزه کرده؟ـ چه خبره باز جمع 
  »همه براش دست زدن « 

! همه ي بلیت هام فروش رفتـه ! امشب یهشهر دیگه کنسرت دارم! نیما ـ بی خودي تشویق نکنین که امشب بنگاه هنري تعطیله 
  !پاشین کاسه کوزه تونو جمع کنین ببینم



  !نبازم اومد و نشست وسط شون و اونام هی براش کف می زد« 
کارگرا صبح به عشق شب کار مـی    . این چند شب که اونجا بودیم هر شب همین بساط بود          ! خالصه اون شبم، شبی شد یادگاري     

کردن و شب جمع می شدن جلو کانتینر ما و تا نیما پیداش می شد براش کف و سوت می کشیدم و نیمام اول براشون نـاز مـی        
منم یـه گوشـه مـی شنـستم و دسـت مـی زدم و مـی        ! خوندن و بشکن زدنمکرد و بعد می رفت وسط شون شروع می کرد به     

 منم بهش می خندیدم و می گفتم نـه  1خندیدم و تا چشمش به من می افتاد می گفت چیه؟ دیگه شب نمی خواد خفه ت کنه؟             
  »که می گفت 

  !ـ خاك بر سرت که مجلس رو فقط مردوهه کردي
  نیما زنگ. دلم شور افتاد. یچکس تلفن رو جواب ندادفرداش که به خونه ي یلدا اینا زنگ زدم، ه« 

خیـالم  .  زد خونه شو ن وپرس و جو کرد که مادرش گفت صبح خانم و اقاي پرهام رو دیده که انگار داشـتن مـی رفـتن خریـد             
  .راحت شد و با نیما برگشتیم سر ساختمون

از پس فرداش دیگـه واقعـا دلـم    . ، یه هفته اونجا بومینمبدبختی اینکه کار یه خرده گره خورده بود م جبور بودیم جاي چهار روز       
فقط چیزي که یه خرده دلداري م مـی داد، حـرف نیمـا    ! مادر نیمام ندیده بودشون! تلفن یلدا اینا جواب نمی داد! شور افتاده بود 

  .بود که می گفت حتما رفتن شمال
دل ! ب ساعت دو دو و نیم بود که رسیدیم دم خونه ي یلدا اینا          ش. باالخره پنج روز بیشتر اونجا طاقت نیاوردم و برگشتیم تهران         

  .ماشیناشونم تو پارکینگ شون بود. تو دلم نبود اما وقتی دیدم یه چراغ تو خونه شون روشنه، خیالم راحت شد
  .دوتایی رفتیم خونه ي نیما اینا واروم رفتیم تو که کسی از خواب بدار نشه و همونجوري گرفتیم خوابیدیم

ا صبحش ساعت هفت و نیم بیدار شدم و رفتم حمومی که سرویس اتاق نیما بود یه دوش گـرفتم و نیمـا رو از خـواب بیـار         فرد
تلفن رو ورداشتم و یه زنگ زدم به یلـدا امـا بـازم کـسی جـواب      . اونم یه دوش گرفت که ساعت حدود هشت و نیم شد   . کردم
سالم و علیـک کـردیم و احوالپرسـی    . پدر و مادرش تازه بیدار شده بودن. یندوتایی رفتیم پای.دیگه داشتم دیوونه می شدم  ! نداد

یه سر رفتیم در خونه شون اما هر چـی زنـگ زدیـم کـسی جـواب      !  اونامنمی دونستن 1که نیما ازشون پرسید پرهام اینا کجان؟      
  !مونده بودم کجا رفتن آخه؟! نداد

رفا، از پدرم عذرخواهی کردم کـه یـه خـرده زودتـر برگـشتم و ازشـون       بعد از سالم و علیک و این ح    . دوتایی رفتیم خونه ي ما    
با نیما دوتایی برگشتیم خونـه شـون   ! دیگه گالفه شده بودم! اونام که خبري نداشتن. پرسیدم که از اقاي پرهام خبري دارن یا نه  

  »کرد  و گفت یه دفعه نیما یه فکري . و نیما زنگ همه ي همسایه ها رو زد اما هیچس ازشون خبري نداشت
  !ـ باید رجوع کنم به ماموراي اطالعاتی م

  ـ به کی؟
  .نیما ـ صبر کن

وقتی دختر همسایه شون ایفون رو جواب داد، نیما از ش پرسـید کـه از اقـاي پرهـام        . اینو گفت ورفت در خونه بغلی شونو زد       « 
دمتکارام چند تـا چمـدون تـو ماشـین و اونـام         خبري داره یا نه که اونم گفت پریروز دیده که همه شون سوار ماشین شدن و خ                

همیشه این وقتا منو دلداري مـی داد امـا   ! این دفعه دیگه نیمام رفته بود تو کر! دیگه م ندیده که برگردن   . حرکت کردن و رفتن   
   »وقتی از دختر همسایه شون خداحاظی کردیم و رفتیم تو حیاط خونه شون بهش گفتم. این دفعه خودشم چیزي نداشت بگه

  .ـ نیما، دلم شور می زنه



  .نیما ـ اینا حتما رفتن شمال
  .حد اقل می تونستن به مامانت اینا بگن! ـ آخه یه خبریف چیزي

  .حتما مامانم اینام خونه نبودن. نیما ـ به ما که دسترسی نداشتن
  !دارم دیوونه می شم! ـ چیکار کنم حاال؟

حتما . امروز صبر کن تا فردا.  همه چی که جور بود ما رفتیم اینا حتما رفتن شمال!نیما ـ آخه مگه چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ 
  .فردا بر می گردن

  !اون روز و اون شبم هر جور بود صبر کردم اما فرداشم یلدا اینا برنگشتن« 
ینطوري دیـد، یـه   نیما که ا! همه ش فکر می کردم که تو جاده ي شمال تصادفی چیزي کرذن       ! هی فکر و خیال می اومد تو سرم       

دیگه فکرم کـار نمـی   ! شکر خدا این چند روزه هیچ تصادفی تو جاده ي شمال نشده بود. زنگ زد به پلیس راه و ازش سوال کرد        
بلند شدم و از نیما خداحافظی کردم و رفتم خونه مون و صاف رفتم تو اتاقم و یه قرص خـواب               .عقلم به هیچ جا نمی رسید     ! کرد

  !دلم می خواست دیگه به هیچی فکر نکنم. دمخوردم و گرفتم خوابی
  .انگار چون شیکمم خالی بود، قرصه زود اثر کرد و خوابم برد. ده دقیقه، یه ربع گذشته بود که چشمام سنگین شد

. قطع کردم و زدم به نیمـا ! بازم کسی جواب نداد   . ساعت دو بود که از خواب پریدم و زور رفتم سر تلفن و یه زنگ به یلدا زدم                 
. خـاموش بـود  . قطع کردم و موبـایلش رو گـرفتم      .  رفته بیرون و هنوز برنگشته     12مادرش جواب داد و گفت که نیما از ساعت          

بازمف نه اومـدهع بـود خونـه و نـه موبـایلش             . صبر کردم تا سه   ! موبایلشم جواب نمی داد   . ساعت دو نیم زدم بهش، بازم نبود      
خـودم کـه   ! مامان شم دلش شور افتـاده بـود  ! هیچ خبري ازش نبود! ار و نیم زدم   سه و نیم زدم، چهار زدم ، چه       ! جواب می داد  

  !دیگه حال م رو نمی فهمیدم
! همچین از رو میز ورش داشتم کـه نزدیـک بـود از دسـتم پـرت بـشه وسـط اتـاق                 ! ساعت پنج و نیم بود که موبایلم زنگ زد        

  »! وشن ش کردم که دیدم نیماسباالخره ر! حاالانقدر هول شده بودم که نمی تونستم روشنش کنم
  !نیما ـ سیاوش

  !الو؟! موبایل رو چرا خاموش می کنی؟! معلوم هس کجایی؟! ئنیما! ـ الو
  !نیما ـ هان
  !مامانت دیوونه شد که! ـ کجایی؟

  .نیما ـ بهش زنگ زدم
  !ـ کجایی؟

  .نیما ـ تو پارك
  !تو پارم چیکار می کنی؟! ـ پارك؟

  .دمنیما ـ نشسته بودم فکر می کر
  !ـ چی؟

  .نیما ـ پاشو بیا اینجا
  ـ کدوم پارکی؟

  .نیما ـ پارك دم خونه مون



  !ده دقیقه پیش زنگ زدم خونه شون، هیچکس نیس! ـ حاال چیزي فهمیدي یا نه
  !نیما ـ حاال بیا اینجا
  !بیا اونجا شاید خبري بشه. ـ بیا در خونه تون

  .بعد با هم می ریم. نیما ـ فعال بیا اینجا
تا منو دیدن، پرسیدن چـه خبـر   . همه گیج شده بودیم! پدر و مادرمم خیلی نگران شده بودن      . رو قطع کردم و رفتم پایین     تلفن  « 

  .که بهشون گفتم خبري نیس و خداحافظی کردم و ماشینم رو ورداشتم و رفتم پارك دم خونه ي نیما اینا
تا دیمش، احساس کرده که یـه جـور دیگـه    . دم در واستاده بودنیما همون . جلو پارك، ماشین رو یه جا نگه داشتم و پیاده شدم       

  »! س
  !ـ چی شده نیما؟

  /نیما ـ هیچی
  !من می فهمم تو یه چیزي ت هس! ـ دروغ نگو

  .نیما ـ تو فکرم
  !ـ چه فکري؟ چیزي به عقلت رسیده؟

  .نیما ـ آره، بیان بیرم یه جا بشینیم
  »همونجور که راه افتادیمف بهش گفتم « 

  1حتما باید هزار تا چیز یادمون بیاد و کالفه مون کنه؟! نمی شد اینجا نیاي؟! چرا اومدي اینجا؟ـ حاال 
  !نیما ـ همینجوري اومدم

  ». یه خرده راه رفتیم، رو یه نیمکت نشست! اینو گفت و برگشت جایی رو که که اون شب، شیوا رو دیدیم، نگاه کرد« 
  ـ چی به عقلت رسیده؟

  .نیما ـ بشین
  !وز یه جوراي دیگه حرف می زنیـ امر

  »برگشت آسمون رو نگاه کرد و گفت « 
  !دیگه شبه! ـ امشب

  ...!ـ اِه
  !نیما ـ بشین دیگه

  »نشستم که گفت « 
  !ـ بزم شب اومد

  !بگو ببینم چه فکري کردي! ـ اینا چیه می گی؟
  »!  یه خبري شدهفهمیدم حتما. دست کرد تو جیب ش، بسته ي سیگارش رو در آوردو دوتا روشن کرد« 

  چی شده نیما؟
  !نیما ـ بگیر

  »همونجور که چشمم به چشماش بود، سیگارو ازش گرفتم و گفتم « 



  ـ چی شده نیما؟
  »یک پک به سیگار زد و یه خرده مکث کرد و بعد گفت « 

  ـ چه جوري دوست داري برات بگم؟
  !ـ یعنی چی؟

   ...نیما ـ حاشیه برم و از این ور و اون ور برات بگم یا
  !هر چی هس بگو! بگو! ـ خفه م کردي

  »یه نگاهی به من کرد و گفت « 
  !ـ یلدا اینا برگشتن آمریکا

  »!فقط نگاهش کردم« 
  !نیما ـ یعنی اول رفتن تریکه که از اونجا برن آمریکا

  »بازم نگاهش کردم « 
  نیما ـ فهمیدي چی گفتم؟

  !از کجا فهمیدي؟! کی به تو گفت؟! ـ براي چی؟
  . از کلفت شوننیما ـ
  !کِی دیدیش؟! ـ کِی؟

پریـدم ورفـتم   . نیما ـ نیم ساعت بعد از اینکه تو رفتیف داشتم از پنجره خونه شونو نگاه می کردم که دیدم داره می ره تو خونه 
  »اومد دم در و اینارو بهم گفت . زنگ شونو زدم

  !ـ آخه چرا؟
  !تنفقط گفت خیلی با عجله رف! نیما ـ اونم نمی دونست چرا

اونـم سـاکت شـد و هیچـی         . ساکت شدم و هیچی نگفتم    ! فقط نگاهش کردم که دست انداخت گردنم و خیلی تلخ بهم خندید           « 
  »وقتی داشت یکی شو می داد بهم ازش پرسیدم . سیگارمون که تموم شد، دوتا دیگه روشن کرد! نگفت 

  1ـ تو می دونی براي چی رفتن نیما، مگه نه؟
   »اؤوم سرشو تکون داد« 

  ـ براي چی؟
  دیگه بقیه ش جه فرقی براي تو می کنه؟! نیما ـ چه فرقی داره؟ مهم اینه که یلدا رفته

  .بگو. ـ خیلی فرق می کنه
  .برات بهتره. نیما بذر نگم و تو تا همینجاشو بدون

  .ـ بگو نیما
  »یه خرده دیگه صبر کرد و بعد گفت « 

  !آخرش یه چیزي اومد تو کله م که حال م از خودم بهم خورد! دمـ وقتی کلفت شون اینارو بهم گفت، خیلی فکر کر
  ـ پاي کسی وسط بوده؟

  .نیما ـ نه



  ـ پس چی؟
  !یلدا رفته جواب رو گرفته. جابش حاضر بود! واسه ازدواج تون. نیما ـبلند شدم و رفتم همون جا که آزمایش دادین

  .ـ خب
  .داشته» ایدز «نیما ـ 

  
  
  
  

  ...یش خیالم جمع شدآخ... باالخره تموم شد 
  .کم و کسري بود خالصه ببخشین
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