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  : رمان  درباره
  

 شه که توش نگاهها همه ی شهریکی به کوچاتی دنی عروسک جون وقتی دونیم
 دهیچی پدی حجم سفهی تو ی به طرز خنده آوراهاتی رویآشنا اما قلبا نا آشنان،وقت

 ی شه،وقتی رو ندارن به خاک سپرده مدنتی که چشم داهپوشی جمع سهی ونیوم
 که حس نجاستاو… مشت کابوس بودنهی  فقطاهای همون روی فهمیآخرش م

 من … امایدی وبه آخر خط رسی ازدست دادن نداری برایزی چگهی دیکنیم
   خوشانیپا.…فقط به خاطر تو عروسک جون. رو پاهام بمونمخوامیم

     

   :سندهی نوسخن
  
 تهمت ی به صالبه ی زن که بند بند وجودش رو شهرکی ی براسمی گرفتم بنومیصمت

 یرمی که حرمتش آدمو نمک گی مادرانه ایواون فقط لبخند زد،برا دنیهاشون کش
 ی افسانه ی نو تو زندگی که فصلی عشقی،وبرای ازش دم نزنی تونیکنه و تونم

  .نی کنی ماستقبال دارم که شما هم ازش مانیداستان ما باز کرد ومن ا
 کنم اما ی میسیتلخ نو.نی داریی بعد مدتها با من ونوع نوشتنم آشناگهی ددونمیم

 ییپس با خوندن چند پست ابتدا. باشهنیری آخرش به کامتون شنهی تالشم ایهمه 
  .نی وباهام همراه باشنیقضاوت نکن

****  
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   ) جون  عروسک  (

  
 ی خواستم برات دفتر خاطرات پرکنم،می وبالگ درست کنم،نمهی خواستم برات ینم

 لمست کنم،درکت کنم وبهت تونمی و می که هستییبا تو.خواستم باهات حرف بزنم
  .بگم چقدر دوستت دارم

  
 ی کدومشون حس تعلقچی داشتم اما به هیعنی. وقت عروسک نداشتمچی همن

 شکست و من تو ی دست وپاشون مای. جور بودهی بایسرنوشت همه شونم تقر.نداشتم
 افسون خواهر ی عروسک های رفت تو قفسه ی مای کردمی خونه دفنشون میباغچه 

  . براشون بودی که مادر بهترمکتریکوچ
  

 نی شدن،حاال که تو اواری راهها جلو چشمم دی حاال که تنها شدم،حاال که همه اما
 که قراره عروسک ییبا تو. با تو حرف بزنمخوامیرم،می هام اسیقفس تنگ روزمره گ

  . از دستت بدمیمتی قچی به هستی و من قرار نیجون من باش
  

 وبا ی اما زنده ای تو بطنم باشی حجم هاللهی وکیکوچ ی برآمدگهی اآلن فقط دیشا
 دوباره ی ادامه دادن وادارم کردی براتی سماجت دوست داشتننیزنده بودنت وا

  . جفتمون تالش کنمی زندگیبلند شم وبرا
  
 آدما که تا قصه مو نیاز ا. گرفتهیلی آدما خنی عروسک جون دلم از ای دونیم

افسانه ...نهی شی لرزشم می خوره پایزه م خربیهرک.حقش بود«  گفتن دنیشن
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 ی می زن زندگدیاون با. داشتریاصال خودش تقص... نبودنی از اشتری باقتشیل
  »...بود

  
از خودم گذشتم،چشم . کردممی وجودم زن بودنم رو خرج زندگیبا همه . بودمومن

تاه  کردم و کوهی تو دلم خون گریرو خواسته هام بستم،بارها بارها لبخند زدم ول
 هاشو ی هامو حس نکردن،نامردییدن،تنهای منو نددنیاون آدما که زجر کش.اومدم

 وونهی ودشی افراطی هام،محبتی پام،خونه زندگری زنیاونا فقط ماش...دنینچش
  . تظاهرش رو خوردنبیاونا مث من فر.دنی مثال عاشقانه شو دیهایباز

  
 اتهام رو به طرف من گرفتن و  انگشتن،همهیی افتادم پای از اون باال تاالپی وقتکه

  »اون مقصره«:گفتن
  
 ی دونیو آخ که نم. افتادن درد داره عروسک جونضی اوج به حضاز

 چقدر دنی واون نفس کشنی نگاه شماتت بار ای هی ساری باهاش وزیتحملش،صبور
 که تموم ییبه خاطر تو. تحملش کنم،صبور باشم و نفس بکشمدیاما من با.سخته
  .ی که عروسک جون منیهارماهه ا چنیجن.یمیزندگ

  
 آفتاب داغ عصر ری که من زیی جانی درست از همنجا،آرهی قصه رو از همپس
 نشستم و دارم رو اطی حی گوشه ری سار خنک درخت انجهی ماه رشت و توساوریشهر

  .می کنی مکنم،شروعی بزرگ کنار انبار بادمجون کباب میگاز تک شعله 
  

  1 فصل
  

 دامنِ سارافون ی وبا گوشه دمی بزرگ کنار دستم چینیرو تو س ی کبابی هابادمجون
 رو پاک میشونی وزرد داشت عرق پشت لب وپدیزسفی ری رنگم که گل هاینارنج
 ی شد نفس برای تحمل شده بود وباعث مرقابلی روزا غنی هوا ایشرج.کردم

  .ارمی کم بدنیکش
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 برگشتم وبه اون که اطی کف حکی مامان رو موزائی هایی شدن دمپادهی کشی صدابا
  . اومد،لبخند زدمی پکروخواب آلود به سمتم می باز و چهره امهی نییبا چشما

  
  " مامان؟ی شدداریچرا ب" -
  

  . بخوابهی دوساعتیکی داشت بعد از ظهر ها عادت
  
 ینگفتم بذار خودم کبابشون م. خواب راحت داشته باشههی آدم یذاری مگه تو م" ـ

  "کنم؟
  

 هی وصورتم دی کشری جا نشستن تهیکمرم از . شعله جا به جاکردمیو رو،ریبادمجون
  .لحظه از درد جمع شد

  
  ". قول دادم تا شب نشده درستش کنمنیبه افش" ـ
  

 داشت و ی رشت به بندرانزلری تو مسی سنتی سفره خونه هی داداشم بود که نیافش
 از ی سرهینه  گشت بتوی میدنبال کس.معموال پنج شنبه ،جمعه ها سرش شلوغ بود

 نی از همیکیوخب . آشپزخونه شو براش روبه راه کنهزی خورده ری کارهانیا
 رو ی درست کردنش مبلغی بادمجان بود که قول داد در ازالوی ها ده کزیخورده ر

  . دارماجی به اون پول احتشهی از همشتری روزا بنیبهم بده و من ا
  

 پول الزمه نی اومدنت اایه دن دکتر وبی نهی عروسک جون واسه جور شدن هزآخه
  . دست درازکنمی هرکس وناکسی داشتنش جلوی براخوامیومن نم

  
  . انداخت واخماش تو هم جمع شدینی به سی نگاهمامان

  
 نی که اگهی ساعت دهی یذاشتیاگه م. یستیاصال به فکر خودت ن.حاال کو تا شب" ـ

  " شد؟ی می چفتهیآفتاب هم از تک وتا ب
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 اجی مامان جان به پولش احتینی بیخودت که م. قولم بزنمریز خواستم ینم" ـ
  ".دارم

  
  . زانوهاش کنارم نشست و تو چشمام زل زدرو
  
من به حاج آقا .ی چیعنی ادا اصول ها نی بگه ادیبا. خوام با بابات حرف بزنمیم" ـ

 تی احساس مسئولی کمدینبا. اونم هستی بچه نوه نی ندارم اما ای کاریکمال
  "کنه؟

  
  . تو خودم جمع شدمی تو هم گره خورد وبا ناراحتبروهاما

  
 که بعد نیهم.ستی نای اون کوتاه بی دونیتو که م.تورو خدا دوباره شروع نکن" ـ

 کرد یوگرنه اگه به اون بود مجبورم م. شکر دارهیاون اتفاق قبول کرد برگردم جا
 به عهده دی بچه بانیحاالم فقط خرج ا. نکنهرونمی تا بفتمی حاج آقا بیبه دست وپا

  ". خودم باشه که قرارم نبود نباشهی
  

نگام به گوشواره . سرش گره زدی رو از پشت گردنش رد کرد و باالشی روسریپرها
 ی بود ومن وقتزونی ازش آوی اروزهی فنی تو گوشش افتاد که دوتا نگی حلقه ایها

  . اومدی ها خوشم منیبچه بودم چقدر از اون نگ
  

  .دراز کرد به طرفم دستشو
  
 نشستن برات ینجوریا. استراحت کنکمیتو پاشو برو باال .بده من درستش کنم" ـ ـ

  ".ستیخوب ن
  
  ".حالم خوبه" ـ
  
  ". که کباب شدن رو درست کنیینایبرو باال حداقل ا. خاندی بسه جمشیلجباز" ـ
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 همون بابا بزرگ تو. اسم بابامهدیجمش. خنده دست رو زانوم گذاشتم وبلند شدمبا
اما . شدیکه اگه بود از اومدنت خوشحال م. ستی نیکه آدم چندان مهمون نواز

 که از اون به مهی ولجبازی سرتقنی خان واسه همدی گه جمشی چرا مامان بهم منکهیا
 وزمان رو به هم نیاونوقته که زم.شهارث بردم و خدا نکنه بخوام حرف،حرف من با

  . دوزمیم
  

  . رو شکستاطیود ظهر ح بلند مامان سکوت خواب آلیصدا
  
  " رو ببر باالینی سنی اایافسون پاشو ب" ـ
  
 وبه سمت مامان رفت اطی اومد تو حی افسون که جلددنی طرف خونه رفتم وبا دبه

 گذشت چشماشو کج کرد و ی که از کنارم می زدم واون درحالیلبخند شرمنده ا
 خواهر طنتی وشی شادنی از اشهیهم. جفتمون شدیادا درآورد وباعث خنده 

 خونه نی ای غم وغصه های با وجود همه نکهیا. بردمی هفده سالم لذت میکوچولو
  . بخندونهگرونمی داشت بخنده ودی سعنشیوساکن

  
 ببندم وبگم زی تونستم چشم رو همه چیم. توانا بودمنقدری کاش منم مث اون ایا

 افسون یها رو تو حضور تو ولبخندای شد تموم دنی کاش میا. دم رو عشقهنیهم
 نه ی اما دوست داشتنکی کوچیای دننی مامان خالصه کرد و اونوقت تو ایتایوحما

 بود که منو بابت ی آقا کمالحاج بود که از حضورت خوشحال نباشه،نه یبابا بزرگ
  . نمک رو زخمام بپاشهشیادآوری که ی ات نگران کنه و نه گذشته اندهیآ
  

 وارد خونه کمونی کوچوونیبعد گذشتن از ا آخر درآوردم و ی هامو رو پله ییدمپا
 دم ی هواینجوری کرد وای وقفه کار می افتاد که تند وبی سقفینگام به پنکه .شدم

 دیباخودم حساب کردم بهمن ماه که به ام. شدی قابل تحمل می خونه کمیکرده 
 واز ستی نی خبری گرما وشرجنی از ای وبزرگ شیری تا جون بگیای بایخدا به دن

  . کنهی نمتتی شه آب وهوا اذی هم استخون سوز نمالنی گی که زمستون هاییااونج
  

پاهامودراز کردم وسرزانوهامو ماساژ . دادمهی مامان تکی وبه متکانی رو زمنشستم
  . خشک شده بودن ودرد داشتنیبدجور.دادم
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  . بادمجون ها وارد شد و اونو جلو پام گذاشتینی با سافسون

  
  ".امی رو بخونم وبکیزی صفحه فهی نی تا من ای زنیدست بهشون نم" ـ
  
  ". نداره کهیکار. کنمیخودم درستشون م.الزم نکرده برو سر درست" ـ
  

  : گفتی وبا ناراحتدی ورچلب
  
 ی در می از خجالتش حسابنمی رو ببنیبه خدا اگه افش.یینای اریاز صبح درگ"ـ
  ".امی

  
  . کردماخم

  
 ازش بزرگتره ی که دوازده سالیر داداشآدم پشت س.ی کنی جا می بیلی تو خ" ـ
تازه مجبورم که نکرده من خودم . زنه چه برسه جلو روشی حرفا رو نمنیا

  ".ی امسال کنکور داریناسالمت.یتو هم بهتره به کار خودت برس.خواستم
  
 ی نه به فکر اون بادوم کوچولویمن به فکر درسم هستم اما تو نه به فکر خودت" ـ

  ". دورش بگردهیلهخوشمزه که خاله ا
  
 یلیآخه بادوم خ.عادتشه بهت بگه بادوم کوچولو. حرفش لبخند رو لبم نشستنی ابا

 شد ی نملی دلنی ایول. از اونم دوست دارهشتریدوست داره اما مطمئنم تورو ب
 ندهیحرف از آ. ما بزنهی کنه و از وقت درس خوندنش برایبخواد بلبل زبون

  .ستی که نیشوخ.شه
  
 سر یالبته اگه تو بر.ارمی ی فشار نمادیبه خودم ز.باش من حواسم جمعهنگران ن" ـ

  ".ی حرصم بدنی از اشتری بیدرست ونخوا
  

  . واز جاش بلند شددی شد رو گونه مو بوسخم
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 گفته یحق مخالفتم ندار. کمکتامی ی درسم که تموم شد میول. به چشمیا" ـ

  ".باشم
  

 مال اون گهی که بعد ازدواجم دی سمت اتاق خوابدی بگم،دویزی نداد چاجازه
 تلفن که کنار دستم بود،برداشتم وبعد زی از رو مموی وگوشیخم شدم هندزفر.بود

  .آوردن آهنگ محبوبم،مشغول شدم
  

 روت ی پسرای دونم دختر ی هنوز نمی عروسک جون رو وقتنی که باعث شد ایآهنگ
 یذاری ونمیدی دکتر گفت چرختی جنسنییهربارم که رفتم واسه تع. بذارم

 کهی دلم کوچی گی لوس وپر ادا؟خب قربونت برم نمنقدریآخه بچه هم ا.مینیبب
   ام؟شهی روزا کم طاقت تر از همنیوا
  

 یحت.مهی دلخوشنی سالم بودنت بزرگترنی وهمی باز خدارو شکر که سالمهرچند
 ازت خوب ای دننیاگه دلت مث من پر از غم باشه وسرنوشت قبل از پا گذشتن به ا

  .ر چشم گرفته باشهزه
  
  عروسک جون فدات شم(
  
   هم قلبت شکستهتو
  

   صد تا شبنم اشککه
  
   چشمات نشستهیتو
  

   مثل تو بودممنم
  
   روز تنهام گذاشتنهی

  
   اشک حسرتای درهی
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  ) چشمام گذاشتن یتو
  

 نی همیعنی. اولمی برگشتم سر جام،دوبارهی زندگقتی هشت سال فرار از حقبعد
 ی که روحمو زخمیی بد و کمبود و عقده های خاطره ی با کلی پدریخونه 
 روز واسه فرار ازش فکر کردم عاشقم،خوشبختم هی که یبرگشتم تو خونه ا.کرده

 دی سوار بر اسب سفی همون شاهزاده نیکه اگه مع. اون کابوس ها تموم شدهگهیود
 سر  روزها رو پشتنی تونم تموم ایفکرکردم باهاش م.ستینباشه، کمتر از اونم ن

  . ها رودنی شدن ها و ندریبذارم و فراموش کنم اون تحق
  

 بدبختم چندان مهم ی واقعی که به معنادمی رسنی و چه وقت به اچرا،چطور
 شون ی مادر وپدرم که زندگی اومدن افسون وطالق عاطفای بعد از به دندیشا.ستین

 ی درست وقت قبل تر از اونیلی خای داد ریی خوابشون تغیرو در حد جدا کردن جا
  . و از قضا با اون خوشبختهره داگهی زن دهی پدرم میدی واون شننیکه از زبون ا

  
 ی بابا ما رو نمنکهیا. داشتمی احساسنی مادرم چنی به خاطر بدبختدی دونم شاینم
 دعوا داشت و هفته هفت شبش رو مونی سر دادن خرج ومخارج زندگد،همشید

 شه ی مشتری بیتازه دردش وقت.ستی نیزی بود،کم چالی زنش شمیکی اون یخونه 
 دهی که داشتم وهرگز ندی اگهی اون واسه خواهر وبرادر دی و بشنویکه بدون

 کودکانه دنبالش بودم ی که من تو قصه ها و کارتون هایکی.هی پدر واقعهیبودمشون 
 شد قهرمان ی که پخش میو جالب اونجا بود که از شانس بدم اون زمان هر کارتون

  . گشتین دنبال مادرش مداستا
  

 جدهیه. کرددای فقط با اون معنا پی شد همه کس من و برام زندگنی معنی همواسه
 ابونی خونه مون،اونو تو خطی گم شده تو محیسالم بود که به دنبال عاطفه 

 آشنا نی الاقل از نظر خودم شانس بهم رو کرد که با معنباریجستجوکردم واتفاقا ا
 جذابش آشنا ی و چهره متشی قون گرنی دخترکش و ماشپیا ت بهتره بگم بای.شدم
  .شدم
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 مث شرکت تو امتحان ییعقده ها.دمی پول داشت،با پولش عقده ها مو خرنیمع
 لباس دنی کرد،خری ثبت نامش هم امتناع میکنکور که بابا از دادن پول دفترچه 

 حی شد،تفری مغیر تابستون تا اون تابستون ازمون دنی اای دی تا اون عدی عنیکه ا
 که ییای رفت و هدای مبیج دست تو دی که بابتش بایی هایکردن وخوشگذرون

  . فقط آرزو بودی زمانهیداشتنش 
  

 پدر هی مث نداشتن ییکمبودها. محبت داشت،با محبتش کمبودهامو پوشوندمنیمع
 غی به سرم بکشه و آغوشش رو ازم دری دستی کنه،گاهتمیمهربون که حما

 کنم پس ی متی حرفام وبهم بگه من هستم،دوستت دارم وازت حمایپا نهیبش.نکنه
  .ذارهی تنهام نمگفت ودی اون دوست پسرم بغلم کرد و منو بوسیبه جا.نگران نباش

  
 مث ییرهایتحق. جبران کردمرهاموی داشت،با حضورش تحقتی حضورش جذابنیمع

 هی خوشبخت، پدر ومادرهی،یمی گرم وصممی حرهی منسجم،ی خونواده هینداشتن 
  .ی دوست داشتنیگذشته 

  
 ی با وجود اختالف طبقاتیحت. کردی روز ازم خواستگارهی ی سه سال دوستبعد

 یحت. واون کرده بودنی ای مسخره که مارو انگشت نمای با اون گذشته یاد،حتیز
 ی که به خاطر رفتارهایحق.منم قبول کردم چون حقم بود...با وجود اون پدر

  .گرفته شده بودنادرست پدرم ازم 
  
 که چشمامو دم،حاالی رسنجای اما حاال که به استی دونم اصال حرفام قشنگ نیم

 ی بگم اشتباه کردم ترسنکهی از انمی بی ها رو متیخوب باز کردم ودارم واقع
 بگن افسانه مقصر ای دنی اگه همه یحت. مونمی اشتباه منی ایتا آخرش پا.ندارم

  .بود
  
  میدیچه تهمت ها شن( 
  

  میدی ها چشی تلخچه
  

  ی دونی جون تو معروسک
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  .)میدی حسرت ها کشکه
  

 " گفتیم.بابا همون اولش مخالفت کرد. هام نبودی آسوننی به همنی با معازدواج
 شون ی زندگی فاتحه دی شد باشتری دست بهی ی دونفر که از تعداد انگشتانیتفاوت ب

پس چرا خودت "نکردم بگم راستش اون موقع جرات ".رو همون اول بسم اهللا خوند
 اهی مون رو به خاک سچارهی ما ومادر ب؟چرایدی تفاوت ها رو ندنیا

 لج ی رو دنده فتمی اش باعث شد بجهی نتی بی هادنیچی نسخه پنیهم"؟ینشوند
  . کنمی ازدواج منی کالم فقط وفقط با معهیوبگم 

  
 ییزای چهی نی معی هاطنتی واونجا از شنجایا": گفت یم. نبودی قلبا راضنیافش
 که هرز یدل": گفت یم". شهی اهل ممونی سرخونه زندگمیبر":  گفتمیم".دهیشن

 ". خورهی نفر دنبال هزار نفر باشه به درد اعتماد کردن نمهی ی که جایبره و چشم
 هستن که هی بقنیا. منو دوست دارهنه،فقطی بی اما اون فقط منو م": گفتمیم

  ".دنبالشن
  

 دونست ی شه که باهاش دوستم،می می دونست سه سالیم. زدی نمی حرفمامان
 مدتهاست اون همه کس من گهی دونست دی ده،میخرج دانشگاهمو اون داره م

 مهم کنار ی هایری گمی تو تصمشهیعادتش بود هم. آوردیشده اما به روم نم
 بابا دی فهمی وقتیحت. اعتماد به نفسش کم بودیاز بچه گ.دست خودشم نبود.بکشه

البته خودش که . نکردی دست رو دست گذاشت وکارنطوری هم داره همگهید زن هی
 رو به اون اعتماد به نفس زی نکردن اما من باز همه چتشی گه خونواده اش حمایم

  . دونمینداشته مربوط م
  

 ازدواجم باعث شد من به ی هی خونواده سرقضی اعضانی نبودن توافق بنی همخب
بابا از دستم . بستمزهای چیلیبه خاطرش چشم روخ نکهی با ایحت.خواسته ام برسم

 داشت یشتری از انتخاب پسرش انتظار بی نزد،حاج آقا کمالیدلخور شد اما حرف
 ی اون می بند بود وهرچنیحاج خانوم هم که دلش به دل مع. نکردی مخالفتیول

  . برو برگرد قبول داشتیخواست ب
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اسم ورسمشون رو عالم وآدم . بودنی آزاری آروم وبی آدمای کمالی خونواده
البته . حرفا بودننی تر از ای خاکی گرفتی خودشون که قرار منی دونستن اما بیم
  . شدی فقط شامل حاج آقا وخانومش و دخترشون مژده منیا

  
 خی انگار از بشونی که هنوزم معتقدم گل وجودنی دوتا پسراشون محسن ومعوگرنه

  . بودنی قاعده مستثننیا کرد از یوبن با پدر ومادرشون فرق م
  

وتموم .  دادی متیاون بهم اهم. بودجانی همش هلشی الاقل اون اوانی با معیزندگ
 شد اما دوستم ی خودخواه میمغرور بود،گاه. کردیتوجهش رو خرج من م

  . کردمی حس منطوری من اای.داشت
  
  عروسک جون زمونه(
  

   گوشه انداختنی امنو
  
   بختی حجله ی جابه
  

  ون غم ساخت زندبرام
  
   خواستی اون که مرهیبم
  

  نهی ببونی گرمارو
  

   هامونونهی سیسرا
  

   )نهی ببرونی وزغم
  

درست . خوردممونی نخست زندگی تلنگرها رو تو همون دوسه ماهه نی خب اولاما
 اون دمیو د. شدی کسل کننده ای بازنی معی مشترک برای که زندگیهمون موقع

 ی کرد هنوزم تنوع طلبی وخرجم مختی ری من می که به پای محبتیبا وجود همه 
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 وقت بگذرونه و مورد ون عده هستن که اون بخواد باهاشهیرو دوست داره،هنوزم 
  .توجهشون باشه

  
 برنامه واونم به ی بی بدون من،مسافرت های های باخوشگذروننی واسه همدیوشا
 محسن یالی آخرهفته ها تو وی به ظاهر مردونه ی هم جمع شدن ها،دورییتنها

 زد تورو خدا منو ی داد می قرمز که انگار از چند فرسخی کوپه سیواون جنس
  .ومدمی نن،کنارینیبب
  

 صد ونه ابونی بزرگم تو خییالی وی دوست داشتن رو خونه نی داشتم وادوستش
من با دوست دختر . کردی طالم ارضا نمی هاسی وسرودی سفی کروالوتایگلسار و تو

 ش،بایحی تفری مشکوکش،با مواد مصرف کردن هایها شوهرم،با تماس یها
 دی ونبادیبابا . درمان نشده اش کنار اومدمی روانسمی و نارسیفتگیخودش
 بکنم وچطور در خدمتش باشم ی بخورم،چه ورزشی چطور بپوشم،چنکهیهاش،ا
 نی که آقا معمینی رو بکی کوچی شدن اون برآمدگدهیبه خاطر زشت د.ساختم

 می رو فرم بمونم رژشهی همنکهیواسه ا.ه بودن،عمل کردم دادصی تشخنجوریا
 ی اون زندگی برادرواقع. رنگ کردم که اون دوست داشتیموهامو اونجور.گرفتم
  .کردم

  
من . روتمی و شخصتمی و هومیهمه زندگ. بد باختمدمی آن به خودم اومدم ودکی اما

  . بودمنی افسانه نبودم،معگهید
  
  عروسک جون نگام کن(
  

   ندارهیرق بچشام
  

   تو قلبمزمستونه
  

   ندارهی گرمچی هکه
  
  می بخشکنجای ادیبا
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   گلدون شکستهتو
  
  ست؛ی باغبون ننکهی انه
  

  ) بسته درگلخونه
  

 که عقلت جا به جا نی زمی با سربخورنی همچی کنی سقوط می الزمه وقتیگاه
 تو یچیمن هربار از اون باال افتادم ه.ی کنی مکاری با خودت چی داریتا بفهم.شه

 نیباز تا سرحد مرگ مع. اولمیباز برگشتم سرجا. عقل خام وناقص جابه جا نشدنیا
 روز نی قلب نامرد عنی ادمشی داباز ت. وچشمامو رو اشتباهاتش بستمدمیرو پرست

  . گذاشتی وسر ناسازگاردی ام کوبنهی سیاول خودشو محکم به قفسه 
  
 حاال که یحت.ه جوره دل بکنم تا اون دم آخر هم ازش همی که نتونستم حتنهیا
 رم تا نشکنه ومن بتونم کارمو ی کلنجار می بغض لعنتنی نشستم ودارم با انجایا

 کشه و ی نمست،نفسی نگهی تونم باور کنم دیباز نم.انجام بدم، باز دوستش دارم
 می تصمنی احمقانه اش بودوبا امیم تصنی آخری جهی که نتیرفتن. رفتهشهیواسه هم

 نی بود معیافسانه اگه زن زندگ" کرد همه بگن ی وکاردیم به لجن کش منو هیزندگ
  ". کردی نمنکارویا

  
من .میی کرده، مهم من وتوکاری چنی معستی مهم نگن،ی می چهی بقستی مهم ناما
  .می مون رو دوباره بسازانهی که قراره آشییوتو

  
   بعد سالهای روزهی خواد یدلم م(
  

  مینی سعادت رو ببیپرستو
  
   رو صورت همنی از اشیخوام ب ینم
  

  مینی و وحشت رو بباسی نشون
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   فارغ از غمی روزهی خوادی مدلم

  
  نهی لب هامون بشی روتبسم

  
  رهی اون روز دوباره جون بگدیشا
  

  .)نهی آرزوهامون تو سنهال
  
 حرفا و نی که به تموم ای شه اون روز برسه عروسک جون؟اون روزی میعنی

 هی... رو ما نباشه؟ی گذشته اچی شوم هی هی ساگهیز که د روهیم؟یخاطرات تلخ بخند
  . شهی گه که می تو قلبم میحس

  
 قولش رو داد نی ها که معی خوشبختنینه از ا.می خوشبخت شمی تونی و تو هم ممن

 که خودمون رو باهاش گول ناینه از ا. برآورده کردگرونیوبه گمون خودش ود
 نی ام،ازیمث پرنده ها کوچ کن.می باشیواقع ی خوشبختهی دنبال دیمن وتو با.میبزن

 مگه می تونیما م.  خوش کردهجا که تو فرداهامون یخزون غم زده به سمت بهار
  نه؟

  
 زل کممیبرگشتم وبا بهت به ش. شهی باعث شد ته دلم خالی که داشتیفی خفحرکت

 ؟توی کنی گم درک می رو که مییزای؟چی دی به حرفام گوش می توداریعنی.زدم
  م؟ی تونی که ما میمطمئنهم 

  
 مشغول کار یشتری باقی رو لبم نشست وبا اشتی حس لبخند دلگرم کننده انیباا

 خوردم که مجبورم واسه درآوردن خرجمون بادمجون ی نمنوی ای غصه گهید.شدم
 نی بابا،نگاه متاسف افشی نداشتم که با طعنه هانوی غم اگهید. پوست بکنمیکباب

 که یی نبودم چه حرفانی اران نگگهید.امی مامان کنار ب از حدشی بی هایودلسوز
  . گنی مشترکم نمی که درمورد زندگزای زنن وچه چیپشت سرم نم
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 شده رو زی تمی کبابیمامان بادمجون ها. حدود هفت بود که کارم تموم شدساعت
 شد ی می اقهی دقستی ببای اومد ما تقرنی که افشی و وقتختی ظرف در دار رهیتو 

 سرد باهاش یلیافسون در رو به روش باز کرد وخ.میوتموم کرده بودکار ر
  . کردیاحوالپرس

  
 دیاز دست جفتمون دلخور بود اما با.ستی بچه حرف تو گوشش بروننی دونستم ایم

 از نگاه ناراحتش نویا. کار نبودنی به ای راضنمیخود افش. دادیالاقل به من حق م
 یاما اون منو خوب م.دمی فهمی بود منزوی کرد وازم گریکه رو صورتم مکث نم

  . دراز کنمش دونست محاله بخوام دست کمک به سمتیم.شناخت
  
  . از جام بلند شدم وبه استقبالش رفتمدنشی محض دبه
  
  ".میبادمجون ها رو درست کرد.یدیسالم داداش به موقع رس" ـ
  

از  که هنوزم ی که دستش بود رو به افسون داد ودرحالی اوهی می هاپاکت
  .برخوردش متعجب بود به سمت من برگشت

  
  ".یبه زحمت افتاد.دستت درد نکنه" ـ
  

  . انداختمنیی تو هم گره زدم وسرمو پالی دلی بدستامو
  
  ". نداشتیکار.ینه بابا چه زحمت" ـ
  

  . تعارفش کردمامان
  
  " چه خبر مادر؟ حالش چطوره؟لدایاز . نی بشکمی جان نی افشای ب"-
  
  ". برم،کار دارمدیراستش من با. سالم داره خوبه و لدامی" ـ
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 ی نداشتم اما با هم کنار می خوبی ونهیباهاش از همون اولم م. زن داداشم بودلدای
عمه شدن حس . شدمی من عمه مگهیاونم هفت ماهه باردار بود وتا دوماه د.میاومد

 به یده  برادرزانی دونم من که اینم. خاله شدن بهترهگهیاما افسون م.هی خوبیلیخ
  . دوست دارمیلی رو خومدهی نایدن
  

 اونم کم یلب ها. باعث شد سربلند کنم وبه روش لبخند بزنمنی نگاه افشینیسنگ
  . کرد اما مطمئنم لبخند نزددای پی قوسشیوب
  
  ".نی بهش برسکمیمامان حواست به افسانه هست؟... زرده؟نقدریسر وروت چراا" ـ
  

  .حرف اومدم بگه،به یزی مامان چنکهی از اقبل
  
  ". اشتها شدمی چند مدت بنی اکمیفقط .ستی نمیزیچ" ـ
  

  . گرفت و نرم فشردبازومو
  
 همه شون فقط به فکر خودت یگوربابا. بوده گذشتهیهرچ. کنالیکمتر فکر وخ" ـ

  ".باش
  
  ".هستم نگران نباش" ـ
  

  . با تاسف تکون دادسرشو
  
 کله نقدری شد اگه ای میچ. نکنینجوریتورو خدا با خودت ا. تونم نباشمینم" ـ

  ".یشق نبود
  

  . برگ تراول درآورد واونو کف دستم گذاشتهی وبشی برد تو جدست
  
  ".کمه ببخش" ـ
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  . گرد شده به تراول تودستم زل زدمیی چشمابا
  
  ".شترهی که از پول خود بادمجون هام بنیا" ـ
  
 خرج یذاریه نماماچه کنم ک. ی دست به اونا بزنی حتذاشتمی اگه به من بود نم"ـ

  ".ومخارج تون رودوش من باشه
  

  .دی ابروهامو تو هم کشیفی ظراخم
  
 از شتری بخوام بذارم بنکهی هستم چه برسه به اهی تو وبقی هم شرمنده ینجوریهم" ـ
محاله بذارم از حق اون به خاطر .ی داری تو راهیتو خودت بچه .ی بار برری زنیا

  ".ی من بزنیبچه 
  

 که مطمئن بودم به گلوش چنگ زده وصداشو دورگه یت وبا بغض انداخنیی پاسرشو
  .کرده،جواب داد

  
  "... همه جوره شرمنده ام اماشتیپ" ـ
  

 که ی بعد کارنیافش.دشونهی که چشم امیی نکنه آدم شرمنده باشه اونم جلو کساخدا
 افسونِ دلخور هم توقعش از یحت. من و مامانهدیبابام با خونواده مون کرد چشم ام

 حرفشو ی مکث کرد وباقدی رس"اما" به اون ی وقتنیواسه هم. از باباستشتریون با
  .خورد

  
  ". بامرامهشیی دونه دایعروسک جون من م. نکنتی اذی خودیخودت رو ب" ـ
  

  . واقعا لبخند زدنباریا. قورت داد وسربلند کردی دهانش رو به سختآب
  
  " پسر؟ای دختره یی دل دازیبالخره عز" ـ
  

  . وبا افسوس جواب دادمدمی ورچلب
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  ".میبازم نشد بفهم" ـ
  
  ".یاری بای قراره عروسمو به دنی اگه بگی دارشمی خوب پی مژدگونهی" ـ
  

  : با خنده گفتمامان
  
  " دختر باشه آره؟یپس دوست دار" ـ
  

  . سرتکان داد ومن غر زدمنیافش
  
  ".می دی نملیچه حرفا ما دختر به فام" ـ
  
  ".؟پسرمن آقاست عمه جونادی یدلت م" ـ
  

  . از لفظ عمه ضعف رفتدلم
  
  ".نییباشه حاال چون شما" ـ
  

  . به ساعتش انداختی نگاهنیافش
  
 قراره فردا با مامانش لدای افسانه جان،یراست. شدهرمی برم ددی باگهیخب من د" ـ

 ی ازت بخوام اگه فرصت دارنکهی ات خوبه واقهیگفت توهم سل. بخرنیسمونیبرن س
حاال اگه خودت .ارمی یواهللا من که از کار شما خانوما سر درنم.یباهاشون بر

  ".ستی نی هم اجباری برو،نخواستیخواست
  

 حالش رودرک نیکامال ا. انداخت و با حرص دستاشو مشت کردنیی سرشو پاافسون
 نی دونست هدفش از ایم. شناختی رو خوب ملدایاونم مث من . کردمیم

  .هیدرخواست چ
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  ". کنمی وهماهنگ مرمی گیس مباشه باهاش تما" ـ
  

 نشون بده ی واکنشنکهیاما قبل از ا. با بهت سربلند کرد و تو چشمام زل زدافسون
به محض بسته . کرد ورفتی بادمجون ها خداحافظی با گرفتن ظرف محتونیافش

  :شدن در پشت سرش مامان گفت
  
  ".ی قبول کنیمجبور نبود" ـ
  
  "...نی دونم به خاطر افشیم" ـ
  

  . حرفمو با خشم قطع کردنافسو
  
 اونو دی خری دوست دار؟ی خواد باهاشون بری می واسه چلدای ی دونیتو که م" ـ

  " فخر بفروشه؟تی موقعنی بهت تو ای دار؟دوستی وغصه بخورینیواسه بچه اش بب
  
  ". شمیمن ناراحت نم" ـ
  

 زیعز که ییتو... شد ناراحت نشم اونم به خاطر تویمگه م. گفتمی دروغ مداشتم
  . ها رو برات خواستمنی بهتراهامی تو روشهی که همییتو.یدل مامان

  
  ".ی خودت رو عذاب بدی خوایم. افسانهی گی دروغ مید دار" ـ
  

  . دادمهی از مبل ها تکیکی ی هی وبه پانی رو زمنشستم
  
  ".ریسخت نگ" ـ
  

  .ستادی رو برد تو آشپزخونه وبرگشت ودست به کمر جلوم اوهی می هاپاکت
  
 اون آدما که عقلشون به نی نه؟ تو هم عی واون رو قبول دارنیتو هم حرف ا" ـ

  " آره؟ ی خودت مقصری کنیچشمشونه فکر م
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  . کردم آروم باشمی وسعکممی گذاشتم رو شدستمو

  
  . زمزمه کردی ناراحتبا
  
  ".یری گی سخت مشتری اما واسه خودت بری سخت نگی گیبهم م" ـ
  

  .و شونه ام گذاشت نشست کنارم ودست رمامان
  
  " ؟ی کنی متیچرا خودت رو اذ" ـ
  

  . کردم لبخند بزنمتالش
  
 دی خواد موقع خریدلم م. کنمتی ندارم خودمو اذممیتصم.من حالم خوبه" ـ
  " نیهم. برادرزاده ام اونجا باشمیِسمونیس
  
  " جا باهات حساب کنه؟هی چند سال رو نی ای دقّ دللدایکه " ـ
  
  .ه زبون آورد و جلو پام زانو زد افسون با بغض بنویا

  
 ی بهت نشون بده چقدر بی داراره؟دوستی رو به روت بتی بدبختادی یخوشت م" ـ

  "؟یپشت وپناه
  
  . شدمی سوال هاش کالفه وعصبنی ااز
  
خب . ی کنی کارو منی با زخم زبون زدن همی تو هم که داره؟یفرق تو با اون چ" ـ

  ". نک شه دلش خی اونم کمینجوریبذار حداقل ا
  

  . تو چشماش حلقه زداشک
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 مغرور وبدجنس یهمون افسانه . مظلوم نشوینجوری کنم ای بهت التماس م" ـ
  ". بهش بزنهپای تهی دی از راه رسی ذاره هرکی که مینی شرف داره به ایگذشته باش

  
  . حرف رو عوض کنمی کردم با شوخیسع
  
  " من بدجنس بودم؟یپدر صلوات" ـ
  

 با دست پس زد وبه حالت قهر روش رو ازم نیی اومد پاید تند م رو که تنییاشکا
 منو ینجوری دادم ازم گله داشته باشه ونخواد ایبهش حق م.گرفت وبه اتاقش رفت

 از موضع ضعف یتی موقعچی که تو هدی رو جلو چشماش دی عمر افسانه اهیاون .نهیبب
اما . آسون نشکستمدرنقی آوردن،ابرام رو نی که خبر مرگ معی زمانیحت.وارد نشد

  . زخم زبونم روشنی باخته بودم ازمویحاال که همه چ
  
 استراحت کنم،از جام بلند شدم وبه اتاق خواب ی خوام کمی منکهی ای بهونه به

 وبه ستادمی پنجره ایجلو. کردم،رفتمی که حاال من ازش استفاده منیسابق افش
 پهن وبزرگش گذشت یگ ها بابا آدم با اون برینگام از گل ها. شدمرهی خاطیح

  . وسط باغچه مکث کردییورو کاج طال
  

 قفس بزرگ انداخت رو هی نی سال افشهی ادمهی. اون کاج رو دوست داشتمشهیهم
 شاخه ی و گذاشت واسه خودشون البالدیکاج و چندتا مرغ عشق خوشگل هم خر

ق  کوچولو براشون ذوی رنگیچقدر از نصب اون لونه ها.  کننی کاج زندگیها
 اون روز یفردا.رده و منی شون افتاده رو زمیکی میدی روز دهیاما .میزده بود

  .ی وبعدشم سومیدوم
  

 ی می اتفاقنی سوال بود چرا همچیبرامون جا.می ناراحت شدیلی خهردومون
اتفاقا . از چه قرارههی قضمی چشم مون به اون قفس باشه تا بفهممی گرفتمیتصم.افته

 نیمرگ مرغ عشق ها به خاطر کم.دی چندان هم طول نکشهی قضنیسردر آوردن از ا
 وازترس سکته دنی ترسی مدنشیداونا هربار با . دور وبر قفس بوده،ی همسایگربه 

  . کردنیم
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 کی قفس کوچهی مونده رو تو ی موضوع ما تنها مرغ عشق باقنی دونستن ابا
 و اوردیدووم ن ی تو خونه اما اونم به خاطر مرگ جفتش چندروزمی وآوردمیانداخت

  . پرنده موندیقفسمون ب
  

 جا هی قشنگم ی آرزوهای کردم همه ی حس می روزهی من که ی مث زندگدرست
 اون آرزوها ی اما دونه به دونه نمی زمی زن رونیبرآورده شده ومن خوشبخت تر

 یزیتنها چ. و جون دادننی نبود افتادن رو زمیزی که ازش گری سرنوشتبخونیبا ش
 که با مرگش اونم دفترش به د بونیده بود همون عشق و عالقه ام به معکه برام مون

  .کل بسته شد
  

 امروزمون رو دیما با. کنهی رو از ما دوا نمی حرفا دردنیا. عروسک جونمیبگذر
 فقط وقت ومدهی که هنوز نی اندهی بابت آی نگرانای وگرنه مرور گذشته می کنیزندگ

  .تلف کردنه
  

 دونستم اگه ی خوب میلیخ.میگرفتم و قرار فردا رو گذاشت تماس لدای شب با اون
 دنی عصر فردا با پوشنی همیبرا. کنمی اونوواسه طعنه زدن تندتر مشینرم فقط آت

 نهی آیموقع درست کردن شالم جلو. منتظر اومدنش شدمی مانتو و شال مشکهی
 زن وهی بهی از حد شبشیب. موندرهی چشم گودرفته ام خری مات و زینگام به چهره 

 به چهلم همسرشون نمونده اما هنوز بابت مرگش یزیاز اونا که چ. عزادار بودمیها
  .تو بهتن وداغ شون تازه ست

  
 بود و ی مسافربری از آژانس هایکی غی که تبلواری نصب شده رو دمی به تقوینگاه
 داشت،انداختم و تو ذهنم شروع به حساب وکتاب دی از تخت جمشیریتصو

 اآلن واسه اون روز عذا نی بود ومن از همنی چهلم معگهی پنج روز دقایدق.کردم
 طرد شدن از نی اکنار،با که به سرم اومده بود به ییغم مرگش وبال.گرفته بودم

   کردم؟ی مکاری که پشت سرم بود چیی هاثیخونواده اش و حرف وحد
  
  ". اومدهلدای ایافسانه ب" ـ
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 پنج روز نی بذارم واسه همنمیکر کردن به ا دادم فحیترج. زدی بود که صدا ممامان
  . رسهی چشم برهم زدن از راه مهی دونستم به ی که مگهید
  

 هی راه داشت وی پشتی به کوچه اطی در بزرگ که از حهی. مون دوتا در داشتخونه
 کی درِ کوچی جلولدای. شدی باز می کناری که از تو خونه به کوچه کیدرکوچ

 کرد قدم تو کوچه ی متمی که اذی وبا ضعف دلدمیوش هامو پیکتون.منتظرم بود
 ذاشتمی که به دهان میزیرچه. بخورمیزیاز صبح تا حاال نتونسته بودم چ.گذاشتم

 جوره چی هی لعنتاری ونیانگار قرار نبود ا. دادیبالفاصله حالت تهوع بهم دست م
  .دست از سرم برداره

  
 ومشغول خوردن دی جنبیش م خواهرش نشسته بود وطبق معمول فکنی تو ماشلدای

 هی ونیرفتم طرف ماش. شدمی خوب بهش حسودی اشتهانی لحظه به خاطر اهی.بود
 پشت رل و مادرش دایخواهرش و. که توش نشسته بودن انداختمیینگاه به کسا

 و بالفاصله سالم دم در عقب رو باز کرد و من هم سوار شلدای.کنارش نشسته بود
  .کردم

  
  . راه افتاددایو و جوابمو دادن اونام

  
  "م؟یخب حاال کجا بر" ـ
  
 جانبازان دانی می ما حوالیخونه . انداختمری به مسی ومن نگاهدی پرسلدای نویا

  .بود
  
واسه . معلمابونی هم تو خیکی. شناسمی چند تا فروشگاه تو گلسار مهی خب ـ

ال حا. پور سراغ دارمی قلدی شهدونی مکی فروشگاه خوب نزدهی خوابش هم سیسرو
  .می مد نظرتون هست،اونجا بری ارزون ترای بهتر یاگه جا.نی دونیباز خودتون م

  
  : گفتعی سرلدای مامان

  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

٢	

واسه اون خرج .می ندارشتری دونه نوه که بهی.ستی هاش مهم ننهیواسه ما هز" ـ
 شن انگار نه انگار،مگه قراره ما هم یمردم نوه دار م...م؟ی خرج کنی واسه کمینکن

  "م؟یمث اونا باش
  
 ی واقعا اون زن داشت با طعنه حرف مای حساس شده بودم یادی من زدونمینم

  . که تو دستش داشت به طرفم گرفتیلی پاکت آجلدایزد؟
  
  ". بخورلیآج.نرو تو فکر" ـ
  
با پشت . پوزخند رو لباش که باعث شد حالت تهوع بهم دست بدهای بود لی آجیبو

  .جار جمع شددست پاکت رو دور کردم و صورتم با انز
  
  ". خورمینم" -
  

  .مینی بی رو گرفتم جلوشالم
  
  "ن؟ی جا نگهدارهی شه ی خانوم مدایو" ـ
  
 قی نفس عمهیاول . شدمادهی پنی چند متر جلوتر نگهداشت ومن بالفاصله از ماشهی

 حالم بد نبود که یخوشبختانه اونقدر. هام پر کردمهی تو رصانهی و هوا رو حردمیکش
 ی سوپرمارکت،سست وبهی دنی به دور وبرم انداختم وبا دینگاه.بخوام عق بزنم

 می نتیسکوئی بهی ولدای واسه زی رده خوری سرهی ویآب معدن.حال به سمتش رفتم
 هی رو بازکردم وتیسکوئی پاکت بنی به ماشدنیقبل رس.دمی خودم خریچاشت برا

 بهتر یمو کم دندونام حالری زتیسکوئیخرچ خرچ ب. از اون رو به دهان بردمکهیت
  .کرد

  
 ی عذرخواههی گرفتم واز بقلدای رو به سمت دمی محض سوار شدن پاکت خربه

  .دی پرسی تصنعی دلسوزهی با لدای.کردم
  
  "حالت بهتره؟" -
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 قهی دقستیحدود ب. مشغول کردمتمیسکوئی تونستم سرتکون بدم و خودمو با بفقط

 کاپشن هی لباس دنبال یا رگال هی البالمیداشت.میدی فروشگاه رسنیبعد به اول
  . آورد و سوال کردنیی صداشو پالدای که می گشتی پسرونه میسرهم

  
  "ننت؟ی خوان ببی چه خبر؟هنوزم نمی کمالیاز خونواده " ـ
  

 به مادر و خواهرش انداختم یی مکث کرد و نگاه گذرای کاپشن نارنجهی رو دستم
 یسع.ل گفتگو بودن ومشغوستادهی نوزاد ای غذاخورسی سروی قفسه یکه جلو

 لبخند یبه طرفش برگشتم وبا پوست کلفت. زود وا ندمنقدریکردم خونسرد باشم وا
  .زدم

  
  ".به هرحال اونا هنوز عزدار پسرشونن. ازشون ندارمیخبر" ـ
  

  . بهش انداختی هدفی و نگاه بدی دستم کشری رو از زکاپشن
  
 تو مسجد جامع خوانی؟میدی شو دهیاعالم. پنج شنبه مراسم چهلمشهنیا" ـ

  " مگه نه؟ی ریتو هم م.مراسمش رو برگزار کنن
  

  . مانتوم فرو بردم و شونه باال انداختمی هابی تو جفی بالتکلدستامو
  
  ". نگرفتمیمیهنوز تصم. دونمینم" ـ
  

  .ی رو گذاشت سر جاش و رفت سراغ رگال بعدکاپشن
  
 ادی بای که به دن بچهنیا. کنزونیخودت رو هرجور شده بهشون آو. ساده نباش" ـ

  " و اون باشه؟نی چشمت به دست ای خوای میتا ک.خرج داره
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 یزیاحساس کردم ت. چشمام گشاد شد وناباورانه به صورتش زل زدممردمک
 از ی بهش بدم فوری بتونم جوابنکهیاما قبل از ا.حرفاشو درست تو قلبم فرو کرده

  .خودش دفاع کرد
  
 سرخ ازیبا بادمجون کباب کردن و پ.گم ی نگام نکن دارم راست مینجوریا" ـ

  ".ی بچه بزرگ کنی تونیکردن نم
  
 کف نی بود که افشی اون پوللدای ی غم وغصه یپس همه . بغض بد نشست روگلومهی

 فی به سمت ردادی اشک به چشمام ننکهیرومو برگردوندم و واسه ا. ذاشتیدستم م
 ذاشتمی مدینبا. کردمی مهی گردینه من نبا. رفتم وبهشون زل زدمی نوزادیست ها

  .نهیاون اشکامو بب
  
 ی گرسنه نمنجایآدم ا.ستی نی ما اونقدرام گل وبلبلیای عروسک جون دنینی بیم

با .ی نباشه، غم و غصه و حرف وفحش وطعنه هست که بخورییمونه چون اگه غذا
  از اومدنی کسنهی درد داره ببیلی مادر خهیواسه . شهی مری سشمی آدم از زندگنایا

 که مرهم رو ستی نی کس، رو ندارهدنشی چشم دی کسست،یبچه ش خوشحال ن
 ی اونا رو برات پر می همه یمن که هستم،جا.اما غمت نباشه. زخماش بذاره

  . دمی بهت قول منویا.نهی اشک تو چشمات بشذارمینم.کنم
  

  .دی دوباره سوهان روحم شد ورو اعصابم ناخن کشلدای یصدا
  
 گه نداره خرج یم.ارمی بای به دنیعی بچه رو طبدیر شده با گه هرطوی منیافش" ـ

 ی زرنگ میلی مث من که خودشو خیکی. شانس داشته باشهدیآدم با. بدهنیسزار
 ی زندگی از سر وروی که خوشبختای هم مث بعضیکیاره،ی ی بد مینجوریدونه ا
  ". حفظش رو ندارهی باره ،عرضه یشون م

  
 کنه الیبذار خ.رمی بگدهی دادم نشنحیاما ترج کودن نبودم نفهمم با منه گهید

 ی نداشته اون زندگاقتیبذار فکر کنه افسانه ل. بودهی عرضه گی اآلنم از بیاریبدب
 من الاقل ی متری چهارده سانتی گرمستی دوی رو حفظ کنه اما تو فرشته ینکبت

  شتم از دست دادن ندای برایزی چگهی درونی از اون خونه زدم بی وقتی بدوندیبا
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 دمی دنکهی وچندبار دلم شکست از انی دونه چندی که خدا میسمونی سدی خربعد

 خونه ومن خودمو تو اتاقم می کنم،برگشتهی رو تهیزی چنی تو همچی تونم براینم
 دادن می اومدن و در زدن ودلداریتا اآلنم افسون ومامان چهار،پنج بار.حبس کردم

  .ستی درست بشو نیزی دل سبک نشه چنی وازهی اشکا نرنیتا ا. ستدهی فایاما ب
  

 پاک ی سبزی تماس گرفت و خواست براش کمنی افشی اون روز وقتیفردا
 ی حرفایراستش از وقت.ستی جواب رد داد و گفت حالم خوش نعیکنم،مامان سر

 ی محاله بگهی ودشی رو کف دستشون گذاشتم،اون وافسون شدن اسفند رو آتلدای
 نداشتم ستدو. کار کنمنی خواست واسه افشیدلم نم یی جوراهیخودمم . شنالیخ

  . کار خوب باشمهی دنبال دیبا.اون از زن وبچه ش به خاطر ما بزنه
  

 ی خونه خراب شد و نتونست آب لباس هایی لباسشونی سه شنبه بود که ماشعصر
  .شسته شده رو بکشه

  
 معمول جواب طبق.دی که بابا از راه رسدی کشی داشت تو حموم لباسا رو آب ممامان

 داد وسراغ مامان لهی بهش یی اعتنای داد و نشست رو مبل و با بیسالممو به سرد
 ری فاصله زنی رو گفت ومن تو انی خراب شدن ماشی هیافسون تند تند قض.روگرفت

  . و جلوش گذاشتمزی می رو روشیگاریس
  

 دست اری اختی ره، بی اخماش تو هم منطوری ای دونستم وقتی بود ومیگاری سبابا
  . کشهی مرونی بهمنش رو بگاری و پاکت سبشی بره سمت جیم
  
باهاش .دمی رو خرنی ماشنی شه که ای خراب شده؟همش دوسال نمی چیعنی" ـ
  "؟یی کجانینسر...ن؟ین؟نسریکارکردیچ
  

  : اومد و گفترونی بسی خیی صداش با دست وپادنی به محض شنمامان
  
  ؟ی زنی شده؟ چرا داد می بله چـ
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  ه؟ی چنی ماشی هی قضـ
  

  . رو بادامنش پاک کردسشی خیدستا
  
 و دی آب نکشگهی آخر دی اما سرختیامروز افسون توش لباس ر.از کار افتاده" ـ

  ".خاموش شد
  

  . زد، صداشو باز باال بردی باحرص بهش پک مکهی زد ودرحالشی آتیگاری سبابا
  
 عرضه یمشت آدم ب هی که ی خونه وزندگنیگند بزنن به ا.نیاقتی لیبس که ب" ـ

 ی روبراهه ودردزی همه چنمی وببنجای اامی بار بهینشد . کننیدارن اداره اش م
  ".نیندار

  
 چرا جوش گه،ی خواد دی می جزئری تعمهی رو سرت؟یچه خبرته خونه رو گذاشت" ـ
  ". لرزهی چطور منیبب. ی تورو خدا بچه رو ترسوندگای؟نیاری یم
  

 نکهینه ا.دی لرزی ودستام متی منهوینگم شده بود ع اشاره اش به من بود که رمامان
 روزا دلم شده بود قد دل گنجشک و نی باشم نه، ادهی برزخ ندنقدریتا حاال بابا رو ا

  .دمی ترسی کردم ومی هول مدمی شنی میدادی داد وبهیتا 
  

  .نمی دستمو گرفت و کمکم کرد رو مبل بشری زعی سرافسون
  

  . چپ چپ نگامون کردبابا
  
  "م؟ی خونه حق اعتراضم ندارنی گفتم؟ توایمگه من چ" ـ
  

  . داد زدی عصبافسون
  
  " حالش بده؟ینی بینم. بس کن" ـ
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  .دی به افسون توپنباری با حرص خاموش کرد و اگارشویس
  
 ادی یاگه به مذاق خانوم خوش نم. که هستنهی؟همی گی می چگهی تو دنمیبب" ـ

  ".یهر
  

 دونست من یم. والتماس جلومو گرفتهیبا گر از جام بلند شم که مامان اومدم
 رو یزی رو سرم منت چیمحاله بذارم کس. طاقت حرف خوردن ندارمینجوریا

  .بذاره
  
 خونه نون نی تو انکهی بخوابم شرف داره به اابونی خیولم کن مامان،برم گوشه " ـ

  ".منت بخورم
  

  . با خشم جواب دادبابا
  
 ی خره ومی منو میال پدر شوهرت چهارتا چرا؟تو که مال ومنابونی خیگوشه " ـ

 ریماشاهللا دست به خ. شهیورشکست که نم.خب برو بگوخرج تو ونوه شو بده.فروشه
  ". ستبهیبودنشم که ورد زبون آشنا وغر

  
 ابونی خیهمون گوشه . کنمی کدومتون دست دراز نمچی هی جلورممیمن اگه بم" ـ

 چقدر یوس حاج آقا کمال خوشحال وعردی دختر جمشننیبذار همه بب.بهشته
  ".بدبخته

  
 بحث نیوسط ا. لب غرغر کردری ومامان زدی به موهاش کشی کالفه دستبابا

  . بلند شد ورفت درو باز کنهعیوکشمکش هم زنگ در رو زدن و افسون سر
  

  .دی بلند پرسی با صدامامان
  
  "ه؟یافسون ک" ـ
  

  . اومدی از تو راهرو مصداش
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  ". آوردهیآش نذربرامون .آقا فربد اومده" ـ
  

 نوی اوضاع همنیتو ا. نگاهمو به سقف دوختمیدی سرم گذاشتم و با ناامی رودستمو
 که دستش یمامان به سمت در رفت و چند لحظه بعد فربد با قابلمه ا.میکم داشت

  .بود،وارد شد
  
  ".ارمیگفت براتون ب. پختهی آش نذریماز... ن؟یسالم عمو خوب" ـ
  

 توجه به اون رفتم ی و بیمن اما عصب.باهاش دست داد ازجاش بلند شد و بابا
 ی واضح به گوش میلی خنجای مامان از ایصدا.تواتاقم و درو محکم به هم زدم

  . بابت عکس العملم دستپاچه و شرمنده شدهیمعلوم بود حساب.دیرس
  
  ".نی بحث کوچولو با باباش داشته همهی. فربد جانستی نیزیچ" ـ
  

  .دی پرسافسون
  
  " کنه؟ی مکاری خوبه؟فرناز جون چدهیعمو فرزن " ـ
  
 رو که با ی مختصریساکمو از تو کمد برداشتم و لباسا.گهی می چنمی نموندم ببگهید

 کجا خوامی دونستم مینم. آورده بودم،توش چپوندمنی معیخودم از خونه 
 یحت. کننی در موردم می نشستن چه فکررونی که اون بییبرام مهم نبود اونا.برم
  .رونی ببزنم جهنم نی خواستم از ایفقط م.یم توذهنم نبودتو ه

  
 همون مامان ای ی مازی آش رشته یاما بو. برداشتم و در اتاق رو باز کردمساکمو

  . هوش از سرم برد ودست وپامو واسه رفتن سست کردبا،مامانبزرگمیز
  

ضعف  نیاز خودم به خاطر ا. نشستم و بغض کردمنی باز اتاق رو زممهی در نیجلو
 نطوری ذره آش اهی واسه خوردن دی شده بودم؟ چرا باینجوریمن چرا ا.بدم اومد
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 ی اومد تا گوشه ی رو که داشت می خود شم؟ با نوک انگشت قطره اشکیاز خودم ب
  .چشمم جا خوش کنه،پاک کردم

  
  . نشستنی کنارم رو زمیکی

  
  "؟ی آبجی نشستنجایچرا ا" ـ
  

  .دیش لرز به ساک کنار دستم افتاد،صدانگاش
  
  ".ای لحظه بهیمامان ...؟مامانی کجا بری خوایم" -
  

  . به صورتش زدی محکمیلی سدی که اومد و منو تو اون وضع دمامان
  
  "؟ی چرا نشستنجایخدا منو مرگ بده افسانه ا" ـ
  

  : گفتهی با گرافسون
  
  ". کن ساکشم بستهگاهین. خواد برهیم" ـ
  

  .زد بغلم وبهش تشر ری دست انداخت زمامان
  
 کنه کارتیخدا بگم چ.بچه ام ضعف کرده.رونی بمشی کمک کن ببرایفعال ب" ـ

  ". درد وبودنت هزار دردههی که نبودنت دیجمش
  

  . کردم مانعشون شمیسع
  
  ".ننی منو ببینجوری خوام اینم.امی یمن نم" ـ
  
  ".ستنیتو هال ن. بندازهنی نگاه به ماشهیرفتن تو آشپزخونه تا فربد " ـ
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 زی آش رو مینگام به قابلمه .ارهی آب قند بوانی لهیند رومبل و رفت تا  نشومنو
افسون که حواسش . بهش زل زدمصانهی و حردمی کشیقی نفس عماری اختیافتاد وب

  .به من بود کنارم نشست و دست دور شونه ام انداخت
  
  " کاسه برات بکشم؟هی یخوای م؟یبوش خوبه؟دوست دار" ـ
  

 وشکمم سفت یو گلوم بود و تو خودت رو جمع کرده بود هنوزم ری بغض لعنتاون
  .دی اشک هاش خندونیافسون م. وسرتکان دادمدمیمث بچه ها لب ورچ.شده بود

  
  ".ی بخورارمی ی کاسه مهی اآلن برات نیهم. قربونت برمیاله" ـ
  
 ذره از اون آب قند هیومن فقط تونستم .  جاش بلند شد ومامان جاشو گرفتاز

  .بخورم
  
 پا هی کنه که انگار خودش ی اظهار نظر منی سر فربد و همچیونده باالم" ـ

 داد ینجوری پس چرا ای بهش بگه تو اگه خودت بلدستی نیکیآخه .اوستاست
  ".ی رنجونی رو مهی و بقی کنی مدادیوب
  

 نی دادم سکوت کنم تا الاقل با ای محی کرد ومن ترجی پشت سر بابا غرغر مداشت
 وقت از چی هچارهیب. سوختی میلی دلم واسه مامانم خیهگا. سبک شهیحرفا کم

 مث بابا ی معرفتی ما و مرد بی پاشوی عمر و جوونیهمه . لذت نبردشیزندگ
  .گذاشت

  
 ی خواست؟ توجه الزم نداشت؟خوبه آدم گاهی اون دل نداشت؟محبت نممگه

 که ی زنیتو چشما. مامان زل بزنهی تونه توچشمایواقعا بابا چطور م.منصف باشه
 ی منم میعنی. اون مرد کردهی وقف بچه های چشم داشتچی هی بشوی زندگیهمه 

   فداکار باشم عروسک جون؟نقدریتونم ا
  

گرسنه . ازش گرفتمعی آش رو گرفت جلوم ومن به خودم اومدم وسری کاسه افسون
  . وقفه خوردمی زده ها چند قاشق بینبودم اما مثل قحط
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  ". بود زن عمونیاشکال از ا" ـ
  

 انگشت اشاره وشستش نی رو مابی که دکمه ادی هرسه مون به سمت فربد چرخنگاه
  . دادیگرفته ونشونمون م

  
  "... نگاه بهشهی شه ی منطوریهربار که ا. کرده بودری گلترشیتو ف" ـ
  

 آش ی کاسه اری اختیب. رو من مکث کرد وباعث شد دست از خوردن بکشمچشماش
  . آوردم و اون اخم کردنییرو پا

  
  ". مادری گفتیم" ـ
  
  . کرد لبخند بزنهی طرف مامان برگشت وسعبه
  
  ".نیمشکلش حل شد،نگران نباش" ـ
  
  "؟ی شه اون دکمه رو بدیحاال م.دستت درد نکنه آقا فربد" ـ
  
  . رو ازش گرفتراهنشی پی افسون گفت ودکمه نویا

  
  "طون؟یپس مال تو بود ش" -
  

 به ی نگاهنکهیبدون ا. اومدرونیشپزخونه ب با خنده سرتکان داد وبابا از آافسون
 ی حالش رو منی خوب ایلیخ. کرد ورفتی لب خداحافظریجمع مون بندازه ز

اما جزء محاالت بود .مونهی از زدن اون حرفا پشی دونستم االن بدجوریم.شناختم
 خرج ومخارج دی کرد بایاون هنوزم فکر م. کنهیی دلجوای یاگه بخواد عذرخواه

  . بدهنیعتو رو پدر م
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راستش . همه آش بکشهی واز افسون خواست برانهی به فربد تعارف کرد بشمامان
 ی وقتنیواسه هم. تنها پسرعمو اشتهامو کور کرده بودنی تو هم ای اخمادنید

 توجه به جمع شون ازجام یافسون خواست دوباره کاسه مو پرکنه مانعش شدم وب
  .بلند شدم تا به اتاقم برم

  
  :له گفت بالفاصمامان

  
  "ی بری وبخوایباز نزنه به سرت شال وکاله کن" ـ
  

  . رو لبم نشستی تلخپوزخند
  
  "اصال کجا رو دارم که برم؟. رمی نمیینترس جا" ـ
  

 پاش دوخته و تو فکر ری حرفا نگام به فربد بود که چشم به فرش زنی گفتن اموقع
 نی در مورد معیدید" گه ی وحتما با خودش مهی دونستم االن تودلش عروسیم.بود

 یکی یکی ی که زدم و تو همه شو انکار کردیی اون حرفایدید...حق با من بود؟
  "؟ی چقدر احمق بودیدید...بهت ثابت شد؟

  
 مثال دلسوز گرفتم وبه ی پسرعمونی تو هم رفت و چشم از ایری گجهی نتنی با ااخمام

 تشکرکنه یماز از ی به زبونم ازش بخوام بابت آش نذرومدین.سمت اتاقم رفتم
 ی دونیم. هنوزم که هنوزه از دستم دلخورهیماز. گفتمی نمیزی بهتر بود چدیوشا

 بابت مرگش یاون حت.نی معطربخا.ستی حدسش چندان مشکل ن؟آرهیبه خاطر ک
 مادربزرگ که مدتهاست فراموش نیاز ا. گرفتهیلیدلم ازش خ. نگفتتیبهم تسل

  . به اسم افسانه دارهیکرده نوه ا
  

 هرطور دی بانکهیا.دی خط ونشون برامون کشی اون روز بابا تماس گرفت وکلیفردا
 مستلزم اون بود نی روشن کنم وای کمالی حق وحقوقم رو با خونواده فیشده تکل

 مو بذارم اجرا هی خواست مهریاون ازم م. شرکت کنمنیکه تو مراسم چهلم مع
 چارهیب.رمیوباره پس بگ دبود به نام من نی معی هایی که از اموال ودارایوهرچ
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 مال من نی از ثروت معالی رهی ی دونست حتی اگه میعنی. خوش بودیادیدلش ز
   داشت؟ی باز منو تو خونه اش نگه مدمی مو بخشهی مهری و نادونتی واز سر خرستین

  
 صبح تماس گرفته نیافش. شروع شدمی چهلم عصر پنج شنبه راس ساعت سه ونمراسم

 حال نی با انکهیا. دست خودم نبودنیسم شرکت نکنم اما ا مرانیو گفته بود تو ا
 دلم بود نه ی وبخوام تومراسمش باشم خواسته نجای اامی داغون بی هیخراب و روح

 زدم و تنها رونی خبر از خونه بی محض بود که بیوونگی دیی جوراهیتازه .عقلم
 ی میرد زشت زدن،اگه برخوی می حرفنی معی دوستاایاگه اقوامشون . اومدمنجایا

  ؟ی ذاشتن چی پا مری بودم رو زنی زن معی زمانهی نکهیکردن،اگه حرمت ا
  

 چند مدت نی دونستم باز مث ایم. خونه روش افتادی زنگ خورد وشماره میگوش
  . خواب عصر مامان رو خراب کردمریاخ
  
  ؟یی الو افسانه کجاـ
  
  . خونسرد جواب دادمیلیخ
  
  . رم توی در مسجد،دارم می جلوـ
  
  ؟ی شدوونهی دـ
  

 دی شد وبا تردی لحظه خودمم ته دلم خالهی وحشت زده به زبون آورد که نوی اچنان
 بودن، زل زدم وپاهام ستادهی اهمانانی در واسه استقبال از می که جلویبه جمع

  . نکرد قدم از قدم بردارمیاری
  
  ". ندارنیاونا باهام کار" ـ
  

  .دی با بغض نالمامان
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 بزنن وحالت بهم بخوره من چه ی حرفهیاگه .یانه،تو بارداراحمق نباش افس" ـ
  "زم؟ی به سرم بریخاک

  
 ستی مهم ننیا. مردمی شد من می متیزیتواگه چ. با ترس به سمت شکمم رفتدستم
 به هرکس تونمیم. اون احساس مادرانه هنوز کامال تو وجودم شکل نگرفتهدیکه شا
 ی قصه شهی اون روز واسه همی حس کنم نباشی قسم بخورم اگه روزیزیوهرچ

  . شهیافسانه هم تموم م
  
  "؟ییگوشت با منه؟هنوز اونجا" -
  

 بزرگ که چشماشو ی دودنکی ومرتب با اون عدهی به نگاه محسنِ اتوکشنگام
 یمی دوست صمیعل.دیپوشونده بود،برخورد کرد وچهره اش کامال به طرفم چرخ

اما فقط اون بود که منو .ن بودستادهی از پسرخاله هاش کنارش ایکی ونیمع
  . شدهری دگهی شدن دی مخفیمطمئن بودم برا.دید
  
  ". کننی نمتمینگران نباش اونا اذ. قطع کنمدیبا.دیمامان،محسن منود" ـ
  

 و اومد دی به طرفم چرخی اهی مکث چند ثانهی به اون دوتا گفت وبا یزی چمحسن
  :همون موقع مامان گفت.سمتم

  
 حماقت به خرج ومدهیفقط تورو خدا تا اون ن. دنبالتادی بنیزنگ زدم به افش" ـ

  ".نده
  

اونا . به سمت محسن برداشتمی قطع کردم و دوسه قدمی خداحافظی رو بیگوش
 نی ادنی از هم پاشی دونستن مقصر اصلیهرچقدرم که از دستم دلخور بودن باز م

  . بوده نه من که همه جوره بابت اشتباهاتش تاوان دادمنی معیزندگ
  

 واز پا ارمی خدا به من داده بود که تونستم تاب بی گم عجب صبری با خودم میگاه
 ی حرفا جونش به لب منی زود تر از ایلی بود خی اگهیهرکس د.امیدر ن
 حکم هم ی رحمی کنن وبا بی که خارج از گود نشستن وقضاوت مییاونا.دیرس
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 به من ی چ دوننی مچی من خبر دارن؟هی چارهی از دل بچی هکننیصادر م
 دمی زنه وشنی منهی وچند ساله شو به سنی که سنگ رفاقت چندی علنیگذشته؟هم

 چطور از قی رفنی دونه ایم" اهل نبودهنیزن مع" واونجا نشسته وگفته نجایا
 من پر ی نهی سنی که ای ظاهرا برادرانه در اومده؟وای دوستنیخجالت خودش وا

  . خوادی مرد مدنشیشن که به زبون آوردنش تحمل وفیاز حرفه و ح
  
  "!؟ی کنی مکاری چنجایافسانه ا" ـ
  

  . تو چشمام حلقه زداشک
  
  " باشم؟نجایحق ندارم ا.نمی اومدم؟من هنوزم زن معی مدینبا" ـ
  

  .دی مجعد روشنش کشی به موهای دستکالفه
  
 حالشون ننی بیاونا تورو م.ی توکه خبر مامان وبابا روداریول.هی حرفا چنینه ا" ـ

  "... خودشنیمع.دمی وقت تورو مقصر ندچی من هی دونیخودتم م.شه یبد م
  

  : من گفتمنباری سکوت وای اهیچند ثان. انداختنیی حرفشو خورد وسرشو پایباق
  
  ". اومدی اون حرفا درست از آب در می اومدم که همه یاگه نم" ـ
  
  . تاسف سرتکان دادبا
  
  " به نظرت اون حرفا مهمه؟"ـ
  

  .دی ربط پرسی بیلی خ ندادم و اونیجواب
  
  "... هات؟گونهی الغر شدنقدریچرا ا" ـ
  

  .دمی عقب کشاری اختی به طرف صورتم دراز کرد ومن بدستشو
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  ".حالم خوبه" ـ
  

  . به شکمم انداختی نگاهمعذب
  
 خوشحال شد دنشی بابا اونموقع چقدر از شنی دونیدرمورد بچه خودت که م" ـ

دکتر .اوضاع قلبش داغونه. زدنی معایز تو  ای شه جلوش حرفیاما اآلن اصال نم
 مورد صحبت نیهنوز نتونستم باهاش در ا.ستی اصال براش خوب نجانی هگهیم

  "؟ی بابات بودی چند مدت خونه نیا....کنم
  

 گذشت ی که از کنارمون میهرک. به دور وبرم انداختمی دادم ونگاه مرددسرتکان
وبعد بهت زده با محسن سالم  شد ی مرهی بهمون خی لحظه باکنجکاوهیواسه 

 گرفت وبه سمت مسجد ی نگاهشو ازم مینی با بدبتی کرد و درنهای میواحوالپرس
  . رفتیم
  
  "کجا رو داشتم جز اونجا برم؟" ـ
  
 بشه دیشا.رمی گیمن خودم باهات تماس م. نروییخوبه همونجا بمون و جا" ـ

  ". کردیکار
  

  .دمی پرسینی کردم وبا بدبزیچشمامور
  
  "؟ی کمکم کنی خوایا مچر" ـ
  

  :وبه جاش گفت.  سوالم ندادنی به ایجواب
  
  "؟ی تومراسم باشی خوایهنوزم م" ـ
  
  ". محکوم کننیزیاونا حق ندارن منو بابت چ" ـ
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  ".یری حرفا وطعنه هاشون رو بگی جلویتونیتونم" ـ
  
  ". بزننی کنن حرفی نگن اونام جرات نمیزیمامانت و مژده چ" ـ
  
  "... گن امای نمیزی چنایمامان ا" ـ
  

  . مالحظه قطع کردمی بحرفشو
  
  ". رم تویپس من م" ـ
  

به محض ورودم اکثر نگاهها به طرفم . اظهار نظرشو بشنوم و رفتم تو مسجدنموندم
 توجه به یب. شدلی حرف زدن تبدی جمع به پچ پچ و درگوشی وآه وناله دیچرخ

 نگاه ینی فاصله هم سنگنیز هما. انداختمنیی نشستم وسرمو پای رفتم گوشه اهیبق
  . کنهی نگام می انهی دونستم داره با چه کیم. کردمیمژده روحس م

  
 تیمی صمنی بود اما ایمی وصمی خاکشهیهم.دمی ندی دختر بدنی وقت از اچیه

  . کش،آدمیبعد اون من شدم قاتل،جان. بود وبسنی انقضاش فقط تامرگ معخیتار
  
 ی مهی روز عمه مژده هم مث بقهی دونم یم.ن عروسک جوستی مهم ننای اچکدومیه

اما اون روز دعا . کردهی ناآگاهانه بدی رفتارهانیفهمه چقدر در حق مادرت با ا
 یمونی به ابراز پشگهی دمی وبگمیری سرمون رو با غرور جلوش باال بگمی بتونکنمیم

  .می نداریازی اون نیوعذرخواه
  

 گره ی زن علگانهیگام تو نگاه ن. جلوم قرار گرفت و من سر بلند کردمیشخص
براش جا باز .نهی داشت کنارم بشمی رو لبش بود وتصمیزونیلبخند محو وگر.خورد

  : لب گفتری نشست زی که میکردم واون در حال
  
  ".هی جمع کافنی واسه بستن دهن گشاد انیهم.ی اومدی کردیخوب کار" ـ
  
  . پوزخند زدماری اختیب
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 نطوری خوام اونا ایمن م.ستی برام مهم نزایچ نی که ای دونیخودت خوب م" ـ
  ". رحمانه درموردم قضاوت نکننیب

  
  .بهشون نگاه نکرد اما کامال متوجه منظورم شد. ام به حاج خانوم ومژده بوداشاره

  
 دهنم بسته ی به خاطر هستی دونی بزنم اما خودت می تونستم حرفی کاش میا" ـ

  ". کنهی بفهمه خون به پا میعل.ست
  
  .تاسف سر تکان دادم با
  
  ". زدی نمنهی رو به سقی سنگ اون نارفنهمهی کاش ایا" ـ
  

  . رو دستم گذاشت وآروم فشرددست
  
  ". شرمنده امشتیبه خدا بابت حرفاش پ.یحق دار... منزی عزیحق دار" ـ
  

  .دمی کشی پر دردآه
  
 ی وقت نفهمه با اون حرفا چقدر در حق من وخودش نامردچی هی علدوارمیام" ـ

  ".کرده
  
حرف . نگفتمیزی چگهی انداختم ودنیی سکوت کرد ومنم سرمو پای از سر ناچارگانهی

 خواستم خرجشون ی تبرعه کردن خودم نمی بود عروسک جون منتها براادیکه ز
 ارزه فقط تا ی چقدر مقای ندونن آدم دقنکهیا":  گفتی مشهی همی مازادمهی.کنم
 ارزش شم ی با اون حرفا بنکهی اه ومن ن".ه اعتبار داره که دهنشو باز نکردیزمان

 ری زنی مث معی دونستم که بخوام به خاطر آدمی نمکیفقط اونقدر خودمو کوچ.نه
  .سوال برم
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 اکبر ی علی کرد با سوزوگداز از کربال ورشادت های میی که نوحه سرایمداح
 ی حال وهواخواستی می گفت وبه نوعی از شهادت پسرش منیجوان وداغ امام حس

 ی می مجالسنی چنی وقتشهیهم. عزادار رو به اون سمت وسو مربوط کنهیخونواده 
 مداح از حضرت یوقتمخصوصا .زمی نریشد، محال بود اگه چشمام تر نشه واشک

 تونستم به ینم. گفت اما حاال دلم انگار سنگ شده بودی بابا می براشی تابی وبهیرق
  . تونستم تظاهر کنمیمن.زمی اشک برنی معی کربال برای واقعه ادی

  
 عزادار جلو رفتن وبه ی مجدد به خونواده تی تسلی براتی که تموم شد جمعمراسم

  . طرفم اومدی گفت ونه حتتی نه بهم تسلی دادن اما کسیمادر وخواهرش دلدار
  
 نیمن از ا.ستی نست،حقارتی نست،غصهی برام درد نزای چنی دلم ازی عزی دونیم

 که یی شناسنامه وحرفای بی شتری هانهی کنی دارم،از اناحق قضاوت کردن ها گله
 زنن، ی و هزار کار ناکرده رو به نامم سند مگنی تموم پشت سرم میبانامرد

  .دلخورم
  
  : گوشم گفتری زگانهی

  
  "؟یای یقراره برن سر خاک تو هم م" ـ
  

د  کرده بودن واز اونجا که تا مزارش فاصله بونجادفنی دور از ایی رو تو جانیمع
 ی که گهگداریی درد گذرانیا. کردی رفتن مرددم مکمی بودم،نیومن بدون ماش

 کردهم، ی مدای رانم امتداد پی کردم و معموال تا کشاله ی شکمم احساس مریز
  . بر علت شده بوددیمز
  
  ". کنمیفکر نم. دونمینم" ـ
  

  . کردی وخجالت زده باهام دست داد وخداحافظشرمنده
  

 حاج ی وروحی نامناسب جسمتیوضع.مت مسجد انداختم درست به اون سینگاه
 یاون زن خوب. بدتر شهنمی خواستم حالش از اینم.  جلونرفتمدم،یخانوم روکه د
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 قشنگ ازش هرگز ری تصونیدوست نداشتم ا.  نکردی احترامی وقت بهم بچیبود وه
 به جمع به طرف در ه توجی اومدم وبرونی از مسجد بنیتو نگام بشکنه؛واسه هم

  .رفتم
  
 یظاهرا به جا. سرجام مکث کردملدای وفربد و فرناز وافسون ونی افشدنی دبا

  . کرده بودنی قشون کشنای ای کمالیخونواده 
  

 اخم کرده ی حسابنیافش. وبه سمتم اومددی بود که زودتر از همه شون منودافسون
طبق  لدای. دونستم بابت گوش ندادن به حرفش ازم ناجور دلخورهیم. بودیشیوآت

 در حال رفت و آمد نگاه ی به آدمای وسرگرمحی خورد واز سر تفریمعمول داشت م
  . زدنیفرناز وفربد هم داشتن باهم حرف م. کردیم
  

  . بازومو گرفتری و زدی بهم رسافسون
  
  "؟یکنی مهی چنکارهایآخه ا.ی مردم آبجیاز نگران" ـ
  

  . خودشو به مار رسوندمحسن
  
  " ؟یای یتو با ما م.ادی ی نمستیابا چون حالش خوب نب... سر خاکمی قراره بر" ـ
  
  . بچه ها اشاره کردمبه
  
  ". خونواده ام اومدن" ـ
  
  ".ی باشه هر طور راحت" ـ
  

 به داداشم انداختم و ینگاه شرمنده ا.می رفتنی افشنی دور شد وما به سمت ماشازم
  .اون گله مند بهم چشم دوخت

  
  "؟ی که دادی بود قولنی ا" ـ
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  ". نداشتنی که اونام باهام رفتار بدیدید. اومدمی مدیبا " ـ
  

  . به کمر زد وروش رو ازم گرفتی دستکالفه
  
  ". از دست تو افسانه" ـ
  

  . جلو اومد و بغلم کردفرناز
  
  " که بهت نزدن؟ی حرف" ـ
  

  . کردم لبخند بزنمیسع
  
  " اصال باهام حرف نزدن" ـ
  

  .رد جمع کی خوشگلش رو به طرز بامزه ای هالب
  
  ". سرتی فدا" ـ
  
  "!م؟ی بر" ـ
  
  . دوختمنی وخالصه ومن با التماس چشم به افشد،مختصری فربد پرسنویا

  
  "؟ی ببریی شه منو تا جای م" ـ
  
 برمت اما ی افسانه بگو جهنم خودم دربست نوکرتم تا تهش منیبب... کجا؟نکنه" ـ

  ".اونجا نه
  

  . انداختمابونی به خینگاه
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  ". رمیم باشه پس خودم " ـ
  

  . برمنی وبه طرف ماشرمی گرفت ومجبورم کرد از فرناز وافسون فاصله بگبازومو
  
  ". خونهمی گردیبر م. حرفشم نزن" ـ
  

  .دمی خودموکنارکشیعصب
  
  " حالم بد شه؟ یخوایم. خوام برمی گم می بابا می ا" ـ
  

 تی موقعنی دونستم چطور تو ای خوب میلیخ. گل کرده بودمی رگ بدجنسباز
  . رو تو فشار بذارم که به خواسته ام برسمانمیرافاط
  

  . به فربد انداختی فوت کرد و نگاه شرمنده انفسشو
  
  " سرتق خانوم رو برسونم؟ نی تا من ای شه تو بچه ها رو برگردونی م" ـ
  

  . نگاهشو از جمع منتظر گذروند وبه من دوختفربد
  
  ".مین رسویفرنازم سر راهمون م. برمی من افسانه رو م" ـ
  

رفتن با فربد . حاضر بودم بهش تن بدمتی وضعنی بود که توایزی چنی آخرنی اخب
اما . حال نداشتمنی نطق و موعظه کردنش رو با ایحوصله . موندی شکنجه منیع

  . کنهغی خواست ازم دری رو نمی اجبارقی توفنی انیانگار افش
  
  ".هم با فربد بروافسانه جان تو . برمی رو ملدای باشه پس من افسون و " ـ
  

  : از لب باز کردم اعتراض کنم اما فربد آهسته گفتلب
  
  ". باهات حرف بزنمدی با" ـ
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 که فرناز ی وتا موقعمی بود شدی نوک مدادیای پرشهی که نشی ناچار سوار ماشبه

  . گفتمیزی زد ونه من چی شد نه اون حرف خاصادهی پهیسرمنظر
  
  "؟ی دارندهی واسه آی چه برنامه ا" ـ
  

اما انگار . زل بزنمشی جدیادی رخ زمی مقدمه اش باعث شد برگردم و تو نی بسوال
  . توذهنم نبودیزیواسه جواب دادن چ

  
 و حق وحقوقت اقدام هی ظاهرا عمو ازت خواسته واسه مهردمی شننی از افش" ـ
  ".یکن
  

  . رو لبم نشستی تلخپوزخند
  
 از امروزمم رونین خونه زدم ب که از اویموقع.ستی در کار نی حق وحقوقچی ه" ـ

  ".آس وپاس تر بودم
  
  . رو بهم دوختشی عسلی چشمادی تردبا
  
  "!؟ی بچه رو نکردنی مخارج انی وتامندهی فکر آیعنی " ـ
  
  . تمسخر زمزمه کردمبا
  
 ی برنامه ی اتفاقات بونی رو منی اگه نتونستم مرگ معخوامی عذر میلی خ" ـ

  ". کنمینی بشیم،پیزندگ
  

  . فوت کردفهنفسشوکال
  
  ".یستی ظاهرا چندانم از مرگش ناراحت ن" ـ
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 اتتی تموم حدسنکهی از من؟ ای بشنوی چی سواله نه؟ دوست داری برات جا" ـ
  "درست از آب در اومده؟

  
  ". نداشتمی منظورنیمن همچ" ـ
  
 رو تی اهمنی موضوع کمترنی زد اما واسه من ای موج می لحن حرفاش دلخورتو

  .داشت
  
 هیآب که ازسر گذشت چه .ستی نالممی خنی خواد فکر کن عیجور دلت م هر" ـ

  ". حرفم از توهی خوردم بهی حرف از غرنهمهیا.وجب چه صد وجب
  

  . پوزخند زدیعصب
  
  ". شدمبهی پس من غر" ـ
  
 برات مث فرناز نکهیا. حرفاتو از برمیهمه . تورو خدا دوباره شروع نکن فربد" ـ
 نی ای حماقتمو نداردنی وتحمل دی ام هستندهی مونم و تو نگران آیم

 نمی اشتباه کنم ای نذاری کردی سعیلی هم خنی ازدواجم با معی هیسرقض.درست
 حرفا نیگوشام از ا. موعظه هات بردارنی کنم دست از ای التماست میول. قبول

  ". چه کردممی دونم با زندگی شما میمن خودم بهتر از همه .پره
  
 ی فکر باشی بنقدری ادیچرا با.ی کنین اشتباهات روتکرار م هموی اما باز دار" ـ

 ای گرم بودعمو ی پشتت به کرون؟ی بیای از اون خونه بی پشتوانه اچیکه بدون ه
 خواد واون ی نمیکی.ی دل خوش کنی تونی به جفتشون نمی دونی توکه من؟یافش

 نداشته ی اندهیمِ اشتباه، اون بچه آی تصمنی با ادیچرا با. تونه کمکت کنهی نمیکی
  ". هستی شد حواست به همه چیباشه؟ تو که ادعات م

  
  . زود از کوره در نرمنقدری کردم آروم باشم و ایسع
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 ی وهرجور عشقت مینی دور از گود بشنکهی خوبه مگه نه؟ ایلیقضاوت کردن خ" ـ
 ادعاش شی چند وقت پنی که تا همی دلچسبه وسرکوفت زدن به کسیکشه حکم بد

  رو کر کرده بود ، لذت بخشه نه؟گوش فلک 
  

  . بهش زل زدم وبا نفرت اضافه کردمصاف
  
 نیهمه تون ا.نی با هم نداری فرقچی ها هبهی پسرعمو تو و اون غری دونی م" ـ

 که دلش رو بهشون یی هانی افسانه با همنی وفکر کردنیدی رو دی ظاهریپوسته 
 ی خواسته هاه،مهمی شوهرش چقدر مزخرف وعوضستیمهم ن.خوش کرده خوشبخته

 نی کردی مالیهمه تون خ.نهی تو دست وبالش تأمی ها ی اسباب بازنیاونه که با هم
 کدومتون درد چیه. فروشمی بهتون فخر می توهمیِ خوشبختنیدارم بابت ا

 همه تظاهر نی الی بار از خودش سوال نکرد دلهی واسه یچکیه.نیدیمنوند
 من فقط واسه دی ندیاما کس.ه و هار شدم پول به مشامم خوردی بونیفکر کرد.هیچ

 ها مشغول کرده ی اسباب بازنی خودمو با ای لعنتی تعفن اون زندگیپوشوندن بو
  ".بودم

  
  ".ی انکار کنی تونی نمگهی که دنویا.ی رو دوست داشتنی تومع" ـ
  

  . شل کردم تا بهتر نفس بکشمی کممویگره روسر. بهم دست داده بودی خفگاحساس
  
 زودتر از اون جهنم یلیکه اگه نبود خ.  سوزمی دوست داشتن دارم منیاز هم" ـ
  ".فقط نپرس چرا. زدمی مرونیب

  
  . شدرهی و پرسشگرانه بهم خدی رخش نود درجه چرخمین

  
 بی گن چه زن نجی همه می اگه سکوت کنیکنی م؟فکری حرف بزنیخواینم" ـ

 سکوتت فقط نی من ازی شوهرشو رو نکرده؟نه عزی بوده که گندهایزتمومیوهمه چ
  ". زنهی مدیی هاشون مهر تااوهیبه 
  

  . ازش پنهون نکردمپوزخندمو
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 ی نمنوی کنن؟من ای متهم کردنم برام دلسوزی بشه؟به جای که چامی به حرف ب" ـ

  ". خوامی کدومتون نمچیاز ه.خوام
  
 ی فکری بنیبا هم.ی کنی منی تلقانتی به اطرافنوی همقای بارفتارت دقیاما دار" ـ
 اون ی خالی با دستای خوای چطور میدی از خودت پرسچیه... برنامه بودنتیوب

  "؟یبچه رو بزرگ کن
  

  .دی لرزتی از شدت خشم وعصبانصدام
  
  ". دور وبر نگهدارنیهم" ـ
  
  .ارمی سر جفتمون نیی تونستم خودمو کنترل کنم تا بالی نمگهید
  
  " گفتم؟یمگه من چ. خورهی گن باال چشمت ابروئه بهش بر می تا به خانوم م" ـ
  
  ". گم نگهداری؟میدینشن" ـ
  
  . کم کرد اما نگه نداشتنی سرعت ماشاز
  
 نمی بی متی وضعنیتورو که توا. زنم به خاطر خودتهی می بابا من اگه حرفی ا" ـ

 االنت منو تیوضع.ستی خوام سرزنشت کنم اما دست خودم نینم. شمیناراحت م
 پسر هشت هی شد،فرناز رو باردار بود وتازه وهی بیاونم وقت. ندازهی مامانم مادی

  ".ساله هم داشت
  

  . تونه درکم کنهی دونستم نمی کردم ومی مدرکش
  
 کردن و تنهاش تی از زن عمو حمای پدری که عمو فوت کرد،خونواده یموقع" ـ

 که ی موقعستی نادتی.ستادی مادر پشت زن عمو اهی مث ی مازنی همیحت.نذاشتن
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 کرد ازدواج قی وزن عمو رو تشواوردی اومده بود،خم به ابرو نبراش خواستگار
  " کنن؟ی متمی حمای خونواده انیکنه؟من همچ

  
  ". مامان منم کم مشکل نداشت" ـ
  
  . تاسف سرتکان دادمبا
  
 خوام به ینم...اون با عمو خوشبخت بود اما من. نکنسهی لطفا منو با زن عمومقا" ـ

  ".الم دل بسوزونه به حی مشابه کستی وضعنیخاطر ا
  

 به دنی خوب گرفت که اخماشو تو هم کرد وتا رسنوی ام به خودش بود واون ااشاره
  . نزدی باهام حرفگهیمکان مورد نظر د

  
 حاج خانوم ی تابی فاصله بنیاز ا. جمع شده بودننی دور قبر معیادی زتیجمع

زده و  بزرگ رو به چشماش ی دودنکیمحسن باز اون ع. کردمیومژده رو حس م
البته مطمئن بودم دلش . بودومدهیحاج آقا هم که ن. بودرهی خنیمتفکر به قبر مع

 شوک تی از حد ظرفشیب چند مدت نی که امارشی منتها قلب بادی که بخواستیم
 بودم تو دهیشن. رو نداشتشتری تحمل غم ورنج بگهی بود، ددهی به خودش دجانیوه

 تونست ی هم نمشیی ثروت و دارایا همه  که بیقلب. قلبهوندی پی انتظار براستیل
  .ارهیاونو به دست ب

  
   جلو؟ی بری خوای نمـ
  
  . بودتی به جمعرهی داده وخهی تکنشی ماشبه
  
  .ی بری تونی میالبته تو اگه عجله دار... خلوت شهی بذارکمـ
  

 ری زی هوشبی با ضری نادر انسانی نمونه هی بهم نگاه کرد که انگار داره نیهمچ
 ی گذاشته،برای نمونه انی همچی بررسی وقتش رو پانکهیوا. کنهی میررسصفر رو ب

  .خودش متاسفه
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   تموم شد؟ی بگی خواستی که می مزخرفات-
  

  . کردم نخندمی باال انداختم وسعییابرو
  
  . من که باهات تعارف ندارمـ
  
  .دی خونواده مون سراغ داشتم،بهم غری که تومردای لحننی وحشتناک تربا
  
  !؟ افسانهـ
  

 کم کم پراکنده شدن به سمت قبر تی جمعی نشون ندادم و وقتی توجهبهش
 ی دوستای وباقی پراز نفرت علینه از نگاهها. کنممی خواستم خودمو قاینم.رفتم

 دی چرخی ملشی که زمزمه وار تو دهان فامیی هاراهی و نه از بدوبدمی ترسی منیمع
 به خودم زی چهی کردن ت ثابی بودم فقط وفقط برانجایمن اگه ا. داشتمییابا

 هی رو که ی موجودنی تری و دوست داشتننی به دلم نشون بدم محبوب ترنکهیا.بود
 خروار ها ری حاال زمی بعد از به لجن کشوندن زندگد،ی پرستی عاشقش بود و میزمان

 به گهیپس بهتره د. منهی عشق و عالقه ی عاقبت همه نی پوسه وایخاک داره م
  . اعتماد نکنهی مردچیدوست داشتن ه

  
 ری کردم تصوی کامال ازم فاصله گرفته بودن که کنار سنگ قبر نشستم وسعتیجمع

 انگار همزمان به یحس.رمی بگدهی قبر قرار داشت نادیقاب گرفته شدش رو که باال
 پاهام نشسته بودم تو به ی هم که رویی زد واز اونجای مشتریقلبم و به چشمام ن

  .ی کردی حضور ماعالم وی زدی بهم لگد میشت چند وقت دانیعادت ا
  
 یمی تو که نی اونم جلوارمی حرفا تودلم بود که بزنم اما شرمم اومد به زبون بیلیخ

 سنگ تونگاهم تار شد وفقط تونستم آه بکشم ی روینوشته ها.از وجودت مال اونه
  : بگمنیوتودلم به مع
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 که به پا ی جهنمشی ابد تو آت کنم تای هنوزم دوستت دارم اما از ته دلم دعا م"
  ".ی بسوزیکرد

  
 گرفتن یدستم برا. رهی مجی هوا از جام بلند شدم و احساس کردم سرم داره گیب

  . بازومو گرفتری مردونه زی دراز شد ودستی گاههیتک
  
  " حالت خوبه افسانه؟" ـ
  

 رونی محسن بیوبازومو از تو دستا.نمی چندبار باز وبسته کردم تا بتونم ببچشمامو
  .دمیکش

  
  ".خوبم" -
  
 از کنارش گذشتم وبه سمت فربد که دیی پای توجه به اون که نگران منو میب

  . بود،رفتمستادهی بخش انی ای قبرهافی با فاصله از ردیچندقدم
  
  " شد؟تیزی چ" ـ
  
  . جواب دادمی حالی ببا
  
  ". رفتجیسرم گ" ـ
  
  ". بهت دارهیظاهرا برخالف خونواده اش نظر مثبت" ـ
  

 ندادم وبه لشی دلی بی کنجکاونی به ایحی اش به محسن بود اما من توضاشاره
  .اونم دنبالم اومد. رفتمنیسمت ماش

  
  "؟ی شه منو تا بازار طالفروش ها برسونی م" ـ
  
  " شون؟ی همون بازار مرکز" ـ
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  . تونستم سرتکان بدم وسوار شمفقط

  
  "!؟ی چی اونجا برا" ـ
  
  ".با عمو رضا کار دارم" ـ
  

  . واون تکرار کردمی افتادراه
  
  "ست؟ی ندی همون دوست عمو جمشنی انمیبب!...عمو رضا؟" ـ
  
  ".خودشه" ـ
  
  "!طالفروشه؟" ـ
  

واسه خالص شدن از دست سوال . ودرشتش رو نداشتمزی ری سوال هانی ای حوصله
  : مختصر گفتمیلیش،خی بعدیها
  
 کمکم یلیرد،خ درآوی بازی کلنی دادخواست طالقم که معی هی سرقض" ـ

  ". سر بزنمهی رم که بهش فقط یاالنم م.کرد
  
  "دم؟ی نفهمنویپس چرا من ا!د؟ی به دادگاه هم کشنی کار تو ومعیعنی " ـ
  
 کردم با ی بهم دست داد سعی قابل کنترلری اون روزها حالت انزجار غیادآوری از

  .جواب دادن بهش اون خاطرات بد رو از ذهنم دور کنم
  
  ".ی اردوبودی بود و تو توگی لنی بیلیعطاون موقع ت" ـ
  

 تو کی کوچی استخر شناهی شغل نیوجدا از ا. فوتبال بودمی بدنساز تی مربفربد
  . داشتیانزل
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 نی کردم توایمنم سع. تو فکر فرو رفتقای وعمدی نپرسیزی چگهی دخوشبختانه

 دیبا فکر کنم که حاال نی تاسف بارم به ای غرق شدن تو گذشته یاوضاع به جا
 ی پدری برنامه برگشتنم به خونه ی بنطوری گفت ایفربد راست م. کنمکاریچ

 نیاما اونقدر از بودن کنار مع. کردمی واسه تو می فکردیحماقت بود و من با
 پر کردم وبا می ضروری ساک از لباس هاهی فرصت فقط نیمنزجر بودم که تو اول

 ی تونستم برای که مییزایتنها چ یعنی میی و مدارک شناسامهی بیبرداشتن دفترچه 
 و آوار شدن تموم نیبعدشم خبر مرگ مع. اومدمرونیخودم بدونم،از اون خونه ب

  . اتفاقات بد رو سرمنیا
  
  
 ی های از ورودیکی یدرست روبرو. بودکی پرترافشهی مثل همیعتی شرابونیخ

ردم وبعد  اصرار کرد منتظرم بمونه،قبول نکی شدم واون هرچادهی پنیبازار از ماش
  . کرده بود،ازش جدا شدمی منو همراهنکهیتشکر بابت ا

  
 رو بر ی ستمی خم شده وداشت ننیتری عمو که تو ودنی محض ورود به بازار با دبه
 هی بابام رو مث قی رفنی تریمی صمنی ایاز بچگ. داشت لبخند رو لبام نشستیم

 بابام دم،ازیون د که از ای اگه بگم محبتستیاغراق ن. دوست داشتمی واقعیعمو
  .دمیند
  

 جون دی و اقامت آخر هفته هام تو خونه اون وناهمی از بچگی قشنگخاطرات
 موهبت نداشته با هم موندن و نی وقت بچه دار نشدن اما با وجود اچیاونا ه.داشتم
 ی جون فوت کرد عاشقانه کنار هم زندگدی که ناهشی هشت،نه ماه پنیتا هم

 بهشون کمی جون دی ناهر چهار پنج سال آخر از عمنی بگم که انمیالبته ا.کردن
با . داشتچارهی که اون زن بیاونم به خاطر عود کردن اختالل وسواس.سخت گذشت

 با حسرت از سالها شهیاون هم. کنهی اهی عمو رضا گالدمی حال من هرگز ندنیا
  . زدی با همسرش حرف میزندگ

  
 شناخت با لبخند بهم ی مشیوب مغازه شدم و حامد شاگرد عمو که منو کم وارد

  . اومدجانی به هدنمیخوش آمد گفت و عمو با د
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نگو افسانه خانوم . همه جا روشن شدهوی گم چرا یم.نجاستی ای کنی به به بب" ـ

  ". آوردنفیتشر
  
  . که بهم تعارف شد،نشستمی ورو صندلدمی خجالت خندبا
  
  "حالت خوبه؟" ـ
  
  "ن؟ی عمو شما چطوریمرس" ـ
  
 ی خونواده ؟ازی کنی مکاریتو چ. مشغولمنجای که با اینی بیم.منم خوبم ی ا" ـ

  "؟ی خبر دارنیمع
  

  . مشغول شدمفمی با بند کی انداختم وبه بازنیی پاسرمو
  
  ".امروز چهلمش بود... مث قبلهزی نه همه چ"ـ
  

  . کردی همراهموی صوتی بغض آشنا تارهاهی جمله نی گفتن اموقع
  
  "؟ید تو مراسمش شرکت کر" ـ
  
  . ومن سرتکان دادمدی پرسی جدیلی سوال رو خنیا

  
  ". رفتمی مدی با" ـ
  
  " ده؟ی هنوزم تحت فشار قرارت مدیجمش" ـ
  
  ". رو بهش بگمهی مهری هی نتونستم قض" ـ
  

  . زمزمه کردمتفکرانه
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  " کرده؟تتی موضوع اذنی بابت ا" ـ
  

 حاضر نکهیابا وا بی از خط و نشون هادمی کشیخجالت م. بودزونی ازش گرنگام
 ی تگری هلو ی افشره ی قوطهیحضور حامد که . بگمیزی خرج مارو بده چستین

 رو بدم نی صحبتامون فاصله انداخت وباعث شد به خودم جرات انیبهم تعارف کرد ب
  . بابا حرف بزنمیکه از قساوت ها

  
 که ی ناگفته ای هام،درد ودل هام،خواسته هاهی صبورانه به گالشهی مثل همواون

  . ،گوش دادذاشتمی مونی با پدر درمدیبا
  

  :د،گفتی کردنم که کشدای به کار پحرف
  
 ی قدم از قدم برداری و نتونی شنی بعد که سنگ،چندماهی بری فوقش اآلن بتون" ـ
اما اگه به من بود . شغل موقت بهت بدههی حاضره ی کس؟کمتری کنی مکاریچ
 که ی دونیتو م. افسانهیخودت بخوا فقط هیکاف. آب تودلت تکون بخورهذاشتمینم

  ". کنمغیمحاله ازت در
  
  "...ی ولنی کنی کارو نمنیمطمئنم ا" ـ
  

 زی چده،همهی نشنشهی بمونم و اون مثل همی کسنی دری نشد بگم دوست ندارم زروم
  . اصرار نکردگهی وددیرو فهم

  
  ". داشتمی زحمتهی عمو براتون " ـ
  
  "ه؟ی حرفا چنی دختر ای تو رحمت" ـ
  

  . عمو رو مطرح کنمدنی دی برامی اصلی به اونجا که خواسته دمی رسخب
  
  "... امانی خری بدون فاکتور نمی دونم طالی م" ـ
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 باگت فی بود و با دو رددی سفی که از طالیفی وانگشتر ظرفمی بردم تو کدست

  . شده بود،درآوردم وبه طرفش گرفتمنی تزئزالماسیر
  
  ". ازدواجمهیحلقه " ـ
  

  . بدمحی کردم توضیبا اخم نگام کرد ومن سع عمو
  
 خودم نگهش شی پگهی خواد دیدلم نم. که برام موندههی با ارزشزی تنها چنی ا" ـ

  "نش؟ی شه ازم بخری دارم، ماجی به پولشم احتیدارم از طرف
  

  2فصل 
  

 بدنت رو بهم ی افتهی لی تشکی چرخوند و اجزای شکمم می دستگاه رو،رودکتر
  . دادینشون م

  
 کوچولوش رو یدست وپاها...نهی ازشیاورده،سایسالمه وآب ن. سربچه ستنی اـ

 داره گاین... مگه نه؟ی کنی کنه احساسشون می که اونارو خم میموقع.نگاه کن
  . مکهیانگشتش رو م

  
  : گفتی واون به شوخدمی اومد،خندی منیی که تند تند رو صورتم پایی اشکاونیم
  
  .ولوئه کدوسبز کوچهی بچه ات قد ـ
  

  . رو دوباره چرخونددستگاه
  
اآلن درست مث . کنهی نرماله و اون داره خوب رشد مزی خوشبختانه همه چـ
  . شکل گرفتهشی نوزاده و استخوون بندهی اتورینیم
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   خانوم دکتر؟هی چتشی جنسـ
  
 به یقی اومده بود باال برد و نگاه دقنیی پاشینی رو که تا نوک بمشی بدون فرنکیع

  . انداختتوریمان یصفحه 
  
   باشه؟ی چی خب تو دوست دارـ
  

 خواست پسر ی دلم ملیاوا. موضوع فکر کردمنی به ایلی چندمدت خنی اراستش
 مون ندهی سست و آنقدری مون اونهی خواستم حاال که آشینم. عروسک جونیباش

 مادرش گره بخوره وشانس داشتن یاری به بدبشی که زندگی دختر باشهیمبهمه تو 
 گفتم پسر که ی مودمباخ.ی نرمال و خوب رو مث خودم از دست بدینواده  خوهی

 بزرگ ی خودت وقتی حتدی وشایای ی مسائل کنار منی ای به مرور با همه یباش
  .ی بدریی رو تغزی همه چیشد

  
من حق نداشتم . خودم و تو رو دست کم گرفته بودم ناراحت شدمنکهی بعدش از ااما

 دختر ای کرد پسر ی نمی برام فرقگهید.وال ببرم سری جفتمون رو زینجوریا
 مونی زندگی هاهی باشم وپای ومحکمیمن به هردومون قول دادم که مادر قو.یباش

  .زهی فرو نری تند بادچی درست بنا کنم که با هنباریرو ا
  
  . باشهی کنه چی نمیفرق. من عاشقشمـ
  

 ی مختصرجانی مکث که دوست داشت باهاش هی کرد وبا کمزی چشماشو ردکتر
  . شدرهی منتظرم خی کنه تو چشماجادیا

  
  . باشهی فرشته کوچولوت قراره لباساش صورتـ
  

 چشمم دوباره لنگر ی قطره اشک گوشه هی رو لبم نشست وی آرامش بخشلبخند
  .انداخت

  
   دختره؟ـ
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  .دی با خنده سرتکان داد وپرساون

  
  ؟ی قلبش رو بشنوی صدای دوست دارـ
  

 جهان گوش بدم،مشتاقانه یقی شاهکار موسنیباتریر بود به ز که انگار قراومن
 قلب کوچولوت گوش کردم واز نی وآهنگیسرتکان دادم وبه بوم بوم دوست داشتن

 رو ازم ری نظی موهبت بنی لحظات قشنگ وانیته ته دلم خدارو شکر کردم که ا
  .دهی رو بهم بخشن کردی وزندگدنی نکرده و حس خوب مادرانه نفس کشغیدر
  

 زد ومنشأش رو حضورت و ی که تو قلبم موج می ام تموم شد،باشوقنهی معایوقت
 دکتر کمک کرد اری دونستم ،ازجام بلند شدم ودستی که به تو داشتم میمهرو عالقه ا
  .نیی پاامیاز رو تخت ب

  
 یریی بدونم احتمال تغخواستمی تولد دخترم مخی خانوم دکتر درمورد تاردی ببخشـ

  ست؟یکه توش ن
  

 ینه همون هفته :  تو دستش انداخت و درهمون حال گفتی به برگه ی نگاهدکتر
 هشتم ای ره واحتماال هفتم ی مشی پی خوای اونطور که مزیانشاهللا همه چ.اول بهمنه

  .یری دختر خوشگلت رو تو بغل بگی تونیبهمن م
  

  . زدم وباهاش هم قدم شدمی گرملبخند
  
  . نگرانمیلی زنه خی رانم میکشاله  که گفتم به یی درمورد اون دردهاـ
  

  . کارش نشستزی و خودش هم پشت منمی بشی صندلهی تعارف کرد رو بهم
  
 که یالبته اگه تو حالت.هی عضالت رحمیدگی ومربوط به کشهیعی درد طبنی ا-

  .ری تر شد،حتما باهام تماس بگدی کرد وشددای هم ادامه پیدرحال استراحت
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 تونستم براش ی که نمی غمهیال بودم اما بعدش با  خوشحیلی اون لحظه خراستش
دل . نکنمهی کردم گری کنم از مطب خارج شدم وسعدای پی قانع کننده الیدل

 نی تو شادترنکهی شدم واز ارهی از کنارم خالی خی بیشکسته به عبور آدم ها
  . غصه خوردمیلی تنها بودم،خمیلحظات زندگ

  
 به همسر پا به ماهش یطور صبورانه و حام اونشی ساعت پمی که نی مرددنی ددیشا

کمک کرد تا بعد من وارد اتاق خانوم دکتر شه،ناراحتم کرده بود وباعث شد تموم 
 ی برایی ناگهی ددمی به خونه رسی گز کنم و وقتادهی رو پی مطهرابونیطول خ
  . مامان وافسون نداشته باشمی تو شادیهمراه

  
 خواستن منو از پا ی که مییموم غم ها فکر کردن به تی تواتاقم وبه جارفتم
 درد همراه بود لبخند زدم ی که با کمکممی تو شتی چرخش ناگهانارن،بهیدرب

 رونی بفمی بودم،از کدهی رو که قبل رفتن به مطب دکتر خریابی کاریوروزنامه 
  . زل زدمی استخدامیترهای وبه تدمیکش

  
 نی شه اما تو ادای زود پیلیام خ که حقوق بود کار برسانسمی نبودم با مدرک لمطمئن

 ی وقت و حقوق متوسط بسنده ممهی کار نهی به دی بای جسمتی وضعنی وبا اطیشرا
 تر نیی پادی متاسفانه بای شهر باشنی ساکن ای توقع کم رو هم وقتنیالبته هم.کردم

  . ضامن معتبر و نه تجربه،نهیر داهی که نه سرمایاونم زمان.یاریب
  

 درخواست ها می عظلی جز سیو وقت.  ورو کردمرینامه رو ز روزی برگ هاتموم
 ی وآشپز ومدرس با تجربه برای خدماتیروی تمام وقت ونیاب،منشی بازاریبرا

 اجیمن به کار احت. نکردم،غم عالم رودلم نشستدای پی اگهی دزی چهیدروس پا
 فروش  مونده ازی باقول روزا بود که پنیهم. کنهنمونی که بتونه تأمیکار.داشتم

  .می شدی رفتن به دکتر هم دچار مشکل میحلقه تموم شه و اونوقت برا
  
 فروش کتاب تو سطح شهر ابی ناچار دور چندتا کادر که مربوط به استخدام بازاربه

 ی ای با اکراه شرکت خدماتتی ودرنهای وقت تو شرکت مهندسمهی نی منشهیبود و
  .دمی گرفت،خط کشی میکه پرستارونظافت چ
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  . در آورد توی به در اتاقم خورد و افسون سرشو از الی کوتاهی ضربه
  
   ؟امی تونم بی م-
  

 ی روزنامه روی پراکنده ی دادم و اون به محض ورود،نگاهش به برگه هاسرتکان
  . خوردنیزم
  
  !؟ی گردی دنبال کار مـ
  
  . گفته بودم که دنبالشمـ
  

  . که دستش بود رو باال آوردی مجله امردد
  
  ... رو نشونت بدم امایزی چمخواستی مـ
  

پاهامودراز کردم ومشتاق . دادم هی رو جمع کردم وبه کمد لباس هام تکروزنامه
  . شدمرهیبهش خ

  
  .ی بخونی بخوادی مقاله ست گفتم شاهی ی بارداری مجله درمورد مراقبت هانی تواـ
  
 شلی داد ودلی نمی دلسوزیرنگ وبو. توجهات خاص خواهرانه رو دوست داشتمنیا

 لهی شیافسون ب.می بودیمی اما با هم صممی داشتینه سال اختالف سن.فقط عالقه بود
 وزمان رو با نی به سن اآلنش که بودم زمادمهی. بود وشر وشور منو نداشتلهیپ

 آوردم البته ی بودم وزود جوش می عصبکمی.ختمی ری هام بهم می ونافرمانطنتیش
 ازم بزرگتر بود ی که همش سه سالنین وافش نبودم و قهرم با مامای انهی بگم کنمیا
  .دی کشی دوساعت طول نمیکی از شتریب

  
 دعوا ی وقت باهاش حتچی هادی ی نمادمی خواهر کوچولو بودم ونی عاشق ادرعوض

  .ی قهر وبعدشم آشتهیکرده باشم چه برسه 
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  . کنارم اشاره کردمی خالی رولبم جون گرفت وبه فضالبخند
  
  ".نی بشنجای اای ب" ـ
  

 ی به مجله انداختم وچند صفحه ایینگاه گذرا. رو به دستم داد وکنارم نشستمجله
  .رو ورق زدم

  
  "؟ی چه خبر؟با بابا در مورد کالس کنکورت حرف زد" ـ
  

  . کردی می با انگشتاش بازفی بهش بود داشت بالتکلحواسم
  
  ". هنوز نه" ـ
  
ن گرفت بهش چشم دوختم و  منتظرم جوی اما توچشماومدی چرا که به زبونم نهی با

  . انداختنییاون سرشو پا
  
  ". گه پول ندارمی م" ـ
  
  "!؟یدی پرسنوی ازش ا" ـ
  
  ". نداشتهی وقت واسه ما پولچیاون ه. گهینومی مطمئنم همی نه ول" ـ
  

 روز فوران هی که تو خودم یخشم. کردمی رو حس می خشم مهارشده اتوصداش
 که کردمی ته دلم خدا رو شکر میگاه. ود داغون اآلنم بی اش زندگجهیکرد ونت

  . عاقل ترهیلی هفده ساله خیافسون نسبت به اون افسانه 
  
  ".ستی که نیشوخ. توئه دختر جونی ندهی آنی اما ا" ـ
  

  . به خنده افتادکی کوچی تنش عصبنی اوسط
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 ابروت هی.ی شدی مازنیع.ینی ببافهی قنی خودت رو با ای تونی که نمفی ح" ـ
  ".گفتنت» دختر جون « مخصوصا با اون .ی زنیاال ومث اون حرف م بیروداد

  
 زود ازم نقدری کاش ایا. دلم پر از غم شدی مازی دوست داشتنی چهره یادآوری با
آخ که . گردوندی رو بدونه ازم رو بر نمی اون کوتاهلی دلنکهی وبدون ادی رنجینم
 دهی چروکی دستادنیوس تنش و بنی عطر دلنشی روزا چقدر دلم هوانی ای دونینم

  . داشترو کردن هی گرری دل سهیو سرگذاشتن رو پاش و
  
  " من به مامان بگم باهاش حرف بزنه؟ ی خوایم.ی حرف رو عوض نکن فسقل" -
  
خب حق .انگار هنوز منو نشناخته. امبهی نگام کرد انگار نا آشنا وغری جورهی

اونا . ارزشهی بابا بشی پ دونستم حرف مامانی مدی سال بانهمهی بعد اگهید.داشت
  . کردنی هم با هم صحبت نمقهیسرجمع تو کل روز ده دق

  
 زروی و من همه چدی خودش درمورد درسم پرسیعنی. با عمو رضا حرف زدم" ـ

 زنه،قبولش یاون رو حرف عمو حرف نم.اونم قول داد سفارشمو به بابا بکنه.گفتم
  "داره مگه نه؟

  
 ی رو زخمای دوست داشت هرطور شده مرهمنکهی عمو وایتای گرفت،نه از حمادلم

 ی زمانهی رمیگ. ناخواسته گرفتی پدر فرزندنیدلم از غربت ا. بذاره نهمونیزندگ
 شون ی سرو کله مون وسط زندگنی کنه و من وافشی خواست با مامان زندگیبابا م

 دومش گرم ی سرش به زندگه بود؟بابا کی وجود افسون حکمتش چگهید. شددایپ
  . رو داشتدای آرمان وآبود و

  
 خودخواهانه قضاوت کرده نقدری انکهی لحظه از اهی.  منتظرش زل زدمی چشماتو

 ی روز بدون اون رو نمهی ی حتیوا. فکر کن افسون نبود. بودم از خودم بدم اومد
 اراده دستمودورش حلقه کردم و اونو به سمت خودم ی حس بنیبا ا. تونم تصور کنم

  .دمیکش
  
  ". کنهی مشیمنم مطمئنم عمو راض... خوشگلهنجای اای ب" ـ
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 که تو روزنامه دورش رو خط ییبه آدرس ها. اون روز رفتم دنبال کاریفردا
 که نی ونداشتن ماشی جسمتی وضعنی زدم وبا ای سر مکی به کی بودم دهیکش

 ی گز کردنم رو عذاب آور مادهی بزرگ به جفت پاهام بسته بود و پی وزنه هیانگار 
  . رفتمی منیی رشت رو باال وپای هاابونیرد، خک
  

 ی وقت ممهی نی که منشستونی بابونی خی بود حوالی شرکت مهندسهی می بعدمقصد
 طی به محی که از قبل گرفته بودم وارد شرکت شدم و نگاهیطبق تماس. خواست

 همسن بای دختر خوش چهره و تقرهی که ی منشزیبه سمت م. آروم و خلوتش انداختم
از . زد وخوش آمد گفتلبخند خوش رو ومودبانه یلی خدنمیبا د. دم بود، رفتمخو

  . دارهیی باالیبرخوردش معلوم بود روابط عموم
  
  ".نی ساعت رو وقت دادنی کار تماس گرفته بودم وشما بهم ای برا" ـ
  

  : گفتدی انداخت وبا تردزی رو می به سالنامه ی نگاهیمنش
  
  "! خانوم خوشحال؟" ـ
  

 با خودم یتی سنخچی همی روزا انگار نام خونوادگنیا. رو لبم نشستی تلخلبخند
  . بودزونی ناجور بهم آوی وصله هینداشت ومث 

  
  ". بله خودم هستم" ـ
  
  ".نی داشته باشفیچند لحظه تشر" ـ
  

  . ازش فاصله گرفتم ومنتظر موندم تا اومدنم رو اطالع بدهی قدمدوسه
  
  ". تو خانوم خوشحالنیی بفرما" ـ
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 استرس رو از قی نفس عمهی دنی کردم با کشی به در زدم وسعی کوتاهی ضربه

 نشسته بود ورو ی بزرگزی حدودا چهل ساله پشت میمرد. خودم دور کنم و وارد شم
 بود و داشت کشی باری لبای پوزخند محو گوشه هی.  خوردی چرخ مشیصندل

 و من نمی بشی صندلهی رو اشاره کرد. سالم کردم ومنتظر موندم.  کردیبراندازم م
 که قطعا ی و معرفسانسمی روکه شامل مدرک لی مختصریقبل از نشستن روزمه 

 به اون چند برگ روزمه انداخت و بعد ینگاه کوتاه.عمو رضا بود، بهش دادم
  . کردمیابیدوباره شروع به ارز

  
 ی سرهی من م،ی صحبت کنای وحقوق ومزای کارطی درمورد شرانکهی خب قبل از ا" ـ
 ی برانکهیاول ا. نی رو بدوننای کنم بد نباشه قبلش ایفکر م.  شرط دارمشیپ

  ". کنهمهی بنجای حضورتون رو ای هست که به نوعنی به تضمازیاستخدام شما ن
  

  : گفتمدی کردم وبا تردزی رچشمامو
  
  "ن؟ی بدحی شه واضح تر توضی م" ـ
  

 دشی کشی انگشت های تو دستش رو السی شو ازم گرفت وروان نورهی خنگاه
  . دستش زدری زی آروم باهاش به رزومه یچرخوند وبعد سه ضربه 

  
  ".ی تومنونیلی پنج می سفته هی " ـ
  

  . دادحی به طرفم خم شد وتوضنهی واکنش منو ببنکهی از اوقبل
  
 شرکت نی به تعهداتتون نسبت به انی مونه تا شما بتونی ما مشی البته به امانت پ" ـ

 تو همون ساعت می اما انتظار دارمی وقتمهی نی منشهیخب ما دنبال .نیدرست عمل کن
  ". به طور کامل درخدمت شرکت و اهدافش باشهیکار

  
 که ی داد با کسادی بهم نوی که داشت الاقل ای ای هر بدنی مث معی با آدمیزندگ

  .خوب بلده حساب وکتاب کنه، حسابگرانه رفتار کنم
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 دوطرفه باشه؟ دی بانی تضمنی انیکنیاونوقت فکر نم. نی خوای منیپس شما تضم" ـ

  " دارم؟ی شغلتی بدونم امندیمن ازکجا با
  
 چی به هنی درست عمل کنفتونیشمام اگه به وظا.  روند کار ماستنیخب ا" ـ

 که ی وقت مث خانوممهی نی منشهی ی که ما برایحقوق.می خوری بر نمیمشکل
 تموم وقت هم ی منشهی از م،یر نظر گرفت دنی در باهاش مالقات داشتنی از ارونیب
  ". انتظارمون باالستزش ای امکاناتنی در کنار قرار دادن چنیعنی نیا.شترهیب

  
  . و انتظارات باالشون نداشتمی خواهنی تضمنی نسبت به ای خوبحس

  
 درست بهش عمل شه شامل چه نیخوای که شما مفی وظانی شه بدونم ای م" ـ
  "ه؟ییزایچ
  

 نیراستش از ا.  رصدم کردنیی بار از باال به پاهی رو لبش نشست و ی زشتپوزخند
  . ومعذب تکان خوردماری اختینگاه حالم بد شد وب

  
 ی با انتظاراتنی هستنی مث ای شما که دنبال شغلکنمیفکرنم. زای چیلی شامل خ" ـ

  ".نی خبر باشی خوب وجود داره بی منشهی روزها از نیکه ا
  

 نی رو هم واسه همی تومنونیلی پنج می؟ مطمئنا اون سفته  ندونمیزی شد چی ممگه
حس تنفر . ی بار خواسته هاشون برری وزی مجبورت کنن بموننکهیا.  خواستنیم

 قرار داد و باعث شد صورتم با اکراه رمی تحت تاثی اگهیوانزجار زودتر از هر حس د
  .جمع شه

  
 باز داره رهیقدار حقوق بگ منی دوبرابر ای تون اگه حتی منشکنمی دارم فکر م" ـ
  ". آقاستی نیدنی خرزای چیبعض.  کنهی شرکت کار منی مفت توایلیخ
  

 وبه سمت در دمی دستش کشری رو از زمی کاری طرفش و با جسارت رزومه رفتم
  .برگشتم
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 دوره گهید.  کنهی تره هم خورد نمی روزا کسنی بود اما بابتش ای جالبیحرفا" -
  ".م شعاردادن گذشته خانوی
  

  : کردم وقبل از خروجم گفتمدروباز
  
 ی شما وشرکت تون که همه یمتاسفم برا... شعاردادنمی پانی بذارنمی پس ا" ـ

  ". جوونهی سواستفاده از دخترای عمرانی کارهایهدفش جا
  
 بندازم شی به منشینخواستم نگاه. دمی اومدم ودرو محکم بهم کوبرونی اتاقش باز

 لب از ری زی خداحافظهی انداختم وبا نییسرمو پا. نهی ببتا اون تاسف رو تو چشمام
 دونستم اگه بخوام مدام به حرفام با اون مرد فکر کنم یم. اونجا خارج شدم
 نیواسه هم. شهی نمبمی اعصاب داغون وذهن خسته نصهی جز یزیوحرص بخورم چ

  . که اونجا افتاده بود، شده موقتاً فراموش کنمی کردم هر اتفاقیسع
  

 زدم ی فالفلم گاز مچی به ساندونکهی انی در آوردم ودرحفمی رو از تو کنامهروز
خوشبختانه .  بود مرور کردمابی پخش کتاب رو که دنبال بازاری موسسه هیآدرس 

  . دادی میشتری بتی به آدم حس امننی زنانه داشت وایطی موسسه ها محنجوریا
  
.  اراده لبخند زدمیمد وب محض ورود از جنب وجوش کارکنان اونجا خوشم اوبه
 موسسه ری مدشیاونم منو پ.  کنهمیی از اونا اومد جلو ومن ازش خواستم راهنمایکی

 یلیبا تعارف زن نشستم و نگاه اون خ.  خانوم محجبه و خوش برخورد بود، بردهیکه 
 که درکنار حقوق ی شغل و پورسانتنی اطی از شرایمختصر. بهم دوخته شدقیدق

 حرف زد اما کم کم لبخند رولباش محو شد مهی و نداشتن حق بمیت گرفیثابتمون م
  .دی مقدمه پرسی بیلی کرد وخییواخم گذرا

  
  "!ن؟ی شما باردار" -
  

 نشیزبی تی ازچشمانوی زدم نتونم ای حدس مدیبا. شدی تو جواب دادن طوالنمکثم
  .پنهون کنم
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  : نگام کردوگفتیجد

  
  ". شغل رو بهتون بدمنی اتونمی من نم" ـ
  

  . داشتماجی کار احتنی سخت بود التماس کنم اما من واقعا به ابرام
  
  "چرا؟چون مجبورم موقت براتون کار کنم؟" ـ
  

  . دادسرتکان
  
 که حضورشون می دونیما هم م. کننی می همکارنجای با ما ایادی زی نه دخترا" ـ

 چیه. طتونهی شه اما مخالفتم بابت شرای عوض مپمونیمعموال زود به زود اک. هیموقت
 حمل ادهی پی پر از کتاب رو اونم پای کوله پشتهی دی بایابی بازاری برانی دونیم

 قول رو نیاما ا.  بکنمی تونم براتون کاریم داره ومن نتی مسئولهی قضنی ان؟یکن
  ".نی کنی با ما همکارنی اومدن بچه تون بتونای خدا بعد به دندی دم که به امیم
  

به .  مغازه اندامم رو برانداز کردمهی نیتری وی اومدم و جلونروی از اونجا بدیناام
 یی جوراهیراستش خودمم .  دادم نخواد باهام قرار داد ببندهیاون خانوم حق م

 اوضاع برام چاره نیاما واقعا تو ا.  برسونمیبی کار بهت آسنی بخوام با ادمی ترسیم
  . کنمدای کار پحتما دیمن با.  نمونده عروسک جونیا

  
 اونجا بود ری که مدیی آقانباریا.  مراجعه کردمی بعدی ناچار به آدرس موسسه به

 یابیدوسه روز اول بهم روش بازار.  شدمرفتهی راحت پذیلی نشد وخطمیمتوجه شرا
 ی دختر خانوم سهیرو آموزش دادن وبعد همراه سه تا از بچه ها ومسئولمون که 

 فروش کتاب ها ی اطرافش رو برای داشت رشت وشهرهانیودو،سه ساله بود و ماش
  .می پا گذاشتریز
  

 یم.  کنار بذارممانمی جمع کنم و واسه زای کار کم کم پول مختصرنی با اتونستم
 داشته نی از افشی تونم به قول فربد رو بابا حساب کنم ونه انتظار کمکیدونستم نه م
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 نیخرج عمل سزار و اون تو ارهی بای به دنیعی خواست بچه رو طبیباشم که زنش نم
  . مونده بودلدای

  
 هوامو ی گروه حسابی شد که مشغول به کار بودم وبچه های می دوماهحدود
 شهی و تالش سرسختانه ام بود که همی جسمتی به خاطر وضعدی دونم شاینم. داشتن

 دلشون به دمیشا.دنی خری دادم و اونا ازم کتاب می قرار مریمردم رو تحت تاث
 ری از شانس قشنگم مدخباما .  فروشم باال بودزانینقدرمیا سوخت که یحالم م

 اخراج همزمان شد با تولد طاها نیوا. کردرونمی واز اونجا بدیموسسه بالخره فهم
  . نشدهی قضنی متوجه ای خونواده وکسی همه ی و خوشحالنیپسر افش

  
ست وپام  موقع دی ورم بنیبا ا.  رفتمی رو نفس نفس زنان باال ممارستانی بی هاپله

  :افسون باحرص گفت. بودی شدن مختصرم کار مشکلنیو سنگ
  
  ".شیدی دی آوردنش خونه و می خب م؟یای بی حال پاشنیواقعا الزم بود باا" ـ
  
  . کردمی و پشت لبم رو گرفتم و اخم مختصریشونی پی عرق روی دستمال کاغذبا
  
 ازم انتظار لدایهمه به خصوص .  بزرگشمی عمه ی ناسالمتام؟ی شد نی مگه م" ـ

  ".دارن
  
  گ. گه انگار طرف تحفه ستی منیهمچ" ـ
  
  . تازه کنمی تا من نفسمیستادی پاگرد اتو
  
  "؟ی حرفو بزننی انی درمورد پسر افشادی ی افسون؟ دلت مهی چه حرفنی ا" ـ
  
  ".لداستی گم که،منظورم ی اونو نم" ـ
  
  ".یحاال هرچ" ـ
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 دلم اری اختی افتاد وبکشی دور ونزدی هالی چشمم به فاممی که شدلدای اتاق وارد
 ی وقت جلوچی گذشت من هی منی مدت که از مرگ معنیآخه توا. ختی ریهر

 حرفاشون رو داشتم نه دنینه طاقت شن.  نکردمی خودمو آفتابهیآشنا ودر وهمسا
  .رنی بگی منظورهی رواکنشم خواستن از هی نگاه کنجکاوشون رو که انگار مینیسنگ

  
 به خواب رفته بود تو لدایان به استقبالم اومدن و بچه رو که تو بغل  ومامنیافش

 خوشگل دوختم واشک تو ینگاه مشتاقمو به اون پسر کوچولو. آغوشم گذاشتن
 یاون ناگفته حرفا.  چشم دوختمنیسرمو بلند کردم وبابغض به افش.چشمام حلقه زد

  .به مامان داد گرفت وازمدلمو از تو چشمام خوند که بالفاصله طاها رو 
  

.  بغلم کرددن،یی پای که مارو می دور شونه ام انداخت و بدون خجالت از جمعدست
 ونور نیبه خاطر افش. نکنمهی گرگهی کردم دی داداشم و سعی نهیسرمو گذاشتم رو س

 ی درک می مننویا.  شده و اون از ته دلش شاد بوددهی تابشی که تو زندگیدیام
  . بودمکی شرهاشتلخ گذشته رو با یکردم که تموم اون روزا

  
 دمی دیآخ که چقدر بد دلم شکست وقت.  نوه اش اومددنی دی هم بالخره برابابا
 و دنشی کنار کشنی فهمه با ای می زمانهی اون یعنی. از اومدنش خوشحالهنیافش

 نی مرد انتظار چننی در حقمون کرده؟ نه ازای به ما چه ظلم بزرگی توجهیب
 ما ی وقت خواسته هاچیه. دی دشهیاون فقط خودش رو هم.  بود خنده داریصیتشخ

 به اسم عاطفه یزی اصال تو قلبش چنکهی کردم به ای شک میگاه. براش مالک نبود
  . نهای هست ی پدری
  

 ی که به همراه داشت ضربه ی وقت مالقات بود که زن عمو با دسته گلیآخرا
 اومد ینیری جعبه شهیرشم فرناز با پشت س.  به در اتاق زد و خندان وارد شدیکوتاه

  .تو ومامان به استقبالشون رفت
  
  ". مبارکدهی خانوم قدم نورسلدای جان،نی افشگمی مکیتبر. ی سالم به همگ" ـ
  

زن عمو آدم خوش مشرب و .  کنهی کرد با همه احوالپرسی وسعستادی مامان اکنار
 آرزو داشتم شهی هممی بچگ شرم آوره اما تو عالمیی جوراهی دونم یم.  بودیاجتماع
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 ی کنه و ما برای نمی بابا هرگز ازدواج مجددینجوری ادونستمیم.اون مامانم باشه
 ی که ممی شدی می دست به دامن مادری زندگنیبرآورده شدن خواسته هامون تو ا
  .تونست از حق بچه هاش دفاع کنه

  
  .دی اومد کنارم وحالمو پرسفرناز

  
  ". وسرت شلوغهی ری سرکار مدمی خانوم خانوما؟ شنیچطور" ـ
  
 رو ی اخراجم دوباره غم به دلم چنگ زد و لبخند نامطمئنی هی آوردن قضادی به با

  .لبم نشست
  
  ".مانی رم وبعدشم استراحت قبل زای می چند مدتهی آره حاال " ـ
  

  . بهش انداختیقی ونگاه دقدستموگرفت
  
  "ست؟ی سختت نی که داری ورمنی با ا" ـ
  

  . جوابش رو بدم زن عمو متوجه من شد وبه سمتم اومدنکهی از اقبل
  
 که دلش برات تنگ شده؟ واهللا نه ی زن عمودارهی ی گی تو دختر؟نمییکجا" -

  ".ی خونه امیای ی و نه هربار ما می زنی سر به ما مهیخودت 
  
  ". چند مدت رو مشغول بودمنی گفتم ایداشتم به فرناز م" ـ
  

  . نرم فشردبازومو
  
  ".اری به خودت فشارندایز" ـ
  
  ".نیمواظبم نگران نباش" ـ
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  . انداخت و اخم کردمی به لباس سرتا پا مشکینگاه
  
.  فوت کردهمهی سه و ماه نکی دختر؟ اون بنده خدا اآلن نزدیدی پوشهی چنیا" ـ
  ".اری شگون نداره درش بزای چنیا

  
  . زمزمه کردمی انداختم وبا ناراحتنیی پاسرمو

  
  ".ستین نبه خاطر او" ـ
  
  "پس به خاطر حرف مردمه؟" ـ
  

  : گفتی جدیلی تونستم چشم رو هم بذارم و اون خفقط
  
 ی ما با هم مفصل حرف می خونه می ریم.می با من وفرناز برگردایموقع رفتن ب" ـ
  ".میزن
  
  "...یاما ماز" ـ
  

  . قطع کردحرفمو
  
  ".ارتی رفته مشهد زیماز" ـ
  

  . کردمسربلند
  
  ". خبریچه ب" ـ
  
  ".ستیتو حواست به دور وبرت ن.  خبر نبودی بنمیهمچ" ـ
  
  : گفتمیدی ناامبا
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  ".نهی ببخوادی منو نمیماز. کردی هم نمیبه هرحال فرق" ـ
  

  . مداخله کردفرناز
  
همش از زن عمو حالت رو .  نگو من مطمئنم اون دلش برات تنگ شدهینجوری ا" ـ
  ". پرسهیم
  

  . بودلدایتگو با مادر  به مامان انداختم که گرم گفینگاه
  
  ".رهیاما هنوزم از دستم دلگ" ـ
  

  . عمو بالفاصله جواب دادزن
  
  ". ی مطمئن نباشنقدریبهتره ا" ـ
  

 ی کاش مازیا. گهی باشه که زن عمو مینجوری کاش همی ته دلم آرزو کردم اومن
 نیبهش ا. بخوادحی توضهی ازم به خاطر اون قضیدوباره تو چشمام نگاه کنه و حت

 مادرانه و اقتدار تو نگاش تی محبتش و حمایتشنه . داشتمازی نشهی از همشتریوزا بر
  . کردی بود و کمکمون می مدیاون با.بودم

  
 دارم و نه حاضرم به خاطر نانی اطمی دستچی اون نه به هی دونستم جز دستایم

 با کی تماس کوچهی تونستم ی راحت میلیوگرنه خ. کنمکیگرفتنش خودمو کوچ
  . شده بودغی شم که ازم دری حق وحقوقریگی و پرمیبگمحسن 

  
  "م؟ی افسانه جون بر" ـ
  
 طاها ی دوباره دنی از جمع وبوسی سوال زن عمو به خودم اومدم وبعد خداحافظبا

  .می خارج شدمارستانیاز ب
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 خاموش ی و چراغ هادهی کشی به پرده های نگاهی با ناراحتمیدی خونه که رسبه
 دو طبقه ی خونه نی عمو توای اون با خونواده ادمهی یاز وقت.  انداختمیواحد ماز

 ی مال اون وبابابزرگ بود و باال هم عمووخونواده اش زندگنییپا.  کردی میزندگ
 تابستون تو ی هامون عصرهای بچگه هم داشتن کی مشترک نقلاطی حهی.  کردنیم

به چشمم  اطی چقدر حوض وحری بخادشی. می کردی می شکلش آب تنیحوض لوز
  . شده بودنکی اونا آب رفته و کوچدنمی اومد و حاال انگار با قد کشیبزرگ م

  
  ". توافسانه جانای ب" ـ
  
 منی تونشی راحتی از مبل هایکی تعارف زن عمو وارد خونه شون شدم و رو با

 رو راه بندازه و زن عمو هم لباسشو عوض کرد ییفرناز رفت بساط چا. نشستم
  .واومد کنارم نشست

  
  "خب چه خبر؟" ـ
  

  . زدم و سرتکان دادمی محولبخند
  
  ".ستی نیخبر خاص" ـ
  
  "! باهات در ارتباطن؟نی معیخونواده " ـ
  

  . تپلم چشم دوختمی انداختم وبه دستانیی پاسرمو
  
  ". دوننینه اونا منو مقصر م" ـ
  

  . لب گفت و دستمو گرفت تو دستاشری زی اال اللهالاله
  
  ".گهغمت نباشه خدا بزر" -
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 استی دنای دونم تا دنیم. ستی نچکسی به هدمی وقته جز خدا امیلی خگهید" ـ
  ". بخشنی دونن و منونمی بابت مرگش مقصرم منی معیخونواده 

  
  . اومد کنارمون نشستفرناز

  
 رو که نی و کار اشتباه معفی ضعیتاوان اراده . ی به بخشش اونا نداریازی تون" ـ

  ".استاون خودش خو. ی بددیتونبا
  
  .ی به پهلوم زدیفی وتو لگد خفدمی آه کشاری اختیب

  
  ". کردی نمی خودکشنی کردم معی اگه من ترکش نمکننی اما اونا فکر م" ـ
  

  . به دستم آوردی عمو برافروخته فشار مختصرزن
  
  "؟ی تو که حرفاشون رو باور ندارنمیبب. مشت مزخرفههیهمش " ـ
  

 فتهی مکث باعث شد اون به تقال بنیم و هم موندرهی چند لحظه تو چشماش خواسه
  .وبه جام جواب بده

  
 که به خاطرش عذاب نونداشتیاون ارزش ا.  افسانهی باور داشته باشدینبا" ـ

  "؟ی فهمی میوجدان داشته باش
  

  ! باور داشتم مقصرم اما عذاب وجدان؟دیشا
  
 یزندگ!... م؟ پر شر وشور قبل ازدواجمیمن همون افسانه ...نی زن عمو منو بب" ـ

من . ذارهی عذاب وجدان نمی زجر وشکنجه داشته که جا برای برام اونقدرنیبا مع
 دلم که خواستم ری زد زی کنن خوشیهمه فکر م.  بد تاوان انتخابمو دادمیلیخ

 و اون نیاز مع.  من فرار کردمقتشیازش جدا شم وبرگردم تو اون قفس اما حق
 ی مزخرفی اسمش روگذاشتن خونه، از آدما کهی از اون آشغالدون،ی لعنتیزندگ

  .که دوربرم رو گرفته بودن، از خودم
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 تونست تو لحن صداش پنهون کنه زمزمه ی که نمی انداخت و با تاسفنیی پاسرشو

  .کرد
  
 کنه و تتی بخواد اذنکهی اما استی چندان سربه راه ننی بودم معدهی از فربد شن" ـ

 که انگار جز تو دمی دی جورشهی اونو هم باورش سخته منکمی راستش یشکنجه ش
  ".دی دی رو نمیکس

  
  . تو گلوم جا خوش کرد واشک تو چشمام حلقه زدی بدبغض

  
 نیا.  دوست داشتن هاش خام کردنی منو با همنکهیا.  زن عمونهی درد منم از هم" ـ

 نشست کنارم وبه ی اومد می و خون مدمی بری که دستمو اگه ناغافل مهیاون آدم
 ی افسانه جون گفتن هاش از دهن نمخت،ی ری پا به پام اشک مدنمی درد کشخاطر

 ری هاش سدنیمن از دوستت دارم شن. ت روز قهر موندن با منو نداشهیافتاد وطاقت 
   نکردغی ازم درناروی وقت اچیاون ه. بودم

  
 به نامم ی روزهی که یزی هرچی کرد، بازرنگانتی آدم جلو چشمام بهم خنی هماما

 هاش کرد وهربار اعتراض کردم ی با سوگلحاتشوی بود ازم پس گرفت، تفرکرده
 تونم ی مادی یاگه خوشم نم.  که هستنهی خونسرد تو چشمام زل زد وگفت همیلیخ

اونم . گرفتم ازش جدا شممی تصمو روز طاقتم تموم شد هیمنم بالخره . بذارم و برم
  .تا آخرش پا به پام اومد

  
 رفتار کردن و اون یو اون دادگاه خراب شده باهام مث چ تی دونی زن عمو نمیوا

 ی درگوشهی تونست ی که اگه مدی بهم توپنی همچیتا گفتم حق وحقوق قاض. دم نزد
 ازش جدا ی خوایاگه م.  حرفارو ندارهنی که ایگفت طالق توافق.  زدیهم بهم م

 و دم دمیش که کی اون سالها زجرم تمودم،یمنم بخش. ی رو ببخشزی همه چدی بایش
  ". داشتمی که از اون زندگی هاشو و حقینزدم،تموم نامرد

  
  :ومن رو به زن عمو گفتم. ارهی بیی از جاش بلند شد و رفت تا چافرناز
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 موقع فوت بابا بزرگ نتونستم خودمو برسونم و نکهی ازم دلخوره واسه ای ماز" ـ
 معرفت ی بی نوه نی پس ادی از خودش پرسچیاون چشم به راه اومدنم موند اما ه

 و دوست دخترش از رتمی غیکجا مونده بود؟ من اون شب واسه در آوردن شوهر ب
 ی رفتم و مث مرغ بسمل پر پر میم نیی رو باال وپای کالنتریبازداشتگاه، پله ها

 ی کرد که دلم می که مسئول پرونده بود چنان با تمسخر نگام میسرگرد. زدم
 ی بود تحمل میتورو خدا هر زن.  محو شمنیو زم شه و از ری پام خالریخواست ز

  ". دونستی هاش میکرد؟ اونوقت باباش منو مقصر الوات
  

  .دی تو چشماش جمع شد وصداش لرزاشک
  
  ". کردهکاریاون نامرد با تو چ. خدا لعنتش کنه" ـ
  
  
  
   خانهخانه«
  

   راراهنتی پی هاچهارخانه
  
   گردمی می"مرد" دنبالبه
  

  »یستی تو نکه
  
  
  
 شن ی باهات جمع میوقت.  کننی می بازتی آدما نقش صفر رو تو زندگیضبع
 شن، بهت ضربه ی هم باهات ضرب میوقت. یی کنن، توباز تنهای بهت اضافه نمیزیچ
  . آدما بود عروسک جوننی از همیکی هم نیمع.  کننی زنن و صفرت میم
  

 نی هستم با ا اولمی بازم سرجادمی سال از عمرم رو باهاش گذروندم وتهش دهشت
اون . ارزمی ساله هم نمجدهی هی اون افسانه ی به اندازه ی حتگهیتفاوت که د
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 زمی واشک برنمی رو ببانتشیکه خ.  کرد که به دوست داشتنش معتاد شمیباهام کار
  .و بازم مث احمقا دوستش داشته باشم

  
ن حاج  و چشم به راه اومدستادهی وروشن غروب اکی و تو تاری در کالنتریجلو( 

 دی دادم که چرا بای کردم وبه خودم فحش میتند تند به ساعتم نگاه م. آقا بودم
 ساعت قبل تماس گرفته و گفته بود بابا بزرگ رو، رو به هی یماز.  باشمنجایاآلن ا

 خواهر وبرادر یظاهرا همه حت.  راهمهبه بازش چشم مهی نیقبله خوابوندن و چشما
 ای نمونده و اون امشب ی فرصتگهی دونستم دیم.  رفته بودندنشی هم به دمیناتن

 حماقتاش کرده ری طبق معمول منودرگنی بنده اما معی مشهیفردا چشماشو واسه هم
  .بود

  
 التماس ها ی هاش حتدی هاش،زور وتهددی وعده ووعگهی شد که دی میادی زمدت

تباهاتش  مدام بابت اشنکهیخسته بودم از ا.  کردی دلگرم نمی زندگنیشم منو به ا
 مون رو برداشته ی هاش کل زندگی گند کثافت کاریبو. بدمحی واون توضنیبه ا
 ی زندگنی خواد ایچرا نم. ه کشی ازم دست نمیمونده بودم که آخه واسه چ. بود

  . تموم شهیکوفت
  

 می کردم فقط واسه غرور لعنتی رابطه تالش منی حفظ ای اگه هنوزم داشتم برامن
 ی اولم، دردم می رو بذارم وبرگردم سرخونه زیام همه چ اومد بخویدردم م.بود

 لدا،ی مشت فرصت طلب مث هی بشم طعنه خور ی تظاهر به خوشبختنهمهیاومد بعد ا
 چشمم به دست بابا وچندرغاز دن پنج سال خانوم خودم بونی اومد بعد ایدردم م

  .ذارهی باشه که کف دست مامان میپول
  
  ".سالم افسانه" ـ
  
  .دمیج آقا به طرفش برگشتم وبا بغض نال حای صدابا
  
  "!نیمع...بابا" ـ
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 لحظه ی که از شدت فشار عصبیی انداخت وبا صدای به سر در کالنتری کوتاهنگاه
  : شد، گفتی تر مفیبه لحظه ضع

  
  " بازم گرفتنش؟" ـ
  

  .نیی تند تند اومد پااشکام
  
 دختر هیت بوده و مس... فومن به رشت گرفتنشری داشته، تو مسرمجازیسرعت غ" ـ

  "...هم
  

.  رو به رخ نکشممی بدبختنی از اشتری ادامه ندم و بگهی ام باعث شد دهی هق گرهق
  . حاج آقا با خشم مشت شدیدستا

  
  ". کنمیمن حلش م... برگرد خونه،ی بموننجای استیدرست ن" ـ
  
  ". رمی نه من نم" ـ
  

  .دی تو پبهم
  
  "؟ی نگرانش" ـ
  

  .و خفه شد خوردم وهق هقم تو گلجا
  
  " باشم؟دی نبا" ـ
  
  ".ی کردی نمداشی پنجای اآلن ای اگه بود" ـ
  

  .دمی اشاره مو لرزون به طرف خودم گرفتم و با بهت پرسانگشت
  
  "!نجاست؟یاآلن ا... نی منه معریتقص...نی کنیشما فکر م... شما" ـ
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 ی مشکل از کجا آب مینی ببی خوب فکر کنینی خونه و بشی بهتره برگرد" ـ

  ".خوره
  

  . م و فوت کردمو اشکامو پس زدمنهی حبس شده تو سنفس
  
 ن،ی نداری مشکل از کجاست اما چون براش راه حلنی دونی خودتونم خوب م" ـ

  ". قبل ازدواجه حاج آقانی همون معنیا. نی گردیدنبال مقصر م
  

اون .  دارهمی تو زندگیگاهی قضاوتش بهم نشون داد چه جانی چون با ا" بابا"نگفتم
 پدر رو با همه هی وقت قرار نبود لذت داشتن چیانگار ه. فقط پدرشوهرم بود و بس

  . وجود حس کنمی
  
 که ی همونمیگفت. فتهی مزخرف از سرش بی عادت هانی که امیبراش زن گرفت" ـ

 و ی بازقی گرم شه و دور رفشی بلکه سرش به زندگمیری خواد رو بگیخودش م
  ". هاشو خط بکشهطنتیش
  

 ناحق انگشت اتهامشون رو به طرفم نطوری ادمی دی می اومد وقتی به جوش مخونم
  . دوننی منی اشتباهات معلی ومنو دلرنی گیم
  
. نیدیچی اشتباه واسه گل پسرتون پی نسخه نکهی متاسفم حاج آقا اما مث ایلیخ" ـ
 از عالم دی که اآلن بایدر ضمن اون.  داشت نه ازدواجیتی مشکل راهکار تربنیا
آدم گله مند باشه منم که پدربزرگم رو به قبله منتظرمه و اومدم شوهرمو با دوست و

  ".ارمیدخترش از بازداشتگاه در ب
  

 ازش نی از اشتری به زبون آوردم و منتظر نموندم بری شوهر رو با تمسخر وتحقلفظ
 ستادهی ای نشستم و به اون که هاج و واج جلو در کالنترنیرفتم تو ماش. حرف بخورم

 یلی همونطور اونجا موند و بعد خی اهی چند ثانهی.  داشت، چشم دوختمریو سربه ز
 دونستم واسه حاج عباس ی خوب میلیخ.  شدی سپر کرده وارد کالنترنهیمحکم وس

  . پسرش بودیاون استاد جمع وجور کردن گندها. نشد ندارهیچی هیکمال
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پوزخند . و رسوند گذشت که محسن هم خودش ری از رفتنش نمی ربعکی حدود

 پسرشم تو همون نیحاضر بودم شرط ببندم سر ا.  اراده رو لبم نشستی بیتلخ
 یاونوقت حاج عباس از من م.  اومدهرونی ازش بنی بند بوده که معیآخور

  . و خوب فکر کنم مشکل از کجاستنمیخواست بش
  

 یم.  رو صفحه اش افتادنی افشی شروع کرد به زنگ خوردن و شماره میگوش
 ری دی برایلی دلچیاما خب از اونجا که ه. دونستم به خاطر بابا بزرگ تماس گرفته

 تونستم به داداشم بگم کجام و دارم چه ینم. کردم نداشتم، بهش جواب ندادم
  . کنمی رو تحمل میحقارت

  
 بود که از اونجا ی کسنیحاج آقا اول. منتظر موندم تا بالخره آزادش کردنیساعت

 ی خونش در نمی زدی بود و مطمئن بودم کارد میروخته وعصببراف. اومدرونیب
  . و بعدش اون دختر و محسنرونی اومد بنیپشت سرش مع. اومد

  
نگام .  جلو رفتمی متوجه حضورم شن چند قدمنکهی شدم و واسه اادهی پنی ماشاز

 دور هی. دیاول از محسن که با تاسف بهم چشم دوخته بود گذشت و به اون دختر رس
 دونستم یم.  شدمرهی خنی با پوزخند به معتی کردم و درنهاشی بررسنییاال تا پااز ب

 سه نی تو انیمع.  کنه اما برام مهم نبودی نگام چقدر اونو معذب و ناراحت منیا
باهمون پوزخند .  گذشت کم جبران نکرده بودی مشترکمون میسال که از زندگ

 نگاه رو نی اینین که تاب سنگ دادم و اوریی نگاهمو به سمت حاج آقا تغریمس
   رفتنشی گفت و به طرف ماشیزی لب به محسن چرینداشت، ز

  
.  رفتمنمیمنم برگشتم و به طرف ماش. نمی کردنش رو ببی رفتن وشونه خالنموندم

 رو یی قدم هایصدا.  بابابزرگ رو چشم به راه بذارمنی از اشتری تونستم بی نمگهید
  . باشه چندان مشکل نبودتونهی می کنکهیحدس ا. دمی شنیدرست پشت سرم م

  
  ".سوتفاهم شده باور کن...می با هم حرف بزندیبا...سای افسانه وا" ـ
  

  . حرکت کنم، درجلو رو باز کرد و کنارم نشستنکهی شدم وقبل از انمی ماشسوار
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  ".ی کنی که تو فکر مستی نیباور کن اونجور... رو بگمقتی بذار حق" ـ
  
  . زمزمه کردمیفته ا خشن و گری صدابا
  
  ". تنهام بذار" ـ
  

  . به تکاپوافتاد
  
  ". نکردمیمن کار...تورو خدا بذار حرف بزنم...غلط کردم افسان" ـ
  

عادت داشتم .  اومدی خوشم نمرشی حقی رونی از اچیه.  با اکراه جمع شدصورتم
م تو  کنه و حاضر بودم قسم بخوری که از باال بهم نگاه منمی ببی جورشهیاونو هم

 ی دروغاش رو نمدی دی می شد که وقتی میاما مدت.  هستنطورمی همیحالت عاد
  .د افتای به عجز والتماس مینجوریخوام باور کنم ا

  
  :با تمسخر گفتم.  کرد و بردنشی که محسن دختره رو سوار ماشدمی بغل دی نهی آاز
  
  "! بود؟یفرار" ـ
  

  . نگاهمو دنبال کرد وبه عقب برگشتریمس
  
 یتو مهمون. مطلقه ست. اون زنه، دوست پدرامه. ی کنی اشتباه میه خدا دار ب" ـ

 نیچون موقع برگشت تنها بود وماش. باهاش بحثش شد وپدرام قالش گذاشت
  ". خواستم برسونمشیمن فقط م. نداشت، با من برگشت

  
  . شد دروغاشو باور کنمی نملی اما دلادی ی از دوستش پدرام برمنی دونستم ایم
  

  .دمی خندیعصب
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  ".ی هستی دون ژوان واقعهی نبود تو ادمی اصال دی آخ ببخش" ـ
  
  ". افسان من دوستت دارم" ـ
  

  . داد زدمدی لرزی که میی کردم و با صداحرکت
  
  ". کثافتاری اسم منو به زبونت ن" ـ
  

  .رهی کرد دستمو بگیسع
  
  ". خواستم کمکش کنمیفقط م.  نداشتمی بدتی نچی من ه" ـ
  
 خارج ی در ساعت، توجاده لومتری اونم با سرعت صد وپنجاه کلید مست وپات الب" ـ

  " خودت؟ای من ی زنی با حرفات گول می دارویک. از شهر
  
من حالم .  اگه کمکش کنمشهیگفت خوشحال م. نمی چطور نشست تو ماشدمینفهم" ـ

  ".نتونستم مخالفت کنم. خوب نبود
  

 بحث یداشتم با کس.  زدمنیرمون ماش به فی با حرص فوت کردم و ضربه انفسمو
 سر حرفش بمونه و مدام قهی دو دقی تونست به اندازه ی نمی کردم که حتیم

  .ارهی متفاوت واسه اشتباهش نهیتوج
  
  " کنم؟ی نگاه میی کسانی من به همچ،یدی خودت که دختره رو د" ـ
  
 با یتاون ح.  بهم دست دادی نشست تو گلوم و حالت خفگسی بغض قد توپ تنهی

  .دی کشی به رخ می کردنش رو علنانتی هم خهی توجنیهم
  
.  کردمنی حرف اون دختره بهت توهدنی کششی خوام اگه با پی من واقعا عذر م" ـ

 به ذهنم چیه.  دهن شوهرمو فراموش کرده بودمی و مزه قهیشرمنده به کل سل
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 یز چندگاه هر انشونی که کرور کرور دوست دختر داره و تازه بیخطور نکرد کس
  ".رهی گی ها رو نمی بار مصرف ها و دهنهی نی شه، چشمش ای می سوگلیکی

  
 بودم ی کنم اما عصبانی منی خودم توهی حرفا به همجنسانی دونستم دارم با ایم

 با اون زن که ی فرقچی هنی واسه معی زندگنی کردم تو ای خوب حس میلیوخ
 همسر نی کرد همی مزمیکه متما یزی تنها چدیشا.  بود، ندارمنشیامشب تو ماش

بامن دهن حاج آقا رو . بود هاش یبودن و گذاشتنم به عنوان سرپوش رو کثافت کار
 نسبت به یشتری تأهل سهم بی کرد و به بهونه ی بست، حاج خانوم رو دلخوش میم

 رو انشی رگ خواب اطرافی خوب وحرفه ایلیاون خ. بردیمحسن از سود شرکت م
  . کنهی مکاری داره چقایدونست دق یتو دست داشت و م

  
. رنی گی شن و دورم رو میاونا مزاحمم م.  افسانستی من نری که تقصنی ا" ـ

اونا همه . رهی گی من نمی تورو برای جایچکی و هوونتمی دی دونیخودتم خوب م
  ". کردمی خواستمشون که با تو ازدواج نمیاگه واقعا م.  هستنیشون گذر

  
 رو کنار نیماش.  کار خودشو کرد و اشک تو چشام حلقه زدی اون بغض لعنتبالخره

  . آژانس پارک کردمهی ی و جلودمیکش
  
 ی می ای شوهر بودن، زن داشتن چه معن؟ی چیعنی ازدواج ی فهمی مچی توه" ـ

.  مث مادرممیکی که نهی تا اآلن به پات نشستم واسه اینی بیده؟ منِ خر اگه م
 رو تو ی نون عشق و عاشقنی سالم بود که اجدهیتو فقط ه. بدبختم و چاره ندارم

 که پامو تو یمن روز. نیمع ستیهفت سال اختالف سن کم ن. ی من گذاشتیکاسه 
 همون احساسات آب ی تو حال وهوانکهیبا ا.  سالم بودکی وستیخونت گذاشتم ب

 مشترک احساس ی زندگنی بودم وسرم باد داشت، باز نسبت به ایاریدوغ خ
  .کردم ی متیمسئول

  
 ی که تا اونموقع کم عشق وحال وجوونی وهشت ساله بودستی مرد بهی ؟ی توچاما

 گند نی سالته از اکی وی چرا حاال که س؟یدی چرا دست نکشگهید.نکرده بود
 و زدن سه نی ماشنی ادنی خودت با خرالی به خ؟ی داری دست بر نمیوکثافت کار

 آره من ؟ی منو ببندن دهیخوا ی ممیدونگ خونه به نامم و پرکردن حساب بانک
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 از همه شتری بی رو داشته باشم ولزای چنی کمبود دارم، آرزومه انای ایبابت همه 
  ". پولفی که مرد باشه نه کیشوهر.  خوامی شوهر مهیشون 

  
  .دمی شدم ودرو محکم بهم کوبادهی پنی ماشاز
  
 تو هم بهتره .بابابزرگ حالش بده. ی مازی وبرم خونه رمی خوام آژانس بگیم" -
  ".ی ولباسات رو عوض کنیری دوش بگهی ی خونه و واسه مراسم عزداریبر
  
  ".من واقعا متاسفم" ـ
  
  ".ی کرددمی وقته که ناامیلیتوخ.  خورهی تاسف تو به درد من نم" ـ
  
 ی مازی بعد خونه قهی دقستیحدود ب. فاصله گرفتم و به طرف آژانس رفتمنی ماشاز

با . دمی رسری دشهی که مث همدمیو آمد وشد آدم ها فهماز در باز خونه . بودم
 ی جمع ته دلمو خالی هی گریصدا.  شدم و به سمت خونه رفتمادهی لرزون پییپاها
  . رفتمال گرفتم و از پله ها باواریدستمو به د. کرد

  
 قابل نفوذ ری سرد و غی چهره خینگام قبل از همه م. رو پس زدم و وارد شدمتیجمع
 بابا بزرگ نشسته ی وقرآن به دست رو صندلی سرتا پا مشکی با لباس شد کهیماز
  .بود

  
  : مقدمه گفتی رک وبیلی خدنمی دبا
  
   ".ی همونجا که بودی بهتره برگرد؟ی اومدی چی براگهی د" ـ
  

 دستم ی جلوزی رومی شده اچی کادوپی رو سرم قرار گرفت و بسته ی قرمزشال
  .گذاشته شد

  
  ".نمتی چند مدت قسمت نشد ببنیا.  شدری دببخش اگه.  ناقابله" ـ
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  .دمیدستاشو گرفتم و صورتشو بوس. رفتمزی جام بلند شدم و به اون سمت ماز
  
 روزا بدجور نیا.  شمارو دارمتی وضعنی خوشحالم تو ایلیخ.  زن عمویمرس" ـ

  ".کنمی مییاحساس تنها
  

  . نرم فشردبازومو
  
 یکنی که فکر م،ی مازیحت. یودت بخوا خهی کافم،یماکنارت.  نباشیزینگران چ" ـ

  ".رهیهنوزم از دستت دلگ
  

  . برگشتینیری و شی چاینی سهی با فرناز
  
  ".ادی ی چقدر بهت میوا" ـ
  

  . رو لبم نشستی محولبخند
  
  ". به زحمتتون نبودمیممنون راض" ـ
  
  "؟ی کادوت رو باز کنیخواینم.  قابل تورو ندارههی چه حرفنیا" ـ
  

  .وبرش داشتم دراز کردم دست
  
  ". بودی شال کافنیآخه چندتا؟ هم" ـ
  

  . گذاشتیی فنجون چاهی برام
  
 یتازه رنگ شال رو هم ماز. دهی منه و اونو مامان برات خری شال کادونیا" ـ

  ".ادی ی میلی گفت قرمز به افسانه خیم. انتخاب کرده
  

  .دمی و ذوق زده پرسدمی به شالم کشیدست
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  "!واقعا؟" ـ
  

  .تکان داد عمو سر زن
  
 مورد که اون هنوزم ازت دلخوره نی گم در ای که منهیواسه هم. زمی آره عز" ـ

 دمیاز فربد شن.  کنهی کارهی دیاون با.  خوام باهاش حرف بزنمیم. مطمئن نباش
  ".چهی پی کنه و به پر وپات می متتی اذیلی خدیجمش

  
  .دمی کشآه
  
اگه .  کردهاهیگار من ومامان رو س روزست،ی در کار نی اهی مهردهی فهمیاز وقت" ـ

 حاج آقا ی کرد که بندازتم به دست وپای بهونه جور مهی سرکار رفتنم نبود نیهم
  ". تا التماسشون کنم خرجمو بدنیکمال

  
  . غرغر کردی با ناراحتفرناز

  
 فهمم اگه یمن نم. رهی گی لجم منم،ی بی وآرمان مدای برخوردش رو با آیوقت" ـ

.  کنهی مینجوری نکرده اداتونیاز سر راه که پ. نیب شما هم هستاونا بچه هاشن خ
.  نداشتن بابا رو نخورمی غصه گهی باعث شده ددی رفتار عمو جمشنیباور کن ا

 بالرو نی تونسته همی بوده و ماون هم برادر دی گم خب بابا جاویهمش باخودم م
  ".ارهیسر ما ب

  
 یم. دیهم گره خورده بود، چرخ از اون به سمت زن عمو که ابروهاش تو نگام

 نیاز ا.  بوددهیاون عاشق زن عمو فر.  رو بکنهنکاری ادیدونستم محال بود عمو جاو
 دیچرا با.  قضاوت شه، خون بودینجوری درمورد بابام انکهیطرف هم دلم بابت ا

 به وجود ی اگهی تونستم مث هر دختر دی شد؟ چرا من نمی مینجوری ما ایزندگ
  کنم؟پدرم افتخار 

  
  . بحث رو عوض کردی فوردی فهمی عمو که خوب حالمو مزن
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 و کاموا دستش ی بافتنلی شه می می چند وقتهی ی بهت نگفتم، مازنوی ایراست" ـ

 فرناز خانومِ نکهیتا ا.  بافهی لباس منی گفت داره واسه پسر افشیم. گرفته بود
خوشگل دخترونه با  سارافون هی هاش ی بافتنی ذره فضول ما البالهیکنجکاو و 

  ". کردهدای روشن پی به رنگ صورتیژاکت
  

  .دی خندزی حرف مامانش سر شوق اومد و رنی با افرناز
  
 هاش ی همش اون دوتا رو ته سبد بافتندمیخودم د.  گهیآره مامان راست م" ـ
  ". کرد، گرفتمی داشت با لبخند لباسارو نگاه می هم مچشو وقتی دوباریکی. ذارهیم
  
  " اونارو واسه دختر من بافته؟یکنی فکر میعنی" ـ
  

 ی لگد جانانه نثار معده هی وی سوال انگار تو هم سرشوق اومدنی با اهمزمان
 معده ی خوردم فوری میهرچ.  افتضاح بودمی روزا وضع مزاجنیا. یداغونم کرد

  . ساالد بودای خام یمخصوصا اگه سبز.  افتادی کرد و گلوم به سوزش میام ترش م
  

  : گفتی به شوخازفرن
  
 عسل که دخترم باشه تو نیری شی فسقلهی گهیخب معلومه د. البد واسه من بافته" ـ
 خواد اون لباس ها رو تن طاها ی می مازیکنی داره؟ نکنه فکر می خونواده کنیا

  "ارمشون؟یمامان برم ب...کنه؟
  
 مردونه یا بشنوه، صدی جوابنکهی سوال به طرف زن عمو برگشت اما قبل از انی ابا
  . توجه همه مون رو به طرف در جلب کردی محکمی
  
 تام ی ندهی بزرگ و نمای اجازه، جلو چشم نوه ی اونم بی دستبرد به اموال ماز" ـ

  "ارش؟یاالخت
  

  . و مث دختر بچه ها خودشو تو بغل فربد انداختدی کشغی جدنشی با دفرناز
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  ".کی تبری راست؟ی اومدیداداش ک" ـ
  

 پاهاشو ری خواهرش حلقه شد و دست چپش زفی ظریر شونه ها راستش دودست
  .دی پر بلند کرد و چرخهیگرفت و اونو رو هوا مث 

  
  ".ممنون خانوم کوچولو... اآلننیهم" ـ
  

فربد به .  کردی و ابراز خوشحالدی اونو بوسی تند تند صورت اصالح نشده فرناز
 بنفش فرناز دور ی هاغی داشت خودشو از جی سعکهیطرف ما برگشت و درحال

  :نگهداره، گفت
  
  ". سالمیراست...ارهی ی در می بازی چه کولنیهمش سه روز نبودم بب" ـ
  

 کرد ازش ی بود سعدهی لب ورچکهی به شونه اش زد ودر حالی مشت آرومفرناز
من وزن .  دور شدن ندادی گذاشت اما بهش اجازه نیفربد اونو زم. رهیفاصله بگ

  .می کردکی و سالم وعلمیعمو از جامون بلند شد
  

  : با خنده گفتفرناز
  
 داداش ما شاد و سرحال نی برده و امشونی تو تی افسانه از خوش قدمینی بیم" ـ

 شه قورت ی من عسل هم نمهیوگرنه خدا نکنه ببازن اونوقت آقا رو با . برگشته
  ".داد

  
  : لب گفتری و زدی لپش رو کشفربد

  
  ".طونیش" ـ
  

 ی خود مازمی و گذاشتمی نشدریگی پگهی لباس هارو دی هی قض ومی همه نشستدوباره
  .به وقتش روکنه
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  . عمو دوباره به کادو اشاره کردزن

  
  "زم؟ی عزی بازش کنی خواینم" ـ
  

 نی سارافون رنگدنیباد. شده رو باز کردمچی کادوپی سرتکان دادم و بسته باعالقه
ا بند نازک داشت،لبام به  خورده بود و دوتنی با کش چنهی سری که درست زیکمون

  .خنده باز شد
  
  ". خوشگله زن عمو دستتون درد نکنهیلی خنیا" ـ
  
  ". چند ماه آخر خوبهنیواسه ا.  کنم قابل تورو ندارهیخواهش م" ـ
  

 انممی از محبت اطرافی روزا گاهنیدست خودم نبود ا.  تو چشمام جمع شداشک
 هامم رنگ غم ی شادیحت.  جور مرض ناعالجههی نیفکر کنم ا. رهی گیدلم م

 دکتر و شی برم پدی بایکنی تو هم فکر میعنی. داره،رنگ حسرت و افسوس داره
 درد هم نی زنم از ایهمونطور که از درد کمرم و ورم بدنم و درد معده ام حرف م

 نفس نی و داره آخرمی زندگی های بختک افتاده رو شادنهوی درد که عنیبگم؟ از ا
  .رهی گیهاشونم ازشون م

  
 نی لباس رو معنی کاش ای انصافم اگه آرزو کنم ای قدرنشناس وبیلی نظرت خبه

 کابوس شبونه بود که هی اون اتفاق ها فقط ی کاش همه ی بود؟ که ادهیبرام خر
 می ودلداردی بوسی گرفت و سرمو می کرد و منو تو بغلش می مدارمی بنیبعدش مع

من ... اماادهی زیالی از خوش خنی امدونی خواب بد بوده؟مهی فقط نی داد که ایم
  . خوام عروسک جونیشوهرمو م

  
  ". واسه شام درست کنمیزی چهی رم یم" ـ
  

  . در آوردجهی نتی بالی حرف،زن عمو از جاش بلند شد و منو از فکر وخنیباا
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

٩٢

  ". رمی کم کم مگهیمن با اجازه تون د" ـ
  

  . عمو اخم کردزن
  
  "؟ی دونی مارو قابل نم؟ی چیعنی" ـ
  
  "ه؟ی چه حرفنیا" ـ
  

  : لب گفتری زفربد
  
  ". بودنی من سنگی هیپس سا" ـ
  
 تنها پسرعمو رابطه نی من وایاز بچگ.  بدمحی کردم توضی طرفش برگشتم وسعبه

 ی قانع کننده الی دلچی تنش هنیراستش ا.  همراه بودزی قابل گرری تنش غهیمون با 
  .ادی بوجود ننمونی الزم بتیمی شد اون صمیفقط بود و باعث م. هم نداشت

  
  ".نی خوام مزاحم باشم همیمن فقط نم" ـ
  

  . به شونه ام زد و به سمت آشپزخونه رفتی عمودستزن
  
  ". خودتهی خونه نجامیا... تعارف ها رو کنار دخترنیبذار ا" ـ
  

  : گفتفرناز
  
  ".اریپاشو مانتوت رو در ب" ـ
  

 پوشوند و ی مختصر میلیزرگمو خ بود که شکم بی سارافون مشکهی در واقع مانتوم
 سرد نشده بود، معموال از ی شمال اونقدری و هوامیاز اونجا که تو ماه آبان بود

  .دمی پوشی نمیزی چرشیز
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  ".نه ممنون راحتم" ـ
  
  ".پس الاقل اون شالت رو بردار" ـ
  

 ی مسائل خونواده نجوریچون کالً تو ا.  سرم کنمیزی فربد چی نداشتم جلوعادت
 فوت کرد مامان رو برخوردم با مردها و پوششم نی معی اما از وقتمی بودیراحت

 اما امان از حرف ی من از گل و گالب پاکتری گفت تو برایم.  داشتدیجلوشون تاک
  .مردم

  
  . هم معذب باشملی فامی مردهای شد جلوی حرف مردم باعث منیوهم

  
  ". راحتمینجوری همیمرس" ـ
  

  .دی رو از سرم کشمی مشکیقرمز و روسر شال ینی با اخم دلنشفرناز
  
 ی تو جلو فربد ک؟ی راحت بودی اگهی جور دروزی راحتم؟ چطور تا دی چیعنی" ـ

  " بار دومت باشه؟نی که ایحجاب گرفت
  

  . نامرتب و کوتاهمو پشت گوشم فرستادمی و موهانیی با خجالت انداختم پاسرمو
  

  : گفتی جدیلی خفربد
  
  ".ر هرجور که دوست داره راحت باشهبذا.  نکن فرنازتشیاذ" ـ
  
  ". رفت باال منبریکی نی حاال ایوا" ـ
  
 شون تنها گذاشتم و رفتم ی تموم نشدنی جام بلند شدم و اون دوتا رو با بحث هااز

  . کردی رو آماده متزای پلیزن عمو داشت وسا. تو آشپزخونه
  
  ".زمی برات نرریم کنه رو خی متتی اذیزی چنشونی اگه بنی نگاه بنداز ببهی" ـ
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  : انداختم و گفتمیی گذرانگاه

  
  "ن؟ی خوایکمک نم...یفقط فلفل دلمه ا" ـ
  

  . شسته شده رو به طرفم گرفتی قارچ هاسبد
  
  "؟ی کنی برام خورد منارویا" -
  

  . دادم و مشغول به کار شدمسرتکان
  
  ". تم افسانهندهی نگران آیلیخ" ـ
  
  . شدمرهی مهربونش خیسکوت به چشماودر . دمی حرفش دست از کار کشنی ابا
  
  "... امایندازی خودم مروزی دادیتو منو " ـ
  

  . همراه شهی کردم لحن تلخ حرفام با شوخیسع
  
  " اسفباره مگه نه؟یلی ختمیوضع" ـ
  
 بچه نی خودت و ای از پس زندگی تونیمطمئنم م.ی هستی و محکمیتودختر قو" ـ

  ". بذارنگرونیالبته اگه د. یایبر ب
  
  "!منظورتون باباست؟" ـ
  
 دخترت حاج آقا می قنی با فوت معی فکر کردچیه... گهی دی هایلی و خدیجمش" ـ

  "ه؟یکمال
  

  . اراده اخم کردمی قارچ ها شدم و بی خورد کردن باقمشغول
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 چهار پنج تا ماده و هی هم بارم نباشه الاقل یزیچ.  من حقوق خوندم زن عموـ

 ی حقچیدرواقع ه. رنی تونن دخترمو ازم بگینا نماو.  شناسمی می قانونیتبصره 
 دونن بهتره دور دخترمم ی مرگ پسرشون ملی منو دلیوقت...نسبت بهش ندارن

  ".خط بکشن
  
 درست که پدربزرگش هنوز زنده نیا. نهی قبول اما اون بچه وارث معنای ایهمه " ـ

 ی نمدهیناد من مطمئنم حاج آقا نوه شو ی اموال پسرش با اونه ولاریست واخت
 رو به نامش کنه اونوقت یزی بخواد چهیکاف.  نگرفتن خطرناکهدهی نادنیوهم. رهیگ

  "...ی حتدی دخترت و شای رو زندگذارهیدست م
  

  . مالحظه وبا ترس قطع کردمی بحرفشو
  
 یعنی.  رو دارهشی قهرتی اونه و والمیحاج آقا فقط ق. بچه با منهنیحضانت ا" ـ

  ". نظارت کنهشی حقوقیلش و کارها تونه رو اموایتنها م
  

بحث منصرف کرد اما ذهن ی نگرانم اونو از ادامه ی صورتم و چشمای دهی پررنگ 
 دی چرخی محور منی فکرم حول ایمدام همه .  بکشهرونیمنو نتونست از اون خأل ب

  .رهی اون مرد با استفاده از قدرت نفوذش حضانت تورو از من بگی روزهیکه نکنه 
  

 ادامه ی غذاخورزی تا موقع خوردن شام و نشستنمون پشت مجهی نتی بیکرا فنیهم
 کردم ی می گشت ومن سعینگاه پرسشگر زن عمو و فرناز مدام رو صورتم م. داشت

 رو از اونها دور ی نگراننیبا لبخند زدن و خودمو مشغول خوردن نشون دادن، ا
  .نگهدارم

  
  "زم؟یبرات نوشابه بر" ـ
  

 نشسته بود برگردم و زی سمت منید به طرف اون که کنار من وا فربد باعث شسوال
  . بمونمرهی خی اهیتو چشماش چند ثان
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  ". خورمینه من آب م" ـ
  

 کردم اونم یحس م.  پر کرد و جلوم گذاشت اما نگاهشو ازم نگرفتوانموی لیفور
  . رو بدونهیختگی بهم رنی الیمث مادر و خواهرش کنجکاو هست دل

  
 کتاب هی که فرناز با می خوردی موهی و ممی دور هم نشسته بودمنیو نش از شام تبعد

  .اومد و اونو به طرفم گرفت
  
  ". رفته بود بهت بدمادمی.  مال توئهنیا" ـ
  
 کتاب در مورد پرندگان در خطر انقراض هی.  به عنوانش نگاه کردمی کنجکاوبا

 که من عاشق دونستنش  بودیتموم صفحاتش گالسه و پر از مطالب.  بودالنیاستان گ
  . از مقدمه شو خوندمیباذوق کتاب رو ورق زدم و چند خط. بودم

  
  ".هی عالنیا. دستت درد نکنه" ـ
  
 تو افتادم و برات ادی و به دمی اونجا دنویا.  کتاب بودشگاهیتودانشگاه،نما" ـ

  ".دمشیخر
  

  .دی با خنده پرسفربد
  
  "؟ی جک و جونور ها عالقه دارنیهنوزم به ا" ـ
  

 تونست حالمو ی هم نمکی کوچی شوخنی ای سر شوق اومده بودم که حتاونقدر
  .رهیبگ
  
  ".من عاشق پرنده هام...پرنده...هیجک و جونور چ" ـ
  
  .دمی برداشتم و صورت فرناز رو با عالقه بوسزیخ
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  ".ی بودادمیممنون که به . ی خوشحالم کردیلیخ" ـ
  
  ".قابل تورو نداشت" ـ
  

  : عمو خندان گفتزن
  
 هارو هم نی از همیکی فکرکنم اسم ی پرنده ها رو دوست دارنی که تو انجوریا" ـ

  ".یذاریواسه دخترت م
  
.  واسه اسمت فکر کرده بودمیلیراستش خ.  اومدمجانی به هشتری بشنهادی پنی ابا

  . خاص و پرمعنا باشهیلی خزی چهی خواستیدلم م
  
  ".هی خوبی دهی زن عمو انیآفر. ستااای هم نیفکر بد" ـ
  

  .دی خندزی رفرناز
  
  "؟ی طوط؟ی بذاری خوای میحاال چ" ـ
  

 ی سرش تو لپ تاپش بود و اخبار مربوط به فوتبال رو دنبال مکهی هم در حالفربد
  . بحثمون شدیکرد، قاط

  
 پرستو ای هما یراست.  ات مارو کشتهقهی سلنی هم شد اسم فرناز؟ ایآخه طوط" ـ

  ".هم خوبه
  
 و مطالعه قی سال تحقنهمهیا. نی کنم،نگران نباشی مدایه پ گردم بالخریم" ـ

  ".گهی به درد بخوره دیی جاهی دیدرموردشون به هرحال با
  

  . حرفام سر تکان داددیی عمو در تازن
  
  ".ی بکندای پی تونیمن مطمئنم م" ـ
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 وقت بود بلند شدم، فربد هم به ری دگهی کاره موند و چون دمهی جا ننی مون همبحث
  . کرد منو برسونهمیر خودش و زن عمو راضاصرا

  
  .دی مقدمه پرسی بیلی راه ختو
  
  ". تو فکری رفتنمی بی کنم می هربار که نگات م؟ی کم حرف شدنقدریچراا" ـ
  

  : و گفتمدمی پلکام دست کشپشت
  
  ".نیخسته ام فقط هم" ـ
  
  "؟ی اون روزم از دستم دلخوریهنوز بابت حرفا" ـ
  
  ". خوردمی شام چشبی دادی ی نمادمی ید من حت فربیکدوم حرفا؟ وا" ـ
  
  ".ی عوض شدیلی خدمتی که دی بارنیاز آخر" ـ
  

  .دمی خندنرم
  
  ".یتری آب صد لی بشکه هیآره شدم قد " ـ
  
  ". و آروم تر شدنتهی صبورنیمنظورم ا" ـ
  
  "ده؟ی ازم بعهیچ" ـ
  
  . دادلمی تحوی لبخندمچهی طرفم برگشت ونبه
  
  ".کم نه" ـ
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  .دمی کشیقیجام جا به جا شدم و نفس عم تو کمی
  
  ". دهی مریی آدم ها رو تغطیشرا" ـ
  
  " بد؟ای خوبه ریی تغنیحاال ا" ـ
  
  " افسانه قابل تحمل هست؟نیبه نظر تو ا.  بگنگرونی ددی بانویا" ـ
  
  ". قابل ترحمه تا تحملشتریب" ـ
  

  . رفت تو هماخمام
  
  "؟یباز شروع کرد" ـ
  

  .نگهداشت ی فروشوهی آبمهی کنار
  
  "ن؟یری شایترش " ـ
  
  ".ملَس" ـ
  

  . زدی محولبخند
  
  ".یستی قابل ترحم نادمینه معلومه ز" ـ
  
  . برگشتوهی آبموانی دوتا لبا
  
  ". زنهی منیری ترش وشیی جوراهی بهیآلبالو و س" ـ
  
 کهی رو برگردوند ودر حالینیس.  لب تشکر کردمری برداشتم و زینی از تو سیوانیل

  . خورد، سوار شدیرو م اش وهیآبم
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 دی بارییاگه بشه اسمش روگذاشت تغ. ادی ی معتدلت خوشم می آب و هوانیاز ا" ـ

  ". بودهی خوبزیبگم چ
  

  . ام روخوردموهی از آب میکم
  
 هی خوردن هی شبیزی چهی. ومدهی آسون به دست نادی واسه من زریی تغنیاما ا" ـ
 به چشم تو و دیشا. هیالی خ از خواب خوشدنی گوشت و پرری موقع زی بیلیس
 درد یلی سنی افسانه هم بالخره سر عقل اومده اما انی و فکر کنادی خوب بگرونید

  ". هم درد دارهیلیداره، خ
  

 رو تو شی خالوانیل.  تالشمو کردم که بغض نکنمی دوختم و همه وانی به لنگاهمو
 نی ماشکی نزدی  تو سطل زبالهقی پرتاب دقهی فشرد و اونو با یمشتش با ناراحت

 شهی مثل همشیریهدف گ.  حرکتش ناخودآگاه لبخند زدمنی ادنیبا د. پرت کرد
  .حرف نداشت

  
منتظر موند برم تو وبعد .  شدمادهی خونه که نگهداشت، ازش تشکر کردم و پیجلو

 جر و بحث یبه محض ورود صدا.  شد وارد شدمی باز ماطی که به حیاز در. رفت
  .م خوردمامان و افسون به گوش

  
  "م؟ی تحمل کندی بایتا ک. میستیمگه ما آدم ن" ـ
  

  .ظاهرا تو آشپزخونه بود.  شدی مدهی شنفی ضعیلی مامان خیصدا
  
 عمو رضا یدیخودتم که د.  رهی کنم؟ اون حرف تو گوشش نمکاری چیگیم" -

  ".باهاش حرف زد وباز قبول نکرد
  
  "ست؟ی شما مهم نی برانی ا؟ی من چی ندهیپس آ" ـ
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خب .  خودش بخونهنهی گه ندارم، بشیم.  کم باهاش حرف زدمی کنیفکر م" ـ
  ". بخوننیتو هم خودت بش.  رنیمادر همه که کالس نم

  
 واسه آرمان ای رو بده دای تونه پول دانشگاه آزاد آی نداره؟ چطور می چیعنی گـ

  " بخره؟نیماش
  
  "؟ی دونی از کجا منارویتوا" ـ
  

 زن ی وقت دوست نداشت ما نسبت به بچه هاچیه. د بوزی و تی مامان عصبیصدا
 ینجوری گفت ایم. می شکی بهشون نزدمی کنی سعای می به خرج بدیدوم بابا کنجکاو

  .نی شی متی که اذنیخودتون
  

  . اتاق افسون روشن شدچراغ
  
 که هنوزم بابت کار بابا خجالت میی فقط مانیا. اَه ولم کن مامان حوصله ندارم" ـ
 گرم رابطه یلی خلی وگرنه اونا با فاممی نداری رفت و آمدگرونیا د و بمی کشیم

  ". رسهی وبه گوش آدم مچهی پی خبرام راحت منیا. دارن
  
  ". ندارهی مسائل به تو ربطنی باز ا،یحاال هرچ" ـ
  

  .دی افسون لرزیصدا
  
 دی بایعنی ندارم؟ ندهی مگه من آستم؟ی اون نی مامان؟ مگه من بچه ی چیعنی" ـ

 حشونی مردم واسه تفری کالس کنکور رفتن رو هم به دلم بذاره؟ بچه هاهی یآرزو
  ". منت بابا رو بکشمدی و به پاش دارن اونوقت من واسه درس خوندنم بازی بریکل
  

 از پله ها باال رفتم و در هال رو باز یبه سخت.  هق معصومانه اش قلبمو فشردهق
 ی بود به سمتم برگشت و سعستادهی ای اتاقش باناراحتیمامان که حاال جلو. کردم

  .کرد جو رو عوض کنه
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  " افسانه جون؟یاومد" ـ
  
 که تلخ به یی که سرخ شده و لبایی حرف هق هق افسونم خفه شد و با چشمانی ابا

  . اومدرونیخنده باز شده بود، از اتاق ب
  
  "خوش گذشت؟" ـ
  
  "ن؟یچرا به من نگفت" ـ
  

  . بندازننییدو سکوت کنن و سرشون رو پا باعث شد هرمی تعارف و جدی بسوال
  
  " بودم؟بهی من غریعنی" ـ
  
  ". خونمیخودم م.  خوام کالس برمیاصال من نم... به خدایآبج" ـ
  
  . حال شالمواز سرم برداشتم و به سمت اتاقم رفتمیب

  
  ". منتها با ثبت نام تو کالس کنکور،ی خونیخوندن رو که م" ـ
  

 با ی شر به پا کنم و دعوا راه بندازم، قدمشهیم مثل هم خوای منکهی با تصور امامان
  .التماس به طرفم برداشت

  
  "...ی جورطتیتو شرا.  زنمی افسانه جان من خودم با پدرتون حرف منی بب"-
  

  . قطع کردمحرفشو
  
  ". ندارمینگران نباش مامان، من با اون مرد اصال کار" ـ
  

 رونی مدت جمع کرده بودم بنیکه تو ا رو ی تو اتاقم و از تو کمد مقدار پولرفتم
  .آوردم
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  "؟ی کنی مکاری چیدار" ـ
  
 جی گیهردوتاشون جلو در اتاقم با نگاه.  سوال مامان به طرفشون برگشتمبا

  . کردم لبخند بزنمیسع. دنیی پایودرمونده منو م
  
 ،یکی باهاش تو آزمون ها و ی تونی الاقل مکنمی اما فکر مستی نیادیپول ز" ـ

  ".یدرس مهم ثبت نام کندوتا 
  

  . دستمو پس زدافسون
  
  ". خوامینه من نم" -
  
  ". افسانهی جمع کردمانتی واسه زانویتو ا" ـ
  
  . طرف مامان برگشتمبه
  
  ".نی شه، نگران نباشی منی تامی اگهیپولش جور د" ـ
  
  " خواد بده؟ی میحاج آقا کمال! ؟یچه جور" ـ
  
  ".نمشی دارم فردا برم ببمیتصم" ـ
  

 گفته باشم، خواستم تو همون ی دروغنکهی رو گذاشتم کف دست مامان و بدون اپول
.  بودی حاج آقا جددنی به رفتن و دممیهرچند تصم. تصور اشتباهش بمونه

 بچه هم که شده حق و حقوقم رو نی به خاطر ادیهرچقدرم که ازم متنفر بودن باز با
  . دادنیم
  

***  
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نگهبان به محض ورودم جلو اومد . وارد شدم به ساختمون شرکت انداختم و ینگاه
 کرد و باهام تا دم آسانسور ی مودبانه سالم واحوالپرسیلیو چون منو شناخت خ

 سوم بود و به خاطر وجود اتاق کنفرانس و سالن ی طبقه استیدفتر ر. همقدم شد
  .اشت دی خلوتطی معموال محی عادیاجتماعات تو روزها

  
 ی ندهی شرکت تنها نمانیا.  اتاق داشتنگهیو طبقات د کارکنان هم تری وسانیمعاون

 ساختمون ی سنگ و نمازاتی بود که تجهالنی توگنی زمرانی ای گروه صنعتیانحصار
 گروه بود و ی داران اصلهی کردن و حاج آقا از سرمای مدی تولکی سرامیو کاش

  . داشتنیادی گفتن معادن زی که منطوریا
  
 ری استان تو رقابت با سانی مهندسنیدام کارآمدتر هم با استخری چند سال اخنیا

  . بودنشتازی پی ساختمون هم به نوعی داخلیشرکت ها واسه طراح
  

با نگاه .  منو بشناسهنمی مطمئن نبودم انی حاج آقا عوض شده بود، واسه همیمنش
  . که بهم انداخت، حدسم درست از آب در اومدی توجهیسرد و ب

  
  "ن؟ی داشتیامر" ـ
  
  ".نمی رو ببی خواستم حاج آقا کمالیم" ـ
  
  "ن؟ی داریوقت قبل" ـ
  

  . با استرس به هم فشردمدستامو
  
  ".من عروسشونم" ـ
  

  . بهم انداختیقی بلند کرد و نگاه دقعی سریلی خنباری اسرشو
  
  ". دمیاآلن بهشون اطالع م. نیخوش اومد" ـ
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 دنی واسه شننی بنیا که یمکث.  رو برداشت و اومدنم رو به حاج آقا خبر دادیگوش
 نگاه ی که باعث شد منشیطور.  نبودندی شد، چندان خوشاجادیپاسخ مثبت اون ا

  . بهم بندازهی انانهیبدب
  
  ". تونی برنی تونیم" ـ
  

 و به دمی به مانتوم کشی اراده دستی ام رو فوت کردم و بنهی حبس شده تو سنفس
  .جازه خواستم و وارد شدم ای کوتاهیبا ضربه .  بزرگ اتاقش رفتمیطرف در چوب

  
 به خاطر خم شدن شی نقره ای از موهای نشسته بود و تکه ازشی آقا پشت محاج

نگامو از چهره .  خوردی دستش بود، توهوا تاب مری که زیسرش و نوشتن تو برگه ا
 کادی وان سی پشت سرش گرفتم و به تابلو فرش نفی اشهی تماما شی شکسته و نمای

 رشی آقا عادت داشت درست زاج شده بود و حدهی کوبواری دکه سمت چپ اتاق به
 لب خدا رو صدا زدم و ازش کمک ریز. سجاده پهن کنه ونماز بخونه، دوختم

  .خواستم
  
  ".ینی بشی تونیم" ـ
  

رفتم و رو .  وسط اتاق بودی مبل هافی کرد اما اشاره اش به ردی نگام نمهنوزم
  . نشستمزی به منشی ترکینزد

  
  "؟ی داریاربا من ک" ـ
  
  "... خواستم مزاحمتون بشم امایراستش من نم" ـ
  
  .دی رحمانه پرسی سرد وبیلیخ
  
  "؟ی خوایچقدر م" -
  

  . خوردم و دست و پامو گم کردمجا



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

١٠	

  
  "!؟یچ" ـ
  

  .دی مشت ناغافل تو صورتم کوبهی بلند کرد و پوزخند شو مثل سرشو
  
  "؟یار دست از سر ما بردی شی تا راضی خوایچقدر م...پول" ـ
  

  .نیی پرتم کردن پای بلندهی کردم از احساس
  
  ".من اومدم باهاتون حرف بزنم" ـ
  
  ".ی که رفت، تو هم برام تموم شدنیمع.  ندارمیاما من با تو حرف" ـ
  

  . انداختم و دستامومشت کردمنیی پاسرمو
  
 آگاهه زی که به همه چیی ندونه اون خدای هرکی ولنی دونیهنوزم منو مقصر م" ـ
 سرم یی به من گذشته و چه بالی دونه چی منی هم بهش ارادت داریلیاتفاقا خو 

 هستم که چند یحاج آقا من همون افسانه ا. نی دونیهمونطور که شما م. اومده
 نکهیا. نی کردهی جلو پام گرنی معر و به خاطر رفتانی تو خونه ام زانو زدشیماه پ

 ی باقی ودشمننهی کنی واسه ایی اونقدر محکم بود که جالشینخواستم بمونم دل
 مری کنن آلزاالی و خرنی بگی روزا همه دوست دارن فراموشنیاما انگار ا. نذاره
  ".دارن

  
  . درست پشت سرم دوخت و زمزمه کردی کوری به نقطه نگاهشو

  
 یم. اون از پدر شدنش خوشحال بود.  شهی درست مزیفکرکردم داره همه چ" ـ

 چسبه ی مشی واقعاً به زندگگهی دنباری واارهی ی مگفت هرطور شده دلت رو بدست
. ی شی کنم راضی کارهی کرد یبهم التماس م. کشهی خالف رو خط میو دور کارا

 تموم اون اموال برگردوندن و دنبال کار دی اتاق بچه شو چی با چه عشقی دونینم
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اشت  بود اما دوستت ددیناام.  زد به عکساتی نشست وزل میهمش م. به نامت رفت
  ". آخری تا اون لحظه یحت
  

  . تار شددمی سوخت و دچشمام
  
 وجود نداره، با هم نمونی بگهی به اسم اعتماد دیزی چی دونست وقتیاون م" ـ

  ".موندنمون اشتباهه
  

  . فاصله دادزی رو از مشی گذاشت و صندلزی دو طرف مدستاشو
  
  ". اشتباه رو دادنی بد تاوان ایلیاما خ" ـ
  

  . باشمی جدونم،ی کردم برخالف صورت متاثر وگریم شدم وسع به طرفش خیکم
  
  ". خواستنویخودش ا" ـ
  

 ی که صورتش جمع شد و دست راستش بومدی حرفم چندان به مذاقش خوش نانگار
  . قلبش قرار گرفتی رواریاخت

  
  "؟ی حرفا عذابم بدنی با زدن ایاومد" ـ
  

  . پس زدماشکامو
  
  "... بچه رونی و انیمقصرم ندون خوامیمن فقط م...نه، نه اصال" ـ
  

 غرورمو دیبا.  خواستیچون گفتنش جسارت م. نی کنتی بگم حمادی نچرخزبونم
 بود بفهمه یکاف. دمی خری و ترس از دست دادنت رو به جون مذاشتمی پا مریز

  ... از تو رو ندارم اونوقتی نگهدارییتوانا
  
  ".ی با من دار که توهی حرفی همه نیا. ی خوای گفتم پول میدید" ـ
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 کردم یاز جام بلند شدم و سع.  کردمی که تو چشماش بود، عصبی و تمسخرریتحق

  .رمیجلو مشت شدن دستامو بگ
  
 نی که بدتری پولنیهم.  همه مث شمان و حالل مشکالتشون پولهنی کنیفکر م" -

 برگه هی خودش کرده نه اما ازش ری گم شما رو اسینم.  تون زدهیضربه رو به زندگ
 رو حل زی شه باهاش همه چی منی کنی و فکر منی سا ختی عبور واسه هر مشکلی

 هاشون همه شده طی و تفرافراط محبتشون، تشون،ی بچه هاتون، تربی ندهیآ. کرد
 خواد اما نه ی خواد، خونواده می خواد، محبت میدختر من توجه م. پول، پول، پول

  ". پول بدهی که بویزیبا چ
  

 اجی احتیی پول کذانیمن به ا. تونستم خودم رو کنترل کنم ی بودم و نمیعصب
 ریحاج آقا قلبشو محکم تر فشرد و ز.  خواستمشی نمیداشتم اما با خفت و خوار

 شو خبر یترس بهم خوردن حالش باعث شد به سرعت منش.  کردیفی خفیلب ناله 
  . کمکش کنن تا اونا بتوننستادمیبا حضور اون و چند تا از کارمندهاش عقب ا. کنم

  
 درد آلودش پنهون ی تونست تو چهره ی که نمی به من بود و با تنفر و خشمنگاهش

  . شددای محسن هم پی سرو کله قهیبالخره بعد از چند دق. کنه، به من زل زده بود
  
  "! چه خبره؟نجایا" ـ
  

 داد و اون بالفاصله با اورژانس حی رو توضتی هل ودستپاچه وضعدنشی با دیمنش
 سرش یی برخوردم بخواد بالنیدروغ چرا ترس برم داشت نکنه با ا. گرفتتماس 

 بهتر شد و تازه اونموقع بود که محسن ی امداد، حال حاج آقا کممی تدنیبا رس. ادیب
 کارمندها ی جلونکهی ای پدرش به سمتم اومد و برایبا اشاره . متوجه حضورم شد

 تی اتاق هدارونینو به سمت ب ماد،ی نشی پیلی فامی از بحث و اختالف هایزیچ
  .کرد

  
  ".امی ی من اآلن م؟ی مونی جا منتظرم منی چند لحظه همهیافسانه جان " ـ
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  .می در آسانسور بودیجلو
  
  ".نیی رم پایمن م" ـ
  
 وقت هی.  نهای بابا حالش بهتر شد نمی رم ببیم. امیباشه پس تو محوطه بمون تا ب" ـ

  ". باهات کار دارم،ی برینذار
  

از ساختمون که خارج .  آسانسور شدم و اون دوباره به دفتر پدرش برگشترسوا
  . نشستمیمانی سمکتی نهی سبز شرکت رفتم و رو یشدم، به سمت محوطه 

  
 ی جا سفت مهی هوی.  قرار داده بودری تورو هم تحت تاثی تابی بنی تاب بودم و ایب

کردم به زمزمه شروع . رهی شد دردم بگی باعث منی که ایدی چرخی و میشد
 ی اشکانیتا خودم آروم شم و بتونم جلو ا. یری لب تا آروم بگری ترانه زهیکردن 

  .رمیناخواسته رو بگ
  
 شه که توش نگاهها همه ی شهریکی به کوچاتی دنی عروسک جون وقتی دونیم

 دهیچی پدی حجم سفهی تو ی به طرز خنده آوراهاتی رویآشنا اما قلبا نا آشنان،وقت
 ی شه،وقتی رو ندارن به خاک سپرده مدنتی که چشم داهپوشی جمع سهی ونیوم

 که حس اونجاست... مشت کابوس بودنهی فقط اهای همون روی فهمیآخرش م
من ...  امایدی وبه آخر خط رسی ازدست دادن نداری برایزی چگهی دیکنیم
  .فقط به خاطر تو عروسک جون. رو پاهام بمونمخوامیم
  
  ". شدریببخش اگه د" ـ
  

 بود، چشم ستادهی سرم ای بلند کردم و به محسن که نفس نفس زنان باالسرمو
  . بوددهی به من دودنی رسی رو براریظاهرا تموم مس. دوختم

  
  "نم؟ی بشنجای تونم ایم" ـ
  
  . کردبشی نشستن دست تو جنی و اون در حدمی حرف خودموکنار کشیب
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 یهمه . ستیاصال حالش خوب نبابا . یگرفتی کاش قبل اومدن باهام تماس میا" ـ

 خواستم یراستش خودم م. می ها دور نگهش دارجانی هنجوری از انهیما تالشمون ا
  ". تو و اون بچهی زندگی هانهیدر مورد هز.  سراغتامی روزا بنیهم
  

 ی جمع شد و من بی بچه کامال حس کردم لب هاش با ناراحتی گفتن کلمه موقع
  .اراده جلوش موضع گرفتم

  
  ". ازت کمک خواسته باشمادی ی نمادمی" ـ
  

  . تو نگاش نشستیی نا آشنادرد
  
 ی دونم داری فهمم، می خوب میلیمن تورو خ.  حرف نزن افسانهینجوریباهام ا" ـ

  ".ی رو تو بخورنی که چوب حماقت معستی درست ننیا. ی کشی میچه عذاب
  

  .دمی خندیعصب
  
 راستش انتظار ی دونین بده اما م شد که حق رو به مدای پیکیچه خوب بالخره " ـ

  ". بوده، خنده دارهنی معی حماقت های پاهی که خودش یکمک از کس
  

  . اش رو فوت کردنهی اش زد و نفس حبس شده تو سقهی کنار شقی به موهایچنگ
  
.  راه بکشمنی رو دنبال خودم به انی هم کردم هرگز نخواستم معیمن هرغلط" -

 یی های کثافت کاریتازه قاط. ه رو تجربه کرده بود رانی زودتر ایلیاون خودش خ
  ".شده بود که من عمراً دور وبرشون بگردم

  
  : تو هم قالب کردم و طلبکارانه گفتمدستامو

  
 ی و در عوض گذاشتی گناهی بی تا نشون بدیدیخودت رو کنار کش. هیعال" ـ

  ".برادرت سقوط کنه
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 شد بتونم ی بزرگتر بود، مگه ماون از من دوسال. انصاف داشته باش افسانه" ـ

  ". رفتی اون حرف به گوشش نمش،ی شناختیمانعش شم؟ خودت که بهتر از من م
  

  . آورد و به طرفم گرفترونی رو بدی پاکت سفهی کرد و بشی جی دست تودوباره
  
 که توش هی کارت اعتبارهی نیا... گفتنش فقط باعث عذابه.  حرفا بگذرنیاز ا" ـ

 شه ی می مدتنویبابا ا.  شهزی بهش واریقراره هر ماه هم مبلغ.  پول هستیمقدار
  ".یری کرده، منتظر بود که خودت سراغش رو بگهیکه که ته

  
  . زدمپوزخند

  
  ". کنمی و التماسش رو مارمی ی کم می بالخره کنهی خواست ببیپس م" ـ
  

  . گذاشتمکتی من و خودش رو ننی رو بپاکت
  
  ". قدم شهشی پذاشتیغرورش نم" ـ
  
 ی خودم، برای خوام اونم نه برای رو متشیحما.  ندارماجیمن به پولش احت" ـ

  ".دخترم
  
  . زمزمه کردی سختبه
  
  "دختره؟" ـ
  

مجال مخالفت .  هوا دستمو گرفتی سر تکان دادم و اون دست دراز کرد و بفقط
  .نبود

  
  "؟یدوستش دار" ـ
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  "دخترمو؟" ـ
  

  . شدقی چشمام دقی نیت و تو ن براقش رو مصرانه بهم دوخی قهوه ایچشما
  
  ". رونیدختر مع" ـ
  

 نسبت به ی ارادری واکنش غهی نی بکشم ارونی کردم دستمو از تو دستاش بیسع
  . منو دوست نداشتیاون بچه . دمی دی محسن می بود که تو چشمایحس

  
  ".ولم کن" ـ
  
  ". کردی مانتی بهت خنیمع. ی هنوزم دوستش داشته باشی تونیچطور م" -
  
  .دمی خشم دستشو پس زدم و خودموکنار کشبا
  
 گذرهی که تو فکر تو می هاش و هرچی و کثافت کارنی بچه حسابش از معنیا" ـ

 رونی سرتا پا اشتباه و وی زندگنی اونم وسط ای پادمی که فهمیاز روز. جداست
 ازش دل نیمنتظرش نبودم اما محال بود که به خاطر مع. هست، دوستش داشتم

  ".بکنم
  
  . انداختنیی پارشوس
  
 من ی کرد واقعا براانتی بهم خسی که مهدیروز.  درکت کنم افسانهتونمیمن نم" ـ

 ی روزهی فکر کنم که نی خوام به ای اآلنم نمیحت.  در مورد اون تموم شدزیهمه چ
  ". بودهمیتو زندگ

  
 بودم اما از زبون دهی ندی بدزی چسیاز مهد.  نا فرجام داشتی نامزدهی محسن

 و دهی جنبی بودم ظاهرا سر و گوشش از همون اول مدهیج خانوم و مژده شنحا
 و محسن نی مثل معیی خودم اعتراف کردم حق مرداشیراستش همون موقع هم پ
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 تو ی کمدم،ی ددیکش ی رو که می و عذابی ناراحتی زنا هستن اما بعد وقتنیهم
  . کردمینیمواضعم عقب نش

  
  :م طرفش برگشتم و زمزمه وار گفتبه
  
 زن بودنم منو از تو نی همی زنم و به قول مازهی چون من ی درک کنی تونینم" ـ

 صبور شتری کنه بی باالتر بودن وادارت منیوا.  دهی پله باالتر قرار مهی یکه مرد
  ".ی و راحت تر ببخشی کنی مهربون،ی محبت به خرج بد،یباش

  
 نیمن هنوزم مع. ستمین مطمئن ادی رو زی به خودم اعتراف کردم اون مورد آخرو

  .رو دوست داشتم اما محال بود ببخشمش
  

  . بودنمونی بدی هنوز به اون پاکت سفنگاش
  
 نانی اطمنی تونم بهت ای خب من نم؟ی خوای متی پول از بابا حمای به جایگفت" ـ

 تونه و فرصتش رو ی رو از شما بکنه و اصال میتی حمانیرو بدم که بابا حاضره چن
 رو از من تی حمانی ای تونیاما به جاش م.  بدهیلیاون حالش خ.  نهایداره 
 شهیاز همون اولم هم.  کنممکت که همه جوره حاضرم کی دونیخودتم م. یبخوا

  ". من جدا بودهی برانیگفتم حساب تو از مع
  

 شد، منو ی میحرفاش در آن واحد که با عث دلگرم.  بهش انداختمی مرددنگاه
 تو اون سه ن،ی مشترکم با معیجدا از اون پنج سال زندگمن محسن رو .  ترسوندیم

 گه و ی نمیزی حساب و کتاب چی دونستم بیم.  شناختمشی مون هم میسال دوست
  . هزار حرف نگفته ستنانشی اطمنیپشت ا

  
  . دادندی شروع کرد به وعده و وعد،ی که دسکوتمو

  
 ینجوریا.  کنمیماده م خونه و امکانات رو آنیبرات بهتر. ی که فقط بخواهیکاف" ـ
 نوی تو انمیبب. ی بدلی ادامه تحصی حت،ی کنی مستقل از خونواده ت زندگی تونیم

  "؟ی خواینم



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

١١�

  
  "!؟یدخترم چ" ـ
  

  . که سر ذوق اومده بود، لبخند زداون
  
اون بچه .  حس کنهشی رو تو زندگی کمبودچی هذارمینم. رمی گیبراش پرستار م" ـ

  ".نهی منت من تضمی بشندیمطمئن باش آ. نهیوارث مع
  
  "؟ی کمکمون کنی خوایچرا م" ـ
  
  . سوال از تک وتا افتادنی ابا
  
  " آره؟یتو بهم شک دار" ـ
  
 دلت واسه زن برادرت و نکهی ا؟ی بگی چگرونی کمک به دنی بابت ای خوایم" ـ

  "دخترش سوخته؟
  
و  حق تنیا.  بسوزهی خوام دلم به حال کسیمن نم.  حرفو نزن افسانهنیا" ـ
  ". ندارهی ربطگرونی منم به دتیحما. ستین

  
 نی خواستم بدونم هدفش از ای وسوسه ام نکرده بود، فقط مشنهادشی پراستش
  .هیکمک چ

  
  "؟یتا کجا؟ ک" ـ
  
 نی خوام مرگ معیمن نم... شهیاصالهم.  و الزم باشهیتا هر وقت که تو بخوا" ـ

  ".فتهی فاصله بنمونیباعث شه ب
  
 شه جلو حرف مردم رو ی نمی دونیخودتم م. دردسره فقط تتی حمانیا" ـ

  ".گرفت
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  . بود که جوش آوردنجایا

  
 ی می چم،ی شیاصال واسه بستن دهنشون بهم محرم م.  همه شونیگور بابا" ـ
  "؟یگ
  
  . صدامو باال بردمد،ی لرزی تموم تنم مکهی جام بلند شدم و در حالاز
  
 نگاه هی. ی از من سوءاستفاده کنی بخوانکهی بود نه؟ انی هدفت همیپس همه " ـ

 ی هنوز خشک نشده چطور دلت منی من زن داداشتم، کفن معنیبهم بنداز محسن، بب
  "؟ی حرفا رو بزننی اادی

  
 اما سه یتو هنوز عزادار... فعال بگمنوی خواستم اینم... خواستمیمن نم... من" ـ

 شه یچه عده ات تموم م اومدن اون بایبا به دن.  گذشتهنی که از مرگ معمهیماه و ن
  "... کهییبای زن جوون زهیتو ...و خب

  
  . لرزونم رو باال آوردم و مانع حرف زدنش شدمیدستا

  
  "! صاحب شه؟گهی برادرت رو کس دی وهی بی ترسیم... ؟یگی می چیدار" ـ
  
  ".من دوستت دارم" ـ
  

 نیم ا تونستم باور کنینم.  بودرهی بهم خیی پروای شدم تو چشماش که با بمات
  .دمیحرفا رو از زبون محسن شن

  
  "...افسانه من" ـ
  

  .مینی اشاره مو گذاشتم رو بانگشت
  
  ".دمیبذار فکر کنم اشتباه شن.  نگویچی هسیه" ـ
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  ". بدمحی تو ضدیبا" ـ
  
  .دمی بغض نالبا
  
  ". خرابش نکننی از اشتریب" ـ
  

 رفتم و ی مدی با. زد، ازش دور شدمی توجه به اون که صدام می گرد کردم و بعقب
  . گرفتمشی مدهی گذشتن، نادی تفاوت از کنارم می که بییمثل آدما

  
  
  

  ی روی مامدهی نیوقت
  
   هاوارید
  

  کوهها
  
   کنندی سست مپا
  

   آوارری زومن
  

  . خوانمی مآواز
  

   نهآوازکه
  

  ! خوانمی مهیمرث
  

  ی پرنده ای دق مرگی براهیمرث
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  دی ها کوبواری خودش را تا توانست به دکه
  
   ها را شکستلهیم
  
   پشت قفسو
  

  . درکار نبودیآسمان
  
  »یفی لطهیمهد«
  
  
  

 دانی دارن که به می ادهی شون زایشانی پی مهاجر درست جلوی هاپرنده
 که نهیواسه هم.  کننی مدای رو پری مسدهی زانی حساسه و با انی زمیسیمغناط

 ین با باران ها بعد برداشت برنج و همزماوری هرسال اواخر شهردی سفیدرناها
 رو اشتباه ری مسچوقتیهاونا .  شنی مدهی ها واطراف تاالب ها دزاری تو شالیموسم

 مونه که سرگردون ی میی من درست مث درنای روزانی کنن اما حال ای نمیط
  . کنهدای رو پرشی تونه مسی جدا مونده و نمهیجفتش از بق

  
  
  
هفت ماهه که من .  گذرهیبزرگ م شه که از فوت بابا ی هفت ماه مادیاسفند که ب(

 به در رهی خقی دقانی تا آخری بازش که حتمهی نی و چشمادنشیتو تب عذاب ند
  . منو ببخشهستی هنوزم حاضر نی سوزم و مازیمونده بود، م

  
 دنمی سرد شدن و کنارکشنی براش اگهی دذاره،ی سربه سرم نمگهی دنی که معهیمدت

و برم بگرده و واسه توجه به خودش نازم رو  خواد دور ی دلش نمگهی دست،یمهم ن
 کنار گذاشته شدن نی وقت اچیاون ه. هی ها مقطعی توجهی بنجوری دونم ایم. بکشه

  . خوادی منوی حاال هم همو مرکز توجهم بوده شهیهم.  کنهیرو تحمل نم
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 نبود که یزیچ.  کردمی منیی نشسته بودم و کانال ها رو باال و پاونیزی تلویجلو
 نگام کنه به سمت نکهی از پله ها باال اومد و بدون انیمع. م با عالقه دنبالش کنمبخوا

 لختش که ی تنه می گرفتم و به نونیزی تلوینگام رو از صفحه . آشپزخونه رفت
 پوزخند اری اختیب.  گذاشت دوختمی مشیماعضالت برجسته و خوش فرمش رو به ن

 دنبال ماده یرید که تو فصل جفت گ بوی نریادا و اطوارش درست مث پرنده . زدم
  . گردهیم
  

  . رو تو دستش فشردی آب معدنیچون اخم کرد و بطر.  مطمئنمد،ی دپوزخندمو
  
  : گفتی سرد و دستوریلیخ
  
  ".افسان ماساژ" ـ
  
 بعد شنا شهیعادت داشت هم.  حرفش از جام بلند شدم و دنبالش رفتمنی ابا

 بودن ی حرفه انیو ا.  ماساژ بدم،یه ا ماساژور حرفهیتواستخر، عضالتش رو مثل 
  . گرفته بودمادیرو هم به خواست آقا و با رفتن به کالس 

  
اون .  و نقص بودبی عی کامل و بزشی همه چدمی مثل اون بای افتهی آدم خودشخب

  .دوست داشت افسان بدنشو ماساژ بده
  

 از یم و من شروع کردم به نرمش دادن دستام و کدی تخت به شکم دراز کشرو
 ی کار رو با همه نی بود اشیاگه سه سال پ.  بدنش برداشتم و شروع کردمونیلوس

 هم شی ظاهرتی جذابی کردم حتی کردم اما اآلن احساس میعشق و عالقه ام م
  . کنهیمنو جذب نم

  
 هاش ی معرفتی بی دونستم ته قلبم با وجود همه ی بودم اما مری دلگیلی خازش

 ینم.  شده بودی شرطنی احساسم با دوست داشتن معیانگار همه . دوستش دارم
 چی هی گشت من بیهربار که به سمتم برم. نمی رو ببی اگهیتونستم جز اون کس د

 دنی بخشنی همدی شاو دمشی بخشی شدم ودوباره می احساسم ممی تسلیمقاومت
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 ی کرد، چون می مانتی مداوم قبح کارهاشو شکسته بود و اون علنا بهم خیها
  . گذرهی عنوان نمچیافسانه از اون به هدونست 

  
  "؟ی دی حال ماساژ می سست و بنقدریچرا ا" ـ
  
  . لب زمزمه کردمریز
  
  ".ستیحالم خوب ن" -
  
  . طرفم برگشتبه
  
 ی همش فکر م؟ی ری دکتر نمهی شیچرا پ. ستی وقته که حالت خوب نیلیتو خ" ـ

  ". کنهی متی منو اذنی ا،یکنم افسرده شد
  

براش مهم . بازم خودش رو اول در نظر گرفت.ر تو نگامو پنهون کنم تمسخنتونستم
  . خودش افسرده شهدنمی خواست با دیبود من افسرده نباشم چون نم

  
  . جاش بلند شداز
  
  ".می حال تو بکننی واسه ای اساسی فکرهی دیبا.  ماساژ نشدنینه ا" ـ
  
  : گفتمیدی نا امبا
  
 هی دیشا.  دور شمنجای مدت از اهیت دارم دوس.  خوامی تازه می هواهیمن فقط " ـ

  ".مسافرت حالمو بهتر کنه
  
تنها عالج من رفتن و . چمی پی مدهی فای بی دونستم دارم واسه خودم نسخه یم

 ی می باور نداشت، مصرانه سعنوی بود اما چون قلبم انی گذشتن از معشهیواسه هم
  . فکر کنهگهی دیکرد پسش بزنه و به راهها
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  . از تو کشو برداشت و به سمت حموم رفتزی تمی حوله هی
  
  ".رمی رم دوش بگیم" ـ
  
 حرفش وادارم کرد از جام بلند شم و به سمت آشپزخونه برم تا معجونش رو نی با او

 معجون وانی لهی عادت داشت حتما بعد گرفتن دوش نیآخه آقا مع. آماده کنم
  .نوش جان کنه

  
.  بهبود حالم داده بودم، گرفتمی که برایادشنهی بعد سکوتش رو در برابر پچندروز
واقعا .  مخصوص من و مامان و افسونشی کی واسه تور نوروزمای هواپطیسه تا بل

 مامان و ینجوری بود و انیپروازمون سوم فرورد.  کردزمی اقدامش سورپرانیا
 منم.  که امسال عزادار بود، بگذروننی تونستن اون دو روز اول رو با مازیافسون م

 راهم نده، اونقدر سرد نکهینه ا.  مادربزرگم نداشتمی تو خونه ییکه طبق معمول جا
  . خواستمی کرد که خودم نمی قابل تحمل باهام برخورد مریو غ

  
 رو با خونواده ام یحی تفرنی وقت همچچی هنکهی مون با وجود ای نوروزمسافرت

 و واسه مامان یت داشتن دوسی تجربه هیواسه افسون . نداشتم، واقعا لذت بخش بود
 یواسه منم فرصت.  بودی روانی بار فشارهاری کردن از زی شونه خالی برایزمان
 کننده ام دی نا امیی زناشوی رابطه و ومتاثر زی غم انگی دور شدن از اون فضایبرا

  . بودنیبا مع
  

ور  تونستم باینه م.  بودمدی نا امی تو اون زندگزی واقعا اون روزها از همه چومن
 ی امکاناتگهی و نه دذارهی زشتش رو کنار می کنه و کارهای مریی تغنیداشته باشم مع

 تو اون ی دلخوشچیدرواقع ه.  کردی بست و ساکتم می داد دهنمو میکه بهم م
 تونست ی به نظرم وجودش ممی سال و نسه نی بچه که تو اهی یحت.  نداشتمیزندگ

 کرد یچون احساس م.  نبودیش راض به بودننی اوضاع رو بهبود بده و معیکم
 مورد در نی ای به اندازه یزی چچی و اون از هرهی گی توجهمو ازش مینطوریا

 گهی رفتارهاش که دنی در مورد ادی کردم بایرابطه با من متنفر نبود ومن حس م
  . بکنمی اومدن، کاری ممارگونهیبنظرم ب

  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

١٢١

 خبر از ی و بنی بدون معی  خونههی برگشتم با ی و وقتمی بودشی کی ده روزحدود
 دنیباد.  بسته بودی مسافرت طوالنهیظاهرا چمدونش رو واسه . اون روبرو شدم

 چون به رمی سراغش رو بگی از کدی دونستم باینم.  بد شدیلی وضع حالم خنیا
  . خاموش بودشی داد و گوشی نمی من جوابیتماس ها

  
  

 حدود پنج روز قبل از نیه معآخ.  شرکت و حاج آقا رو با حضورم شوکه کردمرفتم
 ییای با من به چند کشور آسی مسافرت طوالنهی خواد ی که متی ننیپدرش با ا

.  گرفته بودی از ماه عسلمون کنه، مرخصی خاطره ادی تجدیداشته باشه و به نوع
اون .  از اون که بهت زده شم، خنده ام گرفتشتری دروغ بنی ادنیراستش از شن

  . بود و تو بلوف زدن همتا نداشتگرانیاستاد قانع کردن د
  

 نگران شده بود افتاد به تکاپو تا سر از کار ی حسابقتی حقدنی آقا که با فهمحاج
 میدی اون بالخره فهمدی و بعد از دو سه بار صحبت با محسن و تهدارهیپسرش در ب

ه به  شدن و از اونجام قرارلندی تای از دوستاش راهگهی همراه پدرام و چندتا دنیمع
  . سر بزننگهیچند کشور د

  
 هست خود ی از چه نوعشتری بسمشی صنعت توری بدونی اونم وقتلندی اسم تادنیشن

 مجسمه هی رو مث تی زندگکی و شرزهی ری معادالت رو برات بهم میبه خود همه 
 حرف یلیخ.  حرف هست عروسک جونیلی شکستن خنی شکنه و توای منی بلوری

 حاج دی نداشت و شاجود وی ازهی اقرار بهشون انگی برایناگفته که اون روزا حت
 رو بذارم و برم، نه الاقل تا زی که نذاشت همه چدی شکستن رو تو چشمام دنیآقا ا

  . بدهحی برگرده و بابت رفتارش توضنی که معیوقت
  
 حرف زیباهاش از همه چ.  اون دوماه دخترش مژده شد همخونه و همصحبت منتو
 دی و ناامی داد عصبانی دارم و بهم حق می دونست چه حالیم. نی زدم جز معیم

 قابل درکش رو بهتر ری غتی و شخصنی کرد معقمی و تو لفافه تشوی پوستریباشم اما ز
  . وجود دارهوسط نی ای مشکلهی کرد یاونم مث من حس م. بشناسم
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مه  من هی مورد باهاش صحبت کنم و وقتنی روانشناس رو داد تا در اهی آدرس بهم
 بهتر و یلی کردم اون نه تنها تعجب نکرد که خفی تعرمی رو واسه دکتر فخمی زندگی
 بگم اشاره کرد و یزی چنکهی بدون انی معی از رفتارهای تر از من به بعضقیدق

  . دادحی توضشتریسم اون بی و نارسفتهی خودشتی برام از شخصتیدرنها
  
 هم نی رو محور اون بچرخه و ادی باای حق به جانبه و دنشهی همی مردنی چننکهیا

 برگشت و قبل از اعتراض ی خبری بعد دوماه بیقبال بهم ثابت شده بود و هم وقت
 ی که چرا دنبالش گشتم و اونو جلودی بهم توپی رو گرفت و حسابشیمن، دست پ

  . سوال بردم برام روشن شدریپدرش و دوستاش ز
  
  

 مسافرت نیر گذاشته شدم و ا کنای از همون موقع بود که به صورت علنودرست
  . از سر گرفته شدنلی دلی دوماهه و بیها
  

 هاشون گرم و دوست یی آشنالی تو اواشهی جور آدم ها همنی گفت ای مدکتر
 درموردش کامال نیکه ا.  اعتنانی بعد ازدواج سرد و بی شن ولی ظاهر میداشتن

دواجمون بودم اما  ازلی و اوای سه سال دوستنیمن واقعا عاشق مع.  داشتتیسند
  . شناختمشی درست نمی حتگهیبعدا د

  
 و ی از خود راضیی جوراهی.  رو خودش کنترل کنهزی دوست داشت همه چاون

 دونست از من انتظار ی خودش رو درست می باورهاشهیپرتوقع بود و چون هم
 ی کنم، عصبانی نمدی دی هم میوقت.  چون و چرا اوامرش رو اطاعت کنمیداشت ب

  . دادی قابل تحملش رونشون مری زشت و غی و اون رو شدیم
  

 رو دوست داشته ی تونه کسی وقت نمچی اختالل هنی گفت اون به خاطر ای مدکتر
 هیباشه و اگه حرف از احساسات و عواطف تو رابطه تون هست با کمال تاسف همش 

من  محبوب نشون بده تا ی کنه و خودش رو اونجوری دوست داره بازنیمع. هیباز
  . داشتازی دوست داشته شدن ننیاون به ا.  دوستش داشته باشمشهیهم
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 نکهیبا اطالع از ا.  موضوع خبر نداشتنی بود و متاسفانه خودش از اماری بنیمع
 زشتش باز هم پسر ی کارهایخونواده اش چقدر دوستش دارن و با وجود همه 

 کمک خواستن از  وهی قضنی ادنی کششیمحبوب حاج عباس و حاج خانوم بود، پ
 مشکل بگم اونا زود جلوم نی دونستم تا دهان باز کنم و از ایم.  بوددهی فایاونها ب

  . گذاشتمبی کنن که رو پسرشون عی و منو متهم مرنی گیجبهه م
  
 جهت ریی مث تغفتهی خودشی کردن آدمادای پریی اون طرف دکتر هم معتقد بود تغاز

و از اونجا که .ستی نری کرد چندان امکان پذ قبولدی مونه و خب بایآب رودخونه م
 یکی و نزدتیمی صم،ی وفادارای تعهد یعنی عشق ی جور آدم ها از سه جنبه نیا

 تی اول رو ندارن در نهای همون هوس، دو مولفه ای ی مولفه کشش جسماننیوسوم
  . رسهی شون به بن بست میی زناشویزندگ

  
 بود که قتی حقنی کرد دونستن ایاراحت م نشتری که منو بیزی ها چنی از تموم ااما

 ی کافی دهی افتن که اعتماد به نفس و عقی ها مفتهی تو دام خودشییمعموال کسا
 مثل می نبود اگه زندگبی عجادیپس ز.  مثل مادرم بودمیکی منم یعنی نیندارن و ا

 اون از همسرم طالق هی شبیی جوراهی کردمی رفته بود و حاال احساس مشیاون پ
  . گرفتمیفعاط

  

  3 فصل
  
.  بود که دست به دامان عمو رضا شده و از اون کمک خواسته بودمی بارنی سومنیا

.  برم سراغشای رمی باهاش تماس بگدمی کشی خجالت مگهی دیی جوراهیراستش 
 ی نمغی داشتم درازی نیزی شد و اگه چی قدم مشی اون خودش پگهی اواخر دنیا

 مشغول به مهی خدمات برکت شهی یگانیو بخش با از آشناهاش تیکی قیاز طر. کرد
  .کار شده بودم

  
حقوق .  شدی دوماهه رو شامل می دوره هی کارم موقت بود و در واقع نی االبته

 کنار طمیاونا با شرا.  اومدی گرفتم اما الاقل خرج دوا و دکترم درمی نمیادیز
ست باشه بهم قول  پنی بودن که موقتا سر ایاومدن و چون در اصل هم دنبال شخص
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 نی کار کنم و قرار دادم رو بر همونجا تونم ای ممانمیدادن تا دوهفته مونده به زا
  .اساس بستن

  
 گذاشتم و رو به سرپرست لی شون، تو فای بررسخی پرونده ها رو طبق تارنیآخر

  : گفتمیلی سهیبخش آقا
  
  "ست؟ی نی اگهیکارم تموم شد، امر د"ـ
  

  .تش گرفت و لبخند زد تودسی از برگه هانگاهشو
  
  ".نیخسته نباش. نی ببرفی تشرنی تونی نه دخترم شما م" ـ
  
  ".با اجازه. نطوریممنون شما هم هم" ـ
  
 تو طول روز ی اونچنانتی فعالنکهیبا ا.  اومدمرونی رو برداشتم و از شرکت بفمیک

  کردن اما هربار بعد مرخص شدن حالینداشتم و همکارام معموال مراعاتم رو م
  . از حد توانش و تا سرحد مرگ کار کردهشی رو داشتم که بیآدم

  
 چند مدت خراب بود گرفتم و به نی ای نگاهمو از آسانسور که مثل همه یدی ناامبا

 پوستم ری ورم که زنی کرد و واسه ایکف پام گز گز م.  رفتمنییناچار از پله ها پا
  . زدنیمو م شماره تنگ شده بودن و پشت پاهی بود، کفشام دهیدو
  
 هر دوهفته دی شده بودم و بامی سوم بارداری شد که وارد سه ماهه ی می روزستیب
 ری کمر درد غتمی مراجعات تنها گله و شکانی کردم و توای به پزشکم مراجعه مکباری

 یقابل تحملم بود و دکتر برام جز دوش آب گرم و کمپرس سرد و گذاشتن بالش ال
  . نداشتی اگهی دیپاهام موقع خواب نسخه 

  
 یاز دست تماس ها. ذاشتمشی ملنتی رو ساای مدام خاموش بود ای می روزا گوشنیا
 هم تو ی چندبارهی.  بوددهی موقع و اعصاب خورد کن محسن جونم به لبم رسیب



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

١٢�

 نکهی اای رو تکرار کرده بود ی قبلی اون حرفاای مزاحمم شده و ابونیکوچه و خ
  . کنههیوج خودش رو تی جورهی کرد ی میسع
  

 اصرار و خواهش و تمنا انعطاف نشون نهمهی من بود در برابر ای جای هرکدی شاخب
 عده ام هنوز تموم نشده و من نکهی و انی تونستم نه به خاطر معی داد اما من نمیم
 به دو رمی بگی رو جدشنهادشی خواستم پی داشتم و نمدیاگه ترد. ستمی زن آزاد نهی

 خواد ی و چرا مهین چون مطمئن نبودم تا چه حد جد محستی نیکی.  بودلیدل
 ی محرم شدن که باز مشخص نبود قراره دائمنی بکنه و اصال هدفش از انکارویا

 یمن کامال حس م.  دوم و مهم تر احساس اون به تو بودلی و دلهی موقت چایباشه 
 من ی باشه و اون جازاری تونه از وجودت ناراحت و بیکردم که محسن تا چه حد م

  . که تورو نخواد متنفر باشمی تونم از کسی حس کنه تا چه حد مهنبود ک
  
 شهی که همدی سفیوی چند هفته به اون رنی اومدم نگام به عادت ارونی شرکت که باز

 شد، چشم ی پارک مابونی خی هی چنار حاشی درختهاری شرکت و زنگی پارکرونیب
 که نجوری مشغوله و انجای شه که ای میعمو رضا گفته بود اون حدود دوسال. دوختم

 نی اادهی زیلی داره و احتمالش خرکت شسی هم با رئی خوبی رابطه داستیظاهرا پ
  .ادی بشی هم پی وصلت خونوادگهیوسط 

  
 ی گفت در مورد استخدام من اون روحشم خبر نداره و بهتره که خودمم سعی معمو

 که کار رو برام ی و اون رابط شرکت هم خبر نداشتسیرئ.  بهش بفهمونمنوینکنم ا
 از اقوام دورش هستم یکی فی دونست که من در ردی حد منیجور کرده بود در هم

  .می نداریکی نزدییو ما با هم آشنا
  

 نخوام رابطه مو با نکهیا.  قول به عمو ناراحت شدمنی چرا راستش از دادن ادروغ
 کنم و ینداشتم علن باهاش ی امانهی و صمکی وقت برخورد نزدچی که هیبرادر
 نی به خاطر همدیو شا.  کردی منمی اونو به مخاطره بندازم،غمگی ندهی و آیزندگ

واون .  خودم از آرمان بودکردن تالشم پنهون یقول بود که تا اون لحظه همه 
 شرکت و از سر نی رو موقتا تو ای که خواهر بزرگترش دوماهدی فهمی هرگز مدینبا

  . کار بوده به حقوقش مشغول بهازین
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مامان ازم خواسته .  شدم و به سمت خونه رفتمی ساعت دو بود که سوار تاکسیحوال
 جلو نیواسه هم. رمی بگی خورشتیلوسبزی دوکهیبود سرراهم اگه تونستم براش 

 دنی از دزیاماچشمام قبل از همه چ.  شدمادهی خونه پکی تره بار نزددونیم
ده شده بودن برق زد و دلم ی هم چینه رو که هنرمندای درشت و خوش رنگیانارها

 نهی فکر هزدیبا.  همراهم نبودیادیهنوز حقوق نگرفته بودم و پول ز. و رو شدریز
 تونستم ی اونقدر هوس کرده بودم که نمی کردم ولی داشتم رو مشی که در پییها

  .چشم ازشون بردارم
  
  " چنده؟لوی انارها کنی ادیآقا ببخش" ـ
  
  ".یهشت تومن آبج" ـ
  

احساس .  ازشون گرفتمی توچشمام خاموش شد و نگاه حسرت بارم رو به سختبرق
.  شدن نشست تو گلومی بغض قد همون انارها که از جلو چشمام محو نمهیکردم 

 وجودم واسه یهمه .  به من دست دادی چه حالیدونیآخ عروسک جون نم
 زد ومن یپرپرم نشیری طعم ترش و شدنی انار تو دهانم وچشیانداختن دوتا دونه 

 ی تونستم حتیچون نم.  بندازم و از اونجا دور شمنییفقط تونستم با غصه سرمو پا
  . رو بخرموهی از اون ملوی کمی نیبه اندازه 

  
 وقت چی شدن اشکامو گرفتم و از ته دلم آرزو کردم هختهی هزار زحمت جلو ربه

 به دلش بمونه و یزی که حسرت خوردن چفتهی اتفاق ننی ای زن باردارچیواسه ه
  .اون سهمش فقط غصه باشه

  
 صدا رفتم سمت ی رو گذاشتم جلو در آشپزخونه و بدی پاکت خردمی خونه که رسبه

 دونستم دارن بابت ینم.  اومدی ماطی مامان و بابا از تو حی مشاجره یصدا. اتاقم
  . کنهی که بود بابا اصرار داشت مامان رو راضی کنن اما هرچی بحث میچ
  
نگاه جفتشون همزمان .  شدمرهی و بهشون خستادمی درهال ای جلوی کنجکاواب

 ینم.  لب به مامان گفت و اون فقط سرتکان دادری زیزیمتوجه من شد و بابا چ
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 بعدش رو خودم نی سنگی بحث و مشاجره و اون نگاههانی به ایدونم چرا حس خوب
  .م نشون ندی اعتنا باشم و توجهی کردم بیاما سع.نداشتم

  
 باز و بسته شدن یصدا.  و به سمت اتاقم رفتمدمی درکنار کشی از جلوخودمو

  . دادی خبر ازرفتن بابا ماطیدرح
  

  . به در اتاقم خورد و مامان اومد توی اضربه
  
  ".یخسته نباش" ـ
  

  .زدمی می نشسته بودم و داشتم به ترک پاهام کرم جنی زمرو
  
  "بابا رفت؟. ممنون" ـ
  

  .بهم فشرد دستاشو فیبالتکل
  
  ".آره کار داشت" ـ
  
  " شده؟یزیچ" -
  
  "نه چطور مگه؟" ـ
  
  ". نی کنی بحث منی داردمید" ـ
  

  . و کنارم نشستاومد
  
  ".می کنی بحث نمیما ک" ـ
  
  "! من بود؟ی در باره "ـ
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  . سر تکان دادتی چند لحظه مکث کرد و در نهاهی
  
  ". خواست باهات حرف بزنمیم" ـ
  
  "؟یدر چه مورد" ـ
  
  . زد به اون راهودشوخ
  
  ". گمی بهت ممی ناهار بخورمی برایحاال ب" ـ
  

 ناهار رو تازه یسفره .  رو بگهزی نکردم و گذاشتم خودش سرفرصت همه چیمخالفت
بعد ناهار اون ظرف هارو نشست و من . دی که افسون هم از راه رسمیپهن کرده بود
 خواست ی بودم اما دلم م خستهیلیخ.  پاک کردنی سر بساط سبزمیو مامان نشست

 زود به یلی کم طاقت بود که خخودماونم مثل .  خواستهیزودتر بدونم بابا ازش چ
  .حرف اومد

  
  ". شدهدای خواستگار برات پهی" ـ
  

  : گفتمی کردم و با ناباوری پر شده بود تو سبد خالزی رو که از چند پرگشنمشتم
  
  "!خواستگار؟" ـ
  

  .دی نگاهشو ازم دزدمامان
  
  ". مورد قبول باباتهیلی خنکهیطرف مث ا" ـ
  
  "!دش؟ی شناسیم" ـ
  

  . نگام کنه سرتکان دادنکهی ابدون
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  ".بابات گفت درموردش باهات حرف بزنم" ـ
  
  . شدمی عصبلی دلیب

  
  " بشه؟یکه چ" ـ
  
 اما بابات اصرار داره ستمیالبته من موافق ن.  مادریای در بیفیاز بالتکل" ـ

  ".ی فکر کنیتودرموردش جد
  

 بود ومدهی خوشم نشنهادی پنی ادنی از شنچی هنکهی و با ادمی توهم کشابروهامو
  .دمی پرسیمحض کنجکاو

  
  " هست؟ی ک" ـ
  
  ". مشغول نکنزای چنیاآلن فکرت رو با ا. ی فهمیبذار به موقعش م" ـ
  

  . دادمواری مو به دهی وتکدمی از کار کشدست
  
  ".صد ازدواج ندارممن ق.  خواست درموردش فکر کنهیحاال ک" ـ
  
  "... به بابات گفتم اما اوننویاتفاقا منم هم" ـ
  
 کشه ی خجالت نمنه؟خودشی بی نمتموی کنه؟ مگه وضعی مینطوریبابا چرا ا" ـ

 خواد با ی بشه؟ کم پشت سرم حرف هست که مگهی دیکیدختر باردارش بره زن 
  " مضحکه مردم شم؟مشی تصمنیا

  
  ". کنهی عروسدی گه افسانه بایه م مردمه کنیبه خاطر حرف هم" ـ
  
  . تاسف سرتکان دادمبا
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 خونه نی درد اون بودن من تو ای همه ستینه مادر من به خاطر حرف مردم ن" ـ
  ". کنه اگه بمونم تا آخر عمر وبال گردنشمیفکر م. ست، شدم خار تو چشماش

  
م اون  گی خودم مشی پیگاه. ادی ی بر می بگی مرد هرچنی بگم که از ایچ" ـ

 کشش ی خونه و زندگنی قد سر سوزن به شما و ایزنه باباتون رو جادو کرده که حت
  ".نداره

  
. می به عالقه و محبتش نداریازی ازمون گذشت و نگهیغمت نباشه مامان، ما که د" ـ

 ی به ذغال مشیاهی و رو سگذرهی زمستونم منیا.  غصه نخوریتو هم تا مارو دار
  ".مونه

  
 موند و نطوری بابا همدیی که ظاهرا آشنا بود و مورد تای خواستگار درموردصحبتمون

 شد یحضور تو خواه و ناخواه باعث م.  نکردم درموردش کنجکاو شمی سعگهیمن د
 بهش ی قابل نفوذ بکشم و نذارم کسری غمی حرهیبه دور خودم و خواسته هام 

 ای به دنیادیزمان ز و از اونجا که مدت ی بودمی زندگتی اولو"تو"چون .  شهکینزد
  . توجهم رو به تو بدمی خواست همه یاومدنت نمونده بود، دلم م

  
 زد ی سر مری به دری دیلی مدت بهمون خنی نشد و از اونجا که تو اریگی پگهی دبابا
 ای که تا به دننیبه هرحال هم.  موضوع رو به کل فراموش کنهنی بودم ادواریام

 ازی امتهی شد خودش ینم و عده ام تموم نم تونستم ازدواج کیاومدنت، من نم
 برزخ نجات نی خودمون رو از ایر جوهی کرد یبعدشم خدا کمکمون م. بزرگ بود

.  بودمانمی زای هانهی بابت هزمی داد نگرانی که آزارم میزی تنها چونی منیا. میبد
  .رم بذاونی در می رو بندازم ودردمو با چه کسی کنم، به ککاری چدی دونستم باینم
  

 ذاشت و اون ی حاج آقا بود که غرورم نمیکی.  نبودنادی روم زشی پی هانهیگز
 دمی کشی خجالت میی جوراهی زن عمو بود که یکی رو نداشت، دنمیمرد چشم د

 دست دراز نی کنن اما همی نمغی فربد ازم درای دونستم اون یم. رمیازش قرض بگ
 و ی اونم با توجه به دلخور هم بود کهی خواست، مازیکردن جلوشون شهامت م

  . آخر عمو رضای نهی قدم شم و گزشی خواستم پی نمنمونیکدورت ب
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 کنه و هرطور شده غی دونستم محاله ازم دری بخوام؟ منوی تونستم ازش ای میعنی
 شدن درست نبود و مث ونشی مدنی از اشتری بگهی ده اما دی هارو منهی هزیهمه 

  . نداشتمنی جز ای روزا من چاره انیدونه که ا ی موند و خدا میسو استفاده م
  

 ها بود که نهی واسه پرداخت هزی کردن راهدای فکرم مشغول پی کار به حدسر
  . صدام کرد تا جوابشون رو بدمیلی سهی آقایچندبار

  
  "خانوم خوشحال؟" ـ
  
  ". حواسم نبوددیبله ببخش" ـ
  
  " معاونت؟نی ببرنوی شه ایم" ـ
  

 که اصال حواسم نبود دارم یتش بود رو ازش گرفتم و درحال که تودسیی هاپرونده
 ی اون کارت اعتبارادی.  راست به سمت بخش معاونت شرکت رفتمکی رم یکجا م

 کردم که ی رو داد افتاده بودم و ته دلم خودمو سرزنش مشنهادشی که محسن پیا
ئنن اون به  خواستم مطمی رو مون و اذاشتمی مشیحاالم اگه پا پ. چرا قبولش نکردم

  . دادی تو تنگنا قرار مشتری برد و منو بی می پمی مالازین
  

  . آشنا جوابم رو دادیادی زیی به در زدم و صدای اضربه
  
  ". تونییبفرما" ـ
  

مثل .  آرمان تو جام خشک شدمری سر به زی چهره دنی باز کردم و به محض ددرو
 چندبار پلک زدم و ذهنم  بهت زدهده،ی روز و کوتاه پرمی خواب نهی که از یآدم
 کردم؟ اومدم عقب گرد کنم ی مکاری چنجای من ایوا.  شروع به محاسبه کردیفور

  . شده بودری دگهی شم که دبیو از جلو چشماش غ
  
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

١٣٢

 نگام کرد و بعد به محض ی عادیلی سرشو آهسته بلند کرد و واسه چند لحظه خاون
 صورت نینگاش مدام ماب.  خوردیفی شد و لب هاش تکان خفزیشناختنم چشماش ر

  . تودستم و شکم بزرگم سرگردون بودینگران من و پرونده ها
  
  "!؟ی کنی مکاری چنجایتو ا... تو" ـ
  

روشکمم خم شدم و پرونده ها از .  و تنم ضعف کرددی زانوهام لرزهوی کردم احساس
ز بالفاصله ا. فتمی چارچوب در رو گرفتم که نیبه سخت.  افتادننیتودستم به زم

 با هم ی فاصله برخوردنی وقت از اچیدرسته ه. جاش بلند شد و به طرفم اومد
 و یکی نزدنی ای خونی رابطه و اون می شناختی رو که مگهی اما همدمینداشت

  . کردیشناختن رو سهل الوصول تر م
  

  .ستمی بازومو گرفت و کمکم کرد رو پاهام باری مردونه اش زدست
  
  "حالت خوبه؟" ـ
  
از . نمی بشی صندلهی که بهم آورد وادارم کرد وارد اتاقش شم و رو یختصر فشار مبا

 که به نظر ی خانوم جوونهی آب قند و وانی لهی و چند لحظه بعد با دی دورونیاتاق ب
  .از کارکنان شرکت بود، وارد شدن

  
  .دی پرسی رو به خوردم داد و با نگرانوانی لاتیمحتو

  
  "؟یبهتر" ـ
  

  : لب گفتمری که همراهش وارد اتاق شده بود انداختم و زیم به خانوی معذبنگاه
  
  ".حالم خوبه" ـ
  

  : نگامو دنبال کرد و گفتریمس
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  ".نی برنی تونیشما م" ـ
  

  . رفترونی بهم انداخت و از اتاق بی اگهی نگاه دی خانوم با کنجکاواون
  
  "!؟ی کنی کار منجایا" ـ
  

 پام ریسرتکان دادم و نگاهمو به ز.  شو حس کردی شد لحن ناراحت و عصبی مکامال
  .دوختم

  
  " تا حاال؟یاز ک" ـ
  
  ".ستی نیادیمدت ز" ـ
  
  " کنم؟ی کار منجای من ای دونستی شرکت؟ تومنیآخه چرا توا" ـ
  
  .ی بفهمنوی خواستم توای آره اما نمـ
  

  . اتاق رفتی فوت کرد و بلند شد و به سمت پنجره نفسشو
  
  "؟ی استخدام شدنجایچطور ا" ـ
  
  ".عمو رضا کمکم کرد" ـ
  
  " حساسم نگفته؟تیاون بهت از موقع" ـ
  

  . بودکتری کوچی رعناش افتاد، اون ازم فقط سه سالی به قد و باالنگام
  
  " کنه؟ی رو خراب متی موقعنیبودنم ا" ـ
  
  . سرد جواب دادیلیخ
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  ". بدوننیزی و دخترش چی خوام سلطانینم" ـ
  

  . شرکت بودسی اش به رئاشاره
  
  " فهمن بابا دوتا زن داره؟ی نمیعنی ؟یالخره که چب" ـ
  
  ". دوننی منویاونا ا" ـ
  

  . تو هم رفتاخمام
  
  " کنه؟ی نکنه وجود من تورو شرمنده م؟یپس چ" ـ
  
 یمطمئن نبودم به اندازه .  موندرهی تو چشمام خی اهی طرفم برگشت و چند ثانبه

.  هم باشهلی می چندان بدی رسی زده ست اما به نظر نمجانی گفتگو هنیمن از ا
  . زدیچهره شم که باهاش مو نم.  داشتشی بابا نیهرچند حرفاش مث حرفا

  
 هم باشن که من به هی شبنقدری خونواده ام ای مردادی چرا باایخدا«: دمی نالتودلم

 که جونمم براش ینی افشی شونم دلمو صاف کنم حتهی وقت نتونم با بقچیخاطر بابا ه
  ». نبودمیمی صم دادم اما باهاشیم
  
  "؟یجوابمو نداد" ـ
  

  . اونم تو هم رفتیاخما
  
  "؟یری از من انتقام بگی خوایم" ـ
  

  . تو سرش باشهی فکرنی شدهمچیباورم نم.  و سرتکان دادمدمی خندیعصب
  
  "؟ی شه بپرسم بابت چیم" ـ
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  .دی ازم دزدنگاهشو

  
 نی که ایی هایاری و بدبنیدی که کشیی هایبابت ازدواج مامانم با بابا، سخت" ـ

  ".یروزا آورد
  
 چقدر ی بفهمی تونیخوبه م. ستی دور از حساب و کتاب ننمیمعلومه سرت همچ" ـ
  ". قابل ترحم رو ناراحت کنهی خواهر ناتننی تونه ای مای قضانیا

  
  ". خبر نمونمی وقت از شما بچی باعث شده همی نداشتم فقط کنجکاویمن منظور" ـ
  

 تونستم ازش داشته باشم؟ ی میشتری واقعا چه انتظار ب. پنهون نکردمپوزخندمو
   توجه شده باشه؟نی احساسات برادرانه اش باعث انکهیا

  
  . از جام بلند شدم و به سمت در رفتمی سختبه
  
 یفکر نم.  دارماجی کار دوماهه احتنیبه حقوق ا. ستمی ننجای انتقام ایمن برا" ـ

  ".ی دونی رو درمورد من مزی همه چ باشه به هرحال تو کهیرمنطقی غلیکنم دل
  

 خم نی در رو زمیجلو.  انداختنیی بود و اون سرشو فقط پاشی ام به کنجکاوطعنه
  . گذاشتمزشی میدوباره برگشتم و اونارو رو. شدم و پرونده ها رو برداشتم

  
 که امکان داره مزاحمتون یی کنم تا جای می خوشحال من سعی آقادی بخشیم" ـ

 رفع ی به زودن،ی دوماه حضورمو تحمل کننیشمام ا. تون نباشمنشم و جلو چشم
  ". کنمیزحمت م

  
.  اومدم و سرکارم برگشتمرونی از اتاق بی ازش بشنوم، باناراحتیحی توضنموندم

 هم یلی سهی که آقادی باریاونقدر دلشکسته و متاثر بودم بودم و غم از سر و روم م
  . ازم نخواستی کارگهید
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 تو دی سفیوی اون ری نگام پگهی اومدم و درونیاب از شرکت ب همون حال خربا
 توجهمو ینی بوق ماشی که صدای تاکسستگاهیرفتم سمت ا. دی ندوابونی خی هیحاش

 جلو پام نشی که با ماشدمیسرمو بلند کردم و درکمال تعجب آرمان رو د. جلب کرد
  .نگهداشت

  
  "؟ی شه سوار شیم" ـ
  

 منو ای خواست بابت حرفاش عذر بخواد یم. هی چ کارنی نبودم هدفش از امطمئن
  از کار کردن منصرف کنه؟

  
  . اکراه سوار شدم و اون راه افتادبا
  
  "؟ی داراجی به اون دو ماه حقوق احتیگفت" ـ
  

  . موقعش باعث شد جا بخورمی بسوال
  
  "؟ی پرسی منویچرا ا" ـ
  
  ". خوام کمکت کنمیم" ـ
  

  . زمزمه کردمنانهیبدب
  
  ". ندارماجیشه؟ من به کمکت احت بیکه چ" ـ
  
تو با .  هردومون بهترهی کردم که برای فکرهی اما من ی دونم از دستم ناراحتیم" ـ
 بودنت رو تو تم،ی و موقعطیمنم به خاطر شرا. ی کار کنستی درست نتی وضعنیا

  ". خوامیشرکت نم
  
  "! از کارم استعفا بدم؟ی خوایم" ـ
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  . برداشتفشوی شد و از عقب کخم
  
  ".ری بگنویا... من فکر همه جاشو کردم" ـ
  
  . که کف دستم گذاشت نگاه کردمی تعجب به دوبسته پولبا
  
 از نی از اشتری اما بستی نیادی دونم پول زیم. شترهی از حقوق دو ماهتم بنیا" ـ

 راحت فسخ یلی قرارداد رو خی پزشکی گواههی با ی تونیتو هم م. ادی یدستم برنم
  ". کنمیمن کمکت م. یکن
  

  . داشبورد گذاشتمی پول ها رو روی شل شد و با ناباوردستام
  
  "؟ی منو از سرت واکنی خوایم" ـ
  

  . ازم گرفت و به جلو دوختنگاهشو
  
  ". مورد کنجکاو شننی خوام شبنم و پدرش در ایفقط نم" ـ
  
  "اسمش شبنمه؟" ـ
  

 ی لعنتی اشکانیا اوضاع نی تالشمو به خرج دادم که تو ای نداد و من همه جوابمو
 ی میواقعا چه انتظار.  و رسوام نکننانی ننییکه توچشمام حلقه زده بودن پا

   بود؟زیمگه همخون بودن همه چ.  برادر داشته باشمنیتونستم از ا
  
  ". شمادهی خوام پینگهدار م" ـ
  
  "؟یاز حرفام ناراحت شد" ـ
  
 ادهیز کردم و قبل از پدرو با.  من جوابشو ندادم و اون به ناچار نگهداشتنباریا

  .شدن به طرفش برگشتم
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 پول ها نی من اگه به ابتیپولت رو بذار تو ج. ی داداشی نکنیبهتره ولخرج" ـ

 و ی سلطانی دستمو جلو پدرشوهرم که ده تانی قبل تر از ایلی داشتم خاجیاحت
  ". کردمی فروشه دراز می خره و میشرکتش رو م

  
 شدم و به ادهیدستمو گذاشتم رو دهانم و پ. رمیبگ هق زدنم رو ی نتونستم جلوگهید

  . رو رفتمادهیسمت پ
  
  ".سایافسانه وا" ـ
  

 اشکامم گهیحاال د.  و به طرفش برگشتمستادمی اماوادی از افسانه گفتنش نلرزدلم
  . کرده بودنسیصورتمو خ

  
  ". تورو خراب کنمی ندهی خوام آی کنم من نمی واسه استعفام می فکرهینترس " ـ
  
 جلو در یوقت.  کردمهیتموم طول راه رو گر.  بهش کردم و ازش دور شدمشتموپ

تازه اونموقع بود که متوجه .  واسه سرپا موندن نداشتمیی ناگهی ددمیخونه رس
  . جلو اومددنمیبه محض د.  شدمنشیمحسن و ماش

  
  "؟ی کردهیافسانه گر" ـ
  
  . و با پشت دست چشمامو پاک کردمدمی باال کشموینیب

  
  "؟ی کنی مکاری چنجایا" ـ
  

  . کردی نگران نگام مهنوزم
  
  ".اومدم باهات حرف بزنم" ـ
  
  ". ندارمی من باهات کاری برنجایبهتره از ا" ـ
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  . رو بازوم گذاشتدستشو

  
  ".یکنی که تو فکر مستی نیبه خدا اونجور. بذار منم حرفمو بزنم" ـ
  

  .دمی کنارکشخودمو
  
  "؟ی خوای میونم چ از جگهیدست از سرم بردار تود" ـ
  

در خونه باز شد و همزمان .  و اشک صورتشو محو و تار کرددی هام دوباره لرزشونه
 یلیخ.آه از نهادم بلند شد.  نگام تو نگاه متعجب بابا گره خورددنمیبا کنار کش

  . دستش دادهی بدی محسن آتولی دلی دونستم حضور بیخوب م
  
  " چه خبره؟نجایا" ـ
  
  :روبه محسن کردم و گفتم توجه به سوالش یب

  
  ".ی برنجایبهتره از ا" ـ
  

  . تکان داد و دور شدی واسه بابا سردی که اوضاع رو نامناسب داونم
  
  ". بودنیداداش مع" ـ
  
 ی می چه غلطنجای شه بدونم ای مشخص بود فقط منکهی ا؟ی گفتبیچش بسته غ" ـ

  "م؟ی آبرو دارهی ما جلو در و همسایگیکرد؟ نم
  
  ".ادیدعوت نکرده بودم بمن ازش " -
  
  " داشت؟کاریباهات چ" ـ
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  .اونم دنبالم اومد.  انداختم و رفتم تو خونهنیی نگفتم و سرمو پایزیچ
  
  "ستم؟یمگه با تو ن" ـ
  

 هی حرف از آبرو تودر و همساشی چند لحظه پنیحاال خوبه هم.  باال برده بودصداشو
  . زدیم
  
  ". نداشتیکار خاص" ـ
  

 نیلعنت به ا.  محسن روش افتادی زنگ خورد و شماره میفم گوش حرنی با اهمزمان
 تماسش رو نکهیچون به محض ا.  موقعش که بهونه رو دست بابا دادیتماس ب

  . بهش انداختی و نگاهدی کشرونی از تو دستم بموی کردم با خشونت گوشجکتیر
  
واستگار  خست؟ی روزا بهت ننی حواسم ایکنی نداره آره؟ فکر میکه باهات کار" ـ

  "؟ی که بابرادرشوهر سابقت بپری زنی رو پس میبه اون خوب
  
 دختر از برگ گل نی از خدا بترس اد؟ی جمشیگی می چی داری فهمی مچیه" ـ

  ".پاک تره
  
 کردم ی به زبون آورد ومن سعدی لرزی متی مامان که از شدت خشم و عصباننویا

  .خودمو کنترل کنم
  
 که بخواد فکر به رهیبهتره اون دهن رو گل بگ ی اگهیچه محسن چه هر مرد د" ـ

 هرچقدرم سادهی که االن جلوتون واینیا.  ازدواج با منو بکنهشنهادیزبون آوردن پ
 واسه نیهمون مع. ستی دردسر ها ننجوری دنبال اگهی چشم و رو باشه دی و بای حیب

 بچه به نیا هم که یتا موقع.  خوامی آقا باال سر نمگهی بود، من دیهفت پشتم کاف
  ". کنمی گورمو گم مشهی رم و واسه همی بعدش منی تحملم کنومدهی نایدن
  

  . صداشو باال تر بردبابا
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 ی خونه بموننی تو ای خوایم.  ندارمی کاری کشی که می خط ونشوننیمن به ا" ـ
 یدرضمن هنوز نمردم که تو بخوا. ای آدم برو و بی و مث بچه نییسرتو بنداز پا
 بگو دورت رو خط زتمی همه چیبه اون برادرشوهر ب. یری بگمیصمواسه خودت ت

  ".واسه تو صد تا بهتر از اون هست که منتظرن لب تر کنم. بکشه
  
  " خوام شوهر کنم مگه زوره؟یمن نم" ـ
  

  .دی کشغی برداشت و مامان جزی به طرفم خبابا
  
احد قسم  احد و ویبه خدا.  دارهی چه حال و روزینی بی مگه نمدینکن جمش" ـ

  ". کنمی رو، روسرت خراب می زندگنی بشه اشیطور
  
 خواد یم.  ندارهیی من جای سرِ زبون نفهم توخونه رهی خی دختره نیا" ـ

 طاقت حرف خوردن از گهیمن د.  پدرشوهرش بکنهی بکنه بهتره بره خونه یهرغلط
وم دامادم  و اونجا بشننجای دست رو دست بذارم و ادی بایتا ک.  و اون رو ندارمنیا

 یگری کرده؟ که نتونسته زنش رو با دی زنش خودکشیی آبرویبه خاطر ننگ و ب
  ".نهیبب
  

 نی تهمت و تو هنی قبال انکهینه ا.  بستخی حرفش خون تو تنم نی کردم با ااحساس
 یاون چطور م.  حرفا از بابا بودنی ادنی باشم نه، بهت من به خاطر شندهیهارو نشن

 ی عده از دوستاهی نکهی ااره؟ی رو به زبون بیزی چنینه همچ کیتونست خودشو راض
 سوال ببرن کم نبود که در ری جاشون بخوان منو خراب کنن و زی سر رفاقت بنیمع

  . پدر خودمم باهاشون هم صدا شده و بهم شک دارهنمیکنارش بب
  

 که امروز روم ی آوارنی از سومنمیا.  چرخهی داره دور سرم مای کردم دناحساس
 تحمل نداشتم و جونم گهی شد؟من دی عذاب تموم منی ای پس کایخدا. راب شدخ

  . بوددهیبه لبم رس
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 ی کردم و عطای لحظه هم صبر نمهی ی باور کن حتی اگه عروسک جون تو نبودیوا
 دلم گهید.  کردمی و خودمو خالص مدمی بخشی رو به لقاش می جهنمی زندگنیا

  . بزنم منجالب دست و پانی خواست تو اینم
  

 و من فقط دی کشیگوشام سوت م.  حبس شده بود و دوتا دستام سر بودنهی تو سنفسم
خودمو بد باخته . نمی هاش رو ببدنی مامان و به سرکوبی تونستم لب زدن هایم

 و قلبم دهیشونه هام خم. ارمی غم دووم بنی بار اری جوره زچی تونستم هیبودم و نم
  .مچاله شده بود

  
 تا دمی دوی گشتم و می توان تو پاهام داشتم که بر می اونقدر خواستی مدلم

 اهی که روزگارمو با حضورش سیاز بابا، آرمان، محسن و خواستگار. ازشون دور شم
  .کرده بود

  
 یافسانه گفتن ها.  ازشون فاصله گرفتم و به سمت در رفتمی با چه حالدمینفهم

 ی هوانیاز ا.  شدمیرفتم و دور م ی مدیمن با.  موندنم افاقه نکردیمامان هم برا
 ی عده از خدا بهی که واسه یی هانی تهمت و توهنی از اد،یمسموم و پر ازشک وترد

 زدن زن تنها و نی واسه زمشیکید، که ی چرخیخبر شده بود نقل و دهن به دهن م
 چی ناجوانمردانه شون هیِ بود و اونا با دست و دلبازی مث من کافی پشت وپناهیب

 هاش انتی زشتش و خی و کارهانی معی نکرده بودن، که به جاغیو ازم درکدوم ر
 نی معانیحاال انگشت اتهام به سمت افسانه گرفته شده بود و انصاف از نظر اطراف

 رو شی ارادگی و بی خودکشلی دلی تونستن به نوعی مینجورین بود که الاقل ایهم
 چرا حاج دمی فهمیقط نمف.  کننهیواسه خودشون و احساسات احمقانه شون توج

 خبر داشت، سکوت زی بود و از همه چمونی و انیعباس که خدا ترس و مثال با د
  .کرده بود

  
 نباری قرار بودم و تو ایب.  گرفتمشی رو در پی نامشخصری و مسرونی خونه زدم باز

 که بهم ی سکون دوست داشتنهی. ی حرکت بودی قرار گرفتنم آروم و بیبرا
 باشم به تتی نگران تو و وضعنکهی تونم بدون اید حالت خوبه و من م دای منانیاطم

 ینگام از پنجره .  گرفتمی تاکسدم،ی که رسابونیسرخ. داد دل شکسته ام برسم
 به مامان افتاد که چادرشو نامرتب رو سرش گرفته بود و لنگان لنگان به نیماش
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 ی بدم محیکه بتونم توض بد نبود یاگه واقعا حالم اونقدر. دی دوی مابونیسمت خ
 نی رفتم تا اول خودمو از ای مدی شه اما باشونی پرینجوری اذاشتمیموندم و نم

  . بدمجات نیشونیپر
  
  ". شمی مادهی پهیسه راه منظر" ـ
  

  . شدمادهی نگهداشت و من بالفاصله پیتاکس
  
  ". پولتونی باقیآبج" ـ
  

 که برام مونده بود ی تواننی خواستم تا آخرینم.  نشون ندادم و راه افتادمیتوجه
 تو چادر دهیچی پیوارد کوچه که شدم نگام به سمت در و زن. از رفتن دست بکشم

 دور سرم زی لحظه همه چهیاحساس کردم .  شددهی به دست کشدی و ساک خریمشک
 گرفتم و رو پاهام واری به ددستمو.  واسه قدم برداشتن نداشتمیی ناگهید. دیچرخ

  .خم شدم
  
  "!نه؟افسا" ـ
  

 نی که به زور تو ایهمون نفس حبس شده ا.  باعث شد نفسم برگردهی مازیصدا
 خورد، به ی که تو هوا تاب می لرزون و چادرییبا دستها.  رفتی منیی باال و پانهیس

  .دیسمتم دو
  
  " شده دختر جون؟یچ" ـ
  
ر  اش قرار گرفت و مشامم به عطنهی دختر جون گفتنش بغض کردم و سرم که رو سبا

  . خوگرفت، اشک تو چشمام حلقه زدزشی عزینفس ها
  
 تو ی مگه من افسانه ؟ی تو چرا منو فراموش کرد،ی معرفت مازی من برمیگ" ـ

 ی رو با خنده هاش عوض نمای که دنی عقلنیری به قول تو شینبودم؟ همون دختره 
  ". نشستماهی به خاک سنیبب.  خندمی وقته که نمیلی خگهینگاه کن د...یکرد
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 رو جلو چشمام محو و مات ای رو هم لرزوند و دنی مازفی ظری هقم شونه هاهق

  .کرد
  
 بودم و ی مازیتو خونه .  شد، چشم باز کردمدهی که به صورتم پاشی قطرات آببا

نگاهمو از اون ها گرفتم و به .  بهم چشم دوخته بودنیزن عمو و فرناز با نگران
 ری زی اروزهی فنی نگی رهی و گیپسته ا ی با اون روسری مازیصورت قاب گرفته 

. دی چکی لرزونش آب می تو دستش بود و از سرانگشتاوانی لهی. چونه اش دوختم
  . دلم آروم گرفتدم،یاونو که کنارم د

  
  " دخترم؟یبهتر" ـ
  
 مطمئن و پر از ی موندن تو چهره رهی و من که هنوزم از خدی زن عمو پرسنویا

  . نگاش کنم سرتکان دادمنکهیدون ا نشده بودم بری سیآرامش ماز
  
  " شده؟ی چی بگی خواینم" ـ
  
 نکهی گفتم؟ ای می چدیخب با. دی کشری تمینی و بدی چونه ام لرزی سوال مازنی ابا

 ی بنی معی خودکشلی کنه دلی پسرش، به من که دخترشم شک داره و فکر مدیجمش
وهرم بده؟ که  خواد هرطور شده شی از ترس حرف مردم منکهی منه؟ اییآبرو

  م؟ی ذره هم ارزش ندارهی یبراش من و عروسک جونم حت
  

 دم،ی چندماه کشنی که تو اییتموم زجرها.  گفتمزی لب باز کردم از همه چی وقتاما
 محسن ی و بابا و آرمان و حاج آقا، حتلدای ی شدنم، حرفاکاری بم،ی بدبختم،ی پولیب

 انار رو هم ناگفته ی هی قضدمیمدم دبه خودم که او.  رو به زبون آوردمشنهادشیو پ
 اخماش تو هم یماز.  و فرناز رو هم در آوردمعمو حرفم اشک زن نینذاشتم و با ا

 یلی خیعنی تو خودشه ینطوری ای دونستم وقتیم.  گفتی لب ذکر مریبود و ز
  .ناراحته

  
  : وار گفتمزمزمه
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  ".سه موندن ندارم وایی جاگهیمن د.  کردرونمیبابا با اون حرفا از خونه ب" ـ
  

  . گرفت و فشرددستمو
  
  ". جا و مکان بمونهی نمرده که افسانه بیهنوز ماز" ـ
  

  . محکم و پر صالبتش لبخند رو به لبم آوردیصدا
  
  ". اومدنم نگران کردمینجوریمامان رو با ا" ـ
  

  . از جاش بلند شدی عمو فورزن
  
  ". دم تو استراحت کنیمن اآلن بهش خبر م" ـ
  

 کمکم کرد یماز.  شده بودکی اتاق به آسمون انداختم، هوا تاریز پنجره  اینگاه
 ی و فشار روحی که چشمام از خستگیدوباره تو جام دراز بکشم و فرناز تا موقع
 دونم چند ساعت گذشت و من چقدر ینم. بسته شد و پلکام رو هم افتاد، کنارم موند

 بود و به کی اتاق تاریفضا.  صحبت جمع چشمامو باز کردمی که با صدادمیخواب
 بم و مردونه ی زمزمه هاشون صدایالبال.  از شب گذشتهی اومد چندساعتینظرم م

 اونم از گهیحاال د.  آه از نهادم بلند شداری اختی دادم و بصی فربد رو هم تشخی
  . خبر داشتمیچارگی و بی بدبختیهمه 

  
  . شدمدیچار ترد رفتنم درونی از اتاق بای موندن ونی جام نشستم و متو
  

  : رو به جمع گفتدنمی آهسته باز شد و فرناز به محض ددر
  
  ". شدنداریبالخره افسانه بانو ب" ـ
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 دهی نخراشی رو روشن کرد و من بالفاصله دستمو جلو چشمام گرفتم و با صداچراغ
  : گفتمیا

  
  "ساعت چنده؟" ـ
  
  "م؟ی شام بخوریای یم. میهشت و ن" ـ
  

هنوزم مانتو و شلوار تنم بود و . دم و با کمکش از جام بلند شم تونستن سرتکان بفقط
 رونیاز اتاق که اومدم ب.  وضع چطور بگذرونمنی امشب رو با ادی دونستم باینم

  . لبخند زددنمی افتاد که با دینگام اول به ماز
  
  "حالت خوبه؟" ـ
  
 قبل تر یلی از خدمی و شادهی بود بالخره منو بخشدای محبت تو کالمش کامال پاز

  . فقط من بودم که جسارت باورش رو نداشتمنی بود و ادهیبخش
  
  ".خوبم" ـ
  

  . عمو کنار خودش برام جا باز کردزن
  
  ". دلمزی عزنی بشایب" ـ
  
نگام .  کرد سالم گفتم و کنار زن عمو نشستمی نگام می لب به فربد که با ناراحتریز
 حی بود، خورد و اون تو ضنی زم به ساک لباس هام که کنار پاش روی اتفاقیلیخ

  :داد
  
  ".ارمی ازم خواست برم برات بیماز" ـ
  
  ". تو زحمتیدستت درد نکنه افتاد" ـ
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  ". نبودیزحمت" ـ
  

  .دمی واسه شام صدامون زد و من همزمان با بلند شدنم پرسفرناز
  
  "!حال مامانم خوب بود؟" ـ
  

.  درهم سر تکان دادی چهره ا به حال درب و داغونم انداخت و بایی نگاه گذرافربد
 زن عمو و بچه هاش به واحد خودشون ی و بعد از شام وقتدمی نپرسیزی چگهید

  : تعارف گفتی و بی جدیلی خیبرگشتن، ماز
  
 بمونه به وقتش خودم دمیحساب جمش.  تو اون خونهی برگردی حق ندارگهید" ـ
 ی مونی منجای ایاشت نذنیتو هم تا بارت رو زم.  سرم بچه بزرگ کردمری دم، خیم

 پدرش شیدر ضمن به ر. ی کنی می و زندگیای ی هم به دل من راه میو کم
 و واسه خودش نهی ببسر ی هی پشت و پناه و سای منو بی بخواد نوه ی هرکدهیخند

الزم . امی یخودم هرجور شده از پس خرج و مخارج تون بر م.  کنهزیدندون ت
  ".ی و اون دراز کننی ای به خاطر چندرغاز پول، دست جلوستین

  
 کردم به روم باز ی روکه چند ساعت قبل توش استراحت می جاش بلند شد و اتاقاز

  .کرد
  
  ". نباشیچی نگران هی که با منیتا موقع.  از اتاقتنمیا" ـ
  

 بعد پشت سر ی حس کننکهیا.  و از جام بلند شدمدمی کشالی با آرامش خینفس
 تو ی تونی و میدی رسنانی امن و قابل اطممی حرهی  اتفاق بد حاال بهنهمهیگذاشتن ا
  . فوق العاده ست،ی کنی زندگگرونیهم مث د

  
 شب رو با نی خواستن ایزن عمو و فرناز م.  بودلدای آذر و شب ی اون روز سیفردا

 که داشتن ی گفت با باختیفرناز م. فربد قرار نبود امشب رو با ما باشه. ما بگذرونن
 بندر ی تو دهکده ساحلی مازیالی رفت وی گشت و میبر نماحتماال اون خونه 

  . کردی استفاده مالی داد بسته بود، از اون وار ملوان قرمی با تیظاهرا از وقت. یانزل
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 رو ییرای پذلی بود، وسادهی تدارکش رو دی که مازی و فرناز بعد از شام مختصرمن

  .میفراهم کرد
  

 که زن عمو عاشقشون بود و ی ادهی رسی و پشمک و هندونه و خرمالوهالیآج
 لحظه ذهنم به هی. گهی دی خوشمزه ی خوراکی و کلی دستپخت مازی برنجینیریش

هرچند .  ما بودنشی خواست اونام اآلن پیدلم م. دیسمت مامان و افسون پرکش
 امشب رو مهمونشون چولو و طاها کولدای و نی که خبر داشتم قرار بود افشیاونجور

  .باشن
  
 کتاب ها برداشتم و با احساس یحافظ بابا بزرگ رو هم از تو قفسه  وانید

اونم همراه با .  دادمی کرد به دست مازی که رهام نمی و عذاب وجدانیشرمندگ
 احساس بد رو نی ادی که به روم پاشی و با لبخندنمیگرفتنش وادارم کرد کنارش بش

  .ازم دور کرد
  
از گذشته و رفتگانمون حرف به ازدواج  ها و صحبت ی از اون خوراکی خوردن کمبا

بعدشم نوبت به گرفتن فال حافظ .  سربه سر فرنازگذاشتی کلی شد و مازدهیکش
  . زنگ واحدش رو زدی کرد کستی نیشد و تا ماز

  
  . از جاش بلند شدعی سرفرناز

  
  . خونه رو ندارهدی کلیجز اون کس.  فکر کنم فربد باشهـ
  

 شعر لبخند رو دنی کتاب رو باز کرد و با دین ال هم همزمای که باز کرد مازدرو
 کرد رو به فربد ی جا به جا مینی بی رو رونکشی عکهی شد ودر حالقیلبش عم

  .خوند
  
   توستی انهی رواق منظر چشم من آشـ
  

   توستی نما و فرود آ که خانه خانه کرم
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   دلی لطف خال و خط از عارفان ربودبه
  

  . توستی  دام و دانهری عجب زی هافهیلط
  

   بلبل سحر خوش بادی به وصل گل ادلت
  

  . توستی در چمن همه گلبانگ عاشقانه که
  

 هی و براق و سی بلند کردم و نگاهمو به اون که موهاش از نم نم بارون شبونه خسرمو
  .پاکت انار درشت و خوش رنگ تو دستاش جا خوش کرده بود، دوختم

  
  ". توای مادر بیخوش اومد" ـ
  
  . وارد شد و زن عمو پاکت انار رو از دستش گرفتیارف ماز تعنی ابا
  
  "...ما که خودمون. زمی عزیدیچرا زحمت کش" ـ
  
.  کار فربد خورد و برگشت و به روم لبخند زدنی علت ایادآوری حرفشو با ی باقو

 انداختم و خودمو به خاطر به زبون آوردن اون حرفا مالمت نییسرمو با خجالت پا
  .کردم

  
 ی که دلش مارهی ی به آدم فشار می همزبونی و بیی اونقدر تنهایستش گاه رااما

 "یهرکس" اون ی بگه البته زن عمو و فرناز و مازی ناگفته شو به هرکسیخواد حرفا
 بحثا شه و نی ای فربد هم قاطنکهی ایول.  فهمنی دونستم که دردامو مینبودن و م

 نیعادت نداشتم ازش چن.  کردی م معذبمکمیاحساسات انسان دوستانه اش گل کنه، 
  .نمی رو ببیتوجه

  
  ".نی فراموش کرده باشدیگفتم شا" ـ
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 می و بدون نگاه کردن به من گفت و بعد در آوردن کت اسپرت نی جدیلی خنویا
  : و مادرش نشست و فرناز با خنده گفتی مازنی بسشیخ
  
  ".یای کردم بیفکر نم" ـ
  
 نی به ایلدای ارزش داشت بابتش شب  به نظرت؟ی گیبه خاطر باختمون م" ـ

  " رو تنها بگذرونم؟یخوب
  

  . عمو با محبت جواب دادزن
  
  ".گذشتیبدون تو به ماهم خوش نم. ی اومدی کردیکار خوب" ـ
  

  : بلند کرد و رو به من گفتسرشو
  
  "؟یچه خبر افسانه؟ خوب" ـ
  
  ".ستمی شکر خدا بد نیا" ـ
  
  "ن؟ی رو دعوت نکردنایچرا زن عموا" ـ
  

  . اما من جواب دادمدی پرسی رو از مازسوالش
  
  ".انی خواستن بی و خانومش منیافش.  مهمون داشتننایمامان ا" ـ
  
  ". دور هم جمع شننجای همه انی گفتیخب م" ـ
  

  : گفتیماز
  
انشاهللا سال بعد اگه زنده . میبه خاطر افسانه امسال رو جمع و جور تر گذروند" ـ

  ". کنمیبودم همه رو دعوت م
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  . نگاش کردم و فرناز سر شوق اومدی قدر دانبا
  
دختر افسانه .  هاتم دور و برت هستنجهیسال بعد نت.  جونی مازی گفتیآ" ـ

  ". ماهشهازدهی ده، بایاونموقع تقر
  

  . برق زدی مازیچشما
  
  ".انشاهللا" ـ
  

ال  لبخند رو لبام آورد و منم از ته دلم دعا کردم سی که تو به پهلوم زدی آروملگد
  .می رو دور هم تجربه کنیزی چنیبعد قسمت باشه همچ

  
راستش اونقدر خسته بودم و .  شب بود که زن عمو و بچه ها رفتنکی یحدودا

البته فرناز قبل .  هوا زدم و به اتاقم رفتمی رو، روی اومد که تعارف مازیخوابم م
 به جا ازی نییرای پذلی وسای سرهی رو جمع و جور کرده بود اما باز زیرفتن همه چ

  .کنه ی گفت خودش حلش می داشت که مازییبه جا
  
 خواب راحت بعد مدتها هی خودم گفتم شی و چشمامو بستم و پدمی جام دراز کشتو

 داًیچون تو جد.  بودومدهی به من ندنی خواب خوش دنکهیدر انتظارمه اما مث ا
 ی خواب نکنی رو بی واسه نصف شب و تا مامانیذاریورجه وورجه کردنات رو م

  .ی داریدست بر نم
  

 ی تق تق آروم،بعدش دستا و پاهاتو مهی و بعد ی کنی با سکسکه اعالم وجود ماولش
بعد . ی چرخونی صد و هشتاد درجه مهی و ی کنی گرد مکممی و خودتو تو شیکش

 ی دی و تا خود صبح انگار قر می کنی داغونم می معده یچند تا لگد جانانه حواله 
  .ی داریبزن و بکوب و عروس کممیو توش
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 اومدنت نمونده و چشم رو هم بذارم و خدا بخواد ای به دنیادی ززی چگهی دونم دیم
 هست اما من دوستش یبیحال غر. رمی بغلم بگی تو رو، توی زودنی تونم به همیم

  . کنمی وجودم حس می با ذره ذره نویدارم و ا
  

***  
  

 بود و ستادهی سرم ای که باالیرو به ماز چرخوند و گهی دور دهی دستگاه رو دکتر
  :خنده به لب چشماش پر اشک شده بود، گفت

  
  "؟ی داری خوشگلی چه نوه نینگاه کن مامانبزرگ بب" ـ
  

  . رو شونه ام قرار گرفت و با محبت نگام کردی مازیدستا
  
  ". ام هم کم از نوه ام ندارهجهیاون که بله اما نت" ـ
  

  . سرتکان دادی با شگفتدکتر
  
  ". خورهیاصال بهتون نم! ن؟یشما مادربزرگ افسانه جون هست" ـ
  

 چقدر براش ی زندگنکهی مامان افتادم و اادی.  تشکرکرد و من رفتم تو فکریماز
 شده بود و تفاوت ری مادرشوهرش شکسته و پیسخت گرفته بود که چهره اش پا به پا

 وهی بی تو جووننکهی اومد و در عوض زن عمو با ای شون چندان به چشم نمیسن
  . بهتر و شاداب تر مونده بودیلیشد، خ

  
 که اون با خنده دمی شبونه ات از دکتر پرسی هاتی فعالنی درمورد انهی معابعد

  .جواب داد
  
 و هینطوری شون ای بچه ها نمودار حرکتیبعض.  براش وجود ندارهیراه حل" ـ

  ".رست شه اومدن دایالبته ممکنه بعد به دن.  شه کردی نمشیکار
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 راه ادی به خاطر ورم بدنم نمک نخورم و زنکهی سفارش در مورد ای سرهی دادن با
  : گفتی و مازمی اومدرونینرم ازمطب ب

  
  ".می سر به مادرت بزنهی شما ی خونه میبر" ـ
  

 با اکراه قبول نیواسه هم.  به روبرو شدن با پدرمو نداشتمی چندان عالقه اراستش
 درست نیا.  نبودی کار چندان ساده ای و پناه بردن به مازترک کردن خونه. کردم

 هی شدن اون تنها تکی آدما که خواسته و ناخواسته باعث عذابم منی تموم انیکه ب
 خواست اول از ی دلم می اگهی هر دختر دثگاه محکم و قابل اتکا بود اما منم م

 نه مادربزرگم که مادرم، پدرم و برادرم.  کننتی خونواده ام ازم حمایهمه اعضا
  . کردنی بهش توجه مگرونی ددی کردنش گذشته بود و حاال باتی حمایدوره 

  
 نی کنه، خواه نا خواه بی دل می پدری کنه و از خونه ی آدم ازدواج می وقتیول

 که ی و از موندگار شدن تو خونه انهی بی خونواده اش فاصله میخودش و اعضا
 خواد یدلش نم.  شهیو پاگرفته معذب م کرده و بزرگ شده ی توش زندگیعمر

 شی چند وقت پنی هما رو تاجاتشی که احتیچشمش به دست پدرش باشه اونم وقت
 هم دی مث جمشی پدرری حرفا گنی ایاونوقت با همه .  کردهی منیشوهرش تام

 تونستم با وجود اون حرفا و تهمت ها تو ی داشت؟ من موی انتظار چدی باگهی دفتهیب
  ونم و جا نزنم؟خونه اش بم

  
 ی تو تموم مدتیطفل.  مو کم کرد ودلم از بابتش آروم گرفتی قراری مامان بدنید

 ادی ی نمادمی.  و لب از لب باز نکردختی فقط مظلومانه اشک رمیکه اونجا بود
 عذابم ی خاص مامان گاهاتی روحنیا.  کرده باشهیتی از بابا شکای مازیهرگز جلو

 از حق خودش دفاع کنه اما مامان نه توی که اونم منمی داد و دوست داشتم ببیم
  . خو گرفته بودطی داشت و به شرای بر نمیقدم

  
 سکوت کردم و دم نزدم به نی معی رفتار های سرهی ها که خودمم در برابر بعد

 واکنش نی به خاطر ادمی بردم و عذاب کشی تو خودم پیاتی روحنیوجود چن
 و وجود مامان، ی زندگطی محری تحت تاثای هیکی دونستم ژنتیناخودآگاه که نم

  .یاکتساب
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 دو سه روزه از نی که جا مونده بود و تو اموی مامان شارژر گوشی خداحاقظموقع

 موی گوشعی خاموش شده بود، به دستم داد و به محض برگشتنمون سری شارژیب
دلم  داده بود که ی محض چند روزه بهم آرامشی خبری بنیا. شارژ و روشن کردم

 عادت ها ی گذاشتن بعضار خواست حاال حاال ها از دستش بدم اما انگار کنینم
  .ستیچندان ساده ن

  
با .  صفحه اش کردمی روی تموم توجهمومعطوف شماره می خوردن گوشبازنگ

 هی اون شنهادیبه نظرم پ. خودم قرار گذاشته بودم اگه محسن بود، جواب ندم
 تی کرد اگه نی نداشت و فکر می خوب هم بهش حسیماز.  بودبی عجییجورا

 شی پاپجوالنه عنقدری کرد و ای بابتش صبر می کمدی هم بوده باشه محسن بایریخ
  . گذاشتینم
  
 خبر یبا اونطور ب.  لبمو گاز گرفتمی عمو رضا از سر شرمندگی شماره دنی دبا

  . بد شده بودیلی اونم خیاستعفا دادنم از کار البد برا
  
  ".الو عمو سالم" ـ
  
  " همش خاموشه؟تی تو دختر؟ چرا گوشییسالم افسانه جان کجا" ـ
  
 از یلی دونم خی مدی عمو ببخشیوا.  نبودشمیشارژرم پ.  هستمی مازیخونه " ـ

  ". خوام برگردم تو اون شرکتی نمگهی اما راستش من دنیدستم ناراحت
  
  . جواب دادی مکث کوتاهبا
  
  "!؟ی ریر کار نم سگهی مگه د؟ی زنی حرف می از چیدار" ـ
  
  "!ن؟یشما خبر نداشت" ـ
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 هی نی که داشتی باهام تماس گرفت و در مورد بحثدینه خب راستش جمش" ـ
  ". گفتییزایچ
  
  . اون اتفاق بغض کردمیادآوری با
  
  ". که بارم نکردییزای چه چنیآخ اگه بدون" ـ
  
  . حرص زمزمه کردبا
  
 نگرفت با شما چطور ادی چوقتی هاون.  نبوددی بعدی من، از جمشزی دونم عزیم" ـ

 ی خواد که تو برگردیدلش م.  اتفاق ناراحتهنی بگم که بابت انمیاما خب ا. تا کنه
  ".خونه

  
 شی که اون دوباره خواستشو پنهی با ایبرگشتن من مساو. نینه اصال حرفشم نزن" ـ

  " خوام؟ی بگم شوهر نمیبابا آخه من به چه زبون. بکشه
  
 ی اگه قانع نشدمی اما بذار ما با هم حرف بزنیش ناراحت باش از دستیحق دار" ـ

  ". بکشهشی موضوع رو پنی ذارم بابات ای نمگهید. ستی نیحرف
  
  : لب گفتمری زدی تردبا
  
  "! ازدواج کنم؟دی من بانی کنی شما هم فکر میعنی" ـ
  
. ی ازدواج کندیمعلومه که با. ی کردن داری و حق خوب زندگی زن جوونهیتو" ـ
 نی و در امی گذشته با هم بخورادی شام دونفره به هی می دنبالت برامیجازه بده با

  " تو منو باشه؟ای کنم ی من تورو قانع مایبالخره . میمورد مفصل حرف بزن
  
  ".رمی اجازه بگی از مازدیبا" ـ
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

١�	

 ی قبول کرد و البته قبلش کلدی شد و اون با تردی مازتی منوط به رضازی همه چو
.  نشم برگردمی عمو راضرمحبتی عنوان تحت تاثچیگذاشت که به ه شرط شیپ

 من و تو ی نسبت به سالمتگهی جور دهی می که از دکتر برگشته بودیراستش از وقت
  . کنهدی مارو تهدیزی بابا چی خواست با برگشتنمون به خونه یحساس شده بود و نم

  
  . و منتظر اومدنش بودم که زنگ درو زدندهی هامو پوشلباس

  
  ".فکرکنم خودش باشه" ـ
  
 گفت به ی که داشت بعد نماز مغربش ذکر می حرف از جام بلند شدم و مازنی ابا

  . سرتکان دادو قبل از بستن در خونه صداش به گوشم خوردی خداحافظینشونه 
  
  ".زود برگرد" ـ
  
  ".رو جفت چشمام" ـ
  
  ". بال دختر جونیچشمات ب" ـ
  

 یی که شدم نگام به واحد باالاطیوارد ح.  رفتمنیی ها پا از پلهاطی بستم و با احتدرو
فرناز هنوز از دانشگاه برنگشته و زن عمو .  روشن بود، خوردمنشیکه تنهاچراغ نش

  . سرمو برگردوندم، چشم تو چشم فربد شدمنکهیبه محض ا. تنها بود
  

  . قلبم گذاشتمی رودستمو
  
  "؟ی کنی مکاری چنجای تو ایوا" ـ
  
  .دیوالم پرس توجه به سیب

  
  " دره با تو کار داره؟ی که جلوینیاون ماش" ـ
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وگرنه .  نکردم با منظور گرفتن، اوقاتمو تلخ کنمی نبود اما من سعندی خوشالحنش
  . دادمی خودش جوابش رو منی بودم عشی چند سال پیاگه همون افسانه 

  
  ".عمورضاست" ـ
  
  "! خواد برت گردونه؟یم" ـ
  

  .ردم پا و اون پا کنی ایکم
  
  ". دونمینم" ـ
  

 قدر دان نکهینه ا.  وساطت کنه برگردمیکی خواست ی دروغ چرا دلم مراستش
 ی نداشته باشم نه، فقط میازی هاش نباشم و به توجهاتش نتی و حمای مازیکارها

. خواستم راحت تر با مامان و افسون در ارتباط باشم و به اون خونه رفت و آدم کنم
 جز اون ی اوضاع به کسنیتو ا. بمونم ی مازشی بود که پنی ا بهمی قطعمیوگرنه تصم

  .اعتماد نداشتم
  
  " خونه تون؟ی برگردیدوست دار" ـ
  

  . سر تکان دادیدی بهش ندادم و اون با ناامیجواب
  
 ی توئه و خودت بهتر از ما می زندگنیا. رمی گی نمنی از اشتریبرو وقتت رو ب" ـ

  ". چه به صالحتهیدون
  

 ی تونستم حس کنم داره بی دونم چرا نمینم.  رفت و رومو ازش گرفتم تو هماخمام
 مطمئنش یادی و زی از خود راضی افهی قنی ادنی از دشهیهم.  زنهیطعنه حرف م

 و ری دونه خی عالم و آدم ثابت کنه میانگار که بخواد به همه .  شدمی میعصب
ن و خودشون راه  اشتباه کنه ده کی اجازه رو منی اما بهشون اهیصالحشون چ

  . کنندای پتیدرست رو در نها
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  ".خداحافظ پسر عمو" ـ
  
 و کدورت ینی ناگفته بود که سنگی هی تواون پسر عمو گفتنم اونقدر شکوه و گالو

  .لحن حرفامو ازش حس کرد و جوابمو نداد
  

سوار .  شد و با محبت در جلو رو برام بازکردادهی پنی که باز کردم، عمو از ماشدرو
 م،ی قراره کجا برنکهی و اری توجه به مسی بالفاصله راه افتاد و من بمیشدکه 
  .دمیپرس

  
  ""ن؟یخود بابا ازتون خواست باهام حرف بزن" ـ
  

  . جا بخورهی مقدمه ام باعث شد کمی بسوال
  
.  مورد حرف بزنمنی خواست باهات در ایخب چطوربگم راستش دلم م...  خب-

 کنم ی اما من فکر می شی میت بذاره راض کنه اگه تحت فشاری فکرمدیجمش
  ".ستی درست نینطوریا

  
  .پس بابا ازش نخواسته بود منو برگردونه.  اخم کردمح،ی توضنی ابا
  
هرچقدرم که . ستیبابا عوض بشو ن.  ستدهی فای حرفا بنی عمو زدن انیبب" ـ

 یکی هنکیا.  کنهی برخوردش کم نمی از زشتیزی باز چنی کنهی رفتارشو توجنیبخوا
  ".ستی نیبه دختر خودش شک داشته باشه و بهش تهمت بزنه کم حرف

  
  . دوختری به مسنگاهشو

  
  ". حرف بزنمدی خوام در مورد جمشیاما من نم" ـ
  
  "!؟یپس چ" ـ
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 ازش یزی چی خوای تو نمنمیبب... که دارهیطیدرمورد خواستگارت و شرا" ـ
  "؟یبدون

  
 ای کنه ی فکر میدونستم عمو داره به چ ینم.  نزدمی نگاش کردم و حرفدی تردبا

 عجله بابت نهمهیاصال ا.  کنهی موضوع رو مطرح منی اینانیبراساس چه اطم
 اومدن عروسک جون به مرد ای تونستم تا قبل به دنی که نمه؟منیازدواجم واسه چ

  ! کردن؟ی اصرار ملی دلی بنقدری محرم شم پس چرا ای اگهید
  

 و سفارش غذا می که وارد شدیت و من تا موقع رستوران خوب نگهداشهی یجلو
 ی رو بی دونستم هر حرفیم.  بودیاون مرد با تجربه و ورشن.  نگفتمیزی چم،یداد

 هیسر قض.  بدهحی دادم برام توضی بهش فرصت مدیپس با. ارهی ی به زبون نملیدل
 اگه نبود من وسط اون جو ون ای هاتی ها و حمایی داد خواست طالقمم راهنمای

  . اومدمیافتضاح از پا در م
  

 و محبت عمو بود که خودشو جمع و جور کرد و ازم تی حمادنی با دنی معنیهم
 همون شییخدا. می مونو دوباره از نو بسازیخواست از ثبت طالقمون بگذرم و زندگ

 کرد و کارمو قمی و منصرف شدنم از طالق تشومی تصمنیموقع هم عمو به خاطر ا
  .عاقالنه دونست

  
  "؟ی خوری میچ" ـ
  

 انتخاب کرد نویاونم هم.  به منو انداختم و کباب ترش سفارش دادمیی اشتهای بنگاه
  .می هردو در سکوت با ساالدمون مشغول شدارنیو تا سفارشمون رو ب

  
  "ن؟ی بگیزی چنی خواینم" ـ
  

 تو چشمام ی اهی چند ثانهیسر بلند کرد و .  شدشی باعث پاره شدن چرت فکرسوالم
  .ردمکث ک

  
  "... شه در موردیبعد از شام بهتر م" ـ
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  . قطع کردمحرفشو

  
 ازم خواسته ره،ی سخت گیلی مسائل خنجوری رو ایماز.  ندارمیادیمن فرصت ز" ـ

  ".زود برگردم
  

 ی که تو ذهن عمو میزی بهونه بود، من از چیی جوراهی ی مازیری سخت گراستش
  . نگران بودمارهیگذشت و قرار بود به زبون ب

  
  ".ی رفته سراغ کمالدیجمش" ـ
  
  . چنگالم برداشتم و سر بلند کردمری زاری کردن با تکه خی حرف دست از بازنی ابا
  
  "!ن؟ی معیبابا" ـ
  

عمو با .  همون حاج عباس پدرشوهرم باشهی باور نداشتم منظورش از کمالانگار
  .تاسف سرتکان داد

  
  ".آره خودشه" ـ
  
  "!آخه چرا؟... آخه " ـ
  
  ". در مورد تو وبچه ات خودش دست به کار شهدی کرد بای مفکر" ـ
  

  . خاطر اعتراض کردمدهیرنج
  
  "" بگه؟یزی بهم چنکهیبدون ا" -
  
به هرحال .  و اومدن اون پسره محسن، رفت سراغشنی که داشتیبعد جر و بحث" ـ
  ". نهای تو و اون بچه روشن شه فی تکلدیبا
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  .دمی تو بشقابم گذاشتم و عقب کشچنگالمو

  
من ازش کمک . ومدهی ها بهش نی دلسوزنی که به دختر خودش شک داره ایکس" ـ

  ".نخواستم
  
 برخورد کردن تو هم با ی گم که رفتار اون اشتباه بوده اما احساسیمن هنوزم م" ـ
 نه؟ چند روز ای به حال شما بکنه ی فکرهی دیپدرشوهرت با. ستی درست نهی قضنیا
 نوی ادی شناسنامه ست اون باهی داشتن ازشی ننیکمتر. ادی ی مای بچه به دننی اگهید

 از ی تونی نمیی خرج و مخارجش که توتنهاو اش ندهی کنه، حاال بماند آنیتام
  ".یایپسشون برب

  
  . انداختمنیی سرمو پای دلخوربا
  
  ". هاستنهی هزنیپس اصرارتون واسه ازدواجم به خاطر هم" ـ
  
 یاون پدر م.  دخترتهی ندهی من از آیا نگران باشه امنی همدی واسه جمشدی شا"ـ

  ". کنهنی شو تامندهی که بتونه آی خواد، کسی میخواد، حام
  
 مث یکیمن که پدر نداشتم خب دخترمم .  کنمی منی اونو خودم تامی ندهیآ" ـ

 هست که نی معی هی به هرحال ارثمی هم به مشکل بر بخوریاگه از لحاظ مال. خودم
  ". رسهی دخترم ماگه به من نرسه به

  
  ".ستین" ـ
  

  . زمزمه کردمدیبا ترد.  و به ظرف ساالدش دوختدی ازم دزدنگاهشو
  
  "!!ست؟ین" ـ
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 که به پدرش داده فروخته ی وکالتی طشی پکسالی حدود نی تموم اموال مع"ـ
  ".شده

  
  . نگاش کردمی ناباوربا
  
  ". امکان ندارهنیا" ـ
  

 که من ی درست موقعیعنی شی پکسالیحدود .  شروع به محاسبه کردعی سرذهنم
خب قرار بود حاج آقا که وکالت فروش اون . می بررانی از امی گرفتمی تصمنیومع

  .فتادی اتفاق ننی ما بکنه امامطمئنم که هرگز ای کار رو برانیاموال رو داشت ا
  
  ". اموالش رو نفروختهنیمن مطمئنم که مع.  محالهیزی چنیهمچ" ـ
  
  "سخ کرد؟ ف؟یوکالت رو چ" ـ
  

  . بهش چشم دوختمیدی کردم و با نا امسکوت
  
 نویا.  وجود ندارهنی معی هی به عنوان اموال و ارثیزیمتاسفانه در حال حاضر چ" ـ

.  رو هم به نام نوه اش کنهیزی خواد چیحاج آقا به بابات گفته و از قرارمعلوم نم
 رو یزی چنیش همچ خودی بچه ی که آدم براهی رحمی بتی نهانی کنم ایمن فکر م

 دی به جمشنیواسه هم.  کنار گذاشتهشهی همیبخواد اما ظاهرا حاج آقا شمارو برا
  ". رو ندارهی نوه انی داشتن همچاقتیاون مردک ل.  شههی قضنی االی خیگفتم ب

  
  . کردم بها ندمی شد، سعی تر مری که هر لحظه گلو گی مشت کردم و به بغضدستامو

  
 باز مشکالتت ،ی باشی و با اراده ایتو هرچقدرم زن قو... کنافسانه به من نگاه " ـ

 یمن به بابات کار.  بتونه کمکت کنهادی ی که از دستش بر میکیبذار . ستیکم ن
  .ی عاقالنه فکر کنی بهتره کمذارنی نمگرونیندارم اون اگه خودشم بخواد د

  
  .دی لرزصدام
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 تونم به مرد یمگه م. نمیع می من هنوز تو عده ن؟ی خوای میعمو شما ازم چ" ـ
  " فکرکنم؟ی اگهید
  
  . نگام کردی همدردبا
  
 بعدشم به ی بتونی حتستمیمنم مطمئن ن. یدی ندبی ازدواج کم آسنیتو از ا" ـ

 ی که خودت رو برانهی ایاصرار اآلن منم فقط برا. ی فکر کنی اگهی دیمرد
شه بهتره قبل از همه  بای وسط وصلتنیواگه قراره ا. ی که الزمه آماده کنیازدواج

 داره که نی به اازی هر لحاظ ناز اون ی ندهی شدن آنیتام. ی به دخترت فکر کنزیچ
  ". که قبل از خودش به شماها فکرکنهیکی.  مرد پشتوانه تون باشههی

  
 که یدی شد ومن با تردجادی ای اقهی چند دقی وقفه هی حاضر شدن سفارشمون با

 شی نقره ای متفکر و موهای کرد به عمو و چهره یم تر رهیلحظه به لحظه نگاهمو ت
 فکر مزاحم مدام تو هی.  چشم دوختمد،ی درخشی روشن اونجا می فضاریکه تحت تاث

  .دی کشی کرد ورو باورهام خط میذهنم وز وز م
  
  . بهم دوختی جدیلی خدمت نگاهشو از غذاها گرفت و خشی محض دور شدن پبه
  
 نی امی سعشهیهم.  کردمی زندگدی و عالقه کنار ناه رو با عشقیادی زیمن سالها" ـ

 کنارش یبود که صادقانه دوستش داشته باشم و با وجود نداشتن بچه، به زندگ
.  معنا شدهی از حد بشی بزی کنم همه چیاما حاال که رفته احساس م. دلخوش باشم

  "... بچه بودهی اگه دیشا
  

  .رزون چشمام دوخت لی نی رو به نزونشی بلند کرد و نگاه گرسرشو
  
 حق نی خوام اما به نظرت ای نخواستم، حاالم نمیادی ززی چمی وقت از زندگچیه" ـ

 نی شو تامندهی بچه رو خوشبخت و آهی که دارم ییزهای که الاقل با چستیمن ن
  "کنم؟
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  . گذاشتزی سمتم خم شد و دستاشو دوطرف مبه
  
 لطف رو ازم نیا. خترت پدر باشم ندارم اما بذار واسه دیافسانه من از تو توقع" ـ

 دی تو مفی مونده از عمرم رو الاقل واسه بچه ی چند سال باقنیبذار ا.  نکنغیدر
  ". کنمیزندگ

  
  . شدمرهی حبس شد و با بهت بهش خنهی تو سنفسم

  
  "!ن؟ی گی می چنیعمودار" ـ
  
ا  هم بی چندمدتهی فقط بذار زمی ری شما دوتا می مو به پای زندگیمن همه " ـ
 اگه یعنی... یعنی. ی خوام زنم باشیازت نم.  کنمی پدرم، زندگهی حس که نیا

 ی مونم اما بذار اسم دخترت تو شناسنامه ی می من تا ابد عمو رضا باقیخودت بخوا
  ".من بره، بذار من پدرش باشم

  
 ی مو تحت فشار قرار داده بود و صدام در نمی صوتی تموم تارهای بغض لعنتنیا

 زد، چشم ی خواسته اش حرف مهی توجی لب زدم و به اون که برادانهیمناا. اومد
  .دوخته بودم

  
 از ینجوری خواستم عمو رضام رو اینم.  رو نداشتمیکی نی تاب و تحمل اگهی دنه

 تشی وقت محبتش رو حس نکردم و حماچی من که بابا نداشتم، هایخدا. دست بدم
  ؟یری انصاف بود عمو رضارو هم ازم بگدم،یرو ند

  
 و ثبت احوال گرفته تا هر مارستانیاز ب. من فکر همه جاشو کردم افسانه جان" ـ

 ایبعد به دن. ی نباشیزی خوام نگران چیم. ی که فکرش رو بکنی حقوقیمسئله 
همه . می کنی می دردسر و با آرامش زندگیاومدن دختر قشنگت انشاهللا کنار هم ب

 تو وستاره تو شناسنامه ام همه سمفتن ا گرفتم بعد رلیوک.  مال شماستممی زندگی
  "ست؟یبه نظرت اسم ستاره قشنگ ن...  رو به نامت کننزیچ
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 حق نداشت محبت یکس.  قشنگ از اون تو نگام بشکنهری تصونی اذاشتمی مدی نبانه
 نی و ایآره افسانه تو خواب. بذار فکر کنم خوابم.  اونو ازم بدزدهی پدرانه یها

 چند مدت نی هست که عروسک جون ایی های خوابید ب کابوس زشت بعهیفقط 
  . کردهلیبهت تحم

  
 وول کممی تو شنقدریاگه شبا ا.  توئه عروسک جونری اتفاقات تقصنی ای همه اصال

 ی که عمو رضانمی رو ببی کابوسنی محاله همچگهی منم بخوابم دی و بذارینخور
 عروسک جون یاخوبم چشم تو چشم من بگه بذار باهات ازدواج کنم که باب

  ست؟ینه واقعا خنده دار ن...باشم
  

 ری که روم بود، تی و پهلوهام از شدت فشاردمی خندکیستری و هی فکر عصبنیباا
  .دیکش

  
  "افسانه حالت خوبه؟" ـ
  
 رو شونه هام قرار گرفته بود و ی سنگ دوتنهیانگار .  خوب نبودم، داغون بودمنه

 نگران و دلواپسش رو تار کرد و اون ی اشکام چهره.  شدمی بارش له مریداشتم ز
دستامو گرفتم جلو چشمام .  عمو شکستی دوست داشتنری همراه با تصویبغض لعنت

  .و زار زدم
  

 شد و من حس کردم از جاش بلند دهی کشنی رو زمی ناهنجاری با صداشیصندل
  .شد

  
  ".افسانه جان... افسانه" ـ
  

 ی که بی لحظات از هرچنیت تو ا خواسی و دلم مدی کشی مثل گوشام سوت ممغزم
 نی فرار کردن انگار عادت انیوا.  شد، فرار کنمیرحمانه داشت رو سرم آوار م

  . سخت و خزون زده شده بودیروزا
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.  و ازجام بلند شدمدمی اراده خودمو عقب کشی که رو شونه ام قرار گرفت، بدستش
سما الل شده بودم و ر.  ازش فاصله گرفتمی سرتکان دادم و چند قدمیبا ناباور

  . زده بود، نداشتمشی دل رو آتنیقدرت به زبون آوردن اونچه که ا
  

 بود که دستشو پس بزنم و با نی اومد ای که تو اون لحظات ازم بر می کارتنها
  . که مافوق توانم بود ازش بگذرم و به سمت در رستوران برمیقدرت

  
اصال .  نروینطوری کنم ای مخواهش.  بدمحیبذار برات توض. سای لحظه واهی" ـ

  " که گفتم فراموش کن باشه؟یهرچ
  
 پرداخت صورت حساب به سمت ی اون دستپاچه برای لحظه مکث کردم و وقتهی

 تو تموم تنم نفوذ ی دیسوز سرما.  اومدمرونیصندوق رفت، برگشتم و از رستوران ب
  . بود که از دهانم خارج شد، همراهیظی با بخار غلدم،ی که کشیکرد و آه

  
 که سر راهم قرار گرفت پنهون یابونی خنی اولیکی تند کردم و خودمو تو تارقدم

 ی مرد رو منی مطمئن نبودم اگهینه حاال که د. ادی خواستم دنبالم بینم. کردم
 ی سوال برده بود و از عمو رضاری زقهیتموم باورهامو اون تو عرض چند دق. شناسم
 شده عی خواد حق ضای که می به مردبود شده لی که برام مث پدر بود، تبدیمهربون

  .رهی سالهاشو از من بگنیو حسرت تموم ا
  

 ی سر راهم قرار می روزا هرکسنی بود که ای چیاری بدبنی دونم حکمت ای نماصال
  . از نبودمای از وجودم به خواسته اش برسه، ای بود که نیگرفت دنبال ا

  
 دمی آن به خودم اومدم و دکیقط  کردم، فهی دونم چقدر راه رفتم و گرینم

 مویگوش.  پارک مرددمکی تارمهی نی ورود به فضای باغ محتشم هستم و برایحوال
.  بودمی نه و نیحوال.  به ساعتش انداختمی پالتوم در آوردم و نگاهبیاز تو ج

 رو ادهی پی هی که تو حاشیمکتینشستم رو ن.  شهی نگرانم نمیمطمئن بودم فعال ماز
  . آدم ها چشم دوختمی رفت و آمد گذربود و به
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 تو اون دیوشا.  بودی ساعت قبل اتفاق افتاد، خالکی که ی انگار از هرچمغزم
 که گذشت رو تو ذهنم پس بزنم و باور ی بود که هرچنی ای تالشم برایلحظات همه 

  .نکنم
  

شماره دستم رو .  نگاه انداختمهی نمی مخاطبستی در آوردم و به لبمی از تو جمویگوش
  . لمس کوتاه، تماس برقرار شدهی مکث کرد و با یا

  
  "!الو افسانه؟" ـ
  

  . هنگام نگران شدهی تماس بنی بودم با امطمئن
  
  " دنبالم؟یای شه بیم" ـ
  
  "حالت خوبه؟" ـ
  

  . جواب دادمی ادهی نخراشی و با صدادمی کشیقی عمنفس
  
  ".ستمینه ن" ـ
  
  "؟ییکجا... کجا" ـ
  
  ". خوام نگران شهینم. ی نگیزی چیشه به ماز یم.  باغ محتشم"ـ
  
  ".امی یباشه همونجا بمون من اآلن م" ـ
  

  . روم، سر بلند کردمی شخصی هی نشدم که چقدر گذشت اما با افتادن سامتوجه
  
  "؟ی کنی مکاری چنجایافسانه تو ا" ـ
  

  .کنار پام زانو زد.  انداختمنیی زده مو تو هم قالب کردم و سرمو پاخی یدستا
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  " افتاده؟یاتفاق" ـ
  

  . که تو لحن سوالش بود باعث شد اشک توچشمام حلقه بزنهی و مالطفتنرمش
  
  ".فربد منو برگردون خونه" ـ
  

تموم تنم از شدت سرما خشک .  بازوم و کمکم کرد از جام بلند شمری انداخت زدست
  .دی پرسم،ی که شدنیسوار ماش. شده بود

  
  " شده؟ی چی بگی خواینم" ـ
  

  . بود، زمزمه کردمی شب زمستوننی که سردتر از ای دوختم و با لحنری به مسمونگا
  
  " بدبختم؟نقدریمن چرا ا" ـ
  
  . نگاشو روم احساس کردمینی سنگی اهی طرفم برگشت و چند ثانبه
  
  " زده؟یدوست بابات حرف" ـ
  
و  که عمیی و قلبم از حرفادی رستوران اشک تو چشمام جوشی اتفاقات تویادآوری با

 هی گری های فقط هاعیاما سهم فربد از شرح اون وقا. زده بود دوباره به درد اومد
 رو نی جلو در خونه ماشی که وقتزمی اشک بری من بود و اون گذاشت اونقدریها

  . دارمی خواب طوالنهی به ازی نطنگهداشت، احساس کردم سبک شدم و حاال فق
  

چراغ . ت و کمکم کرد برم تو اتاقم نگفیزی چدی رو دبمی حال غرنی هم که ایماز
 مطلق شب یاهی رفت، چشمامو باز کردم و به سرونیاتاق رو که خاموش کرد و ب

 که تو هال بود یفیاز نور ضع. هنوزم شوکه بودم و سرم منگ منگ بود. چشم دوختم
 هم یزی اتفاق که چنی مورد ادر شد حدس زد فربد هنوز نرفته و ظاهرا داره یم

  . زنهی حرف میست با ماز دونیازش نم
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 ی خالهویته دلم .  اراده توجهمو به تو معطوف کردمی رو شکمم و بدستموگذاشتم

 ام کرده چارهی بطنتتی شب ها که با شنی ، برخالف تموم ای خوردیتو تکون نم. شد
  .یبود

  
 از شی بکممی و شیاحساس کردم خودتو جمع کرد.  شدمزی خمی ترس تو جام نبا

 اما بدتر شکمم ی بخوری تکونهی که دمی چپم دراز کشیروپهلو. فتهحد انتظار س
  . سنگ شدنیع
  

 بدنم زل زدم و ازته دلم دعا ی بلند شدم و وحشت زده به سطح برجسته دوباره
  . باال رفتاری اختیتپش قلبم ب. اما تو انگار نه انگار. یکردم تکان بخور

  
  ".یماز... ما" ـ
  
  . قدم به درون اتاق گذاشتیکید و اون تو تار دربالفاصله باز شادمی فربا
  
  " شده؟یچ" ـ
  

 که از شدت بهت و هراس یی از پشت سرش چراغ رو روشن کرد و من با چشمافربد
  .گشاد شده بود، زمزمه کردم

  
  ". خورهیدخترم تکون نم" ـ
  

 مانی سفت و منقبض شدن ممکنه مربوط به زانی از قبل بهم گفته بود که ادکتر
  . حواسم به تکان هات باشهدی و من بازودرس شه

  
  ".مارستانی برم بدیمن با" ـ
  

 یماز.  نشسته بود و وحشت زده بهشون زل زده بودممیشونی پی روی سردعرق
  .دستموگرفت و فشرد
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 نویفربد برو ماش...مارستانی بمی ری اآلن منینگران نباش هم.  بکشقینفس عم" ـ

  ".روشن کن
  
 رونی در خونه رو باز کرد و با هم بیرد لباس بپوشم و وقت کمکم کی اون بره، مازتا

  .می پله ها روبرو شدی خواب زده و نگران زن عمو روی با چهره م،یرفت
  
  "؟ی شده مازیچ" ـ
  
 الشی اش کنه و خنهی دکتر معامی ریم. نی همدهی ترسکمیافسانه . ستی نیزیچ" ـ

  ".راحت شه
  
 نیمن تو ا.  خوردمی زد، غبطه می م که تو صداش موجینانی و اطمی خونسردبه

  . بدهمی دلدارینجوری ایکی داشتم ازیلحظات واقعا ن
  
  ".امی یمنم م"ـ
  
  . مانع شدی زن عمو گفت و مازنویا

  
  ".می گردی بر مگهی ساعت دهیما هم تا . نی خواد گفتم که نگران نباشینم" -
  

اشتم اما ترس و منقبض درد ند.  بازومو گرفتری زی اومد تو خونه و همراه مازفربد
  . راه برماطیشدن شکمم باعث شده بود ناخودآگاه با احت

  
 هی به گری از شدت فشار روحلی گمارستانی به بدهینرس.  اومدی داشت باال مدلم

  . نشسته بود، بازومو فشردنی عقب ماشی که کنارم رو صندلیماز. افتادم
  
 شیزی من که مطمئنم چ؟یدیرس تنقدری دختر جون؟ چرا اهی چنکارای بابا ایا" ـ

  ".نشده
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  . بغض زمزمه کردمبا
  
  ".رمی می شه من مشی اگه طوریوا.  دوساعته تکون نخوردهکینزد" -
  

  . شدرهی هراسونم خی جلو تو چشمای نهی از آفربد
  
  ". دم دخترت سالم و سالمتهیمن بهت قول م. آروم باش افسانه" ـ
  

  .نیی داغم دونه دونه اومد پایاشکا
  
  ". خوامیمن عروسک جونمو م" ـ
  

 لحن حرفام درد آور بود که نا خواسته هردوشون رو متاثر کرد و تا اونقدر
  . نزدنی حرفگهی ددنمونیرس

  
 داخل دی دوعی سر،ی شدن من و مازادهی نگه داشت و قبل از پمارستانی بی جلوفربد

 ترس و نی اری کردم شکمم تحت تاثیاحساس م.  برگشتلچری وهیساختمون و با 
 زانوهام رسما گهی که به جونم افتاده بود، سفت تر از قبل هم شده و حاال دیوحشت

 یماز.  رو به عهده گرفتتشی هداربد نشستم و فلچری رو ویباکمک ماز. دی لرزیم
  . اومدیهم پشت سرمون م

  
 زد سرمو ی به دلم چنگ مری که تو اون لحظات سخت و نفس گی و غربتی پناهی ببا

  .دمیردم و مظلومانه پرسبلند ک
  
  "! دخترم سالمه مگه نه؟ من رو حرفت حساب کنم؟یتو بهم قول داد" ـ
  

قلبم از اون .  با لبخند پلکاشو رو هم گذاشت و با دست چپش شونه مو نرم فشردفربد
 تو اون کی کوچی دلگرمنیآره من به هم.  که داشت، گرم شدی مکثی بدییتا

 رو از من و یتی حس امننی که چننی به تو مع داشتم و لعنتازیلحظات سخت ن
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 هی ی بود و نخواستیودخواهلعنت به تو که رفتنت از رو خ. ی کردغیدخترمون در
  .ادی به سر ما بی قراره بعدش چیلحظه فکر کن

  
 اتاق منتظر رونیفربد ب.  کمکم کرد رو تخت دراز بکشمی مازی با همراهیپرستار

  . وارد اتاق شدیتر جوون بعد خانوم دکهیموند و چند ثان
  
  " شده؟یچ" ـ
  

  . جواب دادی لب از لب وا کنم مازنکهی از اقبل
  
  ". خورهی بچه اش تکون نمگهیم" ـ
  

  . شدنهی دکتر مشغول معاخانوم
  
  " خوره؟یچند ساعته که تکون نم" ـ
  
  . دادمحی بار من با اضطراب توضنیا

  
 شتری بقهیابش از هفتاد وپنج دقدکترم گفته بود اگه مدت خو.  از دوساعتهشتریب" ـ

  ".شد حتما گوش به زنگ باشم
  
  "ته؟ی چندمه بارداریهفته " ـ
  
  ". و دومی س"ـ
  

 درهم اون ی چهره نینگاهم ب.  دکتر تو هم رفت و مشغول گرفتن فشارم شدیاخما
 خواست از حالت نگاهشون مطمئن یدلم م.  و پرستار سرگردون بودیو منتظر ماز

  . موردهیب منم یشم نگران
  

  . لب زمزمه کردری زدکتر
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  ".فشارتم که باالست" ـ
  

  .دمی ناخواسته به زبون آورد اما من شننوی االبته
  
  ". شه؟ منظورم به طور منظمهیشکمت منقبض هم م" ـ
  
  ". و ول کنه نهرهی بگنکهیاما ا.  اآلنشم منقبضهنیهم" ـ
  
  " باشه؟انهیعادت ماه درد هی که شبیی درد هاای ی شکمی دردها؟یدرد دار" ـ
  

  . فکر کردمیکم
  
  ".نه فقط سفت شده" ـ
  

  . به دست و پام انداختینگاه
  
  "ست؟ی دو ساعت گذشته نیکی ورم که مال نیا" ـ
  

  : گفتیماز
  
  ".هینطوریاآلن چندماهه ا" ـ
  

  .دی وارد اتاق شد و همزمان دکتر پرسفربد
  
  "؟ی چدیتب و لرز، حالت تهوع و سردرد شد" ـ
  
  . سرتکان دادمی منفینه  نشوبه
  
  "؟ی که نداشتیکینزد" ـ



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

١٧�

  
 به فربد انداخت و من از شدت خجالت ی سوال نگاه محکومانه انی همزمان با او

  . اومد جواب دادمی که انگار از ته چاه در مییجلوش آب شدم و با صدا
  
  ". نه خانوم"ـ
  
  "؟ی چنیکار سنگ" ـ
  

  :سه عوض شدن جو گفت بود وادهی از حد منو دشی که خجالت بفربد
  
 تونه از یم.  بد رو پشت سر گذاشتهیلی خی تنش عصبهیحدود چند ساعت قبل " ـ
  " باشه؟نیا

  
  . باال انداختیی ابرودکتر

  
  ". مونهی براش مث سم می عصبی فشارهانیا. ستی ندمیبع" -
  

  . چپ چپ نگام کردیماز
  
  ". که گوش بدههیحق با شماست خانوم دکتر اما ک" ـ
  
 ی بررسنی ضربان قلب جندیبا. سمی نوی سالمت می نمره نیی تعی سونوهیراش ب" ـ

 شی حرکتی بی از علت هایکی کنم ی تونم نظر بدم اما فکر می نمینطوریهم. شه
 کم شده که کینوتی آمعی حجم مادمی بوده باشه شای فشار عصبنی تونه همیم

  ". تونه خوب حرکت کنهیکوچولوت نم
  
 ی که به نظر بی دادن، کارمی شدن و دلدارکیو فربد بهم نزد ی رفتن دکتر مازبا
 قلبمودوباره ی که خوردیفی اومد اما قبل از انجام سونو، تو با تکان خفی مدهیفا

 کردن رو ی و با بودنت زندگی و هزار بار خداروشکر کردم که هنوز هستیلرزوند
  .ی کنیبرام قابل تحمل م
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 شبونه ام به خاطر ی های خوابی نق زدم که ب جونم منو ببخش اگه به جونتعروسک

 هام یاریمنو ببخش که تورو مقصر بدب.  کابوس بد عمو رضا شدهدنیتو، باعث د
 اهامی پدر رویی جوراهی مهربون که ی عمونیراستش برام از دست دادن ا. دونستم

 انگشت اتهامم رو به سمت تو نیمواسه ه.  اومد اونقدرام آسون نبودیبه حساب م
 ی بی گم تو فقط باش و بودنت رو با اون تکان های معصوم گرفتم و حاال میرشته ف

  . خوامی عمورضا نمگهیموقع به رخم بکش، من د
  

 صی تشخکینوتی آمعی کم شدن حجم ماتی که انجام شد علت کم تحرکیسونوگراف
.  بودیعی کامال طبهی قضنی شده بودم، امیداده شد و چون وارد ماه آخر باردار

 نی بود ای به خاطر ترس و فشار عصبشترینتها باال بودن فشارم و اون انقباض که بم
 یخوشبختانه نمره ا.  زودرس دارممانی زاهی دی آورد که شایتصور رو به وجود م

 ی شش باشه ممکنه حتری گفت اگه نمره ات زیدکتر م.  بخش بودتی رضایکه آورد
  . الزم شهیعی طبی با القانی سزارمانیزا
  

 تیزیکباروی کرد و خواست که حتما هردو هفته زی رو تجوعاتی ماشتری مصرف ببرام
  . پزشک خودم انجام بدمشی رو پنی روتی هایو بررس

  
 مثل نی درون ماشیفضا. می خارج شدمارستانی بود که از بمی و نکی حدود ساعت

 ستمیبه محض سوار شدن، فربد س.  سرد بودم،ی که توش بودی ایشب زمستون
  . مطبوعش به خواب رفتمی رو روشن کرد و من با گرمایشیرماگ
  

 شد تادرو باز کنه و ادهیفربد پ.  در خونه که نگهداشت، چشمامو باز کردمیجلو
 قهی چرت پونزده دقنی به طرفم برگشت و به من که بعد ای کار مازنیهمزمان با ا

  : سر حال اومده بودم، گفتیا
  
  ".می با هم حرف بزندیبا" ـ
  
  . اتفاقات چند ساعت گذشته دوباره غم عالم تو دلم نشستی آورادی اب
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  ".اآلن واقعا خسته ام.  بذار واسه فردا،یامشب نه ماز" ـ
  
  . نگفتیزی فقط سر تکان داد و چدی باری از نگاهش میتی هنوز نارضانکهی ابا
  

  کردم وی می حرکاتت رو بررسیبا نگران.  شب از ترس پلک رو هم نذاشتماون
 نی لحظات حالم از انیدروغ چرا تو ا.  رفتی عمو رضا می حرفایمدام فکرم پ

 ی که از راه می هرکدیچرا با.  خوردی و قابل ترحمم بهم مزی رقت انگیچهره 
 راستش حاال که فکر ه؟ خواست بدیشنهادی داد بهم هرپی به خودش اجازه مدیرس

 یادیه بوده باشه ز هم کیتی عمو رضا با هرنشنهادی پدمی دی کردم میم
.  آدما شدهتی شخصنفکی جزء الی روزا خودخواهنیخودخواهانه بود و انگار ا

 از غرور شکسته ام به خاطر تو شتریمن اگه خودخواه نبودم و دلم، ب.  خودمشمیکی
  . گشتمی و بر نمذاشتمی رو نمزی چه راحت همنقدری اومد ایبه درد م

  
 از اون ی زماندی بمونم نه، من بانیزم کنار مع بخوام بعد اون اتفاقات بانکهی انه

  . داشتمی مون برنامه اندهی آی کندم که الاقل برای شده دل منی نفریزندگ
  

 اگه اون یحت.  نا به جاستیی جوراهی گرونی روزا توقع داشتن از دنی اراستش
 نی معیاز وقت.  زدمی مدیبابا رو که اصال حرفشم نبا.  پدر و مادرت باشنگرونید

فوت کرده بود و همه انگشت اتهامشون رو به طرف من گرفته بودن، اون شده بود 
 نی تونستم باور کنم اینم. نبوداصال واکنش هاش قابل درک .  معرکهاری بشیآت

 هاش از سر دنی به دو کردن ها با من و خط ونشون کشکهیسرکوفت زدن ها و 
 داره هرطور شده منو با  اومد که دوستی به چشمم منی اشتریب.  باشهیدلسوز

  . گن از سر خودش باز کنهی که در موردم مییگذشته و حرفا
  

 ی مدی رسی ساخته نبود و به نظر میاز دستش کار.  مامان هم که مشخص بودفیتکل
 که نیهم.  بمونهشیواری و پنهون چهاردکی کوچیای همون دنریخواد تا ابد اس

 از ی جلوش حرفنکهی بود و ای کاف نباشه براشدی و تو دننشی کمتر ببگرونید
 و هی خجالتی که پرنده اماریدرست مثل بوت.  کردی هاش نزنن قانعش میاریبدب

 پنهون شدن سر نی ایو برا.  پنهون کنهیاهی گی پوشش هاونیعادت داره خودشو م
 ی شاخه هی شبشی شکمی هی گردنش و ناحری و چون زرهی گیو منقارش رو باال م
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 مامان هم با قایدق. ادی ی به نظر مطیت توسکاست همرنگ مح درخیپوست کنده 
 که دور و برش حضور داشتن یی بودن با آدماهمرنگ محو و پنهون شدن و نیهم
  . مشترکش رو پنهون کرده بودی تلخ زندگقتیحق
  
 ی خوب میلی پرنده ها رو خیای که دنی منی شباهت رو برانی ای چی دونی مو

 به خاطر واکنش کند و پرواز آهسته و ماری بوتنکهید؟ ا کریشناختم، دردآور تر م
 اونقدر آروم و مظلومانه نمی شه و مامان نسری راحت شکار میلی که داره خیآروم

  .اوردی فرصت بال زدن هم بدست نیشکار شد که حت
  

 چشم باز کردم، آفتاب تا وسط اتاقم اومده ی صبح بود که خوابم برد و وقتیکاینزد
 خرابش که از کوچه ی با وانت و اون بلندگواری فروش سیور سبز عبیصدا. بود

  . اتاقم کشوندی نگاهمو به سمت پنجره گذشت،یم
  

به زحمت .  خونه شداطی وارد حی بزرگ سبزی سهی با دوتا کی باز شد و مازدر
.  و بعد بستن در خونه، پرچادرش رو به دور کمرش بستدی کشنی هارو رو زمسهیک
  . رو که داشتم فراموش کردم و پنجره رو باز کردمیتی لحظه وضعهی

  
  ".امی ی من اآلن میدست بهشون نزن ماز" ـ
  

  . ابروهاش تو هم گره خورددنمی راست کرد و با دکمر
  
 هی خودم یکی بذار، من نی رو به سالمت زمی که داری تو اون بار؟ی چگهید" ـ

  ". کنمی منای واسه ایفکر
  

 گهید.  ناراحتم کنه، لبخند زدمشی اخم و تندنکهین ا رو شکمم و بدودستموگذاشتم
 دونستم محبت و توجه ی که از خدا عمر گرفته بودم می و شش سالستی بنیبعد ا

  .هینجوری من ایماز
  
 که از ساختمون یی هایی شدن دمپادهی کشی حال و هوا بودم که صدانی همتو

  . رفت، توجهمو جلب کرداطیخارج شد و به اون سمت ح
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  ".ارمی من بنیسالم بد" ـ
  
  "؟ی وقت از روز هنوزم خونه انیتو ا... سالمکیعل" ـ
  

  : اومد، گفتی سمت منی به اکهی رو بلند کرد و درحالدی خری هاسهی کفربد
  
  ".می دارنیامروزم فقط بعد از ظهر تمر. گی لنی بالتی به تعطمیخورد" ـ
  
 سارافون هی بلند بود با راهنی پهی رفتم تو و لباس خوابمو که عی باال سرانی اونا بتا
 افتضاح بود پمیت.  کرد، عوض کردمی نمتمی که کمرش اذی مشکی و شلوار راحتیل

  . پوشوندی مشتری سارافون شکم بزرگمو بنی خب ایول
  

 زیبه بساط مختصر صبحونه که رو م.  رو روشن کردمی کترری تو آشپزخونه و زرفتم
.  بودری کره و مربا و پنزیروم.  نداشتمیچندان یراستش اشتها.  انداختمیبود نگاه

 ی نمری اصال به پنلمیاآلنم م.  زدمی لب نممی اول بارداریبه کره که از همون روزا
دست دراز .  زدی بهم چشمک می بدجورری انجی اما در عوضش اون مربادیکش

ولع به  و با دمی کشرونی اش غرق بود برهی رو که تو شرهای دونه از اون انجهیکردم 
سر که برگردوندم نگام تو .  رو مک زدممی ارهی شیدهان بردم و نوک انگشت ها

  . موندرهی بود، خستادهی چارچوب در اونیصورت خندون فربد که م
  
  "حالت خوبه؟" ـ
  

 غذا خوردنم اونو اقی با اشتنقدری ایعنی.  نه از سوالش از رنگ نگاهشجاخوردم
 نطوری اونم ادنمی داغون بود که دیادی زشبمی حال ددمیسرشوق آورده بود؟ شا

  . اونو خوشحال کرده بودهیسرپا و با روح
  

اومد تو .  دهانمو قورت بدماتی کنم محتوی تونستم دستپاچه سر تکان بدم و سعفقط
 بود که زینگاهش به م. دی عقب کشی صندلهیآشپزخونه و بالفاصله واسه خودش 
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 دهی کم ازش دیلی که خید و با نرمشسربلند کر.  کردمکیسبد نون رو بهش نزد
  .دیبودم، پرس

  
  "؟ی بدیی چاهی شه بهم ی م"ـ
  
 وارد ی رو که جلوش گذاشتم مازییچا.  حرف رومو ازش گرفتم و مشغول شدمیب

  . شستییآشپزخونه شد و دستاشو تو ظرفشو
  
  ". رفته بوددی سعییخوب شد زود دست جنبوندم وگرنه دا" ـ
  
  !د؟ی سعیی داـ
  

  .ه جاش جواب داد بفربد
  
  ". گهی فروشه رو می سبزنیهم" -
  

  .دی اون، پرسحی توجه به توضی بیماز
  
  "؟یصبحونه خورد" ـ
  
  ". شدمداریتازه االن ب" ـ
  
  : به زبون آوردم و پشت بندش گفتمی با شرمندگنویا

  
  "زم؟ی برییبراتون چا" ـ
  
  ".قربون دستت فقط کمرنگ باشه" ـ
  

 بهشون ملحق شدم و نگامو به فربد که داشت ییون چا که نشست با دوتا فنجیماز
  . خورد دوختمی صبحونه میدولپ
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  "؟ی شدداری بریتو هم مث من د" ـ
  
  ".دارمینه من از هشت ب" ـ
  
  "!؟ی تا اآلن صبحونه نخورده بودیعنی" ـ
  

 با کف دست به ی و مازفتهی موقع باعث شد به سرفه بی ام و اون سوال برهی خنگاه
  .کتفش بزنه

  
  ". خواد بخوری دختر؟ نوش جونت مادر هرچقدر دلت می کارش داریچ" ـ
  

  : گفتمی کردم و به شوخیپوف
  
 بخواد خودشو واسه نکهیمگه ا.  شهی نمشیزی سرفه ها چنی با اینترس ماز" ـ

  ".مادربزرگ پسر دوستش لوس کنه
  

  . چپ چپ نگام کردیماز
  
 دست برام ی انگشتانیبار گفتم ا صد؟یدی کششی مسخره رو پی حرفانیتو باز ا" ـ
 یدلم نم. نیی انگشتانی انیشما هام ع. ادی ی خون میهرکدومو بِبر.  جورنهی

 و افسون، نه فرناز و فربد و نه نینه تو افش.  کدومتون برهچی هیخواد خار به پا
  ".دای آرمان و آیحت
  

 از یریو که تصخچالی ی رویمی قدی حرف نگاهشو دوخت به عکسنی با اوهمزمان
 ی درست موقعیعنی شی و شوهرش و سه تا پسراش بود که هفده سال پدیعمه مهش

 نداشتم اما ی سننکهی تصادف کشته شده بودن ومن با اهی اومد تو ایکه افسون به دن
 که همش ی اونم وقتدنی کشاب و بابا بزرگ چقدر از مرگ اونا عذی که مازدمید

  .گذشتیدن بچه هاش نم شمیتی و دی از مرگ عمو جاویپنج سال
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  : از اون حال و هوا گفتی مازدنی کشرونی واسه بفربد
  
 گهید. ی کنی حسودی مازی کردم هنوزم به محبت هایواقعا که افسانه، فکر نم" ـ

  ".ی ارشد دوست داشتنی نوه هی و هی مازی بدوندی سال بانهمهیبعد ا
  

  . نگاش کردمطلبکارانه
  
  ".یمد رو خوب اویاون دوست داشتن" ـ
  

  . درست کرد و به طرفم گرفتری لقمه نون و پنهی یماز
  
  ".می کار داری بخور که با هم کلریبگ" ـ
  
  "ن؟یدی خرنهمهی ای هاست؟ واسه چیمنظورتون اون سبز" ـ
  
 و من خودم ی زنی مفصل حرف مشبی دی هی شما برام از قضری نخنکهی اول اـ

 و منم و نهیفردا اربع.  درست کنم خوام آشی منکهی اگهی کنم و دیاونارو پاک م
  ". و دوسالهستیاون نذر ب

  
 برآورده ی عادت داشت برایماز.  حرف نگاهشو مهربون به فربد دوختنی با او

 یم.  فرق داشتهی آش با بقنیاما حساب و کتاب ا.  آش درست کنهیشدن هر نذر
 شستن و انی شه و بساط تی پر مهیدونستم موقع درست کردنش خونه از در و همسا

  . آب و جارو زدن و بار گذاشتن آش به راههاطیح
  
 که فرناز تازه متولد شده بود و ی گشت به زمانی و دوساله بر مستی نذر بنی او

تو .  پوش و افسرده بوداهیزن عمو هنوز س. گذشتی نمدی از مرگ عمو جاویچندماه
 یلی، فربد خ تونست معطوف فرناز کنهی تنها توجهش رو مدیاون اوضاع که شا

  . که تشنج کردفت باال ریتب کرد و تبش اونقدر.  شدضی مریاتفاق
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 یلی خادی گفتن اگه به هوش نی نگران کننده بود که متشی وضعی به حدخالصه
 هم که اون روزا دستش از همه جا کوتاه بود به خدا پناه برد و یماز. خطرناکه
  .ناسبت آش درست کنه بود، نذر کرد هرسال به اون مکی نزدنیچون اربع

  
 دونست یاون م.  کردکی و ظرف مربارو بهم نزددی قاپی لقمه رو از دست مازفربد

 لبخند ی مازی بهت زده یدر مقابل چشما.  چسبهی از اون مربا بهم نمشتری بیزیچ
  . باال انداختییزدم و فربد ابرو

  
خوره گوشت بده گل پسرت ب.  جونبای زی محبتا خرجش کننیالزم نکرده از ا" ـ

  ".شه به تنش
  

واقعا .  ستبرش دوختم و با تاسف براش سرتکان دادمی نهی به بدن روفرم و سنگامو
 لحاظ که نیالبته موفق از ا.  موفق بودیادی زی مربهی خواست؟ اون ی می چگهید

 شهی همی افهی سخت جواب داده بود و امروز برخالف قناتیرو خودش اون تمر
  . دادینشون م شوخ طبع یادیعنقش، ز

  
اونم مثل . ستی نشبی ارتباط به دونستن اتفاقات دی بی نرمش رفتارنی دونستم ایم

 حاال عزا نی اون حال خراب و داغونمو بدونه و من از هملی کنجکاو بود دلیماز
  . چطور بهشون بگمنویگرفته بودم که ا

  
آرامش وپدر بود  ی هی مرد مردستان و ساروزی که تا دی بگیی نبود از عمورضاساده

 نبود و پدر هی به چشمم جوونمرد نبود و ساگهی خوام بگم نامرد اما دینم...و امروز
  .نبود

  
 هی گرمابه و گلستان پسرش رو قی زل بزنم و رفی مازی تونستم تو چشمای مچطور

 شد به فربد بگم عمو رضام ی میچه جور. فرصت طلب و سوء استفاده گر نشون بدم
 ارضا شه، که جز با رفتن اسم من و عروسک شیبشم که حس پدرازم خواسته زنش 

 ری ومن چقدر بدبختم که گرهیگی سرکش آروم نملی منیجونم تو شناسنامه اش ا
  . وصلتهنی به ای که راضیپدر...  افتادمدی مثل جمشیپدر
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 پشت و ی بنی خورد، از ای بهم می بدبختنی داشت کم کم حالم از اگهی روزا دنیا
 می رحمانه به حری تجاوز بنی از اانم،ی اطرافی سوء استفاده کردن هانیاز ا ،یپناه

  .میزندگ
  

 رو با حرفاشون و اهاتی که روحت، فکرت و رونیهم. ستی که فقط به جسم نتجاوز
  . بهت تجاوز کردنیعنی خواسته هاشون له کنن ی دست و پاریز
  

 و فربد یوردم، حال ماز حرفا رو به زبون آنی ای لب باز کردم و همه ی وقتومن
 زد ی حرفارو عمو رضا چشم تو چشمشون به من منی اشبیکه اگه د.  داشتدنید

 دست فربد ی و اون مشت گره شده ی تلخ مازی نگاه تند و حرفاریمطمئن بودم از ت
  . موندیدر امون نم

  
 فربد اما.  تو هم قالب کردی گفت و دستاشو از سر ناچاری لب استغفراللهری زیماز

  . پروا بهش فحش دادیب
  
  ".مگه دستم بهش نرسه.  نامرد الشخوری کهیمرت" ـ
  

  . به طرفش برگشتیماز
  
 با دیاول با. هی شده خودشی آتنی ازمی که هیکس.  نکنفی خود خونتو کثیب" ـ

  ". حساب شدیاون ب
  
  . گرفت زمزمه کردی بابا رو می شماره نکهی انی جاش بلند شد و حاز
  
  ".دی کنه جمشکارتیخدا بگم چ" -
  
  .دی غرشهی تر از همنی محض جواب دادن بابا، خشمگبه
  
  ". خونمای و بنیآب دستته بذار زم" -
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  . کردی عصبشتری گفت که اونو بیزی چبابا
  
 هاش بهتره برن به دهی گندیاون مغازه و تموم ماه. ستی نمی حرفا حالنیمن ا" ـ

  ". که گفتمنیهم... ی نباشنجای اگهی د ساعتمی کنم اگه تا نی حاللت نمرمویش. جهنم
  
 بابا برو داره و محاله شی په،ی عصباننقدری که ای اونم وقتی دونستم حرف مازیم

 دودهنه که تو بازار ی فروشی ماهی اگه شده از اون مغازه یحت. پشت گوش بندازه
 گفتم ی گرفت و با خودم می می صالبت مازنهمهی دلم از ایگاه. داشت، دل بکنه

 بابا رو نگرفت که ی داشته باشه جلووذ تونست رو بچه هاش نفی منهمهی ایرا وقتچ
 رو واسه خودش داشته که عقد و ازدواج بابا هی توجنی اشهی و اون همرهیزن دوم بگ

 به ی فرصتچی که هی منتظره بوده، طورری و غی پنهونیلی خالیو زن دومش شم
 مامان یاما خب وقت. اش قهر بود باهیهرچند تا دو سه سال. واکنش اون نداده

  .می داشتی می چه انتظاردی بای از مازگهی کنار اومد دطی شرانی اا بنینسر
  

  .دی که قطع شد باحرص بهم توپتماسش
  
 ی اون مردک هوس باز هرچینشست.  توئه های سر و زبونی بری همش تقصنایا" ـ

  "خواست بگه؟
  
من .  کرد به نفع ماستی فکر م زد کهی حرف میزیخب اون داشت از چ.. خب" ـ

 خواد اسم دخترم بره تو ی تا نگفته بود میعنی. هیروحمم خبرنداشت منظورش چ
  ". شد هدفش از گفتن اون حرفا ازدواج با منهیشناسنامش باورم نم

  
 ی خواد واسه دخترت پدری پدرته اونوقت میاون جا...یری و معرکه گیریسرپ" ـ

.  مونهی بشر دوپا منی تو کار ای خدا آدم گاهیا...تواونم با محرم شدن به ! کنه ؟
 پدرونت ی سند زدن عاطفه ی گل کرده بهتره به جاتی تو اگه حس پدریبهش نگفت

  "؟ی محبت رو خرجمون کننی مزد و منت ایب
  

  . انداختمنیی پاسرمو
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 حرفا رو، نی چطور ادمی بودم که نفهمی حاج کمالی هی قضجیراستش اونقدر گ" ـ
  ".وار کردسرم آ

  
 ی حرفشون درست و حاجنی که ارمیگ.  توش شک کرددی رو هم باهید اون قض" ـ

 شناسنامه گرفتن که گهی به تو و دخترت برسه دیی کذای هی از اون ارثیزینخواد چ
 هی و از همه مهم تر انتی شهادت اطراف،ی لعنتیاون عقدنامه .  ندارهیدنگ و فنگ

.  کنمیادآوری بهت دی که من نبانارویا.  کنهی مشخص مزوی همه چکی ژنتشیآزما
  ".ی ما بدونی بهتر از همه دی بایماشاهللا خودت حقوق خوند

  
 خوام واسه گرفتن شناسنامه بهشون رو یمن نم. ی مازستی حرفا ننیمسئله ا" ـ

  ".بندازم
  

  . با خشم باال بردصداشو
  
الحمدهللا . ستی نیچی سر هنی مشکل از کجاست؟ از اونجا که تو ای دونیم" ـ

  ".هی خالیِخال
  

  . منو با حرفاش بکوبهینطوریخب دوست نداشتم جلو فربد ا.  نگاش کردمدلخور
  
اون هر حرکت منو . ی شناسی رو نمی اما شما حاج کمالیگی می دونم چیمن م" ـ
واسه .  گرفتن شناسنامهنی همی حتنه،ی چشمم دنبال ثروت معنکهی ای پاسهی نویم

  ".ستمی مغز نی شم وگرنه اونقدرام بی گذاشتن مردد مشیا پ پی که برانهیهم
  

  . نکردالی خیاوردوبی ننیی پاطونی رو از خرشی تو حرفامم مازرنجش
  
 عقل داشته باشه دیآدم با. اگه به مغز باشه، پسته و بادومم مغز دارن" ـ

  ".دخترجون
  
  . فربد به جام اعتراض کردنباریا
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  ".گهی دای کوتاه بی بابا مازیا" ـ
  
  ". کنمنودرستشی اگه نتونم استمی نیماز.  کوتاه اومدمی بسه هرچگهینه د" ـ
  
 بود که بتونه از حق خودش دفاع ی منظورش از درست کردن من، ساختن افسانه او

  . هرجور دلشون خواست باهاش تا کنننهی بمونه و ببنکهیکنه نه ا
  
 بودم که رفتم تو نیل چرک ازش دیراستش اونقدر.  که بابا اومددی طول نکشیلیخ

 ی جلوی هم امروز هرکیماشاهللا ماز.  موندمی مازیاتاق و گوش به زنگ حرفا
 دردش اومده ی دونستم بدجوریم.  تازوندی گرفت خوب بهش میراهش قرار م

 سر من و بچه ی هی سااد همسن بابام بخویکی نکهیا.  اون حرفا از زبون مندنیشن
  .ام بشه

  
 ی مردم می بچه های نوه شو سوای اگهیث هر مادربزرگ د که می واسه مازخب

 دنبال ی و اون بشنوه هرکس و ناکسنی و از اارهی تونست تاب بیاون نم.  سختهنهیب
  . راحت الحلقوم قورتش بدهنهوی و عارهینوه شه که مفت به چنگش ب

  
  .دی تا تونست خط و نشون کشی الم تا کام حرف نزد و مازبابا

  
 بچه رو خط بکش اصال نی گم دور ای بار منی دارم واسه آخردی جمشنیبب" -

تو .  کنمی اش مندهی واسه آی فکرهیمن خودم . ی داری دخترنیفراموش کن همچ
 که پشت ی و حرف نامربوطچاری چارتا لی جلوی رو ثابت کنتی پدری خوایاگه م

 یعهده  هم بذار به و ری کمالیحساب و کتاب با اون حاج. ری زنن رو بگیسرش م
 نیدستت درد نکنه ا. ی رو به جا آوردیدر ضمن به آرمان بگو خوب حق برادر. من

 عمر تو گوش هر پنج تا بچه ات کی من؟ ی هاحتیبود جواب تموم اون حرفا و نص
 بودن فقط به ی و ناتنی بدونن که تننوی به بزرگترها نداشته باشن و ایخوندم کار

 نمی بیمنتها م.  فاصله رو بردارننیونن ا تی بخوان موناونا اگه خودش. حرفه
 ی به خواهرش انگ مگهیحاال د.  از بر کردهنی درسارو عکس ایآرمان همه 

  "شه؟یچسبونه دنبال بهم زدن زندگ
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 سنگه مال یواقعا هرچ.  آرمان دوباره غم عالم به دلم نشستی حرفای آورادی با
 نی بیالاقل گذشته . داشتمیت م مثل اون انتظار محبی از برادردیمن نبا.  لنگهیپا

  . دادی اجازه رو به اون نمنیما ا
  

.  به راه شدی ما و بساط پاک کردن سبزشی که رفت، زن عمو و فرناز اومدن پبابا
  .ارهی برامون بی کرده بود و قرار بود عصرسیحبوبات رو هم مامان شسته و خ

  
 بعد ی دو، سه یحدودا.  رفتمشی تنی و فربد واسه تمرمی رو دور هم خوردناهار

.  حبوبات رو داد و رفتی مازی مهمونادنیاز ظهر بود که مامان اومد و قبل سر رس
منم که حاال  .ادی ذره شده بود اما بخاطر درسش نتونسته بود بهی افسون یدلم برا

 ی می صبوردنشی به نددی پس بافته،ی بیر پدیحاالها امکان نداشت گذرم به خونه 
  .کردم

  
. ی مازی هی دوست و همسای بعد رفتن مامان خونه پر شد از حاج خانوم ها ساعتهی

 و پشت سر بتی توش غشی سال پیلی بود که از خنی مجلس باصفا تو انی ایخوب
 خانوم که هی شدن آسی دور هم جمع میاونا وقت.  ممنوع شده بودیی و بدگوییگو

.  کردنی می همراهش باهاشی کم و بهی کرد و بقی می بود مداحییزن خوش صدا
 خانوم ها ری ساری اومدن هم تحت تاثی راه داشت اما اگه مونشونی کم میلی خبهیغر

 چند مدت که نی برخالف انیواسه هم.  کردنی می خونه، همکاری عرفانیو فضا
 ی که منو میی جمع و خانوم هاونی کرده بودم، اومدم ممیخودمو از عالم و آدم قا

 قربون صدقه ام ی شگفت زده شدن و کلدی جدطی شرانی با ادنمیشناختن از د
  .رفتن

  
 شد وقف مسجد محل ی سالها می که مازی بزرگی هاانی با اومدن فربد، تیعصر

.  اونجا امانت گرفتن و بساط پختن آش رو به راه انداختنی امنائتیکرده بود از ه
 شب تا صبح هی کار داشت و معموال یکل.  هام نبودی آسوننی آش، پختنش به همنیا

 ی تو رشت مرسوم بود و بهش میذر نوع آش ننیا.  داشتی نگه مداریخانومارو ب
  .گفتن آش فاطمه زهرا
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 بودم که موقع هم نی بود و عاشق اگهی دزی چهی آش نی من عطر و طعم اواسه
 ازی نذر و نی رو با کلانی تاتی و محتورمی بزرگ رو به دست بگیزدنش اون مالقه ها

  .هم بزنم
  

 گوشه هی ها هی و هرکدوم از همسامی شام رو انداختی رو که بار گذاشتن، سفره آش
 ی و رفت خونه یفربد هم به خاطر حضور خانوم ها برگشت انزل.  کار رو گرفتنی

  .خودش
  

  . صدام کرد و مالقه رو به دستم دادی هم زدن آش که شد، مازموقع
  
  ".اری به خودت فشار نادیز" ـ
  

.  مالقه رو تکان دادمی خوندن و بعدش نذر کردم و کمی الکرسۀیآ کردم به شروع
   نذر کردم عروسک جون؟ی چی دونیم
  

 که بتونه جلو تموم ی مامانهی.  باشمی مامان خوب و قوهی کردم بتونم واسه تو نذر
 نی ساختم که با بدتری می اونهی برات آشدیبا.  و زانوهاش خم نشهستهیمشکالت با

 کردم که ی مدای مون پی امن واسه زندگمی حرهی.  رفتی نمنیطوفانها هم از ب
 از سر بگذرونه و مطمئن بودم تو رو بهش ی فکر دست درازی جرات نکنه حتیکس

  .ی کنی راه تو کمکم منیا
  
 ریی رسه مرکز ثقل بدنش تغی مشی آخر بارداری زن به ماههاهی ی وقتی دونیم
 نی شه چون ای ممی شکنه و دو نی داره م روزا انگارنی کمرم انهیواسه هم.  کنهیم

 کنم یحس م. ی که تو هستیی جایعنی شکمم متمرکزه، یمرکز ثقل حاال رو برجستگ
 ی انگار افتاده رو شونه هازی روزا مرکز ثقل احساساتمم عوض شده و همه چنیا

   برات باشم؟ی مامان خوبی کنیکمکم م...  تو عروسک جونکیکوچ
  

 کرد باعث شد ی عاشورا دعوت مارتیمه رو به خوندن ز خانوم که ههی آسیصدا
 خودشون برام ونیخانوما م.  به سمتشون برمیمالقه رو بدم دست فرناز و با لبخند

  . رو به دستم دادحشی مفاتیجا باز کردن و ماز
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 و کم طاقتم راه گونه بای ناشکی اشک هانی خانوم که بلند شد، اهی پرسوز آسیصدا

 سبک و سبک ی ابا عبداللهای کین و دل پرم انگار با هر السالم عل گرفتشیهامو در پ
  .تر شد

  

  4 فصل
  

 ی کننده اری انداخت و با مکث تحقی به من و مازیی نگاه گذرای حاج کمالیمنش
  :گفت

  
  ".ننی تونن شمارو ببیحاج آقا نم. نی اومدی می با قرار قبلدیبا" ـ
  

  . شدمقی و تو چشماش دق مو با حرص فوت کردمنهی حبس شده تو سنفس
  
 که ییتا جا.  ندارمی به قرار قبلازی ندنشونی دی و برامیمن عروس حاج کمال" ـ
 تونن منو یمطمئنم حاال هم حاج آقا م.  وقت نگرفتمدنشونی وقت واسه دچی هادمهی

  ".ننیبب
  

  . کنهینی عقب نشی و کالفم باعث شد کمی جدنگاه
  
  ".نی داشته باشفیحاال تشر" ـ
  

  . مداخله کردیماز
  
 هیمطمئنم حاج آقا واسه ما . میری وقتشون رو بگادی زمی خوای دخترم ما نمنیبب" ـ

  ". وقت دارنی اقهیده دق
  

  . نازک کردی پشت چشمی ادبی با بیمنش
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  ".نییحاال بفرما" ـ
  
 یهمونطور که چپ چپ نگاش م.  نداشتی فرقچی هنی با بتمرگنشیی بفرمانی او

 هی افتاد که شروع به گرفتن ی منشینگام به دستا. نهیتم بش خواسیکردم از ماز
 ی وقتنانمیاطم. ستی حاج آقا نی کرد اما مطمئن بودم شماره ی داخلیشماره 

 که مخاطبش رو حاج آقا شهی آورد و برخالف همنیی شد که اون صداشو پاشتریب
  .ی کمالی زد، گفت آقایصدا م

  
  ".نی منتظر باشقهی چنددقهی" ـ
  
  . انداخت و به کار خودش مشغول شدنیی حرفش دوباره سرشو پانی ابا
  

 حاج آقا، محسن از در مقابل وارد ی بعد به جاقهی نشستم و دو دقی کنار مازرفتم
 اون ی و وقتدمیاخمامو تو هم کش.  به طرف ما برگشتی منشیدفتر شد و با اشاره 

  . شدملی متمای به سمت مازاری اختی شد بکیبه ما نزد
  

 دی تاکومدنمی رو جسارت و کوتاه نی تموم خواسته هام و تالش مازنکهی با اوزمهن
 شده بودم و ی شرطیی جوراهیانگار . دمی کشیداشت، من باز ناخودآگاه پا پس م

  . عادت اشتباه رو نداشتمنیجرات ترک ا
  
  "م؟ی شه با هم حرف بزنیم" ـ
  
. تماس تو لحن صداش نبود و المتی از اون مالی خبرگهی دشهی برخالف همنباریا

  . به جام جواب دادیماز.  ترسوندی مشتری منو بنمیهم
  
  ". بزننجای هست همی پسرجون هر حرفنیبب" ـ
  

 گرفت، رو به من ی که ازمون فاصله می و درحالدی تو هم کششتری ابروهاشو بمحسن
  :گفت
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  ".دارم باهات کار رونی بای بیری اجازه تو از بزرگترت بگیهر وقت تونست" ـ
  
  . برگشتمی دستامو مشت کردم و به طرف مازی دور شدنش عصببا
  
 که تو ی از اون خشمشتریما به آرامش ب.  افسانهی تو حفظ کنیبهتره خونسرد" ـ

  ".ای کوتاه نی وله،ی حرف حسابش چنیحاالم برو بب. می داراجیچشمات نشسته احت
  
 تو نگاه پر از تمسخر محسن برگشتم و نگام.  گفتدی آخر رو با تاکی اون جمله و

  . و از جام بلند شدمدمی کشیقینفس عم. گره خورد
  
من .  شدی داشتم انگار ارادم مصمم تر از قبل می که به طرفش بر می هرقدمبا

 حرف از منافع نباری که استمی گذشته نی اون افسانه گهیاومده بودم که نشون بدم د
 وقت چی هگهیواسه تو عروسک جون د و ونهی عروسک جونم در می و پاستیخودم ن

  .امی یکوتاه نم
  
  ".حرفتو بزن" ـ
  

 نرمش به ی محکمم و دستام که طلبکارانه تو هم قالب شده بود باعث شدکملحن
  . بودگهی ترفند دهی نمی ادیالبته چندان مطمئن نبودم شا. خرج بده

  
خب .  رفتی دادی جوابهی زدم تو ی حرفهی من م؟ی دارم،یما که با هم دعوا ندار" ـ

 مدت هربار باهات تماس گرفتم نیتو ا. ی که نخواستی منم بشنوحیانتظار داشتم توض
 خان دی من از اون دوست بابات کمتر بود که جمشی واقعا چیعنی. یجواب نداد

 رو به نام اون نی دختر معی کرد و گفت شناسنامه دیپدرمو به ازدواج تو با اون تهد
  "ره؟ی گیم
  

 باشه ی افتضاحنی اومده به اشی که پییای زدم اومدن بابا و قضایم حدس راستش
  .رمی بگنیی افتضاح من سرمو پانیاما قرار نبود بابت ا
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درضمن واسه من تو .  دادهی جوابهی زده، پدر تو ی حرفهی پدر من ؟یخب که چ" ـ
  مونه کهی می قاشق داغنهوی عنیازدواج با مع. نی نداری فرقچی دوست پدرم های

.  فکر کنمی محاله بخوام به کسگهید.  دستم، اونو رو قلبم گذاشتنی به جاهیواسه تنب
 خورم یاما قسم م. کشه متنفرمی مدکی همجنس تو که اسم مرد رو یمن از هرچ

 ره،ی شناسنامه گرفتنش رو بگی سوال ببره و بخواد جلوری منو زیاگه حاج آقا بچه 
 ذارم ی نوه رو به دلش منی کنم و داغ ایم مثال مرد ها ازدواج نی از همیکیبا 

  ".نینی بیحاال م
  
 جلو پدرت اوردنیاون حرفارو هم فقط واسه کم ن.  ندارهی قصدنیبابا همچ" ـ

  ". کارم برنامه ها دارهنیواسه ا. اتفاقا امکان نداره بخواد از نوه اش بگذره. زده
  

  .دمی پرسینی کردم و با بدبزی رچشمامو
  
حق . رهی تونه دخترموازم بگی کنه می اگه فکر مدهیخواب د!...؟یچه برنامه ا" -

  ". با منهیطی بچه در هر شرانیحضانت ا
  
بابا حال . ی اما بهتره تو هم عاقل باشرهی حق رو ازت بگنی خواد ای هم نمیکس" ـ

 براش یجانیهر ه. می گول بزنمی تونی خودمون رو که نمگهید.  ندارهیمساعد
. دنهی که گفته مث آب تو هاون کوبییزای از چهی اون و گالشیپس رفتنت پ. مضره

 گم بابا ی بارم قبال گفتم بازم مهی. نه برات بموشیمونی که پشفتهی بینذار اتفاق بد
 چشمه هی ی که قبولش نکردی و کارت اعتباریاون حساب بانک. فکر همه جاشوکرده

 دخترت ی خودش برا که واسه سهم االرث از اموالیزی و چنیاموال مع. اش بود
 اما همه ادهی چقدر زی مالی پشتوانه نی ای دونیخودتم م. کنار گذاشته هم هست

 خواد بعد خودش یچون بابا م. رهی گی تحت نظارت من به دخترت تعلق منای ای
  ". دخترت کنهمیمنو ق

  
  . رو لبش نشستی حرف لبخند مرموزنی همزمان با او
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 ی کسچی باور کن هم؟ی ما دوتا با هم باشستی بهترنبه نظرت.  عاقالنه فکر کنکمی" ـ
.  رهی هم تو شناسنامه ها نمی اسمچیه.  و موقتانهی ازدواج مخفهی.  فهمهینم

  "؟ی گی می چمی رسیهردومونم به خواسته مون م
  

 رو به زبون ی مزخرفاتنی آدم همچهی بود که ی می تا چه حددی رذالت باواقعا
 ی به دلم زخم مشتری کرد و بی حرفا رو درد آور تر منی اشی نی چی دونیم. ارهیب

 که سالها یزی چهی.  سرکش ممنوعه بودلی مهی خواسته فقط نی ته تموم انکهیزد؟ ا
  . اجازه نداره بهش برسههنوزم شهی قدمکیازش محروم بوده و حاال که تو 

  
دم و  کری مثل اون زندگیکیپنج سال با .  شناختمی مثل محسن رو می ذات آدممن

 ی شدم می مقیحاال که خوب بهش دق.  هشت سال باهاش آشنا بودمیبه اندازه 
  . و به همون اندازه مزخرفنهی معی لنگه یکی اونم دمید
  

  . که با انزجار و تنفر جمع شد، اون به تکاپو افتادصورتم
  
 ی نممونتیمطمئن باش بودن با من پش.  افسانهستی ننی مث معیکی اقتتیتو ل" ـ

  ".کنه
  

  . با نفرت فاصله گرفتمازش
  
 جسم حرمت داره نیا. محاله بذارم دستت بهم برسه.  به جهنمیبهتره بر" ـ
  ". مث تو نجس شهی با کثافتذارمینم
  

  . حرفام سرخ شدزی آمنی و توهرکنندهی از لحن تحقصورتش
  
  "نه؟یحرف آخرت هم" ـ
  
رم، همش مال  ندایاجی احتچی من به ثروت پدرت ه؟ی کندمی تهدی خوایم" ـ

  ".خودت
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  . ازم پنهون نکردپوزخندشو
  
 ی اما بازحهی تفریی جوراهی گرونی نقطه ضعف دنی کردن بزرگتردایواسه من پ" ـ

 دلم لک یلی کنم خیدارم فکر م. شترهی هزار برابر بجانشیبا اون نقطه ضعف ها ه
  ". کنمی دست بازهیزده بعد مدتها 

  
 یزی چگهی دینی بی میوقت. ستی نینی نش باعث کوتاه اومدن و عقبشهی همترس

 پاپس ذارهی جسارتت و نمی شه چاشنی ترس منی همی از دست دادن نداریبرا
 قدم جلو رفتم و انگشت اشاره مو به نشونه هی اما دمی ترسنکهی با انیواسه هم. یبکش

  . فشردمنشی سی رو قفسه دی تهدی
  
 نهی من سی نقطه ضعف زندگنی پسرِ حاج عباس، بزرگتری محسن خان کمالنیبب" ـ
  ".ی بترسونزای چنی با ای تونیمنو نم.  پوسونهی قبرستون داره کفن می
  

  : دستمو گرفت و با تمسخر گفتمچ
  
  ".می پس بچرخ تا بچرخنطور،یکه ا" ـ
  

 راست به کی و داخل دفتر شدم و دمی کشرونی دستاش بونی با انزجار از مدستمو
  . رفتمیسمت منش

  
 اخالق دی بای اما اگه زرنگ باشی کنی کار منجای ایچندماهه دار دونم ینم" ـ
حاج آقا .  گمی پس محض تجربه می بدونستمی مطمئن ننویا.  دستت باشهستیرئ

 ی کسی روهی و خدا نکنه ادی ی خوشش نمچی و اهل دعوا هی هوچی از آدمایکمال
ورو با اون اونوقت مطمئن باش ت.  تو محل کارش به پا کنهی بساطنیبخواد همچ
 از دستش ی خوای و نمیاگه کارت رو دوست دار.  کنهی مرونی بنجایشخص از ا

 داد و ستمی نلی میوگرنه چندان ب. میینجای ما ای اآلن بهش خبر بدنی بهتره همیبد
  ".هوار به راه بندازم
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 زدم محسن اونجا باشه یحدس م. نگاهشو ازم گرفت و به چارچوب در دوختیمنش
 دونستم اهل ی شناختم و می میراستش خودمو بهتر از هرکس.  بکنهارونکیونذاره ا

پس تا اونا به اشاره حرف زدنشون ادامه بدن، راهمو کج کردم و . ستمی ندادیداد و ب
 به در وارد شدم و حاج آقا به یتاه کویبا ضربه . به طرف اتاق حاج آقا رفتم

 هم بعد از اون یو ماز یمنش.  فقط سربلند کرد و چشم بهم دوختدنمیمحض د
  .وارد شدن

  
  ".حاج آقا به خدا منتظر نموندن اطالع بدم" ـ
  

  : گفتمطلبکارانه
  
  " نه؟ای کردم ی خودم اقدام مدی منتظر موندن باقهی دقستی بعد بگهید" ـ
  

  . آقا اخم کردحاج
  
  ".نی باشرونیخانوم شما ب" ـ
  
  .دشم محسن وارد شد اومد تو، پشت بنی خارج شد ومازی اون منشی اشاره با
  
  ". صحبت کنمیی خوام باهاتون تنهای منیاگه اجازه بد" ـ
  

  . ام به حضورمحسن بوداشاره
  
  ". ندارمیمن با پسرم حرف نگفته ا" ـ
  
 نا دنشی گوش ها واسه شنی بعضنجامیا.  دارمادیاما من با شما حرف نگفته ز" ـ

  ".محرمن
  
  ". باشرونی چند لحظه بهیمحسن " ـ
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  ".بابااما " ـ
  

 رفت و تازه اون موقع رونیبه ناچار ب.  کنهینی تند حاج آقا باعث شد عقب نشنگاه
  . شد و به احترامش از جا بلند شدیبود که حاج آقا متوجه ماز

  
  ". حاج خانومنییبفرما" -
  
 خواستم مزاحم شما بشم اما افسانه اصرار ی راستش نمن؟یسالم حاج آقا خوب" ـ

  ".امیکرد باهاش ب
  
  ".نیخوش اومد" ـ
  
 نرم تر از قبل باهام یلی خنباری باعث شده بود ایحضورماز. می تعارفش نشستبا

 که ازش سراغ داشتم به ی با اون اخالق ومنشی از حاج آقا کمالنیبرخورد کنه و ا
  .دور نبود

  
  .امی منتظر جفتشون باعث شد به حرف بنگاه

  
 سوال دارم هی فقط ازتون . بکشمشی گذشته رو پی حرفانجای اومدمیمن ن" ـ

  ". رمی مرمیاونو که بگ.  نه هستایجوابشم آره 
  
  : قاطع و محکم گفتیلیخ
  
  "بپرس" ـ
  
  " نه؟ای نی دونی خودتون میشما دختر منو نوه " ـ
  
نگاه منم به اون سمت .  دوختزی چند لحظه مکث کرد و نگاهشوبه قاب عکس رو مهی

 به دی شانیتو اون عکس مع. و مژده بود و محسن نی معی از کودکیریتصو. دیچرخ
  .زحمت ده سال داشت
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بهم تهمت زد که .  تو و دخترت کردی حق و حقوق برای و ادعانجایپدرت اومد ا" ـ
 تون ندهی به شما نرسه و آیزی کرد اگه چدمیتهد.  خوام حقتون رو باال بکشمیم

 دخترت ی و براارهی ی اومدن بچه، تورو به عقد دوستش در مای نشه بعد به دننیتام
 ادعا نیواسه هم.  بهم برخوردی حسابتشراس. رهی گیبه اسم اون مرد شناسنامه م

اما به .  دونمی خودم نمی تورو نوه ی رسه ومن بچه ی به شما نمیزیکردم چ
 و به اسم اونم براش نهیاون بچه دختر مع. ستی خبرها ننی گم از ایخودت م

 طی صحبت کردم تا شرالمیحاال به نام منه اما با وک نیاموال مع. رمی گیشناسنامه م
 نمی رسه اما ای مییزای چهیبه تو هم . انتقالش رو بعد از مرگم به دخترت آماده کنه

 ده،ی نرسی با محسنه و تا اون بچه به سن قانوننی اموال دختر معیبگم اداره 
  ". مونهی منجورمیهم
  
  ". مث محسنیاونم شخص.  ندارهازی نمیدختر من به ق" -
  

  . به من دوخته شدی اعتمادی حاج آقا با بنگاه
  
 برادرزاده اش می نداره قاقتی محسن لیعنی افسانه؟ گذرهی تو سرت میچ" -

  "باشه؟
  

  . زدمی تلخلبخند
  
 در چه نی از ارونی جسارت داشتم که بگم بی کاش اونقدریا! برادرزاده؟" -
به دست محسن واسه دخترم ساخته  که قراره ی اندهیمن آ. دمی ازش شنییزهایچ

  ".خوامیشه نم
  
  . شدزی خمی از من نتی هم به تبعی جام بلند شدم ومازاز
  
 وقت نظرمو بر چی بهونه ها هنی ای دونی حرفاتو باور کنم؟ خودتم میخوایم" -
  ". گردونهینم
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  . به حرف اومدیماز
  
 ارشی عنهدویم.  شناسه حاج آقای خودشو خوب می بچه یهر پدر و مادر" -

 من الم تا کام حرف نزدم ن،ی گله کرددی که از جمششی پقهی چند دقنیهم. چقدره
 غرض یشمام اگه ب. ستی ندی حرفا ازش بعنی ادونمی شناسم و میچون پسرمو م

 داره نکهی اای ست ه افسانه درمورد پسرتون بهونی حرفانی فهمی منیقضاوت کن
  ". گهیراستشو م

  
  " کرده؟کاری باور کنم؟ پسر من چوی چنی خوایحاج خانوم از من م" -
  

موندم .  من گذاشتی رو شونه هاقتوی حقنی به طرف من برگشت و بار گفتن ایماز
 ارمشی اومد به زبون بی شرمانه بود که عارم می بی محسن به حدشنهادی بگم، پیچ

  . بزنمیوآخرشم نتونستم حرف
  
 از اون حق ی قسمتنکهیرم با ا ندانی به مال و اموال معی چشم داشتچیمن ه" -

اگه نگران .  خوامی که قراره به محسن مربوط شه رو نمیزیواسه دخترمم چ. منه
 رو قبول طی شرانی اگرم ان،ی که حقشه بهش بدی اوننی نوه تون هستی ندهیآ

 عرضه نشدم که ی بزاونقدرهنو. می خوای ازتون نمیزی نداره ما چیبی عنیندار
  ".ارمینتونم خرجمونو در ب

  
من هنوزم بابت مرگ !  اموالش رو بدم به تو؟ی اداره یخوای مه؟یمنظورت چ" -
 با ی رو بسپرم دستت و فکر نکنم دارزی نتونستم تورو ببخشم اونوقت همه چنیمع

  "؟ی خندی من مشی و به ری کنی مال خودت مگهی بار دهی رو نی معیی دارایزرنگ
  
 ن؟ی هستنی به نامم کرده، دل چرکی زمانهی نیشما هنوزم بابت اون اموال که مع" -

 ی آخرش چنیشما که خودتون شاهد بود. نی کرددمی شه حاج آقا ناامیباورم نم
 اموال رو به نامم کرد و نی واسه بستن دهن من رو اشتباهاتش ای زمانهی نیمع. شد

 از ی دلخوشچیمن ه. رهی رفتنمو بگیا پس گرفت که پی روز همشو با زرنگهیبعد 
 حالل ی اموال با همه نی انمی بی کنم میراستش حاال که خوب فکر م. ونها ندارما

چون به پدرش که درست .  و برکتهری خی بیادیودرست بودنش واسه دخترم ز
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 پول حالل رو تو راه نادرست خرج نی تا تونست انیمع.  ندادادی کردن رو یزندگ
  ".کرد

  
  .دمی کشنیی رو پارهی سمت در رفتم و دستگبه
  
  ".ی مازمیبر" -
  

  . شدزی خمی آقا تو جاش نحاج
  
 بمونه چقدر مهی نصف و نای که رو هوا زده شه ی از حرفی دونیخودتم خوب م" -

 یزی وگرنه چی موجه داشته باشلی براش دلدی که بای کردیی ادعاهیتو. ادی یبدم م
  ".ستی جا نیجز تهمت ب

  
  . رو لبم سبز شدیپوزخند

  
قرار . نی خودتون رو به خاطرش ناراحت نکنادیتهمته، پس ز هی فقط نیاگه ا" -
اونو از من ... پسرتون چرایاما به جا. نی من جواب پس بدی به جاای اون دنستین

  ".نیودخترم دور نگهدار
  

 ی اما هنوز اونجا بود و صداش به گوشم میماز.  رفتمرونی کردم و از اتاق بدروباز
  .دیرس

  
 باشه اما به طمع داشتن اون اشیبترسه و فکر اون دن خوبه آدم از خدا یلیخ" -
 عروس چوقتی خونم افسانه هیاز چشماتون م. نی تونو از دست ندای دننی اا،یدن

 پس الاقل دهیتا اآلنشم کم عذاب نکش. دلخواهتون نبوده اما مادر نوه تون که هست
 ی چشی پقهی ندارم پسرتون چند دقخبرمن هنوز . نی نکنشترشی عذاب رو بنیشما ا

 خونم ی کرده اما از تو چشماش مشی عصبینطوری گوش نوه ام خونده که اریز
 وقت چی من هی افسانه ی دله و چشمای نهیچشم آ.  زدهشی دلشو آتیبدجور

  ".با اجازه. می که وقتتون رو گرفتنیببخش... گه حاج آقایدروغ نم
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م بود از حرفام و کامال معلو.  زدی و به روم لبخند محو وکوتاهرونی باومد
  . کردی دلمو آروم منمیهم. هیبرخوردم راض

  
 بدم اما هی زن تکنی ای دهی خمی اوضاع به شونه هانی تو استی دونم انصاف نیم
 حاجاتت و ی شه قبله ی مدهی خمی شونه هانی همی گاه که باشهی تکی پناه و بیب

ه و محبتش به تو  فهمی سنگ صبورته و حرفاتو می روداریکیدلت خوشه که الاقل 
  .ی نکنه جبرانشون کنکت و کمنهیچشماشو کور نکرده که اشتباهاتتو نب

  
 شد ی قلبم پر از غصه مدمی دی تو هم گره خوردشو که می متفکر و ابروهانگاه

 ی زندگی غم بزرگ براهی.  کنهی مدادی دونستم تو اون نگاه غم بیم. عروسک جون
  . تا ابد چوبشون رو بخورهدیده که انگار با بوادی که حماقت هاش اونقدر زینوه ا

  
 خواد بدونه ی دلش میلی دونستم خیم.  زد نه منی خونه نه اون حرفمی برستا

 حرف رفتم تو اتاقم یب.  کشش نداشتمگهی گفته اماواسه امروز به خدا دیمحسن چ
.  موندرهی نظم روش افتاده بودن خی که بیینگام به کتاب ها. و رو تختم نشستم

 هدف یاولش ب.  رو برداشتمود بدهی که فرناز برام خریست دراز کردم و کتابد
  . و پر رمز و رازش شدمنیری شیای چطور غرق دندمی زدم اما بعد نفهمیورق م

  
 داره ییبای زاری بسی که صداهی آواز خوان پرنده ای همون سهره ای ی باغیتوکا

 پنهون یاهی گیت پوشش هااون عادت داره خودشو پش. ومعروف به استاد آوازه
 پرنده در نیا.  رسهی شه، صداش به گوش مدهی دنکهی از اشتری بنیکنه واسه هم

 انبوه ی هانی و پرچرطوب می هاشهی ومناطق کم ارتفاع، بزی برگ ریجنگل ها
 ی خاردار تمشک و گزنه می و تو بوته هانی زمکی کنه و لونه شو نزدی میزندگ
 و معموال نشونهی توکا از محکم تری ونهی پرندگان، آشنی انواع مختلف اونیم. سازه

 و می کنه اون حری منی سالم موندن رو تضمنی که ایزی مونه و چیتا دوسال سالم م
منم .  دهی آسون رو بهش نمی دسترسی اطرافشه که اجازه ردار خایاهیپوشش گ

  . بسازم عروسک جونیزی چنی همچهی واسه تو دیبا
  

  . موندرهی صفحه خنییا نوشت پی به پنگام
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 یمی قداری بسی شود که از اسامی گفته مکای چ،ی باغی به توکای محلشی در گو«
  » استالنیگ
  

 بود، برداشتم النی رو که از فرهنگ گی دست دراز کردم و فرهنگ لغت جامععیسر
 ظرف هی و ری شوانی لهی به در اتاقم زد و با ی ضربه ایماز.  اسم گشتمنیو دنبال ا

  .ا وارد شدخرم
  
  "م؟ی با هم حرف بزنیوقت دار" -
  

  : گفتمدی که پرسی توجه به سوالی کردم و بسرموبلند
  
  ".کای خوام اسمشو بذارم چیم"-
  

 از اصالت و قدمتش منو شتری که بیزی متعارف بود اما چری غیادی اسم زهی دیشا
 اسمو نی شد بخوام ای بود که باعث مونشی و آشکای چی کرد، نوع زندگیجذب م

 صدات به گوش ی شدهی دنکهی از اشتری بدیآره تو هم با. روت بذارم عروسک جون
 که ی داشته باشی اونهید آشیبا.  که پشت سرمون حرف نامربوط زدن برسهییکسا

 درموردش داشته ی به ذهنشم خطور نکنه بخواد فکر نامربوطی مثل محسن حتیکی
  .باشه

  
منم که از انتخابش . اسم رو زمزمه کردنیب ا لری شگفت زده کنارم نشست و زیماز

  :باذوق گفتم,  زده بودمجانیه
  
 یلی اسم رو خنی رو بچه ها امایقد.  اسم هم دخترونه و هم پسرونه ستهی" -
  "قشنگه نه؟. ذاشتنیم
  

  . کردزی رچشماشو
  
  "ست؟ی پرنده نهی اسم کای چنمیبب" -
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  . شدقی عملبخندم
  
  ".چرا هست" -
  
 منتها من ی داریمی تصمنی گفت همچیفرنازم. یکار خودتو کردپس بالخره " -

  ".اما قشنگه.ی باشینجوری اسم اهی دنبال دی رسی به فکرم نمیعنی.  کردمیباور نم
  
 و تاب و لجوجمو چی پر پی از موهای حرف دست دراز کرد و طره انی همزمان با او

بت کوتاه کردنشون از  دونستم هنوزم بایم.  گرفت، پس زدیکه پشت گوشم قرار نم
  . بلند باشهشهی ما دخترا همی دوست داشت موهایماز. دستم دلخوره

  
  . گذاشتم رو زانوشو اون با محبت نوازشم کردسرمو

  
  " گفته؟ی چی پسرحاجی بگی خوایهنوزم نم. نگرانتم افسانه" -
  
 اما نگفتنم اونو.  رو اضافه کردنگهی غم دهی زن نی ای سخت بود به غم هایلیخ
 حرف بزنم که ی کردم الاقل جوری کرد و من به حرف اومدم و سعی نگران مشتریب

اما اونو ناراحت کرد، اونم .  محسن قد ارزن، ارزش ندارهینشون بده برام حرفا
  . سرزنش کردمخودمو به خاطر به زبون آوردنش ی ومن کلادی زیلیخ
  

 زنگ میون صحبت ها گوش بعد ایدرست دوساعت.  ختم نشدنجای به ای ناراحتنی ااما
  . فرستادامی کردم و اون برام پجکتی اسم محسن تماس رو ردنیبا د. خورد

  
 نی اما ایستی مث من نی بودن با آدمقی تو النمی بی کنم می حاال که خوب فکر م«

  ». شمالتی خی بی راحتنی شه به همی نملیدل
  
  .دی بالفاصله به دستم رسی بعدامی پو
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 از یچیمن ه.  ستدهی فای بی منو جلو پدرم خراب کنیخوا درضمن هرچقدرم ب«
 خوب از رو دستش تقلب کردم، اونم قانع یلی خزوی چهی نگرفته باشم الاقل ادی نیمع

  ».کردن باباست
  
 و اونو از ستمی نتونم جلوش بانکهیاز ا.  محسن از خودمی نه از حرفادم،ی ترسیم

 پناه ببرم و ازش ی شد باز به ماز ترس باعثنی کنم و هممونی حرفا پشنیگفتن ا
 سه،ی من جلوش وای کنه و به جاتی ازم حمانکهینه به خاطر ا. کمک بخوام

 و زمی و خط و نشون بهم نردی تهدا آسون با دوتنقدری اگهی کمکم کنه که دخواستمیم
  .ضعف نشون ندم

  
  ". خسته امیلی ختی وضعنیمن از ا.  روم بذارشی پی راههی یماز" -
  
بذار .  دورت کنمنجای از ادیبا.  برنداری اگهی بارد،ی نذاشتنی بارت رو زمتا" -
 ی با هر حرفگهی که دی باشی کنم افسانه ای اونوقت کمکت مادی بای به دنکایچ
  ".ی مشکلت رو حل کنی و خودت بتونیزی به هم نرینطوریا

  
 که با ی تو حرفاش و هم ارتباط خوبیهم به خاطر دلگرم.  به پاش لبخند زدمپا

 عاشق مادربزرگ دوست ومدهی نایمطمئن بودم تو هم به دن. اسمت برقرارکرده بود
  .ی من شدیداشتن

  
 همه شامل مامان نی خودش دعوت کرد البته ای همه رو خونه ی پنج شنبه مازعصر

 از بابا شد و نه قرار بود ینه خبر.  عمو بودی و زنش و خونواده نیو افسون، افش
  .انی پسرش ب و دختر والیشم

  
 تونی دونست افسون عاشق زی شام مرغ ترش و فسنجون درست کرد و چون مواسه

  . لحظات آماده کردنیپرورده ست اونو هم تو آخر
  

 استقبال رفت و ی برایماز.  که زنگ درو زدندمی چی ها رو تو ظرف موهی مداشتم
د تو و پشت اول مامان اوم.  انداختماطی به حی نگاهمنی نشیمن هم از پنجره 

نه .  درکمال تاسف خوشحالم نکرددنشید.  که طاها رو بغل کرده بودلدایسرش 
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 خواست توجمع مطرح ی میز که مای به خاطر موضوعشتری بادی ازش بدم بنکهیا
  .کنه ناراحت بودم

  
 ینیری جعبه شهی که ساک بچه رو شونش بود و نی افسون و پشت بندش افشدنی دبا

  .تو دستاش، لبخند زدم
  

  : از تو آشپزخونه گفتفرناز
  
  "بالخره اومدن؟" -
  
  ".آره" -
  

 ی باال من نگاهانی و تا بنیی استقبال رفته بودن پای برای عموو فربد همراه ماززن
 خواستم اوضاعم داغون به نظر برسه ینم.  مرتبهزی همه چنمیبه خودم انداختم که بب

 طی شرانی با انکهی اگهی ندم و ددالی مثل ی آتو دست کسنکهی ایکی لیاونم به دو دل
.  ناراحت و نگران نکنمدنی دی بعد مدتها منو مه رو کنیمامان و افسون و افش

  . سوختی خودمم دلم به حالم می بد بود که گاهمی اوضاع روحیوگرنه اونقدر
  
 ناشناس هم ی شماره هی روزا نی محسن نه تنها کم نشده بود که ای مزاحمت هااز

 گفت ی داد و حس ششم بهم می مامی دادم، مدام بهم پیاس هاشو نمچون جواب تم
 ای گرده ی می عذرخواهی براای ی که دنبال فرصتستی جز عمو رضا نیاون کس

  . قانع کردنمیبرا
  

 اقیبا اشت. دی ها پر کشی انگار تموم اون نگراندی که بغلم کرد و صورتمو بوسمامان
 نمونده بود خودم یزی چگهی روزا که دنیانگار ا.  توآغوشش موندمی اقهیچند دق

  . داشتماجی احتشتری مادرانش بیمادر شم به محبت ها
  

 رو شی دلتنگینجوری زده صورتمو غرق بوسه کرد و اجانی هدنمی به محض دافسون
  .دی جلو چشم همه خم شد و شکممو محکم بوسمی نشستینشون داد و وقت
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  ". ذره شده بودهی براش  خودم برم که دلمیقربون بادوم کوچولو" -
  

 و فربد که با خنده به ابراز احساساتش نی و جلوافشدمی زده خودمو کنار کشخجالت
  . انداختمنییچشم دوخته بودن سرمو پا

  
 افسون انداخت و اونو با دور کردنش ی دست دور شونه هادی عمو که خجالتمو دزن

  .از من به خودش فشرد
  
  " خاله جون؟یدوستش دار" -
  
  ". دورش بگردمیاله.  براش زن عمورمی میم" -
  

  : وارد شد و رو به افسون گفتی چاینی با سفرناز
  
  " بذاره؟ی قراره اسمشو چی دونیم" -
  
  ". دونمینه نم" -
  

 که داشت با نگاه لدای بگم، برگردم و به یزی چنکهی باعث شد قبل از ای نگاهینیسنگ
 زن عمو و فرناز ی هیب شد به توصخو.  کرد چشم بدوزمی میابی منو ارزنشیزبیت

 و شلوار ی آجرزی ری با گلهاری بلوز حرهی. دمی به خودم رسیقبل از اومدنشون کم
 ی به رنگ مشکی هام اشارپ خوش بافتشونه بدنم رو شتری و واسه پوشوندن بدیسف

  . بود انداختمیکه هنر دست ماز
  

  : عمو گفتزن
  
  ".کای خواد اسمشو بذاره چیافسانه م" -
  
. می شام رو انداختیبعدشم سفره . ی شروع کرد به دادن نظری حرف هرکنی با او

  .دنی چی و افسون و فرناز سفره رو مدمی کشیمن تو آشپزخونه غذا م
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  . به فرناز اشاره کرد و اون بالفاصله بلند شدی مازمی که خوردشام

  
 به نظرم ؟ینی از دوستام دوختم ببیکی که واسه ی لباسی جون دوست دارلدای" -

 بهش بنداز اگه خوشت ی نگاههی باال می برایب. ادی ی بهت میلیطرح و مدلش خ
  ". هم واسه توبدوزمیکیاومد 

  
 نگاهمو به فرناز دوختم که با یبا قدر دان.  برق زد و ازجاش بلند شدلدای یچشما

خداروشکر الاقل هنر دستش .  بردی مرونی حربه اونو از جمع بنیاستفاده از ا
و واقعا .  از نشستن تو جمع ما دل بکنهی اقهی داد که چنددقلدای الزم رو به یهونه ب

 زی چشی دانشگاهی رشته نکهی داشت و با انهی زمنی تو ایری نظیفرناز استعداد ب
  . لباس هم غافل نبودی بود اما از هنر طراحی اگهید
  
  ".امی ی رم باال و می سر مهیطاها که خوابه پس من " -
  

  : گفتنماما
  
  ".افسون تو هم باهاشون برو. برو مادر جون من حواسم هست" -
  
 نداشت اما یلی تمانکهی بود که خواهر کوچولوم با ایدی جمله چنان تاکنی تو او

  .باهاشون همراه شد
  
  . به حرف اومدی محض رفتنشون مازبه
  
الاقل تا .  به صالحش باشهنی کنم ایفکر م.  افسانه گرفتمی برایمی تصمهیمن " -

  ".ادی بای که دخترش به دنیوقت
  
 می تصمنی دوخت و انگار واسه انی به مامان و افشی جدیلی همزمان نگاهشو خو
  . داشت که اون دوتا رو قانع کنهازین

  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

٢٠٧

. ستی خوب ننجای اوضاع انیموندنش تو ا.  دور کنمنجای خوام افسانه رو از ایم" ـ
 هم، نه یش تا حاال کم نبوده از طرف دور و برثی حرف و حدنی دونیخودتونم م

 نفس راحت بکشه نه پسر حاج هی دختر نی که اذارنی و اون دوستش رضا مدیجمش
  ".یآقا کمال

  
  . جوش آوردی حرف مازنی با انیافش

  
  ". کنمیخودم شرش رو کم م. محسن غلط کرده مزاحم خواهر من شده" ـ
  
  "؟ی شرش رو کم کنی تونی م؟ی رو چدیرضا دوست جمش" ـ
  

  . با خشم مشت کرددستاشو
  
 کمشی خواست برم سراغش و دندوناشو تو شی دلم مدمیبه خدا اون روز که شن" ـ

 زن هی که به دهی خجالت نکشدشی سفی از اون موهایمردک عوض. خورد کنم
  "... دادی ده؟ اگه مامان قسمم نمی میشنهادی پنیجوون همچ

  
  :سرد گفت خونیلی خی حرفشو با حرص خورد و مازیباق
  
 رو واسه یزی چنی مث بابات همچیکی که ی تا وقتیعنی. ادی ی ازت بر نمیکار" ـ

 و رضا یفوقش شر محسن رو کم کن. یری جلوشون رو بگی تونیافسانه بخواد تو نم
 که پدرت هی نوننی ا؟ی کنی مکاری چی و بعدی و بعدی با بعدیرو سر جاش بنشون

  ". ما گذاشتهیتو کاسه 
  

  .دیطاقت و نگران پرس کم مامان
  
  "ن؟ی افسانه رو کجا ببرنی خوایم" ـ
  

  . نگاهشو از اون گرفت و به فربد دوختیماز
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  ".ی موروثیالی وی دارم ببرمش انزلمیتصم. ستی نیراه دور" ـ
  
  ". کنهیاما از اونجا که فربد استفاده م" ـ
  
  . گفت و زن عمو جواب دادنی افشنویا

  
  ". ماشی پادی ی مدت منیفوقش ا. ستی نی راهنجای تا ایاز انزل" -
  

  : گفتی جدیلی خفربد
  
 دور نجای مدت از اهی افسانه می کنی کاردیما با.  درستهی مازمیبه نظر منم تصم" ـ

  ".شه
  

  . مامان حلقه زدی توچشمااشک
  
  ". خواستم اون ماه آخر رو کنارش باشمیاما من م" ـ
  

  .اش مامان رو با محبت گرفت تو دستی دستایماز
  
 بذار و گری دندون رو جکمی.  جاننی آب تو دلش تکون بخوره نسرذارمینم" ـ

  " کن باشه؟یصبور
  
  "نمش؟ی ببامی نی حتیعنی" ـ
  
 فتهی بابی آب ها از آسیمنتها بذارکم. یای بی تونی معلومه که مهی چه حرفنیا" ـ

  ". شهی عادطیو شرا
  

 اون روز ی کرد و قرار شد فردا قبولیتی با نارضانی فقط سرتکان داد و افشمامان
 فرصت هی نیا. می نقل مکان کنالی سکونت به اون وی همراه فربد برایمن و ماز
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 ی فقط به تو فکرکنم و همه ی و دلواپسی تونستم بدون نگرانیکوتاه بود که من م
  . اومدنت باشهای به دنمیدلمشغول

  
 ی انزلیدهکده ساحل ییالی تو شهرک وی آجری دوبلکس با نماهی ی موروثیالیو

 فوت یماری بر اثر بشی بود که چند سال پی در اصل مال برادر مازالی ونیا. بود
 ی مازیعنی همسرش و تنها خواهرش نی بشیی نداشت تموم دارایکرد و چون وارث

  . شدمیتقس
  

 داشت و ی بود که نگهباننی شهرک به ایخوب. می صبح بود که به اونجا رفتجمعه
 حضور نداشت مگه ی اجازه ی شد و هرکسی محدود منشی ساکنورود و خروج به

  . داشته باشهی ها ارتباطنیالنشی با ونکهیا
  

 بلند از هم جدا شده ی با شمشماد هامی که ما از کنارشون گذشتیی خونه هافیرد
 شد و ضی پهن و عرابونی خهیفربد وارد .  داشتدی درونی از باطشونیبودند و ح

  .داشت نگهالی ونی سومیجلو
  
. می رو باز کرد و عقب رفت تا اول ما وارد شاطی و اون در حمی شدادهی پنی ماشاز

دوست نداشتم مشکالتم .  جلوش معذب بودمدی جدطی شرانی به خاطر اکمیراستش 
  . خودش کنهری اونو درگی خصوصیزندگ

  
بد در فر. می و از پنج تا پله باال رفتمی گذشتکی کوچی باغچه هی و اطی سنگفرش حاز

 و دمانی چنباربای بودم اما ادهی رو دنجای قبال انکهی رو هم باز کرد ومن با ایورود
 نیکامال مشخص بود فربد تو ا.  رو برو شدم که آه از نهادم بلند شدی قشنگیطراح

 وارد شدن یعنی داده و حضور من لی مستقل تشکیگ زندهی نجای خودش ایمدت برا
 نجای مدت انی کردم که قراره تو ای فکر منی به ای وتازه وقتی شخصمی حرنیبه ا

  . اومدی به سراغم میشتری بذاره عذاب وجدان بی من و مازاریرو در اخت
  
  ". مونمی نمنجایمن ا. ی مازمی برگردایب" ـ
  
  .دی لب گفتم اما فربد شنری زنویا
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  "!آخه چرا؟" -
  

  .تم پام دوخری بود رو به ززونی پرسشگرش گری که از چشماینگاه
  
  ". باشهینجوری االی کردم ویفکر نم" ـ
  
  "اد؟ی یازش خوشت نم" ـ
  

  . سرتکان دادمکالفه
  
  ". توئهی خونه نجایا.  خوام مزاحمت بشمیمن فقط نم. ستی ننطورینه اصال ا" ـ
  
  ".هی مازیالی ونجایا" ـ
  
  "...لی و وساونی دکوراسریی تغنیاما ا" ـ
  
  ".نیشم هم خواست راحت بایکارمنه چون دلم م" ـ
  
  ".من مزاحمتم" ـ
  
  . تاسف سرتکان دادبا
  
 به صالحته و نجای موندنت ا؟ی رو تموم کندهی فای بحث بنی ای خوایهنوزم نم" ـ

  ". خوامی منوی همیمنم مث ماز
  

 ی آرومم کرد و باعث شد با عالقه نگاه دوباره ای که زد کمی بخشنانی اطملبخند
  . بندازمالیبه و
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 ای رو به دری بلندیی کشوی شد که انتهاش پنجره های باز ممنینش هی به ی وروددر
 و جمع کی کوچی آشپزخونه هیسمت چپ .  شدی می منتهیداشت و به تراس بزرگ

 پله که به اتاق ی سرهی بود و ی بهداشتسی در که سروهیو جو بود و سمت راست 
  . شدی می باال منتهی طبقه یها
  
 با ری حری بلند و پرده هاهی و چندتا آباژور پای با روکش نخودی دست مبل راحتهی

 و مختصر دی مفناتی رو پوشونده بودن تزئیی کشوی که پنجره هایی طالی هیحاش
ظاهراً .  انداختمی داشت نگاهدی دنجایبه آشپزخونه هم که از هم.  بودمنینش
  . عوض شده بودنلشی ها و وسانتیکاب

  
  . کردمی منی فربد رو تحسی قهی سل اومد و ته دلمی خوشم مراتیی تغنی ااز
  
 مدت من و تو نی رو که قرار بود ای و فربد اتاقمی از پله ها باال رفتی مازی اشاره با

 ی و روشن که پنجره هاش جنوبری اتاق خواب نورگهی.  نشونم دادم،یازش استفاده کن
  . شدی باز مالی وی و قسمت وروداطیبود و به ح

  
 مطمئنن گهی بودن اما اونوقت دایپنجره ها رو به در نی خواست ای دلم مراستش

  . فضا روشن نبودنقدریا
  

 که روش قرار یی تازه و نوی و مالفه های نفره داشت که از روتختهی تخت هی اتاق
 که چندتا از شی آرازی مهی.  حضور من آماده اش کردنی بود برادایداشت کامال پ

 بلند که مطمئن بودم یواری کمد دهی  فربد هنوزم روش قرار داشتن ویاودکلن ها
 جادار و یادی مختصر من زی لباس هااسه آورد اما ویاون با وجودش بازم جا کم م

 ی که روش قرار داشت کنار تخت بود و پرده های و آباژوری عسلهی. بزرگ بود
  . خوردی میدی نازک سفری حررشونی بودن و زیاتاق هم استخون

  
 زدم پنجره هاش ی رو که حدس مییربد در اتاق روبرو و فرونی بمی اتاق اومداز

 اتاق بزرگتر بود و هنوز نیا.  باز کردی مازلی قرار دادن وسای باشه براایرو به در
  . نداشتی خاصدمانیچ
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  ". تخت بخرمنجایفرصت نکردم واسه ا" ـ
  

  : گفتی فوریماز
  
  ".ستی بهش نیازین.  بخوابمنیمن عادت دارم رو زم" ـ
  
 یالی باال رفتم که رو به وی و من به سمت تراس طبقه میتاق خارج شد اون ااز

.  داشتدی داطی حی و سمت راستش به وردای شد و سمت چپش به دری باز میکنار
  .دی رو دای شد هر روز دری منجایخب از ا

  
  . اشاره کردیی روبروی اومد رو تراس و به خونه فربد

  
  ".انی ی مری به دری دیلی که خهی اصفهانی خونواده هی مال الی ونیا" ـ
  
  .دمی پرسحشی توجه به توضیب

  
  " مگه نه؟ی دوست دارنجارویا" ـ
  

  . مکث جواب دادی به باغچه دوخت و با کمنگاهشو
  
  ".سکوت و آرامشش رو دوست دارم" ـ
  
  ".می آرامش رو بهم زدنیاما حاال ما ا" ـ
  

  دی بهم توپیعصب
  
  ".دوباره شروع نکن" ـ
  

  . ادامه دادیو اون با لحن نرم تر دمی ورچلب
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 می کنیباهم حلش م.  ماستیمشکل تو مشکل همه .  افسانهمی خونواده اهیما " ـ
 گهی شم که دی رم و مزاحمتون می و مامی ی منقدری مدت انیباشه؟ درضمن تو ا

  ".ختهی بهم روی آرامش کی بره کادتی
  

 صداش زد و یماز. خند بزنم باال انداخت و باعث شد منم لبیی حرف ابرونی اوبا
  . رفتنیی چمدون ها پای آوردن باقیاون برا

  
 اونجا یفضا.  راست به آشپزخونه رفتمکی و نیی زدم و دوباره برگشتم پای گشتمنم

 خواست بعد مدتها دوباره دست به ی و قشنگ بود که دلت می دوست داشتنیبه حد
  .ی کنی و باعشق آشپزیکار ش

  
 ،ی چرمی بگادی نگاه اول نی داشتم تو همی گشتم و سعیرو م هانتی کابیباکنجکاو
 گذاشته بود، توش شخوانی که فربد رو پییدهای رو باز کردم و خرخچالی. کجاست

 که درست سمت چپ ییالی آشپزخونه و ویسر که بلند کردم نگام به پنجره . دمیچ
 بود و ستادهی انووی شش ساله رو انج، و پی سبای مرد تقرهی.  موندرهیقرار داشت خ

 رو که تو یوانی شدنم، سرتکان داد و لرهیبه محض خ. نگاش با لبخند به من بود
  .دی رو نوشاتشی از محتویدستش بود باال آورد و مقدار

  
 نشسته بود و ونیزی تلویفربد جلو.  رفتمرونی ازش گرفتم و از آشپزخونه بنگامو

 مون داشت یزیو طبق برنامه ر هم باال بود یماز.  کردی و رو مریشبکه هاشو ز
  . کردیلباس هارو جابه جا م

  
  " کنه؟ی می زندگی کسی سمت چپیالی ونیفربد تو ا" ـ
  

  . به طرفم برگشت و با استفهام نگام کردیفور
  
  "نه چطور مگه؟" ـ
  
 دنمی بود و به محض دستادهی اوونشی که رو ادمی رو دیی آقاهیآخه اآلن " ـ

  ".سرتکون داد
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  .ف بالفاصله ازجاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت حرنی ابا
  
  ".ستی نی که کسنجایا" ـ
  
  ".الی برگشته داخل ودیشا" ـ
  
  "ه؟ی اونجا مال کی دونیم" ـ
  
  : سر ندونستن شونه باال انداختم و اون گفتاز
  
  ". خانومسیفرنگ. هی مازی دخترخاله یالیو" ـ
  
  ".لهیپس فام" ـ
  
  ".پسرش بود یدی که دیفکر کنم اون" ـ
  
  ". پسرخوندشه" ـ
  
 اومد گفت و ما هردو نگاهمون به سمتش ی منیی از پله ها پاکهی درحالی مازنویا

  .دیچرخ
  

  .دی دوباره نشست و درهمون حال پرسفربد
  
  " خانوم بزرگش کرده؟سی شده فرنگیحاال چ" ـ
  
 یمده سالش که بود پدر و مادرش از هم جدا .  خواهرشوهرشهی بچه مانی پ" ـ

 مادرِ مادرش شی مونه پی بچه منیا.  خودشونی رن سراغ زندگیشن و هرکدوم م
 سال عمرش واسه هی از شتریاون بنده خدا هم ب.  بودسیکه مادرشوهر فرنگ

.  مونهی سرپرست می بچه برهی می می ده و وقتی کفاف نمای بچه به دننی اینگهدار
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 رو مانی تونسته پی نمایگو بود و دشی و شوهر جدی زندگریمادر خودش که درگ
 سی شد که فرنگنی نبودن و ارانی اگهیپدره و کس و کارشم د.  خودش ببرهشیپ

 مقدر ی بچه چنی دونم خدا تو سرنوشت ایاما نم.  خودش بزرگش کردشیآورد پ
  ". اومد ثواب کنه، کباب شدسی فرنگیکرده بود که طفل

  
  .دمیس کم طاقت پرنی برام جالب شده بود واسه همموضوع

  
  "چطور؟" ـ
  
 بود مانی پنیپسر بزرگش همسن و سال هم.  دختر داشتهی دوتا پسر و سیفرنگ" ـ

.  بدر سال هفتاد وشش به ما خبر دادن تو رودخونه افتاده و غرق شدهزدهیکه س
درحال غرق .  تونه خودشو کنترل کنهی ره تو آب و نمی واسه شنا ممانیظاهرا پ

 مانیپ.  افتن تو رود خونهی مونو پسرش واسه نجات ا سیشدن بوده که برادر فرنگ
 بجنبن، انی بهی شه و تا بقی می پسرش خالی پاری زی اما از سر بد شانسرنی گیرو م

 ی کهیهشت سال بعد هم دختر کوچ.  شهی بره و غرق میآب اونو با خودش م
  ". کنهی می خودکشمانی به خاطر پسیفرنگ

  
 از ای خواست که گوی پسره رو مهی نکهیا. تم دونسی رو مکهی دختر کوچی هیقض

 وصلت نی شن ای نمی تفاوت داشته و خونواده راضیلی باهاشون خیلحاظ فرهنگ
 چندتا ادی ی نشوندن حرفش می و واسه به کرسیدختره هم از سر لجباز. رهیسر بگ

 ی به دادش مری بدش دال کرده اما از اقبی خوره که مثال بگه خودکشیقرص م
  . کنهیون فوت مرسن و ا

  
  ". بودگهی پسر دهی واسه دمیاما من شن! مان؟یبخاطر پ" ـ
  

 نشست مشغول ی که کنار فربد می رو گرفت دستش و درحالشی بافتنلی میماز
  .بافتن شد

  
  ". و شوهرش رو زدسی فرنگیاون رأ.  بودمانی ازدواج پنی ایمخالف اصل" -
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ومن مجبور شدم .  به طرفم پرت کردی برداشت و باشوخوهی به از تو ظرف مهی فربد
  .رمشیرو هوا بگ

  
  ". شهافهی مامانش خوش قی بخور بذار دخترت مث پسرعمو" ـ
  

  . نازک کردم و به رو گذاشتم تو ظرف جلو دستمی پشت چشمبراش
  
  ".ی مازی گفتیم" ـ
  
 باعث مرگ اون دوتا بوده و تازه مانی پیی جوراهیدرواقع . گهی دنیهم" ـ

 با خونواده اش قطع رابطه مانی آقا پنی به خاطر همسمی فرنگی کهیپسرکوچ
  ".کرده

  
  " چرا؟گهی دنیا" ـ
  

  . بهش انداختی رو باال گرفت و نگاه مختصرشی بافتنیماز
  
 رو به ینی زمهی سی شوهر فرنگراث،ی ارث و ممی تقسی هی سرقضگنیم.  دونمینم" ـ

  ".ث اختالف شده باعنی ارزه و خالصه همی میلی کرده که خمانینام پ
  
  ". ازشون گرفتهی خانوم رو به نوعسی فرنگی بچه های همه مانی آقا پنیپس ا" ـ
  

  . لب زمزمه کردمری گرفتم، زی پوست موهی که می سرتکان داد و من درحالیماز
  
  ".درست مث کوکو. چه جالب" ـ
  

  : هردوشون که به حرف من جلب شد با لبخند گفتمتوجه
  
 ی محدودی عده هی کنن جز یز بچه هاشون خوب مراقبت م پرنده ها ایهمه " ـ

 ذاره ی مگهی دی پرنده هایاون تخمش رو تو لونه .  کوکو هستنی شون همیکیکه 
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جوجه .  کنهی تخم مال خودشه، ازش مراقبت منهی چون تصورش ازبانی میو پرنده 
 تخم زهی اول از سر غریروزا و همون ادی ی مرونی کوکو معموال نارس از تخم بی
 جوجه ی از غذایشتری تا بتونه سهم بندازهی مرونی رو از لونه بزبانی می پرنده یها

 نی باز همادی ی مرونی از تخم بری هم که دییکوکو.  و رشد کنهرهیهارو بگ
.  خوادی میادتری زی گرسنه ست و غذاشهیاون هم.  رو دارهی رفتاراتیخصوص

 خودش معموال یتالش کنه و هم جوجه ها شتری مادر مجبوره بی هم پرنده ینجوریا
 همون کوکو که رشد ی لهی بوسای شن ی تلف می گرسنگنی مونن و از ایگرسنه م

 فرزند خونده، نی انکهیخالصه ا.  شنی انداخته مرونی از اونا داره، از لونه بیبهتر
 هی نی اگمی مازمالبته ب.  شهی مگهی دی نامهربونه و باعث مرگ جوجه هایادیز

  ". بودهنطوری قسمت ادی خانوم شاسی فرنگی و درمورد پسرخونده هیزی غریله مسئ
  
  ". بگمیواهللا چ" ـ
  
 که ابروهاش تو هم گره خورده و نگاش به ی گفت و فربد در حالی مازنویا

  . بود به حرف اومدونیزیتلو
  
افسانه تو هم .  کمتر باشه بهترهنجای مدت رفت و آمد انی تو ایبه هرحال هرچ" ـ

 ی داره آدم تو خونه یاصال چه معن.  تو آشپزخونه اون پرده رو بکشی ری میوقت
 احترام بذاره گرونی دمی به حردی درهرصورت بال،ی بزنه؟ باشه فامدی رو دگرونید
  " نه؟ای

  
 رگ ی فربد وقتی افهیق. میدی صدا خندی با آرنج به بازوم زد و هردومون بیماز

 دنی گرفت، واقعا دی مرادی زد و ایخم غر م کرد و با اخم و تی ورم مرتشیغ
  .داشت

  
منم .  استراحت رفت سرکارشی و فربد بعد از کممی روز ناهار رو دور هم خورداون

 خواب بود واسه یاون ساعت از روز ماز.  زدمرونیشال و کاله کردم و از خونه ب
تراحت  از خواب و اسی ماه آخرنیخودم که به کل ا.  نخواستم مزاحمش بشمنیهم

 ی م،ی زدی که می شد و با هر لگدی منییشکمم مدام باال و پا. به دور بودم
  . آبم پاره شهسهی کدمیترس
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 ی گرفتم وشال بلند و درشت بافتشی ساحل رو در پری کنان و اردک وار مسیتات

 ی شن هایآفتاب کم جان زمستون. دمیچیروکه همراهم داشتم محکم دور خودم پ
 نرم و روان ی قدم برداشتن تو اون شن هانیده بود واسه هم گرم کریساحل روکم

  .لذت بخش بود
  

 ی طوفانای ودردی وزی تند و همراه با سوزسرما مبایباد، تقر.  انداختمای به درینگاه
  . گشتنی رسوندن و زود بر می خودشون رو به ساحل می قراریموج ها با ب. بود

  
 خروش آب ی گرم نشستم و به صدامهی نی رو شن هااطی با احتستادن،ی از اخسته

نگاهم به موج .  هوا معموال خلوت بودنی وقت از سال و تو انیساحل ا. گوش دادم
  .دی چرخی ممیها و فکرم حول و حوش زندگ

  
 شتری کردم، بی که مرور مرموی رفته، خاطرات تلخ و اشتباهات جبران ناپذیروزها

 سرزنش نبود اما ی برای مجالگهید طی شرانیهرچند تو ا.  شدمیاز قبل آشفته م
 نی الیودال.  نخواستمنوی خودم ادی کنم و شای زندگنی تونستم بهتر از ایمن م

 گرفت و اون روز ی از خودم لجم میه و پا افتاده بود که گاشی پینخواستن به حد
 حماقت نی تونستم خودموبه خاطر ای خواست می از همون روزها بود که دلم میکی

  .حد جنون بزنمها تا سر 
  

 کرد به ی مینی که رو گلوم سنگی تو دستام مشت کردم و با بغضی هارو عصبماسه
 آرامش بود ی هی مادنشی خدا دی شهیبه اون که هم.  ناآرام چشم دوختمیاون آب

  . خواست آرومم کنهی تونست و نمیاما تو اون لحظات نم
  

 نفس هی. ختندی رنییگشتام پا انی از البه الی باز کردم و ماسه ها به آسونمشتمو
 نی کاش با ایا.  ام حبس کردمنهی ماه رو تو سی سرد دی و هوادمی کشقیعم

 اونو به یادی خاطره و چی هگهی بست و دی مخی مختصر حبس شده، قلبم یسرما
  .دی کشی نمشیآت
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 که تو یی توجه به معدود آدم هایب.  گرفتمشی رو در پالی جام بلند شدم و راه واز
 الی خلوت رو قدم زنان گذشتم و به وی هاابونیرک در رفت و آمد بودن خشه
 سمت ی خونه اطی گرفت و به حالی صحبت دوتا خانوم نگاهمو از در ویصدا. دمیرس
  . دوختدم،ی رو دد اون مروونشی رو اشی چند ساعت پنی که همیچپ
  
ود و داشت  که کنار اون زن نشسته بی محض سربلند کردنم نگام تو نگاه مازبه

  . گره خوردد،ی خندیباهاش م
  
  "؟یسالم دخترم اومد" ـ
  

 که کنارش رو ی مسنبای روباز کردم و از پشت شمشماد ها به اون و زن تقراطیدرح
  . نشسته بود، سالم کردمی صندلهی

  
  . گرفتیی نگاهش رنگ آشنادنمی بادزن

  
  "؟یافسانه جان منو شناخت" -
  

  : گفتی بزنم، مازیحرف نکهی جلو رفتم و قبل از ایکم
  
  ".نجای باپسرش اومدن اشبیتازه د. گهی دسهیدخترخاله فرنگ" ـ
  

  . سرتکان دادمی محوبالبخند
  
  ".نیخوش اومد" ـ
  
 بای سر به زهی نشده برم ریگفتم تاد. نی گفت شما هم تازه اومدی ممانیپ. ممنون" ـ

  ". قدم شد و شرمنده مون کردشیجان بزنم اما خودش زودتر پ
  
  ". بودفهی جان وظسی فرنگهی چه حرفنیا" -
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  ".یشما لطف دار" ـ
  

  . به شکم بزرگم انداخت و لبخند زدی حرف به سمت من برگشت و نگاهنی اوبا
  
 به نظر من که ی بگذروننجای قراره اتوی ماه آخر باردارهی نی گفت ای جان مبایز" ـ

دورادور . راحت شدم نایلی فوت همسرتم خی هی بابت قضیراست. ی کردیکار خوب
  ". شرمندهامی بودم منتها نشد که بدهیشن
  
  ". ندارهی کنم اشکالیخواهش م" ـ
  
من خودم از چند ساعت قبل .  حرف بزنمنی از اشتری بغض اجازه نداد بگهید

 ری زشی آتی موند که بخوای منی حرفا مثل انی ادنی بودم و شنشونیناراحت و پر
 حرفا و اظهار ی نموندم باقنیواسه هم. رهیگر بگ تا دوباره یخاکستر رو فوت کن
 لحظات نی کوتاه از پله ها باال رفتم و تو آخری عذرخواههیبا. ارادت هاشو بشنوم

 انداختم و با المونی خودمو داخل ووون،ی اومد رو امانی باز شد و پالیکه در و
 به اتاق  گرفتم وشی پله ها رو در پری مسذاشتنی که رو گونه هام داغ مییاشکا

  .خوابم پناه بردم
  

 یوارهای دیاونقدر آروم که حت.  کردمهی نفس گرفتم و باز گرهی نشستم و روتخت
  .ی صدا هق هق کنی بی و آخ که چقدر سخته بخوادنی شنیاتاق هم صدامو نم

  
 محبت اون دستا رو دوست یگرما.  موهامو از روصورتم کنار زدی نوازشدست

  . متورم و سرخمو به روش باز کردمی چشمالیم با کمال نیداشتم واسه هم
  
  " افسانه؟یدیخواب" ـ
  

 ی که از تو هال به اتاق خواب سرک می شده بود و نورمختصرکی کامال تارهوا
  : گفتمی ادهی نخراشیباصدا.  زدی چشمامومدیکش

  
  ".دارمینه ب" ـ
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  . شد و اون کنارم نشستنیی تخت باال و پافنر

  
  "؟ی کردی مهی گریداشت" ـ
  
 باز و بسته شد انگارکه لی دلی سوالش چشمام دوباره سوخت و لب هام بنی ابا

  . رو ازدست داده باشهشییای اما قدرت گوارهی رو به زبون بیزیبخواد چ
  
 خودتو کمی کرده دخترجون؟ حرف بزن، نشی سنگنقدری تو اون دله که ایچ" ـ

   ". کنیخال
  

  یدلتنگ
  

   شودی سرش نمیشوخ
  

   است وانهی موریدلتنگ
  

   هنوز آدم نشده اممن
  

   هنوزمن
  

  ! امیچوب
  
  
  
اگه حرکت .  نتونن حرکت کننهی شن فقط کافی ها هم تو آب خفه می گن ماهیم

 عروسک جون؟ اگه تو حصار ی به نظرت آدما چرهی می میری بگیرو از ماه
 رو یگری شن و دری نابه جاشون و غرور کاذبشون اسی هاشون، خواسته هایروزمرگ

  رن؟ی می کنن نمریهم اس
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 دنی نفس کشنی به ظاهر زنده باشن و نفس بکشن اما ادیشا. رنی می اونام مچرا
 وقته که به تفاوت دردناک زنده بودن با یلیمن خ.  دهی نمی زندگی معنگهید

 که یی دور و برم درصد اونای خوام اعتراف کنم تو آدمای و مدمی کردن رسیزندگ
  . خود منشمیکی.  کننی میزندگ که دارن هیی از اوناشتری بیلیفقط زنده هستن خ

  
 مادرمم و متاسفانه هی شبیکی خودم اعتراف کنم شی که پدی هم رسیبالخره روز( 

 چشمامو باز کنم و دی باشم بانی گرفته واگه قراره واقع بشی راه اونو در پمیزندگ
 نی ما توازیت تاسف برانگ و متاسفانه تنها تفاونمی مو تو سرنوشت اآلن مادرم ببندهیآ

 کرده لی تحمشی رو به زندگگهی زن دهی که تنها که بود یبود که مادرم همسرم مرد
 بود و ابانی درحد چند کوچه و خرهی تونست ازش بگی که میو تموم فاصله ا

 ی میادی زی بودم که زن های هفته حضور نداشتن و من همسر مردکیحداکثر 
 ی راحت میلی مجوز رو خنیناخنک بزنن و اون ا شی پفکیتونستن به خوشبخت

  . که منو دوماه به دوماه بذاره و برهرهی بگجدانشتونست از و
  

 ی طالق عاطفنی با انکهیبه ا.  شباهت ها وتفاوت هانی ای عادت کردم به همه ومن
 ره و چطور قراره از ی مشی پیری داره تو چه مسمی و برام مهم نباشه زندگامیکنار ب
 من قتی کردم اما حقی رفتار مالی خی رگ و بی بی مثل آدمایی جوراهی. اشههم بپ

  . نبودی ظاهری پوسته نیا
  

 خودش و ی شدن توچهارچوب خواسته هاری و اسی حرکتی اون روزها از بی افسانه
 اگه حرکت دی و شادی کشی منِ زنده فقط نفس منیو ا.  مرده بودگرانی و دنیمع
 ی زندگهی کردم ی خودم اعتراف مشی زد پی و حرف نم رفتی کرد و راه نمینم

  . دارهینبات
  
 بذارم کنار زوی باعث شد به سرم بزنه همه چنای با ترمنتظرهی برخورد غهی روز هم هی

 یادی زی و مدت هانی دوست دختر معنایت.  دل بکنمی نکبتی زندگنیو از ا
 رابطه نیهم حاضر نبود ا زن داره اما باز نی دونست معی منکهی بود و با اشیسوگل

  .رو تموم کنه
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 با عمو رضا ازش ی درد و دل طوالنهی که بعد ی طالفروش ها درست موقعتوبازار
اتفاقا اون بود که اول .  گشتم، باهاش روبرو شدمیجدا شده و داشتم به خونه بر م

 دهی رو دگهی همدی اتفاقیقبال چندبار.  به سمتم اومدییمنو شناخت و باخوش رو
 دونستم، هرگز باهاش بد ی منی معرو تی وضعنی و از اونجا که من مقصر امیودب

  .برخورد نکردم
  

  : با لبخند گفتی مختصری از سالم و احوالپرسبعد
  
  . کنمی دارم ازدواج مـ
  

  . واکنش من تو اون لحظه بودنی تریعی طبدی پوزخند تلخ شاهی نشستن
  
  .گمی مکی تبرـ
  

  . رو لباش جمع شدلبخند
  
فقط خواستم . ی خواد تظاهر کنی پس نمیستی موضوع خوشحال ننی دونم از ای مـ

 یبودنم تو زندگ.  تورو نداشتمی وقت قصد خراب کردن زندگچیبهت بگم من ه
  . دونستی خوب منوی بود و اونم ای موقتنیمع
  
 ی نمی که دور و برمو گرفته زندگیچون به لجن.  منم هرگز تورو مقصر ندونستمـ

 نظر نیفقط از ا.  کردن ها تو ذاتشهانتی خنجوری شناسم ای رو هم خوب منیمع. گم
 دنبال ی عادت دارگرونی دی که به حضور موقت تو زندگییشوکه شدم که چطور تو

  .ی روابط هستنجوری شدن ایدائم
  

  . که زدم منتظر بهش چشم دوختمی اوباطعنه
  
 نی نبود که بخوام مدت ایدم آنیمتاسفانه مع.  انقضا دارنخی واسه من آدما تارـ

 ی انقضاش گذشته و بوخی وقته تاریلیاون خ.  کنمی دائمای دیرابطه رو باهاش تمد
 ی آدمنی همچی به پامویمن هرچقدرم آشغال باشم زندگ. گندش عالمو برداشته
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 خوادش و ی مثل من نمی ارزشه که آدمی رابطه اونقدرها بنیا.  کنمیتلف نم
 به ی فکرهی رنشدهیتا د. یفی حیلی نباشه اما تو خنی مث مع گرده کهی میدنبال کس

  .حال خودت بکن
  
 خواست شکستن، سرخورده یدلم م.  چشماش دوختمی نی نگاهمو تو نیدی ناامبا

 رو شیالی خی خوشبختی که چند صباحی زنی رو تو چشمای گاههی تکیشدن و ب
  .چهی آسون براش نسخه نپنقدری و انهی ببدهیازش دزد

  
 وقته یلی خگهید. ی هستی که توازش فراری گندین عادت کردم به اون بو مـ

 فراموشش ی تونی نمیاما تو هرچقدرم بخوا.  گرفتمدشی ده چون ندیآزارم نم
 انقضا گذشته خی آدم تارنی و ای گند شدی بونی از ای جزئنکهیواسه ا. یکن

 ی واز قضا بوادی ی هم که سراغت میپس مطمئن باش کس. وجودت رو مسموم کرده
  . دهی بو رومنی ده، مث خودت همیگندت آزارش نم

  
 انداختم و از کنارش نییسرمو پا.  ازش بشنومی نموندم جوابگهی که گفتم دنویا

  .گذشتم
  

 از یزی چنی شد اما اری اون بود که تحقتی برخورد و حرفها درنهانی تو ادیشا
 که با عمو ین حرفا و درد و دل بعد از اودی کرد و شای کم نمنیحقارت بودنم با مع

 یادی زی فاکتورهایی جدانی ای جدا شم و برانی گرفتم از معمیرضا داشتم تصم
  .الزم بود

  
 ی و حساب هانی که من با وجود سه دونگ خونه و سند ماشی مالی پشتوانه هی

 عمو رضا بود و ی که وقتانمی اطرافتیحما.  داشتمنوی اگهی دیزهای چیلی وخمیبانک
 شده بود، ازش طی شرامی داشت و مامان که تسلتی رضامی تصمنی قلباً به انیافش

 کرد قدم تو ی بود اما وادارم مست هاش سهی عزم راسخ که پاهیبرخوردار بودم و 
  . دادخواست طالق بدمنی معابی راه بذارم و تو غنیا

  
ب گذشته  خوی روزهاادی و به ذاشتمی سرمو رو بالش می شب ها که من با دلتنگاون

 تو واک نی کردم معی وداع می جهنمی زندگنی وبا اختمی ری هام اشک مییتو تنها
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 ی برق می چشم بادومی کرده شی هفت قلم آرای دخترادنی چشماش از دتیاستر
  . کردی مانتی گرفت و مثل آب خوردن بهم خیزد و دل ضعفه م

  
 یاه از قاض که تودادگیی هانیچه توه.  که اون روزها چقدر سخت گذشتآخ

 ی نشسته بود و مردانه می قضاوت و داوری که رو صندلی کسدم؛یپروندم نشن
 "مرد" ی من واژه یخواست عدالت رو برقرار کنه و درست همون موقع بود که برا

 اسم مرد بودن و ه بیزی هرگز نتونستم چگهی رو از دست داد و دشی واقعیمعنا
  .مردانه رفتار کردن رو باور کنم

  
 و ی رو بکوبی زنتی راحت شخصیلی خی که بتوننهیمرد بودن از نگاه من ا حاال

 رو یکتی که داشته هر اتیی به حق و به جایبه خاطر خواسته . یغرورش رو له کن
  .ی کندشی و تهدی و براش خط ونشون بکشیبهش بچسبون

  
 و دی حرف از تهدگهید.  که برگشت و از موضوع باخبر شد جوش آوردنیمع

 مصمم بودن رو تو نی ایواون وقت.  ازش جدا شمخواستمیمن واقعا م.  نبودترسوندن
ازش فقط کتک نخورده .  از خجالتم در اومدی و حساباوردی طاقت ندیچشمام د

 تونستم با کمک عمو رضا که ی شدم و با طول درمانلی افتخار هم نانیبودم که به ا
 ی به طالق توافقتیرضا. فت رشی پی قاضی برخالف نظر و خواسته زی همه چرمیبگ

 ها بتی مصنی بعد تموم اتیدرنها.  نخوامیچیدادم و ازم خواستن رسما الل شم و ه
 نی داد که توای فرصت رو منی برگه دادن دستم که سه ماه اعتبار داشت و به من اهی

  . کنمی خواستم طالقمون رو رسمکهمدت هروقت 
  

عمو رضا تو اون روزا که .  به پا کردتامی و قدیبابا فهم.  خودمونی خونه برگشتم
 که بعد کتک نیبابا کوتاه اومد و مع.  شدمی همسرش بود، باز منجیماری بریدرگ

 لحظه پا به پام نی نکرده و تا آخری اعتراضگهی شده بود و دمونیخوردنم انگار پش
 ی حاج خانوم رو واسطه کرد اما من نمیحت قدم شد و شی پیاومده بود، واسه آشت

 گروگذاشت و مثال ضمانتش رو شی حاج آقا رنکهیتا ا. ومدمی و نامیواستم کوتاه بخ
  .کرد
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 بود اما واسه ی مثل خودکشی برگشتن دوباره به اون زندگیی جوراهی دونم یم
 پدر ی بمونه که از همه ی پدری داشت خونه ی چه فرقدی کشی که فقط نفس میکس

 باشه ی شوهری تو خونه ای شهیمحو تو زندگ ی هی ساهی اسم تو شناسنامه و هیبودنش 
 خواد مثل آدم ی و مدهی ها رو خط کشی دورتموم اون کثافت کارگهیکه در ظاهر م

  . کنهیزندگ
  
 خواست بدونم ی دلم میلیخ.  باعث تعجبم بودنی کرده بود و اریی واقعا تغنی معو

ده بود چون اگه مسلما درخواست طالق من اونو متحول نکر. هی چریی تغنهمهی الیدل
  . کردی اومد و قبولش نمی خواست تا تهش نمیواقعا نم

  
 اومد بخواد مثل گذشته پرتوقع رفتار ی مشی کم پیلیخ.  روزا افسرده بودنی انیمع

 از اون ماساژ و ی خبرگهید.  بهش دست بدهیکنه و اون احساس مهم بودن افراط
 دمی دی مکردمیم که رجوع م به ته قلبیی جوراهیراستش . معجون بعد حموم نبود

 سه سال نی هست مختص اون معی رو دوست ندارم و اگه دوست داشتننی معنیا
  .هیدوست

  
 هی قضنی و ادی پلکی نمشی مجردی هاحی دور و بر دوستاش و اون تفرادی زگهید

 پدرام ن،ی دوست معدمی شنی اتفاقیلی برام روشن شد که از زبون محسن خیوقت
 موضوع نه تنها شوکه ام نکرد که با تاسف سرتکان دادم و به حال نیا.  گرفتهتیهپات

  . مثل اون فقط پوزخند زدمی اچارهیآدم ب
  

 افتضاح افتاده بود به تقال که انی پانی ادنی بود که با دنی تر معچارهی اون بواز
 چهارسال نی خواست تموم ای شه عروسک جون؟ اون میباورت م. جبران کنه
  .رهی کردنش پس بگریی با تغ شبههیاشتباه رو 

  
 ی سعی هم کنار اومدم و حتراتیی تغنی زشتش با ای مثل تموم اون رفتارهاومن

  . تونم اون روزها رو ببخشم، پس فراموششون کنمیکردم حاال که نم
  
 یبا دوستا.  جوش و خروش گذشته رو نداشتگهی آروم شده بود و دنی معنیا

  .می هم داشتی رفت و آمد خونوادگ باهاشونیحت. کردیمتأهلش مراوده م
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 یاون چندسال.  از حد داشتشی بیتیمی بود که باهاش صمی از دوستاش علیکی

 چون گانهیالبته همسرش .  دختر پونزده ساله داشتهی بزرگتر بود و نی از معیسال
  . با من نداشتیادی تفاوت زی باهاش ازدواج کرده بود به لحاظ سننییتو سن پا

  
 بد ی که مردی علی برانی بود و البته ای سر و زبونی و بعیالعاده مط زن فوق اون

 یاونا در ظاهر زندگ. مناسب بودی نهی گزد،ی رسی مستبد به نظر میادیاخالق و ز
 ی زندگنی شد گفت ای نم،ی مثل هستی داشتن البته با وجود دختر نا بهنجاریآروم

  . دردسر بودی بیادیز
  
 بود ی مشترکمی کرد تصمی مکیور اونارو به ما نزد جمع و جی که خونواده یزیچ

 هی روزها که روحنی به مهاجرت و راستش امیتصم. می مون گرفته بودندهی آیکه برا
  .) دونستمی به صالحمون منوی ادم،ی دی رو منی خراب و داغون معی
  

  . پس زدم و حنجرمو صاف کردماشکامو
  
  ". کردمی پرحرفیلی ببخش خی مازیوا" ـ
  

  . خودش و موهامو نوازش کردی نهی رو سگذاشتسرمو
  
 که هیاون چ.  حرفا ناگفته موندهیلی کنم خیمن هنوز حس م. بازم بگو افسانه" ـ
  " ده؟ی تورو آزار منقدریا

  
  . همزمان قلب و پهلومو هدف گرفتی ناخواسته ادرد

  
  ". واسه امروز بسهگهید.  بگم اما اآلن نهزوی همه چدی شای روزهی" ـ
  

  .دمی جام بلند شدم و دستشو کشواز
  
  "م؟ی با هم درست کنمیبر.  خوشمزه تون رو کردهی هایدلم هوس شام" ـ
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  . موافقت رو هم گذاشتی رو لباش نشست و چشماشو به نشونه ینی غمگلبخند

  

  5 فصل
  

 سه شنبه ها که صبح کالس قرآن داشت برگشته بود رشت و ی به عادت همه یماز
 ی دوهفته منیالبته موقع ناهار فربد مثل تموم ا. موندمینها م کل روز رو تدیمن با

 سر به هی نکهی اای مشی تنی گشت سر تمری بر مای دو ساعت بعدش هم یکیاومد و 
  . زدیاستخرش م

  
 که یی از استخرش و سانس هانجامی که ای اومدنت تا موقعای داشتم بعد به دنمیتصم

به نظرم شنا هم باعث آرامش بود و هم . نمبه بانوان اختصاص داده بود، استفاده ک
  . کردی رو کم می عضالنی درد هانیا

  
 داخل خونه قدم ی دوش سبک کمهی شدم و بعد گرفتن داری از خواب بری دصبح
 گذاشته بود و من فقط قرار بود برنج درست مهی واسه ناهار خورشت قیماز. زدم
 هیو آشپزخونه و بعد خوردن رفتم ت.  نداشتمیادی کار چندان زنیواسه هم. کنم

  . مختصر مشغول به کار شدمیصبحونه 
  
 که احساس یگاه.  دوست داشتمیلی اومد و آشپزخونشو خی خوشم مالی وطی محاز

 رو که بلدم بپزم یی غذانی خواست خوشمزه تری افتاد دلم می مانیزن بودنم به غل
 به خودم ی کمیشم و حت لباسم رو بپونی و قشنگرنمی بچقهی سلنی رو با بهترزیو م

 بگذرونم اما یطی محنی تو همچمی زندگکی کنم و روزم رو با شرشیبرسم و آرا
 ی بخوام آزارم منکهی بدون اشی خالی که جاهیادی زی مدتهاکی شرنیافسوس ا

  . سرش گرم بودنی نبود و معمی دلم گرم زندگگهی که دیدرست از موقع. ده
  

 دای پانیپس بزنم و امروزم رو با اون حس غل رو دکنندهی کردم افکار نا امیسع
 رو با ری ماست موسی درست کردم و رویرازی ظرف ساالد شهی. کرده بگذرونم
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 و کی به ساعت انداختم ی و نگاهدمی رو چزیم.  کردمنینعناع خشک و زعفرون تزئ
  . بودقهی دقستیب

  
موهامو با . دمی پوشمی با شلوار کتان نسکافه ای شکالتفی بافت ظرهی تواتاقم و رفتم

مدتها بود که . شمی جمع کردم و دستم رفت سمت لوازم آراکی کوچرهیچند تا گ
 سرکوب شده ی حس زنانه ای هوس زودگذر بود هی.  کردمی ازشون استفاده نمگهید

  . بردارم و رولبم بکشممویکه باعث شد رژ پرتغال
  

 هی زنگ زدنش شبنوع.  خوردمی زنگ در منو به خودم آورد و تکان سختیصدا
 ی خوبهی کار من توجنی اگه شخص پشت در هم اون بود باز ایحت... فربد نبود اما

  ! کردم؟ی مشی آرایمن داشتم واسه ک. نداشت
  
 رو شونه موی لبامو پاک کردم و اشارپ مشکی رژ رویزی گررقابلی غی سرخوردگبا

.  چشم دوختم که پشت در بود،ی به شخصی و از چشمنییرفتم پا. هام انداختم
 ی بود اونم وقتبی عجکمی ستی نی مازنکهی موقع از ظهر و با دونستن انیحضورش ا

  . مختصر بودکیعل سالم و هی مدت فقط نیکه تموم مکالمه مون تو ا
  

دروکه بازکردم نگام به .  کاناپه شالمو برداشتم و روسرم انداختمی و از روبرگشتم
  . شدی شد که ازشون بلند می به بخاررهی دستاش گره خورد و خیدوتا فنجون تو

  
  "ن؟ییسالم بفرما" ـ
  

  . زدی دوستانه البخند
  
 من درستش کرده یاونم وقت.  فوق العاده ستن؟یامتحانش کرد...اتویماک" ـ

  ".باشم
  

 که داشت، کامال ی مقدمه ای بتیمی تو لحن کالمش و صمیی به نفس باالاعتماد
  .مشهود بود
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  .فتهی به تقال بشتری بیادنم باعث شدکم و واکنش نشون ندسکوت
  
 شه ی حرف زدن می فکر کردم با دوتا فنجون قهوه و کمم،یی جفتمون تنهادمید" ـ
  ". رو دست به سر کردیی تنهانیا

  
 که توش تی موقعنی به ساعتم انداختم و همزمان لعنت فرستادم به ای نگاهکالفه

 سه ی و مثل همه دی رسیاز راه م فربد گهی دقهی دقستیحدود ب.  افتاده بودمریگ
 شد برگشته بود تهران سر ی می خانوم هم چندروزسی نبود و فرنگیشنبه ها ماز

  .شیخونه و زندگ
  
  "ن؟ی هستیمنتظر کس" ـ
  
 باهم وانی ای روای بودم که دم در دهی دیچندبار.  شناسهی دونستم فربد رو میم

 ادیردم که فربد ازش ز کی خوب درک منمیا.  کرده بودنیسالم و احوالپرس
 دختر خاله ی پسر خوونده نی بابت توجهش به ای و مدام به مازادی یخوشش نم

  .رهی گی مرادی اس،یفرنگ
  
  ".ادیپسرعموم قراره ب" ـ
  

  . زمزمه کرددیباترد
  
  "!کنه؟ی بودنم ناراحتش منجایا" ـ
  
  . موضوع رو به فربد ارتباط بدمنی خواستم اینم
  
درمورد قهوه .  دمی محی رو ترجیی تنهانی واستمی نیخوبراستش من همصحبت " ـ

  ". نخورمیزی تا موقع ناهار چدمی محی خوبه اما ترجیلی بگم بوش که خدیهم با
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 به ی اونو دمق کرد چون با حسرت نگاهی حسابشنهادشی کردم رد کردن پحس
 گل ی دهی تنواری بلند و دی بوته ی هی که تو سای قشنگی چوبمکتی و نوانی اطیمح
  . جاخوش کرده بود، انداختی کاغذیها
  
 الاقل من ای. می و حرف بزنمینی با هم اونجا بشی اقهی چنددقمی تونیفکر کردم م" ـ

  ". حرف بزنمیکم
  
 که یزی درست مثل اون چی بدتی نچی تونستم تو لحن صداش و برق نگاهش هینم

 قشی کنار شقابی کمی نقره ایچشمامو به تارها. نمی ببدم،ی دی محسن میتو چشما
  : لب گفتمریدوختم و ز

  
  ".نمی ناهار رو بچزی برم و مدیچون بعدش با. قهی فقط ده دق"ـ
  
 و گفتمی داشتم دروغ منکهی هم از ادمی انداختم و خجالت کشنیی اراده سرمو پایب

  . بودنش با مایهم از تعارف نکردنم برا
  
  . رفتم و اون باهام همراه شدمکتی طرف نبه
  
  " فوتباله؟می تیربد مربف" ـ
  
  ".مهی بدنساز تیمرب" ـ
  

  . قهوه بهم تعارف کرد و من از سر ادب گرفتم و کنار پام گذاشتمیفنجان
  
 سرمون گرم می که بچه بودیتاموقع.  دونستمی نمیادی ززی خانوم چبایدرمورد ز" ـ
ه بعدشم ک. می آوردی در نمیلی روابط فامنی بود و سر از ایگوشی و بازطنتیش

 نی اعتراف کنم تو اخوامیاما م.  بدترگهی که دمی مون شدندهی و آرسرنوشتیدرگ
  ".هی العاده اوقزن ف.  شدمتشی شخصی فتهیمدت کوتاه واقعا ش
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 تا اآلن ازدواج دی رسیبه نظر نم.  بودرهی حلقه تو دستش خی خالی به جانگام
. ستی ننجای اشیو زندگ و پنج سال داره و کار و بار ی گفت سی میماز. نکرده باشه

  . دارهشی پدری هم با خونواده یکی و ارتباط نزدسهی گفت ساکن انگلیم
  
  ".نی کنی نمی زندگرانی ادمی شنیاز ماز" ـ
  
  "!؟یماز" ـ
  

 به لبام قوس یزونیلبخند گر.  کرد و منتظر بهم چشم دوختکی به لبش نزدفنجونو
  .داد

  
  ". گمی رو مبایمامان ز" ـ
  
  ". کنمی نمی زندگرانیدرسته من ا. توجه شدمبله حاال م" ـ
  
  ".رانی انی و استراحت اومدحی تفریپس برا" ـ
  

  . دوختالی دوونی بی شمشمادهافی به ردنگاهشو
  
  ".ستمی ننجای ان،ی ای دارم اما براازی واقعا نی و استراحتحی تفرنیبه همچ" ـ
  
  "... مدت خبنی و اونم تو االیآخه حضورتون تو و" ـ
  

  .حرفمو خوردم و به دستام زل زدم یباق
  
 اوضاع یاومدم فقط کم.  شه که فوت کردهی می روزستیهمسر مادرم حدود ب" ـ
  ". سرو سامون بدمنجارویا

  
چون اطالع داشتم همسرش سالم و . خانوم نبودسی از مادر مطمئنن فرنگمنظورش

  . گفتی رو مشیپس حتما مادر واقع. سالمته
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  ". چه خوبن؟یبامادرتون در ارتباط" ـ
  
 پدر و مادرم نبودم اما بابت اشتباهاتشون شیدرسته پ.  داشتمی خوبیمن کودک" ـ

 ی متی از اونا خودمم که اذشتری بینجوریا.  نکردم سرزنششون کنمیهرگز سع
  "ن؟ی دونی منو می زندگی شما ماجرایراست... شم

  
  .دی خندالی خی سرتکان دادم و اون نرم و بفقط

  
  ". و شوم هستممنی بدیی جوراهی که نی بدوندیا بنمیپس ا" ـ
  

  . تو کالمش باعث شد باز هم لبخند بزنمطنز
  
  ".نیای ی بدشانس مشتریبه نظرم ب.  کنمی چشم نگاه نمنیمن به ا" ـ
  

  . باال انداختشونه
  
  ".ی گی باشه که شما مینطوری همدمیشا" ـ
  

  . شدیغول باز فنجونش مشی توی قهوه ی نزدم و اون با ته مونده یحرف
  
  "اد؟ی ی مای ماه به دننیدخترتون آخر ا" ـ
  
  .دمی شکمم کشی روشتری خجالت اشارپ رو ببا
  
  ". اول بهمنیهفته " ـ
  
  "ن؟یاسترس که ندار.  نموندهیادی ززیچ" ـ
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 دی گفتم شایاگه م.  توش گم بودمانی ها داشتم که استرس زای دل نگرانیلی خخب
 هنوز خودمو ارمی بای به دنیعیداشتم دخترمو طب می که تصمی شد منیباورش نم

  . چندان آماده نکرده بودمطشی شرایبرا
  
  ". کنمی دونم چندان بهش فکر نمینم" ـ
  
  ". افتادهیمامان گفت براتون چه اتفاق" ـ
  

 نمی تاسف ببای ی خواست تو چشماش دلسوزیدلم نم.  بهش انداختمیزونی گرنگاه
  .دمیکه خوشبختانه ند

  
  ". دختر دارمهیمنم " ـ
  

.  گرده شد بهش چشم بدوزمی مقدمه زد باعث شد جا بخورم و باچشمای که بیحرف
  . نگفته بودیزی مورد چنی در ایماز

  
  "ن؟ینی عکسشو ببنیدوست دار" ـ
  

 ی و گالردی کشرونی روبشی و گوشبشی بدم دست کرد تو جی جوابنکهی از اقبل
 بور و ملوس که خندون ی دختر کوچولوهی از یرینگام رو تصو. عکس هاشو باز کرد

  . موندرهیبود، خ
  
  ".کنهی میبا مادرش زندگ.  و پنج سالشهاناستیاسمش ک" ـ
  

  .دمی وار پرسزمزمه
  
  "ن؟یازهمسرتون جدا شد! مادرش؟" ـ
  
  ". شهی می دوسالم،ی کنی میجدا زندگ" ـ
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 کرد ی می رو تداعیزی گذشته براش خاطرات عزیادآوریانگار . زدینی غمگلبخند
  .که فکرکردن بهشون چندان هم آرامش بخش نبود

  
  " طالق؟"ـ
  
 اجیاحت. می فرصت چندماهه بدهی گهیاولش قرار بود به همد. میهنوز نگرفت" ـ

 جادی انمونی شکاف بنی اانای اومدن کایبعد به دن. میری از هم فاصله بگی کممیداشت
 که دی رسی به نظر مقیعم ی شکاف اونقدرنی دخترمون سه سالش بود ایشد و وقت

 فرصت چند ماهه شد دوسال و حاالم نیمنتها ا. می ادامه بدطی شرانی با امینخوا
  ".نجامیا

  
 هی قضنی چندان هم از ادی فوت کرد به نظرم رسالی خی روکه با آسودگبازدمش

  .ستیناراحت ن
  
  "ه؟یرانیهمسرتون ا" ـ
  
 ی شهر ساحلهی وورنویاهل ل و ییایتالی ، پدرشم ایرانیمادرش ا. دورگه ست"ـ

 دارم میتصم.  گرفتمادیاصول قهوه درست کردن رو از پدرش .  فلورانسهکینزد
. رانی گردم ای بر منکهیاای اونجا ای بزنم حاال کی کوچی کافه هیبازنشسته که شدم 

  ".رهیفکرکنم کارم بگ
  

  .م کرددیی احتمال روتانی سرد شدم انداختم و ته قلبم ای به قهوه ینگاه
  
  ".نی باشاشی از مشتریکیالبته فکر نکنم شما " ـ
  
  . لبخند زدمی شرمندگبا
  
  ". گفتملمویمن که دل" ـ
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چرا دنبال . هی کافنی ببرشی حرف خودتون رو پنکهی ای آره براهی ای نه هی یگاه" ـ
 حی نه توضای آره نی بابت اگرونی دای آدم به خودش ی به نظرم وقتن؟ی هستلیدل

 یلی خی زندگقیارزش دقا.  شهی مدهی فای مسائل بی و خسته ریگبده ذهنش در
  ". هاست دادن حی توضنی ای از گذاشتن وقت براشتریب

  
  . هارو برداشت و ازجاش بلند شدفنجون

  
 یلی باهاتون خییاز آشنا.  رمی مگهی مون تموم شده، من دقهیفکر کنم ده دق" ـ

دلم . نی هستی خوبیم گوش شنوا بهتره بگایبه نظرم شما همصحبت . خوشحال شدم
 ینوی اون کاپوچنباری ادیاحتماال با...  امانی گفتی میزی خواست از خودتون چیم

  ". رو امتحان کنمهی اش سرّهی که طرز تهیمعطر
  
 رفتنش دوختم رینگام رو به مس.  رفتنیی تکان داد و از پله ها پای حرف سرنی با او

 و جبهه ینی باعث عقب نششیتی شخصیدگیچی و پهی اون آدم راحتدیو به نظرم رس
 ادی ی و صادقانه جلو مکنهی آسون ارتباط برقرار میلیخ.  شهیگرفتن در مقابلش نم
و خب من تو اون لحظه از . نهی ببمخاطبش ی رو تو چشماتیتا بتونه اون حس امن

  . نداشتمی احساس بدچی در ظاهر دور هلی فامنی با ایهم صحبت
  

 زنگ در یصدا.  آماده بودزیهمه چ.  انداختمزی به می نگاه کوتاه تو خونه وبرگشتم
  . داد که بالخره فربد اومدهی رو منی ادی نو،یاپی دوبار پنباریا

  
عادت سه شنبه هاش شده بود که با .  وارد شددی خری کردم و اون با کلدروباز

  .ه واسه تو باشیزی چهی هاش حتما دی خری تو خونه و البالادی نیدست خال
  

  .دی و به طرفم چرخزی هارو گذاشت رو مدیخر
  
  ".کای چی برانمیا" ـ
  

 دی افتاد که دوتا خرگوش سفی طلقی جعبه ی توی جفت کفش نوزادهی به نگام
 شد که تو ی مختصری وجودم غرق شادیچشمام به اشک نشست و همه . بودن
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شت اشاره و  انگنیکفشا رو از تو جعبه در آورد و ماب.  فربد محصور بودیدستا
  .شستش گرفت

  
  "قشنگه مگه نه؟" ـ
  
تصور .  و رو قلبم گذاشتمدمی شوق کفشارو ازش گرفتم و جفتشون رو با عالقه بوسبا
 کفشا با هر ری و سوتک زی ری کنان با کمکم راه می و تاتکنمی پات مناروی انکهیا

  .دی بخشی حس خوب بهم می خوره کلیقدم برداشتنت صدا م
  
  ".ممنون. خوشگلن یلی خنایا" ـ
  
 ییای هدای هیباذوق کفشا رو گذاشتم کنار بق.  لبخند رولباش نشوندم،ی شاددنید

 راهنی پهی ،ی خوشگل مازی هایبافتن. ی گرفته بودری چند وقت اخنیکه تو ا
 بود و چندتا دهی دخترونه که زن عمو خری ست نوزادهی مامان، ی هی هدیتابستون

  . فربد و فرناز و افسون بودی هی که هدیعروسک و اسباب باز
  
 نیتو ا.  شون شدمی و رو کردم ومشغول بررسری رو زلتی تموم وساگهی بار دهی

  .فاصله فربد رفت تا دستاشو بشوره
  
  "م؟ی داریناهار چ" ـ
  
  . رفت، از جام بلند شدمی که به سمت آشپزخونه مدنشی طرفش برگشتم و با دبه
  
  "؟ی داردوست... پختهی مازم،ی دارمهیق" ـ
  
 قدم ی ناگهی دی که از گشنگمی بخورایب. ی دستپخت مازی هامهی واسه قرمی میم" ـ

  ".برداشتن ندارم
  

  .دمی برنج کشسی دهی نه،ی تو آشپزخونه و تا اون بشرفتم
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  ".یرکردیامروز د" ـ
  

فربد سربلند کرد و با .  انداختهی سانمونی مقدمه زدم سکوت بی که بیباحرف
  .دی پرسدیترد

  
  "!؟یمنتظرم بود" ـ
  
  . اراده سرخ شدم و هل کردمیب

  
  "... اما امروزی بودنجای دو اشهی همتشی آخه نهایعنینه " ـ
  

 مسخره که کار رو حی توضنی حبس کردم و به خودم بابت انهی با استرس تو سنفسمو
 آره ای نه هی گفتن یعنی.  افتادممانی حرف پادی. خراب تر کرد، لعنت فرستادم

 کی که با همون دمی دی اعتماد به نفس رو نمنی من تو خودم اای سخت بود نقدریا
   رو قانع کنم؟گرونیکلمه د

  
 به بعد نیاز ا. یشرمنده به خاطر من گرسنه موند. دی کارم طول کشیامروز کم" ـ

  " کردم تو حتما غذاتو بخور باشه؟ریاگرم د.  کنم زود خودمو برسونمی میسع
  
 خورم ی منتظر موندن ندارم و اگه غذا نمنی ای برایور خواستم بگم من منظیم

 نی ای جاهیاما حس کردم .  داره اونم نداشتن اشتهاست نه حضور تولی دلهیفقط 
 و رو ری سکوت کردم و خودمو با زنیواسه هم. ستی درست نیزی چهی.  لنگهیادعا م

  . تو بشقابم مشغول کردمیکردن غذا
  
  ".هی عالشهیهوووم مثل هم" ـ
  

 ظرف ساالد گذاشتم هی.  خورد که منو هم به هوس انداختی با اشتها غذا ماونقدر
  .کنار دستش و خودمو با غذام مشغول کردم
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 کرد و ی غذا درست می اومد، مازیاون م.  سه شنبه هامون بودنی روتی برنامه نیا
 و مختصر خونه کی کوچی رفت و من تا اومدنش خودمو با انجام دادن کارهایم

 گفت به خاطر ی میماز. دمی رو ندمانی پگهیبعد اون سه شنبه د.  کردمیغول ممش
  . شد رفته تهرانی مشیی خانوم که داسیعمل شوهر فرنگ

  
 بار با افسون اومد و نیاول.  بهم سر زده بودی پنهونی مدت دوبارنی تو امامان

  . خونه نشون داد نی من و ادنی با دیخواهر کوچولوم چه ذوق و شوق
  

 دی مقدار پول به عنوان خرهی که اومد نباریا. شهی اما نگران بود مثل هممامان
 دادم چند یاحتمال م.  پول رو از بابا نگرفتهنی دونستم ایم.  بهم دادیسمونیس
 نی نگی گوشواره های جای رو که داشت، فروخته باشه و وقتی مختصری طالکهیت
راستش .  ربط نبودهی احتمالم بم مطمئن شددم،ی دی رو گوش هاش خالوی اروزهیف

  . مادرش رو به خاطر من فروختهادگاری تنها دمی دنکهیدلم شکست از ا
  

 ی شام بخورم، رفتم باال رونکهی دلم پر بود که بدون ای بعد رفتنشون اونقدرشب
 ی بی نگاهمو به موج هایاهی نشستم و تو اون سایرو به در.  گذاشتمی صندلهیتراس 

 ساحل رو، روشن ی و کمدی کشی سرک مرهی تی ابرهایکه از البال یقرار و مهتاب
  . کرد دوختمیم
  

 ی خواست حس کنیدلم نم.  کردم باهات حرف بزنمی رو شکمم و سعدستموگذاشتم
 غم کار نی پنهون کردن امی بودیکیچقدر داغونم اما از اونجا که ما مدتها بود 

  . نبودیچندان ساده ا
  
 حجم پر هیانگار تو .  من درست مث توئهی روزانیل ا عروسک جون حای دونی م«

 نی خواد خودمو از ای طرف دلم مهیاز .  زنمی دست و پا مهودهی و برمیاز آب اس
 که بعدش منتظرمه یزی ترسم چی نجات بدم و از اون طرف مکی تنگ و تارطیمح

  . کابوس باشههی
  

.  کردمی عجله نمنقدری کاش در مورد عمو رضا ای اگمی زنه می که به سرم میگاه
 از ی دونم اآلن حسابیم.  ترسه نبودنی اگهی کردم دی اگه باهاش ازدواج مدیشا
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 پدر، هی. هی تو قلبم خالزای چیلی روزا حجم خنیا. نظر تو قابل سرزنشم اما درکم کن
 همسر که هیو. ستی نی و قوبانی مقتدر، پشتا مادر که هست امهی. که دارم و ندارم

  . کنهی نمی فرقگهی دشستیهست و ن
  

 خواسته ها هم نی پا افتاده ترشی با پی رو حتی حجم خالنی که دلم انهی همواسه
 ی می شد اما پدر خوبی وقت همسرم نمچی عمو رضا هدیشا.  خواد پر کنهیم

  »مگه نه؟. تونست واسه جفتمون باشه
  
باهام موافق  لحظه منتظر موندم تا واکنش تو رو حس کنم اما تو انگار چندان هی

 یی شد و اشکاقی لبخند رو لبم عمنیواسه هم. ی نشون ندادی که عکس العملینبود
  . دوباره جلو نگام نقش بستای و دردی چکنیی چشمامو پر کرده بود پایکه کاسه 

  
 منت و ی هام با کلیی که داییهمون گوشواره ها.  مامانم گوشواره هاشو فروخته«
 که بابا هربار که ییهمونا. سهم و االرث بهش دادن خرت و پرت به عنوان ی سرهی

 گذاشته نکهی و اشینگاهش بهشون افتاد پوزخند زد و مامانمو به خاطر سادگ
 که ییهمون گوشواره ها. رد سهمشو باال بکشن، سرزنش کیبرادرهاش با زرنگ

  .ی و قوبانی که نه مقتدر بود و نه پشتیمامان.  دلبسته شون بودیلیمامان خ
  
چهارده سالم .  شدمی می کفرتشی و مظلومی زبونی بنی به خاطر اشهی هممهادی

 مامان دخالت کرد، ی با بابا دعوا گرفتم و وقتتی اهمی موضوع بهی بار سر هیبود که 
 کاش مامانم ی بهش گفتم ا؟ی کنیباور م... عرضهی و بهش گفتم بدمیسرش داد کش

  .ینبود
  

 ی ناخلف با همه ی بچه نی ایاما اون برا نبودم ی خوبی وقت براش بچه چی همن
 مثل اون شم که همه ی روزهی تونم ی دونم مینم.  کردیضعف هاش از ته دل مادر

 اونو شی بخشنده باشم که به خاطر گستاخی اونقدرای دخترم کنم ی وجودمو فدای
  ... خواهش کوچولو دارمهی نه اما ازت ایببخشم 
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 کنم ، تی ازت حمادی نگرفتم چطور باادیه هنوز  اگستم،ی کردن رو بلد نی مادراگه
 مامان خوب هی تونم ی بده چطور مادیبهم .  نشودی ازم ناامستم،ی نیاگه اونقدرا قو

  ».باشم
  

 که رو شونه هام قرار گرفت و باعث ی نازکی صدا بود اما پتوی بشهی هقم مثل همهق
 گاه هیشو گذاشت رو تکدست.  رو رسوا کردانهی مخفی هاهی گرنیشد سربرگردونم، ا

  . چشم دوختای و به درمیصندل
  
  "؟ی کنی مهی گریدار" ـ
  

 هم با نباری اصرار کرده بود و اون ای موندنش مازی سه شنبه ها برانی تموم امث
 جا بره نی راه رو تا رشت نره و صبح از همنی اگهی دنکهیتعارف مختصر من واسه ا

  . مونده بودمش،ی تنیسر تمر
  

  .و باز به حرف آورد اونسکوتم
  
 یحت. یستی نیشگی همیافسانه .  که زن عمو رفته حواسم بهت هستیاز عصر" ـ
  ". خوشحالت نکردد،ی خرنی فردا برنکهی واسه ای مازشنهادیپ

  
  . جواب دادمی ادهی نخراشی صدابا
  
  ". مورد کنمی بیزای خرج چی خودی پول رو بنی خوام ایچون نم" ـ
  

  . و اونو قانع نکرد بودی مسخره ای بهونه
  
 ی خواینم... ی ناراحتی اگهی دزی تو از چستی پول ننیحرف سر خرج کردن ا" ـ

  ؟یبه من بگ
  

  . سکوت کردم و اون سر خم کردبازم
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  ". نکنهی صدا گری وببانهی غرنطوریا... زی بگو و تو خودت نریالاقل به ماز" ـ
  

  . شد و چشمام سوختنی رو گلوم سنگبغض
  
  " نه؟ادی ین به من نممظلوم شد" ـ
  

  . زدی تلخلبخند
  
  ".یندازی منی زن عمونسرادی منو ی کنی مهی گرینجوری ایوقت" ـ
  

  .نیی تند تند اومد پااشکام
  
 روزهی فنی نگی اون گوشواره های فروخته، حتکای چیسمونیطالهاشو به خاطر س" ـ
  ". رویا

  
 اما ومدیذاقش خوش ن حرف چندان به منی ادنیانگار شن.  چند لحظه مکث کردهی

  .ارهی خودش نی کرد به رویسع
  
 شما براش از اون ی و سالمتی شاددنید.  کردهکای به خاطر تو و چنکارویا" ـ

 نی با ناراحت کردن خودت ای خوای مای ی قبول دارنوی ارزش داره اشتریطالها ب
  "؟یری رو ازش بگیدلخوش

  
 ی و محکمیمن زن قو.  شهیم تاب و تحملم تموم ارم،ی ی کم می بدجوریگاه" ـ
  ".ستمین

  
 نوازش هی نشی و سنگرهیتو نگاه خ.  داد به تراس و دستاشو تو هم قالب کردهیتک

  . که تو لحن حرفاش بودیزیقابل لمس وجود داشت درست مث چ
  
  ".ی خودت رو باور ندارشتریبه نظرم ب.  کنمی فکر نمینطوریاما من ا" ـ
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  . منکر حرفاش شدمانهیو ناش از رو صورتم پاک کردم اشکامو
  
 ی به جای گرفتمی روزا تصمنی قابل ترحم شدم که تو هم ایادی زنکهیمث ا" ـ

  ".ی بدمیسرزنش کردنم، دلدار
  

  . و جاش رو نگاه کالفه و پر حرصش گرفتدی پرکشنی نوازش دلنشاون
  
دم و  شی می کفرشهی داشته باشن همگهی برداشت دهی از حرفام گرونی دنکهیاز ا" ـ

 نیمن سرزنشت کردم ا. ی موضوع کفر منو در آوردنی بابت اگرونی از دشتریتو ب
 هاتو باور داشتم که بابت کم ییتوانا.  تونه باشهی مزی چهی فقط لشیدرست اما دل

 ی و محکمی بود که تو زن قونی اصورماگه منم ت.  شدمی و اشتباهت عصبانیکار
  ". سوختیالت م سرزنش فقط دلم به حی اونوقت جایستین

  
  .دمیچی به خودم پشتری رو بپتو

  
 ای. می هامون کنار هم بوده اما از هم دوریغم و شاد. میماها با هم بزرگ شد" ـ

  " درسته؟می نبودیمی وقت صمچی هلی دلیالاقل من و تو به خاطر اون تنش ب
  

  .دمی آه کشاری اختی نزد و من بیحرف
  
 تو زوی شه که همه چیرو سر آدم آوار م چنان ی و بدبختبتی شکست، مصیگاه" ـ

 ی کردی قبل باور مکسالیتا.  نگاه به اآلن من و تو بکنهی. کنهی و رو مری زشیزندگ
 من از م؟ی حرف بزنمی داشته باشی بحث و مشاجره انکهی و بدون امینی شب بشهی

  "؟ی نکنسرزنشمنقطه ضعف هام بگم و تو بخاطر اشتباهاتم 
  
حال . ستمی هم نی ناراضراتیی تغنیاما از ا.  بهش فکر نکردم دونم تا حاالینم" ـ

 خواد ی و من دلم می داراجیافسانه تو به کمک احت.  دارهلی دلهیاآلن تو فقط 
 اشتباهاتتو ی که بخوانمیباور کن نه دلم به حالت سوخته نه دنبال ا. کمکت کنم
 نم،ی بیشمات م که تو چی و پناهپشت ی و بیی تنهانیراستش از ا. یجبران کن

  "؟ی اعتماد کنی شه به منم مث مازیم. ناراحتم
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  . سرم دوختمی باالی چشماش گرفتم و به آسمون ابری از عسلنگاهمو

  
  ".من بهت اعتماد دارم" ـ
  
  . لب زمزمه وار گفتم اما مطمئنم باورش داشتمری زنوی او
  
  "ن؟ی زدی حرف منیداشت" ـ
  

  .ه تودستاش بود گره خورد کیی چاینی و سی جفتمون به مازنگاه
  

 رو از دستش ینی و سدی تراس بود جلو کشی که گوشه یکی کوچزی معی سرفربد
  .گرفت

  
  ".میشرمنده تنهاتون گذاشت" ـ
  

  . بهمون انداختی با محبت نگاهیماز
  
  ". نداره منم از فرصت استفاده کردم و واسه آقا طاهر نماز خوندمیرادیا" ـ
  

 نی با وجود ای بابا بزرگ رو دوست داشت حتشی زندگ اولی هنوزم مث روزایماز
  . گذشتی که از مرگش میدوسال

  
  . کردم لبخند بزنمی زدم گرفتم و سعخی ی تو دستامویی چافنجون

  
  ". چسبهی میی هوا چانیدستتون درد نکنه تو ا" ـ
  
  "ن؟یحاال چرا تو سرما نشست" ـ
  

  . خودمو آوردملی دلمن
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  ". خلوت کنمای با دری خواستم کمیم" ـ
  
  ". خلوت رو بهم زدمنیکه من ا" ـ
  
  . گذاشت و هردو نشستندی صندلی خودش و مازی فربد گفت و لبخند به لب برانویا

  
  : فنجونشو برداشت و گفتیماز

  
  ". نموندهی فرصتگهی باشه؟ دمی کندی خرکای واسه چی کممیفردا عصر بر" ـ
  

  . انداختم و فربد به حرف اومدنیی سرمو پامردد
  
  ".امی یمنم باهاتون م.  دنبالتونامی بنیمنتظرم بمون" ـ
  

 من و فربد بوجود اومد نی بانهی مسالمت جوی رابطه هی اون شب ی صحبت هابعد
 کرد و تازه واسه ی مدی تو خری اون روز با عالقه پا به پا مون برای که فردایطور
 می برهه از زندگنیو ا کرد و من کم کم با بودنش تی ما هم اظهار نظر می هادیخر

 چند مدت نی افی خفی اون دردهایگهان نایلی دوهفته بعد خیکنار اومدم و وقت
 خواست ی اومد انگارمی که هربار به سراغم میری نفس گی دردهانیگذشته شد ا

  .دی اون بود که به دادم رسره،یجونمو بگ
  

رد داشتم و دکتر د.  بودمدهیتموم طول شب رو نخواب.  صبح هفتم بهمن ماه بودده
 وقتش برسه و دی گفت بایم.  دونستی میعی موقع رو طبی بی دردهانیحضور ا

 ی اواخر دست از روزشمارنی اگهید.  وقت انگار قرار نبود هرگز موعدش بشهنیا
  .یای بایبرداشته و هر آن منتظر بودم به دن

  
 درد نیتم وادرد داش.  بودی اگهی اون روز صبحم جور دی وجود حال و هوانی ابا

 نمونده اما از اونجا که از یادی دونستم فرصت زیم.  رفتنی اومدن و میها م
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 و خانوم دکتر باز ی مامان و مازی که با وجود حرفهایمانی رفتن و زامارستانیب
  . دادمی درد ها رو بروز نمنیا دم،ی ترسیبرام ناشناخته و دلهره آور بود م

  
 تحمل گهی ددی کشری شکمم تریبه سراغم اومد و ز شدت نی که درد با ای زمانمنتها

 که سه مانی با پیماز.  نبود صدامو بشنوهی وقت صبح کسنی زدم اما اغینکردم و ج
 کنن و من علنا تنها دی خری شون، رفته بودن کمالی شد برگشته بود وی میچهارروز

  .بودم
  

 طاقت گهینه د. م برداشتی چندقدمی قراری نفس زنان از جام بلند شدم و با بنفس
 گفتم یالی خی نه چنان با بای شده ادی دردات زدی ازم پرسی که مازشبید. نداشتم

 نکهی و اونم باور کرد و صبح با ایای بای تا آخر هفته به دنستینه که انگار قرار ن
درد به مثانه ام .  بودممونی بره اماحاال پشدم کرشیحالم چندان مساعد نبود، راض

 م،ی که اومدم دستم رفت سمت گوشرونیب. ییجبورم کرد برم دستشوفشار آورد و م
 رو بردارم ی گوشنکهی گرفتم که زودتر برگرده اما قبل از ای باهاش تماس مدیبا

 نیا تا یعنی.  انداختمتمی به وضعیبا تعجب نگاه.  شدهسیاحساس کردم شلوارم خ
   شده بودم؟اری اختیحد ب

  
 کار حس کردم بازم داره نیدر آوردم و همزمان با ا شلوارمو از پام ی بدبختباهزار

 ختی ری قلبم هراری اختی مث صاعقه از ذهنم گذشت و بیزیچ.  شهی مسیپاهام خ
 و جی گی که تنم بود رو تختم نشستم و مثل آدم هایباهمون سارافون بلند. نییپا

  . کور جلوم زل زدمیگنگ به نقطه 
  

.  فربد افتادینگام به شماره . دی کشرونی بالی منو از فکرو خمی رنگ گوشیصدا
.  زدی به من زنگ مای و ی به مازای بود که صبح ها رشی چندوقت اخنیعادت ا

  . گرفتی سه بارم تماس مای شده دو ی آخری هفته نیمخصوصا ا
  
  ".الو افسانه سالم" ـ
  
  ".سالم... " ـ
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  " حالت خوبه؟نمیبب. یی تماس گرفتم، گفت تنهایبا ماز" ـ
  

  : زده و ناباور گفتمشتوح
  
  ".نه فکر نکنم" ـ
  

  . مکث کردی اهی چند ثانواسه
  
  "! شده؟یطور" ـ
  
  ". نموندهیزی چگهی فکر کنم دیعنی... وقتشه" ـ
  
  .دی زده پرسجانیه
  
  "؟یدرد دار" ‑
  

  . و بهت زده لبام تکان خوردمات
  
  ". آبم پاره شدهی سهیک" ـ
  
...  نشدهیزی نگران نباش چامی یرم مدا...  هستمی انزلکینزد... من اآلن" ـ

  "باهام حرف بزن باشه؟
  

  . و با بغض زمزمه کردمدی اتاق چرخی پناهم چهارگوشه ی بنگاه
  
  ". تنهامیلیخ" ـ
  
  ".امی یمن هستم، دارم م" ـ
  
  "...رمیاگه بم" ـ
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  "؟ی گی می دارهی چنای دختر؟ ای شدوونهید" ـ
  
  "درد دارم" ـ
  
 یبون آوردم تا چه حد درسته چون تواون لحظه به حد که به زینی دونستم اینم

 و یی تنهانهمهی بار اری کردم اما مطمئن بودم قلبم زی حس نمیزیشوکه بودم که چ
  . دردناکهیلی له شدن خنی شه و ای داره له می پشت و پناهی و بی کسیب

  
 ی افسون رو نمای خواستم، مامان ی رو نمی مازری تو اون لحظات نفس گمن

 داد و حواسمو پرت ی میدواری فربد که داشت با حرفاش بهم امنی همیستم، حتخوا
 خواستم، ی گاهمو مهی خواستم، تکیمن شوهرمو م.  خواستمی کرد رو هم نمیم

 دلم شامل ی و لجبازیان نافرمی خواستن با همه نیوا.  خواستمی دخترمو میبابا
  . شدی نمنیمع
  
 ی عاشق مدم،ی دی مهربون مدم،ی دی میام حشهی اونو هماهامی بود که تورویکی
مدتها بود که .  محو بود اما بود و حضور داشتشهی که صورتش همیکی. دمید

 دای آدمها پنیچون ب. ی واقعیای نه تو دناالتمی گشتم البته تو فکر و خیدنبالش م
  . سخت بودیلیخ...کردنش سخت بود

  
.  داددیمدن فربد رو بهم نو باز شدن درخونه و قطع شدن همزمان تماس، اویصدا
 زانوم بود و ری تا زشیمخصوصا با اون سارافون که بلند.  داشتمی اسفبارتیوضع
  . حرکت کنمدمی ترسی اما منهی ببینجوری خواستم منو اینم. شونمی پریموها

  
 و در اتاق رو به شدت باز کرد و نفس نفس زنان بهم دی هارو با سرو صدا باال دوپله

  .نگاه کرد
  
  "حالت خوبه؟...افسانه" ـ
  

  . ندادم و فقط نگاش کردم، به طرفم اومدیجواب
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  ".مارستانی بمیپاشو بر" ـ
  

  . خواب زده و تو کما لب زدمی آدمامث
  
  ". تونمینم" ـ
  
  ". کنمیکمکت م" ـ
  

  . انداختتمی به وضعینگاه
  
  ".ی لباس بپوشدیبا" -
  

  .جلو پام زانو زد.  ندادمی جواببازم
  
  ".ی بلند شدیه من هست؟ باحواست ب" ـ
  
  ". شهینم" ـ
  

  . برق زدی داغون بودم چون احساس کردم چشماش با نمک اشکیادی زنکهی امث
  
  ". دم بلند شویتورو به روح بابام قسمت م" ـ
  

 نداشتم فربد بابت ادی قسم و من تا حاال به نی بزرگتریعنی دی به روح عمو جاوقسم
  .خوره التماس کنه و قسم بنطوری ایزیچ
  

 نی که از شوک ای گشت درست مثل حواس و عقل و هوشی داشت کم کم برمدرد
 مانتو هی.  لجوج و نافرمانمو ببندمیکمکم کرد موها. اتفاق انگار فلج شده بودن

 نبودم که شلوار یطیواقعا تو شرا.  به پاهام انداختیبرام آورد و نگاه ناراحت
  . کردیبپوشم و اون درکم م
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  . بازومو گرفتری و نامرتب رو سرم انداخت و ز رو بازشالم

  
  ".می همت کن افسانه، بذار به موقع خودمون رو برسونکمی" ـ
  

با هزار زحمت منو .  زنگ خورد اما اون جواب ندادشی که گوشمی پله ها بودرو
  . تماس گرفتی کرد و به محض راه افتادن با مازنیسوار ماش

  
  ".آره وقتش شده... مارستانی بمی ری ممیدار. می ما تو راهیالوماز" ـ
  
  .دی طرفم چرخبه
  
  "؟ی رو برداشتلتی وسای گه همه ی میماز" ـ
  

  . عقب بود اشاره کردمی که رو صندلی نفس زنان به ساکنفس
  
  ". اون توئهزیهمه چ" ـ
  

فربد تماس رو قطع کرد و به سمتم .  و من لبمو گاز گرفتمدیچی دوباره تو تنم پدرد
  .برگشت

  
  ".می رسی زود میلی تحمل کن خگهی دکمی" -
  
  .دمی بغض نالبا
  
  ".رمی میدارم م.  طاقت ندارمگهید" ـ
  
 دخترت رو تو بغلت ی تونی مگهی فکرکن تا چندساعت دنیبه ا. هی حرفا چنیا" ـ
  ".یریبگ
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 ی دادن های تحمل و دلداررقابلی بود اما تو اون لحظات جزدرد غی قشنگحس
  . تونستم تصور کنمیرو نم یزی فربد چی انهیناش

  
 تونه ی مامان نمنینه نه بد... نی ندی کمالیاگه مردم دخترمو به خونواده " ـ

 محسن حق نداره به بچم یاونا مواظبشن ول...ذارهی بابا نمیعنیازش مراقبت کنه 
  ". شهکینزد

  
  . افتادمهی گربه
  
  ".نیتورو خدا دخترمو بهشون ند" -
  

  . باال رفتاری اختی بصداش
  
  ". شدهلی خدارو شکر عقلتم زانکهیمث ا" -
  
  "گه؟ی دی دی ممی مثال دلداریدار" ـ
  
  "ی گی مزخرف میآخه دار" ـ
  

  .دمی بهش توپیعصب
  
  ". درد دارمینی بینم" ـ
  
 دخترتو بالخره به ی گم فقط گفتی نمیزی چگهیمن د.باشه باشه تو آروم باش " ـ
  "م؟ی بدیک
  

 نگه داشت و با هزار مارستانی بیجلو. رد نخنده کی چپ نگاش کردم و اون سعچپ
 که انجام شد، برام یعی سررشیبعد پذ. میزحمت خودمونو به اورژانس رسوند

 کنه تی رو هدالچری پرسنل آقا خواست وهی. نمی آوردن و فربد کمکم کرد بشلچریو
  .که اون نذاشت
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  ".نیشما راه رو نشونمون بد. ارمشی یخودم م" ـ
  

.  بوددای بلندم پی مانتوری و من نگاهمو به پاهام دوختم که از زمی شد آسانسورسوار
  . بودمااای فکریعجب ب. دمی پوشی میزی چ،ی جورابهیکاش الاقل 

  
 که نگاش به ساق بهی باعث شد سربلند کنم و چشمامو به اون مرد غری نگاهینیسنگ
زمان باعث احساس معذب بودن و خجالت هم.  قفل شده بود، بدوزمدمی سفیپاها

 واکنشم فربد بالفاصله نیبا ا.  کنم پاهامو بپوشونمیشد تو خودم چمع شم و سع
 پاهام قرار گرفت و ی رو که روش کتینی بعد سنگهیتوجاش جا به جا شد و چند ثان

  .اونارو پوشوند حس کردم
  
 جواب نگذاشت و پشت به ی لبخند رو بنی به روش لبخند زدم و اونم ای قدر دانبا

به . نگاهمو به چشماش دوختم.  که اون به من داشت، گرفتیدیکرد و تموم دمرد 
 هامو به همجنساش ی داشت ناباوری که بر می روزا با هرقدمنی که ای مردیچشما

  . کردیمتزلزل م
  

 مثل اون که یکی دی ضربه هارو خوردم وحاال بانی از جنس اون بزرگترشهی هممن
 تصوراتم رو ی داشته باشم، همه مانهی صمیتگو گفهی ی وقت نتونستم باهاش حتچیه

  .زهیبهم بر
  

 تو هم و ی ماما که از اخماهی.  مرد ازمون جدا شد و من در زدممانی بخش زایجلو
 بوده، ادی چندساعت گذشته زنی تو اشی بود فشار کاردای خستش کامال پیچهره 

  .دی حوصله پرسیدرو باز کرد وب
  
  "ن؟ی داریکار" ـ
  

  : کننده، اخم کرد و با طعنه گفتدی برخورد سرد و ناامنی اندی از دفربد
  
  ". رومارمونی بتی وضعنینی بیمگه نم...می حالتون رو بپرسمی آره، اومد"ـ
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 رشیموقع پذ.  کنههی به فربد داد که تهستی لهیاونم .  کرد و من وارد شدمدروباز

ا پس انداز مختصر ب.  رو به فربد داده بودم و نگران مخارج نبودممیکارت بانک
  .امی ها بربنهی تونستم از پس هزی بهم داده بودن می که مامان و مازیخودم و پول

  
  . کردیی راهنمای بداخالق منو به سمت اتاقیماما

  
  "؟ی کدوم دکترضیمر" -
  
  ".دکتر مفخْم" ـ
  
  ". و گان بپوشاریکفش و لباساتو درب" ـ
  
آماده که شدم ازم خواست رو تخت .  رو توش بذارملمی ساک داد دستم تا وساهی

 نهیراستش هم از اخالق بدش و هم از معا.  ام کنهنهی خواست معایم. دراز بکشم
  .شدن توسط اون اکراه داشتم

  
  : سرد گفتیلی بهم انداخت وخینگاه

  
  ". زنمیاالن به دکترت زنگ م" ـ
  
  "چقدر مونده؟" ـ
  
  ".ادی یبچه ات داره م" ـ
  
  "از شده؟ رحم چقدر بیدهانه " -
  

  . کرد و روشو ازم گرفتاخم
  
  "؟ی دارکاری چزای چنیتو به ا" ـ
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اونم خبر .  که همراهم بود به مامان زنگ زدممیباگوش.  سرم وصل کرد و رفتبهم

 یوقت. ظاهرا فربد بهشون خبر داده بود.  بودنمارستانیداشت و با افسون تو راه ب
 ییزهای تمرکز کنم و تموم چمانمی کردم رو روند زایاز حضورشون مطمئن شدم سع

  .ارمی بادیکه خانوم دکتر بهم گفته بود رو به 
  
  . پرستار اومد تو اتاقمهی

  
  ".ی بری تونی میی دستشوی بری خوایاگه م" ـ
  

  . رو تخت نشستمی رو به دستم داد و من به سختسرم
  

  . هشدار دادپرستار
  
  ".ها یرو سر بچه ات نشست. ی کنی مکاری چیخانوم دار" ـ
  
 بداخالق اومد ی دوباره به تختم برگشتم اون مامای هزار زحمت بلند شدم و وقتبا

  .نهی عذاب آور معایسراغم و بازم همون پروسه 
  
  ".مانی اتاق زانشی دفعه ببرهی بره اتاق درد ستی الزم نگهید" -
  

 هی مانیتو اتاق زا.  و تحمل در کار نبودی خود دارگهی شده بود و دشتری بدردم
 ی نورانیچهره .  ام کنهنهی بخش هم بود اومد معازری مسن که به نظر سوپروایماما

  . داشتیومهربون
  
  ". شهی زود تموم می کنیاگه همراه. نمی بیمن سر بچه ات رو دارم م"-
  

 نکشم و غی و اون دستمو گرفت و فشرد و ازم خواست جدنی کشغی کردم به جشروع
 فرشته نی وحشتناک و عذاب آور اگه اطیو اون شرات.  نصر رو بخونمیباهاش سوره 
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 خواست با حضورش بهم یاما اون انگار م.  آوردمی نبود مطمئناً کم مینی زمی
  . تنهام نذاشتهو لحظات فراموشم نکرده نی بده خدا تو انانیاطم

  
  . ام کردنهی دکتر مفخْم هم اومد و معابالخره

  
  ".امی ی کنم، متیزی هامو وضیر رم باال میمن م.  نمونده دخترمیزیچ" ـ
  

 یفرشته .  حال شده بودم که نتونستم اعتراض کنمی اونقدر از شدت درد براستش
  . کردی ممی راضنیمهربونم کنارم بود وهم

  
  . به در به طرفم برگشتدهی نرسدکتر

  
  " دعا کن باشه؟یلیخ" ـ
  

رار بود خدارو انگار ق.  سرم دوختمی پر از اشک شد و نگاهمو به سقف باالچشمام
 ی درد، تموم سلول های لحظات که به واسطه نی کنم و ازش بخوام تو ادایاون باال پ

به خاطر تموم اشتباهاتم، به خاطر .  شد منو ببخشهی میتنم انگار داشت از هم متالش
ازش خواستم تورو سالم بهم ببخشه و .  هام و غافل شدنمی هام، کوتاهیکم کار

  . قشنگ بسازمیدگ زنهیکمکم کنه برات 
  
. دنی سوال ازم پرسی سرهی شروع کرد نهی ساعت بعد دکتر برگشت و بعد معامین

 ی رو مگهی زد که انگار سالهاست همدی باهام حرف می و عادمانهیاونقدر صم
 خواست باهاش ی شده که انگار میزی از قبل برنامه ری مکالمه نی اونیم. میشناس

 جلو ای و چند لحظه بعد احساس کردم دنارمی بازم خواست فشار. سرمو گرم کنه
  .چشام تار شد

  
  . آروم به صورتم زدی مهربون چندتاضربه ی باعالقه تورو پاک کرد و اون مامادکتر

  
  "؟ینی دخترت رو ببی خواینم" ـ
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 و دی لرزیدستام م.  ام گذاشتنهی سی چشمامو باز کردم و دکتر تورو روی سختبه
 کردم با انگشتام صورت چروک خورده و یرنه تالش م بود وگدهی ته کشمیانرژ

اشک دوباره تو چشمام حلقه زد ودر عوض با نگام نوازشت . سرخت رو نوازش کنم
  .کردم

  
 می و چشم انتظاریینجایخوشحالم که ا. ی خوش اومدی زندگنی دل مامان به ازیعز

 کهی تهی نکهیا. ی باشی قشنگ و دوست داشتننقدری کردم ای فکر نمچیه. تموم شده
 تند تند کشی نقص جلو چشمات نفس بکشه و قلب کوچی کامل و بنطوریاز وجودت ا
 احساس فوق العاده ،ی خلق کردرو ی زندگهی باور رو ببخشه که نیبزنه و بهت ا

  . زنمهی شه عوضش کرد و من خوشحالم که ی نمای تو دنیچی که با هیاحساس. هیا
  
 و من ی بوددهی ام خوابنهی سیتورو.  بهشت بودم نداشتم و انگار توی دردچی هگهید

 ی مادر تصورکنه همه هی تونه جز ی میک.  رو تو آغوشم گرفته بودمای دنیهمه 
   و با ارزش باشه؟زی موجود عزنی ایکی تونه به کوچی آدم می ایدن
  

فرشته . چقدر خوشگل بودن.  شدرهی خفتی ظری و انگشتاتی عروسکی به دستانگام
  . با محبت صورتمو پاک کرددیه اشکامو د مهربون کی
  
  "ش؟ی خواد ببوسیدلت م" ـ
  

صورت کوچولوت رو .  کردشی تونستم سرتکان بدم و دکتر هم با لبخند همراهفقط
 فی خشک و پوسته پوسته شدمو رو پوست نرم و لطی کرد و من لب هاکیبهم نزد

  .دمتیصورتت گذاشتم و بوس
  
  ".ی بدری کنم بهش شیکمکت م" ـ
  

 کرد، فرشته ی مزمی داشت تمی پرستارنکهی انی تو جام جابه جا شدم و درحیکم
 شد کارش تموم شده ی می اقهیدکتر که چند دق.  بدمری داد چطور بهت شادیبهم 

 رفتنش گرفتم و به تو عروسک دوست رینگامو از مس.  کرد و رفتیبود خداحافظ
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 به خوردن و فرشته ی کردشروع دور از انتظار ی دوختم که با قدرت و توانیداشتن
  . کردنتی تحسینی زمی
  
 گوشت اذان گفت و به ری خوابت برد، فرشته تورو ازم گرفت و زی از خستگی وقتو

 ی خواست ازت دورشم اما ظاهرا چاره ایاصال دلم نم. بخش نوزادان منتقلت کردن
  منو به اتاق استراحت بردن. نبود

  
  : که باهام اومد گفتیپرستار

  
  ". کمکت کردیلیخدا خ. ی داشتی دردسری بمانیا ز"ـ
  
 ی اتاق گرم بود اما من نمیفضا. دمی دلم خدارو شکر کردم ورو تختم دراز کشتو

  .دونم چرا لرز کرده بودم
  
 یاتاقم خصوص. شمی اومدن پی بعد منو به بخش منتقل کردن و مامان و مازکساعتی

 یمی تصمنیا فربد واسه خودش چن نبود و ظاهرمیزی جزء برنامه رنیالبته ا. بود
  .گرفته بود

  
  .دی به موهام کشی و دست نوازشدی سرمو بوسمامان

  
  ". مامان خانومگمی مکیتبر" ـ
  

 شی و محبت و مهر مادری تونستم فداکاریحاال بهتر م. باعشق بهش دوختمنگاهمو
  بغض کردم و کف دستاشو که رو صورت سردم قرار گرفت،اری اختیب. رو درک کنم

  .دمیتند تند بوس
  
  ".مامان دوستت دارم" ـ
  

. دی ابراز احساسات ناغافل، صورتش گلگون شد و دستپاچه کنار کشنی اری تاثتحت
  . کردمی که تو چشماش بود راضیاما برق
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  ".منم دوستت دارم" ـ
  
  » دونمیم« . قلبم بارها و بارها تکرار کردمتو
  

 نوی اییو اون لحظات کلمات تواناراستش ت. دی هم جلو اومد و صورتمو بوسیماز
 ناگفتمو از تو یو اون حرفا.  تشکر کنمری نظی زن بنینداشتن که بتونم باهاشون از ا

  .چشمام خوند که با لبخند سرتکان داد
  

  . بعد افسون و زن عمو و فرناز وارد اتاق شدنقهی دقچند
  
  .ی قربونت برم آجی اله-
  
  .کمرش رو مادرانه نوازش کردم.  فشرد محبت بغلم کرد و منو سفت به خودشبا
  
   دختر خوب؟ی کجا بودـ
  

  . دادحی توضجانی و با هدی کشعقب
  
  ". خاله چقدر بانمکهیبادوم کوچولو. کای چی دنبال کارهامیبا فرناز و فربد رفت" ـ
  
  "ش؟یدیپس د" ـ
  
  ". خوشگلهیلی آره خ"ـ
  

  . حرفش اومدونی مفرناز
  
  ". توئههیشب" ـ
  
  ".هی مازهیشب" ـ
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  . دوختمی از افسون گرفتم و به مازنگاهمو

  
  ".گهی دمی مازهیخب منم شب" ـ
  

  . لبخند زد و زن عمو دخترها رو کنار زد تا بغلم کنهیماز
  
  ".انشاهللا قدمش برات پر از برکت و موهبت باشه" ـ
  
  "... دونمی شما نبود نمیاگه کمک ها و محبت ها . ممنون زن عمو" ـ
  

  . قطع کردفیظر اخم هی با حرفمو
  
 ی شادم متی شاددنید. یزی گم تو برام عزی گفتم و بازم مشهی نگو همینطوریا" ـ

  .نمی خواد غمت رو ببیکنه و دلم نم
  

  : گوشم گفتری شد و آروم زخم
  
  " کن باشه؟ی روزا رو بدون و خوب زندگنیقدر ا" ـ
  

داداشم . دن دوختم که وارد شنی دادم و همزمان نگاهمو به فربد و افشسرتکان
 ی که از لحظه یاون بغض.  بغلم کردیاشک توچشماش حلقه زد و با محبت پدرانه ا

  . کرد بالخره شکست و اشکام جمع رو متاثر کردی مینی مامان روگلوم سنگدنید
  

 داده هی که با لبخند به چارچوبش تکی به در و مردسمی خی که جدا شد چشماازم
که اگه بابا .  و همراه بودکی آشنا، نزدشهی هم ازشتری که بیبه مرد. بود، دوختم

  . کردی دلگرمم مبی نبود اون حضور داشت و بودنش عجنینبود، مع
  
  . صدا لب زدی لبخند و ببا
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  .ی خسته نباشـ
  
  . و لبام تکون خورددمی هام خندهی گرونیم
  
  .نطوری تو هم هم-
  

رام آورد و همه دورت  بفتی نرم و لطییموی لی داخل پتودهیچی تورو پی مسنپرستار
 که تو چشماش حلقه زده ی و با اشکدی کوچولوت رو بوسیزن عمو دستا. جمع شدن

 حال منو شتری تو اون لحظات اون از همه بدیشا. بود بهم نگاه کرد و سرتکان داد
 و ی تو همسری نباشه که برای مردگهی دا دخترت تو بغلت باشه امنکهی اکرد،یدرک م

  . کنهیر دردونه ات پدیبرا
  

بغض باز .  دوختم،ی بوددهی درخشانش گرفتم و به تو که آروم خوابی از اشکانگامو
  . شده بودمیتی ومدهی من نی گلومو گرفت، دختر کوچولوخیب

  
  . گوشت زمزمه کردری دست دراز کرد و تورو از بغلم گرفت و آروم زیماز

  
تظر اومدنت بودن؟ تو  چقدر آدم مننیبب. ی خوش اومدای دننی خانوم به اکایچ" ـ

  " مگه نه؟یهم مث ما خوشحال
  

 زده رو خی کنم اون بغض ی و من سعنهی باعث شد لبخند رو لب همه بشحرفاش
  .قورت بدم

  
  ". زنهی داره لبخند منینگاه کن" ـ
  
 با یماز.  تو جلب شدی افسون گفت و همزمان توجه همه به صورت جمع شده نویا

  .خنده جواب داد
  
 گنه خاله هی خواد گریم. دهی لباشو برچینی بی خنده؟ نمیداره م کجا نیا" ـ

  ".خانوم
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  : گفتدی با تردمامان

  
  ". گرسنشهدیشا" ـ
  

 رینگام به مس.  رفتنرونی از اتاق بنی تورو به طرف من گرفت و فربد و افشیماز
تو که تو .  وجود دارهنشونی فاصله و اصطکاک بهی کردم یرفتنشون بود وحس م

 رهی توجهم معطوفت شد و با عالقه به مک زدن پرقدرت خی همه یار گرفتبغلم قر
  . شدی دلم گرم مدم،ی دی مختصر رو هم که ازت میی توانانیا. شدم

  
 ی با همه ی که پا توش گذاشتییایدن. ی باشی قونقدری اشهی همدی دخترم توبانیآفر

 آماده کن  حاالنیخودت رو براشون از هم.  سخت هم دارهی هاش روزهایقشنگ
  باشه؟

  
 و ی چون دست از مک زدن برداشتی شری که سی خوردی بودم اونقدرمطمئن

مامان تورو ازم گرفت و . یدی داد خوابیبازدم منظم نفست رو پوست تنم نشون م
 شد که فربد و یساعت مالقات داشت تموم م.  تو جام جابه جا شدمیمن به سخت

 کرد و از اتاق خارج یم ازم خداحافظ سردنی برگشتن و داداشم بعد بوسنیافش
 کرد که شب رو ی رو راضهیمامان هم با اون رفت و افسون با اصرار بق. شد

 و شمی پادی بی چندروزهیآخه قرار بود بعد مرخص شدنم مامان .  بمونهمارستانیب
  .لدای و نی افششیافسون بره پ

  
 رفتن و فربد چند  مجددکی و تبری و زن عمو و فرناز هم بعد از خداحافظیماز
 دم در صداش زد با ی مازی و بهش نگاه کرد و وقتستادی اکای کنار تخت چی اقهیدق
  . کرد و رفتی لب خداحافظری مکث به طرفمون برگشت و زیکم
  
  : رفتن فربد بود، زمزمه وار گفتری محض رفتنشون، افسون که نگاش به مسبه
  
  ".ود نبشهی مثل همدمی که من امروز دی فربدنیا" ـ
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  "چطورمگه؟" ـ
  

  . دادحی توضجانی نشست و با هی روصندلاومد
  
فقط من و .  بودنمارستانی بی و مامان تو نمازخونه ی اومد، مازای که به دنکایچ" ـ

 هی.  بودومدهی هنوز ننمیافش. می و منتظر بودمی رفتی در بخش رژه میفربد جلو
 که ی اگهی و پرستار دمیتش رفتبالفاصله به سم. پرستار اومد و همراه تورو خواست

 بچه ی فکرکرد بابادیفربد رو که د.  طرفمونمد رو تو بغلش داشت با لبخند اوکایچ
.  داشتدنی فربد دی افهیتو اون لحظه واقعا ق.  روتو بغلش گذاشتکایهست که چ

 کرد که انگار تا حاال ی به دخترت نگاه منیهمچ.  ماتش برده بودیی جوراهی
منم که اون وسط . فتهیسفت بغلش کرده بود که ن. دهی ندیکی کوچنی به ایموجود

  ". اما انگار نه انگارنمی ببکاروی زدم بلکه بذاره چین مگس بال بال میع
  
 یلی دست از خنده برداشت و خهوی اما دی خنده افتادم و اون هم پا به پام خندبه

  : گفتیجد
  
 تو چشماش ی برقهیلم بذاره  رو تو بغکای خواست چی می التماس وقتیبعدکل" ـ

  "...بود که
  

  . موندرهی توچشمام خهی کرد و واسه چند ثانمکث
  
  ".کاستی چیانگار اون بابا" ـ
  
  . شدی دلم خالته
  
  "؟ی شدیاالتیبازم خ" ـ
  
  ". گفتی منوی فرنازم همیحت. نه باور کن" ـ
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و  خواهرش ری چطور هواینی بینم.  دارهی حسنیاون نسبت به همه همچ" ـ
  ". برادر باشه پدرهنکهی از اشتری فرناز بیداره؟ به نظر من اون برا

  
 رونی زد و آدمو حی که بزرگتر از سنش حرف میی باال انداخت و مثل وقتاییابرو

  . کرد، متفکرانه جواب دادیم
  
 دختر کای بگم انگار چیچه جور...کای به فرناز محبت پدرانه داره اما نسبت به چ"ـ

.  بهشون بدهیحی اشتباه پرستارها توضی نخواست درباره یحت. نهخودشه، مال او
 و اتفاقا همون موقع هم فرناز از راه می رو واسه زدن واکسن بردکای چیتازه وقت

 یی طعنه هایحت.  کارها رو انجام بدهی داشت همه ی باز خودش بود که سعدیرس
  ". گرفتدی بهش زد رو ندیکه فرناز به شوخ

  
  . بدونمیزی مورد چنی خواستم در ای نمگهی دونم چرا دینم
  
  ". شکرآبهونشی بود؟ احساس کردم با فربد مینجوری چرا امروز انیافش" ـ
  

  . کالفه فوت کردنفسشو
  
  ".ارنی تورو بنکهی ساعت قبل از امی نهی. با هم بحثشون شده بود" ـ
  
  "؟یبابت چ" ـ
  
  ".میدی من و فرناز د امادنیالبته بزرگتر ها نفهم. مارستانی بی نهیهز" ـ
  
  . شدمزی خمی طرفش نبه
  
  " شده؟ی چنمیدرست بگو بب" ـ
  
 گفت ی میفربدم ه.  شدهبی کرد فربد دست به جی دلخور بود، فکر منیافش" ـ
 به خان داداش ما ی اما حسابمی زنی و بعدا در موردش حرف مستی جاش ننجایا
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 جوش آورده نیهمچ. اده تورو دمانی و زامارستانیبرخورده بود که اون خرج ب
 و سادهی پشتت واتیار اول باردی از همون روزاکردی دونست فکر می نمیکیبود 

  "...نذاشته آب تو دلت تکون بخوره که حاال
  
  ".بدجنس نشو افسون" ـ
  
  ".گهی گم دیخب راست م" ـ
  
  " نزد؟ی حرفگهیفربد د" ـ
  
غ کرد و کارتت رو  دای شد که فربدم حسابنی شده بود ای کفری حسابنیافش" ـ

  ". باور نکردنی مخارج رو پرداخته اما افشنینشونش داد و گفت با ا
  
  ". من خودم اون کارت رو به فربد دادمیول" ـ
  
 ی جانوی اسم ادیبه نظرم زن عمو با.  دونم اما فکر نکنم دست بهش زده باشهیم" ـ

  ".نی فردذاشتیفربد م
  
 دونم با ی خودش داده باشه من مبیز ج رو همشو امارستانیبه خدا اگه خرج ب" ـ

  ".اون
  

 اون روز که همراه ی تموم گذاشت و تا فردامهی تو بحثمون رو نی هی گریصدا
  . نزدمی بردنمون اومد حرفی برایمامان و ماز

  
 ،ی کنطنتی و شی تو شکمم وول بخورنکهی ای تو به جانباری و االی ومی برگشتباهاشون

  .ی بوددهیآروم تو بغلم خواب
  
 ونی دکوراسدنیتو چارچوب در از د.  و فربد در اتاقمو باز کردمی پله ها باال رفتاز

 زی خرده ری تخت و کمد بچه گانه و کلهی داخل اتاق لیبه وسا.  اتاق ماتم برددیجد
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 و زی تممی تو کرده بودیسمونی به عنوان سی که من و مازییدهای به همراه خرگهید
  . شده بودندهیمرتب چ

  
  "!ه؟ی چنیا" ـ
  

  . جواب داداقی با اشتفربد
  
  ".کاستی واسه تولد چی من و مازی هیهد" ‑
  

  . جنس بودنی از بهترزی بابتش پول پرداخته بودن چون همه چی بودم کلمطمئن
  
  "... خوبه امایلی خنیا... نیا" ـ
  

  . انداختمنیی پاسرمو
  
  ". رو قبول کنمیزی چنی تونم همچیمن نم" ـ
  

  . گرفتی رنگ دلخورصداش
  
 از اتاقش خوشش مینی اصال دخترمونو بده ببم؟یدی مگه واسه تو خر؟ی چیعنی" ـ

  ". نهایاومده 
  

 یفضا.  که تازه نصب شده بود، دوختمی از بغلم گرفت و من نگامو به پرده اتورو
 تو ی بود که براییای قشنگتر از رویلی خنیاتاق رنگ و ظاهر کودکانه گرفته بود و ا

  .داشتم
  
 رو مثال نشون لتی نشستم رو تختم و به اون که با ذوق داشت به تو وساصالیاست با
  . کنارم نشست و با لبخند دستمو گرفتیماز.  شدمرهی داد خیم
  
  ". خوشهزای چنی افسانه اونم دلش به ای دارکارشیچ"ـ
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  . شد و قربون صدقه ات رفتکی اومد تو اتاق و بهتون نزدلتی با ساک وسامامان

  
  ". شمی کسونی خوام مدیمن نم. ادهی زیلی خنیا اام" ـ
  
  ".یستی نونشیمد" ـ
  
 برداشت هی تی موقعنی تواگرونی اما دوست ندارم دهی محبتاش ذاتنی دونم ایم" ـ
  ". داشته باشنگهید
  
 ماها ای که تا تونستن دونسته و ندونسته عذابت دادن یی هموناگرون؟یکدوم د" ـ

  "م؟یی تویکه خونواده 
  

  . آوردمنیی پااری اختی بوصدام
  
  ". ترسم از حرف مردمیم... ی من تموم شده مازیعده " ـ
  

  . شدقی دقتوچشمام
  
  " تو و اون؟نی بیزی بوجود اومدن چایاز حرف مردم " ـ
  

 رو یدست ماز. ظاهرا حواسش اصال به ما نبود.  زده نگامو به فربد دوختموحشت
 مکان اتاق خواب اون بود که بالفاصله نیامن تر. می اومدرونیگرفتم و از اتاق ب

  . و من درو پشت سرم بستممیوارد شد
  
 نقدری انی تونیچطور م. بهی پسر غرهی اون فربده نه ؟ی مازی گی می داریچ"ـ

 تعجب نقدری ادمی شنی مگرونی از دنویا. نی موضوع حرف بزننیراحت در مورد ا
  ".نوم رو بشیزی چنی کردم که از زبون شما بخوام همچینم
  
  "؟ی سوال آشفته شدنی بابت انقدریحاال چرا ا" ـ
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  . نفسمو فوت کردمیعصب

  
 یذاری حرفات می آدمو تو منگنه ینطوری ای وقت؟ی گذره مازی تو سرت میچ" ـ

  ".ی هستیزیمطمئنم دنبال چ
  
  ".ی که خودت بخوای نه تا وقتستمین" ـ
  
  . رو رفتم و برگشتمی چندقدمی سر درماندگاز
  
 اون م،یما باهم بزرگ شد.  خوام نه الاقل اآلن و اونم با فربدی نمیزیمن چ" ـ

  ".نمشی ببگهی چشم دهی تونم به یمن نم. پسرعمومه
  
  ".ستمی مطمئن نادی اما من ز"ـ
  

 پنجره یجلو.  ازش دور شدمی و چند قدمدمی از نگاه سرسختش دزدچشمامو
  . شدمرهی خای و به درستادمیا

  
  ".می ری منجای ما از ا"ـ
  
  "؟ی فرار کنی خوایپس م" ـ
  

  . زدمپوزخند
  
  ". البد فربد؟یاز ک" ـ
  
  ".نه از خودت" ـ
  
  ". شهی مسائلنی چنری ذهنم درگخوامیمن نم" ـ
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  ". نظرت عوض شددیشا. به خودت و اون زمان بده" ـ
  
 و ی خودخواهانه درمورد سرنوشت نوه هات نظر بدنطوری ای تونیچطور م" ـ

  ".یری بگمیتصم
  
  .امی تونستم در برابرش کوتاه بی دونم چرا نمی بود اما نمی انصافی از سر برفامح
  
  ".ینی ببی تونی هم نمنهی آی تو تونمی بی رو که من تو خشت خام میزیچ" ـ
  
  ".ستیحق زن عمو ن. ستی حق اون ننیا. ی مازی ترسونی منو می دار"ـ
  
  ".یتو بهتره دنبال احقاق حق خودت باش" -
  
  ". خونه مونگردمی ممن بر" ـ
  
 زنِ عمو رضات؟ من ی بشنه؟ی ببی قشنگ تری برات خوابادی بشه؟ جمشیکه چ" ـ

 گم ی نمی خوام خودت رو بهتر بشناسی ندارم افسانه فقط میازت انتظار
 که شوهرت بدم ستمی ننیدنبال ا.  باشهجهی نتی بدی کن که شای احساسریخودتودرگ

  ".یرو بساز تی زندگی خوام کمکت کنم بتونیم
  
  "با فربد؟" ـ
  
 خود ی که االن هستی اوننمی بیچون م.  فرصتههی نی بدون اون، اایبا اون " ـ

 ری تصوهی زنانه ات یایدن.  افسانهیتو زن بودن رو درست درک نکرد. ستی نتیواقع
 یزیدر برابرچ. ی و جورکنتوجمعی زندگی مثل اونم نتونستیتو حت. ناقص از مادرته

  ".ی کردفرار ای ی شدمی تسلایتحملت بود که خارج از 
  

من .  باز شهمی به زندگی کسی خواستم پای نمطی شرانی قبول داشتم اما تو احرفاشو
 نی جمع کنم و حاال با ایهنوز نتونسته بودم بعد اون اتفاق ها خودمو به قول ماز

  . بودمختهی بهم ریحرفا بدجور
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 اما به کنمی تالشمو میور کن منم همه با.  رو عوض کنمطی شرانیبهم کمک کن ا" ـ

 ما برداشته فقط به خاطر محبت و ی که برایاون هرقدم.  نداشته باشیفربد کار
  ".نشی بهتر بشناسدیشما که با.  بودهتشیحس مسئول

  
  "... فهمم چه برسه بهی عوض شه مدنشیمن اون پسر رو بزرگ کردم، نفس کش" ـ
  

 شدن بهم کی کرد و با نزدی رو طنمونی بی حرفشو خورد و چند قدم فاصله یباق
  :آروم گفت

  
 تو اتاق خواب رو لی اون وسا؟ی دونستی گذرونده ممارستانیتموم شب رو جلو ب" ـ

 اون حواسمون بهت ی کدوم ما به اندازه چی ماه آخر ههی نی اده،یخودش خر
  ".نبوده

  
 واریتمو به د کردم دسی لرزه، سعی داره می کردم زانوهام از سر ناتواناحساس

  .رمیبگ
  
 نی شه همچی مگه می زنم مازهیمن . ستی از سر دوست داشتن ننکاراشیاما ا" ـ
 نیتموم ا.  مدت درک نکنم؟ اون منو دوست نداره مطمئنمنهمهی رو بعد ایزیچ

.  به شمای که به همه داره حتهیکارهاشم واسه خاطر اون احساس مزخرف پدرانه ا
همش .  اومدمی راه نماش وقت باهچیاش بود که ه رفتارهنیاصال به خاطر هم

  ". اونهی به عهده تمی تربی فهی کرد که انگار بابامه و وظی برخورد میجور
  
 کرد ی و چندبار سعنی چون چندیری ازش دلگنی ازدواجت با معی هیتو سرقض" ـ

 پدرونه و ی بازم از اون رفتارها؟ی چتی موقعنیمنصرفت کنه اما اآلن و تو ا
  "اد؟ی ی بدت متگریحما

  
 بودم با ی مردنیاگه دنبال همچ. رهی بابام رو بگی خوام که جای رو نمیمن کس" ـ

  ". کردمیعمو رضا ازدواج م
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  : گفتدی تو چشمام زل زد و با تاکصاف
  
 ی با مرددیتوبا.  البته نه به سن عمو رضاتی داراجی احتی مردنی اما به همچ" ـ

 چیچون ه.  پدرتی دوستت و هم گاهنیهم بهتر که هم شوهرت باشه یازدواج کن
  ".ی داراجی به هرسه شون احتیتی موقعنی و تو چنی هارو ندارنیکدوم ا

  
  ".اما احساس فربد فقط پدرانه ست" ـ
  
 یم.  برداشت رو نداشته باشنی مث اون ااالاقلی بهش نگاه نکن ی سطحنقدریا" ـ

.  قائل شهیاحساسات متضاد تفاوت نهمهی انی تونه بی اون نمه؟ی مشکل فربد چیدون
 ی رو تجربه میزی پدر بوده اما حاال مطمئنم نسبت به تو داره چشهیبه قول تو هم

 ی رو به کار بنداز تو هم به حرف من منانه اون شم زکمی. کنه که جدا از اون حسه
  ".یرس

  
 رسم ی نمگهیذهنم اونقدر مشغوله که د.  روندارمی کارنیمن فرصت همچ" ـ

  ". موضوع هم بکنمنی اریمو درگخود
  
 اما حرفامو پشت یری بگیمی تصمی بخوای زودنی ندارم به ایباشه من اصرار" ـ

  ".گوش ننداز
  

  . گرفتم و با التماس تو چشماش زل زدمدستاشو
  
 وسط نی ایزی خوام چینم.  به فربد نگویچی مورد هنی کنم در ایخواهش م" ـ

  ".رکنهییبراش تغ
  
. ی بارونیلدای کرده، درست از اون شب ریی تغطی وقته که شرایلیواسه فربد خ" ـ

 اما ازم نخواه که نشونشم گمی نمیزیبهش چ.  دارهاجیمنتها اونم مث تو به تلنگر احت
  ".ندم
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 کرد و ی بهم نگاه مینطوری ای مازیوقت. دمی ترسی که تو چشماش بود، می برقاز
 روشدن روی زیعنی کردنش ادهی پ فکر تو سرشه کهی زد مطمئن بودم کلیلبخند م

  . خواستمی اوضاع فقط آرامش منی و من تو ام،یزندگ
  

 اومدم، چشم تو چشم رونیاز اتاق که ب.  بحث ناتموم موندنی صدام زد و امامان
  . انداختمنییفربد شدم و با خجالت سرمو پا

  
  ". کنهی می تابی بکایچ" ـ
  

  . اومد زمزمه کردمی مرونی چاه ب که انگار از تهیی ازش گرفتم و با صداتورو
  
  ".فکر کنم گرسنش باشه" ـ
  
  "! شده؟یزیچ" ـ
  
  . و توجهش به ما جلب شددی اما مامانم شندی آروم پرسنویا

  
  "نه چطور مگه؟" ـ
  
  ".ی ازم دلخور باشلی وسانی ادنی هنوزم به خاطر خردیفکر کردم شا" ـ
  

  . بهشون انداختمیی گذرانگاه
  
  ".دستت درد نکنه. ستی ننطورینه ا" ـ
  

 و از اتاق دی پاپس کشی سردم از صدتا فحش هم بدتر بود و اون با درماندگلحن
  . رفترونیب

  
 بود، چون ابروهاش تو هم گره خورده بود و ی شاکی از برخوردم حسابمامان

  . کردیداشت چپ چپ نگام م
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 هینابعال جی زندگری تا حاال درگروزی از دچارهی چه طرز رفتاره؟ پسربنیا" ـ

  "؟ی دی جوابش رو می احترامیاونوفت تو با ب
  

  . نگاهمو ازش گرفتمکالفه
  
 امروز هی.  بازار مسگرهانی سرم شده عنیا.  شروع نکنگهیتورو خدا مامان تو د" ـ

  ".نیایرو کوتاه ب
  

 ی دستهی مانتوم رو یدکمه ها.  رفترونی برام نازک کرد و از اتاق بی چشمپشت
 و زی شدم انگار همه چی مرهی به تو خیوقت. ق نگاهمو بهت دوختمباز کردم و با عش
 یاحساس فوق العاده ا. ی گرفتی شد و تو در مرکز توجهم قرار میهمه کس محو م

  . شمکیشر کس چی خواست با هی که دلم نمیاحساس. بود
  
 مامان صدام زد نتونستم ی موقع ناهار خودمو باهات تو اتاق مشغول کردم اماوقتتا
 پتو یپوشکت رو عوض کردم و به ناچار تورو ال. اومت کنم و همونجا بمونممق

  . بردمنیی و با خودم پادمیچیپ
  

.  خوش غذا باعث شد دلم ضعف برهی سفره پهن کرده بود و بومنی تو نشمامان
  .دمینشستم کنارسفره و پرس

  
  " کجاست؟یماز" ـ
  
  . جواب دادی دلخوربا
  
  ".رفته فربد رو صدا بزنه" ـ
  
  "؟یحاال شما چرا ناراحت" ـ
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 هی ی اما گاهستی نیزی دونم ته دلت چی افسانه؟ می تندنقدری باشم؟ چرا ادینبا" ـ
 فربد از اون ساعت تا حاال تو یطفل.  سوزونهی می که آدمو بدجوری زنی میحرف

 سرما رفته تو نیتو ا.  زنهی حرف نمی هم درست و حسابی با من و مازیحت. فکره
  ". مشغول کردهاهیه و خودشو با گل و گ نشستاطیح
  
  "ارم؟ی کنم برم از دلش در بکاری چیگیم" ـ
  
  ".ریالزم نکرده جلو زبونتو فقط بگ" ـ
  

  . و فربد اومدن توی بدم چون در باز شد و مازی نشد جوابفرصت
  
  "ن؟ی بابا شما چرا مشغول نشدیا" ـ
  
  ".میمنتظرتون بود" ـ
  
  . اخم کردی گفتم و مازنومنیا

  
  ". دختر جونی غذات رو به موقع بخوردیتوبا" ـ
  

 در یداشت جلو.  برهنی رو جمع کرد که سر تمرلشی فربد وسام،ی روکه خوردناهار
  : گفتی که مازدی پوشیکفشاشو م

  
 سپردم گوشت خوب برامون لی مادر؟ به آقا جلیقراره فردا رو فراموش نکن" ـ

  " باشه؟نجای ااریب و بچه هارو ریبرو سفارشمو بگ. کنار بذاره
  

  .دی پرسمامان
  
  "ه؟یفردا خبر" ـ
  
  ".انی زنگ بزن بنیتو هم به افش. نای ادهیما و فر. مینه گفتم فقط دور هم جمع ش" ـ
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بعد اون برخورد تواتاق خواب تا اون .  لب گفت و فربد صدام زدری زی باشه امامان

  .میساعت با هم حرف نزده بود
  
  ".ای لحظه بهیافسانه " ـ
  

  . بلند شدم و به سمتش رفتمازجام
  
  "؟ی داریکار" ـ
  

 خواستم بازم باهاش بد ینم.  به طرفم گرفتموی و کارت اعتباربشی کرد تو جدست
  :دستشو پس زدم و گفتم.  کارت، داغ دلم تازه شددنیبرخورد کنم اما با د

  
  ". بمونهشتیبهتره فعال پ" ـ
  

  . آوردمنیی پاصدامو
  
 ی شرمنده سعی کردنهی هزنای از اشتری دونم بیم. میاب ش حسی که بی تا وقت"-
  "... زودیلی کنم خیم
  

  .رمی ومجبور شدم کارتو بگدی حرف تو دهنم ماسی نگام کرد که باقی برزخچنان
  

  . کم نشده بودتشی از خشم و عصبانی اما ذره انیی آورده بود پاصداشو
  
  ".ت عوض شده تو هم و حال و احوالیدی اخماتو کشنیپس واسه ا" ـ
  

اما . ارهی درنی مازتی داشته باشه تا سر از نی برداشت اشتباهنی بودم که همچیراض
  . کنهطنتی شی اومد کمی و حواسش به ما بود بدش نمونیزیاون که نگاهش به تلو

  
  " شده فربد؟یزیچ" ـ
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  ".می کنی با افسانه حساب وکتاب ممی جون دارباینه ز" ـ
  

 ونی منی باز ای تنشهی دنی هم فهمیکه مطمئنم مامان و ماز گفت نوی با طعنه اچنان
 بشنون و منو تو عمل انجام شده گرونمی که دییدرو باز کرد و با صدا. بوجود اومده

  :بذاره گفت
  
  "رون؟ی بیای ی لحظه مهی" ـ
  
 سرد بهمن ماه مجبورم یهوا. می رفترونی باهاش هم قدم شدم و بی سر ناچاراز

 پرت کرد و وونی تو امکتیفربد کالفه ساکشو رو ن. چمیه خودم بپ بشتریکرد شالمو ب
  . رفت و برگشتیدوسه قدم

  
  " گفته؟یزی بهت چنی افشنمیبب" -
  
  " بزنه؟ینه قرار بود حرف" ـ
  
  ". زدهیالبد افسون حرف... به خاطر اوندیگفتم شا" ـ
  
؟ من بهت  چرای برنداشتی که بهت دادم پولیتو از کارت. کنهی هم میمگه فرق" ـ

  ".اعتماد کردم
  
  ".ی اجازه رو بهم داده بودنیتو ا. قرار شد کمکت کنم" ـ
  

  . باال رفتاری اختی بصدام
  
 تا آخر عمرم ی خوایم.  مقدارنی نبود، نه الاقل ایاما حرف از کمک مال" ـ

  " حس کنم؟ونتیخودمومد
  
  "چرند نگو" ـ
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  . رو به طرفش گرفتمکارت

  
  ". حساب شویپس باهام ب" ـ
  
  ". ستهی هدهیفکر کن " ـ
  
  "ره؟ی بگهیچندتا چندتا قراره آدم هد" ـ
  
  . توی هی ها هم هدنهی بود، دادن هزکای چی هی هدلی اون وساـ
  
  ". خوامی رو نمی اهی هدنیمن همچ" ـ
  

  : گفتی باال انداخت و با بدجنسییابرو
  
  "خوبه؟.  جبران کنی نباشونی مدی خوایم. رمی گیمنم پسش نم" ـ
  
  "؟یاونوقت ک"ـ
  
  ". دونمی من چه م،یوقت گل ن" ـ
  

  . ازش گرفتمرومو
  
  ". لجبازِکله شق"ـ
  

.  و برامون سرتکان دادوونشونی اومد رو امانی جوابمو بده پنکهی و قبل از ادیخند
  . نگاهش رو کور کردری مسی کاغذی گل های و بوته دمی خودمو عقب کشاری اختیب

  
  ".ی ترسم سرما بخوری تو، هوا سرده میبهتره بر" -
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 کرد روحرفش ی و طلبکارش مجبورم می حالت جدنی رو لباش خنده نبود و اگهید
 یفربد بابا.  و برم تونیی حرف گوش کن سرمو بندازم پای و مثل بچه هاارمینه ن

  . بودیریسخت گ
  

 فرناز و افسون چشمام به ی خنده های صبح بود که از صداازدهی ساعت یحوال
.  دوختم،ی بوددهی زدم و نگامو به تو که راحت خوابیتوجام غلت. د باز شیسخت

 چشمامو رو هم قهی ده دقی نتونستم به اندازه ی حتی کردی قراری تا صبح بشبید
  .بذارم

  
 دونم هنوز یم. ی کردی مهی رو تخت گرذاشتمتی کردم، تا می بغلت مدی بامدام

.  بدهی مهلتهیتورو خدا به منم  اما ی عادت کندی جدطی شرانی به ایزوده که بخوا
  . خسته امیلیباور کن خ

  
 ات هی گری صداامی و تا به خودم بیدی لب برچی تو هم گره خورد و فورابروهات
  .میباشه بابا نخواست. دمیکالفه و درمونده بغلت کردم و نرم خند. بلند شد

  
  .دی به در خورد و مامان تو اتاق سرک کشی کوتاهی ضربه

  
  "؟ی شدداریببالخره " -
  
  "دم؟یتو بگو اصال خواب" ـ
  
  ".گهی دردسرهارو هم داره دنیدورت بگردم مادرشدن ا" ـ
  

  . دوختم و قربون صدقه ات رفتمی خوردی مری به تو که تند تند و با حرص شنگامو
  
  ". فداش شهی مامانیاله" -
  
  "ن؟یی پایای ی مای باال ارمیصبحونه رو برات ب" ـ
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  ". و خرما آورد خوردمری برام شی مازمیت هشت، هشت و نساع.  ندارملی م"ـ
  
  ".ی به خودت برسدی بای دی مری اآلن بچه شگهیتو د.  ندارم که نشد حرفلیم" ـ
  
  " خانوم؟نی آب کنم نسری چطوردی بانارویا.  خرس گندههیشدم قد " ـ
  

  . چپ نگام کردچپ
  
 واسه نمیدرضمن نب. یش ی مدت بگذره خودت متوجه مهیبذار .  نصفش ورمهنایا" ـ

 بچه جون نی مغز داشته باشه که ادی بارتیش.  هایری بگمیخاطر کم کردن وزن رژ
  " باال؟ارمی حاال بالخره صبحونه رو برهیبگ
  

  . کردم و توجام جا به جا شدمی پوفکالفه
  
  ". خورمی میزی چهی نیی پاامی ینه م" ـ
  

  .دیفم چرخ رفت که با التماس به طری مرونی از اتاق بداشت
  
به خدا .  سرت کنیزی چی روسرهی نیی پایای ی میفقط قربونت برم مادر دار" ـ

  "... شناسم امای اعتماد دارم و دل پاکت رو مشتریمن به تو از خودم ب
  
 ی تعارف به صورتم می رو بتی و واقعذاشتی رو شونه هام مینی اما بارسنگنیا

 دی و باتی شه محدودی برام مزای چیلیز خ ام و از امرووهی زن بهی من نکهیا. دیکوب
 خاردار دور تموم می سهی دی باشم، باانمی مواظب رفتار خودم و اطرافنای از اشتریب

 شم لی قای رو احساساتم حجابدی تر نکنم، بادراز ممیخواسته هام بکشم و پامو از گل
 یم جا کلمه فقط زنده باشی واقعی خطش خوانا نباشه و به معنایکه واسه هرکس

  . کنمی زندگنکهیا
  

 دادم که نگاهشون ی حق مگرونی دادم که نگران باشه، به دی به مامان حق ممن
گذشته دست و .  اعتراض کنمطی شرانی دادم که به ایعوض شه اما به خودم حق نم
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 سرکش ی اون افسانه ی خاک خورده ی شد خاطره ی مدتها مگهیپامو بسته بود و د
 رخروارهای که ماههاست زین حس ها با اویلیخ.  شدینمو نا آروم برام زنده 

  .خاکه، مردن
  
  . حال نتونستم اون لبخند تلخ رو پنهون کنمنی ابا
  
  ".باشه مامان نگران نباش" ـ
  

  . رفترونی و از اتاق بدی نگاهشو دزدی شد، چون فورسی کردم چشماش خاحساس
  
.  موندمرهی بسته بود خلی چشمام دخی نی به نقی چشمات که موقع مک زدن، عمبه

 و زنده دنی نفس کشی تو آغوشم داشتم وبا تو حتموی زندگی شادنیمن بزرگتر
  . بودیبودن هم خود زندگ

  
  . رو لبام کش اومد و سرتکان دادملبخند

  
  " چقدر دوستت دارم کوچولو؟ی دونیم" ـ
  
 واکنش نی ادنیباد. ی موندرهی وفقط بهم خی لحظه دست از خوردن برداشتهی

 دوباره مشغول ی جدیلی و خی به خنده افتادم و تو نگاهت رو ازم گرفتکیکوچ
  .یشد

  
 خوش طرح رو سرم ی نقره ایلی نی روسرهی ربع بعد لباسمو عوض کردم و هی

 هیواسه تو هم . بودی قشنگبی ترکدی و شلوار سفیاسی زیبا اون شوم. گذاشتم
بهت نگاه که .  تن کردم داشتی خرگوشی و بنفش که کالهش گوش هادی سفیسرهم

  .ی شده بودی خوردنیحساب. رفتی کردم، دلم ضعف میم
  

 رفتم، نگام به زن ی منییازپله ها که داشتم پا.  اومدمرونی کردم و از اتاق ببغلت
 نی که ای بافتی داشت درباره ی افتاد که کنار هم نشسته بودن و مازیعمو و ماز

  . دادی میحاتیضروزها خودشو باهاش مشغول کرده بود، تو
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.  باشناطیحدس زدم تو ح.  از فرناز و افسون نبودی تو آشپزخونه بود و خبرمامان

  . متوجه حضورم شدهیزن عمو زودتر از بق
  
 تا حاال چشم ی از کی دونی دختر، مدیدلمون پوس. سالم مامان خانوم تنبل" ـ

  "م؟یدنتونیانتظار د
  

  . زدمی شرمنده البخند
  
 ی بی از خستگی سر صبحنی اگهی چشم رو هم نذاشتم دشبوید کل نیباور کن" ـ

  ".هوش شدم
  

  . ما به سمتمون اومدندنی ها با سرو صدا وارد خونه شدن و به محض دبچه
  
  ".نمی خاله رو ببزیبده به من عز" ـ
  
  ". سالم افسون خانومکیعل" ـ
  

  .دی خندزی ازم گرفت و رتورو
  
  ". سالمی شرمنده آجیوا" ـ
  

  . اشاره کردمی کردم و اون به روسریوبوس ربافرناز
  
  "؟ی سرت گذاشتهی چنیا" ـ
  
  ".زهی ری میلی روزا خنیموهام ا" ـ
  

  : که پشت سرشون وارد شده بود با طعنه گفتفربد
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  "؟ی شی کچل می داریبه فضل اله" ـ
  
  " شه؟دهی خوام مو تو غذات دی بده نم"ـ
  
  "؟ییمگه آشپز شما" ـ
  

  . ازش گرفتمنگامو
  
  ".سربه سرم نذار حوصله ندارم" ـ
  
  ".ی شدریبهونه گ" ـ
  
  " نه؟ی مث گذشته باهام بحث کنادی یخوشت م" ـ
  

  . و تو چشمام زل زدنیی آورد پاصداشو
  
  " ؟یری گی ازم رو می بدونم واسه چدینبا" ـ
  

  . واکنش نشون دادمعیسر
  
  .ستی ننطوری اچمی هـ
  
  .به سمت افسون رفتم. داد نی که زد از کنارم گذشت و جوابی پوزخندبا
  
  "ومدن؟ی نلدای و نیافش" ـ
  
  : و زن عمو نرسه گفتی که به گوش مازی و اون طوردمی افسانه پرسنوازیا

  
  ". اون و فربد هنوز شکر آبهنی ب"ـ
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  "آخه چرا؟" ـ
  
  ". اوخ شدهرتشونیآقا داداش غ" ـ
  

  . موضوع بود مداخله کردانی که تو جرفرناز
  
  ". شهی دارن، تو خودتو ناراحت نکن حل م به زماناجیاحت" ـ
  

  . کردم بغض نکنمیسع
  
 ی زندگری درگی تا کدی بانیافش.  ندارمی کدومشون انتظارچیبه خدا من از ه" ـ

 دیبا.  گرمهکشی کوچیما باشه؟ دلم خوش بود زن گرفته و سرش به خونواده 
  ".باهاش حرف بزنم

  
  . صدام زدمامان

  
  "؟ی بخوریزی چهی ی خواینم" ـ
  
  ".چرا اومدم" ـ
  

 ی نشسته بود و به لبه زی کردم نگامو از فربد که پشت می تو آشپزخونه و سعرفتم
  .دمی نشستم از مامان پرسی منکهی انیح.  بدزدمد،ی کشی دست مشییفنجون چا

  
  "ه؟ی ناهار چیبرنامه " ـ
  
  ". خواد زحمتشو بکشهیفربد جان م. میقراره کباب درست کن" ـ
  
  " زن عمو؟یچه زحمت" ـ
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همش .  از حضورش معذب بودمیی جوراهیراستش .  کردم بهش نگاه نکنمیسع
 دهی کششی رو پی موضوعنی مقدمه و بدموقع همچی بنطوری بود که ای مازریتقص
  .بود

  
  "؟ی کنیچرا دست دست م" ـ
  
  ". های دادیریعجب گ.  مامان جانگهی خورم دیم" ـ
  

  . نازک کردی پشت چشمبرام
  
  ". گمیسه خودت ممن وا" ـ
  

  . از جاش بلند شد و فنجونش رو برداشتفربد
  
  ".با اجازه" ـ
  

  .دی به طرفش چرخمامان
  
  "کجا مادر؟" ـ
  
  ". دخترعمو راحت باشهرونی رم بیم" ـ
  
مستاصل و دلخور نگامو بهش .  دخترعموگفتنش از صدتا فحش هم بدتر بودنیا

 اومد تو ی بگه، مازیزین چ ماماای کنم ی من اعتراضنکهیدوختم و قبل از ا
  .آشپزخونه

  
  " چطوره؟نجای امی رو هم دعوت کنسی گم واسه ناهار پسر فرنگیم" ـ
  

اون که . دهی کششی منظور پی موضوع رو بنی اکردمی نبودم اگه فکر می مازی نوه
  . حساسهمانی دونست فربد چقدر به حضور پیم
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  ". باشهی تورو خدا بذار جمع خودمونی مازیوا" ـ
  
  . کنهی رو خالدونی می آسوننی خواست به همی من گفتم اماظاهرا اون نمنویا

  
 به اونم یلی روز تعطنی ها بذار الهی فامیناسالمت.  نگومادر گناه دارهینجوریا" ـ

  ".کنار ما خوش بگذره
  

  . جوش آورده بودی حسابفربد
  
 چرتکه دی با شدنلیواسه فام.  شمای شه دخترخاله ی مشیی زن دال؟یکدوم فام" ـ

  ". شنی معذب مینجوریدر ضمن بچه ها ا.  خانومبای زمیبنداز
  
 و آدم از هم هیاتفاقا مرد خوب. نی هممی خوری ناهار دور هم مهی. هی چه حرفنیا" ـ

  ". پسرم بذار به همه خوش بگذرهریسخت نگ. شهی باهاش خسته نمیصحبت
  

مامان .  رفترونیزخونه ب بگه از آشپیزی چنکهی نفسشو فوت کرد و بدون اباحرص
  . برداشت و به دنبال اون ترکمون کردشوییهم فنجون چا

  
  .دمی توپی به مازیعصب

  
  "؟ی حرصش بدادی یخوشت م" ـ
  
  " کنه؟ی تورو ناراحت منیا" ـ
  
  "!؟یماز" ـ
  
  ". واسه اون روشن شهدی هست که بازهای چیلیحرف نباشه خ" ـ
  

  .دمی کوبنی و دلخور پا به زمناراحت



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

٢٨�

  
  ".ستی نیزی ما چنیبه خدا ب.  نکنشیی هوایماز" ـ
  

  . باال انداختییابرو
  
 راحت دور نقدری اذاشتمی بود میزی اگه چی کنیفکر م.  دونمی که خودم منویا" ـ

  "و برت باشه؟ 
  

  . بوددهی فای بیبحث با ماز. سرتکان دادمکالفه
  

 اطی که در ح کردی کباب مشی آتی رو، رودهی کشخی به سی داشت گوشت هافربد
  . شدناطی وارد حمانی و به دنبالش پیباز شد و ماز

  
  ".یسالم به همگ" ـ
  
 اول اونقدر راحت با جمع ارتباط برقرار کرد که انگار ی قهی همون چنددقتو

 ازش خوشش اومده بود که با لب یلیظاهرا مامان خ. سالهاست باهاشون در ارتباطه
  : بودم، گفتستادهیار پنجره اخندون وارد خونه شد و رو به من که کن

  
 مجرده نمیبب. کنهی صحبت منیچقدرمودب و مت. هی چه جوون خوبیاگه بدون" ـ
  "...ای

  
  ". دختر پنج ساله هم دارههیازدواج کرده " ـ
  
  "نجاست؟یوا پس چراا" ـ
  
 به دیبا.  و جمع خونواده گرفتممانی شونه باال انداختم و نگاهمو از پی تفاوتی ببا

  . خواست ازمون دلخور باشهیدلم نم.  زدمینگ م زنیافش
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من تو اتاقم .  ناهار پهن شدی بچه ها اومدن تو خونه و سفره رمی من تماس بگتا
 حدود یزی چنیصحبتم با افش.  برمنیی فرناز صدام زد که واسه ناهار پایبودم وقت

نم بابت  من بودم که تونستم قانعش کنی اتی بود و در نهادهی طول کشقهی دقستیب
 هیبه هر حال . می بمونونی به فربد مدستی موضوع ناراحت نباشه چرا که قرار ننیا

  . که من بتونم جبران کنمدی رسی هم میروز
  
  . از جاش بلند شددنمی به محض دمانی وپنیی پامی فرناز رفتبا
  
  "داریسالم افسانه خانوم مشتاق د" ـ
  
  ".نییسالم بفرما" ـ
  

  .نهی نشستم، بهش تعارف کردم بشیزن عمو م که کنار نی همون حدر
  
  ".گمی مکیتبر" ـ
  

 ی مرهی اش به تو بود که آروم و خواب آلود تو بغل مامان به دور و برت خاشاره
  .یشد

  
  ".ممنون" ـ
  

 دور سفره ی تعارف کرد همگی پخته و وآماده وارد شد و مازی با کباب هافربد
نگام به .  کردییراین و زن عمو از جمع پذبعد از ناهار دخترها ظرفارو شست. مینیبش

 مانی و پی مازی و داشتم به صحبتای خوردی فربد آروم تاب میتو بود که تو دستا
  . دادمیگوش م

  
  ". تموم دارممهی کار نی سرهی.  گردمی ماه برمنیاحتماال آخر ا" ـ
  
  "؟ی حرف زدسیبا فرنگ" ـ
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  . دستاشوتو هم قالب کردکالفه
  
 چهارتا خونواده نیواقعا سخته آدم خودشو ب.  ها نبودیوابستگ نی کاش ایا" ـ

 چموشش، از اون طرف ی طرف مادرم و فوت شوهرش و پسراهیاز .  کنهمیتقس
 رم بابامو ی فرزاد، اونور آبم که می و الم شنگه یی دایماری و بسیمامان فرنگ

اونا، از  حل اختالف یجردارم که هفته هفت روزش رو با زنش قهره و من شدم م
 النا هستن که هنوزم باهاشون در ارتباطم مخصوصا پدرزنم و ی خونواده یطرف

 یالنا م.  کنمی خودم زندگی وقت براچی هستیانگار قرار ن.  دخترمانای کتیدرنها
 روابط نی ایاگه نتونم با خونسرد. ستی ننطوری انی اما باور کنالمی خی بیادیگه ز

  ".امی یدر م زود از پا یلیرو اداره کنم خ
  

 زد به زبون آورد و ی که نگاش به من بود و لبخند می آخر رو درحالی جمله اون
  : مقدمه گفتی بیلیبعد خ

  
 که تو چشماتون هست معلومه چقدر ی مگه نه؟ از برقهیلحظات فوق العاده ا" ـ

 نی بهترتی موقعنی تو اکایحضور چ.  شما خوشحالمیراستش منم برا. نیخوشحال
  ".نعمته

  
 موافقت سرتکان دادم و زن عمو کنارم نشست و نگاهشو متفکرانه به ی نشونه به

 توجهش رو ی داشت همه ی تو هم گره خورده سعییفربد دوخت که با اخم ها
 چندان دی نبود شای مازیاگه حرفا.  نگاه آزارم داردنی حس و انیا. معطوفت کنه

 که خواه ناخواه محتاط ودب کرده ی دادم اما حرفاش با من کاری نشون نمیتوجه
  .تر عمل کنم

  
  . گذاشتم رو دستش و نرم فشردمدستامو

  
  " مگه نه؟ادی یپدرشدن بهش م" ـ
  

  . زدینیلبخندغمگ
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

٢٨٨

  ". حس بزرگ شدهنیاون با ا" ـ
  
 خودشو ی زود بچه یلی و خمی زنی باال منی براش آستی زودنیانشاهللا به هم" ـ
  ".رهی گی تو بغلش مینجوریا

  
  .دی کشید پردرآه
  
 گه تا فرناز شوهر نکنه جلوش یخودش که م.  شدمدی وقته ازش ناامیلی من خ"ـ

 ترسم یم.  همش بهونه ستنای شناسم ای اما من پسرمو خوب ممیحرف ازدواج رونزن
  ".بالخره آرزو به دل بمونم

  
  ".ادی ینگران نباش زن عمو سرعقل م" ـ
  

 مقدمه ی فارغ شده بود، بیبا ماز که از صحبت مانی نزد و پی حرفگهی عمو دزن
  .دیازم پرس

  
 نی ودخترتون رو بزرگ کننی تو خونه بموننیخوای مه؟ی چندهیبرنامه تون واسه آ" ـ
  "...ای

  
  . جواب دادمصادقانه

  
  ". ندارمیمی تصمچیهنوز ه" ـ
  
شما واسه .  کردن که عادت شه آدم مجبوره درجا بزنهی هدف زندگی بینطوریا" ـ
. نی آالن به فکر باشنی از همنی بهترنی نداری جا موندن و راکد شدن سنهی نیا

  ". شروع باشههی تونه ی دار مندهی شغل خوب و آهیداشتن 
  
  ".ستی نی شغل کارآسوننی کردن ادای من پطیباشرا" ـ
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 طمی که بزرگ شد شرای اما کمنی بدکای وقتتون رو به چی همه دیخب فعال که با" ـ
 رو کمک من نی تونی منی کردن شغل هم اگه بخوادایواسه پ. ه شیمسلما عوض م

  ".نیحساب کن
  

  .دمی پرسمتعجب
  
  "!ن؟ی آشنا دارنجای ا"ـ
  
  ".ستمی کس نی و ببیاونقدرام غر" ـ
  
  ". خورهی بگم که چشمم آب نمنمی کنم اما ایباشه روش حساب م" ـ
  
  .دی خندالی خیب

  
 نیاگه دوست داشته باش. سرجاشه که گفتم هنوز ای اون کافه تریبرنامه " ـ

 دم اسرار کارمو براتون رو یالبته قول نم. نی کنی شم باهام همکاریخوشحال م
  ".کنم

  
 سکوت ناجور هی تو کالمش باعث شد تو جمع تیمی گفت اما صمی به شوخنویا

  .حکمفرما شه و من ناخواسته خودمو جمع و جورکنم
  
  ". شغل خوب باشههی خودش دنبال یافسانه بهتره تورشته " ـ
  
 یتو نگاش وقت.  گفت و ازجاش بلند شد و تورو به من دادی جدیلی فربد خنویا

  . بودی فقط دلخورمیباهم چشم تو چشم شد
  
  . دوستانه جواب دادیلی خمانیپ

  
منم . رهی بگمی خود افسانه خانوم تصممی بذاردی مورد باهی نی تو اکنمیاما فکر م" ـ

  ". بودی گفتم قصدم شوخیزیاگه چ
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  " بود؟ی شوخهی کمکتونم شنهادی پیعنی" ـ
  

  . شدرهی کمرنگ شد وبا جسارت توچشماش خمانی پلبخند
  
 به نظر افسانه خانوم داره، ی بستگزی گفتم منتها همه چی کامال جدنوینه ا" ـ
  ". بدهای براش خوبه ی تونن بگن چی نمگرونید
  
  .ومدی طعنه رو به فربد زد و اونم کوتاه ننیا

  
  ". خوانی و صالحش رو مری ها خبهی از غرشتریمسلما خونوادش ب" ـ
  
  . باال انداختیی ابرومانیپ

  
  ". ندارهیری گمی به تصمازی افسانه خانوم نداستی که پنطوریپس ا" ـ
  
 داشته ی لفظیری که اون دوتا بابت من درگنمی بشالی خی بنطوری تونستم اینم

  .باشن
  
  ". کنمیحساب م شهیمن رو کمک خونوادم هم" ـ
  

  . هم مداخله کردیماز
  
 خودش ی فقط ازنظرما اگه افسانه تو رشته می رو بهش نداریزی چلیماقصد تحم" ـ

  ".نیدنبال کار باشه موفق تره هم
  

  : کنه، گفتری بحث رو ختم به خنکهی عمو هم واسه ازن
  
 ی حسابیوجب می ننیفعال که ا.  بابا حاال کو تا افسانه بخواد بره دنبال کاریا" ـ

  ".سرشو گرم کرده
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 یانی پایعشق ب. شدمرهی انداختم و با لبخند به تو خنیی حرف زن عمو سرموپانی ابا

 زود یلی بود که که خی داشت به حدانیکه از حضورت تو سلول به سلول تنم جر
 ی زد و وادارم می ها و غم و غصه ها رو تو ذهنم پس میتنش ها ، بحث ها، دلخور

  . و فقط به تو فکر کنمنمیرو ببکرد فقط تو
  

 جمعمون رو کی کوچی عذرخواههی با مانی ها که به جمعمون اضافه شدن، پبچه
 زدن و ی ازش حرف مطنتیفرناز و افسون با ش.  گردهیترک کرد و گفت که بر م

 ی می عصبانشتری اونا لحظه به لحظه بیواشکی و زی ری خنده هاریفربد تحت تاث
  .شد

  
و دوتا ماگ .  خوش عطر برگشتیدنی نوشینی سهی با مانی بعد پهقی دقستی بهی

  . رو به طرف دخترها گرفتیفانتز
  
  ". جوانی خدمت خانوم هاژه،یهات چاکلت و" ـ
  

  . ها با خنده ماگ هارو برداشتنبچه
  
  ". آقا فربدی برایکی داغ مکزی کاکائونمیا" ـ
  

  . زدی لبخند دوستانه انمای رو که بهش تعارف شد با اکراه برداشت و پیفنجون
  
  ". رو درست کردمنی خودمم همی براادی ی مطمئنم از طعم تندش خوشت م"ـ
  
  . و مامان و زن عمو گرفتی رو به سمت مازینیس
  
  ".یزی ونی سه تا فنجون اسپرسونمیا" ـ
  

 فنجون بزرگ رو هم به طرف من هی تی تر بود و درنهاکی اونا کوچی هافنجون
  .گرفت
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  ". معطر شما که قولش رو داده بودمینویپوچ کانمیا" -
  
 وونی صحبتمون رو اقهی اون ده دقی خاطره دنی کششی و پتشیمی احساس صمنیا

 هی نگاه بقیمخصوصا وقت.  کردی معذبم میی جوراهی ازش خبر داشت یکه فقط ماز
  . شدی منیروم سنگ

  
فربد تو . د دای می که بهش تعارف شده بود نظریزی بعد مزه مزه کردن چیهرک

 مشتاقانه مانی پی وقتی نگفت حتیزی اما چدی فنجونش چشاتی از محتویسکوت کم
  . واکنش نشون نداددی طعم و مزه اش پرسیدرباره 

  
 هم از قهوه بدشون نای ها ظاهرا هات چاکلتشون رو دوست داشتن و مامان ابچه

 برام نا نکهیبا اطعمش . دمی ازش چشیبا اکراه فنجونمو برداشتم و کم.  بودومدهین
  .ومدی بدم ندنشیآشنا بود اما از چش

  
  "چطوره؟" -
  

  . به فنجونم دوختم و سرتکان دادمنگاهمو
  
  " درسته؟نیختی معطر ری هی کنم توش ادویاحساس م. ادی یازمزه اش خوشم م" ـ
  
  ".لی وانی و کمی هندن،جوزیدارچ" ـ
  
  ".خوش طعمه" ـ
  
 ها خوشحال بود با فی تعرنی که از ای حال کردن و اون دردیی هم حرفمو تاهیبق
  : گفتجانیه
  
 رفتم تهران یی دفعه که واسه عمل دانی همنویا.  براتون دارمزی سوپراهی یراست" -
  ". کردمدای مون پیمی قدی آلبوم هاونیم
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 و به طرف دی کشرونی رو بدی و سفاهی عکس سهی و بشی جی دست برد تووهمزمان

  . گرفتیماز
  
  "ن؟ی شناسیم نینی بب"-
  

لبخند کم کم رو لباش .  شدرهی به چشم زد و عکس رو گرفت و بهش خنکشوی عیماز
  .سبز شد

  
  . باشه اون موقع هفده ساله بودمدی وهشت بای وهفت، سیسال س" ـ
  

 با ی از مازیریتصو.  انداختمی عمو عکس رو گرفت و همزمان من هم بهش نگاهزن
  .د و بدون حجاب بورهی کت و دامن تهی

  
  . و افسون هم بهمون اضافه شدنفرناز

  
  ".ی چقدر خوشگل بودی مازیوا" ـ
  

  .دی خندیماز
  
  "!بودم؟" ـ
  

  . و بغلش کردزی فنجونشو گذاشت رو مفربد
  
  ".یهنوزم هست" ـ
  

  : مقدمه گفتی بیلی خفرناز
  
  " افسانه ست مگه نه مامان؟هیشب" ـ
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  ".هشهیافسانه شب" ـ
  
  .رد کدیی هم با لبخند تامانیپ

  
  ". افسانه خانوم افتادمادی دمی بار دنیاتفاقا منم اول" ـ
  
 واسه عوض یماز.  لحظه سکوت تو جمع حاکم شد و فربد چپ چپ نگاش کردهی

  .شدن جو عکس رو ازمون گرفت
  
  ". زدندی حجاب دی عالم و آدم مارو بیآخر عمر.  بابا آبرومون رفتنیبد" -
  

  .دی خندزی رافسون
  
  ". لرزه هایبابا بزرگ تنش تو قبر م ینجورینگو ا" ـ
  

  : گفتی به شوخفرناز
  
  ". جونی مازی بزنم به تخته اصال تکون نخوردیول" -
  

  . به ظاهر اخم کردی و مازدنی خندهمه
  
  ". پاره هاشی آتنیخودتونو مسخره کن" ـ
  

 عذابم ی هی گم وجودش ماینم. دمی نفس راحت کشهی من مانی روز بعد رفتن پاون
 شد ازش ی داد باعث می که نشون می منظوری بتیمیاما حرفاش و اون صمبود نه 

چون هرلحظه منتظر بودم چند جفت چشم کنجکاو رو به خودمون . رمیفاصله بگ
  .نمی ببرهیخ
  

زن عمو و مامان تو .  زدی رو کاناپه چرت می و مازدنی دی مالی ها داشتن سربچه
تورو که خواب .  کننی صحبت میزی چه چیآشپزخونه بودن و معلوم نبود درباره 
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 و دمی تراس دی روی اهی در اتاقم سایجلو.  بغل کردم و از پله ها باال رفتمیبود
  .دمی کشی بلندنی هاری اختیب

  
  ".نترس منم" ـ
  

  . گفت و بالفاصله وارد خونه شد و به طرفم اومدنوی بود که افربد
  
  "حالت خوبه؟" ـ
  
  "؟ی کردی مکاری وقت شب رو تراس چنیا" ـ
  
  ". کردمیداشتم فکرم" ـ
  
  "؟یبه چ" ـ
  

  .می باز کرد و هردو وارد اتاق شددروبرام
  
 ی اومد، به آرزوهاای که بابا فوت کرد وفرناز به دنیبه گذشته ها، به اون سال" ـ

  ".بابا
  

  . تخت بذارمتی رو کنار زد تا من بتونم روتییموی لیپتو
  
 بغلم ی وقتادمهیسالم بود که فوت کرد اما چهار.  ندارمیادی زیاز عمو خاطره " ـ
  ".  کردی می باهام بازی رو سرشونه هاش و کلذاشتی کرد منو میم
  

  . زدی به تو بود اما لبخند محونگاش
  
  ".عاشق دختر بچه ها بود" ـ
  

  . چشمام زل زدی نی بلند کرد و تونسرشو
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  ". هاتو دوست داشتطنتی و شیگوشیباز" ـ
  

  . پتو بردمریو دستاتو آروم ز تخت زانو زدم کنار
  
 و زن و بچه یعاشق زندگ.  مثل اون بودیکی دی خواست جمشی دلم مشهیهم" ـ

 کم به نظر یلی باهم بودن خنی اگه فرصت ای موند حتی شد و با هامون میاش م
  ".دی رسیم
  
 نداشتن یبعض.  بودمی از نبودش راضشتری بیطیمن به بودن بابام تحت هرشرا" ـ

  ".درد داره یلیها خ
  
 خوب یلی فرناز خی عموروهم برای مگه نه؟ جایاما تو باهاش کنار اومد" ـ

  ".یپرکرد
  

  .دی فوت کرد و نگاهشو ازم دزدنفسشو
  
من هرچقدرم که بتونم و بخوام .  موندی خودم خالی برازای چیلی خیاما جا" ـ

  ". شمیبازواسه فرناز بابا نم
  
  ".یریگ سختیادیبه نظرم در مورد خودت ز" ـ
  
 نی که موهاتو پوشونده، ای روسرنی؟همیستی نری درمورد خودت سختگ؟یتوچ" ـ

 نی تو اکنمی کامال حس مستمیافسانه من احمق ن... فاصله گرفتن ها، رفتار سردت
  " گفته؟یزی بهت چیکس. ی رو به اون رو شدنیدوروز از ا

  
  . و از جام بلند شدمدمی بار من نگاهمو دزدنیا

  
  ".ستی نمیزیمن چ. ی دی به خرج متیاس حسیدار" ـ
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  . آوردنیی پاصداشو
  
  "؟یستی نیشگی همیپس چرا افسانه " -
  

  . کنمی بار جواب دادن شونه خالری از زی جورهی کردم یسع
  
  ".نی حوصله ام همی خسته و بیفقط کم" ـ
  

  . هاش فرو برد و سرتکان دادبی تو جدستاشو
  
  ".امی بنجای کنم کمتر ای میگو سع کنه بهم بیاگه حضور من معذبت م" -
  

  . بسته بوددنموی سوخت و بغض راه نفس کشی داشت مچشمام
  
  ".ریشب به خ" -
  
 یداشتم درواقع فرار م.  کنمرونشی اونو از اتاقش بی اانهی خواستم به طرز ناشیم

  . بوددنشی که منتظر شنی حرفاش و جواب صادقانه اقتیکردم از حق
  
 کرد و بعد آروم لیه هزار هزار حرف نگفته رو بهم تحم کی اهی مکث چندثانهی

روتختم .  نتونستم خودمو کنترل کنمگهید.  رفترونی انداخت و از اتاق بنییسرشو پا
  .افتادم و هق هقمو تو حجم محدود بالشم خفه کردم

  

  6 فصل
  

 که تو یگاه.  کردی باحرفاش برام تنگ و تنگ تر می که مازییای شدم تودنریاس
 خواد یم.  سنجهی متموی کنم داره ظرفی شم، حس می مرهی خطونشی شیچشما

 شد که اومده ی می هفته اهیزن عمو . امی و کوتاه نارمی تونم دووم بی چقدر منهیبب
 بابابزرگ هم یخونه .  رفتهنای اامان مشیفرنازم پ.  ما، آخه با فرناز قهر کردهشیپ
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 کرده که شبارو دای پنویش مجوز ا از سکنه شده و فربد انگار با حضورمادریخال
  . بمونهنجایا

  
 ی تعارف جلوی بگهیحاال د.  شدهشترمی و توجهش به تو نه تنها کم نشده که بمحبت

 بهتره بگم ای ده ی مشنهادی از تو نظر و پی و نگهدارتی تربیهمه درمورد نحوه 
  . مهربون تر از مادری هیشده دا.  کنهی ملی هاشو تحمهیتوص

  
  . دهی ممی خورم و زن عمو دلداری خنده و من حرص میواکنش هاش م به یماز

  
 ی حال و هوای دهکده ساحلرماهی و بااومدن تی وارد ماه ششم تولدت شدتو

 الهاشونی و تو ودنی از راه رسیادی زنیمسافر.  شلوغهیلی داره و خیتابستون
  .ستنجای انی ساکنزبانی ساحل می بعد از ظهر هاگهیحاال د. مستقر شدن

  
 اون روزت انگار شب ی نکنی آب تنی و تو تا کمای کنار درمی ری می و تو هم گاهمن
 نی اگهی می و فربد به شوخی دی زود واکنش نشون میلی آب خیبه صدا.  شهینم

  . مامانش رفتهیاخالقش به پسرعمو
  

از .  اتاقم کشوندی نگاهمو به سمت پنجره ی و تعارف مازی سالم و احوالپرسیصدا
 رفتن و نیراستش ا.  شه برگشتهی می چندروزمانی بودم که پدهیون زن عمو شنزب

. رهی جا آروم بگهی تونست دلش یانگار اونم نم. برگشتن هاش برام قابل درک نبود
 ترک کنم و دنبال نجاروی اخواستیم من که هم دلم ی روزانی ایمثل حال و هوا

  . نبودیش برام کار آسون و آرامشالی ونی برم و هم دل کندن از امیزندگ
  

 که همراش بود، ی مسن و دختر خانوم جوونی آقاهی در با ی داشت جلویماز
 داخل انی بعد فربد هم بهشون ملحق شد و تعارف کرد بقهیچند دق.  کردیصحبت م

  . آشنا بودیادیدختره برام ز. و اونام وارد شدن
  

مدتها بود من ازش  گهی برخورد برس کوچولوت به لپ تاپ فربد که دیباصدا
 جادی که ایی و از صدایروتخت نشسته بود.  کردم، به طرفش برگشتمیاستفاده م

  .ی غرق لذت بودی کردیم
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  " عروسک جون؟ی کنی مکاری چیدار" ـ
  

 که صورت گرد و نتیی فک پای زده شی و دوتا دندون نیدی واکنشم خنددنیباد
 بلندت کردم و از زی خهی با . کرد، دوباره بهم چشمک زدنی رو با نمک مدتیسف
  . گرفتمی دوتا بوس حسابزونتی آویلپا
  

 کرد لباس عوض کردم و ی که رهام نمی گذاشتمت روتخت و با حس کنجکاودوباره
 مبل دونفره نشسته بودن هیاون آقا و دختر همراهش رو . می رفتنییباهم از پله ها پا

  . لبخند زددنمی بود و به محض د کنار اون دختر و درست رو به پله ها نشستهیو ماز
  
  "؟یحمومش کرد" ـ
  
  ".می کردی می با هم بازمیآره داشت" ـ
  
 یماز.  کردمی شدنم همه از جاشون بلند شدن و من شروع به احوالپرسکی نزدبا

  :گفت
  
  ". نوه ام افسانه"ـ
  
  . کردی بعد رو به من اون دوتارو معرفو
  
  ". و دخترشون ستاره جونیزدی ایآقا" ـ
  

  .دمی که به گوشم خورد شگفت زده پرسیزدی ستاره ااسم
  
  "ن؟یستی بانوان ملوان نمی تکنیشما باز" -
  

  . سرتکان دادستاره
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  "ن؟ی شناسیمنو م" ـ
  

  . به لب کنارشون نشستملبخند
  
  ".نی مصدوم شددمیشن.  کنمی دنبال متی ساقی رو از طرمیاخبار ت" ـ
  

  . به جاش جواب دادیزدی ایآقا
  
 که با می خوشحال شدیمزاحم آقا. میینجای موضوع انی اتفاقا به خاطر همبله" ـ

  ". برسهمشی تی هانیستاره جون کار کنن که زودتر به تمر
  

  : گفتی با فروتنفربد
  
  ". کنمی نمغی درادی از دستم بربی کنم هرکاریخواهش م" ـ
  
و به  به وول خوردن و دستاتی فربد توجات شروع کردی صدادنی به محض شنتو

 و از اوردی طاقت ند،ی رو دنتیری شی تالش و تکاپونیاونم که ا. یطرفش دراز کرد
  .جاش بلند شد و تورو ازم گرفت

  
 گلِ قشنگمون رو حموم یمامان. ی دی می خوبی خانوم؟ به به چه بوکایجونم چ" ـ

  کرده؟
  
و  کرد ی اونطور پدرانه بغلت می مخصوصا وقت،ی بم فربدی دونستم عاشق صدایم

  .دی کشینازتو م
  

  : با لبخند گفتستاره
  
  "دختر شماست؟. هی خوشگلیکوچولو" ـ
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 وارد شد و من به محض ی چاینی سهی زن عمو با نی و درهمون حدی از فربد پرسنویا
  . رو ازش گرفتمینی بلند شدم و سدنشید
  
  "...کایراستش چ" ـ
  
  : گفتمعی سریلی تو جواب دادن مردد شده که خیی جوراهی فربد دمید
  
  ". دختر منهکایچ" ـ
  
. نمی زن عمو و ستاره و پدرش تو جواب دادن معذب ببی خواستم اونو جلوینم

 کی که باهاشون سالم و علیی هاهی و همسانجای اطیوگرنه بارها شده بود تو مح
 موضوع باهاش بحث نی دخترشه و من هربار چقدر بابت اکای گفته بود چمیداشت

  . بوددهی فای بشهی که همییبحث ها. کرده بودم
  

  .دی پرسستاره
  
  ".نی خوشحالیپس شما خواهر آقا" ـ
  

  . عمو به جام جواب دادزن
  
  ".دخترعموشه" ـ
  

 با فربد شی اختصاصناتی داد و بحث به تمرتی اون دختر رضاگهی حرف دنی اوبا
 ی بادومیچشما.  و خوشگلش دوخته بودمفی به صورت ظرقموینگاه عم.  شددهیکش

 ی برجسته ای و لبافی ظرینیب.  بودنی خوش رنگی داشت که قهوه ایتودرش
 بود اما دهی ورزنش ها نبود البته بدستی فوتبالهی اصال شبیی جوراهی. داشت

 شد گفت ی بود که مییدر مجموع از اون دخترها. ظرافتشم حفظ کرده بود
  .دلچسبه
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 به مینیب. م بلند بود بودم و مژه هام فرخورده و ابروهای اما چشم ابرو مشکمن
 ستاره نبود ی لبای شد و لبام به برجستگی مدهی دی که داشتم قلمیخاطر اون عمل

 بلند تر بود وهنوز به وزن سابقم یقدم از اون کم.  شد گفت خوش فرمهی میول
  . دادمی پر نشون میبرنگشته بودم و کم

  
  . داشتی ظاهری فکر کنم اون نسبت به من برتردرکل

  
  : گفتی پدرش که رفتن، ماز وستاره

  
  "؟ی دختره کارکننی با ای خوای می راستیحاال راست" ـ
  
  .دمی خندیالی خی با بنی گه برا همی واسه حرص دادن من مناروی دونستم ایم
  
  ". برهی هم ثواب می تازه کلی داره مازیبیچه ع" ـ
  

  .د زد رفت، لبخنی با تو ور منکهی انی و فربد حدی عمو پا به پام خندزن
  

  : به زن عمو گفتمرو
  
  " بود نه؟ی دختر خوشگلشییخدا" ـ
  
  ". باشهستی خورد فوتبالیآره اصال بهش نم" ـ
  
  ". کنهی می گن خوب بازیم" ـ
  
  . باال انداختمیی ابروطنتی فربد و گفت و من با شنویا

  
  ". خوندم خانومِ گل شدهتیتو سا" ـ
  

  . برام پشت چشم نازک کردیماز
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  ". هاستی بد نیم بخون درستکمی" ـ
  

 بود شروع کرده بودم به خوندن واسه آزمون وکالت که ثبت نامش اول یدوماه
 هی رو یحقوق مدن.  نگرفته بودمشی جدادیراستش ز. مهر و امتحانش اول آذر بود

 رو هم چهارصد ماده شو خونده ی دادرسنیی پونصد و پنجاه و آیدور تا ماده 
 شروع راتشوی هم بخش تعزور اول بود و حقوق جزا رحقوق تجارتم هنوز دو. بودم

 دور خونده هی و اصول رو هم که فقط یفری کیحاال بماند دادرس. نکرده بودم
  . بوددواری شد به قبول شدنم امی نداشتم وگرنه متی جدیبه قول ماز. بودم

  
 ی می کنه دارم تنبلالی خذاشتمی گفتم و می نمیزی هاش چیری سختگنی ادربرابر

 درس ی که چهار سال از حال و هوایکس.  نداشتمی ازهی انگگهی دقتشینم اما حقک
 تشی به موفقدی افتضاح بخواد دوباره شروع کنه امی هی روحنیدور بمونه و بعد باا

 کرد هی که با کمک فرناز کتابامو تهیروز اما فربد از همون هیالی خوش خیی جوراهی
 به خاطر اون که دی ومن شاامی یر مو به دستم رسوند مطمئن بود از پسش ب

  . داشتمی کرده بود دست از تالش کردن بر نمرمی نمک گیی جوراهیمحبتاش 
  
  " چند سالشه؟ی نگفتیراست" ـ
  
 باال انداخت و یاون شونه ا.  به خودم اومدمدی که زن عمو از فربد پرسی سوالبا

 ی دلم آروم مدمی دیشباهتت روکه به خودم م. دی مجعد و روشنت رو بوسیموها
 رو که ی کردم افکاریسع. ذاشتی متی خوش رنگ بلوطیگرفت البته اگه اون موها

  . شد پس بزنمی میبه گذشته منته
  
  ". دونمیمن چه م" ـ
  
  . فربد گفت و من به جاش جواب دادمنویا

  
  ". دوسالشه فکر کنمیکی و ستیب" ـ
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ش کردم و اونو به خودم با خنده بغل.  و رفت تو فکردی نپرسیزی چگهی عمو دزن
  .فشردم

  
  "؟ی باال بزننی واسه شازده آستی خوای تو فکر؟ می جون رفتدهی شده فریچ" ـ
  

  . زدی عمو لبخند نامطمئنزن
  
  ". شه دل من خوش باشهی گرم نمی آقا که آبنیاز ا. دمی پرسینجورینه بابا هم" ـ
  

  . اخم کردفربد
  
  ". مادر منی شما بگیشه بعدش هرچ فرناز روشن فیصد دفعه گفتم بذار تکل" ـ
  

 رو که خودم ازش یزی خواستم چیانگار م.  دوختمی از اون گرفتم و به مازنگاهمو
 واسه فربد عوض یزی جون، چی مازیدید« مطمئن بودم بهش ثابت کنم و بگم 

 نی اکای به چادشی زی فقط عالقه دیشا. نینشده اون هنوزم فقط پسرعمومه هم
  » قرار داده ریرو تحت تاث دوستانه یرابطه 

  
  ".گهیپس مبارکه د" ـ
  

  . عمو رو ترش کردزن
  
 تی من به ازدواج فرناز با اون پسره رضای کنی مبارکه افسانه جون؟ فکر میچ" ـ
  " دم؟یم
  

  . افتادی محو مازی دوتا ابرونی بیفی ظراخم
  
 رو دنده فتهی اونم بگهی دی دوفردایخوایم. دهی فری کنی می لجبازی با کیدار" ـ
  " ...ی کارهی لج و سرخود ی
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  .دی حرفش پرونی معی سرفربد
  
  ". کنهی مخودیب" -
  

 نیی سرشو پای و اون باناراحتادی چشم و ابرو ازش خواستم کوتاه بی بااشاره
  . زن عمو حلقه زدیاشک تو چشما. انداخت

  
  ". حق آدمو بذاره کف دستشینطوریبا هزار خون دل بچه بزرگ کن اونوقت ا" ـ
  

  . کنمی دارانهی کردم میسع
  
 به دیبه نظرم با.  حرفشو بزنهادی بارم شده پسره بهی واسه نیذاریچرا نم" ـ

 تونست دیشا.  شانس داده شهنی بار اهی رهی گی که سر راهش قرار میهرخواستگار
  ".شمارو قانع کنه

  
  "...ی با اون پا؟یچطور" ـ
  

 هاش قرار هی گرری تو که تحت تاث. اش بلند شدهی گری حرفشو خورد و صدایباق
  .ی فربد پنهون کردی نهی سونی قرار سرتو می و بدهی ترسیگرفته بود

  
 جگرگوشه یدوست داره زندگ.  خوادی هارو منی واسه بچه اش بهتریهرمادر" ـ

اون دختر .  کنهی نمنودرکیاما فرناز ا.  نقص باشهی کامل و بیاش از هر لحاظ
 تو ی خواد به کسی و فربد رو داشته اما حاال م منتی حماشهی و همهیحساس
 فقط واسه دختر کهمن .  لنگهی کنه که خودش موقع راه رفتن مهی تکشیزندگ

 که از سر ی عاشقی دونم حال و هوایم. واسه اونم نگرانم. ستمیخودم ناراحت ن
 اتفاق نی شون بابت ای خوام زندگینم.  شهی موضوع سرخورده منیفرناز بپره از ا

  ".ز هم بپاشها
  

  : گفتی جدیلی دستاشو تو هم قالب کرد و خیماز
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.  که پا جلوگذاشتهدهی جوانب رو سنجیمن مطمئنم همه . هی پسر عاقلنیام" ـ
 ی برتری سرهی نیالبد ام. رهی بگدی نقص رو تو اون پسر ندنی که استیفرنازم بچه ن

 یش موقع راه رفتن م پای کمنکهیا.  دادهحی داشته که فرناز اونوترجییایو مزا
  ". و نقصبیلنگه که نشد ع

  
  . کرد، زمزمه کردمی مینی که رو قلبم سنگی دردبا
  
 در نیمع.  من بندازی نگاه به زندگهی.  دلش لنگ نزنه زن عموی پانهیمهم ا" ـ

 یدی اماددی رسی هم برازنده و خوب به نظرمیلیخ.  نداشتیبی نقص و عچیظاهر ه
. نی کنه نگاه نکنی می خنده و شادی که باهاتون مینیه ا کرد؟ بکاری چمیبا زندگ
 از اون کمی دی تا شارمی بگیفراموش کاش ی کنم که ای هزار بار آرزو میمن روز

 آدما به یباور کن خوشبخت. ببرمادی شدم رو از نی با معی که تو زندگیشکنجه ا
  ". ندارهی بستگی ظاهریزای چنیا

  
  "! بذارن؟شی اجازه بدم پا پی گی میعنی" ـ
  

  . رو صورتش رو پاک کردمی بردم و اشکاشی پدست
  
 شما هم دی حرفاشو بزنه شاادیبذار ب. نجای ادیاصال دعوتشون کن.  آره قربونت برم"ـ

  ".نظرتون عوض شد
  
  ". ترسم افسانهیم" ـ
  

  . گرفتم و نرم فشردمدستاشو
  
  ".ذارهی اون بنده هاشو تنها نمنیبه خداتوکل کن" ـ
  

 ی چندان مخالفتونی منیفربدم که ا.  بالخره زن عمو قبول کردی و مازنبااصرارم
قرار شد مامان و افسون . الی وانی و خونوادش آخر هفته بنینداشت اجازه داد ام

  . شهیکی ی کنونشون با خواستگاری و مراسم آشتارنیهم فرناز رو ب
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.  آورده بودم به دستشتری جنب و جوش بی الزم رو برای زهی از مدتها انگبعد

 ی و زن عمو به کارهام میماز.  کردم و برق انداختمزی رو تمالی ونییخودم باال تا پا
  . زدمی گرفتم و غر می مرادی وزمان انی از زمرزنای و من مث پدنیخند

  
 حرفام تورو ری شد فربد واسه در امان موندن از تی هام که شروع میری گبهونه

 انهی جوزهی سرد و ستمانیرابطه اش هنوز با پ.  رفتی مرونی بالی داشت و از ویبرم
مخصوصا .  شهکی شد احساس خوب با توبودن رو باهاش شری حاضر میبود اماگاه

 چطور سرگرمت کنه و تورو ود که داشت بلد بی اون با تجربه ادی دی میوقت
 و بهش به چشم دمی دی مااتاقمی آشپزخونه ی از پشت پنجره ی گاهنویا. بخندونه

 مانیراستش از نظر من پ.  اون دوتا رو بهتر کنهی کردم که رابطه ی نگاه میرصتف
  . هم واسه فربد باشهی تونست دوست خوبی بود و میآدم خوب

  
 به ی افسون فقط چندروزیطفل.  شنبه صبح مامان و افسون و فرناز اومدنپنج

خوندن  و مشغول درس ی رفت تو اتاق مازدنیکنکورش مونده بود و به محض رس
.  کردمششی هم آرای و مختصردمیمنم افتادم به جون فرنازو موهاشو اتو کش. شد

.  پوشوندشی کرم شکالتی تنش کرد و موهاشو با روسری کت و وشلوار نخودهی
 ری و زدمی و سرشو بوسرمیاونقدر خوشگل شده بود که نتونستم جلو خودمو بگ

  .گوشش زمزمه کردم
  
  ".م دلزی عزی ماه شدکهی تهی" ـ
  

  : بغلم کرد و با بغض گفتخواهرانه
  
 تو ونی امروزمو مدی کردم افسانه؟ خوشحالیکارمی چدیمن اگه تورو نداشتم با" ـ
  ".ام
  
 دماغ هی من تو مراسمت با ی خوایتو که نم. رهی گی ام مهی نگو گرینجوریا" ـ

  " حاضر باشم؟ی وزغی و چشمایدلقک
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  . به خودش فشردشتری بمنو
  
  ". خوامت خانوم خانومای مهمه جوره" ـ
  

  . در زد و وارد شدمامان
  
  ". آقا داماد اومدن های خونواده ن؟یآماده نشد" ـ
  

  . و مامان غر زدمیدی دونیی ها از پله ها پادهی حرف مامان مثل خواستگار ندنیباا
  
  ". هل شدننقدری انای که ادهیحاال خوبه دختره نترش" ـ
  
 میرفت.  رفت برامون پشت چشم نازک کردیدر م که به سمت ی و مازمیدی خندزیر

  .می ما هم به جمع ملحق شدنیتو آشپزخونه و با ورود ام
  

 یفرناز م.  و خوش برخوردافهیخوش ق.  بودی برادر جوون برازنده ای جاواقعا
.  بردهی المللنی بی زهی دانشگاهشونه و چندتا از مقاله هاش جایگفت جزء نخبه ها

 اما حد و طونهی شکمیمثل فرناز .  دارهی مذهبی خونواده هی ارشده و یدانشجو
 تونست از پس خرج و ی اما مود نبی عالشیوضع مال.  شناسهیحدودش رو خوب م

 یبا شغل. زی تر و تمنی ماشهی داشت و کی آپارتمان کوچهی. ادی بربشیمخارج زندگ
 ید اونو رو موقع راه رفتن مجبور بوی که کمیی پاتی دار و در نهاندهیخوب و آ

  . نبودبی عی نبود، در برابر اون همه حسن و خوبرادی بکشه اما نقص نبود، انیزم
  

 هاش همراه اون ومادرش تو مراسم شرکت یی فوت کرده بود و دوتا از دانی امپدر
 ی زد با دقت به حرفای که تو چشماش موج می پدرانه ایفربد با نگران. کرده بودن

ر انگار خوب بلد بود خودشو چطور تو دل فربد جا کنه  داد و اون پسی گوش منیام
 هی.  نرفتنی داد اما کامال از بی جاشو به لبخند محو و کمرنگیکه کم کم اون نگران

 ی لبخند رو رو لبانکهی شه مگه ای راحت نمالشی تموم و کمال خچوقتیپدر ه
  .نهی ببشهیدخترش هم
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زن .  اش خوب بودجهی نتیی جوراهی داشت و یی آشنای جنبه شتری اون شب بدارید
 رو سپرده بود به فربد زیهمه چ.  کرد و مخالف نبودی مثل قبل اعتراض نمگهیعمو د

  .نهی سنگیادی فربد زی رو شونه هاتی مسئولنی کردم بار ایو من احساس م
  

 خوب بود ی و خونوادش اونقدرنی فربد از امی و بررسقی تحقی جهی نتخوشبختانه
راستش من و مامان و افسون تو . رهم زدن قرار بله برون رو گذاشتن چشم بهیکه تو 

 براش نمونه مجبور شد ی حرفنکهی آخه زن عمو واسه امیبله برونش شرکت نکرد
.  کنهینی که عقب نشدی صالح دشهیمامان هم مثل هم.  رو دعوت کنهالیبابا و شم
 تو خواستی دلم منکهی نداشتم با ای مخالفتمشی خودمم چندان با تصمنباریراستش ا

  .مراسمش باشم
  

 ی غهی صهی نی امیی تو مراسم، دادمی و بعد هم فرناز شنی که از زبان مازاونطور
 مربوط به ی راحت دنبال کارهاالی دوتا خونده که با خنی انی بتیمحرم

 از داماد ی هم کلدای و آالیشم.  نکردهیزن عمو هم مخالفت. ازدواجشون برن
 گفتن ی که منجوری اا خودشون امی راست و دروغ حرفاشون پا کردن حاالفیتعر

 کنن و من به نظرم ی رو خواستگاری آرمان دختری برای زودنیقرار بود به هم
  . شرکت باشهسی همون دختر رئدی شادیرس

  
 کردم ی شروع شده بود و من احساس میزدی فربد و ستاره ای منظم هفتگناتیتمر

 غر غر ری تحت تاثتیمی صمنیوا.  شهی مشتری بشتروی بنشونی بتیمیروز به روز صم
.  به خودش گرفته بودتی حساسی من جنبه ی گرفتنش به کوتاهرادی و ای مازیها

 درو باز نکنم و باهاش کردمیم ی بود من سعالی که هربار ستاره پشت در ویطور
 یآدم حسود.  کردم اما دست خودم نبودیداشتم مثل احمقا رفتار م. روبرو نشم

 جا خوش ضمی احساسات ضد و نقنی روزا حسادت بنی کردم اینبودم اما حس م
 ی پسرعموهی تشی نهاتی که نهایمن به فربد.  کردی می منو عصباننیکرده و ا

  . نداشتمی اگهی همراه بود حس دشهی دوست خوب و همهی و تیمهربون و با مسئول
  

 شهرک همراه بود و من یه  سبک تو محوطدنی دوهی فربد با نی روز عصر تمراون
 دونم چرا نتونستم ینم.  گذشتندی خونه می که با هم از جلودمی دی اونارو میگاه

  . خلوت پشت خونه پناه بردماطیتورو برداشتم و به ح. ارمیطاقت ب
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 از ی خبردی وزی مای هم از سمت دری شد هوا خنک تر بود و اگه بادی که مغروب

 که پشت خونه و رو به نیی پای تراس طبقه ای خونه ی جلواطی شد تو حیپشه نبود م
  . من و تو بودی تابستونی عصرهای برنامه نی بود نشست و اایدر
  

 تو باغچه آب دادن و ی شروع کردم با آبپاش به گالالی فرار از فکر و خواسه
 شعر ،ی مشغول بودرتی نشسته و با دندون گرتیی کری تو که توی برانیدرهمون ح

 وونی هرکدوم از حی صدایمخصوصا وقت. ی بودی حسنیعاشق قصه .  خوندمیم
  .یدیخند ی و با نشاط مزی آوردم، تی تن مخصوص در مهیهارو با 

  
. دمی کشرونی بهار بشهی همی گل های هرز رو از البالی شدم تو باغچه و علف هاخم

  . کرد و دوستش داشتمی ذهنمو آروم میباغبون
  
 یی چاوانی بود که با دوتا لیماز.  به عقب برگشتم،یی باز شدن درکشوی صدابا

  .اومده بود رو تراس
  
  ". چسبهی هوا منیگفتم توا" ـ
  

  . و دستکش هامو در آوردمستادمی ادی وزی مای که از سمت دری خنکمی به نسرو
  
  ".دستتون درد نکنه. یلیآره خ" ـ
  
 اونجا شبید نی امی گفت خونواده ی زنگ زده بود، مدهی فرشی پقهیچنددق" ـ

  ".بودن
  
  "خب؟" ـ
  
  . به دستم دادوانمویل

  
  ".رنی جا بگهی رو ی خوان عقد و عروسی منکهیمثل ا" ـ
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  " کنن؟یدارن عجله نم" ـ
  
 ی نکرده اتفاقیی ترسه خدای عمل داره و مهی ی زودنی به همنیظاهرا مادر ام" ـ

  ".نهی پسرشو ببی و نتونه عروسفتهیبراش ب
  
  " بهمون نگفت؟یزی چرا فربد چیراست.  شهی نمشی که طورانشاهللا. خدا نکنه" ـ
  

  . خوردشیی از چایکم
  
 گهید.  هابهی غرنی شده عگهیم. هی ازش شاکی بدجوردهی دونم واهللا، فریچه م" ـ

  ".مینی بی اشم تو خونه نمهی سایحت
  

  . چشم دوختمای تو هم قالب کردم و به دردستامو
  
  ".مشغوله با اون دختره ی بگی خواستیم" ـ
  
 شکر ی باز جادی رسی می اجهی نتهی گه حاال اگه با اون به یم.  دونهیخودشم م" ـ

  "...داشت اما
  
 بر وفق زی رن همه چی مشی دارن پنجورکهیا.  رسهی می بگی خواستیبهش م" ـ

  ".مراده
  

 ی صدادنی رو صورتم حس کردم اما با شنی اهی چند ثانهی رو ی نگاه مازینیسنگ
  .ز جاش بلند شدزنگ در، ا

  
  ".هی کنمی رم ببیم" ـ
  
  . طرف تو برگشتم و بغلت کردمبه
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  "دختر خوشگل من چطوره؟" ـ
  
  ". بهترهیلی باشه حالش از مامانش خیهرچ" ـ
  
 که خلوت دونفره مون رو ناغافل شکسته بود، جا خوردم و ی مردونه ای صدااز

  . به طرفش برگشتمعیسر
  
  "!ن؟ییشما" ـ
  
  . کردی بود و با لبخند مارو نگاه مستادهی خونه شون ا تراسی رومانیپ

  
  ". خواستم بترسونمتونی نمنیببخش" ـ
  
  ".دمیمن نترس" ـ
  
  . باال گرفتممویی چاوانیل

  
  ".نییبفرما" ـ
  

  . شدی می منتهالشونی خلوت واطی که به حی رو دوتا پله انشست
  
  ". قبل خوردمقهی چنددقنیممنون هم" ـ
  
  ".ری بخدنی رسیراست" ـ
  

  .دی خندنرم
  
  ".یری چه خگهی دستی بابا ما که رفتن و برگشتنمون معلوم نیا" ـ
  

  : مکث گفتی نزدم و اون با کمیحرف
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 برگشتم هربار شمارو ی افتاده؟ آخه از وقتیاتفاق. نی رسیکالفه به نظر م" ـ
  ".نی مغموم و ناراحت بوددمی دورادور تو ساحل دای از خونه رونیب

  
  ". خسته امی فقط کمتسی نیزیچ" ـ
  
  "!؟ی از بچه دار"ـ
  
  . مرد درد و دل کنمنی چرا خواستم با ادونمینم
  
  ".یفیازبالتکل" ـ
  
  ".نی خونی درس منی داردمیشن" ـ
  
  ". ندارمی اهی خونم اما واقعا روحیمثال دارم م" ـ
  
  ".نی کنی مدای شو پهی اونوقت روحنی خودتون بخواهیکاف" ـ
  
  ". وقته از دستم خارج شدهیلیترل اوضاع خ کنم کنیاحساس م" ـ
  

  . کور مقابلش زل زدی به نقطه قیعم
  
 تحت کنترل من یزی وقت چچی باورم شده هگهی روزا دنیالبته ا. نطوریمنم هم" ـ

  ".نبوده
  

  . زدی باال گرفت و کالفه لبخندسرشو
  
  ". ندارهیازی به من نیهمه حالشون خوبه، اوضاع روبراهه و کس" ـ
  
  ".نی کنی خودتون زندگی برانی تونی مگهیحاال د.  خوبهیلی خنکهیا" ـ
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  ".از النا جدا شدم" ـ
  

  .دمی به طرفش چرخیباناباور
  
  "چرا؟" ـ
  
  ".هی عالزیمن نباشمم همه چ.  اونا ندارهی تو زندگیری تاثگهی نبودم دایبود " ـ
  
 ی نظرنیفکر نکنم اونام همچ. نی کنی می انصافی در مورد خودتون بنیدار" ـ

  ".داشته باشن
  
  . ندونستن شونه باال انداخت و سر تکان دادی رواز
  
  ". رسهی به ذهنم نمی فکرچی دونم اآلن هینم" ـ
  
  " تون عجوالنه نبود؟می تصمیعنی" ـ
  
  ". ندارمی حس بدطی شرانی کنه فعال که نسبت به ای زمان مشخص منویا" ـ
  

  .دی خندالی خی بوبعد
  
  " کنم؟ی فکر می چ دارم بهنی دونیم" ـ
  

  . نگاش کردممتعجب
  
 رو از سر یادی که مشکالت زی بودی به چشمم شما خانومشهی همنکهیبه ا" ـ

 و درد و دل داره اما هربار که بهتون ی هم صحبتی دوست براهی به ازیگذرونده و ن
  ". من بودم که درد و دل کردم و حرف زدمنی ادمیرس
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  ". درد و دل کنهبهی غری نداره با مردایازی افسانه ننکهی واسه ادیشا" ـ
  

 رو مورد خطاب قرار داد باعث شد مانی فربد که از پشت سرم، پی تند و عصبیصدا
 ی نگام می و چنان برزخنییاخماشو آورده بود پا. وحشت زده از جام بلند بشم

  . ناقص زدمی سکته هیکرد که فکر کنم همونطور سر پا، 
  
  . شهی سرد م بچه رو ببر تو هوا دارهـ
  

 گفتنش از دهن فهی شه شوهرمه و ضعی می ده سالهی داد انگار ی دستور منیهمچ
  . افتهینم
  

 ی کردم تا بشنوم چزی رفتم تو خونه اما گوشمو تی و با ناراحتنیی انداختم پاسرمو
  .گنیم
  
  ".من قصد مزاحمت نداشتم" ـ
  
  ".م کردی برخورد می اگهی بود جور دنی اری دونم اگه غیم" ـ
  
 تونم باهاتون ی ممیلی کردم چون با هم فامی فکرمن؟ی داریشما با من مشکل" -

  ". باشمیمیصم
  
  ". دارهی مشخصفی ما تعری تو خونواده تیمیصم" ـ
  
  ". نکردمیاما من به افسانه خانوم جسارت" ـ
  

  .نیی آورد پاصداشو
  
  ".بهتره که فکرشم به ذهنتون نرسه" ـ
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 ییاومدم از درکشو.  ترسوندی منو منیانه بود و ا گردی تهدیی جوراهی لحنش
  . شمری باعث شد بازم غافلگیی که صدارمیفاصله بگ

  
  . سالمـ
  
 نظر ری مارو زی ستاره که رو کاناپه نشسته و با کنجکاودنی طرفش برگشتم و با دبه

  .داشت دستپاچه شدم
  
  ".دمتونی نددیسالم ببخش" ـ
  
  ".ستی ننجایآره متوجه شدم حواستون ا" ـ
  

  . زنهی داره طعنه میی جوراهی کردم حس
  
  " تموم شد؟نتونیتمر.  کردم بخوام باهاتون روبرو شمی فکرنم"ـ
  

 یلی خنوی کردم نشد اون لحن طلبکار رو از حرفام حذف کنم و ستاره ایهرکار
  . باال انداختییراحت حس کرد که ابرو

  
  ". دارم بازم ادامه بدموشی به آقا فربد داره من که آمادگی دونم بستگینم" ـ
  

  . ازش پنهون نکردمپوزخندمو
  
  ".با اجازه. نهی شیتب تند زود به عرق م. نیاری به خودتون فشار نادی بهتره ز"ـ
  

 که رهی کردم منظورمو بگیفقط خدا خدا م.  فاصله گرفتم و از پله ها باال رفتمازش
  . شه واسه منیچه زودم دخترخاله م...»آقا فربد«.  خنک شهی دلم کمنیا
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. ی دور و برت تا مشغول شختمی ری گذاشتم رو تختت و چندتا اسباب بازتورو
اون .  و چندبار رفتم و برگشتمنی کوتاه تختمو تا در چندیخودمم با استرس فاصله 

  . نبودی حاال حاال ها خاموش شدندمی فربد شعله ور دی که تو چشمایشیآت
  

  . پشتمو لرزوندیاز رو پله ها و التماس مدنشی دویصدا
  
  ". مادری نگیزیبهش چ" ـ
  

 ی و با چشمایدی کردن دست کشی لحظه از بازهی اتاق به شدت باز شد و تو در
  .ی فربد چشم دوختی عصبیگرده شده به نفس نفس زدن ها

  
  " چه خبره؟نجای ای شه بهم بگیم" ـ
  
  .تو شدم ی لباس شسته کهی تفاوت رومو ازش گرفتم و مشغول تا زدن چند تیب

  
  " باشه؟دی بایچه خبر" ـ
  
  " شه؟کی که به تو نزدنهی دنبال ای واسه چمانیپ" ـ
  
  " سرت؟ی افتاده تویزی چنیاصال چرا همچ. من از کجا بدونم" ـ
  

  . سرتکان دادیعصب
  
  ". هستیی خبراهیپس " ـ
  
  ". خود حرف تو دهن من نذاریب" ـ
  
 کنه؟ اونم تیمیا تو احساس صم بنقدریمن حق ندارم بدونم چرا دوست داره ا" ـ

  ". از زنش جدا شدهگهی که با افتخار میوقت
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  "؟ی هم بلد بودسادنیگوش وا" ـ
  
  " داشت؟کاری باهات چی بگی خواینم" ـ
  
 دونم درد یچه م.  خواست حرف بزنهی خب م؟ی کنی میی بازجوی بابا داریا" ـ

  ".و دل کنه
  
  " درد و دل کنه ؟ی با مازنهی شیچرا نم" ـ
  
  ".ی مهمون داری ناسالمتنیی پااریصداتو ب" ـ
  
  ".ستیاون مهمون من ن" ـ
  

  . زمزمه کردمباتمسخر
  
  ". نشستهنییالبد واسه خاطر من اون پا" ـ
  

  . تو موهاش فرو بردی دستکالفه
  
 تعارفش کرد و اونم اومد تو یمن دعوتش نکردم ماز.  حرفو عوض نکننیبب" ـ

  ".نیهم
  
  "؟ی گی من م بهنارویحاال چرا ا" ـ
  

  . پوزخند زدیعصب
  
  ". راحت کنمالتویخواستم خ" ـ
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 ،ی کردی و به ما دوتا نگاه می بوددهی گرفتم و به تو که با بغض لب برچنگاموازش
 اومدم طرفت و تا عیسر. نمی حالتو ببنی و استمی اونجا بااوردمیطاقت ن.  شدمرهیخ

  . هات بلند شدهی گریبغلت کردم صدا
  
  ". نکنهی گرستی نیزیقربونت برم چ. نجونم ماما" -
  

  . به طرفش برگشتمیعصب
  
  "؟ی کردکارشی چیدید" ـ
  
  ".بده من آرومش کنم" ـ
  

  .دمی کشعقب
  
  ".الزم نکرده، به دختر من دست نزن" ـ
  

 نی با ای ناخواسته گفتم اما بدجورنویا.  شدنم همزمان شدمونی حرف و پشنی ازدن
  . سرم داد زدی ادهی نخراشیحرف سوزوندمش که با صدا

  
 هیتو اآلن .  دخترت باشی ندهی به فکر آیستیاگه به فکر خودت و حرف مردم ن" ـ

  ".ی مراوده داشته باشی با هرکس و نا کسستی درست نی اوهیزن ب
  
با دست راستم زدم تخت .  زدشی گفت که خودشو آروم کنه اما منو باهاش آتنویا

  . زدمادی اش و فرنهیس
  
 وهی منِ بی پس مرواده با تو، برایمانی مث پیکیتو هم . رونی برو بنجایاز ا" ـ

  ".زشته
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. دمی بهت زده اش در اتاقو محکم بهم کوبی عقب رفت و من در برابر چشم هاناباور
.  سفت تر بغلت کردم و درمونده و مستاصل رو تختم نشستمدی لرزی که مییبا دستا

  . کردن هم نداشتمهی گری نای حتگهید
  

 نی از ستاره نشون از ای مازی و بعد عذرخواهی بلند بهم خوردن در ورودیصدا
  . رو ترک کردهالی وتی داد که فربد با عصبانیم
  

  . ازم بشنوهنویاصال به من چه حقش بود ا...  شونه باال انداختمدموی برچلب
  

 نی ادیاون نبا.  بد شدیلی جلو ستاره خیول...  قرار انگشتمو گاز گرفتمی و بیعصب
  .دی شنیحرفا رو م

  
 بود ختهی بهم ری بدجورزیهمه چ.  به دور و برم انداختمی بلند شدم و نگاهازجام

 گرفتم مطمئن بودم ی میمی هرتصمیول.  کنمکاری چدی دونستم بایومن واقعا نم
 نی نکرده بودم که مستحق ایمن کار بد.  خوام چمدون ببندم و فرار کنمی نمگهید

  .برخورد بد باشم
  
 و غرغرهاش در امان بمونم در اتاقو قفل کردم و ی مازی فعال از حرفانکهی ااسهو

 باهات ی دادم و پوشکت رو عوض کردم و کمریبهت ش. خودمو با تو مشغول کردم
 هم رو ی بغض لعنتنی شد انیتو که خوابت سنگ.  کردم و بعد هم خوابوندمتیباز

 گونه ی داغم تند تند سر خورد رویا کرد و تازه اون موقع بود که اشکینیگلوم سنگ
  . سخت شددنمیهام و نفس کش

  
 که به درخورد تو جام جا ی کردم اما با ضربه اهی دونم چقدر تو اون حال بد گرینم

 و ی شده بودداری بود از خواب بی اقهی به توانداختم که چنددقینگاه. به جا شدم
 که پاهاتو تو هوا گرفته ی حالت بامزه انیاز ا. ی کردی می با خودت بازیداشت
  . بغلم گرفتمیاشکامو پاک کردم و تورو تو.  لبخند رو لبام نشستاری اختی بیبود

  
 ره باال ی که تبم منیهمچ.  برامی رو دارهی عروسک جون، تو حکم پاشوی دونیم
  . که االن هستم عاشق ترمینی از اکنمیبه تو که فکر م.  تنمشی آب رو آتی شیم
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 از شتری رو بی نخوام مازگهی تصور که دنی به در خورد و من با ای ضربه ادوباره

 رو تو قفل چرخوندم دی کلی دستهی.  ناراحت کنم، بلند شدم و به سمت در رفتمنیا
 روبرو شدم که حجم دی سفی عروسکی خرس پشمالوهیو به محض باز کردن در با 

  . درو پر کرده بودیباال
  
 لبخند محزون رو لبش هیحاال فقط .  آوردنییپا قدم عقب رفتم و اون خرس رو هی

  .بود
  
  ".رمی بودم نتونستم جلو زبونمو بگیعصبان" ـ
  

 نیی و من در همون حال سرمو با خجالت پایری که خرس رو بگی دراز کردتودست
 نبودم و با ی عصبانگهی گذشت و من دی از اون اتفاق میحاال که چندساعت. انداختم

  .به خاطر اون حرفا و برخورد تندم شرمنده بودم آروم شده بودم، هیگر
  
  . لب با عذاب وجدان زمزمه کردمریز
  
  ".نطوریمنم هم" ـ
  

  . خم کردسرشو
  
  " باشه؟ گهی دیپس آشت" ـ
  

 باعث شد دست دراز کنه و نمیهم. رمی رو بگنی اون لبخند محو و غمگی جلونتونستم
  .به من بده منتظرت خرس رو ی و در برابر چشمارهیتورو ازم بگ

  
 خوشگله هم مال کای چنیاون مال تو ا. می با هم عروسکامونو عوض کنایپس ب" ـ

  ".من
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 که هنوز چشمت دنبال ی و در حالی حرف قلقلکت داد و تو به خنده افتادنی با او
 و دی و بادی تردی برد و منو با کلنیی من بود، فربد تورو از پله ها پایخرس تو دستا

 فرو کردم فشیسرمو تو بدن نرم و لط.  عروسک پشمالو تنها گذاشتنی و البته ادینبا
  .دمیکش قی نفس عمهی الی خیو با راحت

  
.  بودقی عمی دلخورهی و تو نگاهش دی چی شام رو مزی داشت می که رفتم مازنییپا

  . کردی بازی و فربد باهاش دالکایخرس رو انداختم رو چ
  

  .ردوند ازم رو برگی تو آشپزخونه و مازرفتم
  
  "گه؟ی باشه دنیاون الم شنگه قرار بود آخرو عاقبتش ا" ـ
  
  . از تو ظرف ساالد کش رفتم و ابرو باال انداختماری خکهی تهی

  
  ". روابط حسنه شهادی یشما که بدت نم" ـ
  
  ".نی ببرچارهی بمانی اون دختره و پی منو جلوی آبرونی خواستیپس فقط م" ـ
  
 انداختم و با نییربد و اون زده شده بود سرمو پا فنی که بیی حرفایادآوری با

  :خجالت گفتم
  
  " کن باشه؟ی از طرف ما ازش عذرخواهیماز" ـ
  
  .زگذاشتی رو وسط می ماکارونسی سر تاسف سرتکان داد وداز
  

 و ستی که اوضاع چندان مساعد ندی نگفت اما فربدم فهمیزی چی مازگهی شب داون
هرچقدرم که بغلش کرد و قربون صدقه اش . دای ی زود ازخجالتمون در مای رید

  . تو هم گره خورده، باز نشدیرفت باز اون اخما
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 که همون اول توجهمو جلب یزیچ.  صحبتشون بود که چشمام باز شدی از صداصبح
.  بافربد صحبت کرده باشهینطوری وقت اچی هادی ی نمادمی.  بودیکرد لحن تند ماز

 نیآهسته و پاورچ. ی بود و تو غرق خواب بودمی نهشت و.  به ساعتم انداختمینگاه
  . اومدمرونیاز اتاق ب

  
  . خوردی صداشون واضح تر به گوشم محاال

  
  "؟یکارشی شه بدونم چیم" ـ
  

 و ساک دهی که لباس پوشدمی اول گذاشتم و از اونجا فربد رو دی رو پله قدم
  . بودنی رفتن سر تمری به دست آماده یورزش

  
  ". نگرانشمگهی هرکس دایمث مادرش منم مث شما، " ـ
  

  . جلو گذاشتی قدمیماز
  
 به آقا باال سر یازی نگهیافسانه هم پدر داره و هم برادر، د.  جواب من نشدنیا" ـ

  ".نداره
  
  " شه روشون حساب کرد؟یواقعا م! ن؟یعمو و افش" ـ
  

  . شد بابتش از اون خرده گرفتی داشت نمقتی بود که حقیزی برخورد اما چبهم
  
  ".ستی به تو مربوط نگهی دنشیا" ـ
  
  ". خوام براش آقا باال سر باشمیمن نم" ـ
  

  . جلو گذاشتی قدمیماز
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 و کجا داره ی داره که اون با کیبه تو چه ارتباط. ی کنی کارو منی همیاما دار" ـ
 نه؟ فکر ای موضوع خبر داشتم نی من از ایدی از خودت پرسچی کنه؟ هیصحبت م

  " و خرفت شدم که ندونم دور و برم چه خبره؟ریپ نقدری ای کنیم
  
  ".فقط از اون مردک خواستم حد و حدودش رو بشناسه.  نزدمیمن که حرف" ـ
  

  . پوزخند زدیماز
  
  ".ی کننیی تعدی حد و حدودم تو بانیالبد ا" ـ
  

  . پرت کردنی روزمی ساکشو عصبفربد
  
  "گذشت؟ بود یزی چهی. ی دی مری گنقدری چرا ای بابا مازیا" ـ
  
 که خودش مانی پی چه جلونی جفتتون آبرو واسه من نذاشت؟ی آسوننیبه هم" ـ

  "... تعارفمهیازم خواسته بود بذارم با افسانه حرف بزنه چه ستاره که با 
  

  . مالحظه قطع کردی رو بحرفش
  
  " داشته باشه؟ی چه حرفدی اون با افسانه با؟یچه حرف" ـ
  

  . رک جواب دادیلی خیماز
  
  ". آشنا شهشتری خواسته باهاش برمیگ.  تو چه آخه پسرجونبه" ـ
  
  " بکنه؟ی جسارتنی اون همچی دی چطور اجازه میماز. غلط کرده" ـ
  
 اونم دی صحبت مختصر و مفهی. نمی بی نمی بدزی چچی ههی قضنیواهللا من تو ا" ـ

  ". خودم کجاش جسارته؟ ماشاهللا جفتشونم عاقلنی چشمایجلو
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 که رفت و برگشت و موهاشو تو چنگ ی از چندقدمنیود ، ا جوش آورده بفربد
  . سرتکان داد کامال مشهود بودیگرفت و عصب

  
 ی تو کارهایالحمدهللا دستتونم که حساب. ی باز کردیپس بگو بنگاه شادمان" ـ
  ". و خالصمی بخونینیری شی قراره کنی بگهوی. رهیخ
  
 نیاصال هم.  زنمی باال منیست واسه تو هم آیحاال تو چرا بهت برخورده؟ بخوا" ـ

 ی چشی بشناسشتری کن بی سعکمی مادرت گفت نهمهی داره؟ ایرادیستاره چه ا
  "شد؟

  
  . انداختنیی رو همون پله نشستم و فربد ناراحت سرشو پایباناباور

  
  ".نکن...ی نکن مازنکارویا" ـ
  

کشو  خم شد و ساری سربه زنطوری نشون نداد و اون همی سرسختانه واکنشیماز
نتونستم .  رفترونی نامطمئن ازمون دور شد و از خونه بیبرداشت وباقدم ها

 اشک ها نی ا،یلعنت.  کرد پس بزنمی رو تار می مازی دهی خمری رو که تصوییاشکا
   بود؟ی واسه چگهید
  
  ". بالخره بفهمه با خودش چند چندهدیاون با.  بهش بگمنویمن مجبور بودم ا" ـ
  

  . شنومی دونست من دارم حرفاشونو می م از همون اولی مازپس
  
 نوی امی باهم باشمی تونی وقت نمچی ما ه؟ی اصرار داررممکنهی که غیزیچرا به چ" ـ

  ". خدا درک کنیمحض رضا
  
  ". خواستمزهاروی چنی نوه هام بهتری براشهیمن هم" ـ
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بد فر.  اموهی زن بهی من ی مازست؟ی به صالحشون نطی شرانی که تو ایزی چیحت" ـ
 از یمی دختر مجرد که نهی تازه رو شروع کنه با ی زندگهی حق رو داره که نیا

  ". بخوادی عروسنیزن عمو حقشه همچ.  منو ندارهیدردسرها
  
 ی خواد، با همه یتورو م.  خوادی خواد، ستاره رو نمیاما فربد دختر مجرد نم" ـ

 سال نهمهیونم بعد ا رو برآورده کرد؟ ای خواسته انی همچهی دیچرا نبا. دردسرات
 که یاونم وقت.  به مادرش و فرناز داشتهی که تو زندگیتی و حس مسئولیفداکار

 دختر مجرد مث ستاره شوهر هی یبرا تونه یخسته ست و اونقدر درمونده که نم
 کرده پس واسه ی با حس پدربودن زندگیاون عمر... تو چرایمناسب باشه اما برا
 بار تموم ی و گاهی کنهی بهش تکی تونی ماست،ین دی بابانیتو و عروسکت بهتر

 راحت باشه که اون هست، وازهمه التی و خی اون بذاری شونه ی هارو روتیمسئول
 نویمن مطمئنم ا. ی و دوستش داشته باشی بهش اعتماد کنی تونی منکهیمهم تر ا

ات و از باب.  دور و برت بندازی نگاه به مرداهی. ی کندای پی تونی میتوکمتر مرد
 محسن برادر شوهرت چقدر ایهمون عمو رضات .  نگم بهترهیزی و آرمان چنیافش

  " روشون حساب کرد؟شهیم
  
 وقت چیبه خاطر زن عمو هم شده ه. رمی فقط خودمو درنظر بگتونمیمن نم" ـ

  ".نی بحث رو تمومش کننی اگهیشمام بهتره د.  خوامی رو نمیزی چنیهمچ
  

  . کرددی بحث ناامنی ای سردم اونو از ادامه لحن
  
 نی بدون، خواستن و بدست آوردن بهترنویفقط ا.  کنمی نمی اصرارگهیباشه د" ـ
 مقدمه به ی بیلی خشی بود که شش ماه پی اون درسنیا.  خوادی شجاعت مزهایچ

 از پسش نی تونی بودم که فکر کردم منی خوشبیادی زنمی بیجفتتون دادم و حاال م
  ".نیایبر ب

  
  . کاناپه برداشت و به سمت در رفت از روچادرشو
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 کله شق ی اون پسره ی بابت حرفایفکر کنم حساب.  حرف بزنممانی رم با پی م"-
 کرد یفکر م. نیاون فقط ازم خواسته بود باهات صحبت کنه هم. ازمون دلخور باشه

  ".یای برونی بیی الک تنهانی تونه کمکت کنه تا از ایم
  

  .دمیکش یقی بلند شدم و نفس عمازجام
  
 نی تونم بهتری ندارم، بدون فربد هم ماجی واسه کمک احتمانی مث پیکیمن به " ـ

  ". ندارماجی احتی مردچیمن به ه.  رو واسه خودم و دخترم بسازمیزندگ
  

  . پاپس بکشهی آسوننی حرفام باعث نشد به همیتند
  
  ". بهم ثابت کننویخب ا" ـ
  

 که ی رفت و منو با حرفرونیز در خونه ب ازم بمونه ای منتظر حرفنکهی بدون اوبعد
 دمی دیاما بعدها وقت.  به زبون آورده بودم، تنها گذاشتی فکر و برنامه اچی هیب

  .  ندارهی زن رنگنی اشی وقته پیلی خودشه مطمئن شدم حنام خیهنوز سر حرفا
  

 گهی دیماز.  تو خودم بودمشتری روزا بنی و من ناخواسته اکی نزدنی معسالگرد
 داشتن ی که مادرش و مازی ستاره و اصراری هی گفت و فربد هم سرقضی نمیزیچ

 حس یجزتورو که گاه.  گرفتی نملی رو تحوی کسمانی دمغ بود و بخاطر پیحساب
  . تونه ازت دل بکنهی کردم انگار نفسش به نفست بنده که نمیم
  

 به یاز وقت.  کردمی آماده ممی دعوت بودلدای ی فردا که خونه ی برالتوی وساداشتم
 نیا.  کردی جا جمع مهی همه رو نی بود که افشی بارنی دومنی ای اومده بودایدن

 ی باخودم خلوت نکنم و احتماال کلنی تو سالگرد معنکهیبار رو فکر کنم به خاطر ا
 دادن من و بابا ی بود اما بار اول واسه آشته کنم و غصه بخورم دعوتمون کردهیگر

 کرد اما ی میرخواهی از رو خناروی دونم ایم. نهیه بابا تورو بب بهونه کنیبود و با ا
  . باشملدای مثل یکی ی و سرگرمحی باعث تفرنکهی گرفت از ایلجم م
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 نطورمی و اتفاقا همرهی بگلمی و منتظرش، بابا نخواد تحونیزبی نگاه تری زی وقتاونم
مشونم که شده کوتاه  هم بودن باز بابا به احترانای و زن عمو ای مازنکهیبا ا. شد

 دمی دی خودمو جلو ننداختم اما دلم شکست وقتادی نداشتم زیمنم که اصرار. ومدین
 دی انداخت اما تورو ندنی به طاها پسر افشیگاه نمی خان محض حفظ ظاهر ندیجمش

  .نهی بهتره بگم نخواست ببای
  

 نگاه هی  قربون صدقه تورو ازم گرفت و تو آغوشش گذاشت فقطی با کلنی افشیوقت
 ی شه آدم با پاره یباورت م. نیهم.  گفتکی سرد تبریلیکوتاه بهت انداخت و خ

   کنه؟ی برخوردنیتنش، جگر گوشه اش همچ
  
  "؟ی کنی برام اتو منویمادر ا" ـ
  

به طرفش برگشتم و نگام به لباس فربد تو .  پاره کردموی چرت فکری مازیصدا
  .دستاش دوخته شد

  
تو زحمتشو .  سر تا رشت برمهی دی کنم بایاستش وقت نمقول دادم بهش اما ر" ـ
  "؟ی کشیم
  
  ".نیآره بد" ـ
  

  . رو گذاشت رو تختبلوز
  
 داد ی متی رضادهی فرنیاگه ا.  فرصت سرخاروندنم ندارمگهی روزا دنیا" ـ

 نکارای از من اگهی شد، واهللا دی می جهاز چدیخودش و با فرناز برن دنبال خر
  ".گذشته

  
  ".نیای و بنی هر روز برنی و مجبورنیینجایمنم که ابه خاطر " ـ
  
  " راهه؟نی به خاطر امی خستگی سرت مادر فکرکردیفدا" ـ
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  ". انداختمتونیبه هرحال شمارو هم از خونه و زندگ" ـ
  

  . تو هوا تکان دادی کرد و دستاخم
  
 گهی دیکی. می هم راضیلی موندن خنجایمن که از ا.  حرفو نزن دختر جوننیا" ـ
  ".ستی باشه که ظاهرا نی شاکدیبا
  

  . رو لبم نشستی محولبخند
  
  " باشه؟می برنجایبعد سالگرد از ا" ـ
  
  ".ی تو خودتیلی روزا خنیحواسم بهت هست ا" ـ
  

  . لبم حفظ کنمی کردم اون لبخند رو روی و سعدمی کشیقی عمنفس
  
  ".ش عادت کردم بهگهی کنه اما دی مینی درد کهنه به اسم گذاشته رو قلبم سنگهی "ـ
  
  "؟ی فردا تو اون مراسم شرکت کنی خوای تو منمیبب...به خاطر مراسم فردا" ـ
  
 ستمی حاضر نتشی که واسه اثبات هوی بد اون شوهرم بوده، پدر بچه اایخوب " ـ

 گرفت ی و خفه خون مدی ترسی که میاون افسانه ا.  کنمینی قدم عقب نشهی یحت
 ذره هیواسه اون . نمی بی دخترمو منمی خودمو ببکهنی مرده، من حاال قبل از اگهید

 شی با پا پشی که تو دوماهگستی نسنامه شناهیحق دختر من فقط . امی یهم کوتاه نم
 به اسم خونواده یزی چهیاون .  شما بخوان بهش بدنی و صحبت هانیگذاشتن افش

 تونم ی سن بهش بفهمونم به اونا که منی تونم توای اگه نمنویا.  دارهی پدری
  " تونم؟یبفهمونم، نم

  
  . رو لب اونم جا خوش کردلبخند
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تو مادر .  خورمی که گذشت غبطه می و عمرمی به جووننمی بی حالت رو که منیا" ـ
  ". افسانهی هستیخوب

  
 از گهی دکایبه خاطر چ.  که بشمکنمی میتا خوب بودن هنوز فاصله هست اما سع" ـ
  ". ترسمی نمزی چچی و هچکسیه
  

  . به شونه ام زدی از جاش بلند شد و دستیماز
  
 ی اما با همه ی بترسیاتفاقا الزمه گاه. ستی خجالت آور هم نست،ی بدندنیترس" ـ

 فرصت نی دور کردم و بهت اطیتورو از اون مح.  قدم بردارههی دی آدم بادنیترس
 تو وجودت ه،یزی غری مث حس مادرزای چی اما بعضی درک کننویرو دادم که ا

 نمی به ایازی نی شه که تو حتیادآوری دی دادن نداره، فقط باادی به یازیو نهست 
  ".ینداشت

  
تاغروب به چند تا کار .  که از حرفاش گرفتمی رفت و من موندم و حس خوبیماز

 ن،ی و برگشتنی ساحل دل کندکی تو و فربد از پارک نزدی و وقتدمی تموم رسمهین
  .کردم ی رو اتو مراهنشی پمنیداشتم تو نش

  
  ".میسالم ما اومد" ـ
  

  . شدمرهی خی زدی کردم و به تو که کالفه تو بغلش چرت مسربلند
  
  ".نیخسته نباش" ـ
  
  ". خودشو خسته کردهی خانوم ما حسابکای فکر کنم چی ولستمیمن ن" ـ
  

ازجام بلند شدم و رفتم تو .  گذاشترتیی کری رو مبل و تورو هم تونشست
 در خچالی رو که از قبل آماده کرده بودم از تو یت شربوانی لهیآشپزخونه و 

.  کنهی دونستم فربد عاشق شربت بهارنارنجه و حتما ازش استقبال میم. آوردم
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.  انداخته بودهی سان شد رو رابطه موی می که چندوقتی کدورتنی با وجود ایحت
  .  بمونهی کدورت اثرنی از انجای خواستم قبل ترک ایومن نم

  
 کنون جواب ی تو دستام برق زد، ظاهرا شربت آشتکی کوچینی سندی با دچشماش
  .داده بود

  
  ".دستت درد نکنه" ـ
  
  . لب گفتمری زی برداشت و من نوش جانوانویل

  
  "؟ی کنی مکاری چیدار" ـ
  
  ". کردمی لباس اتو م"ـ
  

  .دی مردد پرسراهنشی پدنیباد
  
  "ست؟یاون مال من ن" ـ
  
  . توجاش جا به جا شدیو اون کم سر تکان دادم دیی تای نشونه به
  
 اصرار ازم گرفت که خودش اتو کنه اونوقت داد دست ی با کلی مازنوی بابا ایا" ـ

  "تو؟
  
 که کم نبودن ی و درشت ماززی ری کارانی تونه پشت ای میتی چه ننکهی تصور ابا

  که انگار قرار نبود بهطونی مادربزرگ شنیامان از ا. باشه، لبخند رو لبام نشست
  . بشههی قضنی االی خی بی عنوانچیه
  
  ". کنم هایمنم بد اتو نم" ـ
  

  : گفتطنتی باال انداخت و با شییابرو
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 تنش کنه مبادا دوباره ادی ی مفشی آدم حگهی دی شما که اتو کنی داراریاخت" ـ

  ".چروک شه
  

چشم .  کردی نمدای بود منتها آب پی شناگر ماهرنمی شدم نه بابا ارهی بهش خمات
  .دی مون رو دگهی دی روزا هربار باهامون هم صحبت شد اون رونی روشن که ایازم
  

***  
  

 که دور اون سنگ قبر جمع یتی به جمعیی رو نگهداشت و نگاه گذرانیفرنازماش
  .شده بودن، انداختم

  
  ". اومدی باهامون میکاش ماز.  ترسمیافسانه من م" ـ
  

  .واب دادم مطمئن جیلی بغلم جابه جا کردم وخی توتورو
  
  ". حق من و دخترمهنی کمترنی شرکت تو مراسم سالگرد معم؟ی بترسدی بایاز چ" ـ
  
  ". کنهی خبر اومدن منونگران می بنطوری ام،ی گفتیحداقل به فربد م" ـ
  
 ی کمالی خونواده ؟یدی ترسینجوری بابا مگه قراره اعداممون کنن که ایا" ـ

  ". هستنی آزاری آروم و بیآدما
  

  . حاج آقا رو گرفته بود، دوختی بازوریبا نفرت به محسن که ز نگاهشو
  
  "ست؟ی نلی آزار که اون کروکودیمنظورت از ب" ـ
  
  . لبخند زدمی سر ناچاراز
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 روبه زبون آورد و بعدشم بابتش ییزای چهی مالحظه یاون چند ماه قبل ب" ـ
 یش جواب به تماس هاش و مزاحمتادی دی مزاحمم شد اماوقتی کرد و کلدمیتهد

  ".ی از جلو راهت کنار بزنیی اعتنای با بدی آدما رو بانجوریا. ندادم کوتاه اومد
  
  " نشه؟وونهی گم فربد بفهمه دیم" ـ
  

  . چپ نگاش کردمچپ
  
  " داره؟ی ها به اون چه ارتباطدی ببخشیلیخ" ـ
  
  ".یدی داداشمو ندی تو که اون رو"ـ
  
 یهرچند بعدش مراسم آشت. دمیوبشم د خیلی نمونه رو خهی نی دلم گفتم اتفاقا اتو

  .دی مالرهیکنون به راه انداخت و با اون خرس پشمالو سرمو ش
  
  ". مراسم تموم شدمی برای فرناز بالی خیب" ـ
  
 م،ی شدکیبهشون که نزد.  شدم و اونم به ناچار دنبالم راه افتادادهی پنی ماشاز

 رهی خیمثل فرشته ها شده بود یری شراهنی به من و تو که با اون پیمحسن با ناباور
 گرد شده و گاهاً ی که با چشم هاییبا جسارت جلو رفتم و از کنار آدم ها. موند
 هم مثل جوجه اردک ها که دنبال ازفرن.  عبور کردمدنیی پای منو میعصب

 ی طرف و اون طرف نگاه منی اومد و معذب به ای پشت سرم مرنیمامانشون راه م
  .کرد

  
 ی نداشته ی هالتی که داشت از فضی شخصیان شد با صحبت ها شدنم همزمکینزد
 که تو اون فضا دور هم جمع شده یاز اون تعداد زن و مرد.  زدی حرف منیمع

 و ی سنتی وهی به اون شستی بود قرار ندای مراسم کامال پی برگذاریبودن و نحوه 
 و هیگر که ی دارن و نه مداحی نه سخنران مذهبیعنی نیا. مرسوم اجراش کنن

 نی بهتر از ای کرده بود سالگردی که خودکشینی معی برادیو شا.  داشته باشنیزار
  .قرار نبود برگذار شه
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 مدت شکسته شده نیچقدر توا.  مغموم و ناراحتش زل زدمی حاج آقا و چهره به

 تونست ی کرد، نمی هم نداشت و اگه محسن کمکش نمستادنی توان ایحت. بود
 که داشت گل ها رو یانوم هم آب رفته بود و دستاش وقتحاج خ.  بردارهیقدم
 کرده ی بدی معامله رد زن و منی با انیمرگ مع. دی لرزی کرد، می قبر پرپر میرو

  .بود
  

 از دمی و کم نبردمی مدت، کم زخم نخوردم، کم رنج نکشنی مثل من که تو ادرست
 یزی کردم و چیر م به روم لبخند نزد و حاال که خوب فکگهی که بعد اون دیزندگ

 قبل تر از اون یلی خنی معدمی دی بود، منداختهی نهیبه اسم احساسات گذشته ام سا
  . من و تو قلبم مرده بودی براییمرگ کذا

  
  

 ی می و نفرت و گاها دلسوزی که منو با کنجکاویی پروا به تک تک آدمای بنگامو
 به میاما اگه بود. ست خوای خواست، تورو نمی منو نمی کسنجایا.  دوختمدن،ییپا

به خاطر .  سنگ قبر سرد نبودنیخاطر اونها نبود، به خاطر اون قاب عکس بزرگ و ا
  . بودتمونیاثبات حقان

  
 کنه اون ی که تورو بهش مرتبط میزی اون چی کرد همه ی مالی عباس اگه خحاج

 یرامن ب.  سخت در اشتباه بود،ینی دختر معی کمالکای گه تو چیشناسنامه ست که م
 من و ی زندگقتی تو حقیشناسنامه .  خواستمی نمتی کاغذ هوکهیدخترم با چهار ت

  . پدرت بود
  

 ی قربانهی رو هرجا زدن فقط شیی آبروی و بیی که به ناحق طبل رسوای اافسانه
 گرونی دنی که همی تند رودخانه اانی که ناباورانه تن داد به جریکی. بود

 که بهشون ثابت کنم من غرق نجامیاما حاال ا. باحرفاشون اونو بهش محکوم کردن
  .امی ی بازم و کوتاه نمی شم، نمینم
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 کنه سکوت ی نگام می و با شرمندگستادهی که روبروم اگانهی به خاطر ی زمانهی اگه
 نی ای سربسته الل شدم و گذاشتم که منو بشکنن، حاال برایکردم و مثل پسته 

  . سکوت شکسته شهنی اگه بازم نخوام ای نذارم منو بشکنن حتگهی که دنجامیا
  

 حجم هی که حاال یبه وجود.  چشم دوختماهی انداختم و به اون سنگ سنیی پاسرمو
  . تخته سنگ و چند خط نوشته بودهی ،یخال

  
پدرتو .  جز درد، زجر و نفرت نبودهی ما گذاشتی که برایراثی من،ی کن معنگاه«
 که ی آهنیا! مادرتو نگاه کن. ستیشته ن همون پدر پرصالبت و محکم گذنیا! نیبب
  ؟ی کنی معامله انی باهاشون همچی تونستیچه جور.  کشه مال دل شکستشهیم
  
 تمومش ینطوری ای من کم آوردم و نتونستم باهات ادامه بدم تو چرا خواسترمیگ

  ؟ی کنی بازشی باز زندگینجوریچطور دلت اومد ا! نی رو ببکای چ؟یکن
  

 نی کنه اما ای ناراحتت مدنشی دونم شنیم.  کنمنتیم نفر خوای نمگهی دراستش
 ی زندگیآره دلم برا.  سوزهی فقط دلم برات مستم،ی ازت متنفرم نگهی دیروزا حت

  » سوزه ی می نکرددای که فرصت جبرانش رو پیکوتاهت و اشتباهات
  

 حاج خانوم که تازه متوجه حضورت شده بود، منم پاهام ی هی گری شدن صدابابلند
 و مغلوب کنار دهی تا من خمدنی کنار کشیچند نفر.  و فرناز تورو ازم گرفتدیلرز

 کردم ی گفتن پدرتوئه و من آرزو می که میکنار سنگ مرده ا. سنگ زانو بزنم
  . ی نبودنی داشت و تو دختر معقتی که پشت سرم بود حقیی بارم شده حرفاهیواسه 

  
  . تکانم دادیدست

  
  ". باهات کار دارهیی آقاهیافسانه جان " ـ
  

 حاج آقا و حاال بهتره بگم دامادش و لی وکیجی الهامکی کردم و نگاهموبه سسربلند
 گرفتن شناسنامه همه جوره کمکمون کرده بود ومن ی هیسرقض. همسر مژده دوختم

  . قائل بودمیادیبراش احترام ز
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  . پاک کردم و از جام بلند شدماشکامو

  
  " خوبه؟ حالتونیجی الهیسالم آقا" ـ
  

  . کردی آرومم منی زد و ای بود که موج می فقط همدردتوچشماش
  
 باهاتون ی خواستم در مورد موضوع مهمیراستش خانوم خوشحال م. ممنونم" ـ

  ".صحبت کنم
  
  ".نییبفرما" ـ
  

  . به دور و بر انداختینگاه
  
  ". شمی ممنون منیای تادفترم بنیاگه لطف کن.  شهی که نمنجایخب ا" ـ
  
  "! افتاده؟یتفاقا" ـ
  
  ". بدمیحاتی مسائل بهتون توضی سرهیحاج آقا خواستن بابت . نه خب" ـ
  

 شد درموردش ی نمنجای اما خب اون حق داشت ای شدم بدونم چه مسئله اکنجکاو
  .حرف زد

  
  "؟یباشه چه زمان" ـ
  
  ". در خدمتتونمنی آوردفی که تشریهرزمان.  عصرها دفترمشهیمن هم" ـ
  

  .رمیم که تورو از فرناز بگ دراز کرددست
  
  "...یزی چهیفقط " ـ
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  : طرفش برگشتم و اون مرد گفتبه
  
  "چطور بگم؟... کارویمژده دوست داشت چ" ـ
  
  .دمی که کمتر تو خودم سراغ داشتم، پرسی شجاعتبا
  
  "نه؟ی ببکی خواد از نزدیم" ـ
  

  . انداختنیی پاسرشو
  
 ی دلخوشچی واقعا هی حاجیارمی و با وجود بی اوضاع بد روحنیاونا تو ا" ـ

  "... تونهی منیدختر مع. ندارن
  
  .دمی حرفش دوونی شد و وحشت زده می دلم خالته
  
  "ن؟یری ازم بگکاروی چنی خوایشما که نم" ـ
  
 نی بود اجازه بدنی منظورم اد؟ی به ذهنتون رسیزی چنیچرا همچ. نه اصال... نه" ـ

  ".ننشی اونا ببیگهگدار
  

 به کل از من و تو نیانوم و مژده ازم متنفر بودن و بعد مرگ مع حاج خنکهی با اخب
 و دهی بر،یای بای و قراره به دنی کنی رشد می داریطیکه معلوم نبود تو چه شرا

 تو دنی خواستم مانع از دی کرده بودن باز نمغی رو همه جوره ازم درتشونیحما
 ی رو داشته باشتی پدری خونواده وجه محبت و تی حق تو بود که بخوانیا. بشم

  . البته همه شون بجز محسن
  
  ". ندارمیاگه خودشون بخوان من حرف" ـ
  
  "! ببرم؟کاروی لحظه چهی تونم یپس م" ـ
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به طرفش برگشتم و به اون که .  شد و بازومو فشردکی بهم نزداری اختی بفرناز

اشتم و  مرد اعتماد دنیمن به ا.  لبخند زدمد،یی پای رو میجی الهامکینامطمئن س
  . وجود نداشتی برگردونه پس ترسکارویاونم بهم قول داده بود که چ

  
نگام . ختی رنیی پای که تورو گذاشتم تو بغلش و ازم فاصله گرفت، دلم هرنی هماما

 صحنه نی ادنی کردم دی فکر نمچیه.  شدی منیبه تو دوخته و نفسام داشت سنگ
ه برد و اون مردد دست دراز کرد  تورو به سمت مژدامکیس.  برام سخت باشهنقدریا

 بود که اون ی نسبت خونوادگو ی دونم همخونینم.  آغوشش گرفتیو تورو تو
 ی خط نگاهش برات خوانا بود که از بودن کنارش نمای کرد یآغوش آرومت م

  .یدیترس
  

 آورد و لب رونی بفشی از تو کشویگوش.  زنگ تلفن فرناز حواسمو پرت کردیصدا
  .ت گاز گرفنشوییپا
  
  ". مراسممیحتما تاحاال خبردار شده اومد.  خدا به دادمون برسه فربدهیوا" ـ
  
  " خواد بهش بگه؟ی میآخه ک. نه بابا فکر نکنم" ـ
  
 زویغلط نکنم زنگ زده همه چ.  با اومدنمون مخالف بودیدیمگه ند. گهی مامان دـ

  ".کف دست فربد گذاشته
  
  ". نشهی عصباننیا از شتریجوابشو بده که ب.  ندارهیبیع" ـ
  

  . کردجکتی ریفور
  
 تا بعد خودت می جون سالم به در ببرنجایبذار از ا.  جرات ها ندارمنینه من از ا" ـ

  ".یجوابشو بد
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مژده داشت باحاج .  نگاهمو عوض کردمری شونه باال انداختم ومسی تفاوتی ببا
 به یجیه الامکینگاه س.  دادی زد و همزمان تورو بهش نشون میخانوم حرف م

  .ستی نی نگرانی خواست مطمئنمون کنه جایسمت ما بود و انگار م
  

. یدی و لب برچی که بغض کرددمید.  خانوم اشکاشو پس زد و تورو بغل کردحاج
 به دست و پا یشروع کرد.  بغض کردم و اشک تو چشمام جمع شداری اختیمنم ب

تومنو . ارمیونستم طاقت ب نتگهی گفتنت د"ما"با . یزدن و وحشت زده دنبال من گشت
  . در آغوش گرفتنت بودار قری وجودم بی و من تو اون لحظه همه ی خواستیم
  

 به مژده گفت و اون سربلند کرد یزی چامکی که به سمتتون برداشتم، سی قدمدوسه
انگار .  کنمکاری چدی دونستم بایواقعا نم. مردد سرجام موندم.  شدرهیو به من خ

 که دلش به رحم اومد و تورو از دی رو تو چشمام دصالیو است ی قراری بنیاونم ا
  .حاج خانوم گرفت و به همسرش داد

  
 می که اومدنیهم. می معطل نکردم و از فرناز خواستم برگهی که تورو آورد دامکیس

 نا یمن با حرفا و نگاه ها.  بودی کافست،ی تموم شده نیزی ما چی برامیو نشون داد
 اوهی بودم و تو با آروم کردن عمه و مادربزرگت دهان دهیکش اونا پاپس نندیخوشا

  .یگوهارو بسته بود
  

  : بهم انداخت و گفتی نگاهمی برگشت فرناز نریتومس
  
  "د؟ی خرمی تافرصت هست برگمیم" ـ
  

 و سالگردش و اتفاقات نی دونست بابت مرگ معیاون م.  رولبام نشستی محولبخند
  .امی برونی حال و هوا بنی خواست از ایسرخاک حالم بده و م

  
  " بهش بربخوره؟لدای ی خوای ممی امشب دعوتیناسالمت! د؟یخر" ـ
  
  ". کشهی طول نمادی زدمونیخر. حاال کوتا شب" ـ
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  "؟ی بخری خوای میچ" ـ
  
  ".پارچه" ـ
  
  "گه؟ی دی دیجواب داداشتم خودت م" ـ
  
  ". بوسهی خودتو می دستایکی نی نه قربونت ایوا" ـ
  

  : مقدمه گفتیم تو فکر و اون ب رفتدوباره
  
 کای تو وچی روی اگهی جور دهی روزا نی کنم فربد ای افسانه احساس می دونیم" ـ

  ". گهی مامان هم منویا. حساسه
  
  . خوردم و بهت زده به طرفش برگشتمی حرف تکان سختنی ابا
  
  "!ه؟یمنظورت چ" ـ
  
من داداشمو ... ت کنم اما ناراحتنی از اشتری اوضاع بنی خوام تو ایبه خدا نم" ـ

 من ی ولیستی متوجه نکاستیتو سرت گرم چ.  شدهزشی چهی شناسم اون یخوب م
  ". وقتشو با شما بگذرونهی چطور دوست داره همه نمی بیم
  

  . کردم حرفاشو انکار کنمیسع
  
ما ...  دوست داشته باشه اما منیلی خکاروی چدیاون شا. ی کنی اشتباه می دار"ـ

 بهت ی داشته باشه چه حالیفکرکن آرمان بخواد به تو حس.  فرنازمیدباهم بزرگ ش
  " ده؟یدست م

  
  . دادسرتکان
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فربد مث .  مطمئنمیزی چهیاما از .  وقت در موردش فکر نکردمچی دونم هینم" -
 ی کنه ولدای پی و چند نفر حسنی به چندشی تو زندگدیبرادر تو شا. ستیآرمان ن

 گهی روزا دنی کرد اما ای مسائل نمنی اریهرگز درگخب اون خودشو ... داداش من
  ".ستمی مطمئن نادیز
  

  . واکنش نشون دادمعیسر
  
 یخودی خسته نکن و نذار زن عمو بزای چنیخودتو با ا.الی خیفرناز جون ب" ـ

  "!باشه؟. دلواپس شه
  
موندنمون تو .  بشهینجوری اذاشتمی مدینبا.  رفتم تو فکری نگفت و من حسابیزیچ
 گهی روزا دنیا.  خواستمی نمنوی زن عمو شه و من ای امکان داشت باعث ناراحتالیو

  . نبودتی تونستم بهش داشته باشم برام تو اولوی که خودم می حسایاحساس فربد 
  

 ی نمی راضری و فرناز خانوم سخت گمی به دوساعت تو بازار سرگردون بودکینزد
  . انتخاب کنهیشد بالخره پارچه ا

  
  " چطوره؟نی ابه نظرت" ـ
  
  . بهش انداختمی حوصله نگاهیب

  
  ". رو بخرنیهم. گهیخوبه د" ـ
  

  . باال انداختییابرو
  
  ".ومدهی ازش خوشت نادی معلومه ز،ی گی که تو مینطورینه ا" ـ
  
  "اد؟ی ازش خوشم بدیخب مگه من با" ـ
  

  . برام گرد کردچشماشو
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  ".گهی خرم دیدارم واسه تو پارچه م" ـ
  
  "ه؟ بشیکه چ" ـ
  
  "؟ی خوای من لباس نمیواسه عروس" ـ
  

  . چپ نگاش کردمچپ
  
 هی من خواستم دی اصال شا؟ی پارچه باشدی به فکر خردی که بخوام، توبارمیگ" ـ

  ".لباس آماده بخرم
  

  . ازم گرفتروشو
  
 ی مث من داری هنرمندی تادخترعموه؟ی اغهی چه صگهیلباس آماده د. چه حرفا" ـ

  ".یماده بخر لباس آی بری کنیغلط م
  
  "؟ی اوضاع واسه منم لباس بدوزنی تو ای خوایحاال م" ـ
  
  ". برات بدوزم همه دهانشون باز بمونهیزی چهی. تو غمت نباشه" ـ
  
  ". راحت ترمامی تو چشم نشتری بیمن هرچ.  بگذریکی من ریتورو خدا از خ" ـ
  
اخواسته بعد  نای بودم و خودمم خواسته دهی تو مامان دی بود که عمریزی چنیوا

  . دادمی واکنش رو نشون منی همنیمرگ مع
  
  ". داداشم باشهلی بدوزم باب میزی چهی خواد یاصال دلم م. حرف نباشه" ـ
  

 رهی زد بهت زده خی بهم لبخند مطنتی خورد و به اون که با شی تکان سختقلبم
  .شدم
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اگه . قه داره دونم فربد بهت عالیم. ستمی نگام نکن افسانه، من بچه نیاونجور" ـ

  "... درمورد تو همیراستشو بخوا
  

  .دمی تو هم کشاخمامو
  
  ".میبهتره برگرد.  تمومش کن فرنازگهید" ـ
  
  .دی و اون به دنبالم دورونی فروشگاه اومدم باز
  
  ". خواستم ناراحتت کنمیباور کن نم" ـ
  

  . به اون راه زدمخودمو
  
  ". شدرمونیساعت چنده؟ د" ـ
  
  "...گفته اما نیزیاون بهم چ" ـ
  

  .دمی بهش توپیعصب
  
  "!فرناز؟" ـ
  
فربد اونقدر برام .  دارنی چه نظرهی بقای ی بهش داری دونم تو چه حسیمن نم" ـ

  ". خوامی که اون بخواد منم میزی که هرچزهیعز
  

. ارمی و طاقت بنمی حالش رو ببنی تو عسل چشماش برق زد و من نتونستم ااشک
  .گشت صورتشو نوازش کردمدست دراز کردم و با نوک ان

  
 نیبه خودت و ام. ستی نیکنی که تو فکرمی به اون سادگزیقربونت برم همه چ" -

دارم از سالگرد ! نیمنوبب.  از مسائل هنوزتموم نشدهیلی من خیبرا. نگاه نکن
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 عمر کی با ی باهاش، مساوی گردم که فقط اون دوماه آخر زندگی برمیشوهر
 به صالح همه نی امینزن موضوع حرف نی در مورد اهگی دایب.  بودهیشکنجه روح

  ". منیحت. است
  

 شدم برگردم داخل فروشگاه ی دلشو نشکنم راضنکهی سکوت کرد و من واسه افرناز
 کرد و من با هزار دای که مد نظرش بود پیزیبالخره چ.  انجام بدهداشویتا اون خر

  . کنم خودم پولشو بدمشیترفند تونستم راض
  

  : باخنده گفتمرون،ی بمیه اومد کازاونجا
  
  ".شی انتخاب کردی مازی قهی با سلمیخودمون" ـ
  
  "؟ی گیبه خاطر رنگش م" ـ
  
  ".هیآره واقعا قرمز خوشرنگ" ـ
  
  ".گنی همه منویا. ادی یخب بهت م" ـ
  
 نیسوار ماش.  معطل کردن درست نبودنی از اشتری شده بود و برمونی واقعا دگهید

 نی افشی رن خونه یگفت با فربد و زن عمو دارن م. س گرفتم تمای با مازمیکه شد
 ی از دستمون حسابدی فربد بادی زد به نظرم رسی حرف مواشیو از اونجا که 

  . کنهی خواد بفهمه داره با من صحبت می نمی باشه که مازیعصبان
  

.  جمعی هی بقدنی ربع بعد رسهی بایتقر. میدی بود که رسمی هشت ونی حدوداساعت
 به نی رو که افشی بود و گردنبنددهی پوشی و شلوار مشکی بادمجونزی شومهی دالی

.  بسته بودی به گردن داشت و موهاشو از باال دم اسبدیمناسبت تولد طاها براش خر
 و رفتن به باشگاه و ورزش تونست اضافه وزنش می رژی اومدن طاها با کلایبعد به دن

  .  پهلوهام پر بودکمیداشتم و  کار یمن اما هنوز کم. رو جبران کنه
  
  "ن؟ی کردری دنقدری چرا انی خوش اومدیلیخ" ـ
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  : کردم، گفتمی می سالم و احوالپرسگرانی که با دنی حدرهمون

  
  ".دی کارمون طول کشی کم" ـ
  
  .دی لب برچی متظاهرانه ای دلسوزبا
  
 یف بهت که حر؟ی شدتی اذیلی حتما خ؟ی برات تااآلن تو مراسم بودرمیبم" ـ

  "نزدن؟
  

 یفرناز ب.  ازم روبرگردوندی لب گفت و فربد عصبری زیزی با حرص چافسون
  . کردکی خودشو بهم نزداریاخت

  
  ".فاتحه مون خونده ست افسانه جون" ـ
  

  . لبخند بزنملدای کردم درجواب ی وحشت زده اش به فربد بود و من سعنگاه
  
 فاتحه هی می رفتهیهم مث بقهمه رفته بودن سرخاک، ما .  درکار نبودیمراسم" ـ

  ".دی خرمی داد برشنهادی و بعدش فرناز پمیخوند
  

  . جلو اومد و بغلم کردنی رو ازم گرفت و افشکای چافسون
  
  "ن؟ی درموندی چرا جلوگه،ی تو دنیایب. نی کردیکار خوب" ـ
  
به محض بسته شدن در . می تو اتاقش لباسمونو عوض کنمی مون کرد بریی راهنمالدای

  .دی نفس راحت کشهی سرمون فرناز پشت
  
 ی نگاهمون می چطوریدید. امی ی نمرونی بنجای من تا آخر شب از ایوا" ـ

  "کرد؟
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  . کردم آروم باشمیسع
  
  ".می بموننجای استی درست نمی برامیب. نترس اون با من" ـ
  
 ی روسرنی گم اینم.  مو مرتب کردمی انداختم و روسری نگاهنهی خودم تو آبه

 تی بهش حساسگهیفربد د.  کردم مراعات کنمی می سعشتریم بود اما بهمش سر
خودمم بهش عادت . دندی پرسی نمی درموردش سوالانمی داد و اطرافینشون نم

  . کرده بودم و برام گذاشتنش عذاب نبود
  
 ی نگام به تو وطاها افتاد که کنار هم نشسته و مشغول بازمی اومدرونی اتاق که باز

 ی بامزه تو دستت بود و هربار که افسون صداشو در میفند کوچولو گوسهی. نیبود
  .یدی خندیآورد، تو با نشاط م

  
 نشسته بود و با یمامان کنار ماز.  تعارف کردیی بهم چالدای کنار زن عمو و نشستم

واسه من .  دلواپسم نمونهنی از اشتریبه روش لبخند زدم تا ب. دیی پای منو مینگران
 تموم م،ی گرفتی قانونی رو از پزشکنی معیون موقع که جنازه  از همزای چیلیخ

  .شده بود
  

  . حرفام باعث شد لب باز کنمدنی شنی سکوت جمع و انتظارشون البد براراستش
  
 فاتحه هی میرفت. فرنازم شاهده. فتادی نیاتفاق خاص. نی نگام نکنینجوریا" ـ

 هم یحاج آقا کمال. زدن ی حرفهی کرد، نه بقینه محسن کار. می و برگشتمیخوند
  ".نیهم. به کارم نداشتی حال بود که کاری و بضیاونقدر مر

  
 تندشون و فاصله گرفتن ی که پشت سرم زدن و نگاههایی گرفتم از حرفاوفاکتور

  . زدی موج می علی که تو چشمای جمع و نفرتیها
  
  "! ؟یحاال بهتر" ـ
  
  . سرتکان دادمی تفاوتی و من با بدی پرسی مازنویا
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  ". با اون حرفا تموم شدهزیرفتم که فکر نکنن برام همه چ. ستی نمیزیمن چ" ـ
  
 و فربد که نیافش.  و همه دوبه دو مشغول صحبت شدندی نپرسیزی چی کسگهید

 کردن و ی صحبت میمی من از هم دلخور بودن، حاال گرم و صممانی زای هیسرقض
حال و حوصله .  کردنیآماده م شام رو لی و افسون داشتن تو آشپزخونه و وسالدای

واسه .  و مامان بشمعمو و زن ی مازی صحبت سه نفره ی نداشتم که قاطنوی ای
  .می در مورد طرح و مدل لباسم حرف زدمی با فرناز نشستنیهم
  

 کردم ی پاک مسموی خیداشتم دستا. می شستی ظرفا رو دونفری از شام هم همه بعد
 و رونی بدمیوحشت زده از آشپزخونه دو.  تو قلبمو مچاله کردغی جیکه صدا

 ات خفه شده نهی که از درد تو سی پر از اشکت و نفسی صورت قرمز و چشمادنیباد
  .دی چشمام رفت و زانوهام لرزیبود، سو

  
 نشستم و نیهمونجا رو زم.  بغلم گذاشتی بهت، افسون بلندت کرد و تورو تودهینرس

 غیچنان از ته دل ج.  و نفست برگشتی گذاشتی و زارهی گری بنادنمیتو به محض د
  . کردی چاقو رو تو قلبم فرو میزی داشت تیکی که انگار یدی کشیم
  

.  صورتت مات شدی روزی چندتا دندون ری اون موقع بود که چشمم به جاتازه
نگاهمو ازش .  و قشنگت زخم شده بودفیاونقدر محکم گاز گرفته بود که پوست لط

 تو بغل مادرش پنهون کرده بود، دوختم و آه از نهادم گرفتم و به طاها که سرشو
  .بلند شد

  
 رفته بودن نی افشنی و فربد که واسه نگاه انداختن به ماشنی افشنی حنی همتو

همه .  بهمون رسوندعی هات خودشو سرهی گری صدادنی برگشتن و فربد با شنرون،یب
 یه و نفس برا پر از دردت بغض کردی هاهیدورم جمع شده بودن و من با گر

  . کم آورده بودمدنیکش
  

  . دست دراز کرددی و ناآرومم رو که دبی غرحال
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  ".بده من آرومش کنم" ـ
  
  : گفتی اراده تورو به خودم فشردم و مازیب

  
  ". تونهی نداشته باش فربد خودش مشیکار" ـ
  
  "! شده آخه؟یچ" ـ
  

 ی فربد صدادنیبا د و ی بگن تو سربرگردوندیزی چگرونی دای ی مازنکهی از اقبل
  . و بلند شددی کشرونی و تورو از بغلم باوردیاونم طاقت ن.  بلند شدتی و زارهیگر
  
  ".طاها صورتشو گاز گرفته" ـ
  
فربد بالفاصله به صورتت . می مقدمه گفت و همه مون بهش اخم کردی افسون بنویا

  .دی توپلدای به ی با ناراحتنیزل زد و افش
  
  "حواستون کجا بود؟" -
  
  ".منم که مشغول بودم و متوجه نشدم.  فهمهی کنم بچه ست نمکاریخب چ" ـ
  

 تو ی و همدردی شرمندگدمی دی کرد و چون می مهی خودشو توجی کم کارداشت
 ی کردی با طاها منکاروی اگه تو ادیشا.  اومدی به درد مشتری قلبم بستیصداش ن

  .داشم نگاه کنم دای تونستم تو روی نمگهی شدم ودیمن از خجالت آب م
  

 کرد که دل ی مهی من چنان مظلومانه مویدختر کوچولو. دی تو چشمام دواشک
نگاهم .  شد چه برسه به من که نفسم به نفسش بند بودیسنگ هم براش آب م

 داشت ی فربد مشت شده بود و اون سعی نهی کوچولوت که رو سیسرخورد رو دستا
 تونست؟ مطمئن ی میشیخشم و نگاه آتاما مگه با اون صورت سرخ از . آرومت کنه

 مدت نهمهی بعد اگهید. ادی ی خونش در نمی که اگه کارد بزنهیبودم اونقدر عصبان
  . تو حساسهی دونستم اون چقدر رویالاقل من م
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  ".ای لحظه بهیفرناز " ـ
  

 وانی لهی مامان نی حنیتو ا.  گوشش گفتری زیزی رفت طرفش و اون چعی سرفرناز
 لب زمزمه ریفرناز بالفاصله برگشت و ز.  دادمیداد و زن عمو دلدارآب قند بهم 

  .کرد
  
  ". رنی مکای وگرنه خودش و چمی برنی حاضر شگهی دی قهی گه تا پنج دقیم" ـ
  

  . آروم لب زددی شنی عمو که حرفاشو مزن
  
  "ه؟ی چنکارایا.  آروم باشهکمیزشته به فربد بگو " ـ
  
 ی برخوردنینذار. می برنی بهونه جور کنهیخدا تورو .  مادر منهی عصبانیلیخ" ـ

  ". دلخور شهنیکنه که باز افش
  
 بزنه، فربد با خشم ی اون حرفنکهی کردم و قبل از افی کسب تکلی نگاه از مازبا

  ".اومد طرفم
  
 یای اگه نی علیبه وال. فتی راه ب،یری واسه من آبغوره بگینی بشنکهی ایجا" ـ

  ".یدی از چشم خودت دیدی دیهرچ
  
 بترسم با نکهی ای گذاشت زمزمه کرد و من جای بغلم می تورو تونکهی انی حنارویا

  .دهی انداختم چون مطمئن بودم زن عمو همه رو شننییخجالت سرمو پا
  

  : گفتد،ی دی مختهی که اوضاع رو بهم ریماز
  
  ".می کنی رفع زحمت مگهیبا اجازه ما د" ـ
  

  . اعتراض کردنیافش
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  ". شمی ناراحت منیباور کن. نی نرینجوری خدا ا جون تورویماز" ـ
  
  .دی محبت بغلش کرد و صورتشو بوسبا
  
  ".دست جفتتون درد نکنه.  امشبدی زحمت کشیلیخانومت هم خ.  حرفو نزننیا" ـ
  

  .دی ازم پرسی با شرمندگنیافش.  برداشتفشوی چادرشو سر کرد و کرفت
  
  "؟ی بمونی خوایتو هم نم" ـ
  
 ی می بچه هم لجبازنیا.  تونم بمونمیدم داداش باور کن نم دورت بگریاله" ـ

  ". کنه
  

  .ی و نق زدی رو برگردوندی شد صورتت رو ببوسه که با کج خلقخم
  

 لبخند هیبا .  عمو رفت لباس بپوشه و فرناز هم منو وادار کرد دست بجنبونمزن
  : و اون زمزمه وار گفتمی گذشتنی از کنار افشنیغمگ

  
 بهونه که جور شده نی سالگرد از دستمون شکار بود، حاال با ای هیفربد سر قض" ـ

  ". بگذرونهریخدا امشب رو به خ
  

  .دی تو اتاق و فرناز به زن عمو توپمیرفت
  
 کهی تگهیحاال د.  سالگردمی ری ممی گفتم نگو داریدی راحت شد؟ دالتیخ" ـ

  ".بزرگمون گوشمونه
  
خودش ازم .  شدی از دستم دلخور مدیم فهی گفتم و بعد مینم.  کنم مادرکاریچ" ـ

  ".تازه من گذاشتم بعد رفتنتون بهش زنگ زدم. خواست بهش بگم
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

٣�١

  ".می و ما خبر نداشتی وسط جاسوس دوجانبه بودنیپس ا" ـ
  
 دادم و ری شی آروم شده بودی توجه به کل کل مادر و دختر، تورو که حاال کمیب

 می خونه که برنی دونستم از ایم. خودمم با اکراه آماده شدم. لباس پوشوندم
 رو تی توجه و حساسنی فربد اگهیحاال د.  برام عوض شهدی بازای چیلی خرونیب

 که نشون داده بود، ی انعطافی مثل زن عمو با همه یکی کرده بود و حتما یعلن
  . خواستی محیازش توض

  
 یم. تاد افنی نگام به نگاه دمغ مامان و افسون و افشرونی اتاق که اومدم باز

 که قادر به یتی فربد و به خاطر عصبانمی اوضاع رفتنم اونم با تصمنیدونستم تو ا
 چندماه که به نیاما تو ا. ادی به حساب بیرمنطقی عجوالنه و غدیکنترلش نبود، شا

 ی عمو و مازی و شبامو کنار خونواده ا ازشون فاصله گرفته بودم و روزهینوع
 گرفتن دهی دونستم و حاال نرفتنم و نادیونا م از ایی کردم خودمو جزی میسپر

  . بودشونی به محبت و مهربونی احترامی بیی جوراهی فربد یخواسته 
  
 حد خودشو تو نی فربد بخواد تا انکهیا.  مشخص بشهزهای چیلی رفتم که خی مدیبا

 روزا نیا.  دادی نمی کمک و دلسوزی معناگهی دخالت بده دمی زندگیمسائل شخص
 که تو ی که فربد از اون روزدمی دی ذهنم و به چشم می شده بود ملکه یحرف ماز

 کرد، دای و مستاصل منو تو اتاق په و اونطور درموندمی زندگی لحظه نی تریبحران
 قبل تر درست از یلی رو از خراتیی تغنی معتقد بود ایچقدر عوض شده بود و ماز

  . دادهصی تو فربد تشخلدایشب 
  
 وسوار رونی بمی شون از خونه اومدییرایتاه و تشکر بابت پذ کوی خداحافظهی با

 بود به محض سوارشدنمون راه افتاد و ی عصبانیاون که حساب. می فربد شدنیماش
  . نشون ندادی کردن توجهی آروم رانندگیبه تذکر زن عمو برا

  
 شه چهارتا آدم بزرگ ی فهمم چطور می من نمن؟ی نگاه به صورت بچه انداختهی" ـ
  ".نهی بببی آسینطوری بچه انینجا باشن و ااو
  

  . کرد آرومش کنهی سعانهی مسالمت جوی عمو با لحنزن
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اگه قرار باشه با . نی رو نزدگهیخود شما کم همد.  مادر منادی ی مشیپ" ـ

 ی به صاحبخونه بمی و بخواادی بشی پی دلخورینطوری ایکیهربرخورد کوچ
  ". مونهی نمی رابطه اچی هگهی که دمی و برمی عذر و بهونه بذاری و بمی کنیاحترام

  
  . خش برداشته بودی و ناراحتجانی از شدت هصداش

  
  "... خواستی کرد که دلم می مهی معصوم خدا چنان تو بغلم گریفرشته " ـ
  
  . سر تکان دادی لحظ مکث کرد و عصبهی

  
 جور نیهرچند از نظر شما ا ...نی بچه غافل شدنی گرم صحبت و از انینشست" ـ
  ". شهی به من مربوط نمزایچ
  

اما جالب اونجا .  زدی طعنه مالی اون روز صبحش تو وی بابت حرفای به مازداشت
  . گفت و ساکت بودی نمیزی الم تا کام چیبود که خود ماز

  
 اونو خوادی ممی طاها خم شد رو صورتش ، فکرکردهویما حواسمون بود منتها . " ـ

 افسانه هم داشت با فرناز تو آشپزخونه ظرف یطفل.  گازش گرفتمیدیببوسه که د
  ". شستیم
  
  . بهم انداختی نگاهنهی تمسخر از تو آبا
  
  " کرد؟ی مینی بود که رو شونه هاش سنگی شرعی فهیظرف شستن وظ" ـ
  
  .دمی لب برچی دلخوربا
  
  ". کرده باشمیخواستم کمک" ـ
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 ی ملیره و براش دل خوی زود بهتون بر ممی زنی هم می حرفهی گهی دنهیهم" ـ
  ". اون کمکتهی جهی نتنیا. نگاه به صورت اون بچه بندازهی. نیتراش

  
 گهی کردم اون دی دونستم چقدر کوتاهیمن که خودم م.  تو چشمام حلقه زداشک

  د؟ی پاشی زخم نمک منیچرا به ا
  

 که دیظاهرا خودشم فهم. دی بغلم کرد و فربد نگاهشو دزدد،ی دموی که ناراحتفرناز
  .ند رفتهت

  
 داداش ی بود جواب اعتمادم به تو؟ گفتنی به کنار، فرناز خانوم انای ایحاال همه " ـ
.  کردممتی تقدی رو دو دستچیمنم سوئ.  رو الزم دارمنی ماشدی خوام برم خریم

 ی خونه می برمی تونی آژانسم مهی کشه گفتم نگران نباش ما با ی کارم طول میگفت
 مراسم نیرفت.  کاسه ستهی دستت تو هی با بقهم کردم تو ی فکر نمگهیاما د. نیافش

 ای ی اگه اونجا برخوردنی خودتون حساب نکردشیپ. نی بهم بگیزی چنکهیبدون ا
 کارتون به نی اونا با انی فکر نکردن؟ی جوابشون رو بددی بای بکنن چه جورینیتوه

  "دن؟ی خندنی من و عموو افشی نداشته شیر
  
 یزی چگهی اما دومدی کوتاه ننکهی و و اون هم با امی نزدی کدوم از ما حرفچیه

  . شدادهی پنی از ماشی در خونه نگهداشت و مازیجلو. نگفت
  
  ". شوادهیافسانه بچه رو بده من پ" ـ
  

  .دی حرکتش، پرسنی مات از افربد
  
  "؟ی انزلنی برنی خوای نم؟یکجا ماز" ـ
  

  . نگاش کنه جواب دادنکهی ابدون
  
  ". برستی برو به زندگمی زحمت دادیادی هم بهت زنجایهم تا گهینه د" ـ
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 بودن ملحق ستادهی در ای و به جمع زن عمو و فرناز که مردد جلوادهی پنی ماشاز
  . شدادهی پنی از ماشیفربد عصب. شدم

  
  "ه؟ی کارها چنیمنظورتون از ا" ـ
  

 در ری و تو مسمیهمه وارد شد.  رو برگردوند و به فرناز اشاره کرد درو باز کنهیماز
 یزی اون اومد و منتظر بهش چشم دوخت، چی تا ساختمون که فربد پا به پااطیح

فربد هم اومد .  تورو داد به من و وارد شدمیدی خونه که رسی در ورودیجلو. نگفت
  .تو
  
  " خانوم؟بای زی جواب منو بدی دونیقابل نم" ـ
  

  . به طرفش برگشتی سوم مازی پله یرو
  
 منم ازت اون روز صبح تو ؟ی همه بهت جوابگو باشن، پس خودت چیانتظار دار" ـ
 سوالتم نی جواب ا،ی داشته باشی که اگه براش جوابدمی پرسی سوالهی الیو
  ".یریگیم
  
  .می پله ها باال رفت و ما هم به دنبالش رفتاز
  
  "؟یچه سوال" ـ
  

  . درو باز کرد و به طرفش برگشتیماز
  
  " شوهرش؟ای یرش ، برادی پدرش؟یکارشیتو چ" ـ
  

 کنار رفت یماز.  زده به طرف زن عمو برگشتم که به دهان فربد زل زده بودوحشت
  . اما فربد همونطور اونجا موندمیتا وارد ش

  
  "گه؟ی خفه شم دیعنی نیا" ـ
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  . کالفه نگاش کردیماز

  
منم مخالف بودم پاشو تو اون .  دونهی مشوی صالح زندگیافسانه بهتر از هرکس" ـ

 اون بود، صی رفتن تشخنیاگه ا. رهی بگمیم بذاره اما گذاشتم خودش تصممراس
 میری و دستشو بگمی کمکش کنمی خوایمام.  احترام گذاشتدی بهش باست،ی نیحرف
 دیوگرنه ما با جمش. می کنلی تحمش به اسم دوست داشتن، خواسته هامونو بهنکهینه ا

 نیحاالم برو بش.  خوادیسر نم بار بهت گفتم افسانه آقا باالهی م؟ی داریچه فرق
  ". نهای یای کنار بطی شرانی با ای تونی منیفکراتو بکن بب

  
 شد و در آخر درمونده سرتکان رهی خی مازی تو چشماقی عمهی واسه چندثانفربد

 یبه محض رفتنش زن عمو از پنجره نگاه.  رفتنیی از پله ها پایداد و با عقب گرد
  . زمزمه کردیبه کوچه انداخت و با ناراحت

  
  ". حال برهنی با انیذاشتیکاش نم" ـ
  
  ".براش الزم بود" ـ
  

همونجا .  مچاله شدتی صورت زخمی دوباره دنی گذاشتم رو کاناپه و قلبم با دتورو
 شد و کی نزدیماز.  شدمرهی خی نشستم و به توکه خواب بودنی زمیچهارزانو رو

  . به جفتمون انداختینگاه
  
 از خودت دی که بای تو بودنی زدم ای به فربد مدیمن نبا حرفارو امشب نیا" ـ

  ".ی کردیدفاع م
  

 گهی تونست از چشمام بخونه که دی نمیعنی.  نگفتمیزی نگاش کردم و چفقط
 محبت و توجه دنی کار ازم سلب شده؟ اون خودش منو به دنی اییمدتهاست توانا

   شد؟ یگه مم. سمی خواست جلوش وایفربد عادت داده بود و حاال ازم م
  

  : رو به زن عمو گفتاد،ی من باعث نشد کوتاه بسکوت
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 یلی خزیهمه چ.  چه خبره و اون چش شدهنجای ای دونیتو بهتر از من م" ـ

  ".رهی بگیمی تصمهیکمکش کن بتونه . فهی اومده و اون اآلن بالتکلشیناخواسته پ
  

  . سرگردان شدی من و مازنی نگاهش بدی عمو با تردزن
  
  "...نی گی شما میعنی" -
  

  . حرفشو قطع کردی سرد و جدیلی خیماز
  
 دونه چش ی که هنوز نمیمنتها قانع کردن فربد.  مخالفههی قضنیافسانه با ا" ـ

  ".ستیشده آسون ن
  

  . انداختنیی عمو سرشو پازن
  
  "... ترسمیم.  دارهیی هامی تصمهی فرناز درمورد خودش یگفته بعد عروس" ـ
  

 ی بودم، بیمن که هنوز مات جواب ماز. به من چشم دوخت حرفشو خورد و یباق
  .اراده لب زدم

  
  ".نی باور کنستی نیزی ما چنیب" ـ
  

  . عمو ناراحت و معذب جواب دادزن
  
  ". فربد رو ندارمی ناراحتدنیمن طاقت د.  دلمزی عزستیترسم بابت تو ن" ـ
  

  : رک گفتیلی کرد خی که داشت چادرشو تا می درحالیماز
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 گهی دیکی نامناسب طی شرادنی و دی بفهمه که به صرف دلسوزنوی ادی بااون" ـ
 داشته باشه طشوی که شرایکیواسه افسانه هم به وقتش . رهی بگمی تصمی احساسدینبا

  ". شهی مدایپ
  

به .  دادمی گوش مضشی ضد و نقی بودم و به حرفارهی خی و مغلوب به مازمات
 زن ای کرد یداشت منو امتحان م.  گفتی می اگهی دزی چشی چندروز پنی همنکهیا

   ثابت کنه؟وی حرفا چنی خواست با ای زد؟ میعمو رو محک م
  

  . حرفش جوش آوردنی با افرناز
  
 ی مطشی جلو چشم همه به خاطر شرای که دارینی ا؟ی مازی گی می داریچ" ـ

 افسانه تو ؟ی درموردش حرف بزنینطوری اادی یچطور دلت م.  توئهی نوه ش،یکوب
  "؟ی گی نمیزیچرا چ

  
  . شهی می چنمی تن بدم تا ببی مازی به بازخواستم

  
  ". ندونهی که کسستی نیزی چنیا" ـ
  

  . زد و نگاهشو ازم گرفتی تلخیپوزخند
  
 مخالفه شما چرا به خودتون هی قضنی افسانه با ارمیگ.  جونی مازی کرددمیناام" ـ

 ستی انگار بلد ننی زنیف م حری جورهی. نیری بگمی فربد تصمی جانی دیاجازه م
 با خودش فشوی بهتر از شما تکلیلیاون اتفاقاً خ.  بدهصیدرست رو از غلط تشخ

  ". شماستیفیمشخص کرده منتها سرگردون بالتکل
  
  . با حرص گفت و به حالت قهر به طرف در رفتنارویا

  
  ".فرناز جان" ـ
  

  . مانع واکنشم شدیماز
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  ". بهش فرصت داددیبا.  رو هضم کنه مسائلنیهنوز زوده که بتونه ا" ـ
  

  . به رفتن داشت، کردمی به زن عمو که از جاش بلند شده بود و تصمرو
  
 به ازدواج گرفته تو هم میحاال که پسرت تصم. دهی فرری بگی مسئله رو جدنیا" ـ

  ".ری دختر خوب رو براش درنظر بگهیدست دست نکن و 
  

به محض بسته شدن .  رفتریگفتن شب به خ سرتکان داد و بعد از ی عموبا ناراحتزن
  . کنارم نشست و دستامو گرفتیدر پشت سرمون، ماز

  
 نوه ام نکهینه ا.  بشهینی خواستم بهت توهینم.  منو ببخش اگه ناراحتت کردم"ـ

 زی عزی گم فربد با همه ی بخوام بگم، اونقدر برات ارزش قائلم که منوی ایباش
 حرفا امشب الزم نیباور کن زدن ا. ارهیبدست ببودنش باز حق نداره آسون تورو 

 رو بکنن که اگه خدا خواست و شون خوب فکراننی و فربد بشدهی فرخوامیم. بود
  ".ی انتخاب کنی انتخاب شدن بتونی که جای توباشنی افتاد، ای اتفاقنیهمچ

  
 وسرمورو زانوش دمی رو باال گرفتم و جفتشون رو بوسشی و استخوندهی چروکیدستا

 ی محبتش رو مغی دری آغوش مهربون بود که بنی اای دنی جانیامن تر. اشتمگذ
  . داشتمطی شرانی رو تو ای و من واقعا خدارو شاکر بودم که مازدیبخش

  
 اون ناخواسته حرف دل فربد رو به مادرش ؟ی که فرناز گفت دقت کردیزیبه چ" ـ

  ".زد
  

  . بخورمیختصر مقدمه به زبون آورد باعث شد تکان می که بی انکته
  
  "! فقط زن عموئه؟فهی وسط بالتکلنی که ای کسیعنی" ـ
  

  . رو با سوال جواب دادسوالم
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  "؟ی رو گرفتمتیپس تو هم تصم" ـ
  

  .نهی کالمش باعث شد لبخند رو لبام بشطنز
  
  ". اشتباههنیمن هنوزم مطمئنم ا. ستی خبرا ننیازا" ـ
  

  .دی به موهام کشی نوازشدست
  
 دنی رسنی منتها فکر نکن ای رسیموقعش تو هم به حرف من م به ریسخت نگ" ـ
  ". آسون باشهیلیخ
  

  . اخم کردمی از روپاش برداشتم و به شوخسرمو
  
  "گذره؟ی تو سرتون میچ. ی مازی ترسونی منو میدار" ـ
  
 گهیمنم د.  بچه رو عوض کننیپاشو لباس ا. یبهتره فکرتو به خاطرش خسته نکن" ـ

 طور نی و در مورد ارمی بگنی تماس با افشهی صبح اری بادمی. کم کم برم بخوابم
  ". نکرده ازمون دلخور بمونهیی خوام خدای بهش بدم نمیحی توضهیاومدنمون 

  
  . نپرسماوردمی افتاد طرف اتاقش و من طاقت نراه

  
  "م؟ی بموننجای ما قراره همیماز" ـ
  
  . طرفم برگشتبه
  
  "؟یخوای میتو چ" ـ
  
  . رو لبش جاخوش کردی محو نگفتم و لبخندیزیچ
  
  ". ادی وقت بده باخودش کنار بکمیبهش " ـ
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 ساعت بعد میحدود ن.  رفت تو اتاقش و منم بغلت کردم و به اتاق خودم رفتمیماز

 امی پهی.  روشن و خاموش شدمی گوشی شدم که صفحه ی خواب آماده میداشتم برا
  .مسواک به دست رفتم طرفش و بازش کردم.داشتم

  
  » باهات حرف بزنمدیبا«
  
بعد از هفت ماه بالخره .  موندمرهی صفحه نقش بسته بود خی که باالی اسم مخاطببه

 خواستم یاما من نم.  اومد شکسته بودی مبی عجیی جوراهیسکوتش روکه برام 
 ازش بترسم و از روبرو شدن باهاش هراس داشته باشم، نکهینه ا. جوابش رو بدم

 مثل محسن ی حضور کسمی ذهنی اوضاع به مشغله هانی خواست تو ایفقط دلم نم
  .اضافه شه

  
  . هنوز تودستم بودی گوشنباری و اگهی دامی پهی

  
 ی خونه ی از اتاق هایکیچراغ . یداری دونم بی م؟ی جوابمو بدی خوای نم«

  » مونده؟داری تا اآلن برزنی کنم اون پالی خی خوایتو که نم. مادربزرگت روشنه
  

.  کوچه دوختمیکی اراده به سمت پنجره رفتم و نگامو به تاریب.  زدخی تنم ی همه
 پرده عیسر.  که با چند متر فاصله پارک شده بود، روشن و خاموش شدینیچراغ ماش

 شروع کرد به میگوش. دیی پایاون داشت منو م.  و وحشت زده عقب رفتمدمیرو کش
  .خودش بود...  کردمجکتی ریزنگ خوردن، فور

  
گذاشتم با خودت .  بهتر شده باشهطی شرای چند ماه دورنیم بعد از ا کردی فکر م«

توکه فکر . ی واسه درخواستم داشته باشی جواب منطقهی نباری ای و بتونیخلوت کن
  » من منصرف شده باشم؟ی کنینم
  

به خود مطمئن .  بودنی معهی لحن حرفاشم شبیحت. ارمی باال بخوامی کردم ماحساس
  . و خودخواهانه
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  . زمزمه کردملبریز
  
  ". به جهنمیبهتره بر" ـ
  

  .دی چهارمشم رسامی بلند شم و چراغ اتاقمو خاموش کنم پنکهی از اوقبل
  
 بفهم و نویپس ا.  به خواسته ام تورو ناراحت کنمدنی دوست ندارم واسه رسمن«

  » نکنیلجباز
  
امم خورده  به مشدی تهدیبو. رمی و آروم و قرار بگنمی نتونستم ببگهی رو دیکی نیا

 دونم تو اون یم.  شماره شو گرفتمنی و خشمگیعصب.  نگمیزیبود ومحال بود اگه چ
  . رو کارهام نداشتمی تسلطگهی کار ممکن بود امامن دنی احمقانه ترنیلحظات ا

  
  "الو جانم؟" ـ
  

  . نجوا کردمیقی تهوع آورش که به گوشم خورد، با نفرت عمیصدا
  
  ".ی دست از سرم بردار لعنت"ـ
  

محسن .  خاموش کردمموی بده، تماس رو قطع وگوشیحی بذارم توضنکهی اوبدون
 بگم تصورش دی تونه منو مجبور به واکنش کنه بای ها مامی پنی کرد با ایاگه تصور م

  . موفق شده بودتیدرست بود و اون در نها
  
  داشتهی سعنکهی اای بگم یبه ماز.  حل کنمدی موضوع رو چطور بانی دونستم اینم

 ی نمگهی افتاد دلدای ی که تو خونه یبا اون اتفاق.  براش بکنمی فکرهیباشم خودم 
 بذارم و به ونی رو در مهی کمکم کنه قضشهی که قول داده بود همیتونستم با فربد

.  گفتیزی شد چی شد هم، نمی موونهی ددی رسی به محسن می که حرف وقتنیافش
  . اول رو انتخاب کردمی نهیز گجهی با خودم کلنجار رفتم و در نتیلیخ
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 یکی دنی دی داشت برای اون روز که مازیدرست فردا.  گفتمی رو به ماززی چهمه
  .  رفتیاز دوستانش که از کربال اومده بود، م

  
  . چادرش رو باز نکرده و متفکر به دهان من زل زده بودی تاهنوز

  
کوچه موند و بعد  خبر ندارم چقدر تو گهید.  رو خاموش کردمیمنم گوش..." ـ

  ".رفت
  
  ". دست کم گرفتدی پسره رو نبانیا" ـ
  
  "به نظرتون با حاج آقا حرف بزنم؟" ـ
  

  . سرش گذاشتی روچادرشو
  
  ". شددی بره اما ازش غافل نباشی خواد تا کجا پی ممینی ببدیبا. فعال نه" ـ
  
  ". کردی می تونست تا اآلن کاریوگرنه اگه واقعا م.  کنهدیاون فقط بلده تهد" ـ
  
موندنمون . به هرحال حواست رو خوب جمع کن.  تونسته و نخواستهی مدمیشا" ـ
  ".ستی کم خطر ننجایا

  
  . لبخند بزنمالی خی کردم بیسع
  
  ".ستی حرفا ننیاون مال ا. ی بری باال ملی دلی رو بجانشی هی دارگهید" ـ
  
  : گفتی جدیلیخ
  
 شی به آتتوی تونن زندگی میول ارزن ی نمادیز.  دختر جونتنی مث کبرایبعض" ـ

  ".بکشن
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 نطوری دادم بخواد ای حق می کردم به مازی موضوع فکر منی خوب که به اراستش
 ی تر از من و امثال مندهیاون سرد و گرم چش. رهی رو درنظر بگزی همه چتیبا جد

  . دوننی مزوی کردن همه چیبود که فکر م
  

 خبردار هیو فرناز و مامان هم از قض که همونطور خاموش موند اما زن عمو میگوش
 ی رتبه ی اول کنکور افسون هم اعالم شد و وقتی مرحله جی اوضاع نتانیتو ا. شدند

 من بود ی حق خواهر کوچولونیا. می خوشحال شدی حسابی همگمیدیخوبش رو د
 نی و من از ته دل ممنون اکنه انتخاب شی زندگی درست و روشن براری مسهیکه 

  . خوادی می چی دونه از زندگی و مهی که اون دختر عاقل بودمتیواقع
  

 داشتم م،ی خبر بودی ازش ببای گذشت و ماتقری که از رفتن فربد می روز سومعصر
 گرفتم و تو که تو بغل ی خونه رو آب می اروزهی فی شکلِ کاشی حوض لوزاطیتو ح

 و با یزد ی دست و پا م،ی درخت پرتغال نشسته بودری زی مازیفرناز رو صندل
  .ی تو آب شنا کنی خواستی و میدی کشی مغی ججانیه
  
  ".ی در آورده واسه آب تنی بازیچه کول.  سرتق رو نگاه کنی دختره نیا" ـ
  
  : خنده گفتمبا
  
  ". مامانش رفتهیبه قول فربد به پسرعمو" ـ
  

  .دی هم پابه پام خندفرناز
  
  ". گفت قورباغهیبهش م شهی همیماز. فربد که جنون شنا داشت. ستی ندمیبع" -
  

دستمو گرفتم جلو چشمام تا بتونم .  عصر مرداد هنوزم داغ و سوزنده بودآفتاب
  .نمیشمارو بب

  
  "م؟ی کردی می تو حوض و آب تنمیدی پری می چهارنفرادتهی" ـ
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  . خاطراتمون سرتکان دادیادآوری با
  
  ".نداختنی مرونی کردن و مارو از حوض بی میکی و فربد هم دست به نیافش" ـ
  

  . شدقی رو لبم عملبخند
  
  ". خوردنی کتک منایبعدشم از دست مامان ا" -
  
 لج دوتا جغجغه رو بابتش یمخصوصا وقت. اون کتک خوردن ها واقعا مزه داشت" ـ

  " .می آوردیدر م
  

 شده بود اطی سرو صدا وارد حی شد بی می اقهی به سمت فربد که چند دقهردومون
  . می داد، برگشتی ما گوش میو به گفتگو

  
  "؟ی اومدیداداش ک" ـ
  
  "ن؟ی کنی مکاری چنیدار.  اآلننیهم" ـ
  

  . به من اشاره کردفرناز
  
  ". کنهیافسانه داره حوض رو پر آب م" ـ
  
  "ن؟ی کردیهوس آب تن" ـ
  

  . دست و پامو گم کرده بودملی دلی دونم چرا اون لحظه بی به من بود و نمنگاش
  
  "... دارمکایواسه چ" ـ
  

  . جمله رو کامل کنم وبه ناچار نفس حبس شدمو فوت کردمنتونستم
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 گونه ی که روی و پدرانه اقی عمیبوسه .  طرف فرناز و تورو تو بغلش گرفترفت
  . دادی میات گذاشت، طعم دلتنگ

  
  ؟یی حالت خوبه باباـ
  
ه  ارادیقلبم ب.  خواستی منوی و اون انگار همدمی لب گفت اما من شنری آروم زنویا

 و فرناز که دیی پای منو می چشمریفشرده شد و وحشت زده به فربد که داشت ز
  . شدمرهی خد،ی درخشی تو چشماش می گنگیشاد

  
  ".ارمی شربت خنک بهی داداش، برم برات نی بشایب" ـ
  
  "مامان کجاست؟" ـ
  
  ". گردنیغروب نشده بر م. رونی رفتن بیبا ماز" ـ
  

 به یرومو ازش گرفتم و باحرص دست. ونه رفت و فرناز به سمت خی رو صندلنشست
  .آب زدم

  
  ". دلخور باشم نه تودی منم که بانی کردم ایفکرم" ـ
  
  . جواب دادمی سردبه
  
  ".ستمی دلخور نیمن از کس" ـ
  
  "؟ی خاموش کردتوی و سه روزه گوشیستین" ـ
  
رد،  کی طرفش برگشتم و به اون که برخالف اون شب آروم و لبخند به لب نگام مبه

  .ادی با خودش کنار بمی بذاردی حق داشت بگه بایانگار ماز. زل زدم
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 خواستم ناراحتت یراستش اون شب نم...  چقدر باهات تماس گرفتم؟ی دونی م"ـ
  ".کنم

  
  .ازجاش بلند شد و به طرفم اومد.  موندمرهی نگفتم و دوباره به آب خیزیچ
  
  "؟یبرگرد ی خوای نم،یسه روزه که از درس خوندن افتاد" ـ
  

بازم سکوت کردم و اون کنار پام زانو زد و تورو ... نداشت؟گهی بهتر دنی از ابهونه
  .مثل عروسک تودستاش تکان داد

  
 خونه مون تنگ شده، دوست دارم رو تخت خودم یمامان افسانه من دلم برا" ـ

 غصه نهی اگه منو تو خونه نبییاصال بابا...  کنمیبخوابم، برم پارک کنار ساحل و باز
  " غصه بخوره؟یی بابای خوایتو م.  خورهیم
  

 یبه سخت.  مسخره بود که خنده رو مهمون لبام کردی بچه گانه اش به حدلحن
 آب ی مشتدی دی کشمکش رو تو صورتم منی کردم و اون که ایخودمو کنترل م

  .دیبرداشت و بهم پاش
  
  .دمی و ازجام پردمی کشی کوتاهغیج
  
  ".ی کردسمی فربد خیوا" ـ
  

  .دی خندنرم
  
   ".ی زنه نخندی داره باهات حرف می جدنطوری اکای چی وقتیتا توباش" ـ
  

.  فربد گل از گلشون شکفتدنی و زن عمو برگشتن و با دی دوساعت بعد مازحدود
.  داداشش خوشحال بوددنی که از دمیشام رو همه مهمون دستپخت خوب فرناز بود

 اگه من دیشا.  گذاشتونیو باهاش در م تماس محسن ری هی قضیبعد از شام ماز
 خواست ی باهوش من مزرگ گفتم اما مادربی نمیزی کردم و چیبودم باز سکوت م
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 کنه و هم دای درست پلی دلهی الیهم واسه برگشتنمون به و.  دونشون بزنهری تهیبا 
 نی نه اای کنه ی برخورد می و عصبی منطقری که باز هم غنهیواکنش فربد رو بب

  .سه روزه آرومش کردهفرصت 
  

 به یکی نکهیا.  انداختنیی اخماش تو هم رفت و سرشو پادمی دی مازی حرفابعد
 شه، کی نزدی کردتی عمر ازشون حماکی که ی خونواده امی به حری آسوننیهم

 نبود یزی چنی کرد و ای ناخواسته نگران و آشفته مایاونو خواسته .  نبودیحرف کم
 به برگشتن ما دی پسرش رو دحال نی اید زن عمو هم وقتخو. که بتونه پنهونش کنه

 و من دوباره اون مأمن می برگشتالی شد که ما همون شب به ونطوریاصرار کرد و ا
  . و پر از آرامش رو داشتمیدوست داشتن

  
 هنوز از نکهینه به خاطر ا.  باشهی برگشتن موقتنی خودم قرار گذاشته بودم ابا

 رو ترک کنم الی خواستم اون وی باشم، من اگه میرار بود فشی مدعی که مازیحس
 اشتباه در حقت ی درست و بنکهیا.  هدف مهم به خودم و تو بودهیواسه اثبات 

  . بودیادی مستلزم تالش زنیو ا.  کنمیمادر
  
 و فربد به بار ی کردم که زحمات خودم و مازی می خوندم و کاری درست مدیبا

  . ترس رو کنار بذارمنی تونم ایم دادم که ی نشون مدیبا. نهیبش
  
 برگشت و فربد انگار نه انگار که با ی به روال عادزی برگشتنمون دوباره همه چبا

 کرد و فقط ی رو بوجود آورده، باز مث سابق برخورد میرفتارش چه سوتفاهمات
 همه به تو نشون ی تعارف جلوی بگهی پدرانه اش بود که دنیشیاحساسات تند و آت

  .شد ی می باعث حرص خوردن من و مازنیا داد ویم
  
  ". ادب کنمی پسره رو درست و حسابنی ادیمن با" ـ
  

تو با فربد . می و توراه برگشت به خونه بودمی زدی کنار ساحل قدم می بامازمیداشت
  . سرت گرم بودی و حسابی کردی می بازیکی پارک همون نزدیتو
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 نیواقعا با ا.  وضع قانعمنیمنم به ا. نهی بی مکاروی اون فقط چی مازالی خیب" ـ
  ". فقط شوهر کردنم موندهگهی افتضاح دی هیروح

  
 ی خوشبختدنی کنم فقط به خاطر توئه و دی اصرار منهمهی من ای کنیفکر م" ـ

 ی زندگهی یتو تجربه .  نگرانمشتری اتفاقا واسه اون بست؟یفربد برام مالک ن
 نکهی ا،ی کمکش کنی تونیتو م. برسه و اون هنوز مونده که بهش یمشترک رودار

  ". کنهدای پی دلبستگیبه ازدواج و زن و زندگ
  
  . شونه باال انداختمی تفاوتی ببا
  
  ". شه من بخوام زن مناسبش باشمی نملیدل.  تونه باشهی می هنر هر زننیا" ـ
  

  . چپ نگام کردچپ
  
  ". از اون ور بوم افتادنی کردم و افیحاال باز من ازش تعر" ـ
  
 که بزرگ ی شکست تو کارنامه ام هست با بچه اهیمن . یخب حق دارم ماز" ـ

 دهی برخورد کنه و نادی اگه فربد هم باهاش احساسنویا.  دارهتیکردنش مسئول
  ".رهی گی نمدهی مث زن عمو نادی و باتجربه ادهی دای زنِ دنره،یبگ
  
 به حال ی فکرهیه تو بهتر.  به صالح پسرشهی دونه چی می بهتر از هرکسدهیفر" -

  ".یخودت کن
  
  ". اون هستی گم از من بهترم برایبازم م" ـ
  
  . نپرونهیزی بهم چاوردی طاقت نگهی که گفتم دنویا

  
  ". روشختی دواست، خاک رزتیبه گربه گفتن فالن چ" ـ
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 ازم فاصله گرفت، چشم دوختم وتازه اونموقع بود زی خنده به اون که تند و تبا
 آروم و ی و به اون آبستادهی اای ما رو به دریکه تو صد متر شدم مانیمتوجه پ

  . چشم دوختهعیوس
  

  . به طرفمون برگشتی مازدنیباد
  
  "ن؟ی خانوم چطوربایسالم ز" ـ
  
  " خوبه؟سی فرنگ؟یممنون پسرم تو چطور" ـ
  
  ".نی چندروز نبودنیا. مامان هم سالم داره خدمتتون. خوبم" ـ
  

  . تازه کردی ونفسستادی اکنارش
  
  ".میآره مادرجون، رشت بود" ـ
  
 اون روز من و فربد ناراحت ی به خاطر حرفادی که نداشت؟ گفتم شای خاصلیدل" ـ

  ".نیشد
  
 ی حسابشتیبابت اون رفتار تندش پ. یی ناراحت شه شمادی که باینه مادر اون" ـ

  ."شرمنده ام
  
 یفتم بهش حق متازه همونطور که قبال هم گ.  من ناراحت نشدمنی حرفو نزننیا" ـ

  ".دم از دستم دلخور شه
  

  . کردی سالم و احوالپرسیی شدم و اون با خوشروکی نزدبهشون
  
  ".  بودی خالیلی چند روز خنیجاتون ا" ـ
  

  . انداختمنیی زده سرمو پاخجالت
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  ".نیشما لطف دار" ـ
  

  : گفتی به مازرو
  
 شم یل مخوشحا.  مخصوص درست کنمی قهوه هی خوام برگردم خونه و ی م"ـ

  "عصرونه در خدمتتون باشم
  

  .  خواسته شون شدممی تسلی راحت دعوتشو قبول کرد و من با ناباوریلی خیماز
  
  . که رفت، ناراحت زمزمه کردممانیپ

  
  "ن؟ی کنی فربد رو عصباننی خوای مه؟ی کارا چنیمنظورتون از ا" -
  

  . باال انداخت و سفت و سخت جواب دادییابرو
  
  ". شهی مری دست بجنبونه وگرنه ددی کنم که بایال بهش حخوامیم" -
  

  . باحرص فوت کردم و پشت سرش راه افتادمنفسمو
  

 خورد که داشتن تو امتداد ساحل و به سمت ی چشمم به ستاره و دختر جوونریتومس
 صحبت هی ی و محاله ممکنه برانهی بیمطمئن بودم فربد رو م. دندی دویپارک م

 قدم هامو بلند تر برداشتم و با حرص لی دلی تصور بنیابا . مختصرم شده جلو نره
  . خواد باهاش حرف بزنهیاصال به من چه که اون م. دستامو مشت کردم

  
 یزی درو باز کرد و به مدنمونی منتظر ما بود و به محض دالشی ووونی ای رومانیپ

و  که تیزیحتم داشتم چ.  بود اشاره کرددهی چوونی ای صرف عصرونه رویکه برا
 شد فقط ده ی کاش میا. ستی منظور نی شد بی و اون رد و بدل مینگاه ماز

 دهی کشی از دستش چابزرگواقعا باب.  آوردمی زن، سرد منی ای از کارایدرصد
  بود؟
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  "؟ی تو فکرهیچ" -
  
  . بدمی کردم به لبام کش و قوسی و من سعدی پرسی با کنجکاونویا

  
  ".ارمیر ن وضع سر دنی اگه از استمیافسانه ن" ـ
  
  .دی خندالی خی آسودگبا
  
  ".ی شی زود متوجه میلینگران نباش خ" ـ
  
 ی روزا آلرژنی ادی رسی وقت از راه نمچی که هی" زودیلیخ" نی من انگار به او

 ی اطلسی و به حالت قهر نگامو به گل هادمیگرفته بودم که اخمامو تو هم کش
  . توباغچه دوختم

  
  "اد؟ی یفربد نم" ـ
  

  . شد چشم دوختمی مکی به دست داشت بهمون نزدینی که سمانیو به پ برگشتم
  

  . جواب دادیماز
  
  ".می نگفتیزیما بهش چ" ـ
  
  ". بمونهونی منی ای خوام کدورتینم.  کردمی رفتم و دعوتش میکاش خودم م" ـ
  
  ".رهی گی به دل نمیزیفربد چ" ـ
  
  :ت گفیرو به ماز.  گذاشت و کنارمون نشستزی می رو، روینیس
  
  ". کنهیی شه تندخوی باعث می نگراننیوا.  نگرانهیاما بدجور" ـ



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

٣٧٢

  
 تند چند وقت ی رفتارهانی علت انیشتریب.  گفتیاون درست م.  فکر فرو رفتمبه
  .دی پرسی باور داشت که با ناراحتنوی هم انگار ای بود و مازشی فربد نگرانریاخ
  
  "م؟ی کنی براش کارمی تونیما م" -
  

  .قالب کرد و با اعتماد به نفس لبخند زد تو هم دستاشو
  
  ". دارهنانی به اطمازیاون فقط ن.  ساده ستیلیخ" -
  

 نیخب اگه دنبال ا.  موندرهی تو چشمام خی اهی به طرف من برگشت و چند ثانیماز
 نیتو ا.  گفتم روم اصال حساب نکنهی مدی رو من به فربد بدم بانانی اطمنیبود که ا

 ی کسی خواستم، دنبال جلب توجه و عالقه ی تازه نمیکر فی من مشغله طیشرا
 ی گره هاری درگی روزا اونقدرنی امیندگز.  تونستم بهش فکر کنمینبودم و اصال نم

 گهیکمتر از چهارماه د.  موندی مسائل نمنی ای برایی جاگهیکورش بود که د
ستم به  تونی به قوت خودش پابرجا بود، هنوزم نممیآزمون داشتم، مشکالت مال

  . داشتیخونه برگردم و محسن دست از آزار و مزاحمتش بر نم
  
  ".سرد نشه" ـ
  

 ی فنجون خودش رو برداشت و مقداریماز.  قهوه بودی به فنجون هامانی پی اشاره
  .دیازش چش

  
  ".خوش طعمه" -
  
  ".کار من حرف نداره.  باشهدمیبا" ـ
  

  .دی خندمانی پی با شوخیماز
  
  ". کنفی تعر از خودتشتری بکمی" ـ
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  ". چشم حتمایبه رو" ـ
  
 اون حس بد ی خوب تونسته بود از مازیلیاون خ.  بهش چشم دوختمنی تحسبا

  . ساده دور کنهی بابت فربد رو با چندتا جمله ینگران
  

  . شدرهی گذاشت و به گل ها خزی می فنجونش رو رویماز
  
  ". چقدر خوب رشد کردننایا" ـ
  
  . سرتکان دادمانیپ

  
 رو هم ی نبودم و کسیآخه حدود سه ماه. ارنی کردم دووم بیتش فکر نمراس" ـ

  ". کنهیدگینداشتم بهشون رس
  
  ".دی باری مدت بارون خوبنیاما تو ا" ـ
  

  . حرف از جاش بلند شدنی اوبا
  
  ". بهشون بندازمی نگاهکی رم از نزدیم" ـ
  

 جمع سه نفره  هست که تویلی از ما دلی فاصله گرفتن مازنی کردم تو ای ماحساس
 فنجونمو برداشت و مانیچون به محض دور شدنش پ. مون فقط من ازش خبر ندارم

  .رمیبه طرفم گرفت ومن مجبور شدم از دستش بگ
  
  "چه خبر؟" ـ
  
  .دمی از قهوه مو نوشی شونه باال انداختم و جرعه ای تفاوتی ببا
  
  ". ندارمیخبر خاص" ـ
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 احساس یلی روزا خنی انی گفتمیزد ی قبل که با هم حرف می دفعه ادمهی" ـ

  "نطوره؟ی اآلنم همنی کنی میخستگ
  
  ". آرهیبه لحاظ روح" ـ
  
با تعجب .  گذاشتزی می و فنجونش رو برگردوند و رودی مونده قهوه شو سر کشته

  . باال انداختمییابرو
  
 نی کنم ایمن فکر نم.  ستزهی کردن انگدای پی روحی نسخه واسه خستگنیبهتر" ـ
  ". تون کم باشهیکه تو زندگ هیزیچ
  

.  داشتمادی که ززهیانگ.  کردمی به فنجونش بود و داشتم به حرفاش فکر منگام
  . کردن بودی زندگی برازهی انگنی وجود تو بهترنیهم
  
  "ن؟یفال قهوه دوست دار" ـ
  

  . پاره شهمی باعث شد چرت فکردی مقدمه پرسی که بیسوال
  
  "!فال قهوه؟" -
  

  : گفتنانیاطم به لب با لبخند
  
  ".رمیبلدم بگ" ـ
  

 فقط بهش زل زدم و اون دی با تردنی کنه واسه همی می کردم داره شوخاحساس
 که ی کارح،ی توضنیبا ا. ازم خواست فنجونمو بعد از خوردن محتواش برگردونم

فقط . رهی دوست داشته باشم فالمو بگنکهیخواسته بود انجام دادم ، نه به خاطر ا
  . کارش رو بفهممنی الیلکنجکاو بودم د
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تموم حواسم به .  بهش انداختی مکث برداشت و نگاه کوتاهی با کمفنجونمو
 کرد که ی برخورد می تو حاالت صورتش بود و اون طوری احساسی جزئراتییتغ

  .ارهی تونه سر در بی بوجود اومده میانگار واقعا از شکل ها
  
 یمی خواد فقط نین که انگار دلش م زهی از یری تصونم،ی بی رخ ممی نهی نجایا" ـ

  ". که هست رو نشون بدهیزیاز چ
  

من .  کنهرمی خوب تونسته غافلگمانی و مغلوب بهش زل زدم و احساس کردم پمات
  . و درمونده کنهجی منو گنقدری رخ امی اون ندیچم شده بود؟ چرا با

  
 کنه ی منی که عظمتش همه رو وادار به تحسیکوه. نجاستی کوه بزرگ هم اهی" ـ

  ".نهی سنگی کوه بدجورنی اون زن ایواسه شونه ها...اما 
  
 زد رو ی ازش حرف ممانیاون کوه که پ.  اراده بغض کردم و چشمام سوختیب

  . کردی مینیقلب من سنگ
  
 ترسه و ی منکهی اون زن با ای ولستی و خمش کم نچی که پنمی بی راه مهی" ـ

 بگم تا دی بانمیوخب ا. اد ازش بگذره خوی کنه، دلش می می گاههی تکیاحساس ب
  ".ستی گذشتن آسون ننی اون کوه رو شونه هاشه ایوقت

  
 تو قاب نگاهم یزی چمانی تار از پیری کرد و حاال جز تصوسی گونه هامو خاشکام

  .نبود
  
مطمئنم اون .  از مهره هاش پخش و پال شدنیی که چندتانمی بی پاره محی تسبهی" -

 ی ناراحته اما سعیلی داره که از پاره بودنش خیادی زیستگ دلبحی تسبنیزن به ا
 حی تسبنی اادی ی مادشی یچون ازوقت.  کنه اونارو کنار هم جمعشون کنهینم

  ". پاره بودهشهیهم
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و اون انگار .  داشتیادی زی ناگفته ی که حرفای انهی حبس شده بود تو سنفسم
 از رهی نگشیمن بگه و دلم آت از ارمینتونستم تاب ب.  دونستی همه رو مدهینشن

  . که بر من گذشتهیگذشته ا
  

  . به طرفم برگشتی بلند شد و مازاری اختی هقم بهق
  
  "!افسانه؟" ـ
  
  : گفتی عادیلی خمانیپ

  
  ".نی دلش گرفته همینوه تون فقط کم.  خانومبای زستی نیزیچ" ـ
  
 ازش ی کم لرزون برش داشتم ویبا دستا.  و جلوم گذاشتختی آب برام ریوانیل

  . شدانهینفس تازه کردم و اون لحنش دلجو. خوردم
  
 چپ و ی رو شونه نکهی ایاز اونا که به جا. می فرشته هم دارهی نجای انمیبذار بب" ـ

 یزی نگهبان که اومده تا نذاره چی فرشته هی.  خدا تو بغلشهی شهی همنهیراستش بش
  ". اون زن تموم شهیبرا

  
 نگام کرد و بعد یکم.  به دهانش بودرهی خسمی خیما هقم حاال آروم شده و چشهق
  . باال انداخت و به فنجون زل زدیی ابروطنتیبا ش

  
 دوست داره مرد خونواده یلی که خنمی بی هم موونهی کله شق دی پسرعموهی" ـ

 شی پی چند جلسه اهی دی و احتماال باستیباشه اما راه نفوذ به قلب اون زن رو بلد ن
  ".ادیمن کالس ب

  
 رو به تشی هام لبخند رو لبم سبز شد و اون که انگار تونسته بود مامورهی گرونیم
  .دی آرومم کنه، خندتی برسونه و درنهاانیپا
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 وونی اون پسرعمو که حاال رو انم،ی بی فنجون منی که تو اینجوریوخب ا" ـ
  مث منیکی دوست داره سر به تن یلی نظر گرفته خری و مارو زستادهی االشونیو

  ".نباشه
  
  
  

 به ما رهی فربد که تو روتو بغلش گرفته و خدنی برگشتم و با دعی حرفش سرنیباا
 اراده از جام بلند شدم یب. نی زود برگردنقدری کردم ایفکر نم. بود، جا خوردم

  . شده بود، زل زدمهی که متوجه قضیوبه ماز
  

 مانیملحق شه، پ اون به جمع مون نکهی بودم و قبل از الفی منتظر کسب تکانگار
  :گفت

  
  ". به حالش کرددی بای فکرهیدرمورد اون کوه، به نظرم " ـ
  

  .دمی پرسمردد
  
  "!؟یچه فکر" ـ
  

  . تو چشماش نبودطنتی از اون شی خبرگهی شد و دی جدنگاهش
  
  ".بذار کمکت کنم" ـ
  
 گذشت، کم بهم نشده ی منی که از مرگ معکسالهی مدت نی ها تو اشنهادی پنجوریا

 عمو ش،ی خواهادهی به زدنی محسن واسه رس،ی و منظورتی نهیهرکدومشم با . بود
 نی همیرضا واسه پرکردن خالهاش، برادرم آرمان واسه از سر واکردنم و آخر

 دونست با ی نمگهی دی و به قول مازیفربد که کمکش شده بود کشمکش عاطف
  .خودش چند چنده
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 خوب نقدری نفر اهی ی کنم اماوقتینی عقب نششنهادی پنی حق داشتم در برابر اپس
 که آزارت ییزهای و چذارهی کرده و راحت دست رو نقطه ضعفات مدایازت شناخت پ

 از مانی الاقل درمورد پیزی چهی.  شه دست کم گرفتشی شناسه، نمی ده رو میم
 همصحبت شدم و دعوتشو قبول هاش هربار بانکهیهمون روز اول برام روشن بود؛ ا

 اعتماد کردم و ی و بهش حتدمی ازش نترسدم،ی ندی منظور بدچیش هکردم تو نگاه
  . برمی بود خوب به کارش نمی مدعی بودم که مازی شم زنانه اونی رو مدنیا

  
  "!؟یچطور" ـ
  

  . بود، لبخند زددهی که تو نگاهم رنگ توافق داون
  
  " باشه؟می با هم حرف بزنی چند جلسه ا"ـ
  

 و ی اون و مازنی داشت، نگام مدام بیرم بر نم دست از سدی بودم اما تردموافق
 گرفته بود، در رفت و رنظرمونی زی ولدی شنی فاصله صدامون رو نمنیفربد که از ا

  .آمد بود
  

  . کرد متقاعدم کنهی بود که سعدمیی تادنی انگار هرطور شده دنبال دیماز
  
باور کن . هری رو بگمشی و بالخره تصمنهیبذار بب.  فربد هم الزمهی برانیا" ـ
 گهی و من دکشهیاون داره عذاب م.  کردنش از شکنجه هم بدترهی زندگنطوریا

  ".نمی وضع رو ببنیواقعا طاقت ندارم ا
  
 از دی که شایزی چی هاشم گفتم ولی مورد نگراننودری داره اازی ننانیاون به اطم" ـ

نوم به  فربد هنوز حل نشده ست احساس افسانه خایچشم شما پنهون مونده و برا
 خودتون قائل ی حق روبرانی وقت اچی هطتتونی کنم به خاطر شرایمن فکر م. اونه
 یمی مورد تصمنیاگه تو ا.  نهای نی باششته بهش عالقه دانی تونی منینی که ببنینشد

.  کنهی به موضوع نگاه نمینجوری بوده اما فربد ایشی مصلحت اندی برانیهم گرفت
 بذاره با چه شی دونه اگه پاپینم. ستیطمئن ناون از احساس افسانه خانوم م
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 ی اگهی شمارو هم جور دی هایری سخت گیازطرف.  شهی روبرو میبرخورد
  ".ه کنیبرداشت م

  
  : زمزمه وارگفتیماز

  
 خوام به افسانه ی در واقع نمرمی گی بهش سخت می کنه وقتی فکر میعنی "ـ

  "! شه؟کینزد
  
 بگم فربد اگه اون دی بامی مورد نظر بدنیدر ا می بخوانانهیو اگه واقع ب. قایدق" ـ

 ی زندگی دهیچی پطیمنتها شرا.  کردی الزم رو داشت تا اآلن اقدام منانیاطم
 رو ی مشترکی عالقه نی تونه همچی دونه مینم. افسانه خانوم دست و بالشو بسته

انوم  که افسانه خنهی شه بهش کرد ای که مم هیتنها کمک.  نهای نهیتودختر عموش بب
 از مسائل ی سرهی در مورد دی قبلش بای ولرهی خوب بگمی تصمهی و فکر کنه و نهیبش

 کمک م،ی گرفتن اون تصمی چند جلسه برانی کنم ایمن فکرم. میبا هم حرف بزن
  ". باشهیبزرگ

  
 و مانی به موضوع نگاه نکرده بودم و جالب اونجا بود که به پدی دنی وقت با اچیه

 ی وسط زندگی چه نقشقای مرد دقنی دونستم ایمن نم. م دادیطرز فکرش حق م
  . بودی ناخواسته و قلبنی ام داره اما بهش اعتماد داشتم و اختهیآشفته و بهم ر

  
 اما می برگشتالی و به ومی کوتاه از هم جدا شدی خداحافظهی که کردم با موافقت
پله ها باال از .  زدی ذوق می توبی عجشی خالی نبود و جاوونی رو اگهیفربد د

به محض ورود نگام به تو افتاد . می رو باز کرد و وارد شدی در ورودی و مازمیرفت
 خم ی زانوهات از سر ناتوانی هر از گاهو ی بودستادهیکه با کمک فربد رو پاهات ا

  . اومدی به چشمت نمی ناتواننی که ای داشتجانی شد اما اونقدر هیم
  

 و سمی اونجا وااوردمیه ات رفت و من طاقت ن صحنه قربون صدقنی ادنی با دیماز
.  گرفتمزونتی آوی شدم و دوتا بوس محکم از لپاکیبهتون نزد. فقط نگاه کنم

 باهاش مثال ی داشتی آوردی که از خودت در میینگاهت به فربد بود و با صداها
  .ی زدیحرف م
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  "خوش گذشت؟" ـ
  

  . نبرده بود کرد که صداشو باالی رو می حضور مازتی رعامطمئناً
  
  " گذشت؟ی بد مدیبا" ـ
  

انگار . امی خواستم کوتاه بی نمنباری دونم چرا اینم.  رو با سوال جواب دادمسوالش
  . شدمی حساس مفشی مردد و بالتکلی رفتارهانیمنم داشتم کم کم به ا

  
  ".ادی ی خوشم نمچی همانیاز اون مردک پ" ـ
  

  . تو چشماش زل زدمباجسارت
  
  ".اعتماد دارماما من بهش " ـ
  
  ".هی جدهیپس قض" ـ
  

  . گفتی به من مناروی بود، داشت ای که کامال تصنعی به تو وبا لبخندنگاهش
  
  ". بدمحی بهت توضستمیمجبور ن" ـ
  

 از ی دونستم اآلنه که حسابیم. دی سرشو باال گرفت و اخماشو تو هم کشعیسر
  .یختی رو بهم ری جو عصبنی ای که به زبون آوردیزیاما تو با چ. ادیخجالتم در ب

  
  ".با...با" ـ
  

 ی بود که به زبون می دوبخشی واژه نی اولنیا. می ناباور به طرفت برگشتهردومون
 ی خوشحال مدنشی که مطمئناً از شنیاونم به فربد. "بابا" ی و تو گفته بودیآورد

  .شد
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  "!؟ی گفتیقربونت برم چ" ـ
  

 کرد، ی اون اصرار می حاال هرچ من و فربد سرگردون بود ونی خندونت بنگاه
  .ی زدیحرف نم

  
  " بابا آره دخترم؟یگفت" ـ
  
  .دمی تورو به سمت خودم کشی بدجنسبا
  
  "؟ی بازم بشنوی داری پروند چه اصراریزی چهیحاال " ـ
  

  . پس زددستمو
  
  " کنم؟ی تاحاال دارم روش کار می از کی دونیبروبابا، م" ـ
  

  . گرد شدی حسابچشمام
  
  "! بهت بگه بابا؟ی دادادیو به دختر من ت!! ؟یچ" ـ
  

  . منو درآوردی باال انداخت و اداییابرو
  
   " بدمحی بهت توضستمیمجبور ن" ـ
  

 نسبت نکهی از همون روز عصر شروع شد و با اقای من و فربد دقی و کشمکش هابحث
 یریگیمن با پ. می آوردی رو در مگهی حرص همدی اما حسابمی کردی نمیبه هم تند

 شهرک با نظارت ی تو پارک و ساحل و محوطه مانی دونفره با پین مالقات هااو
 عادت دادنت به حضورش و نقشش و به تو شتری شدن هرچه بکی و فربد با نزدیماز

  . مونیتو زندگ
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 تو پارک و مطمئن بودم نباریا.  قرار مالقات داشتممانی بود که با پی پنجمی جلسه
.  شهی مدای پنجای کردنِ تو، ای فربد به بهونه بازیه  سرو کلگهی ربع دهیکمتر از 
 مانی اطالع دادم کجا قراره با پی شدم به مازی خارج مالی داشتم از ویچون وقت

  .حرف بزنم
  
  " نشده؟هیهنوز توج" ـ
  
 و من که حدسم دی اومدنتون بود، ازم پرسری که نگاهش به مسی درحالمانی پنویا

  .خند زدمدرست از آب در اومده بود، لب
  
  ". گه براش زودهی میماز" ـ
  

 ی بچه ها شد و بی بازی بغلش گرفته بود وارد محوطه ی تو رو توکهی درحالفربد
  .توجه از کنارمون گذشت و دور شد

  
  ".نیری گی براش سخت منیدار" ـ
  
 نانی چطور اون اطمنکهیا. ستی اما آسون نامی باخودم کنار بنهی امی سعیهمه " ـ

  ". خونواده هامونم هستیش بدم به کنار، مسئله رو بخوام به
  
 ی رابطه جدنی ای خوای منکهی توئه، امیمهم تصم. هی اهی مسائل حاشنی ایهمه " ـ

  ". نهایشه 
  

  . سرتکان دادمکالفه
  
  ". رسهی به ذهنم نمیزی اوضاع چنیواقعا تو ا.  دونمینم" ـ
  
 اون ی به گذشته، توگفتمیبرگرد.  مسئله رو حل کنهنی گذر زمان امیذاریپس م" ـ

 شده همون نی برگشته به روال سابق و معزی دوباره همه چی کردیاواخر احساس م
  ".یآدم قبل
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  "... از کارهاشو از سر گرفته بودیخب نه همون آدم اما بعض" ـ
  
  
  

  ستمی ام نیی تنهانگران
  

  می آن فکر ناخوانده انگران
  

   صبح هاکه
  

   کشاندکی تورو نام
  
   شودی مدارین ب از مشیپ

  
  . تخت سرگردان استوبر

  
  
  
 بود که گاز زده باشم و دهانم از ی نارسی روزها برام مثل خرمالونی ایزندگ( 

 نبود و من ی وجود نداشت، نوریدی امی روزنه چیه. طعم گسش جمع شده باشه
 اتاله قرار داده باشن، ی که بال هاشوسوزن زده وبدنشو وسط تخته یمثل پروانه ا

  . اومد نگاه کردن بودی که ازم بر میا کارتنه
  
  

 ی شدم و تا خود شب دور خودم می مداری بی ازهی انگچی هی روز صبح بهر
 دونستم باز هم یم.  هم نداشتیتی نبود و انگار حضورش چندان اهمنیمع.دمیچرخ

 نی دونستم معی محسن به راهه، میالی آخر هفته تو ویاون دور هم جمع شدن ها
 ری غیفتگی دونستم اون خودشی مده،ی گذشته رو خط کشی هاطنتیط و شدور رواب
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 یلی که خیحی نه تفرنباری دونستم که ایقابل تحملش دوباره عود کرده و باز م
  . کشهی از حد مواد مشی و بیجد

  
 و وخامت حالش شیماری پدرام و بگهی وار به عقب دی بازگشت حلزوننی الی دلاما

 حالمو نی و ادمی دی میمونی پشنی معنی غمگیچشم ها روزها تو نیمن ا. نبود
 مثل اون علتش ی افتهی آدم خودشیمونی دونستم پشیچون م.  کردیخراب م
 روزها کم نی اانگار خواست و من ی مادی که دونستنش تاب و تحمل زهیفاجعه ا

  . ناظر اتفاقات دور و برم بودمشهیطاقت تر از هم
  

 ناخواسته طی شرانی ای خواست برایبود و دلم م کلمه بد ی واقعی به معناحالم
. نمی رو ببی کرده بودم و دوست نداشتم کساهامی قفس روریخودمو اس.  کنمهیگر
 ی از اون توقعات بگهید. ری تاثی کمرنگ و بشهی رفت مثل همی اومد و می منیمع

  . کردیم کم نشی توجهی هم از بیزی نبود اما چیجا خبر
  

 نی کردم تو ای به راه بود ومن حس می با علیه و خونوادگ شبانیدارهای دهنوزم
چون هرچقدر .  شهی مشتری و بشتری بی سر هستگانهی و نی معنی تنش بدارهاید

 ی تالشش برای همه گانهی تر کنه، کی نزدی کرد خودشو به هستی می سعنیمع
ون حرفشو  شیکی که هربار کانه کودی لجبازهی هیشب.  اون دوتا بودنی فاصله بجادیا
 که انگار از زی شده بود مترسک سر جالی علونی منیا.  شدی برد و برنده می مشیپ

 بوته ونی شدن می که مدتها بود مخفییکای الی خبر نداشت و من پرنده زی چچیه
 یچون م.  داده بودمحی ترجیی و تظاهر رو به پرواز و رهاری دروغ و تزویها

  . پرواز وجود ندارهی برای هم آسمونگشودندونستم با بال 
  

 بحث ی تلفنی اتاق خواب داشت باکسی تونی از همون روز که معقای دقزی همه چاما
 که با هزار موی زندگی رنگی عمد لگوهای از رویوانگار دست.  کرد، شروع شدیم

  .ختی بودم، بهم ردهی هم چیآرزو رو
  
 تونم یواقعا نم گهی سرم اومده؟ من دیی چه بالدنشی با فهمی دونی مچیتو ه" ـ
  ".ختهی بهم رمی زندگیهمه .  وضع رو تحمل کنمنیا
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 دی من االن بانیاز نظر مع. سادمی چسبوندم به در و وحشت زده گوش واخودمو
  . حموم و درحال دوش گرفتن بودمیتو
  
 ی هست؟ی من چ؟ی چی پس علی زنی تو فقط حرف خودت رو مگانهی نیبب" ـ
  "؟یچ
  

 ی زد؟ چرا پای حرف مگانهیاون چرا داشت با .  زدخیحرفا  نی ادنی تنم از شنتموم
  .دی کشی رو وسط می و هستیعل
  
 می بمالرهی باهاش شمی تونی قبول اما سرخودمونو که نمی گی تو میاصال هرچ" ـ
  "؟ی بالخره چم؟ی تونیم
  

  . زانو زدمنی زمی نداره همونجا روستادنی توان اگهی کردم پاهام داحساس
  
   ".مینی رو ببگهیا قرار بذار همد جهیباشه " ـ
  

 چطور از جام بلند شدم و خودمو داخل حموم دمی قطع شد و من نفهمتماس
بخار حاصل از آب گرم که ازعلم دوش . ذهنم کرخت و پاهام فلج شده بود. انداختم

  . بوجود آورده بودی خفقان آوری فضاخت،ی ری منییپا
  

  . به در خوردی اضربه
  
  "؟یفتافسانه دوش گر" ـ
  

  .دی نچرخی درست و حسابزبونم
  
  ".رمی گی دارم میعنی... نه" ـ
  
  "!حالت خوبه؟" ـ
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  . خوب نبود، افتضاح بود، داغون بودنه
  
  ".آره خوبم" ـ
  
  "؟ی الزم نداریزیچ. رونی رم بیباشه من دارم م" ـ
  
  "! ؟ی بریخوایکجا م" ـ
  
  . مکث کردی و اون کمدمی وحشت زده پرسنویا

  
  ". درو باز کننیا!  حالت خوبه؟ی مطمئننمیبب... گهیشرکت د" ـ
  

  . سرد و نمور نشتمی های سر خوردم و روکاشواری دکنار
  
  ".گفتم که خوبم" ـ
  
  ". بدهیشی آزماهی برو، ی دکترهی. یستی هست اصال روبراه نیچند روز" ـ
  
  : دلم گفتمتو
  
  ».ستمیمن اآلن چندساله که روبراه ن!  چندروز؟«
  
  ". کنمی مشی کارهیباشه " ـ
  
  ". رم خداحافظی دارم مگهیمن د" ـ
  

  . نهای کردم ی باهاش خداحافظادی ی نمادمی نموند که جوابمو بشنوه و من وانگار
  
 ی درخت ذهنم واز من افسانه ای انهی اون روز به بعد شک و سؤظن شد موراز

 داد به ی م رفتارم رو ربطریی تغنیمژده ا.  بودنی و زمان بدبنیساخت که به زم
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 ری رو ززی و من انگار حاضر بودم همه چمی بدنم و احتماال بارداری هورمن هارییتغ
با .  جوک خنده دار بودهی مثل اورشسوال ببرم جز باردار نبودنم رو که برام ب

 رشیگی پی جدیلی خنی معی های دلگرمی و به واسطه شی چندهفته پنی تا همنکهیا
  .بودم

  
 معلق ی اعدامهی که مثل یطی بدم و من تو شراشیرد آزما مژده مجبورم کاصرار

  . باردارمدمی زدم، فهمی دست و پا ملی دلی و هوا بنی زمونیم
  
 بودم ستادهی اشگاهی وسط آزماریمات و متح. ادمهی رو یی خوب اون روز کذایلیخ

 مدام تو ی متصدیصدا.  بودمرهی آوردم خی ازش سردر نمیزی که چیو به برگه ا
  . شدیاکو مگوشم 

  
  "خانوم مبارکه" ـ
  

 و ستی هم هست که درست بیی تودمی فهمکهی منو ببخشه عروسک جون اما زمانخدا
 و ی تو وجودم جوونه زدی جهنمی زندگنی بذر بارون زده وسط اهیهفت روزه مثل 

 نهی وجود داره و اونم اونی منی تلخ اقتی حقهیخب .  ازت بدم اومد،ی دووندشهیر
  . خواستمیاز همون روز اول نمکه من تورو 

  
 می روسرم آوار شده بود، تصمکجای ها ی بدبختی اوضاع که انگار همه نی تو او

  .  خودم جلو ببرمی نافرجام رو با قاعده ی بازنیگرفتم ا
  

 و رمی بگکی جشن کوچهی خواستمیم.  دو روز به سالگرد ازدواجمون مونده بودفقط
 شه اما ی بگم داره پدر منیو دعوت کنم و به مع رگانهی و ی و علنی معیخونواده 

 رو یبتی مثال پدر چه مصنی آوردم ای سردر مدیمن با.  بودهی ظاهر قضنای ایهمه 
  . کنهیداره از من پنهون م

  
 هشت سال ی افسانه گهی من دنباری بره واشی من قرار بود پی طبق نقشه زی چهمه

  .رم کرده باشه کون،ی به معمی افراطی نبودم که عالقه شیپ
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 ی کارهانی تو ارم،ی رو بگکی رم کی جون تا من مگانهی سفارش نکنم گهید" ـ
  ". رو، روبراه کنزیخورده ر

  
  . نگام کردمعذب

  
  "!اد؟ی ی نمنی معیمطمئن" ـ
  
 رو ینی و زمجانیبعدشم قراره با محسن برن اله.  اون تا پنج شرکتهزمیآره عز" ـ

 تشیمنم نها. ستی ننجایطمئن باش تا قبل هشت ام. ننی ببده،یکه محسن تازه خر
  ". خونه امشیش
  
 ستی وضع صالح ننی آخه تو با اک،ی رو بفرستم دنبال کی علیذاشتیکاش م" ـ
  ".یبر
  
  . زور لبخند زدمبه
  
 حالم خوبِ ستی نمیزیمنم که چ. هی که مزاحم تو شدم کافنی همگهی نه دیوا" ـ

  ".خوبه
  
  ".دت باش مواظب خویلیباشه فقط خ" ـ
  
  ". بهت زحمت دادمیلیتورو خدا ببخش خ. چشم حتما" ـ
  

  . زدی مهربونلبخند
  
  ". خوشحال شدمیلی خدمی فهمیوقت.  زحمتانی تا باشه از ازم،ی نداره عزیبیع" ـ
  

 بود که ادی دلم نشست و انعکاسش اونقدر توچهره ام زی حرف رونی با ای بزرگغم
  . رو وادار به واکنش کردگانهی
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  "!؟ی موضوع ناراحتنی تو از انمیبب" ـ
  

  . کردم خودمو جمع و جور کنمیسع
  
  ". زود انتظارش رو نداشتمنقدری ایی جوراهینه فقط " ـ
  
  ".نیشما اآلن پنج ساله که ازدواج کرد!  زود؟ی گیهنوزم م" ـ
  
  ". بگم واهللایچ" ـ
  
  . نگاه به ساعت انداختهی

  
. انی زود بنایفکر کنم مادرشوهرت ا. برگرد نشده ری حرفا برو تا دنی االی خیب" ـ

  ".ی بزنم که به موقع بره خونه دنبال هستی زنگ به علهیمنم 
  

 دونستم امشب همه یم.  رفتمرونی کوتاه از در بی خداحافظهی دادم و با سرتکان
 ی انتظارم رو میزی چه چقای خوره و مطمئن نبودم دقی ورق می اگهی جور دزیچ

  . نبودمنیبود، من بهش خوشب که یاما هرچ. کشه
  

 نباشه دی که تو دیی تر جانیی پاابونی آوردم و دوتا خرونی بنگی از تو پارکنمویماش
 آروم درو باز کردم و باعبور از یلیخ.  برگشتمادهی پیپارک کردم و بالفاصله پا

 تماس گرفته و ازش نی با معشی ربع پهیحدود .  شدمی مخفنگی تو پارکاطیح
 رو یشی جواب آزمامی تا مثال با هم بربالم دنادیم بعد تموم شدن کارش بخواسته بود
 که قرار بود ی سالگرد و جشنی هیاون از قض. میری گرفته بودم، بگشیکه دو روز پ

  .برگذار شه خبر نداشت
  

 و اوردی رو داخل ننیماش.  تموم شدی انتظار لعنتنی هم اومد و انی معبالخره
 ی تا در وروداطی حری و متفکر مسریسربه ز.  کرد که داشت دروبازیدیباکل

هنوز زود بود . کردمی صبر می کمدیبا.  کرد و از پله ها باال رفتیساختمون رو ط
  .بخوام خودمو نشون بدم



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

٣٩٠

  
 جر و یصدا.  گرفتم و از پله ها باال رفتمشی خونه رو در پری مسری تاخقهی دقباچند

 رو یزیروهمون پله ها نشستم و چ. خونه شم نبود وارد ازی اومد و اصال نیبحثشون م
  .دمی شندم،ی شنی مدیکه نبا

  
 کرده باشه اون ی وسط نامردنی هم ایکی اگه ن؟ی معی کشی به رخ موی چیدار" ـ
 تو چاه با سر فتی بی گفتی من اونقدر احمق بودم که اگه می دونی خودتم م؟ییتو
  ". افتادمیم
  
 نی ای کنیفکر م. ی دادی رو بازیم علتو هم من و ه.  خود شلوغش نکنیب" ـ

  " کنم؟یحرفا رو باور م
  
 ی زن مرده هی مجبورش کردن با ی که تو هفده سالگی اونم البد من؟یهه باز" ـ
 نیاما ا.  من اون زمان واقعا دوستت داشتمنیمع.  و هشت ساله ازدواج کنمستیب

  ".ی که منو نخواستیتوبود
  
  " خواستمت؟ی مدی شوهرته بازم باقمی رفنی بهتردمی فهمی وقتی کنیفکر م" ـ
  
  .دی کشغی جگانهی

  
  ".ی آشغال دورم انداختهی و مث ی گرفتزمویکثافت تو از من همه چ" ـ
  
 عمر به همه دروغ کی و یتو هم خودت رو به شوهر ناخواسته ات قالب کرد" ـ

   ".یگفت
  

.  چرخهیم کردم خونه داره دور سرم ی به دوران افتاده بود و احساس مسرم
   چه خبر بود؟نجای اایخدا

  
 ی انصاف من که گفتم نمیآخه ب.  خودتو بکش کنار و تبرعه کنشهیآره مثل هم" ـ

  ". کنمی زندگی محاله بتونم با علگهیگفتم که د.  وضع رو ادامه بدمنیتونم ا
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  . مکث به حرف اومدی با کمنیمع
  
  ". بودقمیف ری عل؟ی فهمی تونستم باهات بمونم چرا نمیمن نم" ـ
  
 و ی بدمی بازی خواستی نبود بازم می اگه علیعنی. یی چشم و روی بیلیخ" ـ

  " کنم؟انتی به شوهرم خیمجبورم کن
  

  . کوبهی ام منهی سی خودشو به قفسه شهی کردم قلبم داره کندتر از هماحساس
  
 وضع منصفانه نی کردم ای احمق بودم که فکر می ندادم، فقط اونقدرتیمن باز" ـ
  ".گانهی خواستمت ی واقعا می زمانهیمن ... ستین

  
  .ختی ری اون زن اعصابمو بهم می هی گریصدا

  
 ی از جونم چگهیحاال د. ادی بال سرمن بنی ای بخشمت تو باعث شدی وقت نمچیه" ـ
  " بکنم؟موی زندگیذاری چرا نم؟ی خوایم
  
 و بازم ینگاه کن ی علی تو چشمای تونی م؟یای وضع کنار بنی با ای تونیواقعا م" ـ

  "؟یبهش دروغ بگ
  
 ی خوای می به افسانه چقته؟ی رفی علی ادعا کنی تونی چطور م؟یخود تو چ" ـ
  "؟یبگ
  

  . کالفه زمزمه کردنیمع
  
  ".دمی همه جوره برگهیمن د" ـ
  
تو هم .  بفهمهیزی چی خوام علینم. ی لعنتزهی بهم برمی خوام زندگیاما من نم" ـ

  ". همونجور بمونهزیمه چ هی و بذاریبهتره خفه ش
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  "...اما من" ـ
  
 بسته شی تو همون پونزده سال پیپرونده . ی رو نداریی ادعاچیحق ه! ؟یتو چ" ـ

  ".ی بهم نزننی از اشتری گند و کثافت رو بنیشد بهتره ا
  
  . رو پله ها بلند شدم و تلو تلو خوران به سمت در رفتماز
  
  "...اون بچه. گانهی کشم یمن دارم عذاب م" -
  
  ".نی آقا معی شی واسه بار دوم پدر میهه دار.  شدهری دگهید" ـ
  

  . زده زمزمه کردبهت
  
  "!؟ی زنی حرف میاز چ" ـ
  
  ".افسانه بارداره" ـ
  
 ری مسریی توانم درو باز کردم و همزمان با تغنی و من با آخرنی سکوت سنگهی

  . شدمزونینگاهشون، از چارچوب در آو
  
  "!افسانه؟" ـ
  

 سرم و پشت چشمام ی که تو کاسه ی و من واسه غلبه بر فشاردندیه سمتم دو بهردو
  . بازومو گرفت، باخشونت پسش زدمری زیدست. جمع شده بود، تند تند پلک زدم

  
باور کن اون .  دمی محی توضزویبه خدا برات همه چ. افسانه جان بهم نگاه کن" ـ

  ". ی کنی که تو فکر مستی نیجور
  

  .نار زد و جلو پام رو زانوهاش نشست رو کگانهی نیمع
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  "!افسان حالت خوبه؟" ـ
  

 که یبابغض.  توان نداشتم که پسش بزنمنباری دوطرف صورتم بود و من ادستش
  .دمی کرد، نالیداشت خفه ام م

  
  " دختر توئه؟یهست" ـ
  
 نی ای مثل کابوس بود و کسزی همه چدم؟ی سوال رو پرسنی واقعا من بودم که ایعنی

  . کنهدارمی شد بی نمدایوسط پ
  

  . روصورتم شل شدنی معیدستا
  
  ".باور کن من خودمم خبر نداشتم" ـ
  

  .دمی نفهمیزی چگهی و تار شد و درهی چشمام تی جلوای کردم دناحساس
  

 هشت ی و رو شده بود و من مطمئنم زلزله ری زقهی تو عرض ده دقمی زندگی همه
 کلمه از هم ی واقعیبه معنا.  آوردی نم به باریرانی همه ونی هم اگه بود ایشتریر

  . جا بودنی من درست همی و آخر قصه دمیپاش
  

 کرده بود دای مرگ چنان تو نگام رسوخ پنی که باز کردم، مرده بودم و انگار اچشم
  . رو به وحشت انداختگانهیکه 

  
  "؟ی شدداریب" ـ
  

  . به دور و برم دوختمی اعتمادی با بنگاهمو
  
  "!من کجام؟" ـ
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  ".تو اتاقت" ـ
  

 ی شد و من انگار دنبال همون اتاق فکسنی سوال مدام تو ذهنم اکو منیا!! اتاقم؟
  . برباد رفته ام بودمی سالگجدهی و هی پدریخونه 

  
  . آوردمادی رو به زی کرد، تازه همه چدای پی که با نگاه معذبش تالقنگام

  
  " کجاست؟نیمع" ـ
  
  ".تو هال نشسته" ـ
  
  .ستادی در ایو اون جلو جام بلند شدم از
  
  ". باهات حرف بزنمدیبا" ـ
  

  . زده جوابشو دادمخی ی و با لحندمی دور خودم چرخسرگردون
  
  ". ندارمی کدومتون حرفچیمن با ه" ـ
  
 نی دخترم اذارمی اما نمادی سرم بیی چه بالستیبرام مهم ن.  بگمدی من بایول" ـ

  ".نهی ببیبیوسط آس
  
  ".ی بدی رو به علحی توضنیشده، بهتره ا تموم زیواسه من همه چ" ـ
  
من با .  رو بهت بدهکار بمونمحی توضنی خوام ای فهمه اما نمیبه وقتش اونم م" ـ

.  نبودشی هم ازت تو زندگی اسمی که حتشی دوست بودم، پونزده سال پنیمع
 دونستم یم.  اومدی به حساب نمی ورابطه مون جدمیهردومون کم سن و سال بود

 بود با اون دم و یاون پسر حاج آقا کمال. ازدواج باهاش حساب کنم شه روینم
 کارمند بخت برگشته که ده سال قبل از اون ماجرا تو هی من دختر ،یدستگاه و زندگ

  .  تصادف فوت کرده بودهی
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 ی و حتهی گفتن، دروهمسای گفتم، مردم می من نمنویا.  نبودی زن درستمامانم

 دختر جوون و خوش هیاون منو که . بودم، هنوزم هستمازش متنفر .  گفتنی ملیفام
 عالم و آدم ی که همسرش فوت کرده بود و همه یبرو رو بودم به پسرخاله اش عل

 سال اختالف ازدهیاونم با . کرد شکشی تحمله، پرقابلی دونستن چقدر تند و غیم
 ی نداریی من جای تو خونه گهی دی ازدواج نکنی شه، گفت اگه با علیباورت م. سن

من مجبور .  رو نداشتمی اگهی کس دی و اون مادر عوضیو من جز اون خونه لعنت
 یلیخ.  تونست سرم آوردیی اجبار هر بالنی بشم و اون به خاطر ایشدم زن عل

 سواستفاده کرد که قبل از یی بدم تا جاتیاز موقع.  کردرمیراحت کتکم زد و تحق
  ...عقد

  
  . در تو خودش مچاله شدیو از درد جمع و همونجا جلصورتش

  
 سکوت نی با انمی بی و حاال مرمی کارهارو ازش بگنی تقاص ای روزهیآرزوم بود " ـ

 ی می مگه من چند سال داشتم؟به کیول.  کنمی رو درحقش می بدنیدارم بزرگتر
 از من که فقط یی و دلجوی از علتی شکای جادیتونستم دردمو بگم؟ مادرم که فهم

 دراز فمی شدن هرچه زودتر تکلشن روینامرد بودم، زبونش برا اون ینشون شده 
  . عقد نشستمیشد و من ناچار سر سفره 

  
 بهش گفتم دارم ازدواج یوقت.  قطع نشده بودنی اون اوضاع رابطه ام هنوز با معتو
 یم.  شدی رو ازش گرفتن لج کرد و عصبانشی که اسباب بازی مث پسربچه اکنمیم

 اتفاق نی امیذاری و نممی کنیشده با هم فرار م. ی ازدواج کن با اون مرددیگفت نبا
 یکیمنم که تواون دوره دنبال .  برسنحسابش کنم که به ی مریاصال آدم اج. فتهیب
  ". وضع نجاتم بده، تموم حرفاشو باور کردمنی گشتم که از ایم
  
  
  

  . کردسی صورتشو خاشکاش
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.  که داده بود، باختمی قولیپا زویمن همه چ. اون گولم زد، بهم دروغ گفت" ـ
.  کردمانتینه من از اونم بدتر بودم چون به شوهرم خ...  مث مادرمیکیشدم 
 شوهرمه و ی علدی فهمنی شد؟ معبمی نصیآخرش چ.  که ازش متنفر بودمیشوهر

اونم به . شی و نه پشتم رها کرد که نه راه پس دایمنو وسط برزخ.. دیپاپس کش
 هی به دوسال قبل و گشتی برمهیقض. ونهی مدیلی و بهش خقشهی رفی علنکهی ایبهونه 

  ".تصادف
  
  . و منگ لب زدمجیمثل خواب زده ها، گ.  موندرهی لحظه مکث کرد و تو چشمام خهی

  
  " راننده بود؟نیمع" ـ
  
 شده یی شناسانشی تصادف فرار کرد اما ماشیاز صحنه .  نامه نداشتیگواه" ـ

 طبق معمول یحاج.  شدی مرد قتل عمد محسوب می م رفت تو کما، اگهرزنهیپ. بود
 استخدام شده بود، نیی عنوان پاهی که تازه تو شرکت با یجمع و جورش کرد و عل

 هم به ینیری خودشنی اابتب.  راننده زد و جرم رو به گردن گرفتیخودشو جا
  ". شدهنی تامی اندهی شغل خوب و آهی. دی رسزای چیلیخ
  

   بشنوم؟ی قرار بود چگهی من دیخدا. دی کشی داشت سوت ممغزم
  
 کرده بود، از زندان آزاد ی که مثال داوطلبانه خودشو معرفی نمرد و علرزنهیپ" ـ

 یعل.  بودادی زشونی دوتا که اختالف سننی ای بود واسه دوستی بهونه انمیهم. شد
.  عرضهی بی جوجه فکلهی با ی دوستی کرد حتی می به منافعش هرکاردنیواسه رس

 گهی نداشته اش به درد اومد و گفت دن وجدای نسبت من و علدنی با فهمنیا معام
  ". وضع ادامه بدهنی تونه به اینم
  

  . کورمقابلش زل زدی پنهون نکرد و به نقطه پوزخندشو
  
 ونی منو می رحمی با بنیمع.  نداشتمی اگهی دی اومد، چاره ی ازم بر نمیکار" ـ

 عاقل ی اآلن هستی به اندازه یالم بود، حتفقط هفده س. اون برهوت جا گذاشت
 هی ری زی خواست با علی گرفتم فرار کنم، جاش مهم نبود فقط دلم نممیتصم. نبودم
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 حماقته اونم نیاما فرار ع.  از اون متنفر بودمشتری از خودم بگهیحاال د. سقف برم
مجبور .  حماقت رو بکنمنیمن نتونستم ا. ی بارداری متوجه شی اتفاقیلی خیوقت

 مراسم هی.  خوشحال شددنشی بگم اما اون از شنی موضوع رو به علنیشدم ا
 و ی به عل،ی زندگنیعادت کردم به ا. ینی بی که اآلن ازم مینی و بعدش ایعروس

  ". به عنوان دوستشنی مث معی مزخرفدمبه حضور آ
  
  .دی بغض نالبا
  
هشت ساله بود که  یهست.  خراب شدی بمونه ولینجوری ازیقرار بود همه چ" ـ

 بودم اما یمنم راض.  واسه دوباره بچه دار شدنمون شروع شدی علیزمزمه ها
.  شدمریگی پیجد.  واسه مادر شدنم وجود نداشتیرفتم دکتر، مشکل.  نشدیخبر

 تلخ داشت که قتی حقهی ها شی و آزماناتی اون معای جهینت.  شدری هم درگیعل
  ".م بفهمه من نذاشتیعنی. دی وقت نفهمچی هیعل
  

  . پس زداشکاشو
  
.  بودنی دختر معی داد، هستی می معنهی فقط نیا.  تونست بچه دار شهیاون نم" ـ

 بچه ی اصللی بفهمه دلینذاشتم عل.  مسئله رو با هزار دروغ پنهون کردمنیسالها ا
 غرق کارش بود که یگفتم مشکل از منه و اون به حد. هیدار نشدن دوباره مون چ

با تو ازدواج .  بهم نداشتی کارگهید.  خودش بودی زندگی پنمی مع.کوتاه اومد
 بهم رو ی بدبختنی دونم چطور اینم.  هاش ادامه دادیکرد و به همون کثافت کار

.  باهاش ترس داشتمی علتیمی صمنی از اشهیهم.  شدهی قضنیکرد که اون متوجه ا
ما مجبور بودم سکوت  اومد ای بدم منی وسط نبود، من واقعا از معی عالقه ایپا

 بارش ری من زدی کششیحرفشو که پ.  موضوع شک کردنی به اشی لعنتدخو. کنم
 ادعام بمونم و ی نتونستم پانی واسه همستی کم ننی به معیاما شباهت هست. نرفتم

  .امیکوتاه ن
  

 بهم یزی چگهی حرفاشو زده بود، دیحاال که همه .  انداختنیی پای با شرمندگسرشو
  .از جام بلند شدم. ودبدهکار نب
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  "!افسانه جان؟" ـ
  
 رفتم رونیاز اتاق ب.  ندادمیتی زد اهمی که تو صداش موج می حضورش و التماسبه

 دستپاچه از جاش دنمی دستاش گرفته بود، بادنی سرشو مابی که با ناراحتنیو مع
  .بلند شد

  
ر کن منم تا باو.  مربوط به گذشته ستزیهمه چ.  بدمحیافسانه بذار برات توض" ـ

  ". دونستمی نمشی چندوقت پنیهم
  

 رو اعصاب گانهی یصدا.  برداشتمی عسلزی می ازش گرفتم و تلفن رو از رورومو
  .دیداغونم ناخن کش

  
  "؟ی زنگ بزنی به علی خوایم" ـ
  

  .دیچی پی شاد و خوشحالش تو گوشی کوتاه و بعد صداچندبوق
  
  "! بابا؟یالو سالم افسانه جان خوب" ـ
  
  ". داشتمیراستش باهاتون کار. الم حاج آقاس" ـ
  
.  خبر خوشحالننی ادنیهمه از شن.  رم خونه دنبال بچه هایمن تو راهم دارم م" ـ

  ". دخترمیواقعا دلمون رو شاد کرد
  

  . گفتنش گرفت"دخترم" از دلم
  
  ".نیای االن بنی همنی کنیلطف م. کارم واجبه" ـ
  

  . شدیجد
  
  " افتاده؟یاتفاق" ـ
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  ". دمی محی توضنیاری بفیرتش" ـ
  

تو .  اومد جلو پام زانو زدگانهی.  نشستممی رو قطع کردم و همونجا رو صندلیگوش
 ی مدهی قرار چشماش فقط التماس بود که دی لرزونش و مردمک بیرد اشکاش، لبا

  .شد
  
 تهش کجاست؟ اونجا ی دونیم. ستی نی باشه برو حرف؟ی تا تهش بری خوایم" ـ

.  وجود رو با دستاش خفه کنهی بنی و اارهی خفت و ننگ رو دووم بنیا نتونه یکه عل
تهش . ستی تهش ننیاما ا.  فوقش منو هم به خاطر گناهم سنگسار کنن؟یبعد چ

 ی دوتا بچه ؟ی خوای منویا. میتی تو ی شه و بچه ی آواره میاونجاست که هست
  "معصوم تقاص اشتباه مارو بدن؟

  
 به اسم بچه وجود یزیچ.  ام فرو برهلهیکه تو مخ نبود یزی چنیا!!...؟"بچه"

.  نزدمیسکوت کردم و حرف.  خواست که باشهی من اون لحظه دلم نمای. نداشت
 پام ی جلوگانهی ی جادی حرفا رو از زبون اون دوتا شنیحاج آقا که اومد و همه 

ومن .  که خم شدارهی رو تاب بینی سنگنی اونم نتونست ایانگار شونه ها. زانو زد
  .دمی اون مرد رو دی بار اشکانی و آخرنیواسه اول

  
  ". همه مون بگذرهراتیخدا از سر تقص" ـ
  
  . افتادهی به گرگانهی

  
من به .  بفهمهیزی چی نذار علی پرستی که مییحاج آقا تورو به همون خدا" -

 نی همره،ی پذبیاون بچه آس.  کنهی اگه بدونه دق میهست.  گمیخاطر خودم نم
  ".ستی کم نشیمشکالت روحاالنشم 

  
  . دوختنی و با بغض نگاهشو به معدی لرزی حاجی هاشونه

  
  " جمع و جورش کنم پسر؟ی چه جوردی باگهی دنویا" -
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  : انداخت و من گفتمنیی سرشو پانیمع
  
 خونه از نی انینیفقط خواستم بب. نی رو جمع و جورکنیزیدعوتتون نکردم چ" ـ
 گفتن نداره با ی برای اآلن جلوتون نشسته و حرف کهینی بوده و ارونی بست ویپا

 نی کنی خوام، در حقم پدری مزی چهیحاالم فقط ازتون .  شدیازدواج هم درست نم
   ". ازش جدا شمیی ادعاچی هی بنیو بذار

  
 ی حرف میی تفاوت از رفتن و جدای من بودم که داشتم اونطور سرد و بنی اواقعا
  زدم؟

  
  " مگه نه؟می شی بچه دار ممی مادار کنم،یافسانه خواهش م" ـ
  

  . موندمرهی زده به پدرش خخی نگاه نکردم و همونطور سرد و بهش
  
 خفه خون نیاگه دوست دار.  خوام باشهی نمگهی دیعنی.  وجود ندارهیبچه ا" ـ
 ی بنی ای خوایحاج آقا شما که نم. نی نزنم دست از سرم برداری و حرفرمیبگ

  " شه؟یکس نقل دهن هرکس و ناییآبرو
  

  .  به سمت اون دوتا برگشتیحاج
  
آه از تو ...  کنم و حاال که پام لب گورهی عمر تالش کردم با آبرو زندگکی" ـ

  ".نیمع
  
تازه اونموقع .  بشنوم، رفتم تو اتاقم و درو به روشون قفل کردمیزی نموندم چگهید

مچاله شده  تو خودش گانهی که یی و من همونجاختی ظاهرم فرو رخیبود که کوه 
 که به خاطر یمن.  برام قابل تحمل نبودنی اگهی دایخدا.  نشستمنیبود، رو زم

 مرد ساخته بودم حاال نی زشت ای کارهای با همه می خونواده ام و غرور لعنتطیشرا
 که ی از گذشته ایچشم پوش.  گذشت کنمی ناخنی گوشه ی تونستم به اندازه ینم
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. ستی نی کار ساده ای رودر رو شی و هستی عل بخاطرش بارها و بارها بایمجبور
  . رسهی آسون به نظر نمی نگیزی و چی قراره سکوت کنیوقت

  
نه .  نزنمی گرفته بودم حرفمی من با همون حال بدم و ذهن آشفته و داغونم تصماما

 که یبه خاطر خودم و غرور. ی حاجی خونواده ی آبروای گانهی و یبه خاطر هست
حاال .  اشتباهمو مرتکب شدم و هشت سال بابتش تاوان دادمنیواسه حفظش بزرگتر

 دن و ی منو با دست نشون مهمه نمی اومد ببیآخه دردم م. هم قرار بود بدم
 از شتری بتمی شخصنی خواست به خاطر اشتباه معیدلم نم.  سوزهیدلشون برام م

  . له شهنیا
  

 هی موقع رفتن هم گرهگانی.  بد شدن حالم، بهم خوردی اون شب به بهونه یمهمون
 آخر با یمن فقط دفعه .  پشت در اومد و التماسم کرد ببخشمشیچندبار.  کردیم

  . جوابش رو دادمی و زمختدهی نخراشیصدا
  
  ". ندارمیمن از تو گله ا" ـ
  
 ی میی ازش دلجودی که بایاصال کس.  تونستم ازش متنفر باشمی دونم چرا نمینم

  . بهش دروغ گفته بودی که عمردی بخشیرو م گانهی دی بایعل. شد من نبودم
  

 موضوع رو تو نیهربار که ا.  تونستم ببخشمیاونو نم.  حسابش جدا بودنی معاما
 دختر هفده هیاون از .  شدمی ازش متنفر مشتری کردم، بی ملی تحلهیذهنم تجز

.  زدی حالمو بهم منی بود، سواستفاده کرده بود و ای اگهیساله که ناموس کس د
 ی تلف می مردنی عمرمو با همچم شده بودم که داشتری حقنقدری واقعا من اینعی

 ستی خونه منتظرم ننی از ارونی بی برام مهم نبود راه چاره ندارم، کسگهیکردم؟ د
 خواستم برم و خودمو یمن فقط م.  گهی بهم خوش آمد نمی خوبیو با طالق زندگ

  ) بکشمرونی لجن زار بنیاز ا
  

  ی شوی که مبلند
  
   تنمالی خی رواز
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  .ردی گی مدلم

  
  رد،ی گی که مدلم

  
   شومی مبلند

  
   دست تویرو
  
  ی تنم بخوابالی از آنکه دوباره بر خشی پو
  

   شهر رانی اتمام
  

  . گذارمی چند متر خانه جا منیدرهم
  
   خانهنی ارونیب

  
   ورندی گی ممی که به پایی سنگ هانیا

  
   کنند،ی را دردآور تر مرفتن

  
   اندیی هاهمان

  
  . سرت به آنها خواهد خوردکه
  
  »یفی لطهیمهد«
  
 شدن و ی اونم بعد سه روز زندانرون،یچمدون به دست از اون خونه اومدم ب(

 و تموم دفترچه حساب ها نی ماشچیطالها و سندخونه و سوئ.  به نرفتنمنیالتماس مع
من . مید بوی ازم گرفت، سه روز باهم تو اون خونه زندونموی اعتباریو کارت ها
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 کرد، داد زد، هیگر.  نابه جاشی اشتباهات و خواسته هاری و اون اسنی معریاس
  . شدمی تسلتی کرد ودر نهادی تهدد،یالتماس کرد، خط و نشون کش

  
 ی برایی رم چون نه جایبهش گفتم نم.  منی نه به خواست خودش، با نقشه اونم

 باور قموی عمیتن و عالقه اونم باور کرد چون دوست داش. یلیرفتن دارم و نه دل
 کرد یفکر م.  تونست سد راهم شهی نمگهی آخر دی که تواون روزایزیچ. داشت

 ی اونقدر احمق بود که تصور مره،ی گی رفتنم رو هم می پارهی ازم بگزویاگه همه چ
  . که گرفته مهم هستنییزای اتفاق ها چنیکرد بعد تموم ا

  
 یاون کارت ها.  بودمدهی بخشزموی چ همهیی کذای که با اون وکالت نامه من

افسانه .  تونستن مانع رفتنم بشنی کدمشون نمچی هگهید.  و طالهامم روشیاعتبار
  . نبودزای چنی به اشیمدتها بود که دلخوش

  
 زد، چمدون و مدارک الزمم رو که ازش پنهون کرده رونی چهارم که از خونه بروز

 رو نداشتم که برم جز ییجا.  اومدمرونی بی لعنتیبودم، برداشتم و از اون خونه 
 برگشتن رو به موندن نباری تلخم بود و من ای گاه گذشته دی که تبعی پدریخونه 

  .) دادمی محیترج
  

 یفربد تورو باال م.  شاد تو به خودم اومدمی هاغی و با جدمی کشیقی عمنفس
  .ی واکنش بودنی اجانیانداخت و تو غرق لذت و ه

  
  ".نهی منظورم بعد مرگ مع،ی باز هم سکوت کنیت گرفمیوتو تصم" ـ
  
  . شد از چهره اش خوندی رو نمی عکس العملچی برگشتم، همانی طرف پبه
  
 من یول....  کرده باشهنکاروی شه ایباورم نم.  بودم هنوزم هستمجی دونم، گینم" ـ

 ینم.  نزدمی و خودم بود که حرفکایبه خاطر اون سکوت نکردم، به خاطر چ
  ". داشتهی پدرنی بفهمه اون همچی کسخواستم

  
  ".ی بچه رو سقط کنی داشتمی تصمیاما توگفت" ـ
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  . دستم ور رفتمی انداختم و با انگشتانیی پاسرمو

  
 هی قتشیحق.  شدممونی بعد پشی گفته بودم ولنی به حاج آقا و معینجوریا" ـ

  ". عوض شهممیکابوس باعث شد تصم
  
  "؟یحرف بزن خواد در موردش باهام یدلت م" ـ
  

 تماس گرفته بود و من باز هم در نی فکر کردم که معی بستم و به اون شبچشمامو
  .  بودمومدهیبرابر التماس هاش کوتاه ن

  
 عروسک دست و پا هی کنم و ی دارم خاک باغچه رو با دستام مدمیخواب د" ـ

د  نوزاد چنهی ی هی اومد، گری مهی گریصدا.  هم کنارم افتادهی خونیشکسته 
 مثل برق از یزی چهی.  و به اون عروسک زل زدمدمی لحظه دست از کار کشهی. روزه

 کنم درست مث یم خودمو تو باغچه دفن ی دارم بچه دمید. ذهنم رد شد
  "...عروسکام

  
 فی که بدن ظری شادت و آغوش امنیمات تو و لبخند ها.  نتونستم ادامه بدمگهید

 و فاصله گرفتن ی چند روز لج و لجبازنیعد اب.  رو در برگرفته بود، شدمکتیو کوچ
 مرور کرده بودم و قلبم آروم مانی مثل پیکی حاال که گذشته رو با ،ی عمدیها

  .  تنگ شدهبی عجون کردم دلم واسه جفتتیگرفته بود، احساس م
  

  . شهالی خی قرار نبود بمانی پنکهی مثل ااما
  
 خونواده ات ی حتنویا. زدن پشت سرت ی بدیلی خی حرفانی بعد مرگ معیگفت" ـ

  ".ی سکوتت ادامه دادنی باز به ایول.  دوننیهم م
  
  . اراده لبخند زدمیب
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.  خودمو داشتملی خب من دالی سکوت اآلنم از سر حماقته ولنی کنیحتما فکر م" ـ
 ی از حرفاشتری بیلی ختشونی که برام اهمییکسا.  خونواده ام بودننی همشیکی

 نیدر واقع اونا بودن که ا. نهی معگهی دی و دوستایمثل عل یزی و ناچری حقیآدما
 مسلمون و مؤمن ما سکوت کرد چون یادی زیِو حاج آقا. تهمت هار و به من زدند

  .  هنوزم نتونستهاد،ی پسر بزرگش کنار بی تونست با ننگ خودکشینم
  

 و بعد از دمی بخشی رو منی معدی کنه بای متنفره چون متعصبانه فکر مازم
اما واسه من . هی لعنتی مربوط به اون گذشته زی گشتم، چون همه چی بر مشیمونیپش

 خونواده ام باورش یدرمورد اون حرفا هم وقت. اون گذشته قابل بخشش نبود
 ای.  نشون بدمی اگهی دور رو جزی داشت بخوام تالش کنم همه چیلینداشتن چه دل

 یشم؟ من واسه اثبات ب رو به رخشون بکنی معی روبگم و دروغ دوستاقتیحق
 برام بمونه؟ یاصال قرار بود آخرش چ.  بدهکار نبودمیزی به اون نامرد ها چمیگناه

 ی شد اما زندگی هم فراموش مقتی که پشت سرم زدن، اون حقیی حرفانیمث هم
 ی خواهر ناخواسته ی برانوی اومد ایم ازم بر نم. ختی ری بهم می مث هستیکی

 اما ستمی نی کنم که به دخترم ثابت شه زن بدی زندگیجور تونستم یم.  بخوامکایچ
 حرفام خرابش کرده بودم، بهش قتی رو که خودم با حقی تونستم پدرینم

  ".برگردونم
  

  . زدیگنی حرفام لبخند غمری تاثتحت
  
  ". افسانهی هستیری نظیتو مادر ب" ـ
  
 دوستش ای که قد تموم دنی مازیمطمئنم حت. نی هستیشمام روانشناس خوب" ـ

  ". حرفا رو از زبونم بشنوهنی تونست ایدارم نم
  

  .دی کشیقی داد و نفس عمسرتکان
  
  ".یپس بالخره متوجه شد" ـ
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 بوده که سابقه مو خراب می احساسی هامیفقط تصم.  باالستمی هوشبیمن ضر" ـ
درضمن فال قهوه . دمی فهمنی جلسات رو دادنی اشنهادیاز همون اول که پ. کرده

  ".م افتضاح بودگرفتنتون
  

 و دیاونم پابه پام خند.  که آرزوشو داشتمی تکلف، درست همونجوری بدمیخند
  . کردمیهمراه

  
توافسرده .  کنمی سازنهی جلسات زمنی بودم که بتونم واسه انیمن فقط دنبال ا" ـ

  ".می کمکت کنمی نتوننکهی و من نگران ایبود
  
  ". شده بودیزی از قبل برنامه رزیپس همه چ" ـ
  
  . لبخند زدمانیپ

  
  ".ی بذارنجای پاتو انکهیقبل از ا" ـ
  
  "!؟یآخه چطور" ـ
  
با مامان که . نجامی ادی فهمی اتفاقیلیاونم خ. دی چی برنامه هارو مازنی ایهمه " ـ

 شون شد ی تماس تلفننیاول. نهی رو بببای گفت دوست داره دخترخاله زال،ی ومیاومد
 نی کرد تو ای که فکر مسی تو گفت و مامان فرنگ بدطیاون از شرا. ی آنمی تصمنیا

 رو بده، مجبورم می برگشتن به کار و زندگی زهیانگ تونه بهم یاوضاع کمکم به تو م
 جا ی حسابدم،ی تورو با اون حال منقلب و داغون دیراستش وقت. کرد قبول کنم

  .خوردم
  

ماه آخر  نبود، تو یفرصت چندان.  باشهمی اوضاع وخنقدری کردم ای نمفکر
.  شمکی داد بهت نزدی که مجال نمی بدقلق داشتی پسرعموهی بود و تیباردار

 واسه می گذاشتزوی باال همه چسکی رهی با نی واسه همی دادی نشون نملیخودتم تما
 تونست ی بعدش می و افسردگمانی که زاطیتو اون شرا. کای اومدن چایبعد به دن

  "... و خبی داشتزهی انگهی به ازیاوضاع رو بدتر کنه تو ن
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  . پروا با دست به فربد اشاره کردی کرد وبمکث

  
 به چشم بی که عجکایاحساسش به توو چ.  پامون گذاشتیاون راه حل رو جلو" ـ
خودم . ی بگذری بحرانی بهت بده تا از اون مرحله ی ازهی انگتونستی اومد، میم

همه مون .  بذارهنوی موضوع ر و باهات درمنی فوت وقت ای خواستم بیاز ماز
 از احساس فربد اشتباه بود موناگه برداشت ها. می رفتی راه مغی تی رو لبه میداشت

 از اول دی و بامی رو باخته بودزی الزم رو نداشت همه چی زهی تو اون انگی براای
تواون بحران .  رفتشی پی عالزی خدا کمکمون کرد و همه چیول. می کردیشروع م

  ".می رو شروع کنی مشاوره درمانمی تونستی که میدی رسیی وبه جایرو رد کرد
  

  . باال انداختمییابرو
  
  ". تون نکردمدیپس ناام.  حساس بوده باشهنقدری اطی کردم شرای فکر نمچیه" ـ
  
  ". درست مث مادربزرگت،یتو فوق العاده بود" ـ
  
  "حاال نوبت فربده؟" ـ
  
 و ی تالش کنشتری بنکهیاسه ا بود وی مازاستی سنمیا.  ندارهیاون مشکل خاص"ـ

  ". کنمی نمنی رو تضمیزیالبته اآلن چ. ینسبت به فربد توجه نشون بد
  
 ی توجه به ما داشت با تو حرف می و نگامو به فربد که مثال بدمی حرفش خندنی ابا

  . خوره، دوختمیزد اما کامال مشخص بود داره حرص م
  
  ".می کردتشی اذیلی کنم خی فکر مگهیبسه د" ـ
  
  "؟ی رو گرفتمتیپس تصم" ـ
  

  . رو دلم نشستی مختصرغم
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  ".ستی نی آسوننی به ازی بارم گفتم همه چهی" -
  

 تو اون جامعه و ی به خاطر سالها زندگدیاون شا.  خاص خودمو داشتملی دالومن
 شکل گرفته تمی شخصی بافت سنتهی تونست درک کنه اما من تو ی خاصش نماتیروح

 ی از خواسته هامو محدود میلی بود که خیلی فامی رابطه نیابود و از اون مهم تر 
  .کرد

  
گذاشت خلوت کنم تا با .  کوتاه رفتی خداحافظهی از جاش بلند شد و با مانیپ

  . امامن مدتها بود با خودم کنار اومده بودمامیخودم کنار ب
  

  . تورو بغل کرد و به سمتم اومدفربد
  
  "حرفاتون تموم شد؟" ـ
  
  . و من تنها تونستم لبخند بزنمدیس پرینوعصبیا

  
  ". خواد کمکم کنهیاون فقط م.  نکنرشی درگی خودیفکرتو ب" ـ
  

  . بلند شدم و راه افتادمازجام
  
  " روانشناسه؟مانی پی دونستی میراست" ـ
  

 اومد و قدم هامو شترکشیلبخند رو لبم ب. رمی خواستم بگی بود که می جوابسکوتش
  .بلند تر برداشتم

  
 نشسته بود و و وانی رو ایماز.  رد و بدل نشدنمونی بی حرفگهی دالی به ودنی رستا

  . کردیلبخند به لب اومدن مارو نظاره م
  
  "ن؟ی نگفتیزیچرا به من چ" ـ
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  . واکنش فربد بودنی اولنیا

  
   "؟یدرمورد چ" ـ
  
  " ست؟کارهی چمانی پنکهیا" ـ
  

  . خونسرد جواب دادیلی خیماز
  
  ".بودم خواسته نطوریمن ا" ـ
  

  .دی بهم داد و طلبکارانه پرستورو
  
  "؟یواسه چ" ـ
  
  ". نهای ی دی به خودت می تکونهی بالخره نمی خواستم ببیم" ـ
  
 موضوع رو نی رک انقدریانگار انتظار نداشت ا.  به من انداختی نگاهی چشمریز

  . من به رخش بکشهیجلو
  

  . با تاسف سرتکان دادی نزد و مازیحرف
  
  ".ی کردمدیاما ناام" ـ
  
  "؟ی مازیچونی پی چرا همش حرف رو م؟یخوای میرک و راست بگو ازم چ" ـ
  
اگه گذاشتم واسه خودت .  حرفا و ادا اطوارامنی ای پسر جون من ختم همه نیبب" ـ

 بود که بهت نی ای فقط برایاری و با رفتارت به رقصمون بی بکنی خواستیهرکار
 رو همون یخوای تو مستی نی چاره اکهنیاما مث ا. یفرصت بدم خوب فکراتو بکن
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 می گردی ما آخر هفته بر منطورهیباشه حاال که ا. ی و درجا بزنی اول بمونیپله 
  ".رشت

  
  . به من کرد و به حرفش ادامه دادرو
  
 مونده رو زحمت بکشه و خودش تا ی باقی چندجلسه نی خوام ای ممانی از پ"ـ

  "؟ی نداریشکل موضوع منی تو که با انمیبب. ادیاونجا ب
  

فقط تونستم سرتکان بدم و .  کرد که جرات مخالفت نداشتمی نگام می برزخچنان
 به خودم ی زدی و چرت می ام گذاشته بودنهی حوصله سرتو رو سیتورو که ب
 یرو پله . الیازشون دور شدم و رفتم تو و. گنی می چنمی نموندم ببگهید. فشاربدم

  .دم شخکوبیسرجام م فربد ی حرفادنیسوم بودم که باشن
  
 منو جلو افسانه زای چنی با انی خوای بشه؟ می که چنی کشوندنجایحرف رو به ا" ـ
  "ن؟ی اعتبار کنیب

  
 که ی زدم، هر قدمی من هر حرفاد؟ی ی کار از من بر منی ای کنیتو فکر م" ـ

  ".برداشتم صالح هردوتون رو درنظر گرفتم
  
  ". شه سر فرصت حلزی همه چنیذاریپس چرا نم" ـ
  
 ی دم که بخوای اجازه رو بهت نمنیمن ا.  ندارهی اگهیچون اون دختر فرصت د" ـ

  ". ی کنیبا احساساتش باز
  
. ستیمن مشکالتم کم ن.  جانی مازینی بی منو متی کنم؟ تو که وضعکاری چیگیم" ـ

  ".نی فرناز بهم فرصت بدیالاقل تا عروس
  

  . سرسختانه مقاومت کردیماز
  
  ".رهی د"ـ
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 نی شه؟ شما که ای راحت مالتونی حله؟ خارمی من حرف دلمو به زبون بنکهیا" ـ

 من اگه ؟ی خوای می چگهی مادرِ من، دی خونی وقته تو چشمام میلیخواستن رو خ
 با خودم فمی که فرناز به گوشم رسونده از نظر شما تکلی زنم، اگه اونجوری نمیحرف

 نانی مامانم نگاه کنم و با اطمیشما تونم راست راست تو چی اگه نمست،یمشخص ن
  ". به خاطر افسانه ستست،ی خوام، بخاطر خودم نی میبگم چ

  
 و یتو، تو آغوشم آروم به خواب رفته بود. ستادی ادنی کردم قلبم از تپاحساس

  . کردی صورتمو نوازش ممتیبازدم مال
  
 اون ی بگیخوای گردن افسانه؟ البد می هارو انداختری تقصی همه گهیحاال د" ـ

  ".ستی با خودش مشخص نفشیتکل
  
  . نبودیجانی توش هگهی که دیی و صدای اهی مکث چند ثانهی

  
  ... کهی به من، به عالقه ا،ی اعتماده به همه چی اون بـ
  

  .نیی پاامیمجبور شدم چند پله رو ب.  گفتی چدمینفهم
  
 که یرنجوی اما اگه ای کنی به خاطر هردومون منکارهاروی ای دونم همه یم" ـ

  "؟ی افسانه نخواد چنمی بی و خودم مگهیفرناز م
  
 ی دونم که تو میمن م. ستی نیکار چندان سخت.  کندایراه خواستنش رو پ" ـ

 می گردی ما باز آخر هفته بر میری که بگیمی بگم که هر تصمنمی انحالیبا ا. یتون
  ". ناتموم موندهیادی زیکارها. رشت

  
 از دلم خبرنداشت یحاال انگار ماز. رمیندم رو بگ لبخی کردم نتونستم جلویهرکار

 ی بگی زن که هرچنیامان ازدست ا.  انداخته بود به تکاپوینجوریکه فربد رو ا
  . اومدیازش بر م
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.  گذاشتم رو تخت،ی اتاقمون شدم و تورو که معصومانه به خواب رفته بودوارد
با انگشت اشاره . می واسه انجام دادن داشتیادی زیما کارها.  حق داشتیماز

  .پوست نازک صورتتو نوازش کردم
  
   مگه نه؟میای ی از پسش بر مـ
  

***  
  

  7 فصل
  

 ی رنگت رو بهم می مجعد و بلوطی موهادی وزی مای که از جانب دری خنکمینس
 نیری زد اونقدر شی مرونی که بزتیدوتا دندون ر. یدی خندی و توبا لذت مختیر
 نازک ری حصهیرو .  نشون نده و نخوردتیعمل عکس التونستی که آدم نمی شدیم

 یی که همراهمون بود، چایک فربد از فالسی و من داشتم برامیتو ساحل نشسته بود
 اومدنمون به ساحل از جانب اون مطرح شد و من نتونستم دست شنهادیپ. ختمی ریم

م  که بعد صحبتاش با فربد ، با منی مازینه به خاطر حرفا.  اش بزنمنهیرد به س
 رو قبول شنهادشی من به خاطر خودم پرم،ی رو بگممیاتمام حجت کرد که تصم

  .کردم
  
 ی جور احساس ناامنهی.  ترسمی روزا از هر فاصله گرفتن فربد منی دونم چرا اینم
در . رهی گی گرده رشت، دلم میشبا که اون بر م.  دهی بهم دست می گاههی تکیو ب

 گول بزنم؛ دلتنگش تونمیه اما خودمو که نم رفت و آمدشری بابت مسمیظاهر نگران
  . ساعتد چننی زود به خاطر همیلیاونم خ.  شمیم
  

 تعداد ی حتدنش،ی لباس پوشدنش،ی به اومدنش، رفتنش، حرف زدنش، خندتوجهم
 اون شباهت مختصرش گهید.  شدهشتری موهاش بونی جا خوش کرده مدی سفیتارها

 و هم همسر هی مرد هم پدر فوق العاده انیم امن باور دار.  کنهیبه بابا ناراحتم نم
  . کنمی رو حس می خوشبختنیامن .  با داشتنش خوشبختهکایچ.  شهی میری نظیب
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 که مربوط به اون ی روزمره در مورد کارش، به هرچی به حرفامش،ی ام به تعالقه
 و بابتش عذاب کنهی نمتمی اما اذبهی عجنکهی حس با انیوا.  شدهشتری شه بیم

 نی رو ایادی زی درهاینی کنم خوشبی دونم چرا اما احساس مینم. دان ندارموج
  .روزا به روم باز کرده

  
  . رو گرفتم طرفش و اون ازم گرفتی چاوانیل

  
  ".دستت درد نکنه" ـ
  
  "نجا؟ی امی چرا اومدی بگی خوایهنوزم نم" ـ
  
  ". بخورهیی هواهی کای چمیای داشته باشه؟ گفتم بی خاصلی دلدیبا" ـ
  

  . کردمزی رچشمامو
  
  "؟ی بهم بزندی هست که بایی حرفاهی یاما تو گفت" ـ
  

  . زد به اون راهخودشو
  
 نجایا.  جلوتر شنا کننکمی تذکر بدم نایپاشم برم به ا.  شهی می داره طوفانایدر" ـ

 کنن تو یفکر م.  شناسنی رو خوب نمای اکثرا مسافرن و درنامی نداره، اقینجات غر
  ". خطرهی بزی چاستخرن و همه

  
  .دمی رو کشنشی شده بود که آستزی خمی جاش نتو
  
  ". کنهیچه زودم حرف رو عوض م. نمی ببنیبش" -
  
  . لبخند زدی بدجنسبا
  
  "م؟ی حرف بزنیمگه ما قرار بود درمورد چ" ـ
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 ی مقداری خواستی و می دستاتو تو ماسه ها فرو کرده بودتی طرف تو که با جدبه

 طرف خودم و دستات رو تکان دادم دمتیکش.  برگشتم،یریت بگاز اونهارو تو مشت
  .زهیتا ماسه ها بر

  
 ی پاشدم رفتم حساب کار دستت می چپ، وقتی علیحاال خودتو بزن به کوچه " ـ
  ".ادی

  
  . بدمیمجبور شدم جا خال.  دونه قند برداشت و به طرفم پرت کردهی

  
  "؟ینی جوجه ماشی کنی مدیتهد" ـ
  

  .به خنده افتاد. م چپ نگاش کردچپ
  
  "... رم سر اصل مطلبیخب م. میباشه بابا تسل" ـ
  
 من سرتا پا گوشم، لبخند دی دی که تو چشماش بود، عمدا مکث کرد و وقتیطنتی شبا

  . زدیمحو
  
  "؟ی خواد بری تو هم دلت منمیبب. نی برنجای از انی خوای گه می میماز" ـ
  

  . باال انداختمییابرو
  
  ". هم دارهی رفتنیاومدنبه هر حال هر " ـ
  

  . شدی جدنگاهش
  
  ". شهی مری داره دگهی میماز...  از کجا شروع کنمدی دونم باینم" ـ
  
  . زمزمه کردماری اختیب
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  "! شه؟ی مری دیچ" ـ
  

  . دوختای متفکرش رو به درنگاه
  
 رو می تصمنی مجبور بودم بهترشهیهم.  اشتباه نداشتمی برای وقت فرصتچیمن ه" ـ
 یلی نکنه از خی فقط واسه خودش زندگیآدم وقت.  نباشهلمی اگه باب میت حرمیبگ
 گمی نمستی اگه بابا ننکهی بزرگ شدم اتیمن با احساس مسئول.  بگذرهدی بازایچ

ساده .  و بابا بزرگ کمرنگ کنمی مازیجاش رو اما نبودشو واسه فرناز و مامان حت
. ی کمتر کنهی عذاب رو واسه بقنی ای و بخوای خودت از نبودش رنج ببرنکهی استین
 هی واسه خوامیم. ی کنم فقط دوست دارم درکم کنهی گم که خودمو توجی نمنارویا

   ". صاف و ساده باهات حرف بزنمی بحث و جدلچیبارم شده بدون ه
  
 و جذاب ی خواستنی حسابی خاکسترنی شرت سبز و جی اون که امروز با اون تبه

  .شده بود زل زدم
  
  "!؟ی خوای میازم چ! ه؟ی حرفا چنیاز امنظورت " ـ
  

  . به چشمام دوختقای عمنگاهشو
  
اون به خاطر . ی خواستم نه مازی از تو مدی که از همون اول بایزیچ...  فرصت"ـ

  ". عذابم دادیلی موضوع بهم خنیفهموندن ا
  

  . انداختمنیی پاسرمو
  
  "!؟ی خوای از من فرصت می چیبرا" ـ
  

  : لب گفتریز و آروم دی کشیقی عمنفس
  
  ".  حرف دلم رو بزنمنکهیواسه ا" ـ
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 ی تجربه ای بیمن دختر بچه .  تو خودم فرو رفتمشتری نگفتم و ازخجالت بیزیچ

 چی که هی دست و پامو گم کنم اما حرف از فربد بود، مردشنهادی پنینبودم که با ا
 کیشر همسرم و نکهیا.  بهش نگاه کنمدی دنیوقت به خودم جسارت ندادم با ا

 یکی خاطره هامون م،ی داشترک مشتیما کودک. اون پسرعموم بود.  باشهمیزندگ
 که با هم ری چند سال اخنی ایحت.  نداشتی هامون مفهوم خاصیقهر و آشت. بود

 ی رابطه هی از ی باز حرفمی رو تحمل کنگهی همدمی تونستی و نممیاختالف نظر داشت
  . نبودینجوری ایِعاطف

  
 هم به یو خب دروغه اگه نگم ته دلم گاه.  داده بودریی رو تغزی من همه چطیشرا

 ی نکنه مال اون از سر دلسوزنکهیا.  حس تازه جوونه زده تو قلبمون شک داشتمنیا
 اجی احتای ی که از دلسوزی باشه؟ دوست داشتنی پشت و پناهیو مال من از سر ب

 با ی اعتبار تو زندگی بی داشتن هاوست دنیومن از ا.  ندارهی اعتباررهی بگشهیر
  .  تجربه کرده بودمادی زنیمع
  

  .دی عقب نکشدی رو که دسکوتم
  
 چون حق رمی رفتنتون رو بگی تونم جلویمن نم. نی برنجای که از اخوادی میماز" ـ
  "...چون نسبتم با تو.  کار رو ندارمنیا

  
  : لب زمزمه وار گفتری فوت کرد و زنفسشو

  
 کنم که بهم یبذار بتونم کار.  فرنازیاقل تا عروسال. بهم فرصت بده افسانه" ـ

 سواستفاده تتی عمو رضا باشم تا از موقعای برات محسن خوامیمن نم. یاعتماد کن
 و مغرور که خوب بلده روضه بخونه ری سختگی پسرعموهی خوام برات یکنم، نم

 روم حساب نی مث افشای یاش باورم نداشته بدی خوام مث عمو جمشینم. باشم
  "... تو همدی اونوقت شای رو بشناسیبذار کمکت کنم فربد واقع. یکنن

  
  . که قلبا باورش داشتم، اعتراف کردمیزی کالمش اومدم و با چونیم
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

�١٧

 کای که چیدرست از اون روز. یختی محاسباتمو بهم ریتو مدتهاست که همه " ـ
  ".من بهت اعتماد دارم...  گذاشتهمونیپاشو تو زندگ

  
 چندتا خانوم و غی جی کرد که صدای مینی مهربونش هنوز روم سنگ قدردان ونگاه

.  دوختی طوفانیای توجهمون رو به دردی دوی که تو امتداد ساحل می مردادیفر
  . رفتی منیی زد و مدام تو آب باال و پای داشت دست و پا میکی

  
  . زده لبام تکون خوردوحشت

  
  ". شهی داره غرق میکیاونجارو، " ـ
  
 دنی دونی شرتش رو حیت. دی دوای و به طرف دردیم بجنبم فربد از جا پر به خودتا

پاهام انگار فلج شده بود و قدرت . از تن در آورد و رو شن ها انداخت و به آب زد
 ازم یلی کرد و حاال خینگام رو به اون که ماهرانه شنا م.  نداشتمستادنیسرپا ا

 خواستن ی خونوادشون میاز مردا ها که زن غی جیصدا. فاصله گرفته بود، دوختم
  .  نشوندی به دلم مشتریبه اون سمت نرن، هراس رو ب

  
 ی استان ساحلهی ساکن ی دست اتفاق ها وقتنیاز ا. دمی ترسی از غرق شدن ممن
 رو ی و جون دادن کسیستی تو ساحل بانکهیا. ینی بیادمی تو دور و اطرافت زیباش

  .ی و نتونی کمکش کنیته دل بخوا از یاونم وقت. ستی اصال آسون نینیبب
  

 رهی خی طوفانیای بهت زده به دریتو هم با نگاه.  شمزی خمی کردم تو جام نیسع
  .یبود

  
 اسمش رو دی چرخیزبونم نم.  رفتمای تلو خوران از جام بلند شدم و به طرف درتلو

  . شرتش رو چنگ زدمیهمونجا رو ماسه ها افتادم و ت.صدا کنم
  

  . کردنی نگاه مایجلو جمع شده و به در اون یادی زیآدما
  
  ".دیبهش رس" ـ
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  ". برسادشونی صاحب الزمان خودت به فرای" ـ
  
 لحظه هی که فربد چطور دست دراز کرد و اونو گرفت اما تو دمی دی فاصله منی ااز

 غیوحشت زده ج. دی آب کشری که در حال غرق شدن بود اونو با خودش به زیمرد
  .دمیکش

  
  "!فربد؟" -
  
  ". شنی دارن جفتشون غرق میوا" ـ
  
  ". به دادشون برسهیکی... دی تورو خدا کمک کن"ـ
  
 شه؟ چرا ی کابوس تموم نمنی چرا اایخدا.  عذابمی هی صداها شده بودن مانیا

  اد؟ی ی نمرونیفربد از آب ب
  

 شون یکی گذشت، ی که تو نگاهم عمرهی به سمتشون رفتن و بعد چند ثانی سه نفردو
اونقدر پا به .  اون مرد ناشناسای فاصله مشخص نبود فربده نیال آورد، از اسرشو با

  .  برام نمونده بودیی ناگهی بودم که ددهی کشغی اون زن ها جیپا
  

.  بودندی دی کامال توگهیحاال د. دی خودشو از اون مرد جدا کرد و کنار کشفربد
ن مرد از دست و پا  اوی محکم رو شونه اش زد و قتی ضربه هیدست بلند کرد و 

 خودشون رو رسوندن و همراه فربد، مرد رو به سمت ساحل ی چند نفرستاد،یزدن ا
  .دنیکش

  
 درحال تخمه دی دی رو میلمی فیجانی هی که انگار داشت صحنه یپسرجوون

  :شکستن گفت
  
  "ن؟یدی کرد دهوششیب" ـ
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  . جواب دادگهی دیکی
  
  ".داد شد نجاتش یوگرنه نم.  نبودی اگهیراه د" ـ
  
 یکس. دی شدنشون داخل آب دوکی که به نظر همسر اون مرد بود به محض نزدیزن

  .دست رو شونه ام گذاشت
  
  ".خانوم بچه تون" ـ
  
تو .  شدی ته دلم خالی کبود شده بودهی تو که از شدت گردنی عقب برگشتم و با دبه

 یزن مسن.  در من نبود که بلند شم و خودمو بهت برسونمیاون لحظات واقعا توان
 برداشت و به ری به خرج داد و تورو از رو حصتی حال خرابم بود، انساننیکه شاهد ا

 شرت سبز فربد هنوز تو ی تکهی و در حالردم لرزون بغلت کییبا دستا. طرفم گرفت
  .چنگم بود، جفتتون رو به خودم فشردم

  
  . قلبش شدیای خوابوند و مشغول احنی زمی اون مرد روفربد

  
 یوا. ادی خواست سرم بی بود که میی چه بالگهی دنی اایخدا.  سوختی مچشمام

   نبود؟ی فربدگهی کردم؟ اگه دی مکاری چدی شد من بای مشیزیاگه چ
  
  . کردی موونهی تصورشم آدمو دیحت.  و بغض کردمدمی فکر به خودم لرزنی ابا
  

م به فربد نگا.  رو که خورده بود، باال آوردیادی بالخره بهوش اومد و آب زمرد
 بدنم نبض گرفته بود و از شدت یهمه . اومد یافتاد که بلند شده و به سمتمون م

 ام نهی تخته سنگ بزرگ رو سهی کردم ی که روم بود احساس میادی زیفشار روح
  .قرار گرفته

  
  . پامون زانو زد و با بهت زمزمه کردکنار

  
  " کشه؟ی مغی چرا جکایچ! افسانه حالت خوبه؟" ـ
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  . جمع شد و هق هق زنان نگامو ازش گرفتمهیبا گر صورتم

  
  ".ی رحمی بیلیخ" ـ
  

  . شدی اما دستام انگار قفل شده بود و مانع مرهی کرد تورو ازم بگیسع
  
  "آخه چرا؟" ـ
  

  . اومدی باال نمنفسم
  
  ".ی شدی غرق میداشت" ـ
  

  . بودندهی بلندش بهم چسبی و مژه هادی چکی از سر و صورتش مشی کم و بآب
  
  ". دادمیمن که داشتم نجاتش م" ـ
  

 ی تخس کوچولو می پسربچه هاادی منو سشی درست مث صورت خاستداللش
  . گرفتی زد، لجم می خونسرد و به خود مطمئن حرف منقدری انکهیاز ا. انداخت

  
  ". آبری زدی چطور تورو کشدمی خودم د؟ی خودتو به کشتن بدی خواستیم" ـ
  
 کردم هم دایخدارو شکر کن هم خودم نجات پ. هیعی که طبزای چنی بابا ایا" ـ

  ".تونستم اونو نجات بدم
  

  . کردسی داغم صورتمو خیاشکا
  
  "؟ی گشتی بر نمگهی شد؟ اگه دی متیاگه طور" ـ
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دستشو گذاشت .  بر علت شددی هم مزی فشار روحنیا. رمی خودمو بگی جلونتونستم
و .  تونست بکنهی نمی بهتریدردانگار تو اون لحظات هم. رو شونه ام وآروم فشرد

 بود و از زنده نجای که انیهم.  بودمی هم راضمهی نصف و نی همدردنیمن به هم
  . شکر داشتیبودنش مطمئن بودم جا

  
  . کرد حال و هوامو عوض کنهی هامونداشت سعهی گردنی که انگار طاقت داون

  
  "! اشکا واسه منه؟نی انمیبب" ـ
  

 د،ی چرخی تو صورتم می قابل لمسمتی که با مال براقشی عسلی از چشمانگامو
 بابا یا.  رفت دوختمی منیی اش که هنوزم تند تند باال و پانهی سیگرفتم و به قفسه 

 نییرو اونم نتونستم مکث کنم و با خجالت سرمو پا.  نداشتی که پوشش اسالمنمیا
  .ود نبی خبری از اون تنش عصبو دستامم شل شده بود گهیحاال د. انداختم

  
 ی متی و دلداردی بوسی صورتتو منکهی انی و حدی کشرونی آروم از تو بغلم بتورو

  : گفتطنتیداد با ش
  
 دونستم مامان خانوم شما قراره ی خانوم شانس مارو؟ من اگه مکای چینی ببیم" ـ
 خودمو به نقدری زدم و ای مای به درنای دست و دلش بلرزه که زودتر از اینطوریا

  ". که حرف دلمو بزنمتمنداخیزحمت نم
  
 دهی برچی و با لب های که دستاتو دو طرف صورتش گذاشته بودیی داشت به تونویا

 انگار نه نیا. اشکامو پس زدم و با حرص از جام بلند شدم. گفتی م،ی کردینگاش م
  . گرفته بودشی شوخری رو از سر همه مون گذرونده، وییانگار چه بال

  
  "کجا خانوم؟" ـ
  
  .رو به طرفش پرت کردم شرتش یت

  
  ".قبرستون" ـ
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 مگه قرار نبود با هم حرف ؟ی کجا رفتنمی ببایب. ریخدا نکنه دختر زبونتو گاز بگ" ـ

  ".میبزن
  
  ". مث تو حرف ندارمی کله شقی وونهیمن با د" ـ
  

  . و ازش دور شدمدمی کوبنی بچه ها پامو به زممثل
  
  
  
 از عیسر.  رفته باشهمانی پشیمال دادم پاحت.  نبودی از مازی خبردمی که رسالی وبه

 بود، ختهیراستش حاال که اون ترس ر. پله ها باال رفتم و خودمو تو اتاقم حبس کردم
 ناغافل واکنش نشون نطوری کردم ای تصور نمچیه. بخاطر رفتارم خجالت زده بودم

  .بدم
  

و ذهنم  تکی به کی میخاطرت کودک.  رو تخت و پاهامو تو بغلم جمع کردمنشستم
.  وقت حضورش مهم نشدچیتو همه شون فربد بود و انگار نبود؛ ه.  شدنفیرد

 کردم توهمه شون باز فربد بود اما اونقدر ی ساله رو هم که مرور مکی نیخاطرات ا
 لحظه احساس کردم هی فقطمثل امروز که .  اومدیپررنگ که نبودش به چشم م

  . حس مردم و زنده شدمنی ای پا دونه که پابهی دم و خدا میدارم از دستش م
  

ازجام بلند شدم و .  بوددهی فای فکر ها از سرم بپره اما بنی سرتکان دادم تا اکالفه
نگامو به فربد که .  داشتدی دنجای و کوچه از ایدرب ورود. به سمت پنجره رفتم

 یاز جلو.  اومد، دوختمی رو به دست گرفته بود و داشت ملمونیتورو بغل و وسا
.  حضور ستاره ناخود آگاه اخم کردمیادآوریبا .  گذشتیزدی ای خونواده یالیو

اونم نه حاال که فربد ازم . امی با بودنش کنار بی آسوننی تونستم به همینه من نم
 اگه ؟ی داشته باشه چی بهتریاما اگه اون با ستاره زندگ. فرصت خواسته بود

  ؟یراحت کنه چ و زن عمورو ناادی خودخواهانه به نظر بممیتصم
  
  "؟ییافسانه خانوم کجا" ـ
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 به سرم اومده بود؟ ی چایخدا. دی دلم لرزد،یچی پالی که تو وشی شاد و پرانرژیصدا

 قدم هاشو رو پله ها یصدا. ارهی بالرو سرم بنی کردم اعتراف اون ای فکر نمچیه
 فیو بالتکلدر اتاق باز بود و من هنوز مردد .  باال رفتاری اختی و تپش قلبم بدمیشن

  . بودمستادهیکنار پنجره ا
  

  . به درخورد ومجبور شدم برگردمی اضربه
  
  "؟یینجایا" ـ
  

  . دست و پامو گم کردماری اختی کرد و من بی با لبخند نگام مداشت
  
  ".آره...آ" ـ
  
  "؟یهنوزم ازم دلخور" ـ
  

 من چرا یخدا.  بدزدمنشیزبی تی کردم نگامواز چشمای ندادم و فقط سعیجواب
  . گذاشته بودی قلب سر ناسازگارنیا

  
  ".می با هم حرف بزندیبا" ـ
  

 و ی پتو بودنیعاشق ا.  رو به دستت دادتییموی لی گذاشت رو تختت و پتوتورو
  .یدی خوابی بود تا می مدیحتما با. برات زمستون و تابستون نداشت

  
  ".می ما که حرفامون رو زد"ـ
  

 تو لفافه یزی چستی قرار نگهی به بعد دنیاحساس کردم از ا.  شدنی روم سنگنگاش
خب .  رو ندارمشی کردم هنوز آمادگیاحساس م.  ترسوندی منو منیگفته شه وا

  . پسرعموم نگاه کنم و اون از عالقه اش بگهیآسون نبود تو چشما
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  ". موندهی فقط مقدمه اش بود، هنوز اصل کارنیاما ا" ـ
  
  . کالفه بودمبی غری حال و هوانی ااز
  
  "... منم،ی فربد تو فرصت خواستنیبب" ـ
  
  ".با...با" ـ
  

 فربد ی که دستایتو دست دراز کرده بود. می تو هردومون به طرفت برگشتیباصدا
  .یریرو بگ

  
  "!جونِ بابا؟" ـ
  

تو وجودم هنوز اون خأل محبت .  بغض کردماری اختی با محبت گفت که بنوی ااونقدر
 شد اما ی خورده می رفتار فربد بهش تلنگرریپدرانه وجود داشت و هربار تحت تاث

  . بودای دنی بابانیاون برات بهتر.  حرفا من واسه تو خوشحال بودمنی ایبا همه 
  

  .دی بوس،ی تخت گرفته بودی چوبی نشست و دستاتو که به نرده هاروپاهاش
  
  " حرف دلش رو نزنه؟یی که بابای کردیکی دست به ی وروجک با ماماننمیبب" ـ
  
  : زمزمه وارگفتمرلبیز
  
  ". کنم فربد، االن نهیخواهش م" ـ
  
مغرورم، .  نگمیزی سکوت کنم و چنکهیچرا نه؟ من ازت فرصت خواستم نه واسه ا" ـ

 هست ونی منی ای احساسهی ی درست، اما وقتنی ام اوونهیکله شقم اصال به قول تود
  "... نگم؟ تو هم کهیزی چدیچرابا

  
  .د بلند شد و به طرفم اومازجاش
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 بهم ی اونقدردمی دای که من کنار دری افسانه انیا. ستی نینگو تو قلبت خبر" ـ

  "... ده که تو چشماش نگاه کنم و بگمیجسارت م
  
 کردم از ی و سعدمیخودمو کنار کش. اومدی از من بر نمگهی حرفا دنی ادنی شننه

 دلشو  شم و اون حرفرهی تونستم راست راست تو چشماش خینم.  برمرونیاتاق ب
  .بزنه

  
  . دوقدم خودشو بهم رسوند و جلو راهمو سد کرد و بازومو گرفتبا
  
  ".افسانه به من نگاه کن" ـ
  
فقط تو عرض چند ساعت .  بودمجیمن گ.  اومدی ازم بر نمنی تونستم، اینم
 خواست باورش کنم و من ی هفت ماه تمام می بودم که مازدهی رو شنییزهایچ

  . زدمیسرباز م
  

  . به دستم آوردیفیفشارخف
  
  "؟ی بهم اعتماد ندار؟ی ترسی از من م؟ی کنیچرا فرار م" -
  

  .سرمو بلند کردم و تو نگاهش حل شدم. دی تو چشمام لرزاشک
  
 اگه نشه یدی از خودت پرسچیه. ی کنی حرفا سخت منی با ازوی همه چی دار"ـ
  "؟ی فکر کردی مازی مون، به زن عمو، مامان حتیلی فامی به رابطه ؟یچ
  
 یاونم نه اآلن از وقت.  دونم اما من الاقل انتخابمو کردمی نشه؟ تورو نمدیچرابا" ـ

تو .  تحمل کنمکای رو کنار تو و چی اگهی مرد دچی تونم حضور هی نمدمیکه فهم
 نی با امی وقت نخواستچی قبول، همی درست، با هم بزگ شدنی ای منیدختر عمو

افسانه .  عوض شدهزی وقته همه چیلی من خی برا باشه امانمی امیچشم به هم نگاه کن
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 کنم درکم ی خواهش مرمش،ی بگدهی نادای حس رو کنار بذارم نی تونم ایمن نم
  ".کن

  
  . صدا هق هق کردمیب

  
 که ستمی دختر مجرد نهیمن . ی بود که زدیی حرفای به قشنگزی کاش همه چیا" ـ

 شهی اش همندهی از آی که نگرانی مادرم با بچه اهیبا حرفات دست و دلم بلرزه، من 
 پوسه و من بابتش دارم ی خروارها خاک مری که داره زی زنم با اشتباههیبا منه، 
  "...ی دم ولیتاوان م

  
  . صورتمو پوشونداشکام

  
 که سرم اومده اما هیی چه بالنی دونم اینم. ی اونم بدجوردهی دست و دلم لرز"ـ

 یم. رنی رو ازم بگی دلخوشنی انکهیز ا ترسم ایباور کن م.  کارو با مننینکن ا
تورو خدا . ی حرفا ترکم کننی ای با وجود همه ی روزهی ی مجبور شنکهیترسم از ا

 ی کنم تو هم کمیخواهش م.  ندارمن طاقت ضربه خوردگهیمن د. رحم داشته باش
  ".درکم کن

  
د و با  اشکامو پس زمتیسرانگشتاش با مال. می آورد تا چشم تو چشم بشنیی پاسرشو

  :محبت گفت
  
  ". کنمی کنم اما مطمئن باش ترکت نمیباشه درکت م" ـ
  

***  
  

 یچشما.  انداختم و قبل از فربد از اونجا خارج شدمالی نگامو به ونیآخر
  : گفتد،ی درهی خیپرحسرتمو که به اون مکان دوست داشتن

  
  ".می گردی زود بر میلی دم خیبهتون قول م" ـ
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 که تو رو تو بغلش گرفته و در حال یداختم و به طرف ماز دوشم انی روفموی کبند
 اتفاق نی از ای کسدی شارونیحرفاشو باور داشتم امااون ب. سوار شدن بود، برگشتم

  ام؟ی موضوع کنار بنی با اتونستمی م؟ی کرد اونوقت چیاستقبال نم
  

ه بود  و به ماچشم دوختستادهی انی ماشی که جلومانی کردم به پی افتادم و سعراه
  .لبخند بزنم

  
  "خب با اجازه؟" ـ
  
  "ن؟ی ری منیدار" ـ
  
  "... دوست داشتم بمونم امایلیخ" ـ
  

  . و اون به جام جواب داددمی کشیقی عمنفس
  
  ".نی کنی میکار درست" ـ
  

  . خودشو به ما رسوندفربد
  
  "م؟یافسانه جان بر" ـ
  
  .دی پرسی به شوخمانیپ

  
  "ن؟ی کنی خداحافظنی خوای که نمنی ازم دلخورنقدریا" ـ
  

  . سرتکان دادتیمی با صمفربد
  
 رو که فراموش یسفارش ماز. مانی آقا پمیما حاال حاال ها با هم کار دار" ـ

  "ن؟ینکرد
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  ". کنمی شم اگه بتونم کمکی خوشحال میلینه اتفاقا خ" ـ
  

.  که داشتم صحبت کنهیطی خواسته بود با فربد در مورد من و شرامانی از پیماز
 ی شکست تو کارنامه اش بود، آسون به نظر نمهی مثل من که ی با زنیا زندگمسلم

  .دیرس
  
مامان رفت .  زن عمو و فرناز در تدارک مراسم بودنم،ی که برگشتی مازی خونه به

  .نهی عقد فرناز رو بچی داشت خودش سفره می شده بود و افسون تصمشتریو آمدش ب
  

 دی که شای دلخوشنیبا ا.  جاگذاشته بودمالی رو تو وی باقلت،ی از وسای مختصرجز
  .می برگردمی زود روبه راه بشه و ما بتونیلی خزیهمه چ

  
  . اومدنیی فرناز پادنمونی محض رسبه
  
  ".نی برگشتنی کردی چه کار خوبیوا" ـ
  

  . رو تو اتاقم جا به جا کردملمی وساداشتم
  
  ". گشتمی بر مدیبا" ـ
  

  . زل زدی رو تخت و به تو که خواب بودنشست
  
  ". داشتماجیواقعا به حضورت احت.  سرم شلوغهیلی روزا خنیا" ـ
  
  ". کنمی نمغی درادی از دستم بر بیهرکار" ـ
  
  ".ممنون" ـ
  
 ده و اون ی داره ذهنشو قلقلک میزی چهی کردم ی گفت و سکوت کرداما حس منویا

  .واسه گفتنش مردده
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  "! افتاده؟یاتفاق" ـ
  
  . خودش اومدبه
  
  "طور؟نه چ" ـ
  
  "... امای بگی خوای میزی چهیاحساس کردم " ـ
  

  .دی ازم دزدنگاهشو
  
  ".نجای ، محسن اومده بود االی وی که برگشتی اون روزیفردا" ـ
  

  . خوردم و وحشت زده کنارش نشستمی سختتکان
  
  "خب؟" ـ
  
 نی خاموشه، باهات کار داره و از اتی گفت چرا گوشیسراغت رو گرفت، م" ـ

  ".حرفا
  
  "!باتوحرف زد؟" ـ
  
 ازش خواست مزاحم ،ی تند و عصبیلینه من نبودم، مامان جوابش رو داد اونم خ" ـ

 و به ی کجا باشدی دونه اآلن بای منکهی باهات داره واینشه اما محسن گفت کارمهم
  ".شینی و ببی برداری موش و گربه بازنینفعته دست از ا

  
  . روزانوهام مشت شددستام

  
  " به من نگفت؟یزیزن عمو چپس چرا ...  پس"ـ
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  ".دی صالح دنطوری گذاشت و اونم اانی رو درجریماز" ـ
  

  .دی پری پلکم به حالت عصبی گوشه
  
  ".ارهی ی داره شورشو در مگهی دنیا. نمی برم حاج آقا رو ببدیبا" ـ
  

  .رهی کرد دستمو بگیسع
  
  ". کردی مدتیاون علنا داشت باحرفاش تهد.  ترسم افسانهیمن م" ـ
  
  ". تونه بکنهی نمی غلطچیه" ـ
  

.  حال بمونمنی بکنم، به فکر فرو رفتم اما اون نذاشت به ادی تصور که چکار بانی اوبا
 اون دنید.  باال که لباسمو پرو کنهمی بر،ی و ازم خواست تا تو خوابدیدستموکش

 فوق العاده ی نشست و برش های قشنگ رو بدنم میلی آماده که خمهیلباس ن
 ی لباس از هرلحاظ خوب بود و جاششپو.  داشت، حالمو بهتر کردیه اهنرمندان

  .ذاشتی برام نمیرادی اچیه
  
  ". تو زحمتیببخش به خاطر من افتاد. هی عالیلی خنیا. دستت درد نکنه فرناز" ـ
  
  ".نهی شی خوب لباس رو تنش منقدریقربون عروس گلم برم که ا. هی حرفا چنی ا" ـ
  

  . گذاشتممینیشاره مو رو ب گرفتم وانگشت ابازوشو
  
  ". خوام زن عمو بشنوهی تورو خدا آروم تر نمسیه" ـ
  
  . باال انداختیی لبخند ابروبا
  
 ماشاهللا چلچراغ تو نه؟ی بی جفتتون نمی تو چشمانوی امی اگه ما نگی کنی فکر م"ـ

  ".اون چشما روشنه
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  . انداختم و اون بغلم کردنیی با خجالت پاسرمو

  
  ". هردوتون خوشحالم افسانهی چقدر برایدس بزن حی تونینم" ـ
  
  "... منتیاما موقع" ـ
  

  . پهن و کوتاهش نشستی دوابرونی بیفی ظراخم
  
 ،یهم خانوم.  مث تو عروسشون باشهیکی هاآرزوشونه یلی خ؟ی تو چتیموقع" ـ

 هی بخواد؟ تازه ی چدی باگهیفربد د. ی سازی میطی و هم با هر شرایهم خوشگل
 ی منو عمه صدا مادی به حرف بیعنی قربونش برم یاله. ی دارکای چدسته گل مث

  "زنه؟
  
 مژده افتادم و دلم خون ادی اری اختیب.  اشک به چشمام نشستشی سوالش ننی ابا

 فاصله نطوری همخون بود و ایکی.  اون و فرناز تفاوت وجود داشتنیچقدر ب. شد
 ی برایتی اهمنی کمتر،ی مادرت بود و همخونی فقط دخترعمویگری گرفت، دیم

 عمه بودن دمی دی کردم میمراستش به دلم که رجوع . ابراز محبتش به تو نداشت
  .  فرنازه نه مژدهیبرازنده 

  
. دمی کششی اومدن محسن رو پی هی قضم،ی زن عمو جمع بودی که همه خونه شب
  . کرددیی کار همسرش رو تانی چپ چپ به فرناز نگاه کرد و امیماز

  
  ".می گفتی به افسانه مدی کنم بای جون منم مث فرناز فکر می مازراستش" ـ
  

  . زمزمه کردی با ناراحتفربد
  
  " بشه؟شتری بشیکه نگران" ـ
  
   جواب دادمی دلخوربا
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 کم می آرومه از نگرانی همه چادی برف و به نظر بری سرمو مث کبک بکنم زنکهیا" ـ
  ".گذرهی می دونم دور و برم چی الاقل مینجوری کنه؟ ایم
  

  . عمو به حرف اومدزن
  
  ".ومدی نگهیاونم بعد اون روز د.  نبودی مهمادی ززیآخه چ" ـ
  

  .ختی خودش ری آب برایوانی لیماز
  
  ".من با حاج آقا تماس گرفتم" ـ
  

  : مختصر گفتیلی همه به طرفش برگشت و اون خنگاهها
  
  ". کردهیکار پسرشو توج" ـ
  
  . نفرت لب زدمبا
  
  ".عادتشه اشتباهات بچه هاشو جمع و جورکنه. شهیشگیکارهم" ـ
  
  ". اونم گرفتی خب فکر کنم جلویول" ـ
  
  ". شهی نمینطوری با حاج آقا حرف بزنم، ادیمن با" ـ
  
  ". ستنهی ده؟ قلب اون مرد پر از کی به حرفات گوش می کنیفکر م" -
  
  .ومدمی فربد گفت اما من کوتاه ننویا

  
 هنوزم کای چتیومی قی هیقض. ستی محسن نی هامسئله فقط تماس ها ومزاحمت" ـ

 که گهی دیدوفردا.  دخترم باشهمی مث اون قیکی خوام یمن نم. حل نشده مونده
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 رو بهونه کنه و بخواد به خواسته نی تونه همی اون منیحاج آقا سرشو بذاره زم
  ".هاش برسه

  
  .  کردندیی با تکان دادن سرحرفمو تای فربد تو هم رفت و زن عمو و مازیاخما

  
  .دی پرسفرناز

  
  "؟ی کنکاری چی خوایحاال م" ـ
  
  ". رم شرکت با خود حاج آقا رودر رو صحبت کنمیم" -
  

  : گفتیماز
  
 رفته تو مراسم سالگرد ازت خواسته بود ادتی. یری گی کمک نملشیچرا از وک" ـ

  ".نینی رو ببگهیهمد
  
 درست یزی چنمی نب روی کمالیمن تا خود حاج.  شهی حل نمینجوریمشکلم ا" ـ

  ".ستیبشو ن
  

  . جواب دادی جدیلی خفربد
  
  ".امی یپس منم باهات م" ـ
  

  . مداخله کردیماز
  
  ". شهی مشتری افسانه بی هاروتی حساسینجوریا.  اشتباههنینه ا" ـ
  
  " مادرش؟ای نی باهاش بره؟ شما، افشیپس ک" ـ
  
  "؟ی ری تو باهاش مدهیفر" ـ
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 ی بی مازی خواسته نیمن مطمئن بودم ا. می برگشت به طرف زن عموی با شگفتهمه

  .ستیعلت ن
  
  "! جان من باهاش برم؟یماز" ـ
  
 اگه اون پسره رو ستمی تونم برم چون از خودم مطمئن نیآره دخترم من نم" ـ
. ادی ی ازش بر نمی سر و زبونه و کاری هم که بنینسر.  کنمی چه برخوردنمیبب

  ". نشون بده که اوضاع رو خرابتر کنهیخورد ترسم بری هم بدتر از من، منیافش
  

جدا . می و با حاج آقا صحبت کنمی اون روز من و زن عمو بری قرار شد فردابالخره
اون .  بودمی واسه همراهنهی گزنی از نظر خودمم زن عمو بهتری مازتیاز هدف و ن

  . تونه باشهی می خواسته ام چقای دونست دقی کرد و می درک مطمویشرا
  

  . شرکت نگهداشتی رو جلونی ماشفربد
  
  ".نی مونم فقط زود برگردی منتظر منیی پانیمن ا" ـ
  

  . زدی موج می لحن صداش دلخور بود و تو چشماش نگرانهنوزم
  
  ".می شی مزاحمت مینطوری کارمون طول بکشه، ادیشا" ـ
  

 به یزن عمو نگاه.  مچاله شدمبای عقب تقری چپ چپ نگام کرد که رو صندلنیهمچ
  : گفتی جدیلیاختمون شرکت انداخت و خس
  
  ".میری گیتوبرو ما کارمون تموم شد باهات تماس م" ـ
  
 وانگار ی خوردی بغلم ناآروم وول میتو، تو. می و به راه افتادمی شدادهی پنی ماشاز

.  کرده بودتی کردم، به تو هم سرای که خودم باهاش دست و پنجه نرم میاسترس
  . گوش ندادم و تورو خونه نذاشتمی چرا به حرف مازنکهیخودمو مالمت کردم از ا
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  . گرفتنت دست دراز کردی عمو برازن

  
  "؟ی باهاش حرف بزنیخوای مینجوریا.  لرزهیدستات داره م.  بده منکارویچ" ـ
  

  . بکشمیقی کردم نفس عمی و سعمی آسانسور شدسوار
  
  ". ترسمی اما بازم مکنمی تالشمو میدارم همه " ـ
  
 بابت رفتارشون جواب پس دیاونا هستن که با. یستی بهشون بدهکار نیزیتوچ" ـ

  ".بدن
  
 ازش نداشتم، ی خوبی که خاطره ی لعنتی نگام به همون منشمیدی دفتر که رسبه

  .افتاد
  
  ".نمی رو ببی خواستم حاج آقا کمالی سالم م"ـ
  

 ی من کارهیب ادی داشت به یانگار سع.  کردزی با اکراه باال آورد و چشماشو رسرشو
  . بودشی مربوط به هشت، نه ماه پدارمونی دنیآخر. هستم

  
  ".عروسشونم" ـ
  

  . منظور نبودهی لبخند بنیاحساس کردم ا.  سرتکان داد و لبخند زدحی توضنیباا
  
  ".نی داشته باشفیچند لحظه تشر" ـ
  
د  وارد شد وبعی کوتاهیباضربه .  جاش بلند شد وبه طرف در اتاق حاج آقا رفتاز

  . ورودمون باز کردی برگشت و در رو براری تاخقهیچند دق
  
  ".نییبفرما" ـ
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  : بالفاصله گفتم،ی و زن عمو که از جامون بلند شدمن

  
  ".ننی خواستن تنها شمارو ببی کمالی آقا"ـ
  

به طرف در رفتم و به .  به زن عمو انداختم و اون نامطمئن سرتکان دادی مرددنگاه
 نی که با قرار گرفتنم تو ایزی چنیخب اول. شت سرم بست درو پیمحض ورودم منش

 ی و امروزتهی مدرنی طراحهی.  اونجا بودونی دکوراسرییاتاق به چشمم اومد، تغ
 زشیبه طرف م.  شدی نمدهی حاج آقا دکادی وان ی از اون تابلویداشت و اثر

 کرد، یز م اون نشسته بود وبا لبخند منو براندای محسن که به جادنیبرگشتم وبا د
  .جا خوردم

  
   "؟یبالخره اومد" ـ
  

  . از اونها، ترس تو نگاهم نشستشتری و بی و ناباوربهت
  
  "!؟ی کنی مکاری چنجایتوا" ـ
  
  "؟ینی ببنجای منو ای کردی فکر نمهیچ" ـ
  
  . نگفتم و اون از جاش بلند شد و به دور و برش اشاره کردیزیچ
  
  ".دمی بود، رستماقی که لیزی بالخره به اون چینی بیم" ـ
  

 ذهنم کرخت شده یانگار.  رو نداشتمی کارچی و قدرت هدهی چسبنی به زمپاهام
  . لبخند اغواگرانه به طرفم اومدهی با دیاون که سکوتمو د. بود

  
  ".هی خالمی تو زندگزهای چیلی خیهنوز جا.  کنه افسانهی نمی منو راضنیاما ا" ـ
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 نیواسه هم.  زدیود وداشت حالمو بهم م مالکانه اش رو صورتم مکث کرده بنگاه
 هشی کری نفس های بود و صداستادهی امی قدمهیحاال تو .  انداختمنییسرمو پا
  .دی کشی ناموزون آرشه مم،ی عصبیروتارها

  
  ".یخوشگل شد" ـ
  

 قدم عقب رفتم وبا نفرت هی ی به طرف صورتم دراز کرد و من به حالت عصبدستشو
  .دمیبهش توپ

  
  ".ت نزنبه من دس" ـ
  

  . باال بردمی به حالت تسلدستاشو
  
  ". کنمتتی خوام اذیاما من نم" ـ
  
  ". باهاش حرف بزنمدیحاج آقا کجاست؟ با" ـ
  
 استعفا داده و واسه استی رفی مدتهاست از شغل شرگهیخب اون د! حاج آقا؟" ـ

  ".آخرتش دنبال جمع کردن توشه ست
  

انگار داشت درمورد مرگ پدرش انگار نه .  زدی تو صداش حالمو بهم متمسخر
  . کردیصحبت م

  
  "؟یستی اصال ناراحت نتی وضعنی از انمی بیم" ـ
  

  . زدپوزخند
  
 که یزیچ.  رو دارمگاهی جانی به ادنی رسیمن مدتهاست آرزو!  باشم؟دیبا" ـ

 ی اون می رو براتی موقعنی بابا ایاقتی لی بنی نبود و در عقشی وقت الچی هنیمع
  "اد؟ی ی هم ازما بر می پدرم ناراحتم اما مگه کاریماری ازبخب البته. خواست
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 ی متظاهرانه به نظر می انداخته بود اما به حدهی رو صورتش سای از ناراحتی اهاله

  . کردیاومد که باورش رو سخت م
  
 درمورد یدونیم.  من بتونم کمکت کنمدی شا؟ی دارکاری با بابا چی بگی خواینم" ـ

  ". کنمینم غی رو دریزیتو من چ
  

 نهمهی وقت به چشمم اچی هنیمحسن تا قبل از مرگ مع.  شدمرهی بهش خنامطمئن
  . بوددهی به نظر نرسزی آمدیخطرناک و تهد

  
 هیچرا واسه !  بهت برسونم؟یبی بخوام آسادی یبه من نگاه کن افسانه؟ بهم م" ـ

  "؟ی کنیبارم شده حرفامو باور نم
  

  . باال رفتاری اختی بصدام
  
 من که با تو ؟یخوای از جونم می چ؟ی داریچرا درست از سرم بر نمتو" ـ

 آروم ی زندگهی خوام یفقط م. ستمی هم نیزیدنبال چ.  ندارمیوخونواده ات کار
  .نیبا دخترم داشته باشم، هم

  
 قهی و با سلی که دوست داشتی همونجورزیهمه چ. من خونه رو از بابا پس گرفتم" ـ
 ی خاک منگی اآلن ماههاست داره تو پارکنتیماش.  سرجاشهی بوددهی خودت چی

هردفعه که . هی و رفتی که گذاشتی عکسات همه همونطورلت،یلباسات، وسا. خوره
 باور کن ؟یابرگردی خوایچرا نم. م شی از نبودنت کالفه مذارمیپامو تو اون خونه م

  ". کنمی نمتتی اذستم،ی ننیمن مثل مع
  

  . چشماش سرگردون شدی نی توننگام
  
 از تک ل،ی اون وسای آرزومه؟ از دونه به دونه ی داشتن اون زندگیکنیتو فکر م" ـ

  ". از اوناشتری بیندازی مادشونیتک اون خاطرات متنفرم و از تو که منو 
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

�٣٩

  .رهی کرد جلومو بگی سمت در و اون سعرفتم
  
 ی مانتی بهت خیاون عوض. ی بودنی عاشق مع،ی بودیاما تو عاشق اون زندگ" ـ
  ".یرد و تو باز دوستش داشتک
  

  .دمی کشی پردردآه
  
  ". خورمی حماقت رو منیاحمق بودم حاالم دارم چوب ا" ـ
  
 برام نیفقط برگرد هم. ی اون دوست داشته باشی خوام منو به اندازه یازت نم" ـ

  ".هیکاف
  
  . بودوونهی مرد بدون شک دنیا.  کردی مجمی بود که گی نگاهش التماستو
  
 تو ازم متنفرن، یخونواده ! ؟ی هستیتو دنبال چ.  محسنی ترسونی م منویدار" ـ

 نی کنم پس ادای پیبه تو هم محاله حس.  ندارمی دل خوشچی هیمنم از اون زندگ
  "ه؟ی چیاصرار برا

  
 کنم ، اون خونه با وجود توئه یخواهش م.  تورو نداشت اما من دارماقتی لنیمع" ـ

  ". شهیکه کامل م
  

  .م وبا انزجار لب زدم کردزی رچشمامو
  
  " آره؟ینی معی داشته هاونی کلکسلیپس دنبال تکم" ـ
  

  . شدی خالنگاهش
  
  ".رمی گی که حقم بود رو دارم ازش پس میزیهرچ" ـ
  

  . سرتکان دادمیباناباور
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  ". به خدایضیمحسن تو مر!  مرده؟هیاز " ـ
  
  .دی خندکیستری و هی طرفم برگشت و عصببه
  
 که همش ی کردی می زندگی برادری هی عمر تو ساهی اگه تو هم. ضمیآره مر" ـ

  ".ی افتادی ها حقش بود به حال و روز من منیبهتر
  

  . برداشت و موهاشو تو چنگش گرفتدنی از خنددست
  
 گرفت و من با ی مقام معی کار دررفتن و مدام گند باال آوردن ترفریاون با از ز" ـ

 ی که بگیاون سرش تو هر آخور. م زدیجون کندن و خوب نشون دادنم، درجا م
 ی اون دختره ی که پای محبتیگرم بود و زنش بازم بهش وفادار بود و من با همه 

 که شانس یلی اول بود و من خشهی همونا.  کردانتی بازم بهم خختم،ی رزی همه چیب
 ی ها کم میاری بدبنی ادنی با دیتو هم بود.  گرفتمی آوردم پشت سرش قرار میم

  ".یآورد
  
  "؟ی برسی اون به چی با بدست آوردن زندگی خوایحاال م" ـ
  
  . اون صداش باال رفتنباریا

  
  ". نداشتمچوقتی که هیزی آرامش، چ"ـ
  
  . سمت در عقب عقب رفتمبه
  
  ".یبهتره دورمو خط بکش. دی همنرسنی مع،ی رسی بهش هرگز نم" -
  
  ". شدهری دیلی خمی تصمنی واسه اگهید" ـ
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 ازت بشنون و حقتو کف دستت نوی ها هستن که دوست دارن ایلی خرونیاون ب" ـ
  ".یبه نفعته که تمومش کن. بذارن

  
  . زدپوزخند

  
 هی همسای که تو دهکده ساحلی ها، پسر عموت و اون مردیلیمنظورت از اون خ" ـ

  "ست؟یتون بود که ن
  

  . شدکیآروم بهم نزد.  زدی داشت از ترس دودو مچشمام
  
 که ینه تا موقع.  برسونمی خوام بهت آزاری؟ نترس من نم دختر خوبیدیترس" ـ

  ".یمجبورم نکرد
  
  . که تو وجودم مونده بود به حرف اومدمی جسارتی ته مونده با
  
  "؟ی کنی مدی منو تهدیتو دار" ـ
  

  .دی خندنرم
  
  ". خوام روشنت کنمیمن فقط م" ـ
  
  "؟یت نظرم داشری مدت زنی توانکهی ام؟ی بتروسونی از چی خوایم" ـ
  
  . تمسخر نگام کردبا
  
برام مهمه بدونم .  دخترتممیبه هرحال با فوت بابا من ق. نینگرانت بودم هم" ـ

  ".نی کنی مکاری و چنییکجا
  
  . عقب رفتمگهی قدم دهی
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  ".ی سرک بکشمی تو زندگینطوری اذارمینم.  کنمی متیازت شکا" -
  

  . خونسرد جواب دادیلی فرو کرد و خباشی تو جدستاشو
  
 ی خوب میلی و خیتو حقوق خوند.  دختر خوبیبهتره حماقت به خرج ند" ـ

 ی می عصبانشتری بنکاریتازه منو هم با ا. ی رسی نمیی ها به جاتی شکانی با ایدون
 ی مرم،ی دخترت رو ازت بگت،ی نداشتن صالحی به بهونه ی خوایتو که نم. یکن

  "؟یخوا
  
 تی که رد صالحی من و تو اوننیباش بمطمئن .  با منهکایحق حضانت چ. خفه شو" ـ
  ". نه من که مادرشمیی شه تویم
  

  . دادلمی تحوی اعصاب خوردکنلبخند
  
 پرداختشو یی داره و منم توانایمتی قیزی به خودت مطمئن نباش، هرچنقدری ا"ـ

  ". تعجب نکنادی داد زی به نفعم رایپس اگه قانون. دارم
  

 ی خودم خفه میو داشتم اونو با دستا و اگه قدرتشدمی کشی نفس می و عصبتند
  . تودست و بالم نبودی اگهی دزی چریاما انگار جز سالح تحق. کرد

  
 که یزی که تنها چنیریاونقدر فق.  سوزهی میلی مث تو خیی آدمایدلم برا" ـ

 خواد بکن اما محاله دستت به من و دخترم ی که دلت می پوله، برو هرغلطنیدار
  ".برسه

  
زن عمو .  اومدمرونی نشون بده دراتاق رو باز کردم و بیعکس العمل نکهی از اقبل
  . بلند شد و پرسشگرانه نگام کرددنمیبا د

  
  ".ستی ننجای ما ای جاگهید.  زن عمومیبهتره بر" ـ
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 کرد، سوار آسانسور ی توجه به محسن که صدام می پشت سرم اومد و بفیبالتکل
  .  بهمون برسه، در آسانسور بسته شدکهنیاون به دنبالمون اومد اما قبل ا. میشد

  
  .دی کردم به طرف پله ها دواحساس

  
  "! تو دفتر حاج آقا بود؟نیا" ـ
  

  . ازش گرفتم و سرتکان دادمتورو
  
  ". استعفا دادهی کمالیحاج" ـ
  
  "! که نکرد؟تتی اذنمیبب" ـ
  
  ". بکنهی زد اما جراتشو نداره کاریلیحرف که خ" ـ
  
  " شد؟یحاال چ" ـ
  

  . مونده بودگهی طبقه دهی شدم، فقط رهی به نشانگر آسانسور خننگرا
  
 تر عی که ممکنه سریی در باز شد تاجانیفقط اآلن که ا.  گمی بهتون مزویهمه چ" ـ

  ".می روبرو شی خوام با اون عوضینم. نیایراه ب
  
  "!اد؟ی یمگه داره دنبالمون م" ـ
  

  . شد و من وحشت زده التماس کردمدرباز
  
  ".این عمو تورو خدا فقط زود بآره ز" ـ
  
  ".بذار به فربد زنگ بزنم" ـ
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  .دمی کشدستشو
  
  ".می زنی بعد زنگ مرونی بمی برنجایاز ا" ـ
  
  .میدی دوی به سمت در خروجبای و تقرمی آسانسور خارج شداز
  
  ".سایافسانه وا" ـ
  

شو  زن عمو خارج شه، محسن خودنکهیاما قبل از ا.  رفتمرونی باز شد و من بدر
  .بهمون رسوند و زن عمو جلو راهش سد شد

  
  "؟ی داری چرا دست از سرش بر نم؟ی دارکارشیچ" ـ
  
  ". بدمحی به شما توضیزی چستمیمن مجبور ن. برو کنار خانوم" ـ
  
  ".ی کنتشی اذی حق ندارذارم،ینم" ـ
  
  . صداش زدمیدی ناامبا
  
  ".ایزن عمو ب" ـ
  
  ".هی حسابش چ حرفنی انمی ببدیتوبرو افسانه من با" ـ
  

  . زن عمو رو کنار زد و از در خارج شدیی پروای با بمحسن
  
 درست یزی با فرار کردن چی کنیاگه فکر م.  نکن افسانهیبهت گفتم منو عصبان" ـ
  ".ی شه، سخت در اشتباهیم
  
  ". دست از سرم بردار؟ی روانی خوای میاز جونم چ" ـ
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

���

  . لب زدآروم
  
  ". خوامیو م تور؟ی فهمی خوام میتورو م" ـ
  
 هی شه؟ نه هنوز ی مال تو منی معیی دارای با داشتن من همه ی کنیفکر م" ـ
  ".ی اونو مال خودت بدونی تونی وقت نمچی هست که هیزیچ
  

 بغلت عیتورو به طرفش گرفتم و اون سر.  شدکی اومدو بهم نزدرونی عمو از دربزن
  .رد، پوزخند زدم کیجلوش موضع گرفتم و به محسن که منتظر نگام م. کرد

  
 اونو مال خودت ی تونی وقت نمچیتو ه.  دخترشهنی با ارزش معییدارا" ـ

  ".یبدون
  

  . شدکی بهم نزدیعصب
  
 ی لعنتی اون بچه می داره؟ من قراره قی بدست آوردنش برام کاری کنیفکر م" ـ

  ".باشم
  

  . حمله ور شدمبهش
  
 هیزی اون تنها چ؟ی متنفر دونم چرا ازشی نمی کنیفکر م.  کثافتیی تویلعنت" ـ

  ".شیاری بدست بی تونیکه نم
  

  . دستموگرفت و محکم فشار دادمچ
  
تو هم بهتره عاقل .  بهونه ستکایچ . هی که تورو داشته باشم، کافنیواسه من هم" ـ

  ".ی خوام رو قبول کنی که میزی و چیباش
  

  . تفاوت از کنارم گذشتی کرد و بولم
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  ". ستوونهیاون د" -
  
  . زمزمه کردمیت و سردرگم بهبا
  
  ".رهی ازم بگکاروی خواد چیم" ـ
  
  ". نگران نباشم،یذارینم" ـ
  

 نقدری خواستم ایمن نم.  اومدی بر می شد نگران نباشم؟ از محسن هرکاری ممگه
  .آسون ببازم

  
 که ی پله ها نشستم و به بدبختیهمونجا رو.  و پاهام سست شده بوددی لرزی مدستام

  .  بود، فکر کردم گرفتهبانمویگر
  
 تونستم به ینم. دی نفهمیزی چی اگهی کس دی شرکت جز مازی اتفاق اون روز تواز

 کرد و ی برخورد نمی موضوع منطقنیاون مطمئناً با ا.  از چه قرارههیفربد بگم قض
 با دی هنوزم معتقد بود بایماز.  نبودمشتری من دنبال تنش بی اوضاع بحراننیتو ا
  . نداشتمی اگهی راه دنی ازت کنم و من ظاهرا ج حاج آقا صحبلیوک
  
 یماز. می کردی میسی دعوت رو پشت نوی کارت هامی و داشتمی فرناز نشسته بودبا

 نیفربد تازه از سر تمر.  کردی می داد و زن عمو داشت آشپزیتورو تو بغلش تاب م
 ی م از تو آشپزخونه سرکیزن عمو هر از گاه. رهیبرگشته و رفته بود دوش بگ

  .کردی میادآوریم، ی جا انداخته بوددی رو که شای و اسم کسدیکش
  
  "اد؟ی ی خانوم هم مسی فرنگیراست" ـ
  
  . سربلند کردی سوال زن عمو، مازبا
  
 یلیخ. نی رو دعوتش کنمانیاما پ.  تونهی نمضهیاون شوهرش مر. فکر نکنم" ـ

  ".دهی مدت زحمت کشنیبرامون ا
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  : بالفاصله گفتممن

  
  ". فربد براش ببرهدمی و مسمی نویتش رو مکار" ـ
  
  "!؟یکارت ک" ـ
  
 کرد، ی و موهاشو با حوله خشک مستادهی در اتاقش ای که جلوی فربد در حالنویا

  .دیپرس
  
  ". رومانیکارت آقا پ" ـ
  

  . اومدرونی عموم از آشپزخونه بزن
  
ده اش  و خونوایزدی ای واسه آقانی کشی زحمت منی قربون دستت حاال که دار"ـ

  ".نیسیهم بنو
  

  .دی آورد و اخماشو تو هم کشنیی حوله رو پافربد
  
  "م؟ی دعوتشون کندی بایواسه چ. الزم نکرده" ـ
  
  ".نی خوبی داره مادر؟ اونا خونواده یبیخب چه ع" ـ
  
  " به ما داره؟یچه دخل.  شونی شون ارزونیخوب" ـ
  
  "... ستاره روی بخوادیگفتم شا" ـ
  

  .دیمش دو کالونی می عصبفربد
  
  ".نی بدونیمگه نگفتم اون موضوع رو منتف. یدی کششیباز که حرف ستاره رو پ" ـ
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  . باال انداختیی ابرویماز

  
  ".هی خوبیلیآخه چرا مادر؟ اون که دختر خ" ـ
  

  . نفشو فوت کرد و با تمسخر جواب دادباحرص
  
  ".خداواسه پدرو مادرش نگهش داره" ـ
  
  "؟یباال بزن نی آستی خوای نمیبالخره چ" ـ
  

  .دی رو از ما دزدسشی خی عمو بغض کرد و چشمازن
  
  ". خواد منو آرزو به دل بذارهیم"ـ
  

  .دی به موهاش کشی کالفه دستفربد
  
 شی فرناز برگزار بشه، بعدا حرفشو پی عروسنی بابا چند بار بگم بذاریا" ـ

  ".نیبکش
  

  . برق زدی مازیچشما
  
 نی هم ای وصلتهی دی شامی آشنا ششتری بانیر ب اآلن مادر، بذامی گیما هم که نم" ـ

  ".وسط صورت گرفت
  
  ".من انتخاب خودمو کردم" ـ
  
 که انگار منتظر یماز. می تعارفش شدی و بی گفت وهمه مون مات نگاه جدنویا

  . اعتراف بود، سرتکان دادنی همدنیشن
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  "؟ی کنشی معرفی خواینم. خب خدارو شکر" ـ
  

 به تی رو صورتم مکث کرد و درنهاهیگرفت و واسه چند ثان هی نگاهشو ازبقیباناراحت
  .مادرش دوخت

  
  ".یبعد عروس" ـ
  
 و بشکن دنیفرناز سرجاش شروع کرد به رقص.  گفت و دوباره به اتاقش برگشتنویا

طاقت .  انداختنیی بود سرشو پاسی که هنوزم خییاما زن عمو با چشما. زدن
  : شد، گفتمی تر مریه هر لحظه گلو گ کیبا بغض. نمی حالش رو ببنی ااوردمین

  
  ". برمی و براش مسمی نویزن عمو غصه نخور من خودم کارت رو م" ـ
  

 رو تحمل کنم، به بهونه نی جو سنگنینتونستم ا.  نزدی اخم کرد و زن عمو حرفیماز
  .نیی گرفتم و رفتم پای عوض کردن پوشکت، تورو از مازی
  

رفتم تو اتاقم .  مجالم ندادهی سرم بستم، گر واحد خودمون که شدم و درو پشتوارد
 و زمی صدا اشک بری مجبور بودم ب،ی متوجه نشنکهیواسه ا. و تورو گذاشتم رو تخت

 ی روزام بهم منی داغون ای روحتی حالم داشت از وضعگهید. نگامو ازت بدزدم
 ی مدای پنی درد تسکنی ایکپس بالخره . هیهمش اشک و بغض و گر. خورد

 از درو ینجوری ادی روبراهه بازی همه چی کنی که حس میدرست موقعکرد؟چرا 
  . ببارهی بدبختوارید
  

 که به در اتاقم خورد باعث شد تند تند اشکامو ی باز شدن درخونه و ضربه ایصدا
  .پاک کنم

  
  "!افسانه؟" ـ
  

 ی کافیاون به اندازه . نهی ببموی ناراحتذاشتمی مدینه نبا. دی فربد دلم لرزیباصدا
  . انداختمنییدروباز کردم وسرمو پا.  روزا تحت فشار بودنیا
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  "...هی گری دارنمیبب! ن؟یی پایچرا اومد" ـ
  

  . چونه ام انداخت تا سرمو بلند کنهری زدست
  
  .دمی عقب کشاری اختیب

  
  ". ببرم حمومکاروی چخوامیم" ـ
  
  . شهالمی خی حالم خوبه و بهتره فعال بیعنی نیا

  
  " گفته؟یزی مامان چای ی کردم که ناراحت شدی؟ کار زدمیمن حرف بد" -
  
  . لب زدمی داشت، به سختی دست از سرم بر نمی بغض لعنتنیا

  
  "؟ی شه تنهام بذاریم.  نزدهی هم حرفی کسست،ی نیزیچ" ـ
  
  ".یری گی ازم فاصله میتودار!... باور کنم؟یخوایم" ـ
  
  . حرف دلمو به زبون آوردماری اختیب

  
  ".دومون بهتره هری برانیا" ـ
  
  . نگام کردی ناباوربا
  
  "؟ی شدمونی پشی زودنی به همیعنی "ـ
  

  .دستامو گرفت و تکانم داد. دمی نزدم و نگامودزدیحرف
  
  "؟ی شدمونی گم پشی م؟ی کنی زنم چرا نگام نمیدارم با توحرف م" ـ
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  . اشک تو چشمام نشستشین

  
 خوام واسه ینم. ارمیت ب رو به زور بدسستی که حقم نیزی خوام چی نمگهید" ـ
  ". رو از خودم برنجونمگرونی با تو بسازم دموی زندگنکهیا

  
  "ست؟ی مهم ننی خوام، ای من تورو مگرون؟یکدوم د" ـ
  

  : گفتمهیباگر
  
.  مادرتم نگاه کنی تو چشمای زنی حرفا رو منی ای داری خدا وقتیمحض رضا" ـ

   "؟ینی ببنوی ای تونینم. ستی نی اما راضارهی به زبون ندیاون شا
  
  ". کنمی مشیراض" ـ
  

  . که بازوشو گرفتمرونی از اتاق بره باومد
  
  " باشه؟یمتینه به هرق" ـ
  

 اونقدرها هم آسون رفتنشی دونست پذیم.  نگفتیزی انداخت و چنیی پاسرشو
اما حاال که قدم تو .  داشته باشهی تونه چه تبعاتی ممی تصمنی دونستم ای مست،ین
  . بودی شرط اول از خود گذشتگم،یته بود گذاشری مسنیا

  
 ری موند و اونقدر درگجهی نتی بنطوری دعوت از ستاره و خونواده اش همی هیقض

فقط سه .  که به کل فراموش شدمی جهاز فرناز تو خونش شددنی و چدیمراسم و خر
 لی وک،یجی الهامکی گرفتم برم و سمی مونده بود که تصمشی به عروسیچهار روز

  . نمیا رو ببحاج آق
  

 و از دمی بگم، لباس پوشیزی چهی بقای به فربد نکهی و بدون ای مازشی گذاشتم پتورو
  . کردمی خودم حلش مدی مشکل من بود، پس بانیا.  زدمرونیخونه ب



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

��٢

  
 ی بود و به زحمت قدم بر مدیدستاش پر از پاکت خر. دمی عمو رو تو کوچه دزن

  .تش گرفتم رو ازدسیی چندتاهیرفتم جلو و . داشت
  
  " کمکتون؟ادی بیکی نیچرانگفت! ن؟یسالم کجا بود" ـ
  
  . تازه کردی و نفسستادی لحظه اهی

  
 داشته دی خرنقدری کردم ایفکر نم.  تره باردونیرفته بودم م. سالم دخترم" ـ

  ".باشم
  

  . به سرتا پام انداختی و اون نگاهمی افتادراه
  
  "!ی رفتی میی جایداشت" ـ
  
  ".نمیحاج آقا رو بب لی رم وکیم" ـ
  

  .دی و وحشت زده به طرفم چرخستادی درخونه ایجلو
  
  "!؟ییتنها" -
  

  . کنج لبم جاخوش کردینی غمگلبخند
  
  ".ستمی خودم بای کم کم روپاهادی باگهید" ـ
  
  " دونه؟ی میماز" ـ
  

  . کردم و عقب رفتم تا اون اول وارد شهدروباز
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 تا من به دهی همه جوره عقب کشمیت برگشیاز وقت.  هردومونهی خواسته نیا" ـ
  ". بدمی تکونهیخودم 

  
 خودت ی رو پای که بتونری فرسته تو دهن شی تورو مییداره تنها... واقعا که" ـ
  ".نمی بده ببنارویا! ؟یستیبا
  

  . گذاشت، زل زدماطی پاکت هارو ازم گرفت و توحی جدیلی به اون که خمتعجب
  
  ".فتیراه ب" ـ
  
  "!!کجا؟" ـ
  
  "لش؟ی دفتر وکی بری خوایه نممگ" ـ
  
  ".اما زن عمو" ـ
  

  . آوردنیی پااخماشو
  
 یماز. ی به خطر بندازی دستی تونم اجازه بدم خودتودستیمن نم.  امایاما ب" ـ

 ی ازش بر میمطمئنم هرکار. دمی من دد،ی قبل جنون اون پسره رو ندیکه دفعه 
  ".ادی

  
شما .  جماعت روبرو شمنیا ا بدی زن عمو؟ من تاعمر دارم بای بالخره چ"ـ

 افسانه گهی بهم اعتماد کن من د؟ی رو چشی باقی کنمی همراهی تونی رو میچندبار
  ".ستمی نشی پکسالی ی
  
 المی خگهی شناختم دینطوری که محسن رو ای دونم اما از روزی مناروی ایهمه " ـ

  ".نسوزم و نمی تونم ببی نمگهی انداخته، دیشی منو تو بد آتیماز. ستیراحت ن
  

  . انداختمنیی پای باناراحتسرمو
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  ". بشهینطوری خواستم ایمن نم" ـ
  
  ". شه کردی نمشمیکار.  دلهنی اری دخترم، تقصستی تونریتقص" ـ
  

  . کردتی هدارونی پشتم گذاشت و به طرف بدستشو
  

 به طبقه دی که بای اداری ساختمون آجر نماهی.  بودی الکانابونی تو خامکی سدفتر
  . می کردی مراجعه م دومشی
  
 امکی ازمون استقبال کرد و بالفاصله به سشی منش،ی محض ورود و معرفبه

  .رفتی مارو پذی با متانت و فروتنشهیاون هم مثل هم. حضورمون رو اطالع داد
  
 بده، حی حضورمون رو توضلی بگه و دلیزی اون چنکهی و قبل از امی تعارفش نشستبا

 گفت، ی که میبا هرجمله ا. دی کششی محسن رو پی شرکت و حرفای هیزن عمو قض
  . رفتی فکر می توشتری بامکیس
  
 نی شون چنی احساسمی تصمنی موکل شما با ا،یجی الهی آقانکهیخالصه ا" ـ

 نی خوب بشناسه پس چرا همچدیاون که پسرشو با.  رو بوجود آوردهییدردسرها
  " رو بهش داده که ازش سواستفاده کنه؟یاریاخت

  
  :گفت امکیس
  
 ی که فعال با خود حاج آقاست ودر صورت فوتشون به محسن متیومیخب حق ق" ـ

 دی رو عنوان کنه بایی نا به جای حق باعث شه محسن هرخواسته نی انکهیاما ا. رسه
طبق .  با مادرشهکایوگرنه حضانت چ. نی اموال همی حق اداره یعنی تیومیبگم ق

 حضانت با نی از والدیکی فوت  در صورتی قانون مدن1171 یصراحت ماده 
 یاون م.  شه، حضانت با مادرهنیی تعمی اگه با فوت پدر واسه بچه قیحت. هیگرید

  ".تونه بچه رو در صورت ازدواج هم با خودش ببره
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  . اعتراض کردمی ناراحتبا
  
 ی مکای چمیچون خودش رو ق.  حق سواستفاده کنهنی خواد از ایاما محسن م" ـ

 ازش نیا. رهی حق حضانت رو هم ازم بگتی خواد با شکایده که م کردمیدونه، تهد
  ". من شک ندارمیجی الهی آقاادی یبر م

  
  " ؟ی چطور؟یآخه به چه بهونه ا" ـ
  
  ".نی بهتر بدوندی که شما بانارویا. تی و عدم صالحیبا رشوه، پرونده ساز" ـ
  
  "اد؟ی ی بر میاز دست من چه کار" ـ
  

  : گفتی جدیلی عمو خزن
  
  ".نیبا حاج آقا صحبت کن" ـ
  
  . اعتراف کردی با شرمندگامکیس
  
 تونه ی دونم راحت می شناسم و میمن محسن رو خوب م.  کردمنکارویبارها ا" ـ

  ". رهی بار نمریحق اون بچه رو باال بکشه اما حاج آقا ز
  
 تونم جلوشو ی چطور م؟یجی الهی آقاادی ی از دست من بر می خب چه کار"ـ
 نی خوام ایمن فقط م.  ارزش ندارنیالی اصال برام اون اموال، رنیر کن باورم؟یبگ

  ".حق نابجا از محسن گرفته شه
  

  . پا و اون پا کردنی ایکم
  
 به علت فوت همسر و کهولت سن تیومی دادخواست قهی اما نیری بگدهیاز من نشن" ـ

  ".نیری گی انشاهللا که جواب من،ی پدرشوهرتون بدیماریو ب
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 ده ی جواب ممی برد و باز تهش مطمئن نبودی که زمان میزی چ،ی قانون راهکارهی
  . نهای

  
  ".نمی حاج آقا رو ببدیمن با" ـ
  
 بگم نوی و برام سخته امهیحالش وخ. نهی که بتونه شمارو ببستی نیتیاون در وضع" ـ

  ". ندارهی فرصتگهیاما د
  
  . جلو خم شدم و مصرانه جواب دادمبه
  
  "؟ی دادخواست جواب نداد چنی ندارم، اگه ایا گهی دی من چاره " ـ
  
 زحمت ی اگهی دزی کنم اما من ازتون خواستم بابت چی تالشمو میباشه همه " ـ

  ".نیاری بفی تشرنجای و تا انیبکش
  
 یی روبرویرو صندل.  برداشت وبه طرفم اومدزشی می رو از روی مشکی پوشه هی

  . مقابلم گذاشتزی مینشست و پوشه رو، رو
  
  "!ه؟ی چنیا" ـ
  
 حاج آقا براتون در نویا. دی رسی بهتون منی که از معیزیدرواقع چ... حق شما" ـ

 وکالت نی والبته ای حساب بانکهی و ی مطهرابونی تو خینظر گرفته، سند آپارتمان
  ".نامه

  
  . شدمرهی که جلوم گذاشت، خی به برگه ای شگفتبا
  
  "!وکالت نامه؟" ـ
  
  ".رزادی شی به اسم هستیخص اموال شیواسه اداره " ـ
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  .دمی و آهسته پرسمردد
  
  "!؟یهست" ـ
  
راستش حاج آقا سهام .  باشهنی دوست معی کنم منظورشون دخترِ علیبله فکر م" ـ

. دهی رشت داشته به اون دختر بخشی حوالی رنگسازی کارخونه هی که از یعمده ا
حاج . ستیجا داره کم ن هم که از اونی با ارزشه و درآمد ساالنه ایلی سهام خنیا

 تا یعنی.  دوساله ستی وکالت نامه هی. نی که به شما بدم تا امضاش کننودادنیآقا ا
  ".ی اون دختر به سن قانوندنیرس

  
  "! رو به افسانه بده؟ی وکالت نامه انی همچدیاون چرا با" ـ
  
  . اطالع بود، سوال کردی زن عمو که از ماجرا بنویا

  
 از یفقط گفت خود عل.  ندادیحی بدونم اما حاج آقا توض دوست دارمیلیمنم خ" ـ

راستش من و .  داشته باشهی اطالعدی محدود بودن مدت وکالت نامه نبای هیقض
 ی بار اون حرفانی بود که اولی علنیا. می مورد فکر کردنی در ایلیهمسرم مژده خ

 بگم دی بادیشنجاکی که حرف به احاالراستش . نامربوط رو پشت سر افسانه خانوم زد
 نکهی اما امی حرفارو باور نکردنی خونواده ای هینه من و مژده، نه حاج خانوم و بق

چون فکر . نهی تونن افسانه خانوم رو ببخشن فقط به خاطر مرگ معیچرا اونا نم
 یبا وجود همه .  کردهی به خاطر طرد شدن و جواب ردتون خودکشنی معکننیم
 بخواد به دست نکهیا.  مونهی میاج آقا مثل باج ده حمی تصمنی به نظرم اا حرفنیا

 خودش یزیحاج آقا اگه تو چ. رهی رو مجبور کنه تموم اون حرفارو پس بگیشما عل
چون به هرحال مادر نوه شون .  دونهی مورد مهی نی ندونه تو اونیرو به شما مد

  ".نیهست
  
  .دادم سرتکان یبا ناراحت.  نه قانعم کرد و نه خوشحالحاتی توضنیا

  
 به ی وکالت نامه با مدت زمان محدود دوساله واسه دادن اموال با ارزشهی" ـ

  "ست؟ی نی باج دههی از شتری بکمی نی به نظرتون ارزاد،ی شیهست
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  "م؟ی خبری که ما ازش بنی دونی میزیشما چ" ـ
  
 خواد عذاب وجدانش رو کم ی منکاری اون با ان؟ی پرسیچرا از خود حاج آقا نم" ـ

 ی هم راضنی اما اون به کمتر از انی شناسی رو می دونم شما چقدر علی من نم.کنه
  ". دونهی حاج آقا هم منوی اره،ی شد حرفاشو پس بگیم
  
  "!پس اون سهام؟" ـ
  
 ی که در صورت زنده بودنش از حاج آقا بهش میزیچ.  بودهنیحق االرث مع" ـ

 که بابتش از من ستی نیزی چرهی گی چرا به اون دختر تعلق منکهیاما ا. دیرس
  ".نی بخواحیتوض

  
  . بهم انداختفی نگاه بالتکلهی

  
  "...نکهی اای نی کنی وکالت نامه رو امضا منی ان؟ی کنکاری چنی خوایحاال م" ـ
  
  . کالمش اومدم وازجام بلند شدمونیم
  
 شده خودش کمر همت ببنده و ختهی به ناحق ریی اگه آبرونیبه حاج آقا بگ" ـ

.  به منکای چتیومی وکالت نامه، با برگردوندن حق قنیه با دادن ان. جمعش کنه
 ی همه نی و بهش بگنی که برام در نظر گرفته هم تشکر کنراثیبابت اون ارث و م

 میری گی مادی که ی موقعرست گردن اما دی بر می روزهی از دست رفته یزهایچ
. سهراب رو داره بعد مرگ ی اموال حکم نوش دارونیا. می کنیبدون اونا زندگ

  ".رهی دیلی خوره اما واسه پس گرفتنش خی گم به درد نمینم
  
 عی از تون ضای دونم حق بزرگی خواد کمکتون کنم چون میمن واقعا دلم م" ـ

 که حاج آقا نیری در نظر بگنمی کنم اما ای حرفا رو بهش منتقل منیشده، تموم ا
 تیومیرو اون دادخواست ق. ه رو جبران کنیزی که بتونه چستی نیطی تو شراگهید
  ".نشیری شه حساب کرد، دست کم نگیم
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  : زن عمو گفتم،ی اومدرونی دفتر که باز
  
 که بهت زده یی تهمت هانی اره؟ی حرفاشو پس بگنی دوست معی خوایچرا نم" ـ

  "؟ی تحملشون کنی تونی چطور مست،یکم ن
  
  "!ن؟ی اون تهمت هارو قبول دارن؟یشما اون حرفارو باور کرد" ـ
  

  :  گفتی تو هم و با ناراحتدی کشاخماشو
  
 از فرناز نباشه، کمتر از اونم شتریمن تورو ب! پناه بر خدا افسانه حالت خوبه؟" ـ
  " حرفارو باور کنم؟نی شه ایبزرگت کردم دختر جون ، مگه م.  شناسمینم
  
ه  اما رادمی موضوع کم زجر نکشنیمن خودم از ا. نیباشه پس بهم اعتماد کن" ـ

 آبرومو پس ی مث علی اونم به آدم طماعی خوام با باج دهینم. جبرانشو بلدم
  ". ارزشهی باشه بمتی که روش قییآبرو. رمیبگ
  
 دادگاه کردم و درواقع می رو تسلی اون روز دادخواستی فرداامک،ی سی هی توصبا

  . رو که محسن بابتش تو دلم هراس انداخته بود، برداشتمیقدم اول
  
 ی تونه همه یمحسن هر آن م. ستی و خم خطر کم نچی راه پر پنی تو ا دونستمیم

  . خواستمی نمنوی و من ازهی نشده بهم برینی بشی واکنش پهیمعادالت رو با 
  

 شداگه اونو به خونواده ام که بعد ی می انصافی روزا کم نبود اما بنی امی نگراندل
 تو دلم و ختمی رو رزیهمه چ. نممدتها با ازدواج فرناز شاد و سرخوش بودن، منتقل ک

  . اومدی بود که ازم بر می کارنی کمترنیا. فقط لبخند زدم
  

 رو که مال من بود و دور از ی پستی بسته هی فرناز مامان ی مونده به عروسدوروز
 ی ارسال شده و حاوامکی که توسط سیبسته ا.  گرفته بود، بهم دادلیچشم بابا تحو

 دی شازای چنیا.  خوشحال شد اما من نهدنشونیون از دا.  بودییهمون اموال کذا
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 رو با ی نکبتی بودم اون زندگحاضر کرد و به خاطرشون ی دلخوشم می زمانهی
 مثل تو ی با ارزشی شده بود داشته های تو زندگمی حاال دلخوشی تحمل کنم ولنیمع

رم و آهسته  بلکه نرم نکبارهی عوضت کنم و عشق فربد که نه ایکه حاضر نبودم با دن
 بودم کنار زده و در من نفوذ کرده دهی رو که به دور قلبم و احساساتم کشیوارید

  . بود
  

***  
  
 لطافت و دی باری که میبارون نم نم.  زل زدماطی تو حی هاسهی پشت پنجره به راز

مهمون ها مدام در حال رفت .  بوددهی خونه بخشوری رو به عصر شهری خاصیشاداب
تو اون کت و شلوار .  گفتی و خوش آمد مستادهی در ای جلونیفشو آمد بودن و ا

 چند دنی داداشم بودم که با دیامحو تماش.  شده بودپی خوش تی حسابیسورمه ا
  . که وارد شدن، اخمام تو هم رفتینفر

  
 ی کرد وبابا و آرمان باهاش روبوسی سالم و احوالپرسی عادیلی باهاشون خنیافش

 رحم باشه؟ ی بنهمهی ادیآخه چرا اون با.  صحنه فشرده شدنی ادنیقلبم از د. کردن
 خب م؟ی شی مامان و افسون چقدر ناراحت مای خودش فکر نکرد من شی پیعنی

   ؟ی ما چاما ده ی تو خودش و بروز نمزهی ری مرده و منیافش
  

.  دوختمدای و به آدمی ما خوشبخت بود، دزدی غصبی از اون زن که با زندگنگاهمو
به آرمان که .  شباهت مختصرش به من و افسون آزار دهنده بوددنیکه د یخواهر

  . خوردی لطف آخرش از ذهنم خط نمنی کرده بود و ایاسماً درحقم برادر
  
 که ظاهرا یمرد.  اون مرد مکث کردی دهی و اتو کشی جدی روچهره تی در نهاو

 هیسون ما فقط به قول اف. یتی و عارهی شد نسی مدی رسیپدر بود اما به ما که م
  .می داشتی شناسنامه ایبابا

  
  "؟ی آماده شی خوای نم"ـ
  
  . کرد، برگشتمی و منتظر نگام مستادهی که تو چارچوب در ای طرف مازبه
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  ".پسرت و زن و بچه اش اومدن" ـ
  
از . ستادیبه طرفم اومد و پشتم ا.  بود چقدر ناراحتمدای لحن دلخورم کامال پاز

  . شدرهیچهارنفره شون خ یمیهمونجا به جمع صم
  
 نی کنم همدای پی وقت نتونم براش مرهمچی باشه که های دننی تو ایزیاگه چ" ـ

 کردم اما یبه خدا که من هرکار.  دهیزخمه که رو تن شما نشسته اما منو شکنجه م
  ".نشد

  
  .دمی گرفتم و رو جفتشون رو بوسدستاشو

  
  ". دونهی نم که تورو مقصری کسه؟ی حرفا چنیقربونت برم ا" ـ
  
 بزرگ کردن تی که پسر بزرگمو اونطور باعذاب از دستش دادم و مسئولیمن" ـ

 که تو عرض کمتر از پنج سال بعد رفتنش تنها ی افتاد رو شونه هام، منادگارشیدوتا 
 ی روز به خاک سپردم، منهی تو دمیدخترمو کفن کردم و با سه تا پسرش و داماد رش

 نتونست گهی ددی و مهشدی فوت جاودرو کردم که بع ی شوهری عمر پرستارکیکه 
  " شدم؟ی شما می شرمنده ینطوری ادیکمر راست کنه چرابا

  
  .دمی کردم و صورتشو بوسبغلش

  
من مطمئنم شما . ری بگدیاصال حرفامو ند. رهی گی من دلم می نگو مازینجوریا" ـ

 نکاروی و اادی کوتاه ب منتها بابا که بچه نبود با دوتا توپ و تشرنی شده کردیهر کار
  ".نکنه

  
  .دی کشی پرحسرتآه
  
 از المی و خنمی تو و افسون رو ببی زنده باشم که خوشبختی شه اونقدری میعنی" ـ

  "بابتتون راحت شه؟
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  . اخم کردمی شوخبه
  
  "؟یدی و ناامیماز" ـ
  
  ".ی کنم نمانده بسی چون نگه م،ی رود نفسیهردم از عمر م" ـ
  
  ".نینی رو هم ببکای چیون عمر با عزت بده که خوشبختانشاهللا خدا بهت" ـ
  
  ". انشاهللا"ـ
  

 و متفکر ری سر به زنی ازشون نبود و افشی خبرگهید.  دوختماطی دوباره به حنگاهمو
  . بودستادهی در ایجلو

  
  ". رم حاضر شمیم" ـ
  
  "لباست بالخره اماده شد؟" ـ
  
  . رو لبم نشستیه ا که فرناز کرده بود لبخند شرمندی تالشی دآورایبا
  
 بره نکهیصبح هم قبل از ا.  کردی شب داشت روش کار می هامهی فرناز تا نیطفل" -

  ". دادلمی آورد و تحوشگاهیآرا
  
  ". ذوق دارهیلی تو و فربد خی هیخدا حفظش کنه واسه قض" ـ
  

  . بهش انداختی نگاهنی با تحسی و مازدمی کشرونی رو از تو کاورش بلباس
  
  ". شهی محشر مگهی دیگه تو هم که بپوش قشنیلیخ" ـ
  
  ". شه بپوشمشیمن روم نم.  جونی نگو مازینطوری ایوا" ـ
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  . کرداخم

  
  ".یی مجلس قراره بعد عروس بدرخشه ، تونی هم اگه تو ایکی. حرف نباشه" ـ
  
 شی آرای نشستم و کمنهی آیجلو.  رفت ودرو هم پشت سرش بسترونی اتاق باز

.  دادهی روحی بهم کلنمیهم.  بودمدهی به خودم نرسنطوری ا شد کهیمدتها م. کردم
 ونینی شهی گرفت با ی تر از سرشونه هام قرارمنییموهامو که حاال بلند شده و پا

  . سرم جمع کردمیساده باال
  
 ریی تغنهمهی شد ایباورم نم. دمی دور خودم چرخنهی آی و جلودمی پوشراهنمویپ

  . کنم
  

 منی عقد رو تو نشی سفره نی برگزار شه واسه همی مازی بود مراسم تو خونه قرار
  . میانداخته بود

  
  . صدام زدافسون

  
  "؟ی آبجیحاضر شد" ـ
  

دست .  بغل کرده بودی کردی می دلبری رنگ حسابیاسی راهنی که با اون پتورو
  .رمتیدراز کردم بگ

  
  ". کردتتیببخش اذ" ـ
  

  .دی عقب کشخودشو
  
 لباست یراست...  بادوم کوچولو دست من بمونهنیا ذارنی مگه مه،ی چه حرفنیا" ـ
  ". قشنگهیلیخ
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 ی برافروخته و چشمایاز چهره .  شمقی باعث شد رو صورتش دقنشی غمگلبخند
  . ناراحتهیزی بود از چدای کامال پزونشیگر
  
  " شون؟یدیتو هم د" ـ
  

  .دی انداخت و با غصه لب ورچنیی پاسرشو
  
  ".یپس خبر دار" ـ
  
  ".دمشونید" ـ
  
 چطور خودشو ی دونی دلم واسه مامان سوخت، نمشتریب.  تونستم بکنمی مکاریچ" ـ

  ".ادی ی نمرونیتو آشپزخونه حبس کرده و ب
  

  . رو سرم انداختم و راه افتادمیری شال حریعصب
  
  ".هی اگهی خجالت بکشه کس ددی که بای اون؟ی چیعنی" ـ
  

 نشسته بود چشم منی تو نشیا هی از صندلیکی که رو دای حرف با آنی گفتن اموقع
 نی نبودم که ایتو حس و حال. دیتو چشم شدم واون هم مثل افسون نگاهشو دزد

 رفتم سمت آشپزخونه که زن عمو بازومو یداشتم م.  کنمریبرخوردش رو تفس
  .گرفت

  
  ".یافسانه جون چقدر خوشگل شد" ـ
  

  .آوردم موضوع ناراحت بودم، لبخند به لب نی که هنوزم بابت ایدرحال
  
  ".ممنون" ـ
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 آشپزخونه جا شخونیروپ. یاری از باال ظرف عسل رو بی شه بریدورت بگردم م" ـ
  ". رسنیاالن بچه ها م. گذاشتمش

  
  . قبول کردمی خونه شون رو به طرفم گرفت ومن از سر ناچاردیکل
  
  ". رمی به مامان بگم اآلن میزی چهی نیباشه فقط بذار" ـ
  

  . گرفتجلومو
  
  ". خواد مجبورش نکنی که نمیزی زنم، تو هم به چیدم باهاش حرف ممن خو" ـ
  

 کرد، ی غرغر مکهی رو گرفتم و اون در حالدیکل.  آوردن ظرف عسل بهونه بودپس
  . کردمیراه

  
 رمی گی باهاش تماس میهرچ.  پسره از ظهر تا حاال کجاستنی دونم اینم" ـ

   ".ستی ازش نیخبر
  

 چون رودر رو ی داغی که سوژه لی کنجکاو فامیها چشم ی و از جلودمی پوشمانتو
 فوت ی هی قضگهی کرده بودن گذشتم، حاال ددای و بچه هاشون پالیشدن ما و شم

.  ها اضافه شده بودی کنجکاونی زدن هم به ای که پشت سرم مییشوهرم و حرفا
 شده بود دهی چقهی با سلکه ی عقدیبه سفره .  ندمیتی اهمشهی کردم مثل همیسع
 قشنگ درستش کرده یلی خلدایافسون و .  لبم اومدی انداختم و لبخند رویاهنگ

  .بودن
  
 بودن روبرو ستادهی که تو راه پله اونی رفتم و با چندتا از آقارونی درخونه باز

سرمو . ستی منظور نی بگهی کردم سالم هاشون دی دونم چرا احساس مینم. شدم
  . دادمی احمقانه بها می وسواس هانی به ادیبان.  انداختم و از پله ها باال رفتمنییپا
  

  . پشت سرم باعث شد به عقب برگردمی قدم برداشتن کسیصدا
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  ".سای لحظه واهیافسانه " ـ
  

  .دی و بازومو کشدیرو پاگرد بهم رس.  اعتنا بهش راه خودمو رفتمی و ببرگشتم
  
  ".می با هم حرف بزندیبا" ـ
  

  . نکردم دستمو پس بکشمیسع
  
  " هم مونده؟یحرفمگه " ـ
  

  . انداختنیی پاسرشو
  
  ". بشهینطوری خواستم ایمنو ببخش نم" ـ
  

  . رو لبم نشستی تلخپوزخند
  
 نی کلفته با ای که ماشاهللا پوستم حسابینی بیم.  نشده داداش کوچولویزیچ" -
  ".امی ی از پا در نمزایچ
  
  ". خراب کردمزویمن همه چ... من" ـ
  

  . دادیم بود که آزارم ی بغضتوصداش
  
  ". وقته که فراموشش کردمیلی منم خیبهتره فراموش کن" ـ
  

  . رو بهم دوختشی عسلی بلند کرد و چشماسرشو
  
  "احمق بودم نه؟...  به خاطر گذشته هایزی بهم برموی زندگی خوایفکر کردم م" ـ
  
  ". رو مقصر ندونستمدای وقت تو و آچیمن ه" ـ
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  . گرفت تو دستاش و نرم فشرددستمو

  
 ی بخشیمنو م...  الاقل کمتر عذاب وجدان دارمینطوریا.  خوشحالمیلیخ" ـ

  "افسانه؟
  
 دوستش یی جوراهیداداشم بود، .  لحظه دلم خواست بغلش کنمهی دونم چرا ینم

  . نمی خواستم اون عذاب رو تو چشماش ببیداشتم،نم
  

 تو ی وقتتی قدم مرددمو که برداشتم دنبال کرد و در نهاد،ی خواسته رو دنی ااون
 الاقل تو گذشته ای درمورد اون تموم شد زی شدم حس کردم همه چریدستاش اس

  .موند
  
 یباور کن واسه امروز لحظه شمار. ارمی قول دادم دلت رو به دست بیبه ماز" ـ
 اونقدر دلت یبهم نشون داد. ی کردهمی خوب تنبیلی خنکارتی کردم اما تو با ایم

  ". نبودی صبورنهمهیه ا بازی ندنمیبزرگه که واسه بخش
  

 احساسات که سالها نیتموم ا.  جدا شدم و با عالقه به قد و باالش زل زدمازش
 افتاده بود، برام انی مقدمه تو وجودم به غلی بنطوریسرکوب شده و حاال اونم ا

  . داشتیتازگ
  
 ی نداشته هامو بهم بر نمنیا. زمی بهم برتونوی وقت نخواستم زندگچیمن ه" ـ

 قراره دمی فهمی وقتیحت.  بودیکار کردنم تو اون شرکت هم کامال اتفاق. گردوند
  "؟ی شد؟ بالخره بله رو گرفتی چیراست... ی ازدواج کنسیبا دختر رئ

  
  . رو لبش نشستینی غمگلبخند

  
  ". به درد آورده بودم که نشدی رو بدجوریکی دل نکهیمث ا" ـ
  

  . بازوشو نوازش کردمآروم
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  ". البد قسمت نبوده حرف رو نزننیا" ـ
  
  ... عسلنی افسانه پس اـ
  

 حرفشو ی افسون رو من و آرمان که به طرفش برگشته بود، مکث کرد و باقنگاه
  .خورد

  
  . آرمان فاصله گرفتماز
  
  ".ارمشی رم بیم" ـ
  

 دادم که بتونن ی بهشون زمان مدیبا.  دوتا رو تنها گذاشتم و از پله ها باال رفتماون
 کی و عالقه اش به نزدی مازیراستش حاال برام تالش ها. عادت کنن ارتباط نیبه ا

 یکی نزدنی کنم همه مون به ای اوضاع فکر منیتو ا. کردن ما قابل درک شده بود
  . مادرهامون بتونن مانعش بشنای دی جمشه نبود کیزی چنیا. می داشتاجیاحت

  
 یز خوندن شخص آوای روداخل قفل انداختم و چرخوندم صدادی کلنکهی محض ابه

  .توجهمو جلب کرد
  

نگام به ظرف . در اتاق فربد باز بود.  وارد شدمدی تو هم گره خورد و با تردابروهام
 نکهی انیبه سمتش رفتم و ح.  آشپزخونه بود، افتادشخونی بلند عسل که رو پهیپا

  .دمی پرسدی داشتم با تردیبرش م
  
  "!؟ییفربد تو" ـ
  
  .ر شد سر تو چارچوب در اتاق ظاههی

  
  "!؟یینجایا تو هم ا" ـ
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  . زل زدمراهنشی پی قهی باز ی و دکمه سی خی موهابه
  
  "؟ی برگشتیک" ـ
  

  . که درست پشت سرم بود، انداختواری به ساعت رو دینگاه
  
  "چطور مگه؟.  شهی می اقهی دقستی بهی" ـ
  
  ". گشتیزن عمو دنبالت م" ـ
  

  . رو انداخت دور گردنشکراواتش
  
  ". شمیر ماالن حاض" ـ
  
  ". رمیباشه پس من م" -
  
  . و اون کامال از اتاق خارج شددمی طرف در چرخبه
  
  ".میصبر کن با هم بر" ـ
  
  ". عسل رو واسه سفره عقد ببرمنی ادیبا" ـ
  
  ". شهی نمیزی و اونور چنوری اقهی دو دقیکی" ـ
  

  .برگشت تو اتاقش و صدام زد.  شدی زور گو میادی زیگاه
  
  ". دوتا رو بزنمنیدوم ا کنی ببایب" ـ
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 زی که رو می اودکلنی شهیبه دوتا ش.  دادمهی جلو رفتم و به در اتاقش تکدی تردبا
 یقی نفس عماری اختی به مشامم خورد و بیریعطر خنک و دلپذ. بود اشاره کرد

  .دمیکش
  
  "ه؟ی عطر چنیا" ـ
  
  "!کدوم عطر؟" ـ
  
  ". خنکهیلیخ.  که تو اتاقت هستنیهم" ـ
  
  . لبخند رو لباش اومدق،یفس عم نهی با
  
  ". دهی درخت کاج رو می وهی مال شامپومه که عطر منیا" ـ
  
  ". دارهی خوبیبو" ـ
  
  "حاال کدومشو بزنم؟" ـ
  
  . شدمرهی تو دستش خی شهی دوتا شبه
  
   ". نبرهنی عطر خوب رو از بنی که ایاون" ـ
  
و آماده از خونه  بعد حاضر قهیحدود ده دق.  نگفتیزی محبت نگام کرد و چبا
 باال یدامن لباسم رو کم.  از آرمان و افسون تو پاگرد نبودیاثر. می اومدرونیب

  .فربد در رو پشت سرم بست و دنبالم اومد.  رفتمنیی از پله ها پااطیگرفتم و بااحت
  
  "؟ی کنی عجله منقدریچرا ا" ـ
  
  ". شد به خدارید" ـ
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  ".امی منم بسایوا" ـ
  

  .فتم عسل رو باال گرظرف
  
  ". به دستشون برسمنوی ادیبا" ـ
  
  ".شکشی کردن کام اون دوتا پنیری کن، شنیریتو اول کام مارو ش" ـ
  
  ". امانتهنیا.  شهینچ نم" ـ
  

  .دی خندنرم
  
 نی تا آخر جشن همچگهی نگات کنم، دکمی سایبابا وا. منظورم عسل نبود که دختر" ـ

  "ادی ی نمشی پیفرصت
  
 من که با خجالت به صندل هام زل زده بودم، ی درست جلو اومد ونیی پله ها پااز
  .ستادیا

  
  "؟ی نگام کنی خواینم...  شه افسانهی منیری کامم شینجوریمن ا" ـ
  

  . عسل چشماش غرق شدمی بلند کردم و تو کاسه سرمو
  
  "!؟یینجایافسانه تو ا" ـ
  
له ها  پنیی و به سمت پامی خوردی جفتمون تکان سختلدای گر خی توبی صدابا

 بهم کی قدر نزدنی دوست نداشتم اون مارو اچی بود هی ناجورتیموقع. میبرگشت
  .نهیبب
  
  ". اومدمیداشتم م... داشتم" ـ
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 تو هم یی اراده سرخ شدم و اومدم از کنار فربد بگذرم که سد راهم شد و با اخمایب
  . برگشتلدایگره خورده به سمت 

  
  ".میای ی ما هم اآلن منییشما بفرما" ـ
  
  .با استرس لبمو گاز گرفتم.  ناز کرد و دور شدی پشت چشملدای

  
  ". بد شدیلی خیوا" ـ
  
 ی اگهی دزی تا حاال نگاه کردن جرمه؟ حاال خوبه نخواستم با چی بد شد؟ از کیچ" ـ

  ". کنمنیریکاممو ش
  

مشت . رمینتونستم جلو خودمو بگ.  به زبون آوردطنتی با شنوی به لبام بود و انگاش
  . اش زدمنهی به سیآروم

  
  ".ی بدجنسیلیخ" ـ
  

  : دستمو تو هوا گرفت و با خنده گفتمچ
  
  ".ی چیعنی قای دقی بدجنسدمی امشب روشن شه اونوقت نشونت مفمونیبذار تکل" ـ
  
  ". شناسمتی نمگهی دی شی مطونی شنطوری ایوقت.  حرف نزنینجوری فربد ا"ـ
  
 ها فقط طنتی شنیا. همه رو کنم دخترعمو، قرار نبود که جلو ی نشناسدمیبا" ـ

  ".واسه خانوممه
  

 مرد هم بهم آرامش نیا.  بودرهی چشمام سرگردون و با لبخند بهم خی نی توننگاش
 دو حس کنار نی از درک اشتری بیزی چیوخوشبخت.  کردی قرارم می داد، هم بیم

  .ی قرارش هم باشی داشتن آرامش با اون، بنی در عنکهیا. ستیهم ن
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 ی از مهمون ها، اون خلسه ی چندتا خانوم و دست زدن عده ادنیکل کش یباصدا
 و من ظرف عسل رو می رفتنییاز پله ها پا. می محو شد و ما به خودمون اومدنیریش

  . دادمنیبه دست خواهر ام
  
 بار بود که نی واسه اوللی از فامی سرهیخب .  شدشتری ورود بچه ها پچ پچ ها ببا
 ی و چهره نی محترم و رفتار متتی از شخصشتریه رفتنش ب و رادنی دی رو منیام

  . اومدیمعصومش به چشمشون م
  
 دیفرناز تو اون لباس سپ.  گفتمکی اعتنا به نگاهشون جلو رفتم و به جفتشون تبریب

  . قربون صدقه اش رفتمیته دلم کل. مثل فرشته ها شده بود
  

 ی مشیود، داشت دلدار کرد و مامان که حاال تو جمع بی مهی عمو داشت گرزن
 اون یبرا.  جمع اومدهونیخوشحال بودم که بالخره سنگرشو رها کرده و به م. داد

مادر من با تموم نقص ها و .  وجود نداشتی به عنوان خجالت و شرمساریزیچ
  . بودای مادر دننیاشتباهاتش هنوزم بهتر

  
من داشته  رو به ی حسنی تو هم همچی روزهی شه ی میعنی عروسک جون؟ یتوچ
  ؟یباش

  
 و با ی که تو بغل آرمان بوددنتی نگام تو جمع دنبالت گشت و با ددنتی تاب دیب

 کنارتون دایآ.  شدقی قلبم آروم گرفت و لبخند رولبم عمی زدی دست مجانیه
. دی لحظه سر خم کرد و پشت دستتو بوسهی.  زدی بود و داشت باهات حرف مستادهیا

 آرمان به من، اون هم سربلند شدن رهیبا خ. د اومد صحنه به درنی ادنیدلم از د
 به لبهام قوس شتریلبخندم نه تنها محو نشد که ب.  جا خورددنمیکرد و به محض د

 تر از اون بود که به خاطر گذشته نی دلنشری تصونیا. داد و با عالقه سرتکان دادم
  . خرابش کنمگهیها و اشتباه دونفر د

  
  ". آوردنفیحاج آقا تشر" ـ
  
  . و به طرف اتاقم رفتمدمی شالمو جلوکشاری اختی گفت و من بنی افشنویا
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  . جلوموگرفتافسون

  
  "؟ی ریکجا م" ـ
  
  ".امی یاالن م" ـ
  

 و به ناچار لبخند دمی بود رسستادهی در اتاق ای که جلولدای رد شدم و به ازجلوش
  .زدم

  
  " تونم برم تو؟یم" ـ
  
  .دی مکث کنار کشی کمبا
  
  ". خوننیه عقد رو ماالن خطب" ـ
  
  ". به سر و روم بکشمی و دستارمی رم مانتومو در بیم" ـ
  

  : باال انداخت و به طعنه گفتییابرو
  
  ". رژ لبت محو شدهکمیفقط .  پاک نشدهیزینترس چ" ـ
  
 ی اعصاب خورد کن بود اما من نمی کافی که رو لباش بود به اندازه یشخندین

 یزی چنی همی خراب کنم؛ براگرونیم و د روز خوب رو واسه خودنیخواستم ا
  . نگفتم

  
.  کردمی مییاحساس غربت و تنها.  دادمهی اتاق رو پشت سرم بستم و بهش تکدر

 نکهیا.  بودی آشنا بودن درد بزرگنیو هم.  که همه آشنا بودنی جمعونیاونم م
 ی راحت بتونن قضاوت کنن، تحملش کار ساده ایلی خنکهی گذشته، ایبدونن بهت چ

  . ستین
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 اتاق خودمو نیمن اگه تو ا.  بهونه بودنای ای عروسک جون همه می خودمونیول

 هی من درست شبی لحظه نیحال و روز ا. پنهون کرده بودم به خاطر اون حرفا نبود
 یآخه بعض.  که خوندنش باعث هراس آدماستیپرنده ا.  تنها بودی سار صورتهی

 ی خوشبختری من تو قاب تصورت مثل حضو سارها شومه، درسنیها معتقدن خوندن ا
  .فرناز

  
  . مانتومو باز کردمیکالفه دکمه ها.  به در اتاق خوردی اضربه

  
  ".نییبله بفرما" ـ
  

  . و فربد تو چارچوبش ظاهر شددرباز
  
  "؟یای بی خواینم" ـ
  
  ".امی ی برو منم دارم م؟ی کنی چکار منجایتو ا" ـ
  

  . شدقی تو اتاق و تو چشمام دقاومد
  
  " گفته؟یزی بهت چلدای" ـ
  
  "... خواد بگه؟ من فقطی مینه بابا چ" ـ
  
 گرونی که دی تو هم اون مزخرفات؟ی خودتو پنهون کردتتیبه خاطر موقع" ـ

  "؟ی کنیقبولش دارن، باور م
  
  ".شگون نداره من تو مراسم باشم" ـ
  

  . بهم انداختی کرد و نگاه تنداخم
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  " دنبالت؟امی ازم خواسته بی کی دونی مچیه" ـ
  
  ". شهی حرفا میلیبودنم باعث زدن خ" ـ
  
  "؟ی مراسم رو بهم بزنی خوایم.  گهی بله رو نمیفرناز گفته تا تو نباش" ـ
  

  . در آوردم و به ناچار راه افتادمی با ناراحتمانتومو
  
  ". کنهی می نباشم چه فرقایحاال مثال من باشم .  شدهوونهیدختره د" ـ
  
  . کرد، برگشتمی و مات نگام مستادهیم سرجاش ا طرف اون که هنوزبه
  
  "؟یسادیخب چرا وا" ـ
  
  " که فرناز دوخته؟هی همون لباسنی انمیبب" ـ
  
  . به خودم انداختمی نگاهی دستپاچگبا
  
  "ست؟یخوب ن" ـ
  
  . انصافهی بیلی خـ
  
  . شدمکی قدم بهش نزدهی. دی گفت و نگاهشو ازم دزدنویا

  
  "! فرناز؟؟یک" ـ
  
  ".ادی ی میلیت خ بهنیا" ـ
  

 به منم شی قراریبا اون نگاه گر گرفتم و ب.  قرار بهم زل زدی بلند کرد وبسرشو
 بتونم خودمو کنار بکشم نکهی رو اون برداشت و قبل از ایقدم بعد.  کردتیسرا
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شالم از رو سرم افتاد و صداش دلمو .  کردکیبازومو گرفت و منو به خودش نزد
  .لرزوند

  
  ". زنمی مامان حرف م امشب بانیهم" ـ
  

  . اتاق بودنی ها چشمشون به ایلی خدی شارونیاون ب.  ازش جداشماومدم
  
  ".ستی درست نینجوریا" ـ
  
  "؟ی هستینگران چ" ـ
  
  "...فربد ما" ـ
  

  . مجعدمو که رو صورتم افتاده بود، کنار زدی از موهای اطره
  
  "ستن؟ی اونام ن،ی قلبامون چم؟یستیبهم محرم ن" ـ
  

 خودش کرده بود، سرمو ری وجودمو درگی که همه یم و با احساس گنگ شدسرخ
تو چشماش .  چونم ام انداخت و مجبورم کرد نگاش کنمریدست ز.  انداختمنییپا

  . تونست پنهونش کنهی بود که نمیطنتیبرق ش
  
  ".عقد مارو که تو آسمونا بستن.  خانوم خانومای خوری رو می چیغصه " ـ
  

ون نگاه جذاب و خندون مقاومت کنم و بالخره لبخند رو لبام  در برابر انتونستم
 کار دستمون بده از طنتشی شنکهی ازش گرفتم و قبل از اینگامو به سخت. نشست
  . اومدمرونیاتاق ب

  
 یتیاهم.  بود که با پوزخند نگاشو ازم گرفتلدای که باهاش روبرو شدم ی کسنیاول

قصه . خواد واسه خودش قصه ببافه ی میبذار هر چ. ندادم و از کنارش گذشتم
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 فکر لبخند رو لبام نیبا ا. رهی به خودش بگتی واقعی که امشب قرار بود روییها
  . عروس و دوماد دست زدم و به طرف مامان رفتمینشست و همراه با جمع برا

  
 اومد از کنارمون گذشت و به ی بهش می که حسابی با اون کت و شلوار مشکفربد

 نشتم نگام به فرناز و ی که می سکوت کردن و من در حالتیمعج. سمت عاقد رفت
 شون دعا کردم و ی خوشبختیاز ته دلم برا.  کردنی بود که با لبخند پچ پچ منیام

 و رهی به فرناز خیبی با حال غرکه عاقد نگامو به فربد دوختم یبا شروع صحبت ها
  .بود احساسات نقش بسته تو اون چشما ری ناپذیی جزء جداینگران

  
 جمع شده تو ی با اشک هاکهی که فرناز گفت همه دست زدن و من در حالی بله ابا

 دی عمو جاویجا.  کردم که رسوام نکنن باهاشون همراه شدمیچشمام مبارزه م
  . شدی مدهی دی جمع خالنی تو ایبدجور

  
 که کالفه تو بغل دنتیباد.  سرگردون کردتی جمعنی تو، نگامو بی هی گریصدا

 بهت برسم فربد خودشو نکهی ازجام بلند شدم اما قبل از ای زدی دست و پا مآرمان
 اتفاق نبود اما تعجب نی حواسش به ای کسیتو اون شلوغ. زودتر رسوند و بغلت کرد

  .دمی آرمان دیرو بوضوح تو چشما
  

 نتونی بی و عالقه نی هم شدی دونست شما دوتا مدتهاست دلبسته ی اون که نمخب
 ی تو با اون دستای زن عمو هم با، بابا گفتنت کنار اومده و وقتی که حتهادیاونقدر ز

 و نهی شی لبخند رو لباش می کنی می تابیکوچولوت واسه رفت تو آغوش فربد ب
  . رهیقربون صدقه ات م

  
 مثل تو اونقدر بزرگه که اون با ی معصومی غم نداشتن بابا واسه دختر کوچولوانگار

خودش بارها گفته .  شهغی حس ازت درنی خواد ایش نم های دلواپسیوجود همه 
 ازی ننی افته و من چقدر ازش ممنونم که ای مشی فرناز و بچگادی نهی بیتورو که م
  .  دهی کنه و بهش بها میرو درک م

  
 خونه دل کند و نی از اونی گری شب بود که فرناز با چشماازدهی ساعت یحوال
 ی خوشبختی و براش آرزوختمیش اشک رمنم پا به پا.  بخت شدی خونه یراه
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 ی پدریخونه . ختمی نرنی اشک ها رو موقع ازدواجم با معنیراستش خودم ا. کردم
  . نداشتمست وقت دوچی هامو هی نبود و من بچگی قشنگی روزهاادگاری

  
 اون دوتا رو تو دست هم بذاره و ی و فربد دستامی فرناز رو به خونش برسونتا

 کرد و یزن عمو تو خونه با دخترش خداحافظ.  بودکی  ساعتی حوالمیبرگرد
  . خوندی نماز می داشت تو اتاق مازم،ی که برگشتیموقع. ومدی با مانگهید
  

.  ازم گرفت و من به محض نشستن پاهامو ماساژ دادمی تورو که خواب بودمامان
  .دی کشازهیافسون خسته کنارم نشست و خم

  
 کرده و ی مهمون ها خداحافظیاونام مث باق. ود و بچه ها نبالی از بابا و شمیخبر

  .ومدی و تو نستادی در ای همونجا جلونیافش. رفته بودن
  
  ". با اجازهیماز. گهی دمی برنیای بن؟ی دوباره نشستنیچرا رفت" ـ
  

  . که در حال شل کردن گره کراواتش بود، به طرفش برگشتفربد
  
  ". بذارمونیون در م رو باهاتی موضوع مهمخوامی مسای لحظه واهی" ـ
  
  . وارد شدی مازی به ما انداخت و با اشاره ی نگاه مرددنی حرف، افشنی ابا
  
  "مامان کجاست؟" ـ
  
 به حی بشنوه خود زن عمو با چادر نماز و تسبی جوابنکهی اما قبل ادی فربد پرسنویا

 ی غم رو نمنی وجود داشت و من ایتو نگاهش غم بزرگ.  اومدرونیدست از اتاق ب
 ینگاهش حال آدم.  کردی دلمو آشوب منمیهم. تونستم تنها به رفتن فرناز ربط بدم

  . شدهطی شرامی رو از قبل باخته و حاال تسلزیرو داشت که همه چ
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 نگاه مصمم نی من سرگردون بی منتظر به دهان فربد چشم دوخته بودن و چشماهمه
 کز کرده منی نشی و زن عمو که گوشه ی آروم و خاطر جمع مازیاون و چهره 

  .دی چرخیبود، م
  
 یلی رو خمی تصمنیمن ا. رمی بگیمی تصمهی میمامان ازم خواسته بود واسه زندگ" ـ

 و بعد در موردش حرف می کنیوقته که گرفتم اما گذاشتم تا امشب که فرناز رو راه
  ". بزنم

  
نم  مو فوت کنهی کالمش داشت باعث شد نفس حبس شده تو سنی که مابی کوتاهمکث

  .و با اضطراب بهش چشم بدوزم
  
 ما ی تون رو پایعمر و جوون. نیدی زحمت کشیلی ما خیمامان شما برا" ـ

 خوام ی رو می خوشبختنی ماست منم ای دونم که آرزوتون خوشبختیم. نیگذاشت
  ". که بهش عالقه دارمیاما کنار کس

  
  . شدرهی طرف من برگشت و صاف تو چشمام خبه
  
  "؟ی کنیزدواج مافسانه با من ا" ـ
  

  . مداخله کردی با ناراحتنی بزنم افشی حرفنکهی از اقبل
  
  " رسمشه؟نی ایعنیدستت درد نکنه آقا فربد " ـ
  
 دختر نکهی گفتم؟ حرف نامربوط زدم؟ کار خالف شرع کردم؟ ایمگه من چ" ـ

  " جرمه؟خوامیعمومو م
  
  .دمامان به حرف اوم.  گفت و دلخور نگاهشو به زن عمو دوختنویا

  
 اما ستی کارت هم جرم ننی امیما همه قبولت دار.  فربد جانهی حرفا چنیا" ـ

  ". مقدمه ناراحتهی بی خواستگارنی از انیافش.  دارهی رسم و رسومیزیهرچ
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  . خونسرد جواب دادیلی خیماز

  
 خوادیحاالم فربد م.  موضوع اطالع داشتنیافسانه از ا.  مقدمه نبودی بنمیهمچ" ـ

  ".نی همهریجوابشو بگ
  

  . اعتراض کردی عصبنیافش
  
  " بود؟یاجی به حضور ما چه احتگهید. نی و دوختنیدیخودتون که بر" ـ
  
  "!ن؟ی باشنجای ادی نبان،ی افسانه ایشما خونواده " ـ
  
  "م؟ی واسه شون کل بکشم؟ی کنکاریکه چ" ـ
  
  . خواب آلود رو تو بغلش جا به جا کردی طاهالدای

  
 دونن یهردوشون ماشاهللا بزرگ و عاقلن خودشون م.  جاننی افشریسخت نگ" ـ
 ازشون دی بامی اطالع نمونی که آقا فربد خواستن ما بنیهم.  به صالحشونهیچ

 شون رو می اونا معلومه تصمستی به ما مربوط نزای چنیوگرنه ا. میممنون باش
  ".گرفتن

  
  ؟ کردمی رو حس مهی و کناشی فقط من بودم که تو حرفاش طعنه و نیعنی

  
  ". توروخدا اگه افسانه قبلش از شما اجازه نگرفتدیببخش" ـ
  
  . از رو نرفتلدای افسون گفت و نویا

  
 انتخابشو داستی هم که پهیاز ظاهر قض.  ندارهیاجی ما احتیاون به اجازه " ـ

  ".کرده
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  . با تاسف سر تکان دادیماز
  
 نداره جواب دنین شتی که اهمیزی تنها چنجای ظاهرا ا؟ی نداری تو حرفدهیفر" ـ

  ".افسانه ست
  

 متشنج بود ی کافیجو به اندازه .  برگشتی افتاد و داخل اتاق مازهی عمو به گرزن
  . مقدمه بدتر هم شدی بی هی گرنیو با ا

  
  : گفتی پوزخند زد و به تلخنیافش

  
 با اجازه ما رفع زحمت یخب ماز. ستی وسط مخالف ننی هم ای کسنکهیمث ا" ـ
  ".فتی راه بلدای... میاسه مراسمشون خبرمون کن حتما ومی کنیم
  

  . افتادهی به گرافسون
  
 افسانه رو ی خوشبختی دوست نداریعنی. نی افشی هستیتو چه جور داداش" ـ
  "؟ینیبب
  
  ". حال انشاهللا خوشبخت شهنی دونه با ای نمی برادرقیافسانه که منو ال" ـ
  

 کردن ی هنوزم منتظر نگام م و فربدیماز.  راه نفسمو بست و چشمام تر شدبغض
 رو ری بغض گلوگنی شده بود اومدهی که رو لبم نی جوابدن،ی شون منو ندهیاما بق

 خودشون شی نکردن و پی که پشت سر گذاشته بودم توجهیی های به سختدن،ینشن
  . نهی رو ببی زندگی آفتابی خواد روزهای افسانه هم دلش مدینگفتن شا

  
  . و فربد صدام کردی افتادم طرف اتاق مازراه

  
  "؟ی جوابمو بدی خوایافسانه نم" ـ
  

  . به جمع انداختم و با تاسف سرتکان دادمیدی ناامنگاه
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  ".ستی ندنشی منتظر شنی کسنجایکدوم جواب؟ ا" ـ
  
 در بزنم، رفتم تو اتاق و به زن عمو که نکهیبدون ا. رمی هق هقمو بگی نتونستم جلو و

 لرزون جلو ییباقدم ها.  زل زدمخت،ی ریشک م صدا ایسر سجاده اش نشسته و ب
 ی گفت و نگاهش به نقطه ی لب ذکر مریداشت ز. رفتم و کنار پاش زانو زدم

  .مقابلش بود
  
 تونم به یحاالم نم.  اشکا بشمنی اختنی خواستم باعث ری وقت نمچیمن ه" ـ

.  کنهدتونی ناامنی از اشتری اگه نذارم فربد بستمیافسانه ن. خاطرشون خودمو ببخشم
 مجبور نی خوای که نمیزیاون حق نداره شمارو به چ.  رمی منجای فردا از انیهم

  ".کنه
  

 یتو سکوتش هزاران سوال ب.  از جام بلند شم که دستمو گرفت و محکم فشرداومدم
 الشوی لبخند مضحک بود که خهی اومد زدن ی که ازم بر میجواب بود و من تنها کار

  .راحت کنم
  
  ".ستمی خودم بای رو پاهارمی بگادی گهیبهتره که د. نینگران نباش. من خوبم" ـ
  

  : گفتی ادهی نخراشیباصدا
  
  "...فربد" ـ
  
  ". نی کنه مطمئن باشیاونم فراموش م" ـ
  

 شناسه ی پسرشو می زد و من مطمئن بودم اونقدری هنوزم تو چشماش موج مدیترد
  . حرفا قانع نشهنیکه با ا

  
 لمی وسا،یعمو و اصرارش واسه موندنم و توپ و تشر ماز زن ی اشک هاونی مصبح

 چمدون از اون هی بگم تورو برداشتم و با یزی به فربد چنکهیرو جمع کردم و بدون ا
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 گذاشتن و گذشتن اصال آسون نبود اما من به خودم قول نیبرام ا.  زدمرونیخونه ب
  .ارمی بدست نو ریزی چیمتی به هر قگهیداده بودم که د

  
با .  در گذاشتی شدم و راننده چمدونم رو جلوادهی پنی بابا از ماشیخونه  یجلو
  .  اولمیبازم برگشته بودم سرجا.  دست دراز کردم و زنگ رو فشردمدیترد

  
 شروع ی رفتم باز به نقطه ی میری که از هر مسچی در پچی ماز پهی شده بود میزندگ
  . وجود نداشتی خروج تو در تو راهی هاری مسنیانگار از ا.  گشتمیبر م

  
  . من و تو و اون چمدون جا خورددنی درو به روم باز کرد و با دمامان

  
  "!؟یبرگشت" ـ
  

  . نگامو به خونه دوختم و جواب دادمیباناراحت
  
  "...فقط چند روز.  که بمونمومدمین" ـ
  

  : تونست مهارش کنه، گفتی که نمی و تورو با هم بغل کرد و با بغضمن
  
 کرد، ی مکی فقط تورو کوچادمی تالشمو کردم اما اصرار زین همه باور کن م" ـ

  ". خواستمی نمنویمن ا
  
تو با تعجب به دور و .  حال سرتکان دادم و وارد شدم و دوباره به اتاقم پناه بردمیب

 اومد ی از حد برات نا آشنا بود و من دردم مشی مکان بنی و ای کردیبرت نگاه م
  . وقت ما رو نخواستهچی که ههیپدربزرگ ی خونه نجاینشونت بدم ا

  
امروز فربد تا ساعت .  هدف بهش چشم دوختمی در آوردم و ببمی از توجمویگوش

 زد و تا دوساعت اونجا بود و به ی سر به استخر مهیبعدش .  داشتنی تمرازدهی
 ساعت سه بود، پس دی رسی که خونه میموقع.  کردی میدگیحساب و کتابش رس

 ای شه ی متوجه رفتنم مع کردم تا اونموقی اگه فکر مدی رسینظر م به نانهیخوشب
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 ی که داده بودم رو می زن عمو قسمای ی مازنکهیمگه ا. رهی گیباهام تماس م
  . گرفتنیشکستن و باهاش تماس م

  
 کارم از کوره در نی ازم دلخور بود مطمئن نبودم با ای حسابشبی که بابت داون

  . نشهینره و عصبان
  

 چشمم جا خوش کرده بود، پاک کردم و ی رو که گوشه ی اشک مزاحمی قطره
 هی هدیِ حاصل، با خرس عروسکی بیتموم توجهمو به تو دادم که خسته از جستجو

  .ی فربد مشغول شده بودی
  
 به تقال و من اشکامو تو یتو شروع کرد.  خم شدم و جفتتون رو بغل کردماری اختیب

  . عروسک خفه کردمفیبدن نرم و لط
  
 غم منو از پا نی اذاشتمی مدینبا.  کردمی می کاردی جور برگشتن درست نبود، بانیا

 زدن و مامان بعد یاپی چهار عصر زنگ درو پی حدودای وقتنیواسه هم. ارهیدر ب
 ی کردم اونقدر قوی و ناراحت فربد رو برو شد، سعی عصبانیباز کردن در با چهره 

  .امیباشم که در برابر اصرارش کوتاه ن
  

 نیی مقدمه وارد شد و به من که در حال ورق زدن کتاب آی تو اتاقم بودم که بمن
  . بودم، زل زدیدادرس

  
  "؟یبالخره کار خودت رو کرد" ـ
  
  ".ستی در کار نی نباشه جواب مثبتیمن بهت گفته بودم تا زن عمو راض" ـ
  

  . تا بغلت کنهی به تو افتاد که دست دراز کرده بودنگاهش
  
  ". ندارهیمامان حرف.  کردمشی من راضاما" ـ
  

  . دستاش بلند کردی شد و تورو، روخم
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  "دختر بابا چطوره؟" ـ
  

  . کتاب رو بستم و با دست پسش زدمیعصب
  
 خوام ی نمگهی شدم، دمونیاصال پش.  خوامی شدن رو نمی راضنیمن ا" ـ

  ". در کار باشهیازدواج
  

  . چشمام زل زدی نی نشست و تو نجلوم
  
  ".ستی حرف دلت ننیا" ـ
  

  : سرمو تو دستام گرفتم و گفتممستاصل
  
. دمی ترسی اون اشکا مدنی حرفا و دنی همدنی روزا ، از شننیمن از اومدن هم" ـ

 دیپس چرابا.  ستدهی فای باز بمی شه هرچقدرم تالش کنی درست نمیزی چیوقت
  ".می جا تمومش کننی همای تورو خدا بم؟ی رو عذاب بدگهی همدلی دلیب

  
  "؟ی خوای منویتو ا" ـ
  

  . نزدمی و حرفدمی ازش دزدنگامو
  
 ست؟ی خودت مهم نی خواسته ی بچه، حتنی ای دوست داشتن من، زندگیعنی" ـ

   ".ی زود جا بزننقدری ای کردم بخوایفکر نم
  

  . باال رفتاری اختی بصدام
  
. عتماد ندارم که به خودم انهی جا زدم واسه اینی بیمن به تو اعتماد دارم، اگه م" ـ

  ". کردم زن عمو رو قانع کنمی می موندم و سعیکه اگه داشتم م
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  : مون و گفتنی گذاشت مابتورو
  
  " شه؟ی می کنی پاپس بکشم؟ فکر مکارکنم؟ی من چی گیم" ـ
  
  . زمزمه کردمیدی ناامبا
  
  " نه؟ای هم باشن ی زندگی وصله دیآدما با" ـ
  
  "؟ی فهمی می تنمی تو وصله ،ی زندگیگور بابا" ـ
  
 دی عالقه رو ندنهمهی تونستم اینم. آوردی بود که قلبمو به درد می صداش بغضتو
 دوستم داره و من باز سکوت کنهی صادقانه اعتراف منطوری انمی شد ببینم. رمیبگ

  .کنم
  

 وقت چی هی حس کنی وقت،ی باشی عاطفی از کمبود های زن با کوله بارهی یوقت
 جنس دوست ینی ببی نبوده، وقتیکم و استوار ستون محنی همچهیپشتت گرم 

 و نی و ابی که رنگ و لعاب تظاهر داشته باشه و واسه فرستیداشتن هاش از اونا ن
  .ی و بگذرینی ببین توینم. ی پاپس بکشی تونی نمگهیاون باشه، اونوقت د

  
سرشو .  دوتا دستام گرفتمنی فشرد، بی چپشو که مشت کرده و رو زانوهاش مدست
  .کرد و منتظر بهم چشم دوختبلند 

  
 گهی به همدایب. می کنی رو طری مسنی اگهی بار دهیبذار .  فربدمیماعجله کرد" ـ

 ای می نظرشون رو عوض کنمی زوده بتونیلیاآلن خ. نطوری هم همهی به بقم،یفرصت بد
 نشون دیتوبا.  هم به اونا، هم به خودمون ثابت شهییزای چهی دیبا. میقانعشون کن

 نشون بدم دی و من بایای کنار بی تونیم من طی که با شرایونقدر مصمم ایبد
  ". مون بذارهی تو زندگی بدری تاثطی شرانی دارم که نذارم اییاونقدر توانا

  
  . اش چنگ زدقهی کنار شقی و به موهادی عقب کشکالفه
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  ".پس الاقل برگرد" ـ
  

  . انداختمنیی پاسرمو
  
  ". تونمینم" ـ
  
 داشته یی خوام بازم با عمو بحث و دعواینم. ستی به صالح ننجایموندنت ا" ـ

  ".یباش
  
  ". بمونمنجای استیقرار ن" ـ
  
  "؟ی بری خوایکجا م! ه؟یمنظورت چ" ـ
  

  : لب گفتری زدیباترد
  
  "ده؟ی که بهم رسیدرمورد اون اموال!  نگفته؟یزی بهت چیماز" ـ
  
  "؟ی کنی اون زندگی تو خونه ی بری خوایم" ـ
  
 گذاشتم و ی اون زندگی که پایدربرابر عمر. ونه مال منه، حق منهاون خ" ـ

  ".ستی نیزی چنی اشتباهاتاش کردم ایخودمو قربون
  

  . آوردنیی پااخماشو
  
  "؟ی کنکاری چی خوایتک و تنها تو اون خونه م" ـ
  
  ". منم بزرگهیخدا. ستمی کس و کار نیمن اونقدرام ب" ـ
  
  " شه؟یراحت م المی حرفا خنی با ای کنیفکر م" ـ
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 می کنی می روخواسته مون پافشارمی داریبذار وقت. میقرار شد بهم فرصت بد" ـ
 دارم، می و درشت تو زندگزی مشکل ریمن کل.  و کوتاه نبامارمیدستم پر باشه، کم ن

 اما سهم خودم ی کنم و بذارم حلشون کنهی راحت بهت تکیلی تونم خی دونم میم
 تونستم از ی خوام وقتیم.  باشمکای واسه چیمادر نی خوام همچی شه؟ نمی میچ

  ".گذشته براش بگم و بخوام ازخودم دفاع کنم، باورم داشته باشه
  
  "؟ی کنکاری چیخوایم" ـ
  
 و درس بخونم تا امتحان کانوم وکال رو رمی رو بگکای چتیومیمستقل شم، حق ق" ـ

  ".نیهم. بدم
  

  . شدرهی فوت کرد و بهم خی با درماندگنفسشو
  
  " کشه؟ی چقدر طول می دونیم" ـ
  
  ".تا آذر که امتحانمو بدم.  خوامیباور کن فقط سه ماه فرصت م" ـ
  
 رفتنیپذ.  دوختاطی اتاق به حی از جاش بلند شد و نگاهشو از پنجره ی ناراحتبا
 یزی رو خودم برنامه ریزی چنی که همچی واسه منیحت. نبودی مسئله کار آسوننیا

  .کرده بودم
  

  . رفت، مامان اومد تو اتاق کهفربد
  
  " حال بره؟نی با ای ناراحت بود، چرا گذاشتیلیخ" ـ
  
  .دمی آه کشاری اختیب

  
 ی گشتم فربد زن عمو رو مجبور میاگه بر م.  نداشتم مامانی اگهی دیچاره " ـ

  ". شهیکرد راض
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  . گرفت و آروم فشرددستمو
  
 دلش بزرگه، یلیاون خ. ه رو درک کنطتی تونه شرای نمدهی بهتر از فریچکیه" ـ

 بزنه ی کنه فربد دوباره حرفی صبر نمگهی مطمئنم دادی کنار بهی قضنی با اهیفقط کاف
  ". شهی قدم مشیخودش پ

  
.  و اون بمونمنی خواستم چشم انتظار ای نمگهی بودم اما دنی مثل مامان خوشبمنم

  . به خودم بدمی تکونهیوقتش بود 
  
 ته دلم اری اختیب.  شام بودم که زنگ درو زدن آشپزخونه مشغول درست کردنتو

 بهم یزیمطمئن بودم چ.  اوضاع با بابا روبرو شمنی خواستم اصال تو اینم. شدیخال
  . کردی ممونی پشبی گه اما آه از اون نگاههاش که آدمو از اومدنش عجینم
  

 شادتون تا تو ی خنده های کرد و صدای می داشت تو اتاقش باهات بازافسون
  .دمی رفت که پرسیمامان داشت به سمت در م.  اومدیزخونه هم مآشپ

  
  "!ه؟یک" -
  
  . کرد به طرفم برگشتی درو باز منکهی انیح
  
  ". اومدهنیافش" ـ
  

 شبشی دی از حرفایدلم بدجور.  ناخودآگاه تو هم رفت و رومو برگردوندماخمام
  . نه و بذاره بره کی پشتمو خالینطوری کردم اون بخواد ای فکر نمچیه. شکسته بود

  
  ".سالم" ـ
  
 لب ری اخم کردم و زشتری کرد، بی که ناراحت نگام مدنشی برگشتم و با داری اختیب

  :گفتم
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  ".سالم" ـ
  
  ". خوام، تند رفتمی معذرت مشبیبابت د" ـ
  

  . زده بود، جواب دادمخونی خبر شبی که بی تابه رو هم زدم و با بغضاتیمحتو
  
  ". رو ندارهزای چنی ااقتیاون ل.  حرفانیه رو چه به امگه مهمه؟ اصال افسان" ـ
  

  . طرفم و دستاشو دوطرف شونه هام گذاشتاومد
  
 از هوی دونم چرا ینم.  نگو به خدا دست خودم نبودینجوری انیجون افش" ـ
.  بدهیشنهادی پنی همچهیاصال انتظار نداشتم اون .  که فربد گفت، جاخوردمییزایچ

  ".ی باشی تو هم راض کردمیباور کن فکر نم
  

  . تو چشمام حلقه زداشک
  
 اون ی که داشتی داشته باشم؟ موقعمی روز خوش تو زندگهی دی من نبایعنی" ـ

 رو به حساب کای چ؟یدی د،منوی کردی و اون رو متهم منی و ای زدیحرفارو م
 ی زندگنی من از ام؟ی خونواده باشهی مث همه می خوای که مهی گناه ما چ؟یآورد

 ناجور ی از نگاههادی بایتاک.  خونه به اون خونه رفتن خسته امنی و از اینچمدو
 نی و بدوننی به حرفمون گوش بدنکهی خواست جز ایتنم بلرزه؟ مگه فربد از شما چ

 یعنی نی ری منیذاری خوره و می بر مهی به تو و بقی خوام؟ اما وقتی میمن چ
  ".می نداریتیبراتون ماها اهم

  
  .دیلش و سرمو بوس تو بغدی کشمنو

  
 دونم یم.  تا حاال پلک رو هم نذاشتمشبیباور کن از د. ی تاج سرم،یتو خواهرم" ـ

.  ها به خاطر خودم نبودی بازوونهی اون دیدرحقتون بد کردم اما به خدا همه 
 رسم و یزیهرچ.  کردی ازت خواستگاری اونطوریراستش برام گرون تموم شد وقت

 بهم یلی رفت تو اتاقش خهی نگفت و با گریزی چ زن عمویوقت.  دارهیرسوم
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به . ی از خداشونم باشه تو عروسشون بشدی کم داره؟ بای من چیمگه آبج. برخورد
فقط به .  و از اونجا ببرمرمی رو بگکای لحظه به سرم زد دست تو وچهیجون طاها 
  ".یحاال خدارو شکر که خودت اومد. نکردمی کاریاحترام ماز

  
  . دست پاک کردم پا پشتاشکامو

  
  ". که بمونمومدمین" ـ
  
  "!؟ی برگردی خوایم" ـ
  
  ". گرفتمی اگهی دمینه تصم" ـ
  
  ". که باشه من پشتتمیهرچ" ـ
  
  "؟ی دیبهم م.  خوامی آرمان رو میشماره " ـ
  

  . داد، مداخله کردی که داشت به حرفامون گوش ممامان
  
  "!؟ی خوای می اون رو واسه چیشماره " ـ
  
  . توچشماش زل زدمی جدیلیگشتم و خ عقب بربه
  
  ". کمکم کنهی کارهی خوام تو یم" ـ
  
  "...اما اون" ـ
  
 ندارم، دلم خونواده ی نه؟ من به بابا و اون زن کارایداداشم هست ! ؟یاون چ" ـ
  ". بارم شده رو داداشم حساب کنمهیدوست دارم واسه .  خوادیم
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 موضوع نی با ادی زود باای ری خب د. نزد اما مطمئنم ناراحت شدی حرفگهی دمامان
  . نبود که بخوام ازش پنهون کنمیزی چنی اومد و ایکنار م

  
 کنه اما حسرت اونجاست که بخواد داشته ی وقت فراموش نمچی نداشته هاشو هآدم

 نی افشی حتدای خواستم آرمان، آیمن نم. رهی بگدهی نداشته ها نادنیهاشو واسه ا
  . تر بودزی حلقه بزرگتر بود، عزنی ابرام هرچه. رمی بگدیرو ند

  
 از جان و نطوری شد ایباورم نم.  شماره رو داد و من با آرمان تماس گرفتمنیافش

 آپارتمان هی. میدی خونه رو دمی و رفتمی روز قرار گذاشتهی. دل بخواد کمکم کنه
مع  جمنی نشهی و روشن و ری نورگیآشپزخونه ا.  با دوتا اتاق خواب بودیهشتاد متر

  . نوساز بودی ساختمون پنج طبقه هی از چهارم یواحدمون طبقه . و جور داشت
  

 کردم که حاج آقا ی فکر نمچی استعالم گرفتم، همی حساب بانکی که از موجودیزمان
 اواخر نیانگار عذاب وجدان ا.  رو برام در نظر گرفته باشهیادی مقدار زنیهمچ

  . خواب و خوراک رو ازش گرفته بودیبدجور
  

 دونستم بابتش ی می نداشت وقتی لذتچی خرج کردن اون پول ها برام هراستش
حاال . دمی مختصر واسه خونه خرلی وسای سرهیاما باهاش . دمیچقدر عذاب کش

  . رو داشتی واسه چندماه زندگی اهی اولی خونه ام امکانات رفاهگهید
  

 نجای دونستم بودن ایم. می خونه نقل مکان کردنی هفته بعد برگشتنم، به اکی درست
  .می کردی تحمل مدی اما باستی نالی چندماهه مون تو وی زندگیبه قشنگ

  
 و هنوزم ازم رهی نکرده بود باهام تماس بگی سعگهی اگه فربد بعد اون حرفا دیحت

  .دی رسیدلخور به نظر م
  

 اگه یحت.  انتظار داشت من برگردم و بتونم رن عمو رو قانع کنمی اگه مازی حت
  . بابابزرگ رو نداشتی خونه ای الی وتی قد سر سوزن امننجایا
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  8 فصل
  
 یصدا.  گرفتمشی رو در پی نامشخصری اومدم و مسرونی از دادگاه بیدی ناامبا
  . باعث شد واسه چند لحظه مکث کنم و به طرفش برگردمامکیس
  
  ".نی لحظه صبر کنهیخانوم خوشحال " ـ
  

  . نگاش کردمیبا دلخور. وند نفس زنان خودش رو به من رسنفس
  
 منو لی نکرد دالی سعی حتی قاضن؟ی زدی که ازش حرف می بود راهکارنیا" ـ

 روزا رو کرده و به محسن از قبل وکالت نی فکر ای حاجنی دونستیشما که م. بشنوه
  "ن؟یداده چرا منو دنبالش فرستاد

  
 دادن اون نی کناما باور.  کنم که به ضرر موکلم باشهی تونم اقدامیمن نم" ـ

  ". دادمشنهادی به خاطر خودتون پنویا. دادخواست الزم بود
  
  " حاج آقا تبرعه و دهن من بسته شه؟گهی بار دهیکه " ـ
  
  ". شهدهی محسن وسط ماجرا کشیکه پا" ـ
  

  . بهش زل زدمینی کردم و با بدبزی رچشمامو
  
 ی بود که منیه امن اگه با حاج آقا در افتادم فقط واس.  که بدترهینطوریا" ـ

 خارج از چارچوب قانون بخواد باهام برخورد کنه اما محسن ستی نیدونستم آدم
  " کنه؟ی نمنکاروی انی بدنی تضمنی تونی م؟یچ
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 پرونده بسته نشه، نی ای نشه و تا قبل فوت حاجتی رد صالحینجوریاگه محسن ا" ـ
 ی مچیشما ه. میع موضونی نگران ایلیمن و مژده خ.  گردهی ورق ها بر میهمه 

  " چقدر هست؟کای چیی دارانیدون
  
  . شونه باال انداختمی تفاوتی ببا
  
  ". خوام طرف حسابم محسن باشهیمن فقط نم. ستیبرام مهم ن" ـ
  
 ی دست کیی دارانی چننکهی باشه اونوقت اکای سوم سهام شرکت مال چکی یوقت" ـ

  ". کنهی مدای پتیباشه براتون اهم
  

اون . رهی رو برات در نظر بگیزی چنی کردم همچی فکر نمچیخب ه!  شرکت؟سهام
 ی هی سرمایعنی نیا.  کشور بودتی معادن سنگ گراننیشرکت مالک دوتا از بزرگتر

 اصرار نهمهیپس بگو چرا محسن ا.  تونه ازش چشم بپوشهی نمی که هرکیکالن
  .داشت

  
  " بودن رو نداره؟می قتی تونم ثابت کنم اون صالحیمن چطور م" -
  
  "... ما فقطی به عهده نیاونو بذار" ـ
  

  . شدرهی انداخت و به کفشاش خنیی پاسرشو
  
 هی سرمانی همچی واسه هستی کمالی حاجدی خواد بدونه چرا بایحاج خانوم م" ـ
  "ره؟ی رو در نظر بگیا

  
  " پرسه؟یچرا از خودش نم" -
  
  ". گهی نمیزیاون چ" ـ
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 یی تموم اون حرفانیت کنه، اونوقت حاضر منو ثابی گناهیاگه جواب سوالتون ب" ـ
  "ن؟یریکه پشت سرم زده شده رو پس بگ

  
متاسفانه حاج آقا به شما . می کنی نمغی درادی ازمون بربیمن که گفتم هرکار" ـ

 چون از ده،ی چسبتیومی اصل هم سفت و سخت به اون حق قنیاعتماد نداره، رو ا
  ".در نظر گرفته بود نی سهم بزرگ رو واسه وارث معنیهمون اولش ا

  
 نی بگیزی چهی...  به من برسه؟تیومی حق قنی انی راحت حاضر شدیلیشمام خ" -

  ".که بشه باورش کرد
  

  . فوت کردی با درماندگنفسشو
  
 سهام ی عمده اری اختکای سوم سهم چکی سوم از سهام شرکت مال محسنه، با کی" ـ

 یاز طرف.  نگران کننده ستونگری دی ده که برای میازاتی بهش امتنیا. دست اونه
  ". رو هم باال بکشهکای که بخواد سهم چستی ندیبع
  

  . تو هم قالب کردم و طلبکارانه بهش زل زدمدستامو
  
 نی کنی فکر من؟ی خودتون برسی جلو که به خواسته هانی منو بندازنیخوایپس م" ـ

  "ه؟ی مث اون کار ساده ایضیدر افتادن با آدم مر
  
  ".می کنیما کمکتون م" ـ
  
  ". ندارمیاما من به شما اعتماد" ـ
  

  . ازم گرفتی با شرمندگنگاهشو
  
  ".حق با شماست" ـ
  
  ".یجی الهی آقانی انداختیمنو تو بد دردسر" ـ
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  ". شهی راحت حل میلی خهی قضنی انیاگه خودتون بخوا" ـ
  
 ختهی بهم ریذهنم حساب.  ازش دور شدمی تاسف سرتکان دادم و بدون خداحافظبا

 اگه دی رسی مشت حرف بود و حماقت به نظر مهی ها دی وعده و عنیتموم ا. بود
  . کردمی وا میروشون حساب

  
نشسته بود رو .  رو برو شدمی مازی و برزخی جدی با چهره دم،ی خونه که رسبه

 لبخند رو لبام پر رنگ دنشیبا د.  ساک پر از لباس کنار پاش قرار داشتهیمبل و 
  . بودمشدهی شد که ندی میحدود دوهفته ا.  تنگ شده بودیدلم براش حساب. شد

  
  "؟ی اومدی قربونت برم کی اله،یسالم ماز" ـ
  
 موضعش رو حفظ کرده بود، یدی تردچی هی هنوزم بنکهی جاش بلند شد و با ااز

  . کردیباهام روبوس
  
 یگی خونه، نمنی تو ای اومدی بچه پا شدهیبا .  تونستم به امان خدا ولت کنمینم" ـ

  ".ی سحر کننجای شب رو اهی ره تا تو یدل من و مادرت هزار راه م
  

 ی فنجون بر مهی با تعارفش نکهی انی و حمنی اومد تو نشیی چاینی سهی با افسون
  :داشتم، گفتم

  
  ". زننی هم سر منی آرمان و افشنجاست،ی افسون مدام استم،یتنها که ن" ـ
  
  "؟یفربد چ" ـ
  
  .انداختم و به دستام زل زدم نیی سرمو پای ناراحتبا
  
 خونه نی که پامو تو ایدرست از اون روز.  خبرمی هفته ست که ازش بهیاآلن " ـ

   ".گذاشتم
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 مرغ ری نه خدی دیول.  نهای یای ی منیی پاطونی از خر شنهی خواست ببیم" ـ

  ". پا دارههی فقط یجنابعال
  
  ".ستمی نایکوتاه ب دونه ی اون مم،یما باهم قول و قرارمون رو گذاشت" ـ
  
  . لبش نشستی لبخند مختصر گوشه هی

  
وگرنه اگه به .  کردمی و ساکمو بست و به زور راهاوردی دلش طاقت ننیواسه هم" ـ

 شناسه و ی خوب تورو منکهی کردم اما اون مث ای رو هم صبر مگهی هفته دهیمن بود 
  ".ی دونه چقدر کله شقیم
  

  .دمی بوسیاپیدستام گرفتم و چندبار پ رو تو شی و استخوندهی چروکیدستا
  
  ".یینجایخوشحالم ا" ـ
  
 کامالً ی گه ولی نمیزیفربد چ. ختهی اوضاع خونه بهم ری رفتی گذاشتیاز وقت" ـ

 و سر نزنه، ادی ننکهینه ا.  مونهی مالی روزا وشتری بگهیحاال د. مشخصه چقدر داغونه
 هی اد،ی ی رو هم که می دوساعتهی داشت که موندگار شه اما حاال یخب قبال بهونه ا

  ". قرارهی بیلی خنه، قراره افسایب.  شهیجا بند نم
  

  .دمی ازش دزدنگامو
  
  ". کنهی وضع عادت منیبه ا" ـ
  
چندبار نشسته باهاش حرف زده و گفته به .  دست و پاشو گم کردهی بدجوردهی فرـ

. ادی یپسر کوتاه نم کنه اما ی ازت براش خواستگارخوادی و مهی قلبا راضدیروح جاو
  ". نهگهیم
  

   شده باشه؟مونینکنه واقعا پش. دی حرف لرزنی با اقلبم
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  ".میقرار شده بهم فرصت بد" ـ
  
  . نرفتنی خودم گفتم اما اون ترس از بی واسه دلخوششتری بنویا

  
 فربد ی گه تو باعث شدیم.  رو دق دادهچارهی زن بدهی فرناز ورپرنیاز اونور ا" ـ

  ".فتهیو روز ب حال نیبه ا
  
 دعواش کردم اما ی حرفارو به منم زد، حسابنیاتفاقا هم. باهام تماس گرفته بود" ـ

  ".فکر نکنم به گوشش رفته باشه
  
  " ازت نگرفته؟ی مدت سراغنی تو ادیجمش" ـ
  

  . پوزخندمو پنهون کنمنتونستم
  
 بچه نیبگو به مامان و افسون سر زده که بخواد خبر منو هم داشته باشه؟ ا" ـ

  ". نگفتی خشک و خالکی تبرهیدانشگاه قبول شد 
  

 پاش ری دستاشو تو هم قالب کرده و به فرش زی به افسون بود که با ناراحتنگام
  . بودرهیخ
  
 کم نی نسریعنی گم ی میبا خودم گاه.  کنهی مینجوری دونم واقعا چرا اینم" ـ

.  بودی اگهی دزیش چ دردنی نه انمی بی اما بعد مگهی دیکیگذاشت که رفت سراغ 
  ". نبودی زن بدنیوگرنه نسر

  
  . به حرف اومدافسون

  
  ".می شه بگه ماها زن و بچه شیکسر شأنش م" ـ
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 کردم بحث رو عوض ی رفته توفکر، سعی حرف افسون حسابنی متاثر از ای مازدمید
  .کنم

  
 که ییزای کردم اون چیفکر م.  خونمی درس می دارم حسابی مازیراست" ـ

 نمی بی کنم می رفته اما خداروشکر مرور که مادمی خونده بودم، از شی پچندماه
  ". تو ذهنمهیی جوراهیهمه 

  
  ".یپس قبول" ـ
  
  ".کنمی تالشمو می خدا بخواد، من همه یهرچ" ـ
  
  ".نی شد؟ افسون گفت جلسه داشتی دادگاه چیراست" ـ
  
  ". نداشتمیدیمخودمم از اون اول بهش ا. ستی بگم اوضاع چندان روبراه نیچ" -
  
  "؟ی اون وکالت نامه رو امضا کنی خوایهنوزم نم" ـ
  

 به یزی مختصر چی های کنجکاونیاما جز ا.  خبر داشتانی از جری تا حدودیماز
 ری مورد چقدر برام عذاب آور و تحقنی دونست صحبت د رای آورد، میروم نم

  .کننده ست
  
 ی خوام با علی نداره، نمی اهگی دزی اون وکالت نامه برام جز دردسر چیامضا" ـ

  ".فتمیهم در ب
  

 حاج آقا که لی وکیبا تعجب به شماره .  حواس جفتمون رو پرت کردمی گوشیصدا
 شد که از هم جدا شده ی نمیهمش دوساعت.  شدمرهی افتاده بود، خمیرو گوش

  .میبود
  
  "الو خانوم خوشحال؟" ـ
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  "؟یجی الهی شده آقایزیچ. نییبله بفرما" ـ
  
 ی اآلن بهم خبر دادن حاج آقا کمالنی براتون ندارم، همیتاسفانه خبر خوبم" ـ

  ".فوت کردن
  

  . چشم دوختمی حبس شد و بهت زده به مازنهی تو سنفسم
  
  "!؟ی چطور؟یک" -
  
  ". شدهی چنمی برم ببدیبا.  اطالعمیمنم مثل شما ب" ـ
  

  .دی بالفاصله پرسی رو قطع کرد و مازتماس
  
  " شده؟یطور" ـ
  

  . زمزمه کردمیاباوربان
  
  ". فوت کردی کمالیحاج" ـ
  

 گم از مرگش ناراحت ینم.  کنمکاری چدی دونستم باینم.  و مات بودمجی گواقعا
 ی به بودنش گره خورده بود که نممی روزا اوضاع زندگنی اینشدم اما به حد

 حساب نشده بودم، اون هنوز حق یمن هنوز باهاش ب. تونستم نبودنش رو هضم کنم
  .  به گردنش بودزای چیلیخ
  
.  و ساعتش رو گفتنی چند ساعت بعد مجدداً تماس گرفت و بهم مراسم تدفامکیس

. انی ی مراسمش می برایادی زتی بود و مطمئن بودم جمعیحاج آقا آدم پرنفوذ
 نه از نظر خودم که از نگاه اون مرد واسه اثبات نباریا. حضور من اونجا الزم بود

  .زای چیلیخ
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 خودمون رو به موقع یمن و ماز.  شلوغ شدیلی که انتظار داشتم مراسم خطورهمون
 نبود نه ی کننده خبرری تند و تحقی کنجکاو و گاهی گم از اون نگاههاینم. میرسوند

  . کمرنگ شده بودزیاما به نسبت گذشته همه چ
  

 اومد چندان ی آراسته و مرتب تو جمع حضور داشت و به نظر نمشهی مثل هممحسن
 نی همچدنید.  کردم اصال بهش نگاه نکنمیسع. بابت مرگ پدرش ناراحت باشه

  . واسه من کراهت داشتیآدم
  

. ختنی ری آروم اشک میلی کردن وخی نمی تابی بادی خانوم و مژده هم زحاج
 چند وقت داشت، خود به خود نی که حاج آقا ای نامناسبی جسمتی و وضعیماریب

  .و ودختر آسون کرده بود مادر نی ایباور مرگش رو برا
  

 که یکم.  گفتندتی حاج آقا رو دفن کردن، همه جلو رفتن و تسلنکهی از ابعد
  .می شدکی ما هم بهشون نزدی مازیاطرافشون خلوت شد، با اشاره 

  
  .انشاهللا غم آخرتون باشه.  گمی متی تسلـ
  

ط نگام حاج خانوم اما فق.  لب تشکر کردری سرتکان داد و زسی خی با نگاهمژده
  . داشتی شگفتی که باهام شده بود، به نظر جای بدیخب بعد اون برخورد ها. کرد

  
  . جاش روبه بهت دادی شگفتنی لرزونش که به طرفم دراز شد، ایدستا

  
  "... شهیم" ـ
  

 تورو به اری اختیب. ی کردی نگاهشون می با کنجکاوی اش به تو بود که داشتاشاره
  .طرفش گرفتم

  
  ".بله حتما" ـ
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 دور یبا بلند شدن هق هقش چندتا از خانوم ها.  کرد و محکم به خودش فشردبغلت
 دی که شاهی پسری برای ها از سر دلتنگهی گرنی دونستم ایم.  افتادنهیو بر هم به گر

 بود که با مرگش سوخته ی کرد اما هنوزم محبوب دل مادری ها بدیلیدرحق خ
  .بود

  
  . ترسوندی آغوش ناشناس بود، منی تورو که برات ای دلتنگنی ااما

  
  : جلو گذاشت و گفتی قدمیماز

  
  ".خدا بهت صبر بده حاج خانوم" ـ
  

  . کرد اشکاشو پس بزنهیسع
  
  ".ممنون" ـ
  

  . که دستمو گرفتمیری ازشون فاصله بگمیاومد.  دادی و به مازدی آروم بوستورو
  
  ". باهات حرف بزنمدیبا" ـ
  
  . با آرامش سرتکان دادمنیواسه هم.  تونه باشهی می اصرار بابت چنی دونستم ایم
  
  ".نمتونی بی مامی یم" ـ
  

 سر ینگاهمو از درخت ها. می اون جمع رو ترک کردی جدا شدم و همراه مازازش
 نی معای حاج آقا یعنی اونجا گرفتم و با خودم فکر کردم ری دلگیبرافراشته و فضا

  هم باشن؟  نی همنشی مکاننی تو همچی روزهی کردن یفکر م
  

 نکهی انیدر ع.  و تو فکر بودستادهی انی به محسن افتاد که کنار سنگ قبر معنگام
 که داشت، متنفر بودم اما یی نابه جای ها و خواسته های خواهادهیازش به خاطر ز
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 ی که بخواد با داشته هایکس.  بودیاون واقعا آدم بدبخت.  سوختیدلم براش م
  .رهی حقیلیخ کنه، ی احساس خوشبختگرونید
  
  "!افسانه؟" ـ
  
 شد تالش کرده بودم، فراموشش کنم ی به عقب برگشتم که مدتها می شخصی صدابا

 شی آخری خواسته نیاما ا. و سخت بود اونهمه سال خاطره رو از ذهن پاک کردن
 سوال برده ری پدرانه باشه، زدی کردم بای رو که فکر می اون سالها محبتیبدجور

  .بود
  
  "!؟عمو رضا" ـ
  

 اما اون دی اخماشو تو هم کشدنشی با دیماز. می دور شده بودنی از محل تدفبایتقر
  .ومدیکوتاه ن

  
 دست دست نکردم و دمیخبر فوتش رو که شن. نمتی ببنجای تونم ای دونستم میم" ـ

  ".دمتی دی مدیبا. اومدم
  

  . پوزخند زدمیعصب
  
 ینشون از من که جا موقع گفتن؟یری حرفاتون رو پس بگن؟ی کنکاریکه چ" ـ

من ! ن؟ی رو سرتون، از عمورضا گفتنم شرم نکرددی سفیدخترتون بودم، از اون موها
  ".دمی عمر شمارو مث بابام دهی

  
  ". بشهینطوری اخواستمینم" ـ
  
 خاک برسر شدم که با نقدری من ایعنی جواب من مثبته نه؟ نی کردیالبد فکر م" -

  "ازم بزرگتره ازدواج کنم؟ سال ی و خورده استیدوست پدرم که ب
  
  ". کنمتی خواستم از تو و دخترت حمایم" ـ
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  . خورد، جواب دادی که داشت خون خونش رو میماز

  
هنوز نمردم که امثال تو بخوان .  ندارهیاجی تو احتتی من به حمایبچه " ـ

 زن شوهر مرده که هی سر ی هی برو ساتهیتو اگه قصدت حما. درحقش لطف کنن
  ". کنی سرپرست رو پدری بمیتیبروچهارتا بچه .  خودته بشوهمسن و سال

  
  . با التماس نگام کردی توجه به مازیب

  
 اسم تو هی اگه براتون فقط ی خواستم ، حتی شمارو میافسانه من خوشبخت" ـ

 ی واسه دخترت پدری نداشتم، چرا نذاشتیمن که ازت توقع.  موندمیشناسنامه م
  "کنم؟

  
 که بازم داره ستی نمونی نه تنها بابت زدن اون حرفا پشدمید نکهی گرفت از احرصم

  . کنهی نادرست اصرار میبه اون خواسته 
  
  ". من بابا دارهیکایچ. ی ما بخوای که تو برای تف به اون خوشبخت" ـ
  

  . مداخله کردیماز
  
  ". خرابش نکننی از اشتری بگهید. برو رد کارت آقا رضا" ـ
  

 هیواسه .  بگهی اگهی دزینموندم چ. دیت و عقب کش به تو انداخی پرحسرتنگاه
نگامو ازش گرفتم و احساس کردم عمو . می سوار شدعی دست تکان دادم و سریتاکس

  .دی امروزش رو تموم اون خاطرات خوب خط کشیرضا با حرفا
  
 دونستم حاال که محسن یراستش نم.  بودمنی چند روز بعد فوت حاج آقا خونه نشتا

 ازش بر یی شده، چه کارهااری تام االختیی جوراهیو حق و حقوقش  کایدرمورد چ
 افسارشو به ار،ی اختنی به گرفتن ادی نبود تا با تهدیی حاج آقاگهیحاال د. ادی یم

  .رهیدست بگ
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 که یمیچون پشت هر تصم. دمی ترسی میلی محسنِ بعد حاج آقا خنی از امن

 فکر کردن بهش مو ی بود که حتیتی منظور و نرهی بگکای در مورد من و چخواستیم
  .  کردیبه تن آدم راست م

  
 خواست تا یدلم نم.  تو مراسم سوم و هفتم حاج آقا شرکت نکردمگهی دنی تدفبعد

اما خود حاج .  اون دادخواست حل نشده با محسن رودر رو شمی که مسئله یموقع
که همش ده  یاونم وقت.  کردمیادآوری رو دارمونیخانوم باهام تماس گرفت و د

  .  گذشتیروز از فوت حاج آقا م
  

 گفتن اون حرفا به حاج خانوم جلو دی شادمی برم اما بعد دی خواستم با مازاولش
 جسارت به خرج دادم و تورو برداشتم و تک و تنها نیواسه هم.  درست نباشهیماز

  . رفتم
  

صله در باز بالفا.  زنگ رو فشردمدی شدم و با تردادهی پنی خونه شون از ماشیجلو
 رو یتو نگاه مژده به وضوح شرمندگ.  و مژده به استقبالمون اومدنامکیشد و س

 که در ی قراره بشنوه که بابتش از منی دونست چی مشی پشایانگار پ. دمی دیم
  .دی کشی بودم، خجالت منیظاهر باعث مرگ مع

  
 خونه نیبه ا افتادم که پا ی بارنی اولادی اری اختی گذشتم و باطی روسنگفرش حاز

 شدم، با ی خونواده انی همچهی عروس نکهیاون روز خوشحال و شاد ا زا. گذاشتم
 از ی و با کوله بارشهی تر از همنی کردم و امروز غمگی رو طری مسنیغرور و مصمم ا

 رمی و تجملش تحت تاثییبای زگهی و دشتم دای قدم بر مدهی خمیشکست ها و غرور
  . دادیقرار نم

  
  . رو باز کرد در هالمژده

  
  ".یخوش اومد" ـ
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راستش هرآن منتظر بودم .  مطمئنمزی ترسم و از همه چی گفتم نمی بود اگه مدروغ
 از حاج آقا و حاال تی روبرو شم که بخواد بابت اون دادخواست و شکایبا محسن

  . حساب کنههیخودش، باهام تسو
  

 از مبل ها نشسته و یکی پوش و عزادار رو ی خوشبختانه جز حاج خانوم که مشکاما
  .دمی رو ندی اگهیچشم به راه اومدنمون بود، کس د

  
  ".سالم" ـ
  

  . سرد اما قابل اعتماد بودنگاهش
  
  ".سالم" ـ
  
  "؟ینی شیچرا نم" ـ
  
تو شروع .  نشستمی صندلنی به خودم دادم و رو اولی تعارف مژده تکان مختصربا

 ی گرفته بودادی داًیجد. یای برونی از بغلم بی کردی به وول خوردن و سعیکرد
  .ینی جا بشهی شد آروم و ساکت ی نمنی واسه همیچهار دست و پا راه بر

  
  ".بذار راحت باشه" ـ
  
 دور و یبا کنجکاو.  به راه رفتنی گذاشتم و شروع کردنی مژده تورو زمی هی توصبا

  .ی و بلند شدی رو گرفتزی می هی و پایبرت رو نگاه کرد
  

 برداشت بغلت کرد و محکم زی و خاوردی طاقت ند،یوردنت رو د که تلو تلو خمژده
 با ،ی موقت محروم شده بودی آزادنیو تو که از ا. دی رو بوسزونتی آویلپا

  .ی چشم دوختنی به زمیدیناام
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.  هات بود، دوختمی کارنیری لبخند نگامو ازت گرفتم و به حاج خانوم که محو شبا
 یدواری امی جانمیهم.  بزنهی روم لبخند محو نگام باعث شد برگرده و بهینیسنگ

  .داشت
  
 تنهامون گذاشته بود، برگشت و ی اقهی چنددقی تماس کارهی که به خاطر امکیس

  :گفت
  
  ".میخب خانوم خوشحال ما منتظر" ـ
  
 قرار داشت، واری دی درست پشت حاج خانوم و رونی که از معی قاب عکس بزرگبه
 شده ری راز غرور تحقنی سکوت کنم و با نگفتن ا گرفتممی که تصمیروز.  شدمرهیخ

 رو با خودش ینی نگفتن چه عذاب سنگنی کردم ای وقت فکر نمچی بدم، هامیمو الت
  .به همراه داره

  
 فکر کنم ی تر از اون بودم که به غروری خواستم لب باز کنم، زخمی امروز اگه ماما

.  بکنمنی مثل معی با مردی ازم نگرفت اجازه نداد دل از زندگزمویکه تا همه چ
  . نمونده بودیزی قاب گرفته چری تصوهی که ازش جز یمرد

  
 رو مجبور کنم اون ی وکالت نامه رو داده که باهاش بتونم علنیحاج آقا ا" ـ

چون همونطور که خودتون . رهی که ناجوونمردانه پشت سرم زده پس بگییحرفا
و . ادهی شه چقدر زی مدی عا که از سهام کارخونه هرماهی سودنی دونیبهتر م

 چرا حاج آقا خواسته نکهی کنه اما ای می رو راضی سود علنی دادن همشنهادیپ
 رو یزیمن چ. ستی گرفتن اون حرفا فقط نی من باشه نقل پی پایتی مسئولنیهمچ

 گفتنش تی مسئولدیوحاال شا.  دونم که حاج آقا نتونست و نخواست به شما بگهیم
 اولش بگم من قصد نیخب هم.  من گذاشتهیمه رو شونه ها وکالت نانیرو با ا

 خوام ی شم اما ازتون می هستی زندگری کنم و درگضاندارم اون وکالت نامه رو ام
 ی کارنیدی گناه دی بهی قضنیواگه منو توا. نی اون بچه حفظ کنی سهام رو برانیا

  ". پس گرفته شهی باجچی تموم اون حرفا بدون دادن هنیکن
  

  . پشت سرش دوختمری نفس گرفتم و نگامو به تصوهیر تکان دادن و من  ساونا
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  . اراده لب زدمیب

  
  "...نهی دختر معیهست" ـ
  
 که واسه یزی چتی شکست و در نهاکسالهی مقدمه، اون سکوت ی حرف بنی با او

نه قدرت انکارشو داشتن به خاطر .  بودی موند فقط بهت و ناباورنی معیخونواده 
 اشتباه به قدمت هی.  باورش آسون بودییحاج آقا گرفت و نه توانا که یمیتصم

  .ی کمالی حاجیدگ زنی روزهانی آخریشونزده سال که شده بود فاجعه 
  

  . دستاش گرفتنی سرشو مابی با درماندگمژده
  
  ". شمی موونهی من دارم دی خدایوا" ـ
  
 مورد نیقت در ا وچی شه من همی خواست اون وکالت نامه تنظیاگه حاج آقا نم" ـ
  ". گفتمی نمیزیچ
  

  . زد، به حرف اومدی خانوم که هنوزم بهت تو چشماش موج محاج
  
  ". اون حرفارو پشت سرت بزننی با گفتنش نذاری تونستیتو م" ـ
  
 ی رفتم جلو تک تکشون رو میم. به هرحال اون حرفا از قبل زده شده بود" ـ

 که زده شده بود پس ییحرفا شد؟ ی می بعد چه؟ی چقتی گفتم حقیگرفتم و م
 ی سوژه واسه پر و بال دادن به اون حرفا مهی جماعت فقط نی شد؟ نه به ایگرفته م

   ". گرفته شها اون حرفی شمارو داشتم تا جلوتی حمادیمن با. دادم
  

  : گفتی انداختم و حاج خانوم با شرمندگنیی پاسرمو
  
  ". کنم نگران نباشی مشی کارهی" ـ
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  .دی پرسیت با ناراحمژده
  
  "م؟یکارکنی چدی شه؟ ما بای می چی هستی هیحاال قض" ـ
  
  . جواب دادامکیس
  
چون دونستن فقط .  بدونهیزی کالن چی هی سرمانی از ای علمی بذاردیما نبا" ـ
 گن دادن یافسانه خانوم راست م. زهی بهم بری هستی شه زندگی باعث ملشیدل

 که اون دختر نی قبول کندی شمام بادرهرصورت.  بندهی رو میهمون سود دهان عل
 می تصمهی مادرش بخواد نکهیا خونواده باشه مگه نی وقت جزء اچی تونه هیبچه نم

  ".رهیدرست بگ
  
  : گفتمدی تردبا
  
 باشه انی تو جرگانهی که نی کنم اما همی خوام توکار شما دخالتیراستش من نم" ـ

  ".دونه سود هم بنی از ایزی چی اصال علستیالزم ن. هیکاف
  

  : گفتمژده
  
  ". مونهی روت مشهی که پشت سرت زده شده واسه همیی اون حرفاینجوریا" ـ
  
 که شما منو مقصر مرگ ینه تا موقع.  شهی درست نمیزی با باج دادن هم چیول" ـ

  ".نی بدوننیمع
  

 شدن و من نتونستم جلو حلقه زدن اشک رهی حرف بهم خنی شون متاثر از اهرسه
  .مریتوچشمم رو بگ

  
 یلیخ.  شدی درست نمیزی با برگشتن منم چی بود، حتدهی به به ته خط رسنیمع" ـ

 ببرم که در مورد مشکالتش باهاش مشورت کرده بودم ی دکترشی کردم اونو پیسع
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 اتفاق افتاد و من نتونستم نیبعدشم که ا.  بار نرفتری اما اون زانهی مژده در جرنویا
  . بابامیتحمل کنم و برگشتم خونه 

  
من . نی بارم شده درکم کنهی خوام واسه ی فقط منی خوام بهم حق بدی نمازتون
 یاون مواد لعنت.  وضع رو ادامه بدمنی تونستم اینم.  نداشتمی اگهی دیچاره 

منم نتونستم براش ... نبودنی واقعا خود معگهیمغزشو پوچ کرده بود، اون اواخر د
  ". کنمیکار

  
  .دی پر کشییم و ذهنم به اون روز کذا پشت دستام پنهون کردصورتمو

  
  
  
   رفتی مدیبا
  

  ورفت
  

  می گوی را میمرد
  

   هر نفسشکه
  

  . کردی تنگ ترم منفس
  
 نی اگهیراستش د.  خبرهی بنی از معهیحاج آقا تماس گرفته و گفته بود چندروز( 

.  و خونواده اش کالفه بودمنی وقت معی وقت و بی از تماس هایی جوراهیاواخر 
 گهی تو خونه با بابا داشتم، دی جنگ اعصاب درست و حسابهیه با برگشتنم  کیمن
  . جاش باشمی بات حاج آقا و انتظاری بخوام جوابگودمی کشینم
  

  . داشتم که نوشته بودامکی پهی نی شب قبل از معنیهم
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 همه نی ادی باخته، اونوقت بازشوی همه چنهی بی رسه که می میی به جای گاهآدم«
  ». افسانهی دم منو نخوایمن بهت حق م... اره و بره رو بذزیچ
  
 ی نمگهید.  از نوی داد و هربار روز از نو ورزی بهم مادی ها زامی دست پنی ااز

 که دوست داشتن و عشق رو با تظاهر بهم قالب یمن به کس. خواستم باورشون کنم
  . نداشتمیکرده بود، اعتماد

  
 اون جارو یدایکل. م باهاش همراه شم حاج آقا اصرار کرد مجبور شدی وقتاما

.  نشدم و ازش خواستم خودش برهادهی در خونه که نگهداشت پیجلو. هنوزم داشتم
  . در من نبود که باهاش روبرو شمی توانگهیراستش د

  
 چند وقت نی فکر که البد مثل انیبا ا.  به درچشم دوختمی آقا که رفت با نگرانحاج

 گوشه تو خونه دراز به دراز شده، خودمو هی این دنی خبر از ای نئشه و بریاخ
  .  بودمدهی ترسی دادم اما دروغ چرا بدجوری میدلدار

  
 باز بود، رفتم اطی و چون در حارمی کرد، نتونستم طاقت بری هم که حاج آقا دیوقت

 شدم مونی از اومدن پشاری اختی بود که بنی برام سنگی اونجا به حدیفضا. تو خونه
 هم باز بود یدرورود.  از پله ها باال رفتمدیومن با ترد.  نشدالمی خیب یاما کنجکاو

 شد، به محض ورود به صورتم ی می کولر ناشودن که از روشن بی مطبوعیو خنکا
 هی حاج آقا که کنار در اتاقمون زانو زده و مثل دنیچشم چرخوندم و با د. خورد

  . بود، ماتم بردرهی مقابلش خیمرده به نقطه 
  
  "! شده؟یزیحاج آقا چ" ـ
  

 ی که برای کردم نگامو از اتاقی جلو رفتم و سعدیبا ترد. دی شنی صدامو نمانگار
.  اراده مو سست کنهی پایزیدوست نداشتم چ. حضور تو آماده کرده بود، بدزدم

  . برآورده کرده بودنباری خواسته رو انی انگار انی برگردم و معخواستمی نمگهیمن د
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 پام ری زنی زمستادم،ی در اتاق ای جلوی آقا و رو دنبال کردم و وقت نگاه حاجریمس
 که کامالً از دهانش خارج ی زده و زبانرونی از حدقه بی با چشمایکی... شدیخال

  .) بودزونیشده بود، جلو چشمام از سقف آو
  
  ".رهی اون حرفا رو پس بگمی خوای و ازش ممی زنی حرف میما با عل" ـ
  
 متفکرانه سر امکیس. دی کشرونی شوم اون روز بیمنو از خاطره  مژده گفت و نویا

  .تکان داد
  
 بخواد ستی ندی موضوع شک کرده و بعنیمحسن به ا. ستی نیمسئله اآلن فقط عل" ـ

 ی برسه، ساکت نمی به هستیاما اگه بدونه قراره چ. ارهی رو در بهی قضیته تو
  ".نهیش
  

 لب ی بد محسن پسرش بود اما وقتایب به هرحال خو.  به حاج خانوم زل زدممردد
  .باز کرد، خشکم زد

  
  ". ندونهیزی بهتره محسن چزه،ی اون بچه بهم بری خوام زندگیمنم نم" ـ
  
 سهامو نی کنه حاج آقا ای اون فکر مم؟ی بگی بهش چدیدرمورد سهام کارخونه با" ـ

  ".واسه افسانه خانوم در نظر گرفته
  

  : گفتامکی خانوم درجواب سحاج
  
  ".ادی به نظر بینطوری همدیپس با" ـ
  
  ". اون وکالت نامه رو امضا کنمخوامیاما من نم" ـ
  
 ده وکالت رو ی هست که به شما اجازه می شده، بندمی تنظیتو اون وکالت نامه " ـ

  ".نی واگذار کنی اگهیبه شخص د
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  : به حاج خانوم گفتمرو
  
 نی حق اون بچه از بنیذاریم دونم نیچون م.  دمی وکالت رو به شما منیمن ا" ـ

 درمورد سهام یی ادعاچی هم گفتم، من هیجی الهی به آقاکایبره اما درمورد چ
 وقت اعتماد چیحاج آقا بهم ه.  دخترم باشهمی خوام محسن قیشرکت ندارم اما نم

 یمی تصمنی همچدیچرا با.  شناختی پسرش رو که خوب می درست ولنینداشت ا
 به دنی رسی بکشم اما محسن براشی حرفا رو پنیواست ا خی راستش دلم نمره؟یبگ

  ". کنهی مدمی موضوع تهدنیخواسته هاش مدام با ا
  
  ". بهم گفتزی بود و همه چنجای اشیمادربزرگت دو روز پ" ـ
  
 همه نکهی رغم ای علی کردم مازی فکر نمچیه.  به حاج خانوم زل زدمی ناباوربا
 شی به حقم خودشو به آب و آتدنیواسه رس ینجوری خودم گذاشته بود، ای پازویچ

  .بزنه
  

  . شدنی حاج خانوم غمگنگاه
  
 خودشو به ما نشون داد و ی پسر اون رونی شد انی حاج عباس خونه نشیاز وقت" ـ

 تون ی ها زندگدی تهدنی با اذارمی ماست، نمزی عزکایچ.  باعث ترسمون شدهنمیهم
 یلی خوام خیازت م. ادگاه گذاشته دیای قضاانی منو در جرامکیس. زهیرو بهم بر

 دونم ی باهات صاف شده نه اما ما حرفنی گم دلم بعد اینم. ی باشرشیگی پیجد
  ". تونه از حق اون بچه دفاع کنهی بهتر از خودت نمیکس

  
  . رو برداشت و به طرفم گرفتی کنار دستش پوشه ای عسلزی شد از رو مخم

  
 ی فساد مالی پرونده نیا. یوال ببر سری محسن رو زتی صالحی تونیباهاش م" ـ

 تالش یلی کرده بود و حاج آقا خسی که محسن چند سال قبل تاسهیکیشرکت کوچ
   ". نکشه اما محسن محکوم شد و در اونجارو بستنکی باریکرد کار به جاها

  
  . زمزمه کردمدی تردبا
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  "! به من برسه؟کای چتیومی حق قنی خوایشما م" ـ
  
 از محسن اعتماد شتری به تو بطی شرانی اما تو استمی نینده امن آدم چندان بخش" ـ

  ".دارم
  
  "...ایچرا خودتون " ـ
  

  . قطع کردحرفمو
  
 که از هیادگاری نی ترزی عزنیا. ی کنتشی خوب تربیلی خوام خیفقط ازت م" ـ

  ".پسرم برام مونده
  
م با خودم  نرمش و راه اومدن حاج خانونی اجی چند روز بعد اون مالقات هنوزم گتا

 ی فداکارنی اقی اون زن اونقدر با ارزش بوده که الی سکوتم برایاز نظر ماز. بودم
  . داده بودحی دونست به محسن ترجی منی رو که مقصر مرگ معیاون من. باشم

  
. شمی پادی سر به زن عمو بزنه و قرار شد آرمان در نبودش بهی رفت ی هفته مازآخر

 آرمان ی بود، به زور نگهداشتم و وقتومدهی کنار نهیقض نیافسون رو هم که هنوز با ا
 خوشحال شدم و ی حسابارهی هم با خودش بداروی تونه آی مدیتماس گرفت و پرس

  . استقبال کردممی تصمنیاز ا
  
 هی که افسون تورو ببره حموم، ی و تو فاصله ادمی خونه کشی به سر و روی دستهی

 نکهیبا ا.  سرخ کردمیبار گذاشتم و ماهسر به اشپزخونه زدم و خورشت مرغ ترش 
 کینزد.  بودنمونی خواست فربد هم بیاز جمع شدنمون دور هم شاد بودم اما دلم م

  . دادی آزارم می خبری بنی خبر بودم و ای شد ازش بی می ماههی
  

 آرمان لبخند رو لبم جا ی شماره دنی رفتم تو اتاقم و با دم،ی زنگ گوشیباصدا
  . از ده بار تماس گرفته بودشی تا حاال باز صبح. خوش کرد
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  "ه؟ی چگهید" ـ
  
  ". هستنمی خواستم خبر بدم افشیم" ـ
  

 لبام لدای تصور غنج رفت اما با حس حضور نی پنج نفرمون با هم، ته دلم با اهر
  . شدزونیآو
  
  "ان؟ی یواسه شام م" ـ
  

  .شد آرمان ی باعث خنده نمی و خونواده شو جمع بسته بودم و همنیافش
  
 یم. ادی ی نملداینترس .  تو و افسونمی عروس دوستی من کشته مرده یعنی"ـ

فقط خواستم بدونم .  رهی و مادی ی می زودنمیافش.  سر به خونوادش بزنههیخواد 
  "ست؟ی خانوم شب تنها ننینسر

  
  . نبرده بود، خوشحال شدمادی مامان رو هم از طی شرانی تو انکهی ااز
  
  ". و زن عمویماز شیقراره بره پ" ـ
  
واهللا هر دفعه که .  کنهی محال بود سنگرشو خالیآخه ماز. هییفکر کنم خبرا" ـ

  ". بارم کردکهی تهی دی خانوم تا منو دبایاومدم اونجا، ز
  

  . بودکاری شد بی می مدتآرمان
  
 کدوممون رو بخوره و دل ی غصه دی دونه بای نمیطفل. باور کن حق داره" ـ

  ".اشه بیکینگران کدوم 
  
  ".ی ها آبجیی دردونه اش شمازی عزمی خودمونیول" ـ
  
  ".می دور هم باششتری بنجای اای و بری رو بگدای پاشو دست آی زبوننیریبسه ش" ـ
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مدتها بودکه .  شدمرهی اتاق خی قدی نهی خودم تو آری رو قطع کردم و به تصوتماس

 افسون ی وقتنی هم کنم، واسهیریی تغهی خواست یدلم م. بودمدهیبه خودم نرس
 و دمی لباس پوشعیبعدشم سر.  دادم و خوابوندمتریتورو از حموم آورد، بهت ش

  .شگاهی رو به افسون سپردم و رفتم آرازیهمه چ
  
  

 که رهی تی شکالتی رنگ فندقهی.  مختصر کوتاه کردم و رنگ گذاشتمیلی خموهامو
 هی از فروشگاهها یکی اومدم سر راهم تو رونیاز اونجا که ب.  اومدی میلیبهم خ
 هیواسه افسون هم . دمی خودم خری نظرمو جلب کرد و اونو برازهیی پایتونیبلوز ز

  . برداشتمیسارافون خاکستر
  
 چشماش دنمی به اومدن بچه ها نمونده بود، افسون با دیزی چدمی خونه که رسبه

  .برق زد
  
  ".ی چقدر عوض شدی آبجیوا" ـ
  

  .دمی به موهام کشیت مو از سرم برداشتم و دسیروسر
  
  "اد؟ی یخوبه؟ بهم م" ـ
  
  ".ابروهاتم خوشگل برداشتن... یلیخ" ـ
  
  ".ادی ی بهت مینجوریگفت ا.  بودشگرمی آراشنهادیپ" ـ
  

  . تو اتاقم و حوله مو برداشتمرفتم
  
 ها رو تو ظرف وهیفقط افسون جان زحمت بکش م. رمی دوش بگهی رم یمن م" ـ

  ".نیبچ
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  . و به طرفش گرفتمدمی کشرونی شو بهی هددم،ی تو ساک خراز
  
 گذشته ها شو باشه؟ بذار به الی خی امشب رو بهیقربونت برم .  قابل ندارهنمیا" ـ

  ".همه مون خوش بگذره
  

  .ستی قول براش آسون ننی دونستم دادن ایم.  نگفتیزی انداخت و چنیی پاسرشو
  

 از جام بلند شدم یفور. ن که زنگ درو زددمی کشی تو اتاق موهامو سشوار مداشتم
  . رفتمرونیو از اتاق ب

  
  . جعبه شکالت جلو اومدهی باز کردم و آرمان بادرو

  
  ".یسالم آباج" ـ
  
  "...پس. نی فرما شدفیسالم چه عجب بالخره تشر" ـ
  

  .نمی خم شدم پشت سرشو ببیکم
  
  "؟ی گردی میزیدنبال چ" ـ
  
  "!؟یاوردی رو ندایآ" ـ
  

  . زدشیشونی به پی آرومی ضربه
  
  ". شد؟ جاگذاشتمشی چیدی دی وایا" ـ
  

  . چپ نگاش کردم و اون به خنده افتادچپ
  
  ".نجاستینترس هم" ـ
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 که پشت برادرش پناه گرفته و نامطمئن و ی رفت و من به دختر الغر اندامعقب
  . شدمرهی کرد خیمعذب نگام م

  
  ".یسالم خوش اومد" ـ
  

 کرده بود که از ری گیستیاهام تو رودربا قدم شدم و اون انگار بشی بودم که پمن
  . انداختریخجالت سرخ شد و سر به ز

  
  ".می مزاحمتون شددیببخش" ـ
  
 رفتار کرد و من بهش بهی مهمون غرهی هی درست شبده،ی و اتوکشی رسمیی جوراهی

 احساس کمونی برخورد نزدنی سال تو اولی و خورده استی کاره بعد بهی. حق دادم
 آرمان بارها درموردش گفته بود که ی بشه؟ اونم وقتیکه چ کرد ی متیمیصم

  .هی انس و خجالتریچقدر د
  

 جمع خواهر و برادرانه نی ازبانی زن خونه و میعنی دی قالب جدنی من که تو ااما
دستشو که به رسم . قرار گرفته بودم، اونقدر ذوق داشتم که نتونم خودمو کنترل کنم

  . دمیو بغلم کشادب جلو آورد، گرفتم و اونو ت
  
 داشت که تو یتیپس چه اهم.  زدی بود اما عطر تنش با افسون مو نمزهی مزهیر

 اومد ی به چشمم مدی بود؟ چرا باالی و مادر اون شمنیشناسنامه اسم مادر من نسر
 نی و امی و واسه اون پدر بود؟ مهم من و اون بودهی ساهی واسه من فقط دی جمشنکهیا

  .می زور قالب شده، گمش کرده بودبه ی گذشته هی نیاب که میحس خواهرانه ا
  

 رو که ی تالش کرد اون بغضیلی خدایآ.  و جفتشون وارد شدنددمی عقب کشخودمو
 مطلوب خونه با توجه به یگرما.  چشماشو لرزوند مهار کنهی نیلباشو بهم فشرد و ن

ند رو لباش  داد، لبخی عصر سرد تو آبان ماه خبر مهی از رونی که اون بییسرما
  . نشوند و اون بغض رو پس زد

  
  . کردمزونی رنگشو از تن درآورد و من ازش گرفتم و آوی نخودی زهیی پاکاپشن
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  ".نینی بشنیایب" ـ
  
 شده به من زی ریی به دور و برش انداخت و آرمان با چشمای نگاهی با کنجکاودایآ

  .زل زد
  
  "!ه؟یخبر" ـ
  
  . دادم جوابالی خی بمی نشستی منکهی انیح
  
  " باشه؟ی خبردیبا" ـ
  
  ".یخوشگل شد" ـ
  

  . باال انداختمییابرو
  
  ".اونو که بودم" ـ
  
  "؟ی نداری اگهیجز ما مهمون د" ـ
  

  . زدی من و آرمان لبخند می به دوکهی بود که داشت به دای به آنگام
  
 نی خواست فرناز و امی دلم میلی نه راستش خ؟ی پرسی مشکوک منقدریچرا ا" ـ

  ".گهی شب دهی بهتره بمونه واسه دمی دعوت کنم اما درو هم
  
  "که من نباشم؟" ـ
  
  "؟ی و تو نباشادی بی شه کسیمگه م. یینجای و چهارساعته استیتو که ب" ـ
  
  "گذره؟ی من بهتون خوش می بشییخدا. گل سرسبدتون منم" ـ
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 چیه.  اتاق نگاه جفتشون رو به اون سمت کشوندی تو از در بسته ی خنده یصدا

  . برگشت تو اتاقیمتوجه نشدم افسون ک
  
  ".نهیهنوزم که باهام سرسنگ" ـ
  

  . لبخند زدممعذب
  
  ". کشهی طول مادی کنار بهی قضنی سر سخته، تا با اکمی نداشته باش شیکار" ـ
  

  . کرد و چپ چپ به دربسته زل زدیپوف
  
 نیچ وقت برم سراغش همی گه بی مطونهیش. ادی ی داره سوسه مگهی دیلیخ" ـ

  ". که نفهمه از کجا خوردهرمیخفتش کنم ودوتا ماچ آبدار ازش بگ
  
  . ومن صداش زدممیدی آروم خنددای آبا
  
  "؟یای ی نم؟یافسون خانوم کجا رفت" ـ
  
نگام به تو بود و . نی اومدرونی که در اتاق باز شد و بدی طول کشی اهی چند ثانهی

تو از وسط فرق باز کرده و باال با افسون موها.  قد و باالت رفتمی قربون صدقه یکل
 و چهارتا دندون فک باال و یدی خندی میداشت.  بسته بودیونی پاپی مورهیدوتا گ

  . زدنی بهم چشمک منتییپا
  
  ".ما ما" ـ
  

 دای برداشتن آزی متوجه خنکهی و افسون بدون ای به طرفم دراز کرده بوددستاتو
 که کی بوس کوچهیبا . عطلش نکردم گرفتنت بشه تورو گذاشت تو بغلم و من میبرا

  . گرفتمدایرو گونه ات کاشتم تورو به طرف آ
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 باز کرد و تورو گرفت تو دستاش و من با دشوی دوباره صورت دمغ شده و نااملبخند
  : گفتمیلحن کودکانه ا

  
  ". هم در آوردمگهی چقدر بزرگ شدم؟ دوتا دندون دینی بی مدایخاله آ" ـ
  
 و نازکش فی ضعی و با صدادیق زد و تند تند صورتتو بوس لفظ خاله چشماش بربا

  .جواب داد
  
  ".خاله قربونت بره" ـ
  

 شد و تا به خودش دهی که دستش کشنهی بششمی اومد از کنار آرمان بگذره و پافسون
  . آرمانی افتاد روپاادیب

  
 نی با ای کنیآخه جغله فکر م.  کنهی می طنی واسه من سنگی چنمی ببایب" -

 نی آدم از محبت همچستی نفی حاد؟ی ی نگرفتن ها خان داداشت کوتاه ملیتحو
  " محروم بمونه؟یبرادر

  
  . سرد جواب دادیلی گفت اما افسون خی به شوخنویا

  
  ". خان داداشدهی رسادیبه ما از شما ز" ـ
  
 آرمان شل شد و یدستا.  بود که هرسه مون رو شوکه کردنی اونقدر طعنه اش سنگو

  . انداختنیی فاصله نشست و سرشو پایبا کم. دی خودشو کنار کشافسون با حرص
  

  . آرمان جاخوش کرد و ناخواسته قلبمو فشردی رو لبای دردآورلبخند
  
  ". قسم که ناخواسته بودهزی وقت عزنی اما به امی آزار رسوندیلیآره ما بهتون خ" ـ
  

  .ادیود کوتاه ب اومد و افسون انگار قرار نبی خونه مکی اذان از مسجد نزدیصدا
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 ی کردنش ازشرکت اونم وقترونی زدن اون حرفا به افسانه و بیعنیچه جالب، " ـ
  " داره ناخواسته بوده؟ازی چقدر به حقوقش نی دونستیم
  

 حرفا نی که ابروهامو بهم گره زد اونو از گفتن ای آرمان و اخمی آزرده نگاه
  . شده بودری دگهی کرد اما دمونیپش
  
  "؟یای یدم کوتاه مبگم غلط کر" ـ
  
  "...نکهی نه امی که خوش باشمی دور هم جمع شدگهیبسه د" ـ
  

  . قطع کردحرفمو
  
 خواد ی هرچقدر دلش مکهی کوچی آبجدهی کشنجاینه بذار حاال که حرف به ا" ـ

 بار هی خوام ی دم اما فقط میمن بهش حق م.  کنهی رو سرم خالشیدق و دل
مو شناختم، شما و مادرتون خار چشم مامان و  خودیاز وقت.  منیخودشو بذاره جا

 اون خار میختی رو بهم رتونیگ که زندمیی مانی ادمی که فهمی اما از روزنیبابا بود
   ".ادی ی رقمه در نمچینشسته رو قلبم و ه

  
  "!آرمان؟" ـ
  

  . هم نتونست آرومش کنهدای آاعتراض
  
 که ی و درست زمانینی اول پدرت ببی خونواده ی عمر خودت رو باعث بدبختهی" ـ

 ی چه حس و حالی از اونا روبرو شیکی با تهی تو دو سه قدمی خوشبختیحس کن
 ی خراب شه، نمتمی خواستم موقعی ده؟ آره من خودخواه بودم که نمیبهت دست م

 خودم شیپ.  هام پنبه شهته رشی کنه که همه ی کارای بزنه یخواستم افسانه حرف
 زد پس کله ام که هنوزم نیاما خدا همچ. زهی بهم بروزیگفتم البد اومده که همه چ

 گم که ناخواسته یمن بد کردم و تقاصشم دادم اما بازم م.  ناغافلمی ضربه نی اجیگ
 کردم و یی دونم چه خبط و خطایخودم م.  بودهی و جوونیبوده، از رو نادون
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.  نوکرشم رو جبران کرد اما خودم دربستیزی شه چی نمنکهیبا ا. مونمیحاالم پش
  " شه؟ی کرد نمی شه تالفی که مینجوریا

  
 ناخنش رو با ی گوشه ی شده شی پوست ری تو چشمام جوونه زد و افسون عصباشک

  .دندون کند
  
 وقت چی سر در آوردم اما هی لعنتی زندگنی وسط ای دونم واسه چیمن نم" ـ

 شیال خبی ها و جی ندارشهیهم.  بخشم، چون برام جهنمش کردهی رو نمدیجمش
 و شی و نراهیفحش و بد و ب.  مال شمااشی و آنتالشی و کیمال ما بود و سفر دوب

 واسه شی خرکی هادنیش و نازکییلوی کی اش مال ما بود، قربون صدقه هاهیکنا
 اونوقت خبر پدرنمونه دمی ترسی ازش مشی دوسال پنیدست بزن داشت، تا هم. شما

.  بود که به خونش رفت و آمد داشتن و دورتی درپلیبودنش نقل زبون چارتا فام
 واسه یبی واسه افسانه و پول توجهیزی و جهنی واسه افشهی واسه خونه و سرمایخرج

 داشت، آقا پسرش فصل ییبای زی بار جراحهی ی سالانومش خالیمن نداشت اما شم
 قبول نشدنش ی بابت دولتنکهی واسه اشی کرد، ته تغاری عوض منیبه فصل ماش

  ". خوندی دانشگاه آزاد میپزشکافسرده نشه 
  
  . از اشکش به آرمان چشم دوختسی صورت خبا
  
 شده حناق و دست از زای چیبعض. ری به دل نگی داداشمیماها پر از عقده ا" ـ

  ".می کنی دق ممی اگه نگیعنی.  دارهیسرمون بر نم
  
 ادیآ. ی کردهی و شروع به گریدی و هق هق جمع، لب برچنی جو سنگری تحت تاثتو

  : تورو به من داد و رو به افسون گفتونی گریباچشما
  
 خوره، اخه اونم مث شما فکر یمامانم هر روز خدا مشت مشت قرص اعصاب م" ـ
 دو در مغازه شیی فروش که همه دارای ماههی کنه پر از عقده بوده که زن دوم یم

شته تا  و مشتشو سفت نگهدادهی کشی سختیلی خنکهیوسط بازار رشت بود، شده و ا
 پر از ناز و می من زندگی دارحقآره تو .  پول خرج کنهگیبتونه امروزِ روز مث ر

 ی همه ی وقتنمی شده، واسه همای برام مهزینوازش بابا بوده، تا لب تر کردم همه چ
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 باهم شهیهم... بابا فرستادم دانشگاه آزادارمی و نتونستم رتبه بیآرزوم شد پزشک
 باهاش قهر باشه دمی صداشو سرمامان بلند کنه، هرگز ندی نشده بابا حتچی هم،یخوب

  .  کنهی کم محلای
  

 ظاهر نای ای به راه بوده اما همه مونی خورد و خوراکمون و خوشگذرونمسافرتمون،
 سردرد هی مامان تا نیهم.  افسون جانمی خوشبختگرونیما توچشم د.  ستهیقض

.  دهی اون داره تاوان پس م گرفته وبانشوی گرنی آه نسرگهی مرهی گی میمعمول
 که داشته زن ی و مشکالتی عاطفی به خاطر کمبود های سالگستی تو بنکهیتاوان ا

 نکهی ده؟ ای کجاش آدمو عذاب می دونی مست،ی چندان مهم ننایا. دوم بابا شده
من از .  وجود ندارهی زندگنی تو ای قشنگزی چچی هینی تو نخ تک تکمون و ببیبر

 شده امی شما ساخته شده، دنی زندگی خرابه های ما رویبخت خوشدمی فهمیوقت
تو .  کجای گی که تو می زنم کجا و اونی که من ازش حرف میم جهننیجهنم اما ا

 ی اما من با عذاب وجدان خودم دارم می سوزی می اشتباه بابا دارشی آتیتو
  . بدترهیلی عذابش خشتره،ی بیلی دردش خنیا.سوزم

  
 کنم و ی زود به زود هوس میلی چرا؟ چون خی دونیتنفرم م می بستنجی از هومن

بابا عادتشه با درست کردنش خوشحالم کنه و من قاشق قاشق با بغض بخورمش چون 
 جی هویلی خواهر کوچولو دارم درست اونور شهر که خهی دمی شنیاز زبون ماز

  . دوست دارهیبستن
  

 خرم، آخه مامان یند م چرا؟ چون تند تی دونی مادی ی از لباس نو بدم ممن
 دمی اما دوتا خواهر دارم که شنمی و به روز لباس بپوشکی ششهیدوست داره هم

  . مجبور بوده لباسشو از بزرگه به ارث ببرهشهی همکهیکوچ
  

 دارم رشته می استعدادی بی خوره چون با همه ی از دانشگاه رفتنم حالم بهم ممن
 نی تری رتبه تو عالنیل شدن با بهتر خونم که شانس قبوی رو مینی دلخواه افشی

 ی چرخونه و همه ی رو می سنتی سفره خونه هیدانشگاهها رو داشت اما حاال داره 
  . آخر هفته دارهن آخر هفته تا اونی که اهی به درآمددشیام
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 که تو ی جواب منفهی داداش دارم که آخر شانسه و با هی.  چقدر خوشبختمنیبب
 سانسیحاال محروم شده هم از عشق، هم از کار؛ اونم با ل کرد ی نمینی بشیخوابم پ

 نی مامان دارم که تا دلت بخواد پول خرج اهی.  درخشانی و سه سال سابقه تیریمد
 و هزار تا کوفت و ینی لب و عمل بوتز پوست و پریدگیدکتر و اون دکتر واسه کش

 یرادی اهی دنبال  خدای شهی اماهمهی بهشتی کرده و از چشم بابام حورگهیزهرمار د
 بابا دارم که آره هی. ستی نی که هست راضی وقت به اونچی گرده و هیتو خودش م

 دوستش دارم اما باورش ندارم آخه با شکستن دل یلیبه قول تو نمونه ست ومن خ
  . ارهی کرده دلمو بدست بیشما سع

  
 ی و نتونادی ازمون بدت بدمی با،ی مون رو نداشته باشی ما و زندگدنی چشم ددمیبا

 دارم باهاش زجر ری رو از ما پس بگی خوشبختنی اای اما تورو خدا بیمارو ببخش
  ". شمیکش م

  
 مشت شده شو به ی و جفت دستادی مانتوشو باال کشنی افسون زانو زد و آستی پاجلو

 موند و نفسم رهی رو مچ هاش خهی بخی و جاکینگام به دوتا خط بار. سمتش گرفت
  .  حبس شدنهیتو س

  
 ازش دای که آینه من تحملشو نداشتم خوشبخت.  و چشمامو بستماوردمی نطاقت

  . دستاشو گرفت و بلندش کردیآرمان اخم کرد و باناراحت. نمی زد رو ببیحرف م
  
 چه نیبب.  هامی به بار دور هم جمع شمی سرمون خواستریخ. گهی بابا بسه دیا" ـ

  ". هم گرفتنیآبغوره ا
  
 ی نشست و دست دور شونه هانشونیناپه و خودش هم ب رو نشوند رو کادایآ

  .دیجفتشون انداخت و اونارو به طرف خودش کش
  
 ی جامیذاری نمگهید.  مهم از امروز به بعدهم،ی اون سه نفر مهم خودمونالی خیب" ـ
  "باشه افسون خانوم؟...  بمونه باشه؟ی گله اچیه
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آرمان خم شد .  سرتکان دادیت و به سخنیی خواهر کوچولوم تند تند اومد پایاشکا
  .دیو موهاشو بوس

  
  ". دختر خوبنیآفر" ـ
  

  . کردم اشکامو پس بزنمیسع
  
  "ومد؟ی چرا ننیافش" ـ
  

  : سر بلند کرد و با خنده گفتآرمان
  
  ".ادی یبذار عروس محبوبتون رو بفرسته خونه باباش م" ـ
  

  . کردزی و اون چشماشو رمیدی مون خندهرسه
  
 قالب چارهی جا به اون بهیاومد سه تا خواهر شوهر مث شما رو خدا چطور دلش " ـ

 ادا و نیشما با ا.  که من جرات زن گرفتن ندارمنهیاصال واسه هم. کنه، من موندم
  ".نی کنیاطوار آدمو نقره داغ م

  
  : گفتی به سختدایآ
  
  ". که هستنهیهم" ـ
  
  . د و اون برام شکلک در آوردنی خندزی افسون تو بغل آرمان ربا
  

 ها برسه ی گله گذارنی زدم حرفامون به ایحدس م.  بودی هم عالینجوری همخب
 صلح برقرار نمونی بزی محبت آمی زود و با چهارتا کلمه نقدری کردم ای نمالیاما خ

 ،ی که ذهنمی فقط ما بودنی وجود نداشت و ای جنگچی از همون اول هدیشه و شا
  .میدی کشی خودمون حصار منیب
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نگام به .  شب شدم،ی و بخندمی هامون حرف بزنی کنم و از بچگییرایذ پی کمتا
  . دادی بود که نه رو نشون میواریساعت د

  
  " نکرد؟ری دنیافش" ـ
  

  : انداخت و گفتشی گوشی به صفحه ی سوالم آرمان نگاهنیباا
  
  ". زنگ بهش بزنمهی دونم بذار ینم" ـ
  
  . رفتمفونیبلند شدم و به سمت آازجام .  زنگ درو زدنره،ی اومد شماره شو بگتا
  
  ".فکر کنم خودش باشه" ـ
  

 می من و آرمان نذاشتنباری بود اما انی جو سنگقهی که اومد،دوباره تا چند دقنیافش
 نی تو بغل افشدای کردم، آی شام رو پهن می سفره ی طول بکشه و قتنی از اشتریب

 یو دختر کوچولوو ت.  کردی کل کل میبود و افسون داشت با آرمان به شوخ
 ی نگاهیمی جمع صمنی به ای و هر از گاهی زدی من تو رو روئکت چرت منینازن

  .ی انداختیم
  

 و صداشون دمی خودم چی قهی سفره رو با سلی داشت وقتی چه لذتی دونی نمآخ
 خواهر نی رو دوست داشتم، ایمی جمع شلوغ و صمنیا. می شام بخورانیکردم تا ب

 ی سالهای که به آسونمی خواستم و ما چقدر ساده بودی رو منی دلنشیوبرادر
 من نبود و ی شکست بزرگ تو زندگنی اگه ادی و شامی ازش محروم بودیادیز

 چی کردن، هی با هم بودن رو حس نمازی ننی اهی آورد و بقیآرمان اونطور بد نم
  . وجود نداشتییبای زنی به اییوقت ما

  
  ".افسانه دستپختت محشره" ـ
  
  : خورد گفتمی داشت غذا میل به آرمان که دولپ ته داز
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  ". جاندای بکش آن،یتورو خدا تعارف نکن...نوش جونت" ـ
  
 بود و دهی برنج رو به طرفش گرفتم و نگام به تو افتاد که که خواب از سرت پرسید
 صحنه نی ادنیدلم از د. ی بودرهی خنی به افشقی نشسته و عمدای افسون و آنیب

 شدن رهی خنی الی دونستم دلیم. رمی کردم نگامو ازت بگی، سع شد شی ریبدجور
 و من تو اون ی خواستی ، بابا فربدت رو می محبوبت بودیتو دنبال گمشده . هیچ

 تونست ی رو سفره که می خالی به جادنشی ماه ندکی نیلحظه دلتنگ تر از تموم ا
  .رو کم داشت مرد نیبا حضورش پر شه زل زده بودم و زنانه هام فقط وجود ا

  
  "!؟ی کشیافسانه خودت نم" ـ
  
  . کردم بغضمو فرو بدم و لبخند بزنمی سعنی سوال افشبا
  
  ". اآلننیچرا هم" ـ
  

 زم،ی خودم بری برنج براری کفگهی به سفره انداختم و تا خواستم ی نگاهدستپاچه
 ها بود، هی از همسایکیبه نظر .  شدن نگاه همه به در شدرهی زنگ باعث خیصدا

  . نبودی زنگ مال در ورودیچون صدا
  
  "!اد؟ی هم قرار بود بی اگهیکس د" ـ
  
  . داشت جواب دادری که سربه زنی و افشدی آرمان پرسنویا

  
  ". کنهی مکاری داره چرونی ساعته اون بکی دونم یمن نم.  دادتیبالخره رضا" ـ
  
  . جام بلند شدم و افسون ازش سوال کرداز
  
  "!؟ی رو آوردیبا خودت کس" ـ
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 به ی نگاهی رفتم سمت در و از چشمدیبا ترد.  نگفتیزی بازم نگام نکرد و چنیافش
  .به طرف بچه ها برگشتم.  پشتش به در بودیکی.  راهرو انداختمکی تاریفضا

  
  ".نمشی تونم ببی نمهیی آقاهیفکر کنم " ـ
  

  . شدزی خمی تو جاش نآرمان
  
  ". کنمی من درو وا منیبش" ـ
  

  . گرفت مچ دستشونیافش
  
  ."ستی نبهی خواد، افسانه درو واکن غرینم" ـ
  

 نی شد که همرهی خی درو باز کردم و نگام به مردنی به حرف افشنانی با اطمومن
  . اومدی جمعمون به چشم مونی می بدجورشی خالی جاشی پقهیچند دق

  
  ".سالم" ـ
  

  .دی چرخی به سختزبونم
  
  ".سالم" ـ
  

  .ه رفت نشونزونموی گری صاف چشمانگاهش
  
  " تو؟امی تونم بیم" ـ
  
 تونستم بگم نه؟ سرتکان دادم یمگه م.  چنگ زدمی صوتی بغض نا شناخته به تارهاهی

  .امی برونی کردم از اون حال و هوا بیو سع
  
  ".می خوردی شام ممی داشتیبه موقع اومد" ـ
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 ی اکو مبی که نا خودآگاه بوجود اومده بود عجی تو سکوتنی و ادی لرزی مصدام

آرمان به .  به استقبال اومدنتشی هم به تبعهی از جاش بلند شد و بقنیافش. شد
  : گفتیشوخ

  
 دوستت داره، هنوز شروع یلی کر فکر کنم مادرزنت خطونی که گوش شایب" ـ

  ".مینکرد
  
  . آروم جواب داددایآ
  
  ".ی جا لقمه کنهی آره؟ کم مونده بود سفره رو یکه شروع نکرد" ـ
  

  : رو به فربدگفتنی افش ودی خندافسون
  
 کاری چرونی ساعته اون بکی ؟ی آوردی مفی که تشرمی دادی می لفظری زدیبا" ـ
  "؟ی کنیم
  

  .دی پرسافسون
  
  "!مگه آقا فربد با تو اومد؟" ـ
  

  : دست دور شونه ام انداخت و گفتنیافش
  
منتها . می خونه آبجامی ی می من دست خالی کنی فکر می کردالی خیپس چ" ـ
  ". شدی روش نمی جنابعالیپسرعمو نیا

  
  .دی خندآرمان

  
 تو دلشون از گهی دزی چهی ای کاش بعضیا.  بودی خالی تو که جات بدجورایب" ـ

  ". خواستنیخدا م
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 حرف نیبا ا.  رو هم به خنده انداختهی شده به من زل زد و بقزی ری با چشماو

  . انداختم و سرخ شدمنییسرمو پا
  

 و رهی تی آبنی نگام به قد و باالش تو اون شلوار جی چشمری اومد تو و من زفربد
 کرد و عطر خنک و ی مشی خواستند،ی افتاد که با اون بلوز سفیکت اسپرت خاکستر

  . رو برداشته بودمنی نشکی کوچی فضایخوشبوش همه 
  
 سفره خم شد و تو رو که یجلو.  و باهاش همراه شدمدمی کشیقی نفس عماری اختیب

واسه چند لحظه تو .  تو بغلش گرفت و بلند کرد،یسفره مشغول بود رو لیبا وسا
 و چندبار نی اش چسبوند و سرتو چندنهی اون تورو به سی و وقتیچشماش زل زد

  .ی زده نگاش کردجانی و هشی شناختد،یبوس
  
  "دختر من چطوره؟" ـ
  
ت رو  و تو صورتمیدی متاثر نگاهمون رو دزددنشی اما همه با شنیدی آروم پرسنویا

 تورو به خودش فشرد شتریفربد ب. یدی اش کشنهی به سیینوازشگرانه و با حس آشنا
  . کوچولوت گرفتی از گونه و دستایادی زی پدرونه یو بوسه ها

  
  " الغر شده؟نقدریچرا ا" ـ
  

  . به جام جواب دادافسون
  
  ".ارهی یداره دندون در م" ـ
  

 الغر نقدریم پس تو چرا ا نگام رو صورتش مکث کرد و جرات نکردم بپرسومن
  ؟یشد

  
  ". داداشنیبش" ـ
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 ی که تو چشماش موج می به طرفش برگشت و با احساسات سردرگمنی تعارف افشبا
  :زد، تورو داد بهش و گفت

  
  " تونم دستمو بشورم؟یکجا م" ـ
  

  .دی هم به دادم رسنباری اافسون
  
  ". دمیمن نشونت م" ـ
  
 قابل مهار احساساتش نداره، ری غلی سنیو ا ری که تسلطتی وضعنی دونستم تو ایم
 و ننی خواست بشهی از بقنیافش.  رو با خودش خلوت کنهی چند لحظه اهی داره ازین

  .وستی به جمعمون پری تاخقهیاونم با دو دق
  

داغون بود درست مثل من که . هی نبود تو چشماش زل بزنم تا بفهمم در چه حالالزم
  . شدی و نمرمی بگدهی رو نادینت کردم اون بغض لعی می سعیلیخ
  

 کردم، سرجام ی نگاشو روم حس مکهی و قاشق چنگال براش گذاشتم و در حالبشقاب
 سی دنیافش. رمی خودمو بگی شد که نتونستم جلونی نگاه سنگنیو اونقدر ا. نشستم

 نگام یری نفس گیِ توجه به تعارفش با دلتنگیبرنج رو به طرفش گرفته بود و اون ب
  . کردیم
  

 از هوی.  که کاسه چشمامو پر کرد بجنگمیی تحمل کنم، نشد بمونم و با اشکانتونستم
  .جام بلند شدم

  
  ".امی ی من اآلن مدیببخش" ـ
  

 هی بقی بهت زده ی به زبون آوردم و در برابر چشمای جمله رو هم به سختهی نیهم
و پوست نازک  ردی داغ اشک چکیتا درو پشت سرم بستم دوتا قطره . رفتم تو اتاقم

  .دیصورتم و لبام لرز
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 ابونی روشن خی و به چراغ هادمی اتاق، پرده رو کشیکی طرف پنجره و تو تاررفتم
 که حاال به منم یدستامو با اون حس دلتنگ.  شدمرهی ها خنیو عبور آدم ها و ماش

.  اونقدرام آسون نبودهدنی ماه ندهی نی نه ادمی کرده بود، بغل کردم و دتیسرا
 دادم که ی تحمل کردم و خودمو دلداردنشی دوباره دالی شکنجه رو با خنیامن 

 اومدن و رفتن و فربد ادی امروزها و فرداها زنی اما اادی ی فردا مایاون امروز 
  .ومدین

  
 ادهی سه ماه زنی گفت ای دنده، اون که مهی من کله شق و رمیگ.  دلخور بودمازش

 از من ی حالی تلفنای سربهمون بزنه هی ادی ن گفتیاصال کس. چطور دووم آورده بود
 ازمون یو دخترش بپرسه؟ من که نخواستم مارو به امون خدا رها کنه و سراغ

  .رهینگ
  

 به در خورد و ی کوتاهیضربه . دمی کشیقی با حرص پاک کردم و نفس عماشکامو
  اونی دوباره دنیعطر آشناش باعث جوش.  وارد اتاق شدیتا به خودم بجنبم کس

  .اشکا شد
  
  "؟یاز دستم ناراحت" ـ
  

  . به طرفم اومدیدوسه قدم.  بگمیزی پشت پنجره تار شد و من نتونستم چریتصو
  
  "م؟ی بهم فرصت بدیمگه خودت نگفت" ـ
  
  "؟یری از ما نگی و اصال سراغیگفتم بر" ـ
  

  . وجود داشتی نرمش محسوستوصداش
  
 چون خواستم به خواسته ات ننمتوی ببومدمی واسه من آسون بود؟ نی کنیفکر م" ـ

 عذابم ی دورنی درعیکی نزدنی دونم ای شناسم و میاحترام بذارم، چون خودمو م
. ی بگذری خوای که میزی از چی عذاب مجبور شنی خواستم به خاطر اینم.  دهیم

  ". تونستم از شما دور بمونمیوگرنه چطور م
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  ". سخت بودیلیخ...سخت بود" ـ
  
 گاه امن درست هی تکهی خواستم شونه هام ی شد، حاال اگه مکی بهم نزدگهی قدم دهی

 راه منصرف ونی اما مرهی کمرم قرار بگیدستش جلو اومد تا رو. پشت سرش داشت
  .شد

  
  "؟ی تمومش کنی خواینم" ـ
  
  . هوا لب زدمیب

  
  ".دوستت دارم" ـ
  

  .کرد گاه امن شد و کنار گوشم زمزمه هی و شونه هام مماس اون تکدی عقب کشمنو
  
   " از من؟شتری بیعنی" ـ
  

 ترسوند، ما قلبامون ی منو نمیکی نزدنیا.  اش گذاشتمنهی و دستامو رو سبرگشتم
 ی چرخوندم و با شرمی تو اون صورت دوست داشتنسموی خیچشما. بهم محرم بود

 راهنشی پی انداختم و به دکمه هانیی تو نگام نشست، سرمو پاتی موقعنیکه از ا
  .دوختم

  
  ". نموندهیزی چگهید" ـ
  
 گذشته رو بابت دندونش تو تب ی دوهفته نی تموم اکای چ،یاول آذر امتحان دار" ـ

 دادگاه گه چهاردهم آبان ماه ی بعدی ازت خواسته تو جلسه ی کماللیسوخته، وک
 کای کنه، چی حموم چکه مری ش،ی محسن رو مطرح کنتی عدم صالحی شه ادعایم
 بگه، تو ی مث الال و نون و مازدید جیو دوسه تا کلمه  ستهی گرفته رو پاهاش باادی

 شتری و ساعت درس خوندنت رو بی مونی مداری وقت بری مدته شبا تا دهیهم 
  ".یکرد
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  . سربلند کردم و دوباره به چشماش زل زدمناباور

  
  "!؟یتو اصال از مادور بود" ـ
  

  . شدقی چشمام دقی نی تر کرد و تونکی به خودش نزدمنو
  
 ی مث من همه ی اوونهی دهی یعنی ؟ی چیعنی ی دونی شدن میکیچار د" ـ

  ". دور بودنیعنی دنی ندی کنی که فکر میی بشه توشیزندگ
  

 که ی ازمهر داغ عشقمیشونی بهش بدم، سرخم کرد و پی بتونم جوابنکهی از اوقبل
 و دوست نیری شنقدری سوختن ها ای کاش همه یکه ا. روش گذاشت، سوخت

  . بودیداشتن
  
  "!فربد؟" ـ
  
  "!جانم؟" ـ
  

 و دمینگامو دزد.  داد، قلبمو لرزوندرمی تاثی که در برابر اعتراض بینی دلنشجواب
  . کردی تن تبدار داشت رسوام منیا. امی برونی کردم از بغلش بیسع
  
  . خجالت زمزمه کردمبا
  
  "... منتظر مونن اونوقت مارونیبچه ها اون ب" ـ
  

 شد، دستشو بلند کرد و به ی که مانع جدا شدنم مکهی حال گاز گرفتم و اون درلبمو
  . انداختی نگاهشیساعت مچ

  
 رو در ی دلخورنی بهم مهلت داد از دلت انی که افشی اقهیخب از اون پنج دق" ـ
  ". موندهقهی دقهی فقط ارمیب
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  . اش زدمنهی به سی آروممشت

  
 یاری و از دلم در بی بمالرهی سرم شی هم نبوده، زود تونستیظاهراً وقت کم" ـ

  "نه؟
  
  . بامزه شونه باال انداختیلیخ
  
  " شم؟ی مدهی زود بخشنقدری که اهی چرمنیخب تقص" ـ
  
  ".یزی زبون بریبس که خوب بلد" ـ
  
 اآلن اعتراف کردم چقدر خاطرت رو نیخوبه هم.  انصاف نباش خانوم خانومایب" ـ
  ". خوامیم
  

  .رمی کردم دوباره ازش فاصله بگیسع
  
  ".می برایباشه بابا گوشام دراز شد ب" ـ
  
  ". کجانمی ببسایوا" ـ
  
اصال انگار .  روشنهشی آتی کوره هی نگام کرد که احساس کردم تو وجودم ی جورهی

  . بودگهی نوع دهیامشب جنس سوختن هام از 
  
 ی خوای نمی و خوشگل کردیدی رحم داشته باش دختر، به خودت رسکمیآخه " ـ

 رو خام کرد و فرستاد ی شه مازی می با چه بهونه اگهیتو بگو د نمت؟ی ببری سیبذار
  ".نجای اامی تا بشه باهیدنبال نخود س

  
  . زودتر حل شههی قضنی از خداش بود ای کنه، مازی می دونستم داره شوخیم
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  " تو بود؟ی دور هم جمع شدن نقشه نیا" -
  
  ".ترک بود محصول مشن،ی از آرمان، نقشه از من و اجرا با افشدهیا" ـ
  
  "؟یومدی ننیپس چرا همون اولش با افش" ـ
  
 باهات دی دونستم چطور باینم. امی با خودم کنار بی خواستم کمیفرصت م" ـ

  ".روبرو شم
  
  "؟یحاال کنار اومد" ـ
  

  . رو لباش سبز شدی مهربونلبخند
  
  ". که چتر به همراه نداشتی و من مردی رگبار بودیریتو غافلگ" ـ
  
  . شدمرهی کرد، خیاون که مشتاقانه نگام م به طنتی شبا
  
  ".ی شاعر شدنمی بیم" ـ
  
  "... کاش استعدادش رو داشتم امایا" ـ
  
  "...ده، نه ، هشت،" ‑
  

فربد .  شمرد، باعث شد جابخورمی بلند آرمان که به عمد داشت برعکس میصدا
  . به ساعتش انداخت و با خنده سرتکان دادینگاه

  
  ". رسوامون نکردهبینج نانی تا امی برایب" ـ
  
  . رفتمرونی انداختم و همراهش از اتاق بنیی خجالت سرمو پابا
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  ". اشتهامون کور شدی حسابنییپس شما کجا" ـ
  

  . چپ چپ نگاش کردافسون
  
  " کردم؟یمن بودم اون بشقاب وامونده رو سه بار پر و خال" ـ
  

 خجالت نیو افشراستش جل.  مداخله کرددای و آدی با خنده گوشش رو کشآرمان
 می کنار هم نشستی کرد و وقتی اما اون با لبخند اومدنمون رو همراهدمی کشیم

  : لب گفتریآروم ز
  
  ".مبارکه" ـ
  

  .ی کردی بانمک باهاشون همراهیلی ها دست زدن و تو خدختر
  
  ". مبارکه؟ من هنوز فکرامو نکردمیچ" ـ
  
  . جواب دادنی گفت و افشی آرمان به شوخنویا

  
 خواهر هی لدایاتفاقا . می زنی باال منی واسه تو هم آستی زودنیاهللا به همانش" ـ

  "...داره
  
 نی پسرها شد و افشی که باعث خنده می به طرفش برگشتدای من و افسون و آهوی

  .سرتکان داد
  
 نباشه اما ی عروس خوبدی و اون شاستی چندان خوب نلدای تون با ونهی مدونمیم"ـ

 ی اخالق هانی کاش بشه به خاطر منم شده با ایفقط ا. میاض باهاش رمیمن از زندگ
  ".نیایخاصش کنار ب

  
  . گرفتافهی واسه مون قآرمان
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  " بود؟ی اسم خواهرش چ،یفقط نگفت.  داداشانی کنن کنار نی خود میب" ـ
  

 ی بود، جوابی که قصدش از همون اولم شوخنی جمع به خنده افتادن و افشدوباره
 بعد که همراه فربد قصد رفتن کرد آرمان مدام میاعت و ن سکیبهش نداد و تا 

  . کردنی متشی اذدای شد و افسون و آی مچشیپاپ
  

 شد و بچه ها هم برگشتن باال و نی کرد و سوار ماشی خداحافظنی افشی در وروددم
  .میمن و فربد تنها شد

  
اتمام  و مامان رو خواسته تا باهاشون حرف بزنه و نی امشب زن عمونسریماز" ـ

 ماه برات هی نی خوام ای کنن اما من نمی تونن مارو راضیحجت کنه که هر طور م
 کردن فرصت ی زدن و اصراری درست کنم پس اگه حرفیدی جدی فکریمشغله 

 لی وکهی رم با ی هم مدگاهدر مورد دا. ی که امتحانت رو بدیبخواه، حداقل تا وقت
از اون .  حاج آقا عمل کردلی وکی هاهی به توصینجوری شه همینم.  زنمیحرف م

 ذارمی حواسم بهش هست، نمی روزا حسابنیا. ادی ی بر میزیمردک محسن هرچ
 کنمیفکر م. دمی شنییزای چهیدرمورد دوست عمو هم .  ورا بگذرهنی اش از اهیسا

   ". از چه قرارههی قضنه کشی کم کم حالیکیبهتره 
  

  .دمی حرفاش دوونی منگران
  
  ". اون موضوع تموم شد،ی کنرشی خودتو درگادی خوام زینم" ـ
  

  . دوختابونی نگاهشو ازم گرفت و به خنامطمئن
  
  ". اما بهتره با عمو بابتش حرف بزنمدوارمیام" ـ
  
  "!؟ی بگیزی چی خوایدر مورد خودمونم م" ـ
  
.  گهی نمیزی دخالت هاشو گرفته، چی جلوی مازیاون خبر داره منتها از وقت" ـ

  ". هم داشته باشهیفکر نکنم مخالفت
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  : مقدمه گفتمی انداختم و به کفشام زل زدم و بنیی پاسرمو

  
   ". خوام دلم برات تنگ شهی نمام،یبازم ب" ـ
  
  ". روزا زود بگذرننیبذار ا.  حرفا سختش نکننیبا ا" ـ
  
  . دستمو گرفتنی سرتکان دادم و اون دور از چشم افشی ناراحتبا
  
  ".الم برو تو هوا سردهحا.  باشکایمواظب خودت و چ" ـ
  

 ی خداحافظی بغض لحظه نکهی شدم و قبل از ارهی چشماش خی رهی تتوعسل
  . و درو بستمدمیبشکنه، عقب کش

  
 ییرای پذلی واحد خودمون که شدم، بچه ها در حال جمع و جورکردن وساوارد
 فربد شی پقهی چند دقنیهم.  خوابوندیآرمان تورو بغل کرده بود و داشت م. بودن

 روزا نیا.  برهدنتی و بوسی خداحافظی مجبور شد بی متوجه رفتنش نشنکهیواسه ا
 نهمهی که ای دونستم رفتن کسی و می به اومدن و رفتن آدما حساس شده بودبیعج

 گهی دادی ی که منباریته دلم آرزو کردم ا. ستی آسون نیبرات مهمه و دوستش دار
  جون باشه؟ دعام باش عروسک ی گونیتو آم.  وقت نرهچیه
  
  . کنارتون گذشتم و به آشپزخونه رفتماز
  
  "ن؟ی کنی مکاری چنیدار" ـ
  
 خشک شده ی شست و افسون داشت ظرفای و ظرف مستادهی ایی ظرفشوی جلودایآ

  . جواب داددایهردوشون به طرفم برگشتن و آ. کردیرو جابه جا م
  
  ".نی همم،یکردی جمع و جور مکمی" ـ
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  ". هااامی شب دور هم جمع شدهیحاال . کنمیم درستش م خودنی خواد بذارینم" ـ
  

  . مثل خودم اخم کرد و دست به کمر زدافسون
  
  ".ی کتاباتو وا نکردیامروز اصال ال. شما خواهشاً برو سر درست" ـ
  
  . زدمی خودم واسه کنکورش افتادم و لبخند محوی هایری سخت گادی

  
  ".نیباشه فقط خودتون رو خسته نکن" ـ
  

 حس متضاد رو فقط یکل.  اوضاع اصال حال درس خوندن نداشتمنیتو ا راستش
 رو درسام تمرکز ذاشتیتوچند ساعت تجربه کرده بودم و حاال فکر کردن بهشون نم

 شبی رو که دی حال کتاب حقوق تجارت رو گذاشتم جلوم و چند صفحه انیبا ا. کنم
  . انداختمی نگاههیخونده بودم 

  
 برد تو ی جلو چشمام و منو مومدی مرمنتظرهیاون اتفاق غ فربد و ی مدام حرفااما
 تجربه رو داشتم که با هربار فکر کردن به اون پنج ی بیدرست حال دخترا. ایرو
 و اعترافاتش ناراحتم دای آی حس، حرفانی رفت و در کنار ای ته دلم ضعف مقهیدق
  . خوردی سوال تو سرم چرخ می کرد و کلیم
  

  . زدمی لبخند شرمنده ادنشونیتاق، سرمو بلند کردم و با د ها که اومدن تو ابچه
  
  ". تو زحمتنی افتادنیببخش" ـ
  
 یکی دست رختخواب برداشت تا واسه آرمان تو اون هی کنارم نشست و افسون دایآ

  .اتاق پهن کنه
  
  "درسات سخته؟" ـ
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اصال  آزمونم که نیا. گذرهی ممیلی شه که از فارغ التحصی میخب اآلن چهارسال" ـ
  ".ستی آسون نشیقبول.  جداستگهی دیحسابش با ارشد و امتحانا

  
  " نه؟می صدات کنلی خانوم وکگهی دمی تونی میقبول بش" ـ
  
  . سوال لبخند زد و من جواب دادمنی ابا
  
 رو ی کارورزی ماهه جدهی هی دوره هی دی شم اما بایعضو کانون وکال م" ـ

  ".بگذرونم
  
  ".دونمیم من ی شی می خوبلیتو وک" ـ
  

  . گرفته بود، کنار زدمدشوی که جلو دیی دراز کردم و حلقه مودست
  
  ". برام دعا کن،ی داریتو قلب پاک" ـ
  

  .دی دراز کشنی گذاشت رو پام و کنارم رو زمسرشو
  
  ...خدا دوستم نداره چون من.  کنمی فکر نمینطوریمن ا" ـ
  
 یدگی بری بود گرفتم و رو حرفشو خورد و من دستشو که رو زانومی باقی ناراحتبا

 باشه، ته دلم کی بهش نزدنقدری تونست ای مرگ منکهیبا فکر ا. رو لمس کردم
  . شدیخال

  
  ".ی برینجوریدوستت داشته که نذاشته ا" ـ
  
  ". بدمیلیمن خ" -
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 و دمی رو موهاش کشیدست نوازش.  با بغض گفت و پاهاشو تو شکمش جمع کردنویا
 نی خدا هم فکر ایعنی ما باشه، نی شباهت بنهمهی ادی فکر کردم که چرا بانیبه ا

   شباهت با هم بودنمون رو ساده کنه؟نی انکهی کرد؟ ایروزا رو م
  

  . افتادهی باعث شد فکر کنه حرفاشو قبول دارم که به گرسکوتم
  
 نمی دوست دارم و بخاطر همیلیمن بابا رو خ. ستی دست خودم نی دونیم" ـ
 ستی نی که بهش دارم پدر خوبی عالقه ایاون با همه  نکهی کشم ای عذاب میلیخ

 ی باور کن آرزوم بود جااد؟ی بال سر من بنی ادی کنه افسانه، چرا بای موونهیمنو د
  ".تو باشم

  
  . واکنش نشون دادمعیسر

  
 رو که من یزی وچی من باشیخدا نکنه تو جا.  آرزو رو نکننی وقت اچینه ه" ـ

 ی که عذابت میزی فهمم و باچیحرفاتو م. ینیبب گرونی واسه دیتجربه کردم حت
 دونستم اون آدم ی منکهی دوست داشتم و با انطوری رو همنیمنم مع. ده آشنام

 نی باز دوستش داشتم و اادهی کنه و اشتباهاتش زی مانتی و بهم خستی نیدرست
 من مجبور بودم دوستش ه؟ی فرق من و تو چی دونیمنتها م.  دادی زجرم میلیخ

 من و ی به جای حتی خوام که دوستش داشته باشیاما ازت م. ه باشم و تو نهداشت
  " و افسون، باشه؟نیافش

  
 صحبت افسون و آرمان از تو یصدا.  پاک کرد و سر تکان دادنی با آستاشکاشو

  . اومدی ممنینش
  
 یلی هاش نکن اون خینگاه به خنده ها و شوخ.  نگرانمیلیواسه آرمان خ" ـ

  ".داغونه
  
  "چطور شد اخراجش کردن؟" ـ
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. ختی بهم رزی همه چهوی خواستن اما ی رومگهی همدیلیبا دختره دوست بود، خ" ـ
 نامزد شد و گهی دیکی زود با یلی داد، بعدشم که خی چرا جواب منفدمیاصال نفهم

 شرکت به راه دتوی شدی دعواهی در آورد و ی بازوونهی آرمان دهی قضنیسرهم
  ".انگار دنبال بهونه بود. است معطل نکرد و عذرشو خوسشی رئیانداخت که سلطان

  
  . بدمشی کردم دلداریسع
  
 کنه ی مدای کارخوب پهی ی زودنیانشاهللا به هم.  قسمت نبودهدی نداره شایبیع" ـ

 عروس خوب و خواهر شوهر پسند دست و هی و می زنی باال منیو خودمونم براش آست
  .می کنیپا م

  
 رو هی ها و بغض و گردنی اون لب برچی جاشیوست داشتن دی حرف لبخند هانیباا

 لبخند ها از ته دل دعا کردم مشکل آرمان هم نی ادنیگرفت و من دلگرم از د
  . زود حل شهیلیخ
  

  : درو ببندم فربد خم شدو گفتنکهی شدم و قبل از اادهی پنی در دادگاه از ماشیجلو
  
 به ی دستت رو براش رو کنی بخوا همون اولنکهیا. ی زمان بخری تونی تا مدیبا" ـ

  ". ببرهشی به نفع خودش پزوی که همه چکنهی مدای فرصت رو پنی اون استینفعت ن
  
 ی ازم ادله ی ادعا کنم؟ قاضی مدرکچی رو بدون هتشی عدم صالحی آخه چطور"ـ

  ". خوادیمحکم م
  
اون آدم تو .  بکششی رو پشی اخالقتی ها و عدم صالحدی اون تهدی هیقض" ـ
 گفت ی که باهاش صحبت کردم، میلیوک. ستی نی ثابت کردنش کار سختنی اهیردز

 ادتی.  رو دارهگهی جلسه دهی شاهد حداقل ی و ارائه یلی دلنیمطرح کردن همچ
 رو ی که مطمئناً راضوع مونی همی حاج آقا بوده و بررستینره بحث سر عدم صالح

 موضوع و بعدش، نیح کردن افقط موقع مطر.  موقتهینی عقب نشهی ده یبه اونا م
  ". دستت رو بخونهدیاون نبا. با محسن بحث نکن
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  "... نرهشی ترسم اگه درست پیمن م" ـ
  

  . کالفه ازم گرفت و به جلو دوختنگاهشو
  
  ". فرصتهنی منتها اون نامرد منتظر همامی شد باهات بی کاش میا"ـ
  

موم شدن مکالمه مون بود،  و با چند قدم فاصله منتظر تدهی که قبل از ما رسآرمان
  .جلو اومد

  
  ". شه های مری داره د؟یای یپس چرا نم" ـ
  

  . به طرفم برگشتفربد
  
  ". من مطمئنم،یای ینترس از پسش بر م.  مونمی جا منتظرت منیهم" ـ
  
 سرتکان دادم و به یبا لبخند محو.  کردی و باورش قلبمو روشن منانی اطمنیا

  .طرف آرمان برگشتم
  
  ".امی یمدارم " ـ
  

  . از دور شدنم زمزمه کردقبل
  
  ".لی تالشتو بکن خانوم وکی همه کامونیبه خاطر چ" ـ
  

 ها شم خاص خودش بود و ی ها و دلدارتیجنس حما.  لبخند محو، پر رنگ شداون
 اعتراف دیبا.  خودمون جمع بستنی تو رو بدمی دنکهیمن چقدر دلم شاد شد از ا

  . ندارهریون، بابافربدت نظ شه عروسک جی ممیکنم بهت حسود
  
. می دادگاه شدی نگامو ازش گرفتم و دوشادوش آرمان وارد محوطه ی سختبه

 و ستادهی و محسن افتاد که کنار هم ایجی الهامکی ورود نگام به سیهمون لحظه 
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 نی محسن رو به ای پای ترفندهی تونسته بود با امکی که سنیهم.  زدنیحرف م
 ازش انتظار دی نباستم دونیم.  کمک بودنیدش بزرگترجلسه از دادگاه بکشه خو

  . بودنجای ای کمالی حاجلیاون فقط به عنوان وک.  رو داشته باشمشتری بیمداخله 
  

 نی کرد آدم ایفکر نم.  به سرتا پام انداختی زد و با تمسخر نگاهی پوزخندمحسن
همراه آرمان از  ندادم و یتیبه اون نگاه اهم.  کنمتی شکایباشم که بخوام از حاج

  .کنارشون گذشتم
  

 با نباری و ای بررسگهی بار دهی برگزار شد و دادخواستم می رأس ساعت ده و نجلسه
 ریادعام همون اول به خاطر تدب.  دنبال شدیشتری بتیوجود فوت حاج آقا با جد

 اموال تو با ی اداره شیماری و دادن وکالت نامه به محسن که در زمان بیحاج کمال
 به محسن که عموت تیومیبعد از فوت حاج آقا هم خواه نا خواه ق. باشه، رد شداون 

  .دی رسیبود، م
  

 ی که ادعایزمان.  بوددهی به ارث رستیومی حق قنی مشکل من همی خب همه اما
 ها و دی تهدی هی شد که من قضای روجولمی دالی رو مطرح کردم، قاضتیعدم صالح

 ی ادعام شاهد خواست و من جز مازنی ایرا بی رو مطرح کردم و وقتشنهادشیپ
 اثبات حرفام معتبر و ی نکردم، متاسفانه شاهدم رو برای رو معرفی اگهیکس د

  .  ندونستتی رد صالحی برایادعام رو کاف
  
 شی گشت و منتظر بود من اون پرونده رو، پی به طرفم بر می هر از گاهامکیس

 تو یچی هگهی شد و دی رو مزی چ همهینجوریبکشم اما همونطور که فربد گفت ا
 نی ای جورهی دیاون پرونده برگ برنده بود و قبل از اون الاقل با. میچنته نداشت

 تونستم به قول ی نبودم و میلمن اونقدر ها دست خا.  رفتی سوال مری زتیصالح
 نی اایاما آ.  کنمدی که احتماال داشت تاکیی و پرونده های مسائل اخالقیفربد رو

  ! کنه؟دی رو تهدتشیومیست حق ق تونیم
  
 دخترم می کم نداره، من حق دارم نخوام قی آقا مشکالت و مسائل اخالقنیا" ـ

  ".باشه
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 چشم ی باال انداخت و با همون پوزخند اعصاب خورد کن به قاضیی ابرومحسن
  . حوصله جواب دادی بکنم،ی می کرد دارم مغلطه میدوخت و اون که فکر م

  
  ".نی با مدرک و سند ارائه بدنی دارییر ادعاخانوم لطفا ه" ـ
  

کدوم مدرک معتبر تر از گذشته که مثل .  از محسن گرفتم و به دستام دوختمنگامو
  . دق درست جلو چشمام بودی نهیآ
  
  " باز؟ی ری کجا میدار"ـ ( 
  

  . رفت جواب دادی ور ملشی که با موبای حالدر
  
 کجارو دارم برم؟ با رفقا ؟ی داری آخر هفته رو هم دست از سرم بر نمنیا" ـ

  ".نی مردونه ست همی دورهمهی. می محسن جمع شیالیقراره و
  

  . دادم به در و نگاش کردمهی تککالفه
  
 آخرش ؟ی زنی چرا خودتو به اون راه مهیی دونم اونجا خبرایمن که م! ن؟یهم" ـ
  ". نشوندتی ماهی محسن به خاک سنیا

  
  . زدیخند مطمئن و به خودش لبستادی انهی آیجلو

  
  )".می کنحی تفری کممی خوایما فقط م. ستی حرفا ننیآدمِ ا" ـ
  
  ".میخانوم ما منتظر" ـ
  
  . لب زدماری اختی پاره شد و بمی چرت فکری قاضی صدابا
  
  ".ادیتست اعت" ـ
  



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

��٩

  "!بله؟" ـ
  

  . برگشت و تو چشمام زل زدی با ناباورمحسن
  
  ". گرفته شهادی تست اعتدی آقا بانیاز ا" ـ
  

 نبود ی مسائل راضنی از مطرح شدن اچی که هی کم کم تو هم رفت و قاضاخماش
  .دمی کشیقی خاطر نفس عمیومن با آسودگ. سرتکان داد

  
 دارم اما به نی محکم تر از الی دالتی عدم صالحنی ای من برای قاضی آقادینیبب" ـ

 نیله به اچون مسئ. شونهی ای اخالقتی اثبات عدم صالحل،ی دلنینظرم مهم تر
 ی که حفظ و نگهدارهی دخترم، وارث سهام با ارزشی کمالکایچ. ستی هام نیسادگ

 مسائل نی کوچکتری سن قانونبه دنی اون تا رسیوقت.  خوادیاون آدم صالح م
  ". باشه، من حق دارم نگران باشمدی آقا بانی تحت نظر اشی و حقوقیماد

  
 نی که تو همنی داری مهم ترلیه دالاگ.  شهی فقط وقت دادگاه گرفته مینطوریا" ـ

  ".نی بهتره مطرحش کنهیجلسه قابل بررس
  

  . کردمی خواسته ام پافشاررو
  
 مدارک ی ارائه ی نداره؟ در ضمن من برایتی اهمادی نداشتن اعتای داشتن یعنی" ـ

  ". به زمان دارمازیو مستنداتم ن
  
 موکول شد به زیهمه چ پا در هوا موند و نطوری جلسه هم همنی شد که انطوری او

  .  بعد و پنجم آذر ماه بودی که درست سه هفته ی بعدیجلسه 
  

 ی اما تو راهرو صدامیای که بمی که ختم جلسه رو اعالم کرد با آرمان بلند شدیقاض
  . کردیمحسن درست پشت سرم، ته دلمو خال
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 هی با ی کنی فکر م؟ی اثبات کنتموی حرفا عدم صالحنی با ای تونی می فکر کرد" ـ
 ی نمنی معی های کثافت کاری وقت قاطچی حله؟ من خودمو هی همه چادیتست اعت

  ". زنهی داره تو اون کثافت ها غلت منمشی که آرزوم بود ببیکردم اونم وقت
  
  . زدمی نفس نفس می حرفاش عصبری طرفش برگشتم، تحت تاثبه
  
 بهم نارو یکه بتون ستمی ننیمن مع. ی شی همون کثافتا می خودتم قاطیبه زود" ـ

  ".یبزن
  
  . زدیشخندی تاسف سرتکان داد و نبا
  
  ". کنمی منم که خوب تمومش منی نره اادتی اما ی بد شروع کردیلی رو خیباز" ـ
  

. دمشی شه که جلوشو گرفتم و با خودم عقب کشقهی خواست باهاش دست به آرمان
  . لب با خشم زمزمه کردریز
  
  "؟یچرا پرونده شو رو نکرد" -
  
  . جواب دادمم،ی رفتی مرونی از دادگاه بنکهی انیح
  
 رو اثبات کنم تشی اگه نتونم عدم صالحی دونی مچیه.  به فرصت دارمازیمن ن" ـ

 که پشت یی اوضاع و با اون حرفانی رو حق حضانت من؟ تو اذارهیاون دست م
  ".رهی رو ازم بگکای پول خرج کردن چی تونه با کمی مفمیسرمه و روشن نبودن تکل

  
  ". کنه مگه شهر هرتهیغلط م" ـ
  
 هی قضنی فکرشو مشغول ای اونقدردیبا.  حرفا خوش کنمنی تونم دلمو با اینم" ـ

 شم تا ی مکای چمی زود من قای ریبه هرحال د. رهی اون موضوع رو نگیکنم که پ
  ". شهی درست مزیاونموقع هم خدا بزرگه و انشاهللا همه چ
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 ری شده و نگاش به مسادهی پنیو به فربد دوختم که از ماش حرفا نگامنی گفتن انی حو
  .ما بود

  
 یطفل.  شده بودیکی روز و شبم گهی که به امتحانم مونده، دی آخری دوهفته نیا

 که یی خبرهانیو طبق آخر.  و افسون هم گرفتار من و دردسر هام شده بودنیماز
  . بودیخواستگار ی هی قضدنی کششیداشتم زن عمو منتظر دادن امتحانم و پ

  
 زن عمو که وسط ی نداشتن فربد و دور بودن ازش سخت بود اما پانکهی با اراستش

 مجبور شده بود پا تی اگه در نها؟ی نبود چیاگه قلباً راض.  شدمی اومد مردد میم
   ؟ی بذاره چشیپ

  
 خونه پناه نی زده و با دل شکسته به ارونی که از خونه بابا بزرگ بی دوماهنی اتو
 مانعش یهربار فربد با لجباز.  و نشده بودنهیورده بودم بارها خواسته بود منو ببآ
 چارهی بی خواهر و برادر زن عمونیا. دونستی مدهی فای شد و فرناز کارشو بیم

  . موضوع واقعاً شرمنده بودمنی و من بابت انرو با رفتارشون به ستوه آورده بود
  

 و اون با حس می هم نشستیست روبرو خونه درکی کوچمنی که تو نشی روزاما
 ی نمیهمش چند ساعت. رمی احساساتمو بگزی سر ری بهم زل زد، نتونستم جلویدلتنگ

 بهم خبر داده بود زن عمو یشد که امتحانم رو داده و به خونه برگشته بودم و ماز
  . رفته بودرونی و از خونه برفته و اون دست تو و افسون رو گنجای اادیقراره ب

  
 سرم جمع ی باالیموهامو هم دم اسب. بودمدهی پوشنی و شلوار جرهی تی آبکی تونهی

 که یی گذشته بود و تو قلبم استرس حرفای روزهای خوابیتو نگام ب. کرده بودم
  . بودمدنشیمنتظر شن

  
 تونستم ی بودم اما نمرهی شد خی جلومون بلند میی چای که از فنجون های بخاربه

  . زدیقلبم تند تند م. نقطه تمرکز کنم هیواسه چند لحظه رو 
  
  ". برگردونمتامی بخواستمیم" ـ
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  . شدمرهی حرف سربلند کردم و منتظر بهش خنی ابا
  
  "... بابات امای خونه ی و رفتی که ساکت رو بستیهمون روز" ـ
  
  .دی اراده آه کشیب

  
 ی ممی تصمی و دارم احساسستمی گفت از خودم مطمئن نی نذاشت، میماز" ـ
 مطمئن شهی جونم به جونش بسته است، از همی دونیاما به جون فربد که م. رمیگ

  ".تر بودم چون دوستت داشتم
  
  "...اما اون شب شما" ـ
  
  . کالمم اومدونیم
  
 وقت نگفتم چی هنویمن ا.  نزدم بخاطر دلِ شکسته ام بودیاون شب اگه حرف" ـ

 چقدر ی زمانهی ی دونی مچیه.  من بودمتی آدم تو عروسنی ترنیافسانه اما غمگ
  "؟یآرزو داشتم تو عروسم بش

  
  .دی نگاش کردم و اون نگاهشو دزدی ناباوربا
  
 رو دوست نی نزدم چون فربد قصد ازدواج نداشت، تو هم معیاون موقع حرف" ـ

 سرت اومده یی چه بالدمیبعدش که د.  مادرانه بودی خواسته هی فقط نی و ایداشت
 نی بعد ادمی دیاون شب وقت.  نگفتمیزی کردم که چرا چنیبارها خودمو لعن و نفر

 دلم گرفت از خودم، از نی با هم باشماهمه اتفاق که براتون افتاده، قسمت بوده که ش
 شد که نتونستم تاب نیا.  براتون رقم بخورهدی باینجوری که ایسرنوشتتون و قسمت

  ". و رفتم تو اتاقمارمیب
  

  .م صدام نلرزه کردی گرفتم و سعی به سختنگامو
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 ی خواد برای ها رو واسه پسرش منی بهتریهر مادر.  زن عموکنمیمن درکتون م" ـ
  ". خودش ازدواج کنهتی توموقعیکی با دیفربد با. ستمی اصال ازتون دلخور ننیهم
  
از جاش بلند شد و . ارمی حرفارو به زبون بنی دونه که جون کندم تا ای خدامو

  .اومد کنارم نشست
  
به !  ناراحتم؟طتتی به خاطر شرای کنی فکر م؟یگی می چی داری دونی مچیه" ـ

 رحم ی بنقدری ایعنی!  بودن تو ؟وهی به خاطر بای که نفسم به نفسش بنده کایخاطر چ
  "! انصافم؟یو ب
  
  . شدم و بغضم شکسترهی پر اشکش خی چشمابه
  
  ". مجبورتون کنهی خواستم کسینم" ـ
  
  "؟یکنی باور می عروسم باش خوام تویبگم از ته دل م" ـ
  
  ".نی کنی مهی گرنی اآلنم داری شما حت؟ی اون شب چی هاهیپس گر" ـ
  

  . اشکاشو پس بزنه و لبخند رو مهمون لباش کنهلی کرد با پشت دست سیسع
  
کدوم .  اآلنم به خاطر فربدهی هاهی اون شبم واسه دل خودم بود و گری هاهیگر" ـ

 کردم افسانه، هی مدت فقط خون گرنید؟ من تو ا پسرشو نخوای که خوشبختهیمادر
من .  خوادی دخترشو مخواد،ی و دم نزنم؟ اون تورو منمی رو ببشی تابی شد بیمگه م

 دوماه رو نی همت کردم ایلی نکنم؟ به خدا خی وکارنمی درد رو ببنی تونم ایم
   ". تمومش کنگهی دم دی قسمت مدی تورو به روح جاوی گذاشتم ولگریدندون رو ج

  
  
  
  . دوختمی اگهی دی و نگامو به نقطه دمی اراده لب گزیب
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  . فشردیدستموکم
  
  " مگه نه؟یتو هم دوستش دار" ـ
  

 چونه ام برد و صورتمو ریدست ز.  بدمی تو چشمام جمع شد امانتونستم جواباشک
  .به طرف خودش برگردوند

  
  " آره؟یدوستش دار" ـ
  
  .دی بوسمویشونیاشت و پ بردزی و اون خدی چکنیی قطره اشک پاهی

  
  ".نیانشاهللا خوشبخت بش" ـ
  
  . آغوش مهربونش پناه بردمبه
  
  ". دلم رفتی چطوردمینفهم. زن عمو ببخش دست خودم نبود" ـ
  

  . حال و هوارو عوض کنهنی کرد ای بغلم کرد و با طنز تو کالمش سعمحکم
  
 خوب بلده  کاهری آب زی پسره نیا. ستی تو که نری تقصزمیقربون دلت عز" ـ
 اری نه ن؟ی خواستگارمیای هفته بنی آخر ای هستی راضی گی میحاال چ. کارکنهیچ

  ".میکه من و مامانت قول و قرارمون رو گذاشت
  

 تو ذهنم موندگار ی لحظه انی همچینیری تا شگذشتی تلخ می اون روزهادی باانگار
 یه تو اتاقش ، ماز برهی اون حرفارو بزنه، زن عمو با گرنی الزم بود افشدیشا. شه

 یچون من. می فرصت رو بهم بدنی فربد قبول کنه که ای و حترهی رفتنم رو نگیجلو
 افسانه چ،ی که هشی سال پکی ی افسانه د کری می لحظه احساس خوشبختنیکه تو ا

 و ستمی خودم بای تونم رو پاهای مطمئن بودم مگهیحاال د.  هم نبودشی دوماه پی
 شد که بخوام فربد، ی نمنی بهتر از امی تصمنی و ارمی بگمی سرنوشتم تصمیبرا
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 ی سخت و عذاب آورم، بابای دوست روزهانی هام، بهتری کودکیپسرعموم، هم باز
  . بدونممی زندگکی و نفسم رو شرمیی تنهای گاه لحظه هاهی ، تککامیچ
  

  آخر هفته رودنی رسی صبری خبر موافقتم خوشحال بودن و فربد با بدنی از شنهمه
 کردمی سوم دادگاه شرکت می تو جلسه دی قبلش باکروزیاما .  کردی میلحظه شمار

  . راحت باشهالمی خذاشتی بود که نمیزی چنیو ا
  

 نی داشتم امی که تصمدمی دی و محکم می روزها خودمو قونی ای حال به قدرنیباا
  .ادی شد که خودش دنبالم بی شرط راضنیمنتها فربد با ا. بار رو تنها برم

  
 به یزی چگهی به بعد دنجایظاهرا از ا.  تودادگاه نبودنباری ایجی الهامکی از سیخبر

 خواست تو ی اون پرونده رو شه نمی هی شد و چون قرار بود قضیاون مربوط نم
  . اطالعات متهم شهنی حضور داشته باشه و به فاش کردن اتی موقعنیا

  
 ی کرد در سالمت کامل به سر می مدیی رو که تایشی آزمای برگه نانی بااطممحسن

 لشی تحوی پوزخندی دادگاه کرد و من عصبمی نداره، تسلیادی گونه اعتچیبره و ه
  .دادم

  
  : رو به من گفتنهی گشت تا سرجاش بشی که داشت بر میموقع

  
 من یفکر کرد. ی بری نمیی هم راه به جای تو خالی ادعاهانی که با ایدید" ـ

  " چوب حراج بزنم؟میزندگ احمقم که به نیمثل اون مع
  

  . با حرص فوت کردمنفسمو
  
 چوب شی که به زندگی تو بودنی اما استی نی احمق بود شکهی اون نکهیدر ا" ـ

  ". بدبختی آدم عقده ا،یحراج زد
  
  . تذکردادی برداشت و قاضزی طرفم خبه
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  ".نی کنتی و نظم جلسه رو رعانینیلطفا سرجاتون بش" ـ
  
 گهی موند شما حرف دجهی نتی ادعاتون هم بنی انکهیثل اخب خانوم خوشحال م" ـ
  "ن؟ی نداریا

  
 در آوردم به طرف فمی که از تو کی تمسخر محسن رو از نظر گذروندم و با مدارکبا

  . رفتمیقاض
  
 ی می کمالی از آقاادی اعتشی آزمای بهتر بود به جاشی پی تو جلسه کنمیفکر م" ـ

  ". ارائه بدنیی قضای نهیشی عدم سوء پهی میخواست
  
 کردم اون یسع.  موندرهی وضوح حس کردم محسن ماتش برد و ناباور بهم خبه

  . لبام حفظ کنمی رو، روروزمندانهیلبخند پ
  
  ". خدمت شمانمی من زحمتشون رو کم کردم، استی نی نگرانیاما خب جا" ـ
  

  تند وینفس ها.  هم رفتی به پرونده انداخت و اخماش کم کم توی نگاهیقاض
 ترسوند، من نه تنها بد شروع نکرده بودم که ی منو نمگهینگاه پرخشم محسن د

  . کردمی وجه تمومشم منیداشتم به بهتر
  

 رو به ی تونه رأی راحت میلی دونستم خی بود که مرگذاری تاثی پرونده به حداون
 در اسرع جهی حال ختم جلسه رو اعالم کردن و قرار شد نتنیباا. نفع من برگردونه

  .قت کتباً اعالم شهو
  

اما اون که قصد .  اومدم، پاتند کردم تا با محسن دهن به دهن نشمرونی که بازجلسه
درست مث . دی تو هوا گرفت وکشموی و کاله باروندیکوتاه اومدن نداشت، دنبالم دو

  .ادی ی که رو سرطعمه اش فرود می شکارنی شاههی
  
  ". با هم تموم نشده ما هنوز کارمونسایکجا افسانه خانوم؟ وا" ـ
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  . و مردمِ درحال عبور با تعجب به ما زل زده بودنمی بودابونی ختو
  
  ". ندارمیولم کن من باهات کار" ـ
  
 ی کنی اگه فکر می شه اما کور خوندی بلند می از گور کشای آتنی ادونمیم" ـ

  ". بدهی به نفعت رأیبذارم قاض
  

  .دمی پس زدم و خودموکنارکشدستشو
  
 که رو گندهات ستی حاج باباتم نی حتگهید.  باشه آقا محسنری خیدیدخواب " ـ

  ".ماله بکشه
  

  .دی عقب کششتری بمنو
  
  ".یفی با خودت نکن افسان تو حنکارویاما ا. ی کنی می بازری با دم شیدار" ـ
  

  . باال رفتاری اختی بصدام
  
 ی جهنمیذشته  اون گادی که منو ی و هرچنیاز تو و مع. یبه من نگو افسان لعنت" ـ
  ".خورهی حالم بهم مندازهیم
  

  .دی جلو چشماشو گرفت و مچ دستمو کشخون
  
. می جهنم بسوزنی بندازم تا با هم تو اادتی رو دوباره ییزای چهیپس بهتره " ـ

  "م؟ی سر به خونه ات بزنهی یموافق
  

  . بوددهی فای کردم ولم کنه اما بتقال
  
  "؟یوا خی از جونم می چ،یدستتو بکش روان" ـ
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 ی برد و هرچنشیمنو به طرف ماش.  خواست بشنوهی اون انگارکر شده بود و نماما
 چرخوندم، پس تی نگامو تو جمعیدیبا نا ام. دی به دادم نرسیالتماس کردم کس

  فربد کجا بود؟
  

 از ترس داشتم نکهیمن اما با ا.  رو باز کرد و به زور وادارم کرد، سوار شمنی ماشدر
  . که برام مونده بود، از خواستش سرباز زدمی تواننیبا آخر کردم یسکته م

  
  ".ید سوار شو لعنت" ـ
  

  : چسبوندم و نفس نفس زنان گفتمنی به زمپامو
  
  ".امی ی جا نمچیباهات ه" ـ
  
 ی رو هم ازت مکای چیچی که هتیومی ق،یتو با کار امروزت قبر خودتو کند" ـ
  ".رمیگ
  
  .  و راه نفسمو بست حرفش انگار قلبمو چنگ زدنی ابا
  
 اونقدر پر ی مادری پرنده ها مادر بودن و عاطفه یای عروسک جون، تودنی دونیم

 جوجه هاش در خطره ای کنه تخم ها ی حس می ماده وقتی پرنده هیرنگه که 
 اگه اون خطر یحت. برسهیبی زنه که نذاره بهشون آسی مشیخودشو به آب و آت

.  کنهی خودش احساس مر باشه که دیمادرانه ا تر از توان ی بزرگ تر و قویلیخ
 ماده رو دوتا پاش ی شه، پرنده ی مکی دشمن نزدیوقت. دمی بارها و بارها دنویمن ا

  . کنهدی تهدمشوی حری خطرذارهی کنه و نمی و بالهاشو باز مستهی ایم
  

 بود که جوجه اش در خطره و ی ماده ای منم تو اون لحظه درست حال پرنده حال
 حرفش اون توان مادرانه رو درمن شعله ور کرده بود نی محسن ناخواسته با اانگار

 نی و درمونده از اجی خورد و گنی بر اثر مقاومت، سرم محکم به سقف ماشیکه وقت
 باور رقابلی غیروی و با ندمی نکشپاپس رفت، باز لی هم تحلمی سد دفاعنیضربه آخر

  .به طرفش برگشتم و هلش دادم
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 نی ای بخوایمگه از رو نعش من رد ش.  آشغالاری نفتیمو به زبون کثاسم دختر" ـ

  ".یکارو بکن
  
  . به صورتم زدی محکمیلی برداشت و سزی طرفم خبه
  
  ". شمیاز رو نعشتم رد م" ـ
  

 حس و سر ی که بر اثر اون ضربه بی و دستمو گذاشتم رو گونه انی شدم رو زمپرت
 نی کردن ای نکردن، فکر مین اما دخالت شدکی بهمون نزدی چند نفرهی. شده بود

  .هی خونوادگی دعواهی
  
  .ستمی کردم رو پاهام بای از جام بلند شدم و تلو تلو خوران سعی سستبه
  
  ".یستی حرفا ننیمال ا" ـ
  

   زدششی جمله آتهی نیهم
  
 کنم تی که از تو و اون توله ات حمای به پام افتادی وقتسا،ی دم وایبهت نشون م" ـ
  ".ستمی نای حرفا هستم نی مال ای فهمیم
  

 مغزمو از یجنون آن. ارمی برام گرون تموم شد که نتونستم تاب بی به حدنشیتوه
  .کار انداخت و به طرفش حمله کردم

  
  ".یخفه شو عوض" ـ
  

 کرده جشی گی خورد، حسابی ناخودآگاهم که تو سر و صورت و بدنش می هاضربه
 جفت ی مهارنشدنیبود چون بعد باخشم اش هی فقط مال چند ثاننیاما ا. بود

  . شن، لب زدی که بهشون آورد وحس کردم دارن له میدستامو گرفت و با فشار
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  ". کشمی مشی به آتتوی زندگیهمه . طه*ی سلی در افتادیبا بد کس" ـ
  
  .دشی از پشت کشیکی

  
  ".ی باشیسگ ک" ـ
  

 به خون نشسته یما حرف اون مجبور شد ولم کنه و به طرف فربد که با چشنی اوبا
  . نوش جان کنهی مشت درست و حسابهی کرد برگرده و یسرتاپاشو وجب م

  
 خودشونو انداختند وسط که نذارن دعوا ی و اون چند نفر تماشاچنی شد رو زمپرت

 شه ری برداشت با فربد درگزیمحسن که تازه به خودش اومده بود، خ.  کنهدای پخیب
  : گفتنراهی و بد و بدی به تهداما جلوشو گرفتن و اون شروع کرد

  
 دونم ی هاتونو دارم، می کثافت کاریآمار همه .  رسمی به حساب جفتتون م"ـ

  ". کنمکاریباهاش چ
  
چون .  کنهشی عصبنی از اشتری حرفا بنی خواستم با ای ترس به فربد زل زدم، نمبا

 و ارهی به سرش بیی نبود بالدی شد بعی میشی و اگه آتدی چربیزورش به محسن م
 مرد من بزرگ د،ی رسی به نظر ملی دلی بیی جوراهیخودشو گرفتار کنه اما ترسم 

  . کنهکتهی مثل اون دیری حرفا بود که بخواد قدرت بازوشو به آدم حقنیتر از ا
  
 بگم دی مث تورو بدم اما محض اطالعت بایوونی بخوام جواب حرهی گیعقم م" ـ

 نقدری اگهی نشه چون اون موقع دداتیم پبهتره دور و بر من و زنم و خونواده ا
  ". شمی نمالتی خیراحت ب

  
  .چهی به خودش بپی بود که باعث شد اونطوری کاریادی حرفا زنی ای ضربه انگار

  
 دهی که تو خوابم ندارمی ی به سرتون میی افسانه، بالرمی گی ازت مکارویچ" ـ

  ".نیباش
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  .دی بازومو گرفت و منو به طرف خودش کشفربد
  
  ".رهی گی کنه نمی که پارس میسگ" ـ
  

 ی که نمهی عصبانی دونستم اونقدریم. می رو پس زد و از محسن فاصله گرفتتیجمع
 نی افشایقبل اومدن به دادگاه بارها ازم خواسته بود از آرمان .  بزنهیتونه حرف

 ی کنن و من هربار سر سختانه مخالفت کرده بودم چون فکر ممیبخوام که همراه
  .امی از پسش بر بیی به تنهادیاکردم ب

  
  . به طرفم برگشتم،ی که شدنی ماشسوار

  
  "؟یخوب" ـ
  

 اراده یدستم ب.  زدی بود که تو نگاش موج می از اون خشم، نگرانشتری بگهی دحاال
  . رفتمیشونیبه سمت پ

  
  "...آره فقط" ـ
  

 ی نگاهمیشونی که روش نصب بود به پی انهی تا از تو آدمی کشنیی جلومو پابانیسا
 کرد و مطمئن ی درد می نبود اما بدجوری اگهی دزی مختصر چی سرخهیجز . بندازم

  . شهیبودم تا شب نشده کبود م
  
  "؟ی شدریچرا باهاش درگ"ـ
  
  . بغض به طرفش برگشتم ومظلومانه تو خودم جمع شدمبا
  
  "...من خواستم از دستش فرار کنم اما. به خدا خودش اومد جلو راهمو گرفت" ـ
  

 که در حال پراکنده شدن تی و نگاهشو به جمعدیچی دور فرمون با خشم پدستاش
  .بودن، دوخت
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  " کرد؟تتی اذیلیخ" ـ
  

  . کردی میی هنوزم تو وجودم فرمانرواترس
  
  ". خواست منو با خودش ببرهیم" ـ
  

  . دادمحی توضی فورارهی جوش بنکهی نگام کرد و قبل از امات
  
   ".یدی دورمون رو گرفتن، تو هم که زود رستی جمعاما نتونست، من نذاشتم و" ـ
  
احساس کردم بازم دلخوره و چون .  رو روشن کردنی سرتکان داد و ماشی ناراحتبا

  . دستمو رو بازوش گذاشتمنمشی حال ببنیطاقت نداشتم به ا
  
  ". تونه بکنه، من پشتم به تو گرمهی نمی غلطچیاون ه. من حالم خوبه باور کن" ـ
  

  .می محسن گذشتنی ماشید و از جلو افتاراه
  
 واسه اون می گم ارزش نداره بخوایبه خدا خودم از حرفاش داغون ترم اما م" ـ
  " اتفاق خوب منتظرمونه مگه نه؟ی فردا کلیناسالمت. می حرص بخوروونهید
  
 محو جاخوش کرد و کم کم نگاهش یلی قرار فردا لبخند رو لباش خیادآوری با

 ی آفتابی کرد به اومدن روزهای می قراری بنهی که توسیقلبومن با . مهربون شد
 ی زخمشهی مهم نبود اگه محسن با اتفاق امروز از همنیا.  آوردممانی مون ایزندگ

 مهم نبود اگه بابا هنوزم نیا. ستی نخص دادگاه هنوز مشی جهی نتایتر دنبال انتقامه 
 مهم نبود نیا.  بودمریرگ گذشته بود و من با خأل داشتنش دیلی تحمی هیهمون سا

 ی کمالکای نه، چای خواستم ی شدن و تو چه می و خاطراتش فراموش نمنیاگه مع
 سقف به هی خونواده بودن فقط ی که برای جمع سه نفره انی و امیمهم ما بود. یبود

  . خواستی می و همراهی همدلسعتو
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***  
  
  . برداشتی رو مقابل زن عمو گرفتم و اون با لبخند فنجونی چاینیس
  
  ".زمیدستت درد نکنه عز" ـ
  
.  جلوش گذشتم و نگاهم با نگاه فربد که منتظر بهم چشم دوخته بود، گره خورداز
 شد، من خط به ی تو چشماشو پنهون کنه اما مگه می تابی کرد اون بی تالش میلیخ

  .خط اون چشمارو از بر بودم
  
 به ی حوصله نگاهی بیندگاه و هر از چی خواب آلود تو بغل آرمان نشسته بودتو
 شیی نشسته بود و متفکر به فنجون چایبابا کنار ماز. ی انداختی جمع شلوغ منیا

 ی درست مقابلش نشسته بود و چشماش از شادنی و مامان کنار فرناز و امکردینگاه م
 قهی که چند دقی کردو هرکسی نگام مم هم با استفهالدای. دی درخشی میریکم نظ

 روزها رو بعد اون نی ادنی اصال انتظار ددی دی شد،می مقیتش دق تو احواالیا
  . خوردنم ندارهنیشکست و زم

  
 مون صحبت ندهی در مورد آی جدیلی داشت خی بودن سر اصل مطلب و مازرفته

 ی مدای به دست گزارش لحظه به لحظه روبه آیافسون تو آشپزخونه گوش.  کردیم
قرار بود عقدمون .  گرفتید خنده ام م افتایداد و من هربار که نگام بهش م

  .می تموممون برسمهی نی باشه و تا اونموقع ما به کارهالدایدرست مصادف با شب 
  
  ".انشاهللا که مبارکه" ـ
  

 رو به ی حواسم دوباره جمع حرفاشون شد و زن عمو با لبخندنی حرف امنیباا
  .دیمامان و بابا پرس

  
  "اجازه هست؟" ـ
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 نیی دستش افتاد و با خجالت سرمو پایه نگام به انگشتر نشون تو اونموقع بود کتازه
  .انداختم

  
  ". زن داداشنی داراریاخت" ـ
  

با قرار گرفتن انگشتر تودستم همه .  دست زدن و فربد بلند شد و به سمتم اومدجمع
 چند ماه یحرف سر اون دلخور. دی سرد هردومون رو بوسیلی گفتن و بابا خکیتبر

  . بوددهی وقت بود که از ما بریلیبا خ نبود ، باشیپ
  

  : گفتی من و فربد شد، با زرنگی انهی مخفی نگاههاخی که میماز
  
 که تا می دوتا بخوننی واسه اتی محرمی غهی صهی میخب حاال که دور هم جمع" ـ

 ی و پنج روزستی بلدایبه هر حال از اآلن تا شب . زمان عقد راحت رفت و آمد کنن
 بهم خوانی دوتا جوون که مشخصه چقدر خاطر همو منی استیمونده و درست ن

  ".محرم نباشن
  
 خبر فربد رو نداشتم گهید.  انداختم و سرخ شدمنیی حرف سرمو با خجالت پانی ابا

 که واسه ی عالقه ای گه و با همه ی منظور نمی بنوی ای دونستم مازیاما م
 یتی باز بدون محرمنهی بب مارو کنار همخوادی ازدواج داره و دلش منیسرگرفتن ا

 رو به مامان و بابا و زن عمو نیواسه هم.  خواستی نمنوی گفتن ای منیکه عرف و د
  .دیپرس

  
  "ن؟ی هستیشما راض" ـ
  

 ی سال زندگکی و ی سنی سر تکان داد و مامان هم مثل تموم ای عمو با خوشحالزن
  :مشترک چشم به دهان بابا دوخت و اون گفت

  
  ".نی دونیون صالح م هرجور که خودت"ـ
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.  بغلم گرفتمی رو توی کردی می قراری و تو که بمی کنار هم نشستی خواست مازبه
 کوتاه به تی محرمنی ای ام براهیومهر. می رو خوند و ما به هم محرم شدغهی صیماز

 به مشهد که فربد قول داد بعد عقد دائم مون تو یارتی سفر زهیخواست خودم شد 
 مشهد پابوس امام می بری سه نفررهیبگ ی تونه مرخصی که میا هفته کی یفاصله 

 مشترک ی زندگهی ی و برامی پشت سر بذاریرضا تا اتفاقات بد گذشته رو به نوع
  .میآماده ش

  
 ی که بتونن حرفامی از ما خواست تنهاشون بذاری به شوخی مازغه،ی خوندن صبعد
 تو میرفت.  کردشکشی بهمون پ خلوت دلخواسته روهی بی ترتنی رو بزنن و به ایاصل

. اتاق و اون به محض بسته شدن در، دستمو گرفت و منو به طرف خودش برگردوند
خم شد و نقره . ارهی طاقت بست بود و آخرشم نتونمیشونی رو پینگاش به کبود

  .داغش کرد
  

  . خوردی قرار فربد رو صورتم چرخ می و نگاه بمی بودستادهی بهم اکینزد
  
  "ست؟ی خواب نهی نی کنم ا باوریعنی" ـ
  
  " خوابه؟ی کنی فکر میتوچ" ـ
  
  . لب زدی لحن اغوا گرانه ابا
  
  ". تر از خوابهنیریش" ـ
  

 از عالقه و شتری اما من تو اون لحظات بادی آسون نی هرکسی برادی شادرکش
 آشناش زل ی عمر تو چشماهی. دمی کشی که بهش داشتم، ازش خجالت میمحبت

 نی به من و ایزرگ شدم و حاال اون شده بود محرم تر از هرکسزدم، اصال باهاش ب
  .درکش آسون نبود

  
 لب هاش ی بهشتی وهی رو صورتم خم شد و لب هامو با میری دلپذاقی با اشتیاماوقت

 شدم که یی آشناری و من غرق لذت ددی اون حس ناخواسته پرکشیبهم دوخت، همه 
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 شییحای مسی نفس هایو نفسمو وابسته  داد ی موندی مرد پنیبند بند وجودمو به ا
  . کردیم
  
  . شدقی و نفس نفس زنان تو چشمام دقدی خودشو کنار کشی سختبه
  
  ".ی فکرشو بکنی حتی که بخوای از اونشتریدوستت دارم افسانه، ب" ـ
  

 نیا.  بستملی شفابخش لبهاش دخحی در جوابش رو نوک پا بلند شدم و به ضرومن
 بردم از ی ترسوند اما لذت می داشت منو مانیتو وجودم غل ناشناخته که یی پروایب
  . قرار کنهی تونه مرد سرسخت و مغرورمو بی می به راحتدمی دی منکهیا

  
 از زی بود و انگار همه چشهی نگاهمون آشنا تر از هممی که از هم فاصله گرفتنباریا

 قاب گرفته ریصو به تشهی تر از همکی خورد و حاال که نزدی رقم منطوری همدیاول با
 نیا.  کردمی بودم، حس و حال زن عمورو بهتر درک مرهی چشماش خی نیام تو ن
 قسمت هم ینیری شنی قرار بود به ای وقتونم شد ای نوشته می اگهی جور ددیقصه با

   چرا فربد نخواست؟نم؟یاما چرا نتونستم بب ...میباش
  
  "... و باهمنجای من و تو ای روزهی ی کردی فکر مچیه" ـ
  

  . گرفتم که حرفمو تموم کنم اما اون مهلت ندادنفس
  
 ی کوچولوی دختر عموهی شهیتو برام هم.  وقت به ذهنم خطور نکردچینه ه" ـ
برا من افسانه، دختر .  بزرگ شدنت رو هم نتونستم قبول کنمی که حتی بودطونیش

 ی حت و آزارش،تی هام بود که سربه سر گذاشتن و اذی کودکی شش ساله یبچه 
.  بودی دوست داشتنافتاده ونی در مکی یِری شی خنده هاش با اون دندون هادنید

.  عوض نشدیزی هم باز چدمتی ددی و تو اون لباس سفی عروس شدی وقتیحت
 کنن که دختر کوچولوشون رو ی کردم عمو و زن عمو دارن اشتباه میهمش فکر م

 خواستم باور کنم تو بزرگ یم اومد و نی به شدت احمقانه مزیهمه چ.  دنیشوهر م
 و تو برام تو عرض چند ختی باور هام بهم ری مه هشیاما درست ده ماه پ. یشد
 از ی داردمی کردم و دداتی اونطور تک و تنها تو اتاق پی اونم وقت،ی بزرگ شدهیثان
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 شد که نگام بهت عوض نیا. ادی بای خواد به دنی مکای و چیچی پیدرد به خودت م
.  بگذرمازت تونم ی نمدمی دامی و تا به خودم بیاخواسته برام مهم شد نهویشد و 

 اون ی که بعد حرفای از اون شبدی قبل تر شایلی مطمئنم که دلم خنویهرچند ا
 دهی کردم، لرزداتی پارک پی پناه و درمونده تویمردک دوست عمو ، اونطور ب

  ".بود
  

. رمی خودمو بگیونستم جلو اعتراف اونقدر قشنگ و دلچسب بود که نتنی ادنیشن
 تو اون نکهیباور ا.  اش و دستامو محکم دور کمرش گره زدمنهیسرموگذاشتم رو س

 بود که دلش برام بلرزه و براش مهم باشم دلمو گرم ی کسریلحظات سخت و نفس گ
 مهربانان ی داشتم مهربان تر از همه یی کرد و من چقدر خوشبخت بودم که خدایم

 تو اون ،ی دوست داشتنی حامنی ادنیم به من که با بخش تر از خودکیو نزد
  .لحظات تنهام نگذاشته بود

  
 گذشت که مجبور شدم ی نمی مون چند روزی نامزدی اون شب پرخاطره از

حاال .  و خواهرش بودنی مادر معی خواسته نیا. تومراسم چهلم حاج آقا شرکت کنم
 پشت سرم یدن که برخالف حرفا دای نشون مهی به بقدیکه من معتقد بودم اونا با

 هارو دور هم یلی که خجلس منی گرفته بودن الاقل تو امی کنن، تصمی متیازم حما
 عهی شاهی اساس و فقط ی موضوع رو ثابت کنن و اون حرفا رو بنی کرد ایجمع م

  .جلوه بدن
  

به محض ورود نگاهها به سمت من و .  که انتظار داشتم شلوغ بودی همونجورمراسم
 ی چشم تو چشم شدم و اون با شرمندگگانهی ای. دی و مامان و زن عمو چرخیماز

 ی و سکوتم زندگمی فداکارنی بود چطور با ادهی فهمیاز وقت.  انداختنییسرشو پا
 ی منی احساس دشتری بهم بادم، رفت نجات دی که انتظارشو میدخترشو از جهنم

 تونست ی می هستی شده نی تامی ندهی خواست با آیمخصوصا حاال که اگه م. کرد
 رو به تن یزی چنی همچی خورد اون پیهرچند چشمم آب نم.  جدا شهیاز عل
 رو به ی اموال هستی وکالت اداره شی چند روز پنی وجود من همنیبا ا. بماله

  . بودی دار قابلتمادربزرگش سپردم که امان
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د و به  تعجب و بهت جمع، حاج خانوم و مژده از جاشون بلند شدنانیدرم
 دادم کنار حی خودشون نشوندن و من ترجکی نزدییمارو جا. استقبالمون اومدن

چون اون فقط . نمی بود بشزی که مث مامان برام عزدهیمادرشوهر خودم زن عمو فر
  . مجلس گذاشته بودنیبه خاطر من و حفظ شأنم به عنوان عروسش پا به ا

  
 نباری اما ارهیها دوباره باال بگ محبت و احترام حاج خانوم باعث شد پچ پچ دنید
 برام مهم نبود، من بالخره موفق شده بودم بدون شکستن اون سکوت و بهم گهید

  . گناهمی نشون بدم که بت،ی حقانی بدون جار زدن و ادعا،ی هستیزدن زندگ
  

***  
  

 زل زدم و نهی آی خودم و فربد توری قرآن گرفتم و به تصوی نورانی هاهی از آنگاه
  : وقت تنهام نگذاشته بود، گفتمچی که هییل به خدابا توک

  
  ". بزرگتر ها بلهیبا اجازه " ـ
  

 شدن به خنده و شور و شوق تو محو شد که کنار رهی خی دست زدن جمع تویصدا
 از سبد شی چند لحظه پنی که همی قرمز درشتبی و به سی عقد نشسته بودیسفره 

  .ی زدی ،دندون می ها برداشته بودوهیم
  

.  و از جاش بلند شد و بغلت کرداوردی هم که مثل من نگاش به تو بود، طاقت نبدفر
 ای لهی وکدی عاقد ازش پرسی پاهاش نشوند و وقتیبرگشت و کنارم نشست و تورو رو

  : گفتنانی رو سرت زد و با اطمی پدرانه اینه، بوسه 
  
  ". بزرگترا بلههی جان و مادرم و بقی مازیبا اجازه " ـ
  
 ی الزم، مامان و زن عمو و جلو تر از اونا مازی شدن خطبه و زدن امضاها تمومبا

  . اومدنشی پکی تبریبرا
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 و می بغلمون کرد و هردو خم شدختی ری که می مهربونم با اشک شوقمادربزرگ
  . می و محبت اون بودتی دراونی با هم بودن رو مدنیما ا. میدیدستاشو بوس

  
 خندونش به آغوش ی و لبهاسیمامان با نگاه خ عمو رو من تو بغلم گرفتم و زن

 لحظه خوشحالن نی دوتا زن تو انی از خودمون اشتریمطمئن بودم ب. فربد پناه برد
 مشترک بود، چقدر خوب بود که جز ی و خوشحالی شادنیو چقدر خوب بود که ا

 چی خوب بود که جز فربد هدر و چقدی درخشی فربد نمی تو زندگی ستاره اچیمن ه
  . برام امن و مطمئن نبودی گاههکیت

  
 یی فرناز رد همون اشکایتوچشما.  گفتنکی بعد اونا جلو اومدن و تبرنی و امفرناز
 یدلم برا.  بودمختهی رشی خوشبختدنی دی براشی که خودم چندماه پدمی دیرو م

 چطور بغضش تو آغوش فربد شکست و دمی دی وقتدی تپنشی دلنشیخواهرانه ها
 پس زدن ی داد و اون براشی دلدارنیام.  جمع رو متاثر کرد هاشهیهق هق گر

  .اون اشکا که از سر شوق بود، تورو ازم گرفت و عقب رفت
  
 قدم کی و بابا واسه تبرالی شمنکهیا.  روبرو شمدی صحنه بانی دونستم بالخره با ایم
 ی رسمیلی خبهی غرهی درست مثل ارمی خم به ابرو بنکهی بذارن و من بدون اشیپ

 بهش نداشتم ی احساسچی هگهی اون مرد که دی برانیازشون تشکرکنم و مطمئنم ا
 کنه ی سعستی نازی نگهی دنباری ازش دورم و انهمهی ادی دیگرون تموم شد وقت

 بود که تنها شناسنامه ام ی خوشحال مرددی من جمشی چون برارهیازمون فاصله بگ
  .اونو به عنوان پدر قبول داشت

  
  . رو هم که داشتم، پس بزنمی ذره حس بدهی کردم اون ی سعمانی جلو اومدن پبا
  
  ". گمی مکیتبر" ـ
  

  . باهاش دست داد و من هم تشکر کردممانهی صمفربد
  
  ".نی باشرانی جشن ما ای کردم برایفکر نم" ـ
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  . زدی محجوبانه البخند
  
. دم برگری حقوقی کارهای سرهیراستش همون موقع رفتم اما مجبور شدم واسه " ـ

 و سی مامان فرنگیبه هرحال اون پسر واقع. میدی رسی توافقاتهی به مییبا پسردا
 دلگرمش کردم که تو ازی امتی سرهیمن فقط با دادن .  و اونا رو دوست دارههییدا

 مهی نی برگردم چون اونجا کارهاام خویحاالم م.  مواظبشون باشهشترینبودم ب
 کنم و به ی ها شونه خالتی مسئولی سرهی بار ری خوام از زیم.  دارمادیتموم ز
  ".  فرصت دوباره بدمهیخودم 

  
  
  

 زیی شب پانی بودو آخررهی اتاق فربد به رفتن مهمونها خی از پشت پنجره نگام
  .نی مزد،ی باری که میامسال هم به بارون نم نم و پرطراوت

  
 ی م جمع شده و ازشی اتاق دور مازنی از ارونی بچه ها که بی خنده یصدا

  .دی رسی به گوش مره،یخواستن براشون فال حافظ بگ
  

 ی شد، بچه ها حسابری تعبینجوری برامون گرفت و اشی که سال پی بعد اون فالانگار
  . کردی شلوغش می آورده بودن و آرمان به شوخمانی فال هاش ایبه اثر بخش

  
 پست هیزا  رونی که حضرت حافظ بگه من قراره همری جور بگهی جون ی مازنیبب" ـ
 نجات یدگی رو از ترشدهی دختر آفتاب مهتاب ندهی شه و شنهادی توپ بهم پاستیر

  ".بدم
  
 دور کمرم حلقه شد و ی دستامی به خودم بنکهی به خنده افتادم و قبل از ااری اختیب

  .دیمنو به طرف خودش کش
  
  " خانومم؟ییکجا" ـ
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 بهم ی گه بدجوریه م کی محترم و دوست داشتنی آقاهی جا، تو بغل نیهم" ـ
  ".دچاره

  
 وتاب چی مجعد و پر پشگرم،ی از موهامو که به همت آرای آورد و طره اشی پدست

  .شده بود به دست گرفت
  
  " نه؟هی دچار بودن چنی تبعات ای دونیپس حتما م" ـ
  
  . پروا از عسل چشماش کام گرفتمی بهش زل زدم و بطنتی شبا
  
  ".هی دونم که بدجور مسری منقدریهم" ـ
  

 ی همه ی نگاه جسور که بدجورنی اهی تنبی و براارهی رو تاب بطنتی شنی انتونست
 و منو به دی موهامو نرم کشی کرد، طره ی گرفت و خلع سالحش میاراده شو م
  . کردکیخودش نزد

  
  " نداره؟ی ها آخر و عاقبت خوبی دلبرنی بهت نگفته ایکس" ـ
  
  . شدمرهی لبهاش خبه
  
  "...خواد بشه ی میآخرش هرچ" ـ
  

  . منتظرش باال آوردمی تا چشمانگامو
  
  ".ستی نیبا تو که باشم ترس" ـ
  

 تونست تو نگاش پنهون کنه، ی که نمیتی شد و اون با حس رضایکی هامون نفس
  .اب سکر آور لبهامو مزه مزه کرد*شر
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 فتمی ننکهی ای که زانوهامو لرزوند ازش جدا شدم و اون برای ضعف ناخواسته ابا
  . بهم زل زدی منحصر به فردیفتگیفت بغلم کرد و با شس
  
  "حالت خوبه؟" ـ
  
 انار درشت و قرمز رو هی کتش و بی جی حال سر تکان دادم و اون دست کرد تویب

 و دی که تو چشمام جوشی نگام برق زد و با محبتدنشیبا د. جلو چشمام گرفت
  . کرد، لب زدمسیصورتمو خ

  
  ".زی به خاطر همه چیمرس" ـ
  
 تگرانهی حمامی که پشت سرگذاشتی اون لحظات عاشقانه ای اون بعد همه و

  .دی اش گذاشت و موهامو بوسنهی سیسرمورو
  

 که ی اتاق سابق مازدمانی چریی و فربد منو با تغالی به ومی برگشتی شب سه نفرهمون
ه  خوابوند که ازم خواست بیداشت تورو، تو تختت م.  کردرمی بود، غافلگایرو به در

 مات، تخت ی و صورتدی سفری حری اون پرده هادنید.  بندازمی نگاههیاون اتاق 
 پرکردن روش با عکس ی اآلن برانی که از همی و کنسولی کالباسیدونفره با روتخت

 و ی که راحتی و کاناپه اشی آرازی بودم و مدهی نقشه کشمونی خونوادگیها
  . سرشوقم آوردی فاصله هم قابل لمس بود، حسابنیانعطافش از هم

  
 حس خوب رو به فربد هم منتقل کنم،ناغافل نی زده اجانی بتونم هنکهی قبل از ااما

 لدامی شدم و شب ری آغوش مهربونش اسونیبغلم کرد و با بستن در پشت سرمون م
  . شدی سرکش خواستنش سپریبه سوختن عاشقانه تو شعله ها

  
  . شدمنیار ماش سویری غرغر و بهونه گی بغل کردم و با کلتورو

  
  "م؟ی ری ممی کجا داری زودنیآخه صبح به ا" ـ
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 و همه زی خبر از همه چی و بالی روز بعد ازدواجمون رو تو ونی خواست اولی مدلم
 و صبحونه به دی کشرونی اما فربد از صبح که به زور منو از تو تختخواب بمیجا سرکن

  . شدریخوردم داد، همش گفت زودباش که د
  

  . پاره شدمیرت فکر چباجوابش
  
 هی که من به عنوان آقا داماد شاخه شمشادش نی زن عمو نسرشی پمی ری سر مهی" ـ

 چند هی تونه ی مکایبه نظرت چ.  خوبی جاهی خدمتشون عرض کنم و بعدشم یسالم
  " زن عمو بمونه؟شی پیساعت

  
  .م شدرهی خ،ی زدم و به تو که غرق خواب بودنتیشمی ابری به موهای نرمی بوسه

  
با افسون ومامان .  هم براش برداشتمی کمکی دم، غذای مریبهش قبل رفتن ش" ـ

  "م؟ی گردی مونه فقط زود بر می مششونیجوره و پ
  
  ".ستی نشتریآره بابا، همش چهار پنج ساعت ب" ـ
  
 جفتمون رو ی مامان با لب خندون به استقبالمون اومد و روم،یدی خونه که رسبه

به محض .  گفتکی افسون هم جلو اومد و مجدداً تبرم،یشدوارد خونه که . دیبوس
  . رو به سمت مامان گرفتیکی کوچینشستنمون فربد کادو

  
  ".قابل شمارو نداره" ـ
  

  . سرخ شد و با خجالت زمزمه کردمامان
  
  ".دستت درد نکنه.  پسرمهی کارا چنیا" ـ
  

  : با ذوق گفتافسون
  
  ".مامان بازش کن" ـ
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 دنیبه محض د.  که تودستش بود، باز کردی جواهریزون جعبه  لریی اون با دستاو

 که با هی تو جعبه چمینی تا ببمیمن و افسون خم شد.  شدسی چشماش خاتش،یمحتو
 و اون می مامانبزرگ با بهت به طرف فربد برگشتی اروزهی فنی نگی گوشواره دنید

  . دادحی توضیبا فروتن
  
 یسمونی سی هی دونستم واسه تهیم. بفروشم زن عمو بهم داده بود تا براش نویا" ـ
راستش .  رهی بار نمری بگه زنیبهم گفت اگه به افش.  بکنهنکاروی خواد ای مکایچ

 گشتم که ی میدنبال فرصت.  رو بفروشمیادگاری نی کنم ایمنم نتونستم دلمو راض
  "...نکهی به زن عمو برگردونم تا انویبتونم ا

  
  . و رفت تو آشپزخونه هوا از جاش بلند شد ی بمامان

  
  .دی با بهت پرسفربد

  
  "! ناراحتش کردم؟یعنی" ـ
  
  :  جام بلند شدم و گفتماز
  
  ". زنمی رم باهاش حرف میبه هرحال م.  کنمیفکر نم" ـ
  

  . دادحی توضنانی هم با اطمافسون
  
 شوی خوشحالینجوری اگهیمطمئن باش از پس گرفتنشون خوشحاله منتها مامانه د" -

  ".ه دینشون م
  
 هدف ی رفتم تو آشپزخونه و به اون که داشت بگه،ی می فربد چنمی نموندم ببگهید

 کرد اشکاشو یچشماش سرخ بود و تالش م.  کرد زل زدمی هارو جستجو منتیکاب
  .مهار کنه
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  "پس کجاست؟" ـ
  
  "؟ی گردی می دنبال چیدار" ـ
  
  . نگام کردجی طرفم برگشت و گبه
  
  ". گذاشته بودمشنجایهم" ـ
  

  .رمی کردم دستشو بگی شدم و سعکی نزدی چند قدمبهش
  
  "مامان حالت خوبه؟" ـ
  

  . شدسی کردن و صورتش خدای اون اشکا راه خودشونو پبالخره
  
  ". بهترمشهی امروز از همیعنی... من خوبم" ـ
  
  "...فربد اشتباه کرد که" ‑
  
  . کالمم اومدونیم
  
  "...واقعا خوشحالم کرد اما.  حرفونزننینه ا" ـ
  

  ". دادهی رو بست و بهش تکنتی و درِکابدی کشآه
  
 انگار دمی اون گوشواره رو دیوقت.  سوختیلی لحظه دلم به حال خودم خهی" ـ
 به امی چقدر بدبختم که دندمی بعد دی رو بهم داده باشن، خوشحال شدم ولایدن

  ". اون گوشواره ستی ارزشی و بیکیکوچ
  
 در موردش ینطوری اادی یچطور دلت م. بزرگه مامانادگاری گوشواره نیاما ا" ـ

  "!؟یحرف بزن
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  . تاسف سرتکان دادبا
  
 زی به خاطر مادرم برام عزی دونی که خودتم مستیحرف سر اون گوشواره ن" ـ

 خودم، دیچرا با.  باشهکی کوچامی دننقدری من ادی که چرا بانهیبوده، حرف سر ا
  ".رکنمی تحقینجوریخودمو ا

  
  . شدمکیتم و بهش نزد دستاشو گرفدوتا

  
 هی که از ی به شرطی بزرگ تر کناتوی دنی تونی م،ی نخوانوی ای تونیمامان تو م" ـ

  ".ی و بند ها رها شدی قیسر
  
  " راحته؟ی کنی سال، فکر منهمهیبعد ا" ـ
  
  . جواب دادمی جدیلیخ
  
 ی که از خونه یموقع! مامان منو نگاه کن.  اما نشد هم ندارهستینه راحت ن" ـ

.  درب و داغون و بدون پشتوانه بودمی هی روحهی زن باردار با هی رون،ی زدم بنیمع
 که بدتر از بابا نی ندم، وگرنه معطیاما اراده کردم و خواستم که تن به اون شرا

  ". کردیباهام رفتار نم
  
 که از چشمش دی دنوی ادیجمش... نکردتمی حمایمن دوتا بچه ازش داشتم، کس" ـ

 مث ی اونوقت با داشتن خونواده افتهی زن از چشم شوهرش بهیکنه خدان. افتادم
 برام آسون بود ی کنیفکر م. شی نه راه پس داره ، نه راه پگهی من دیخونواده 

 و ری پناه بردم و اونا هربار با تحقام چندبار به خونواده ی دونیبمونم و دم نزنم؟ م
  ". شد و منو نخواستحی وقدی دناروی ادی خوردن پس فرستادنم؟ جمشیتوسر

  
  . بکشهیی کرد اشکاشو با پشت دست پاک کنه و نفس عمیسع
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 چشم تو چشم ی وقتنکهیا. هی تودلم عروسنمشی بی روزا که به اون حال منی" اـ
 رودل سوخته و ذارنی مخی کهی تهی انگار نی کنی شه و باهاش سرد برخورد میشما م

 پلکه ی آرمان دور و برت مدمی دی که ملیراستش اون اوا.  منیجزغاله شده 
 دی جمشنی تون با اون دوتا اآمد رفت و نمی بی نبودم اما حاال که میچندان راض

 به دل ندارم، اونو دزد ی انهی کچی هالیمن از شم.  ده، خوشحالمینامرد رو عذاب م
 دیاما جمش.  شدی نمدهی دونم چون مرد من اگه مرد بود دزدی نممیخوشبخت

 نیمن اگه موندم به خاطر تو و افش.  کردری سمی ببخشم اون منو از زندگ تونمیرونم
  "... کهی افسونخاطربود به 

  
  .دی آورد و با بغض نالنیی پاصداشو

  
 کی کوچنیهم.  رفتن، بودیری بار هر تحقری خونه و زنی شدنم تو اری اسی جهینت" ـ

 رو یفتارشمام چوب ر.  باعث عذابتون شدتم،یشدن هام و خورد شدن شخص
  ".نمی روزارو نبنی اگهیخدا منو مرگ بده که د.  که اون با من داشتنیخورد

  
  . ترس ناشناخته بغلش کردم و محکم به خودم فشردمشهی با
  
   ". حرفو نزننی اگهیتورو خدا د" ـ
  

 تو بغلم سخت ی اقهی شه خودشو سبک کنه و اون چند دقی که میی تا جاگذاشتم
  .ستیگر
  

  .دمیست دور شونه اش انداختم و صورتشو بوس که شد، دآروم
  
مطمئن . ستی نری دطی شرانی وقت واسه عوض کردن اچی مامان قشنگم هنیبب" ـ

  "؟ی وضع روتحمل کننی و ای بموندیچرا با. میباش ماها پشتت
  
  ".رهیبذار افسون هم سر و سامون بگ" ـ
  

  . اعتراض کردمعیسر
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 یافسون هم به وقتش م. ری خودتو در نظر بگ بارم شده فقطهینه تورو خدا واسه " ـ

 نیهم.  شده باشهری دیمی برا هرتصمگهی اونموقع ددی اما شاشیره سر خونه و زندگ
 من یخونه .  کنمی شده کمکت می کن، من خودم کنارتم و هر جوری کارهیاآلن 

  .نی کنی اونجا زندگنیکه هست، با افسون بر
  
 ارم،ی رو بمی اسم اون خونه و حساب بانکیحت من ستی نی فربد راضی دونی که متو

 شم و بعدش کم کم ی هم که انشاهللا تو آزمون وکالت قبول مگهیتا چند وقت د
 به نی خواد از ایدلم م.  ندارمیازی اصال بهشون نگهی ره دی خودم مبیدستم تو ج

  بذارره،ی مامانم سرشو باال بگواد خی دلم من،ی کنی عذاب و شکنجه زندگیبعد ب
 بار رو در حق خودت هی نی و اایب.  از قبل داغون شهشتری بمتی تصمنی با ادیجمش
  ". کنیخوب

  
 ی نه نمدمی نگاش کردم و ددینا ام.  نگفتیزی انداخت و چنیی پای با ناراحتسرشو

اومدم از کنارش . رهی رو بگی مهممی تصمنی کنم که همچنیتونم خودمو دلخوش به ا
  . شمرهیدستمو گرفت و مجبورم کرد بهش خبگذرم و برم تو اتاق که 

  
  " طالق مادر و پدرت باشه؟ت،ی حقوقی پرونده نی اگه اولستی نیواسه تو مشکل" ـ
  

  . کم کم رو لبام سبز شدلبخند
  
  ". مطمئن باشرمی گی رو ازش می سالها بدبختنیحق تموم ا" ـ
  
  . جواب دادی الوصفدی آرامش زابا
  
 ازش ی خوام وقتیم.  خودمو جمع و جور کنمی کمبهم فرصت بده تا اون موقع" ـ

  ".سمی خودم وای پایجدا شدم بتونم رو
  

 نی تونم رو ای مطمئن بودم مگهیحاال د.  دادم و دستشو با محبت فشردمسرتکان
  . حساب کنممیتصم



  

  

goldjar/me.Telegram  

 

�٧٩

  
 که شدم از فربد نی سفارشتو کردم، سوار ماشی مامان گذاشتم و کلشی پتورو
  .دمیپرس

  
  " کجاست؟قای خوب دقی جانیا یخب نگفت" ـ
  
  ".ی فهمیحاال م" ـ
  
 از اشهری ساعت بعد تو بندر ککی ی دونستنش گذاشت و وقتی باز منو تو خمارو

 که از صندوق عقب ی مخصوص عکاسلی و وسانی شدم و اون با دوربادهی پنیماش
  . بودمرهی فوق العاده خزی سورپرانیبرداشت، بهم ملحق شد هنوزم ناباور به ا

  
 تاالب ی موقع سال تونیگفت ا.  دارم که مث خودت عاشق پرنده هاستیقی رفهی" ـ

  ".نجای اارمتی شد که گفتم بنی امینی ببیادی مهاجر زی گونه هامی تونیبوجاق م
  
  . شدمزونی هوا ذوق کردم و ازش آوی زدم و بی چرخی شگفتبا
  
  ". فربدهی عالنی ایوا" ـ
  
  ". موندهی اصلزیتازه سورپرا" ـ
  

  . براش گرد کردمچشمامو
  
  "نم؟ی قراره ببی چگهید" ـ
  

  .دی کشدستمو
  
  ". دمی نشونت مایب" ـ
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 پسر هی و صاحبش که ی موتورقی قاهی تا به می کردی روادهی رو پی چند صد مترهی
  : فربد گفت،ی دست دادن و بعد سالم و احوالپرسگهیبا هم د. میدیجوون بود رس

  
  ". حرف ندارهشیباز. مهی تیدهای از امای آقا پونیا" ـ
  
  "؟ی که در موردشون صحبت کردیقیهمون رف" ـ
  

  . جوابم سرتکان داددر
  
  ". کشوندنجای مارو تا اای آقا پوشنهادیپ. آره خودشه" ـ
  
  : با لبخند گفتایپو
  
  "ست؟ی نی اگهی من، امر دقی از قانمی انییبفرما. نیافتخار داد" ـ
  

  . به شونه اش زدی دستفربد
  
  ".ی لطف کردیلیخ" ـ
  

  . اعترف کردصادقانه
  
  ". اومدی ازم بر نمنی از اشتری بگهیشرمنده د" ـ
  

 رو به درون آب هل داد و فربد قی قای بدنه ایپو. می و سوار شدمی تشکر کردازش
 بلند تو خلوت خلسه آور تاالب و یزارهای نونیحرکت م. موتورش رو روشن کرد

 حس خوب ی آب کلی روز زمستان رونی اولدنبال کردن انعکاس کم جون آفتابِ
 ی روزها به جانی کرد و من بعد مدتها باور کردم که اقی جا به وجودم تزرکیرو 

  . کنمی میفقط زنده بودن دارم زندگ
  
  . لبم بود، برگشتمی طرف فربد که محو لبخند جاخوش کرده روبه
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  " جبران کنم؟ناروی ادی بایچطور" ـ
  

  : گفتساده
  
  ".خنده هاتو دوست دارم... دفقط بخن" ـ
  
 درست پشت یی شده بود، به جایزی محبت نگاش کردم و اون که متوجه حرکت چبا

  .سرم اشاره کرد
  
  ".نگاه کن اونجارو" ـ
  

 دندی شدنمون و احساس خطر پرکی جفت زنگوله بال که با نزدهی برگشتم و به عیسر
 ی و توأم با صداعی نر سری  پرندهیبال زدن ها.  اوج گرفتند، زل زدمجیو به تدر

  . بود که فربد رو شگفت زده کردیسوت مانند
  

  . لب زدمیباناباور
  
  ".اونا زنگوله بال بودن! شون؟یدی من دی خدایوا" ـ
  
  . صدام کردیفربد با نگران.  جام بلند شده و ذوق زده دستامو تو هوا تکان دادمتو
  
  ".ی مون نکردچارهی تا بنی بشریافسانه بگ" ـ
  
 ی تونستم دسته ی راحت میلی خستادهی اون پرنده ها، ادنی من که سرخوش از دماا

  . هوا تو جام حرکت کردمی بنمی ببنجای رو از ادی سفیشونی پیغازها
  
  ".دنی از راه رسالنی گی زمستانه ی مهاجرهانیاول. آخ جون اونجارو نگاه کن" ـ
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 گرفتم، تو آب ی رو نمقیا قی کردم تعادلم رو از دست دادم و اگه بدنه احساس
  . برداشتزی نگهداشت و به سمتم خعی رو سرقیفربد قا. افتاده بودم

  
  "؟ی منو سکته بدی خوایم" ـ
  

  . تقال کردمی باخوشحالتوبغلش
  
  ".نمشونیتورو خدا بذار بب" ـ
  
  . قلبش گذاشتی شم، دستمو به زور گرفت و روی رقمه آروم نمچی هدید
  
  ".رهی آروم بگنمیذار ا دختر برید آروم بگ" ـ
  

 شی رفت تا چند لحظه پادمی و چکش وار قلبش شدم و اصال عی کوبش سرمسخ
اون که نگاه رام و .  آوردمی درمی بازی مهاجر، کولی غازهادنیداشتم واسه د

 گونه هامو با خی حرکت ناغافل خم شد و هی تر شد و با قی لبخندش عمدی رودممیتسل
  .کردآفتاب جان بخش لبهاش آب 

  

   آخر-  9فصل 
  

 عروسک جون ی قصه ی افسانه یعنی که من یی به آخرش اما از اونجامیدی رسخب
 که دوست دارم شروع کنم، حاالم دلم یی گرفتم داستانمو از جامی تصمی روزهی
 ورماهی آفتاب داغ عصر شهرری که من زیی جانی جا، آره درست از همنی همخوادیم

 هستم، داستان ی کرت سبزن گرفتیخم زدن خاک برا مشغول شالی وی پشتاطیتو ح
. یانی هست و نه پای رو نه شروعی داستانچیهرچند معتقدم ه.  ببرمانیرو به پا

 ری مسهی در باز و هی د،ی نور امهی شه که ی شروع میی درست از جاشهی همیزندگ
  .رهی گیروشن سر راهت قرار م
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 خواد شمارو هم ی و دلم منمی بی مادی شروع ها زنی از امی روزها تو زندگنی امن
 اونم با ارمی به دست بکاروی چتیومیخب بالخره تونستم ق.  خبر نذارمیازشون ب

 شی خودشو به آب و آتی دادگاه که قاطعانه محسن رو محکوم کرد و اون هرچیرا
  . کنه، نتونستیزد که کار

  
 یپام تو دادگاه برا هی شد بعدش نه، تا چندماه مدام الی خی آسون بیلی گم خینم

 ی پام بازم تو دادگاه اونم براهی بود و کای واسه حق حضانت چتمیاثبات صالح
  . بودمی کارورزیگذروندن دوره 

  
 باهام از کانون یوقت.  بودنیری چقدر برام شمی خبر قبولدنی شننی دونی نمآخ

ه کنم،  مدارک مراجعی سرهی با ی کارآموزی گرفتن پروانه یتماس گرفتند که برا
  . رو پام بند نبودمی کردم و از خوشحالی مری رسما رو ابرها سگهید
  

 به گهی سال دهی و گذرونمی رو میفری دادگاه کی چهارماهه ی که دارم دوره حاالم
  . شمی ملی پا خانوم وکهی خدا واسه خودم دیام
  

ره آخر  خدا قرادی و مامان و زن عمو به امی هام خوبه، مازی دور و بری همه حالِ
 شون ی سرشون به زندگنیفرناز و ام.  خدا بشنی خونه یماه واسه حج عمره راه

 زمی داره و آرمان عزانی جرشهی تر از هممانهی و افسون صمدای آیگرمه و رابطه 
 ی از شکست هاش احساس سرخوردگگهی خوام، دی هارو منی براش بهترشهیکه هم

 من ی به کاره و خون محسن رو به جا ها مشغولیاون حاال تو شرکت کمال. کنهینم
  .کاستی چی پدرراثی که بهش دادم، حافظ می کنه و با وکالتی مشهیتو ش

  
 ی به حرارت و داغگهی ددی داره، عاشقانه هام شاادی زی و بلندی پستمیزندگ

 استی دنای دونم تا دنی گرمه و مشهی اولش نباشه اما تنور دوست داشتنم همیروزها
 عاقل رو که در حال حاضر به یادی مغرور؛ کله شق، سرسخت و زیمن اون پسرعمو

  . دارموست دنمش،یخاطر قهر چند ساعته مون چشم ندارم بب
  

  . باز شد وفربد کالفه اومد تو تراسییدرکشو
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  "؟ی مسخره رو تموم کنی بازنی ای خواینم" ـ
  

 دی خورش مشغول به کار بودم و حاالری چند ساعت گذشته بود که سربه زدمینفهم
 مو ی باغبونیدستکش ها. دی وزی مای ازسمت دری خنکمیکامال غروب کرده و نس

 اما با هم میدرسته قهر بود.  کردمیهنوزم نگاش نم. درآوردم و از جام بلند شدم
  .می بودگذاشته بود که از همون اول ی قرارنی ام،ی زدیحرف م

  
  " تمومش کنم؟یخوای از من می رو تو شروع کردیباز" ـ
  

  . با حرص فوت کردمنفسشو
  
 جواب پس ی چه جوردی مختصر بای سالم و احوالپرسهی تورو خدا واسه نیبب" ـ

  ".بدم
  
 که توش پروژکتور ییالبد من بودم که با اون لبخند ژکوند و چشما!! مختصر؟" ـ

  ". زدمیروشن بود، با دختره حرف م
  
 ی معمولکی سالم و علهیط  افسانه من فقی کنی مادی زی داغش رو الکازیچرا پ" ـ

 که باباش همراش بود، به هر حال آشنان و تو در و یدیتازه خودتم د. باهاش داشتم
  ". ندارهتی خوبهیهمسا

  
 لج و ی باهاش افتاده باشم رو دنده نکهینه ا.  ندادم و دوباره مشغول شدممحلش

 که ی اگهی زن و دختر دچینسبت به ه.  کنم، راستش دست خودم نبودتشیبخوام اذ
 ی کرد حرف به ستاره میاما خدا نم.  حد حساس نبودمنیدور و برمون بودن تا ا

 ی آلرژزشی به همه چالمصب.  کردمی جلز و ولز مشی مثل ذرت رو آتد،یرس
  .داشتم

  
 دنی نازکشکمی ،ی تنوع درست و حسابهیدلم .  بودی اگهی دزی قهر، نقل چنی اامانقل

  . خواستی منجای هکمیو قربون صدقه رفتن، 
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  ". کنون پختمی برات شام آشتای ب؟ی کنیکارمی چیکی تو اون تاریدار" ـ
  
تو .  رفتم داخل خونهرمی بگلشی تحونکهی ناز و ادا از جام بلند شدم و بدون ای کلبا

 رنگت بود که ییموی لی و نگات به پتوستادهی ایی لباسشونی،تو آشپزخونه جلو ماش
 شتری به پتو با بزرگ شدنت هم بتی وابستگنیا. د شی و شسته مدی چرخیداشت م

  . بشورمشی کردم بذاریت می با هزار مکافات راضگهیشده بود و د
  
  ".نی بشکمی ایب.  شهی کوچولوت خسته می پاهایمامان" ـ
  
نه . ی زل زدنی داخل ماشاتی و دوباره به محتوی مخالفت سرتکان دادی نشونه به

 ی رو میزی کرد اگه ازت چی شده بود و خدا نم روزاتنیگفتن و مخالفت عادت ا
  .ی دادی درست عکسش رو انجام مم،یخواست

  
  . قلقلکت دادمی و به زور بغلت کردم و کلارمی نتونستم طاقت بآخرشم

  
 عادت شده بود که شب ها زود ای ی دونم از کشمکش سر نُشستن پتو خسته بودینم

حاال خوبه . دادم، چشمات رو هم افتادچون تا آروم تو بغلم گرفتمت و تابت .یبخواب
  .یدی خوابیفربد شامت رو قبال داده بود وگرنه گرسنه م

  
 نازک ی پتوهیتورو گذاشتم روتخت و .  جام بلند شدم و آروم از پله ها باال رفتماز

 خوشگلت رو ی نگات کردم و موهایکنارت نشستم و با مهرمادرانه ا. دمیروت کش
  .نوازش کردم

  
 سمی نوی برات میزی چی وبالگ درست کردم و گهگدارهی نکهیهنوزه با ا که هنوزم

  . اماعادتمه که با خودت حرف بزنمذارمی مادگاریو به 
  
 ی خوب و بی روزهاشهی اگه فکر کنم تو همهیالی من عروسکم ، خوش خیکایچ

 با تو سرد ی که زندگی کنم زمانی اما ازته قلبم آرزو می کنی روتجربه میدردسر
 ی کنم از همه ی آرزو م،ی شه تو جرأت گرم بودن داشته باشیاسازگار مو ن

 که از دست یفرصت حسرت چوقتی و هی استفاده رو ببرتی نهاتی زندگیروزها
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 اونقدر توانا و دوارمی خوام اما امی هموار نمری مسهی من برات ،یرفته رونخور
 پناه یدیلحظه به نا ام کی ی و حتی رو کنار بزنی موانع زندگی که بتونیمحکم باش

 دل ی شادی روشن کنه و براتوی و اعتقادت به خدا راه زندگمانی کنم ای دعا م،ینبر
  . هاتی هات و خوبی با مهربون،ی بدرخششهی که عاشقانه دوستت داره، همیمادر

  
  "د؟یبالخره خواب" ـ
  
  . باهاش قهرم، به روش لبخند زدمادی بادمی نکهی طرفش برگشتم و بدون ابه
  
  ".خسته بود" ـ
  
  ". کنونمون سرد نشهی که شام آشتمی برایپس ب" ـ
  
  .دمی افتاد اخمامو تو هم کشمی دوزارتا
  
 ی زودنیمحاله به ا. امی ی ها من کوتاه می خوش خدمتنیفکر نکن با ا" ـ

  ".ببخشمت
  
  ". نظرت عوض شهدی شاایخب بابا حاال ب" ـ
  

 ی و چراغ قوه اکی تارمهی نی فضادنیدبا.  تو آشپزخونهمی همراه شدم و رفتباهاش
 به پشت یواون شرمنده دست.  زد، خنده ام گرفتی و روبه باال نور مزیکه وسط م
  .دیسرش کش

  
  ".ابی شام رو درالی خیحاال ب. می کنم شمع نداشتکاریخب چ" ـ
  

 نی که همنمی نازنی بود و گل هازی که وسط می تخم مرغسی سوسی به تابه نگام
 تابه رو ی قربون صدقه شون رفته بودم و حاال دسته یآب دادن کل موقع یعصر

  . کرده بودن، مات شدنی تزئانهیناش
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  .دی برام عقب کشی صندلهی باز شی نبا
  
  "قشنگ شده نه؟" -
  . بهت لب زدمبا
  
  ". اآلن مرده بدوننیفربد خودتو از هم" ـ
  

  . زدرونی از حدقه بچشماش
  
  "!؟ی چیآخه برا" ـ
  
  . بوددهی فایردم دادنزنم اما ب کی سعیلیخ
  
  "؟ی منو کندزی عزی گل هایبه چه حق" ـ
  
  ". بابا همش دوشاخه گل بودی ا"ـ
  
  "!که دوتا شاخه گل بود آره؟" ـ
  
  . اومدم و اون کالفه اعتراض کردرونی حرص از آشپزخونه ببا
  
 شش ی تو همون افسانه رمی گیآقا من حرفمو پس م.  تو دختریعجب سرتق" ـ

 حاال خودتم منت ی آشتی بیدرضمن آشت. ی و اصال هم بزرگ نشدیه موندسال
  ". کنمی قبول نمی کنیکش

  
 باال ییطلبکارانه ابرو.  حرف لبخند رو لبم نشست اما خودمو کنترل کردمنی ابا

 متعجبش گرفتم ی چشمای لقمه جلوهی ییانداختم و برگشتم تو آشپزخونه و با پررو
  .ر بودم با شکم خودم که قهر نبودمبا اون قه.  رفتمرونیو ب
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 سی خی برگشتم تو اتاق و اون که با موهاری ناپذی آشتی ساعت بعد با چهره هی
 گرفتم و بدون افهیبراش ق.  بهم انداختی نگاه کوتاهدی پو شی شرت میداشت ت

  . نشون بدم، رفتم سمت تخت تا بالشمو بردارمی بهش توجهنکهیا
  
 زی پرت کرد و به طرفم خنی شرتشو رو زمیت.اوردین طاقت دی واکنشمو که دنیا

  . بزنم ، فکرمو خوندی حرفنکهیبرداشت و قبل از ا
  
  ". کن بذارمالیتو خ" ـ
  

منو پرت کرد .  دعوامون شده بودی به تقال و کشمکش و حاال خنده هم چاشنافتادم
 آورد و بازدم نفس هاش به پوست نازک نییسرشو پا.  زدمهیرو تخت و روم خ
  . تابم کردیگردنم خورد و ب

  
 یخودت خوب م.  خواب شمی خوام بی فقط نمما،ی کردی آشتی وقت فکر نکنهی" ـ

  "؟ی بریخوای بازم مه؟ی بره حاال حرف حسابت چی بدون تو خوابم نمیدون
 تابان چشماش ذوب شدم دی تو خورشانهی جوی آشتی مقاومت کنم و با نگاهنتونستم

  . درخت کاج مشامم رو نوازش کردی وهی مریو عطر خنک و دلپذ
  

    )انیپا(  
  

  یمانی افاطمه

  92 ید
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   :سندهی نویانی پاسخن

  
 شما ی داستان و همراهنی با گذاشتن پست به پست اینیری خوب و شیروزها

 ی قصه تی حرص خوردم و درنهاختم،ی اشک ردم،یباهاتون خند.  گذشتزانیعز
  . بود، شکل گرفتشی واقعیدگ برداشت آزاد از زنهیافسانه که 

  

 زن نی نبود که به ایزی اون چی داستان همه نی خوام اعتراف کنم گذشته توایم
 دوارمی اش امندهی تر و قابل تحمل تر نشونش دادم اما آفی لطیلیگذشت و من خ

 خانوم هیاون حاال . می داستان براش رقم زدنی باشه که ما تو ایزی چینیریبه ش
  . شهی مه شش سالگهی کوچولوش ماه دکای موفقه و چلیوک

  

 نگهداشتن هی داستان ازم خواست تو حاشنی که افسانه موقع نوشتن ایزی چتنها
 گله مند زی کردم پس دوستان عزتی رعانوی که تونستم اییپدرش بود و من تاجا

  .نی اون مرد رو بشنوی حرفانی اگه نتونستنینباش
  

 تو ذهنتون موندگار شه که حداقل تا یدر داستان اونقنی خواد ای دلم مراستش
با .  ترسم و به بودنتون عادت کردمیمن از فراموش شدن م. نیمدتها فراموشم نکن

 ی رمان نمکیپی تاگهی اما دامی ی نباشم، منکهینه ا.ستمی نی چند ماههی حال نیا
 ری تی هامهی کنم و بعد انشاهللا از ناچاپ خددی رو به اممی دارم کار بعدمیتصم. زنم

  .  درخدمتتونمیاگه زنده باشم با داستان تازه ا
  

 و رمی که قلم به دست بگنی جسارت رو دادنی هاتون به من اتی که با حمایمرس
  .  دوست دارمیلیهمه تونو خ. سمیبنو

  

    )انیپا(  
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