
 

 عشق یآنت
 یباسمه تعال

 
 :مقدمه

... 
 تو که ماه بلند در آسموني

 منم ستاره میشم دورت مي گردم
 تو که ستاره میشي دورم میگردي

 منم ابري میشم روت رو مي گیرم
 تو که ابري میشي روم رو مي گیري

 رممنم بارون میشم ُتن ُتن مي با
 توکه بارون میشي تن تن مي باري

 منم سبزه میشم سر درمیارم
 توکه سبزه میشي سر در مي آري

 منم گل مي شم و پلوت مي شینم
 ...اگه گل بشي پهلوم بشیني ... اون وقت منم بلبل میشم چه چه مي زنم

 
 

 ...یه نگاهي به قیافه ي خسته ي بچه ها انداختم
 ...(نت) تمام شدن تمرین دستامو بهم کوبیدم و گفتم: کیمه

 .همچین با ذوق ایستادن و نگام کردن که انگار دنیا رو بهشون داده بودم
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خندم گرفت .اما ه*و*س یه نمه کرم ریزي داشتتتم... ولي باز دلم ستتوخت و 
 ...گذاشتم براي یه وقت دیگه

یدم و گفتم: خوب تمرین براي امروز  تامو بهم کوب نده بودن. دستت گارکوه ک ان
 ..... تا شنبه. اوسکافیه.

 ...بچه ها با خوشحالي گفتند: اوس
 میشا جون؟ -
 جانم؟-
 میشا جون من میتونم شنبه نیام؟ -
 ...اره عزیزم... مشکلي نیست-
 تمرین جدید که نمیدي؟-
 ...نه گلم هنوز بدنتون آماده نیست-

دل ارام یکي از شتتاگرداي پاي بابتم بود. ازم خداحاف ي کرد و منم به رختکن 
رفتم. مثل چي عرق کرده بودم. تاپ و شتتلوارکمو در اوردم و مانتو و شتتلوار 
پوشیدم.اوف... چه بوي سگي میداد ... همیشه عادتم همین بود... از شنبه که 
میومدم باشتتگاه یه دستتت مانتو شتتلوار تر تمیز تنم میکردم... تا اخر هفته با 

ري فوجیمو از کوله همون میچرخیدم... جمعه میشستمش واسه ي شنبه... اسپ
 .ام در اوردم و یه دوش گرفتم... تابرسم خونه و یه دوش آدمانه بگیرم

 ...صداي خانم تاجیک بلند شده بود. کل باشگاه وگذاشته بود رو سرش
 ...میشا... میشا جان -

 .روسریمو سفت وسخت زیر گلوم گره زدم و رفتم سراغش
 .... داشت پول میشمردپشت میزش که شتر با بارش گم میشد نشسته بود
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اي خدا خودم یه دونه دستتتگاه پول شتتمار براي این باشتتگاه بخرم... انگشتتت 
شصتشو به زبونش زد و با دستهاي تف مالي باز مشغول شمردن شد. اییي.... 
چندش... االن حتما میخواستتت اون پولو بده به من... واي حالت تهوگ گرفته 

 .بودم. هنوز حواسش به من نبود
یدش رو تلفن  له و فوري هم کوب فت: تعطی یه جواب داد وگ بان یه  زنگ زد ... 

 .دستگاه
شا  ستادم. تو روم خندید و گفت: می صدا کنه دید جلوش ای ست باز منو  تا خوا
جان ... این خانم براي ببت نام دخترش اومده... منم هرچي بهش گفتم که تو 

 .خیلي وقته کارتو شروگ کردي تو گوشش نمیره که نمیره
به قیافه ي زنه که رو به روي میز خانم تاجیک نشسته بود خیره شدم وگفتم:براي 

 ببت نام دخترتون اومدید؟
 ...زنه پوفي کشید وگفت: دختر من کمربند قهوه اي داره

کار  ند زرد و  ها هنوز کمرب چه  با ب گاه کردم. من  باال دادم و بهش ن هامو  ابرو
 ...تیپا دنبال دان یک و مربي گري بودنمیکردم ...چقدر جلو تر بود.اصوال این 

به عنوان کمک مربي و روزایي که من نبودم  مثل روژان که تنها دان یکم بود و 
 .اونجا حضور داشت و یه درصد کمي هم از باشگاه میگرفت

 ....اروم گفتم: این جا یه باشگاه تفریحیه.... حرفه اي عمل نمیکنه ها
مم پرید وگفت: میدونم... دختر من ماه نذاشتتت حرفمو تموم کنم... میون کا

اینده یه مسابقه ي استاني داره... یه مدتي مسافرت بودیم نشد که تمرین کنه... 
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حاال اومدم بایه مربي صتتحبت کنم که به صتتورت خصتتوصتتي میتونه بهش 
 ...اموزش بده یا نه

هان... دردش این بود. خوب زودتر زبون باز کن... اخه االن من جلوي خانم 
تاجیک که زل زده بود توصتتورتم و در واقچ چشتتم دوخته بود به دهنم و اخم 

 کرده بود چي میگفتم؟
اروم و شمرده گفتم: خوب میبینید که من با این باشگاه قرار داد دارم و تابه حال 

 ...ورزشکار خصوصي هم نداشتم
 ....زن یه لبخندي بهم زد وگفت: پس نمیتونید

 ...شرمنده-
 .و ازما خداحاف ي کرد و از باشگاه خارج شدسرشو تکون داد 

 .منم با بچه ها و خانم تاجیک خداحاف ي کردم و از باشگاه زدم بیرون
داشتتتم تو پیاده رو میرفتم که دیدم بند کتونیم بازه... خم شتتدم تا بند و دور م  
شتا فحش تو دلم  شد تا هفت ه شین باعث  صداي بوق بوق یه ما پام ببندم که 

 ...باره بلند شدم برم که باز بوق میزدبدمش... دو
محلش نذاشتم. دیگه داشتم به سر خیابون میرسیدم که یه انتر جلوم ترمز کرد 

 .و صداي جیغ الستیکاش دراومد
اخم کردم وخواستتتم ببندمش به رگبار فحشتتاي خوشتتگلم که دیدم ... همون 

 ...خانمه است
فت: مطمئني نمیخواي شتتو که برقي بود وپایین داد وگ 206خانمه شتتیشتته ي 

 خصوصي با دخترم کار کني؟
 ....یه لبخند تحویلش دادم و گفت: میرسونمت
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 تشکر کردم و گفت: چند ساله مربي هستي؟
 ...خندیدم وگفتم: هشت ماهه

 درس خوندي؟-
 ...دانشجوي ارشد مدیریت ورزشي ام -
 کارت مربي گري هم داري؟-
 ...بله... دان شیش کاراته هستم-

 ...تصدیق کرد وگفت: عالیهبالبخند 
 شمارتو میدي عزیزم؟-

باز  بذاریم.  هاش حرف بزنم و قرارامونو  با عدا  تا ب ماره تلفنمو دادم  بهش شتت
شکر کردم و  شدم .ت شم... اما بیخیال  سوار  ستم  سونتم خوا تعارف کرد که بر

 .گفتم:اگه تمایل داشتید بهم زنگ بزنید... من روزاي فرد وقتم ازاده
 .و برام بوق زد و رفتموافقت کرد 

 ...اینم از روزي امروز ما
 .تا خونه پیاده رفتم. هنزفري تو گوشم بود و با اهنگاي انریکه صفا میکردم

اهنگ دیملو یه لح ه قطچ شتتد... استتم ام اس اومده بود... مهراب بود که برام 
 نوشته بود: سام خانمي خوبي؟

 .جواب دادم:اره...دارم میرم خونه.... خستم
 د: خسته نباشي ... چرا؟ز
 ...باشگاه بودم-
 .خانم ورزشکار..آرم لبخند-
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 .چاکریم-
 .ما بیشتر....مراقب خودت باش-
 .نترس هستم... باي-
 .باي عزیزم-

سم نبود که  صا حوا شتم با مهراب اس ام اس بازي میکردم ا تمام مدتي که دا
 .از خونمون رد شدم. مجبوري دوباره دنده عقب پیاده اومدم

جلوي خونه یه پرادو مشکي و یه تویوتا کمري پارک شده بود... جفتشونم جلو 
 ...ي پارکینگ خونه ي ما

صورت حق ندارن جلوي در خونه ي ما  شتیم... اما در هر  شین ندا با اینکه ما
پارک کنن... حتما مهمون یکي از همستتایه ها بودن. کل این محل میدونستتتن 

شین نداریم به خاطر همین ه شونو ما ما شیناي لکنت شه جلوي خونه ي ما ما می
 ...پارک میکردن... و البته همیشه هم من از خجالتشون در میومدم

صورتیمو در اوردم... به بهونه ي  شدم و از تو کوله ام تیغ موکت بري  صي  حر
بستن بند کتونیم دخل دو تا تایر تویوتا رو دراوردم... یه قدم دیگه هم جلو رفتم 

 .ون یکي پرادو هم لت و پار کردمو دو تا تایر ا
اخیش ... چقدر میشد راحت نفس کشید...با یه لبخند شیطوني کلید انداختم 

 .و در و باز کردم
مه مهمون... در واقچ  چه خبره این ه له..  یا ال نه شتتتدم...  یاط خو تا وارد ح

 رمیمون. اینا از کجا اومدن... ما تو تیر طایفمون همه رو با هم جمچ کنیم ده نف
نه جفت  تا... اوووو....  تا چهار  تا ستتته  هم نمیشتتن... اما حاال... یکي دو 

 کفش... همه هم نو واکس خورده...چه خبره؟؟؟
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خاله و شتتوهرخاله ام که نبودن.. چون دیشتتب اینجا بودن.. عمه پوري عمه ي 
 ...مامانم هم که نبود... طفلک نه شوهر داشت نه بچه

مادرشم فوت شده بودند وجز عمو رسول و عمو بابام که تک فرزند بود و پدر و
راشید و عمورضا که سه تا پسرخاله هاش بودن وسه تاشونم از قضا باهم برادر 
شت. هان  شت... مامانمم که جز خاله م*س*تانم کسي و ندا بودن کسي وندا

 ...شاید پسردایي مامانم اقا ضیا اینا باشن... اخه اونا که شیرازن
ضولیم فرمان داد شتم گفت نه... حس ف شم... اما منطق ندا صلي وارد ب ا ز در ا

 ... منم از تراس اشپزخونه رفتم تو
مامانم تو اشپزخونه بود و تا منو دید اومد یه جیغ بنفش که موقچ سوسک دیدن 

 ....میکشید بکشه که من جلوي دهنشو گرفتم
که - یا خنگم؟خوب مهمون  نا کین؟ مهمون داریم؟ )من خرم؟  مان... ای ما

داشتتتیم... ستتواله میپرستتماه ادامه دادم: براي چي اومدن؟ از رفیقاي بابان.... 
 مامان .. چرا جواب نمیدي؟؟؟

یادم افتاد کف دستتتمو گذاشتتتم رو  بال میزنه....  بال  مامانم داره هي  دیدم 
 .دهنش... بدبخت کبود شده بود

 همینجور داشتتت نفس عمیق میکشتتید... یه لبخند زدم وگفتم: ستتام جیگر
 ...طاي من

با نفس نفس گفت: ستام و زهرمار... ستام و کوفت... ستام و درد... دختر 
 ...داشتي خفم میکردي
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لبمو گاز گرفتم و هیچي نگفتم. مامانم فوري گفت: بدو برو لباستتتاتو عو  
 ....کن

 .فهمیدم که دعوا و تنبیه موکول شد به بعد... چقدرم هول بود
 ....سیني و گفت: این سیني چایي و هم بیا ببر تند تند لیوانا رو میذاشت تو

 .سیني چایي... هي... بوي توطئه میاد
 .سیني چایي... هي... بوي توطئه میاد

 چشمامو ریز کردم و گفتم: نمیخواي بگي که اینا خواستگارن؟
 ...مامانم یه لبخند خر کننده زد وگفت: اره

از همون راهي که اومدم  دو تا پا داشتتتم دو تا پا هم میخواستتتم قر  کنم که
 ....برگردم برم

 داشتم در تراس و باز میکردم که مامان بازومو کشید وگفت:کجا؟
 ...مامان... نگو که میخواي منو نگه داري-

مامانم مهربون گفت: عزیزم خواستتتگار برات اومده... زشتتته.... بیا برو لباس 
 ...هاتو عو  کن.... این سیني چایي و هم ببر

 لط زیادي کردن که اومدن.... اصا واسه ي چي گفتي که بیان؟؟؟مامان غ-
مامانم یه عزیزم و دخترم تحویلم داد. از اون عزیزم و دخترم هایي که از صد تا 

 .فحش بد تر بود
 ...اخرشم دندون قروچه کرد وگفت: ابرو ریزي نکن

 .باز خواستم برم که بازومو بشکون گرفت که یه ناله ي ریز کردم
در با ابروي من بازي نکن... بیا براي یه بارم که شده سر سنگین بشین تو اینق-

 ...مجلس... من جلوي خانم عزتي ابرو دارم
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هان بگو این نقشه ي شوم و کي کشیده... همون همسایه ي فضول سرکوچمون 
 .که بنگاه شادي شادماني باز کرده... اي الهي بترکه

شوهر کنم؟ خیلي هنرمنده بره جفت خانم عزتي لنگ در هوا مونده فقط من -
 ...دختراي ترشیده اشو شوهر بده... مامان به خدا نذاري برما جیغ میزنم

 ...دختره ي پتیاره... روتو کم کن خجالت بکش-
 بابامن شوهر نخوام کیو باید ببینم؟-
بسته بسته.... اینه ي دق من و بابات شتدي بسته... حاال میخواي ابروي منم -

 ...میشیني تو مجلس... یا هم ببري؟ یا میاي
من در هر صورت با دومي موافقم.. براي هر تنبیهي نیز امادگي دارم... به خدا -

 ...تا عمر دارم غامتم... گیر نده بذار من برم
ست...  صیل کرده ا سره خوش تیپیه... تح سف گفت: پ مامانم با یه قیافه ي متا

 ..... حداقل یه دقه بیا ببینشخانواده داره... میگه تو صدا و سیما مجریه..
 ...چشام هفتاد وپنج تا شد

مجري صتتدا و ستتیما فامیل خانم عزتي میشتته؟ اخه خانم عزتي عدد این -
حرفاست؟ مامان یه چي میگي ها؟ خواستگاراي قبلي که برام فرستاده بود چه 
گلي به سرم زدن؟ یادت رفته همین خانم عزتي جونت یه مرد زن دارو فرستاده 

 خواستگاري دختر شوهر ندیده ات؟بود 
 ...این دفعه فرق داره-
 ...یا همین هفته ي پیش... مگه پسره معتاد نبود... بابا کلي تحقیق کرد -
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باور کن این دفعه ادم حسابیه... اصا از فامیاش نیست... یه دوستي قدیمي -
لوي دیدي جداره با مادر پسره... باالي شهر میشینن... پولدارن.... ماشیناشونو 

 در پارک کردن؟
 ...یا باب الحوائج... زیر لب گفتم: خاک بر سرم

صدامو باید میبردم رو  شنید... حاال در حالت معمولي ولوم  ها...  100مامان 
اما تو مواقچ بحراني مثل چي میشتتنید... تو صتتورتم نگاه کرد وگفت: چي کار 

 کردي؟
 ...هیچي به خدا-
 ...راست بگو خون به جیگرم نکن-
 ...به خدا کاري نکردم-
 قسم دروغ نخور.... باز خط کشیدي رو تنه ي ماشین؟-
 ....نه-
 بگو چه مصیبتي به سرم اومده؟-
هیچي بابا یه دونه تایرشتتو پنچر کردم... لبامو گاز میگرفتم که مامان د و تا -

 .مشت زد به سینه اش و منو نفرین کرد
 .......تنهیا امام هشتم منو از دست این دختره ي ف-

 ...صداي بابام اومد که مامانم و خطاب میکرد: طاهره... طاهره خانم
 ....مامانم ابروشو باال دا دو با غرش گفت: برو لباساتو عو  کن چاییو ببر

ستترمو انداختم پایین و ستتعي کردم با م لوم نمایي مامان و منصتترف کنم. اما 
 .تمنشد. اخرشم خرم کرد و مجبوري سیني چایي وداددس

 .منم تریپ خودشیریني اومدم که بذار ال اقل صورتمو بشورم
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 .مامان موافقت کرد و از اشپزخونه رفت بیرون
نمیدونستتتم چه خاکي به ستترم بریزم... کولمو رو میز گذاشتتتم... یه اینه ي 

 .کوچیک دراوردم و تو صورتم زل زدم
 رژ جیگريچشمهاي عسلیم یه برق شیطنت داشت... اخ جون. تو کوله ام یه 

جیغ داشتم. بیشتر براي چرب کردن لبم ازش استفاده میکردم... همونو با تموم 
به ن ر  بام کج و کوله  که ل پایین  باال و  یه ذره هم  یدم...  مال قدرت روي لبم 
برسته... یه ستایه ي سته رنگ ستیاه و ستفید و نقره اي که تازه خریده بودم هم 

 ...برداشتم و پشت چشممو سیاه سیاه کردم
سر  شبیه این دختراي  شیدم...وایي  شتم همون رژه رو به گونه هام ک رژگونه ندا

 ....چهار راهي.. خاک برسرم..خواستم صورتمو بشورم... اما
 .... یاد عطر اشانتیوني افتادم که

سبتا گرون  ستم براش یه عطرزنونه خریدم... چون ن هفته ي پیش براي تولد دو
 .اشانتیون دادبود یه عطر کوچولوي مردونه هم 

اي عزتي الهي گور به گورشي...سنگ قبرتو بشورم. رخت عزاتو بپوشم.ببین ما 
 !...رو تو چه هچلي انداختي

که  عا فکر میکردن  به خودم زدم... دیگه واق یه ذره از اون عطر مردونه هه هم 
 ...من... یا امام غریب پس فردا پشت سرم حرف درمیارن

من به عطر مردونه عاقه ي وافر دارم چي کنم...  نه بابا... چه حرفي... اصتتا
از کارم پشیمون شدم. یه ذره سایه ي چشممو پاک کردم... لبم و هم با دستمال 

 .خواستم پاک کنم... اما پاک نشد
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 !ساعته بود 48دو دستي تو سرم کوبیدم... رژش 
تون حاال چه غلطي کنم... ؟ اروم الي در اشتتپزخونه رو باز کردم.... هي گند

 ...بزنن دقیقا نشسته بودن رو به روي پله ها که تهش مي رسید به اتاق مارال
 ...میدونستم مارال همیشه تو اتاقش میمونه تا مجلس تموم بشه

باید از جلوي مهمونا رد  یاره  حاال اگه ازش میخواستتتم برام شتتیر پاک کن ب
 ....میشد

م؟ صتتورتمو با مایچ در و بستتتم و بهش تکیه دادم... اي خدا من چه کار کن
ظرفشتویي شتستتم..... اي وایییي.... خواستتم استکام بزنم دلم نگرفت اونو 
بام  ما ل یال شتتتدم... ا چایي هم بود.... بیخ له  فا به لبم...اوف روش ت مالم  ب
شدم  سیر  شویي هم عمرا. مگه از جونم  سیم ظرف شتناک قرمز بود.  هنوزوح

 ....دایااینطوري خودمو شکنجه کنم.... گونه هام.... خ
ازجام بلند شتدم و کولمو برداشتتم و از خونه زدم بیرون... تا ستر کوچه یه کله 

 !!!میدوییدم... با این قیافه... خاک برسرت میشا
تا رستتیدم ستتر کوچه... تو یه بریدگي که از خود دیوار بود... وایستتتادم و زنگ 

 ...زدم به مارال خواهرم
 .... خدایا هر دم از این باغ بري میرسدحاال صد تومن بیشتر شارژ هم نداشتم..

 .مارال باالخره جواب داد
 بله؟-
ساعته - ست؟ پس چرا یک  ستت نی شه ي خدا د بله و با... گوشیت مگه همی

 میزنگم جواب نمیدي؟
 ...مارال غرغري گفت: زهرمار... دستشویي بودم
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شتتي؟ ابعد یه نمه تفکر با هیجان گفت: هوووي میشتتا مگه االن نباید پایین ب
 ...خواستگار اومده

 پایین کجا؟-
 ...درد.. .طبقه ي پایین-
 ... هان... ببین مارال... من االن سر کوچه ام... اون شیرپاکن و وردار بیار-
 چیییییییییي؟-
 ...زهر مار... جیغ نزن... گفتم شیرپاک کن و بردار بیار سر کوچه-
 میشا خل شدي؟ -
 ...نه-

 ...طوري توضیح بدم که چي شدهواي حاال براي این کره خر چ
اروم گفتم: مارالي... خواهرم... بي زحمت شتتیر پاکن تو بردار... لباس بپوش 

 .بیا سر کوچه
 مارال گیج گفت: میشا تویي؟

نفسمو فوت کرد مو گفتم: پ نه پ خواهر زا ده ي شاه عباس صفویه هستم از 
 ....بیستون مزاحمت میشم

ن... پایتخت ایران زمان صوفیه اصفهان بود مارال وسط حرفم پرید وگفت: کود
 ....نه شیراز

 ...خدایا... به قران اگه این دانشجوي کارشناسي تاریخ باشه
بیستتتون مال شتتیرازه؟؟؟ نه بیستتتون مال شتتیرازه؟... مارال بیستتتون مال -

 شیرازه...؟؟؟بیستون مال شیرازه؟ دانشجوي تاریخ؟؟؟؟؟
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نه ی- مال اهوازه  چه خیلي خوب نیستتتت...  مدان... فکر کنم... اه...  عني ه
 .میدونم

 ..برات متاسفم-
براي خودت متاستتف باش... جیغ نزن.... اصتتا تو شتتیرپاک کن میخواي -

 چیکار؟
مارال احمق .. ستتنگ قبرتو بشتتورم... کاري که میگم و بکن. بیا ستتر کوچه  -

 ...منت رم
ست صا ادم نی سل خز هم که ا سخره این ایران شد. م . اخه من و تماس قطچ 

نمیفهمم چرا هي فرت فرت باید شتتارژ بخرم.به خدا این دو تومن دو تومنا رو 
 .بذارم رو هم جمچ کنم میلیاردر میشدم

 !حاال بیستون مال کجا بود؟
مارال بیا دیگه.... یعني خدا نخواد که من از این بشتتر یه تمنایي... خواستتته 

 ...شد تو همین یه ربچ اي... کاري بخوام برام انجام بده... گیسام سفید
 ...با دیدن یه پسري که برام سوت میزد کافه روسریمو کشیدم جلوتر

 ....یه دست روشونه ام اومد. خواستم بزنم طرفو نفله کنم که دیدم خواهرمه
 اي بمیري مارال خدا زبونتو ازت گرفته؟ نگفتي سنگ کوپ کردم؟-

و نده و خفه خون بگیره... دیدم هیچي نمیگه... اصوال ازش بعیده که جواب من
 یه ذره که گذشت گفت: میشا این چه قیافه ایه؟

 ....بعد دو دقیقه زد زیر خنده
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شتتیر پاک کن و از دستتتش گرفتم و از تو کوله ام دستتتمال کاغذي در اوردم و 
سم عین  صا میرم تو مرا شه... من غلط کردم. ا شدم... خدایا پاک ب شغول  م

 ...بچه ي ادم میشینم
 .میخندید و منم با فحش و بد و بیراه به خانم عزتي مشغول بودممارال 

در حالت معمولي هی  رژي لبمو ستتاپورت نمیکرد.... چون همیشتته رژا رو 
صاحب  سنگ قبر  شمزه ان... ولي این یکي... ایي  میخورم.... اخه خیلي خو

 ... کارخونه اشونو بشورم... چه مارک در به دریه
 لي کردي خودتو ؟مارال پرسید: چرا این شک

 ....خریت -
 ....چرا نیومدي بشیني تو مجلس... نمیدوني پسره چقدر خوشگله-

 ....سرمو تکون دادم و گفتم: حماقت
 ...مارال حرصي گفت: اي بي لیاقت

 شیر پاک کن و دادم دستش و گفتم:حاال خوب شد؟
 ....اووف چه رژ ضایعي... باز بهتره-
 گونه هام خوبه؟-
 ...قابل تحمله-
 ... خیلي خوب... من میرم خونه ي خاله م*س*تان-
 ....مامان پرسید چي بگمش-

یه نگاهي به خواهر گل مشتتنگم انداختم و گفتم: بگو از عشتتق ستتر به بیابون 
 ....گذاشت ... رفت بیستون
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 اخم کرد وگفت: یک بانیه میتوني جدي باشي؟
ضچ بهت گفتم که- سه... خل و  دارم میرم خونه ي تو میتوني براي عالم و ادم ب

 ....خاله
 ...اخه گفتم شاید نخواي مامان اینا بدونن که کجایي-

 .یه کم نگاهش کردم و اونم زل زد تو چشمهاي من
با اون  نداده بود.  قل بهش  یه جو ع کار کرده بود.  خدا فقط رو صتتورتش 
ست گندمي و لباي  شن و موهاي خرمایي ل*خ*ت وپو سلي رو شمهاي ع چ

 .رف خیلي خوشگلتر از من بودکوچولو.... بي ش
 .برو خونه مارال اینقدر منو حرص نده-
 ...پس به مامان اینا میگم که رفتي خونه ي خاله م*س*تان-

سي  سترمو تکون دادم و رفتم ستمت خیابون... ترستیدم با این قیافه ستوار تاک
 ....بشم... تا چهارراه پیاده رفتم و تیکه شنیدم

 .اشین براي قلهک کردموارد اژانس شدم و درخواست م
یا قمر بني  نگ خورد...  بایلم ز که مو که گوش میکردم  براي خودم انری

 .هاشم...مامان بود. یعني از خونه بود ولي من میدونستم کي پشت خطه
ریجکت کردم و به مهراب گفتم که باید گوشیمو خاموش کنم. اصوال اگه بهش 

 ....باز مامان زنگ زد نگم پدرمو در میاره ... وقتي جواب داد چرا...
به مهراب گفتم: مامانم از دستتتم قاطیه دارم میرم خونه ي خالم... بعدا بهت 

 .زنگ میزنم عزیزم
همون عزیزم کار خودشتتو کرد . چون مهرابم جواب داد :باشتته جوجو. مراقب 

 .خودت باش
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شتم تو حالت خط خاموش. حد اقل اگه  شیمو گذا مامان باز زنگ زد و منم گو
 .ن فکر کنن خاموش کردمزنگ زد

 .تا خونه ي خاله یک ساعت تو راه بودم
 .حساب کردم و پیاده شدم

 .دستمو جلوي ایفون تصویري گذاشتم و زنگ و زدم
 ....بلتتتتتته-

جان به این بله ي کش دار گفتن خالم....عاشتتق صتتداي نازش بودم. صتتداش 
 .مثل دختراي هفده هجده ساله است

از کانتري یوسف اباد مزاحمتون میشم.... حکم جلب  گلومو باد دادم و گفتم:
 اقاي رسول هدایت رو دارم....ایشون منزل هستند؟

 ...با صداي لرزوني گفت: ب ...ب... بله
دلم نیومد بیشتتتر کرم بریزم...دستتتمو برداشتتتم و پقي زدم زیر خنده وگفتم 

 ...:جیگر خاله ي ترسوي خودم... وا کن درو
 ...اي نمیري میشا-
 .ر باز شد و منم وارد قصر اعیوني خالم اینا شدمد

صادي  شم اقت سابي بود.  ست و ح سول یه بیزینس من در شوهر خاله ام اقا ر
 ...خوبي داشت.با اینکه با باباي خودمم پسر خاله بود ولي وضچ توپي داشتن

شتن...  شین دا شگاه ما سه چهار تا نمای شین بود حاال هم که  اولش تو کار ما
هم بچه داشتتتن که جز یکیشتتون هامین که بچه ي دوم بود و در ان  کا ستته تا

سوي مرزها مثا خیر سرش به کسب علم مشغول بود آذین و آرمین رفته بودن 
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شده بود و هم اکنون د ر  سال عروس  شون... اذین که همین ام سر خونه زندگی
 .ماه عسل به سر مي برد. خاله جلوي در ایستاد ه بود

 ...و ب*غ*لشبا خنده دویدم ت
 ...کلي ب*و*سم کرد وگفت: قربونت برم که اینقدر شیطوني

 .میخواست یه حرفي بهم بزنه که ساکت شد وزل زد تو صورتم
 ...دستامو جلوي قیافه ي نابودم گرفتم و گفتم: خاله نگاه نکن

 .چي کار کردي میشا ؟ و شروگ کرد به خندیدن-
 ا زنگ نزد؟خاله ماجراش مفصله... راستي مامانم اینج-
 فعا نه... باز چي کار کردي؟ -
 ...فرار کردم-

 .خاله چشمهاش سي و سه تا شد
ادامه دادم با یه لحن ناله دار گفتم: اگه اجازه ندید اینجا استتکان گزینم میرم تو 

 ...چهار راه میخوابم
 .خاله همینطور داشت منو نگاه میکرد

سبزش و اي الهي فداي این چتري هاي مش کرده اش که رفت شماي  ه بود تو چ
اون لباي تپلي ور قلمبیده اش بشتتم... خندیدم و گفتم: از خواستتتگاري فرار 

 ..کردم
 ....خاله یه سري تکون داد وگفت: امان از دست تو

با هم وارد خونه شتتتدیم.. عمو رستتول تو روم خندید و منم رفتم جلو باهاش 
 .دست دادم و سام و علیک کردم

 .نگام نکرد. منم از خاله خواستم اجازه بده برم حموم طفلک عمو رسول اصا
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خاله سرشو تکون داد وگفت: اخه بگو این چه ریخیته.... رژتو چرا این شکلي 
 زدي حاال؟

 .خاله نگو و نپرس... حاال بعد حموم برات تعریف میکنم-
 ...خاله: لباساتو بده بندازم تو ماشین

 .پسرخاله ام... دراورشو باز کردم یه سري تکون دادم و رفتم تو اتاق هامین
چون خاله همیشه تو خونه تنها بود و گاهي عمو رسول میرفت ماموریت ...منم 
میومدم خونه اشتتون میموندم تا تنها نباشتته.. واستته همین همیشتته کلي لباس 

 .داشتم
 .خدا رو شکر از زیر و رو عاجز نبودم

ست... واي سي ام اینجا شلوارک خر شم... گنمم  ِا ِا ِا.... این  من از کي دنبال
اینجاست که... ببین واسه عروسي آذین چقدر التماس مارال و کردم. یه شلوار 
مشتتکي و یه استتتین کوتاه و دو تا لباس دیگه که دخترا یکي شتتو میدونن چیه و 

 ...اون یکي هم که همگاني بود برداشتم و رفتم تو حموم اتاق هامین
ستم.... واي اب داغ چه حالي میداد. تو وان کلي صورتمو با شامپو و صابون ش

 .براي خودم دراز کشیده بودم و صفا میکردم
 .گوشیم هم برده بودم تو حموم و با مهراب اس ام اس بازي میکردم
 .با چند تقه اي که به در خورد چشمام که خمار شده بود و باز کردم

 .خاله م*س*تانم بود
 میشا جان چیزي الزم نداري؟ -
 ...له... االن میامنه خا-
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 . با مهراب خداحاف ي کردم
شوري کردم و حوله اي که خاله قبل اینکه بیام  زودي کارامو انجام دادم و گربه 

 . تو حموم برام تو کمد گذاشته بود و دورم پیچیدم
شبختانه به خاطر اینکه ماه پیش موهامو تا روي گردنم زده بودم و کوتاه بود  خو

 .خیلي زود خشک شد
ي...چقدر خنک بود. رو تخت هامین نشتستتم. تختش درستت رو به روي اخ

 .دریچه ي کولر بود.همینجور داشتم از سرما میلرزیدم و کیف میکردم
 .داشتم منجمد میشدم که حس کردم باید لباس بپوشم

 .حوله رو انداختم روي صندلي کامپیوتر هامین و از اتاق اومدم بیرون
 .ناز تو نشیمن نشسته بودخاله با یه لیوان اب طالبي 

 کنارش نشستم و گفتم:چه خبرا؟
 ....خاله: خبرا که پیش شماست

ست اروق بزنم اما جلوي خاله  شیدم ...دلم میخوا سر ک اب طالبي و یه نفس 
 ...نمیشد. میبستتم به نصیحت که دختر فانه... بهمانه

ف ریهمینجور ساکت و مودب نشسته بودم که خاله م*س*تان گفت: حاال تع
 ...کن ببینم چي شده

ستم با  شه هاي خانم عزتي و اینکه میخوا سیر تا پیاز ماجرا گفتم. از نق منم از 
 .چه قیافه اي برم جلوي خواستگارا اما بعدش منصرف شدم

 .هرچي بیشتر میگفتم... خاله بیشتر تو هم میرفت
 .اخرشم ساکت بلند شد و به سمت تلفن رفت
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شگي منه.... فهمیدم میخواد زنگ بزنه به  شم میاد خاله مدافچ همی مامانم.خو
هی  وقتم از اینکه خواستگار برام بیاد خوشحال نمیشه.... بابا بیست و سه که 

 .سني نیست
صداي اروم خاله رو  شد که  شت گرم می شمام دا شده بودم. چ روي کاناپه ولو 

 .شنیدم که داشت با مامانم حرف میزد
رفتم. روي تختش دراز کشتید م و به ستقف  از جام بلند شتدم و به اتاق هامین

 ....نگاه میکردم. حاال من هر چي میخوام ادم باشم نمیشه
خوب خاله ي منم مجبوره اونطوري پ  پ  کنه منو تحریک کنه که فضتتولي 

 .کنم
 .یه غلتي زدم و تلفن توي اتاق هامین و اروم برداشتم

 ....ا جوشي میشيصداي مامانم اومد که گفت: حاال م*س*تانه جان تو چر
 ...خالم: طاهره ... اخه براي چي هر روز هر روز این دختر ه رو جز میدي

 ...مرسي یک هی  به نفچ من
نه براش  یاد... خوب دختر جوو کاري از دستتتم برنم که  له من  مانم: وال ما

 ...خواستگار میاد. من که نمیتونم بگم نیاین
 ...کدومشون ادم حسابي بودن-

 .خاله.. داشتیم
 ....مامانم: به خدا منم دلم رضا نیست

دلت رضتتتا نیستتتت اینطوري منو بشتتکون میگرفتي؟ دلت رضتتتا بود چي 
 میکردي؟؟؟
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خاله: اي بابا طاهره جون... تو رو خدا این حرفا رو بذار کنار... االن براي میشا 
 ...زوده

یه ذره برو رو داره چهار نفر  مامانم: دل نگرونشتتم م*س*تان... این االن که 
شید و جمله رو بي فعل  سنش بره باالتر .... و اهي ک شن.... پس فردا که  طالب

 .گذاشت
اي ول... مامان هی  وقت تو روم نمیگه من خوشتتگلم. خوب یعني من االن 

 ...خوشگلم.. یو هو
خاله م*س*تان اروم گفت: میشتتا دختر خوبیه.... حیفه اینقدر زود شتتوهرش 

 ...بدي... بذار یه کم جووني کنه
امانم با خنده گفت: بلدم نیستتتت جووني کنه... به خدا من ندیدم یه بار با م

 ....یکي بگه و بخنده
ما... اي مامان جان کجاي کاري... خندم گرفته بود. هرچند  یا اینم مامان  ب
کاري نمیکردم اما همین رابطه ي کوچولویي که با مهراب هم داشتم و به مامان 

به هی  ک ته بودم. در واقچ  گه... نگف ما بود دی ته بودم. اینم جووني  س نگف
پاستتتوریزه جووني میکردیم. دیگه حرفاشتتون چرت شتتده بود. منم بد خوابم 
میومد. تلفن و اروم روي دستگاه گذاشتم و خزیدم زیر پتو... اخ چه قدر رخت 

 .خواب خوب بود
 ...با احساس لرزش و توهم زلزله فوري از خواب پریدم

هي... مارال بود که مثل این یارو کیستته هایي که کره اي ستتنگ قبرتو بشتتورم 
 .درست میکنن و دو طرفشو تکون تکون میدن داشت منو تکون تکون میداد

 ... از قیافه ام خندید و گفت: چه عجب
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 یه خمیازه ي گنده کشید م و گفتم: مریض روحي رواني چرا بیدارم کردي؟
 ...ساعت هفت شبه االغ-

 ...تم: دوس دارم باز بخوابمبالشو ب*غ*ل کردم و گف
پاشتتو بیا پایین دستتت مامان و بب*و*س که بد جوري از دستتتت شتتکاره... -

 ...پاشو دیگه
 ...یه لگد تو شیکمش زدم وگفتم:خیلي خوب گوسفند... برو االن میام

 .مارال که رفت خواستم دوباره بخوابم ... اما خوابم پریده بود
ب کردم و چیدم تو دستشویي ... پس از از جام بلند شدم و تخت خواب و مرت

عملیات مربوطه از دستتتشتتویي هم اومدم بیرون. صتتداي خنده هاي مامانم 
 .وخاله م*س*تانه کل سالن و پر کرده بود
 ....هلک هلک داشتم از پله ها پایین میومدم

خاله تا منو دید فوري از جاش بلند شتتتد و رفت تا برام یه لیوان چایي بیاره از 
پزخونه گفت: خاله قربون روي ماهت بشتته .... ستتاعت خواب.... همون اشتت

 خوب خوابیدي؟
 ...جاتون خالي خاله-

و رومو سمت مادر فوالد زره چرخوندم... فداي این اخماي کیشمیشیش بشم 
 .که سعي میکرد عصباني باشه و نمیشد

 ...کنارش نشستم و دست انداختم دور گردنش وگفتم:دختر گل من چطوره
غش کرد از خنده... صتتورتشتتو ب*و*س کردم وگفتم: ماشتتاال هزار مامانم 

 ....ماشاال چه دختر ي دارم ... دهنشم بوي گاب میده
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دیدم مامانم بد خوشش اومده منم دیگه ول نکردم ورو به بابام گفتم: پسرم باید 
 ...بریم واسه این دختر پي شوهر.... ماشاال از خانمي هم هیچي کم نداره

ن با سیني چایي برگشت و منم تریپ خود شیریني برداشته بودم خاله م*س*تا
 ....گفتم: این دخترمم که هزار الله اکبر چشمم کف پاش با کماالته

 عمو رسول کیف میکني چه دخترایي تربیت کردم؟
 .خاله انگار داشت رو ابرا پرواز میکرد

 ...بریزم عمو رسول هم که میخندید. بابا هم با چشم و ابرو میگفت: کم نمک
صرار که  صرار ا ستیم رفچ زحمت کنیم که خاله ا سخنراني من خوا بعد یه ربچ 
ست  شام مام در ستم مامان  شام و بمونیم.... من که از خدام بود. چون میدون

 .... نکرده
شام حتما باید بیاین خونه ي  شب  مامان موافقت کرد اما گفت: براي پس فردا 

 ...ما
 .استه قبول کردخاله م*س*تان هم از خدا خو

سید: از هامین چه  شدیم که مامانم پر ساالد  ست کردن  شغول در منو مارال م
 خبرا؟

خاله اهي کشتتید وگفت: پستتره رفته اون ستتر دنیا .. نه زنگي ...نه حالي نه 
شده... نمیدونم چرا  شم که تموم  س شو تکون داد وگفت: در سر احوالي.... و 

 .نمیاد
ستترش گرم کارشتته خوب...هامین که خودش مامانم با لحني دلجویانه گفت: 
 ...یه پارچه اقاست... نگراني نداره
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خاله لبخندي زد وگفت: اره بچم نا اهل نیستتت... ولي ستتر به هواستتت... از 
 ...بچگي بود

ستي  ستون کرده... میدون سال خاله ي ما تازه فیلش یاد هند اوووو بعد دوازده 
 ....سر به هواست فرستادیش رفت. والله

یادم نمیومد هامین چه شتتکلیه... من مارال و دو روز نبینم روز ستتوم تو  اصتتا
 . خیابون برام اشنا هم نمیزنه.... واي به حال پسرخاله

 .کاهو ها رو توي ظرف ریختم که دیدم باز بوي توطئه میاد
 .مامانم داشت از خواستگاراي امروزم حرف میزد و مدام ازشون تعریف میکرد

گفت: بابا طاهر ه براي این دختره زوده... تو چه اصراري  خاله م*س*تان فوري
 داري میشا همین چند وقته شوهر کنه؟؟؟

مامانم یه نگاهي به من انداخت وگفت: چي بگم.... اخه نمیشتتته که تااخر 
 ...عمرش بشینه ور دل من که

تازه داره درس  تا اخر عمرش... ولي حاال زوده... بچم  خاله : کستتي نگفت 
شو بگیره.. بذار یه کم بگرده ... یه کم بچرخه... اخه چرا میخونه..  شد بذار ار

 ....میخواي اول جووني بندازیش تو خط مسئولیت زندگي و پیاز داغ
 ...همچین زدم زیر خنده که دو تا خواهر یهو ساکت شدن

 ....این پیاز داغ و خیلي خوب اومدي خاله-
 ....خاله : فداي خنده هات بشه خاله

شن... چرا مارال و رو به ما ست داري دخترات عروس ب مان گفتم: تو اینقدر دو
 ...سر و سامون نمیدي؟ این خیلي دلش میخواد شوهر کنه
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مارال که داشتتت گوجه فرنگي خرد میکرد زد انگشتتتشتتو ناقو کرد وگفت: 
 .......هین

 .خون و اب گوجه با هم سرازیر شده بود
 .منم خندم گرفته بود

 ...گفت: حواست کجاست دختر؟ ببینم انگشتتومامانم با نگراني 
شو ببنده. منم گوجه هاي خون  ست سب زخم اورد تا د خاله م*س*تان براش چ

 .الود و مجبوري ریختم دور و خودم مشغول شدم
سر بدي هم نبود. قبا  شده .... پ شگاه خاطر خواه یکي  میدونستم مارال تو دان

 ...یدونستم رو نداره به مامان اینابگهتحقیقات الزمه رو انجام داده بودم. فقط م
کار انگشتتت مارال که تموم شتتد مامان حرصتتي گفت: این که نمیتونه چهار تا 

 گوجه خرد کنه رو شوهر بدم...؟
 نه اینکه من خیلي میتونم؟-
 باالخره که باید یاد بگیري؟-
یام پیش خاله م*س*تان... - نده دیگه... اگه اینقدر مزاحمم بگو ب مامان گیر 

 خاله اتاق هامین کرایه اش شبي چند؟
 ... خاله با خنده گفت: عزیز دلمي... این خونه مفت مسلم براي خودت

به مامانم نگاه کردم... مامانم ستترشتتو تکون داد  فاتحانه  باال و  ابرومو دادم 
 وگفت:من از دست تو چه کار کنم؟

کاهو بخور.... فردا خدا  کاهو رو برداشتتتم و دادم دستتتش وگفتم: فعا  رو 
 ...بزرگه
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خاله خندید و منم ظرف ستتتاالد و بردم که بذارمش روي میز نهار خوري... 
چشتتمم به عکس خانوادگیمون افتاد. پنج تا بچه جلوي پدر مادرامون ایستتتاده 

 .بودیم
از ستتمت چپ اذین ایستتتاده بود و بعد ارمین و بعد من و کنارم هامین بود که 

 .رال بودبرام شاخ گذاشته بود و اخرشم ما
البد خیلي گنده شتتده... وقتي چهارده ستتالش بود رفت پیش عموش لندن اونا 
هم خیلي سریچ کاراشو راه انداختن و فرستادنش فرانسه تا براي خودش کسي 
بشه... تو این دوازده سالم حتي یک بارم نیومد ایران.هرچند میگفتن از بهترین 

 !میدونیم......... الله اعلمدانشگاه فرانسه فارغ التحصیل شده... ما چه 
تا اونجا ادامه  نداشتتتم که منو ببره خارج  یه لح ه فکر کردم چرا من یه عمو 

 ...تحصیل بدم
شدم.البد هی  کدوم از ماها  شمهاي هامین خیره  سرمو تکون دادم و باز به چ

 ...یادش نیست
بل اسفره که چیده شد دور هم نشستیم به صرف شام... بابا مثل همیشه در مق

پر حرفي هاي عمو رستتول ستتاکت بود و بالبخند ستترشتتو به معني تایید تکون 
 .میداد

مامانم بي توجه به زرق و برق النگوهاي خاله م*س*تان به حرفهاش میخندید 
 .و همراهیش میکرد
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مشغول بودیم و من مثل همیشه فکر میکردم چرا باید بین خانواده ي خالم و ما 
ا میدونستم که تا دنیا دنیاست من حاضر نیستم یه این همه اختاف باشه... ام

 ...تار موي مامان و بابا و اون مارال چلمن و با کسي عو  کنم
همیشه از نتیجه ي اخري که از فکرام میگرفتم خوشحال میشدم... این نهایت 

 .خوشبختي خانواده ي کوچیک چهار نفره مون بود
یدیم.... و بعدش هم عمو تا نصتتف شتتب خونه ي خالم بودیم و گفتیم و خند

 .رسول لطف کرد و مارو به خونه رسوند
با اینکه عصر خوابیده بودم اما تا سرم به بالش خودم رسید عین خرس بیهوش 

 .شدم.اصا هم نفهمیدم که مهراب صد تا اس ام اس داده بود
************************** 
************************** 

خانم م فري بهم داده بود تا برم و به دخترش تمرین بدم نگام به ادرسي بود که 
. خوبیش این بود که نزدیک خونه ي خاله اینا بود. با یه خیابون فاصتتله... اما 

 .تو کوچه هر چي میگشتم خونه ي مورد ن ر و پیدا نمیکردم
تا فحش دادم و  به روح ایرانستتتل چهار  تا باالخره  یه کم دور خودم چرخیدم 

 ...خانم م فريزنگ زدم به 
 .الو...سام.... حال شما-
 خوبي میشا جان؟-

 ...چه سریچ دختر خاله شده بود
ها هستتتم... پاکتون و - گل  چه ي  خانم م فري من االن تو کو ممنونم... 

 ...متاسفانه پیدا نکردم
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اخ میشا جان پاک ما رو شهرداري عو  کرده اصا یادم رفت بهت بگم... -
 .گ... تقریبا انتهاي کوچه.... در و برات باز کردمعزیزم در قهوه اي رن

 .اي ول درست روبه روي خونه ایستاده بودم که در باز شد
وارد خونه شدم ... حیاط بزرگي داشت .... یه سمتش سراشیبي تندي داشت و 
با نماي اجري بود. خانم  یه خونه ي ویایي  ید انگار....  پارکینگ میرستت به 

بود و منت رم بود. منم رفتم جلو و باهاش ستتام و  م فري جلوي در ایستتتاده
 .علیک کردم و منو راهنمایي کرد که برم داخل

با  با موهاي بلوند و ارایش غلیظ  یه دختر  هامو دراوردم و رفتیم تو....  کتوني 
 .تاپ و شلوارک رو به روم ایستاده بود

 ...یه لبخند بهش زدم و گفت: عسل هستم
 .خوشبختم . .. میشا-

د از نوشتتیدن یه لیوان اب پرتقال قرار شتتد بریم پارکینگ که هم فضتتاي ستتر بع
 .پوشیده داشت هم راحت میشد تمرین کنیم

منم لباستتامو عو  کردم و لباس مخصتتوصتتمو پوشتتیدم ... اونم همینطور... 
 .کمربندش قهوه اي بود

 .پس خیلي هم ناوارد نبود
 ...ادیمکمي خودمو ن و گرم کردیم و حرکات نرمشي انجام د

 (بعد داد زدم: کمیته...)اماده براي مبارزه
 .همچین صدام تو پارکینگ پیچید ذوق مرگ شدم
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ما ده بودن با هیجان گفت: کیااااااااااااااااي.....)ا خالي -عستتتل هم مثل من 
 (کردن نفس به صورت یکجا

 :شروگ کردم به شمردن
 (....3...2... 1ای ... ني...سان... )-

 .با دوتا اپر نقش زمین شد. اوووف... این خیلي کار داشتهنوز شروگ نکرده 
 .بلند شد و سعي کرد بهم حمله کنه ... با وازاري جوابشو دادم و باز پرت شد

شد.  ست اول ناکار می ست مبارزه کنه که هیچي... همون  این اینطوري میخوا
ین ربعد از چند تا تذکر قرار شد که به درخواست خودش باز هم بیام و بهش تم

سل کا  شتم. با توجه به قیافه ي ع شکلي ندا بدم و باهم مبارزه کنیم. من که م
 .خلق و خوي ساده و بچه اي داشت... دو سه سال ازم کوچیکتر بود

 .دو ساعت تمرین کردم و سي هزار تومن کاسب شدم
اینم دشت امروزمون بود. از خونشون اومدم بیرون و رفتم سمت ایستگاه تا برم 

 .و یه کمي براي شب که خاله اینا میان خرید کنم تره بار
شد خرج  شتم روش همش  ضافه ي چهل تومن هم گذا سي تومن و به ا تمام 
ستتبزیجات و میوه جات... چقدر گرونه... خیر ستترم اومدم تره بار که ارزون 

 ....خري کنم
با اون کیستته ها که هر کدوم وزنشتتون مثل دمبل صتتد کیلویي بود باز ستتوار 

 .*س شدم و به خونه رفتماتوب*و
صتتداي جارو برقي و صتتداي تلویزیون و رفت و امد مارال و مامان و بوي پیاز 
داغ و خورش فستتنجون و .... همه با هم مخلوط شتتده بود ... خریدا رو دادم 

 .مارال جا به جا کنه.. خودمم رفتم تا یه دوشي بگیرم
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خواست کم نیاره. چون همیشه خاله م*س*تان سنگ تموم میذاشت مامانم می
 .این بوي غذا نوید این میداد که تا دو هفته باید همینا رو نوش جان فرماییم

بعد دوش دیگه کسي کاري به من نداشت. تو اتاقم روي تختم ولو شده بودم و 
چرت میزدم و با مهراب اس بازي میکردم.داشتم سعي میکردم از دلش دربیارم 

د. .خدایي خیلي اقا بود...فرتي میبخشیکه دیشب نتونستم پیاماشو جواب بدم
گه  که دی یده.. منم  یدم خواب یده.. فهم گه جواب نم یدم دی بازي د حین اس 

 . م*س*تعد خوابم همیشه... این شد که کم کم هم خوابم برد
 .با سر و صداي باز و بسته شدن در اتاق از جام پریدم

 .مارال بود
 چشمامومالیدم و گفتم: اومدن؟

 ....اره-
شیدم وگفت: همون ستم برم بیرون که مارال ک شلوار خوا شرت و  جوري با تي 

 ...اینطوري نه... یه لباس خوب بپوش
سفید  شلوار جیني که تازه خریده بود و با یه بلوز  یه نگاهي به ریختش کردم... 

 .خوشگل پوشیده بود. کلي هم ارایش کرده بود
 چه خبر بود؟؟؟

 
وه اي دم پا گشاد و یه بلوز شیري رنگ جذب مارال کمدمو بازکرد و یه شلوار قه

 ...پرت کرد تو ب*غ*لم و گفت: اینا رو بپوش
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 ...هیچي نگفتم که مارال فوري گفت: زود باش
 
 چه خبره؟-
 
 ...تو بپوش بهت میگم-
 

یده بود عمرا قبول  به خودش نرستت مارال  گه  چارا قبول کردم ... یعني ا نا
 .نیارم میکردم...اما چه کنم که میخواستم کم

 
 ...مارال منو نشوند وگفت: بذار موهاتو اتو بکشم

 
بازم هیچي نگفتم... یه کمم کرم و رژ و سایه ي مسي به صورتم مالید . ارایش 
خودش غلیظ بود منو عین میت درست کرده بود. اخ میرفتم اون رژ خوشگلمو 
ساده  شت وگفت:همین  شم که مارال نذا شم بک ستم خط چ میاوردما... خوا

 .....شگلتري...و با خنده گفت: این رنگا خیلي به چشمات میادخو
 

مارال زیر ستتنگ لهد هم میرفت عمرا از من تعریف میکرد... باز چیزي بهش 
 .نگفتم و نگاهش کردم

 
خت تو  هامو ری هام زد و چتري  به مو ند قهوه اي روشتتن هم  هد ب یه  مارال 

 ...صورتم
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 ...... اي ولاخر سر یه دور منو چرخوند وگفت: چي شدي

 
دم پایي رو فرشي انگشتي مشکي هم داد من بپوشم و دستمو کشید و با هم از 

 .اتاق خارج شدیم
 

 ....خاله و عمو رسول تو هال نشسته بودن
 

سته بود.  ش سبزش میومد ن شمهاي  سدري که بد به چ خاله با یه کت و دامن 
 .موهاشو باالي سرش جمچ کرده بود

 
شیکي پوشیده بود و به من نگاه میکرد.بابا مامانم  عمو رسول هم کت و شلوار

شکي پوشیده بود ومامانم  شلوار م شیک کرده بودن.. بابا هم پیراهن ابي و  هم 
 ...یه بلوز دامن مجلسي

 
 .منم میخکوب دنبال مارال میومدم

 
خاله و عمو رسول به احترام من از جاشون بلند شدن.. خاله با یه نگاه خریدار 

 ...شاال .... میشا جون چي شديگفت:هزار ما
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 ...سام خاله-
 
قربون روي ماهت برم خاله.... منو ب*و*سید و منم با عمو رسول دست دادم -

 .... خواستم بشینم که مامان گفت: میشا جان برو چایي بریز
 

 ...بي هی  حرفي به اشپزخونه رفتم. امشب چه همه شیک و پیک بودن
 

به نشیمن رفتم. نگاهم به روي میز افتاد.... یه سبد چایي ها رو ریختم و دوباره 
 .گل خیلي خوشگل و یه جعبه شیریني روي میز بود

 
سمت  شاره کرد برم  سمت بابا گرفتم که ا سیني چاي رواول به  اهمیتي ندادم و 

 ...عمو رسول... منم بي هی  حرفي رو به عمو گفتم: بفرمایید
 

مچ ساکت بود وجو زیادي رسمي جز صداي من که همون یه کلمه رو گفتم ج
 .بود

 
 ...بعد به سمت خاله نگه داشتم

 
 ....خاله با لبخند گفت: قربون روي ماهت بشم عروس گلم
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تیره ي کمرم خیس عرق شتتد. ماتم برد... یعني خاله و عمو رستتول... خدایا 
نه... این امکان نداشت. من چه خاکي میخواستم به سرم کنم؟! بابا کي شوهر 

 ... ... خدایامیخواد
 

اب دهنم و به زور قورت دادم و خودمو روي مبل ولو کردم. مارال زیر گوشتتم 
 ....گفت: چطوري عروس خانم

 
شت پر پر  سما دا شتم. ر شتام گرفتم و همونطور نگه دا شو محکم بین انگ بازو

 .میزد
 

 .یه کم فشار و بیشتر کردم که اروم یه اخ گفت و منم ولش کردم
 

شنیدم  خاله با مامانم صا می شنیدم... یعني ا صا نمي  صحبت میکرد و من ا
سري  شد رو پ صا می ستم بگم؟ چه عذر و بهانه اي میاوردم؟مگه ا چي میخوا
سري که هنوز نیومده کل دختراي فامیل  شت؟؟؟ پ مثل اون عیب و ایرادي گذا

 .عمو رسول اینا براش دندون تیز کرده بودند
 

ان صمیمي با هم صحبت میکردند که یه لح ه به مادرم وخاله نگاه کردم... چن
از فکري که تو سرم گذشت مو به تنم سیخ شد.اگه با مخالفت من رابطه شون 

 ...بهم بخوره
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من باید چیکار میکردم... ادمي که تمام خاطراتي که ازش دارم همش مربوط 

 ...به دوران کودکیه... اذیت و ازاراش.... وحشي بازي هاش و دعواهاش
 

ا من چي کار میکردم؟ یعني اصا چطوري میتونستم مخالفت کنم؟ بگم خدای
باره به خنده هاي دو تا خواهر خیره شتتتدم... هی  وقت از هامین  نه...باز دو
خوشتتم نمیومد... همیشتته اذیتم میکرد. با هر چیزي که ممکن بود.حاال اون 

 میخواست بشه شریک زندگي من؟ اصا میشد ابراز مخالفت کرد؟
 

 اقعا میشد؟نه و
 

 .با صداي خاله به خودم اومدم
 

ستگاري تو که  سم میکرد زودتر بیام خوا خاله با اب و تاب گفت: هامین التما
مبادا از دستتتت بده.... اي شتتاال که برگشتتت یه مراستتم ابرومند هم براتون 

 ....میگیریم و میرید سر خونه زندگیتون
 

 اینا بیان اینجا؟ هامین؟ یعني واقعا هامین خواسته بود که خاله
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نفسمو فوت کردم. اینطوري که نمیشد... من باید یه چیزي میگفتم... چطوري 
میتونستم کسي و که دوازده سال نه دیده بودمش نه حتي باهاش حرف زده بودم 

 .و بپذیرم
 

شا جونم  شاال که می ست... اي  شده ا شناخته  خاله ادامه داد: هامین که دیگه 
 .اتشون و برگزار کنیم و پاي این خواستگارا قطچ بشهموافق باشه و سور و س

 
 .با این حرف جمچ خندید و منم به یه لبخند سکته اي اکتفا کردم

 
حاال من چه خاکي به ستترم میریختم؟ همه چیز وبریده بودن و دوخته بودن... 
تا عمر داشتتتم مي  ید  با گاري  که ان به روم بود  ماده رو  باس حاضتتر و ا یه ل

یدمش....  یا پوشتت ندازه ي تموم دن که ا له اي  خا خالم بود... هامین پستتر
شد به خالم بگم  صا من چطوري روم می شتم... ا ستش دا ستمش و دو میخوا

 من پسرتو نمیخوام به این علت و اون علت؟؟؟
 

سفره روي زمین  شغول پهن کردن  شمم بود کنار زدم. مامان م موهامو که تو چ
سته بودم و فکر میکردم... ب ش ستم چیه ولي قراره شد. من ن ه چیزي که نمیدون

 .رخ بده فکر میکردم
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گوشتیم تو جیبم بود. یه پیغام از مهراب داشتتم... جوابشتو دادم و ستعي کردم 
عادي برخورد کنم با خاله اینا.... اما نمیشتتد. مهرابم که ول نمیکرد ومدام پیام 

 .میداد
 

 .ساعت از دوازده گذشته بود
 

شتتستتته بودن و با مامان و بابا گل میگفتن و گل خاله و شتتوهر خالم هنوز ن
 ...میشنیدن

 
به بهانه ي اینکه فردا کاس دارم عذر خواهي کردم و رفتم باال تو اتاقم... روي 

 .تخت دراز کشیده بودم و فکر میکردم چطوري میتونم راي خاله اینا رو بزنم
 

 .نمیدونم با همه ي این افکار اشفته چطوري خوابم برد
 

***************** 
 

***************** 
 
 ....هووووي... میشا صبر کن...چقدر تند میري-
 

 ...صداي صبا بود...کافه ام کرده بود



  42 

 

 
 چي میگي ؟-
 

 ...صبا:چته امروز
 
 ...خوابم میاد-
 

 ....صبا: ماشینمو جایي نزني
 

 .....سوئیچو سمتش گرفتم و گفتم:نخواستم
 

 ....ورهصبا:زهرمار چه زودم بهش بر میخ
 

 .یه کم تو روش نگاه کردم و باز راه افتادم
 

 .اونم بدو بدو کل محوطه ي دانشگاه و دنبال من گز میکرد
 

 صبا:حاال چون خالت تو رو واسه پسرش میخواد امروز سگي؟
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صوال همه چیز وبهش  ستان بود ا ساله از دبیر شو ندادم. چون رفیق هفت  جواب
 .میگفتم

 
 ...واستیش بهم بگوخوب اگه نشد و خودت نخ-
 
 ...من عمرا زیر بار برم-
 
 ....چه خوب... پس حتما بهم بگو -
 
 کسي و سراغ داري؟-
 

 ...صبا پشت چشمي نازک کرد و گفت:خودم
 
 ...جووووون...جواب سیا و چي میدي-
 

 ...صبا:بره بمیره...من این پسر از فرنگ برنگشته رو میخوام
 
 ....یاده واست...گیر میکنه تو گلوتچه خوش اشتها...نچایي یه وقت...ز-
 

 صبا:ارررررررره؟
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 ...َاره-
 

 صبا:چمه مگه؟
 
 ...چش نیست...گوشه-
 

خواستتتم بروم که دستتتم را گرفت و گفت:چته؟کجا میخواي بري که اینقدر 
 هولي؟

 
 ...واي ي ي ي صبا.......با مهراب قرار دارم...دیرم شده-
 

به اون مهراب تحفه بگو به اون صتتبا:خدا شتتانس بده...خوب برو...راستتتي 
 ...سیامک بي پدر بگه که خیلي خره...دو روزه گور به گور شده

 
 ...همانطور که داشتم به سمت ماشینش میدویدم گفتم:باشه...میگم

 
 ...صبا: میشا شوخي کردم...نگي یه وقت

 
 دو تا بوق براش زدم و زدم دنده یک وپامو یهو از کام برداشتتتم و ماشتتین با یه

 ...صداي جیغ ناناز از جاش کنده شد
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دست فرمونم حرف نداشت. با اینکه ماشین نداشتیم... اما تا هجده ام پر شد 
فوري رفتم ببت نام و گواهیناممو گرفتم. به امید روزي که یه روز دستتتم بره تو 
ستان قر  میگرفتم.  شین بخرم.تا اون موقچ از دو جیب خودم و براي خودم ما

دستتت فرمونم اعتماد داشتتتن بهم میدادن....دیگه دیگه...ما  چون به خودمو
کافي  به  بدبختي و از فرعي رفتن و پلیس و تو طرح پیچوندن  با هزار  اینیم...

 ...شاپ،پاتوق همیشگیمون رسیدم
 

مهراب کنج کافي شاپ نشسته بود مثل همیشه...پشتش به من بود...اروم جلو 
رکت ناگهاني یه لیوان اب ریخت روي رفتم و تا اومدم بزنم تو سرش در یک ح

شده  صورتم...با دهن باز فقط نگاش کردم مرموزانه میخندید...واقعا غافلگیر 
تا فحش بهم داد و  که تو دهنم بود و تف کردم تو صتتورتش و دو  بودم...ابي 

 ...گفت:حقته...دفعه ي پیش که زدي پس گردنم تا دوروز گیج میزدم...سام
 

فت و گفت نده ام گر خانم محترم خ یه  با  فت...خیلي بیشتتعوري...ادم  م:کو
 ...اینطوري رفتار میکنه...علیک سام

 
 مهراب پقي زد زیر خنده و گفت:تو مگه محترمي...حالت چطوره؟

 
بم...تو - گاهمون میکنن...رواني زنجیري..من خو چه جوري ن ببین مردم 

 خوبي؟
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به من  کافي شتتتاپ  هل این  یالي نیستتتت...مردم و ا عادت مهراب:خ و تو 

 کردن...خیالت تخت...چه خبر؟
 

صله ي مداد  صبح حو شکر  شک کردم...خدا رو صورتمو خ ستین مانتوم  با ا
جا  پاک کن از ک یري شتتیر  نه تو این هیري و نداشتتتم وگر یدن و  کشتت
میاوردم...م*س*تقیم تو چشتماش نگاه کردم...به ن رم کمي رنگش پریده بود 

بودمش تقریبا یک ماه پیش بود..خیلي  . از اخرین باري که تو تابستتتون دیده
شترکمون خیلي وقت بود که معلق  ساي م شده بود.تویوني کده هم کا الغرتر 
جذاب بود...صتتورت  ما هنوزخیلي  یدمش...ا ید خاطر همین کم م بود ب
شد  شکي که می شي و درنده ي م شمهاي وح شت...با چ ستخوني و گردي دا ا

ب چک و  هاي توش غرق بشتتي...بیني اش هم خیلي کو با فرم لب مک بود  ا ن
قشتتنگ ...به اضتتافه ي چال گونه اش که وقتي میخندید من میمردم...اجزاي 
صتتورتش کمي ظرافت داشتتت اما خوب به خاطر ترکیب بندي کلي چهره اش 

 .مردونه و جذاب به ن ر میرسید
 

 ...مهراب:چي میخوري
 
 ...مثل همیشه-
 



 47 عشق یآنت

 ...مهراب داد زد: هوشنگ
 

 ....بیا از اینجا سفارش بدهیکي گفت:هوشنگ نیست.
 

 ...مهراب هم داد زد:مرده شورتونو ببرن با این کافي شاپتون
 

 ...همون پسره داد زد:خواهش میکنم
 

خنده ام گرفت...حتي جاهایي هم که ما میرفتیم ادمهایي بودن مثل خودمون 
 ...بي دغدغه و دیوانه و سرخوش

 
ن قدش بل ند شتتتد... جاش بل ید و از  حال مهراب اهي کشتت به هر  د بود...

والیبالیستتت بود دیگه... هیکل ورزیده اي داشتتت.....کا ازش خوشتتم مي 
 ..امد...پسر خوب و مهربوني بود یکي مثل خودم

 
شیده بود و  شکي پو شده بود ...یک جین م شخون  باز نگاش کردم...اویزون پی
سفید هم دور  ساچه ي  شکي با طرح ور شال نازک م ستري و یک  پیرهن خاک

 ...ش انداخته بود...از همونجا داد زد: هات داگ نداره.....اسنک میخوريگردن
 

 ...منم داد زدم:اره...واسه من دو تا بگیر
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 مهراب باز داد زد:دلستر میخواي یا نوشابه؟
 
 ...جفتش-
 

 ...مهراب:من فقط پول یکي شو حساب میکنم
 
 ...باشه...من پول دلستر و بهت میدم-
 

وردن من ایراد نمیگرفت و نمیگفت:کمتر بخور و درست تنها کسي بود که از خ
بخور و این کار و نکن و اون کار و بکن...یا امثال این حرفها که از هر ننه قمري 

 ...میشنیدم
 

با یه سیني پر مقابلم نشست...سه تا اسنک براي خودش گرفته بود و دو تا براي 
نگاهش میکردم و  من...با اشتتتها مشتتغول خوردن شتتدیم...و من همونطور که

سط  سرخاله ي فرنگ رفته ام تو ستگاري پ شب و خوا میخوردم...از اتفاقات دی
یا دور  با دهن پر حرف میزنم  مادرش میگفتم....برعکس بقیه براش مهم نبود 
شتیاق به حرفهام گوش میداد وگاهي اظهار  شده...هی ...فقط با ا سي  س لبم 

 ...ن ر میکرد و بعد با صداي بلند میخندیدیم
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تو چشتتماش میخوندم چقدر از اینکه بهش اعتماد دارم و همه چیز و صتتاف و 
 ...پوست کنده بهش میگم... خوشحاله

 
ستش گرفتم  ست کامل بخوره و گفت:واي ترکیدم...از د سنک را نتون سومین ا

 ...وگفتم:بده من
 

یک گاز دیگه هم زد و نصتتف باقیمونده رو من خوردم...بعد از اینکه صتتورت 
و پرداخت کرد وارد یه پارک شتتدیم...کمي در ستتکوت قدم زدیم تا حستتاب ر

 !غذاهامون هضم بشه...اهي کشید و گفت: میشا ؟
 
 هوممم؟-
 

 مهراب:جایگاه من تو زندگیت چیه؟
 

مات نگاش کردم...هی  وقت در این باره بهش فکر نکرده بودم.اونم هی  وقت 
.به مستتیر روبه رو زل زدم حرفي نمیزد...بعد از کمي خیره خیره نگاه کردنش..

 ...و غرق افکارم شدم
 

 مهراب:جواب نمیدي؟
 
 اخه من ورت چیه؟-
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 مهراب:فقط میخوام بدونم تو زندگیت چه نقشي دارم؟

 
 ...بي اراده از دهنم پرید:یه دوست

 
 مهراب:چه جور دوستي؟

 
 دوستي دوستیه دیگه مهراب...مگه مدل داره؟-
 

به رو خ یره شتتد وگفت:من ورم اینه که...که...من مهراب اهي کشتتید و به رو
 دوست پسرتم؟

 
 ...خنده ام گرفت و گفتم:فکر کم تو پسر باشي...مگه خافش بهم بابت بشه

 
 ...خنده اش گرفت و گفت:َاي بیشعور

 
 ....و دوباره گفت:من جدي گفتم

 
 ...من اصا من ورت و نمیفهمم-
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 مهراب کافه گفت:تا حاال شده به عشق فکر کني؟
 
 ...ن -
 

 مهراب:به ازدواج چي؟
 
 ...جدي نه-
 

 مهراب: پسرخاله ات برات مهمه؟
 

 ...جري شدم وگفتم: ایششششش.... اسم اون خرو نیار جلوي من
 

 .یه لح ه حس کردم از لحنم ذوق کرد
 

 مهراب:من اگه ازت خواستگاري کنم...جوابت چیه؟
 
 ...تا به حال ازم خواستگاري نکردي-
 

 ...دارم میکنم دیگه مهراب:خوب االن
 
 ولي تو که هی  کاري نمیکني؟-
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 ...خنده اش گرفت و گفت:ک*ث*ا*ف*ت...من دوست دارم

 
 ...منم-
 

 مهراب خنده اش عمیق تر شد و گفت:واقعا؟
 
 ...خوب آره...اگه دوست نداشتم که االن اینجا نبودم-
 

 مهراب به من نزدیکتر شد و گفت: میشا ؟
 
 هوم؟-
 

 دواج میکني؟مهراب:با من از
 
 ...نه-
 

سرجاش میخکوب شد...شاید از پرسش صریحي که داشت و جواب صریح 
 .من اینطوري وارفته بود
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من چند قدم ازش فاصله گرفتم و روي یه نیمکت نشستم...هنوز همونجا سیخ 
 ...ایستاده بود و به زمین خیره شده بود

 
 هووووي مهراب...بیا اینجا...چرا ماتت برده؟-
 

 با قدم هایي سست نزدیکم اومد وگفت:چرا؟ مهراب
 
 چرا...چي؟-
 

 مهراب:چرا با من ازدواج نمیکني؟از من بدي دیدي؟
 
 مگه تو فقط جلوي من خوبي؟-
 

 ...مهراب:نه نه من ورم این نبود
 
 پس چي؟-
 

 کنارم نشست و گفت:لیاقت یک ساعت فکرم نداشتم؟
 

دلم نمیخواستتت از من از حرفش یکه خوردم...یعني بیشتتتر ناراحت شتتدم...
دلخور بشه...دوست بودیم...نزدیک هشت ماه تمام...در تمام این روزا...وقتي 
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کنارش بودم خیلي به من خوش میگذشت...رابطه ي ما فقط در حد دو دوست 
ساده بود همین...مثل رابطه ام با صبا یا غزل یا دوستیم با سیامک...یعني چون 

باهاش ازدواج باید  به من پیشتتنهاد داده  با صتتبا دوستتتم  کنم؟ مهراب چرا 
شتم... همه  ستگارزیاد دا بود...اخاق هاي گند منو نمیدید؟من تا به حال خوا
هم رد شده بودن......شاید چون اصا به ازدواج و زندگي مشترک و بچه داري 
کار  نت و نقشتتته براي  مام ذهنم پر بود از شتتتیط فکر نمیکردم...من ت

هراب  م حاال  ما بي....ا هي خرا من...ا تم داره...ولي  فت:دوستتت گ من  به 
صرار  صبا با ا شد... شروگ  ساده  شنایي من و مهراب از یه ماجراي  شیدم...ا ک
منو به کافي شاپ برد تا دوست پسر جدیدش سیامک و ببینم و من هم رفتم و 
سه ي اول  ستن...از همون جل ستن و منت ر ما ه ش سر دیگه ن سیا با یه پ دیدم 

دومون گروه خوبي براي اذیت کردن ستتیا و صتتبا  ازش خوشتتم اومد... هر
ماره گرفتم و  ماره داد و شتت یا مهراب ...اخرشتتم شتت یا من میگفتم  بودیم...
قرار...قرارهاي دو نفره..دسته جمعي...پارک...سینما....بستني.... .رستوران... 
گاري  ثل امروز و دیروز...ولي االن داشتتتت از من خواستتت هایي م قات ما

ه اش مشخو بود اگر با کسي دوست میشد براي پیدا کردن میکرد..صبا وجه
شتتوهر بودیا به قول خودش کستتب تجربه در رابطه با اخاق پستترها...اما من 
با مهراب دوستتتت شتتتده بودم و همه ي پستتر هاي دانشتتگاه  چي؟من چرا 
شي بود.تو  شد مدیریت ورز شجوي ار ستند من با مهرابم... مهراب دان میدون

شج شگاه وقتي دان سي بودم خیلي دیده بودمش...اما وقتي من دان شنا وي کار
سال پیش که جفتمون  شکل گرفت... ضا رابطه امون  شدم و اونم ای ارشد قبول 
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فارغ التحصتتیل شتتدیم و امستتالم که با هم ورودي ارشتتد بودیم....با حستتاب 
شده بود....هی  وقت هم از خونواده  شگاه  سالگي وارد دان ست  کتاباي من بی

..خونه ش چیزي بهم نگفته بود...یعني منم نپرستتیده بودم و اش...زندگیش.
متقابااونم از من چیزي نپرستتیده بود....هر چي بود خودم براش گفته بودم که 
دوتا بچه ایم و توي یه خونه مرکز شتتهر زندگي میکنیم...و همین...میدونستتتم 

هم  يبیستتت و پنج ستتالش بود و تو تیم والیبال ... بود و از ستتر و وضتتچ خوب
ستم چقد پول وپله داره.. هرچند برام مهم  ست... اما نمیدون برخورداربوده و ه

 .نبود. یعني تو برنامه ي زندگیم ازدواج نقش و جایي نداشت
 

 ...اهي کشیدم...دلم نمیخواست مهراب از من دلخور بشه
 

ما نبود...کي رفته بود...پول دلستتتر را روي نیمکت  به ستتمتش چرخیدم...ا
شته ب سرم را به این ور و اون ور چرخوندم گذا ود و رفته بود...تو پارک چند بار 

بایلم و برداشتتتم و  تا بلکه پیداش کنم...اما نبود...انگار هی  وقت نبود...مو
 ...شماره اشو گرفتم...ریجکتم کرد...باز گرفتم...خاموش بود...اه لعنتي

 
 ...انه رفتموارد خونه شدم...مامان صدام زد با کسلي به سمت اشپزخ

 
 ...مامان:علیک سام

 
 ....مجبوري جواب دادم و گفت: بیا نهار
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 ...عصر باید برم باشگاه ... سنگین باشم نمیتونم به بچه ها تمرین بدم-
 

 ...مامان: رنگت پریده
 
 ...خستم...میرم نیم ساعت بخوابم-
 

شتم بال و منت ر نموندم ببینم اون چي میگه...لباس هامو روي تخت انداختم و
و از روي تخت به زمین انداختم و دمر شتتدم روي فرش کنار جزوه ها و دفتر و 

 ...کتابهام
 

گوشتتیم رو در اوردم...یه اس ام اس...حتما مهراب بود...با خودم گفتم:حتما 
شت  شش ندي بگي چرا تو پارک تنهات گذا سته دلجویي کنه...بیخودي ک خوا

صف پو شوقي غیرقابل و شته بود:ببخش کها...بیخیال...با  ه شه را باز کردم نو
 .این مدت وقت تو تلف کردم...خداحافظ

 
 همین....من ورش چه بود؟

 
 نوشتم:یعني چي؟
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 ...جواب داد:یعني تمام
 

 نوشتم:من ورت چیه؟
 

 ...جواب داد:من لیاقت تو رو ندارم
 

 نوشتم:میخواي قهر کني؟
 

 ...جواب داد:میخوام تموم کنم...قهر مال بچه هاست
 

 نوشتم:یعني بهت زنگ نزنم؟
 

 ...جواب داد:نه
 

 نوشتم:اس ام اس هم ندم؟
 

 ...جواب داد:نه
 

 .دست اخر کافه نوشتم:باشه...خداحافظ
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و منت ر جواب نشتتدم و گوشتتیم و خاموش کردم...در یک حرکت ناگهاني به 
 ...سمت دیگه پرتش کردم...خورد به دیوار و دل و روده اش ریخت بیرون

 
 .....شب وخاله... اینم از ایناون از دی

 .....اون از دیشب وخاله... اینم از این
ناراحت بودم...نبودم...اصتتا نمیدونم چه حستتي داشتتتم...شتتاید خیلي بي 
ستیمون فکر میکردم  شتر به مهراب و دو شایدم نه...هرچي بی ساس بودم... اح

بال کستتي بود بر یدادم...اون دن یدم...بهش حق م جه میرستت به نتی  ايکمتر 
ست به قول  شده بود و میخوا سته  شاید هم بهانه اش بود و از من خ ازدواج...
بچه ها تموم کنه...خوب که چي؟تموم کنه...مگه برات مهمه؟درستتت ابم با 
شن...اما من و مهراب  سم مهم با شه که وا سرا بهتر تو جوب میره اما دلیل نمی پ

سر و کله ي هم زدیم...کلي جاها باهم  یه عالمه با هم خاطره داریم...کلي تو 
رفتیم...تمام هایدا فروشتتي ها و ایس پک و کافي شتتاپهاي تهران و با مهراب 
با هم رفیق بودیم اون تو  رفته بودم...در تمام این هشتتتت ماهي که من و اون 
سرش به چي فکر میکرد و من به چي؟ اون به ازدواج و من ... من واقعا به چي 

بشه؟ قراره چیکار کنم... مارال هدفش مشخصه  فکر میکنم؟قراره اینده ام چي
شرکت کار میکنه و حاال  شو به زودي میگیره و همین االنم داره تو یه  س سان لی
هم قصد ازدواج داره و زندگي مشترک و بچه و....یعني همه چي باید به ازدواج 
شنیدم اما فکر نکنم هی  وقت  شق...این یه کلمه رو خیلي  شه؟چرا؟ع ختم ب

نه...این چه ستتراغم بی یا  اد...دیگه دارم کم کم شتتتک میکنم دیوونه شتتتدم 
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وضعشه...عشق کیلو چنده...پاشو برو باشگاه دیرشد.... اینجا نشستي داري 
 ...فکر و خیال میکني

میشا تَوُهم گرفتت...پاشو برو ...اینجا لمیدي چرت میبافي...اروم از جام بلند 
اصا اعصابشو نداشتم....دوست شدم...موهام تا پایین گردنم میرسید و من 

سرم  شتند...موهام و باالي  شتم بازم کوتاهش کنم..ولي مامان و مارال نمیذا دا
شدن...  شتني عرقي می سرم زد امروز تیپ بزنم... هرچند برگ جمچ کردم ...به 
شتم  صورتي چرک دا ولي دل بود دیگه....ما هم جوونیم به هرحال... یه جین 

هن مردونه ي چهارخونه ي صتتورتي و کرم... نگاهي تو با یه مانتو ي مدل پیرا
شونه اي باال انداختم و کمي  شیدم؟ اینه انداختم....چرا هی  وقت دامن نمیپو
چشمم و کشیدم و یکي از رژهاي مارال که مسي بود و ماه پیش ازش کش رفته 
بودم وهنوزم نمیدونستتت و مالیدم...حد اقل ارایش کردن و از دخترا یاد گرفته 

 ...ودمب
نگاهي تو اینه انداختم هي دختر...چه جیگري هستتتي؟ مهراب حق داشتتت 
ستم عین ادم از پله  شق... خوا شه...پوزخندي زدم زیر لب گفتم:عا شقت ب عا
به نرده ننداختم ولي چه کنم که  به خاطر همین نیم نگاهي هم  پایین  یام  ها ب

سوسه کردن و به ج شه مقابله کردن ومنو و سرعت از نرده ها مثل همی اي پله با 
 . نرده ها سر خوردم... مامان هیني گفت و من ب*و*سي براش فرستادم

 ...مامان فوري گفت: شب میریم خونه ي خالت اینا ها
 مات پرسیدم:باز چه خبره؟

 ....مامان خندید وگفت:حاال
 ...تا ندونم نمیام-
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م رستتول مامان: با خالت صتتبحي رفتیم بازار نشتتون خریدیم... شتتب برادر اقا
 ....هستن

شب چه خبره اما  ست ادامه بده که  شدم...مامان میخوا مبهوت به مامان خیره 
من دیگه طاقت شتتنیدن نداشتتتم... خدایا امتحانه... عذابه... کم مصتتیبت 

 دارم؟؟؟
با کل کل گفتم:زنگ بزن به خاله... بگو تا هامین نیاد من نه نشون مشون دستم 

 .و بدوزینمي کنم نه میذارم برام ببرین 
 ...مامان:واه

 والله.... بابا اصا شاید منو نخواد... فکرشو کردي؟-
شو باال داد وگفت:اتفاقا خالت میگفت هر دفعه که بهش گفتم براي  مامان ابرو
میشا خواستگاراومده هامین دادو قال راه انداخته... پسره عاشق شده ... اینم ما 

 ...مادرا میفهمیم
 نه بابا؟-
 .من بحث نکن اینقدر با-

باید رک  به ستتمت تلفن رفتم و شتتماره ي خاله رو گرفتم...  بي هی  حرفي 
 .وراست میگفتم

اما با صداي الو گفتنش دلم یه جوري شد. خیلي دوستش داشتم. نمیخواستم 
 ...ناراحتش کنم

 .خاله بعد احوالپرسي گفت:شب منت ریما خاله....زود بیا
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کار دارم.... نمیشتته بذارید براي یه شتتب خاله من تا هفت و نیم تو باشتتگاه -
 ....دیگه

خاله: میشا جان زودتر میگفتي.... میدوني چقدر مهمون دعوت کردم؟.....اقا 
 ...ضیا اینا هم از شیراز اومدن... زشته خاله جون

دیگه حرصتتم گرفته بود. یعني من اینجا بیغم؟همه ي این اتیشتتا زیر گور اون 
 .یران واسه خاطر بیست پنج صدم درجا میزدخنگ عقب افتاده است که تو ا

 ....با یه لحن جدي گفتم:خاله جون کاش اول با من مشورت میکردید
خاله انگار حس کرد بهم برخورد. زود رفچ ورجوعش کرد و فوري گفت:تو هر 

 ....وقت تونستي بیا
فت  له میگ خا به پیشتتوني خودم زدم. هرچي من میگفتم نره  یه کف گرگي 

 ....اونقدر قربون صدقه ام رفت تا خر شدم و گفتم باشهبدوش..اخرش 
شگاه حرکت کردم.مهراب یه طرف... هامین  سمت با صابي مخدوش به  با اع

 .هم هی  طرف. پسره ي لندهور نیومده چه اشي براي من پخته بود
 !دلم یه مدلي بود. یعني مهراب و پس فردا تو یوني ببینم چطوري رفتار میکنه؟

 .ه بگم من پسرشو نمیخوام چي میکنه ... واي دارم رواني میشماخ اگه به خال
با ماشین صبا میرفتم... اي یه ماشین بخرم من راحت برم سر کار و بیام.خدایي 
ستاش  صاحبش یکي از دو شگاه هم مهراب برام کار جور کرد.  شد تو این با
صوص اقایون...اخ صوص بانوان بود و روزهاي فرد مخ  بود. روزهاي زوج مخ

متتهتتراب .... واي هتتامتتیتتن....متتهتتراب..ختتالتته... متتهتتراب... هتتامتتیتتن 
 ......ماشین....درس...کار....هامین... خودم....مهراب

 !!!واي خل شدم
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************************************ 
 

 (صاف ایستادم و گفتم: کمیته ) در ورزش رزمي یعني آماده براي مبارزه
 .بودروژان و صدا کردم... تنها دان یکم 

 .دل ارام و هم صدا کردم
 ...بقیه هم نشستن تا مبارزه رو ببینن

 .خودمم که با همه ي افکارم اصا نمي تونستم تمرکز کنم
به عنوان داور یه گوشه ایستادم و فکر میکردم... آخرش که چي... کاش مهراب 
این کارو نمیکرد. نمیتونستتتم بگم خیلي ناراحتم... اما به هر حا ل یه دوستتت 

 .خوب بود که من و خیلي کمک میکرد
 .خانم تاجیک لطف کرد و برام یه راني باز کرد و داد دستم

 . تشکر کردم
 پرسید: امروز رو فرم نیستي؟

 ...یه کم خستم...صبح دانشگاه بودم-
 .خانم تاجیک لبخندي زد و منم حواسمو جمچ مبارزه میکردم

ادامه اش دادم. پیوستتته و کاراته رو دوستتت داشتتتم... از دوازده ستتالگي جدي 
اروم و بي وقفه... تا پیارستتال که باالخره کارت مربي گریمو گرفتم. اونم با یه 

 .نمه پارتي بازي ... ولي خوب... کارم بدک نبود
 .به مدد مهراب هم که اینجا مشغول بودم
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شه  ستم چیزهایي که همی شتر کار کنم... میخوا ستم پس انداز کنم... بی میخوا
 ...است داشته باشم اما همیشه قناعت کردم و بخرمدلم میخو

شتم... خاله  سرتهایي که دا شدن همه ي ح شروگ زندگي با هامین یعني تموم 
 ...اي که مسلما بهترین مادرشوهر دنیا میشد

و مهراب هم یعني شتتروگ زندگي با کستتي که میدونستتتم تا عمر داره همینطور 
 .کردممهربون و با معرفت میمونه...نفسمو فوت 

 .روژان داشت چه غلطي میکرد
 (داد زدم:هان سوکي)خطا

ساعت اعام میکرد که وقت کاس ما  صحیح و گفتم... و رو به روژان حرکت 
 .تمومه... یه سري نکات و به بچه ها گفتم و ازشون خداحاف ي کردم

نیم ستتاعتي طول کشتتید تا به خونه برستتم... مامان اینا منت رم بودن..فوري یه 
فتم .میخواستتتم لباس بپوشتتم که مامان صتتتدام کرد وگفت: اینا رو دوش گر

بپوش... بابا با یه لبخند مهربون و پدرانه نگاهم میکرد. مامان هم استتفند دود 
 .میکرد

منم زل زده بودم به بلوز و دامني که صتتبح مامان با خاله برام خریده بودن... 
 .رنگش تقریبا کرم بود

 .جدي میشد واي... این مسئله خیلي داشت
به اصرار مامان که التماسم میکرد دامن بپوشم اما من مخالفت میکردم... فقط 

 ...همون بلوز و پوشیدم با یه شلوار جین مشکي
 !....بابا هم زنگ زد تا اژانس بیاد. اصوال از این ولخرجیها نمیکرد... اما انگاري
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مه ي  با ه م.. زبون درازیفعا نمیتونستتتم چیزي بگم.... یعني چي میگفتم؟ 
 .براي اولین بار کم اورده بودم

تو ترافیک مونده بودیم. مثل همیشتتته هنزفریم تو گوشتتم بود و اهنگ گوش 
 .میکردم

مامان و بابا و مارال با یه لبخند ملیح نشسته بودن... فقط من عین مادر مرده ها 
 ... زل زده بودم به خیابون

ستم چیه.. ست داره چي در انت ارم بود. یعني میدون . اما. هامین چطور منو دو
در حالي که هیچي ازم نمیدونه... چطور دوازده ستتتال اونجا مونده و مثا به 

 ...گفته ي خاله عاشق منه
یه جاي کار مي لنگید. اگه خاله سرخود اومده باشه و هامین مثل همون دوران 

شه... پس یعني جاي امیدي بود...واي خدا اگه  ري اینطوبچگي از من متنفر با
بشه بدون اینکه رابطه ي بین دو تا خواهر خراب بشه ما خیلي صمیمانه میتونیم 
باهم صحبت کنیم و همدیگرو رد کنیم. واي خدا جون اگه اینطوري بشه عالي 

 ....میشه
 ...شاید حاال درست ترین کار این بود که صبر کنم تا هامین برگرده

 با مهراب چه میکردم؟
دش تموم کرد... شتتر هامین هم بخوابه من چند وقته یه مهراب بیچاره که خو

 !!!!خواب اروم نداشتم ... جون خودم
 .ساعت از نه گذشته بود که به خونه ي خالم رسیده بودیم
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ماشتتین راشتتید خان برادر اقا رستتول جلوي در بود. اوووف... از اون ماشتتین 
 .خوشگا که حتي پاک هم هنوز نخورده بود

ضا هم که در لندن دو تابرادر زده ب سوم ر شین و اتومبیل..برادر  ودن تو خط ما
زندگي میکرد وپیش نمیومد که برگرده ایران. با اینکه همشتتون پستترخاله هاي 

 ...بابام بودن... اما هی  کدومشون مثل بابایي خودم ماه نمیشدن
 .ماکسیماي اقا ضیا پسردایي مامان اینا هم جلوي در خونه پارک شده بود

تمو گرفت. نمیدونم به خاطر لبخندي بود که بهش زده بودم یا اینکه بابا دستت
مهر پدري... هرچي که بود من با بابا راحت تر بودم تا مامان. نه اینکه دوستش 
شم  ستم بود. بابا روچ شم را شم مامان و ها... نه... مامان که رو چ شته با ندا

 ...چپم... به قلب نزدیک تر بود دیگه
 .پرت میگماووف... چي چرت و

 .با هم وارد خونه شدیم
خاله و عمورستتول جلوي در منت رمون بودن... خاله تا منو دید با صتتداي بلند 

 ...گفت: عروس خوشگل خودم
 ...چقدر بدم میومد بهم بگن عروس خدا میدونه

خاله بعد از اینکه م*ا*م و رو ب*و*ستتیش تموم شتتد ما رو فرستتتاد داخل... 
وش خانم همسر اقا راشید برادر اقا رسول بودم... با مشغول احوالپرسي با مهرن

دوتا دختراش... نستترین و ندا... میخواستتتم باهاشتتون رو ب*و*ستتي کنم اما 
حالتشتتون نشتتون داد که تمایلي ندارن... منم بیخیال شتتدم و به ستتمت ارمین 

 .واذین رفتم
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ین و ارمین برادر هامین به همراه همستترش فرناز کنار هم ایستتتاده بودن و اذ
 ....شوهر جدیدش سهراب هم کنار هم

 ...با همشون دست دادم اذین زیر گوشم گفت: داري خودتو بدبخت میکني
خندید و منم باستتر تایید کردم. میونه ام با ارمین و اذین عالي بود. فقط هامین 

 .اب زیر کاه نمیدونم چرا از بچگي ازار میرسوند
 .مین و ادم کرده بودفرناز دختر ریز میزه و با نمکي بود. ار

خانم  جدیه عروس  فت: مجلس  ند گ با لبخ که  یا رو گرفتم  ازش ستتراغ مح
 ...گذاشتمش پیش مادرم

 !...هي واي من اینا چرا این مدلي به قضیه نگاه میکنن
 .هیچي نگفتم وبه اذین نگاه کردم

اذین هم قد بلند و تپل بود... ماه عسل بد بهش ساخته بود... سهراب هم پسر 
 .ت ومحجوبي به ن ر میومدساک

 .با دختر وپسر اقا ضیا هم سام وعلیک کردم
سال ازم بزرگتر  صمیمي منو ب*غ*ل کرد و بهم تبریک گفت.یک  زهره خیلي 
تا قبول  بود وخیلي خانم و خونه دار بود. هنوز داشتتتت براي ارشتتتد میخوند 

 ...بشه... اما نتونسته بود... زهره زیر گوشم گفت: چه عروس خوشگلي
 !خدایا اینا دیگه کین.. خودشون میبرن و خودشون میدوزن... عروس خر کیه؟

ست داد. اما  ضیا که امسال کنکوري بود باهام د سر کوچیکه ي اقا  سعید هم پ
نه  نه دستتتت داد  فت.  یک گ مادرشتتون خیلي ستترد بهم تبر بنفشتتته 

 .روب*و*سي..خشک و خالي
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... خوب اینا که اینطوري  من میگم هامین نیومده همه براش دندون تیز کردن
 ...براش سرودست میشکنن و خاله میرفت میگرفت...اه... لندهور

باالخره تونستم بشینم....مارال هم کنارم نشست و اذین و فرناز مشغول پذیرایي 
 ...شدن

شکر اون به خاطر پادرد و این  سط خالي بود... خدا رو  جاي عمه پوري این و
 .بیاد تهران وخودشو درگیر این مسائل کنه حرفها خیلي به سرش نمیزد که

 .صحبتها راجچ به همه چیز و هیچي بود
کافه شتتتده بودم بس که ستتر تکون داد م و لبخند زده بودم. نستترین ونداکه 
میخواستتتن با نگاهشتتون منو بخورن....مهرنوش خانم مادرشتتون هم که کنار 

 .ر میکننبنفشه خانم نشسته بود و معلوم نبود چي پشت سر من بلغو
به خدا دلم میخواستتت بگم منم راضتتي نیستتتم.... منو انطوري نگاه نکنید.... 
حداقل ده دفعه هم تو ذهنم جمله بندي میکردم و با خودم حرف میزدم که به 
خاله بگم چي به چیه.... اما باز نهیب میزدم به خودم که بذار یه وقت دیگه.... 

اقعا اونم به گفته ي خاله دلباخته باشتته بذار وقتي که هامین اومد.... اما اگه و
 !من چه خاکي بر فرق سرم کنم؟

شمرگونه و زنانه هیچي از گلوم پایین  شام که زیر اون نگاه هاي  صرف  بعد از 
نرفت و با تیکه هاي ندا ونسرین که میگفتن:چرا هیچي نمیخوري... تا برگشتن 

احترام خاله رو نگه هامین رژیمي... هي چرت وپرت بارم میکردن... منم فقط 
 ...داشته بودم وهیچي نمیگفتم... وگرنه تا االن کف سالن افتاده بودن
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ست و گفت:  ش صندوق کوچولوي نقره اي کنار من ن شام ... خاله با یه  بعد از 
خوب حاال که همه اینجا جمعن... من دوست دارم نامزدي میشا جون وپسرم 

 ...هامین و اعام کنم
 ...: زن عمو.. اصل کاري که نیستنسرین با لودگي گفت

خاله توروش یه لبخند مکارانه زد وگفت: اصتتل کاري دختر گلمه که موافقت 
 ...کرده

صتتداي بنفشتته خانم و شتتنیدم که به زهره گفت: این گدا گدوال از خداشتتونم 
 ...باشه

ستم  شتر و د ست انگ ستمو گرفت و میخوا ست را شار میدادم که خاله د لبامو ف
شتتدم.دیگه نمیتونستتتم صتتبر کنم... تند گفتم: خاله جون اگه  کنه که مانعش

 ...اشکالي نداشته باشه.... صبر کنیم تا پسر خاله هم بیاد بعدا... دیر که نمیشه
خاله دلخور گفت: اخه چرا خاله جون.. هامین کلي به من ستتفارش کرده.. 

زنه زنگ بالتماس کرده.... من که نمیتونم حرف پسرمو زمین بذارم... پس فردا 
بپرسه دلگیر میشه... بعدشم تو باید یه چیزي از ما داشته باشي.... تو رو ببرن 

 من جواب بچمو چي بدم؟
اینطوري که خاله میگفت یعني به هامین هم اعتباري نیستتتت.. یعني همه ي 

 اینا خواسته هاي هامینه؟؟؟ خدا به دور... من چه غلطي بکنم؟؟؟
تم بکنه که گفتم: اما من دوست دارم پسرخاله خاله باز میخواست انگشتر و دس

 ...هم حضور داشته باشه
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مهرنوش خانم فوري از اب گل الود ماهي گرفت وگفت: حاال چه اصتتراریه 
 ...م*س*تانه جون... صبر داشته باش هامین برگرده بعد.... دیر نمیشه که

ستگارا لنگه ي در خونه ي خواهرمو شده... خوا شم دیر  از جا  خاله:همین االن
کندن.... تا وقتي اسم این دختر به نام پسر من نباشه نه من ... نه هامین دلمون 

 اروم نمیگیره... نه رسول؟
عمو رسول لبخند ي زد. جرات نداشت رو حرف زنش حرف بیاره... اما با این 
حال گفت: حاال که خود میشتتا جان هم اصتترار داره تا هامین برگرده... بهتره 

 ...صبر کنیم
سلما م شه م ست... هرچي با ضي نی صلت را ستم عمو رسول هم به این و یدون

 .اونم دختراي برادرشو به من ترجیح میده...!نسبت خوني یه چیز دیگه است
 .با اصرار من و کل جمچ خاله پذیرفت که تا بازگشت هامین صبر کنیم

ینکه از اندا و نسرین با امیدواري ن افت خونه رو به عهده گرفته بودن.... غافل 
خاله م*س*تان من اصتتا نیم نگاهي بهشتتون نمینداخت... همونه که گفتم یه 

 !... نسبت خونیه و
 .حین رفتن باز پ  پ  بنفشه خانم و مهرنوش خانم روي اعصابم بود

از اینکه هامین برگرده عمرا منو قبول کنه و ... از این مذخرفات. من که معطل 
هامین نبودم. من خود هاي قبول کرد ن  حالم از این حرف م هم نمیخواستتتم.. 

خاله زنکي بهم میخورد. لعنتي ها جوري ادم و از باال به پایین نگاه میکردن که 
 .تحمل و صبر ادم لبریز میشد

 ...خاله چقدر صبور بود
 .نیمه شب به خونه برگشتیم
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 مامان با عصبانیت گفت:این چه کاري بود که کردي...؟
 ...کار درست و کردم-

 ان با حرص گفت:ابروي منو بردي خیالت راحت شد؟مام
 .نفسمو فوت کردم

مامان باز گفت: همینو میخواستتتي جز جیگر زده؟ اره... همینو میخواستتتي؟ 
 .خیالت راحت شد

 ...بابا اروم گفت: طاهره جان
 مامان به بابا هم توپید وگفت: ندیدي چطوري سکه ي یه پول شدیم؟

 ....درستي کردبابا با ارامش گفت:میشا کار 
 مامان نالید:پرویز.... چي میگي؟ کار درست این بود که لگد به بختش بزنه؟

 ....بابا : خواهرت که پشیمون نشده... میشا کار عاقانه اي کرد
که  ما پس فردا  فت: اره..طرف دخترتو بگیر.... ا خاطري گ یده  با رنج مان  ما

و رد  ستگار به این خوبيپشت دخترت گفتن که البد عیب وایرادي داره که خوا
کرده خودت جواب پس بده.... دیگه چي میخواي دختر... پول اقا رستتول... 
بروتش.. مال واماکش همه بین پستتراش تقستتیم میشتته.... اذین که بارشتتو 
بستتت... تو باید عقل داشتتته باشتتي... که نداري... که داري خودتو بدبخت 

 ...میکني
ست داد مو تند  گفتم:مامان... پس فردا هامین منو رد کنه و دیگه تحمل مو از د

منو مجبور کنه بزنم زیر همه چیز... کي جواب میده؟ هی  فکر اینو کردید که 
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صا از من خوشش نیاد...؟ نگران جواب مردمي؟ یعني من اینقدر  شاید اون ا
 گدا گشنه شدم که معطل دوزار و یه قرون رسول خان هدایت باشم؟

ست حرفي بزن سبتا بغض دار و بلند گفتم: مامان خوا صداي گرفته و ن ه که بایه 
 ...اینقدر منو کوچیک نکن

 .و بدون هی  حرفي به اتاقم رفتم و در و هم بستم
روي تخت افتادم و به ستتقف نگاه میکردم... وقتي تفکر مادرخودم این بود.. 

 !...واي به حال بقیه
 
 

م و چند تا نفس عمیق دستتتامو تو جیبم فرو کردمو ستترمو رو به آستتمون گرفت
 ... کشیدم

 ...نفسمو فوت کردم و باز نفس عمیق کشیدم.دیگه باید برمیگشتم
 .امشب رکورد زده بودم و مسیر طوالني تري رو نسبت به هر شب اومده بودم

شت .  سم حکم الالیي قبل از خواب و دا شبونه یه جورایي وا این قدم زدنهاي 
ومدم پیاده روي عمرا خوابم نمیگرفت . دوازده ستتال بود که اگه یه شتتب نمي ا

اوایل که تازه اومده بودم نمیدونستتتم باید واستته خوابیدن چه راهکاري پیش 
بل از  عه ي ق طال تا م ته  پام گرف ته بودم ، از دیاز نداخ مه چي رو ا به ه بگیرم . 
خواب و آهنگ گوش کردن و خاصتتته همه چي ...راه حل قدم زدن شتتبونه 

دفي کشتتف کردم ، یه شتتب که هی  روشتتي واستته چیزي بود که خیلي تصتتا
ناي خلوت  یابو نه زدم بیرون و شتتروگ کردم خ قه نمیکرد از خو فا یدن ا خواب
پاریس و گز کردن . و اونجا بود که فهمیدم خیابون خلوت و ستتکوت و هواي 
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گه زوري  پامي بیشتتتره ، چون دی یاز تابیرش از هر د مه شتتتب  خوب نی
 ...ده باعث میشه راحت خوابت بگیرهنمیخوابوندت ، آرامشي که بهت می

شب وقتیه که  شهر و ندیده بودم . نیمه  سال فقط این روي  اما توي این دوازده 
آدم چهره ي زشت و زیباي شهر و با هم میبینه . قسمت قشنگش شب و ستاره 
ها و نستتیم و ستتکوت بود ، چیزي که همیشتته میترستتیدم اگه روزي به تهران 

مش . و روي زشتتش دزدي ها و زورگیري ها و آدماي برگردم نتونم داشتته باشت
سالها  شاي کنار خیابون بود . بخت باهام یار بود که تو این  م*س*ت و تن فرو

 مثل یه آدم نامرئي قدم زده بودم و توجهشونو به خودم جلب نکرده بودم
تتال ! ....دیگه دو رقمي شده بود ...دلم  ت ت ت دیگه باید برمیگشتم ... دوازده ست

شده بدون متر کردن خیابون بخوابم . غربت غربته  لک سه اینکه یه بارم  زده وا
 .....چه یکسال ، چه دوازده سال

در آپارتمانم و باز کردم و بدون اینکه چراغا رو روشتتن کنم راه اتاق خواب و 
تا  نداختم رو تخت ، بعد از چند  پیش گرفتم . لباستتتامو در آوردم و خودمو ا

امشب از اون شبا بود دلم هواي خونه مون و کرده بود .  غلت سر جام نشستم ،
ساعت  شب بود پس ایران باید نزدیکاي  1اینجا  صف  شه ! حتما  5ن صبح با

شده پس اگه زنگ بزنم بیدارش نکردم ...با  صبح بیدار  سه نماز  مامان االن وا
مامان خودش زنگ  اینکه خودم هی  وقت از این ولخرجیا نمیکنم و میذارم 

 .... اما امشب دیگه آقا هامین میخواد دست تو جیب کنهبزنه 
 امشب چه شبي ست ؟ ....شب مراد است امشب _
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خوبي خونه مجردي به اینه که هر وقت شتتب و نصتتف شتتب که باشتته میتوني 
 واسه خودت بزني زیر آواز ...تلفن و برداشتم و رفتم به سمت بالکن

 امشب میخوام م*س*ت بشم _ ....
 : بعدش صداي ناز مامانچند تا بوق و 

 ...بله-
 قررررررررررربونت برم من-
 هامین تویتتتتتتتي؟ -

نه پس نیکوال سارکوزي ام از پاریس زنگ زدم مزاحم ماماناي خوشگل ایروني 
 - ...بشم

 :صداي ذوق زده ي مامان دلمو آب میکرد
 ؟الهي فدات بشم مامان ....چرا زنگ نمیزدي من دلم برات یه ذره شده بود _
 اااااِا مامان من که االن زنگ زدم _

 :مامان با گریه گفت
 ... فداي اون صداي شاد و خندونت _
 ....... دور از جون مامان ، زبونت و گاز بگیر-

 ...چند تا نفس عمیق کشید تا به خودش مسلط بشه
 :خودمم یه جوري شده بودم... اروم پرسیدم

 خوبي مامان ؟ همه خوبن ؟ _
مه خوبن و دلشتتون برات یه ذره شتتتده ، خودت چي ؟ خودت آره اینجا ه _

 خوبي ؟
 ...من عالي.... بیست _
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 :مامان
 ... کارا خوب پیش میره ؟ _
 ....همه چیز خوبه-

 :مامان با یه آه بلند خدارو شکري گفت و پرسید
 نمیخواي برگردي ؟ _
 اتفاقا ، در این مورد یه خبر خوب واستون دارم _

 فت: منم یه خبر برات دارم ، حاال خبر تو چیه ؟مامان هم متقابا گ
 نه اول شما بگید- ...

 -نه عزیزم اول خودت بگو من طاقت ندارم
 ...ماه دیگه برمیگردم ایران 6خبر خوب من اینه که حداقل تا -

 :مامان یه جیغ وحشتناک کشید و با فریاد گفت
 چیییي یییییي؟ میخواي برگردي ؟-

 ....مبا خنده گفتم: اره عزیز
 پس کارت چي؟ -
نگران اون نباش... فرم استتتعفامو هم تحویل شتترکت دادم ، اما اونا گفتن که -

صبر کنم ، یعني تا  ماه دیگه ، بعدش برمیگردم  6باید تا پایان یکي از پروژه ها 
 ....پیشتون

واي هامین جان... عزیز دلم.. نمیدوني چقدر خوشتتحالم کردي ؟ بعد از -
 .ل...باورم نمیشهدوازده ستتتتتتتا

 :از صداش معلوم بود که باز داره گریه میکنه ، بین حرفش اومدم
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ستتال پیش اینجا  3ِا مامان گریه میکني ؟ بابا کجا دوازده ستتال ؟ شتتما که  _
 ...بودي

که  ثل این میمونه  نه ، براي من م چه فرقي میک فت:  با فین فین گ مان   100ما
 ساله ندیدمت

ي ، پس گریه نکن دیگه دختر خوشتگل ....راستتي خیلي خب حاال که میبین _
 .......حاال نوبت شماس خبرتو بدي

 :یه دفعه رنگ صداش عو  شد و با خوشحالي گفت
 ... خبر من امر خیره مامان _

 :مجال فکر کردن به امر خیر و نداشتم چون مامان تند و بي هوا گفت
حبت کردیم میشا خبر دامادي خودته ، پریشب با خالت و شوهر خاله ت ص _

شتیم فقط مونده آقا  ستگاري کردیم ، همه ي قول و قرارا رو گذا ست خوا رو وا
 ....داماد از فرنگ تشریف بیارن

 .و غش غش شروگ به خندیدن کرد
 :با فریاد گفتم

 چیییییییییي ؟! ....چیکار کردین ؟-
 :مامان با یه لحن متعجب گفت

 ....واه... چرا داد میزني هامین جان _
؟؟؟؟) چرا  Pourquoi ....مامان خواستتتگاري کردي؟ براي چي ؟؟؟؟؟؟؟؟ _
 (؟
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بد کردیم ؟ تو شتتیش ماه دیگه که به ستتامتي برمیگیردي خونه باید یه ستتر و -
 ...ساموني بگیري یا نه ؟ بیست و هفت سالته ، دیگه وقتشه

 :با عصبانیتي که نمیتونستم کنترلش کنم گفتم
که ستتر خو _ یل میشتتته  بذارین ؟ این دل د برین واستتته خودتون قول و قرار 

به  به تلفنتون که خو یه مشتتورتي بکنین ؟ دستتتت  با من  نمیتونستتتین قبلش 
 ....چطور اونموقچ که همچین خوابي واسم دیده بودین زنگ نزدین ؟

 :مامان دلخور گفت
 صداتو بیار پایین . سر من داد میزني ؟-

 :با صداي آرومتري ادامه دادم
نت _ کارتون  نه قربو برم ، من کي همچین غلطي کردم ؟ ... من فقط میگم 

درستتت نبوده ...درستتت نیستتت شتتما واستته من دختر انتخاب کني ، پس من 
خودم بوقم ؟...داري از اینکه بعد این همه سال میخوام برگردم پشیمونم میکني 

 ها
 تو خودتم که بخواي انتخاب کني از میشتتتا بهتر عمرا گیرت نمیاد ، من که _

ستم  شتن رو هوا میبردنش ، نمیتون شته که ...دا بیخودي اینطوري هول ورم ندا
وایسم نگاه کنم که همچین دسته گلي رو بدن به مردم اونوقت واسه پسر خودم 

 ...برم در به در دنبال یه دختر خوب بگردم
تازه اونقدر خانمي کرد که دیشتتب خواستتتم استتم تو رو روش بذارم گفت تا 

 .. ....نمیذارمخودش نیاد من 
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کي ؟ مرضتتیه رو رو هوا میبردن ؟ ....تا جایي که من یادمه یه بچه ي جیغ  _
جیغو ي الغر مردني بود که دستتت بهش میزدي گریه ش در میومد .... منم که 
مل  به زور تح یدوني ....آذین و  حالم بهم میخوره خودت م از دختراي لوس 

به شتتوهرش آدمش کرده .. .بعد از اون من خوشتتگلي و میکردم ، باز اون خو
 ...اخاق خیلي واسم مهمه

یه  بدون من...فکر کن  نامزد بشتتیم... اوه  به قبول نکرده  باز خو تو دلم گفتم: 
 !درصد

 :مامان فوري گفت
مرضتتیه چیه ؟ میشتتا!...از بچگي همینجوري گریه ش و در میاوردي دیگه  _

صداش در صدا میکردي که بچم  ست  شو در سم نمیومد ،  ...اگه مثل همه ا
فقط قربونش برم از بچگي یه خورده شیطون بود و یه جا بند نمیشد واسه همین 

 .... اونموقچ ها الغر بود ولي االن یه هیکلي به هم زده بیا و ببین
 :زیر لب گفتم

 .....میخوام نیام و نبینم-
 چي گفتي؟-

 ....اروم گفتم :هیچي
م داره... تو بیا و ببین به به چه مامان ادامه داد: هم خوشتتگله... هم تیپ و اندا

 ..چه کن ببین مادرت دست رو چه جواهري گذاشته
 :حرصي گفتم

مگه ندیده م که بیام ببینم ؟ شما نگران من نباش اینجا به اندازه ي کافي دیدم  _
 .... ، الکي بازار گرمي نکن مادر من ....من عمرا بیام مرضیه رو بگیرم
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؟ میشتتا خوشتتگل و خانوم و تحصتتیل کرده و  آخه تو به من بگو دردت چیه-
 خوش اخاقه از این بهتر دیگه چي میخواي ؟

بابا جون نمیخوام ، اصا من زن نمیخوام ....مامي جون ، فداي اون چشماي  _
زندگي میکنیم آخه ، کي تو این دوره زمونه  2011خوشگلت .....داریم تو سال 

 واسه بچه ش اینجوري زن میگیره ؟
ار از کار گذشته و همه ي قرار و مدارا گذاشته شده ، من مطمئنم وقتي دیگه ک _

 . ببینیش مهرش به دلت میوفته
 ... چي چي رو کار از کار گذشته ؟ اصل کاري منما _
الهي من قربون این اصتتتل کاري برم که تو لباس دامادي چقدر خوشتتتیپ  _

 .... میشه
شدید ، من برم  _ شما توهم زدي  سم بچه مو انتخاب نکردينه مثل اینکه   تا ا

... 
 ...اي فداي اون بچه هاتون ...بچه هاي تو و میشا خیلي خوشگل میشن _
 . مامان حالت خوب نیستا ....برو یه استراحتي بکن _

بعد از کلي ستتر و کله زدن باهاش باالخره رضتتایت داد تلفن و قطچ کنه . منو 
سال دوري میخو شه بعد از دوازده  ام برگردم به آ*غ*و*ش گرم باش که دلم خو

خانواده . دیگه چه میدونستتتم همچین خوابي واستتم دیدن ، حاال چه جوري 
باید از زیرش در برم خدا عالمه ، بعد از بیستتت وهفت ستتال زندگي مدرن و 
امروزي عمرا اینجوري مثل بابابزرگم زن بگیرم ، من تا دختري رو واقعا نخوام 
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واج کنم . باالخره اینو به مامانم حالي و عاشتتقش نباشتتم محاله باهاش ازد
 . میکنم

شدم . تلفن  شرکت آماده  شدم و براي رفتن به  سختي از خواب بیدار  صبح به 
بدتر  نه  یدم ک عا نه و خواب خوبي  که آرومم ک جاي این به  به ایران  دیشتتتب 
باهاش  یاد هم نمیخواستتتم فکرمو  به هم ریخته بود ، هر چند ز اعصتتتابمو 

شغول کنم ، چون  شت این م آدمي نبودم که زیر حرف زور بره ، پس دلیلي ندا
مدت باقیمونده تا برگشتن به ایران ذهنمو باهاش درگیر کنم چون باالخره حلش 

 . میکردم
 

شدم براي لح ه  شین و پارک کردم و ازش پیاده  شرکت ما وقتي توي پارکینگ 
ون اي نگاهم روش بابت موند و با حستترت دستتتي بهش کشتتیدم ، این از ا

چیزایي بود که بعد از برگشتتتن به ایران از دستتت دادنش اذیتم میکرد ، یکستتال 
ستش  شین قبلیمو عو  کرده بودم و اینو خریده بودم و خیلي هم دو بود که ما
که تو ایران  یب زدم  به خودم نه داشتتتم ...زود خودم و جمچ و جور کردم و 

 . بهترشو میخرم
 

کم و بیش با همکارایي که ستتر راهم  در حالیکه به ستتمت اتاق خودم میرفتم
سالن بزرگي بود که اتاق هر نفر با  شامل  سام علیک کردم ، محل کارم  بودن 
دیوارهاي شتتیشتته اي از اتاق هاي دیگه و ستتالن جدا میشتتد و. داخل ستتالن 
شیک  شي ها و کارمنداي دیگه و مبلمان هاي  بزرگش هم پر بود از میزهاي من

ک با وجود  کل  یاد جاي بزرگ و روشتتني بود و توش و راحت . در  ارمنداي ز
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احساس راحتي میکردم . با اینحال از جمله جاهایي بود که بعید بود دلم براش 
تنگ بشتته ، نه بدلیل اینکه با همکارام مشتتکلي داشتتته باشتتم ، به این دلیل که 
سالن شلوغش که بیشتر وقتا پر سر و صدا هم بود و بي شباهت به سالن بورس 

زي بود که بعد از سه سال کار کردن تو اونجا هنوز نتونسته بودم باهاش نبود چی
کنار بیام و مطمئن بودم نیمي از خستتتگي اي که آخر ستتاعت کاري دچارش 

 . میشم ناشي از تحمل همین محیط شلوغه
ساختماني خودم داخل ایران  شرکت  صور دایر کردن  شه ت به همین خاطر همی

سه کننده میومد و سو صي براي خودم بعنوان  به ن رم و صا صور یه اتاق اخت ت
رئیس شتترکت رویام و کامل میکرد . با اینکه پدرم پیشتتنهاد دایر کردن همین 
شتترکت تو پاریس و قول پشتتتیباني مالي ش رو بهم داده بود اما خودم ترجیح 
داده بودم اول با کار کردن تو یه شتترکت معتبر تجربه ي بیشتتتري کستتب کنم تا 

 .   تجربه ي قبلي کار وکاسبي خودمو راه بندازماینکه بدون هی
با این حرکت  که  یدم ، عباس  با تکون دستتتي از جا پر که  غرق افکارم بودم 

 : ناگهاني من خودش هم شوکه شده بود یه قدم عقب رفت و گفت
 ... هوي چه خبرته ؟ نزدیک بود سکته کنم _

 : دوباره رو صندلیم نشستم و گفتم
 ... ترسوندیمخودت چه خبرته ؟  _

 : به میز نیم دایره ي گوشه ي اتاقم تکیه داد و با پوزخند گفت
 به چي فکر میکردي ؟ ایران ؟ _
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از اینکه میخواستم برگردم ایران ازم دلخور بود ، حق داشت دوازده سال بود که 
با هم بودیم ، خونه هامون تو یه ستتاختمون بود ، تا وقتي نامزد نداشتتت با هم 

سال پیش که با نامزد فرانسویش همخونه شده بود من  4م ، اما از همخونه بودی
واستته خودم خونه ي م*س*تقل گرفته بودم . حق داشتتت از تصتتمیم ناگهانیم 

 . واسه رفتن ناراحت شه . خودم هم از همین االن دلم براش تنگ میشد
 : از سکوتم استفاده کرد و با حرص گفت

اینهمه ستتال که اینجا زندگي کردي دیگه آخه خره ، خنگ خدا ...تو بعد از  _
میتوني ایران زندگي کني ؟!....میتوني تو محیط بستتته ي اونجا دووم بیاري ؟ ِد 

 ... نمیتوني
 ... میتونم _

 : وبا بي رحمي ازش پرسیدم
 میخواي بگي خودت اصا دوست نداري برگردي ؟ _

ست دا شم خیلي دو ستم خود شو پایین انداخت ، میدون سر ،  ره برگردهبا اخم 
اما نمیتونستتت . همه چیز دستتت به دستتت هم داده بود که نتونه برگرده ایران ، 
نامزدش از یه طرف ، کارش از یه طرف .....اما همه ي اینا حل شتتدني بود ، 

 . عباس به خاطر نویسندگي سیاسي نمیتونست برگرده
 ... حاال چرا از االن رفتي تو هم ؟ من قراره شیش ماه دیگه برم _

 : پوزخندي زد و گفت
 ... پروژه کنسل شده _
 چیییییي ؟ _
 ... همین که شنیدي _
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 چرا کنسل شده ؟ _
 . مهندس ارشد باهاشون مشکل پیدا کرده _

شیش ماه بعدم قراره به این  سفر  ستم باور کنم  صا نمیتون بي اراده خندیدم ، ا
 : زودي اتفاق بیوفته . عباس با حرص گفت

 ... دارم واسه کي دلتنگي میکنممن خر و باش که  _
 : قبل از اینکه از اتاق بیرون بره بازوشو گرفتم و گفتم

عد از  _ ید برم ....میخوام ب با ما  ستتتال بخوابم ،  12من مخلصتتتم داداش ، ا
 میدوني که

 : با خنده جواب داد
 ... ماه دیگه که از خواب پا شدي بر میگردي ؟ 6آقاي خرس قطبي یعني  _
 ... ، اوضاگ که اینطوري نمیمونه ، باالخره تو هم میتوني برگرديتو برگرد  _

 : آهي کشید و گفت
 ... امیدوارم _

قبل از برگشتتتن به خونه ، از شتتدت ذوق ازهمونجا اینترنتي بلیطي براي ایران 
رزرو کردم ، هر چي بهش نزدیکتر میشتتدم برگشتتتن برام هیجاني تر میشتتد و 

 . معکوس شروگ شده بودمشتاق تر میشدم . دیگه شمارش 
شتتامو تو خونه ي عباس و الیزابت خوردم . الیزابت که لیزي صتتداش میکردیم 
دختر خونگرمي بود که تو همه ي این چهار ستتالي که با عباس نامزد شتتده بود 
شهر کوچیک محل  شت . حتي براي تعطیات که با عباس به  شه هوامو دا همی

ن خانواده ش میرفتن هم با اصرار از تولدش که توي حومه ي پاریس بود به دید
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من میخواستتت همراهشتتون برم تا تنها نمونم . اوایل که به زیاد دور موندن از 
عباس عادت نداشتتتم معموال دعوتشتتو قبول میکردم و همراهشتتون میرفتم . و 
همین رفت و آمدها باعث شده بود با لیزي و خانواده ش صمیمي بشم . لیزي 

 . که دلم واسشون تنگ میشدهم میرفت جزو اونایي 
صداي  شته بود که  شتن به آپارتمان خودم نگذ شام و برگ شدن  دقایقي از تموم 
باز شتتدن در آپارتمان باعث تعجبم شتتد . با دیدن جستتیکا بیاد آوردم که هنوز 
کلیدم و ازش پس نگرفتم . نگاه کوتاهي به صتتورتش کافي بود تا پي به وضتتچ 

 . روحي به هم ریخته ش ببرم
 جسي ؟ اینجا چیکار میکني ؟ _

 : با بغض نگاهم کرد و گفت
 . خفه شو _

ترجیح دادم ستتکوت کنم چون با حالي که اون داشتتتت بهترین کاري بود که 
میتونستتتم انجام بدم . بدون حرف روي یه مبل یه نفره نشتتستتتت . منم مبل 

ا مروبروشو اشغال کردم . حاال داشت گریه میکرد ، سعي میکرد بیصدا باشه ا
چندان تو این کارش موفق نبود . بعد از چند لح ه اشتتکاشتتو کنار زد و نگاهم 

 : کرد . با صداي گرفته اي گفت
 هنوزم میخواي بري ؟ _

 : بهش لبخند زدم و گفتم
 . جسیکا ما قبا در این مورد حرفامونو زدیم _
 . میدونم _
 پس این کارا چیه ؟ _
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 ... نمیخوام بري _
شیدم سکوت کنم . دفعه ي قبل زبونم مو  نفس کافه اي ک و ترجیح دادم بازم 

در آورده بود بس که براش توضتتیح داده بودم که هدف ما از اولش هم دوستتتي 
 . بوده و قرار هم نبوده تا آخرش با هم بمونیم

 : نفس عمیقي کشید و گفت
 . منم باهات میام _

 : وقتي چشماي گرد شده از تعجب منو دید سریچ ادامه داد
خانواده ت ازم  _ یام . مطمئنم  هات م با گه تو مجبوري بري خوب منم  ا

خوششون میاد . خودت که میدوني پدر و مادرا همیشه از من خوششون میاد . 
شپزیم حرف نداره ،  شه لبخند میزنم ، آ شتني ام ، همی ست دا من مهربونم ، دو

 خونه داریم هم عالیه ، خوشگلم هستم ....مگه نه ؟
 : صادقانه جواب دادملبخند زدم و 

معلومه که آره ، تو خوشتتگلي ، مهربوني ، کدبانویي ....مورد عاقه ي پدر و  _
 ... مادرا و آرزوي مردا

 : تو چشماش نگاه کردمو به سختي گفتم
 ... اما من نمیخوام بیاي _

 : دوباره بغض کرد و گفت
گذشت چرا ؟ همه ي این مدت واسه چي باهام بودي ؟ چون بهت خوش می _
 ؟
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من ورش از همه ي این مدت دو سالي بود که با توافق هر دومون با هم بودیم . 
 : جدي شدم و جواب دادم

نه ، به خاطر اینکه بهم خوش میگذشتتت نه ....به خاطر اینکه به هر دومون  _
شه با  شه بهت نمیگفتم ما براي همی شت ، غیر از اینه ؟ مگه همی خوش میگذ

بار بال زندگیت برو ؟ هم نمیمونیم ؟ مگه  ها بهت نگفتم اگه میخواي بري دن
.....مگه همین چند ماه پیش وقتي همکاستتیت بهت پیشتتنهاد دوستتتي داد 
نگفتم به پیشتتنهادش فکر کن ؟ .....من همیشتته بهت یادآوري میکردم که یه 
با  تا آخرش  بال زندگي خودمون ، که نمیتونیم  باید هر کدوممون بریم دن روز 

 .... هم بمونیم
 : بین حرفم پرید و با گریه گفت

 ... نمیتونیم یا نمیخواي ؟ _
 : با همون لحن جدیم جواب دادم

خیلي خوب باشتته نمیخوام ....تو میدونستتتي . چون همیشتته بهت میگفتم ،  _
نمیگفتم ؟ .....جسیکا تو مهربوني ، خوشگلي ...دختر خیلي خوبي هستي ، 

 ..... هی  شکي توش نیست . اما
 : م بیشتر از این ادامه بدم ، خودش ادامه دادنتونست

 اما نمیخواي باهام ازدواج کني ؟ ازم خسته شدي ؟ _
 : سعي کردم با لبخند آرومش کنم و گفتم

 . قسمت اولش _
 چرا ؟ فکر میکني من مادر بدي براي بچه هات میشم ؟ _



  86 

 

ب و بال عیهمیشه میخواستم با یه دختر ایراني ازدواج کنم ، فقط همین ....دن _
 . ایرادي تو خودت نگرد

شتم  _ شرقي دا شکیش ؟ اگه منم قیافه ي  شم و ابروي م چراااااا ؟ به خاطر چ
 باهام میموندي ؟

جستتیکا بس کن ...دیگه داري چرت و پرت میگیا .... اون دختري که من  _
صا من  شه .....ا شکي نبا شم ابرو م صا چ شاید ا بخوام باهاش ازدواج کنم 

سیکا بیا تمومش کنیم دیگه ، اینقدر منو  خیال ندارم تا مدتها ازدواج کنم ....ج
 .... سوال جواب نکن

 : سرشو انداخت پایین و به آرومي گفت
با هم بودیم  _ باري که  باشتتته ....ولي ...آخرین  باشتتم ،  نمیخوام آویزونت 

 ... .....نمیدونستم براي آخرین باره ،.....بیا براي آخرین بار
 .... ! نه _

جوابم اینقدر محکم بود که دیگه درخواستتتشتتو ادامه نداد . اما با چشتتماي 
 : خیسش نگاهم کرد و گفت

 ... خیلي سنگدل شدي _
 : چند لح ه نگاهش کردم و گفتم

نمیخواستتتم با ناراحتي از هم جدا شتتیم .....انت ار داشتتتم تو این کار باهام  _
 ... همکاري کني

 : از جاش بلند شد و گفت
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ي رحمي تمام منو عاشتتق خودت کردي و حاال ازم انت ار داري از جدا با ب _
 .!.. شدنمون خوشحال باشم ؟ .....ازت میخوام بري به جهنم

با قدمهاي سریچ از خونه بیرون رفت و در و پشت سرش به هم کوبید . ما آدما 
خواستتته یا ناخواستتته قلب همدیگه رو میشتتکونیم . کاش راهي بود که قلب 

 ! امل این قانون نشه ، قلب مهربونش حیف بود بشکنهجسیکا ش
دوست داشتم به خونه زنگ بزنم و خبر اومدنمو بدم ، از سورپرایز کردن و این 
ستتوستتول بازیا خوشتتم نمیومد . ترجیح میدادم از قبل اعام کنم که دارم بر 

اطور رمیگردم تا مامان یه لشگر فک و فامیل جمچ کنه بیاره فرودگاه تا مثل یه امپ
که با موفقیت از یه نبرد بزرگ برگشته ازم استقبال کنن ، اصا عقده ي این چیزا 
رو ندارم ها !!! اما تصتتورش قشتتنگه که همه به خاطر تو همچین بستتاطي راه 

 . بندازن
ولي باید فکر و خیال همچین استتتقبالي رو با خودم به گور میبردم . چون با 

بود میترستتیدم اگه خبر زودتر اومدنمو بهش  خوابي که اخیرا مامانم برام دیده
بدم همونجا تو فرودگاه مراستتم عروستتي رو ترتیب بده و قال قضتتیه رو بکنه ، 
سیخ میشه ...همون بهتر  سي با مرضیه هم موهاي تنم  دههههه ... از فکر عرو

 . که بي سر وصدا برگردم ، به ریسکش نمي ارزه خبرشون کنم
شکات یه طرف ،  ست همه ي این م صا دلم نمیخوا سیکا هم یه طرف . ا ج

که رو  تابیري بشتتم  ناراحتي . نمیتونم منکر  با  اینطوري از هم جدا بشتتیم ، 
شت  سمتي که دیگه دا سمتي از زندگیم بود ، ق شته . باالخره اونم ق زندگیم گذا
تموم شد ، یعني میخواستم که تموم بشه . با این وجود مطمئنا خاطراتش باهام 

طراتي که باید اعتراف کنم بیشترش خوب بود، ما اوقات خوبي رو میموند ، خا
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با هم گذرونده بودیم . جستتیکا از زندگیم حذف نمیشتتد ، فقط تموم میشتتد . 
ست  شه . دو شروگ ب صل جدیدي  شه تا ف صلي از یه کتاب که تموم می مثل ف

 ! داشتم این فصِل بلونِد چشم آبي بهتر تموم شه
رام گودباي پارتي بگیره تصمیم گرفتم همونجا هر وقتي فهمیدم عباس میخواد ب

سیکا رو هم دعوت میکرد . عباس  شده از دلش دربیارم چون مطمئنا ج طوري 
چیزي از جزئیات مهموني اي که خیال داشتتت برام ترتیب بده بهم نگفته بود ، 
فقط اولتیماتوم داده بود که یه شب قبل از رفتنم باید دربست در اختیارش باشم 

شو قبول کرده بودم . اگه و کا ست رام و قبلش تموم کنم . منم با کمال میل درخوا
شته باشم در عو  از اینور که میتونستم  از اونور نمیتونستم مراسم استقبال دا

 ! مهموني خداحاف ي داشته باشم
کاراي باقیمونده با شتترکت خیلي زود انجام شتتد . کلید خونه رو هم قرار بود 

یل عباس بدم تا یل بده و  تحو بعد از تموم شتتتدن قرار داد به دفتر اماک تحو
باهاشون تسویه کنه. فقط میموند یه قسمت سخت که نه در تخصصم بود و نه 
مورد عاقه م ، خریدن ستتوغاتي ! با اینکه در تخصتتصتتم نبود ولي چون پستتر 
مامانم بودم تا این حد میدونستتتم که باید براي تک تک افراد فامیل یه چیزي 

سه بگی شتم چه بر رم و این درحالي بود که من حتي آمار نفرات فامیل و هم ندا
ستانا ! نهایتا با خریدن یه جین دوازده تایي بلوز زنونه  سلیقه و این دا سایز و  به 
ي یک شتتکل اما با رنگهاي مختلف و چندین و چند اودکلن زنونه و مردونه و 

ر چي نباشتته از جیب ستتاعت مچي که البته همشتتون هم مارد بودن ، چون ه
ستم تقریبا تو جیب  سوغاتو هم آوردم . با اینکه د سر و ته خریدن  بابام بودن ،
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خودم بود اما با پولي که بابا هر ماه بدون اینکه خودم بخوام به حسابم میریخت 
 . واقعا سه بود اگه بخوام سوغاتي فامیل و مارد اصل نخرم

ام شتتد اما مجبور بودم براي مامان و با اینکه تا اینجاي کار تقریبا ستتریچ انج
آذین و زن داداش وقت بیشتري رو صرف کنم تا سوغاتیشون نسبت به سوغاتي 
صورت مطمئن بودم  شه ، چون در غیر این هایي که براي بقیه گرفته بودم تک با
سهراب ، داماد تازه وارد نیازي به  شم . در مورد بابا و آرمین و  ضب می دچار غ

ا نبود ، چون اگه هیچي هم براشتتون نمیگرفتم مطمئن بودم این ستتوستتول بازیه
عین خیالشتتون نیستتتت ، در این مورد ما مردا خیلي خوب همدیگه رو درک 

 . میکنیم
اما منهاي درک دلم میخواستتت براي ارمین و بابا و البته داماد جدیدي که هنوز 

 ل وندیده بودمش هم چیزي میگرفتم... که اون چیز شتتتامل خرید یه کیف پو
 .ست کمربند وکراوات شد

براي تنها کسي که با شور و شوق کادو میخریدم محیا دختر سه ساله ي آرمین 
بود که ندیده عاشتتقش شتتده بودم . تا به حال جز فیلم تولد یک ستتالگیش و 
شتم... وقتي فکر  ستاده بودن هی  چیز دیگه اي ازش ندا سهایي که برام فر عک

 .غنج میرفتمیکردم که میتونم ببینمش دلم 
 .خرید چند بسته شکات و خوردني ها به تمام خرید هام اتمام بخشید

 
و باالخره من چمدونهامو بستتتم و آماده ي عزیمت همیشتتگي به ایران شتتدم . 
نه ، حتي  که داشتتتم خللي وارد ک عالي اي  هی  چي نمیتونستتتت تو حس 

یه  به استتم مرضتت یده اي  نگ ونگو و رنگ پر یا کاب*و*س دختر الغر و و  !
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میشتتا!.....به هر حال این فرقي تو قستتمت الغر و ونگ ونگو و رنگ پریده ش 
 ! ایجاد نمیکنه

 !!! ایران منت ر باش که هامینت داره میاد
ستم ، احتماال اینا همه  شم پس م*س*ت نی اهم ....یادم نمیاد چیزي خورده با

 . شهمی ابرات آدرنالیني یه که به خاطر برگشت به وطن داره تو بدنم ترشح
ستتال همیشتته  12یه هفته ي باقیمونده زمان خوبي بود تا کارایي رو که تو این 

ستم انجام بدم اما مدام به بعد موکولش کردم رو انجام  شتم ومیخوا ست دا دو
 . بدم

اولین کاري که کردم رفتن به ورزشتتگاه و تماشتتاي مستتابقه ي فوتبال المپیک 
سال حتي یک بارم پامو  12وي این مارسي و پاري سن ژرمن از نزدیک بود . ت

تو ورزشتتگاه نذاشتتته بودم اما همیشتته تو برنامه هام بوده که این کار و بکنم . 
کمي از روي عاقه و کنجکاوي و بیشتر براي اینکه وقتي آرمین در موردش ازم 
صف زندگي  شه ن شم . هر چي با شته با سه چیزي براي تعریف کردن دا میپر

صه شو در مورد  آرمین تو فوتبال خا سرزنش ها شه و از همین االن میتونم  می
ستتتال براي همه ي بازیهاي لوشتتتامپیونه ) لیگ فوتبال  12اینکه چرا توي این 

 . فرانسه ه نرفتم ورزشگاه رو تصور کنم
کار بعدي اي که باالخره با غلبه بر ترستتم انجامش دادم این بود که تصتتویر 

ان هرو روي کتف ستتمت چپم خالکوبي َفرَوَهر ) نمادي مربوط به ایران باستتت
کردم . نه اونقدر گنده که مامان الم شتتنگه به پا کنه ، یه عکس کوچولو اونقدي 

 12که اون خواسته ي همیشگیم در این مورد ارضا بشه . هر چي نباشه بعد از 
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سال که میخواستم برگردم عرق ملیم قلمبه شده بود و آدرنالین حاصل ازش هم 
ترستتي که از دردش داشتتتم ناپدید بشتته . شتتانس آوردم با این کمکم کرده بود 

 ! made in iran : میزان هیجان و آدرنالین رو کتفم تتو نکردم
قید کار ستتومي که همیشتته خیال داشتتتم بکنم و زدم و ترجیح دادم به جاي 
یک و نیم لیتري آبجو وقتي برگشتتتم ایران قلیون میوه اي رو  یه لیوان  خوردن 

شویي ، امتحان کنم  ست . چون با خوردن نیم لیتریش پنج دقیقه یه بار میرفتم د
دیگه انصتتاف نبود به خاطر ارضتتاي کنجکاوي تو این زمینه از کلیه هاي بي 
زبونم اینقدر کار بکشتتم ! البته خودم هم میدونم قلیون میوه اي و آبجو هی  

یح اد ترجربطي به هم ندارن ولي از اونجایي که اصوال از دستشویي خوشم نمی
دادم از گزینه ي جابجایي استتتفاده کنم و به همون نیم لیتر آبجو بستتنده کنم . 
حاال چون م*س*ت نمیکنه که دلیل نمیشتته یه گالن خالي کنم تو معده م فقط 

 ! براي ارضاي این حس کنجکاوي که چطوریاست که مردم این کار و میکنن
عهد کرده بودم حتما انجامش واما یکي از مهمترین کارایي که همیشه با خودم 

فاگ !  خاص هم داره ، ترس از ارت یل خیلي  یه دل نگ بود .  جامپی بانجي  بدم 
...متنفرم که با این قد و هیکل از ارتفاگ میترستتم ، اما این چیزیه که از بچگي 
باهام بوده ، وقتي چهار ستتتالم بود آرمین به شتتوخي از پشتتتت بوم خونه ي 

شو میدیدم . وقتي اومدم پاریس با  بابابزرگ آویزونم کرد و تا س مدتها کاب*و*
خودم عهد کردم هر طوري شتتتده این ترس و از بین ببرم ، حتي اگه شتتتده یه 

ندم و  به خودم بب به خودم  50_40طناب  که  ید زیر قولي  با پایین . ن متر بپرم 
شده بود و خاص  سي بود که از بچگي باهام بزرگ  داده بودم میزدم اما این تر

به این راحتي ها نبود . وقتي تو اینترنت دنبال یه جایي تو شتتتدن ا ز دستتتش 
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پاریس که بشه توش این کار و انجام داد میگشتم وسوسه شدم یه بار به فارسي 
ستترم کنم ببینم تو ایران هم همچین جایي هستتتت یا نه ! و با فهمیدن اینکه 

ه احت شد . بعد کمیتونم بعدا برم توچال و قولم و عملي کنم یه خورده خیالم ر
 !رفتم ایران انجامش میدم .... حله !....کجا بهتر از توچال ؟

اما براي از بین بردن این ترس یه قرار دیگه هم با خودم گذاشتتته بودم که وقتش 
 ! بود انجامش بدم . باال رفتن از برج ایفل ، و نگاه کردن به پایین از اون باال

م خیلي با خودم جنگیدم که همونطور متر و تو ذهنم تصتتور میکرد 325وقتي 
یک و نیم لیتري کردم برج میاد و  جایگزین آبجو  که قلیون میوه اي رو 
جایگزین برج ایفل نکنم ! باالخره مرده وقولش ! ....و باالخره به این قولي که 
به خودم داده بودم هم عمل کردم ، از همون لح ه اي که تو صف ایستاده بودم 

 ! رش بشم دلپیچه گرفته بودم ، از شدت استرستا سوار آسانسو
شه هایي که دور تا دور و گرفته  شی سیدیدم و از  و باالخره وقتي به باالي برج ر
ستم جلوي خودمو  سرگیجه اي گرفتم که نتون بود به اون پایین نگاه کردم چنان 
بگیرم و توي ستتطل آشتتغالي که کنارم بود باال آوردم ، خیلي به خودم فشتتار 

ردم به روح گوستتتاو ایفل خدا بیامرز لعن و نفرین نفرستتتم . آخه این چي میآو
 ! بود ساختي مرد حسابي

البته وقتي برگشتتتم پایین کلي در حقش دعاي خیر کردم تا هر چي که اون باال 
 ! گفتم از دلش در بیاد

شد ، چون هیچوقت  شدن به هواپیما نمی سوار  شامل  سم  شکر این تر خدا رو 
مینشتتستتتم ، در مورد ستتاختمونهاي بلند هم همینطور ، خونه ي کنار پنجره ن
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شکلي که  12خودم طبقه ي  بود . با دوري کردن از پنجره همه چي حل بود . م
 . داشتم نگاه کردن به پایین از ارتفاگ زیاد بود

سن قدم زدم ،  شدم و دقایقي رو کنار رود  شین پیاده  شتن از برج از ما موقچ برگ
ن بار بود . پس ستتعي میکردم همه ي جزئیاتشتتو به خاطر احتماال این آخری

شان دو مارس رو  شدمو براي آخرین بار میدان  شینم  سوار ما سپرم . دوباره  ب
سمت خونه م حرکت کردم . اینم از این ، این آخریش بود ، حاال  دور زدم و به 

 . میتونستم با خیال راحت ترک غربت کنم
یک آپارتمان محل زندگیمون بود . جایي مهموني خداحاف یم توي یه بار نزد

ستگي اي در میکردم و  سري به اونجا میزدم و خ که معموال بعد از کار هر روز 
بعد به خونه میرفتم . و به خاطر همین نه تنها با صتتاحب بار آشتتنا بودم بلکه 
شناختم . عباس چند تا میز نزدیک هم  شتریهاي دائمي اونجارو هم می شتر م بی

ستا و همکاراي  و رزرو کرده شتریاي اونجا دو شب تقریبا همه ي م بود و اون 
من بودن . اوقات خوشتي رو گذروندیم ، همه شتون از اینکه قراره از اونجا برم 
به مرور  مدت  مام  با ت ناراحتي میکردن و براي همین اون شتتتب تقری هار  اظ

 ارخاطراتمون گذشتتت . اما یه چیزي کم بود ، تا آخرین لح ه چشتتمم به در ب
 . بود و منت ر بودم جسیکا بیاد

ستتاعتاي آخر مهموني بود و تقریبا بیشتتتر مهمونا رفته بودن . اون شتتب ستتعي 
شتم تک تک لح ات این مهموني  ست دا کرده بودم زیاده روي نکنم چون دو
سیکا دیگه  ضوگ که ج سال یادم بمونه . اما حاال با درک این مو سالهاي  رو تا 

بار ، نمیاد و هنوزم ازم دلگیر ه دیگه ماح ه رو کنار گذاشتتتم و رفتم جلوي 
شات کنیاک و سریچ و یه ضرب سر کشیدم و از شدت تندیش چشمامو بستم 
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شونه ي پر کردن تکون دادم . وقتي این یکي رو  شات و دوباره به ن و ها کردم و 
 : هم سر کشیدم عباس اومد کنارم و شات و ازم گرفت و با خنده گفت

تو نگه داشتتي و لب به هیچي نزدي که حاال جبران کني ؟ از ستر شتب خود _
 چه خبرته ؟ روبراهي ؟

 : با کافگي گفتم
 . جسیکا نیومده _
نیومده که نیومده ، مشتتکل خودشتته ...چند بار بهت بگم به زن جماعت رو  _

 نده ؟
 : نگاه بي حوصله اي بهش انداختم و گفتم

 ... ا دختر خوبیهاینجوري نگو عباس ، خودت میدوني که جسیک _
میدونم که دختر خوبیه ، اما کاش یه کم به دور و ورت نگاه میکردي ببیني  _

 ... کسایي هستن که بیشتر از اون بهت اهمیت میدن
 : نتونستم جلوي خنده مو بگیرم و در حالیکه میزدم به شونه ش گفتم

 !هتتتتتي ......تو داري به دوست دخترم حسودي میکني ؟ _
 .... خفه _
 ... آختتتتتتتتي ..... بیا ب*غ*ل عمو _

در حالیکه میخندید ستتعي میکرد از خودش جدام کنه اما من با اصتترار گرفته 
صدقه ش میرفتم .....باالخره یکي با آرنج  سخره اي قربون  بودمش و با لحن م

 : زد تو شیکمم و با خنده گفت
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م این شتتب خودتو جمچ و جور کن برگردیم ، حوصتتله ي نعش کشتتي ندار _
 ... آخري ها

 : و رو به تام ، صاحب بار ، با صداي بلندي گفت
 ... دیگه بهش نده _

داشتتتم با لبخند به رفتن عباس به ستتمت لیزي نگاه میکردم و تو دلم به خاطر 
این احستتاستتاتش نستتبت به خودم میخندیدم که احستتاس کردم کستتي کنارم 

سر قد  سرم و که برگردوندم دیدم یه پ ستاد ،   بلند مو بوره که داره با یه حالتای
خاصتتي براندازم میکنه ، وقتي نگاه منو متوجه خودش دید یه لبخندي تحویلم 
سر بزنه اومد کنارم  داد که تا تهشو خوندم ، قبل از اینکه هر عکس العملي ازم 

 : و گفت
 . سام ، من تیلورم _

نگاهش قشتتنگ خدایا این شتتب آخري این چي بود ستتر راه ما قرار دادي ، از 
باس  با ع ماال وقتي حرکات من و وقتي  کاره ستتتت ، احت یارو چی معلوم بود 
شتتوخي میکردم دیده فکر کرده منم مثل خودشتتم ، وقتي تاخیر منو تو جواب 

 : دادن دید اومد نزدیکتر و با همون لبخند گفت
 میتونم به یه نوشیدني دعوتت کنم ؟ _

نمیذاشت ، از جام بلند شدم چشمک آخر کارش دیگه جایي براي هی  شکي 
 : و با لبخند زورکي اي گفتم

 ... من باید برم _
 : وقتي خودمو به عباس رسوندم با ابروهاش به پسره اشاره کرد و با خنده گفت

 ! چشمش گرفته بودت ؟ ....بهش فکر کن ، خوشتیپه ها _
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 . به حق چیزاي ندیده ، بیا بریم تا نیومده دنبالمون _
با عباس و لیزي گفتیم و خندیدیم . اینم از آخرین پیاده روي قبل تا خود خونه 

شباي بعدش بدون پیاده  از خوابم تو پاریس....فردا این موقچ تو هواپیما بودم و 
 . روي شبونه میخوابیدم ، تصورش هم قشنگ بود

صبح روز بعد براي جسیکا یه دسته گل قشنگ همراه با یه کارت که توش براش 
 . ت و خوشبختي کرده بودم فرستادمآرزوي موفقی

 
میدونستتتم عمو رضتتا از اینکه بدون دیدنش دارم بر میگردم ممکنه ازم دلگیر 
بشته اما وقت رفتن به لندن و نداشتتم ، به خاطر همین بهش زنگ زدم و تلفني 

 . از خودش و زن عمو و بچه ها خداحاف ي کردم
 

سپورت  صف براي چک کردن پا شمم بتو فرودگاه وقتي تو  ستاده بودم چ ه وای
جستتیکا افتاد که کمي اونطرف تر واستتتاده بود و زل زده بود به من . لبخند بي 

 : اراده اي زدم و از صف بیرون اومدم و رفتم به طرفش ، با لبخند گفتم
 !هي .....تو اینجا چیکار میکني ؟ _

 : سرشو انداخت پایین و با لبخند کمرنگي گفت
 .... ن خداحاف ي برينمیتونستم بذارم بدو _

یار  مدون و ول کردم و بي اخت ته ي چ عد دستت گاهش کردم و ب ند لح ه ن چ
 دستامو دورش حلقه کردم ،

 ..... تو دختر خیلي خوبي هستي جسیکا _
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کمي از خودم دورش کردم و موهاشو پشت گوشش زدم و در حالیکه صورتش 
 : و با دستام قاب گرفته بودم گفتم

 ... رم و برام مهمه که خوشحال و خوشبخت باشيمثل آذین دوستت دا _
 : با مایمت دستامو از صورتش دور کرد و با لبخند نصف و نیمه اي گفت

شدي و همه جوره  _ ست  شت ، اما دفعه ي دیگه که با دختري دو از من که گذ
باهاش بودي بهش نگو مثل خواهرت دوستتتش داري ... یه جورایي براش مثل 

 ... فحش میمونه
 : حرفش غافلگیر شدم و سرمو انداختم پایین ، دستمو گرفت و گفتاز 
با یه دختر چشتتم و ابرو مشتتکي ازدواج کن ......دوستتت دارم فکر کنم تنها  _

 ... دلیلي که باعث شده با من بهم بزني همین بوده
 : دستشو فشردمو تو چشماش خیره شدم و گفتم

براي  باشه ، کسي که قدرتو بدونه وتو هم با کسي ازدواج کن که لیاقتتو داشته  _
 ... خوشبختیت هر کاري بکنه

شونیش و  سرمو جلو بردم و پی شماي هم موندیم تا اینکه  چند لح ه خیره به چ
ب*و*سیدم ......سرشو بلند کرد و به سمت لبام اومد ، خواستم عقب بکشم 

 : که با تحکم گفت
سهم من _ سا .....میخواي بگي  سر جات وای شو و  از همه ي این مدت  خفه 

 ... !همین یه ب*و*سه هم نیست ؟
صداي آرومتري  شماش بیرون مي اومد ، با  شکي بود که از چ نگاهم به قطره ا

 : ادامه داد
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سرجات وایسا و تکون نخور هامین هدایت ......چون من سهممو میخوام ،  _
 ... حتي اگه اینقدر کوچیک و پیش پا افتاده باشه

 ... بگیره ، سهمي که مزه ي شور اشک میداداجازه دادم سهمشو 
چند لح ه بعد از هم جدا شدیم ، با انگشت اشکاشو پاک کردم و در حالیکه 

 : عقب عقب میرفتم گفتم
 ..... خداحافظ .....مواظب خودت باش _
 

به خاطر جستتیکا  نه  وقتي هواپیما از زمین بلند شتتتد بي اراده بغض کردم ، 
خره با همه چي کنار میاد و زمان همه چیز و براش ....چون میدونستتتم اون باال

حل میکنه ، اون فقط کمي بیش از اندازه بهم وابستتته شتتده بود .....چیزي که 
هیجان زده م میکرد این بود که دارم برمیگردم به وطن..... نمیتونم از احساسم 
چیزي بگم ، این فکر که چند ستتاعت دیگه تو ایرانم حس فوق العاده اي بهم 

 ! میداد ......که فقط قابل حس کردنه و نمیشه بیانش کرد
 

وقتي هواپیما روي زمین نشست نزدیکاي صبح بود . از فرودگاه تا خونه یه بند 
لبخند میزدم . از اون لبخندایي که نیازي به اجازه گرفتن از صتتاحبش نداره و با 

ي رستتیدیم اجازه ي خودش میاد .....وقتي با تاکستتي به نزدیکي میدون آزاد
 : راننده از آیینه نگاهم کرد و با لحن داش مشتي اي گفت

 !میخواي چند بار دور میدون دور بزنم ؟ _
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صتتحنه ي تکراري همه ي فیلمایي که یکي از خارج میاد و راننده دور میدون 
شد .  شمم اومد و بي اراده لبخندم تبدیل به قهقهه  آزادي میچرخونتش جلو چ

 : ده رو دیدم سعي کردم خنده م و کنترل کنم و گفتموقتي نگاه متعجب رانن
 ..... آره قربون دستت ......یه چند دور بزن _

ستودني بود .هر چند وقتي  سحر واقعا  صله ي راننده اون وقت  البته ذوق و حو
به خونه رسیدیم و فهمیدم که همون چند دور طواف دور میدون آزادي کرایه رو 

گه خبري  نه دی جدا  دو برابر میک حال  با این نده نبود . ولي  از ستتتودن ذوق ران
دستش درد نکنه ، چون نگاه کردن خیابونا بعد از این مدت کلي آدمو سر ذوق 

 ... میاورد دیگه میدون آزادي که جاي خود داشت
وقتي با تاکسي تا خونه رسیدیم دیگه هوا داشت روشن میشد . پول تاکسي رو 

دیوار خونه نگاه کردم ، درش عو  شتتده حستتاب کردم و چند لح ه به در و 
بود و یه در مشتتکي بزرگ با شتتیشتته هاي رفلکس جاي در قبلي رو گرفته بود ، 
دیواراي خونه هم به ن ر میومد با ستتنگهاي جدیدي پوشتتیده شتتده بود ، اما با 
اینحال خونه ي خود ِ خوِد رستتول هدایت بود .... رفتم به ستتمت در تا زنگ 

ما فکر کردم  خل بزنم ا که از دیوار بپرم دا نه  به ای مه ي ذوقش  یه ، ه کار چه 
شدت تعجب تو کوچه غش  شون نمیکنم هم مامانم از  .....اینطوري هم بیدار

 .... نمیکنه
 

شه حلقه کردمو داخل حیاط و نگاه کردم ، چون  شی سمت از  ستمو دور یه ق د
شد از اینور داخل حیاط و دید بزني  ا و .....درختهوا هنوز تقریبا تاریک بود می

استتتخر و قستتمتي از ستتاختمون معلوم بود ......خونه ي بچگي هام!....دیگه 
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نمیتونستتتم صتتبر کنم .....میله هاي در و گرفتم و رفتم باال ، وقتي به باالي در 
رستتیدم با دیدن دوربیني که باالي در بود یه لح ه به ذهنم رستتید که دزدگیر و 

ت ر شدم صداش در بیاد اما انگار خبري فراموش کردم ....چشمامو بستم و من
ستش کنن ....  شه به بابا اینا خبر بدم که در نبود ...پس احتماال خرابه ، یادم با

 . با خیال راحت از باالي در پریدم تو حیاط
در و از داخل باز کردم و چمدونامو کشتتیدم داخل ....همینطور که به ستتمت 

برم نگاه میکردم ، چقدر همه  ستتتاختمون حرکت میکردم با ل*ذ*ت به دور و
 . چي تغییر کرده بود ، حتي چمن کاریها و درختها هم عو  شده بودن

دستگیره ي در ورودي ساختمون و که گرفتم تا در و باز کنم ، قفل بود ......اي 
 . دل غافل ، فکر اینجاشو نکرده بودم

همونجا ستتر  چمدونا رو همونجا ول کردم و نگاهي به پنجره ي اتاقم که هنوزم
سال قبلش بود انداختم ، اگه از بلندي نمیترسیدم از اینجا هم مثل در  12جاي 

باال میرفتم .....اما این دیگه بلندتر از آستتتانه ي ترستتم بود . پنجره هاي قدي 
 . اطراف ساختمون و امتحان کردم ، یکیشون نیمه باز بود

 ..... قربون حواس پرت مامان بابام برم من _
ل چمدونا شدم و از همونجا رفتم داخل و وارد پذیرایي شدم ، چقدر همه بیخیا

جا عو  شتتده بود ، حتما چند تا دیوار و ورداشتتتن که پذیرایي اینقدر بزرگتر 
شده بود ، از پذیرایي اومدم بیرون و به سمت پله هاي طبقه ي دوم به راه افتادم 

ه با این بدن خستتته و کوفت . بعدا میتونستتتم بقیه ي خونه رو دید بزنم ، االن
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بهترین کاري که میتونستتتم بکنم این بود که بگیرم بخوابم ، چون مطمئنا وقتي 
 . مامان بیدار بشه دیگه نمیذاره بخوابم

با اینحال دلم بدجوري واستته دیدن مامان پر میزد ، به باالي پله ها که رستتیدم 
سمت اتاق مامان بابا راه افتادم ، جلوي  در چند لح ه تعلل کردم ، بي اراده به 

آخه زشت بود تو اتاق مامان بابام سرک بکشم ...بابا حاال مگه این موقچ صبح 
چیکار میکنن ؟! گرفتن خوابیدن دیگه ! .... از فکر منحرفم خنده م گرفته بود ، 
به داخل ستترک کشتتیدم .....الهي ....مامانم تنها  باز کردم و  آروم الي در و 

بابام زن جدید گرفته ! .....رفتم باالي ستترش و چند لح ه  خوابیده بود ، البد
فقط به صتتورت خوشتتگلش زل زدم اما دیگه نتونستتتم جلوي خودمو بگیرم و 
صا یادم رفت قرار بود برم بخوابم ، همونجا لبه  سیدم . ا شو ب*و* آروم موها
ي تخت نشستم و موهاشو ناز کردم ....با این حرکتم یه تکون خورد و غلت زد 

 . منم بلند شدم تا بیدارش نکردم برم بیرون ،
آروم دوباره در و بستتتم و به ستتمت اتاق خودم رفتم ، چقدر تو خونه اي که از 
بچگي توش بزرگ شتتده بودم احستتاس غریبي میکردم . در اتاقمو باز کردم و 
رفتم داخل .....حتي دکوراستتیون اتاق خودم هم عو  شتتده بود اما هنوزم با 

جور بود و همه چي به رنگ سورمه اي بود ، قبل از اینکه بتونم  سلیقه ي خودم
همه چیز و از ن ر بگذرونم با دیدن توده ي پتو که یه طرف تخت جمچ شتتده 

 . بود با تعجب به اون سمت رفتم
فکر کردم بچه ستتت ، اما من که خواهر زاده برادرزاده ي انقدي ندارم ... فقط 

 ... لشهمحیا دختر آرمینه که اونم سه سا
 ... خم شدم ببینم کیه
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سبتا کوتاهش همه ي  شو توي بالش فرو برده بود و موهاي ن سر دختري بود که 
شو پوشونده بود ،آذینه ....حتما تو این  صاحب کرده و  12صورت سال اتاقم و ت

توش اتراق کرده ... آخي !چقد دلم تنگ شتتده بود براش .....بیچاره ستتهراب 
شوهره رو ول کرده اومده ور دل مامانش !دختره اول زندگي هنوز ه شده  یچي ن

ید نبود .... دلم  بار آورده بودنش هیچي بع مه لوس  که اینه ته از آذین  ....الب
 : براش یه ذره شده بود . لبه ي تخت نشستم و دستمو الي موهاش فرو بردم

 ...... آذیتتتتتتتتتن ........پاشو صبحه _
میاوردم اصا خیال نداشت بلند شه  هر چي صداش میزدم و دست تو موهاش

، اما من دیگه شیطنت و حس بدجنسیم زده بود باال ، باید بیدارش میکردم ، از 
 اونجایي که آذین بدجور قلقلکي بود ، پتو رو از روش کنار زدم ،

بدنش صتتیقلي و گندمي بود . با گرفته کي برنز کرده ؟! آخرین عکستتاش که 
تمو بردم ستتمت شتتکمش و با انگشتتتام قلقلکش مثل برف رنگپریده بود . دستت

دادم .....اولش آروم اما بعد که دیدم داره ت*** میخوره با شتتتدت بیشتتتري 
 : قلقلکش دادم و با خنده گفتم

 پاشو دیگه ....پاشو چقد میخوابي ؟ _
 

یه صتتتداي نامفهومي از خودش در آورد و دستتتمو کنار زد و یه غلت زد ، با 
ن که آذین نبود ، یه نگاه به ستترتا پاش انداختم ، یه تعجب نگاهش کردم ، ای

تاپ بندي ستتفید که یکي از بنداش شتتل شتتده بود و روي بازوش افتاده بود 
شه ، به خاطر  سي با شلوارک خیلي کوتاه که به ن ر میومد تو شیده بود با یه  پو
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غلتي که زده بود تاپش تا باالي نافش تا خورده بود و لوله شتتتده بود ، شتتکم 
 . ت و صافي داشت و نافش هم کوچیک بودتخ
 

سرم و کمي نزدیکتر بردم و موهاشو با انگشت از رو صورتش کنار زدم ، با این 
کارم دستتتشتتو آورد باال و دماغشتتو خاروند و دوباره با حالت معذبي به پهلو 
غلتید و یه دستشو زیر سرش گذاشت و یه پاشو با شدت صاف کرد که کوبیده 

 : ز جام بلند شدم و در حالیکه خم شده بودم شکمم و گرفتمشد تو شکمم ، ا
 ... آخخخخخ ....هر کي هست تو خوابم دست بروسلي رو از پشت بسته _

دوباره به سمتش رفتم و زل زدم به صورتش ، نمیشناختمش ، اصا تو اتاق من 
 چیکار میکرد ؟!.... لبه ي تخت نشستم و اینبار با حالت طلبکارانه اي زل زدم
شو از رو بازوش بندازم رو  شه اومدم بند تاپ بهش ، براي اینکه نگاهم منحرف ن
شونه ش که با این حرکتم دستشو باال آورد و بازوشو خاروند و با غر گفت : َاه ه 

 ه ه ه ه
 : تو دلم گفتم

 ... کوفت ...این کیه دیگه ....تختم و غصب کرده تازه َاه و اوه هم میکنه _
م و برم تو هال بخوابم ، ولي مافه رو کشیدم رو کمرش که خواستم بیخیال بش

 . به خاطر تا خوردن تاپش ل*خ*ت بود ....بدنش از سرما دون دون شده بود
 

شایدم  ستاي آذین .... شایدم از دو شناهاي مامان بود ، یا  هر کي بود حتما از آ
 ...! از دختراي فامیل ، چه میدونم
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که با این کارم کم کم چشماشو با اخم باز  داشتم مافه رو روش صاف میکردم
 ! کرد ، چقدر ُاپن میخوابید

 .وقتي منو باالي سرش دید چند لح ه با حالت گیجي بهم خیره موند
 . چشماشو بست و دوباره بازشون کرد

 : یه کمي که گذشت با یه صداي گرفته گفت
 ... من خوابم _

چ از جاش بلند شتتد و در جوابشتتو ندادم ... اما یک دفعه با یه حرکت ستتری
حالیکه ستتعي داشتتت عقب عقب به ستتمت دیگه ي تخت بره با ترس نگاهم 

 : میکرد . من با تعجب و اون با ترس همزمان گفتیم
 !!!تو کي هستي ؟ _

هنوزم نگاهم بهش بود ، داشتتتت از ترس میلرزید ، چشتتمامو تنگ کردمو با 
 : لحن مشکوکي گفتم

 کار میکني ؟تو کي هستي ؟ تو اتاق من چی _
شمام نگاه کرد وگفت : من  شید و تو چ شو ک شو گاز گرفت و موها ست کف د

 !بیدارم ؟
 . و کمي بعد با صداي بلند جیغ زد

 : در حال کر شدن خودم و انداختم رو تخت و جلوي دهنشو گرفتم
 .... یواش .....همه رو بیدار کردي _

ش رسما انگشتام و حس کردم انگشتام در حال نصف شدنه ، داشت با دندونا
 . میجوید
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دستتتمو از دهنش بیرون کشتتیدم و اون با ترس مافه رو دور خودش پیچید و 
 : خواست دوباره داد بزنه که من عصبي شدم و گفتم

 !تو تو اتاق من چیکار میکني ؟ _
 : چشماش گشاد تر از قبل شد و گفت

 ... ُا ... اتاق تو ؟ _
ز جاش بلند شتتتد و با همون حالت همینطور با تعجب نگاهش میکردم که ا

صورتش عقب عقب درحالیکه هنوزم خیره نگاهم میکرد  ترس و غافلگیري تو 
 .... با همون مافه اي که دور خودش پیچیده بود به سمت در اتاق رفت

 
اتاق اونقدر روشتتن نبود که بتونم دقیق اون ستتمت اتاق رو ببینم، ستتمتي که 

سو شت به خاطر نور کم  شنتر بود تخت قرار دا یي که از پنجره میتابید کمي رو
، اما هر چه به در نزدیکتر مي شتتد بیشتتتر تو تاریکي فرو میرفت ، از جام بلند 
شتتدم و خواستتتم به طرفش برم ، اونم در حالیکه از پشتتت به در اتاق برخورد 

 : کرده بود انگشت اشاره شو به طرفم گرفت و با غیظ و صداي خفه اي گفت
 ... ا ....وایسا سر جاتنه ، جلو نی _

منم سر جام ایستادم و به حرکات سراسیمه ش که میخواست بدون اینکه چشم 
از من برداره در و باز کنه خیره شتتدم ، در و باز کرد و از اتاق بیرون رفت ، من 
باره منو دید اومد بدوئه که مافه  هم دنبالش راه افتادم ، وقتي بیرون از اتاق دو

 . و جفت پا با صورت خورد زمینبه پاش گیر کرد 
 ......آخ خ خ خ خ خ _



  106 

 

صداي خفه  ستاد با  صاف ای شدم تا بلندش کنم . وقتي  ناله ش در اومد ، خم 
 : اي گفت

 ... دست به من نزن ....ولم کن _
باز افتاد . ....خواستتتم برم جلو که  ولش کردم ، دو قدم بیشتتتر نرفته بود که 

شم مث شد و بعد سریچ بلند  شه خودش  شده با ل خرگوش که تو گوني پیچیده 
شد. فکر کنم باز تو  بپر بپر و مثل فنر وارد اتاق ب*غ*لي که متعلق به آذین بود 

 ... اتاق آذین افتاد رو زمین
 

هنوز حد فاصل اتاق خودم و آذین ایستاده بودم که صداي قفل کردن در اومد . 
 : به سمت اتاق رفتم و در زدم

 .... دارم ، در و باز کن .....فقط میخوام بدونم کي هستيهي ....من کاریت ن _
 : وقتي صدایي نیومد کافه گفتم

 ... باز نمیکني دیگه ؟ .....خیلي خوب هر جور راحتي _
و پوفي کشیدم و دوباره به اتاق خودم برگشتم ، لباسامو در آوردم و خودمو پرت 

ایوني مو گرم کرده کردم تو تخت ....هر کي بود دستتتش درد نکنه ، تخت هم
 ! بود

 
 

سته بودم و نفس نفس میزدم. زانوم بد جوري  ش همینطوري لبه ي تخت اذین ن
 !درد میکرد. خواب بودم.... خواب دیدم... این نره خر دیگه کي بود؟
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به قول  ید راه میفتادم که برم یوني کده  با ستتتاعت شتتیش و نیم بود و کم کم 
 .اد رفتار کنهمهراب... هي مهراب. یعني چطوري میخو

 .دیشب عمو رسول خونه نبود.....خاله هم گفته بود بیام پیشش بمونم
خاک بر سرم... روح نبوده باشه... چه چشماي از حدقه زده بیروني داشت. از 

 .ترس لرز کردم. یه نگاهي به لباسم انداختم... خداجون انگار بیکیني تنم باشه
رم... بلند شتتدم و تاپم و که تا لعنت به تو هامین... خودم ستتنگ قبرمو بشتتو

 ...باالي نافم لوله شده بود و کردم توي شلوارکم
شتم به اطراف اتاق اذین نگاه میکردم. یعني کي بود.  مافه رو پیچیدم دورمو دا
روح بود؟ حرف میزد.... شتتتایدم من خواب بودم که اون یارو هم تو توهماتم 

من تو اتاق هامین بودم.... یادمه  بود. اگه خواب نبودم پس کي بود..... تازشتتم
 ...خودم اومدم اینجا... اگه روح بود در نمیزد که ... چه روح مودبي

 .چرا از در تو نیومد... واي.... االن نیاد تو.... مثل یخچال یخ کرده بودم
 یارو گفت: اتاق منه.... یعني هامینه؟؟؟

کنه روحشه.... یعني سرمو تکون دادم اخه گوشت کوبیده هامین مگه ایرانه؟ ن
 .... مرده؟ چي چرت میگم... شایدم مرده از پاریس تا اینجا پرواز کرده

سم نامزدي منتفي  شه مرا شي میکني....اخ جون اگه مرده با خاله بفهمه خود ک
 ...میشه.... نه دلم نمیاد... حاال خدا خواسته بهم لطف کنه

.. اه ه ه.... نه بابا... اصتتا کي مرده... یعني هامین مرده ... اومده تو اتاقش..
 .....هامین که این شکلي نبود
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خودم با خودم اختاط میکردم. خدایا صتتبح اول صتتبحي این چه مصتتیبتي 
سیه که قبا تو این خونه زندگي میکرده... چه جوون  شایدم روح اون ک بود.... 

 ...مرگ شده بود ه ها
سرم از ازل تو این خونه خاله اینا زندگي میکردن... نکنه اینجا یه  دوباره زدم تو 

 ....قبرستون متروکه بوده که روش خونه سازي کردن
یه بستتم الله گفتم .... از جام بلند شتتتدم.بد جوري یخ کرده بودم. خدا خدا 
میکردم که اذین تو کمدش شیش تا تیکه لباس داشته باشه. من که عمرا پامو تو 

ی با روح خر ک با بذارم... اي  حه  تاق اون رو جا بود ا له این خا ه... اخي االن 
 .میگفت مودب باش میشا

خدا رو شتتکر اذین تو کمدش چند دستتت لباس کهنه پاره داشتتت. همونا رو 
 .پوشیدم و اروم با احتیاط در و باز کردم. کسي نبود

پایین  ند  ند ت ها ت له  که از پ یات قران و تاوت میکردم  له و ا باره بستتم ال دو
مانتو و مقنعمو تو هال رو چوب لباستتي کنار در  اومدم.... خدارو شتتکر کیفمو

خالم  نه ي ارواح زدم بیرون.  باز کردم و از خو ته بودم. در و  گذاشتت ورودي 
 ...نترسه... نه بابا

یه لح ه وایستادم... نمیدونستم چي کار کنم. اون نره غول روح یا جن از کجا 
 .پیداش شده بود....اه ه ه ه... از طرفي هم کاسم دیر میشد

 .کاس به درک... خاله واجب تر بود
 ...اروم برگشتم داخل و پله ها رو باال رفتم و در اتاق و باز کردم
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پستتره غرق خواب بود. جلوتر رفتم.نفس میکشتتید ... هوا هنوز روشتتن نبود. 
ست ...  شناها شت؟ البد از ا سته بن ر میومد. کلید دا چهره اش تو خوابم خ

ین وقت صتتبح؟ نکنه هامین برگشتتته؟ نه بابا اخه کي میتونستتت باشتته؟ اونم ا
شدم و  سبتا بیخیال حس نگرانیم  شیش ما دیگه ....به هر حال در اون لح ه ن
زدم به کوچه و تاکستتي گرفتم تا به یوني کده دیر نرستتم.اما دلم مثل چي شتتور 

 .میزد
اگه اتفاقي بیفته خاله حتما بهم زنگ میزنه حتما.... امیدوار بودم اتفاق بدي 

 ...یفتاده باشهن
وارد محوطه ي یوني کده شدم...صبا طبق معمول جلوي پله هاي ساختمون به 

 ...همراه رفقا نشسته بود و عموما به شغل شریف مسخره کردن مشغول بودن
سین جیمم میکرد که  صبا مثل چي  ست دادم.  شون د شون رفتم و باها سمت به 

ته توي قضتتیه رو دربیاره  این مدت کجا بودم ....هرچند تلفني ستتعي کرده بود
اما من هیچي از مهراب بهش نگفته بودم..... خاصتته بعد از پنج دقیقه جلف 

 .بازي و خندیدن به قیافه هاي اجنبي بچه ها وارد ساختمون شدیم
که  له اي  با هر پ ها بوي عطر مهراب و حس میکردم...  له  باال رفتن از پ حین 

 .ورتم میخوردباال میرفتم...عطر همیشگیش بیشتر تو ص
یعني بعد از دوهفته که دانشتتگاه نیومده بودم و نمیدونستتتم اون اومده یا نه.... 

 !.........یعني امروز میتونستم ببینمش
خدا لعنتم کنه که تمام چارت درستتیمو با مهراب با هم برداشتتته بودیم... لبامو 

 ...میگزیدم که صبا گفت: سیامک امروز یه دست لباس جدید پوشیده
 .عي کردم ذهنم و منحرف صبا و حرفاش کنم ... حاال مگه میشدس
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ست و کل دو  شگاه میومد ... همون یه د ست لباس دان سیامک با یه د صوال  ا
ترم میپوشتتیده....ترم تابستتتوني هم یه دستتت تا اخر تابستتتون... دوباره از ترم 

 .پاییز... یه دست جدید و تا اخر سال مي پوشید
با خواستتتم حرفي بزنم که  قامت مهراب و کنار در کاس دیدم.... داشتتتت 

موبایلش ور میرفت. بد جوري هم کافه بود. احتماال اوني که داشتتت باهاش 
 .اس بازي میکرد دیر جوابشو میداد

به  هر وقت اینطوري اخم ها ش تو هم میرفت معنیش همین بود.... هروقت 
 ...چونه اش دست میکشید یعني طرفش گوشیش و خاموش کرده

 ....تک تک حرکاتشو مي شناختم... با استرس بهش نزدیک میشدم
 .مهراب یه لح ه سرشو باال گرفت

اب دهنم و قورت دادم امیدوار بودم جلوي صتتبا اینا ضتتتایچ بازي در نیاره و 
 ...عادي رفتار کنه

شد..... مهراب  صداي قلبم بلند تر می شدم  شتر بهش نزدیک می هر قدم که بی
 دش به سمتم اومد و تند گفت: چرا گوشیت خاموشه؟باقي قدم ها رو خو

 جانم؟؟؟هااااااااااان؟
 مهراب با کافگي دوباره گفت: دو هفته است که گوشیت خاموشه..... چرا؟

شید به عامت پخ پخ و  شو افقي زیر گردنش ک ست سري تکون داد و د صبا یه 
 .رفت توي کاس

 ....با من من گفتم: سام....م
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شو عق شا.... نمیگي مهراب موها ستاد وگفت: چرا این کارا رو میکني می ب فر
 ...سکته میکنم؟ اخرشم سکته ام میدي

 مهراب خل شده بود؟
یه  با  هت زنگ نزنم.... و  جب و اخم گفتم: خوب خودت خواستتتي ب با تع

 صداي کاما عصبي ادامه دادم: اصا به شما چه مربوط؟
 .مهراب یه کمي گرخید... یعني توقچ نداشت

 !م از اون توقچ نداشتم اینقدر راحت منو کنار بذاره و بگه میخواد تموم کنهمن
 مهراب با تته پته گفت: چت شده میشا ؟

ضیه اي بو د  شیک تحویلش دادم وگفتم: اقاي معتمد فکر کنم یه ق یه پوزخند 
 ....به معناي اتمام یک سري مسائل... و

سط حرفم و گف شو پایین انداخت و پرید و سر شب هزار مهراب  ت:من همون 
بار بهت زنگ زدم... اما تو جواب ندادي... یعني خاموش بود... بعدشتتم که 
االن دو هفته استتت کاستتارو نمیاي.... و بایه لحن مثا جدي گفت: انگار 

 ....خودتم خیلي بدت نیومد
شیتو خاموش کردي؟! البته خاموش نکرده بودم...  شا چرا گو سرت می خاک بر

 .وار و ترکیده بودخورده بود به دی
 ....هیچي نگفتم و اون گفت: من... خوب.... هیچي

 .و بدون هی  حرفي وارد کاس شد
شت چرت بهم  ستاد اومدو دا شدم... ا سرش وارد کاس  شت  منم کمي بعد پ
مي بافت که چرا غیبت داشتتتي و یک جلستته ي دیگه تکرار بشتته ال میکنم بل 

 .میکنم
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ال اون مردک شکم گنده ي فکستني و.... حوصله ي خودمو نداشتم واي به ح
 !من نمیفهمم با این هیکلش چي از ورزش مي فهمید

 .بعد از دو ساعت شکنجه اور... کاس تموم شد
که  به خصتتوص این یدم... حال خودمو نمي فهم که  ته بود  حالم گرف قدر  اون

 .مهراب بي توجه به من از کنارم گذشت و رفت
 ...به درک....فکر کرده برام مهمه

یه جورایي بهم بر خورده بود.... حس بدي داشتتتم...صتتبا هم خوب میفهمید 
در این جور مواقچ خیلي ستتگي ام کاري به کارم نداشتتت. ستتاکت با اکیپ راه 
صبا ایستاد....  صحبت میکردن....  سیامک جلوي پله ها  میومدم... مهراب و 

 .اما من به راهم ادامه دادم
سام  سیامک که گفت: علیک  شنیده گرفتم و حتي وقتي که به مهرا صداي  و ن

ب گفت: چي شتتد؟ برو دنبالش پستتر... رو هم از این گوش به اون گوش در 
 .کردم

سمت بوفه میرفتم که مهراب گفت: حاال چرا اینطوري میکني؟ مگه  شتم به  دا
 چي شده؟

شدم اما چیزي نگفتم... از بوفه یه اب پرتقال گرفتم و مهراب  شتم منفجر می دا
 ....میشا گفت:

 ...بهش نگاه کردم
 ...مهراب اروم گفت: بیا

 .نگاهش کردم گوشیشو سمتم گرفته بود
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با یه لحن بچگانه گفت: همه ي اس هاییه که تو این دو هفته میخواستتتم برات 
 ....بفرستم همرو برات ذخیره کردم

 ...هیچي نگفتم و مهراب گفت: غلط کردم
پ که تو  حت گفتم: اون از اون روز  ارک ولم کردي... اون از اس ام اس نارا

 ....هات
 ....مهرابم فوري گفت: اونم از تو که دو هفته اب شدي رفتي تو زمین

 .خنده ام گرفت
مهراب خم شد وگفت: زیر زیرکي میخندي؟ بابا میشا به تو قهر نمیاد....زشت 

 ....میشي
 .....یه لگد به ساق پاش زدم وگفتم: برو گمجو

 ....عاشق این گمجو گفتنتممهراب خندید وگفت: 
 .....اومد نزدیکم وگفت: میشا یي

 تو صورتش نگاه کردم... خندید و سرشو خم کرد وگفت: اشتي؟
 حرفات چي؟-
 کدوم حرفام؟-
 .... جایگاهت توزندگیم و-
یه کم زود پیش اومدم شاید چند وقت دیگه... اما دوست دارم حداقل یه ربچ -

 ...فکر کني
 ...فتم: خوب من داشتم فکر میکردمبعد خندید و منم گ

 مهراب با مزه گفت:هان تو دهات شما اول جواب میدن بعد فکر میکنن؟
 ...تو روش خندیدم وگفتم: گمجو بچه پر رو
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 ...خندید و دستمو گرفت و گفت: خیلي مخلصیم
 ....خندیدم و گفتم: ما بیشتر دا آش.... من برم سر کاسم

 میشا ؟ -
 هان؟-
 ...ارمعصر مسابقه د-

 ...خندیدم و گفتم: ساعت شیش و نیم
 خندید وگفت: منت ر بمونم؟

 ....بمون تا اموراتت بگذره-
شت کم کم بهمون نزدیک  ستي که دا شم حرا خندید و منم فوري از جلوي چ

 .میشد پا به فرار گذاشتم
سمتش چرخیدم و گفتم: خیلي اوچیکتیم اق  شتن به  اما حین تند تند قدم بردا

 ...مهراب
بر دار ایستتتاد و منم با یه خیال فراستتوي راحت و ریلکس به کاس بعدیم خ

 .رفتم
خبر دار ایستتتاد و منم با یه خیال فراستتوي راحت و ریلکس به کاس بعدیم 

 .رفتم
بعد از اتمام کاس از تلفن عمومي با کارت تلفن اجاره اي از صتتبا به خاله 

 ...زنگ زدم
.. والبته حس کنجکاویم که امونم میخواستتتم مطمئن بشتتم که حالش خوبه..

 ... نمیداد
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بعد از شتتیش تا بوق خاله لطف کرد و جواب داد. دروغ چرا تو اون مدت که 
 .جواب تلفن و نمیداد من در حال موت بودم

 .صداي ناز خاله م*س*تانه ام تو گوشم پیچید
 ....از لحنش فهمیدم خیلي خوب خوابیده و رو فرمه

 بله؟-
 :و گفتم صدامو کلفت کرد م

 ...سام به روي ماهت...خوبي خوشگل من-
 خاله باتردید پرسید: شما؟

 ...به غبغبم یه بادي دادم وگفتم: چاکر شوما
 ....خاله با حرص گفت: مزاحم نشید اقا

 ...خندیدم و خاله گفت: میشا اااا
 ....جون دل میشا... سام خاله جون جون جونم-

 ...فکر کردم مزاحمه... دلم هري ریختخاله با خنده گفت: نمیري دختر... 
 ...ساله اي 14اي فداي دلت بشم من.... مگه دختر -

خاله غش غش خندید و باز من گفتم :بابا خدا رو شتتکر کن ما که تو این بي 
 ....شوهري و انقرا  نسل ناخالو ایکس ایگرگها داریم منقر  میشیم

 ....برو دعا به جون عمو رسول کن که اومد و گرفتت
با هیجان گفت: خاله قربونت بره... تو هم نگران نباش عزیزم... تو که  خاله 

 عروس خودمي نگران چي هستي؟
سبونه بیخ ریش  شو بزني ما میچ سرو ته یا فاطمه ي زهرا خاله ي ما رو هم که 

 ...اون پسر اجنبیش



  116 

 

بیخیال شدم وگفتم: خاله ي من خوبه حالش؟ صبح کي بیدار شدي؟ نموندم 
 اس داشتم... همه چیز خوبه؟ببینمت ک

 .... تا اومدم بگم صبح یکي اومده بود خونه و اتاقشو از من میخواست
به...  خاله با هیجان امونم نداد و گفت: اره میشتتتا جان..همه چیز خوب خو

 راستي خاله شب مامان ایناتو دعوت کردما...یادت نره خاله باشه؟
 !یا خدا .. باز چه خبر بود؟

شه میایم که یاد مهراب و مسابقه اش افتادم... مسابقه ساعت پنج اومدم بگم با
 ...و نیم بود... دوساعت طول میکشید اگرم میبردن که مهراب بایدسور میداد

 ...نه...نمیتونستم برم
 ....تند گفتم : خاله منو معاف کن... خوااااهش

 خاله تند گفت: چرا؟
م... خاله جووونم.... من که اخه من فردا امتحان دارم.... میشتته امشتتب نیا-

 ...جیک جیک میکنم برات بذار نیام
 ....خاله خندید وگفت: فداي جیک جیکت بشم... اخه

شه - شب درس بخونم... با شما... بذار من  شروط می خاله چهار واحده... م
 خوشگل من؟

 .خاله جوابمو نداد
مگه میدونستتتم ناراحت میشتته...خودم هم بدم میومد که دروغ بهش بگم...

 .چند تا خاله داشتم
 ...باز گفتم: دختر خوشگل من اخم نکن اقا رسول خوشش نمیاد
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 ...خاله خندید وگفت: اي زبونتو مار بزنه دختر این حرفا چیه
 .اگه مارش نر باشه من مخالفتي ندارم-

 ...خاله خندید و گفت: خفه نشي دختر
 ...زبون ما نمیزنه اي خاله جان اگه شانس ماست...مارش ماده است... نر به-

 خاله با صداي بلند خندید و منم گفتم: عزیزم خوبي؟ همه چیز اکیه؟
نمیدونم چرا نگفتم که یه غریبه رو صتتبح زیارت کردم. اگه خواب وتوهمات 

 !!!نبود خاله بهم میگفت... دزدم که نبود . پس
 ...اره عزیز دلم-
 ...شهخوب من باید برم...ده دقیقه ي دیگه کاسم شروگ می-
 ...برو میشا جان...مراقب خودتم باش-
 ....چشم .... گوشي و بذار بگو خداحافظ-

خاله بي هی  حرفي قطچ کرد. میدونستم میگه خداحافظ....خوشم نمیومد که 
کستتي م*س*تقیم ازم خداحاف ي کنه...نمیدونم چرا پاي تلفن از این حرکت 

 .خوشم نمیومد
یدونستتتم همه چیز خوبه ... حدااقل کاس بعدیم با ارامش گذشتتت. چراکه م

 .خاله خوبه و شاید احتماال من صبح دچار توهم و خواب شده بودم
حین اس بازي با گوشي صبا با مهراب بودم که استاد گفت: کاس تمومه... و 

 ...فردا هم از تمریناتي که بهتون دادم یه ازمون میگیرم
ذخرف بود یه استاد و خوب به سامتي با دل خوش دروغمم که راست شد. م

توي دو روز پشت سر هم ببینم... اما به هر حال درسشو بلد بودم... همین که 
 .به خاله دروغ نگفتم کلي چسبید
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 ...با خوشحالي از جام بلند شدم و به همراه صبا از کاس زدیم بیرون
 ...با خوشحالي از جام بلند شدم و به همراه صبا از کاس زدیم بیرون

ستتیامک هم جلوي پله هاي ستتتاختمون منت رمون بودن... مهراب مهراب و 
خوشتتحال بود. منم همینطور...از اینکه اون بامبول و راه انداخته بود یه کم از 
شت.ولي حالي  شایدم حق دا ستش دلخور بودم .. اما به هرحال نمیدونم... د
به همین راحتي نمیتونه  بهم دادا... منت کشتتي دوستتتت دارم. معلوم بود که 

 .....بگذره ازم
 .اما همین که به غلط کردن افتاده بود میچسبید

عصر مسابقه داشتن و قرار شد ما هم بریم تا تمرینشونو ببینیم... با سیامک هم 
تیمي بودن... به مامان گفتم که دارم میرم باشتتگاه تا مستتابقه ي یکي از بچه ها 

بودیم... و همه چیز  رو ببینم بهش هم سپردم که به خاله چي گفتم... هماهنگ
اکي بود. هر چند کلي غر زد چرا دروغ و این حرفها... منم گفتم که واقعا فردا 

 .امتحان دارم.... دیگه هیچي نگفت
سید میگفتم..ولي  سر... خوب میپر سابقه ي دختر میرم یا پ سید م طفلکم نپر

 !نپرسید خوب چرا بگم؟
شتم خود ست. کتمان حقیقته... دا خوري میکردم که باالخره  این کار دروغ نی

 ...باید به مامان بگم... اما از یه طرفم میگفتم خوب چرا بگم
و از یه طرف دیگه حرفهاي خاله که همیشتته مطرح میکنه... من با هامین چه 

 ...کنم...خدا کنه حاال حاال ها نیاد
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اوووف...چقدر من ذهنم همیشه ي خدا شلوغه.... با همین افکار به جلوي در 
 .یم و مهراب وسیامک رفتن تا ماشین واز پارکینگ بیارنرسید

تاده بودیم چرت و پرت میگفتیم  با ایستت گاه همراه صتت جلوي در دانشتت
ومیخندیدم... با دیدن عرفان که اون ستتمت خیابون ایستتتاده بود و داشتتت به 

 .سمت من میومد... اخم ها رفت تو هم. این یکي اینجا چیکار میکرد
 .وصبا سام کرد با صداي بلندي به من

 .صبا با تعجب به من نگاه کرد وجواب سامشو داد
 عرفان رو به من گفت: خانم علیزاده ممکنه چند لح ه وقتتونو بگیرم؟

شه... به  صال مونده بودم که چطوري دکش کنم بدون اینکه ابروریزي ب ستی با ا
به صتتبا گفتم: االن برمیگردم.. و همراه عرفان چند قدمي ا زش خاطر همین 

 ...فاصله گرفتم
 ...عرفان با لحن طلبکاري گفت: خوش میگذره؟ ایام به کام هست ان شاالله

 با حرص گفتم:شما از من چي میخواین؟
عرفان یه پوزخند زد ودرحالي که چونه اشتتو میخاروند گفت: یه جواب رک و 

 ....پوست کنده
 جوابتونو قبا دادم.... الزمه دوباره تکرارش کنم؟-

صورتم فوت کرد وگفت: ببین یه پیشنهادي بود و منو رد کردي.. اما  نفسشو تو
 من به این اسوني ها دست بر نمیدارم... فهمیدي؟

 ...تا به حال نشده که از حرفي که زدم برگردم-
 ...عرفان: پشیمونت میکنم

 ...مراقب باشید خودتون پشیمون نشید-



  120 

 

 ....شم تو هم میشيعرفان یک تاي ابروشو باال داد وگفت: من پشیمون ب
 .محلش نذاشتم وگفتم: روز خوش

 .و به سمت اتومبیل مهراب رفتم
 .پیش صبا روي صندلي عقب نشستم

 عرفان هنوز جلوي دانشکده ایستاده بود. صبا زیر گوشم گفت: این کیه؟
سیامک  شم وابرو به مهراب و شار دادم وگفتم: بعدا بهت میگم وبا چ شو ف ست د

 .اشاره کردم
سمت  اونقدر تو صبا به  سیدم... من و  شگاه ر فکر بودم که نفهمیدم کي به با

به  مک هم  یا به ستتامتي هیچکس هم نبود... مهراب و ستت گاه رفتیم. جای
 ...رختکن

 ....دقایقي طول کشید تا به همراه هم تیمي هاشون بیان و تمرین کنن
 .تازه ساعت چهارونیم بود و مسابقه ساعت پنج و نیم شروگ میشد

ستیل م سفید و قد و ا شي  شورت ورز شتم.. با اون بلوز و  ست دا هراب و دو
 .باالي بلند معرکه بود

 ...رفت پشت تور تا سرویس بزنه و تمرین کنه
 .با هیجان نگاهش میکردم... اولین بار نبود که براي مسابقاتش میرفتم

مهراب با چشتتمهاي مشتتکي و اون ته ریش از همیشتته جذاب تر شتتده بود. با 
 .ش میکردم که سنگیني نگاهمو فهمید وچشمک بهم زدذوق نگاه

شتم  شون گوش میدادن منم دا صحبتهاي مربی شونو گرم کردن و به  کمي خود
 ...فیلماي گوشي صبا رو میدیدم
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تولد ستتیامک بود که تو خونشتتون براش تولد گرفته بود. کا پدر ومادر رله اي 
 .داشت صبا... داشت پدر ومادر سیامک و نشونم میداد

یه لح ه فکر کردم اگه مهراب و دعوت کنم خونمون و براش تولد بگیرم چي 
ستر اویزون میکنه  سرمو از لو شون... هي واي من. بابا  شه..یا من برم خونه  می

 ...عبرت مارال بشم
شاید  نازي بابایي من ازارش به مورچه هم نمیرسه. نه بابا هیچي نمیگه بهم... 

یکه میکنه و هر تیکمو یه گوشتته ي خونه مامان.. مطمئنم منو ستتي و هشتتت ت
 ...اویزون میکنه که عبرت مارال بشم

 ... اهي کشیدم
طول کشید تا مسابقه شروگ بشه... تیم مهراب اینا خوب شروگ کردن..اونقدر 

 ...هیجان انگیز نبود . به خصوص که تماشاچي هم کم بودن
سوت میزدم شه و در حالي که  صبا رو مجبور کردم بلند ب شید من  م و جیغ میک

و اي ول اي ول میگفتم ستتعي داشتتتم بقیه رو به وجد بیارم...که البته کمي تا 
 .قسمتي موفق هم شدم

مارو همراهي  یه بودن و  پا نا هم  ته بودن و او تا دختر نشتتستت ند  باالچ ردیف 
شویق میکردیم و  سیامک و ت شتیم تیم مهراب و صه اکیپي دا میکردن.... خا

 .با ما یار بود و حریف و بردیم خوشبختانه ست اول شانس
سوم هم همه چیز عالي پیش رفت. حریف نبودن که.. من بهتر از  ست دوم و 

 ....اونا توپ مینداختم
مهراب و ستتیامک زوج خوبي بودن و خیلي خوب باهم همکاري میکردن... 

 .حریف یه ضربه ي بلند زد و سیامک باآبشار جواب داد
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شت غش میکرد ست صبا هم کنار من دا سیامک و دو ستم چقدر  .... میدون
 ...داره... یعني جفتشون خیلي همو دوست داشتن

 ...تو این فکرا بودم که مهراب براي جواب یه توپ روي زمین شیرجه زد
توپ به زمین حریف خورد و یه امتیاز براي ما حستتاب شتتد... اما مهراب بلند 

 .نمیشد
حستتاب شتتد... اما مهراب بلند توپ به زمین حریف خورد و یه امتیاز براي ما 

 .نمیشد
صدوم  صله هم فهمیدم که م شو گرفته بود از اون فا داور جلو اومد... مهراب پا
شتتده...از جایگاه پریدم پایین... خوشتتبختانه والیبال مثل فوتبال نبود که تا یه 
شون کشون ببرنش بیرون.... اروم زمین و دور  سط با باتون و ک شاگر پرید و تما

 ...ز دم
هراب تعویض شتتده بود و کنار زمین نشتتستتته بودو دو نفر داشتتتن به پاش م

 ...میرسیدن
 ...منم کنارش ایستادم وگفتم: مهراب

 صورت خیس عرقشو به سمتم چرخوند وگفت: اینجا چي میکني؟
 کنارش رو زمین نشستم وگفتم: خوبي؟
 ...ا ز درد داشت مي مرد ولي گفت: خوبم

 ...احتماال شکسته دکترش گفت: زانوش ضرب دیده و
 .واي خدا جون... مگه چطوري افتاده بود
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ضش کنه...چون تیم تقریبا رسما برده بود  شاره زد که تعوی سیامک به مربیش ا
 ...مربیشون هم سیامک و اورد بیرون

 سیامک کنار من نشست و با نفس نفس گفت: چکار کردي پسر؟
 ...مهراب لبخندي زد وگفت: از جونم مایه گذاشتم

دیدم و اونو گذاشتتتن رو برانکاردکه ببرنش....من و صتتبا و ستتیامک هم از خن
 ...باشگاه خارج شدیم

هاش کمي طول داد. ولي چون  باس  مک براي عو  کردن ل یا ته ستت الب
میدونستتتیم کدوم بیمارستتتان میبرنش به خاطر همین خیلي نگران نبودم که 

 .امبوالنس وگم کنیم و اینا
 ... ساعت هشت شب بود

ک از اتاق بیرون اومد... میدونستتتم از بیمارستتتان و محیطش خوشتتش ستتیام
نمیاد. روي صتتندلي نشتتستتته بود. صتتبا هم براش یه لیوان اب اورد وگفت: تو 

 چته؟
 ....سیامک اهي کشید وگفت: گشنم شده

 .و کمي اب خورد
 .من هم وارد اتاق شدم.مهراب روي تخت خوابیده بود

 ..... داشتن زانوشو جا مینداختنکنار تخت مهراب ایستاده بودم ..
اخم کرده بود و لبهاشتتو فشتتار میداد. خواستتتم برم بیرون که راحت داد و بیداد 

 .کنه اما دستمو گرفت
 .جلوي دکتره خجالت کشیدم

 ...اروم گفت: به ارامشت احتیاج دارم
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 ...لبه ي تخت نشستم وگفتم: هستم... و سعي کردم حواسشو پرت کنم
شتم براش میگف صداي دا شب نرفتن خونه ي خالم که  تم که مامانم اینا هم ام

 ...ترق استخون و شنیدم
مهراب دستتتمو محکم تو دستتتش فشتتار داد و یه ناله ي بلند کرد... ترق ترق 

 .انگشتاي خودمو هم شنیدم. با تمام زورش انگشتامو فشار میداد
 ...خودمم دردم گرفته بود.. اما دلم نیومد چیزي بگم

ومد... به دستش هم یه سرم زدن و تو سرم هم مسکن تزریق کردن.. بوي گ  می
سبتا  صداش کردم...جوابي نداد. معلوم بود خوابیده و ن سته بود. شو ب شمها چ

 .اروم شده
 .کار پاش تموم شد

 ...قرار بود شب و تو بیمارستان بمونه
 .سیامک وارد اتاق شد. خم شد و پیشوني مهراب و ب*و*سید

 .نه بودرفاقتشون برادرا
 ...صبا اروم گفت: من دیرم شده

شب مهمون  شش بمونم....ام شب پی سیامک با کافگي گفت: من نمیتونم ام
 ...داریم

 ....نمیدونستم چي بگم
صبا هم مدام این پا و  شو در اورد.... تا بگه که مهموني نمیاد...  سیامک گوشی

 .اون پا میکرد ومي گفت که دیرش شده
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که  یب بود  نارش براي منم عج که ک نه  نگ نمیز مادر مهراب ز پدر و به  چرا 
 ...بمونن

 .با این حال چیزي نگفتم...سیامک داشت کلنجار میرفت
 ...اروم گفتم: من میمونم

 صبا با تعجب گفت: واقعا؟
 رو به سیامک گفتم: میشه گوشیتو بدي یه زنگ به مامانم بزنم؟

 .سیامک بي اعترا  گوشي شو به سمتم گرفت
 ....رو گرفتم شماره ي خونه

 ...مامان نگران پرسید: کجایي
من هم اروم اروم گفتم که یکي از دوستتتام استتیب دیده و بیمارستتتانم و باید 

 .پیشش بمونم
طفلک بازم نپرسید دختره یا پسر... و از قضا انگار اونا هم شب بدون من خونه 

 .ي خاله نرفته بودن.... چرا که خونه بودند
نه یدونم لحنم ملتمستتتا حت قبول کرد  نم یه همچین چیزي خیلي را یا  بود 

 ...وگفت: اگه شب کاري پیش اومد فکر ساعت نباشه و حتما خبر بدم
بعدش هم گفت که اونا هم نرفتن خونه ي خاله و مفصتتتل توضتتیح داد که 

 .مهموني به یه شب دیگر موکول شده
 ... خدا رو شکر کردم... بازم نصیحت و سفارش

کردم همه چیزو.. و به ستتیامک و صتتبا گفتم که پیش منم با خوشتتحالي قبول 
 ..مهراب میمونم
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سیامک گفتم: چرا  صبا رفت از اتاق بیرون..اما من به  شکر کرد.  سیامک ازم ت
 پدر ومادرش و خبر نکردي؟

یه نگاهي به من کرد و یه نگاهي به مهراب انداخت و اروم گفت: باشتتته بعدا 
 ...مفصل برات میگه

مک هم لبخندي زد وگفت: تنهاش نذار...اون دوهفته به چیزي نگفتم... ستتیا
 ...صابه کشیده شد... با خنده ي مسخره اي گفت: با ها ش چه کردي میشا

 ...خندید م وجوابي بهش ندادم
 .ازم خداحاف ي کرد و از اتاق بیرون رفت

منم کنار مهراب نشستم. تو خواب مثل بچه ها بود. تا به حال قیافه ي به خواب 
ه اشتتو ندیده بودم... موهاش ریخته بود تو پیشتتونیش.... اونا رو کنار زدم رفت

 !وفکر کردم چه جریان مفصلیه که بعدا باید بهم بگه؟
 !امشب که مهموني کنسل شده بود. خدا فردا شب و به خیر بگذرونه

 
 

کش و قوستتي به بدنم دادم و باالخره رضتتایت دادم چشتتمامو باز کنم . عجب 
یچي تو دنیا به اندازه ي یه خواب خوب ل*ذ*ت بخش نیستتت . خوابي بود ! ه

سبز  شم  شمام تو یه جفت چ شم که چ با لبخند غلت زدم تا از رو تخت بلند 
 . خوشگل قفل شد

 ...هامین _
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گریه و خنده با هم چقدر به مامان میومد ! سریچ سر جام نشستم و بي معطلي 
جازه دادم چ به خودم فشتتردمش و ا ند لح ه تو ب*غ*لم ب*غ*لش کردم ، 

شو  سهاي عمیق بوي تن گریه کنه و خودم هم مثل آدمي که نفس کم آورده با نف
مي بلعیدم . بعد از چند لح ه ستترشتتو باال آورد و صتتورتمو ب*و*ستتید . 

 : اشکاشو پاک کردم
 !چرا گریه میکني خوشگل من ؟ _

 : با گریه گفت
 تو کي اومدي قربونت برم ؟ _

 : مبا لبخند نگاهش میکرد
 ... اوال سام _

 : دستاشو ب*و*سیدم و ادامه دادم
 . رسیدم 5بعدش اینکه صبح نزدیکاي ساعت  _
 سام به روي ماهت ، پس چرا بهمون نگفتي داري میاي ؟ _

 : با اخم مصنوعي اي گفتم
 ...ناراحتي اینجوري برگشتم ؟ _

 : خنده ي قشنگي کرد و دست رو موهام کشید
برگشتتتي ....صتتبح که دیدمت نزدیک بود از تعجب و هنوزم باورم نمیشتته  _

 ... خوشحالي سکته کنم
 ... دور از جونت _

 : چند لح ه با لبخند نگاهم کرد و گفت
 .... چقدر عو  شدي _
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 : دستشو گذاشت رو بازوم و با بغض گفت
 ... الغر شدي ....بمیرم برات ، اونجا غذاي درست و حسابي نمیخوردي نه _

ین مامان باز شروگ کرد ، اگه مامانو نمیشناختم االن کلي تعجب هنوز نرسیده ا
میکردم که مامان تو عضتتات بازوي من که اینهمه روش زحمت کشتتیدم چه 
چیزي به ن رش الغر اومده ، اما مامان عادتش بود ... من اگه اندازه ي فیل هم 

سالها هر وقت میوم شم مامان الغر بودم ....تو این  شدم بازم به چ د پاریس می
 . فکر میکرد من از سري قبل الغرتر شدم در حالیکه دقیقا برعکس بود

 : با خنده گفتم
 ...!کیلو اضافه کردم ...کجام الغر شده ؟ 5مامان من از سه سال پیش تا االن  _

 : بي توجه به حرفم سریچ بحث و عو  کرد و با نگاه هراسوني گفت
 دیگه برنمیگردي فرانسه ؟ _

 : دمبهش لبخند ز
 ... دیگه برنمیگردم _

 : با خوشحالي سرمو ب*و*سید و از ته دل گفت
 ... خدایا شکرت _

بعد از کلي قربون صتتدقه ي همدیگه رفتن باالخره مامان از جاش بلند شتتد و 
 : گفت

ساتو بپوش بیا پایین ناهار بخور قربونت برم ...منم  _ شو لبا شو عزیزم ....پا پا
به  که برم  یا هنوزم فکر میکنم دل تو دلم نیستتتت  خدا بدم ...واي  یه خبر  بق

 ...خوابه... هامین واقعا برگشتي مامان ؟
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 . خندیدم و سرمو تکون دادم
شت و بهم  سه چند بار برگ مامان دوباره زمزمه وار چیزي گفت و تا به دم در بر

 : لبخند زد ، قبل از اینکه بره بیرون دوباره برگشت سمتم و گفت
 !مده بودي میشا رفته بود ؟راستي صبحي که او _

 : با گیجي گفتم
 .... میشا ؟! .....من چه میدونم _

 :مامان انگار که با خودش حرف بزنه گفت
 _ ...چون دیشب اینجا خوابیده بود ....حتما صبح زود رفته دانشگاه

ابروهامو باال دادم وگفتم: من ستتاعت پنج رستتیدما.... کدوم دانشتتگاهي پنج 
 میشه؟صبح کاساش شروگ 

 : مامان اخمي کرد و با لبخند گفت
 .. چه میدونم واال من که سر از کار این دانشگاهها در نمیارم _
 

 . و دوباره بهم گفت لباس بپوشم برم پایین و از اتاق بیرون رفت
با  با نه  یده بود میشتتتا بوده ؟!.... ِا ِا !...نکنه این دختره که دیشتتتب اینجا خواب

شا بود ؟ ....عم شون کجاش می شواهد اینطور ن شه ، ولي  شا بوده با را اگه می
میداد که میشتتا بوده.... مامان قبا بهم گفته بود که عادت داره شتتبایي که بابا 
نیستتتت یکیو بیاره پیش خودش که تنها نمونه ،الهي... از این به بعد دیگه اقا 

 .هامین مثل شیر پشتشه... اي جانم چقدر ذوق کرده بود
بلند شتتدم تا لباس بپوشتتم ، در کمد و که باز کردم با دیدن  ستتوت زنان از جام

 : لباساي دخترونه اي که تو کمد آویزون بود اخمام تو هم رفت
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صرف کرده بوده ؟! این همه اتاق ، کمبود اتاق بوده ؟!.....مگه من  _ اتاق منو ت
 !مردم که اتاقمو دادن به یکي دیگه ؟

ا لباس زیر دخترونه اون تو جا خوش در یکي از کشتتوها رو باز کردم ، چند ت
کرده بود ، یکي از لباس زیرا رو ورداشتتتم و با حرص با حرکت پاندولي جلو 

 : چشمم تکونش دادم
 ... چشمم روشن .....چقدم که راحت بوده اینجا _

شم اومد ،  سر جاش . نه خو شو نگاه کردم و دوباره انداختم  سایز شیطنت  با 
منم پاک عقلمو از دستتت دادم ها ! بعد از دوازده هیکل میکل میزون بوده ....

سال اومدم در کمدمو باز کردم دنبال لباس واسه خودم میگردم ....اگرم مامانم 
هنوز لباسامو نگه داشته بود هم تا االن پوسیده بود هم دیگه به دردم نمیخورد ، 

شتم  شبمو از رو زمین وردا ساي دی سپرتي خودم خندیدم و همون لبا  وبه حوا
 ... پوشیدم و رفتم طبقه پایین تا چمدونمو بیارم باال

مامانو دیدم که  وقتي داشتتتم چمدونمو از بیرون ستتتاختمون میاوردم داخل 
 : وایستاده بود با لبخند نگاهم میکرد ، تا دید دارم نگاش میکنم با ذوق گفت

 ... الهي من قربون قد و باالت بشم عزیز دلم _
 بهش لبخند زدم ،

 ! بابا کجاست ؟ مامان _
پریروز رفت دوبي ، امروز عصتتر برمیگرده ...چقد از اینکه ببینه تو اومدي  _

 ... خوشحال میشه
 آرمین چي ؟ .....آذین ؟ _
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اونا هم سر خونه زندگي خودشونن .... واسه امشب همه رو خبر کردم بیان ،  _
شه بیاد ، من ست همین االن پا شنید تو اومدي میخوا شت آذین که وقتي  م نذا

 ... گفتم االن شوهرت از سر کار برمیگرد ه باید غذاشو بدي
 : یه اخم خوشگل کرد و گفت

ازت دلخورم هامین.....باید خبرمون میکردي میاي تا بیایم فرودگاه دنبالت  _
 ... ....همیشه آرزو داشتم وقتي برمیگردي با کل فامیل بیایم فرودگاه استقبالت

 !داد ؟یعني االن بهتون مزه ن _
 : خندید و گفت

 .... چرا عزیزم ....کلي مزه داد _
 : اون یکي چمدونو هم آوردم داخل و گفتم

 .... این یکي سوغاتیاست ....دیگه نمیبرمش باال _
 : عین بچه ها گل از گلش شکفت و با شوق گفت

دستت درد نکنه عزیزم ....ولي اگه خبر میدادي خودم بهت میگفتم واسه هر  _
 ... یاريکي چي ب

پس همون بهتر که بهش خبر ندادم ، واال معلوم نبود چند روز باید درگیر خرید 
 . سوغاتي بشم

شیدم ، از پنجره تو حیاط و نگاه کردم ، به هر  دوباره رفتم باال و لباس راحتي پو
ست دارم  طرف که نگاه میکردم پر از آرامش بود . خدایا من چقدر اینجا رو دو

ن همه ستتال اونجا دووم بیارم ؟! چقدر از اینکه برگشتتتم ، چطور تونستتتم ای
 .... خوشحالم
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سال بود که دلم  سه  ناهار و دوتایي با مامان خوردیم ، که بدجوري چسبید ....
شت بادمجوناي مامان ....اینقدر خورده بودم که بعد از  سه خور لک زده بود وا

و رو کاناپه پهن  غذا ناي بلند شتتدن نداشتتتم و همونجا جلوي تلویزیون خودم
کردم ....اما مگه مامان رحم میکرد ؟! اومد کنارم نشتتستتت و دونه دونه میوها 
هایي که پوستتت میکند و میداد دستتتم و تا نمیخوردمش رضتتایت نمیداد ، با 
سبید ....این یکي از  شت اما این محبتاش خیلي بهم میچ شکمم جا ندا اینکه 

صیتاي فوق العاده ي مامانم بود ، تا  شش بودي هی  کمبود محبتي خا وقتي پی
حس نمیکردي ...دروغ چرا ؟! خوشم میومد بعد از اینهمه سال که نداشتمش 

 . حاال لوسم کنه ، میخواستم تافي این همه سال تنهایي رو دربیارم
حواستتم به تلویزیون بود و ستتریالي که با ادم هاي پوشتتیده تو مانتو و روستتري 

 ... ن سریال دیدنم عالمي داشتپخش میشد. بعد دوازده سال ای
مامان یه تیکه ستتیب قام کرد و داد دستتتم... اما حس کردم نفس هاش تند 

 ...شده
به ستتمتش چرخیدم... واي خداي من کي وقت کرده بود اینطوري گریه کنه و 

 ....!صورتشو خیس اشک کنه ؟
 :سیبو گذاشتم تو پیش دستي و با خنده گفتم

ي جوشانت خشک نشده هنوز؟ بابا این مراحل  اي خدا مادر من این چشمه _
 گریه تو یه جا به عمل بیار خیال منو راحت کن..این اشکها دیگه براي چیه؟

 :مامان همونطور که اروم هق هق میکرد گفت
 ...چطور... دوازده سال بي تو سر کردم_
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الهي فداي دلش بشتتم من... دستتتمو دور شتتونه اش حلقه کردم و موهاشتتو 
رکت صتتبح دومرتبه تکرار شتتد. میدونستتتم حاال در طول روز ب*و*ستتیدم.ح

 . مدام باید این واکنش ها رو تحمل کنم
بعد از چند دقیقه که داشتم مامانو ناز و نوازش میکردم با فکر بچگانه اي که تو 
ساتم کمي فوران کرده  سا شتم. اح سرمو روي پاهاش گذا ذهنم رژه مي رفت 

 ... بود. به هر حال نیاز داشتم
واقعا خجالت داشتتت با این هیکل و ستتن و ستتال رو پاي مامانم بخوابم ، اما 

 ... ل*ذ*ت و آرامشش به خجالتش مي چربید
به زور  تو همون حالت بودیم و داشتتتم تکه ستتیبي که مامان بهم داده بود و 
میفرستتتادم پایین و چشتتمم هم به تلویزیون بود که صتتداي شتتوخ و خندوني 

 : انداختوسط آرامشمون پارازیت 
 !تو خرس گنده با این هیکلت خجالت نمیکشي رو پاي مامان خوابیدي ؟ _

شدم و  ستم ، با دیدن آرمین با خنده از جام بلند  ش سرجام ن سرمو بلند کردم و 
 : گفتم

 !هي ....چطوري پیرمرد ؟ _
آرمین با اون زبون دراز و تند وتیزش تیکه مو بي جواب گذاشتتتت و محکم تو 

شید شم ک شماش دیدم ! با  آ*غ*و* شک و تو چ سید برق ا ، یه لح ه به ن رم ر
اینکه دوازده سال از هم دور بودیم اما رابطمون از رابطه ي خیلي از برادرایي که 
همه ي عمر ور دل هم بودن بهتر بود . از همون راه دور هم همیشتته حمایتشتتو 

ار پشتتت خودم احستتاس میکردم و از این بابت ته دلم قرص میشتتد . یه فشتت
محکم دیگه به بازوهام داد و از خودش جدام کرد و تو چشمام زل زد ، درست 
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شک بود . با لبخند  شید ا شماش میدرخ حدس زده بودم ، اون چیزي که تو چ
با  گه حرف میزدیم .  مدی با ه گاه  با ن یه جورایي  گه زل زده بودیم و  مدی به ه

 : همون لبخند با افتخار گفت
 ... واسه خودت مردي شدي _

 : منم با لبخند جواب دادم
 ... تو هم واسه خودت پیرمردي شدي _

 : با خنده موهامو به هم ریخت و سرمو با شوخي به عقب هول داد و گفت
 !مثا میخواستي سورپرایزمون کني ؟ _
 !نکردم ؟ _

 : چند لح ه ساکت شد و نگام کرد ، بعد آروم گفت
 ... خوشحالم که برگشتي _
 ... منم خوشحالم _

با صتتتداي فین فین مامان هر دومون به عقب برگشتتتیم ، مامان همونطور که 
 : اشکاشو پاک میکرد گفت

 ... باید برم اسپند دود کنم _
 : آرمین با تعجب گفت

 !ِا مامان مگه شما همیشه نمیگفتي اسپند دود کردن بي کاسیه و خرافاته ؟ _
 : با غرغر گفت مامان بي توجه به حرف آرمین به سمت آشپزخونه رفت و

 .... اینقدر به من گیر نده _
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باره به آرمین نگاه کردم . با یه لبخند یه  با خنده نگاهمو از مامان گرفتم و دو
 : وري سرتاپامو نگاه کرد و گفت

 
عجب هیکل و دم و دستتتکي به هم زدي ...نمیگي دختراي مردم گ*ن*ا*ه  _

 !دارن ؟
 بهش خندیدم ،

هش جمعیت کمک کنم ...پس چرا محیا رو نیاوردي ؟! اتفاقا اومدم که به کا _
 ... دل تو دلم نیست که از نزدیک ببینمش

شتتب با فرناز میان ....منم االن داشتتتم میرفتم فرودگاه دنبال بابا ....اما دیدم  _
 ...نمیتونم تا شب صبر کنم واسه همین سر راه اومدم اینجا

 : اومد به طرفمون و گفت مامان در حالیکه دود و دمي راه انداخته بود
 .... پس چرا وایسادي ؟ برو تا بابات معطل نشده _

 : آرمین روي یه مبل نشست و گفت
 ... حاال یه چایي بهمون بده تا بعد ، هنوز وقت هست _

آرمین یه نیم ساعتي موند ، هنوز هم مثل قدیم شوخ و شنگ و سرخوش بود ، 
ساختن و  مثل وقتي پاي تلفن با هم حرف میزدیم از سه جوک  سوژه اي وا هر 

خنده استتتفاده میکرد . بعد از نیم ستتاعت مامان مجبور شتتد به زور از خونه 
 . بندازدش بیرون تا بره دنبال بابا

هنوز چیزي از رفتن آرمین نگذشته بود و من تو کتابخونه بودم که صداي به هم 
 فرشهايکوبیده شدن در حیاط و بعد هم صداي دوییده شدن کسي روي سنگ

حیاط به گوش رستید . کتابي که دستتم بود و گذاشتتم ستر جاش تا برم بیرون 



  136 

 

ببینم کي اومده ، اما قبل از اینکه بیرون برم در کتابخونه به شتتدت باز شتتد و 
آذین نفس نفس زنان تو چارچوب در ظاهر شتتد ... با وجود همه ي عکستتا و 

 را انت ار داشتتتم االن با یهفیلمایي که تو این ستتالها ازش دیده بودم نمیدونم چ
ساله روبرو بشم و از دیدن آذین با اون قد و هیکل تعجب کرده  13دختربچه ي 

 : بودم . یه لبخند پر شیطنت رو لبش نقش بست و گفت
 .... خیلي دیوونه اي _

شو دور گردنم حلقه کرد . بعد از  ست شو بهم رسوند و د با چند تا قدم بلند خود
 : آورد و نگاهم کرد و با خنده گفت چند لح ه سرشو باال

سمت ، یه لح ه احساس کردم یه مرد غریبه رو ب*غ*ل  _ صا نمیشنا انگار ا
 ... کردم

 : دماغشو کشیدمو گفتم
 ... تو با اجازه ي کي عروس شدي ؟ ها ؟ _

 ...یکمي تو چشمام خیره نگاه کرد و بعد با صداي بلندي زد زیر گریه
 ...نا رو خشک کنهخدایا یکي بیاد این اشک ز

همینطور داشت گریه زاري و فین فین میکرد که با حرص اخماشو تو هم کشید 
 :گفت

 ...هیچوقت نمیبخشمت که نیومدي عروسیم _
 : بهش لبخند زدم و اشکهاشو پاک کردم وگردنمو کج کردم

 .... نمیبخشي ؟ _
 : با خنده وگریه دوباره ب*غ*لم کرد و گفت
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 .... چرا ، میبخشم _
 شوهرت کو ؟ _
 ....پشت کوه-

 ....خندیدم وگفتم:جدي
 ...اذین بي شوخي گفت: دیدم باهاش نمیتونم بسازم طاق گرفتیم

 ...مات شدم تو صورتش
 ....اذین خندید وبا صداي مسخره اي گفت: قیافشو

 جدي طاق گرفتي؟-
 ...نه بابا... چه باور میکنه-

 :خنده گفت همینطور وایستاده بودم ونگاهش میکردم که با
 ... سر کاره ، شب میاد میبینیش _

 . سرشو بلند کردم و پیشونیشو ب*و*سیدم
 !خیلي خوش به حالش شده که همچین عروس خوشگلي گیرش اومده نه ؟ _

 با صداي بلند خندید ،
 ...... آره خیلتتتتتتتتتتتي _
 ... پدرشو در میارم _

 : با مشت به بازوم کوبید و با اخم گفت
 .... نداريجرات  _

آذین تا شتتب اونجا بود ، خدا رو شتتکر انگار مامان رضتتایت داده بود که اون 
شب فک و فامیل و دعوت نکنه و بذاره خانوادگي دور هم باشیم . سر شب بود 
که بابا و آرمین رسیدن . بابا حسابي ذوق کرده بود . بعدش هم سهراب اومد . 
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بته خوب میتونیم با هم کنار بیایم ، ال با نگاه اول فهمیدم که پسر خوبیه و خیلي
قبا هم تو فیلم عروستتیشتتون کلي حرکاتش و تفستتیر و تحلیل کرده بودم و به 

 . همین نتیجه رسیده بودم
تا آرمین بره دنبال فرناز و محیا و بیارتشتون من و بابا و ستهراب کلي با هم گرم 

بل خیلي فرق کر با ق به ن رم  حاال  با هم  با رم تر ده بود . خونگگرفتیم . حتي 
شتتده بود . وقتي پونزده ستتالم بود و ایران بودم خیلي کم پیش میومد اینطور با 
من و آرمین بگه و بخنده ، البته شتتاید اونموقچ خشتتک بودن باهامون یکي از 

 . ترفندهاي تربیتیش بوده
با اومدن فرناز و محیا جمچ خانوادگي کامل شتتتد . فرناز همونطور که از قبل 

ه بودم مهربون و خوش برخورد بود و برعکس آرمین دختر آرومي به ن ر شتتنید
صدا مثل خودش  سر و  شلوغ و پر  شه فکر میکردم آرمین یه زن  میرسید . همی

 . میگیره ، اما انگار برعکس شده بود
محیا خیلي خوشتتمزه و با نمک بود . اما از همون لح ه ي اول با من غریبي 

شو محکم دور گر ست دن باباش حلقه کرده بود و به هی  عنوان پایین میکرد و د
نمیومد . حتي وقتي میدید نگاهش میکنم هم تندي روشتتو ازم میگرفت اما 
اینقدر براش چشتتم و ابرو اومدم و تو روش خندیدم که یه ستتاعت بعد خودش 
اومده بود دور و برم میپلکید و بهم میخندید و بعد از شتتتام که تو محیط گرم 

 . زه ي دیگه اي داشت یه لح ه هم از رو پام بلند نمیشدخونوادگي یه م
 : بعد از شام مامان چمدون سوغاتیارو اورد جلوم گذاشت و با شوق گفت

 ...باز کن ببینیم چه کردي ؟ _
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 : گفتم
 ... مامان خودتون باز کنید دیگه _

مامان هم از خدا خواستتته ستتریچ بازش کرد . هر چي که بیرون مي آورد من 
ضیح  شون تو شکر میکردن و کلي از چیزایي که برا میدادم که براي کیه . همه ت

گرفته بودم خوششون اومده بود . حتي محیاي نیم وجبي هم با دیدن کادوهاش 
 : زبونش باز شده بود و ازم سوال کرد

 ... عمو این چیه ؟ _
 : این عمو گفتنش بدجوري بهم چسبید . لپشو محکم م*ا*م کردم و گفتم

 عمو تو چرا اینقدر خوشمزه اي؟ خوشگل _
 : اینقدر لپاش و م*ا*م کردم که جاش قرمز شد و صداي آرمین هم در اومد

 ... اینقدر هلوي منو گاز نزن ...دهنیش کردي _
صداي مامان توجه هممونو به چیز دیگه اي  ستم جواب آرمین و بدم که  میخوا

 : جلب کرد
 ...ن یکي ساکته ؟پس کادوهاي میشا رو کجا گذاشتي ؟ تو او _

 : بهش لبخند زدم و گفتم
 ... همینایي که گفتم واسه بقیه ست واسه میشا هم میشه دیگه _

 : صورت مامان یکدفعه قرمز شد و با عصبانیت جیغ زد
 !!!چیییییییییییییي ؟!!!  _

سي در  صدایي از ک شده بودن و  ساکت  با تعجب به مامان نگاه میکردم ، همه 
 : االخره سکوتش و شکست و با همون عصبانیت گفتنمیومد ، مامان ب
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واستته نامزدت هیچي نگرفتي ؟ ....میخواي همین چیزایي رو که واستته بقیه  _
 .... گرفتي به نامزدت بدي ؟! ....آره ؟

مامان باز شتتروگ کرده بود . از صتتبح که هی  حرفي در این مورد نزده بود فکر 
ش شده و اون حرفاي پ صي نبوده ، میکردم همه چي تموم  ت تلفن هم چیز خا

اما انگار مامان دست بردار نبود ...نگاهي به بقیه انداختم و وقتي دیدم هیشکي 
 : خیال نداره ازم دفاگ کنه خودم رو به مامان کردم و گفتم

 .... مامان _
 : اما مگه مامان میذاشت من حرف بزنم ؟! وسط حرفم پرید و با گریه گفت

سیده ها _ سه نامزدت چطور عقلت نر سه همه کادو گرفتي اما وا مین ؟! ....وا
شکنه ؟ غرورش جریحه دار  شا دلش می هیچي نگرفتي ؟! هی  فکر نکردي می

 ....!میشه ؟
 :سریچ بین حرف مامان اومدم و گفتم

 ....مامان هی  معلوم هست چي میگین ؟ _
 : مامان بي توجه به من روشو به سمت بقیه کرد و گفت

درسته ؟ .....خود میشا به کنار ، مردم چي میگن .....نمیگن شما بگید آخه  _
سرمون  شت  سه نامزدش هیچي نیاورده ؟ ....پ شته وا سره بعد از عمري برگ پ

 ....حرف نمیزنن ؟
چشمام به اندازه ي دو تا نعلبکي باز شده بود و داشتم با تعجب به مامان و بقیه 

و فرناز و آذین هم در تایید  نگاه میکردم ، همه ستترشتتونو انداخته بودن پایین
 . حرف مامان سرشونو با افسوس تکون میدادن
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 :باالخره از نگاهم فهمید که خیلي شوک شدم با یه لحن ارومتري گفت
شاش داد  _ شق از تو چ شده ، ع بچم از وقتي نامزد کردین رنگ و روش عو  

 !میزنه ...اونوقت تو ؟
شد و با هر کلمه اي که از دهن مامان بیرون مي  شاد تر می شمام گ اومد من چ

 .دهنم باز تر
 :مامان ادامه داد

میدوني چند نفر طالب داره؟ به خاطر تو همه رو رد کرد که چي؟ که نتیجه  _
 اش بشه این؟

مامان سرشو با افسوس تکون داد و در حالي که زیر چشمي به من نگاه میکرد 
 :گفت

در دلتنگته هامین... اینطور الهي بگردم براي بچم چقدر دلش میشکنه... چق _
جواب خوبي و محبت و عشتتقشتتو دادي؟ دستتت خودم درد نکنه که به پستترم 

 ....اینطوري یاد دادم جواب محبت و انت ار مردم و بده
اب دهنم و از گلوي خشتتکم به زور پایین فرستتتادم و در حالي که باز به جمچ 

 :مسکوت خانوادگیم نگاه میکردم گفتم
باور نمیکنمه...  )....je ne crois pas محبت ؟؟؟ عشق چیه؟ میشا ؟....عشق و_

 ....مامان هی  معلوم هست چي میگین ؟
 :مامان با ناله گفت

از محبت و عشتتق یه دختر که اینطور بي جواب گذاشتتتیش.... این رستتمش  _
 ...نبود هامین خان

 :و با اخم و واکنشي که اصا انت ارشو نداشتم تند گفت
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 ه اي دین و عقلتو برده اره؟نکنه کسه دیگ _
 :به همون تندي گفتم

 ....نه مادر من... چي میگید شما ....من اصا متوجه حرفاتون نمیشم _
 :باالخره یکي به نجاتم اومد . ارمین فوري گفت

 ...مامان بهتر نیست این بحثا باشه براي بعد _
 .مامان نسبتا کوتاه اومد... اما اخم وتخم کرده بود

شتن دیگه مطم ست ، همه دا شدم که انگار هی  کس ن ر من براش مهم نی ئن 
با همدیگه حرف میزنن . مامان داشتتت آذین و راضتتي میکرد که از کادوهاش 
سخ  شا...اما آذین مخالفت میکرد ...من فقط مثل یه آدم م دل بکنه و بده به می
شتتده نگاشتتون میکردم . مامان بین حرفاش مدام میگفت کاش میشتتا هم االن 

 .... اینجا بود و جاش خیلي خالیه و
سادگي اي که من فکر میکردم  اینطور که مامان میگفت ظاهرا هی  چیز به اون 
شا چطور  شده بود . آخه می ساتش درگیر  سا سط اح شا هم این و نبود . پس می
ممکنه ندیده و نشناخته بهم احساسي داشته باشه ؟! همش تقصیر مامانه ، اگه 

روس خودش معرفي نمیکرد دلیلي نداشت که اون عاشقم مامان سرخود اونو ع
 . بشه

تا وقتي همه رفتن من دیگه تقریبا فقط شتتنونده بودم . هنوز از بهت در نیومده 
بودم . باالخره مامان و آذین و فرناز به توافق رسیدن که نصف کادوها ي آذین و 

نا رو براي میشا نصف کادوهاي فرناز و بدن به میشا. از طرف من ! اما من که او
 ! نخریده بودم
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 : آخر شب وقتي همه رفتن باالخره رو کردم به مامان و با دلخوري گفتم
کار درستتتي نکردي مامان ...حقش نبود هنوز از راه نرستتیده منو تو همچین  _

 ... هچلي بندازي
 : مامان بهم لبخند زد و گفت

 ... دههچل چیه عزیزم ....صبر کن میشا رو ببیني بعد ن ر ب _
اي خدا .... چرا مامان زبون منو نمیفهمید ، کافه از جام بلند شتتدم و به اتاقم 

 .رفتم . حیف که دلم نمیخواست هنوز نرسیده مامانو دلخور کنم
 .وگرنه یه دعواي درست و حسابي راه مینداختم

 
 

شدن در منم پلکهامو باز کردم. از محیطي که توش بودم تعجب  سته  با باز و ب
 .م.... دم دماي صبح تازه خوابم برده بود وساعت هشت صبح بودنکرد

 .شاید حدودا سه ساعت خوابیده بودم. کش وقوسي دادم وسیخ نشستم
 .مهراب خواب بود

سرمشو انگار در اورده بودن... از جام بلند شدم و به دستشویي رفتم... صورتم 
 .به خاطر خطوط مافه که چروک شده بود پر از عامت بود

چشتتمهام ستترخ بود و دورش به خاطر اینکه مداد چشتتمم ریخته بود ستتیاه 
 .سیاه...با اون خط و خطوط ها هم شبیه زناي قاتل و مواد فروش شده بودم

یه ابي به دستت و صتورتم زدم و چشتمامو با دستتمال مرطوب پاک کردم و از 
 .بیمارستان به مامانم زنگ زدم

 .میدونستم بعد نماز دیگه نمیخوابه
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 الو؟-
 ...سام به روي ماهت خوشگل خانم-
 سام میشا جان... خوبي دخترم؟-
 چاکر شوما... تو خوبي؟-
 دیشب که بهت سخت نگذشت؟-
مادر من بیگاري که نیومده بودم... باال سر دوستم بیدار موندم...تازه دم دماي -

 ...صبحم گرفتم خوابیدم
 خوبي دخترم؟-

...اي مهراب پات همیشه قلم بشه... واي واي مامانم چه نوني بهم قر  میده.
 .نه... دوس ندارم باز این مدلي افقي ببینمت. خدا حرفمو پس گرفتم

خندیدم وگفتم: اره جیگلي من .... اکي اکي ام... دوستم که مرخو بشه میرم 
 ...یوني کده ... عصرم میرم باشگاه

 ....واي میشا اینطوري که برسي خونه جنازه میشي-
 ....بدت نمیاد تو هم که-

 ...مامان با عصبانیت گفت:زبونتو گاز بگیر
 ...خودت میگي-

 ...مامان تند گفت:میگم بس کن
باشتته باي من... کاري امري دستتتوري...فرمایشتتي؟میخواي پیش مرگت -

 بشم؟
 ...خوبه خوبه اینقدر زبون نریز-
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 چشم جوجه ي من... من برم؟-
تت تعریف کني چه بایي سر دوسشب زود بیا... بعدشم باید بشیني مفصل -

 ....اومده
 ...باشه خوشگله...گوشي و بذار بگو خداحافظ-
 ...مراقب خودت باش-

به خیر  باز جوي اخر شتتتب و  خدا  ماس قطچ شتتتد.نفستتمو فوت کردم  و ت
 .بگذرونه...داشتم وسایل کیفم ومرتب میکردم

ه پرستتتاري ک به ستتاعتم نگاه کردم هنوز نه نشتتده بود. از اتاق بیرون زدم و به
 پشت استیشن ایستاده بود گفتم: اقاي معتمد کي مرخو میشن؟

پرستار حین نوشتن گفت:برید کاراي حسابداري وانجام بدید ... پزشکش برگه 
 ...ي ترخیصشو نوشته

شب قبل  شکر کردم و به بخش مربوطه رفتم. خوشبختانه  سرمو تکون دادم و ت
 .کاراي مهراب و سیامک انجام داده بود

 .ه اون صورت دوندگي نداشتمب
 .وارد اتاق مهراب شدم. چشمهاش باز بود و سرش به سمت پنجره بود

 متوجه من نبود. با صداي بلند ي گفتم: چطوري قهرمان بادي؟
 ...مهراب با تعجب سرشو به سمتم چرخوند و اروم گفت: میشا

و  هرابحیني که فیش هایي که از حستتابداري گرفته بودم و نایلون داروهاي م
 توي کیفم مي چپوندم گفتم: خوب خوابیدي؟درد نداري؟

 مهراب بي توجه به سوالم گفت: تو ازدیشب اینجایي؟
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تو روش نگاه کردم وبي توجه به حرفش گفتم: ن  ن  ن ... چه بادکنکي بودي 
 ... ومن نمیدونستما...عین چي پنچر شدي...پیس س س س س

 ...مهراب خندید وگفت:جواب منو بده
 .ار تختش ایستادمکن

 ...خودمو لوس کردم وگفتم: با اجازه ي بزرگترا
 ...مهراب نیم خیز شد وگفت : مرسي

قیافشتتو... جمچ کن پوزتو... چه خوشتتحال با این علفهاي هرزش نزدیکم -
 ...میاد... گمجو عقب

خندید وچیزي بهم نگفت. گاهي که اینطوري مهربون میشتد وستکوت میکرد 
از اینکه پستتر مهربون و خوبي مثل اون که ارزوي کل  واقعا خواستتتني بود.

دختراي یوني کده بود اما تحت سلطه ي خودم بود یه جورایي دلم غنج میرفت. 
 .به هر حال گاهي تکبر و غرور باعث حس رضایت میشد

از تو ساکش لباساشو دادم دستش و خودمم بیرون رفتم. خوشبختانه مشکلي 
 .  سفید و مهمون پاش میکردنبود اما سه هفته باید اون گ

یده بود  تاق بردم... مهراب پیراهنشتتو پوشتت به ا که تو راهرو بود و ویلچري و 
شو هم مثل اینکه با بدبختي پاش  شلوار شو دراورده بود و  شي  شرت ورز ...
کرده بود.خوشبختانه چون اون روز شلوار پارچه اي پوشیده بود شانس باهاش 

 .رفته اش باال رفته بودیار بود و به سختي از پاي گ  گ
 . خواست بایسته که صندلي وهل دادم

 .با لبخند سپاس گزارانه اي بهم نگاه میکرد
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دیدم اگه هیچي نگم خیال نشتتستتتن نداره براي همین تند گفتم: بتمرگ رو این 
 ...دیگه

 ...چشم-
 ...اخم کردم وگفتم:چشمت بي با

کوله امو پرت کردم تو مهراب مثل بچه هاي متنبه روي ویلچر نشتتستتت . منم 
 ... ب*غ*لش

 اروم گفت:چه عصباني؟
به چه  بدم میاد...ببین خودتو  با حرص وجدیت گفتم: از مرداي بي عرضتتته 

 روزي انداختي... بزنم اون یکي پاتم چاغ کنم؟
دستتت گلت مرستتي بذار این یه ذره محبت از گلوم پایین بره... بعد شتتروگ -

 ...کن
 ...شب بخوابمنمیذارم.... نذاشتي من دی-
 راستي سیا کجاست؟-
 ....کار داشت باید میرفت-

شیطوني که رضایت ازش مي بارید با لحني تعارف مابانه  با محبت و چهره ي 
 :گفت

 ...تو هم نیازي نبود بموني-
یاد دیشب افتادم که سیامک گفت مهراب برام تعریف میکنه... اصا یادم رفته 

 ...بود این قضیه رو
 ب گفتم:هان؟با صداي مهرا

 ...میگم ماشینم تو پارکینگه یا دست سیامکه-
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 ....هان؟نه...تو پارکینگه.... داریم میریم اونجا-
 ...گفتم شاید تا خونه بخواي منو با ویلچر ببري-
 ...نچایي یه وقت-

 ...خندید وگفت: نه اتفاقا خیلي هم بهم مزه میده
سیامک بود  شغول جمله ي  صوال حرفي و چیزي نگفتم. یعني ذهنم م وگرنه ا

 .بي جواب نمیذارم
خودش با هزار بدبختي ستتوار شتتد و منم ویلچر و به امان خدا تو پارکینگ رها 
شدم. اونقدر مغزم گیربود که چطوري و به چه بهونه اي  شین  سوار ما کردم و 
به ولیعصتتر  اون جریان و از زیر زبون مهراب بیرون بکشتتم که نفهمیدم کي 

 .اب رسیدمجلوي در خونه ي مهر
چند باري تا دم خونه اش اومده بودم. اما هی  وقت داخلشتتو ندیده بودم.یه 

 ...خونه با نماي سفید قدیمي
سقف  ستش به  شد... د سختي پیاده  شتم. مهراب به  شین وجلوي در نگه دا ما

 !...ماشین بود. یادم باشه براش دو تا عصا بگیرم
 ...نمیدونستم چیکار کنم

 ه داره؟خونه ات چند تا پل-
 ...همکفم-

اخیش... پس الزم نبود کولش کنم...ازفکرم خندم گرفت با اون هیکل من له 
 .میشدم
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باال بره... کوچه چه خلوت  تا از ستتکوي خونه  باز کرد... کمکش کردم  در و
 ...بود. حاال من هي نمیخوام حس بد به دلم راه بدم نمیشه ها

ني قیافه ي رنگ پریده اش با خواستتتم بگم خوب من برم...اما دلم نیومد. یع
 ...توجه به اینکه شام نخورده بود وصبحونه که پریده بود و پاي چاغش

 .تو راهرو ایستاده بودیم و من که چیزي نمي گفتم اونم بد تر من
شدم؟به  تا به حال توي چنین موقعیتي گیر نکرده بودم . یعني باید وارد خونه می

هرچند اگه میخواستت با اون پاي چاغش هر حال مهراب یه پستر غریبه بود. 
غلطي بکنه جفت پا میرفتم تو صورتشو دندوناشو تو دهنش خرد میکردم اما به 
هرحال نمیخواستتتم طرز فکرم راجچ بهش عو  بشتته... لنگ در هوا مونده 

 .بودم که اخرشم دلم وزدم به دریا.... یه پا نداشت
ستانم افتادم...مردي که یک شعر دبیر پا ندارد....به مهراب نگاه کردم  هه...یاد 

با ریش وستتیبیل وچفیه احتماال که نه صتتد در صتتد قیافه ي مضتتحکي پیدا 
 .میکرد

 مهراب اروم گفت: میاي تو؟
 .اخي ....لحنش چه ناز بود. پسرم چه مودبم شده بود

 ...بکش کنار نره غول بي شاخ و دم...میخوام خونتونو ببینم-
 ...بفرمایید خواهش میکنممهراب خندید و با شوق گفت: 

ستم مجردي زندگي  خودمم در اون لح ه نفهمیدم چرا نگفتم خونتو... نمیدون
 .میکنه یا با خانواده... در و باز کردم. کفشامو با استرس دراوردم

اخه یکي نیستتت بگه نونت کمه..ابت کمه خونه ي بي اف اومدنت دیگه چه 
 ...صیغه اییه
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 .پسر خوبیه... و اروم وارد خونه شدم به خودم اطمینان دادم مهراب
نان  ته بود. مهراب هم لي لي ک نه فجیچ بهم ریخ ید برق و زد . خو مهراب کل

 .وارد خونه اش شد و روي یه کاناپه ي قهوه اي نشست
منم زل زده بودم به کل نقشتتته ي خونه. یه هال مربعي کوچیک و یه راهرو که 

شت شد. یه قدم بی شمالي تهش به دو تا در ختم می ضلچ  ر جلو اومدم... درست 
شد.چه خونه ي  شپزخونه تامین می شپزخونه بود و نور هال از پنجره ي ا خونه ا
شلوار و جزوه روي  شرت و  شم کار میکرد لباس و تي  جمچ وجوري...اما تاچ

 .زمین ریخته بود
 .مهراب تمام مدت ساکت بود. منم هنوز جلوي در ایستاده بودم

 .سنگیني نگاهشوحس کردم
 بهش خیره شدم. صورتش عرق کرده بود. اروم پرسید:چطوره؟

 نقلي وجمچ وجور.... با کمي مکث پرسیدم: طوري شده؟-
مهراب پیشتتونیشتتو مالید وگفت: نمیدونم چرا اینقدر زانوم درد میکنه...حس 

 ...میکنم دارم فلج میشم
شد شو بهش بدم. کامل وارد خونه  سکن ها سم نبود که باید م صا حوا م اخ ا

شغالي...این  سطل ا شده بود  شپزخونه رفتم... یاعلي... اینجا که کاما  وبه ا
نه  جاش برگردو که ستتتر یداشتتتت اصتتتا قصتتتد این پستتتر هرچي بر م

 !نداشت...هه...عین خودم...مرسي تفاهم
در یخچال و باز کردم.... فدات شتتم..این که توش هیشتتکي نیستتت. حتي یه 

 ...بطري اب خنک
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ه کردم و با قرصاش برگشتم پیشش...سرشو به پشتي کاناپلیوان و از شیر اب پر 
تکیه داده بود و پاي شکسته اشو روي میز جلوش گذاشته بود. مطمئنم اگه من 

 .نبودم سمفوني اه و ناله راه مینداخت
 .قرص و لیوان اب و دادم دستش... وقتي خورد

 ...اروم گفت: خسته شدي از دیشب تا حاال... به خاطر همه چي ممنون
 این یعني شرم کم؟-

خندید ولي باز صتتورتش درهم شتتد.... دل خودمم از گرستتنگي داشتتت غش 
با چه هدفي اما کلید  به ستتمت در رفتم... نمیدونم  میرفت. بي هی  حرفي 

 .وبرداشتم و ازخونه زدم بیرون
تا سر کوچه پیاده رفتم. کاسم ساعت سه و نیم شروگ میشد و تازه ساعت ده 

 .ونیم بود
تانه ستتوپر و میوه فروشتتي و داروخونه همه نزدیک هم بودن... تمام خوشتتبخ

سامتي با  صا براي مهراب و خریدم. به  ستم از جمله دو تا ع چیزایي که میخوا
 .دل خوش موجودي کیفمم ته ته کشید

 .با خریدا وارد خونه شدم
مهراب خواب بود. وارد اشتتپزخونه شتتدم. جزظروف کثیف مشتتکل دیگه اي 

اس وسوسیس و نوشابه و اب پرتقال وسس و سیب و موز و گوجه نداشت.کالب
و خیار و گذاشتتتم تو یخچال... نون باگتم گذاشتتتم رو اپن جلوي ماکروویو تا 

 .براش جا پیدا کنم
لیوانا و پیش دستتتي و بشتتقابا رو تو ظرف شتتویي ریختم و با مایچ ظرفشتتویي 

 .مشغول شدم
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قدر  حالم از ظرف شتتستتتن بهم میخورد. ایي مهراب نمیري هي.... چ
میخوري...کارد بخوره تو اون شیکمت... ظرفهاي یک ماه و گذاشته بود مونده 

 ...بودن
شورم  سنگ قبرتو ب ستادم...واریس نگیرم حاال... هي  ست ای نمیدونم چقدر را

 ...مهراب
شو همچین  شعور جزوه ها شازده چه خوابي هم رفته بود.بی بعد به هال رفتم... 

مز مینویسه ادم فکر میکنه باطني هم چقدر مرتبه...زهي خیال مرتب با ابي وقر
تا مانتو  نداشتتتم  باطل!!! مقنعه امو مرتب کردم . هرچي که بود هی  تمایلي 
وشلوار ومقنعه ام ودربیارم.همینجوري هم کلي پا رو دلم گذاشته بودم. اومدن 

یه پستتر مجرد و کلفتي کردن براش یعني دیگه عند نترس ب دن و وبه خونه ي 
 !!!ریسک کردن و اخر جرات

با یه کوه لباس که بوي عرق میداد و البته  لباس کثیف ها رو با تنفر برداشتتتم و
من حدس میزنم چنین بویي میداد چراکه کاما نفستتمو گرفته بودم و اجازه 
به  تا مغز استتتخونم نفوذ کنن....  هاي شتترور  هاي بو یدادم اون مولکول  نم

شبختا شپزخونه رفتم. خو شت. همرو ریختم اون تو ا شویي دا س شین لبا نه ما
 .درشم بستم

 ...یک ساعت دنبال تاید گشتم اخرشم پیدا نکردم
ندو میکردم و  باستتتاي بو گ له حروم اون ل با یه کیستتته ز به خودم بود  گه  ا
میذاشتتتمشتتون ستتر کوچه....مهراب همیشتته خوشتتبو ئه که.. حاال گ*ن*ا*ه 
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بو نکردم . به هر حال.. اه اه اه...تازه مردمو نشتتوریم شتتایدم بو نمیداد من که 
 ..دارم به ذات کثیفت پي میبرم.... پسره ي چندش

چه  ته اش... بچم  پاي گ  گرف نار  گذاشتتتم روي میز... ک هارو هم  جزوه 
 !خرناسي هم میکشید انگار صد ساله نخوابیده

 .هال واشپزخونه مرتب شده بود
 ...به سرم زد یه سري هم به اتاقش بزنم

و رو تا ته رفتم... چیز عجیبي در انت ارم نبود...یه میز تحریر که روش یه راهر
لب تاپ بود ... یه تخت خواب و یه چوب لباستتي دیواري که اینه داشتتت و یه 
فت  تا تا عطر و ادکلون و ژل و  ند  یه پیراهن بهش اویزون بود و چ شتتلوار و

 .جلوش قرار گرفته بود و یه کمد که از خود دیوار بود
ه ها هم روي زمین پراکنده بودن... همرو مرتب روي میز به ترتیب صفحه جزو

شه ي میز  شی سه چهار تا عکس خودم زیر  چیدم.یه نگاهي به میزش کردم....
 .تحریرش بود

جزوه ها هم روي زمین پراکنده بودن... همرو مرتب روي میز به ترتیب صفحه 
سه چهار تا عکس خ شه ي میز چیدم.یه نگاهي به میزش کردم.... شی ودم زیر 

 .تحریرش بود
 !هي واي من... چشماتو درویش کن پسره ي زشت

عکسا رو فقط یکیشو خودم بهش داده بودم. بقیه مشخو بود که خودم اصا 
در جریان گرفتن عکس نیستتتم!ستتنگ قبرتو بشتتورم مهراب ال اقل تو ژستتتاي 

 ...قشنگ تر میگرفتي
 .دبه هرحال بچم عاشقه دیگه... چه میشه کر
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روي تختش چند تا پیراهن چروک افتاده بود. با احتیاط بو کردمشتتون....خوب 
شده بودن....بوي تاید میدادن... اتو درست رو به تختش  سته  ش اینا بحمدالله 

 ...بود... بالششو برداشتم تا به عنوان میز اتو استفاده کنم
 !تو این یه مورد خبره بودم

شده بود... هرچند از ضاح  کل خونه مرتب  حق نگذریم خیلي هم خفن و افت
نبود. والله صتتتد رحمت به اینجا.. اتاق من که طویله بود. فقط نمیدونم چرا 

 .هی  عکسي ازپدر ومادرش نداشت
باز رفتم تو اشپزخونه سوسیس بندري درست کردم و خودم یه دل سیري از عزا 

 فریزر. دراوردم وبقیه رو هم گذاشتتتم تویخچال...نون باگت هم گذاشتتتم تو
 !ماکروویو داشت دیگه..گرمش میکرد

رو یه کاغذ کلیه ي گزارش کارمو نوشتم...از اینکه منو دعوت کرد که بیام خونه 
شتم که  شپزي هم براش بکنم... براش نو سابم تا اینکه ا شورم و بروبم و ب شو ب
رختایي که تو ماشتتینه هنوز شتتستتته نشتتتدن و باید تاید بریزه و روشتتنش 

شو کنه....براش  شین سوئی  ما سه تاعکس غیر مجاز داره ... و اینکه  نوشتم که 
بازي میکنه.... یه  با شتتیپیش ها یه قل دو قل  هم میبرم چون کیف پولم داره 

 .جوک خوشگلم براش نوشتم و با نوار چسب به پاي گچیش زدم
 ...باز دومرتبه یه فکر شیطوني به سرم زد... مداد چشممو دراوردم

شید م که دور یه قلب بزرگي که تیر خورده بود و ازش خون مي شیش تا قلب ک
 .چکید مي چرخیدند

 :زیر قلبه هم نوشتم
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ماتو آخ آخ ... دیوونتم واي  گاز ... لپتو م*ا*م م*ا*م ... چشتت گاز  جیگرتو 
 ...واي

 !!! ... به خودت نگیر باي باي
سوار م سم...  ساعت دو بود. خداکنه دیر نر شینش تند ازخونه زدم بیرون....  ا

 .شدم و به سمت یوني کده راه افتادم
***************** 

کنار صبا جا خوش کرده بودم سعي میکردم جواب اون کوئیز مسخره رو به قلم 
 !بکشم

ست به خاطر  شد جمله بندیم عین ادم در بیاد. به درک اگه میخوا حاال مگه می
غلط میکنه... یعني نبود و نشتتتد و نکرد و نکن و نده و.... ازم نمره کم کنه که 

 ...چه؟ من نهاد و گزاره نویسیم افتضاحه
شیده  سر امتحان خمیازه ک سوال وجواب دادم. اونقدر  با هزار بدبختي هفت تا 

 .بودم که دور دهنم و لبام درد میکرد
 ...از کاس زدم بیرون و صبا هم پشت سرم اومد بیرون

 بهم رسید وپرسید: چه خبرا؟
یازه ي طویلي تحویلش له رو  خم گا فت: درد ... نه امو گ که زد تو چو دادم 

 ....ببند
 مهراب خوب بود؟-
 ....اررررررررره...و یه خمیازه ي دیگه-

 صبا حرصي گفت:مر  ... چه خبرته؟
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به مرگ صتتبا دارم میمیرم.... اینقدر خوابم میادا ... االن تو رو لحاف تشتتک -
 ....میبینم

 ...نصبا خندید و گفت:مهراب و رخت خواب ببی
صبا  شتم از  ست دا سورتمه میرفت و دو سرم  سوالي که تو  شد...  شمام باز چ

 .بپرسم
شب و تعریف کنه که گفتم:من امروز رفتم خونه ي  ست اتفاقات دی صبا میخوا

 ...مهراب
 .صبا روي صندلي جلوي بوفه نشست ومنم رو به روش نشستم
 ....نمیشم با خنده جواب حرفم گفت: از اون بخاري درنمیاد.... نگرانت

 .ولي یک دفعه شوکه بهم خیره شد
 اهسته وتردید امیز گفت:خوب؟

 .اهي کشیدم وسرمو پایین انداختم و سکوت کردم
 صبا دستامو گرفت وگفت: چي شد؟

 ...با صداي مرتعشي گفتم: هیچي
صتتبا با ترس گفت: بهت میگم چي شتتد؟ مهراب کاري کرد؟ بابا از پستتش 

 داشت... هان؟برنیومدي؟ اون که یه پا هم ن
 !!!چرا من هر دفعه یاد اون شعر مردي که یک پا ندارد میفتم؟

 ...اروم گفتم: نمیدونم
صبا با هراس ولحن پریشون و قیافه ي رنگ پریده اش گفت: پست فطرت چه 

 بایي به سرت اورد؟
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از قیافه اش خندم گرفت. کرمم و ریختم دیگه... میدونستم االن ضربان قلبش 
مد روي دو هزاره ما دلم نیو فارکتوس نکرده بگم چرت گفتم ا تا ان ... گفتم 

 ....نقشمو خراب کنم... اهسته وپر بغض گفتم: هیچي صبا نپرس
صتتبا ستترشتتو میون دستتتهاش گرفت و خفه گفت: از ان نترس که هاي وهوي 

 دارد... حاال چي میشه؟
شد .... خ شم زودتر تموم می به  وبخاک برسر تا کجا پیش رفتا... حاال من نق

 .سامتي چشمهاشم پر اشک بود
 ...اروم گفتم: شاید خودمو بکشم

صبا یه قطره اشک از چشمش چکید وگفت: چرا دیوونه؟ حاال مگه چي شده؟ 
 مگه خواستگارت نیست؟

 ...خوب بس بود دیگه
 ....صبا اون منو نمیخواد-

 ....صبا با حرص وعصبانیت گفت: گه خورده.... مگه حاال دیگه میتونه
یدوني صتتبا به قول تو اینقدر بي بخاره که نزدیک بود من مرتکب اشتتتباه م-

 ...بشم
 صبا گیج گفت: هااااااااااااااااان؟

خندم گرفت وگفتم: بابا این پستتره که کبریت بي خطره.... نزدیک بود خودم 
 ....بهش ت*ج*ا*و*ز کنم

فت: گصبا باالخره نیت شومم وفهمید با کاسورش تو سرم کوبید و با حرص 
 ...بترکي میشا... ک*ث*ا*ف*ت خر... اه

 ...بلند خندیدم وصبا گفت: خاک برسر
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 .بعد سي و خرده اي فحش باالخره ساکت شد
 .و من همچنان میخندیدم

 صبا سرشو تکون داد وگفت: خوب رفتي خونه اش چي شد؟
 ...یه پسر نجیب و از راه به در کردم همین-

سور دوباره بکوبون شه...هیچي به صبا اومد با کا شه با سرم که گفتم: با ه تو 
خدا.... اولش که خدایي ترستتیدم برم تو... بعدشتتم که بازار شتتام بود خونه 

 ...اش... یه مسکن خورد و خوابید منم کلفتي کردم
صتتبا بلند خندید ومنم حیني که چایي مو مزه مزه میکردم گفتم: میدونستتتي 

 مجردي زندگي میکنه؟
 .ره یه چیزي جور میکنه تحویلم بدهاز مکثش فهمیدم که دا

 چایي شو اروم قورت داد وگفت: نه... مگه مجردي زندگي میکنه؟
 .تو چشمهاش خیره شدم

 .سرشو انداخت پایین
 صبا؟-
 ...صبا .... مگه با تو نیستم-

صبا سرشو بلند کردو اروم گفت: مر  بگیري مگه مجرم گرفتي منو اینطوري 
 ...نگاه میکني

 ....ت بگوادم باش راس-
 کمي از چاییش خورد اروم گفت:خوب اره... میدونستم.... که چي؟

 بي حاشیه پرسیدم: پدر ومادرش کجان؟
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 .صبا جوابمو نداد
 .منم ناچارا شدم سواالي بعدیمو بپرسم

خواهر وبرادر نداره؟ ... فامیلي کسي... شهرستانیه؟ تو از کجا میدونستي که -
 خونه مجردي داره؟

 .ي سواالمو ندید گرفت و فقط به اخري جواب دادصباي خل همه 
 ...خوب من ازسیامک شنیدم-

 .کافه دستاموبه میز کوبیدم و یه خمیازه ي کش دار کشیدم
ست  صبا اروم گفت: اگه خودش راجچ به خانواده اش بهت نگفته پس فعا دو

 ...نداره تو چیزي بدوني... پس عین ادم منت ر باش
 میدوني؟عصباني گفتم: چطور تو 

شو فوت کرد وگفت: اون نمیدونه که منم خبر دارم... من از زیر زبون  س صبا نف
ستتیامک کشتتیدم بیرون... حاال هم به جاي اینکه منو ستتین جین کني برو از 

 خودش بپرس... و تند گفت: تو که ساعت بعد کاس نداري؟
 ...نه-
 ....پس خداحافظ-

ا باشتتم... یه جوري حرف میزدن جوابشتتو ندادم واونم فهمید دلم میخواد تنه
 .انگار مهراب جزام داره! یا ... نفسمو فوت کردم و یه خمیازه ي گنده کشیدم

 ...تو ماشین مهراب دریغ از یه سي دي درست و حسابي
از ناچاري داشتتتم دادزدن یه خوانند ه ستتنتي و گوش مي دادم و خمیازه مي 

 .کشیدم... اي خدا تمام پوزم درد گرفته بود
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دیدن سر در باشگاه خسته تر شدم ... اصا دلم نمیخواست با این تن وبدن  با
 .خسته که براي نیم ساعت خواب پر پر میزد به بچه ها تمرین بدم

 .با این حال با خستگي پیاده شدم
بعد از ستتام علیک با خانم تاجیک به رختکن رفتم... لباس پوشتتیدم و باز 

شد د د د د د... خمیازه... اي خدا کي این خمیازه ر و اختراگ کرد اه... لبام پاره 
 ...وباز خمیازه

شروگ کردم... هنوز ده  شدم... بچه ها همه اومده بودند. نرمش و  سالن  وارد 
سردرد  شید. همین بود دیگه بي خوابي  شقیقه هام تیر ک شته بود که  دقیقه نگذ

به همش یه روز نخوابیده بودما... واي چقدر  ستتخت بود. میاره.... حاال خو
دیدم یه حرکت دیگه برم نقش زمین میشم جلو بچه ها سه میشد. روژان و صدا 
بده... چون حالم خوب نبود و حس  به بچه ها تمرین  کردم وازش خواستتتم 
تمرین جدید دادن نداشتتتم روژان و گذاشتتتم با بچه ها تمرین هاي قبلي و کار 

 ...کنه و ایراداشون بر طرف بشه
شوهرش بد گفتن... خانم تاجیک برام ی شروگ کرد از  ه لیوان اب پرتقال اورد و

من که هیچي نمیشنیدم اونقدر گیجي ویجي بودم که به زوریه قلپ اب پرتقال 
پایین فرستادم ... دست گل خانم تاجیک مرسي به قول مهراب... حاال حالت 

 .تهوگ هم گرفته بودم
که حس م یک ستتر تکون دادم  تاج که اونقدر الکي براي خانم  یکردم مغزمه 

 .عقب و جلو میاد
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سمو  شگاه بیرون اومدم نف سر پا موندم... وقتي از با ساعت و به زور اون یک 
 .بیرون فرستادم.... داشتم خفه میشدم

تلو تلو میخوردم که باالخره در ماشتتین مهراب وباز کردم ونشتتستتتم پشتتت 
شت وگرنه شکر خونه نزدیک بود واتوبان اینا ندا ض فرمون... خدا رو  چ با این و

 .سر سالم به خونه نمیرسوندم
جلوي در پارک کردم. با دیدن خونه ي خوشتتگلمون انگار جون تازه گرفتم... 
نمیدونم چرا اینقدر ضعف میرفت دلم. در ماشین وقفل کردم ودستموگرفتم به 
دیوار تا ستترگیجه ام باعث نشتته بیفتم زمین... اروم اروم مي رفتم.... پله ها رو 

ست بند هم با بد شیدم. واي .. کي میخوا شون خودمو با ال ک شون ک بختي ک
باز کنه... اخه االغ براي چي بند کتوني تو دور م  پات مي بندي؟  کفشتتمو 

 هان؟
خم شتتدم کفشتتمو باز کنم.... اما دیگه نمیتونستتتم بلند بشتتم... واقعا در حال 

 .غش کردن بودم.. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه عجب حال فجیعي بود
به زور بلند شتتدم اگه مامان منو میدید ستتکته میکرد. رفتم تو خونه... یه موج 
پیاز داغ و گرما خورد تو صتتورتم... تا تونستتتم زور تو پاهام ریختم وبه ستتمت 

 ...دستشویي رفتم
اونقدر بد حالم بهم خورد که گندیده شتتد به مانتوم... مجبوري دوش گرفتم . 

 ...ه قول مارالحموم و دستشوییمون سر همي بود ب
 .حوله ام هم حي وحاضر تو کمد بود

ضعف از حموم  سنگین وهمچنان حالت تهوگ و  سري  شور کردم و با یه گربه 
 .بیرون اومدم
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 ....مارال تند گفت: اماده اي....؟ باید بریم خونه خاله اینا... امشب دعوتیم
بده... شتتتب .. مهموني.. حالم  مه...  یدم... گرستتن چه؟ من نخواب . یعني 

ته... خدایا این پاداش کدوم جزاست؟ هان... نه تهوگ گرفتم مغزم  ت ت ت ت ت ت ن
 ...هنگه... این جزاي کدوم گ*ن*ا*هه ... من میخوام بخوابم

 ...با تشر زدن مامان که گفت: زود باش ... با حسرت به رخت خوابم نگاه کردم
تنم موهاموستتریچ خشتتک کردم ویه جین قهوه اي و یه پیراهن مردونه ي کرم 

مایلي هم براي ارایش  هد کرم قهوه اي راه راه زدم.... هی  ت هامو هم  کردم.مو
سا یه خردلي....رژ گونه ي خیلي مایم بژ و خط  سي و شتم.. البته یه رژ م ندا
چشتتم و ریمل... من هی  میلي به ارایش نداشتتتم میدونید!مارال گفت: بدو 

 .....دیگه ه ه ه
 ...اده امخودمو بهش نشون دادم که یعني ام

 ...مارال گفت: راستي
شاره زد نه ومارال . ست چیزي بگه که بابا ا شتم نگاهش کردم که مارال خوا برگ

هم منصرف شد. هرچند سرم درد میکرد اما فضولیم عین چي در وجودم ریشه 
 .دوانده بود. با این حال الل موندم تا بعدا که با مارال تنها شدیم ازش بپرسم

یاتشتتو بهش نصتتتب کردم و گوشتتیمو هم درستتتت کر باتري و محتو دم ... 
انداختمش تو کیف مارال . اینقدر بدم میومد کیف دستتتي زنونه... کوله هم که 

 ...نمیشد استفاده کرد واسه مهموني
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به بابا گفتم که ماشین دوستم دستمه... بازم نپرسیدن دوستت دختره یا پسره! به 
راضتته ي مهراب شتتدیم وبه ستتمت هرحال ستتوئی  وبه بابا دادم. ستتوار پراید ق

 .خونه ي خاله راه افتادیم
 
 

شتم به پنجره  شیده بودم دا شده بودم و همونطور که دراز ک دقایقي بود که بیدار 
که هواي گرگ و میش اول صبح رو به نمایش گذاشته بود نگاه میکردم . کش و 

شدم ، پنجره رو باز کردم و با ی سي به خودم دادم و از جام بلند  ق ه نفس عمیقو
هواي خنک صبحگاهي رو به داخل ریه هام فرستادم . خنده اي روي لبم اومد 
. هیچي نمیتونستتتت این خوشتتي رو ازم بگیره . این حال و هواي خوش اول 
صبح یه پیاده روي جانانه میطلبید . از دیروز که اومده بودم پامو از خونه بیرون 

 . نذاشته بودم
سمت کمد رفتم و بي توجه ست  به  شه ي کمد یه د ساي دخترونه ي گو به لبا

شیدم .  صورتم ک ستي به  شم اما یه د ستم بپو شتم . خوا سه خودم بردا لباس وا
اصتتاح الزم بودم ، از طرفي هنوز صتتورتمو هم نشتتستتته بودم . هامین هنوز 

 !دستشوییت هم نکردي ، کجا با این عجله ؟
تو حموم . بعد از یه اصاح خنده اي کردم و لباسا رو انداختم رو تخت و رفتم 

ستتریچ حوله رو برداشتتتم و صتتورتمو خشتتک کردم . چند لح ه حوله رو روي 
شتم . بوي بدن میداد . بوي بدن یه دختر ! بي اراده نفس عمیقي  صورتم نگه دا
ساس کردم دلم  سر جاش . یه لح ه اح شتمش  شیدم و دوباره گذا تو حوله ک

 ! واسه جسیکا تنگ شده
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ساس دلتن سریچ لباس پوشیدم به اح گیم بهایي ندادم و از حموم اومدم بیرون و
 . . بي سر و صدا از ساختمون زدم بیرون . نمیخواستم مامان بابا رو بیدار کنم

تو حیاط با حسرت نگاهي به لکسوس و رونیز و تویوتا لندکروزي که گوشه ي 
اه ماشین ر حیاط پارک شده بود انداختم . بابا اینجا هم واسه خودش نمایشگاه

سه همین از دیدن  شش میاد وا شیناي بزرگ خو ستم بابا از ما انداخته ، میدون
لکستتوس ال اف آي متالیک شتتیکي که بین لندکروز و رونیز پارک شتتده بود 
با اینکه مامان از رانندگي  باشتتته ،  تعجب کردم ، احتمال میدادم مال مامان 

شتر باهاش ن سر کوچه بی سید و مطمئن بودم تا  شتمیتر شو دا م که میره اما خبر
بابا همیشه ماشینشو جدید میکنه . االنم چه عروسکي واسش گرفته بود ، بین 
سمت در  شینا گرفتم و به  سختي نگاهمو از ما شید . به  شت میدرخ شینا دا ما
حیاط حرکت کردم . ماشتتین که هیچي ، در حال حاضتتر یه ریال پول هم تو 

 . یف پولم پیدا میشدجیبم نداشتم . فقط یه مشت یورو تو ک
بیخیال هامین! ماشین نداري ، پول نداري ، پا که داري !....واسه خیابون گردي 

 . هم غیر از پا چیز دیگه اي الزمت نمیشه
تامو تو جیبم فرو کردم و از خونه بیرون رفتم . تو کوچه پرنده پر نمیزد ،  دستت

صلي هم خبري نبود ، تک و توک مردم رد م شدن ، اما هنوز حتي تو خیابون ا ی
همه ي مغازه ها بستتته بودن و بیشتتتر شتتهر خواب بود . همونطور که آروم آروم 

 : قدم میزدم و اطراف و نگاه میکردم با لبخند زیر لب زمزمه کردم
 .....شهر من ! من به تو مي اندیشم
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 12اگه کستتي بخواد حال و هواي اون لح ه ي منو بفهمه فقط یه راه داره . باید 
ره خارج زندگي کنه ، بعد از دوازده ستتال که برگشتتت تو هواي تاریک ستتال ب

روشتتن اول صتتبح پا شتته تو خیابوناي ستتاکت شتتهرش قدم بزنه ... بوي نون 
شه ، به پیرمردي که  شام بک ست رو به م ست یکي از عابرا سنگک تازه اي که د
که  بدون این نه و  گاه ک باال میکشتتته ن غازه شتتو  به آهستتتگي داره کرکره ي م

شتتناستتدش با لبخند براش ستتر تکون بده و یه لبخند جواب بگیره ... تو اون ب
لح ه حتي به گربه اي که داره ستتطل آشتتغال کنار خیابون و خالي میکنه هم 

 ! لبخند میزني ....هر چي باشه هموطنه دیگه
تاده بودن  ند نفر توش وایستت که چ یه صتتفي  که  حال و هواي خودم بودم  تو 

قدم که جلوتر رفتم فهمیدم نونواییه . با لبخند رفتم  توجهمو جلب کرد ، چند
تو صف وایستادم . زني که جلوم وایستاده بود با تعجب برگشت و نگاهم کرد . 
واضحه که تو اون لح ه من حتي اگه یه مگِس هموطن هم نگاهم میکرد بهش 
شو تو  شد اخما لبخند میزدم . پس نگاه زن و با یه لبخند جواب دادم که باعث 
هم بکشتتته و چیزي زیر لب غرغر کنه و روشتتو برگردونده . بعدش صتتتداي 

 : پیرمردي که تو صف کناري وایستاده بود بلند شد که
 ... پسرم صف آقایون اینوره _

شدم و  شید که متوجه حرفش  چند لح ه گیج نگاهش کردم ، اما زیاد طول نک
 : بي اراده با خنده گفتم

 !ر ؟آه ....زنا اینور ، مردا اونو _
نگاه عاقل اندر ستتفیه پیرمرد بهم فهموند که دارم چرت و پرت تحویلش میدم 
ضرب المثل  ستعدادم تو بیان  شتر از این ا صبحي . بنابراین ترجیح دادم بی اول 
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رو به رخ پیرمرد نکشم و از صف بیرون رفتم و ته صف کناري ایستادم . صف 
شتتده بود و ستتوالي که برام خانوما و آقایون ب*و*ستتیله ي یه میله از هم جدا 

 !پیش اومده بود این بود که : چرا ؟
یعني ممکن بود مردي بخواد تو صتتف نونوایي زني رو مورد تعر  قرار بده ؟! 
یا نزدیکي توي صف ممکن بود باعث بشه مردي تحریک بشه ؟! از اون گذشته 

ي ه زیاداگه واقعا اینطور باشتته آیا این میله مانچ جذب طرفین میشتته ؟!....دیگ
شار میاوردم ، چه بچه ي خنگي بودم که وقتي دوران بچگي و  شتم به مغزم ف دا
سواالت برام پیش نیومده بود . اگه از  ستادم این  صف نونوایي میای نوجواني تو 
همون موقچ رو این پروژه کار کرده بودم شتتاید همونطور که نیوتون زیر درخت 

ا االن تونستتته بودم جاذبه ي ستتیب تونستتت جاذبه ي زمین و کشتتف کنه منم ت
جنسي تو صف نونوایي رو کشف کنم و منم مثل نیوتون براي خودم کسي شده 

 ! بودم
از افکارم خنده م گرفته بود ، خدا رو شتتکر صتتداي شتتاگرد نونوا منو از افکار 

 : پرت و پام بیرون کشید
 آقا چند تا ؟ _

 اصا نفهمیدم کي رسیدم اول صف ،
 ... اشهتا ... سنگک ب 2 _

 : شاگرد نونوا پوزخندي زد و گفت
 ... اینجا سنگکیه ....چیز دیگه نداریم که _
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دوست داشتم یکي بزنم پس کله ي پسره تا یاد بگیره از این به بعد از بزرگترش 
ستتوتي نگیره ،اما حیف که اونروز روز لبخند بود و نهایتا چیزي که به شتتاگرد 

بخند کج و کوله بود . پستتره همچنان نونواهه رستتید به جاي پس گردني یه ل
وایستاده بود و دستشو براي گرفتن پول تکون میداد ، آخ ! تازه یادم اومد من پول 

 : ندارم که ، سریچ جیبامو زیر و رو کردم . یه ده یورویي بیرون اوردم و گفتم
 متاسفانه پول ایراني ندارم ، یورو قبول میکنید ؟ _

 !اینجا جزو اتحادیه اروپاست که یورو قبول کنن ؟دیوونه اي دیگه هامین مگه 
اما پستتره پرت تر از این حرفا بود چون با اخم به پول توي دستتتم نگاه کرد و 

 : گفت
 ....این چیه هست ؟ ....برو آقا مردمو معطل خودت کردي ، این پوله ؟ _

صتتداي خنده اي از پشتتت ستتر باعث شتتد با تعجب به عقب برگردم ، پستتري 
س سن و  شو بگیره هم سعي میکرد جلوي خنده  سختي  ال خودم در حالیکه به 

 : دستشو تو جیبش کرد و کیف پولشو بیرون آورد و گفت
 ... بذار من برات حساب میکنم ، نمیخواد با یورو حساب کني _

 : بدون اینکه منت ر موافقت من باشه پولو داد به شاگرد نونوا و گفت
 ... تا بده 4دو تا دیگه هم بذار روش ....  _

 : رو به پسر کردم و گفتم
 ... اینجوري که درست نیست ، پس اقا پولمو چینج کن _

 : پسر در حالیکه هنوزم خنده از سر و صورتش میبارید گفت
 ... بذار جیبت ، من قیمت ارز دستم نیست _

 : خودم هم دقیق دستم نبود ، پولو گرفتم سمتش و گفتم
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 .... . جورایي بي حساب بشیمپس اقا اینو بگیر که یه  _
 : چند لح ه تعلل کرد اما بعد با چشماي خندونش ازم گرفت و گفت

 ... میزنم تو آلبومم _
 : با خنده گفتم

 ... روش بنویس نونوایي _
 : اونم دوباره زد زیر خنده و گفت

 حتما همین کار و میکنم .... تازه اومدي ایران ؟ _
 ...دیروز _
 ... خیلي وقته ایران نبودي از لهجه ت معلومه _

 : با اخم گفتم
 ... من لهجه ندارم _

 : سرشو با اطمینان تکون داد و گفت
چرا داداش داري ....شتتاید خودت متوجه نشتتي ، اما کلماتتو جور دیگه اي  _

به هر حال ما که یه عمر  تابلو نیستتتت ....اما  تلفظ میکني ...البته خیلي هم 
 ... اینجا بودیم متوجه میشیم

 : بعدش دستشو به سمتم گرفت و گفت
 .... پرهام هستم _

 : منم دستشو فشردم و گفتم
 ...هامین _
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تو همون نگاه اول ازش خوشتتم اومد . من یه عمر خارج بودم اما اون بیشتتتراز 
من شبیه خارجیا بود . . چشماي روشني داشت که تو پوست برنزه ش بیشتر به 

ت از من کوتاهتر بود اما بلند قد چشتتم مي اومد . قدش شتتتاید چند ستتتان
سازیه ،  شون میداد که مثل خودم اهل ورزش وبدن شد . هیکلش ن سوب می مح
و چیزي که بیشتراز هر چیزي باعث شده بود تو همون یه نگاه ازش خوشم بیاد 

 . نگاِه شوخ و شنگ و شیطنتي بود که از چشماش بیرون میزد
تشو دراز کرد و نونا رو از شاگرد نونوا غرق برانداز کردن پرهام بودم که دیدم دس

گرفت . باهاش همراه شدم و از صف اومدم بیرون . چند قدم که دور شدیم دو 
 : تا از نونا رو داد دستم و پرسید

 گفتي چند وقت خارج بودي ؟ _
 : در حالیکه نون و با ل*ذ*ت بو میکشیدم جواب دادم

 ... فرانسهسال ، دبیرستانم و انگلیس بودم بقیه شو  _12
 : سري تکون داد و گفت

چه عالي...حاال چرا این موقچ صبح بیدار شدي ؟ تغییر جغرافیایي و ساعتها  _
 !بهت نساخته ؟

 : با خنده گفتم
شدم ...تو چرا اینقدر زود  _ شتنمه که زود بیدار  نمیدونم ، فکر کنم از ذوق برگ

 !؟ شروگ میشه 6بیدار شدي ؟ نکنه تو ایران ساعت کاري از 
 : در حالیکه میخندید به ماشیني که اونطرف تر پارک بود اشاره کرد و گفت

 ... با چند تا از دوستام داریم میریم رامسر _
 : دستشو تو جیبش کرد و کارتي بیرون آورد ، به سمتم گرفت و گفت
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شماره موبایل و محل کارمه... اگه  _ شدم ، این  شحال  شنایي باهات خو از آ
 ... چینج کني زنگ بزن خواستي پوالتو

و با خنده دستتتي تکون داد و به ستتمت ماشتتین دوید . با لبخند دور شتتدن 
شتم . دوباره  سمت خونه برگ شد به  شو نگاه کردم و وقتي از ن ر ناپدید  شین ما

 ! نونا رو بو کشیدم ، چه صبحونه اي بشه امروز
سه ایها هم کم  شده بود و بچه مدر شلوغتر  شت خیابونا  شتموقچ برگ ن کم دا

بیرون مي اومدن که برن مدرستته . اما بازم همه ي این جنبش ها تو ستتکوت و 
آرامش خاصتتي که مخصتتوص اول صتتبح بود انجام میشتتد ، همه هنوز گیج 

 . خواب بودن و حال و حوصله ي سر و صدا رو نداشتن
پشت در حیاط گیر افتاده بودم چون کلید نداشتم . به ساعتم نگاهي انداختم ، 

ستم بو 7 ستم که نمیتون شد کرد مجبور بودم در بزنم ، با این نوناي د د ...چه می
از در باال برم . بعد از دو بار زنگ زدن در باز شد و صداي مامان از پشت آیفون 

 : بلند شد
 ... هامین کجا بودي ، من که مردم از نگراني _

ه ؟! نگران بش با تعجب وارد شدم و در و بستم ، مامان کي وقت کرد بیدار شه و
 ! ....منو باش نگران بودم که دارم از خواب بیدارشون میکنم

 : وارد ساختمون که شدم مامان به سمتم اومد و گفت
وقتي بیدار شدم و دیدم نیستي حسابي نگران شدم ، گفتم یعني کجا پاشدي  _

رفتي کله ي سحر ؟! ماشین هم که نبردي ...موبایل هم که نداشتي بهت زنگ 
 بزنم
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 من رفتم قدم بزنم ، شما چرا انقدر زود بیدار شدین ؟_
قبل از اینکه مامان بخواد جواب بده بابا در حالیکه ربدوشتتامبر به تن از پله ها 

 : پایین میومد گفت
خودش که بیدار شتتده هی  ، منم بیدار کرده میگه پاشتتو برو تو خیابونا بگرد  _

 ... ببین هامین کجا رفته
ان نگاه کردم ، نتونستتتم جلوي خودمو بگیرم و با حرص ستترزنش وار به مام

 : گفتم
 !سالمه ، یعني چي اینکارا ؟ 27مامان من  _

نمیدونم حرصتتم از نگراني االنش بود یا همه ي کاراش از جمله بستتاطي که 
دیشتتب برام چیده بود دستتت به دستتت هم داده بود تا اینقدر از کاراي مامان 

میکرد انگار من یه بچه مدرسه ایم ! با دلخوري حرصم بگیره . یه جوري رفتار 
نونا رو گذاشتم رو میز غذاخوري و بي حرف دیگه اي راه پله رو در پیش گرفتم 

 : . صداي مامان و شنیدم که با ناراحتي صدام میزد
 ... !هامین _

تاده بود و  ها از حرکت ایستت له  با وستتط پ با نا بهش راه خودمو رفتم .  بي اعت
. قبل از اینکه وارد اتاقم بشتتم و در و ببندم صتتداي مامان و  نگاهمون میکرد

 : شنیدم که با گریه به بابا میگفت
 !مگه من چي گفتم که اینطوري کرد ؟ _

 : و صداي بابا که براي دلداري دادنش میگفت
 ... چیزي نگفت که عزیزم _
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و رصتتبر نکردم که همه ي حرفاي بابا رو بشتتنوم و در اتاقم و بستتتم . خودمو 
شته بود که  شتر نگذ شتم . چند لح ه بی شمام و رو هم گذا تخت انداختم و چ
صداي در بلند شد . دستمو از رو پیشونیم برداشتم و به اون سمت نگاه کردم ، 
ست . بي حرف نگاهش کردم  ش شد و روي مبل کنار پنجره ن بابا با لبخند وارد 

 : و منت ر شدم حرفشو بزنه . با لبخند خونسردش گفت
تو خیلي وقته اینجا نبودي ، مامانت عادتشتته ...زود نگران میشتته ....مادره  _

 ... دیگه
 : بدون اینکه تکوني به خودم بدم گفتم

کار دیشبشو چي میگین ؟....اینم عادتشه که براي زندگي بچه هاش تصمیم  _
 بگیره ؟

 : با همون لبخندش سري تکون داد و گفت
 ...مه تصمیم میگرهچي بگم ؟! .... براي زندگي ه _

 .و خودش بلند خندید
 : بعد از یه مکث کوتاه با لحن جدي اي ادامه داد

اما هامین ، میخوام همیشتته حواستتت به یه چیز باشتته .....حاال چه در مورد  _
قضیه ي نامزدیت یا همین اتفاق چند دقیقه پیش ... حواست باشه چیزي نگي 

شه .... سه ....مواظب یا کاري نکني که مادرت ناراحت ب سا مامانت زیادي ح
 ... باش ناراحتش نکني وگرنه من میدونم و تو

نده اي کردم و  نده اي گفت ، بي اراده خ هدید کن با لحن ت له ي اخرش و  جم
 : گفتم
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 ! عاشقي ها _
 : بابا هم متقابا خندید و گفت

 .... پاشو پدر سوخته _
 : از جاش بلند شد و در حالیکه به سمت در میرفت گفت

 ...بیا صبحونه تو بخور ، از دل مامانتم در بیار _
چند لح ه به ستتقف زل زدم و به فکر فرو رفتم . همش تقصتتیر بابا بود که هر 
به  مامان میگفت فقط میگفت چشتتم ! اگه از همون اول اینقدر لي لي  چي 
الالش نمیذاشتتت االن مامان اینجوري از موقعیتش ستتوت استتتفاده نمیکرد تا 

سه زندگ سا من زن بگیرم ! یه جوري باهاش وا صمیم بگیره . وای ي بچه هاش ت
ستش بیاد . عمرا اگه مثل بابا زن ذلیل بازي در  ساب کار د برخورد میکنم که ح

 ! بیارم و لوسش کنم . یه جوري زنم و ادب میکنم که الگوي بقیه مردا باشم
 : با خنده از جام بلند شدم و بلند بلند گفتم

ِبتون بودي االن مامان خودتو ستترجاش مینشتتوندي تا واستته هامین تو اگه  _
 . زندگیت تعیین تکلیف نکنه

 : بعد از چند لح ه مکث سري با اطمینان تکون دادم و گفتم
 ... . هستم _

با یه نفس عمیق از اتاق بیرون رفتم . وارد آشپزخونه شدم و بي معطلي مامان و 
ي و صورتشو ب*و*سیدم . وقتکه پشت میز نشسته بود از پشت ب*غ*ل کردم 

شو  شونه ها سیدمش و  شون نداد یه بار دیگه محکمتر ب*و* شي ن دیدم واکن
فشار دادم . باالخره یه لبخند یواشکي رو لبش نقش بست و منم با خیال راحت 

 ! پشت میز نشستم . بابا با لبخند واسم چشمک زد که یعني : پسر خودمي
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ست ب صبحونه خوردن بابا ازم خوا شگاه و حین  صبحونه باهاش برم نمای عد از 
یه ماشین واسه خودم انتخاب کنم . منم انگار منت ر شنیدن همچین پیشنهادي 

 ... از دهن بابا بودم چون رو هوا قاپیدمش و گفتم : حتما  
موقعي که میخواستتتیم با بابا از خونه بزنیم بیرون مامان تاکید کرد که واستته 

که واستته شتتام میخواد همه ي فامیل و آشتتنا رو  ناهار برگردیم و یادآوري کرد
صا  صو دعوت کنه . خداییش خودم هم خیلي کنجکاو بودم فامیل و ببینم . خ

ستاي بابامو که تا  سر یکي از دو صمیمي  15فرهود پ ست  سالگي باهاش دو
سالي  شد تا جایي که االن چند  بودم اما با رفتنم به اروپا ارتباطمون کم وکمتر 

شد هی  خبر شتم ، اوایل ارتباط تلفني اي بود و گاهي ایمیل اما می ي ازش ندا
 . االن خیلي وقت بود هی  خبري ازش نداشتم و مشتاق بودم دوباره ببینمش

فکر اینکه میشتتا هم امشتتب میاد و مامان ممکنه حرکت ناگهاني اي انجام بده 
سه اتفاقي ک شینم وا سترس میداد اما در کل آدمي نبودم که ب هنوز  هکمي بهم ا

نیوفتاده کاستته ي چه کنم چه کنم دستتت بگیرم به خاطر همین اون استتترس و 
به هیجان و کنجکاویم میدون  به جاي استتترس  عقب روندم و ترجیح دادم 

 . بیشتري بدم
سال  شین مدل  سیدیم از دیدن اون همه ما شگاه ر تعجب  2012وقتي به نمای

باشتته . در واقچ انقدر دستتتم  کردم ، فکر نمیکردم نمایشتتگاه بابا اینهمه آپدیت
براي انتخاب باز بود که خودم هم گیج شتتده بودم چي میخوام . خصتتوصتتا که 
شت ازش قبول کنم و این  شین و به عنوان هدیه ي برگ شت ما صرار دا بابا هم ا
باعث میشتتد بدون توجه به قیمت نگاهم دنبال باالترین مدال باشتته . خود بابا 
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شویق می سردرگمي منو تو انتخاب دید منو هم منو به این کار ت کرد چون وقتي 
 : برد و پرسید 6به سمت یه بي ام دبلیو ام

 ن رت درباره ي این چیه ؟ _
 با دهني باز و چشمایي گشاد شده نگاهمو از ماشین گرفتم و به بابا دوختم ،

 جدي میگین بابا ؟ _
 : بابا سریچ گفت

 ... اگه نمیپسندیش یه چیز دیگه انتخاب کن _
 : نپسندمش ؟ مگه میشه ؟!....دور ماشین یه چرخي زدم و گفتم

 اما مگه شما اینا رو سفارشي وارد نمیکنین ؟ _
چرا این سفارشیه ، اما کي واجب تر از تو ؟ مشتریا میتونن بازم منت ر بمونن  _

 ... ...هر کدومو پسند کردي کاري به بقیه ي مسائلش نداشته باش
 : اختم و گفتمبازم نگاهي به ماشین اند

این که عالیه. اما زیادي عروسک نیست ؟!...راستش من تو ماشیناي شاستي  _
 ... بلند راحتترم ....تو این احساس میکنم تو قوطي کبریتم

 : بابا با خنده دستشو چند بار به شونه م زد و گفت
 ... پسر خودمي دیگه ....منم اصا تو اینا احساس راحتي نمیکنم _

 : برد کنار یه نیسان مورانو و پرسیدو بعد منو 
 ن رت درباره ي این چیه ؟ _
 ... این عالیه ، چیزي که میخوام تقریبا همینه ...منتهي میخوام سفید باشه _

 : بابا چند لح ه فکر کرد و بعد گفت
 . سفیدشو نداریم ...اما اگه یکي دو ماه صبر کني برات وارد میکنم _
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 : یا مخالفتمو اعام کن سریچ گفت قبل از اینکه بخوام موافقت
تو یکي دیگه از شتتعبه هامون داریم که تقریبا تو  5اما یه بي ام دبلیو ایکس _

ته ...رنگش هم سفیده  2012همین مایه هاست . مدلش هم از این باالتره اون 
 ...میخواي ببینیش ؟

 !آره ، چرا که نه ؟ _
 : بابا رو به یکي از شاگرداش کرد و گفت

صر بي ام و ایکس پی _ شعبه ي ولیع سفیده رو بیار ...بدویي  5مان ؟!..... برو 
 . ها ، معطل نکن

ساختماني اي که قرار بود راه  شرکت  تا پیمان بره و برگرده با بابا درباره ي کار و 
ستاي  شم ، خودش به یکي از دو بندازم حرف زدیم . بابا گفت نگران مکان نبا

خوب براي شرکت پیدا کنن . از من خواست برم بنگاه دارش میسپره چند جاي 
شو قبول  شنهاد کمک مالي  سائل . پی ستخدام کارکنان و بقیه ي م دنبال کاراي ا
کردم ، چون خودم اونقدرام حستتاب بانکي پر و پیموني نداشتتتم که از پس راه 
شو فقط بعنوان وام قبول کردم و قرار  شرکت بر بیام . اما کمک مالي  اندازي یه 

ر وقت تونستتتم پولشتتو به بابا برگردونم ، بابا خودش اصتتا موافق این شتتد ه
ساس  شت اما اینجوري خودم اح شت پول و از من ندا سئله نبود و انت ار برگ م

 . بهتري داشتم و احساس میکردم رو پاي خودمم
بابا واقعا کمک بزرگي برام بود . مطمئن بودم با کمک بابا خیلي زود پیشتترفت 

شتریام و هم خودش جور میکنه میکنم . اون ح تي بهم قول داده بود که اولین م
و از دوستاي بساز بفروشش میخواد کاراي مهندسیشونو به شرکت من بسپرن 
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تا بتونم جاي خودم و بین شتترکتاي مهندستتي دیگه باز کنم . با این که بابام بود 
 . اما به خاطر این همه حمایتش یه احساس دین نسبت بهش میکردم

شم اومد . ن ر بابا هم این بود که وقت شین خو شت از ما شین برگ ي پیمان با ما
 . فعا همینو بردارم ، اگه بعدا دیدم دلم چیز دیگه اي میخواد عوضش کنم

وقتي میخواستتتم برم بیرون و باهاش یه دوري بزنم بابا آدرس جایي رو بهم داد 
گه الزم ن کارت بخرم و گفت دی یستتتت برگردم که بتونم واستتته خودم ستتیم 

سته رفتم تا هم  شینو به نامم بزنم . منم از خدا خوا شگاه و همین امروز ما نمای
 . تو شهر یه دوري بزنم و هم سیم کارتمو بخرم

روز خوبي بود . ماشین جدید ، شهر جدید ، آدماي جدید ...همه ي اینا دست 
 . به دست هم داده بود که روز خوبي داشته باشم

ونه بودم . مامان و آذین و فرناز در تکاپوي برگزاري مهموني از بعد از ناهار خ
 . شب بودن و منم تا میتونستم با محیا خوش گذروندم

از عصر چند تا م*س*تخدم هم که مامان خبر کرده بود براي کمکشون اومدن 
. چند بار از مامان پرسیدم که فرهود و خانواده ش و دعوت کرده یا نه تا مطمئن 

قچ فکرشتتو که میکردم میدیدم فقط براي دیدن فرهود ذوق زده م . بشتتم . در وا
بقیه اگه نمیومدن هم زیاد برام فرقي نمیکرد . اما روي هم رفته نمیشتتتد منکر 
شا هم کنجکاوم . به هی  وجه قیافه اش یادم نمیومد.  شد که براي دیدن می این 

ش شته . اون  ست رو چه جور دختري گذا ستم ببینم مامانم د ه ب که تازمیخوا
 . رسیده بودم خونه و تو تختم خوابیده بود نتونسته بودم درست حسابي ببینمش
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بود که در اتاقم به صتتدا در اومد و آذین ستترشتتو اورد  7حول و حوش ستتاعت 
 داخل ،

هامین ؟! چرا نمیاي ؟....عمو راشتید اینا اومدن ...مامان گفت صتدات کنم  _
 . بیاي پایین ، زشته

 
هامو جلو آینه درستتتت میکردم بدون اینکه رومو برگردونم گفتم در حالیکه مو

باشه . اما از تو آینه محیا رو دیدم که لباس توري سفیدي پوشیده بود و یواشکي 
سمتش چرخیدم  شدم و با یه حرکت به  از الي در نگام میکرد ، بیخیال موهام 
ید .  ند ندمش ، غش غش میخ ندش کردم و دور ستترم چرخو جاش بل و از 

مدم و گفتم بریم . ه تاق بیرون او یا رو ب*غ*ل کرده بودم از ا که مح مونطور 
محیا دستشو دور گردنم انداخته بود و سرشو تو گردنم قایم کرده بود ، در عین 
خجالتي بودن شتتیطنت از چشتتاش میبارید . خجالتي بودن فرناز و شتتیطنت 

 بوجود اورده بود آرمین با هم قاطي شده بود و ترکیب خوشمزه اي به اسم محیا
. همونطور که از پله ها پایین میومدم عمو راشتتید و دیدم که کنار بابا ایستتتاده 
بود و حرف میزدن . با این که تا حاال عکستتي از عمو راشتتید ندیده بودم اما تو 
این ستتالها اونقدر تغییر نکرده بود که نشتتناستتمش ، فقط شتتکمش یه خورده 

ستاري شده بود و یه ریش  شته بود . محیا رو دادم ب*غ*ل بابا و با  بزرگتر  گذا
عمر راشتتید دستتت دادم . عمو در حالیکه ستتر تا پامو برانداز میکرد با خنده 

 : گفت
 ... ماشاال چه بزرگ شدي عمو _
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 : رو به بابا کرد و ادامه داد
 ... ماشاال ... باید بهش افتخار کني _

ر ورودي افتاد و خانواده سرسري جواب تعارفاي عمو رو دادم چون چشمم به د
اي که داشتن وارد میشدن . در حالیکه با لبخند به اون سمت میرفتم از همونجا 

 : با صداي بلند گفتم
 !فرهود ؟_

سرش ریخته  سمتي از موهاي جلوي  هنوزم مثل قدیم کمي چاق بود و حاال ق
ده مبود اما صورت خندونش همون بود فقط یه خورده جا افتاده تر شده بود و ع

ترین تغییرش این بود که دیگه خبري از جوشاي مزاحمي که همیشه با همدیگه 
شون تاش میکردیم نبود . اون زودتر از من براي به آ*غ*و*ش  براي از بین بردن
کشتتیدنم دستتت به کار شتتد . انگار ذهن من و اون همزمان یه خاطره رو مرور 

جدا کرد و  ند لح ه خودشتتو ازم  عد از چ فه ي میکرد چون ب یا که ق حالی در 
 : متعجبي به خودش گرفته بود دستي به صورتم کشید و گفت

 ... هي پسر! ...انگار هی  وقت اینجا جوشي نبوده _
 : با خنده دستشو انداختم و در حالیکه به موهاش اشاره میکردم گفتم

 اما من مطمئنم قبا اینجا پر از مو بود آقاي دکتر...چیکارشون کردي ؟ _
عد از  به ب با هم  مادرش هم احوالپرستتي کردم و  پدر و  با  کمي خوش و بش 

سمت پذیرایي رفتیم . خوشحال بودم که اخاقش عو  نشده . هر چند حاال 
شدیم مامان با  شانه تر رفتار میکرد . به محض اینکه وارد پذیرایي  خیلي آقا من

 : صداي بلند گفت
 ... بفرمایید خودش اومد _
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مهموناي تازه رستتیده استتتقبال کنه ، من هم به ستتمت مامان بلند شتتد تا از 
مهمونایي که به احترام من بلند شتتتده بودن رفتم . زن عمو هم مثل عمو زیاد 
تغییر نکرده بود و تونستم با یه نگاه بشناسمش . باهاش دست دادم اما خودش 
جلو اومد و صورتم و ب*و*سید و کلي قربون صدقه م رفت . نفر بعدي اي که 

سرین معرفي کرد . یه لح ه از دیدنش  براي شو ن شت خود سام پا پیش گذا
جا خوردم چون روي ابروش و مهره زده بود . داخل بینیش هم یه حلقه ي نقره 
سال دبیرستاني  سن و  سر دختراي کم  اي خودنمایي میکرد . تو اروپا معموال پ

ا نستترین یا خواننده ها و طرفداراي راد خودشتتون و این شتتکلي میکردن . ام
اصا به ن ر کم سن و سال نمیرسید ، هم سن و سال خودم بود ، واسه همین 
از دیدن قیافه ش کمي تعجب کردم ، در واقچ قیافه ي شتترقي تري رو از دختر 

 : عموم انت ار داشتم . با لبخندي سعي کردم نگاه متعجبمو ماسمالي کنم
 چقدر تغییر کردي ، اصا نشناختمت _

 : روب*و*سي کرد وگفت با خنده باهام
اما عوضتتش ما هر وقت میومدیم اینجا از زن عمو میخواستتتیم عکستتتاي  _

 جدیدتو نشونمون بده واسه همین از در که وارد شدي فوري
 ... شناختمت . اما خداییش خیلي از عکسات خوشتیپ تري ها

با خنده ازش تشتتکر کردم و با دختر ب*غ*ل دستتتیش دستتت دادم . هنوز از 
 : افه ي نسرین بیرون نیومده بودم که این یکي با جیغ گفتشود قی

 ... واي چقدر دلم برات تنگ شده بود _
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سه  شو دور گردنم حلقه کرده و داره گونه مو میب*و* ست تا به خودم بیام دیدم د
 : ... وقتي ازم جدا شد اخم بامزه اي کرد و گفت

 ... نگو که منو نشناختي _
سخت نبود سته بود  خیلي هم حدس زدنش  ش سرین ن ، وقتي کنار زن عمو و ن

 : یعني ندا بود دیگه ! با شك نگاهش کردم و گفتم
 !اگه اشتباه نکنم باید ندا باشي ، درسته ؟ _

 : با خوشحالي دستاشو به هم کوبید و گفت
درستتته ، باورم نمیشتته که تمام این مدت به یادم بودي ، امیدوارم بتونیم براي  _

 . شیمهم دوستاي خوبي با
با این که حرفش حقیقت نداشتتت و من تو این ستتالها حتي یه بارم به یادش 
نیوفتاده بودم اما دلم نیومد حرفشتتو رد کنم . در واقچ قیافه ش برام اصتتا آشتتنا 
شکالي که وجود  شگلتر بود . تنها ا سرین خیلي خو نبود اما روي هم رفته از ن

صنوعي برنزه  شو زیادي م شت این بود که پوست کرده بود و توي آرایش اغراق دا
 . کرده بود . اما میشد فهمید که زیر همه ي این قضایا قیافه ي خوشگلي داره

شینم چون مدام مهموناي جدید  صت نمیکردم یه لح ه کنار فرهود ب صا فر ا
ستا و  شون دو شون برم . خیلیا ستقبال ست براي ا مي اومدن و مامان ازم میخوا

انواده اومده بودن و براي اولین بار بود که باهاشتتون همکاراي بابا بودن که با خ
 . آشنا میشدم

باالخره یه فرصتتتي پیدا کردم که با فرهود چند کلمه حرف بزنم ، فکر میکردم 
سازیاي مامان و به کل  سر  دیگه همه ي مهمونا اومدن و خانواده ي خاله و درد

 : فتفراموش کرده بودم که مامان با شوق و ذوق اومد کنارم و گ
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 . پاشو خاله ت اینا اومدن _
قیافه م اساسي رفت تو هم ، طوري که از چشم فرهود دور نموند . وقتي با اکراه 

 : داشتم از جام بلند میشدم فرهود با شیطنت ب*غ*ل گوشم گفت
 ... پاشو آقا داماد _

یه لح ه چشمام از تعجب گرد شد ، اما وقتي اخاقاي مامان یادم اومد به این 
جه رستتیدم که فرهود که ستتهله االن کل تهرون باید از این مثا نامزدي خبر نتی

شرویي  ستم اخممو از بین ببرم و با خو شن . هر کاري میکردم نمیتون شته با دا
باهاشتتون احوالپرستتي کنم . اما اینجوري از یه ن ر هم بهتر بود ، چون شتتاید 

 . ي اممیشا از رو قیافه م میفهمید که من از این بساط ناراض
وقتي من رستتیدم مامان داشتتتت دم در باهاشتتون احوالپرستتي میکرد . منم 

 : م*س*تقیم رفتم کنار عمو پرویز و گفتم
 . سام عمو پرویز ، خوش اومدید _

عمو پرویز به گرمي باهام دستتت داد و بهم خوشتتامد گفت . بعد از این که با 
ار هم ایستتتاده بودن خاله هم ستتام علیك کردم نگاهم بین دو تا دختري که کن

بابت موند . مونده بودم کدومشون لقمه ایه که مامان برام گرفته که یکي شون با 
 : لبخند دستشو به سمتم دراز کرد و گفت

 . سام ، خیلي خوش اومدید آقا هامین . مارال هستم _
بعد از اینکه جواب مارال و دادم نگاهمو متوجه تنها دختر باقیمونده که بدون 

اید میشتتا میبود کردم . با گیجي نگاهشتتو بین من و مامان و خانواده ش شتتك ب
 . میچرخوند
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یکدفعه چشتتمهاش درشتتتت شتتتد و زیر لب گفت: هي مارال ... این رو ... 
 .......روح

 :و سرشو به سمت مارال چرخوند که با خنده گفت
 ! سورپرایز _

 ....اروم اما همچنان گیج گفت: توروحت مارال
صبح هم اونجا مي ایستادم این بشر نمیخواست با من حرف بزنه  ظاهرا اگه تا

 : ، اینه که خودم دستمو دراز کردم و گفتم
 . سام مرضیه خانوم ، چقدر بزرگ شدین _

یه دفعه چشتتماش از اون حالت گیجي در اومد و در حالیکه با عصتتبانیت 
و حیني که نگاهم میکرد بدون اینکه باهام دست بده چشم غره اي مهمونم کرد 

با ریز بیني و نکته سنجي بهم خیره شده بود یه چیزي زیر لبش غرغر کرد وبعد 
 : با لبخند مصنوعي اي گفت

 خوش اومدید ، البته من نمیدونستم که شما اومدین _
 ..... جمله ي آخرش و با حالت عصبي رو به خواهرش و خانواده ش گفت

سه ل*ذ سا سمش ح *ت میبردم ، یه جورایي مثل از این که میدیدم هنوزم رو ا
 . دوران بچگیم که از اذیت کردنش ل*ذ*ت میبردم

 : مامان میونه رو گرفت و با لبخند گفت
 !چطور نمیدونستي عزیزم ؟ _

 : و رو به خواهرش ادامه داد
 چرا به عروس گلم نگفتین ؟ _

 : اما بدون اینکه منت ر جواب باشه رو به من و میشا کرد و با خنده گفت
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تا  _ حاال نمیخواد اینقدر از دیدن هم تعجب کنید . روي همو بب*و*ستتید 
 . بریم داخل ، خوبیت نداره اینقدر دم در وایسیم

ظاهرا همه منت ر بودن که ما روب*و*سي کنیم . از ظاهر میشا به ن ر نمیرسید 
بخواد اقدامي کنه ... حتي باهام دستتت هم نداد.... همچنان با حالت کافه 

به ن ر نمیومد حاال که مامان گفته همدیگه رو ستتر جاش و ایستتتاده بود . 
بب*و*ستتید جمچ رضتتایت بده که همینطوري بریم داخل ، پس ناچار خودم 

 :سرمو جلو بردم و اونم فوري دو متر عقب پرید و اروم گفت
 ....بفرما تو دم در بده _

شو گر شت عقب عقب میرفت که مجبوري بازوها م فتخندم گرفت ... هنوز دا
 و بیشتر خم شدم و گونه شو ب*و*سیدم

مهمونا با اسودگي به این کار لبخند زدن و به سمت داخل حرکت کردن . و اون 
 .با نفرت دستشو محکم به صورتش کشید و تند از کنارم رد شد

شیدم تا ببینم چه بویي میده ... جالب بود که بوي  طبق عادتم یه نفس عمیق ک
ش شد..  ست داده عطري ازش بلند نمی شو از د شام من تو ایران تیز بودن ایدم م

 ...بود
مامان خانوما رو براي عو  کردن لباستتاشتتون به ستتمت یه اتاق برد و منم از 

 : فرصت استفاده کردم و برگشتم پیش فرهود . فرهود با خنده گفت
 !آقا داماد چرا اخم کردن ؟ _

 : وقتي دید جوابي نمیدم خودش ادامه داد
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فکرشو میکرد تویي که اینهمه تو بچگي میشا رو اذیت میکردي خداییش کي  _
 حاال بخواي باهاش ازدواج کني ؟

 : بعد انگار یاد یه چیزي افتاده باشه با صداي بلند زد زیر خنده و گفت
سکش و بهش گفتي ؟....یادت نره بهش بگي ها ، ادم  _ ضیه ي موهاي عرو ق

 . باید از اول زندگي صداقت داشته باشه
 : یادآوري اون خاطره یه لبخند رو لبم نشست و گفتمبا 
 ! هنوزم عکساشو دارم . چه سیبیایي شده بود _

همونطور که با صداي بلند میخندیدیم چشمم به میشا افتاد که یه گوشه نشسته 
بود و کافه و بي حوصتتله به ن ر میرستتید . خود به خود لبخندم جمچ شتتد و 

شکر شو به اخم داد . خدا رو  ستاد و  جا تو همون لح ه ندا اومد جلومون وای
 جلوي دیدم و گرفت و باعث شد دیگه چشمم بهش نیوفته . ندا با لبخند گفت

: 
 .. چي میگفتین که اینقدر میخندیدین ؟ بگین ما هم بخندیم _

 نگاهي به فرهود کردم و سعي کردم جلوي خنده مو بگیرم ،
 . قضیه ش مردونه بود _

 : مبل نشست و با صداي آرومي گفتکنارم روي دسته ي 
تو که نمیدوني وقتي اینجوري میخندي چطور نگاه همه ي دخترا رو جلب  _

 ... خودت میکني
 : با اعتماد به نفس گفتم

 !یعني االن نگاه تو هم جلب شد ؟ _
 : قهقهه اي زد و گفت
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 ... من که سهله ، االن اگه مامان بزرگم هم اینجا بود عاشقت میشد _
 : وخي گفتمبه ش

 ! چه مامان بزرگ پایه اي داري _
 : دستشو روي بازوم گذاشت و با لبخند گفت

 ... خودم هم به مامان بزرگم رفتم _
تو همون لح ه آذین صتتداش کرد و مجبور شتتد بلند شتته بره . وقتي نگاهم به 
آذین افتاد دیدم داره با حرص برام ستتر تکون میده . بیخیال ستترم و به ستتمت 

 : رخوندم . با لبخند سوال کردفرهود چ
 ن رت راجچ بهش چیه ؟ _
 !کي ؟ _
 ... ندا _

 : فکري کردم و گفتم
 ... خوشگله _

 : با تعجب ابروهاش و باال داد و گفت
 ...جدي ؟ _

 : با خنده گفتم
خوب میدوني باید بدون آرایش قیافه شتتو تصتتور کني ، اونوقت میفهمي که  _

 ... خوشگله
 : اي بلند خندید و با شیطنت به جمچ اشاره کرد و گفتاز این حرفم با صد

 !خوب ؟ دیگه کي خوشگله ؟ _
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 : به مبل تکیه دادم و در حالیکه به جمچ نگاه میکردم گفتم
 ... اممممم .....مارال هم خوشگله _

 : با مشت به بازوم کوبید و گفت
 ... همه رو گفتي اال اصل کاري رو _

میشا افتاد که بلند شده بود و داشت از پذیرایي  نگاهشو دنبال کردم و چشمم به
 بیرون میرفت ،

 .... میشا ؟! ....قیافه ش با نمکه _
در واقچ با اون حرصي که از دستش میخوردم همین کلمه ي بانمك هم به زور 
ازم بیرون اومده بود . اما انگار فرهود گیر ستته پی  داده بود چون با ستتماجت 

 : پرسید
 ..... وشگل نیست ؟ قیافه ي اون تقریبا بدون ارایشه هاهمین ؟ یعني خ _

باال مي رفت ...  ها رو  له  که داشتتتت پ به میشتتتا بود  که چشتتمم  همونطور 
میخواستم به سوال فرهود جواب بدم که دیدم میشا یه دفعه ایستاد ، یه دستشو 
به ستترش گرفت و و دستتت دیگه ش و براي پیدا کردن تکیه گاه تو فضتتا مي 

چیزي نگذشتتتت که همون چند پله اي که باال رفته بود و به پایین  چرخوند و
 . پرت شد و پخش زمین شد

 
ست خودش و  سي که تون شد ، اولین ک صداي جیغ بلند  یك دفعه از همه جا 
صحنه بیرون نیومده  سونه من بودم ، چون بقیه هنوز از بهت دیدن این  بهش بر

و د اما خونریزي نداشت . دستمبودن . برش گردوندم ، پیشونیش ضربه دیده بو
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شار دادم تا ورم نکنه و رو به  شده بود ف شونیش که قرمز  سمت از پی روي اون ق
 : کسایي که حاال دورمون حلقه زده بودن گفتم

 . یکي یه لیوان آب بیاره _
 : صداي گریه ي خاله بلند شده بود ، مامان گفت

 ... بلندش کن بیارش تو اتاق _
داد ، چون تو اون وضعیت که همه دورش جمچ شده بودن و بهترین پیشنهاد و 

هاي و هوي میکردن اگه به هوش هم میومد با دیدن این صحنه سکته رو میزد . 
 : عمو پرویز میخواست بلندش کنه که مامان اجازه نداد و گفت

 ... شما نه آقا پرویز . براي قلبتون خوب نیست _
خودم بلندش کردم و از پله ها باال رفتم . قبل از اینکه مامان چیز دیگه اي بگه 

 : مامان جلوتر از من رفت در اتاقمو باز کرد و گفت
 . بیارش اینجا _

و بعدش فرهود و صتتدا زد بیاد باال معاینه ش کنه . قبل از رستتیدن فرهود چند 
بار آروم به صتتورتش زدم اما واکنشتتي نشتتون نداد . با اومدن فرهود من از رو 

شدم  و اجازه دادم معاینه ش کنه . نگاهمو تو اتاق چرخوندم ، خاله تخت بلند 
و مارال داشتن گریه میکردن ، عمو پرویز حسابي رنگش پریده بود ، محیا کنار 
در اتاق داشتتت تو ب*غ*ل ستتاناز با صتتداي بلند گریه میکرد ، مامان هم با 

 : نگراني دستاشو تو هم میپیچید و میگفت
 ... که تا حاال اینجوري نشده بود چي شد یه دفعه ؟! میشا _

 : دستمو دور شونه هاش حلقه کردم و گفتم
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 . چیزي نشده که ...فشارش افتاده _
صاب بود ، رفتم از ب*غ*ل فرناز گرفتمش  صداي گریه ي محیا بدجور رو اع
و از اتاق بردمش بیرون از باالي نرده ها طبقه ي پایین و نگاه کردم ،همه داشتن 

و باال رو نگاه میکردن ، یه لح ه به خاطر اینکه از باال به پایین  پ  پ  میکردن
سمت اتاق و به  شتم  شیدم ، برگ سریچ عقب ک سرم گیج رفت اما  نگاه میکردم 

 : آذین که کنار در وایستاده بود گفتم
 .... بیا برو پایین بهشون بگو چیزي نشده ، فشارش افتاده _

 : مو تایید کرد و گفتآرمین هم که اونجا وایستاده بود حرف
 ... آره نمیخواد اینجا وایستي ، برو به مهمونا برس _

آذین هم بي حرف سرشو تکون داد و از پله ها پایین رفت . صداشو شنیدم که 
ستتعي میکرد با خنده به مهمونا بگه مشتتکل خاصتتي پیش نیومده و جو و آروم 

 ...کنه
راست میگفت قیافه اش نسبتا دوباره وارد اتاقم شدم و بهش خیره شدم. فرهود 

 .بدون ارایش بود ... هرچند کم و ملیح یه دستي تو صورتش برده بود
 !هنوز سر حرفم بودم ... چهره ي با نمکي داشت.فقط با نمک ... همین

 
 

شون کردم... روي یه جاي  سبیدن ... به زور باز حس میکردم پلک هام بهم چ
شمامو ست بود.هنوزم  نرم بودم. با تابیدن نور دوباره چ س ستم... تنم خیلي  ب

 ...دلم میخواست بخوابم
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نه... اه ه ه ... اب دهن  بامو تر ک تادم بیرون ل باز کردم وزبونمو فرستت دهنمو 
 ...نداشتم ... این خشکي دهنم صبح اول صبح بد دردیه ها

 .اروم چشمامو بازکردم
بود  تاق ایستادهیه غلت به پهلو زدم... یه مرد که نیم تنه اش ل*خ*ت بود توي ا

نه اش هم  پایین ت که ببینم  نداشتتتم  به من... حس اینو  گار زل زده بود  و ان
 ...ل*خ*ت هست یا نه

دستتتمو زیر ستترم گذاشتتتم و بهش نگاه کردم. اونم داشتتت به من نگاه میکرد. 
عجب عضله هایي داشت... بازو هاش وسینه هاي خوش فرم. احتماال از این 

درخوش ترکیب دراورده خودشتتو... چشتتماموبه زمین فیدنستتي ها بوده که اینق
 .دوختم... یه شلوارک پاش بود

 ...ساق پاهاشم عضاني بود اي ول
عجب خواب مذخرفیه ها ... خوب چرا نمیاد جلو... خدایا یعني ما تو خواب 
ستهامو باز کردم و یه کش  شیدم ... د شانس نداریم... یه خمیازه ي بلند ک هم 

 ...وقوسي اومدم
ممممممم.... ترق ترق استتخون هاي کمرم مي شتکستت .دوباره به همون ام

شلوار جینشو  شت  شده بود و دا سش به من نبود... خم  سمت نگاه کردم. حوا
 .پاش میکرد

 .... من بیدار بودم؟ اینجا که اتاق من نبود... اینجا
شد و شتم به اون نگاه میکردم ... یهو مخم فعال  شیده بودم و دا ه ی هنوز دراز ک

 ...جیغ بلند کشیدم که پسره به سمتم چرخید و گفت: یواش
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خدایا... نگو بیدارم... یه بشتتکون از بازوم گرفتم. من بیدارم .... اومدم دوباره 
جیغ بکشتتم که دیدم پستتره یه پیراهن تنش کردو گفت: جیغ نزن صتتبح اول 

 ...صبحي
 این چرا ل*خ*ت بود؟

ي زهرا خودمو به تو ستتپردم... عین چشتتمامو بستتتم و باز کردم... یا فاطمه 
شد بد نبودا .... به درک  ست یه کم معذب می سره .... دلش خوا شم نبود پ خیال
شم یه نره خري باید خواب  ... این دیگه کیه بابا... من چرا هر دفعه که بیدار می

 ...نازي که کردمو کوفتم کنه... وایسا ببینم
شکم ز شنا بود. همینجور خ شتم نگاهش میکردم. چقدر قیافه اش ا ده بود و دا

 .من اینو یه جا دیده بودم
چشتتمم به در ودیوار اتاق افتاد. اینجا که اتاق هامین بود... واي یادم اومد. این 
شبیه اون روحه است... اه ه ه... صبر کن ببینم...  هامینه.... نیگاش کن چقدر 

ن دیشتتتب چرا اینجا این همونه ... همون که ... ایییي ... اي بابا ... اصتتا م
 خوابیدم؟

 اروم لبه ي تخت نشست وگفت: حالت بهتره؟
 ...اوه چه پسرخاله... خوب هرچند پسرخالمه... اي ول

 ...یه اهمي کردم وگفتم: ممنون
 هامین: یادت میاد دیشب چه اتفاقي افتاد؟

 ...نه... براي خودمم جالبه که بدونم چرا اینجام-
 ... دي اوردیمت باالهامین: دیشب حالت بد شد غش کر

 ...اروم گفتم: چه سه بازي اي شده
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 ...یعني من از دیشب اینجام-
 .هامین سرشو تکون داد و جلوي اینه داشت دگمه هاشو مي بست

 از تخت پایین اومدم وگفتم: ساعت چنده ؟
بي حوصتتله جواب داد: میتوني به ستتاعت دیواري که درستتت روبه روته نگاه 

 ...کني
محلش نذاشتتتم واز اتاق اومدم بیرون.... ستتاعت تازه هشتتت و چه بد عنق... 

 .نیم بود. خوبیش این بود که یوني نداشتم. از دستشویي سالن استفاده کردم
یه ابي به صورتم پاشیدم.رو پیشونیم یه نمه ورم کرده بود ... محل نذاشتم و به 

ماد... چشمام نگاه میکردم... هامین اومد. دیشب خاله هي میگفت عروس ودا
 .یه دست به گونه ام کشیدم

اییي ... چندش... چقدر به ن رم کریه میاد خدا ... حرفهاي این مدت خاله 
که  نامزدي اي  هامین... مراستتم ازدواج...  همش تو ستترم بود. برگشتتتن 
انداختمش عقب ... دودستتتي تو ستترم زدم ... حاال هامین اینجا بود... حاال 

شه؟ چیکار کنم؟ چه خاکي سرد دوباره  چي می شت اب  سرم بریزم؟ یه م به 
پاشیدم به صورتم.... ریملم زیرچشمم ریخته بود... با اب و صابون صورتمو 
شستم. دلم میخواست برم دوش بگیرم... خوب لباس که دارم ... فقط نمیدونم 
سه کوزه ي  شته بود کا ستفاده کنم.... این هامینم برگ چه جوري برم از حموم ا

بود... برم لباستتامو بردارم از حموم پایین استتتفاده کنم. ولي  مارو بهم ریخته
شت... اه حالم ازش بهم میخوره...  صفاي دیگه دا حیف حموم اتاق هامین یه 
چطوري زده زندگي منو از این رو به اون رو کرده ها... یه نگاهي به لباستتام که 
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صیر مهراب بود اگه  شده بودن انداختم... غش کردنم همش تق مجبور چروک 
نمیشدم باالي سرش بیدار بمونم دیشب جلو همه اینقدر سه بازي نمیشد... اه 
ه ه... لباستتمو کردم تو شتتلوارم ... باید میرفتم حموم... کاش به هامین بگم از 
اتاقش بیاد بیرون برم همون جا حموم کنم تا به زار وزندگیم دستتترستتي داشتتته 

ن .... لباسام ... دراور.... وایییییییییي باشم... همون ... جا... تو اتاق هامین ن 
 ...لباسام

سه تا چهار تا رفتم باال ... هامین  شویي اومدم بیرون و پله ها رو  ست به دو از د
 ...دراور وباز کرده بود... دقیقا همون جا که لباسام بودن

 .پریدم تو اتاق و کشو رو با زانوم دادم تو
 .دم توپریدم تو اتاق و کشو رو با زانوم دا

 هامین مات شد به من و گفت: چي شده؟
 هیچي؟-

 ...هامین مقابلم ایستاد وگفت: پس چرا رنگ اینقدر پریده مرضیه
اخمام رفت تو هم... مرضیه ومر ... مرضیه و زهرمار.... مرضیه و کوفت... 

 .فرانسه هم رفت ادم نشد؟ترجیحا بابت این موضوگ هیچي نگفتم
 ...لح ه تشریف ببرین بیرون پسر خاله گفتم که هیچي... ممکنه یه-

 ابروهاشو باال داد وگفت: چرا؟
 ...یه کاري دارم بخاطر همین-

 چونه اشو خاروند وگفت: میتونم بپرسم چه کاري؟
 .چه بشر فضولیه ها... برو گمشو بیرون بچه پررو... برو تا نزدم لهت کنم

 ...اروم گفتم: یه کار خصوصیه
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 ت: کار خصوصي تو اتاق من؟هامین یه هوممي کشید وگف
 ...کشتي مارو با این اتاقت... انگار میخوام بخورم اتاقشو

کار  که ...  فه و حرصتتي تحویلش دادم وگفتم: عر  کردم  ند نصتت یه لبخ
 ....شخصیه... شما هم لطفا تشریف ببرید بیرون

 ابروهاشو باال داد وگفت:منو از اتاق خودم بیرون میکني؟
یه دوره روي )ره گفتنش کار کنه لطفا... بیغون چه لهجه ي داغوني...  له  خا

 !چیه؟
یا فقط چند  بان نه و بیرون...  خنده ام گرفته بود. همونجوري گفتم: اوال بیغون 

 ....بانیه طول میکشه
تاخواستتت هامین بازم جوابمو بده ... دراتاق باز شتتد وخاله م*س*تانه ام با یه 

 .سیني پر و پیمون وارد اتاق شد
ن من و هامین یه لبخند گرم زد وگفت: هزار ماشتتتاالله ... چقدرم بهم با دید
 ...میاین

 ! ...واي خاله تو رو جان عزیزت شروگ نکن
نت برم  فت:الهي قربو مد و محکم منو ب*غ*ل کرد وگ به ستتمتم او له  خا

 عزیزم... دیشب چي شدي تو؟
سیدم که آخش در اومد و گفتم: هیچي  صورت خاله رو محکم محکم ب*و*

 ...جوجویي یه نمه کسر خواب داشتم
قدر از خودت  خدا این فداي تو بشتتم عزیزم.... تو رو  فت:  ندید وگ له خ خا

 ...کارنکش ... به فکر سامتیت هم باش
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 ...دستمو دورگردنش انداختمو گفتم: چشم جیگر طا
خاله اخم نازي کرد وگفت: چقدر بهت بگم نگو جیگر... این کلمه قشتتنگ 

 ...نیست
 ...دم... چشم کیسه صفرا... چشم اپاندیس.... کلیه... قلب... نفسچشم کب-

خاله بلند خندید و چشتتمم به هامین افتاد که حس کردم داره یه لبخند محوي 
شته همچین  سرت برگ شتمو گفتم: خوب خانم خانما ... پ میزنه... محلش نذا

 ....شارژ شدیا
م میرم بیرون کاري با خاله خواستتت جوابمو بده که هامین گفت: مامان من دار

 من نداري؟
 .اي خدا شکر... شر این پسرک نچسب و تفلون و از شر ما دور بگردان... آمین

خاله یه نگاهي به من و یه نگاهي به هامین انداخت وگفت: خوب ستتر راهت 
 ...میشا رو هم ببر برسونش

سه چي میخواي من شاید بخوام نهار بمونم ... وا و با این جاااانم؟ بابا خاله من 
 ...نره خر بفرستي... جون مادرت بیخیال

صبحونه مو میخورم بعد  صبحانه انداختمو گفتم: خاله من  سیني  یه نگاهي به 
 ....خودم میرم

جمله ي اخروم لومانه گفتم... خاله رستتما منو داشتتتت از خونه مینداخت 
 ...بیرون.... هي میشا... یادش بخیر تو این خونه چه پادشاهي که نمیکردي

 ...خاله تند گفت: خوب هامین صبر میکنه تا صبحونتو بخوري ... میرسونتت
حس کردم هامین هم عین خودم چشتتماش دوازده تا شتتتد... حاال خاله چه 
سیا رو بیامرزه ....  شت من با هامین برم نمیدونم... خدا اموات اژان صراري دا ا
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*س واحدم واستتته همین وقتاستتتت دیگه... بعدشتتم... چه کاریه .. اتوب*و
شهر ما خانه ي  شهر والوده نکنیم....  سایل نقلیه ي عمومي....  ست.... و ه

 .ما.... والله
 ....تند گفتم: خاله خودم میرم... زحمت میشه براي پسر خاله

خاله باز گفت: نه خاله جون چه زحمتي... وظیفه اشتته ... مامانت دیشتتب تو 
 اشو بخوره بعد برسونش رو دست من سپرده... هامین صبر کن میشا صبحونه

 هر جا که میخواد بره.... و رو به من گفت: تو که امروز دانشگاه نداري؟
 ... نه-

واي ... بدبخت شتتدم. اخه خاله چه کاریه... الکي الکي داري پستترتو به من 
 .قالب میکنیا... بابا نمیخوام. هامینم همینجور سمن بکم ایستاده بود

کا یه  به تو خوب میگفتي  یه زري میزدي.... اینقدر این لعنت  ر مهم داري... 
 ...جوري بموني ملت فکر میکنن اللي ها... تحفه ي نطنز

خاله رو به من گفت: فدات شتتم میشتتا جان بیا صتتبحونه تو بخور تا ضتتعف 
شدي... بیا خاله... بیا بریم تا  صر همینجور بیهوش  نکردي... دیروزم که از ع

 ...باز از حال نرفتي عزیزم
در حالیکه با یه دستتتش ستتیني رو گرفته بود با دستتت دیگه ش دستتتمو  خاله

شون منو از اتاق برد بیرون... یه نگاهي به هامین انداختم و یه  شون ک گرفت وک
چشتتم غره تحویلش دادم تا از این به بعد یه وقتایي یه حرفي واستتته ي گفتن 

 ...داشته باشه... پسره ي چشم سفید... من حال تو رو اگه نگرفتم
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همونجور که پله ها رو پایین میرفتیم خاله گفت: نمیدوني دیشتتب این هامین 
چقدر نگرانت شد ... از صبحم هي به من میگفت کاش یه موقعیتي جور بشه 

 ...من با میشا حرف بزنم
واي بدبخت شتتدم.... تمام امیدم به نارضتتایتي هامین بود .... اگه اینطوري که 

سیاه شه که من  شم... خدایا ... من چه خاکي بر فرق  خاله میگفت با بخت می
 سرم کنم؟

روي صندلي نشستم... خاله سنگ تموم گذاشته بود. یه املت مشت و حلیم و 
 ...تخم مرغ اب پز و... اي ول ... این صبحونه هم نهاري بود واسه خودشا

اب از لب ولوچه ام راه افتاد ... گور باباي هامین... املت و بچستتب... اصتتا 
یدونستتتم از کدوم شتتروگ کنم... حلیم ... یا تخم مرغ اب پزي که خاله برام نم

ستش میخوردم ... عین  شو میکند.... منو ول میکردن با همون پو ست شت پو دا
 ....یه گاو زخمي گشنه بودم

بده خودم پوستتتت  با نهایت ارامش اونو پوستتتت میکند.... خوب  له هم  خا
سریچ تر... به صمیمو گرفته  میگیرم... خاله یه ذره  هر حال هرچي که بود من ت

بودم.... و کستتي هم نمیتونستتت ن رمو عو  کنه.... اول با تخم مرغ اب پز 
 ...شروگ میکنم

 ....داشتم با چشم دنبال نمکدون مي گشتم
 رو به خاله گفت: خاله نمکدون کجاست؟

 نخاله: نمک واسه چي؟ منت ر نشد جوابمو بشنوه.... رو به هامین گفت: هامی
 ....جان... نمکدون و از روي ُاپن بده

 هامین حیني که نمکدون و بهم میداد گفت: صبح نمک و واسه چي میخواي؟
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شن کار میکرد ا... تخم مرغمو  سلومو دیگه کفرم در اومده بود. خاله همچین ا
ازش گرفتم وباقي پوسته اشو با یه حرکت در اوردم... و روش نمک پاشیدم و با 

شدم... نصفشو گاز زدم.... اي جان... چه طعمي داشت... یه حرکت مشغول 
 ...زرده اش چه خوشمزه بود خدا

هامین هم روي صتتندلي نشتتستتت و خاله هم به بهانه ي اینکه به مامانم زنگ 
 .بزنه ما رو تنها گذاشت

 ....تخم مرغ اب پز وفقط باید با نمک خورد اونم خالي خالي -
م و هامین هم با یه نیشخند گوشه ي لبش و نصفه ي دیگه اشو گذاشتم تو دهن

صا غذا نمیخوردي...  شدي... بچه بودي ا شتها  گفت: مرضیه خیلي خوش ا
 ....خیلي بدغذا بودي

خواستم جواب اون مرضیه گفتنشو بگم که تخم مرغه ي بي پدرخروسش پرید 
 ...تو گلوم و حاال هي سرفه کن... داشتم خفه میشدم

برام ریخت ... اما داشتم خفه میشدم... هي با مشت  هامین یه لیوان اب پرتقال
 ...مي کوبیدم رو سینه ام

شت زد تو کمرم وگفت: خوب میتوني یه  شد و دو تا م هامین یهو از جاش بلند 
 کم اروم تر بخوري... چه خبرته؟

شیدم... اروقه تا جلو  سر ک شیدم و اب پرتقال رو یه کله  چند تا نفس عمیق ک
ش دادم عقب... جلو هامین دیگه خیلي ستته بود ... اون از لبام اومد اما پاستت

ستت  سي نمیخواد غذا رو از زیر د شبم ...اینم از االن... خوب ک شاهکار دی
صدا  سفید اگه منو مرضیه  شم  بکشه که ... اروم بخور دیگه... رواني... این چ
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شو  ينمیکرد االن اینقدر جلوش عین ادماي پنج نبودم... اوووف... خدا کنه ک
 ...دراورشو باز نکرده باشه... خدا به دور

 کنارم نشست وگفت: چقدر درس خوندي؟
سواد موندم... فکر کردي فقط تو بلدي درس بخوني بري از  البد فکر کرده بي 

 یه دانشگاه الکي پلکي فارغالتحصیل بشي؟ هااان؟
 ....یه نفس عمیق کشیدم وگفتم: دانشجوي ارشدم

 هامین: واقعا؟
 ...فتم دور هم بخندیمنه الکي گ-

 ...هامین جدي گفت: من جدي پرسیدم
خندم گرفت.... چه لحن باحالي داشتتتت... ولي تابلو بود ادا اصتتولشتتته که 
اینطوري حرف بزنه که بگه اره... منم فرنگ رفتم... جون خودت! مطمئنم تو 

 ... پانسیون هاي مخصوص بیکاران تو فرانسه تي کشي میکرده
سیدم نه و- سیدم... )ره و تو ایران )غ ه تلفظ نمیکنن... بانیا مدریت  اوال پغ پر

 ...ورزشي میخونم... کارشناسي تربیت بدني ام... ارشدم مدیریت ورزشیه
شدم. چقدر  شغول خوردن حلیم  سري تکون داد و منم این بار اروم اروم م یه 

 ....مایچ لذیذیه واقعا
ب ه ستتتاعتش نگاه میکنه و یه مدتي هیچي نگفت ... ولي میدیدم هر ازگاهي 

انگار که عجله داره.... منم از لجم همچین استلوموش حرکت میزدم که زودتر 
 ...شرشو کم کنه

 .فقط موضوگ این بود دیگه جا نداشتم.... اون هنوز با کافگي نشسته بود
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چایمو یه قلپ یه قلپ خوردم.... بعد شتتیر خوردم... واي خدا دیگه داشتتتم 
شتتو برو دیگه ... من دوستتتت ندارم با تو جایي بیام... میترکیدم.... خوب پا
 ...عجب ادم صبوریه ها

 ...یه نفس کشیدم و دست از عمل دلنشین خوردن کشیدم
 هامین تند بلند شد وگفت: خوب بریم؟

چه هول و والیي هم داشتتت... با حرص از جام بلند شتتدم وگفتم: االن اماده 
 ....میشم

 ....هامین : من تو ماشین منت رتم
خداجون.... چه کنه ایه این... برو منت ر عمه ات باش... هرچند عمه هم که 

 ...نداري
ناچاري مانتو وشلوارمو پوشیدم و از خاله کلي تشکر کردم و به سمت ماشین 
جدیدي که توي حیاط پارک شده بود رفتم. فکر کنم عمورسول این ماشین و به 

سرش گرفته ب شت غرور مندانه ي پ سرمو تکون دادم. واقعا که خاطر بازگ ود... 
شینه...  صد میلیون نمی شین کمتر از  شازده تو ما ملت نون ندارن بخورن این 
صتتد رحمت به پراید مهراب ... اخ یادم باشتته به مهرابم زنگ بزنم.... گوشتتیم 
ست مارال بود  شیم د شارژي احتماال خفته بود. هرچند گو طبق معمول از بي 

 ... دمهدیشب... تا اونجا که یا
ست  سم در شین بوي نویي میداد ... حد شدم و اون راه افتاد. ما شین  سوار ما

 .بود
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تا رستتیدن به خونه الم تا کام هم حرف نزد... منم که کا چیزي نداشتتتم براي 
 ....گفتن.... حیني که ازش خواستم سر کوچه نگه داره گفتم: ممنون پسرخاله

 ..... یه لبخندي زد وگفت: خواهش میکنم مرضیه
 .و لبخندش عمیق تر شد

محلش نذاشتتتم.... حتي تعارفش نکردم که بیاد تو خونه... مرضتتیه و مر ! 
 !!!پسرک دیوانه است

به ستتمت خونه میرفتم که یه لح ه حس کردم اونم از ماشتتین پیاده شتتد وداره 
 .پشت سرم میاد... بي توجه بهش زنگ خونه رو زدم.. اونم کنارم ایستاد

گاهي بهش  کار یه ن گه  بال من؟ م تاده دن جا اف ید ک نداختم... چشتتم ستتف ا
ست بره جایي؟ بزنم خمیرش کنما  شت؟ مگه نمیخوا شت؟ مگه عجله ندا ندا
شه  سه می شده اومده تو کوچه حاال ملت مي بینن  شورم... پا سنگ قبرشو ب  ...
شو خودم به عهده میگیرم  شو  ست ش شو  سنگ قبر عزتي گوربه گوري که اونم 

 ... میاره پشت سرم حرف در
 .در باز شد و من بهش نگاه کردم. اونم به من زل زده بود

 ...باالخره حس مهمان نوازیم ترشح شد رو زبونم یه تعارف زدم: بفرما تو
یه لبخند مرموزانه تحویلم داد و منو زد کنار و وارد خونه شتتد. میگن فرنگي ها 

س شون تعارف معنا نداره .... بیا حاال خوبه همش چند  س ال اونجا بوده ... وا
خاک برستترت که فرهنگ اونا رو به ایراني جماعت که یه عمر باستتتاني دراز 

 ...مدتي داره فروختي... تف به این همه وطن فروشیت... اي تف
پشتتتت ستترش اومدم تو خونه مامان با هیجان تمام داشتتتت با اون چندش 

 .روب*و*سي و صحبت میکرد
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حکم ب*غ*لم کرد و کلي قربون صدقه ام بابا با دیدن من تندي اومد سمتمو م
 .رفت

 ... الهي بگردم باباییم کلي دلش نگرون من بوده... خوب ذوق بسه
 ...بابا بیخیال ... من سیزده چهارده تا جون دارم... خیالت تخت خواب-

 بابا باز پرسید: حالت خوبه؟ اخه تو که سابقه نداشتي؟
شتتدم.... و رو به مامانم گفتم: یه چشتتمکي بهش زدم وگفتم: حاال ستتابقه دار 

 سام باوالسلطنه... کیفت کوکه؟
مامان محل ستتگم بهم نذاشتتت داشتتت با اون خواهر زاده ي فرنگ رفته اش 

 .حرف میزد
 

باالخره رضتتایت دادن برن تو.... منم پشتتت ستترشتتون درحالي که بابا دستتتمو 
 .گرفته بود وارد خونه شدم

 .یکردهامین روي مبل نشست و به من نگاه م
سته بودم  سمت اتاقم رفتم. هنوز در اتاقمو نب شم غره بهش رفتم وبه  منم یه چ

 که مارال اومد تو اتاق و گفت: این چرا اومده؟
 روي تختم نشستم وشالمو دراوردم وگفتم: چرا دیشب منو نیاوردید خونه؟

. نمارال: بابا حالت خیلي خراب بود.. خاله و هامینم گفتن بموني بهتره ... آها
 ...... حاال خوبي؟ خیلي نگرانت شدیم

فداي خواهر منگولم بشتتم الهي... چقدر ستتاده دل بود.موهاشتتو بهم ریختم 
 ...وگفتم: جیگر نگرانیتو
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شب یکي هي بهت زنگ میزد....  شیمو از تو جیبش دراورد وگفت: دی مارال گو
 ...منم چون فکر کردم شاید کار مهمي داشته جواب دادم

 .. و البته حدسمم درست بود گوشیم دست مارال بودچشمام سي تا شد
 ...مارال با من من گفت: یه پسره بود ... یه لح ه هم منو با تو اشتباه گرفته بود

 اروم گفتم:خوب؟
 مارال: تو دوست پسر داري؟

از جام بلند شتتدم و مانتومو دراوردم... خدایا حاال چي جوري ماستتت مالیش 
 !کنم؟

نتومو دراوردم... خدایا حاال چي جوري ماستتت مالیش از جام بلند شتتدم و ما
 کنم؟! شایدم بهتر بود به مارالم میگفتم.... یه تک سرفه کردم وگفتم: چطور؟

مارال:اون پستتره خیلي نگرانت بود... همش ازم مي پرستتید طوریت شتتده که 
 ...نمیتوني جوابشو بدي

 دادي؟ سعي کردم با یه ظاهر بي اهمیت بپرسم: خوب تو چي جوابشو
مارال ستترشتتو انداخت پایین وگفت: خوب گفتم حالت جالب نیستتت... اونم 
ید  ته بود... همش میترستت یه اش هم گرف نت شتتتد ... فکر کنم گر کلي نگرا

 تصادف کرده باشي... و با یه مکث طوالني گفت: این پرایده ماشین اونه نه؟
 باالخره که چي؟ باید میگفتم یا نه؟

 ...اروم گفتم:اره
 با تعجب گفت: یعني واقعا دوست پسر داري؟ راست میگي؟ مارال

 ....اووو... قتل عمد که نکردم... همکاسیمه ... پسر خوبیه-
 مارال خندید و منو کشید ورو تخت نشوند وگفت: تو رو خدا راست میگي؟
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حاال خدا رحم کرده بود این مشنگ با اون مهراب مشنگ تر از خودم و خودش 
 .بود با مارال حرف زد ه

 .اره... دوستیم... همین-
 مارال با هیجان گفت:خوشگله؟

 ...یه چشمک بهش زدم وگفتم: اره ... خیلي
 مارال تند گفت: یعني از هامینم خوشگلتره؟

ماتم برد؟ مگه هامین با اون همه ایکبیري بودن و غول بودنش یک درصتتد هم 
صفتي که براش  شه؟ واقعا؟ اییي... تنها  شگل با ست خو شتم امیتون ین بود دا

که... که... اینکه... اممم... که... خوب... که... هی  صتتفتي نداشتتتم.اي بي 
 ...صفت همش به من میگه مرضیه.... تحفه ي نطنز

 مارال گفت: خوب اسمش چیه؟
 ...مهراب-

مارال باز خواست از این موجود که در ذهنش خیلي خارق العاده به ن ر میومد 
 .ورد و در باز شدبپرسه که تقه اي به در خ

 .هامین توي چهارچوب بود
 ....ایییییي.... این چرا دست از سر من برنمیداره

 امري بود؟-
 اشکالي داره اومدم اتاقتو ببینم؟-
 .نه.... بفرمایید-

 .اونقدر با غیظ گفتم که فهمید اما به روش نیاورد
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سوغاتي هایي که برام اورده بود من هنوز شد و با دیدن  حتي از توي  وارد اتاق 
 کاغذ کادو هم درشون نیاورده بودم گفت: از اینا خوشتون نیومد؟

 ...زوري گفتم: مرسي
ستتري تکون داد وگفت: اتاق جالبیه... خوب من باید برم.... مرضتتیه کاري 

 نداري؟
همچین تو نگاهش شرارت بود که یه لح ه فکر کردم همون هامین دوازده سال 

گفتن با پاره اجر کوبیدم تو ستترش و اون جا پیشتته که به خاطر همین مرضتتیه 
خالي داد واجره خورد به پیشتتوني ارمین که درستتت پشتتت هامین بود.... یه 
شه  شته با شونیش زخم بود ... البته حق اون نبود که جاي زخم دا شه ي پی گو
شورم باید پیشونیشو  ضر نیستم ب سنگ قبرشو هم حا صفت که  این هامین بي 

 .مي پکوندم
 ...تم:خیربا حرص گف

با لبخند از مارال هم خداحاف ي کرد و  هامین:پس خداحافظ مرضتتیه... و 
 .رفت

 .دلم میخواست داد بزنم .... مرضیه و مر .... اه ه ه ه
صدا میزد گفت: خوب  سنامه  شنا سم  مارال بي اهمیت به اینکه هامین منو به ا

 .....از مهراب ... مهراب بود اسمش؟ او ن میگفتي
 .اه کردمبه مارال نگ

شو... بهش زنگ بزن..  سگ ن شو ندارم.... تند گفت: خوب بابا  فهمید حوصل
 .ولي باید همشو برام تعریف کنیا.... و از اتاقم رفت بیرون
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به گوشتتیم نگاه میکردم... کاش هامینم مثل مهراب بود. مهراب روز اول که 
که  ه میشافهمید دوست ندارم به اسم شناسنامه صدام کنه شعور داشت و منو ب

شوخي از این  صدا میکرد... حتي یکبارم ندیدم حتي به  سم تو خونه ایم بود  ا
ست  ست ندارم و براي دو ست که دو ستفاده کنه ... یعني میدون ضعفم ا نقطه 

 .نداشته هام احترام قائل بود
شد؟  شد؟ چطوري می سرخالم بود.... فامیل بود اما .... حاال چي می هامین پ

 قرار بود چي بشه؟
داشتتتم کافه میشتتدم ... از اتفاقي که هنوز نیفتاده بود اما میترستتیدم که کاري 
کنم ... میترستتیدم از اینکه چطوري میتونم بدون کدورت حلش کنم... اونم با 
وجود هامین... حضتتورش ....وجودش کاما عذاب اور بود. حرفهاش .... 

که هنوز هم حس میکردم پر از تحقیره و خود بز گاهش  ما نوگ ن رگ بیني... ا
به بود... همکاس بود... دوستتتت بود....  مهراب اینطوري نبود. مهراب غری
همراه بود... گاهي سنگ صبورم بود ... کمکم میکرد.... هوامو داشت .... اخ 

 .مهراب..... واي چقدر دلم براي مهراب تنگ شده
به  با یه هیجان از اینکه اون دیشتتب نگرانم شتتد ه وچشتتماش شتتاید اشتتکي...

 ! ....سمت گوشیم یورش بردم
 .قبل از اینکه دستم بهش بخوره .... خودش زنگ زد

 .فکر کردم مهرابه ... اما عسل بود
 جانم؟-
 سام میشا جون... خوبین؟-
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 مرسي عسل جون... شما چطوري؟-
 هستیم ... خوش میگذره؟-
 ...جاي شما خالي عسل خانم... چه کار میکني با مسابقه-
 ...یار که مو به تنم سیخ میشهواي اسمشو ن-
 ...چرا؟ تو باید اعتماد به نفس داشته باشي-
 نمیدونم.... حاال میشا جون فردا بیکاري؟-
 اره... صبح اره... چطور؟-

راستش میشا جون غر  از مزاحمت .... میخواستم بیاي با هام یه کم بیشتر  -
 ...کار کني.... خیلي استرس دارم

سراغت همچین حالتو جا میارم بي چک وچونه گفتم: با شه خانمي.. بذاربیام 
 ...که نفهمي استرس و با چه )سه مینویسن

 .عسل خندید وبعد از کمي حرف زدن و خداحاف ي قطچ کرد
صمیم گرفتم به جاي اینکه به مهراب زنگ بزنم... برم خونه اش ویهویي  منم ت

 .سورپرایزش کنم.... اینطوري بیشتر حال میداد
رفتم حموم و یه دست مانتوي خوشگل و برداشتم و یه کمي هم از  براي همین

که  به خودم زدم. هرچي بود حس این مارال اورده بود  هامین براي  که  عطري 
بخوام سوغاتي هامو باز کنم و نداشتم.شاید بعدا... ادمي که من ازش بدم میاد 

 !سوغاتیش به چه دردم میخوره؟
 .از پله ها پایین اومدم

 ي گفت: کجا شال وکاه کردي؟مامان فور
 ...میرم بیرون ... خونه ي یکي از دوستام-
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سه بازي  شم غره بهش رفتم تا  ست روي مبل.... یه چ ش سیخ ن مارال مثل فنر 
 نکنه... حاال اون از کجا فهمیده بود که من میخوام برم پیش مهراب؟

 .... بابا : دخترم هنوز حالت سرجاش نیومده
ادمجون بم که افت نداره... و از روي میز ستتوئی  ماشتتین بابا من خوبم.... ب-

 :وبرداشتم و بلند گفتم
 ....باي باي خوشگا-

شتم... اي  شین گذا سي دي که از اتاقم اورده بودم و تو ما شدم و  شین  سوار ما
جان... تریپ خوانندگیم هم گل کرده بود و با جیلو جون و پیت بال میخوندم 

 .میدادمو خودم و درجا تکون تکون 
 ...خوشبختانه به ترافیک نخوردم وزود به خونه ي مهراب رسیدم

یه خبري نبود... خم  مهراب در و برام زد و منم رفتم تو.. از حس نگراني اول
 .شدم و کتوني هامو دراوردم

 ....چیه؟ چرا اینطوري نیگا ادم میکني... بابا میترسما-
 .مهراب چیزي نگفت.فقط نگاهم میکرد

 ....لند باال تحویلش دادم وگفتم: اخماشوووویه سام ب
شو محکم ب*غ*لم کرد. یک لح ه مخم قفل  سمت خود شید  مهراب منو ک
شتتتده بود.یعني تا به خودم بیام بازوهاش دور کمرم بود... اما زودي به خودم 

 .جنبیدم و هولش دادم عقب و با حرص نگاهش کردم
 یه داد زدم وگفتم: تو چه غلطي کردي؟

 ....ند گفت: ببخشید ... دست خودم نبودمهراب ت
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 ....اما من هنوز مات و عصباني داشتم بهش نگاه میکردم
مهراب موهاشتتو کشتتید وگفت: دیروز فکر کردم مردي... فکر کردم یه بایي 

 ...سرت اومده
اونقدر م*س*تاصل این جمله ها رو به زبون اورد که نفسمو فوت کردم و کامل 

ود باهاش دست میدادم ... اما دیگه نمیذاشتم زیادتر وارد خونه شدم. درست ب
گه هم اینطوري جو گیر شتتتده بود و  بار دی یه  نه... حدش ت*ج*ا*و*ز ک از

 ...ب*غ*لم کرده بود. سرمو تکون دادم وتند گفتم: بار اخرت باشه
 ...مهراب: باور کن من وري نداشتم... خوشحال شدم زنده اي

 ....ت بشينه تو رو خدا... میخواستي ناراح-
مهراب یه لبخند تلخ زد ووارد خونه شتتدیم... به ن رم خیلي گرفته بود. لي لي 
کنان نشتتستتت روي مبل و از فاکستتي که روي میز بود برام توي یه لیوان به 

 احتمال تنها یک درصد تمیز برام چایي ریخت وگفت: خوبي؟
 من اره... اما تو ؟ چي شده؟-

 ...ش داد زدم اینطوري بهم ریختهفکرکردم شاید به خاطر حرکتش سر
مهراب اروم گفت: از دیشب تا حاال دارم سکته میکنم... نمیشد یه زنگ بزني؟ 

 ....چت شده بود؟ خواهرت گوشیتو جواب داد
 بله ... گفتش... من مگه بهت نگفتم تا خودم نبودم حرف نزني؟-
 اخه داشتم میمردم ... حاال حالت خوبه؟-

 :وگفتمبا چپ چپ نگاهش کردم 
 ....مرسي-
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مهراب یه نفس عمیق کشتتید وگفت: بازم معذرت میخوام... راستتتي... با یه 
سي... اون  شمهاي خندون گفت: بابت تمیزکاري خونه مر شاد و چ صورت 
مه چي  خاطر ه که تو عمرم خوردم.... ب غذایي بود  غذا هم خوشتتمزه ترین 

 ....ممنون... حتا یادگاریت که روي گ  پامه
 ...فته بود. عین بچه ها رفتار میکرد. پسره ي گنده بک... زشتخنده ام گر

 .یه نگاهي به چشمهاي قرمزش انداختم... موهاشم خیس بود
 حموم رفتي؟-
 ...اره... سیامک کمکم کرد-

 ....خنده ام گرفت: همسایه ها یاري کنید
 ...خدا نصیب گرگ بیابون نکنه-

 ...دم چت شده بوداروم گفت: تمام دیشب و بیدار موندم وفکر کر
 ...بابا هیچي به خدا-

بان  مهراب اهي کشتتید وگفت: اخه تو تلویزیون نشتتون داد که یه پراید تو اتو
 ... نزدیک خونتون چپ شده

 اخم کردم وگفتم: تو به دست فرمون من اعتماد نداري؟
 ...خدا اون روز ونیاره-

 خنده ام گرفت واونم خندید وگفت: حاال خوبي؟
 ...ند بار میپرسيزهرمار... چ-
 ...کوفت... خیر سرم دارم برات پالس میفرستم-
 ...پالس فرستادنت تو سرت بخوره-
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سرخاله ي ...  شت غرور مندانه ي پ شب وبازگ شروگ کردم از دی خندید و منم 
ما تمام  بذاره ... ا یه راهکاري جلوم  که مهراب  تعریف کردن... امیدوار بودم 

 .م به حرفهام گوش میدادمدت در سکوت و با قیافه ي دره
شاید باید به لیست اخاق هاش اینم اضافه کنم که تازگي ها روي ذکور فامیلم 
حساس شده!!! قبا که اینطوري نبود. حتي چند وقت پیشم که برا ش از هامین 
گفتم کلي مستتخره بازي دراورد وخندیدیم... دیگه اخراي حرفام اینقدر چشتتم 

هنمم نمیتونستتتم قورت بدم واي به حال اینکه غره بهم رفت که از ترس اب د
یه ل*خ*ت  ته  تاده بود. الب مادرزاد جلوم وایستت براش بگم صتتبح ل*خ*ت 

 !مادرزادي که باشلوارک دنیا اومده
مهراب یه پوف کشتتید و منم الل شتتدم. خدایا علم اخاق ورفتار این ایکس 

 .ایگرگ هاي ناخالو و به من بیاموز.. آمین
بود اما من شتتروگ کردم به مشتتنگ بازي در اوردن وجوک  چند دقیقه عصتتباني

سابق اما ته نگاهش برام کاما ملموس بود  شد مهراب  تعریف کردن که دیگه 
 !که یه حسي به نام حسادت داره

 
 

در خونه ي خاله رو که بستتتم موبایلم شتتروگ کرد به زنگ خوردن ، بابا بود . 
 : همونطور که به طرف ماشین میرفتم جواب دادم

 بله بابا ؟ _
تو هنوز نرفتي بنگاه ؟ یزداني دوباره زنگ زد . کاري براش پیش اومده میخواد  _

 ... قبل از اینکه بره دنبال کارش اول تو رو ببره آپارتمان و نشونت بده
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آخ ... تقصیر این مامانه دیگه ، میشا رو آویزون من کرده که برسونمش خونه  _
 ... شون

کرم نداشتتتم و براي اینکه بیشتتتر حرصتتشتتو در بیارم و هر چند خودم هم کم 
نشتتون بدم براي رفتن تو خونه شتتون نیازي به تعارف اون ندارم باهاش رفتم 

 . داخل و وقت بیشتري تلف شد
 : بابا خنده اي کرد و گفت

 حاال رسوندیش ؟ _
 ... آره االن دارم میرم سمت بنگاه _
 ... گ بزنباشه پس اگه آدرسشو پیدا نکردي بهم زن _
 چشم حتما ، کاري ندارین ؟ _
 نه ، خداحافظ _
 ... خداحافظ _

بعد از رستتیدن به بنگاه پشتتت ستتر ماشتتین یزداني راه افتادم ، از خیابوني که 
ستتاختمون مورد ن ر توش قرار گرفته بود خوشتتم اومد ، با اینکه زیاد به خونه 

. یزداني هم میگفت نزدیك نبود اما در عو  واحد شیك و بزرگ و پرنوري بود 
این یکي از بهترین موارده . با این حال قرار شتتد بازم اگه مورد بهتري پیدا کرد 
خبرم کنه . وقتي از یزداني جدا شتتدم دیگه براي رفتن دنبال کارهاي مقدماتي 
ببت شرکت دیر بود . در واقچ هنوز اول راه بودم . فعا باید در مورد شرایط ببت 

سائل اطا شب و بقیه ي م سي که دی سب میکردم و براي این کار به آدر عات ک
پستتر یکي از دوستتتاي بابا که با چند تا از دوستتتاش تو یه شتترکت ستتاختماني 
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با  نایي  جا و آشتت به اون عد از رفتن  تازه ب یك بودن بهم داده بود رفتم . و  شتتر
تجربیاتشتتون فهمیدم که چقدر کار دارم و چقدر باید دستتتت تنها پیگیري و 

 . کنمدوندگي 
وقتي از شتترکتشتتون بیرون اومدم همونطور که رانندگي میکردم یه نگاهم هم به 
سمش  شمم به پیتزایي پرهام افتاد و با دیدن ا تابلوهاي باالي مغازه ها بود که چ
بازم  یاد پستتري که تو صتتف نونوایي دیده بودم افتادم . بدم نمیومد  یه دفعه 

کار بودم ، از پر که فعا بی یه برخورد خوشتتم ببینمش . من  با همون  هام هم 
 اومده بود . کیف پولمو در آوردم و کارتي که بهم داده بود و از توش پیدا کردم ،

 شرکت بازرگاني آسایش ، واردات و صادرات انواگ محصوالت صنعتي
شماره موبایل  شتش با خودکار یه  شت هم موبایل ، اما پ شماره ي بابت دا هم 

س زدم باید این یکي مال خود پرهام باشتته ، پس دیگه نوشتتته شتتده بود که حد
 : همون شماره رو گرفتم ..بعد از چند لح ه صداي خودش تو گوشي پیچید

 بله ؟ _
 : براي اطمینان پرسیدم

 آقا پرهام ؟ _
 خودمم ، شما ؟ _
 هامینم ، میشناسي ؟ _

 : چند لح ه ساکت شد انگار داشت فکر میکرد ، با تردید گفت
 نونوایي ؟ _
 ا صداي بلند زدم زیر خنده ،ب

 ...چطور شناختي ؟ _
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 : اونم خندید وگفت
که بخوام فکر کنم تو  _ هامین روبرو شتتتدم  تا  ند  با چ کل زندگیم  گه تو  م

 کدومشوني ؟
 هنوز رامسري ؟ _
 نه برگشتم تهران ، چطور شد به من زنگ زدي ؟ پوالت رو دستت مونده ؟ _
نده بود میرف _ گه پوالم رو دستتتم مو به تو زنگ بزنم ؟ ... ا تم صتترافي چرا 

همینجوري داشتتتم تو خیابونا میچرخیدم یه دفعه اي یاد تو افتادم گفتم زنگ 
 ... بزنم

کار خوبي کردي داداش ، پس گفتي میخواي منو یه ناهار دعوت کني دیگه  _
 نه ؟

 : زدم زیر خنده و گفتم
 ... جالتت دربیامدقیقا ، میخوام جبران اون نون سنگکه رو بکنم و از خ _
 ... پس من بهت ادرس میدم ، خودت که فکر نکنم هنوز جایي رو بشناسي _
 باشه تو ادرس و بگو من میام ، فقط ساعت چند ؟ _
 یه یك ساعت دیگه خوبه ؟_
 ... خوبه پس میبینمت _

به مامان تلفن زدم و خبر دادم که واستته ناهار نمیام . به ن ر میرستتید میخواد 
صبحم به بعد با  اعترا  کنه شو میگیره . از برخورد دیروز  اما داره جلوي خود

اینکه همچنان رو قضیه ي میشا پافشاري میکرد اما سعي میکرد تو موارد دیگه 
زیاد به پرو پام نپیچه . از این ن ر راضتتي بودم ، چون کم کم باید بهش حالي 
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یکرد رفت و میکردم که من اون پستتر نوجوون پونزده ستتاله که همیشتته ستتعي م
آمداشو کنترل کنه و مواظب باشه که مبادا با دوستاي ناباب بپره نیستم . باالخره 
سال تو اروپا  سالمه و این دوازده  ست و هفت  ضم میکرد که من االن بی باید ه

 . تو فریزر نبودم و مراحل رشدمو تمام و کمال طي کردم
ستتاعت به اومدن پرهام قبل از پرهام به رستتتوران رستتیدم . در واقچ هنوز نیم 

مونده بود . براي اینکه بیکار نمونم واسه خودم کشك بادمجون سفارش دادم . 
یا من خیلي گشتتنه م بود یا کشتتك بادمجونه خفن خوشتتمزه بود ، هر چي بود 
داشتم ته ظرف و در میاوردم که پرهام رسید . هنوز نرسیده قیافه ي شوکه اي به 

 : خودش گرفت و گفت
 ....تنها تنها ؟.... یه آبم روش ؟بي من ؟  _

 از جام بلند شدم و با لبخند باهاش دست دادم ،
 ... نه داداش ... تنها که اصا مزه نداره ، داشتم ته بندي میکردم _

 : با خنده صندلي روبروي منو عقب کشید و همونطور که مینشست گفت
 ... به جان خودم لهجه ت خیلي باحاله _

 : اخمي کردم و گفتم
ِد ...بابا جان به جون خودم منم میتونم ) ر ه رو درستتت تلفظ کنم ....ببین :  _

به فرانستتته حرف زدن تو جمله حواستتم  ررررر ......اما بس که عادت کردم 
 .... نیست از دستم در میره

 : پرهام در حالیکه همچنان میخندید گفت
با ، مگه من گفتم عمدي لهجه میدي ؟....چه  _ با دل پري هم خیلي خوب 

 ... داره
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شدم همه راه به راه گیر میدن  _ صبح که از خواب پا  تو که نمیدوني ، امروز از 
 ... به لهجه ي من ...حق دارم دیگه

 : البته من ورم از همه صرفا میشا بود . پرهام به خنده ش خاتمه داد و گفت
ه بگذریم اوکي حق و میدم به خودت ....همه ش مال تو ... حاال از هر چي ک _

 ... سخن دوست خوشتر است
شنهاد  سفارش دادیم ، یعني پی صدا کرد ، جفتمون جوجه کباب  سون و  و گار
یاورده  غذامونو ن نداره . هنوز  بابش حرف  فت جوجه ک پرهام بود ، چون میگ

 : بودن که پرهام رو به من کرد و پرسید
 چیکارا میکني ؟ حاال که برگشتي برنامه ت چیه ؟ _

 کشیدم و به صندلیم تکیه دادم ،آه عمیقي 
راستش اولي که برگشته بودم کلي شوق و ذوق داشتم که کارمو راه بندازم اما  _

 . امروز که رفتم دنبال کاراش و پیگیري کردم حسابي پکر شدم
 : پرهام با کنجکاوي پرسید

 مگه کارت چیه ؟ _
..  نمیدونم .میخواستم یه شرکت ساختماني براي خودم ببت کنم ...اما حاال _

 ... شاید بهتر باشه فعا جاي دیگه اي دنبال کار بگردم
لبخندي گوشتته ي لب پرهام نقش بستتت و چشتتاش برق زد ، چند لح ه بي 

 : حرف تو همون حالت نگاهم کرد و بعد روي میز به طرفم خم شد و گفت
 ... دارم فکر میکنم خدا ما رو سر راه هم قرار داده _

 م ،با تعجب نگاهش کرد
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 !چطور ؟ _
 : در حالیکه چونه شو میخاروند دوباره به صندلیش تکیه داد و گفت

 ... خوب اگه راستشو بخواي منم مدتیه که تو فکر همچین کاریم _
 : متعجب گفتم

 مگه تو یه شرکت بازرگاني کار نمیکني ؟ _
ما از همون دوره ي  _ یه ، ا مار ته ي خودم مع مه ....رشتت پدر چرا ، شتترکت 

ییم تو شتترکت بابام کار میکنم ، بعد از فارغ التحصتتیلیم اوایل خیال دانشتتجو
داشتم شرکت بابا رو ول کنم و برم دنبال کاري تو حیطه ي رشته ي تحصیلي و 
عاقه ي خودم ، اما بابام اجازه نمیداد شتترکت و ول کنم ... االن شتتیش ماهي 

برابر شده ....اما هست که بابام سکته کرده و خونه نشین شده ، کاراي منم دو 
شم ، دیگه میخوام برم دنبال عاقه ي خودم ، یه ماهي  دیگه میخوام بیخیالش ب

 ... هست که پي شو گرفتم
 پس شرکت باباتو میخواي چیکار کني ؟ _
شرکت آدم قابل اعتماد و واردیه ... کارا رو واگذار میکنم به خودش ،  _ معاون 

 . کت و بهتر از من اداره میکنهشم باالیي تو این کار داره مطمئنم شر
 : چند لح ه نگاهم کرد و بعد گفت

میتوني بري به همون ادرستتي که رو کارت هستتت و درباره م تحقیق کني .  _
 ... ادرس خودت هم رد کن بیاد تا من درباره ت تحقیق کنم

 ابروهامو با تعجب دادم باال ،
 واسه ي چي ؟ _

 : خنده ي بلندي کرد و گفت
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 شراکت باهات فکر میکنم دیگه ....چرا گیج میزني ؟ دارم به _
 !شراکت ؟ _

 : سرشو آورد جلو و گفت
 تو شریك نمیخواي ؟ _

شدیم . پرهام در حال خوردن  شغول  تو همین لح ه غذا رو آوردن و دوتایي م
 : گفت

راستش من بدم نمیاد باهات شریك شم . هم از فرانسه مدرد داري که خیلي  _
ي مثبتیه . هم اینکه من نمیتونم کاما شتترکت بابامو ول کنم به براي کار نکته 

سر تو و  شم همه ي کارا رو میریزم رو  شریك ب شرکت ، اگه با تو  امان معاون 
 . هم به شرکت بابا میرسم هم به کار مورد عاقه م

با این حرفش به فکر فرو رفتم ، پیشنهاد بدي نبود اما من چقدر میشناختمش؟ 
به ن رادم بدي نمیومد ... منم در لح ه تصتتمیم گرفتم رو حرفش .به هر حال 

فکر کنم . وقتي از رستتتوران بیرون اومدیم با هم دستتت دادیم و قرار شتتد بازم 
همدیگه رو ببینیم تا درباره ي کار صحبت کنیم . وقتي به سمت ماشینم میرفتم 

د . در اونم پشتتت ستترم حرکت کرد ، ماشتتینشتتو کنار ماشتتین من پارد کرده بو
شو  ماشتینمو که باز کردم اونم در حالي که چند قدم اونورتر در هایونداي خود

 : باز میکرد با خنده گفت
 تو چرا همه چیت سفیده پسر ؟ _

فکر کنم من ورش از همه چیز موبایل و ماشتتینم بود که ستتفید بود . البته اون 
 تاپم هم ستتفیدلب تاپم و ندیده بود که اینو میگفت ، اما از حق نگذریم لب 
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بود . روي هم رفته درستتتت حدس زده بود چون من خیلي از رنگ ستتفید تو 
شیده  سفید پو ستفاده میکردم . با این که اون روز جین آبي با پیرهن  سایلم ا و
بودم اما لباس ستتفید هم زیاد داشتتتم . همونطور که از باالي ستتقف ماشتتین 

 : نگاش میکردم با خنده گفتم
 ... ي رو دوست داره دیگهخوب هر کي یه رنگ _

 چشماشو گرد کرد ،
 ... سفید که رنگ نیست _
 ...اگه رنگ نیست پس چیه ؟ _
 ... بي رنگه _

ست  ش صداي بلند به ن ریه ي مزخرفش خندید و همونطور که مین خودش با 
تو ماشینش برام دست تکون داد . صبر کردم حرکت کنه ، از کنارم که رد میشد 

 . برام بوق زد و رفت
شي آذین . بعد از  شین و قبل از اینکه حرکت کنم زنگ زدم به گو ستم تو ما ش ن

 : چند تا بوق صداي خوابالودش تو گوشي پیچید
 هامین تویي ؟ _
 تو نمیخواي منو دعوت کني خونه ت ؟ _

 : با خنده گفت
 مگه باید دعوتت کنم ؟ _
 ... دعوت کردنت پیشکش ... آدرس و بده _

سو ازش گرفتم و گ شده بودم و آدر سنگین  شو گرفتم . به خاطر خوردن غذا  از
سیدم خونه ي آذین و در و باز  شت میومد رو هم . به محض اینکه ر شمام دا چ
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سر راه کنارش زدم و  سه ي خواب مقابله کنم . از  سو ستم با و کرد دیگه نمیتون
بدون اینکه به در و دیوار خونه ش نگاه کنم به ستتمت اولین کاناپه اي که به 

 . شمم خورد حرکت کردمچ
 : صداي آذین بلند شد که

 ... علیك سام ، بفرمایین تو ، خونه ي خودتونه _
 : خودمو انداختم رو کاناپه و گفتم

 ... اگه بدوني چقدر خوابم میاد _
 : آذین اومد باالي سرم و غر زد

 منو از خواب بیدار کردي که خودت بیاي بخوابي ؟ _
با ندمو  تا بي توجه بهش کمرب باز کردم  باالي شتتلوارم هم  ز کردم و دکمه ي 

راحت باشم . یکي از کوسن ها رو هم گرفتم تو ب*غ*لم و چند لح ه ي بعد 
بیهوش شتتتدم . خوب حقم داشتتتم ، دیشتتتب که دو ، دو و نیم بود که گرفتم 
خوابیدم ، صبح زود هم که بلند شده بودم برم دنبال کارا . کسر خواب د اشتم 

 . دیگه
 : اي آذین که داشت با تلفن حرف میزد کم کم چشمامو باز کردمبا صد

با  _ با مان چیزیش نیستتتت ، اي  ما نه  یده .... جا خواب مده این آره ...از ظهر او
ناهار اینجا نبود ....من چه  نه  به ...گرفته خوابیده دیگه ....آره ...  حالش خو

 !میدونم با کي بوده ؟
ه فکر کردم این مامان داره درست میشه با حرص از جام بلند شدم . منو باش ک
 ! . هنوزم گیرش و از رو من ورنداشته که
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 : آذین در حالیکه زیر چشمي منو میپایید پشت گوشي گفت
 ... االن بیدار شد ....داره میره دستشویي _

 : همونطور که میرفتم سمتي که احتمال میدادم دستشویي باشه با حرص گفتم
 ... اري گزارش میدي کامل بده دیگهبگو میخواد بشاشه ، د _

صتتداي خنده ي آذین بلند شتتد . یکي از درا رو باز کردم ، حدستتم اشتتتباه بود 
شد و  سرم ظاهر  شت  اتاق بود . در بعدي هم اتاق خواب بود . یه دفعه آذین پ

 : گفت
 داري چیو تفتیش میکني ؟ -
 این م*س*تراحتون کجاست پس ؟ -

 :اذین با خنده گفت
 ا؟؟؟؟م*س*تغ -

 ....و ریسه رفت...فقط چپ چپ نگاهش کردم
 : با خنده به سمتي اشاره کرد و گفت

مامان نگران شتتده بود که امروز چرا از صتتبح که رفتي بیرون دیگه برنگشتتتي  -
 ... خونه

 : زیر لب غر زدم
 ... مامان هم بیکاره ها -

بود .  اسي چرود شدهرفتم تو و در و بستم ، تو آیینه نگاه کردم ، َاه ...پیرهنم اس
 پیرهنمو در آوردمو دوباره در دستشویي رو باز کردم ،

 !!! آذین -
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آذین با سرعت جلوم حاضر شد ، پیرهن و گرفتم سمتشو با لحن خر کننده اي 
 : گفتم

 فدات شم اینو یه اتو میکشي ؟ -
 : پیرهن و ازم گرفت و دست به کمر با اخم گفت

 !دیگه چي ؟ -
 ... ه م*ا*چت کنمدیگه بیا جلو ی -

 : با خنده گفت
 ... نمیخواد بابا ، خر شدم -

 : یه دفعه چشماشو گرد کرد و گفت
 !این چیه ؟ -

 منو برگردوند و پشتمو نگاه کرد ،
 ... خالکوبیه ؟!...چه خوشگله -

 : بعد با خنده گفت
 !مامان هم دیده ؟ -

 : با اخم نگاش کردمو گفتم
 !ن من هم میخواد احاطه ي کامل داشته باشه ؟من نمیدونم مامان رو تن و بد -

 : با خنده با انگشت زد رو سرم و گفت
 ... خره واسه اینه که خیلي دوستت داره دیگه -

 : در دستشوییي رو بستم و گفتم
 ... مدل دوست داشتنش هم م*س*تانه خانومیه -
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یك ستتاعتي رو خونه ي آذین موندم ، از ستتهراب خبري نبود . عضتتو هیئت 
یه عل عد از ظهرا هم تو  فت ب که آذین میگ گا ه بود و این طور  مي دانشتت

پژوهشکده کار میکرد . آذین هم تو دانشگاه باهاش آشنا شده بود . برام تعریف 
کرد که استادش بوده و با اینکه سهراب سرش به کار خودش بوده و شخصیت 

اومده  آرومي داشتتته آذین تونستتته توجهشتتو جلب کنه و نهایتا این شتتده که
سهراب  ستگاریش .  سالي از آذین بزرگتر  36خوا سیزده  سالش بود و دوازده 

شه ، فعا که به ن ر  شون مهم با ضیه چندان برا سید این ق بود . اما به ن ر نمیر
میرسید خیلي همدیگه رو دوست دارن . البته هنوز تازه عروس داماد محسوب 

 . شنمیشدن و طبیعي بود که اینقدر لیلي و مجنون با
سائل حرف میزدیم که آذین یه  شون و این م سهراب و ازدواج شتیم درباره ي  دا

 : دفعه انگار یاد چیزي افتاده باشه پرسید
 !راستي میشا حالش چطور بود ؟ -

 : د ومین پرتقالمو برداشتم و با پوزخند گفتم
 . از من و تو بهتر بود ، صحبي اگه یه گاو و میذاشتي جلوش درسته میخورد -
اااا ِ ...خوب ضتتعف کرده بوده بیچاره ، تازه اون هر چي بخوره چاق نمیشتته  -

 ... چون ورزشکاره....اندامشو که دیدي ؟ آرزوي منه اون اندازه اي بشم
 : یه دفعه چشماشو باریك کرد و گفت

 راستي ...تو دیشب چرا اینهمه با ندا گرم گرفته بودي ؟ -
 متعجب نگاش کردم ،

 ... رهمگه اشکالي دا -
 ... نه چه اشکالي ....فقط کم مونده بود بیاد تو ب*غ*لت بشینه -
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 ... خوبه داري میگي اون ، من که نمیخواستم تو ب*غ*لش بشینم -
 ! حواست باشه منحرفت نکنه ها -

 : با صداي بلند زدم زیر خنده
 !اون منو منحرف نکنه ؟ -

 چشام زل زد ، از جاش بلند شد و اومد کنارم نشست و با نگراني تو
هامین تو تو فرانستته هر کاري که میکردي حواستتت باشتته اینجا با دختراي  -

 ... فامیل
 حرفشو قطچ کردم و با اخم نگاهش کردم ،

 آذین من اینقدر دیگه درد و شعورم میرسه -
 ... میدونم اما تو که جنس دخترا رو نمیشناسي ، هر کاري بگي ازشون برمیاد -

 : دمو گفتمبا شیطنت نگاهش کر
چرا اتفاقا خوبم میشناسم ، یکیشون االن جلوم نشسته .....تویي که تونستي  -

 ... سهراب سر به راه و از راه به در کني که دیگه استاد همه شوني
 : با مشت کوبید به بازوم و جیغ زد

 ... من خواهرتما -
 : خندیدمو گفتم

ه ي خونه ي آرمین و تو جیگر داداشتتي خوشتتگل....حاال هم برو اون شتتمار -
 . وردار بیار میخوام زنگ بزنم به فرناز خودمو واسه شام دعوت کنم

بعد از زنگ زدن به فرناز بلند شتتدم تا یه ستتر برم محل کار آرمین و از اونجا با 
هم بریم خونه شون . آرمین پیش بابا کار میکرد ، البته نمیشد گفت پیش ِ بابا ! 
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ایشتتگاهها رو کا داده بود به آرمین تا واستته چون بابا مستتئولیت یکي از نم
 . خودش م*س*تقل باشه اما روي هم رفته هر دو تو یه کار بودن

شگاهشو نیمه کاره ول کرده بود . از همون بچگي هم اهل درس نبود  آرمین دان
، بیشتر اهل شیطوني کردن و بازیگوشي بود . به زور بابا دانشگاه آزاد رفته بود . 

 . نتونسته بود تا اخر دووم بیاره و نصفه ولش کرده بود اما آخرش هم
بابا با اینکه خودش درس نخونده بود و دبیرستان و نیمه کاره ول کرده بود اصرار 
داشتتت که بچه هاش تا جایي که میتونن ادامه تحصتتیل بدن . در این مورد من 

سته بودم به آرزوش تحقق بدم و به خاطر همین هم  شتر از همه تون ه از بود کبی
به  پا هم  به ارو کار دریغ نمیکرد . رفتنم  هر کمکي براي پیشتترفتم تو درس و 
اصتترار و خواستتت بابا بود . من حتي اوایل به خاطر این که داره از دوستتتا و 
خانواده م دورم میکنه از دستش عصباني بودم اما حاال جایي وایستاده بودم که 

 . مدیونش میدونستم به خاطر همه ي زحمات و حمایتهاش خودمو
یك ستتاعتي رو تو نمایشتتگاه با آرمین بودم و بعدش با هم به ستتمت خونه ش 
شین  شین حرکت میکرد و منم با ما حرکت کردیم . یعني اون جلوتر از من با ما
خودم پشت سرش بودم . خونه شون برعکس خونه ي آذین که آپارتماني بود یه 

رن و قشنگي داشت که کنجکاو شدم خونه ي ویایي نوساز بود . ساختمون مد
 . حتما سر فرصت از آرمین در مورد معمارش بپرسم

ساختمون و طي نکرده بودیم که محیا بدون پیرهن و  صل حیاط تا  هنوز حد فا
به  مد و  نده از ستتتاختمون بیرون او با خ پاش بود  که فقط شتتلوارد  حالی در 

ید و چند لح ه بعد هم فرناز لباس به دستتتت بی رون اومد و با ستتمتمون دو
 : حرص داد زد
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 ... محیا مگه دستم بهت نرسه _
محیا که میخواستتت پشتتت ستتر من و باباش قایم بشتته رو بلند کردم و محکم 

 ب*و*سیدم ،
 اي شیطون ، پس لباست کو ؟ _

 : تازه یادش اومد خجالت بکشه و با خجالت سرشو تو گردنم قایم کرد و گفت
 ... نمیخوام ، دوست ندارم _

 ز در حالیکه سعي میکرد به زور از ب*غ*لم بیرونش بیاره با سرزنش گفتفرنا

: 
 ... تو غلط کردي که دوست نداري _

 : از فرناز فاصله گرفتم تا دست از سر محیا برداره و گفتم
 ولش کن ، چیکارش داري هلوي عمو رو ؟ _

 : فرناز که انگار تازه متوجه من شده بود لبخند خسته اي زد و گفت
 .... ام هامین ، خوش اومديس _

 : بعد انگار سر درد دلش باز شده باشه ادامه داد
دو ستاعته دارم دنبالش میدوئم که لباس تنش کنم ، نمیذاره که...هر چي هم  _

 ... تنش میکنم در میاره
 : دوباره به سمتم اومد و خواست محیا رو ازم بگیره

 .... محیا ؟! ....زشته مامان _
دور شونه هاي فرناز انداخت و فرناز و به سمت خودش کشید و آرمین دستشو 

 : گفت



 227 عشق یآنت

ولش کن عزیزم ...چرا اعصتتاب خودتو با این مستتائل پیش پا افتاده خورد  _
 میکني ؟

 : فرناز چشم غره اي به آرمین رفت
 ... اگه به تو باشه که میگي بذار هر روز ل*خ*ت تو خونه بگرده _
 ! خوب بچه ست دیگه _

 : ماشو گرد کردفرناز چش
 !حاال که بچه ست بذاریم هر کاري میخواد بکنه ؟ _

 : آرمین با قیافه ي بامزه اي نگاهش کرد و با خنده گفت
 ! اوخ اوخ اوخ ....چه اخمي میکنه _

سید . البته من که به اینجور  سي جلوي من فرناز و ب*و* شم بي رودروای بعد
با خجالت آرم ما فرناز  ین و هول داد عقب و در صتتحنه ها عادت داشتتتم ا

حالیکه لبشو گازمیگرفت با ابرو به من اشاره کرد . با خنده رومو ازشون گرفتم 
 : و در حالیکه به سمت ساختمون میرفتم گفتم

 ... بریم تو ، بچه یخ کرد _
وقتي رفتیم تو از فرناز خواستم لباسشو بده به خودم و بعدش با هزار جور ترفند 

شو تنش کنم . البته بعد  و چرب زبوني محیا رو س ضي کردم که اجازه بده لبا را
شه . اینطور که فرناز میگفت  سش و در اورد و انداخت یه گو شام دوباره لبا از 
عادتشتته همیشتته لباستتشتتو در بیاره . اما گویا فقط تو خونه از این کارا میکرد و 

اره ، دوقتي میرفتن جاي دیگه کاري به لباستتش نداشتتت . البته به ن ر من حق 
شبا بدون پیرهن بخوابم .  چون خودم هم بدون پیرهن راحت ترم و عادت دارم 

 . بعید نیست محیا هم به عموش رفته باشه
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مامان به خونه ي آرمین هم زنگ زد و از فرناز درباره ي من پرس و جو کرد . 
تا همین جاش هم واستتته ي مامان خیلي  اینبار ازش حرصتتم نگرفت چون 

شرفت خوبي مح صبح تا حاال به خودم زنگ نزده بود تا پی شد که از  سوب می
سین جیمم کنه که کجام و با کي ام ، اما وقتي از خونه ي آرمین اومدم بیرون و 

 . رفتم خونه تازه اونجا بود که متوجه شدم خانوم خانوما باهام قهر کردن
ما کرد . ا چون بازم یادم رفته بود کلید بردارم زنگ زدم که خودش در و برام باز

وقتي رفتم تو خونه ابري ازش نبود . نهایتا رفتم پشتتت در اتاقشتتون و در زدم ، 
 : صداي بابا اومد که

 ... بیا تو _
شیده  سته تو تخت دراز ک ش سرمو بردم داخل . بابا نیمه ن آروم در و باز کردم و 
بود ، عینك مطالعه ش تو چشتتمش بود و داشتتت کتاب میخوند . مامان هم 

یز توالتش موهاشتتو شتتونه میکرد . بابا از باالي عینك نگاهم کرد و جلوي م
شماتت گر سرشو تکون داد . فهمیدم مامان تا میتونسته سرشو خورده و بهش 
حق میدادم اگه بخواد کلمه مو بکنه ، چون اوني که از صتتبح تا حاال به مامان 

ا غر زدنا نصیب باب زنگ نزده بود من بودم اما این طور که پیدا بود نهایتا همه ي
 . شده بود

به چارچوب در تکیه دادم و با لبخندي که ستتعي میکردم شتترمنده نشتتون بدم 
سام کردم که بابا در جواب فقط نفس عمیقي کشید و کتابشو ورق زد و مامان 
هم شونه شو گذاشت رو میز و شروگ کرد به کرم زدن به دستاش . اوه ... عجب 

 ! استقبال گرمي
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شو با لبخند  سریچ خود سیدم که  سرش و ب*و* سمت مامان رفتم و روي  به 
 : کنار کشید و گفت

 ... به من دست نزن _
 : با تعجب کنار پاش زانو زدم و ناباورانه صداش زدم

 !!!!!ماماااااااان ؟ _
 : با گریه داد زد

به من نگو مامان ....از صتتبح تا حاال رفتي بیرون یه زنگ هم به من نزدي  _
زنگ نزدي بگي شتتتام و ناهار نمیاي خونه ....اصتتا هم با خودت ....حتي 

 !نگفتي شاید من منت رت بمونم ... حاال اومدي میگي مامان که چي ؟
اصا نمیدونستم چي بگم ؟! ...روحمم از همچین مسئولیتي خبر نداشت ! به 
صتتورت خیس مامان نگاه کردم ، یه لح ه احستتاس کردم در قبال این دختر 

 ! حساس مسئولم . مامان کوچولوي نازمکوچولوي 
 : سرشو ب*غ*ل کردم و زیر گوشش گفتم

 ... ببخشید .... ببخشید عزیزم _
اونم کم کم آروم شد و بعد از چند لح ه خودش و از آ*غ*و*شم بیرون کشید 

 : و پیشونیمو ب*و*سید و در حال نوازش کردن موهام آروم گفت
 .... اینقدر منو اذیت کن _

سنده باید می شم ب گفتم : مامان تو هم اینقدر منو اذیت نکن .....اما به گفتن چ
 ! کردم
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شم غره  سمتش . با یه چ سرمو برگردونم به  شد  صداي نفس عمیق بابا باعث 
بهم فهموند یا خودم با پاي خودم از اتاقش برم بیرون و زنشتتو واستته خودش 

 ... بذارم یا خودش میندازتم بیرون
م و بگیرم و در حالیکه یه بار دیگه روي موهاي مامان  سعي کردم جلوي خنده

 . و میب*و*سیدم با گفتن یه شب بخیر کوتاه آروم از اتاقشون بیرون اومدم
سعي کردم جلوي خنده م و بگیرم و در حالیکه یه بار دیگه روي موهاي مامان 

 . و میب*و*سیدم با گفتن یه شب بخیر کوتاه آروم از اتاقشون بیرون اومدم
صبح با صداي زنگ گوشیم که واسه ساعت هشت کوکش کرده بودم از خواب 
شم و  شم و لباس بپو ستم اما حس اینکه از جام بلند  ش سر جام ن شدم .  بیدار 
برم بیرون دنبال کاراي شتترکت رو نداشتتتم . دوباره خودمو انداختم رو تخت و 

 . بالشمو ب*غ*ل کردم
س ستم چه مرگمه ...دلم براي ج شده بود . راحت تر بگم خودم میدون یکا تنگ 

سالم بود !  ست و هفت  سامتي بی ست ، نا ست دختر میخوا در واقچ دلم یه دو
اي گندت بزنن هامین با این افکار چرت و پرت اول صبح ...از جام بلند شدم 
و غرغر کنان رفتم به سمت حموم داخل اتاق و یه دوش آب گرم گرفتم . هیچي 

 . حالم بیارهبهتر از این نمیتونست سر
یه تیشتترت یقه هفت ستتفید پوشتتیدم با یه جین ستتفید . یه ژاکت نازد پاییزي 
سفید که جذب بدنم بود هم روي تیشرتم پوشیدم و دکمه هاشو باز گذاشتم . 
ست کردن موهام چند تا فس اودکلن هم رو خودم پیاده کردم و دیگه  بعد از در

ص سالت اول  سرحال اومدم و خبري از اون ک سر کا  بح نبود . در واقچ تیپ 
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تاپا ستتفید و وقتایي میزدم که خیلي ستترحال و شتتاد و شتتنگول بودم اما این بار 
سرحال اومدن این جوري تیپ زده بودم که اتفاقا خیلي خوب هم جواب  براي 

 . داده بود
اینبار قبل از بیرون رفتن قشنگ برا مامان توضیح دادم که دارم میرم دنبال کاراي 

شد ناهار بیرون بمونم بهش زنگ میزنم و خبر میدم تا مبادا شرکت و ا گه قرار 
 . دیگه اخر شب قهر و قهرکشي راه بیوفته

شرکت باباي پرهام تا هم اینکه همونطور که خودش  سمت  ست رفتم به  یه را
خواسته بود یه تحقیقي درباره ي خودش و سابقه ش و این مسائل داشته باشم 

باره ي کار صتتحبت کنیم . چون قبل از هر چیز باید هم بشتتینیم با همدیگه در
تکلیف خودمو روشن میکردم که میخوام با هم شراکت کنیم یا نه و بعدش برم 

 . دنبال کار ببت
بعد از رسیدن به شرکت هر چي زنگ زدم کسي در و باز نکرد . به ن ر میرسید 

 : ي جواب دادتعطیل باشه ناچار به خود پرهام زنگ زدم که با صداي خوابالود
 بله ؟ _
 ... چرا شرکتتون تعطیله _

 : صداي خمیازه کشیدنش تو گوشي پیچید و بعدش گفت
 امروز چند شنبه ست ؟ _
 .....( پنجشنبه ) jeudi .... اممممم _
 .... جاااااااان ؟ _

صبح بود و خودم هم کم خوابم نمیومد ، اینه که دو تا زبونو با هم  ست اول  نی
 : ، سریچ اومدم اصاح کنم قاطي کرده بودم
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 ... ببخشید ه ....پنجشنبه)Désolé ..... اوه _
شت بهت میدم که  _ ببین اگه بهم فحش فرانسوي بدي چار تا فحش تهروني م

 ... حالت جا بیادا
 : خندیدم و گفتم

 ... به جان خودت اگه فحش بوده باشه _
 : هومي کرد و گفت

 ... تعطیله دیگه مگه خودت نمیگي پنجشنبه ست ؟ شرکت _
 : با تعجب گفتم

پس پنجشتتنبه جمعه همه ي شتترکتا تعطیله ؟ من فکر میکردم فقط جمعه  _
 ... تعطیل باشه

همه ي شتترکتا نه ، شتترکت ما پنجشتتنبه ها تعطیله در عو  روزاي دیگه  _
 ساعتاي کاري بیشتره ...تو رفتي در شرکت ؟

 ... آره ، االن دم درشم _
 ... خونه مونپس آدرس میدم بیا  _

بي تعارف قبول کردم و اونم آدرس داد . خونه شتتون یه خیابون از خونه ي ما 
پایین تر بود . به خاطر همینم اون روز صتتبح در نونوایي دیده بودمش . چون 

 . خونه مون نزدیك هم بود
خودش در و برام باز کرد . خونه ي ویایي بزرگي بود اما نه به بزرگي خونه ي 

اشتتتم به ستتمت ستتاختمون میرفتم که خودش با تیشتترت و شتتلوارد و بابام . د
 : موهاي ژولیده به سمتم اومد . با خنده به سمتش رفتم و گفتم
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ستي یه کم خودتو  _ ستي من دارم میام نمیتون ضعیه ؟! حاال که میدون این چه و
 خوشگل کني برام ؟

 : با حرکتي نمایشي موهاشو درست کرد و گفت
شلوار اي واي ... من  _ شدي که حتما کت  سي  اگه میدونستم تو همچین عرو

 . دومادیمو میپوشیدم و تاکسیدو هم میزدم برات
 : در حالیکه سعي میکردم خنده مو مهار کنم یکي زدم پس گردنشو گفتم

 ... ببند عزیزم _
 : با حرکت دخترونه اي پشت چشمشو نازد کرد و گفت

 ... منو نوازش نکن واه عزیزم ؟ چند بار بگم اینقدر زمخت _
وقتي رفتیم داخل مادرش هم بهم خوشتتامد گفت و بعدش رفتیم باال تو اتاق 
شدم و  شو یه بند درباره ي کار حرف زدیم . دیگه نزدیك ظهر بود که بلند  خود
صرارهاش براي اینکه ناهار بمونم هم گفتم که  گفتم باید برم خونه و در مقابل ا

شت تا چون دیروز ناهار خونه نبودم ا شه . دا گه امروز هم نرم مامانم دلخور می
دم در همراهیم میکرد که به محض اینکه از در ساختمون بیرون اومدیم چشمم 
شا ؟! ....تو خونه ي پرهام ؟!  شده بودم ، می شوکه  شا افتاد . کاما  شم می تو چ

 . اونم دست کمي از من نداشت و داشت با شود نگاهم میکرد
گرد بود که متوجه لباساش شدم . یه تیشرت و شلوارد  هنوز چشمام از تعجب

تنش بود . کم کم از حالت شتتود بیرون اومدم و با اخم نگاهمو از لباستتاش 
گرفتم و انداختم تو چشمش . اما اون هنوزم با چشماي گرد از تعجب و دهاني 
به  گاه متعجبش و  باالخره خودش و جمچ و جور کرد و ن گاهم میکرد .  باز ن
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تر ب*غ*ل دستیش چرخوند . دختره نگاهي به پرهام کرد و با لبخند سمت دخ
 : خجولي در حالیکه زیر چشمي نگام میکرد گفت

 معرفي نمیکني پرهام ؟ _
 : پرهام سریچ گفت

 ... دوستم هامین _
 : و با لبخند به سمت میشا نگاهي کرد و گفت

 و ایشون ؟ _
 : دختره جواب داد

 ... مربي کاراته م میشا جون _
 : و من سریچ ادامه دادم

 ... و البته دخترخاله ي من _
بدون اینکه به تعجب بقیه توجهي نشتتون بدم با همون اخمي که نمیتونستتتم 

 : جلوشو بگیرم به میشا نگاه کردم و گفتم
 تو اینجا چیکار میکني ؟ _

 : میشا شونه اي باال انداخت و با بي تفاوتي گفت
 ... عسل جون که گفت _

 : عسل گفترو به 
 . من میرم لباسامو بردارم _

میخواستتت از جلوم رد بشتته و بره داخل که بازو شتتو گرفتم و جوري که فقط 
 : خودش بشنوه با پوزخند گفتم
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تو هر جا که میري پیژامه ت هم با خودت میبري که راحت باشتتي دخترخاله  _
 !؟

 : ابروهاش و کشید تو هم و گفت
 ..ول کناین لباس کارمه ....دستمو  _

دستشو ول کردم و اونم رفت داخل ، رو به پرهام و خواهرش ببخشیدي گفتم و 
دنبالش راه افتادم ، رفت تو یه اتاقي و خواست در و ببنده که نذاشتم . الي در و 
گرفتم و خودم رفتم داخل بعد در و بستتتم . نمیدونم اینهمه غیرت یهو از کجا 

ان بود تو اتمسفرش غیرت هم پخش بود ، قلنبه شده بود ، شاید چون اینجا ایر
نمیدونم . البته غیرتم مدلش کمي با غیرت مرداي دیگه ي هموطنم فرق میکرد 
، چون اگه االن میشتتا با دکولته جلوي پرهام وایستتتاده بود مشتتکلي با قضتتیه 
با  یب بود .....  جدا عج جا ؟! خوب  باس راحتي ؟! اونم این ما ل نداشتتتم . ا

 : پوزخند گفتم
 ...است راست جلو پرهام با لباس تو خونه اي میگردي ؟ر_

 : دندوناشو رو هم فشار داد وبا حرص گفت
لباس ورزشیه نه تو خونه اي ، بعدشم من تا امروز روحم هم خبر نداشت که  _

 !عسل برادر داره ....و از همه مهمتر اصا به تو چه پسر خاله ؟
و یه مانتو از روش برداشتتت و رفت به ستتمت چوب لباستتي اي که تو اتاق بود 

 : گفت
 ... لطفا برو بیرون میخوام لباس عو  کنم _

 : دست گیره رو گرفتم و قبل از این که برم بیرون گفتم
 ... زود بپوش بیا بیرون منت رتم _
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 ... نمیخواد منت ر باشي _
 . زود باش _

  بودن و پ در و بستم و رفتم کنار پرهام و خواهرش که هنوز جلوي در وایستاده
 : پ  میکردن . رو به خواهرش کردم و با لبخند گفتم

ببخشید عسل خانوم یه لح ه شوکه شدم که میشا رو اینجا دیدم ، پس گفتین  _
 !مربي تونه ؟

 : لبخندي زد و گفت
بله ، یه مدتي هست که بهم خصوصي تمرین میدن تا براي مسابقات استاني  _

 . آماده بشم
شانه ي تای سر و سري به ن شدم . پرهام در حالیکه به  ساکت  ید تکون دادم و 

 : وضعش اشاره میکرد گفت
 ... میبیني تو رو خدا ، آبروم رفت جلو دختر خاله ت _

 : تو دلم گفتم : اون باید خجالت بکشه نه تو ....اما رو به پرهام با خنده گفتم
 ... مهم نیست _
...آبروي چندین و چند ستتاله م چي چیو مهم نیستتت ...برم تا دوباره نیومده  _

 ...رفت
 : و بعد در حالیکه به سمت پله ها میرفت گفت

 دارین میرین با هم ؟ _
 : با سر تایید کردم که اونم گفت

 . پس ، فردا منت ر باش بهت زنگ میزنم که بریم دنبال کارا _
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 ... باشه منت رم _
یکه از پله ها باال تو همین لح ه میشتتا هم از اتاق خارج شتتد و پرهام در حال

 : میدوئید سریچ گفت
 ... خداحافظ هامین ، خدا حافظ دخترخاله ش _

 : میشا با تعجب نگاهش میکرد . رو به میشا گفتم
 !بریم ؟ _

ستاده  سل که کنارم ای شید که چیزي بگه اما با نگاهي به ع شو تو هم ک ابروها
 : بود آروم گفت

 . بریم _
 
 

همش تقصیر اون عسل مادر مرده بود. این دختره دلم میخواست بمیرم... یعني 
یه کلمه نمیتونستتت بگه که برادر داره... با تاپ و شتتلوارک ... خدایا... کاش با 
تاپ وشتتلوارک و زیر  باال ... من احمق اگه اون  مدم  ته میو کارا باس  همون ل
لباستتم نمیپوشتتیدم مجبور نمیشتتدم که اون رویي و دربیارم و با زیریه جلوي 

 .نره خرش جولون بدم... خاک بر سرم کنن با این تز دادن هاي بیخودم داداش
 .هامین صدام کرد

این دیگه چي از جونم میخواد. باباي من اینقدر منو چپ چپ نگاه نمیکنه که 
این پستتره ي فرنگي ... صتتبر کن ببینم این تو اون خراب شتتده هم بقیه که از 

 رشون کنن؟؟؟ هاااان؟کنارش رد میشدن ومجبور میکرده که روسري س
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سوار پراید مهراب  شم  شینش ب سوار ما شاره کرد تا  بي اهمیت به اینکه بهم ا
ست  شته اش چي جور میخوا ستم بود. خوب اون با یه پاي ندا شدم که هنوز د
رانندگي کنه؟ خوب حق بود که دستتت من باشتته تا هر وقت که اوفش خوب 

 ...بشه
 اقعا نمیدونستي ؟سوار شدم وهامین جلو اومد وگفت: تو و

 چیو؟-
 هامین: اینکه پرهام خونه است؟

 ...هه...من اصا نمیدونستم که عسل برادر داره-
ضیه... یادته جلوي  شو تر کرد وگفت: از بچگیتم ریلکس بودي مر هامین لبها

 ...پسر همسایه افتادي تو استخر... بعد بلوزت گیر کرد به پله ها و پاره شد
 ...تم: اره ... از برکات هول دادن شما بوددنده رو خاص کردمو گف

خندید وگفت: هی  وقت یادم نمیره که چطوري با اون تاپ پاره پوره جلوي من 
 ...و افشین رژه رفتي... یادته چطوري گریه میکردي؟ امان از تو مرضیه

 .استارت و زدم اما ماشین روشن نشد
 ....حافظبه هامین گفتم: همیشه همین بودي ... نه هامین! خدا

اخم هاش تو هم رفت .... خوشتتش نمیومد بهش بگم همین... وقتي اون به 
من میگفت مرضیه.... والله. دوباره استارت زدم.. اونم به سپر عروسکش تکیه 

 .داده بود و به من زل زده بود
ستارت زدم  شد.... ده بار ا شن نمی شه که رو این لعنتي هم معلوم نبود چه مرگ

 ...اراما انگار نه انگ
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 باید به هامین میگفتم که ماشین و هول بده؟
خودم پیاده شدم.. لعنتي کوچه سرباالیي بود زورم نمیرسید ماشین و جا به جا 
کنم.... با این حال تاشتتمو کردم . هامین هم زل زده بود به من. درواقچ منت ر 

 !!!بود که خواهش کنم بیا کمک کن ماشین و هول بدیم... عمرنات
زور زدن ... زنگ خونه ي عسل اینا روزدم.عسل خودش جواب ایفون  بعد کلي

 .رو داد
 ...ازش خواهش کردم همراه برادرش بیان تو کوچه جلوي در

عسل هم فوري گفت باشه ...منم یه نگاه پیروزمندانه به اون پسرک سفید پوش 
که خودشتتو شتتبیه این خرستتاي ویتریني کرده بود انداختم. خاک بر ستتر اخه 

رنگ پسره؟ نه من بدونم؟ چه عروسي هم کرده خودشو... جان من قیافه  سفید
 ...رو نگاه... فداي یه وري وایستادنت

 ...اخي مهرابم همیشه همینجوري یه وري وایمیسه
 .پرهام وعسل در وباز کردن

 پرهام با شیطنت گفت: جلوي در خونه ي ما کنگره گرفتید؟
شتتیده بود وموهاشتتو ژل زده بود رو بهش که بلوز طوستتي و یه جین مشتتکي پو

 ...گفتم: میشه کمکم کنید ماشین روشن نمیشه
 پرهام یه نگاهي به من و یه نگاهي به هامین انداخت وگفت: هولش بدم یعني؟

 ....اگه ممکنه-
پرهام باز یه نگاهي به هامین انداخت... کاما معلوم بود تو ذهنش اینه که چرا 

بکشتتي بهتره تا اینکه برم به همین خان  از پستترخالم کمک نخواستتتم... منو
 .خواهش کنم... والله
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سر باالیي بود و زور اون  سپر و گرفتن ...  شت  سل پ پرهام یه اهمي کرد و با ع
 .دو تا هم خوب نمیرسید

 ....پرهام رو به هامین گفت: داداش تو هم بیا یه دستي بزن به این ماشین
ایشتتون ناخن هاشتتون میشتتکنه ... من به جاي هامین جواب دادم : اقا پرهام 

 ... بیخیال شین... خالم واسه پدیکور ومانیکورش کلي خرج کرده
 ...پرهام خندید و گفت: هامین دختر خالتو زودتر به ما معرفي میکردي

هامین یه پوزخند زد وگفت: حاال هم دیر نشتتده... مرضتتیه ... پرهام... پرهام 
 ...جان ... مرضیه

 .یره شدو با بدجنسي به من خ
پرهام متعجب به عستتل گفت: مگه نگفتي میشتتا؟ و رو به من گفت: حاال یه 

 ...اسمم شما بگین تا سه نشه بازي نشه
سمش تو خونه  ضیح داد ا ضیه ومر  که هامین تو ستم بگم مر با حرص خوا
میشتتاستتت ... تو اصتتل شتتناستتنامه مرضتتیه استتت. منم عادت دارم ادما رو به 

 ...اصلشون صدا کنم
که یدار اول بود...  حیف  نافرم بزنم چون د نمیخواستتتم جلوي پرهام حرف 

 !وگرنه خیال نکن واست جواب ندارم هامین خان
 ...پرهام حین زور زدن گفت: بابا هامین اینجا شیبش خیلي تنده ... بیا کمک

 ....هامین لبخندي زد وگفت: بیشتر تاش کني حتما موفق میشي
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که به هامین داشت گفت: اره حیفه واسه عسل هم با لحن خاص و نگاه میخي 
لباسشونم... و رو به من گفت: واي میشا جون یه دستي به این ماشین بکش... 

 ...گل شدم
دیگه کافه از غر غراشتتون ... و نذر ونیاز تو دلم با همون چند مترپیش روي 
المصب روشن شد. خدا نکشتت مهراب که منو جلوي این جمچ ضایچ کردي 

 ...قبرتو بشورم بشر منو... سنگ
بدون اینکه از هامین خداحاف ي کنم راهمو  از پرهام و عستتل تشتتکر کردم و

 . کشیدم و رفتم
به ستتمت خونه مي روندم... با دیدن عرفان که ستتر کوچه ایستتتاده بود و به در 

 ....خونمون زل زده بود. از رفتن مصرف شدم
هول شتتدم و ترمز دنده عقب گرفتم که ستترشتتو به ستتمتم چرخوند. یه لح ه 

 ....کردم... دیدم داره به سمتم میاد
دنده عقب گرفتم که ستترشتتو به ستتمتم چرخوند. یه لح ه هول شتتدم و ترمز 

 ....کردم... دیدم داره به سمتم میاد
سرعتمو بیشتر کردم... پیچیدم توي خیابون اصلي و به سمت خونه ي مهراب 

 .راه افتادم... حوصله ام هم سر رفته بود
 .ب با تعجب در و باز کردمهرا

 خندیدم وگفتم: مهمون پر رو تر از من دیده بودي؟
 ...مهراب ذوق زده گفت: تو صاحب خونه اي

 ... وارد خونه شدم وگفتم: ماشینت استراتش مشکل داره ها
 ...مهراب به کمک عصاش سري تکون داد و گفت: یه ذره دیر روشن میشه



  242 

 

 ... ت فقط یه ذرهسرمو تکون دادم وگفتم: اره جون خود
یه خانمي از اشتتپزخونه بیرون اومد .... داشتتتم حرف میزدم که کلمه تو دهنم 

 ...ماسید... اروم گفتم: سام
 ...خانم لبخندي زد و گفت: سام عزیزم

 ...اروم گفتم: شرمنده بد موقچ مزاحم شدم
 نه عزیزم من داشتم میرفتم... تو باید میشا باشي.... نه؟-

 ...فتم: بلهبا تته پته گ
خانمه که تقریبا شاید نزدیک سي و هفت هشت سالش بود اروم ب*غ*لم کرد 
ست  ستي که مهراب ازت تعریف کرده .خانم و زیبا و دو وگفت: همونطوري ه

 ...داشتني... من فهیمه هستم... از اشناییت خوشبختم عزیزم
ستاده بودم که فهیمه خانم از مهراب خداحاف ي کرد و  شوهنوز گیج ای  صورت

خارج  نه  یل داد و از خو حاف ي تحو خدا ند  با لبخ به من  ید و  ب*و*ستت
 ...شد.اونقدر هنگ بودم که هیچي نتونستم به زبون بیارم

مهراب فهیمه خانم وتا دم در بدرقه کرد. با صداي بسته شدن در گفتم: این کي 
 ...بود؟ اگه میدونستم مهمون داري نمیومدم

 ...که نمیدونستي مهراب خندید وگفت: همون بهتر
 ...روي مبل نشستم و مهراب رفت تا یه چایي برام بیاره

 وقتي دو تا لیوان چاي جلوي من و خودش گذاشت گفت: چه خبرا؟
 بي حاشیه گفتم: فهمیه خانم کي بود؟

 مهراب: چطور؟
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 ....همینجوري کنجکاو شدم-
 مهراب: فکر میکني کي باشه؟

 ....شاید مادرت... البته خیلي جوونه-
 ....لبخندي زد وگفت: نه مادرم نیست

 خواهرته؟-
 ...نه-
 اصا فامیلته؟-
 ...از فامیل بهم نزدیک تره-
 ...پس یا خاله ات بود ... یا عمه ات -

 ...مهراب اهي کشید وگفت: هی  کدوم
 ...اونقدر کنجکاو شده بودم که مهراب هم فهمیده بود

 ...صورت مهربونشبا نگراني بهم نگاه میکرد و منم پر سوال به 
 ...بعد از چند لح ه گفت: میترسم اگه بگم بري و از دست بدمت

باختم و گفتم: فکر کردي  با این حال خودمو ن از حرفش خیلي یکه خوردم... 
 !منم مثل توام که پشت کنم به همه چیز و یهویي بگم تمام

 ...مهراب موهاشو به چنگ کشید وگفت: یه بار از سیامک خواستم بهت بگه
 ...اخم کردم وگفتم: ولي یادم نمیاد که سیامک راجچ به تو بهم چیزي گفته باشه

مهراب لبخندي زدو گفت: حتي صتتبا هم بهش اصتترار کردم که راجچ بهش 
باهات صتتحبت کنه ... اما هی  کدومشتتون حاضتتر نشتتدن که بهت بگن... 

 ...اخرشم افتاد گردن خودم
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بهم بگي... نه صتتبا یا ستتیامک... چیزي که مربوط به خودته رو خودت باید -
 ....اگه از دهن اونا میشنیدم بهم بر میخورد

کمي ازچاییش خورد و درحالي که م*س*تقیم زل زده بود تو چشتتمام گفت: 
 قول میدي مثل اون دفعه اول جواب ندي و اول فکر کني؟

ست بگه اینقدر نگران بود؟ نکنه فهیمه خانم... به مهراب نگاه  مگه چي میخوا
ست بدم. اصا م ست این دیدي که االن بهش دارم و از د یکردم... دلم نمیخوا

دلم نمیخواست به دلم بد راه بدم که شاید مهراب یه ذره .... یه اپسیلون از ایني 
 ...که هست ... شخصیتش تو ذهنم خراب بشه

به صتتورتش زل زده بودم وفکر میکردم چه چیزي اینقدر مهمه که  با نگراني 
 ....طرش اینطوري مچاله شده و نگرانه که ولش نکنممهراب بخا

 مهراب: تو حاشیه بهت بگم یا رک وصریح؟
شیدم وگفتم:  شده بود... قلبم تو گلوم بود. به زور نفس عمیق ک شک  دهنم خ

 ...هر جور خودت راحتي
مهراب اروم وشمرده گفت: دوست دارم یهویي بهت بگم و همه چیز تموم بشه 

 ...همون سرعت تو رو از دست بدم... اما میترسم به 
 لبهامو گزیدم..... نکنه فکري که تو سرم بود و قدم رو مي رفت درست باشه؟

 ...مهراب کمي سر جاش جابه جا شد وگفت: میدوني میشا
قبل اینکه بذارم جملشتتو کامل کنه با یه بغضتتي که تو گلوم بود گفتم: تو زن 

 داري مهراب؟ اره؟ فهیمه خانم زنت بود؟
 یم گرفته بود... مهراب زن داشت؟گر
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مهراب پقي زد زیر خنده.... حاال نخند کي بخند... منم مبهوت زل زده بودم 
 ...بهش و امیدوار بودم حدسم درست نباشه

ند ستتتال ازم  یدوني چ خانم م مه  نه... فهی فت: دیوا هاش گ نده  عد خ ب
 ... بزرگتره؟چهل و پنج سالشه.... جاي مادرمه

و گفتم: ولي خیلي خوب مونده... من فکر کردم ستتي و  دماغمو کشتتیدم باال
 ....هفت هشت سالشه

 ...مهراب که هنوز ته صورتش میخندید گفت: اره
 ...یه نفس راحت کشیدم وگفتم: خوب

مهراب با لبخند گفت: فکر کردي اینقدر خرم که یه خانم این ستتني و بگیرم؟ 
 ....تر خوباخه من که زن داشتم نمیومدم ازت خواستگاري کنم دخ

 ....خوب من چه میدونم...این همه مرداي زن دار میرن زن میگیرن-
 ....مهراب باز خندید و منم خنده ام گرفته بود. واقعا گاهي چه فکرا که نمیکنم

 کمي بعد مهراب اروم گفت: حاال بگم؟
 چیو؟-

 ....مهراب: اي خدا ... تازه مي پرسه لیلي زن بود یا مرد
 ...اهان.... اره بگو-

 مهراب تو روم خندید وگفت: اماده اي؟
 ...اره باشمارش من شروگ کن... یک .... دو... س...ه-

 .... مهراب خندید وگفت: میشا به خدا خلي
 خوب بگو دیگه... زیر لف ي میخواي؟-
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مهراب تو چشتتمام خیره شتتد و در یک جمله گفت: چرا تا حاال ازم نپرستتیدي 
 پدر و مادرم کجان؟

 :کردم و بعد گفتمیه کمي فکر 
شتتتاید چون فکر کردم خودت باید بگي.... نه اینکه من تو زندگیت دخالت -

 ...کنم
 مهراب: نمیخواي بدوني؟

 ...اگه خودت دوست داشته باشي بگي حتما... اگه راحت نیستي نه-
مهراب: اگه میتوني رو پیشتتنهاد ازدواجم فکر کني بگم ... اگه نه... و ستتکوت 

 .کرد
 ... رده بود. چقدر مي پیچوند ... خوب بگو دیگهدستام عرق ک

یه نفس عمیق کشیدم وگفتم: اتفاقا دوست دارم که این دوستي و رابطه تهش یه 
 ...سرانجام خوب داشته باشه ... اما نه به این زودي

شایدم ذوق کردن.... یه لبخندي بهم  شماش یه برق امیدواري و دیدم...  تو چ
 ...شرایطم از دست ندمتزد وگفت: امیدوارم بخاطر 

نفستتمو به زور از دهنم بیرون فرستتتادم و مهراب لبهاشتتو خیس کرد و بعد از 
مکث و سکوتي که فقط صداي تیک تاک ساعت و بوق ماشیني که از پنجره ي 
باز اشتتپزخونه میومد پرش میکرد... ستترشتتو پایین انداخت وشتتمرده شتتمرده 

 !...دمگفت: از وقتي چشم باز کردم تو پرورشگاه بو
نفستتمو به زور از دهنم بیرون فرستتتادم و مهراب لبهاشتتو خیس کرد و بعد از 
مکث و سکوتي که فقط صداي تیک تاک ساعت و بوق ماشیني که از پنجره ي 
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باز اشتتپزخونه میومد پرش میکرد... ستترشتتو پایین انداخت وشتتمرده شتتمرده 
 !...گفت: از وقتي چشم باز کردم تو پرورشگاه بودم

 
انم هم اونجا کار میکرد... از قدیمي هاي پرورشتتگاهه... میگفت منو فهیمه خ

ته...  له اورده داده دستتتت فهیمه خانم و رف یه دختر جوون هفده هجده ستتتا
نمیدونم پدرم کیه.... مادرم کجاست.... نمیدونم نفس کشیدنم شرعي هست 

 ....یا
 

لي ها اومدن یه کمي مکث کرد و گفت: نمیدونم کس و کاري دارم یا نه.... خی
که منو به فرزند خوندگي قبول کنن اما قستتمت نشتتد.... تا هجده ستتالگي تو 
پرورشگاه بودم.... بعدش هم دانشگاه و درس و ورزش... با کمک فهمیه خانم 
و پول هایي که با بدبختي جمچ کردم ووام و هزار تا دردستتر تونستتتم اینجا رو 

دستتتته رو هم از فهیمه خانم  اجاره کنم.... بعدش هم اون ماشتتیني که االن
سنامه ام هم  شنا ست...  سطي خریدمش... در حقم مادري کرده اما مادرم نی ق

 .... به نام فامیلي اونه... ولي جاي دو تا اسم توش خالیه ... یه تاریخ قابي هم
 

 .وسکوت کرد... یه اه اروم کشید و سرشو پایین انداخت
 

نفس عمیقي کشیدم و به چهره ي درب خشکم زده بود... سیخ نشسته بودم... 
و داغونش نگاه کردم... تمام تعریفاتش ده دقیقه هم نشتتد... خودمو اماده کرده 
پدر  گام...  نابهن یا طاق... فوت  یه تراژدي غم انگیز...  یدن  بودم براي شتتن
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معتاد.... مادر زندوني... قاتل... یا هر چیز دیگه اي جز این. چون تنها چیزي 
شه که هی   که به فکرم سرراهي با شاید مهراب یه بچه  سید همین بود که  نمیر

 ...خانواده اي نداره
 

یا شتتاید ادمي باشتته که تمام گزینه هایي که تو ستترم در همین چند لح ه از 
زندگي غم انگیز مهراب ستتاخته بودم باشتته... ادمي که به خاطر شتترایطي بچه 

 .مثل مهراب اشو میذاره پرورشگاه و... یه ادم مهربون میشه
 

 :با سوالش یه کمي جا خوردم. ازم پرسید
 
 از چشمت افتادم؟-
 

بهش نگاه کردم... اخم کرده بود. صتتورتش کا اویزون بود... قیافه ي تو همي 
 .داشت

 
 یه تاي ابرومو باال دادم وگفتم: مگه قبا رو چشمم بودي؟

 
 ...مهراب پوفي کشید وگفت: ببخش وقتتو تلف کردم
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ند شد که استین پیراهنشو کشیدم و تعادلشو از دست داد و پرت شد از جاش بل
رو مبل... با تعجب زل زد به من و منم خندیدم وگفتم: مهراب جدي میشتتي 
 خیلي ادم غیر قابل تحملي میشیا... الکي چرت و پرت تحویل من نده خوب؟

 
 مهراب با یه قیافه ي نمکي اي گفت: یعني ن رت راجچ به من عو  نشده؟

 
 ...واه؟ خوب معلومه که عو  شده-
 

 .مهراب دهنش نیمه باز مونده بود
 

سي که بدون  شدم وگفتم: االن بن رم خیلي قابل احترام تري... ک یه ذره جدي 
سالم  سیده...  شو خونده ... به اینجا ر س شه در شته با شتوانه اي دا اینکه هی  پ

یدا کردي.. تو خیل بت پ هاي مث به  نده... االن خیلي جن یه ادمي مو ي بهتر از 
 ...هستي که تنه اش به تنه ي حساب بانکي باباش گرمه

 
 ...با مکث گفتم: ... تویي و خودت... این برام خیلي ارزش داره

 
سره  ضیا واقعا یاد بگیرن... پ کاما تیکه وکنایه ام به اون هامین چلمن بود...بع

جاي تاسف داره. اگه بي کس و کار خودشو به اینجا رسونده اما هامین... واقعا 
مهراب هم یه همچین خانواده اي داشت... فکرم ایست کرد. شاید اگه مهراب 
اونطوري بود از اون سمت بوم میفتاد... میشد یه ادم خوش گذرون... یا هامین 
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صا  شاید اونم... اي خدا چت زدم باز... ا ست  صا ادم محکمي نی ... اون ا
 !م مقایسه میکنم؟چه کاریه که من این دو تا رو با ه

 
چشتتمم به مهراب افتاد با یه لبخند زیادي پهن که زل زده بود به من در همون 

 ...حال گفت: وقتي جدي میشي خیلي بیشتر از قبل خواستني میشي
 

اخم کردم و یه لگد به زانوي ستتالمش زدم و آخش در اومد وگفتم: برو گمجو 
 ...بچه پر رو

 
 یخچال وباز کردم وگفتم: هیچي نخریدي؟و به سمت اشپزخونه رفتم... در 

 
 ...مهراب به اشپزخونه اومد وگفت: نه بابا خریداي تو هم که تموم شد

 
 جاااانم؟؟؟-
 

مهراب خندید وگفت: میخواي چي درستتت کني؟ واستته ي ستتوستتیس بندري 
 ...همه چیز دارم

 
شپزي  شي علنا به من میگي برات ا ستم وگفتم: تو خجالت نمیک در یخچالو ب

 ...مکن
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 ...مهراب در کمال پر رویي گفت: خوب تو قراره زنم بشي

 
 ...اوه چه رویایي هستي-
 

 ...مهراب خندید و گفت: بیا این پوال رو بگیر برو یه چند قلم خرید کن
 

 ...چشمام چهار تا شد
 
 ...مهراب چقدر گشادي-
 

 مهراب خندید و گفت: اي بابا ... من با این پاي چاغم کجا برم؟
 
سي بز- سمت جا لبا شه... وبه  نم اون یکي هم چاغ کنم خیال همه راحت ب

 .رفتم و از تو جیبش هرچي داشت برداشتم ورفتم که خرید کنم
 

یعني اگه قرار بود زنش بشتتم و اینطوري ازم بیگاري بکشتتته ستتته طاقه اش 
 ...میکردم مهرابو

 
 ...یشاقبل از اینکه از در ورودي خارج بشم دستمو گرفت وگفت: مرسي م
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ستین مانتوم پاره - سه فهیمه خانم... ول کن ا مهراب این لوس بازي هاتو ببر وا
 ...شد

 
سوي  سس فران شت در گفت:  ست. از پ خندید و هولم داد بیرون و در و هم ب

 ...بگیر.. راستي یه بسته چیپس و ماست مسیر هم یادت نره
 

 ! ...واقعا این بشر چقدر پر رو بودا
 

شدم... عین دیوونه ها تا مغازه هنوز لبخند رو لبم بود. و خندیدم و وارد ک وچه 
 .فکر میکردم حق ندارم که ن رمو راجچ به مهراب عو   کنم... به هی  وجه

 
اون هنوز یه دوستتت عزیزه واستتم که جایگاهش برام بابته و هی  کس نمیتونه 

 !... مثل اون باشه حتي صبا یا
 
 

اهاي خوبش میرسید . تقریبا هر روز توي کار ببت شرکت با پرهام داشت به ج
صاحبه با افرادي بودیم  شغول م همون آپارتماني که یزداني برام پیدا کرده بود م
شدن میومدن .  ستخدام  ستخداممون توي روزنامه به امید ا که با دیدن آگهي ا
هجوم اینهمه متقاضي کار به سمت شرکت ِ هنوز راه نیوفتاده ي ما برام عجیب 

سته کننده بود . با وجود تعداد زیاد مراجعه کننده ها  و جالب و در عین حال خ
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ستخدام  سته بودیم کارکنان مد ن رمون رو ا شت یك هفته نتون هنوز بعد از گذ
کنیم ، بیشتتترشتتون یا دانشتتجو بودن ، یا تجربه ي آنچناني نداشتتتن و یا مدرد 

ادها رو همینها استعدمعتبري نداشتن . با اینحال من معتقد بودم که باید از بین 
 . کشف کنیم

شغول به  ستخدام کرده بودیم و االن م سي رو که از همون روزهاي اول ا تنها ک
شرکت بود که دختر  شي  ستاد من ضیها رو یکي یکي داخل میفر کار بود و متقا
کاري و مودبي به ن ر میرستتید . وضتتعیت شتترکت حستتابي در هم ریخته بود 

شغ ول دکور و رنگ امیزي بودن و از یه طرف هم چون از یه طرف دکوراتورها م
ضي ها  شده بود انبوه متقا شي مجبور  صاحبه ، به همین خاطر من شغول م ما م
رو تو یکي از اتاقها جا بده و یکي یکي بفرستتشون توي اتاق کناریش که من و 
تا کارگرها بتونن ستتتالن بزرگ شتترکت رو زیر ن ر  پرهام توش لم داده بودیم 

 . ر کنندکوراتور دکو
سه نفره لم  سه خودش مدلي بود . من روي مبل  صاحبه کردنمون هم وا مدل م
داده بودم و پاهامو روي دستتته هاي مبل انداخته بودم ، پرهام هم که دیگه بدتر 
شته بود .  سلي بین مبلها گذا شو روي ع شاش هم در آورده بود و پاها از من کف

شه  بازم به ادب و نزاکت خودم که وقتي میدیم یه سني وارد می خانومي یا مرد م
سرجام صاف مینشستم اما پرهام عین خیالش هم نبود . البته این وسط مواظب 
بودیم که توي برخورد باهاشتتون اونقدر جدیت از خودمون نشتتون بدیم که اگه 
پس فردا استخدام شدن به خاطر شل گرفتن اینجا در آینده کارها رو شل نگیرن 

که ستتعي میکردم جدیت به خرج بدم و پرهام فقط اون  . در واقچ فقط من بودم
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وسط با نمك ریختن پارازیت مینداخت که البته براي منم بد نمیشد چون کمتر 
 . حوصله م سر میرفت و خسته میشدم

به خاطر خستتتگي یك هفته اي از کارها خیال داشتتتم صتتبح جمعه رو تا خود 
ساعت ظهر بخوابم . اما از اونجایي که عادت به خواب  شتم  زیاد و راحت ندا

سه خوردن پیدا کنم  9 شدم و م*س*تقیم رفتم پایین تا یه چیزي وا از خواب پا 
ست رو به من  شي به د . هنوز همه ي پله ها رو پایین نیومده بودم که مامان گو

 : کرد و گفت
هامین مامان ، زن عمو فرنوشتتت داره واستته ناهار دعوتمون میکنه ، میخواد  _

 که تو میاي ....جایي که قرار نداري ؟ مطمئنش کنم
 : سریچ گفتم

 ... من نمیتونم بیام مامان ، باید بعد از ظهري برم جایي _
 : مامان با تعجب نگاهم کرد و گفت

 چطور بي خبر ؟ کجا به سامتي ؟ _
شه  صل مطلب مامان بي خیال نمی سر ا صاف نرم  ضح و مبرهن بود که اگه  وا

 : پس ناچار گفتم
 ... با ارمین بریم توچال قراره _

مامان انگار خیالش راحت شد چون با لبخند روشو ازم گرفت و دوباره مشغول 
 . صحبت کردن با تلفن شد

دیشتتتب با آرمین هماهنگ کرده بودم که باهام بیاد ، قبلش به فرهود هم گفته 
بودم اما اون ظاهرا کار داشتتت و نمیتونستتت . نهایتا به ارمین گفتم ، دوستتت 
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اشتم کس دیگه اي غیر از این دو نفر از ترسم از ارتفاگ خبر داشته باشه واسه ند
همین چیزي به پرهام نگفتم . دوستتت داشتتتم قبل از اینکه کار توي شتترکت به 
شه برم توچال و پرش بانجي رو انجام  شلوغ ب سرم  شه و  شروگ ب سمي  طور ر

مات خود مل کنم . توي توه با خودم ع به قول و قرارم  با مطمئن بدم و  م تقری
 . بودم که اگه این ارتفاگ و بپرم دیگه ترس از بلندیم واسه همیشه از بین میره

بعد از ناهار ، که البته من چیزي نخورده بودم چون نمیخواستم اونجا گندکاري 
بشتته ، داشتتتم لباس میپوشتتیدم و اماده میشتتدم که کم کم راه بیوفتیم که از تو 

شنیدم ، صداي حرف زدن  از پنجره نگاهي به بیرون انداختم ، آرمین و  حیاط 
فرناز و آذین بودن ....تعجب کردم که اونا واستتته چي اومدن ! احتماال اومده 

 ... بودن پیش مامان
 : اما وقتي داشتم از پله ها پایین میرفتم صداي آذین و شنیدم که میگفت

ت واد استراحهر چي به سهراب اصرار کردم که بیاد قبول نکرد ، میگفت میخ _
 ... کنه .....آخه یه خورده هم سرما خورده

 : مامان نگاهش کرد و با شماتت گفت
 ... اگه سرما خورده پس چرا تنهاش گذاشتي ؟ برو خونه مواظبش باش _

 : اذین هم با سرخوشي جواب داد
شه دیگه ....از  _ ستراحت میکنه خوب می ست مامان ؟! ...ا اي بابا ، مگه بچه 

 ... شه گذشتتوچال نمی
 : سریچ با تعجب بین حرفش پریدم

 حاال کي میخواد تو رو ببره توچال ؟ _
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با خنده اومد طرفم و در حالي که خودشتتو لوس میکرد دستتتشتتو انداخت دور 
 : گردنم و گفت

 ... تو _
 : نگاه گیجي به ارمین انداختم که شونه هاشو انداخت باال و گفت

 ... تمبه جان خودم من فقط به فرناز گف_
 : آذین ادامه داد

فرناز به من گفت ، منم زنگ زدم به میشتتا و مارال گفتم ....قبول نمیکردن ،  _
 ... کلي اصرار کردم تا قبول کردن بیان

 : خودمو با بهت روي مبل انداختم و با نگاه سرزنش کننده اي به آرمین گفتم
 بر کردي ؟قرارمون مردونه بود ...هر چي دختر تو فامیل داریم و خ _

 : آذین روي دسته ي مبلي که من روش نشسته بودم نشست و با اخم گفت
 ... واه ، مردونه چیه ؟ ....کسي که زن و نامزد داره که مردونه نمیره توچال _

 : مامان هم میونه رو گر فت و گفت
 ... راست میگه دیگه ، خوب کردي اذین که زنگ زدي به میشا ...آفرین مامان _

 . ون لح ه با به صدا در اومدن زنگ تلفن از جاش بلند شدو در هم
به خودش  باره نگاه عصتتبي مو حواله ي آرمین کردم که قیافه ي م لومي  دو

 : گرفت و گفت
جایي برم  _ که نمیتونم  جازه ي زنم  بدون ا به زن خودم گفتم ،  با من فقط  با

 ...میتونم ؟
 : زیر لبي گفتم
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 ... زن ذلیل _
به فرناز افتاد که داشت نگاهم میکرد ، سریچ لبخندي زدم همون لح ه چشمم 

 : و گفتم
 !خوبي فرناز ؟ _

 : با نگاه معني داري لبخند زد و گفت
 ممنون هامین ، تو چطوري ؟ _

 : نفس عمیقي کشیدم و گفتم
 عالي ! بهتر از این نمیشم ...محیا کجاست ؟ _
 ... گذاشتمش پیش مامانم _

 : رمین گفتمسري تکون دادم و رو به آ
 ... بانجي مالیده ....یه وقت دیگه میریم _

 : یهو اذین گفت
چي چي رو ؟ من فقط به عشتتق این که پرش تو رو ببینم ستتهراب و با اون  _

 ... حالش تو خونه تنها گذاشتم
 : با کف دست به پیشوني م کوبیدم و با حرص به آرمین گفتم

 !از سیر تا پیازشو بهشون گفتي ؟ _
 : جاش بلند شد و گفت آذین از

 ... پاشین دیگه دیر میشه _
ضایتمندي  شده بود با لحن نه چندان ر مامان که تازه از جواب دادن تلفن فارغ 

 : گفت
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صبحي که به مامانش گفتم هامین میره توچال و  _ سر راهتون برید دنبال ندا ، 
 ... میام ته منمنمیتونیم ناهار بیایم خونه تون فهمیده میخواین برین ، ندا هم گف

دیگه کامل پنچر شتتتدم و ستترمو با حرص کوبیدم به پشتتتي مبل ...عجب 
جه  تا االن خوا گه  نا دی ما ، مطمئ یل  فام گاراي خبره اي بودن این زناي  خبرن
حافظ هم خبر شتتده بود . عمق فاجعه اینجا بود که باید جلوي اینهمه آدم بپرم 

 . پریدنم ضایچ تر بود، دیگه وقتي خبر داشتن که قرار بوده بپرم ن
بي توجه به غرغرهاي آذین در مورد اومدن ندا شتتماره ي پرهام و گرفتم ، حاال 

 . که همه میدونن بذار پرهام هم بدونه ، اقا وجودش یه کم آرامش دهنده ست
سوار  شین آرمین برن دنبال ندا ، منم بعد از  شد آرمین و فرناز و آذین با ما قرار 

ال میشتتا و مارال . از همون لح ه ي اول ستتوئی  و تحویل کردن پرهام برم دنب
پرهام دادم تا خودم یه کم تمرکز کنم و ریلکس کنم . پرهام وقتي فهمید جریان 
چیه یه بند شتتروگ کرد به مستتخره بازي و خندیدن به ریش ما ، دیگه بعد از 

 . گذشت چند لح ه خودش متوجه شد که اعصاب ندارم و بیخال شد
ي عمو پرویز منت ر اومدن میشتتتا و مارال بودیم که بعد از چند جلوي خونه 

شا  شین اومدن . بي اراده می سمت ما لح ه از خونه بیرون اومدن و با خنده به 
رو ارزیابي کردم ، اولین چیزي که تو میشتتا جلب توجه میکرد اندام قشتتنگش 

عد ب بود که توي جین تنگ و مانتوي مشتتکي کوتاه و تنگش خودنمایي میکرد ،
از اون چشماي عسلیش بود و موهاي قهوه اي روشنش که از جلوي روسریش 
به طرز شل*خ*ته ولي بامزه اي بیرون ریخته بود . رنگ پوستش هم قشنگ بود 
، میموند لبهاش و بیني متوسط ش که خوب بودن .......در عین ناباوري نتیجه 
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ب ما  ظاهر خواستتتني اي داره ، ا که  هایي این بود  که گیري ن ا این حال چیزي 
 کاما برام روشن بود این بود که من نمیخوامش ! مگه زوره ؟

 
بعد از سوار شدن و سام علیك مارال در حالیکه به سختي سعي میکرد جلوي 

 : خنده شو بگیره و موفق هم نبود به میشا اشاره کرد و گفت
 ... این هم میخواد بپره ، کاپشنش هم آورده مجهز اومده _

این حرف خودش از خنده روده بر شتتتد ، من و پرهام با تعجب به عقب و با 
 : برگشته بودیم و به میشا نگاه میکردیم که پرهام گفت

 ...اما خانوما اجازه ندارن بپرن _
 : میشا با خونسردي گفت

 راضي شون میکنم ، _
 : و لبخندي زد . مارال که هنوز هم داشت میخندید گفت

 ... ن میکنهمن ورش اینه که خرشو _
نمیدونم میشتتتا یواشتتکي چیکارش کرد که مارال جیغ خفه اي کشتتید و در 

 : حالیکه بازوشو میمالید گفت
 اآآآآآآي ، چیکار میکني دیوونه ؟ _

 : میشا لبخند مصنوعي اي تحویلش داد و از بین دندوناش گفت
 !خفه میشي عزیزم ؟ _

با خنده از حرکاتشتتون رومونو برگردوند یم و پرهام ماشتتین و به من و پرهام 
 ! حرکت در اورد ، همینم مونده با این جغله بچه رقابت هم داشته باشم
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سعي میکردم یه کم  شتم  سته بودم و دا شمام و ب صندلیم تکیه داده بودم و چ به 
ذهنم و اروم کنم اما پرهام گیر داده بود به مارال و اصتتا اجازه نمیداد یه لح ه 

ال کردن کم نمیاورد ، به ن ر میرستتید مارال ماشتتین ستتاکت باشتته ، از ستتو
ته ! آینه رو هم  ت ت ت ت ت ت ت ت ت چشمشو گرفته ، الي چشمامو باز کردم و دیدم که بل
روش تن یم کرده و چشمش اصا به خیابون نیست . باالخره هم طاقت نیاورد 

 : و منو با دست تکون داد و صدام کرد
 !هامین ؟ _

 !بهش چشم غره رفتم : هوووم ؟
 : اشاره کرد برم نزدیکتر ودر گوشم طوري که عقبیا نشنون پرسید بهم

 !مارال نامزدي ، دوست پسري ، کسي و داره ؟ _
نفس کافه اي کشتتیدم و چند لح ه با حرص از این که آرامشتتمو به هم زده 

 : عصبي نگاهش کردم ، بعد برگشتم عقب و از مارال پرسیدم
 ...مارال تو نامزد یا دوست پسر داري ؟ _

 : چشماي مارال از تعجب گرد شد و پرهام با صداي ناله مانندي گفت
 !هامین ؟ _

 : اما من بي توجه به حرکاتشون دوباره پرسیدم
 !داري یا نه ؟ _

 : قبل از این که مارال بخواد جواب بده میشا گفت
 !گیرم که داشته باشه ، مگه فضولشي ؟ _

 : چشم غره اي به میشا رفتم و گفتم
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 ... ي چار تا آدم بزرگوقت _
 : بین حرفم پرید

 ... تکراریه _
یه لنگه ابرومو انداختم باال و با پوزخند فقط نگاهش کردم ، بعدش رو به مارال 

 : گفتم
 ... اگه چیزي هست بگو تا پرهام همین اول تکلیف خودشو بدونه _

و دستتتشتتدوباره میشتتا دهنشتتو باز کرد اما قبل از اینکه بخواد چیزي بگه مارال 
گرفت و وادار به ستتکوتش کرد و در حالیکه ستترشتتو انداخته بود پایین و گونه 

 : هاش هم قرمز شده بود با خجالت گفت
 ... بله ، من کسي رو ....دارم ....فقط خواهش میکنم بین خودمون بمونه _

 : بهش لبخند زدم و گفتم
 ... بین خودمون میمونه _

شا دوباره صاف سرجام نشستم . نگاهي به و بعد از چشم غره ي دیگه اي به می
پرهام انداختم ، آرنج دستشو رو پنجره گذاشته بود و سرشو به دستش تکیه داده 
بود ، قیافه ش هم آویزون شتتده بود ، به ستتختي ستتعي کردم جلوي خنده مو 
بگیرم و دوباره چشمامو بستم ، همچین تریپ عاشق شکست خورده ورداشته 

کنه یه عمر عاشتتق مارال بوده ، حاال خوبه هنوز چند که کستتي ندونه فکر می
 . دقیقه نیست که مارال و دیده

سته پوووف زدم زیر  شماي ب ستم جلوي خنده مو بگیرم و با چ باالخره هم نتون
شت  صدایي که ته رنگي از خنده دا شت کوبید تو بازوم و با  خنده ، پرهام با م

 : گفت
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 ... اي کوفت ....ببند او گاله رو _
 : گاهش کردم و با صداي آرومي که بقیه نشنون گفتمن

 !بمیرم برات ....شکست عشقي خوردي داداش ؟ _
با چشم و ابرو واسم خط و نشون کشید و زیر لب فحشي داد و صداي آهنگ 

 . و بلند کرد
 

شین آرمین منت رمون بودن . قبل از اینکه ما  وقتي رسیدیم آرمین و بقیه کنار ما
جلو اومد و سام کرد ، با من و پرهام دست داد اما به میشا و  بهشون برسیم ندا

مارال فقط ستتام داد . بعدش اومد کنار من و در حالیکه باهام هم قدم میشتتد 
 : گفت

 واقعا میخواي بپري ؟! ...خطرناد نیست ؟ ...چرا به فکر سامتیت نیستي ؟ _
 ستتترس وارد کنه ،تو اون موقعیت فقط همینم کم بود که یکي با حرفاش بهم ا

صفه نیمه اي دادم و خودمو به آرمین رسوندم و زیر گوشش  جوابشو با لبخند ن
 : گفتم

 ... اگه یه روز به عمرم مونده باشه از خجالتت در میام _
 : آرمین با خنده گفت

 ... سخت نگیر _
 : و با اشاره به پرهام که ماشین و پارد کرده بود و به سمتمون مي اومد گفت

 ...رفي نمیکني ؟مع _
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منم پرهام و به عنوان دوستتتت و همکارم به همه معرفي کردم و بقیه رو هم به 
 . پرهام معرفي کردم . قرار بود با تله کابین به ایستگاه بانجي جامپینگ بریم

 
توي مستتیر همه دو به دو راه افتاده بودیم ، فرناز و آرمین که دستتت تو دستتت 

ا و اذین ، به ن ر میرستتید اذین داره میشتتا رو جلوتر از همه میرفتن بعدش میشتت
شه ، بعد از اونا  شقي برداره و بیخیال پریدن ب ست از کله  صیحت میکنه که د ن
شده بود چون به  شانس بد من بود که ندا باهام هم قدم  من و ندا بودیم ، که از 
معني واقعي کلمه داشت سرمو میخورد بس که حرف میزد ، تو اون لح ه تنها 

ستم چیز ساکت کنه ، میخوا ستم این بود که یه جوري اینو  ي که از خدا میخوا
چند دقیقه با خودم خلوت کنم ، اما با این وضتتعیت امکان نداشتتت . پشتتت 
سرمون هم پرهام و مارال میومدن ، به ن ر میرسید پرهام میخواد حرفایي که تو 

من ور خاصتتي  ماشتتین پیش اومده بود و ماستتمالي کنه و به مارال بفهمونه که
 . نداشته

 
فکر نمیکردم اینقدر زود به غلط کردن بیوفتم ، اما وقتي قرار شتتتد ستتوار تله 
سوار تله کابین شدن  شیم رسما به غلط کردن افتاده بودم ، اخه مني که  کابین ب

 !برام مثل کاب*و*س میموند و چه به پرش بانجي ؟
سوار تله کابین ست  آرمین و فرناز و آذین و مارال اول  شا هم میخوا شدن ، می

 : سوار بشه که آذین با زیرکي اجازه نداد سوار بشه و گفت
 ... تو با بعدي بیا _

 ... 2این اذین هم در غیاب مامان شده بود مامان 
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شه ها  شی ستم ، طوري که تا حد امکان از  ش سط ن شدن من و سوار  به محض 

نو تکیه دادم و سرموگذاشتم دور باشم . از همون اول هم آرنج دو تا دستامو به زا
سته  ش شه ها نیوفته . باز هم ندا کنارم ن شی شمم به هی  کدوم از  ستام تا چ رو د
شا  بود ، تو موقعیتي نبودم که بفهمم چي میگه ، حتي یه کلمه از حرفایي که می
و پرهام میزدن هم نمیشنیدم . میشا از همون اول چسبیده بود به یکي از شیشه 

 . اه میکرد و پرهام هم کنارش ایستاده بودها و بیرون و نگ
تو حال و هواي خودم بودم که ندا دستتتش و گذاشتتتت رو بازوم و با نگراني 

 : پرسید
 هامین تو حالت خوبه ؟ _

 : عصبي نگاهش کردم و گفتم
 !میشه تنهام بذاري لطفا ؟ _

 : اخماشو کشید تو هم و گفت
 ... باشه _

 ... مرسيبه سختي بهش لبخند زدم و گفتم : 
دوباره به ژست قبلیم برگشتم که متوجه شدم اینبار میشا طرف دیگه م نشست و 

 : با بدجنسي در گوشم گفت
 !تو هنوزم از بلندي میترسي همین خان ؟ _

 : چند لح ه فقط به چشماش نگاه کردم و بعد گفتم
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مه مون ستتهم  _ ما تو از ه با خودمون داریم ، ا یه چیزایي از بچگي  هممون 
 ... تري نگه داشتي....هنوزم همونقدر بچه ايبیش

سرعت  صبانیت چیزي بگه اما به  ست با ع شار داد و خوا شو رو هم ف دندونا
ن رش عو  شد و با لبخندي که سعي میکرد خونسرد باشه اما بیشتر عصبي 

 : بود تا خونسرد گفت
 ... این ن ر توئه ...پیش خودت هم بمونه _

شد . از اینک سم از بلندي رو بهم یاداوري و از جاش بلند  سي اینجوري تر ه ک
کنه بدم میومد ، احستتتاس میکردم بهم توهین شتتتده ، احستتتاس میکردم به 
مردونگیم توهین شتده . دوستت داشتتم کله ي میشتا رو بکوبم به دیوار کابین 

 ! ...دختره ي هیچي نفهم
 : گفتوقتي رسیدیم در حین پیاده شدن پرهام اومد کنارم و با صداي آرومي 

کافگي داره از سر و صورتت میباره هامین ... مگه عقلت پاره سنگ برداشته  _
شي زده  سیت داري میخواي بپري ؟ فکر خودک سا که وقتي اینهمه به بلندي ح

 !!!به سرت ؟
 : با اخم گفتم

خفه شو ه ....میخوام اینجوري خودمو درمان کنم ، تو چه  )enfermer انفغمغ _
 میدوني ؟

 : روهاش و باال انداخت و گفتپرهام اب
 اونوقت خودت تجویز کردي دیگه ؟ _

 : با کافگي گفتم
 ... تو دیگه بس کن پرهام _
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شاپ و باالخره  شت ، یه کافي  سکیت دا اطراف و از ن ر گذروندم ، یه زمین ا
ست  شمم به جمال یه دارب شبیه چوبه  40چ شد . چقدر به ن رم  شن  متري رو

شده بود با ناباوري از ي دار میومد ! در حالی شك  ست خ که نگاهم روي دارب
 : پرهام پرسیدم

 از روي اون که نباید بپریم ، مگه نه ؟ _
 ... چرا اتفاقا ، دقیقا باید از رو همون بپري _

 : عصبي نگاهش کردم و همه ي حرصم و سر پرهام خالي کردم
جوري باید چي داري میگي ؟ همه جاي دنیا از رو پل میپرن ، االن من چه  _

 از این دکل باال برم ؟ هان ؟ ....آسانسور داره ؟
 : پرهام با نیشخند گفت

 .... اینجا ایران است ، خوش اومدي داداش _
 : بعد در حالیکه به دکل اشاره میکرد گفت

 ... از پله باید بري باال _
در حالیکه نگاهم روي چوبه ي دارم خشك شده بود آب دهنمو به سختي فرو 

 ،دادم 
 ( لعنتي ) maudit مودیت _

 : صداي میشا رو شنیدم که داشت به سمتمون میومد
 !نمیخواین بریم بلیط بگیریم ؟ _

عجب دل خوشتتي داشتتت این یکي ! نگاهي به بقیه ي بچه ها که توي محوطه 
ي بیرون کافي شاپ ِ ایستگاه دور یه میز نشسته بودن انداختم ، به به ! وقتي من 
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شکونن ... دارم میپرم خانو شاي پرشم تخمه می شینن در حال تما ما و اقایون می
 : به پرهام گفتم

 ... تو برو واسم بلیط بگیر من یه دقیقه اینجا میشینم _
پرهام و میشتتا رفتن تا بلیط بگیرن و من هم دور میز کنار بچه ها نشتتستتتم . از 

ستم کمي دق دلي  سته بود و میتون ش ستم ن و مشانس خوبم ارمین هم کنار د
 : خالي کنم ، ب*غ*ل گوشش گفتم

 ... هر چي میکشم از دست تو میکشم _
شاچي جمچ کرده بود و هم  سم تما شاره ي دقیقم هم به اتفاق امروز بود که وا ا

 . سالگیم که از پشت بوم خونه ي مامان بزرگ سر و ته م کرده بود 4به اتفاق 
 : ي گفتآرمین دستي به پشت موهام کشید و با لبخند شیطنت بار

 ... کوتاه بیا هامین ، خوش میگذره _
چنان نگاه خشتتمناکي بهش انداختم که با ستترعت دستتتش و کشتتید و با اخم 

 : ساختگي اي گفت
 ... هاپو _

ستترمو برگردوندم تا خنده مو پنهان کنم که پرهام و دیدم که داشتتت به ستتمتم 
 : میدو ئید ، وقتي بهم رسید گفت

 ... فشار خونت و بگیرن و وزنت کنن باید خودت بیاي ، میخوان _
ستاده بود و  شا همونجا ای شدم و دنبال پرهام راه افتادم ، می با اکراه از جام بلند 
داشت با پسري که مسئول بلیطها بود چونه میزد ، وقتي ما بهشون رسیدیم پسره 

 : داشت به میشا میگفت
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م ....ولي اونبابا اصتتا دستتت من نیستتت ، باید با مربي ش صتتحبت کنین . _
 .... اجازه نمیده ....پریدن خانوما ممنوعه

 : بازوي میشا رو از پشت گرفتم و با اخم گفتم
 ... بیا برو بشین دیگه ، مگه نمیشنوي میگه ممنوعه _

 میشا با تندي بازوشو از دستم بیرون کشید و بي توجه به من و رو به پسره گفت

: 
 مربیش کجاست ؟ _

صلگي ب سره با بي حو سمت حرکت پ شا هم به همون  شاره کرد و می سمتي ا ه 
کرد . بعد از گرفتن فشتتار خونم و وزن کردن بهم گفتن که تا نیم ستتاعت دیگه 
نوبت پریدنم میشتته . عجیب بود که تو اون شتترایط فشتتار خونم متعادل بود و 
عیب و ایرادي ازم نگرفتن ، تو اون شتترایط بدم نمیومد اونا دلیلي براي نپریدنم 

ی یا ستتتابقه ي ب بد من حتي وقتي در مورد بیماري خاص  ما از شتتتانس  ارن ا
ته خودم هم چیزي در مورد  یدن جوابم منفي بود . الب جراحي هم ازم پرستت
فوبیاي ارتفاعم بهشتتون نگفتم ، خوشتتم نمیاد یه بلندگو دستتتم بگیرم و این 

 ! موضوگ و همه جا جار بزنم ، این کار مخصوص ِ آرمینه
اره با قیافه ي اویزون برگشتم سر میز نشستم تا نوبتم بشه . هنوز این شد که دوب

شماش برق  20 شحالي در حالیکه چ شا با خو شته بود که می شتر نگذ دقیقه بی
 : میزد برگشت سر میز و گفت

راضي شون کردم ، فقط گفتن کسي فیلم نگیره .....گفت به شما هم بگم که  _
 ردم که دارن نگاه میکنن ازم فیلم نگیرنحواستون باشه وقتي من میپرم بقیه ي م

... 
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دیگه هیچي از ستتواالیي که بقیه در مورد چطور راضتتي کردنشتتون از میشتتا 
میپرستتیدن نفهمیدم . همه ي فکرم حول این میچرخید که نباید از میشتتا کم 

 ... بیارم
نیم ستتاعتي که بهم گفته بودن شتتد یه ستتاعت ، دیگه کم کم داشتتتم امیدوار 

ضتتیه منتفیه و االن میان میگن مثا امروز به دلیل شتترایط جوي میشتتدم که ق
 . نمیشه پرید که اسممو از بلند گو صدا زدن

با اضتتطراب از جام بلند شتتتدم ، پرهام هم باهام اومد . اما دیگه از دکل که 
نمیتونستتت باهام باال بیاد ، همونجا کلي ستتفارش بهم کرد و تشتتویقم کرد و 

با حرفاش استتت ما من حتي یك کلمه از ستتعي میکرد  رس و ازم دور کنه ، ا
ستم از پله  صا تو حال خودم نبودم . وقتي میخوا شدم ، ا شم متوجه نمی حرفا
شتر  شتم رو اولین پله ...بی شیدم و پامو گذا هاي دکل باال برم یه نفس عمیق ک
سطاي  سته و بدون اینکه پایینو نگاه کنم باال میرفتم اما و شماي ب پله ها رو با چ

شمام رو باز کردم ر اه بودم که یه لح ه پام پله ي بعدي رو گم کرد و بي اراده چ
و چشمم به پایین افتاد . همین یه نگاه کافي بود تا سرم گیج بره ، همه ي من ره 
ي روبروم داشتتت دور ستترم میچرخید . نمیدونم چه جوري تونستتتم تعادلمو 

همه چي داشتتت میچرخید .  اونجا بین زمین و هوا نگه دارم ، فقط میدونم که
 . حتي وقتي چشمامو بستم هم سیاهي ها داشتن دور سرم میچرخیدن

با همون چشتتماي بستتته و با همون چرخ و فلك وحشتتتناکي که توي ستترم 
با  پایین اومدن ، حالم افتضتتتاح بود . حتي وقتي  به  میچرخید شتتروگ کردم 

ل چرخش بود ، چند بدبختي به پایین رسیدم هنوزم همه ي زمین و زمان در حا
قدم بیشتتتر از دکل دور نشتتده بودم که شتتروگ کردم به عق زدن ، خوشتتبختانه 
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چیزي توي معده م نبود که بخواد باال بیاد اما تو اون لح ه ارزو میکردم کاش 
یاد  باال ب به ن ر میرستتید معده م میخواد کامل  چیزي بود و باال میومد چون 

هام و ارمین دو طرفم قرار گرفتن و هر ...خم شتتده بودم به ستتمت زمین که پر
کدوم با نگراني چیزي میگفتن ، با حرص دستاشون و پس زدم و صاف ایستادم 
شون  ، دیگه دنیا نمیچرخید ، معده م هم به ن ر میرسید دیگه کوتاه اومده ...به

 : گفتم
 ... تنهام بذارید _

ستتشتتون و خودم مستتیر مخالف کافي شتتاپ و در پیش گرفتم ، هر چقدر وا
نمایش اجرا کرده بودم بس بود . در حال حاضتتر فقط میخواستتتم ازشتتون دور 
بشتتم تا یه کم حالم جا بیاد . اونا هم دیگه اصتتراري به موندن باهام نکردن و 

 . برگشتن پیش بقیه
اگه اسمش کم آوردن بود کم اورده بودم ، اگه ضایچ شدن بود ضایچ شده بودم 

به کردن بود تا عمر دارم خودم چیزي رو واستتته ، االنم در حال تو که دیگه  م 
 . خودم تجویز نخواهم کرد و دیگه از این غلطا نمیکنم

بعد از اینکه کمي حال و هوام بهتر شتتد برگشتتتم که برم پیش بقیه از کنار دکل 
شدن براي باال رفتن از  شا رو دیدم که در حال اماده  شم می ستم رد ب که میخوا

قا دکل بود ، وقتي منو دید لب نه اي رو لبش نقش بستتتت ، دقی خند پیروزمندا
 : ترجمه ي نگاهش این بود که

 ... ترسو ! ضایچ شدي رفت ، من دارم ازت میبرم _
 : پوزخندي بهش زدم و زیر لب گفتم



 271 عشق یآنت

 ... بپر برات عقده نشه _
 : صدامو شنید ، البته نیت خودم هم همین بود که بشنوه ، با حرص گفت

 ... عد برووایسا جوابتو بگیر ب _
بدون توقف فقط ستترمو به ستتمتش چرخوندم و این بار بدون تمستتخر وجدي 

 : گفتم
 ... احتیاط کن _

سوند و  شو بهم ر سرمو برگردوندم که برم طرف بچه ها ندا با دو خود همین که 
 : در حالیکه با نگراني تو چشمام خیره شده بود گفت

میمردم ، خدا رو شتتکر که  این چه کاري بود که کردي ؟! داشتتتم از نگراني _
 ... سالمي

تو چشتتماش آب جمچ شتتتد و به ن ر میرستتید بغض کرده ، تحت تابیر این 
ست یه ب*غ*ل ِ آرومش کردم و با لبخند قدردانانه اي  محبتش بي اراده با یه د

 : آروم گفتم
 ... چیزي نیست _

بهش  ه ايمیشتتا باید خیلي چیزا رو از ندا یاد بگیره ، هه ! وقتي بهش میگم بچ
 ! برمیخوره ، خوب بچه ست دیگه

سر میز که نشستم هیشکي چیزي به روم نیاورد . همه داشتیم به باال رفتن میشا 
نگاه میکردیم ، وقتي رسید باال و داشتن طنابا رو به پاها و سرشونه هاش وصل 
میکردن من هم استتترس گرفته بودم ، نمیدونم خودش هم اون باال استتترس 

 ... !؟داشت یا نه 
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شد  بعد از چند دقیقه معطل شتدن اون باال روي ستکوي پرش آمده ي پریدن 
 . دستشو برام تکون داد و از اون باال یه سوت بلند باال زد

خداي من ... باید اعتراف میکردم که به معناي واقعي کم اوردن جلوي یه دختر 
 .بچه کم اوردم

 .... بزنم مراقب باشاون اینقدر ریلکس و اروم بود... میخواستم داد 
که بعد از چند لح ه در مقابل چشماي شگفت زده ي ما از اون باال رها شد و 
صتتداي جیغش که همزمان با افتادنش به طرف پایین بود باعث شتتد راستتت 
سط  شا که و شیدن اما من با دهاني باز به می شتن جیغ میک ستم... ، همه دا بای

سمون مثل یویو باال و پایین می شد و مدام از الفاظ هیجاني مثل یوهو زمین و آ
... هي ... استفاده میکرد ، نگاه میکردم . جاذبه ي زمین مانتوشو برعکس کرده 
بود و اگه کاپشنش نبود بعید نبود از تنش دربیاد . بعد از چند دقیقه روي تشك 
بادي اي که پایین دکل پهن شتتتده بود فرود اومد . یکي رفت کمکش کنه اما 

از روي تشتتك بلند شتتد . و همون فرد بند و طناب ها رو ازش  خودش ستتریچ
سر معرکه بود د د  سمت ما اومد وگفت: واي پ جدا کرد. کمي بعد با هیجان به 

 ... د
 ...صورتش به طرز فجیعي سرخ شده بود... به ن رم کمي هم تلو تلو میخورد

 ...اذین با ناباوري گفت: میشا .... دمت گرم
واي خدا ... کاش میتونستتتم یه بار دیگه هم امتحانش  میشتتا با هیجان گفت:

 ...کنم
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و حیني که با گیجي ستتعي میکرد یه صتتندلي و براي نشتتستتتن انتخاب کنه ... 
 ... دلستري و برداشت و با شیشه محتویاتشو یک نفس سر کشید

هممون ستتکوت کرده بودیم.صتتورتش حستتابي قرمز شتتده بود و ستتفیدي 
شماش هم قرمز ِ قرمز بود  . ظاهرا به خاطر برعکس موندن هر چي خون تو چ

 .بدنش بود توي سرش جمچ شده بود
 ...پرهام لبخندي زد و گفت: خیلي عالي پریدي

سقوط.... معرکه اي ...  شا خندید و حین نفس نفس زدن بریده بریده گفت:  می
 ...بود

 ...صداي جیغ یه نفر دیگه باعث شد به اون سکوي لعنتي نگاه کنم
صبي بودم صداي هیجان ع شم و  ست نزدیک اون دکل با ... دیگه دلم نمیخوا

 .انگیز ادم هاي دیگه رو بشنوم
 ...با حرص گفتم: بریم یه کم دور بزنیم

 .ندا با بلند شدنش موافقتش و اعام کردو بعد ازا ون هم بقیه بلند شدند
 .میشا هنوز نشسته بود

 ....اذین گفت: خانم شجاگ قصد اومدن نداري
 .درهمي به اذین خیره شد با صورت

کمي بعد ازجاش بلند شتتد و هنوز یك قدم بر نداشتتته بود که هر چي تو معده 
به ستتمتش رفتم. روي زمین  یه  باال آورد . زودتر از بق ش بود روي خودش 
نشست . همه ي مانتو شو کثیف کرده بود . دستمو زیر چونه ش زدم و سرش و 

 باال گرفتم ،
 ... خوبي ؟ _
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 : به حرفم به مانتوش نگاه کرد و با صدایي که آماده ي گریه بود گفتبي توجه 
 ... مانتوم خراب شد _

 : سري تکون دادم و کاپشنش و در آوردم و گفتم
 ... اشکال نداره ، مانتوتو در بیار کاپشنتو بپوش ....کاپشنت تمیزه _

 : بقیه هم رسیده بودن و دورمون ایستاده بودن ، آذین گفت
 ... که نمیشه در بیاره ....بیا بریم اونور دستشوییهاینجا  _

دست میشا رو گرفت و به سمت دستشویي هدایتش کرد ، به ن ر میرسید میشا 
نمیتونه تعادلشتتو درستتتت حفظ کنه ، همینطور که به رفتنشتتو ن به ستتمت 

 : دستشویي نگاه میکردم گفتم
شور . زود هم بیارش _ شده ب شنش یه خورده کثیف  ستین کاپ کتر ببریمش د آ

 ... ببینم چیزیش نشده باشه
آذین باشه اي گفت و به راهش ادامه داد ، مارال هم باهاشون همراه شد . رو به 

 : بقیه گفتم
شتتاید مشتتکلي براش پیش اومده باشتته ، تو راه رفتنش تعادل نداره ، بهتره یه  _

 ... چك آپ بشه
 : فتآرمین و پرهام حرفمو تایید کردن اما ندا با حرص گ

یعني گردشتتمون تموم شتتد ؟ ....ببین چه جوري با مستتخره بازیا و دلقك  _
 بازیاش گردشمونو خراب کرد ؟
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با تعجب به ندا نگاهي کردم ، چقدر واستته من نگران شتتده بود حاال در مورد 
شش تعجب  شت اینطوري حرف میزد ؟! از واکن ضچ خوبي هم ندا شا که و می

 : کردم ، گفتم
شا  _ ست اینجا بمونه ، به هر حال می ست نی سه ، در حالش خوب به ن ر نمیر

 ... باید ببریمش دکتر ....شما ها بمونید من خودم میبرمش
کمي با ارمین در این مورد صتتحبت کردم و قرار شتتد بقیه بمونن و من و میشتتا 
برگردیم . پرهام قبول نمیکرد و میگفت اونم برمیگرده که با اصتتراراي من قبول 

شتر با مارال حرف بزنه ، با این که کرد بمونه ، م ستم بدش نمیاد بمونه و بی یدون
 . فهمیده بود مارال دوست پسر داره ولي از رو که نمیرفت

چند دقیقه ي بعد مارال و اذین و میشا از دستشویي برگشتن . میشا مانتو شو در 
شنش در حد قابل قبولي بود شیده بود . بلندي کاپ شن پو  و اورده بود و فقط کاپ

به ن ر نمیرسید کسي به خاطرش بهش گیر بده . سرشو تو دستاش گرفته بود ، 
 : ارمین با نگراني پرسید

 !سرت درد میکنه ؟ _
 ... میشا با سر تایید کرد : یه کم ...تیر میکشه

 : روبه بقیه گفتم
 ... خیلي خوب ما دیگه میریم تا یه دکتر ببیندش _

 : مارال سریچ گفت
 ... منم میام _

به ستتختي تونستتتم قانعش کنم که با بقیه بمونه و گفتم مطمئنا میشتتا چیزیش 
 ... نیست و فقط فشارش جابجا شده
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شده بود . باید  شیم هوا تاریك  سوار تله کابین ب ستیم دوباره  موقعي که میخوا
صتتبر میکردیم تا چند نفر دیگه هم پیداشتتون بشتته که بخوان برگردن ، قبول 

شتر از این نمیکرد تله کابین با د ستم بی سافر حرکت کنه ، چون نمیخوا و نفر م
معطل بشیم و ضروري میدونستم که هر چه زودتر یه دکتر میشا رو معاینه کنه 
کرایه ي جاهاي خالي رو هم حستتاب کردم و دو تایي ستتوار شتتدیم و حرکت 
کردیم . تو تله کابین کنار هم نشسته بودیم و من مثل اون سري سرم پایین بود ، 

 : و همون حالت به آرومي از میشا پرسیدمت
 ...چه حسي داشت ؟ _

 : میشا با ذوق و شوق اما صداي خش داري جواب داد
 ... محشر بود ، یه حس رها شدن ، فوق العاده بود _

سرمو باال گرفتم و نگاهش  صدایي از خودش در آورد که با تعجب  یه دفعه یه 
 : با تعجب گفتمکردم ،داشت از سرما به خودش میلرزید . 

 !سردته ؟ _
اون باال خیلي یخ بود ، موقچ پریدن هم یه سوز سردي بهم میخورد که خیلي  _

 . سردم میشد
سرش  شرد ظاهرا  شو با درد روي هم ف شما ستش گرفت و چ سرشو با د دوباره 

 : دوباره تیر کشید . پرسیدم
 زیر کاپشنت چي پوشیدي ؟ _
 ... یه تاپ _

 : گمو در آوردم و گفتمژاکت نازد قهوه اي رن
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 ... کاپشنت و در بیار ، اینو بپوش بعد دوباره کاپشنتو تنت کن _
با تعجب نگاهم کرد و ستتریچ مخالفت کرد ولي وقتي جدیت و اصتترارمو دید 
ژاکت و گرفت و ازم خواستتت رومو برگردونم که منم دوباره ستترمو رو دستتتام 

رمو بلند کردم دیدم ژاکت و گذاشتم و اونم مشغول پوشیدن شد وقتي دوباره س
پوشیده و کاپشن هم روش پوشیده ، اما آستیناي ژاکت و بلندیش از زیر کاپشن 
بیرون اومده بود ، یاد بچگي ها افتادم که هر وقت اینجوري لباس میپوشتتیدیم 
بابابزرگ میگفت شنبه ت از یکشنبه ت جلو زده . با خنده بهش اشاره کردم که 

 . لندي ژاکت هم بزنه زیر شلوارشآستیناشو تا بزنه و ب
گه میخواستتتت  جام داد . پس ا ته بودم و ان که بهش گف کاري  بدون معطلي 
میتونستتت بچه ي حرف گوش کني هم باشتته . ستترم و بلند کردم تا بهش بگم 
چقدر بچه ي دوستتتت داشتتتني تري میشتتته وقتي حرف گوش میده که دیدم 

 : اخماشو کشیده تو هم ، با تعجب پرسیدم
 شده ؟ چي _

 : با غیض نگاهم کرد و گفت
 پس تو فکر میکني من بچه م ؟ _

اشتتاره ش به حرفي بود که بعد از ظهري همینجا تو تله کابین بهش زده بودم ، 
 : لبخندي زدم و با شیطنت گفتم

 .... مهم نیست من چه فکري میکنم ، این ن ر منه و پیش خودم هم میمونه _
و پایین و نگاه کردم ، دستهاشو دیدم که مشت دوباره سرمو گذاشتم رو دستام 

صور کنم . خنده مو کنترل کردم و به زدن لبخند  شده ، اخماش هم میتونستم ت
 . پنهاني اي اکتفا کردم
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نفسمو سنگین بیرون فرستادم. معده ام هنوز بهم مي پیچید. با تکون هاي اروم 
گي دم بوي ترشیدکابین هم این حس بد تر میشد. گلوم میسوخت و حس میکر

 ...هنوز تو دماغمه
شتم مي  شت. هنوز دا شیدن ژاکت هامین هی  تابیري ندا سردم بود. پو هنوز 

 .لرزیدم
ستتعي میکردم از برخورد تند تند دندون هام بهم جلوگیري کنم... خدایا یکي 

 .نیست بگه نونت کم بود ... آبت کم بود ... پریدنت چي بود
شتتم... یا یه تکون اضتتافه بخورم... حس حتي جرات نداشتتتم نفس عمیق بک

شه  شی سرمو به  ستن...  میکردم هنوز محتویات معده ام اماده ي فوران کردن ه
 .ي کابین تکیه دادم

تیر کشتتیدن ستترم و حالت اشتتوب معده ام و دهن بد طعمم همه یه طرف.... 
اینکه مجبور بودم حضتتور هامین و با طعنه ها و کنایه هاش تحمل کنم هم یه 

 .طرف
به من میگفت بچه... در صتتورتي که خودش بد تر از من بود. اون بچه بود که 

 .هنوز ترس از ارتفاگ داشت... یا من
 .کابین از حرکت ایستاد

با تکون هاي اخر... حس تهوعم بیشتتتر میشتتد. هامین از جاش بلند شتتد و 
 گفت: بیا پایین دیگه... چرا نشستي؟
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شدن  سوار کاش میتونستم بگم که ناي بلند  ندارم... به زور خودمو روي پاهام 
 .کردم ... هامین انگار حالمو درک کرد و دستشو به سمتم دراز کرد

 ...دستشو گرفتم و از کابین پیاده شدم
 ...هوا مه گرفته بود و نسبتا سنگین... سردم بود و بیشتر میلرزیدم

 .با صداي هامین حواسمو بهش جمچ کردم
 ماشین و بیارم باشه؟هامین: همین جا بمون برم 

 .... به جاي جواب فقط با چشم دنبال یه جویي چیزي میگشتم
 ...هامین تکونم داد وگفت: خوبي

زانوهام خم شتتتدن و عق زدم... دیگه چیزي براي باال اوردن نداشتتتم... دور 
 .دهنمو با استینم پاک کردم. یه زبري خاصي به پوستم خورد

 ...واي خدایا... استین ژاکت هامین
 ...هامین با نگراني گفت: ببین چه بایي سر خودت اوردي

اونقدر داغون بودم که حس جواب دادن نداشتتته باشتتم... هامین جلوم زانو زد 
 وگفت: میشا خوبي؟

گریم گرفته بود. اونقدر حالم بد بودکه گرماي اشتتک روي صتتورت یخ زدمو 
 ...حس کردم

 .هامین باز صدام کرد
شونش داد شو ن ستین ژاکت صداي بلند تري ا شد... و با  م وگفتم: ژاکتت کثیف 

 ...زدم زیر گریه... لعنت خدا به من بیاد که اینقدر چندش اورم
 ...هامین تند گفت: من نگران توام... فداي سرت ... بلند شو

 .بهش نگاه کردم



  280 

 

 لحن امریش تبدیل به سوال شد وگفت: میتوني بلند شي؟
کردم.هنوز داشتتتم گریه میکردم. واي خدایا چقدر جلوش ضتتعیف جلوه می

اشتتکام تو دهنم میرفتن و دهنم شتتور میشتتتد... واي دیگه از وصتتف حال 
 .وحشتناکم عاجز مونده بودم

 .احساس خفگي داشتم
شو دور کمرم انداخت و منو با یه حرکت بلند کرد وبه خودش تکیه  ست هامین د

دم این خو داد. بوي تند ادکلونش حس تهوعمو بیشتتتر میکرد... حس میکردم
نیستم که دارم راه میرم. به سختي چشمامو که ازشون اشک مي بارید و باز نگه 

 ...داشته بودم
در مقابل تاشتتم براي باز نگه داشتتتن اونها نافرماني کردند و خیلي زود همه 

 .چیز در برابرم سیاه شد
شمامو باز کردم. اولین چیزي که  سرمایي که تو تنم پیچیده بود چ ساس  با اح
سنت در  سفیدي بود که دو ردیف مهتابي فلوئور سقف  در تیر راس نگاهم بود 

 .خودش جا داده بود
ضا  شم و میدادم. ف یه کمي خودمو جا به جا کردم. احتمال اینکه تو اورژانس با

 .مثل اورژانس یه بیمارستان بود
 .با دیدن قامت هامین که وارد اتاق شد یه جورایي نفسمو با ارامش بیرون دادم

 هامین لبخندي زد وگفت: باالخره رضایت دادي بیدار بشي؟
 ساعت چنده؟-

 هامین: هفت هشت... بهتري؟
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شینم و  شت تا راحت تر ب شتم گذا ستاده پ شم و ای شدم و اون هم بال نیم خیز 
بتونم بهش تکیه کنم..... لباس بیمارستتتان تنم بود. یه پیراهن صتتورتي که بوي 

 .بتادین میداد
که داشتم تنم کرده بودن.... هامین ساکت بود و داشت به من روي همون تاپي 

 ...نگاه میکرد. موهامو فوت کردم تا از روي دماغم کنار برن
 .صداي خنده ي هامین و شنیدم

 با حرص گفتم: بایدم بخندي... تو که اینجا نخوابیدي؟
 هامین : همینو میخواستي؟

 من چي میخواستم؟-
 ه جنبه اشو نداشتي چرا پریدي؟هامین پیروزمندانه گفت: تو ک

 ...حداقل مثل بعضیا وسط راه کم نیاوردم و برگشت نخوردم-
کاپ طایي ...  یه  هت دادن؟  یدي چیزي هم ب به تهش رستت فت:  با اخم گ

 مدالي... هان؟
حرصم گرفته بود. دلم میخواست سرش داد بزنم... با عصبانیت گفتم: دوست 

 ...داشتم امتحانش کنم
دار خاصتتي گفت: البد یه چیزي واز اول میدونستتتن که اجازه اش هامین با اقت

 ...رو به خانم ها ندادن.... میدونستن که به این روز میفتن
 ...تو که نپریده به اون روز افتادي-

هامین نفس عمیقي کشتتید وگفت: ولي میدونستتتم که نباید چیزي بخورم که 
 !ا اداي مسخره اي عق زداونطوري جلوي اون همه ادم خراب کاري نکنم... و ب
 ...با یه مکث کوتاهي گفت:تازه افتخاري هم نداره برات
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صیت  سره ي بي خا صورتش تا بفهمه با کي طرفه... پ ست بزنم تو  دلم میخوا
 ...ترسو

ولي میتونم افتخار کنم که خراب کردنم براي بعدش بود ... نه قبلش... اونم -
و کسب کنم... اینطور نیست اقاي نه از روي ترس... فکر کنم افتخار شجاعت 

 ترسو؟
سه  صد افرینم من بهت میدم... ب به دیوار تکیه داد وگفت: خانم کوچولو....یه 

 یا عکس برگردون هم میخواي؟
 .عکس برگردون... بي اراده یه آه کشیدم

 هامین: چي شد؟
 ...پسر شد-

 هامین با تعجب گفت: کي پسر شد؟
اصطاحات ونمیدونست. هنوز قیافه اش  خندم گرفته بود. خوب بود بعضي از
 ...مصر بود که بدونه معني حرفم چیه

 .یه اصطاحه... همین-
 ...هامین: چرا اه کشیدي

 حاال یه کاري کردم... به تو چي؟
شمم اتیش - بچه که بودم یه البوم پر از عکس برگردون هاي باربي مو جلوي چ

 ...زدي
عمیقي کشتتیدم. بوي کلر و وایتکس  رومو برگردوندم ... هوا تاریک بود. نفس

 .بیمارستان تو دماغم بود. از سر ما مور مور شدم که بیشتر خودمو مچاله کردم
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 ...هامین اروم گفت: سردته
 ...جوابشو ندادم. چشمامو بستم

بادبان هاي کشتتتیم چیکار  با  یاد که تو  یادت ب هامین: اگه اونا رو اتیش زدم 
 ...کردي

 ...اره سرجاشون بذارياونا رو میتونستي دوب-
سر هم  شه اونا رو دوباره  ستم می ستت گرفتم نمیدون هامین:وقتي البومتو از د
ستتوار کرد... با پوزخند گفت: میگم بچه اي نگو نه.... االن واقعا در ستتني 
هستتتي که حستترت عکس برگردون هاي باربي تو بخوري؟ پس اعتراف کن یه 

 ...دختر بچه ي کوچولویي مرضیه خانم
 .مرضیه گفتنش محل ندادم... لبخند مضحکي روي لبش بودبه 

یادم بنداز برات یه ستتري جدید عکس برگردون بخرم...  باز گفت: مرضتتیه 
 ...اینقدر حسرت نخوري

 ...دارم حسرت یادگاري هاي دوستي و میخورم که االن ندارمش-
 .اونقدر جدي گفتم که نیشش جمچ شد

 لبهاشو با زبون تر کرد وگفت: کي؟
 ...گاهپ-

 هامین: خوب کي هست؟
 ....هم مدرسه اي بودیم-

 ...هامین: حاال که چي
صادف - سه برگرده خونه ت ست از مدر سال بعد از رفتنت از ایران وقتي میخوا

 ...کرد وفوت شد
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 ...هامین: اهان... متاسفم
ستترمم دق مرگم کرده بود اما هنوز تموم نشتتتده بود. دلم میخواستتتت هامینو 

 .دش فهمید تو فکرم چي میگذرهبکشم. انگار خو
 با یه قیافه ي حق به جانب گفت: مگه من مجبورت کردم که اینکارو بکني؟

پس کي مجبورم کرد؟ اصا کي بحثشو کشید وسط.... اصا چرا منو دعوت -
 کردي... ؟

 هامین: یه چیزي هم بدهکار شدم؟
 ...صیر توهپ نه پ ... من بهت بدهکارم... ؟ مانتوم خراب شد ... همشم تق-

شونیم زد وگفت:  ضربه ي اروم به پی هامین خنده اش گرفته بود. جلو اومد و یه 
 ...بهت میگم بچه اي نگو نه

 .قاطي کرده بودم
صا دنیا  شیرخوار.... من ا صا من بچه.... من نوزاد.... من  با حرص گفتم: ا

 نیومدم.... خوبه؟ راضي شدي؟
باني میشتتي. باالخره اعتراف کردي... هامین: خیلي خوب... چرا عصتت  ..

 .وخندید
 آخي ... شاد شدي؟-

 ....هامین در حالي که به حرکاتم میخندید گفت: اره واقعا
شاد  سان و  شکرت بازم دل یه ان سقف گرفتم و گفتم: خدایا  ستهامو رو به  د

 ...کردم
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سید  شد و حالمو پر ستاري وارد اتاق  هامین لبخندي بهم زد و همون لح ه پر
شد بعداز گرف سرمش که تموم  شارم و یه معاینه ي جزیي به هامین گفت:  تن ف

 ...مرخصه
 .هامین تشکري کرد و زل زد به من

 هان؟-
 ...هامین: هیچي

 براي چي لباس بیمارستان تنم کردن؟ مگه من االن مرخو نمیشم؟-
هامین: با کاپشتتن که نمیشتتد بخوابي.... یه دقه گرمته ... یه لح ه ستتردته... 

 ...باشي گفتم راحت
ست تن چند نفر پیرزن و پیرمرد رفته ... - شاد بد بو ... که معلوم نی یه پیراهن گ

 راحتي میاره واسه من؟
 ...هامین خنده اي کرد وگفت: اینا استریل هستن

چنان غلیظ وبا لهجه استتتریل و ادا کرد که یه لح ه حس کردم وستتط ال اي 
 .ایستادم

رد که یه لح ه حس کردم وستتط ال اي چنان غلیظ وبا لهجه استتتریل و ادا ک
 .ایستادم

 ...توت مني... قوربان الوم-
 هامین: چي گفتي؟

 ....هیچي... مهم دییر-
شیم افتادم  ستم یه چیزي بگم که یاد گو ضعف میرفت... خوا سنگي  دلم از گر

 .که اصا حس نمیکردم همراهم باشه
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 گوشیم کجاست؟-
 ....هامین دستشو تو جیبش کرد و گفت: بیا

 .و گوشیمو به سمتم گرفت
شتم. با این حال پیغامامو باز کردم و دیدم دو تا  عجیب بود که هی  پیغامي ندا
پیغام مهراب هستتت اما معلوم بود یکي قبا اونا رو خونده.... خوبیش این بود 

 .اسم مهراب تو گوشیم سیو نشده بود
نجکاوي منت ر یه کلحنشم شبیه یه پسر نبود. به هامین نگاه کردم. نمیدونم چرا

 اي ازش بودم. وایسا ببینم این واسه ي چي پیغام منو خونده؟
 .به هر حال جواب مهراب ودادم

 :یه پیام برام اومد
 چه عجب... ما رو یادت رفت؟

شته رو  شرایطي و که دا ستم این  یه لح ه دلم گرفت از تنهایي مهراب... نمیتون
که بهم داره ... یعني از وقتي  درک کنم... حس میکردم وابستگي بیش از حدي

 .که شرایط زندگي شو برام گفته بود معني رفتار هاشو بهتر درک میکردم
از اینکه اینقدر قوي بود و محکم بود و خودشتتو تا اینجا باال کشتتیده بود براش 

 .بیش از اندازه ارزش قائل بودم
بزنم...  رفدوباره جوابشتتو دادم وگفتم: تو موقعیتي نیستتتم که بتونم باهات ح

 .اخر شب بهت زنگ میزنم عزیزم
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شت هام بي هی  اراده  شد. یعني انگ شته  اون عزیزم اخرش کاما بي اراده نو
حرکت کردند وواژه ي عزیزم روي صتتفحه  8و5و7و5و 9اي روي دگمه هاي 

 .ي نمایش گوشیم حک شد
یه نفس عمیق کشیدم. حس خوبي نسبت به مهراب داشتم. نسبت به مهربوني 

ستقالش... ایده ال بود هاش صیت متکي به خود و ا شخ ... محبت هاش... 
 .از هر لحاظ

 .با صداي هامین به خودم اومدم
 هامین: مارا ل بود؟

 ....همین یه سوال باعث شد تا باز یادم بیاد که چقدر فضوله
 و رو به هامین گفتم: پیغامامو خوندي؟

 ...هامین خونسر د گفت: اوهوم
 نباید بهم بگي؟-

 ...هامین: چرا میخواستم بگم که خودت فهمیدي
 چرا بدون اجزاه پیغاماي شخصیمو خوندي؟-

 ...هامین: هیچي ازش نفهمیدم
 تو که راست میگي؟-

ستم زیاد.... ولي  سرفه اي کرد وگفت: من این نوگ خوندن و بلد نی هامین تک 
 .مشدپیش خودم فکر کردم شاید مارال باشه و نگرانت بوده بخاطر همین خون

 اهان... از اون لحاظ.... کدوم نوگ خوندن وبلد نیستي؟-
 ...هامین: همین که فارسي و انگلیسي مینویسید

 .خندم گرفته بود
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 ...بهش میگن فینگیلیش-
 .هامین:خوب یا انگیلیسي بنویسید یا فارسي... این خیلي بي مزه است

 ... خزه اینگیلیسي ... خوب ملت که تافل سرخود نیستن.... فارسي هم-
 هامین: فارسي چیه؟

 ...به عبارت دیگه جواده-
 .هامین هنوز به معناي نفهمیدن داشت به من نگاه میکرد

 ...بابا ضایچ است... تابلوه.... باور کن بهتر از این نمیتونم معني کنم-
 هامین هم انگار فهمیده ونفهمیده پذیرفت و گفت: گرسنه ات نیست؟

یزي نخورم که باز گند زده به مانتوم نشتته... واقعا ترجیح میدم تا اخر عمرم چ-
 ...که... همشم تقصیر توه

 هامین: به من چه مربوط؟
 ....توباعث شدي مانتوم خراب بشه-

یه مانتو برات میخرم... ببینم این دلستتوزي براي مانتوت  هامین: واي خدا... 
 ...تموم میشه

ژاکت بدهکارم.... بازم یه شتتونه هامو باال انداختم وگفتم: چه فایده بهت یه 
 ....پولي از جیبم میره... هرجور حساب کني ضرره

 هامین: چرا ژاکت؟
 ...رک تو صورتش گفتم: چون دهنمو با استین ژاکت تو پاک کردم

شه... اما براش مهم نبود. احتمال  شش ب صورتش تو هم بره و چند شتم  توقچ دا
 .میدادم که تا عمر داره اون ژاکت و تنش نکنه
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شه... اما براش مهم نبود. احتمال ت شش ب صورتش تو هم بره و چند شتم  وقچ دا
 .میدادم که تا عمر داره اون ژاکت و تنش نکنه

یدا کنه...  ناول پ یه چیزي براي ت تا  از فکرم خنده ام گرفت و هامین هم رفت 
شدم. اون از مهموني...  سرمو رو بالش پرت کردم . جلوي ندا خیلي بد خیط 

 ...الناینم از ا
 .ساعت از ده گذشته بود که نزدیک خونه رسیده بودیم

از اینکه براش مزاحمت ایجاد کرده بودم وگردششو بهم زده بودم ... یه جورایي 
شتم. حس میکردم باید این قراري و که بهم زده بودم و جبران  عذاب وجدان دا

 .میکردم
 .سر کوچه با هم از تاکسي پیاده شدیم

 ...زد وگفت: یادم باشه یه مانتو برات بخرمهامین لبخندي بهم 
 ...خوب منم یه ژاکت بهت بدهي دارم-

 ...هامین لبخندي زد وگفت: اگه رفتیم خرید جبران کن
 ...با نهایت پررویي گفتم: من پس فردا وقتم ازاده

شو باال داد وگفت: منم که کا وقتم ازاده... و لبخندي نثارم کرد وگفت:  ابروها
 ...دارم یه گشتي توي پاساژاي تهران بزنم اتفاقا دوست

 باشه... پس فردا ساعت چند؟-
 هامین: عصر خوبه؟ براي شام؟

 شام؟ فکر کردم یه خرید ساده است؟-
 ...هامین:هرجور خودت راحتي
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ستني.... - ساده ... در نهایت هم یه ب شت زدن  شام.... یه خرید و یه گ منهاي 
 ...فالوده شیرازي با اب لیموي فراوون

خاطره ي ترش و خوش طعم و  یه  گاهش رنگ  ند عمیقي زد... ن هامین لبخ
شده بود و هر روز  شي باز  ستني فرو سر کوچه ي ما یه ب شت.خاطره اي که  دا

 ...هر روز فالوده شیرازي میخوردیم
 .هامین:روز خوبي بود

شتتاید به تافي اون خاطره و ستتلیقه اینو گفت. وگرنه دوندگي تو بیمارستتتان و 
 .الي من کجاش میتونست خوب باشهبدح

 ...چیزي نگفتم ودستشو به سمتم دراز کرد وگفت: شب بخیر
 ...دستشو گرفتم وگفتم: به خاله و عمو رسول سام برسون... خداحافظ

تا دم خونه رفتم... خواستتتم درو باز کنم که دیدم هنوز ایستتتاده. باز هم ستترمو 
 .تبراش تکون دادم و اونم سوارتاکسي شد و رف

 ...کلید و داخل قفل انداختم که حضور یه نفر وپشت سرم حس کردم
 .با ترس سرمو به عقب چرخوندم. چهره ي منفور عرفان جلوم ظاهر شد

 با حرص گفتم: اینجا چي کار میکني؟
 ...عرفان: زمین خداست... وایستادم

 ...اینقدر وایسا که علف زیر پات سبز بشه-
ز کنم که استتتین کاپشتتنمو کشتتید ومنو به ستتمت و رومو برگردوندم تا در و با

 خودش چرخوند وگفت: خوش گذشت؟
 به تو ربطي داره؟-
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عرفان با صتتداي خفه اي گفت: با پستتراي خوشتتگل موشتتگل بیرون میري... 
 ....خوبه... خوبه.... خوش سلیقه شدي

به کوري چشتتم تو بودم... حاال هم برو رد کارت... برو تا جیغ نزدم همه ي -
 ...ه ها بریزن سرتهمسای

ندي  مد و منم تو ب*غ*ل دیوار بودم... دهنش بوي گ یک تر او یه کمي نزد
میداد. چشمهاش زیر تاریک و روشن کوچه هم مشخو بود چقدر سرخه... 

 ...با عصبانیت گفت: صداي جیغ هاتم باید قشنگ باشن
 ...دستهامو مشت کردم وگفتم: برو گمشو ... برو تا نزدم لهت کنم

: تو؟ تو بزني منو له کني... چه کستتي.... خانم کوچولو... قرعه ات به نا عرفان
تاه  باالخره خودتم کو به همین راحتي ازچنگم در بري...  یذارم  نه.... نم م م

 ...میاي
 من کوتاه بیام؟فکر کردي مغز خر خوردم که با توي مفنگي علفي باشم؟-

و بد نام کنه... وگرنه باباتو عرفان: هر خري که این زر زرا رو کرده میخواستته من
 ...دوباره بفرست تحقیق

اره جون خودت.... از قیافه ات نشتتئگي مي باره... اگرم دیدي بابام اومد و -
دنبال زندگي تو و کس و کارت گشت فقط بخاطر عزت و احترامي بود که واسه 

کر في داییت داشت... وگرنه تو از ن ر هر ادم سالم عقلي رد شده اي.. برو به 
 ....دوا درمون باش شاید بعد این یه فرجي شد

 ...عرفان با غیظ گفت: اگه جوابم کني بدبختت میکنم
 ...منو تهدید نکن... برو خودتو درست کن-

 ...عرفان با صداي بلندي گفت: من تا تو رو نگیرم ولت نمیکنم
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د اصتتداتو بیار پایین.. نصتتف شتتبي ابرومو بردي... برو تا زنگ نزدم پلیس بی-
 ...جمعت کنه

ستگاریت... چي کمتر از  سون.... عین ادم اومدم خوا عرفان: منو از پلیس نتر
 اون شاه پسر پوفیوزم؟

اوال حرف دهنتو بفهم.. بانیا... منم عین ادم بهت گفتم قصد ازدواج ندارم.... -
که اگرم داشتتته باشتتم با تو یکي ازدواج نمیکنم... بالثا اون مواد لعنتي و بذار 

ر واستته ي زندگي خودت ... حداقل بار دیگه که رفتي خواستتتگاري کس کنا
 ...دیگه بگي که سالمي.... درستي

عرفان با یه لحن ملتمسانه و کش دار گفت: تو با من باش ... من بخاطر تو هم 
 ...که شده ترک میکنم

یت کنترل اعصتتتابم فیکس پر فول شتتتده بود. هرچي من هیچي  گه ظرف دی
 ... نمیگفتم

 ....میکني یا نه؟ هر چي من میگم نره... این میگه بدوشبس -
عرفان جلوتر اومد و دستهامو گرفت و کاما چسبوندتم به دیوار... درحالي که 
با دهنش به سمت لبهام میرفت با زانوم یه ضربه ي محکم به زانوش زدم و با یه 

 .حرکت دستشو پیچوندم و نقش زمینش کردم
 ...مرتیکه ي عوضي

ر حالي که ناله میکرد گفت: جواب این کارتو مي بیني... یه لگد دیگه عرفان د
 ....هم به پهلوش زدم وگفتم: بار اخرت باشه نصف شبي جلو راهم سبز میشي
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شکال  سته بود گفت: یعني روز بیام ا ش سخره درحالي که روي زمین ن عرفان م
 نداره؟

 .کلید و توي در انداختم و دیگه محلش ندادم
دم و در وبستتتم. نفس نفس میزدم. دلم میخواستتت خرخره اشتتو وارد خونه شتت

 .بجوم پسره ي دیوانه ي رواني
سمتش رفتم  ضو میگرفت انگار... لبخندي زد م و به  شت و با دیدن بابام که دا

 ...و از پشت دستهامو جلوي چشمهاش گذاشتم
یپ  چه خوش ت خان...  یدم وگفتم: خوبي پرویز  با رو ب*و*ستت با صتتورت 

 ...شدي
شا خانم... خوش باب شت وگفت: به به می ا منو چرخوند و مقابل خودش نگه دا

 میگذره؟ تنها تنها خوش میگذروني خانم خانما؟
یه لبخندي بهش زدم ودعا به جون مارال کردم که از اتفاقي که افتاده بود چیزي 

 .بروز نداده بود
 بابا پرسید: چیه؟ چرا اینقدر سرخي بابا جون؟

 ...یه خرده عصباني شدم هیچي بابا جون...-
 بابا: از چي بابا؟

 ...هیچي این راننده تاکسیه دندون گرد بود-
 بابا متعجب پرسید: مگه با هامین نیومدي؟

 ...خوب چرا-
لد  ته چرا دروغ میگي وقتي ب نده اي... خوب مر  گرف چه ستتوتي گ واي 

اده... تنیستتتي؟ نمیخواستتتم بابا نگران بشتته که یه پستتر معتاد مفنگي دنبالم اف
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شه تا به خودش جرات نده که  سابي ب ست وح وگرنه بدم نمیومد که یه تنبیه در
بیاد جلو راهم و بگیره.. اگه بابا با دایي عرفان دوستتتهاي قدیمي نبودند االن 

 ...مجبور نبودم که دروغ بگم
یه اهم کردم وگفتم: خوب با هامین با تاکسي اومدم دیگه... حاال ولش کن بابا 

 ...جون
ابا موهامو بهم ریخت وگفت: تا منو داري غم نخور... مگه من مرده ام که تو ب

شتتم... یه ندا میدادي میومدم نفله  شه پ حر ص و جوش بخوري... خودم همی
 ...اش میکردم

 ....بابا دور ازچشم مامان بلبل میشي ها-
 ...بابا خندید و گفت: امان از دست تو دختر

قامه روز یر لب زمزمه میکرد لبخندي بهم زد و منم وارد و درحالي که اذان وا
خونه شتتدم. یه احستتاس بدي داشتتتم از دروغ مزخرفم... اصتتا گ*ن*ا*هم 

 ...گردن عرفان... من نمیخواستم مامان وبابا نگران بشن... وگرنه
 .چه خوب بود که بابا مثل یه کوه پشتم بود

خ خ من نبود. یه پ نفس عمیقي کشیدم وبه اشپزخونه رفتم... مامان حواسش به
خ خ کردم و یه جیغ بلند باال شنیدم و صداي قهقهه ي خودمو مارال که فضاي 

 .خونه رو پر کرد
 
 



 295 عشق یآنت

در حالیکه توي اون تیشرت آستین کوتاه به خودم میلرزیدم سوار تاکسي شدم 
. ژاکتم تن میشتتا مونده بود . البته اون بیشتتتر از من بهش احتیاج داشتتت چون 

ی به فکر فرو رفتم . یکي از بدجوري میلرز یابون و  به خ نداختم  گاهمو ا د . ن
شا  ستم انجام بدم این بود که با می مهمترین کارهایي که تو این چند روز میخوا
در مورد برنامه هاي مامان در باره زندگیمون صتتحبت کنم و متقاعدش کنم که 

شناختي که ا ست و من تمایلي بهش ندارم . چون با  شدني نی  ز ماماناین کار 
سم از این بود  ستم که حرف زدن باهاش فایده اي نداره . تمام تر شتم میدون دا
شه ، اما با رفتارایي  شده با شا بهم عاقمند  که همونطور که مامان گفته بود می
که از میشا میدیدم ، خصوصا امروز ، میشد حدس زد همه ي اون حرفا نقشه 

وم شتتده بود و تا االن موقعیتش هاي مامان بوده . در هر صتتورت امروز هم تم
پیش نیومده بود که با میشتتا حرف بزنم . اما همین روزا باالخره موقعیتش پیش 
میومد . هر چند اون ترس اولیه در مورد میشتتا تو من از بین رفته بود . اینکه یه 
دختر زشت جیغ جیغو باشه ...زشت نبود ، جیغ جیغو هم نبود اما لجباز چرا ! 

سش خوشم اخاقش هم ت شت اما من به طرز عجیبي از اخاق تخ عریفي ندا
اومده بود و موجب ستترگرمیم شتتتده بود . با این فکر خنده اي رو لبم اومد . 
اینقدر کیف میداد آدم میشتتتا رو بچزونه ...همه ي رفتارا و حالتاش بچه گونه 

یدم د بود . یه لح ه فکر کردم که اگه این بچه بشه زنم چي میشه ، اما با تعجب
که همچین بدم هم نمیاد . در این مورد که از پس خونه داري و شتتوهر داري و 
بچه داري بر نمیاد که شکي نیست . قسمت جذابش فقط اینه که زناي وحشي 

 . و یه دنده یه چیز دیگه ن
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به اینجاي افکارم که رستتیدم دوباره یاد جستتیکا افتادم ، نقطه ي مقابل میشتتا ! 
باس زنگ زده بودم خبري ازش نداشتتت . شتتاید باید یه آخرین باري که به ع

یاد  تا دیگه هر چي که شتتتد بي برو برگرد  دوستتتت دختر جدید پیدا میکردم 
جسیکا نیوفتم . اما بهترین کار براي من در حال حاضر این بود که حواسمو رو 
کار متمرکز کنم . دوستتت داشتتتم وقتي کاراي شتترکت روبراه شتتد یه خونه ي 

سه خودم بگیرم تا کمي از زیر ذره بین مامان بیام بیرون . نه فقط کوچیك هم و ا
شتمو ازش پنهون کنم . به این دلیل  ست دختري که هنوز ندا به خاطر اینکه دو
ستقال حاال دوباره برگردم به جایي که  سال ا سخت بود بعد از اینهمه  که برام 

 . مامان براي همه ي لح ه هام تصمیم بگیره
ماشینمو برام اورد و منم ازش دعوت کردم بیاد تو . مامان بهش  آخر شب پرهام

شام بمونه . بابا هم خیلي باهاش گرم گرفت اما بعد از رفتنش  صرار کرد براي  ا
شه . هر چند  شش نبا شو در بیارن که ببینه ریگي تو کف سپره امار بهم گفت می

 ن دوره زمونه آدم بهمن خودم به پرهام اعتماد داشتتتم اما بابا معتقد بود که تو ای
 . چشمش هم نباید اعتماد کنه

شماره ي مارال و  شکي بهم گفت  ست بره تو حیاط یوا موقعي که پرهام میخوا
 : بهش بدم . چپ چپي نگاش کردم و گفتم

 !دست وردار پرهام ...مگه نمیبیني خودش دوست پسر داره ؟_
ست خورده اي به خودش گرفت و بعد انگار فکر بک شک ش  ري به کلهقیافه ي 

 : رسیده باشه سریچ گفت
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میگم ...اگه اسم شرکتمون و بذاریم مارال ، اونوقت مارال دوست پسرشو ول  _
 !میکنه با من دوست شه ؟

 : قهقهه اي زدم و گفتم
 ... خدا شفات بده پرهام _
 ... به جون تو تا حاال دختري اینجوري به دلم ننشسته بود_
 ... ختراي دیگه ت و بده بعد بیا سراغ این یکيتو اول برو جواب اون دوست د_

که دختر  باشتتته ، در این  لب کرده  قدر ن ر پرهام و ج مارال این فکر نمیکردم 
دوستتت داشتتتني اي بود و داراي پتانستتیل اینکه آدمو تو یه نگاه جذب خودش 
کنه شکي نبود . اما به ن رم پرهام دیگه شورش کرده بود . تا خودش شخصا تو 

 . گاه نکرد قانچ نمیشد که شماره شو ندارمگوشیمو ن
 : با رفتن پرهام منم رفتم بخوابم . البته قبلش یه اس ام اس به میشا دادم که

 سر قولي که واسه مانتو بهت دادم هستم ، هر موقچ وقت داشتي خبرم کن _
در واقچ خرید مانتو بهانه بود . دنبال یه فرصتتتي بودم که با میشتتا حرف بزنم . 

ور که معلوم بود منت ر موندن براي جور شتتدن فرصتتت چندان نتیجه اي اینط
نداشت و باید خودم براي ایجاد فرصت اقدام میکردم . شك نداشتم االن وقتي 
استتممو رو گوشتتیش ببینه شتتوکه میشتته ، چون وقتي تو بیمارستتتان خواب بود 

دم تا وشماره مو تو گوشیش سیو کرده بودم و باهاش به گوشي خودم زنگ زده ب
 : شماره ش برام بیوفته . چند لح ه بعد جواب داد

 منم باید برات ژاکت بگیرم ، فردا شب خوبه ؟ _
سایلنت کردم  شیمو  شتم : خوبه ، تا فردا .... و گو سریچ نو اینم از موقعیت ! 

 . چون بدجوري خوابم میومد
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م . به داشتبا اینکه در مورد پرش ارتفاگ گند زده بودم اما نمیشد گفت روز بدي 
هر حال پستر چهارده ستاله نبودم که به خاطر اصتطاحا ضتایچ شتدن جلوي 
جمچ خجالت زده بشتتم . از ن رم چندان مستتئله ي حادي نبود . با هم بودنش 
برام قشنگ بود و این باهم بودنه به ناکامي تو پرش میچربید .اون روز با همه ي 

سرم گیج رفت ، با اینکه  ساش ، با این که  ستر شد ، با اینکها شا حالش بد   می
شم روز بدي نبود به این  ستان با ساعت با نگراني توي بیمار مجبور بودم چند 

 . دلیل که هنوز سرمو نذاشته بودم رو بالش که خوابم برد
روز بعد تا عصر شرکت بودم . هنوز درگیر تدارکات اولیه و استخدام بودیم . اما 

شتریامون هنوز  سر بابا م صدقه ي  سیده بودن . از  شرکت راه نیوفتاده از راه ر
اولین قرارداد و بستیم و قرار شد تا اماده شدن شرکت کارا رو بین خودم و پرهام 
تقسیم کنیم و ببریم خونه انجامش بدیم . و تا اخر این هفته کاراي نیمه کاره رو 

 . تموم کنیم تا از اول هفته ي بعد شرکت رسما راه بیوفته
شتم  صر که برگ شا رو یادم بود . قرارمون ع ستگي قرارم با می خونه با وجود خ

سریچ یه دوش گرفتمو بعد از لباس پوشیدن وقتي خیالم از  ساعت هفت بود . 
تیپم راحت شتتد خونه رو به قصتتد خونه ي عمو پرویز ترد کردم . مامان وقتي 

ست نیتم از این سابي ذوق کرد . بیچاره نمیدون شا قرار دارم ح رار ق فهمید با می
 . اینه که کاسه کوزه شو به هم بریزم

جلوي در خونه شتتون منت ر موندم و بهش اس دادم که بیاد بیرون . زیاد طول 
سام کرد .  شد . نفس زنون  سوار  شد و اومد  شید که بدو از خونه خارج  نک

 : نگاهي بهش انداختم و گفتم
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 سام ...چرا نفس نفس میزني ؟ دنبالت کرده بودن ؟ _
 : لیکه هندزفزي شو از گوشش بیرون میاورد و میذاشت تو کیفش گفتدر حا

 ... داشتم تو حیاط بسکت بازي میکردم _
 : به قدش نمیومد رشته ش بسکتبال باشه ، واسه همین پرسیدم

 رشته ي ورزشیت چیه ؟_
 : در حالي که نگاهش رو قسمتي از کوچه بابت مونده بود زیر لبي گفت

 ... کاراته _
 : یچ نگاهشو از کوچه گرفت و گفتبعدش سر

 ... حرکت کن دیگه _
ستتاله ي  24_23با تعجب به جایي که خیره شتتده بود نگاه کردم ، یه پستتر 

ژیگول بود که داشتتت با غیظ نگاهمون میکرد . وقتي نگاه منو متوجه خودش 
 . دید پوزخندي زد و با ابرو واسه میشا خط و نشون کشید

 !این کیه ؟ _
 .... کن برو ...دیوونه ست ، مخش تاب دارههیچي ولش  _
 ... اگه مزاحمت میشه برم سراغش _
نه بابا بیکاري ؟! ....حرکت کن ، خوبه همین االن بهت گفتم رشتته م کاراته  _

 ... ست
 : ماشینو به حرکت در اوردم و گفتم

چه ربطي داره ؟...رشتتته ت کاراته ستتت که باشتته ، این دلیل نمیشتته باهاش  _
بشتتي ...اگه برات مزاحمت ایجاد کرد بگو تا یه فکر دیگه اي به حالش  درگیر
 ... کنیم
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 ... بیخیالش ، عددي نیست _
شا که  صداي می ساکت بودیم . فقط  صد  سیدن به مق دیگه چیزي نگفتم و تا ر
 هر چند وقت یکبار راهنمایي میکرد که از کدوم طرف برم سکوت و میشکست

. 
پاساژ پارد کردم . میشا درو باز کرد که پیاده بشه اما  با راهنمایي میشا نزدیك یه

 : وقتي دید من هنوز نشستم با تعجب نگاهم کرد و گفت
 !نمیخواي پیاده شي ؟ _

 : نیم نگاهي بهش انداختم و گفتم
 ... یه دقیقه بشین _

ست و منت ر موند تا حرف بزنم ، هی  وقت  ش سر جاش ن ست و  دوباره در و ب
یعني بلد نبودم مسیر م*س*تقیم و دور بزنم... بخاطر همین  حاشیه نمیرفتم...

 : سریچ رفتم سر اصل مطلب
 میدونستي همه ما رو نامزد میدونن ؟ _

 نگاهشو دزدید ، نفس بي حوصله اي کشید و بعد از کمي این پا و اون پا گفت

: 
 ...بله کاما _
 ...چه خوب که میدوني -
 چطور؟-

 : چشمامو ریز کردمو پرسیدم
 !مثل این که بدت نیومده ، آره ؟ _
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ست چیزي بگه ،  شت ، با یه اخم عمیق خوا سمتم برگ با یه حرکت ناگهاني به 
 : اما سریچ دهنشو بست . کاما به سمتش چرخیدم و گفتم

 ... ببین مرضیه ، ما باید درباره ش حرف بزنیم _
سه مواقچ جدي دلی ضیه از دهنم پرید ، چون وا لي نمیدیم اوپس ! این دفعه مر

شم غره ازم رو  شتن نبود . با چ سر گذا سر به  ستفاده کنم . االن که وقت  ازش ا
 : گردوند و گفت

له ،  _ هاتون حرف بزنم ...ب با که راجچ بهش  یل شتتتدیدي دارم  قا منم م فا ات
 ... بفرمایید ...میشنوم

نفس عمیقي کشتتیدم . دلیلي براي طفره نمیدیدم چون با رفتارا و حرکاتي که تو 
این مدت ازش دیده بودم حاال دیگه مطمئن بودم حرفام لطمه اي به احساسات 
عاشقانه ش ، طبق گفته ي مامان ، نمیزنه . چون اصا احساس عاشقانه اي در 

 . کار نبود ظاهرا
شتم بدون اینکه  _ صا انت ار ندا سورپرایز کرد ، ا سابي  ستش مامانم منو ح را

 .. چیزي بهم بگه همچین کاري کنه
گاهش کردم تا تابیر حرفمو روش ببینم ، اون هم در حالیکه با گیجي بهم زل ن

 : زده بود پرسید
 !چیکار ؟ _
 ... همین که بیاد خواستگاري تو _

شود موندن  شد . بعد از چند لح ه تو  شمهاي گرد از تعجب بهم خیره  با چ
 : باالخره زبون باز کرد

 !تگاري ؟مگه تو به خاله م*س*تان نگفتي بیاد خواس _
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نتونستم جلوي خنده مو بگیرم و با صداي بلند زدم زیر خنده ، البته عصبي بود 
، مامان چرا این کارا رو میکرد ، جدا چرا ؟! چرا اینقدر که رو اعمال ن ر رو 
زندگي من تاکید داره رو زندگي ارمین و آذین نداره...با دیدن اخم میشتتا خنده 

 : مو قطچ کردم و و با لبخند گفتم
آخه من تو رو کجا دیده بودم که بگم بیاد خواستتتگاریت ؟! تو هنوز خاله  _

 !م*س*تانه تو نمیشناسي ؟
 : چند لح ه به فکر فرو رفت و بعد با ریز بیني نگام کرد و گفت

 ... !یعني تو عاشقم نیستي ؟ _
بازم نتونستتتم جلوي خنده مو بگیرم با این تفاوت که اینبار میشتتا هم همراهیم 

 : . بعد از اینکه دوتایي کلي به این حرفش خندیدیم گفت کرد
 !یعني من همه ي این مدت بیخودي حرص میخوردم ؟ _
 ... واال منم کمتر از تو حرص نخوردم _

 : میشا با هیجان گفت
تمام مدت داشتتتم به این فکر میکردم چطوري بگم... اخه خاله م*س*تان -

. تو اون همه رو براي اذین همش از احستتتاستتتاتت میگفت... ستتوغاتي ها..
نیاورده بودي که براي من خریده بودي... من همش پیش خودم میگفتم چطور 
یه نفر بعد دوازده سال میتونه نسبت به یکي احساسي داشته باشه.... اوووف... 

 ....باورم نمیشه
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و لبخندي بهم زد و منم فکر کردم نباید قضتتیه ي ستتوغاتي وبه روش بیارم که 
باره گفت: من تو این مدت چي اونها اصتت با این حال دو ا مال اون نبودند. 

 ...کشیدم
 ...منم کمتر از تو نکشیدم-

 : سري تکون داد و گفت
گه خواستتتي بگو منو نمیخواي  _ هاش حرف میزني ؟....اصتتا ا با پس 

....راستش من روم نمیشه به خاله بگم نه ، نمیخوام فکر کنه بي چشم و روئم ، 
 از مامان خودم بهم محبت کرده ، باهاش حرف میزني ؟خاله بیشتر 

باید با هم باهاش حرف بزنیم ، من تنهایي راه به جایي نمیبرم ، همونطور که _
تا حاال نبردم ...میتونم مثل خیلیاي دیگه راحت رو حرف مامانم حرف بزنم و 
رنجیدنشتتو به جون بخرم ، عین خیالم هم نباشتته که دلشتتو شتتیکوندم ، اما 

ضتتوگ اینه که نمیخوام ازم برنجه ...نمیخوام هم طوري بشتته که روابط دو تا مو
ستم یا  شه که چرا من دخترشو نخوا خانواده خراب بشه ، مثا مامان تو دلگیر ب
مامان من دلگیر بشه که چرا تو پسرشو نخواستي ....واسه همین بهترین راه اینه 

 .... م کنیمکه با هم باهاشون حرف بزنیم و مخالفتمونو اعا
 : میشا با لبخند سري تکون داد و گفت

 !باشه ، موافقم ... حاال کي حرف بزنیم ؟ _
شون حرف میزنیم ، فعا که چند  _ شیدن باها هر وقت دوباره این بحثو پیش ک

 ... روزیه خبري نیست و همه جا امن و امانه
که و در حالی با لبخند حرفمو تموم کردم و اونم با لبخند موافقتشتتو اعام کرد

 : دستشو جلوم میگرفت گفت
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 پس قرارداد بسته شد ؟ _
مثل اینکه بدجوري سر ذوق اومده بود که فهمیده بود منم مثل خودش مخالفم 
، خودم هم خیالم راحت شده بود که میشا هم حسي نداره . باهاش دست دادم 

 : و گفتم
 . بسته شد _

گي از زیر روستتریش بیرون موهاشتتو که طبق معمول با حالت ژولیده ي قشتتن
سریچ اخم بامزه اي که در ابر این حرکتم  شتر به هم ریخته م ،  اومده بود رو بی

 :رو صورتش شکل گرفته بود و جمچ کرد و با خنده گفت
 ...ترجیح میدم مثل یه برادر و دوست بدونم تو رو-

 :یک تاي ابرومو باال دادم وگفتم
 یعني یه اذین دیگه صاحب شدم ؟-

 :د وگفتخندی
 ... اذیت هاي بچگیمون همش خاطره شد -

 ...با تمام وجود گفتم: واقعا
 .تو چشمهام نگاه کرد وگفت:خوشحالم که برگشتي... ممنون

دماغشو با دو انگشتم فشار دادم ، با غرغر و خنده دماغشو از انگشتام دراورد و 
 . پیاده شد... منم پشت بندش پیاده شدم و ماشین و قفل کردم

محض پیاده شتتتدن با دیدن یه نوشتتتت افزار روبروم چشتتمام برق زد و با  به
شیطنت به میشا که مشغول مهار کردن موهاش بود لبخند کجي زدم و دستش 
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شده بود  شا که غافلگیر  شیدم . می شت افزار ک سمت نو و گرفتم و با خودم به 
 : گفت

 ... !چیکار میکني ؟ _
م و میشا رو هم همراه خودم وارد کردم . بدون اینکه جوابشو بدم وارد مغازه شد

 : رو به فروشنده که خانم نسبتا مسني بود گفتم
 !سام خانوم ، برچسب باربي دارین ؟ _

شت ، منم رو به  شامد گویي چند تا ورقه رو جلومون گذا شنده بعد از خو فرو
 : میشا پرسیدم

 !خوب کدومشو میخواي ؟ _
اهم میکرد سرشو تکون داد و با حرص میشا که داشت با دهن باز از تعجب نگ

 : گفت
شون  _ شتم زدي پار شون دا ست االن به چه کارم میاد ؟! اون موقچ که اونقدر دو

 !کردي ، حاال چیکارش کنم ؟
 : بعد با نگاهي به برچسبها گفت

 ... تازه اینا فقط یه ورق برچسبه ، اون یه دفتر کامل برچسب بود _
و به فروشتتنده که با تعجب نگاهمون میکرد ستتعي کردم خنده مو جمچ کنم ، ر

 : گفتم
 ... !دفتر کاملشو ندارین ؟ _

سامت عقلمون  شا میچرخوند انگار به  شو بین من و می شنده جوري نگاه فرو
شك داشت . البد اولش فکر کرده بود واسه بچه مون میخوایم ؟ با سر به میشا 

ا قط به سامت عقل میشاشاره کردم و سري به نشانه ي افسوس تکون دادم تا ف
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شانه ي  سري به ن شد چون وقتي این حرکتمو دید با لبخند  شك کنه و همینم 
تفهیم تکون داد و رفت ستتمت دیگه ي مغازه و با چند دستتته برچستتب دیگه 
برگشت . جلوي میشا گذاشتشون و جوري که انگار داره با یه دختر بچه حرف 

 : میزنه گفت
 !یزم ؟ببین از این خوشت نمیاد عز _

به سختي جلوي خنده مو گرفته بودم . میشا نگاهي بهم انداخت و وقتي منو تو 
 : اون حالت دید پوزخندي زد و رو به فروشنده گفت

 !چرا عزیزم همین خوبه ، شما لباس اسپایدرمن هم دارین ؟ _
 : فروشنده بازم با همون لحنش جواب داد

شاید _ شیا گیرتون بیا نه عزیزم ، اینجا که لوازم تحریره ،  سباب بازي فرو  دتو ا
... 

 : میشا هم با لبخند گفت
 !باشه ...به ن رتون سایز ایشون هم گیرمون میاد ؟ _

فروشتتنده با چشتتماي گرد شتتده نگاهي به قد و هیکل من انداخت و زیر لب 
 : گفت

 ... شاید ... نمیدونم _
 : میشا برچسبشو از رو ویترین برداشت و گفت

 ...مرسيدر هر صورت  _
 : لح ه ي آخر قبل از بیرون رفتن رو به من طوري که فروشنده هم بشنوه گفت

 ... غصه نخور عزیزم ، قول میدم هر جوري شده برات گیر بیارم _
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با رفتن میشا من هم بدون اینکه به چشماي خانومه نگاه کنم سریچ برچسب و 
سرمو بلند شد دوباره  صداي خانومه باعث  ساب کردم . اما  کنم و نگاهش  ح

 : کنم
 ... امان از شما جوونا _

پول و با لبخند ازم گرفت و منم با خیال راحت از مغازه رفتم بیرون . خدا رو 
شکر فهمید دیوونه نیستیم . با اون جدیتي که میشا فیلم بازي میکرد من خودم 

 ! هم باورم شده بود لباس اسپایدرمن میخوام
 : به سمتم اومد و گفتمیشا با لبخند پیروزمندانه اي 

 ... پا رو دم من نذار همین خان _
 : با حرکتي نمایشي چرخوندمش و پشتشو نگاه کردم

 ...کجا قایمش کردي ؟ _
 !با تعجب نگام کرد : چیو ؟

 ... دمتو دیگه _
 : با مشت به بازوم کوبید و گفت

 ... خجالت بکش _
ارش دادم . حرکتم واسه با قهقهه دستمو دور شونه ش حلقه کردم و به خودم فش

خودم هم ناگهاني بود ، وقتي با جستتیکا بیرون میرفتیم و خوش میگذروندیم و 
میخندیدیم وقتي خیلي خوش میگذشتتتت گاهي یهویي ب*غ*لش میکردم و 
شاید از روي عادت بود ،  شش میومد و غش غش میخندید .  سیکا هم خو ج

. میشا هم عکس العملش شاید هم ... چه میدونم ! خودم هم غافلگیر شدم ..
 : با جسیکا فرق میکرد چون سریچ خودشو ازاد کرد و گفت
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 ... !چیکار میکني ؟ _
چند لح ه بي حرکت تو چشتتاش زل زدم اما ستتریچ به خودم اومدم و ابروها و 
شتتونه هامو باال انداختم و جلوتر از میشتتا حرکت کردم . با دو خودشتتو بهم 

ي دوران بچگیم ، کسي که همیشه رو کولم رسوند و باهام همقدم شد . همباز
سابقه ي کولي رو  شویق میکرد تا م شید و ت شم جیغ میک شد و در گو سوار می
شون  شونش حلقه کنم واکنش ن ستمو دور  گروه ما ببره حاال در مقابل اینکه د
میداد . طبیعي بود ، بزرگ شده بود ، خیلي چیزا عو  شده بود . دیگه مسابقه 

سالم بود برگزار شد و از  13کار نبود . اخرین دوره ش وقتي  ي کولي اي هم در
اون به بعد دیگه اون ستتري از مستتابقات برگزار نشتتد چون از اون تاریخ به بعد 
دیگه احساس بزرگ شدن بهمون دست داده بود و واسمون افت داشت با دخترا 

شي که میر سابقه ي کولي موقچ یارک شه تو م ید سبازي کنیم . یادش بخیر همی
من میشتتا رو انتخاب میکردم چون الغر تر و ریزه تر از بقیه بود . مارال با اینکه 
شه هم  شو محکم بگیره . همی ست خود سنش کمتر بود اما تپلي بود و نمیتون
گروه من و میشا میبرد . فرهود و افشین هم همیشه غر میزدن که تو جر میزني ، 

ست میگي بیا مارال  سبك تره ، اگه را شا  شه می و آذین و کول کن . اما من همی
میشتتا رو میکشتتیدم ، خود میشتتا هم حاضتتر نبود بره تو گروه بقیه ، خوب من 

 . سریعتر بودم
شته به حال برگشتم و عقب و نگاه کردم ، چند قدم عقب  صداي میشا از گذ با 

 . تر از من کنار یه مغازه ي مانتویي وایستاده بود
 ... بخریم ؟ من از این خوشم اومده مگه قرار نبود واسه من مانتو _
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رفتم کنارش و به مانتویي که اشاره کرده بود نگاه کردم ، به ن رم زیادي تکراري 
بود . از بس تو این چند وقت تو تن خانوما لباستتاي مشتتکي دیده بودم به رنگ 

 : مشکي آلرژي پیدا کرده بودم . سري تکون دادمو گفتم
 ... ن  . این زشته _

 : ل و نگاهي به بقیه ي مانتوها انداختم . میشا ب*غ*ل گوشم گفترفتم داخ
 ... من پسندیدم _

 بازوشو گرفتم و از مغازه بردمش بیرون ،
 ... من دارم واست میخرم ، من هم باید بپسندم ... اینا اصا خوب نیستن _

 : میشا غر زد که
 ... اگه قراره خودت بپسندي خودت هم بپوشش دیگه _

ه غر زدناش چند تا مغازه ي دیگه هم گردوندمش تا اینکه نهایتا یه بي توجه ب
یه دامن چیندار کوتاه بود ن رمو  یه  پایین شتتب به  مانتوي کرم رنگ که از کمر 

 : جلب کرد . از فروشنده خواستم بیاردش و دادم به میشا و گفتم
 ...شیك ه برو بپوشش = elegant ) از این خوشم میاد ، الگانته _

 : با نارضایتي به مانتو نگاه کرد و گفتمیشا 
 ... من از این خوشم نمیاد ، مخصوص دختراي تیتیشه _
جدا نمیذارم یه مانتوي مشتتکي بگیري ...باور کن رنگاي دیگه اي هم وجود  _

 ... داره
منم که فقط مشکي نمیپوشم ، اصا کاري به رنگش ندارم از دامنش خوشم  _

 ... نمیاد
 : ه مانتو انداختم و گفتمبا ل*ذ*ت نگاهي ب
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 ... ولي من خوشم میاد ، بامزه ست ، برو بپوش _
شیك بود  شه . واقعا هم بهش میومد ، هم  سري تکون داد و رفت بپو با حرص 
هم بامزه . انگار بعد از پوشتتیدن خودش هم بدش نیومده بود چون داشتتت با 

فت و که نگ گه همین  گاه میکرد . منت ر بودم ب نه ن فت: خوشتتم  ذوق تو ای گ
 نیومد... و در و به روم بست و

چند دقیقه بعد با مانتوي خودش بیرون اومد واون مانتو رو روي رگال انداخت 
 ..و گفت: ممنون خانم
 .واز بوتیک خارج شد

سم بخورم که از اون  ضر بودم ق سرتق... حا منم دنبالش راه افتادم....دختره ي 
 ...هخوشش اومده بود و واسه ي لجبازي گفت ن

مقابل یه مغازه ي دیگه ایستتتادم و به مانتو ها نگاه کردم... دیگه عمرا براش 
مه رو گفتم  که منم ه ید  خاب کرد وپوشتت تایي انت ند  خاب میکردم... چ انت

 ...نمیدونم... خودت میدوني
جلوي یه ویترین ایستتتاده بودیم و من داشتتتم به یه مانتو درستتت مثل همون با 

سورمه اي نگاه میک سورمه اي بود... رنگ  ردم... مدلش همون بود اما رنگش 
 ...به میشا نشونش دادم

 نمیدونم فهمید همون مدله یا نه... اما گفت: برم بپوشم؟
 ...لبهامو با زبون تر کردم وگفتم: نمیدونم

 ...زیر لب غر زد: کوفت
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از جلوي مغازه رد شتتد و داشتتت ویترین بوتیک بعدي و نگاه میکرد... حقا که 
 .ز وسرتق بودلجبا

 ....راضي شدم وگفتم: بیا برو بپوشش مدلش قشنگه
 ...اون که همونه... فقط رنگش فرق داره-
 ...میشا خودتم خوشت اومده-

 .گفتم میشا که خر بشه بیاد ... ولي گفت: پس مشکي میخرما
شتر میاد.... اینو تو دلم  شدم. دختره ي دیوانه کرم بهت بی ضي  با اخم ناچارا را

 .تم. اینقدر اعصابمو خرد کرده بود که نتونستم تو روش بگمبهش گف
 ...رنگ مشکي و پوشید و گفت: هامین همین

چیزي نگفتم و ازش خواستم جلوي در منت ر باشه تا چونه بزنم. البته بهانه اي 
بود براي اینکه یه مانتوي کرم براش بخرم با همون مدل و ستتتایز وگرنه کا با 

 ... ي نداشتمفلسفه ي چونه میونه ا
از مغازه بیرون اومدم که فوري نایلون و از دستتتم کشتتید وگفت: اخرش کار 

 ...خودتو کردي؟ حدس میزدم
 .خنده ام گرفته بود

 ...با غر گفتم: خوب کرم بهت میاد
 ....دیوانه من االن میتونستم دو تا مانتو داشته باشم-
 ...خوب االنم دو تا داري-
 ...نه مدالشون یکیه-
 ...اشون فرق دارهرنگ-

 ...پاشو کوبید به زمین وگفت: نمیخوام.... من یه مانتوي دیگه میخوام
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 ...پس برو مشکیه رو پس بده-
 ....کوفت -

 .نایلون و از دستم کشید و بعد ده دقیقه اومد بیرون
شه  سترس گرفته بودم که نکنه کرمه رو پس داده با ستش بود... ا ساک خرید د

 ساک و دست به دست کرد وگفت: چیه؟... که فوري فهمید و 
 کدومو پس دادي؟ -
 ...همون که خوشم نمیومد -

 .خواستم از دستش بقاپم که زرنگتر و فرزتر از این حرفها بود
 با حرص گفتم:پولشو چي کردي؟

 ....گذاشتم تو جیبم تا باهاش یه مانتو دیگه بخرم-
 .وخندید و با سرعت نور از جلوي چشمم جیم شد

 .تم ... هم حرص میخوردم هم خنده ام میگرفتچیزي نگف
حاال اون اصتترار داشتتت که برام ژاکت بگیره هر چي بهش میگفتم من با ژاکتم 
مشکلي ندارم و بعد از شستن دوباره استفاده ش میکنم قبول نمیکرد . روبروي 
یه بوتیك لباس زم*س*توني توقف کرد . زل زده بود به یه ژاکت صتتورتي ... 

ولي صتورتي بود ! وقتي دیدم داره با بدجنستي نگاهم میکنه ستریچ  مردونه بود
 : گفتم

خاب کردم  _ که من انت مانتویي  حدي داره ...اون  له تافي کردن هم  دخترخا
واقعا قشنگ بود )هرچند مطمئن نبودم کرمه رو پس داده یا مشکیه رو ه اما من 

 ... عمرا این ژاکت صورتي رو بپوشم



 313 عشق یآنت

 ... ه رنگه که وجود داره دیگهپسرخاله صورتي هم ی_
 ! ( بیخیال )laisse tomber ِلز تومبغ _

که تو  یداد . خدا رحم کرد  یل خودم م حرفامو مثل نوار ضتتبط میکرد و تحو
مغازه وقتي چشتتمش به یه ژاکت دیگه افتاد لج و لجبازي رو یادش رفت و گیر 

خاص بود ،  داد به اون ، این یکي رنگ قشتنگي داشتت ، یه رنگ زرد کهربایي
بافت و مدلش هم قشنگ بود وقتي پوشیدم هم به ن رم خیلي بهم میومد .میشا 
 در حالیکه با حسرت به ژاکتي که تنم کرده بودم نگاه میکرد از فروشنده پرسید

: 
 سایز من ندارین ؟ _

 : فروشنده جواب داد
ست ، اما از همین بافت و رنگ مدل یقه دارش ه _ سرونه  شتر پ  ماین مدل بی

 ... داریم که دخترونه ست . اجازه بدین براتون بیارم
شده بودیم . تو آینه به  ست هم  ستاد دقیقا  شا ژاکت و پوشید و کنارم ای وقتي می
سابش کنیم . بهش  شخون تا ح شت پی ضایتمندي زدیم و رفتیم پ هم لبخند ر
ساب کنه  شو در مورد اینکه خودش باید ح ساب میکنم اما وقتي جدیت گفتم ح

 . م دیگه بیشتر اصرار نکردمدید
در مقابل پیشتتنهادم براي خوردن شتتام ایده داد که به جاش بستتتني بخوریم . 
شام داره و هم خوشمزه تره  سبت به یه وعده ي کامل  چون هم کالري کمتري ن

 : . سریچ جبهه گرفتم که
 ... معده ي من این حرفا حالیش نیست ، بیا بریم شام بخوریم_

 : سرشو میخاروند اعتراف کرد کهاونم در حالیکه 
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خودم هم به حرفي که زدم اعتقاد ندارم ، به ن ر من ل*ذ*ت بخش ترین کار  _
 ... تو زندگي غذا خوردنه ... اما موضوگ اینه که هیچي ته حسابم نمونده

 از صداقت و لحنش خوشم اومد ،
 ... تا تو باشي اصرار نکني که ژاکت و خودم حساب میکنم _

 : اهیم کرد و گفتاونم همر
 ... تا من باشم ه*و*س نکنم واسه خودم هم ژاکت بخرم _
 ... دقیقا... حاال بیا بریم شام مهمون مني _
 ... نمیشه _
 ... چي نمیشه ؟! بیا بریم معده م سوراخ شد _
آخه اگه امشتتب دعوتت و قبول کنم مجبور میشتتم یه روز دیگه منم دعوتت  _

 ... کنم تا از خجالتت در بیام
 : یه دفعه انگار یه چیزي به ذهنش رسیده باشه پرید جلوم و گفت

 بیا و خوبي کن ... اون دکه رو میبیني ؟ _
 : به اون سمت خیابون که اشاره میکرد نگاه کردم و گفتم

 !اره ، که چي ؟ _
ببین میدونم االن یه شام شاهانه تو ذهنته ، اما بیا و شام بهم فافل بده تا منم  _

 ... یه چیزي تو همین حدود خرج شیکمت کنمبعدا 
اینقدر این حرفو بامزه زد که نتونستم جلوي خنده مو بگیرم و پیشنهادشو هم با 

 . کمال میل قبول کردم
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توي هواي ستترد شتتام خوردن به حالت ایستتتاده ب*غ*ل خیابون هم عالمي 
ن دو تا داشت . من سه تا ساندوی  فافل خوردم . میشا هم در عین ناباوري م

به جاي شتتتام بستتتني بخوریم فکر کردم مثل همه ي  یا  خورد . وقتي گفت ب
دختراستتت که غذا خوردن باهاشتتون اشتتتهاي آدمو کور میکنه ، اما وقتي موقچ 
خوردن فافل با زدن گازهاي گنده همراهیم میکرد و دور دهنش سسي میشد و 

ا اوناستتت . البته ب در به در دنبال دستتتمال کاغذي نبود فهمیدم دقیقا برعکس
اینکه غذا خوردن با دختراي بدغذا مورد عاقه م نبود دخترایي که اضافه وزن و 
چربي اضتتتافي داشتتتن هم مورد عاقه م نبودن و جالب بود که میشتتتا جزو 
سر هم از یه دکه ي دیگه همون طرفا  ست . براي د هیچکدوم از این دو گروه نی

با اینکه سرجمچ ده تومن هم نشد عجیب  اب انار گرفتیم ... کا شام اون شب
 . بهم چسبید

سوئی  و ازم گرفت تا بره تو  شا  سه خریدن آدامس یه جا توقف کردم می وقتي وا
ماشتتین منت رم بمونه ، بعد هم به حالت دو به ستتمتي که ماشتتین و پارد کرده 
شه  ضم ب سیر و طي کنم تا غذام ه بودیم رفت . من اما ترجیح دادم آروم آروم م
. وقتي به ماشین رسیدم میشا به در سمت خودش تکیه داده بود و منت رم بود . 
شد . با تعجب  سوار  شو باز کرد و  سمت خود شدن من اونم در  سوار  بعد از 

 : پرسیدم
 !چي شد پس ؟ مگه نمیخواستي زودتر بیاي سوار شي ؟ _
 ... یشمچرا ولي بعد گفتم چه کاریه ... هوا به این خوبي بیرون منت رت م _

مشکوکانه نگاهش کردم و راه افتادم . بعد از اینکه در خونه شون پیاده ش کردم 
و خودم رفتم ستتمت خونه مون و از ماشتتینم پیاده شتتدم تازه فهمیدم خانوم چه 
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خوابي برام دیده بودن . روي در ستتمت خودش از بیرون یه عالمه عکس باربي 
کله م بلند میشه . شانس اورد که چسبونده بود . یه لح ه احساس کردم دود از 

با تمام خونستتردي ذاتي م تو اون لح ه حتما یه  اون لح ه اونجا نبود وگرنه 
شین نازنینم چه بایي اورده بود ؟! ... البته  سر ما سرش میاوردم . ببین  بایي 
این عصتتبانیت فقط تا وقتي طول کشتتید که فکر میکردم این برچستتبها مثل 

شه ي  شی سباي روي  ستن که هی  رقمه پاد برچ شه ها ه شی مربا و این جور 
نمیشن . اما وقتي یکیشونو از رو در ماشین کندم فهمیدم به راحتي کنده میشن 
شین بمونه ... اون لح ه بود که یه دفعه  شون رو در ما بدون اینکه هی  ردي از
شا داد . یعني  سخره ي می شو به خندیدن به کار م صبانیتم فروکش کرد و جا ع

ر این بشر شیطنت داشت ! بیخود نبود که من هم با دیدنش حس شیطنتم چقد
فعال میشتتتد . همون لح ه بهش اس ام اس دادم که : دعا کن شتتتب نیام به 

 ... خوابت
 ... سریچ جواب داد که : دعا میکنم بیاي ، میخوام ببینم چیکار میخواي بکني

 ... تو دست و پام بودبا خنده جواب دادم : میخوام دمتو بچینم ، امشب خیلي 
 ...جواب داد : پس منت رتم ببینم چه جوري میخواي بچیني . راستي

 و ادامه نداد.. نوشتم : چي؟
 .نوشت: تو داشتبورد پوالتو گذاشتم... مانتوي مشکي بهم بیشتر میاد

با صتتداي مامان که صتتدام میزد و پرستتید ن ماشتتینت پنچر شتتده ؟ ناز حالت 
شین بلند سته جلوي ما ش شا میخندیدم  ن شدم و در حالیکه همچنان به کار می

 . رفتم داخل
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شدم... فکر کردم باز هامین پیام داده اما مهراب  شیم خیره  صفحه ي گو باز به 
 ...نوشته بود: تحویل نمیگیري

شتم: من؟  صفحه کلید افتادم ونو ستي به جون  شد و دو د روي تخت نیم خیز 
شتتي نه زنگ میزني نه حال ادمو مي من یا تو اقاي بیشتتور... خجالت نمیک

 پرسي؟
 ...مهراب سر سه سوت پیام داد: امروز وقت نشد ... رفتم گ  پامو باز کردم

 ...نوشتم: مبارک باشه... اي ول
 ...مهراب نوشت: باید فیزیوتراپي بشه... تا دو ماه نمیتونم تو تیم باشم

توي تیم  خوب این جمله شتتیش تا جانب داشتتتت. یعني مهراب ناراحته که
 !!!نیست ومن باید قربون صدقه اش برم که فداي سرت هاني

 ...یا ناراحته از اینکه دیگه نمیتونم برم خونه اش چون پا داره دیگه ... و یا
 قبل اینکه جوابشو بدم نوشت: بازم میاي اینجا نه؟

 جواب ندادم ونوشت: خوابیدي؟
 .دبازم جواب ندادم وهمینطور فرت وفرت اس ام اس میوم

 خوابي؟ بیداري؟-
 ...من فردا منت رتم-
 باشه؟-

 .اخرین اس ام اس هاشو تار میدیدم... خوابم گرفت و پتو رو روي سرم کشیدم
 ...صبح با صداي االرم گوشیم از خواب پریدم
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صبحونه... بابا در حالیکه  ستم پاي  ش ستم وچایي دم کردم ون ش ست و رومو  د
 ...شست وگفت: دختر اروم بخورصندلي وعقب میکشید و رو به روي من ن

 ...دولوپي نون پنیر و به زور قورتش دادم وگفتم: چشم
 ....بابا خندید وگفت: اگه االن مامانت اینجا بود

اوه بابا... ول کن سر جدت... میخواست یک ساعت درس اخاق بده.... به -
 ...شهخدا خل شدم از این بکن نکن ها... یه دقه نمیذارن ادم تو حال خودش با

 بابا لبخندي بهم زد وگفت: تو حال خودت باشي چیکار کني؟
چایي  چایي هورت بکشتتم... اینطوري... واون  باال دادم وگفتم:  هامو  ابرو

 .شیرینم و با هورت خوردم وبابا بلند خندید
با دیدن مامان هرچي بود از تو دماغم دراومد... اب دهنم تو گلوم پرید وافتادم 

خانم با یکي از اون ژستهاي تیتیشش گفت: چشمم روشن.. به سرفه... طاهره 
 باز سر منو دور دیدي؟

 و رو به بابا تشر زد: تو چرا بهش هیچي نمیگي؟
بابا در سکوت به جلز وولز مامان میخندید و منم به طرز فجیعي اماده ي الفرار 
صیحت گوش بده که چه دختر  شینه ن ست ب صبر ایوب میخوا بودم. یعني ادم 

 ...ي باشهآنتیک
مامان شروگ کرد انواگ صفات و پشت سر هم چیدن.. زشته ... عیبه... خوبیت 
بل  باش....  باش... ال  باش... ستتنگین  نداره.... مردم چي میگن.... نجیب 

 .باشه .. جیمبل باش
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شد  سم دیر  صبح همینجور میگفت .... یه بهونه ي کا اگه بابا نبود ها تا فردا 
تن طاهره جان ختم جلستته ي چگونه میتوان ادمي ستتر به اوردم و بابا هم با گف

 .راه شد و دختري مناسب با اخاق بیست و شوهر پسند شد واعام کرد
شو نمیخواد پس بگیره؟ از  شین ستت ما شم که بابا گفت: این دو ستم بلند  خوا

 ...کي دستته؟ الزم نداره
ختر غت کو؟!... دچه رگباري پرسید. این یعني در دیزي بازه سنگک و پیاز و دو

 !پاشو برو ماشین مردم وپس بده
سته  شک سش میدم...پاش  یه لبخند بیخیال به بابا تحویل دادمو گفتم: حاال پ

 ...نمیتونه برونه که
بابا ستتري تکون داد وگفت: امانته... اتفاقي بیفته دیگه کستتي بهت اعتماد 

 ...نمیکنه
شم غره ن ستادم ومامان با چ سه بابا فر سهم من یه م*ا*م وا گاه میکردکه یعني 

 !کو... عمرا! یه ربچ داشتي میگفتي دختر اله بله... ب*و*ست نمیکنم
بابا دستشو تو جیب پیراهنش کرد ونسخه اي به دستم داد وگفت: این داروهاي 

 ...منو هم سر راهت بگیر دخترم
خواستتتم بگم چشتتم که دیدم یه چند تا استتکناس خوش رنگ از زیر نستتخه 

چشتمک میزنه... تا خواستتم بپرم بابا رو ب*غ*ل کنم که سترو  همینجور بهم
کله ي مارال هم پیدا شتتد وگفت:آي آي دیدم... ما هیانه ي من کو... به میشتتا 

 دوبله سوبله میدي دیگه؟
ستم بهم پول بده  شت کوه... دختره ي چندش... من هی  وقت از بابا نمیخوا پ

سر کار .. شت. خودم میرفتم  ستم تو جیب خودم بود. حاال ... برام افت دا .. د
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بابا صتتدقه ستتري یه وقتایي یه چیزي بهم میداد ولي کا تو روش نمیگفتم من 
 .پول میخوام

 ...بابا رو به مارال گفت: بهت دادم ... اینم پول دارو بود
 .یه لبخند فاتحانه زدم و از خونه رفتم بیرون

سمت یوني ک شن کردم و به  صلوات رو سام  شین و با  سر راه دو ما ده رفتم... 
تا دختردانشتتجو هم به پستتتم خورد... که هرچي به مرامم نگاه کردم دیدم عیبه 
که کرایه بگیرم.... خاصه یه صفایي هم اونا بردن ویه پونصد تومن ذخیره شد 

 ...تو کیف پولشون. اما کشف کردم که ترمز ماشین مهرابم خوب نمیگیره
 .ه کمري و پاجرو پارک کردمبه یوني رسیدم... ماشین و بین ی

الهي چقدر واقعا شتتبیه هم بودن این ستته تا... یه لبخندي زدم و رامو کشتتیدم 
 .سمت ساختمون مربوطه

 .به سمت صبا اینا رفتم و باهاشون سام علیک کردم
 .مهراب حیووني هم به یه عصا تکیه داده بود

 .س شدیمبه سمتش رفتم وباهاش خوش و بش کردم و همه باهم وارد کا
 .سر کاس چرتم گرفته بود

ستونا باد گرم میداد و زم*س*تون  صا اینکه این دریچه ي کولري که تاب صو مخ
 .ها هم همچنان باد گرم میداد تو سرم بود.منم حس خواب بهم دست داده بود

با لرزیدن گوشیم که تو جیب جینم بود با هزار بدبختي دستمو از توي مانتوم به 
 .هدایت کردمسمت جیب شلوارم 
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اخه اینجا جاست ادم گوشیشو بذاره.... حاال هر کي ندونه فکر میکنه من دارم 
 .چه خاکي تو سرم میکنم

 گوشیمو دراوردم مهراب اس داده بود که ظهر که کاري نداري؟
 .بهش نگاه کردم

چه دلیلي داشتتت اس بدم خوب بهش میگفتم... یعني چي پول اس دادن هم 
 عني میده؟بهم اضافه بشه؟ چه م
 ...با چشم وابرو گفتم نه

 اس ام اس داد: پس ظهر نهار بریم بیرون؟
 ....باز سرمو تکون دادم که باشه

 ...ذوق کرد واستاد بهم گفت: خانم مودت تخته این سمته
 ...اخه من فکر کردم اون طرفه این یکي اینه است-

رک دیوارم حرف بیمزه اي بود اما کاس ترکید. اصتتوال دانشتتجو جماعت به ت
به  نداره که  همینطور بیخودي میخنده... یعني دانشتتجو جماعت هی  علتي 

 !چیزي با علت بخنده
 .استاد هم سري تکون داد ومشغول شد

صبا رو دور زد تا منو  سیامک و بعد از کاس به طرز غافلگیر کننده اي مهراب 
 .اون تنها باشیم

 .هنوز اکي نشده بودسوار اتومبیلش شدیم و من رانندگي میکردم. چون 
 ...با ادرس دادن هاش میرفتیم سمت تجریش

شتیم... یه نگاهي به ریخت خودمو یه نگاهي  شیک نگه دا ستوران  جلوي یه ر
 .به ریخت مهراب کردم



  322 

 

سط  یه نگاهم به ماشتین هاي انچناني ملت... یه دونه پراید ستیاه داغون این و
 .داشت به همشون دهن کجي میکرد

ته  نده ام گرف یاي... اون خ هامین ب با  یداد  حال م نا رو  یپ رستتتورا بود. این ت
شیدم ومهراب درو  شه نگه داره و ... نفس عمیقي ک شو یه گو سک شین عرو ما

 .برام باز کرد
یاي... اون  هامین ب با  یداد  حال م نا رو  یپ رستتتورا ته بود. این ت نده ام گرف خ

شیدم شه نگه داره و ... نفس عمیقي ک شو یه گو سک شین عرو ومهراب درو  ما
 .برام باز کرد

 ...بلند خندیدم وگفتم: از کي تاحاال شاگرد در راننده روباز میکنه
 ...مهراب هم باخنده گفت: از همین االن

شکي و مقنعه ي  شیده بودم. با جین م ساده اي پو سوخته ي  مانتوي قهوه اي 
سته بودمش...  سنجاق قفلي ب شده بود و با  سگکش خراب  شکي... کوله ام  م

 .یه نگاه هم به مهراب کردم
هاي طوستتي اکي بود . استتپورت و  با پلیور طوستتي وجین یخي وکتوني 
معمولي... بیشتتتر از اینکه به مارک لباستتش فکر کنه به خط اتو و تمیزیش فکر 

 .میکرد
 .مهراب دستمو گرفت. با هم به اون سمت خیابون رفتیم

رد و مهراب خودش دستگیره از اینکه دربون جلوي رستوران در وبرامون با ز نک
 .رو گرفت و کشید یه مدلي شدم

 .همین چند لح ه قبل براي یه زوج تا کمر خم شد و در و براشون باز کرد
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شتتونه هامو باال دادم.... یه پیش خدمت کت شتتلواري جلو اومد وگفت: براي 
 صرف نهار اومدید؟

روزي  پي رزق و پ نه پ اومدیم یه دقه گل روي تو رو ببینیم روشن بشیم بریم
 !و زندگیمون

 مهراب جوابشو داد و پیش خدمت گفت: چند نفرین؟
 ...مهراب یه لبخندي به من زد وگفت: دو نفر

 ...و پیش خدمت گفت: دنبالم بیاین
یه میز دو نفره حد وستتط راهرویي که به دستتتشتتویي ختم میشتتد و یه ستتمتش 

خر اه تحقیر امیز و مفتصتتندوق دار بود در کور ترین نقطه ي رستتتوران.با یه نگ
 .وفاتح بهمون خیره شده بود

 ....اصا دلم نمیخواست اونجا بشینم
صتتندلي وانگار براي من عقب کشتتید وگفت: بفرمایید اینجا بشتتینید... و باز 
همون نگاهي که حس میکردم داره به یه تیکه اشتتغال نگاه میکنه... یا شتتاید نه 

 !وگ این بود که طرف کرم داشتبه این غل ت اما یه همچین چیزي... موض
سرم  شالمو یه جوري رو صورتم میریختم و  شاید اگه منم موهاي بلوندم و تو
مینداختم که صتتتد تا بي حجابي بهش مي ارزید... یا اگه تو روش بلند بلند 
یداد اینطوري  به خودش جرات نم یدادم ...  با نگاهم بهش نخ م میخندیدم و 

 ...نگامون کنه
 .اف انداختم.... یه میز چهار نفره کنار پنجره خالي بودیه نگاهي به اطر

 ...من دوست دارم کنار پنجره بشینم-
 ...پیش خدمت یه لبخند زشت بهم زد وگفت: متاسفانه میز خالي نداریم
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 ....راهمو به همون سمت گرفتم و گفتم: اونجا یکي هست
 .پشت میز نشستم ومهراب هم جلوم نشست

چه گفت: این میز چهار نفره استتت... میز دونفره ي پیش خدمت با دندون قرو
 ....خالي همونه

جا تعیین  هاتون  حاال براي مشتتتري  تا  نگ کردمو گفتم: از کي  مامو ت چشتت
 .میکنید... و یه نگاهي به میز کردم

 .سایز میزها یکي بود
شد دو نفره... این  شتم وگفتم: حاال  شتم وجلوي پاش گذا صندلي و بردا دو تا 

 .رو هم ببریدصندلي ها 
 .با حرص نگاهم میکرد

مهراب هم با تعجب... چند نفري هم زل زده بودن بهم. برام مهم نبود. دوست 
 ....داشتم اینجا بشینم

پیش خدمت که داشتتت میرفت خوشتتبختانه بیخیال شتتده بود. صتتداش زدم: 
 ...جناب

 .برگشت به سمتم... تا چونه اش اخم کرده بود
غذا ... منو - فا منوي  باز لط که یکیشتتو  حالي  ید در با کوب ها رو جلوم تقری

 ...میکردم گفتم: این صندلي ها رو هم ببرید. اضافه است
سب با جیب مهراب  شتم منا سعي دا شد و منم درحالیکه  با حرص ازمون دور
یه غذا انتخاب کنم گفتم: میرفتیم جاي همیشگي اسنک میخوردیم... این امل 

 خونه جاست منو اوردي؟
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 ...واستم خوشحال بشي... حاال چرا عصباني هستيمهراب: خ
سعي کردم فکر نکنم چقدر ممکنه تفاوت باشه... ترجیح میدادم با مهراب هم 
کنار جدول خیابون و ستتطل مکانیزه و جوي کثیف فافل هزار و هشتتتصتتد 

 .تومني بخورم ... نفس عمیقي کشیدم و کوبیده سفارش دادم. ارزونترینش بود
ستم... اما مهراب با غیظ همه چي مهرابم مثل من  سفارش داد.مخلفات نخوا

 ...سفارش داد. این نگاه هاش یعني حرف نزن... کاریت نباشه
پیش خدمتهاي دیگه سفارشمون و اوردن. رستوران کوچیکي بود اما معروف و 

 .مشهور بود به نسبت
 .اون دو تا صندلي هم تاپایان غذا کنارمون موندند

صتتتابم خرد بود. هنوز دلم میخواستتتت حال اون یارو رو هی  حرفي نزدم. اع
 .بگیرم

 .مهرابم حالمو میفهمید و سربه سرم نمیذاشت
بعد از صرف غذامون از جا بلند شدیم... چو ن نمیخواستم پول مهراب حیف 
ومیل بشه بیشتر از سهمیه ام خورده بودم و داشتم میترکیدم... ولي خوشبختانه 

 .دمته همه چیز و دراورده بو
 .با مهراب به سمت صندوق رفتیم

 .یه مرد سي خرده اي ساله ي بي تفاوت حساب کرد. از این افراد خوشم میومد
همون یارو پیش خدمته هم جلوي صتتندوق داشتتت منو ها رو روي میز جا به 

 .جا میکرد. مهراب حساب کتابش تموم شد
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سکناس پنج هزار تومني به  م و سمتش گرفتولي من کیف پولمو دراوردم و یه ا
ستم ته نگاهش بخونم  شما... این حرفم معني دار بود و میتون گفتم: اینم انعام 

 . که معني حرفمو گرفته
 .مات شد به من

شما... امیدواریم باز هم اینجا  صندوق دار با لبخند گفت: ممنون از انتخاب 
 ...درخدمتتون باشیم

 .مت کردنتونتو دلم گفتم عمرا پامو اینجا بذارم... با این خد
یارو با حسي که با صورت خورده به زمین و قیافه اي گر گرفته و حرصي با رگ 
سکناس و گرفت و  شو دراز کردو ا ست ضوح میدیدم.د شو به و گردني که تورم

 !زمزمه وار گفت: نوش جان ... ممنون
 ...انگار گفت: کوفتتون بشه

ا رن ر این ادما اصبا اینکه ضرر بود اما پنج هزار تومن براي حفظ شخصیت د
 !!!ارزشي نداشت

تو ماشین هم مهراب سکوت کرد.اون رانندگي میکرد. پاش زیاد درد نمیکرد از 
شه... نزدیک خیابون خونه امون نگه  ستم با شینش د ستم ما طرفي هم نمیخوا

 ...داشت وگفت: خواستم بخاطر زحماتت تشکر کنم
 ....من که کاري نکردم-

ت: ادما عادت دارن بهم یا از باال به پایین نگاه کنن مهراب لبخندي بهم زد وگف
 ...یا از پایین به باال

 ...میدونم-
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 ...مهراب خندید وگفت: ولي خوب حالشو گرفتي ها
 .... با غر گفتم: تو هم که عین ماست

خندید و خم شتتد در داشتتتبرد و باز کرد و یه جعبه کادوي کوچولو به ستتمتم 
 .گرفت

یادم رفت. از ذوقم نیشتم باز شتد وگفت:وایي... به چه با دیدنش هرچي بود و 
 مناسبت؟

گه تو رو  عا ازت ممنونم.. ا تت... واق ما خاطر زح فت: ب ند مهربوني گ با لبخ
 ...نداشتم

 ...به جعبه حمله کردم و گفتم: فعا که داري
با دیدن عطر خوشگلي که تو یه شیشه ي الماس مانند یاقوتي بود نفس عمیقي 

 .ر بوي مایمي داشت. واي در لح ه عاشقش شدمکشیدم... چقد
 ....یه کمي بخودم زدم و گفتم: مررررررسي

مهراب خندید وگفت: االن وقت زدن این بود؟ نمیگي شاید میخواستم دوست 
 دخترمو سوار کنم؟ حاال چه جوابي بهش بدم؟

 ..با خنده گفتم: مشکل خودته... من با این قضیه کنار میام
 ....روشنفکر واقعا مهراب: واي چقدر

خندیدم و با کلي تشکر و شوخي از ماشین پیاده شدم.مهراب رفت ومنم چشم 
 .میچرخوندم کسي منو ندیده باشه

شیدم و با  سر کوچه رسیدم که با دیدن ریخت نحس عرفان یه نفس عمیق ک به 
 حرص گفتم: بازم که شما؟

 ...عرفان پوزخندي زد وگفت: شما؟ با ادب شدي میشا خانم
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کولمو شونه به شونه کردمو از جلوش رد شدمو وارد کوچه شدم با غیظ گفتم : 
 ...برو رد کارت

 .... عرفان پشت سرم راه افتاد وگفت: هان... حاال شدي همون مرضیه ي
با شنیدن این اسم از دهن اون سرمو چنان به سمتش چرخوندم که خودش هم 

 .اصا توقچ نداشت
شه... پس لبخندي بهم زد وگفت: من که  میدونم این ناز کردنا باالخره تموم می

 ...اینقدر با من بازي نکن
سط کوچه  صداي بلندي گفتم:این تویي که... یه لح ه به خودم اومدم... و با 

 !عربده که نمیکشن دختر
پایین وگفتم:خواهش میکنم بس کن ... من  صتتتدامو یواش کردم و ولوم دادم 

و دنبال زندگیت... من اوني نیستتتم که تو جوابمو خیلي وقته بهت دادم... بر
 ...دنبالشي

خواستم به سمت خونه برگردم. فقط خدا خدا میکرد م سر ظهري کسي نخواد 
ویوي کوچه رو از ن ر بگذرونه... بخصتتوص همستتایه ي دستتت چپي خانم 
شه و حین  سیگارشو با پنجره ي باز بک شت  صطفوي که عادت دا عزتي اقاي م

ر پیراهن ستتفید یقه گرد و شتتیکم گنده اشتتو به کل محل دید زدن کوچه اون زی
 ... نشون بده

 .حس کردم یکي دستمو گرفت و تا به خودم بجنبم بیخ دیوار بودم
دوباره همون صحنه ي قبل اما .... یه چاقوي ضامن دار به جاي لباش به سمتم 

 .گرفت
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تاده بود به لرزه اف مام تنم  که ت با وجود این ر گفتم: فک اب دهنمو قورت دادم. 
 کردي من از یه نصفه چاقو میترسم؟

تیغه اشو روي گونه ام کشید وگفت: پس از چي میترسي؟ ونفس عمیقي کشید 
و با چشتتمهایي که تصتتنعي خمارشتتون کرده بود گفت:اممم... بوي خوبي 

 ...میدي
 از سرماي تیزي تیغه ي چاقو لرزم بیشتر شد
 .از سرماي تیزي تیغه ي چاقو لرزم بیشتر شد

شو مهیج تر  سم فقط بازي  شیطنت امیز دیدم که با تر شماش یه نگاه  اما تو چ
میکردم. دلم میخواست اهنگ مغموم گیم ُاور و خودم با ریتم سوت براش بزنم 

 ...که بفهمه من با این چیزا نمیترسم
دهنم خشتتتک شتتتده بود اما یه جورایي مطمئن بودم با اون چاقو هی  غلطي 

مام زورمو توي بازو هام ریختم و شتتونه هاشتتو گرفتم و از نمیکنه. با این حال ت
 .خودم جداش کردم

یه لبخندبهم زد وگفت: همین کارا رو میکني که عاشتتقتم... هر کس دیگه اي 
 ...بود خودشو خیس میکرد

ستاده بود میگفت: ابرو  ستادم باال ... االن اگه مارال اینجا ای یک تاي ابرومو فر
 ... میندازي باال باال

 ....یه پوزخند بهش زدم و گفتم: من که گفتم از این بچه بازي ها نمیترسم
 عرفان: خوبه... خوبه دختر شجاگ... پس از کاراي ادم بزرگي میترسي؟

 .جوابشو ندادم
 ...عرفان: خیلي از خود مطمئني خانم کوچولو
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 چرا نباشم؟-
 ....عرفان: این بار اخره که محترمانه ازت تقاضاي ازدواج میکنم

 ...خنده ام گرفته بود.محترمانه؟ با چاقو... منم گفتم چشم!باش تا بگم
شق - شب هم چهار خط از روش م سر  هه... محترمانه؟ افرین... ادامه بده... 

 !بنویس.... بذار محترم تر بشي
 ....عرفان دندون قروچه اي کرد وبا حرص گفت: با من یکه به دو نکن

 ...ا بریزن سرتبرو گمشو تا جیغ نزدم همسایه ه-
 عرفان یه پوزخند زد وگفت: فکر کردم از ابرو ریزي میترسي؟

 ...نه... خیالت تخت.من جز خدا از هیچي نمیترسم-
سي...  عرفان یه لبخند کریه زد و گفت: پس کاري میکنم که از همه ي مردا بتر
کاري میکنم که ابروت بره... نتوني ستترتو تو محل بلند کني... کاري میکنم 

 .... روزگارت سیاه بشه ... مطمئن باشکه
 ... از لحنش.... صداش... قطعیتش... یه جورایي ته دلم ریخت

به سمتش چرخیدم وگفتم:نکنه میخواي روم اسید بپاشي؟ توي سوسول عرضه 
ي یه کبریت اتیش زدن و نداري... واي به حال ... یه خنده ي عصتتبي کردم 

و با قدم هاي تند به ستتمت خونه راه  وگفتم:هر غلطي که دلت میخواد بکن...
 .افتادم

 .کلید وتوي در چرخوندم وخودمو پرت کردم داخل حیاط
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بابا در حال گل کاري بود. یه نفس عمیق کشتتیدم. اي جان... بوي نم خاک 
تازه  با اب تر و که  خاکم  عاشتتق این بوي  ها بود...  مه ي درد یام بخش ه الت

 ...میشه
با عشتتق که  گاه کردم  با ن با چه ي  به  باغ ها رو تو  گل  قه داشتتتت اون  و عا

 ...کوچولومون جا میداد.چقدر دوستش داشتم. حواسش به من نبود
یه دبیر باز نشسته بود که بعد از سي سال تدریس ریاضي... حاال تمام عشقش 
شق  شد.عا ست وجب هم نمی سر جمچ بی به همون باغچه ي کوچولو بود که 

 .اقام سنتي بود
رومیز هاي بته جقه که خودش میرفت از بازار میخرید و  حو  فیروزه اي...

 .تختي که رو به روي حو  وسط حیاط قرار داشت
یه درخت خرمالو داشتیم و یه باغچه ي کوچولو... حیاطمون بزرگ نبود ... اما 
عاشتتق این خونه بودم. البته منهاي همستتایه هاش. این محل عین یه روستتتاي 

ي اتفاق میفتاد صتتداش تا ده تا محل اون ور کوچیک وستتط تهران بود که هرچ
 .تر هم میرفت

شن  شونو از زندگي دیگران بک شیدم وفکر کردم این مردم کي میخوان پا اهي ک
 ...بیرون

 .بابا منو دیدو گفت: به به خانم میشا خانم
 .لبخندي زدم وبه سمت بابا رفتم

 ده؟تا خواستم سام کنم بابا تند گفت: چیه بابا ؟ چرا رنگت پری
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تا دم دهنم اومد بگم پستتر رفیقت همش مزاحممه و تهدیدم میکنه... اما دلم 
نیومد نگرانش کنم.براي قلبش ضتترر داشتتت. اوه داروهاشتتو یادم رفت بگیرم. 

 ...فردا یادم باشه
 ...یه لبخندي زدم وگفتم:هیچي بابایي... من خوب خوبم

 بابا با نا ارومي گفت:مطمئني بابا؟
 دارم دروغ میگم؟یعني فکر میکني -

شت و مقنعه امو اروم دراورد وگفت:  سرم گذا شو رو  ست بابا لبخندي بهم زد د
این چه حرفیه دخترم... من به گل همیشتته بهارم اعتماد که ستتهله .... ایمان 

 .دارم
 .یه ولوله ي قشنگي تو جونم ریختن.... حس خوبي بود

 .ي حرف ادم هاي این دنیااعتماد و ایماني که بابا بهم داشت مي ارزید به همه 
 ...یه لبخند زدم که بابا با نگراني گفت: واي

 چي شد؟-
 ...بابا: مقنعه ات خاکي شد

 ...خندیدم وگفتم:فداي سر بي موت بابایي
 بابا با شوخي گفت: علنا به من میگي کچل؟

 ....کچا پول دارن بابایي... حاال کچلم نه.... یه ذره کم داره-
 کرد وگفت: یعني من کم دارم پدر صلواتي؟ بابا قیافشو تو هم

 .خندیدم وگفتم: نه قربون اون کم داشته ات بشم... و صورتشو ب*و*سیدم
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با صداي حسود مامان خانم که اسممو صدا کرد.به سمتش چرخیدم و گفتم: 
 ...طاهره شوهرتو برداشتم براي خودم.... برو دنبال یکي دیگه باش

 ....ت نکنبابا خندید وگفت: مادرتو اذی
مامان اخم نازي کرد وگفت: خوبه خوبه این میگه اونم خوشتتش میاد... بیا تو 

 ...کمک من کن
 .و پشت چشمي نازک کرد و وارد خونه شد

شتتاخک هاي حستتودیش عود کرده بود باید میرفتم کلي م*ا*چش میکردم تا 
 .اکي میشد

 ...اريدوست د بابا زیر گوشم گفت: برو از دلش دربیار... میدونم منو بیشتر
 خندیدم و خواستم کتوني هامو دربیارم که بابا صدام زد: میشا؟

 بله بابا؟-
شد توش خوند که یه جورایي  شاید خیلي راحت می شدم...  شماش خیره  تو چ
گل قلقلکم داد.هنوز منت ر  یه حس غرور خوب و خوشتت نه.  خار میک بهم افت

 .مین نگاهشم راضي بودمبودم که بگه بهم ... اما نگفت... با این حال به ه
 ...بابا خندید وگفت: هیچي دخترم... خدا حف ت کنه

 ...با دعاي خیر شما-
بابا خندید و صتتداي داد مامان اومد که گفت: میشتتا اینقدر زبون نریز... بیا 

 ....کمک من
جفتمون خندیدیم و منم وارد خونه شتتدم .... مامان اعام کرد براي فردا شتتب 

دا... باید به هامین خبر میدادم که روز استتاستتي رستتید. مهمون داشتتتیم.یا خ
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امیدوار بودم هامین حرفهایي که قرار بود بزنه رو خوب حفظ کرده باشتته. خدا 
 .کنه جنگ اعصاب نداشته باشیم

 ...سرمو با درس و مرتب کردن اتاق گرم کرده بودم
 .مهراب هم هر ازگاهي اس میداد... منم جوابشو میدادم

و خاک که سهله گل گرفته بود.... با شنیدن صداي اس از دست  یعني کل اتاق
مهراب کافه شدم و بدون اینکه به صفحه ي گوشي نگاه کنم و پیغام مهراب و 

 .بخونم ... نوشتم: مهراب دیوونم کردي... کار دارم باي
صا  شده بود . ا شیم خاک  صفحه ي گو شتم خاکي بود  سال رو زدم. انگ و ار

 .هیچي واضح نبود
 :مالیدمش به شلوارم و تمیزش کردم که دیدم رو صفحه یهو نوشت

Delivered:Hamin 
لبهامو گزیدم... برگشتم سمت اس قبلي که دیدم نوشته: سام مرضي خوبي؟ 

 )ایکون خندهه براي فردا اماده هستي؟
شم مهراب... از  شته با ضیه و مر ... واي... خدا خدا میکردم تو پیامم ننو مر

 !نوشته بودم شانس خوشگلم
 هامین پیام داد : مهراب کیه؟

 حاال بیا جواب اینو بده ... اخه یابو... واسه ي چي نگاه نکردي؟
مه...  یه... خوب بي اف نه ا بده این چه ک خدا مرگم  دیدم داره زنگ میخوره... 

 اصا عشقمه... به تو چي؟
 جواب دادم وگفتم: بله؟
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 سام خوبي؟با اون سر وصداي شلوغي که مي اومد گفت: 
مرسي... تو خوبي همین خان... تافي مرضي گفتنش... خاک بر سر مرضیه -

 !!!هم نمیگفت.... مرضي
 ...فکرکنم پیامتو اشتباه به من فرستادي-

نه بابا زنگ زدي اطاگ رساني کني که من اس ام اسمو اشتباه فرستادم؟ خسته 
 .نباشي واقعا

 مهراب کیه؟-
 !!! ...ه تو چيبه توچي... به تو چي... ب

 ...یکي از هم کاسي هام-
 آهان... بعد چرا دیوونه ات کرده؟-

میشتتا قربونت برم یه چیزي جور کن... زود باش.. مکث نکن... فکر کن فکر 
 ...کن... مهراب کیه

 ...کارم داشت مدام اس میداد منم کافه شدم فکرکردم باز اونه که دیدم تویي-
 دي؟دیدي منم چرا به من پیام دا-

 ! ...کنه ... کنه ... کنه
با حرص گفتم: خوب شتتماره اي که ارستتال شتتده رو ندیدم.... پیامم نخوندم 

 ...و زدم Reply یهو
 .واقعا هی  چیز بهتر از صداقت نیست

 هامین: اکي... براي فردا همزمان شروگ میکنیم به حرف زدن قبول؟
 ...باشه.... امیدوارم همه چیز خوب پیش بره-

 ...قي کشید و گفت: منم همینطورنفس عمی
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 خوب کاري نداري؟-
 .نه... سام برسون. خداحافظ-
 .همچنین. خداحافظ-

شد.  شیم بلند  صداي پیام گو شیدم که  و تماس و قطچ کردم و یه نفس عمیق ک
هامین ربطي  به  ند  به دیوار... هرچ مهراب بود. میخواستتتم ستترمو بکوبونم 

 !!!نداشت ولي خوشم نمیومد. یعني چه
 
 

شتم تو جیبم و از پنجره ي بزرگ  شي رو گذا شا گو به محض خداحاف ي با می
سر جام . هنوز چند  صله گرفتم تا دوباره برگردم  شید فا سالن خونه ي عمو را
دقیقه بیشتتتر نبود که از برنامه ي مامان واستته فردا شتتب خبر دار شتتده بودم که 

باشتته . باالخره باید کمي  ستتریچ به میشتتا خبر دادم تا اگه خبر نداره در جریان
فکر میکردیم تا حرفامون و واستته فردا شتتب آماده کنیم . دوباره روي مبل یك 
سمت اس ام اس  ستم . فکرم رفت  ش سته بودم ن ش نفره اي که چند لح ه قبل ن

 ! میشا ، مهراب ! ...شاید دوست پسرش بود
سمو دادم به حرفاي بقیه . مامان همچنان د شت درباره سري تکون دادم و حوا ا

ي نحوه ي برگزاري مراسم نامزدي من و میشا واسه زن عمو فرنوش حرف میزد 
سمت دیگه که تو همین لح ه ندا هم اومد به  سرمو چرخوندم  صله  . بي حو
سمتم و روي دسته ي مبلم نشست ، ظاهرا عادتش بود رو دسته ي مبل بشینه . 
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ن غر میزد که نشتتین تو خونه ي ما کستتي جرات این کار و نداشتتت چون ماما
 ... اونجا میشکنه ، هر چند شکستنش بعیده ... ولي مامانه دیگه

 : ندا با لبخند گفت
 ...با کي حرف میزدي ؟ _

 ... ابرویي انداختم باال و گفتم : با یکي
 : فهمید از سوالش خوشم نیومده سریچ حرف و عو  کرد

 ... میاي اتاقمو بهت نشون بدم _
تم و اونم دستمو گرفت و به سمت اتاقش کشید . کنجکاوي شونه اي باال انداخ

خاصتتي در مورد اتاقش نداشتتتم . اما گویا اون ذوق زیادي داشتتت تا اتاقشتتو 
نشتتون بده . به هر حال از ستتماق مکیدن تو پذیرایي بهتر بود ، آرمین و آذین 

 . نیومده بودن و من احساس میکردم حوصله م داره سر میره
و در و بست . همه ي وسایل اتاقش سفید بود . اتاق شیکي وارد اتاقش شدیم 

شوهرا بود تا اتاق یه  شبیه اتاق زن و  شتر  ستثناي تخت یه نفره ش بی بود . به ا
شم . به  سك یا یه عالمه رنگ مواجه ب شتم با کلي عرو دختر جوون . انت ار دا
 ن رم اتاقش به شتتخصتتیت خودش که دختر پر انرژي اي بود نمیخورد . روي

 : تختش نشست و گفت
 اتاقم چطوره ؟ _
 ... قشنگه _

 : به کنارش اشاره کرد و گفت
 . بیا اینجا بشین _
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کنارش رو تخت نشستم . هنوز نگاهم به در و دیوار اتاقش بود ولي نگاهش رو 
 : صورتم سنگیني میکرد . به سمتش برگشتم و با خنده گفتم

 !چیه ؟ نیگا نیگا میکني ؟ _
 : و گفت نفس عمیقي کشید

 .... مامانت همش داره از مراسم نامزدیت حرف میزنه _
 !مراسم نامزدي دوست نداري ؟ _

 : چند لح ه با بهت بهم خیره شد و بعد گفت
واقعا میخواي به همین زودي عروستتي کني ؟! ... اینقدر میشتتا رو دوستتت  _

 !داري که هنوز نیومده دارین نامزد میکنین ؟
دوست نداشتم از تصمیماتي که با میشا گرفته بودیم  چي باید بهش میگفتم ؟!

حرفي بزنم ، از طرفي هم نمیتونستم حرفشو تایید کنم . ترجیح دادم یه جواب 
 : خنثي بهش بدم

به وقتش تو هم  _ من و میشتتتا حرفامونو زدیم ، تصتتمیمامونو هم گرفتیم ... 
 ... میفهمي

شده بود و با رنج شك جمچ  شماش ا یدگي نگاهم میکرد . تعجب کردم ، تو چ
 : وقتي نگاه پر سوال منو دید سریچ سرشو برگردوند و گفت

ستتال از هم دور  12وقتي فرانستته بودي با هم ارتباط داشتتتین ؟ ...شتتما که  _
 ... بودین

 : با لبخند گیجي گفتم
 !ناراحت شدي ؟ _
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 : سریچ از جا بلند شد و با لحن حق به جانبي گفت
 ... ....ولي اخه میشا اصا بهت نمیادمن ؟ نه ناراحت نشدم . _
 !از چه ن ر ؟ _
یه نگاه به خودت بنداز ... میشتتا هی  ستتنخیتي با تو نداره ، نه ظاهرش ، نه  _

 ... افکار و عقایدش
 سریچ حرفشو قطچ کردم ،

 !مگه افکار و عقایدش چه جوریه ؟ _
 : گفتچند لح ه دستپاچه شد ، انگار دنبال یه جواب میگشت . با من من 

 ... امممم ....چه جوري بگم ، یه جورایي امله ...به کاس تو نمیخوره _
جان ؟! ...امل ؟!!! از ن ر من میشا در مقایسه با دختراي ایراني خیلي هم افکار 
امروزي و متجددي داشت . از جام بلند شدم و با لبخند کجي نگاهش کردم و 

 : گفتم
 ....!گي ؟تو اصا میدوني امل یعني چي که می _

 : سریچ اومد اصاح کنه
من ورم امل نبود ... گفتم که نمیدونم چه جوري بگم ... ولي بهت نمیخوره  _

 .... ، نه زیاد خوشگله ، نه هی  تناسب دیگه اي باهات داره
 : سري تکون دادم و گفتم

 خیلي خوب ... حاال تو چرا گیر دادي میشا رو خراب کني ؟ _
شا رو _ صا منو باش که نگران اینده ي  من نمیخوام می خراب کنم هامین ... ا

 ... توئم
 : سري تکون دادم و گفتم
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 ... خیلي خب ، تو نمیخواد نگران من باشي ...بیا بریم بیرون _
پشتتتمو بهش دادم که برم بیرون که بازومو گرفت و جلوم ایستتتاد . با مهربوني 

 : دستشو رو گونه م کشید و گفت
ت شتتدي ؟ نمیخواستتتم ناراحتت کنم ...فقط تو برام خیلي از حرفام ناراح _

 ... مهمي ، دوست دارم بهترینها رو داشته باشي
 : بهش لبخند زدم و گفتم

 ... ناراحت نشدم ، حاال بیا بریم پیش بقیه -
 : دستش و دور کمرم حلقه کرد و سرشو گذاشت رو سینه م

 ... هامین تو خیلي خوب و مهربوني _
شو گر شیدم سفت خود ستمو ک فته بود ، جاي گرم و نرم گیر اورده بود دیگه . د

 : پشتش و صداش زدم تا به خودش بیاد
 !ندا ؟ _

 : سفت تر خودشو فشار داد و با صداي آرومي گفت
 !چقدر عطرت خوبه ؟ _

 : قهقهه اي زدم و گفتم
 ... حیف که مردونه ست واال میدادم به خودت _
 ... تعطر خودتو میگم ...عطر بدن _

خنده م سریچ جمچ شد ، اوال با اون همه اودکلني که رو خودم خالي کرده بودم 
شت  شه ؟! در باني ندا دیگه دا شت بلند  صا امکان دا مگه دیگه عطر بدنم ا

 ... زیاده روي میکرد ، خودشو هم دیگه زیادي بهم چسبونده بود
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ي میکردم به هر ستتختي اي که بود از خودم جداش کردم و با لحني که ستتع
 : شوخ باشه گفتم

 ... چرا الکي میگي ؟! من همین یه ساعت پیش حموم بودم _
 . با شیطنت لبخندي زد و روي پنجه ي پا بلند شد و گونه مو ب*و*سید
 ! دستشو گرفتم و از اتاق بردمش بیرون . حالش زیادي خوش بود واقعا

و بودم با بابا و عم تا موقچ شتتام هم باهام بود ، حتي بعد از شتتام وقتي نشتتستتته
راشید از کار حرف میزدم هم کنارم نشسته بود و هر وقت نگاهش میکردم با یه 
لبخند ازم پذیرایي میکرد . تا وقتي رفتیم خونه من همچنان تو شتتود حرفا و 

 . رفتار ندا بودم . معني رفتار اغوا کننده شو نمیفهمیدم
شب باهامون بیان خونه ي عمو موقچ شام مامان به زن عمو تعارف کرد که فردا 

پرویز . با دهن پر خشتتکم زده بود . مگه یه مهموني ستتاده نبود ؟! مامان چه 
اصراري داشت همه چیو گنده کنه ؟! خدا رو شکر زن عمو دعوتش و رد کرد و 

 ... گفت خودتون باشین بهتره
ابا ب با رسیدن به خونه دست مامان و گرفتم و کنار خودم رو مبل نشوندمش . به

 : که با تعجب نگاهمون میکرد گفتم
 ... من چند لح ه با مامان کار دارم شما برو بخواب _

بابا با نگاه معني داري بهم فهموند که اخر شتتبي اعصتتاب مامان و خط خطي 
نکنم که بیوفته به جون اون . با حرکت ستتر مطمئنش کردم و اون رفت . دستت 

صتتورتش و ب*و*ستتیدم و وقتي یه مامان و گرفتم و ب*و*ستتیدم ، بعدش هم 
لبخند رضایت بخش رو لبش جا خوش کرد و شروگ کرد به قربون صدقه رفتنم 

 : دست از پاچه خواري برداشتم و گفتم
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 !مامان الزم بود امشب اینهمه با زن عمو از نامزدي حرف بزنین ؟ _
 : اخماشو کشید تو هم ، قبل از اینکه دوباره شروگ کنه سریچ گفتم

رم اینه که مگه فردا قرار نیستتتت بریم خونه ي عمو پرویز ؟ خوب چرا من و _
 صبر نمیکنین اول بریم اونجا حرفامونو بزنیم بعدا بقیه رو در جریان بذارین ؟

 !چه فرقي میکنه ؟ چرا باید قایمش کنیم ؟ _
 : روي سرشو ب*و*سیدم و گفتم

سر اخه مامان چرا باید االن یه بلندگو وردارین و همه رو  _ خبر کنین ؟ بذارین 
شا هم باهاتون حرفامونو بزنیم  شون بگین دیگه ... بذارین من و می صت به فر

 !بعد ...باشه ؟
 : چشماشو ریز کرد و گفت

 !تو و میشا چي میخواین بگین ؟ _
سته ي زیادیه  _ صبر کنین... خوا شب  هیچي مامان ، حرف من اینه که تا فردا 

یدن و دو ید مه چیو خودتون بر یك هم ؟ ه یه توقچ کوچ ختین ، من همین 
 نمیتونم داشته باشم ؟

 : نفسشو فوت کرد و قیافه ي ناراضي اي به خودش گرفت و گفت
خیلي خوب ، تا فردا شب حرفي نمیزنم ... حاال انگار من قراره فردا کیو ببینم _

 ! که بهش بگم
از  خودم هم میدونستتتم واستته این ستتفارشتتات دیگه دیر شتتده و االن همه غیر

خودم از رنگ کت شلواري که قراره روز نامزدي بپوشم هم خبر دارن ، اما الزم 
 : بود یه چیزایي رو واسه فردا شب به مامان تذکر بدم . گفتم
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بذارین  _ یان ؟  نا هم فردا شتتتب ب که او عارف زدي  به زن عمو فرنوش ت چرا 
 ... !خودمون باشیم دیگه چرا قشون کشي میکنین ؟

 : مامان سریچ گفت
خودم هم زیاد خوشتتم نمیاد که بیاد ، اما باالخره اونا هم تو رو میخواستتتن ،  _

چند بار غیر م*س*تقیم حرف انداخته بودن ، چند بار هم راشید خان به بابات 
یل  فام خدا رو شتتکر تو  به ،  به غری ندین  ثل آرمین  هامین و م که ن ته بود  گف

ست . ن حاال من گفتم از همی شون هم خودمون دختر خوب ه ن اول بگم خود
 ... باهامون بیان واسه بعله برون و این مراسما که کدورتي به دل نگیرن

یعني رفتار هاي ندا هم واستتته همین بود ؟! اي دل غافل . یه عمر رفتیم اونور 
فکر کردیم همه فراموشمون میکنن . ظاهرا فقط من همه رو فراموش کرده بودم 

 : نه بقیه منو ...مامان گفت
 ...حاال نمیخواد حرص بخوري ... فعا که زن عموت گفت نمیایم _

 : با التماس نگاهش کردم و گفتم
 ... کس دیگه اي رو دعوت نکني ها _

 : از جاش بلند شد و گفت
ست  _ صا تو چیکار به این کارا داري ؟! این کارا زنونه  شه خبر نمیکنم ... ا با

 ! ...مرد و چه به این حرفا
 ... من فقط باید منت ر باشم هر وقت لباس اماده شد بپوشم بله واقعا ، -
 . اینقدر غر نزن ، برو بگیر بخواب نصف شب شد _

با نگاه مامان و که از پله ها باال میرفت دنبال کردم . اگه تا االن شتتك داشتتتم 
باید خونه بگیرم . نمیتونستتتم ، دیگه نمیتونستتتم  االن دیگه مطمئن بودم که 
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مامان واسم بکن نکن تعیین کنه . بي نهایت دوستش داشتم ،  ساکت بشینم تا
اما دلیل نمیشتتد به این دلیل اینهمه زجر و متحمل بشتتم . بعضتتي وقتا از این 
رفتارش احساس خفقان بهم دست میداد . از جام بلند شدم و همونطور که از 

به پرهام اس ام اس دادم که خونه ي دوستتتش و میخوا م ، پله ها باال میرفتم 
 ... بهش بگه نذاره براي فروش

با پرهام درباره ي خونه صتتحبت کرده بودم . گفته بودم چرا میخوام یه خونه 
مجردي بگیرم ، اونم بهم حق داده بود . چند روز پیش هم بهم گفت که یکي 
از دوستاش داره از ایران میره و میخواد خونه شو با وسایل بفروشه ، اگه میخوام 

ش هم خونه رو تایید کرده بود و میگفت از همه ن ر مناستتبه بهش بگم . خود
نداز کرده بودم میتونستتتم خونه رو بخرم ، و  که تو فرانستتته پس ا با پولي   ...
میخریدمش . بعد از اینکه نامزدي به هم خورد یواش یواش به مامان میگفتم 
شتیم باالخره  صاب دا شم . نهایتش چند روز جنگ اع که میخوام م*س*تقل ب

 . که کنار میومد
شدم .  صداهاي مردونه اي که از حیاط میومد از خواب بیدار  شنیدن  صبح با 
باغبون مشتتغول هرس  که همراه  با بود  با نداختم .  به بیرون ا از پنجره نگاهي 
کردن و چیدن برگاي خشك درختا بود . زود لباس عو  کردم و از اتاق بیرون 

ستم در مورد خونه با بابا شتم خیلي هم  رفتم . میخوا ست ندا حرف بزنم . دو
یواشکي بار و بندیل ببندم . به ن ر میرسید مامان هنوز خواب باشه چون خبري 

 ! ازش نبود . روز جمعه واسه همه تعطیل بود دیگه ! حتي واسه مامانا
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صداي  سمت حیاط . با  شیر خوردم و رفتم  شدم و یه لیوان  صبحونه  بیخیال 
سمتم برگشت و با لبخند جوابم و داد و از همون باالي  بلند سام کردم . بابا به

 : نردبون با خنده گفت
 !خوشم میاد سحرخیزي ...میخواي ورزش کني ؟ _
 ... اگه شما هم بیاید آره _

نگاهي بهم کرد . انگار فهمید میخوام باهاش حرف بزنم چون بي حرف قبول 
ا چرخوند تا گرم بشتته و کرد و از نردبون پایین اومد . دستتتاشتتو چند دور تو هو

 ... گفت : بریم
با هم شروگ به دویدن به سمت پشت ساختمون کردیم . در حین دویدن از بین 

 : درختا وقتي دید حرفي نمیزنم گفت
 ... بگو بابا _

 : خنده اي کردمو گفتم
 !چیزیو نمیشه ازت پنهون کرد نه ؟ _

 : و صاف رفتم سر اصل مطلب
 ... میخوام خونه بخرم _
شید و ا شو تو هم ک شد ، با حالت متفکري ابروها ستاد و با تعجب بهم خیره  ی

 : گفت
 !واسه چي ؟ _

مونده بودم دلیلش هم رد و راستتت بهش بگم یا نه ، چند لح ه این پا اون پا 
 : کردم و باالخره گفتم

 ... مامان از همه طرف بهم فشار میاره ... سختمه _
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با همون حالت متفکري که به خودش گرفته  انت ار داشتم عصباني بشه اما اون
 : بود گفت

 ... مامانت نارحت میشه _
 : نگاهي بهم انداختو ادامه داد

به مامانت  _ باشتتته وقتي  اما بهت حق میدم ، مخالفتي نمیکنم ...اما یادت 
 ... میگي جوري بگي که نفهمه به خاطر اون داري میري

 : دوباره مشغول دویدن شدیم ، گفتم
 ... میخوام بخرمش . یه دفعه نمیرم ...کم کمفعا _

 : بابا با خنده گفت
تو که دیگه داري ازدواج میکني ...کم کم میشتتته وقتي که رفتي ستتر خونه  _

 ... زندگیت دیگه
 : چیزي بهش نگفتم ، خودش گفت

 ... خونه رو که انتخاب کردي بیا پیشم تا چکشو بنویسم _
 : د لح ه با شود به بابا نگاه کردم و گفتماین بار من از حرکت ایستادم ، چن

به خاطر  _ عا فکر کردي  خونه رو انتخاب کردم ، پولش هم خودم دارم ...واق
 پولش اومدم بهت گفتم ؟

 : لبخندي زد و گفت
 ... نه ولي تو که تازه کارتو شروگ کردي _
 ... من تو فرانسه کار میکردم _

 : سري تکون داد و گفت
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فهمم وقتي با پولي که خودت با زحمت بدستتتت اوردي خیلي خوب ...می _
قدر ل*ذ*ت بخش تره ولي نمیخواي  بخواي چیزي واستتته خودت بخري چ

 ... قبلش با خانومت مشورت کني ؟! اونم باید بپسنده وگرنه بیچاره ت میکنه
با گفتن این حرف خنده اي کرد و دوباره شتتروگ کرد به دویدن . چقدر راحت 

 . ف که نمیتونستم االن همه چیز و بهش بگممیگفت خانومت . حی
 : خودمو بهش رسوندم و بحث و عو  کردم

 ... درختا چقدر بزرگ شدن . این پشت شکل جنگل شده _
 : قهقهه اي زد و گفت

ستي  _ شه ...را سط این جنگل کوچیك یه بند نفس عمیق بک ست داره و آدم دو
 !کلبه رو دیدي ؟

که شتتکل کلبه درستتتش کرده بودن ، همون  یه اتاقکي ته باغ ستتاخته شتتده بود
ما  یده بودمش ا پایین کرده بودم د باال و  باغ و  مده بودمو  که او روزاي اولي 

 : داخلش نرفته بودم . گفتم
فل بود ... واستتته چي  _ اره دیدمش ولي وقتي خواستتتم برم داخلش درش ق

 ...ساختینش ؟
 ... بیا بریم االن بهت میگم _

لیدش و از زیر یه گلدون برداشتتت و درشتتو باز کرد . از وقتي رستتیدیم ته باغ ک
بیرون شتتبیه یه کلبه ي جنگلي درستتت کرده بودن اما از داخل خیلي مدرن و 
یه ال ستتي دي بود و دیوار یك  یه نیم ستتتت راحتي و  راحت بود . یه طرفش 

 . طرفش کامل قفسه بندي شده بود و پر از انواگ م*ش*ر*و*ب بود
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ن و بابا همیشتته ستتر این موضتتوگ با هم دعوا داشتتتن . یعني از وقتي یادمه ماما
شه ها رو خودت از این خونه ببر بیرون  شی شه مامان دعوا میکرد که یا این  همی

 : یا خودم میندازمشون بیرون . با خنده گفتم
 !پس براي تموم کردن دعواها اینجا رو ساختین ؟ ... حاال گیر نمیده ؟ _

 : سري تکون داد و گفت
 ... یر که میده ولي اقا جلوي چشمش نیستگ _

 : به شکمش اشاره کردم و گفتم
گه نمیخوري ... غیر از این بود  _ به حرفش گوش کردي و دی که  ولي تو هم 

 ... االن تو هم یه شکم خوشگل عین مال عمو راشید داشتي
 : قهقه اي زد و گفت

نای _ لب تر میکنم ... بیشتتتر ای گاهي  که میبیني اره نمیخورم ، فقط  ي 
 ... کلکسیونمه

 : ابرویي باال انداختم و به سمت قفسه ها رفتم و گفتم
 !جدا ؟! ... کلکسیون ش*ر*ا*ب هاي تقطیري جمچ میکني ؟ _
 ... بعضیاشون قدمتشون به بیشتراز صد سال میرسه _

 : یکیشون و بیرون کشیدم و گفتم
ردن همچین کلکسیوني واووووو... این یکي مال هفتاد سال پیشه ... جمچ ک _

 ... تو ایران واقعا کار مشکلیه
 : خودش یکي از شیشه ها رو بیرون کشید و گفت

 ... سال پیشه 120قدیمي ترینش اینه ، مال  _
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 : یه لنگه ابرومو انداختم باال و گفتم
 !پس مامان هنوز موفق نشده اینجا رو اتیش بزنه ؟ _

 : فتهر دومون بلند خندیدیم ...میون خنده ش گ
خاطر کلکستتیونم و  _ به  جا رو فقط  هت بگم ...من این یه حقیقتي رو ب بذار 

ش*ر*ا*باش دوستتت ندارم ....هر وقت با مامانت دعوام میشتته میام اینجا ، 
 ... اینجا پناهگاهمه

 اینبار دیگه واقعا تعجب کرده بودم ،
 !مگه تو و مامان هنوزم دعواتون میشه ؟ _

 : انداخت و گفتنگاه عاقل اندر سفیهي بهم 
چیه فکر کردي پیر شدیم ؟! ... مامانت هنوزم همون دختر سرکش و لجبازیه  _

 ... که باهاش ازدواج کردم
 ...! فکرمیکردم عاشق تر از این حرفا باشین _

 : چشماشو گرد کرد و گفت
 ... هستیم ....من تو اوج دعواها و قهراش هم دوستش دارم _

 : بعدش نفس عمیقي کشید و گفت
سه _ شه تو خونه ت یه اتاق کاري جایي رو وا صیحتي بهت بکنم همی بذار یه ن

سه وقتایي که با  ساختم . وا سه خودم  شته باش ، مثل جایي که من وا خودت دا
شو ول  شه به درد میخوره ...ادم باید تو قهر و دعواها هم خونه  زنت دعوات می

شي نکنه بره بیرون ... باید یه جاي آرامش دهنده اي تو شته با  خود خونه ت دا

... 
 : با شیطنت گفتم
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 !یعني منم توشو با کلي ش*ر*ا*ب پر کنم ؟ _
 : با خنده گفت

اینو نگفتم ، گفتم که اتاق کار ....اینجا هم هدف اولیه ي ستتاختش واستته  _
 ... کلکسیونم بود اما بعدها شد مخفیگاهم از قهر و غضب مادرت

شته بودم تا حاال اینق ساس از وقتي برگ صمیمي با بابا حرف نزده بودم . اح در 
میکردم هر چي که بیشتر میگذره احساس راحتي بیشتري باهاش میکنم . وقتي 

ستتاله م بود و از ایران میرفتم فکر میکردم چقدر از بابام دورم . فکر میکردم  15
هی  نقطه ي مشتترکي باهاش ندارم ، فکر میکردم بدترین باباي دنیاستت . اما 

ستتالم بود فکر میکردم باید تو خیلي چیزا از جمله عاشتتق شتتدن  27ه حاال ک
شد اما بابام با  سال بعد از ازدواج تموم می شقا چند  شتر ع ازش الگو بگیرم . بی

شگل بود ،  55 شت . مامانم خو ست دا شقانه مامان و دو سن هنوزم عا سال 
ف اعترا مهربون بود ... اما کله شتتقیش و لجبازیش که حتي خود بابا هم بهش

گه روزي زن خودم  که ا یدم  ید که وقتي فکرشتتو میکردم م میکرد چیزي بود 
شتم زود  شایدم دا شه عمرا اگه بتونم تحمل کنم .  شق و یه دنده با اینقدر کله 
قضاوت میکردم . شاید باید میذاشتم عاشق بشم و بعد در این مورد ن ر بدم . 

 ! ون میکنهشاید همونطور که میگفتن عشق واقعا همه چي و آس
 

**** 
هاش  با قدر زود  نداختم . چ که رو تختم خوابش برده بود ا به پرهام  گاهي  ن
تا مدتها طول  تا  راحت شتتتده بودم . براي خودم هم جالب بود ، بعضتتي وق
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ضي وقتا هم با یه برخورد کوچیك یه ادم  شید تا بتونم با یکي کنار بیام ، بع میک
یه جاي خالي براش تو زندگیم و جوري وارد زندگیم میکردم انگار که ا ز ازل 

شده بود ، بعد از اولین برخورد با  رزرو بوده . عباس هم همینجور وارد زندگیم 
هم رفیق فابریك شتتده بودیم . شتتایدم این جاي خالي عباس بود که با پرهام 
پرش کرده بودم . هر چي بود پرهام دیگه این جا رو مال خودش کرده بود و از 

 . ل بودماین ن ر خوشحا
سم و داده بودم به کار . اما  شسته بودم و مثا حوا شت میز ن روبروي لب تاپم پ
ناهار پرهام  بل از  یدم ستتنگین تر بودم . از ق همون مثل پرهام میرفتم میخواب
اومده بود خونه مون . بهش گفته بودم این روز جمعه اي روبیاد تا روي پروژه 

یم . چقدر هم که کار کرده بودیم ! قرار بود اي که قبول کرده بودیم با هم کار کن
 . از فردا سر وقت بریم شرکت تا کارها بیوفته رو غلتك

 : صدایي از خودش در اورد و از جاش تکون خورد و گفت
 ...هر کاري کردم خواب مارال و ندیدم-

 : میدونستم این حرفا مسخره بازیاشه ، سوژه گیر اورده بود مثا . با خنده گفتم
 ... ون داداش یه دور دیگه زور بزن شاید اینبار جواب دادج _

با چشمایي که به زور سعي میکرد باز کنه از جاش بلند شد و با حرص مشتي 
 : به بالشم زد و گفت

 ... تقصیر تخت توئه ... آدم همش خواب دختراي موبور خارجکي و میبینه _
 : قهقهه اي زدم و گفتم

 ... و برا که کمیابهاز خداتم باشه ، این دور  -
 : در حالیکه به سمت دستشویي میرفت گفت
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 ... به هه ... اینو باش .. کجاي کاري داداش ؟! شري خودم موهاش بوره-
شري دوست دخترش بود . البته من تابحال ندیده بودمش ، اما همیشه حرفش 
شتر محض خنده  شه ، بی شته با ستش دا تو دهن پرهام بود . نه اینکه خیلي دو

 : بحث شري رو پیش میکشید . گفتم
 !اونا جنسشون اصله ، تو این موبور قابیا رو با اونا مقایسه میکني ؟ -
 ... ارزوني خودت بابا-

وقتي از دستتتشتتویي اومد بیرون ازم دعوت کرد که عصتتر باهاش برم خونه ي 
تا  یکي از دوستتتاش دورهمي مردونه . میگفت مهموني رو زود تموم میکنیم 

واستگاریت که شبه برسي . دوست داشتم برم اما نمیشد . نمیتونستم واسه خ
نه . همون لح ه مامان اومد داخل و  یا  به موقچ میرستتم  باشتتم که  مطمئن 
ستتفارش کرد که چه ستتاعتي میریم خونه ي عمو پرویز تا خودمو واستته اون 

 : ساعت آماده کنم ... وقتي پرهام و دید به اون هم تعارف کرد که
 ... بیا پرهام جان تو هم _

خوبه بهش گفته بودم دیگه کسي رو دعوت نکنه ، چه میشد کرد ، دوست داره 
 : همه رو تو شادیمون سهیم کنه دیگه .پرهام سریچ گفت

 نه بابا م*س*تانه جون ، مهموني خانوادگیه من بیام بگم چیکاره ي حسنم ؟ _
ر مامانه تا خودشو چتمن که میدونستم ته دلش منت ر یه تعارف دیگه از جانب 

کنه . اما مامان هم کم زرنگ نبود دیگه بیشتتتر تعارفش نکرد . دمش هم گرم . 
چون با اخاقي که از پرهام میشتتناختم اگه میومد از اولش ستتمفوني بادابادا 
مبارد باد راه مینداخت . همین مدتي که بهش از قضتتایاي خودم و میشتتا گفته 
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شم نخونده بود که ستش ندم . تاکیدش  بودم کم تو گو شا خیلي خوبه و از د می
شو با لحن  شوخیا ضي وقتا اینقدر  شیم . بع هم رو این بود که با هم باجناق می
جدي میگفت که نمیتونستتتم تشتتخیو بدم کي شتتوخي میکنه کي جدیه ، اما 
سخره  ستم که حرفاش م شي میومد د سط فوري گو سم مارال و که میاورد و ا

 . بازیه
غر نیمه شتتوخي نیمه جدي در مورد اینکه میشتتا رو از دستتت پرهام با کلي غر 

نه ي دوستتتش عزم رفتن کرد .  یام خو هاش نم با که چرا  ندم و همینطور این
یام اونجا خود صتتتابخونه اي که میخوام ازش خونه بخرمو هم  میگفت اگه ب

 . میبینم . منم گفتم باشه واسه یه فرصت دیگه و پرهام هم باالخره رفت
شب ارمین سر رسیدن . منم که  سر  سهراب  شت بندش هم اذین و  و فرناز و پ

حاضتتر و آماده منت ر بودم هر چه زودتر بریم خونه ي عمو پرویز و قال قضتتیه 
 . رو با میشا بکنیم تا خیالم راحت شه

محیاي پدر سوخته از وقتي اومده بود بند کرده بود که : عمو تو میخواي عروس 
 !شي ؟

شتتي به عمرم ندیده بودم ! از فرناز که بعید بود درباره ي یعني بچه به این باهو
این چیزا با بچه حرف بزنه ، معلوم بود کار آرمینه که این حرفا رو یادش داده 

 . چون تا اینو میگفت ارمین روده بر میشد از خنده
بود که دیگه جمیعا لشکر کشي کردیم به سمت خونه ي عمو پرویز  8ساعت 

ز کردن و داشتیم میرفتیم تو میشا کنار درب داخلي وایستاده . موقعي که در و با
بود و یکي یکي به بقیه ستتام میکرد . خاله و مارال و عمو که تا دم در حیاط 
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اومده بودن زودتر رفتن داخل و منم عمدا خودم و انداختم آخر . وقتي رستتیدم 
 : به میشا با خنده در گوشش گفتم

ید االن تو آشتتپزخونه باشتتي که ! اینجا چیکار به به عروس خانوم ...شتتما با _
 میکني ؟

 : نیشگوني که در حد نوازش بود از بازوم گرفت و گفت
 ... کوفت ...بیا برو داخل تا در و نبستم _

 : اومدم از جلوش رد شم که بازومو گرفت و با اضطراب گفت
 !هامین حواست هست ؟ _

 : چشمکي بهش دم و گفتم
، نگران نباش ... فقط من شتتروگ کردم تو حواستتت  من خودم شتتروگ میکنم _

 . باشه حرفمو ادامه بدیا ... اینجور نباشه که من از جانب تو هم حرف بزنم
 : سري تکون داد و گفت

 ... تو شروگ کن من تنهات نمیذارم _
 : با خنده دماغشو کشیدم و گفتم

 ... افرین دختر خوب _
 : سرش و عقب کشید و دماغشو خاروند و گفت

 مودب باش ، خیر سرت دامادیا ، االن باید سرت از خجالت تو یقه ت باشه _

... 
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با کلي  با این حفش دوتایي زدیم زیر خنده و راه افتادیم که بریم بشتتینیم که 
شون هم این بود  شدیم . معني لبخند هم شم خیره و لبخند معني دار روبرو  چ

 " ! هم خوششون میادکه ن به به ، چه به هم میان ! چقدر هم که از 
خودمو زدم به اون راه و بي توجه به نگاههاي خیره شتتون روي تنها مبل خالي 

 . یك نفره نشستم
 . میشا هم رفت واسه خودش یه صندلي اورد و نزدیك آذین و فرناز نشست

شکي تنگ با یه بلوز  شلوار کتون م شیده . یه  شا چي پو تازه دقت کردم ببینم می
ه یقه ي مشکي اي داشت پوشیده بود . به ن رم چشماش سفید بدون استین ک

 . هم درشت تر شده بود
یه لح ه حواستتم رفت ستتمت آرمین که داشتتت چیزي رو یواشتتکي در گوش 

 : محیا میگفت . محیا سریچ خودشو بهم رسوند و با صداي بلندي گفت
 ... بسه ! خوردیش _

غش غش شروگ کردن به چشمام به اندازه ي دو تا نعلبکي گرد شده بود . همه 
شماتت بار  شو به دندون گرفته بود با نگاهي  شا هم در حالیکه لب خندیدن و می
شکل لبخند زاویه دادم و محیا رو بلند  سختي لبامو به  شده بود. به  بهم خیره 
کردم گذاشتم رو پام و سوئی  ماشینمو که محیا عاقه ي خاصي بهش داشت 

ستش که سه  و از جیبم در اوردم دادم د شم وا شه . با چ سش پرت ب مثا حوا
شروگ کرد به بلند تر خندیدن و  شیدم که در جواب فقط  شون ک ارمین خط و ن

 : گفت
 ... راست میگه بچه _

 . با چشم غره ي فرناز خنده ش کامل محو شد و دست و پاشو جمچ کرد



  356 

 

 .صحبت ها از همه چیز و از هی  چیز بود
میشتتد گاهي اخم میکرد گاهي به گل هاي میشتتا گاهي با لبخند به من خیره 

 ... فرش خیره میشد
پاي راستتتش  پاي چپشتتو روي  یه لح ه  نداره...  معلوم بود اروم و قرار 

 .... مینداخت... یه لح ه پاي راستشو روي پاي چپ
 .یه لح ه جفتشون میکرد

 .یه لح ه م  پاشو تکون میداد
 .کافگي از سرو روش مي بارید

 .اینقدر ارامش داشتم ولي نمیدونستم چرا
بابا با عمو پرویز که بن رم خیلي رنگ پریده میومد مشغول صحبت بود و دو تا 

 .خواهر ها هم پ  پ  میکردند و ریسه مي رفتند
بحث ستتر این بود که بابا عمو پرویز و نصتتیحت میکرد بیشتتتر مراقب خودش 

شک سالي از پدر من کوچیکتر بود اما  شش  شه... با اینکه پنج  ر بن ر سته تبا
 ...میرسید ... به هرحال مرد با محبتي بود. ازارش به کسي نمیرسید

 .قلب صافي داشت ... زحمت کش و مهربون بود
چهره ي میشتتا هم تقریبا نیم بیشتتترش از چهره ي عمو پرویز بود. البته منهاي 

 .رنگ عسلي چشمهاش که رنگ چشمهاي خاله طاهره بود
عمو پرویز کشتتیده شتتده بود و خاله طاهره و  حرف به بیماري چندین ستتاله ي

 ...بابا و مامان من همه بند کرده بودند که چرا بیشتر مراقب خودش نیست
 ... خاله طاهره با ناراحتي گفت: صبح هم حالش رو به راه نبود
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با جدیت گفت: پرویز همینجوري که خیال نداري دستتتت از ستتر ما  پدرم 
 برداري؟

شوخي دا شت و جمچ خندید اما هممون واقعا عمو پرویز و حرف بابا جنبه ي 
 .خیلي دوست داشتیم

بحث حول همین موضتتوگ میچرخید و میشتتا هم با ناراحتي اظهار ن ر کرد که 
 . دارو هاشو یادش رفته بگیره

تعارف زدم که شتتاید بتونم از داروخونه ي شتتبانه روزي برم االن بخرم البته اگه 
 .ن ساکت شدمنیاز هست که با چشم غره ي ماما

درجواب تمام این صحبت ها عمو پرویز لبخند مهربوني به دخترش میشا زد و 
 گفت: مگه میشه عروسي تو رو نبینم و برم؟

 .همه با گفتن اي بابا این چه حرفیه بحث و ختم بخیر کردیم
 !!!و بحث جدید در رابطه با مهریه ي زیاد بعضي از عروس خانم ها بود

ردوند که گوشتتیم شتتروگ کرد به زنگ خوردن ، با یه مارال داشتتت چایي میگ
سمتي که خلوت تر بود تا جواب بدم . پرهام  شدم رفتم  شید از جام بلند  ببخ

 : بود ، به محض اینکه جواب دادم با صداي پر اضطرابي گفت
 !هامین میتوني بیاي ؟ _

 : با نگراني گفتم
 .. چي شده پرهام ؟ _

 : با صداي هراسوني گفت
 ... شدم هامین ... بدبخت شدم بدبخت _
 ... یه دقیقه درست حرف بزن ببینم چي شده پرهام_
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 ...پرهام نفس عمیقي کشید و گفت: نمیخواستم مزاحمت بشم
 میگي چي شده یا نه؟-

 :پرهام با کمي مکث و من من گفت
 ... داشتم از خونه ي بهرام برمیگشتم خونه که زدم به یکي _

 .خي مسخره استتقریبا مطمئن بودم یه شو
 با حرص گفتم: پرهام االن وقت این حرفهاست؟

 ....با لحن ناله دار و کاما جدي اي گفت: نه به قران... راست میگم
 با کف دست محکم کوبیدم به پیشونیم ،

 واي ...حالت خوبه االن ؟ _
 ....تقریبا _
 یعني چي تقریبا؟-
 ...ما من به درکیه خرده قفسه ي سینه ام ضرب دیده و سرم شکسته ا-
 طرف چي؟ -

ستان ...نمیدونم مرده  صداي خش داري گفت:...یارو رو اوردم بیمار پرهام با 
 ... ست یا زنده

 
 ... صداش طوري بود که به ن ر میرسید داره گریه میکنه

 خیلي خوب چیزي نیست ... کدوم بیمارستاني ؟ _
 لیس بیادید صبر کني تا پبیمارستان ... نگهبانش نمیذاره برم بیرون ، میگه با _

.. 
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 ... خیلي خوب ... همون جا باش من االن خودمو میرسونم _
 !هامین ؟ _
 !چیه ؟ _

 : انگار تو گفتن حرفي مردد بود ، باالخره به هر جون کندني بود گفت
 ... زود بیا ...من.... م*ش*ر*و*ب خورده بودم _

 : چشمامو با حرص روي هم فشار دادم و گفتم
ا نشستي پشت فرمون االاااااااغ....بیا بیرون از اون بیمارستان تا پلیس پس چر _

 ... نیومده
 ... نمیتونم ...نگهبانش نمیذاره _
 ... دیوانه اگه طرف طوریش بشه جرمت قتل عمده _

فقط صداي شبیه گریه ش و مي شنیدم ، مشخو بود زیاد هم خورده ، واال به 
 : گفتماین راحتي گریه نمیکرد ...دوباره 

 ... من االن خودمو میرسونم ....منت ر باش _
 : سریچ رفتم توي سالن و بلند رو به همه گفتم

 ... شرمنده ، من کار فوري اي برام پیش اومده ، باید همین االن برم _
شون بدم  شم یا جوابي به هاي و هوي و هین شون با بدون اینکه منت ر حرفي از

فقط لح ه ي اخر بدون اینکه برگردم در جواب برگشتم که از سالن برم بیرون ، 
 : بابا که میپرسید چي شده گفتم

 ... بعدا بهتون میگم_
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شنیدم اما وقت تعلل  سرم می شت  سي رو از پ شدن ک صداي دویده  تو حیاط 
کردن نبود . حتي نمیخواستتتم برگردم ببینم کیه ...اما میشتتتا دویید جلوم و با 

 : نگراني گفت
 .... .... قرار بود باهاشون حرف بزنیم بگیم مخالفیم هامین کجا میري ؟ _

سري با کافگي تکون دادم و نفسمو فوت کردم ، بازوهاشو گرفتم و زل زدم تو 
 : چشاش و سعي کردم توجیهش کنم

هاشتتون حرف بزنم .... همین فردا  _ با عدا خودم  یدم ب ببین میشتتتا ، قول م
 ... باهاشون حرف میزنم ، االن باید برم

 : ا ول کن نبود ....جلوي لباسمو گرفت و گفتمیش
 !چه کار مهمیه ؟! .... مهمتر از زندگي خودمون ؟ _

 : دو طرف صورتشو با دستام قاب گرفتم و سعي کردم تند تند متقاعدش کنم
ید برم میشتتتا ....  _ با به یکي .... ماشتتین زده  با  له شتتقي کرده  دوستتتم ک

 .... ینکه پلیس برسه اونجا برمم*ش*ر*و*ب خورده بوده ، باید قبل از ا
 : بهت زده شده بود ... با این حال لباسمو ول کرد و با ناچاري گفت

 .... خیلي خوب برو ... بي خبرمون نذار _
 : سریچ سرشو گرفتم وپیشونیش و ب*و*سیدم و گفتم

 .... مرسي _
شا افتاد که همه سر می شت  شمم به پ  لح ه ي آخر قبل از اینکه در و ببندم چ

 ... کنار در داخلي خونه وایستاده بودن و نگاهمون میکردن
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مخم قفل کرده بود ... چرا رفت؟ واقعا دوستتتش بهش زنگ زده بود؟ یا ... با 

 .صداي مارال به داخل خونه برگشتم . نفس عمیقي کشیدم
 ... خاله م*س*تان پاشو روي پاش انداخت وگفت: امان از این جوونا

حث گرفت وگفت: ما که دیگه شتتناخت و تحقیق با خنده ستتر رشتتته ي ب
ست و  شکي نی شا جواهر خونواده ي مودته که  سر اینکه می نمیخوایم.... البته 

 ...اقا پرویز میتونن از ما تحقیق کنن
 ...بابا کمي سرجاش جابه جا شد وگفت: اختیار دارین م*س*تانه خانم

ناف این دو نفر  خاله م*س*تان لبخندي زد وگفت: اصتتا از همون بدو تولد
شتن  شکر اینقدر ازمایش و غیره هم تو بچگي دا سم هم بریدن... خدا رو وبه ا
که بهفمیم مشتتکل ژنتیکي هم ندارن و نخواهن داشتتت... وگرنه من که بیخود 

 اصرار نمیکردم ...نه رسول؟
عمو رسول با لبخندي سري تکون داد و خاله م*س*تان کمي از چاییش خورد 

فت: ند گ با لبخ طاهره میخوام دخترتو بکنم عروس  و  نه چونه  چک زدیم  نه 
 ...خودم

 ...مامانم بلند خندید
شتم بگم؟ االن باید  شد. حاال من چي میگفتم؟ چي دا سینه حبس  سم تو  نف
هامین اینجا بود و همزمان سخنراني میکردیم و توجیه و دلیل و منطق میاوردیم 

ن.... من دستتت تنها .... که معلوم که من و اون به درد هم نمیخوریم... اما اال
 .نیست هامین با یه بهونه ي دروغ یا یه بهونه ي راست میدون و خالي کرده بود
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خاله م*س*تان کنار من نشتتستتت وگفت: اخرشتتم میدونستتتم واستته ي پستتر 
 ...خودمي

و در حالي که دست راستمو تو دستش گرفته بود من فکر میکردم باید مخالفت 
في به زبون بیارم ... باید بگم نه ... یه نه دو جانبه از طرف کنم... باید یه حر

ندگي  که فکر نمیکنیم ز ها چیزي  به تن که من و اون  هامین.... بگم  خودم و
 ... مشترکه ... بگم که هی  عاقه اي نیست و بگم

ستم مات و  ست را شت دوم د سم کوچیکي تو انگ سرماي ج ساس  اما با اح
 .ن که کل میکشید خیره شدممبهوت به لبهاي خاله م*س*تا

 .مارال بلند شد شیریني پخش کرد
عمو رستتول به ستتمتم اومد و پیشتتونیمو ب*و*ستتید و درحالي که یه جعبه ي 

 .کوچیک و توي دستهام گذاشت سر جاش نشست
مامان با چشمهاي پر از اشک و لبخند نگاهم میکرد و مارال موزیک مبارکه ي 

م کي جواب مثبت دادم ... یا فکر کردم منصور وگذاشت و من مبهوت فکر کرد
 هامین کجا بود؟

با لبخند گفت: شتتیریني نمیخوري عروس  یا فکر کردم این یه خوابه؟ مارال 
 خانم؟

سم چي بود؟ یه لح ه حس  سي؟ این بله برون بود؟ این مرا عروس؟ چه عرو
 !!!کردم من کي ام؟ من کجام ... اینجا کجاست

خاله م*س*تان خیره شتتتدم که با ذوق به من با کافگي به چهره ي با محبت 
سول.... نگاه پر افتخار مادرم ... لبخند  نگاه میکرد. لبخند هاي مهربون عمو ر
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پدرم ... خوشتتحالي مارال و لبخندهاي اذین و آرمین و فرناز و حتي ستتهراب 
 .......و صداي منصور که میخوند: اومدنت به زندگیم مبارکه

یه... هامین کدوم قبرستتتوني رفت؟ منو چرا تنها دلم میخواستتت بزنم زیر گر
گذاشتتت... مگه من میتونستتتم به خاله ام که مثل مادر برام بود بگم نه .... من 
پستتر تر گل ور گلتو که دوازده ستتتال فرنگ رفته رو نمیخوام... بگم من هی  
صدا میکرد و موقچ رفتن تو  ضیه  سرخاله اي که از حرص منو مر شناختي از پ

بجاي خداحاف ي گفت: جوش روي دماغت بد ترکیبت کرده مرضتتیه  فرودگاه
 ..... ومن گریه کردم از حرفش و همه فکر کردن بخاطر رفتن اونه... ندارم

ما هیچي نگفتم... هیچي براي گفتن  یه چیزي میگفتم.... ا ید  با من ... من 
 ...نداشتم

 حالي کهمامان با لبخند بلند شتتد پیش دستتتي هاي کثیف و جمچ کرد و در 
قد و عروستتي هم  فت: خوب قرار ع ند عمو رستتول گ باره میوه میچرخو دو

 ....م*س*تانه از هولش مشخو کرده
 ....خاله م*س*تانه ریسه ي قشنگي رفت وگفت: البته با اجازه ي پرویز خان

 .نفسم تو سینه حبس شد
ر ازا ونجایي که بابا از عمو رستتول و مامان از خاله کوچیکتر بودند هی  اظها

 .ن ري نکردند
خاله مي برید و میدوخت و تن من میکرد... حس میکردم هامین کم اورده بود 
که در رفته بود... اما مگه زندگي اون نبود؟ مگه نمیخواست اونم تصمیم بگیره 
به اون و نخواستتتن  به اون بود...  یدم  مام ام ... نفستتمو فوت کردم.من ت

 ...ومخالفتش
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دراورد وگفت: اخر ماه که تولد امام رضتتاستتت و خاله از توي کیفش تقویم و 
سمي همین اخر ماه تو خونه ي ما برگزار میکنیم... ن رتون  شاال نامزدیتونو ر ای

 چیه اقا پرویز؟
 ...بابا لبخند ي زد وگفت: من چیکاره ام ... تا خودشون چي بخوان

 !!!کاش بابا میگفت نه... کاش میگفت زوده ... کاش میگفت دخترم نمیخواد
به  که زوري قرار بود تنم کنم فکر میکردم...  باستتي  به ل با حرص داشتتتم 
هامین.... به حرفهاش... به نخواستتتنش و به اجبار و به خاله اي که اندازه ي 

 .همه ي دنیا دوستش داشتم و نمیخواستم خم به ابروش بیاد
م تحاال داشت بدون پرسیدن ن رم برام تعیین تکلیف میکرد و من حتي نمیتونس

 .صدام در بیاد ... یه چیزي بگم... یه حرفي بزنم
شتم  ست و ه شت بی شاال تو اردیبه خاله با لبخند گفت: براي بعد از عید ... ای
تا اون موقچ خودم  ندازیم...  قد و عروستتیتونو راه می اردیبهشتتتت مراستتم ع
مقدماتشو براتون فراهم میکنم... اصا خوشم نمیاد کشش بدید ها این هامین 

 ... میکشهمنو 
هامین؟ هامین وخودم تصتتمیم دارم بکشتتم... هامین کجایي ببیني چطوري 

 ....دارن واسه ي زندگیمون تصمیم میگیرن... هامین کاش بودي
به ستتختي ازجام بلند شتتدم و لیوان هاي خالي ا ز چاي و به اشتتپزخونه بردم 

 .وروي صندلي نشستم



 365 عشق یآنت

ین... ریف بود اما شیک وسنگیه انگشتر طا سفید با کلي برلیان روش بود. ظ
شوهرم  سادگي باید با  شت درعین  شه فکر میکردم حلقه اي که خواهم دا همی

 ...ست باشه
نفستتمو ستتنگین بیرون فرستتتادم ... موهامو محکم کشتتیدم... مارال بشتتکونم 

 ... گرفتو گفت: عروس خانم
 .با حرص بخاطر حرفش بهش خیره شدم

 به روم نشست وگفت: چیه دمغي؟با خنده گفت: اوه چه خشانتي... رو 
 ...چشمهامو ریز کردم وگفتم: ولم کن مارال

مارال: بابا امشتتتب بله برونته .... و با خنده گفت: یاد این فیلمهایي افتادم که 
نشتتون میدن عروس با قاب عکس داماد عروستتي میکنه ... و خودش روي میز 

 ...از خنده پهن شد
ست میفتادم به جونش و مو صورش در اون دلم میخوا شیدم... از ت شو میک ها

 ...وضعیت لبخندي حرصي زدم و گفتم: مارال برو بیرون
 ...مارال از جا بلند شد وگفت: پاشو باید بساط شام و بچینیم

با رخوت ستتر پا شتتدم... فعا که هیچي مشتتخو نیستتت... فردا هم روز 
شده؟ خوب پس به جنبه ها شده  شوهر ن سه تو  شتر که وا ست یه انگ ي خدا

مثبت فکر کن. به اینکه با هامین همه چیز و درستت میکنید و کستي هم بهش 
 .برنمیخوره و ناراحتي پیش نمیاد

شم گفت: با مهراب  سته زیر گو سس میریختم مارال اه ساالد  حیني که روي 
 چیکار میکني؟

 یه لح ه از کارم متوقف شدم .... مهراب؟ با مهراب باید چیکار میکردم...؟
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شم گفت: با مهراب  حیني که روي سته زیر گو سس میریختم مارال اه ساالد 
 چیکار میکني؟

 یه لح ه از کارم متوقف شدم .... مهراب؟ با مهراب باید چیکار میکردم...؟
مارال اهستتته گفت: بهتره باهاش تموم کني... و از کنارم رد شتتد .... این چي 

صا از این لفظ خ وشم نمیومد مگه میگفت؟ یعني چي با مهراب تموم کنم؟ ا
چي شتتروگ شتتده بود که باید تموم میشتتد؟ دوستتتي مگه انقضتتا داره؟ اون 
میتونستتتت همیشتتته یه دوستتتت خوب باشتتته... و برام بمونه ... هرچند دلم 
نمیخواست به این فکر کنم که اون هم منو به عنوان همسر اینده اش نگاه میکنه 

ستم فکر کنم کنار خودم مردي وبپذیرم که برام  .... اما من هنوز... هنوز نمیتون
بشه همه چیز... بشه همه کس... جاي پدر ومادر وخواهر و دوست وبگیره ... 

 .و تشکیل زندگي بدم... این نقطه ي کور ذهنم بود
من براي اغاز زندگي مشتتترک امادگي نداشتتتم.... براي پذیرش یه ادم که بشتته 

شم نداشتم خانواده داشته بانزدیک ترین فرد زندگیم امادگي نداشتم.... امادگي 
و جز اصلي خانواده من باشم... امادگي بچه دار شدن اینده وپذیرش مسئولیت 
ستم چي میخوام... و یکي از علت هاي  شتم ... من هنوز خودمم نمیدون و ندا
مهمي که مهراب و هامین و هر کس دیگه اي و رد میکردم این بود که نقطه ي 

 !ه ي کم سو هم روشن نمیشدکور ذهنم حتي با یه چراغ قو
شید و  ست ک صدا زدن براي پذیرایي د سول مامان از  صداي موبایل عمو ر با 

 .همه منت ر موندیم تا عمو رسول مکالمه اش به پایان برسه
 ...بعد ده دقیقه خاله تشر زد: رسول غذا از دهن افتاد
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 .عمو رسول فوري سر سفره نشست وعذر خواهي کوتاهي کرد
 کي بود؟ بابا پرسید:

 …عمو رسول نفس عمیقي کشید وگفت: هامین بود
 : خاله سریچ پرسید

 !چي میگفت رسول ؟ _
 : عمو رسول لح ه اي این پا و اون پا کرد و گفت

 ... حاال شامتونو بخورین _
 

 : خاله دوباره با نگراني پرسید
طوري شتتتده ؟ چي میگفت ؟ چرا یه دفعه اي رفت ... امان از دستتتت این  _

 ...پسر
 .... عمو قاشقشو گذاشت تو بشقاب و با قیافه اي در هم گفت : حق داشت بره

 خاله پشت چشمي نازک کرد وگفت: شب به این مهمي؟ چه حقي؟
با همه  با لبخند گفت: حاال مامان بیخیال... خودش که راضتتي بوده  ارمین 

 ..چیز
سول و که به با صداي عمو ر شیدم و  ضایتي؟ نفس عمیقي ک ضي؟ چه ر ا برا

 :اهسته میگفت
دوستش م*س*ت بوده نشسته پشت ماشین زده به یکي . هامینم واسه اینکه  _

 ... برا اون بد نشه خودشو جاي راننده ي ماشین به پلیس معرفي کرده
 ... باید تا صبح تو بازداشتگاه بمونه تا دوستش واسش سند ببره
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 د چون جیغ کشیدخاله حیني که با مامان حرف میزد انگار صداي عمو رو شنی

: 
 !چي ؟!!!!بازداشتگاه ؟ _

 : عمو سریچ خواست رفچ و رجوگ کنه اما دیر شده بود با ارامش گفت
 ... آروم باش م*س*تانه _

سریچ زد زیر گریه و من براش یه لیوان اب ریختم واذین  خاله م*س*تان خیلي 
 : درحالي که شونه هاي مامان و ماساژ میداد ، گفت

 .... باشم ؟ بلند شو برو بیارش بیرونچه جوري آروم _
 : بابا میونه رو گرفت

راستتت میگه رستتول ! اینجوري که نمیشتته باید بریم براش ستتند بذاریم بیاد  _
 ... بیرون

شتم . چون  سند میذا ست ، و گرنه خودم  شب نی عمو رسول : امکانش براي ام
.  گذاشتتتکارشتتناس باید بره ملك و ببینه و قیمت گذاري کنه تا بشتته ستتند 

 ... کارشناس هم گفتن تا فردا صبح نداریم
 .تقریبا غذا به هممون کوفت شد

ست ارومش کنه ... منم  شت گریه میکرد ومامان هم میخوا چون خاله فقط دا
 این وسط فکر میکردم واسه ي کدوم دوستش میخواد چنین کاري کنه؟

تو  رش شب ویعني هامین اینقدر براي دوستش ارزش قائل بود که بخواد بخاط
ضر بودم  شناختش؟ من حا ستش کي بود؟ چقدر می شتگاه بمونه؟ این دو بازدا

 به خاطر صبا و سیامک یا حتي مهراب یه شب بازداشت بشم؟
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هرچند این قضتتیه اگه براي یه دختر اتفاق میفتاد کا از خانواده به طرز رله اي 
 .به بیرون پرت میشد ... اما به هرحال

دوست انچناني نداشت ... جز فرهود و پرهام... که فرهود  اصا تو ایران هامین
مطمئنا نبود چون اگه بود عمو میگفت... شتتایدم... یعي پرهام براش مشتتکلي 

 پیش اومده؟
نفس عمیقي کشتتیدم .... پس اونقدر ها هم نشتتون میداد لوس و نونور نبود. 

چ هامین توق نمیدونم چرا اینقدر این حرکتش برام بزرگ اومد ... یعني خوب از
نداشتتتم. شتتاید اگه ستتیامک ومهراب بودن راحت تر میتونستتتم قبول کنم که 

 !!!بخاطر هم کاري انجام میدن اما هامین
 ...در ذهنم نمیگنجید

سال مثا تو فرنگ درس خونده  سر لوس وافاده اي که دوازده  یعني هامین... پ
شتگاه بمونه؟ اونم ب شب و بخاطر کي تو بازدا ست  شتگاهبود میخوا هاي  ازدا

ایران که هی  صتتفت مثبتي براي توصتتیف نداشتتت ... بازداشتتتگاهي که تمیز 
ترینشتتون احتماال همون هایي بودن که توي تلویزیون نشتتون میدادن ... با اون 
شلوارش چپ و  سناک بودن ... حاال هامین که خط اتوي  شرایط که باز هم تر

 کي؟ راست نمیشه میخواست یه شب اونجا بمونه بخاطر
ستش پرهامه ... اگه اون  سول که به ماما ن میگفت: بخاطر دو صداي عمو ر با 
نه  یدو هامین خودش م که  هامین خودشتتو درگیر نمیکرد و این م*س*ت نبود 
شده کیه ... چون از فرهود  ست که اینقدر عزیز  چیکار کنه .... فهمیدم این دو

 .بعید بود... فرهود که از هامین بدتر بود
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ي فکرها داشتن فوتبال بازي میکردن ... هامین که اخراج شده بود  تو سرم همه
شت پنالتي ازدواج بود  و تیم فکري من ده نفره بازي میکرد... خاله م*س*تان پ
بازیکن  و میخواستتتت شتتوت کنه تو دروازه ي زندگي من... نمیدونم هامین 

لح ه اخراجي بود یا اون توپه که خاله م*س*تان میخواستتت شتتوت کنه... یه 
خاله رو با بلوز وشرت ورزشي در ن ر گرفتم... یه لبخند رو لبم اومد که مامان 

 ...بهم تشر زد: میشا برو یه لیوان اب بیار
 .... خواستم برم که دیدم وسط سفره پارم اب و لیوان مهیاست

به پیرهن عمو رستتول چنگ زده بود و هي میگفت:  خاله هنوز گریه میکرد و 
 ..... نذار بچم تو زندون بمونهرسول یه کاري کن.

خاله همچین میگفت زندون که انگار هامین قتل عمد کرده ... حکمشم حبس 
 ...ابد یا قصاصه ... یا تو این مایه ها

بخاطر شرایط خاله ارمین پیشنهاد کرد به خونه برن و خودش میره سراغ هامین 
 ... و اگه تونست کاري میکنه ... و کارها رو جلو میندازه

با اینکه جو خونه متشتتنج بود اما من حس میکردم این قضتتیه ي نامزدي اخر 
هفته مالیده... حداقل همین موضتتوگ میتونستتت به من و هامین زمان بده که 

 .مخالفتمون رو بیان کنیم
اما جلوي در خاله چیزي و که فکر نمیکردم در اون شتترایط به زبون بیاره رو 

 ...مه چیز و اماده کنمگفت: براي اخر هفته سعي میکنم ه
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تقریبا دوست داشتم همونجا غش کنم... امیدمو به هامین به کل از دست داده 
بودم... اگه اون مخالف بود حتما بیشتر پا فشاري میکرد حتما امشب وبخاطر 

 ...زندگیمون میموند
موهامو کشیدم وبدون توجه به سفره ي شام دست نخورده به اتاقم رفتم و در و 

 .م کوبیدمروي خود
 ...بیست دقیقه گذشته بود و کسي نیومده بود سراغم

اینکه منو به حال خودم گذاشتتته بودن رضتتایت بخش بود. میدونستتتم اینکه 
مامان االن سراغم نیومده بخاطر ماراله که مخشو کار گرفته... خداییش بعضي 
صله ندارم وگرنه مامان  ست حو شاخک هاش به کار میفتاد میدون وقتها خوب 
میخواستتت بیاد برام یه ستتخنراني شتتیک درباره ي چگونه زیستتتن واستتم ارائه 
بده... کاش به مارال بگم چه حستتي دارم...هرچند یه جورایي حس میکردم 
میدونه با این ازدواج مخالفم... البته عمق فاجعه رو درک نمیکرد به خیالش نه 

 .بدم میاد نه خوشم میاد بودم
ومنم روي تختم دراز کشیده میشدم... انگشتر چراغ ها کم کم خاموش میشدن 

 .هنوز توي دستم بود
سي جواب مثبت داده بودم... که هی   شب من به ک شب بله برونم بود ...ام ام
تعلق خاطري بهش نداشتتتم.... امشتتب.... هرچند من چیز خاصتتي نگفته 
بودم... اما به خیالشتتون من جواب مثبت داده بودم... به خیالشتتون من راضتتي 

به پستترخاله ام که جز حرص واذیت کودکي هی  چیز دیگه اي بو دم ... من 
 ... ازش نمیدونستم البد حسي داشتم که پذیرفتم... من
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شب پیش میرفت چه میکردم؟ چطور  من چیکار میکردم؟ اگه همه چیز مثل ام
خودمو مجاب میکردم که با کستتي زندگي کنم که هی  حستتي بهش ندارم... 

تم یه زندگي وبچرخونم .... یه خانواده .... این کلمه برام چطور با کسي میتونس
ستنگین بود ... برام هضتم و درکش ستخت بود.... ستخت بود که فکر کنم به 
شترین رابطه اي که باهاش  سرخاله بمونه و بی ست برام پ هامیني که دلم میخوا

ما نه به . اداشته باشم این باشه که جاي خالي برادر نداشته امو برام پر کنه اما ..
عنوان شتتوهر... نه به عنوان همستتر... نه به عنوان همراه زندگي... هامین برام 
هامین بود ... نه بیشتتتر.... حس من به هامین یه حس بود که به ارمین داشتتتم 

 !... همین... نه بیشتر
ستترم داشتتت مي ترکید... دلم میخواستتت بمیرم... شتتوخي شتتوخي همه چیز 

جدي میشتتتد ... من که من چي  داشتتتت  کاش درکم میکردن  نمیخواستتتم 
 .میخوام... براي من چي مهمه ... من چي میخوام... خواستن من مهم نبود

 ...با صداي پیام گوشیم به صفحه نگاه کردم... مهراب بود
 ...نوشته بود: سام گل همیشه بهار خوبي

از اینکه گاهي معني استتمم میشتتا رو توي پیام ها مینوشتتت حس خوبي بهم 
 ...دست میداد ... فوري جواب نوشتم : راستش نه ... دروغش عالیم

 ...سریچ پیام اومد: چي شده؟ بد خواه داري؟ بیام هاکش کنم
لبخندي زدم و روي تختم نشستم و نوشتم: نه همه چیز ارومه ... فقط من زیاد 

 ...خوشحال نیستم
 ...مهراب: اخه چرا؟ نمیگي بهم
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زوري زوري مثل عهد درشکه دارن شوهرم مید دوست داشتم بهش بگم.. بگم 
 ...ن اونم به کسي که هی  میل و کشش و رغبتي به من نداره

 ...دوباره پیام اومد: میشا به من میگي چي شده؟ شاید بتونم کمکت کنم
 ...بي اراده دستهام به سمت نوشتن رفت

 ...انگشتهام روي صفحه کلید گوشي میچرخید
ستن بدنش به تو... تو چي مهراب اگه تو یه دختر خا شتي که به زور میخوا له دا

سوال وبذارم ... حقیقت  کار میکردي.... قبل از اینکه انتهاي جمله ام عامت 
دو دستي کوبید تو سرم... به کي میخواستم پیام بدم؟ به مهراب؟ به مهرابي که 

 ...هی  کس و نداشت.... اخ مهراب
شته بودمو پاک  ستي که نو شتم: عزیزم من خوبم... یه کم بي اراده تک کردم ونو

 ...خستم همین. شبت بخیر.. با خواب هاي طایي
شه خوب بخوابي عزیزم....  ستي... ولي با پیام بعدیش اومد: میدونم خوب نی

 .گل همیشه بهارم همیشه بهاري باش
گل همیشه بهارم؟ یعني من گل همیشه بهارتم مهراب؟ لبخند ناخوداگاهي رو 

ه بار دیگه پیغام و خوندم... کلمه به کلمه اش پر از احستتتاس بود لبم بود و ی
 ...چیزي که هامین خشک هی  وقت نمیتونست داشته باشه

نفس عمیقي کشیدم... اگه این ماجرا جدي میشد من چي میکردم... با صداي 
پایین  پایین اومد فوري از جام پریدم و پله ها رو  شتتکستتتني که از طبقه ي 

 ....رفتم
 .چال باز بود و نورش کمي فضاي اشپزخونه رو روشن کرده بوددر یخ
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یه لیوان اب  تاده بود و  که روي زمین اف با  با با دیدن  که  چراغ و روشتتن کردم 
 .شکسته بود جیغي کشیدم و مارال و مامان هم بیدار شدند

 ...به سمت بابا حمله کردم... بیهوش روي زمین افتاده بود
سال ستهام مي لرزید. چراغ  شید و د شد... مارال با دیدن بابا جیغ ک شن  ن رو

 .مامان در سکوت جلوي درگاهي اشپزخونه نشسته بود
 .مارال گریه میکرد و من با جیغ بابا رو صدا میزدم... ساعت سه صبح بود

با هول از جا بلند شتتدم و تلفن وبرداشتتتم و به اورژانس زنگ زدم... همه چیز 
پوشتتیدنم و اومدن امبوالنس و اب قندي که خیلي ستتریچ اتفاق افتاد... لباس 

ستتعي میکردم تو حلق مامان بریزم و بس کن بس کن هایي که ستتر مارال داد 
 ...میکشیدم

تا به خودم بیام پشت در سي سي یو بودم ... ساعت چهار صبح بود ... صداي 
اذان از مسجدي که در حیاط بیمارستان بود ،میومد ومن با صورتي که از اشک 

 !...خیس بود به باباي نازم که کلي دستگاه بهش وصل بود نگاه میکردم و وضو
 
 

با صداي نگهباني که اسممو صدا میزد نگاه خمار خوابمو از دیوار کثیف روبه 
سنبند زد و  ستام د شي باز کرد . به د صداي گوشخرا روم گرفتم . در آهني رو با 

شد ک ست جلوتر از خودش حرکت کنم . باورم نمی شبو تو اون ازم خوا ه تمام 
بازداشتگاه کثیف و بد بو صبح کرده بودم . دیشب که به پرهام کمك کرده بودم 
از بیمارستتتان در بره تا خودمو جاي راننده معرفي کنم فکر نمیکردم همچین 
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ستم  سند میارن و تموم ! نمیدون شم . فکر میکردم یه  شته با شبي رو در پیش دا
. تو اون لح ه تنها چیزي که مغزم فرمان  یه ستتند اوردن اینهمه طول میکشتته

با اون حالت م*س*تش اونجا بمونه خیلي براش  میداد این بود که اگه پرهام 
بدتر از این حرفا میشتته . نمیگم االن از کارم پشتتیمون بودم اما وحشتتتناد تراز 
اوني بود که انت ار داشتتتم . کل بازداشتتتگاهش غیر قابل تحمل بود ، از در و 

صبح از زور خماري ناله میکرد و فحش ها دیوار ک سري که تا  ثیفش گرفته تا پ
 . و بد و بیرا ه هایي که تا صبح بقیه نثارش میکردن

از راهروهاي شلوغ کانتري رد شدیم و رسیدیم به همون اتاقي که شب قبلش 
شناي پرهام و آرمین لبخندي زدم .  ازم بازجویي میکردن . با دیدن چهره هاي آ

چ پرهام حستتابي به هم ریخته بود . مشتتخو بود اونم تا صتتبح ستتر و وضتت
نخوابیده . وقتي منو دید سرشو انداخت پایین . انگار خجالت میکشید که من 

 . به جاش رفتم بازداشتگاه
سر کارش و من با پرهام  ستم برگرده  از کانتري که بیرون اومدیم از آرمین خوا

ام حرف بزنم و حال و روزش و بپرسم برمیگردم خونه . میخواستم یه کم با پره
 . ، چون این طور که معلوم بود روبراه نبود

 : تو ماشین که نشستیم گفتم
 !روز اول کاره ، نرفتي شرکت ؟ _

 : با صداي خش داري گفت
 .. زنگ زدم گفتم امروز تعطیله -

اینم از اولین روز کاري ما ! یه لح ه صورتشو کشید تو هم و قفسه ي سینه شو 
 : شار داد ، پرسیدمف
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 !درد داري ؟ _
 ... مهم نیست _
 اوني که زدي بهش چطوره ؟ -

 : چند لح ه سکوت کرد و بعد بي ربط گفت
سر  _ سم  شب حوا صا نمیدونم چي باید بگم ، دی شرمنده تم ...ا هامین من 

 ... جاش نبود و اال نمیذاشتم تو خودتو بندازي تو هچل
 : حرفشو قطچ کردم و گفتم

 ... یال ، مهم نیستبیخ _
 : چند لح ه نگاهم کرد و بعد با بغض گفت

 ... خیلي مردي _
دیگه حرفشتتو نزن . به جاي این حرفا حواستتتو جمچ کن از این به بعد وقتي  _

 ... زیاد خوردي نشیني پشت فرمون
 : با قیافه ي نادمي گفت

 . به خدا این حل شه ، من دیگه غلط بکنم از این کارا بکنم _
 !فتي ، تصادفیه چطوره ؟نگ _

 : همونطور که حواسش به جاده بود گفت
 ... به هوش اومده ،مشکلي نداره ...فقط پاش شکسته _
 !به ن رت رضایت میده که کار به دادگاه نکشه ؟ _
 . هنوز نرفتم با خانواده ش صحبت کنم _
 ... من باهاشون صحبت میکنم _
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 : با تعجب نگاهم کرد که گفتم
 . راننده بودم ... خودم هم باید باهاشون حرف بزنم دیگهمثا من  _

 : نگاهش دوباره شرمنده شد
 . کوچیکتم هامین ... به خدا نمیدونم چه جوري باید ازت تشکر کنم _

 : براي اینکه جو و عو  کنم خندیدم و گفتم
سي  _ سا سریچ برم خودمو ا سون خونه تا  شکر کني ... االن منو بر نمیخواد ت

 . بعدش هم یه چیزي بخورم .... از دیشب تا حاال هیچي نخوردمبشورم و 
شدن به خونه با تعجب دیدم که  سوند خونه و خودش رفت . بعد از وارد  منو ر
درش قفله ، پس یعني کسي خونه نبود . عجب استقبالي ! انگار نه انگار من یه 

بود .  شتتب بازداشتتتگاه بودم . نگاهي به ستتاعت انداختم ، هنوز یازده نشتتده
ترجیح دادم اول دوش بگیرم و یه چیزي واسه خوردن پیدا کنم بعد زنگ بزنم و 

 . ببینم مامان کجاست
در حالیکه موهامو خشتتك میکردم یه ستتیب از یخچال برداشتتتم و مشتتغول 

 : خوردن شدم که صداي زنگ گوشیم بلند شد . مامان بود .جواب دادم
 !سام مامان ، کجایي ؟ _

 : ان تو گوشي پیچیدصداي نگران مام
 !سام عزیز دلم ، خوبي ؟ تو کجایي ؟! از زندان آزاد شدي ؟ _

 : اوه اوه ... زندان ! ....با خنده گفتم
 ... آره از زندان آزاد شدم _
که  _ کاري بود  نه ؟! ... آخه این چه  بمیرم برات ، اونجا خیلي ستتخت بود 

 !کردي ؟! چرا خودتو انداختي تو همچین دردسري؟
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 ... اي بابا مامان بیخیال ، یه شب که بیشتر نبود _
 االن خونه اي ؟ _
 !آره تعجب کردم خونه خالیه ، کجایي ؟ _
من بیمارستانم ، تو هم اگه خسته نیستي پاشو یه تود پا بیا ، میشا االن بهت  _

 ... احتیاج داره ، حال و روز خوبي نداره
ش شا چش  شکم زد ، می ست خ شي به د ده بود ؟! ....یه دفعه با چند لح ه گو

 صداي مامان که اسممو صدا میزد به خودم اومدم ، سریچ و هول هولکي گفتم

: 
 !االن میام ... کدوم بیمارستان ؟ _

آدرس بیمارستتتان و که گرفتم خودم هم نفهمیدم چطوري لباس عو  کردم و 
شتم پوشیدم . قلبم تو دهنم ب صا نمیدونم چي وردا شدم . ا شین  د . وسوار ما

چه بایي ستر میشتا اومده بود ؟ اینقدر ستریچ میروندم که چند بار نزدیك بود 
تصتتادف کنم . تو این یه شتتبي که من نبودم چه اتفاقي افتاده بود ؟! ...در حین 
باره به مامان زنگ بزنم و بپرستتم حالش  رانندگي گوشتتیمو بیرون اوردم تا دو

زدیك بود بزنم به یکي به چطوره و چش شتتتده ، اما به خاطر ستترعت باالم ن
مه ي  ناري و ه ندلي ک با حرص گوشتتي رو پرت کردم رو صتت خاطر همین 

 . حواسمو دادم به رانندگي تا زودتر برسم
با اینکه ادرس و خیلي خوب بلد نبودم و مجبور شتتتدم چند باري بایستتتم و 

 . آدرس بپرسم اما خیلي زودتر از چیزي که فکرشو بکنم رسیدم
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س ستان بخرج داده بودم وقتي با وجود همه ي  سیدن به بیمار سه ر رعتي که وا
سترس اینکه چه بایي ممکنه  صا قدمهام یاري نمیکرد برم داخل . ا سیدم ا ر
شکم کرده بود .  سر جام خ شه و ترس از روبرویي با واقعیت  سرش اومده با
ست بیارم و  سردیمو به د شیدم تا یه کم خون ستم و نفس عمیقي ک شمامو ب چ

ش سمت داخل حرکت کردم . از پذیرش وقتي چ ضطراب به  مامو باز کردم با ا
شتن . در حال چك و چونه زدن با  سمو ندا سي به این ا سیدم اما ک شو پر سم ا
صدام باال  شت  سته بود و کم کم دا ش شت بخش پذیرش ن خانومي بودم که پ
شیم  صداي گو شن که  شته با سم ندا ضي به این ا میرفت که چطور ممکنه مری

 : . مامان بود سریچ جواب دادم ، مامان گفتبلند شد 
زنگ زدم بگم هر وقت خواستتتي بیاي بیمارستتتان یه چیزي واستته خوردن  _

 ... بگیري ... طاهره از دیشب لب به هیچي نزده
 : حرفشو قطچ کردم

 !من االن بیمارستانم ، شما کدوم قسمت بیمارستانید ؟ _
 ... طبقه ي دوم پشت در سي سي یو_

؟!!! نمیدونستم چطور تونستم این کلمه رو در لح ه هضم کنم اما سي سي یو
سئول پذیرش  دیگه منت ر نموندم حرف دیگه اي بزنه و بي توجه به غرغرهاي م

 . به سمت آسانسور دویدم
از دور خاله طاهره رو که کنار مامان نشتتستتته بود و گریه میکرد و دیدم . بابا یه 

ستاده بود و به دیوار تک یه داده بود . مارال و آذین روي یه نیمکت دیگه کناري ای
نشسته بودن و مارال داشت آروم آروم اشك میریخت . هر چي بهشون نزدیکتر 
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شب چه بایي  سي یو؟ مگه تو این یه  سي  شد .  سته تر می شدم قدمهام اه می
 سرش اومده بود که کاربه مراقب ویژه رسیده بود؟

 : از ته چاه میومد پرسیدم وقتي بهشون رسیدم با صدایي که انگار
 !میشا کجاست ؟ _

همه بهم نگاه کردن اما یه دفعه همه ي نگاهها به ستمت مخالف من چرخید ، 
پرستتتاري از در بزرگي که روش عامت ورود ممنوگ به چشتتم میخورد بیرون 

 : اومد و غرغر کنان به شخصي که همراهش به بیرون هدایت میکرد گفت
م ببینم دوباره رفتي داخل ها !...چند بار باید یه حرف و همین جا بشین ...نیا _

 ... بهت بزنم ، کاري نکن بگم نگهبان بیاد بیرونت کنه
سمت نیمکت نگاه  شت  شت برمیگ شا که با قیافه ي درهم دا با ناباوري به می
کردم . قبل از اینکه روي نیمکت بشتتینه با یه حرکت ستتریچ بازوشتتو گرفتم و 

شم  محکم ب*غ*لش کردم . تازه فرصت کردم چند تا نفس عمیق و راحت بک
. در طول راهي که میومدم بدترین تصتتورات از اوضتتاگ میشتتا تو ذهنم چرخ 

 ... میخورد . باورم نمیشد که االن صحیح و سالم تو ب*غ*لمه
با حرکتي که میشتتتا براي بیرون اومدن از آ*غ*و*شتتم به خودش داد از خودم 

مه ي اجزاي صتتورتش و از ن ر میگذروندم فاصتتله ش دادم ، در حالیکه ه
 : پرسیدم

 !حالت خوبه ؟ _
سنگیني نگاه بقیه رو حس میکردم.... اما تمرکز روي جواب میشا اجازه نمیداد 

 . توجهي به بقیه بکنم
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 : بازوهاشو از دستم بیرون کشید و با تعجب گفت
 ... آره ، خوبم _

 : سریچ به سمت مامان چرخیدم و با اخم گفتم
 !مامان پس تو چي میگفتي که میشا حالش خوب نیست ؟ _

 : مامان چند لح ه با گیجي نگاهم کرد و بعد گفت
شا  _ شه ...تو فکر کردي می ست نگران بابا من ورم این بود که حالش خوب نی

 !طوریش شده ؟
خودمو روي نیمکت کنار مامان انداختم و آرنج دو تا دستتتمو به زانوهام تکیه 

شیدم . خیالم از دادم و در حالی ستم میگرفتم نفس عمیقي ک صورتمو تو د که 
بابت میشا راحت شده بود اما هنوز تو شود این همه هیجان و اضطراب بودم . 

 : مامان آروم پرسید
صبحي که اومد دنبالت  _ شتي ؟! آرمین  ضعیت آقا پرویز خبر ندا مگه تو از و

 کانتري بهت نگفت ؟
 : به عقب تکیه دادم و گفتم

 !من با پرهام اومدم .... عمو پرویز چش شده ؟ _
مامان نگاهي به مارال و میشتتا که روبروش نشتتستتته بودن انداخت و به آرومي 

 : گفت
 ... دیشب سکته ي خفیف کرده _

 : میشا سرشو تو دستاش گرفت و با صداي ناله مانندي گفت
 ... منهدو روز پیش بهم گفته بود داروهاشو بگیرم ، یادم رفت...تقصیر  _
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ستتري تکون دادم ، نگاهمو از میشتتا گرفتمو از جام بلند شتتدم و به ستتمت بابا 
 : رفتم . دوتایي کمي از بقیه فاصله گرفتیم و پرسیدم

 ... !اوضاعش چطوره ؟ _
 : بابا نفس عمیقي کشید و گفت

دکترش میگه خطر از بیخ گوشتش گذشتته . میگه ستکته ش خفیف بوده اما  _
 . رناکههر هیجاني براش خط

 : ابرویي با تعجب باال انداختم و گفتم
شتین در مورد بیماري قلبیش حرف میزدین ...خیلي عجیبه _ شب دا  همین دی

... 
 ... آره هممون شوکه شدیم . وضعیت بدیه _

 : سري تکون داد تا از فکر بیاد بیرون و پرسید
 !راستي تو چیکار کردي ؟ دیشب چطور بود ؟ _
 ... افتضاح _
 !ل دوستت حل شد ؟مشک _
 .. خودش پیگیر کاراش هست ، حله ، طرف زیاد طوریش نشده _
خوب خدا رو شکر ... من برم اگه بتونم اینا رو راضي کنم که ببرمشون خونه  _

 ... ....از دیشب همینجان
بابا هر طور بود خاله طاهره و مارال و با کمك آذین و مامان راضي کرد که فعا 

شون خونه . ا ضایت نمیداد که بره ، نهایتا من گفتم ببرت شا به هی  عنوان ر ما می
 . پیش میشا میمونم تا عصر جاها رو عو  کنن و کس دیگه بیاد جاي میشا
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 : بعد از رفتن بقیه روي نیمکت کنار میشا نشستم و گفتم
 ... باید استراحت کني ، از قیافه ت معلومه داري از پا میوفتي _

 : اد و چشماشو بست و زیر لب گفتسرشو به دیوار تکیه د
همش تقصتتیر منه ... اگه داروهاشتتو به موقچ مي گرفتم اینطوري نمیشتتد...  _

 ... همش تقصیر منه
 به نیمرخش نگاه کردم ،

ضچ و  _ شه ، فقط داري و با این تلقین کردنا و خودتو زجر دادنا بابات بهتر نمی
 .... براي خودت سخت تر میکني ... تقصیر تو نیست

 : با اخم نگاهم کرد و حق به جانب گفت
 تو چه میدوني ؟ ... تو چه میدوني که میگي تقصیر من نیست ؟! تقصیر منه _

... 
 : دستامو به حالت تسلیم باال آوردمو گفتم

صیر توئه . حاال  _ شه ... تق شه ... اگه تو این طور میخواي با خیلي خوب . با
 !خوب شد ؟

داد و چشماشو بست . بعد از چند دقیقه یه دفعه تو  دوباره سرشو به دیوار تکیه
 : همون حالت خندید و بدون اینکه چشماشو باز کنه گفت

 ...میدوني این وسط چي قوز باال قوز شده ؟ _
 ... چي ؟ _

توي همون حالتي که بود با همون لبخند عصتتبي ش دستتتشتتو باال اورد و جلو 
انگشتتتش میدرخشتتید . با یه صتتورتم تکون داد . یه حلقه ي ستتفید داشتتت تو 
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حرکت غافلگیرانه خنده شو قطچ کرد ، چشماشو باز کرد و با جدیت تو چشمام 
 : زل زد و گفت

اینو دیگه خودت باید جمعش کني ...من نمیخوام به هی  چي جز بابام فکر  _
سنگیني  ستم  سته ... این براي د سته م میفهمي ؟ خ کنم . میفهمي ؟ ... من خ

و حرفاي خاله م*س*تان برام ستتنگینه ... من و تو قراره آخر این میکنه .... تو 
گه  یه جوري جمعش میکني.... من دی نامزد کنیم... میفهمي؟ خودت  ته  هف

 ...تحمل هیچي و ندارم.... اه ه ه
یه دفعه زد زیر گریه ، با مایمت سرشو ب*غ*ل کردم و به آرومي زیر گوشش 

 : گفتم
ستش میکنم ، تو ن_ ضوگ فکر کني ...آروم باشمن خودم در  میخواد به این مو

... 
 :پیرهنمو تو دستش مچاله کرده بود و گریه میکرد اروم گفت

 اگه بمیره چي؟ -
 :نفس عمیقي کشیدم وگفتم

 ... دکترش گفته حالش خوبه_
 .... نه نیست... دروغ گفته .... اگه خوبه چرا بهوش نمیاد-

 :با مایمت گفتم
 ...خوب میشهنگران نباش... حالش  _

 :با صداي خش داري گفت
 ...اگه بمیره من بابامو کشتم ... همش تقصیر منه ... همش _
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شد چیزي نگفتم فقط به این فکر میکردم که  صداي هق هقش کمي بلند تر  و 
این دختر چه فشتتتاري رو داره تحمل میکنه ... بعد از چند لح ه دستتتشتتو 

 : فشردمو با لحن اطمینان بخشي گفتم
 ... ات خوب میشه ، مطمئنم چیز مهمي نیستباب _

 : دستمو روي حلقه اي که تو انگشتش بود کشیدم و گفتم
شا  _ ستش میکنم ، مطمئن باش می سپر به من ، در در این مورد هم همه چیو ب

 .... ... دلیلي براي نگراني وجود نداره
چند لح ه ي بعد صتتتداي گریه ش آروم شتتتد و کم کم صتتتداي نفس هاي 

 ! بلند شد . رو سینه م خوابش برده بودمن مش 
تا خوابش ستتنگین تر بشتتته ، مطمئنا تو اون لح ه  چند دقیقه تکون نخوردم 
هیچي براش بهتر از خواب نبود . وقتي دیدم عضتتله هاش داره شتتل میشتته و 
سرش داره خم و خم تر میشه پیرهنمو به ارومي از الي انگشتاش بیرون کشیدم 

اختم زیر زانوهاش ، پاهاشتتو رو نیمکت دراز کردم و و دستتتمو با مایمت اند
ستترشتتو گذاشتتتم رو پاهام . چند لح ه بعد تو خودش مچاله شتتد . با احتیاط 

 . کت اسپرتم و از تنم بیرون آوردم و انداختم روش
پرستاري که از کنارمون رد میشد تمام طول مسیري که طي میکرد گردنش خم 

با لبخندي شتتتده بود و ما رو نگاه میکرد . وق تي نگاه منو متوجه خودش دید 
 . نگاهشو بین من و میشا چرخوند و وارد راهرو بعدي شد

سته بود ،  شماش ب شا یکه اي خوردم و نگاهش کردم ، چ صداي هق هق می با 
داشتت تو خواب گریه میکرد . اخمام بي اراده تو هم رفت . دستتشتو گرفتم تو 

 . دستمو نوازش کردم تا شاید آروم بشه
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وقتي به خودم اومدم که یکي دو ساعتي گذشته بود و من همینطور زل زده بودم 
به صتتورت میشتتا . گردنمو خم و راستتت کردم ، بس که بي حرکت مونده بودم 
همه ي بدنم خشك شده بود . میشا حرکتي کرد و خرخر خفیفي ازش بلند شد 

جایي  بکشم تا، خنده م گرفته بود . میل شدیدي به این داشتم که لپشو محکم 
که جیغش در بیاد . البته نه وقتي که خوابه ... تو این حالت ترجیح میدادم تا 
جایي که دلم میخواد بب*و*سمش ...با این فکر ابروهاي خودم هم از تعجب 
باال رفت . تصتتمیم داشتتتم این فکر عجیبمو تجزیه تحلیل کنم که صتتتداي 

 . گوشیم که تو جیب کتم بود در اومد
جیبم بیرون اوردمش تا میشتتا رو بیدار نکرده . مامان بود ، حیني که ستتریچ از 

شو باز کرده اما هنوز گیج خواب  شما شا چ جواب مامانو میدادم میدیدم که می
سرش که رو پام بود . زل زده بود به یکي از دکمه  شت زیر  شو گذا ست بود . یه د

اره وقتي دوب هاي پیرهنم که تو مسیر دیدش بود ... چند لح ه چشماشو بست
بازش کرد بازم زل زد به همون دکمه . در همون حال که داشتتتم به ستتفارشتتاي 
مامان در مورد اینکه به میشتتا ناهار بدم گوش میکردم با تعجب به دکمه م نگاه 
شت . دوباره  صي ندا شکل خا شکلي داره ....به ن رم دکمه م کردم ببینم چه م

شا ه سمو دادم به مامان و دیدم که می شماش با حالتي خمار حوا مونطور که چ
شو آروم دراز کرد و دکمه مو لمس کرد . یه لح ه با دهن باز  ست از خواب بازه د
خشکم زد . همونطور که دستش رو دکمه م بابت مونده بود چشماشو بست ، 
به ن رم دوباره داشتتت خوابش میبرد چون دکمه م داشتتت همراه با دستتتش که 

به دکمه گیر کرده بو یه کم انگار  تابیر جاذبه ي زمین قرار میگرفت .  د تحت 
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ستترشتتو رو پام جابجا کرد و با مل  ملوم چشتتماشتتو باز کرد ، یه نگاه دیگه به 
شید و با جدیت  شو تو هم ک دکمه انداخت و یه کم اینور اونورش کرد . ابروها
بیشتتتري توام با ستتستتتي با دکمه ور رفت . من دیگه رستتما حرفاي مامان و 

 . . به سختي جلوي خنده مو گرفته بودمنمیشنیدم 
همچین به دکمه نگاه میکرد و باهاش کلنجار میرفت انگار که تنها عاملي که 
مزاحم خوابشه همین دکمه ي وامونده ي منه ، که البته وا نمونده بود ، بسته بود 
شو از رو دکمه حرکت داد و  ستاد و نگاه شو بیرون فر س شم با بیحالي نف ! اخر

 : تر ، با دیدن من اخماشو کشید تو هم و اسممو با تعجب صدا کرداورد باال
 ... ! هامین _

کم کم داشتتت روشتتن میشتتد دور و برش چه خبره ، از حالت چشتتماش هم 
معلوم بود که حاال کاما بیدار شتتده . دیگه قشتتنگ این حالتاشتتو میفهمیدم . 

یشتته اولي که چند بار قبا هم موقچ بیدار شتتدن از خواب دیده بودمش ، هم
 . بیدار میشد هوش و حواس درست حسابي نداشت

شد ...در حالیکه  شو گرد کرد و با عجله از رو پام بلند  شما با درد موقعیتش چ
 : با اخم چشماشو با دست مي میالید گفت

 !من کي خوابم برد ؟ _
 : نگاه هول هولکي اي به دور و برش انداخت و با اضطراب گفت

 !بابا کجاست ؟_
 : مامان گفتم چند لح ه گوشي دستش باشه و رو به میشا گفتمبه 
 ... چیزي نیست . بابات تو سي سي یو ئه _
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از جاش بلند شتتد و به ستتمت دري که روش نوشتتته بود ورود ممنوگ رفت . 
همونطور که داشت به اون سمت میرفت کمرشو گرفته بود و میمالید . خوابیدن 

 . ه . ولي به هر حال از نخوابیدن بهتر بودرو نیمکت این عواقبو هم داشت دیگ
 : صداش زدم و گفتم

 ... میشا نرو اونور... بیرونت میکنن ها _
 : بدون اینکه نگاهم کنه با صدایي که در ابر خواب گرفته شده بود گفت

 . زود میام _
با مامان خداحاف ي کردم و رفتم تا میشتتا رو بیارم بیرون قبل از اینکه پرستتتار 

شت باباش و نگاه میکرد . چند ببینه  شه چسبیده بود و دا شی سر بشه . به  و درد
لح ه خودم هم به عمو پرویز خیره شتتدم ، صتتورتش رنگ پریده بود اما پر از 
آرامش ، عمو پرویز همیشتتته همینجور بود ، هر وقت میدیدیش قبل از اینکه 

د . اما حاال ستتام کني بهت لبخند میزد و یه حس آرامشتتي رو به آدم القا میکر
 : بدون اینکه لبخند بزنه هم همون حسو میداد . به آرومي به میشا گفتم

 ... بیا بریم _
اولش به حرفم توجهي نکرد اما بعد از چند دقیقه بدون اینکه حرفمو تکرار کنم 

 : باهام اومد . بهش گفتم
 ... بیا بریم ناهار بخوریم _

 : سریچ گفت
 ... نمیام _

 : بیشتر نتیجه اي نداره واسه همین گفتممیدونستم اصرار 
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 !بیارم اینجا میخوري ؟ _
سابقه ش  شو به معني تایید تکون داد . به حالت ِحرف گوش کن بودن بي  سر

 : لبخند زدم و گفتم
 . پس همین جا باش تا برگردم _

شابه  شید ... هات داگ گرفته بودم و چیپس و نو کار غذا گرفتنم خیلي طول نک
هرو شتتدم که از نبودنش جا خوردم... خواستتتم وارد اتاق عموپرویز ... وارد را

شن  بشتم که یه کارگر مشتغول طي کشتي بهم تذکر داد و منم به ستمت استتی
 ... پرستاري رفتم

 ...رو به پرستار گفتم: ببخشید خانم
 حین یادداشت گفت: بله؟

 این دخترخانمي که همراه من بود و ندیدید؟-
 ولبخندي بهم زد وگفت: همین نامزدت؟ پرستار سرشو باال اورد

 :سرمو به عامت مثبت تکون دادم و اون گفت
 ...اتفاقا بهم گفت بهت بگم رفت مسجد نماز بخونه-

نفس عمیقي کشتتیدم . منت ر استتانستتور نموندم و از پله پایین رفتم... با دیدن 
رده ه پگنبد فیروزه اي مسجد به سمت ورودي خواهران رفتم... درش باز بود و ی

جلوي در نصتتب بود که در ابر وزش باد تکون میخورد . به ارومي جلو رفتم از 
ستاده بود و نماز میخوند . دو نفر دیگه  شا ای الي پرده یه نگاهي انداختم ... می
شون انداخته  صورت شون هم روي  سیاه شیده بودند و چادر شه اي دراز ک گو

 ...بودند
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که به رکوگ رفت ، یه جور دیگه اي بود میشتتا تو اون چادر گل دار ستتفید وقتي 
انگار ... یه لبخند بي اراده زدم وعقب عقب رفتم . لبه ي جدول نشتتستتتم و 
منت ر موندم تا بیاد . با اینکه خیلي گرستتنه بودم اما دوستتت داشتتتم باهم غذا 

 !...بخوریم
 
 

نفس عمیقي کشتتیدم ... بوي چادر نماز توي دماغم بود... بوي گاب و فرش 
ه کن شتتتده ي توي نماز خونه و بوي جوراب باعث میشتتتد فکر کنم کاش قلو

 ... بیرون نمازمو میخوندم
فکرم مشغول بود.... همه چیز باهم هجوم اورده بود ... انگار بایدهامین میومد 
... با پرهام اشتتنا میشتتد ...جفتمون توافق میکردیم که هی  میل و رغبتي بهم 

رسمي میشد تا بعد به یه بهونه بذاره بره و من نداریم .... قضیه ي خواستگاري 
 ... یه انگشتر سنگین بندازم دستم و بابام نصف شبي قلبش بگیره

سرم در حال ترکیدن بود. اینقدر گریه کرده بودم که پلک هام به زور باز میشدن 
خستتته بودم ... چرا اینطوري شتتد ... باباي من که ستتالم بود ... باباي من که 

خوب بود ... پس چرا ... به ستتوني که همون نزدیکي بود تکیه دیشتب حالش 
دادم وزانو هامو محکم تو ب*غ*لم گرفتم ... دلم میخواستتت بمیرم ... چرا ؟ 

 ... فقط یکي بیاد جواب بده
ستم یه دور  ستم نذر کنم... حتي نمیخوا شتم... نمیخوا سرمو رو زانو هام گذا

رستتتم... از معامله کردن بدم اضتتافه تر از هر روز ستتر ستتجاده صتتلوات بف



 391 عشق یآنت

میومد... هزار تا صتتلوات بیشتتتر و کمتر چه فرقي به حال پدرم داشتتت؟ یعني 
زندگي و نفس کشیدن باباي من در ازاي قربوني کردن یه گوسفندبود یا در ازاي 
اسکناس هایي که هنوزم نمیدونستم حکمت انداختنشون تو ضریح ها درست 

ست اینکارو بود یا نه... نذرمیکردم که با شو باز کنه؟ اگه خدا میخوا شما بام چ
بکنه پس حتما خودش بدون معامله اینکارو میکرد ... میدونستتت که من اهل 
یام عز و جز کنم ... از ستتردرد دلم  ته ب کارم بهش بیف که وقتي  این نیستتتم 
ست گریه کنم ....  ست به زمین و زمان چنگ بندازم... هنوز دلم میخوا میخوا

 اه به من به سمتم اومد وگفت: شما میشا خانم هستید؟خانمي با نگ
 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: بله چطور؟

لبخندي بهم زد وگفت: نامزدت بیرون منت رته ازم خواهش کرد صتتتدات کنم 
 ...بري پیشش

نامزدم؟ نفس عمیقي کشیدم وسعي کردم یه لبخند نصفه نیمه تحویلش بدم... 
مرتب تا کردم ... روسریمو دراوردمو موهامو یه  از جا بلند شدم... چادر کثیف

 ... دور باز کردم و بستم و دوباره سرم کردم... نامزد؟ چه باور کرده بود
از نمازخونه بیرون اومدم ... کتوني هاي ستته چستتبه ي مشتتکیمو پوشتتیدم و با 
چشتتم دنبالش گشتتتم ... خودش منو دید و به ستتمتم اومد لبخندي بهم زد 

 ....قدر دیر کردي.... فکر کردم طوریت شده از حال رفتيوگفت: خوبي؟ چ
 .هنوز با اخم نگاهش میکردم

 ...دستمو گرفت وگفت: بیا برات هات داگ گرفتم
 دستمو از دستش بیرون کشیدم و گفتم: پس جدي جدي باورت شده؟

 با تعجب بهم نگاه کرد وگفت: چیو؟
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د و بهش نشتتون داد م دستتتمو باال اوردم وانگشتتتري که عین خار تو چشتتمم بو
 وگفتم: به همه میگي من نامزدتم؟

هامین: اهان.... خوب چي میگفتم؟ اخه خود خانمه پرستتید بگم کي کارش 
 ...داره .... منم به اولین چیزي که به فکرم رسید و گفتم

 با حرص گفتم: اولین چیزي که به ذهنت میرسه نامزدیه؟
 هامین: خوب اخه چي میگفتم؟

رمو بکوبونم به دیوار با غیظ گفتم: پستترخاله !!!... اولین دلم میخواستتت ستت
شه تو رو به  سه همینه! حداقل اگه قرار با چیزي که باید از رابطمون به ذهنت بر
کسي معرفي کنم اینه که بهش میگم پسرخالمي...نه چیز دیگه ... من و تو جز 

 نسبت فامیلي هی  نسبت دیگه اي با هم نداریم ... فهمیدي؟
لبخند ارومي بهم زد وگفت: باشتته .... خودت هم که به پرستتتاره گفته  هامین

بودي من نامزدتم و بهم بگه اومدي نمازخونه ....منم تحت تابیر اون حرفت 
 به خانومه گفتم نامزدمي

 من کي به پرستار گفتم تو نامزدمي ؟ _
 حاال چرا داد میزني؟ _
بذار یه چیزیو معلوم کنم  براي اینکه انگار جدي جدي باورت شتتده ... ببین-

 من اگه مجبور بشم تو روي همه وایمیسم ... فهمیدي؟
هامین: نه میشا براي چي باورم بشه ... خیلي خوب... اروم باش... چرا جوش 

 ...میاري
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جوش نیارم؟ واسه ي چي دیشب اونطوري گذاشتي رفتي؟ مگه قرارمون این -
هامون حرف بزنیم؟ پس چي خانواده  با  که  شتتتد؟ چرا ول کردي؟ چرا  نبود 

 بهونه اوردي؟ هان؟
هامین با تعجب نگاهم میکرد در همون حال با حفظ ارامشتتش گفت: خودت 
سر  شتگاه برم... اونم تو درد  شدم جاي پرهام بازدا شب مجبور  که فهمیدي دی

 ...افتاده بود
 تقریبا با جیغ گفتم: حاال پرهام از زندگي اینده امون برات واجب تره؟

 ...تند گفت: میشا یواش ترهامین 
چي چیو یواش تر؟ من از این زندگي خستتته شتتتدم ... مگه من خودم عقل -

 ...ندارم که اینده امو یکي دیگه برام مثل یه پازل بچینه ... اونم در کنار کي
 ...هامین نفس عمیقي کشید وگفت: نمیدونستم اینقدر از من بدت میاد

.. ازت متنفرم .میفهمي... ازت متنفرم... بدم میاد؟ کاش فقط بد اومدن بود..-
از تو که فقط به فکر خودتي .... از این خودخواهیت... از اینکه فکر موقعیت 
من نیستتتي... از اینکه جرات حرف زدن نداري ....از اینکه هرکي هرچي بگه 
میگي چشتتم و صتتداتم در نمیاد اما غد بازي هات واستته منه جلوي من زبون 

اینکه اینقدر بچه ننه اي که میذاري مامان جونت برات تصمیم  درمیاري .... از
بگیره ...ار رفتارات حرصتتم میگیره... میفهمي هامین.... تو داري زندگي منو 
خراب میکني.... با این ستتکوت و خونستتردیت داري ایندمو نابود میکني.. اما 

. من مثل من دیگه نمیذارم... من ... من.... من نمیذارم کستتي مجبورم کنه ..
تو نیستم ... من یه عمر م*س*تقل زندگي نکردم که حاال یکي مجبورم کنه ... 
من نمیذارم کستي برام تصتمیم بگیره ... فهمیدي؟ از حاال به بعدم دیگه کوتاه 
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نمیام.... یا میري خودت حرف میزني و همه چیز و تموم میکني ... یا من قید 
 ه چیز و میگم...! احترام و نون و نمک و میزنم و میرم هم

داشتم نفس نفس میزدم ورگباري هرچي به دهنم میومد میگفتم... حتا فکر هم 
نمیکردم... یه گوشته تو ستایه زیر دو تا درخت رو به روي هم ایستتاده بودیم و 
ما بغض داشتتتت خفم  هام تموم شتتتد... ا ند حرف میزدم... حرف ند بل من بل

ه شتتده بود ... )چیزي نگفت ... میکرد....... هامین در ستتکوت فقط بهم خیر
در تمام فوران یکباره ي حرفهایي که تو دلم تلنبار شده بود هیچي نگفت. الم تا 
کام حرفي نزدیا حداقل گذاشت حرفهام تموم بشه بعد شروگ کنه.. بعد از چند 

 : لح ه سکوت مدت داري پوزخندي زد و گفت
باهات ازد_ له میزنم که  له  واج کنم ؟ بهت که گفتم چیه فکر کردي من دارم 

خودم باهاشتتون حرف میزنم و همه چي و تموم میکنم ، چرا این حرفم تو کله 
 ت نمیره ؟

پوفي کشید و در حالي که دندون هاشو روي هم مي سایید گفت:من بچه ننه م 
؟ من ستتکوت کردم ؟! .... اگه من حرفي نمیزدم و این موضتتوگ و اون روز تو 

که ت یدم  و خودت در موردش چیزي نمیگفتي ........ ماشتتین پیش نمیکشتت
 !اونوقت من میذارم بقیه برام تصمیم بگیرن ؟

ست با هم ازدواج کنیم... هر کي  شا ما قرار نی شید و گفت: می نفس عمیقي ک
هر چي میخواد بگه ....تا وقتي خودمون نخوایم کستتي نمیتونه مجبورمون کنه 

 !... یشه،..... براي منم دیگه مهم نیست کي ناراحت م
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نفس عمیقي کشید و به سنگ ریزه اي که جلوي پاش بود ضربه اي زد و دستي 
به موهاش کشید و نفسشو مثل فوت با کافگي از سینه خارج کرد.به جهنم که 
برات مهم نیستتت..... اه .... دلم میخواستتت بمیرم... عصتتباني بودم .... از 

این همه بردین و دوختن ها ....  خودم... از هامین... از پرهام... از خاله... از
اگه این دغدغه رو نداشتتتم یادم میموند که باید داروهاي بابامو بگیرم... ستتهل 
ضور هامین و  انگاري نمیکردم ....اون وقت االن مجبور نبودم تو بیمارستان ح

 .تحمل کنم
سرازیر  صورتم  شکهام روي  شت کردم... ا شنه ي پا چرخیدم و بهش پ روي پا

 صویر پدرم روي تخت که به کلي دستگاه وصل بود داغونم کرده بودشد .... ت

... 
ستترم گیج میرفت... یه نیمکت خالي در تیر راس نگاهم بود... نگاه هامین و 
یت هم  بان که در حین عصتت گاه ارومي  رو خودم حس میکردم... همون ن
خونسردیشو حفظ میکرد ... خواستم خودمو زودتر به نیمکت برسونم که حس 

سي کر شدم که ک شتم پرت می ست و دا دم چرخش همه چیز باهم به وقوگ پیو
 .منو گرفت و کشون کشون روي صندلي منو نشوند

 هامین رو به روم زانو زد وگفت: داري با خودت چیکار میکني؟
سم دیگه در  سوخت... نف شک می شمام از زور ا شار داد م... چ شقیقه هامو ف

 ... نمیومد .... دهنم تلخ شده بود
به هامین نگاه کردم... چشتتماش ستترخ بود ... حتي میتونستتتم حس کنم که 

 ....عصبانیه .... نفس عمیقي کشیدم وگفتم: اگه بابام بمیره .... منم مي میرم
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به...  به خو هامین: چرا این حرف ومیزني؟ کي گفته ؟... حال عمو پرویز خو
. من خودم میرم من بهت قول میدم که بهوش میاد ... نگران هیچي هم نباش..

با مادرو پدرو همه حرف میزنم ... ببین از دیشب هیچي نخوردي به چه روزي 
 ...افتادي

شغول  سریچ م ستم وگفت: زود تند  ساندوی  دراورد و داد د و از توي نایلون یه 
شتتو... براي یه جنگ جهاني ستتوم باید اماده باشتتیم... و لبخند مهربوني بهم 

 ...زد
 ...نفس عمیقي کشیدم

دیگه توان مخالفت نداشتتتم ... با اولین گاز اشتتتهام تحریک شتتد و با ولچ مي 
بلعیدم... اما هامین بر خاف چیزي که ادعا میکرد میلي به خوردن نداشت تو 
فکر بود و حس میکردم به خاطر من مشتتغول شتتتده البته بیشتتتر داشتتتت با 

 ...ساندویچش بازي میکرد تا خوردن
اسمون خیره شدم.... هواي بیمارستان مرده بود ... نفس عمیقي کشیدم .... به 

یک غروب بود .... کم کم  گار همش غم و بغض توش موج میزد ... نزد ان
ساس  شابه ي تگري این اح صوص با خوردن اون نو شد بخ سردم می شت  دا

 .بیشتر حس میشد
یه  ید  با به رو خیره بود ... حس میکردم  به رو  هامین  نفستتمو فوت کردم ... 

گم... از اینکه یادم نمیومد چي بهش گفتم حالم از خودم و حاف ه ي چیزي ب
درحد ماهیم بهم میخورد... دستتت یخمو روي دستتتش گذاشتتتم... به ستتمتم 
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چرخید وگفت: سردته؟ چرا اینقدر یخي... دستمو بین دو تا دستهاش گرفت و 
 ... انگشتامو مي مالید تا گرم بشن

 ...چشمام پر اشک شد
 و گفت: باز چي شده؟ نفس عمیقي کشید

 ...من.... من-
ستترمو انداختم پایین و باز اشتتکهاي مزاحمم از روي صتتورتم لیز میخوردن به 

 ....سمت چونه ام... اصا دلم نمیخواست حداقل جلوي هامین گریه کنم
هامین نفس عمیقي کشتتید و گفت: االن اگه بپرستتم چرا گریه میکني ستترم داد 

 میزني؟
 ....... حاال خوبه نمیخواستم گریه کنمگریه ام شدید تر شد 

 ... با احتیاط دستشو روي شونه ام گذاشت وگفت: میشا بس کن دیگه
االن خیلي وقت بود دیگه بهم نمیگفت مرضتتیه ... نمیدونم چرا منت ر بودم 
بهم بگه مرضتتیه ... شتتاید تو شتترایط جدي میشتتا صتتدام میکرد و تو شتترایط 

ضیه ... دلم م ست بلند بلند زار بزنم ... انگار همه ي متعارف و عادي مر یخوا
اتفاقات از پیش برنامه ریزي شده بود تا اینطوري روي نیمکت بشینم و هق هق 

 ...کنم و منت ر شنیدن اسم شناسنامه ایم از دهن هامین باشم
هامین با کافگي گفت: فکر نمیکردم اینقدر ضتتعیف باشتتي... میشتتا هنوز 

 ... طوري نشده
 ... دمبهش نگاه کر

 با صداي خفه اي گفتم: حتما باید مي مرد تا فکر کني یه طوري شده .... اره؟
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ستش بیرون اوردم و  ستمو از د ست حرفي بزنه که د شو گزید و خوا هامین لب
 ....گفتم: برو خونه احتیاجي نیست اینجا بموني

ني مو از جا بلند شدم ... دستمو تو جیب مانتوم کردم ... یه اسکناس ده هزارتو
جلوش گذاشتتتمو در مقابل چشتتمهاي بهت زده اش گفتم: یه نهار ازم طلب 

 ....داشتي
 ... وراهمو کشیدم سمت بیمارستان

*********************************************** 
سقف نگاه میکردم ... هامین نرفته بود اون هم  سته بودم و به  ش صندلي ن روي 

سته بود و به من ن ش سته رو به روي من ن ش گاه نمیکرد. از وقتي اومده بود باال ن
 ...بود هی  کلمه اي به زبون نیاورده بود و منم در سکوت همراهیش میکردم

سوخت و تنم کوفته  شمام مي  شتناکي چ شده بود اما به طرز وح سردردم بهتر 
سته بودم... حس میکردم یه  سل و خ شب بود ... ک ساعت نزدیک ده  بود ... 

ز روم ستي و شتیش بار رد شتده .... نفس عمیقي کشتیدم تریلي هجده چرخ ا
بوي بیمارستان تو سرم پیچید ... ارنج هامو روي زانو هام قائم گذاشتم و سرمو 
سپورت هاي  شدم... با دیدن کفش ا ستهام گرفتم و به کتوني هام خیره  میون د
 هامین که رو به روم ایستتتاده بود ستترمو بلند کردم... با نگراني گفت: حالت

 خوبه؟
بجاي جواب فقط ستترمو به عامت اره تکون دادم... کنارم نشتتستتت وگفت: 

 ....میخواي بگم یکي بیاد فشارتو بگیره ... احتماال احتیاج به سرم داري
 ....با صداي گرفته اي گفتم: نه .... من خوبم
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 ....با صداي گرفته اي گفتم: نه .... من خوبم
 .... از سر و روت مي بارههامین: اره خیلي... خوب بودن داره 

سبوندم  سرمو به دیوار چ صندلي تکیه دادم و جوابشو ندادم.... دوباره به پشتي 
شا  سماجت گفت: می شممو میزد ... هامین با  سقف چ سفید مهتابي  ... نور 

 ...حالت خوب نیست لج نکن
 ...گفتم خوبم-

ونم ي اینو میدهامین : لجبازي و یکدندگیتو از کي به ارث بردي نمیدونم... ول
 با تمام ورزشکار بودنت بنیه ات خیلي ضعیفه .... حتما باید غش کني؟

 : بي توجه به حرفهاش صداش کردم
 هامین؟-

 هامین با بي حوصلگي گفت: بلتته؟
نفس عمیقي کشتتیدم باید میگفتم ... با کمي من من گفتم: بخاطر حرفهام ... 

 ... .. ببخشیدمیدوني ... من ... من .... من وري نداشتم .
 ... بهش نگاه کردم ... لبخند محوي زد وگفت: مهم نیست

خواستتتم بگم هی  وقت ازت متنفر نبودم ... حتي وقتي که به افشتتین گفتي -
 ... کادوي تولدي که من برات خریده بودمو انداختي دور

 ... با تعجب بهم نگاه کرد
والمو رفتم .... سه هفته پلبخندي زدم و گفتم: اون موقچ هفتگي از بابا پول میگ

جمچ کردم تا برات اون ادم اهني و بخرم ... اما روز تولدت عمو رستتول یکي 
شمش  ست خرید مال من راه نمیرفت فقط چراغ چ شو وا شگل تر بزرگتر و خو
روشتتن و خاموش میشتتد اما اوني که عمورستتول برات خریده بودراه هم مي 
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قدر خوشگل بود که به اوني که رفت... سلحه اشم صداي شلیک میداد ... اون
من برات خریدم حتي نگاهم نکردي... وقتي هم که ندا اونو از قصتتد از روي 
میز پرتش کرد پایین و پاشتتو شتتکوند هم بازم هیچکاري نکردي.... اون موقچ 
عد داد زدم ازت متنفرم... تو  لدتو خراب کردم .... ب یک تو منم از حرصتتم ک

 .... یه زاري کردم که از خونتون رفتیمهیچي نگفتي اما من اینقدر گر
 ....نفس عمیقي کشیدم و هامین گفت:ننداختمش دور

 ....بهش نگاه کردم
هامین: خواستتتم بندازمش دور .... ولي ننداختم.... لبخندي بهم زد وگفت: 
هنوزم دارمش یه پا هم بیشتتتر نداره اما دارمش.... تنها وستتیله اي بود که با 

.. اومدي خونه بهت نشونش میدم.... و لبخند عمیقي زد و خودم بردم فرانسه .
 من با تعجب گفتم: واقعا؟

 ... هامین: اره ... اما دلم خیلي براي کیکم سوخت
یه لبخند زدم و گفتم: حقت  رومو از ش برگردوندم و به رو به رو خیره شتتدم و

 ....بود ... میخواستي جواب ندا رو بدي
 ؟خندید و گفت: یه عروسک داشتي

 همون که با هومن موهاشو سوزوندي؟-
 هامین: فهمیدي؟

ستم اون توپ فوتبالتونو - سرت دربیارم ... میخوا شو  ستم تافي  اره ... میخوا
 ....خراب کنم اما وقت نشد

 هامین: چرا؟
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نگ زدم ... - هت ز بار ب تو رفتي... دوازده ستتتال... بي خبر رفتي... یکي دو 
 ...نشناختي منو

ماره اي که ستتاعت چهار صتتبح یکشتتنبه از خواب بیدارم هامین: پس اون شتت
 میکرد تو بودي؟

به ها روز تعطیلیه ... ولي  لبخندي بهش زدم وگفتم: فقط میدونستتتم یکشتتن
صل خوردم..  شه قاطي میکردم .. بخاطرش از مامان یه کتک مف ساعت و همی

 .... پول تلفنمون نزدیک صد تومن اومده بود
نم بگم فراموشتتت کردم ... اما خیلي هم تو ذهنم هامین خندید و گفت: نمیتو

پر رنگ نبودي... من درگیر تنهایي و غربت شتتتدم .... درگیر کار و زندگي... 
 .... تنهایي اونجا دوزاده سال سرکردم .... سخت بود

بهش نگاه کردم .... فکر کردم اینقدر ستتخت بود که همبازي بچگیتو دوازده 
 :م گفتمسال ... نفسمو فوت کردم. ارو

 .... تو برو خونه ..... خسته شدي-
شد و به اتاقي که بابا  ستار بدو بدو از جلومون رد  ست حرفي بزنه که یه پر خوا
اونجا خوابیده بود رفت.... از جا پریدم ... میخواستتتم وارد اتاق بشتتم ... اما 
صداي  شخو نبود ... ولي  شه هم چیزي م شی شت  بهم اجازه ندادن .... از پ

 ... ر و میشنیدمزنگ خط
شو  شد که بازو شت وارد اتاق می ستار دیگه دا شت گریم میگرفت. یه پر باز دا

 گرفتم و گفتم: خانم تو رو خدا چي شده؟
پرستتتار با لحن تندي گفت: معلوم نیستتت ... عزیزم اجازه بده برم .... با ترس 

 ... بازوشو ول کردم
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 ت وپرسید: چي شدهیه پزشک خواست وارد اتاق بشه که هامین جلوشو گرف

.... 
 ... دکتر با عجله گفت: فعا هیچي مشخو نیست

هامین و  بازوي  نه ... خواهش میکنم ...  خدا  نه ...  تاد ...  به دوران اف ستترم 
محکم گرفتم .... تمام وجودم مي لرزید ... یه پرستار از اتاق خارج شد هامین 

ر شتتنیدم که میگفت: دکتمنو ول کرد و دنبالش راه افتاد... صتتداي پرستتتار و می
باالي سرشون هستن اومدن بیرون ازشون بپرسید .... و صداي فریاد هامین که 

 گفت: یعني هی  کس نباید اینجا جواب بده؟
شید همکاراي ما ست قلبي کرده نگران نبا ستار با حرص گفت: بیمارتون ای  پر

... 
ربان م.... ضدیگه هیچي نفهمیدم.... ایست قلبي؟ دستمو روي سینه ام گذاشت

شهام  شدم.... گو شتم خفه می سم باال نمیومد دا تند قلبمو حس میکردم.... نف
سوت میکشید ... هامین وتار مي دیدم .... و اول همه چیز سفید شدو بعد در 

 !... سیاهي فرو رفتم
 .... با دیدن یه کپه خاک و لباس سیاهي که به تن همه بود

 ...میومدنفسمو سخت بیرون دادم... سوز سردي 
دوباره نگاهمو بین کستتي که نوحه میخوند و صتتداي دورگه و خش دارش تو 

 ...سرم بود و اون کپه ي خاک چرخوندم
 ... نگاهم پي عمو رسول بود که مردونه گریه میکرد

 ... و عمو ضیا که چشماش زیر عینک سیاهي فرو رفته بود
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ستاده بودند با ارایش غل شه ای سترن... که یه گو شون به من نندا و ن گام یظ دودی
 ... میکردند... با چشم به صورتهاي به ظاهر ناراحت و مغموم خیره شدم

بوي کافو میومد... لباس هاي مامان که جیغ میکشتتید و تن بي جون مارال که 
یه گوشتتته در آ*غ*و*ش خاله م*س*تانه افتاده بود خاکي و گلي بود... هنوز 

 ....سوز میومد و سردم میشد
 ...کردم... درسکوت نگاه میکردم باز نگاه

صداي  صف یک مادر میخوند با  سه قبر ب*غ*لي که در و صداي نوحه خون 
 ... نوحه هایي که در وصف یک پدر میخوند مخلوط شده بود

دهنمو باز و بسته کردم و سعي میکردم کسي که این همه جیغ میزنه رو ساکت 
ود مامان هم چادرشو رو سرش کنم ... اما نمیدونستم کیه ...مارال که ساکت ب

سمت هاییش گلي  شیده بود و روي پارچه ي ترمه اي که روي کپه ي خاک ق ک
صورتمو گرفتم  ستهامو جلوي  شونه هاش مي لرزید... د شده بود افتاده بود و 
وهاکردم.. حس کردم نفس نمیکشتتم ... دستتتهام گرم نمیشتتتدن... گلوم از 

شک بو سوخت.... لبهام هم خ شکي زیاد می صورتم خ سوز تندي که به  دند و
میخورد باعث میشتتد گهگاه طعم خون وتو دهنم حس کنم. میتونستتتم بفهمم 

 ...لبهام از خشکي چاک چاک شدن
با اون نوار  ند میزد... مهربون بود ...  گاه کردم... لبخ قاب عکس ن به  باره  دو
شمم  شتم... چ شکل دا سمت چپ ُاریب روي قاب بود م سیاهي که گوشه ي 

ین افتاد. یه گوشه ایستاده بود ریش داشت و سیاه پوشیده بود و با تابر به به هام
صداي فریاد  ستم گریه کنم. ...  من نگاه میکرد ... گریه ام گرفته بود اما نمیتون
مامانم و مارال و هنوز میشتتنیدم... بوي گاب وحلوا تو دماغم بود .... با دیدن 
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سیاه سي که روش یه نوار  سمتم  دوباره ي قاب عک بود ... حس کردم هامین به 
اومد ... موهاش اشفته بود ... ریشش بلند بود ... دستهامو گرفت زیر لب با یه 
صداي گرفته و صورت درهمي که عمق یه فاجعه رو نشون میداد گفت: تسلیت 
په ي خاک و صتتتداي جیغ و  باره ي عکس و کو باره و دو میگم .... با دیدن دو

ستترما و ستتیاهي همه چیز ... بغض داشتتت خفه ام  نوحه هاي درهم ... ستتوز
 ...میکرد نفسم باال نمیومد ... هامین دستمو گرفت بهش نگاه کردم

 ... صورتش خسته بود
 ...ریش هم بهش میومد

 ...در اون لباس سیاه الغرتر وجمچ و جور تر به ن ر میومد
 ...سعي کردم بد ن خشکمو تکون بدم

 ...ودماما انگار همونطوري قفل شده ب
هامین هنوز به من نگاه میکرد و من از چشتتمهاش و از صتتورتش و از ستتیاهي 
لباستتش گذشتتتم وزل زدم به کپه ي خاک و ... ستتیاهي اون ستتمت و جیغ و 

 ...فریاد
 ....زل زدم به عکسي که صاحبش در بین اون جمچ نبود

 هامین تکونم داد ... نفستتم باال نمیومد داشتتتم خفه میشتتدم.... حس میکردم
 ... کسي داره گلومو محکم فشار میده

 ....هامین حرف میزد تکون خوردن لبهاشو میدیدم
مارال بهوش اومد جیغ کشتتید: بابا .... و کمي بعدتر من حس کردم همه چیز 

 ... به سرم اوار شد و جیغ کشیدم و از خواب پریدم
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 هامین فوري شونه هامو گرفت وگفت: میشا .... باالخره بهوش اومدي؟
شیدم ... ب صورتش ک ستي به  شده بود یه د صاح  صورت هامین نگاه کردم ا ه 

میخواستتتم مطمئن بشتتم اون چیزي که مي بینم با اون چیزي که لمس میکنم 
شکي و  شم م صورتش نرم بود و کمي گندمي ... با یه جفت چ فرقي نداره ... 
موهاي خرمایي بیني قلمي و صتتورت گرد و پیشتتوني خوش فرم و چونه ي 

شیدم .... دوباره گر سفیدش ک ست به پیراهن  صورتش بود... یه د دي که ختم 
شو دادم باال  صافش کرد م ... موها شده بود ...  نگاهش کردم .... یقه اش کج 
میریخت تو صتتورتش اصتتا بهش نمیومد ... بچه هم که بودیم همیشتته اینو 

 ... دمزبهش میگفتم و هی  وقت بهم گوش نمیداد... دوباره به صورتش دست 
 هامین با تعجب گفت: میشا بیداري؟

صتداشتم گرفته نبود ... صتورتشتم خیلي ناراحت نبود ... دوباره بهش زل زده 
 بودم ... تکونم داد وگفت: خوبي؟

 ...با صداي خفه اي گفتم: بابام
به ... قراره  با لبخند گفت : نگران نباش ... حالش خو نفس راحتي کشتتید و 

 ...بهوش اومده عصر منتقلش کنن بخش...
 مگه االن کي بود؟

 با گیجي گفتم: مگه االن کجاییم؟
 هامین: هتل هیلتون ... خاویار میخوري یا استیک؟

 ...خاویار تا حاال نخوردم-
نه االن  حالي میشتتتا ..... دیوو با فت: خیلي  نده و گ ند زد زیر خ هامین بل

 ... م سر ظهرهبیمارستانیم... یادته؟ دیشب غش کردي اوردنت اینجا ... االن



  406 

 

که  که مطمئن بودم این بود  ها چیزي  گاهش میکردم.... تن هنوزگیج داشتتتم ن
 !!!اینجا هتل هیلتون نبود

سرمو تو دستهام گرفتم وشقیقه هامو فشار دادم وگفتم: بابام چي شد؟ تو داري 
 راست میگي؟

 هامین بهم خیره شد وگفت: من بهت تا حاال دروغ گفتم؟
 ...جوابشو ندادم

جاي نگراني وهی  ستتوالي برام هام گه  که دی نان و لحني  با اطمی ین هم 
نمیذاشتتت گفت : حالش خوبه دیشتتب بهوش اومد یه ایستتت خفیف داد و 
سریچ بعدش بهوش اومد ... االنم خاله طاهرپیششه.... تو هم بلند شو لباساتو 

 عو  کن مگه نمیخواي ببینیش؟
 ...با بغض به هامین نگاه کردم

ست و جمچ کني ها من به خاله نگفتم هامین از جا  شد وگفت: ببین حوا بلند 
تو حالت بد شتتتده فقط از مارال خواستتتم برات لباس بیاره ... بیا یه خرده به 

 ....خودت برس... صورتت خیلي بي روحه
شت و با  صورتم مي ریختن هامین لباس ها رو روي تخت گذا شکهام روي  ا

 .تعجب به من نگاه کرد
 : چي شده؟با نگراني گفت

اشکهامو با پشت دست پاک کردم وگفتم: من یه خواب بد دیدم.... و بلند بلند 
 ... زدم زیر گریه
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حاال چي  به خودت میگي خواب...  فت: خو یه لیوان اب بهم داد وگ هامین 
 بود؟

 میشا: بابام زنده است؟
هامین پوفي کشتتید وگفت: میشتتتا االن بیداري یا خواب الودي؟ مگه نگفتم 

 اومده؟بهوش 
 ...با منگي بهش نگاه کردم و کمي اب خوردم

 هامین دوباره گفت: میدوني اینجا کجاست؟
شیدم وگفتم: هتل هیلتون  سر ک شیدم و بقیه ابمو یه نفس  سبتا راحتي ک نفس ن

 !... ن رم عو  شده استیک میخوام
 ...خندید و گفت: نه بیداري

واقعا حال بابام خوب بود؟  از جام بلند شتتدم و به لباس ها نگاه کردم... یعني
 ...یجورایي هنوز میترسیدم همه ي چیزهایي که االن دارم مي بینم خواب باشه

شت به خودش  شمم به هامین افتاد که تو اینه دا شیدم ... چ سمو مرتب پو لبا
به پیراهنش ور  به صتتورتش دستتتت میکشتتید.... و  خیره خیره نگاه میکرد و 

 .میرفت
 !....فکرشو بلند بلند گفت: من که مشکلي ندارم بعد دست به کمر ایستاد و

ستن دگمه هاي  سرمو گرم ب شد.... منم  خنده ام گرفت وبا تعجب به من خیره 
مانتوم کردم وزیر چشتتمي بهش نگاه میکردم... هنوز به صتتورت و پیراهنش 

 !...دست میکشید و مطمئن نبود همه چیز درسته یا نه
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کنن به بخش . میشتتا هنوز موفق نشتتده بود قرار بود شتتب عمو پرویز و منتقل 
باباشو از نزدیك ببینه و فقط از پشت شیشه دیده بودش که اون موقچ هم خواب 
بود و چشتتماش بستتته بود . اما با این حال میشتتا از این رو به اون رو شتتده بود 
خصتتوصتتا وقتي دکتر مطمئنش کرد که خطر رفچ شتتده . میخندید ، شتتوخي 

ه شتتده بود همون میشتتایي که از وقتي اومده بودم ایران میکرد ، خاصتته دوبار
 . دیده بودم

و من هنوز موفق نشده بودم استراحت کنم . دیشب که توي بازداشتگاه یه دقیقه 
شتگاه بیرون اومده بودم هم که  شته بودم . از وقتي از بازدا شم رو هم نذا هم چ

ه از یك شب ، البته اگبیمارستان بودم . در واقچ آخرین خوابم برمیگشت به پری
 ! ساعتي که کنار تخت میشا روي صندلي خوابم برده بود صرف ن ر کنیم

به بي  پا ننداخته بودم . هر چي نباشتتته بدنم  اما این بي خوابي چندان هم از 
 . خوابي و بد خوابي عادت داشت

وقتي عمو پرویز رو داشتن از سي سي یو منتقل میکردن به بخش همه از مارال 
شتتا و خاله گرفته تا مامان و بابا و همینطور شتتخو خودم حمله کردیم به و می

ستتمت تختي که دو تا پرستتتار داشتتتن هول میدادن . در واقچ جلوي حرکتشتتو 
گرفته بودیم . میشا و مارال توي تند تند قربون صدقه رفتن با هم مسابقه گذاشته 

 د . تحت تابیر غربودن . عمو هم بیدار بود و داشتتت با لبخند نگاهشتتون میکر
غر هاي پرستتتار یه دستتتمو انداختم زیر ب*غ*ل میشتتا و دستتت دیگه مو هم 
انداختم زیر ب*غ*ل مارال و جفتشتتونو انگار دو تا بچه گربه رو از زمین بلند 

 : کرده باشم کشیدم عقب و در پي اعتراضشون به این حرکتم اخم کردم و گفتم
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 ... بذارین کارشونو بکنن _
و توي بخش م*س*تقر شد تازه چك و چونه ي دسته جمعیشون با وقتي که عم

ستار هم  شد . پر شروگ  سر این که اجازه بده چند دقیقه برن ماقاتش  ستار  پر
 : که من شدیدا بهش حق میدادم عصبي باشه با عصبانیت گفت

من نمیدونم . االن دکترش میاد از خودش اجازه بگیرین ... اما بعدش باید  _
 !بیمارستان برید بیرون ...روشنه ؟ همه تون از

با رفتن پرستار هرکي یه گوشه اي نشست و منم تصمیم گرفتم تا اومدن دکتر از 
فرصت استفاده کنم و هر چه سریعتر مخالفتم در مورد نامزدي رو بهشون بگم 
. دیگه حتي نمیخواستم منت ر یه فرصت مناسب باشم چون میدونستم اگه یه 

گه میشتتتا منو گه  بار دی نه دی نه بودن متهم ک چه ن به ب خاطر این ستتکوت  به 
شکي نبود که دفعه ي بعد  شم .  سرد با ستم جلوي خودمو بگیرم و خون نمیتون
سرشو از تنش جدا میکردم . همه ي تقصیرا رو انداخته بود گردن من و خودش 

 ! و راحت کرده بود
طرف باباا که اون روبروي نیمکتي که خاله و مامان نشسته بودن ایستادم و رو به

 : تر ایستاده بود گفتم
 !یه لح ه میاین اینجا ؟_

شون نگاه کردمو  بابا با تعجب اومد و کنار نیمکت به دیوار تکیه داد . به تك تک
 : گفتم

 . میخوام در مورد نامزدي خودمو میشا یه چیزي بگم _
دم شون کرمیشا همون گوشه اي که ایستاده بود به من نگاه میکرد . دوباره نگاه

 : و ادامه دادم
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 ... شما یادتون رفته یه چیزي رو از من و میشا بپرسین _
 : مامان با تعجب گفت

 !چي رو ؟ _
 : لبخندي زدم و گفتم

 ... یادتون رفته از ما ن ر بگیرین که _
 ... !!! آقاي دکتر _

با شتتنیدن صتتداي همزمان میشتتا و مارال که دکتر وصتتدا میکردن چشتتمامو با 
هم فشار دادم . وقتي دوباره بازشون کردم تا بي توجه به سر و صداي  حرص رو

جه شتتتدم . نفس  خالي روبروم موا کت  با نیم یه ي حرفمو بزنم  تا بق اون دو 
 : عصبي مو فوت کردم بیرون و برگشتم سمتشون

 !من داشتم گل لگد میکردم ؟_
شونه  ستشو رو  شنید بابام بود که با لبخند د صدامو  ذاشت و م گتنها کسي که 
 . سري تکون داد . بقیه فقط کم مونده بود از سر و کول دکتر باال برن

دکتر رضتتایت داد که چند دقیقه بریم داخل اتاق اما بعدش بیمارستتتان و ترد 
کنیم و فقط یکي پیشتتش بمونه و تاکید داشتتت که بهش هیجان وارد نکنیم . 

شیرجه رفت . من آخ شا زودتر از همه به داخل اتاق  شدم . به می ر از همه وارد 
شا در حالیکه  شلوارم . می ستامو فرو کردم تو جیباي  چارچوب در تکیه دادمو د

 : دست باباشو گرفته بود و تند تند میب*و*سید گفت
سر  _ شه پ شما که زهره ترکمون کردین . دیگه نبینم از این کارا کني ها ...با بابا 

 !خوب ؟
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 : عمو پرویز با لبخند گفت
 ... گفتم تا عروسي تو رو نبینم جایي نمیرممن که  _

 : میشا انگار بغض کرد ، عمو ادامه داد
 ... اقا خیالم از تو یکي راحته که دادمت دست خوب کسي _

تا بهش لبخند بزنم و  یه دادم  بامو زاو به ستتختي ل به من نگاه کرد .  با لبخند 
 : سرمو انداختم پایین که صدام کرد

 ... بیا اینجا پسرم _
مردد به سمت تختش قدم برداشتم و کنار میشا ایستادم . دستشو به سمتم دراز 

 : کرد ، با تعلل دستمو بهش دادم . دست میشا رو گذاشت تو دستم و گفت
 ...سپردمش دست خودت _

میشتتا لبهاشتتو گزید و من با گیجي نگاهمو بین بقیه چرخوندم و رو به عمو با 
 : بهت پرسیدم

 ... !من ؟ _
 رویز لبخندي زد وگفت: پس کي؟عمو پ

سرشو باال گرفتو نگاهم کرد . بهم  شو دور بازوم حلقه کرد و  ستا سریچ د شا  می
شت با نگاهش چیزي و بهم بفهمونه . اما نمیفهمیدم  سعي دا شده بود و  خیره 
شاره کرد  شم به باباش ا شدم چون با چ شا انگار فهمید گیج  من ورش چیه . می

با همون خیرگي باره  نگاهم کرد . من ورش این بود که فعا حرفي نزنم .  و دو
 ...منم سعي کردم لبخند بزنم

 :عمو پرویز نفس عمیقي کشید وبا صداي ضعیفي گفت
 !میتوني خوشبختش کني ؟ _
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 !!!نفسمو پوف کردم ... سعي کردم فقط یه لبخند مصنوعي بزنم
نگاهش  عمو پرویز منت ر جواب بود ...بعد از مدت کمي خیلي ستتریچ رنگ

 :عو  شد و ابروهاشو با تعجب کشید تو هم و فوري گفت
 !مگه دوستش نداري ؟ _

 .... وچند تا سرفه کرد ... میشا دست عمو پرویز وگرفت واروم گفت: بابا
 : من حس کردم باید یه چیزي بگم فوري گفتم

 ... چرا عمو.. دوستش دارم _
 : فتعمو پرویز انگار خیالش راحت شد . لبخندي زد و گ

 ...پس همدیگه رو خوشبخت کنین _
 : میشا با نگاه خیره ش تایید کرد و منم به سختي گفتم

 ... باشه _
بامزه اي  با لحن  مارال  که  گاهم میکرد  ند تحستتین برانگیزي ن با لبخ عمو 

 : اعترا  کرد
 پس من چي ؟ _

 : عمو با خنده به سمتش چرخید و گفت
س _ سپرم به دامادمون و ر شتر از من مواظبن تو رو هم می ول ... مطمئنم اونا بی

 . که تو رو به ادم درستي بدن
 : مارال با ناله گفت

 ...این حرفا چیه بابا ! شما که چیزیت نیست ... چرا این حرفا رو میزني ؟ _
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همه حرفشتتو تایید کردن و بحث و عو  کردن ...میشتتا از همه بیشتتتر ستتعي 
م موفق بود . بعد از چند دقیقه پرستار میکرد فضا رو شاد کنه و تا حد زیادي ه

 اومد و گفت : همه بیرون
وقتي داشتم همراه بقیه میرفتم بیرون و چند قدم بیشتر تا در اتاق فاصله نداشتم 

 : عمو گفت
 ... هامین تو چند لح ه بمون بابا _

شمي  شت چ شا پ شیدم و می شا با نگراني به باباش نگاه کرد . نفس عمیقي ک می
کرد و روي نوک پنجه اش بلند شتتد و کنارم ایستتتاد و زیر گوشتتم واستتم نازک 

 :گفت
 االن حق نداري هی  حرفي بزني فهمیدي؟ _

 :با غیظ اهسته گفتم
 ...همین مونده بود بهم دستورم بدي_

شت با نگاهش  سعي دا شید ... دندون قروچه کرد و درحالي که  شا پوفي ک می
 .ه بودخواسته اش و به کرسي بنشونه به صورتم خیر

 ... سعي کردم حرصي و که میخورم و زیاد بروز ندم
شده بود خود  تا االن باید تو نمایش مامان بازي میکردم حاال کارگردان نمایش 
میشا . اونم میشایي که امروز اونهمه توهین بهم کرده بود به خاطر سکوت ! اما 

 ... با اینحال االن بهش حق میدادم که بخواد بازي رو برگردونه
هاي دکترش ...  با شتترایط عمو پرویز و حرف فت نبود  خال قت ابراز م االن و
صوص اینکه خود منم نگران بودم که نکنه  صا خوب نبود به خ هیجان براش ا
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با ابراز مخالفتمون حال عمو بدتر بشتته ... با این حال چیزي نگفتم و میشتتا 
 :زمزمه وار گفت

 .... واي بحالت_
سریچ دماغشو  نرسید حرف دیگه اي بزنه و شك نکنه خیلي  براي اینکه باباش 

محکم به گونه ام کوبید و مثا صورتمو ب*و*سید البته من لبهاشوروي پوستم 
 !اصا حس نکردم اما بیني نرمي داشت

 : بعد رو به باباش با خنده گفت
 !آي آي ... تو هم میخواي پسر خوب ؟ _

م از مال ِمن و یا بهتر بگ سریچ به سمت تخت دوئید و گونه ي باباشو محکمتر
طبیعي تر از مال من ) اهم ! ه ب*و*سید و با همون سرعت از اتاق بیرون رفت 
. لح ه ي اخر با نگاه پر غی ي بهم خیره شد وبا چشم و ابرو برام خط و نشون 
شم و با  سریچ رفتم تو جلد نق ست . شید و کمي بعد رفت بیرون و در و ب میک

سمت عمو رفتم . شینم .  لبخند به  صندلي کنار تختش ب شاره کرد روي  بهم ا
 : چند لح ه فقط نگاهم کرد و بعد گفت

 !واقعا دوستش داري ؟ _
سفید تختش و با کمي مکث پیش خودم فکر کردم  نگاهمو دوختم به مافه ي 

 : باید یه چیزي براي گفتن بگم و با من من گفتم
و این مدت با هم بودیم اره اوایل که ندیده بودمش نه ، اما االن که دیدمش  _

 ... ... دوستش دارم
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با تعجب دیدم که اصتتا براي گفتن این حرف عذاب وجدان ندارم ...در واقچ 
 اگه بخوایم روراست باشیم حرفم دروغ نبود . عمو نفس راحتي کشید و پرسید

: 
 !مطمئني ؟ _

 بهش نگاه کردم... دور چشتتمهاش حلقه ي کبودي بود و صتتورتش الغر و بي
شخو بود ... با خس  ضعف و بیماري کاما در ظاهرش م شون میداد  روح ن
خس نفس میکشتتید ... رنگ پریده بود اما هنوز لبخند میزد و هنوز با دیدنش 
ارامش میگرفتم و هنوز رنگ نگاهش هموني بود که وقتي تو بچگي میشتتتا رو 

ید و کشتتکتک زدم نه تنها دستتت روم بلند نکرد بلکه فقط یه دستتتي به موهام 
پیشتتونیمو ب*و*ستتید و گفت: من از طرف دخترم ازت معذرت میخوام که 
عصباني شدي... اون موقچ دوازده سالم بود و میشا زنجیر دوچرخه اي که تازه 
خریده بودم وخراب کرده بود و منم دو تا ستتیلي به صتتورت میشتتا زدم ... یادم 

د ... رفت عمو پرویز نمیره که زور میزد گریه نکنه اما تو چشتماش پر اشتک بو
وبرام اورد ... تا جوابمو باباش بده ... یادم نمیره که با عمو پرویز رفتیم براش یه 
شده  شا زده بودم و هنوز خنک ن زنجیر نو خریدیم ... و من براي کتکي که به می
بودم ... همچنان دلم میخواستتت تافي کنم و اونو هم ستتوارش کردم تا یه جا 

 ...بندازمش
 ...ي عمو پرویز بهش نگاه کردمبا صدا

 :با ارامشي که تو نگاهش موج میزد گفت
 ...مراقبش باش _
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با  گاهش کردم... وقتي دوازده ستتتالم بود ... وقتي  یه لح ه م*س*تقیم ن
بدجنستتي از میشتتا خواستتتم ستتوار دوچرخه ام بشتته تا یه جا از روي دوچرخه 

 ...بش باشبندازمش براي تافي... عمو پرویز همین وگفت: مراق
با همین نگاه ارامش بخش... با همین نگاه مهربون ... اون لح ه فقط به همین 
صا یادم  شم و حق ندارم تافي کنم یعني ا شا با فکر میکردم که باید مراقب می
رفت... چون میشا با هیجان میخواست سرعت بگیرم و از سرازیري ها برم.... 

به فرمون نگیرم .... اما حرف عمو حتي بهم هیجان اینو میداد که دستتتهامو 
پرویز باعث میشتتد این کارو نکنم... و تا اخرش دو دستتتي فرمون و چستتبیده 
بودم و میشا که جلوم نشسته بود هم دستهاشو گذاشته بود روي دستهاي منو و 
موهاش به چونه و دهنم میخورد... گاهي اذیت میکرد و بي هوا ترمز میگرفت 

 ... یا بوق میزد یا
ال که فکر میکنم مي بینم اون بهترین دوچرخه ستتواري عمرم بود ، دفعات حا

بعدش اینقدر هیجان نداشتتت... چون بعد از اون ستتواري هی  دختري جلوي 
شه و بي هوا براي اذیت کردن ترمز  ست که موهاش تو دهنم با ش دوچرخه ام نن

 !!!بگیره و با التماس ازم بخواد سراشیبي هارو با سرعت برم
ست چون عمو پرویز براش بعد ا ش شا دیگه جلوي دوچرخه ام نن ز اون روز می

 !...یه دوچرخه ي صورتي قشنگ گرفت
 ... دستشو تو دستم گرفتم و فشردم

 عمو پرویز لبخند دوباره اي بهم زد وگفت: قول میدي؟
 ...لبخندي زدم و گفتم : قول میدم
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 عمو پرویز: مطمئني؟
 ....مطمئنم-

ستم ادامه بدم ک شا برام فرقي با آذین نداره اما به موقچ جلوي خودمو میخوا ه می
ست  صورتم د شت ، مثا اگه آذین به  گرفتم . در واقچ فرق که یه فرقایي هم دا
بکشه هیچوقت اون حسي که میشا چند ساعت پیش به صورتم دست میکشید 

ود . برو پیدا نمیکنم . یا مثا وقتي دماغشو به گونه م کوبید و کا وقتي نزدیکم 
اخیرا هم کشتف کرده بودم که میشتا با وجود اینکه معموال بوي عطر نمیده اما 
شتم  سس ....این اولین باري بود که دا س س شم میاد . اوپ من از بوي بدنش خو
یه م همچین  یدا بود ن ر که پ فاتي پیش خودم میکردم ... اینطور  همچین اعترا

ا برام مثل آذین نبود یه مدل زیاد هم درستتت از آب در نیومده بود . انگار میشتت
 ! دیگه بود . که خودم هم نمیدونستم چه مدلي

 : صداي عمو پرویز باعث شد افکارمو نیمه کاره ول کنم
من دیگه نیستتتم که حواستتم بهش باشتته ... میخوام بستتپارمش به تو.... ادعا  _

سعي میکنه الت و لو شزیاد داره ... لجبازه ... یه خرده هم الته ... یعني  ه تي با
 :... با لبخند ادامه داد

اما با احستتاستته... عین مادرش زودرنجه ... زود جوش میاره اما وقتي اروم _
باشتته تا جون داره برات مایه میذاره... مرام و معرفتشتتو نمیدونم از کي به ارث 
گرفته اما وقتي یه کاري و شتتروگ کنه تا تهش هستتت ... نفس عمیقي کشتتید و 

کرد وگفت: اونقدرا که قپي میاد قوي نیستتتت ... برعکس  لبهاشتتو با زبون تر
خیلي هم شتتکننده استتت ... ستتعي میکنه وانمود کنه به کستتي احتیاج نداره و 
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روي پاي خودشتته اما مي بینم گاهي خم میشتته ... تکیه گاهش باش هامین... 
 ...من دخترمو میسپارمش به تو

 ... فوري میون کامش اومدم و گفتم:شما خودتون
 : حرفمو قطچ کرد _
 ...تو به من قول دادي _

درستتته قول داده بودم ! چون حتي اگه با هم ازدواج نمیکردیم هم میتونستتتم تا 
 آخر عمر مواظب میشا باشم . یا حداقل اینطور فکر میکردم ،

 ... نفس عمیقي کشیدم
 .عمو پرویز منت ر جواب دوباره ام بود

 :با اطمینان گفتم
 . قول میدم _

رتش خوندم که خیالش راحت شتتده . چشتتماش و دوخت به ستتقف و از صتتو
 : گفت

 میدوني چرا اسمشو گذاشتم مرضیه؟ _
 .منت ر جواب به صورتش خیره شدم

لبخندي زد وگفت: وقتي داشت دنیا میومد گفتن یا دخترت زنده میمونه یا زنت 
ستم بره ...  و گفتم زنم... بچه ي اول بود اما با این حال مي ترسیدم طاهره از د

 ...نجات بدید بچه نمیخوام
 : بهم خیره شد و ادامه داد
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همیشتته دوستتت داشتتتم یه پستتر داشتتته باشتتم ... بهم خبر رستتید جفتشتتون  _
حالشتتون خوبه .... طاهره گفت راضتتي هستتتي که دختره ...؟ منم استتمشتتو 
گذاشتم مرضیه که همه بدونن چقدر راضي ام که دختري مثل اون دارم مرضیه 

خدا هم ازش راضتتي باشتته ... چون متولد بهار بود تو خونه صتتداش اي که 
 ....میکردم میشا ... گل همیشه بهار

 :نفس عمیقي کشید و ادامه داد
خودشم اینا رو میدونه بخاطر همین سعي میکنه براي من پسر باشه.... قوي  _

ه مباشه.... اما پشت ظاهر این آدم قوي یه دختر حساسه ... شاید میشا تو ي ه
ي زندگیش ستتعي کرده باشتته بیشتتتر مرد باشتته تا زن ، اما نمیتونه از طبیعت 
خودش فرار کنه ... هر چقدر بیشتتتر باهاش باشتتي بهتر میفهمي چي میگم . 
شرایط هم  سه که توي بهترین  سا شا مثل همه ي دخترا یه موجود ح طبیعت می

گاه خوبي میشتتي  گاه داره . تو براش تکیه  یه تکیه  به  یاج  م . ، من مطمئناحت
دیشتتب وقتي فهمیدم میخواي جاي دوستتتت بري بازداشتتتگاه اطمینانم بهت 

 . بیشتر هم شد
 : تو چشمام خیره شد و گفت

 ... هیچوقت تحت هی  شرایطي تنهاش نذار _
 : تو چشماش اشك جمچ شده بود . به سختي لبخند زدم و گفتم

 . خیالتون راحت باشه عمو_
ه ... میدونم خواستتته ي زیادیه اما ممکنه حواستتت به مارال از میشتتا تودارتر _

 !مارال هم باشه ؟
 : اینبار لبخند عمیقي زدم و گفتم
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شما که خودت  _ ست ،  سم بهش ه این چه حرفیه عمو ؟! ....معلومه که حوا
ستتایه ت باال ستترشتتون هستتت اما منم هواشتتونو دارم ...خیالت راحت . خاله 

 !وم دوستش دارم میدونید که ؟طاهره رو هم که اندازه ي مامان خ
لبخند رضایت بخشي رو لبش نقش بست . تو همین لح ه پرستار سرشو آورد 

 : داخل اتاق و گفت
 . بسه دیگه ، بفرمایید بیرون بذارین استراحت کنن _

 : عمو پرویز گفت
 ... میخواستم با رسول هم حرف بزنم _

 : در حال پا شدن با لبخند گفتم
 ... ، هر وقت مرخو شدین ایشاال سر فرصت _

از اتاق که بیرون اومدم همه داشتتتن با کنجکاوي نگاهم میکردن . بي توجه به 
 : نگاههاشون گفتم

 !نمیخواین اینجا رو تخلیه کنین ؟ _
میشا و مارال شروگ کردن به دعوا کردن سر این که کدومشون بمونن و هرکدوم 

ه هر دو شتتونو وادار به میخواستتت خودش بمونه که صتتداي مقتدر خاله طاهر
 : سکوت کرد

شب بچه ها رو ببري پیش  _ ست ام من میمونم ... م*س*تانه برات زحمتي نی
 خودت ؟

**** 
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تازه داشتتت چشتتمام گرم میشتتد و صتتداي نق نق میشتتا و مارال از اتاق کناري 
خاموش شده بود که زنگ گوشیم براي بار ده هزارم به صدا در اومد . با حرص 

 : جواب دادم
ستتتاعته نخوابیدم ... حالیته ؟ ...چرا نمیذاري یه  48پرهام نمیمیري ؟! .... _

 لح ه کپه مو بذارم ؟
 : صداي خندون پرهام تو گوشي پیچید

بیدار میشتتي بیاي کانتري ، چطور  8میخوام مطمئن باشتتم فردا ستتاعت  _
 !میتونم مطمئن بشم ؟

ست کردي و هر  _ سم در ساطي که تو وا زنگ میزني زیاد هم  دقیقه 5با این ب
 ... مطمئن نباش بیدار شم

 : فریادش تو گوشي پیچید
چي ؟!!! ... حاال که شتتاکي رضتتایت داده تو نمیاي ؟! .... اصتتا فهمیدم  _

 . چیکار کنم ، خودم صبح میام بیدارت میکنم
جمله ي آخرشتتو با ته خنده اي تو صتتداش گفت . میدونستتتم اخر یه بهانه اي 

اینجا . چون از وقتي فهمیده بود مارال امشتتب خونه ي ما و تو پیدا میکنه بیاد 
ستارت  سخره بازیاش گل کرده بود . البته ا اتاق ب*غ*لي من خوابیده دوباره م
شروگ دوباره ي شیطنتاش از عصر که شاکي گفته بود رضایت میده شروگ شده 

 . بود
چیزي مانچ  اینبار بعد از خداحاف ي با پرهام گوشتتیمو کامل خاموش کردم تا

 : خوابم نشه که در بعد از چند تقه باز شد و میشا وارد شد . سریچ گفت
 !وقت داري حرف بزنیم ؟ _
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وقتي چشمش به باالتنه ي بدون لباسم افتاد با اخم نچي کرد و روشو برگردوند 
. رفت ستتمت کمدم و درشتتو باز کرد و یه تیشتترت بیرون اورد . تیشتترت و به 

 : وا قاپیدمش . گفتسمتم پرت کرد ، تو ه
 ...بپوش _

 ... تیشرت و پرت کردم طرفش و با شیطنت گفتم : نمیپوشم
 : تیشرت و از رو صورتش برداشت و دوباره پرت کرد طرفم

 . بپوش دیگه ... میخوایم حرف بزنیم _
نگاهي به ستتر و وضتتعش انداختم ، موهاش به هم ریخته و ژولیده بود ، تاپ 

 : ده بود . سري تکون دادم و گفتمآستین کوتاهش هم چرود ش
 از میدون جنگ برگشتي ؟ _

 : سریچ با غر غر گفت
به  _ مارال بخوا با  یه نفره  خت  یه ت جاي من بود و قرار بود روي  هر کي 

 ... همینجوري هم میشد
 ! یه لح ه فکر کردم اگه االن پرهام اینجا بود چه ن ري داشت

دستتتت مرتب کرد . همونجوري که نگاهي به ایینه انداختو موهاشتتو کمي با 
 : توتخت دراز کشیده بودم چشمامو بستمو گفتم

 .... تخت من بزرگتره ها _
 ... میدونم _

 : با خنده گفتم
 . قدمت رو چشم _
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شا که با  صداي می ساس کردم و  سرم اح شرت و رو  شدن دوباره ي تی کوبیده 
 : حرص گفت

 ... تو درست نمیشي _
یم خیز شتتدم و با یه حرکت دستتتشتتو کشتتیدم و ستتریچ چشتتمامو باز کردم و ن

 : انداختمش رو تخت . با عصبانیتي ساختگي گفتم
 !ببینم تو چیکار کردي ؟ _

با اینکه نصف من بود اما با یه حرکت تکنیکي غافلگیرم کرد و منو پرت کرد رو 
تخت و و خودش با زانو روي سینه ام نشست و سرشو به صورتم نزدیک کرد و 

 : گرفته بود تا نتونم حرکت کنم . با خنده ي پیروزمندانه اي گفتم  دستهامو 
 ... ضربه فني ت کردم _

صداي غیژ باز شدن در باعث شد جفتمون تو همون حالت سرمونو برگردونیم 
شه ي لبش  صي گو شده در حالیکه لبخند خا شاي گرد  سمت در . مارال با چ

 : جاخوش کرده بود گفت
.خواستتتم به میشتتا بگم بیاد بخوابه ، بالش نرمه رو ببخشتتید ، در زدم ها ... _

 ... میدم به خودش
و ستتریچ قبل از اینکه منت ر جوابي از طرف ما باشتته جلوي دهنشتتو گرفت تا 
شو چرخوند طرف  شا نگاه بهت زده  شه و از اتاق فرار کرد . می خنده ش بلند ن

 : من و گفت
 .... واااااي _

 : حرص گفتسریچ از رو تخت پرید پایین و با 
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تقصیر توئه اگه از اول لباستو پوشیده بودي و گذاشته بودي حرفمو بزنم االن  _
 ... مارال

حرفشو قطچ کرد . با شیطنت نگاهش میکردم ، حتي تاشي براي اینکه جلوي 
 . خنده مو بگیرم هم نمیکردم

 : با قیافه اي جدي برگشت طرفم و گفت
بابا مامانامون بزني ....به ن رم بهتره  در مورد اون حرفایي که میخواستتتي به _

فعا چیزي نگي ، همون یه بار که باعث شتتدم بابام حالش بد بشتته بستتمه . 
نمیخوام دوباره من باعث شتتم طوریش بشتته ...بعدا هر وقت حالش بهتر شتد 

 میگیم ، باشه ؟
 : اینبار با نگاهش خواهش میکرد . گفتم

 ... باشه ، موافقم _
 ! انگار از این بازي خوشم اومده بود چقدر سریچ گفتم ،

 : گفت
 ... خوبه _

 : و رفت به سمت در ، صداش کردم و گفتم
تاق آذین  _ که تختش بزرگتره ، من میرم تو ا جا بخوابین  یاین این مارال ب تو و 

 ... میخوایم
 : در حالیکه در و میبست گفت

 ... نه ما با هم کنار میایم تو راحت باش _
 : با نیشخند گفتمرو به در بسته 
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با اون لگدایي که تو تو خواب  _ تو شتتتاید کنار بیاي ، اما شتتتك دارم مارال 
 ... میپروني تا صبح خوابش ببره

ستم و آرزو کردم دیگه چیزي مانچ  شمامو ب شمو ب*غ*ل کردم و چ سریچ بال
 . خوابم نشه

**** 
یه خیلي ضصبح اول وقت با پرهام رفتیم کانتري و شاکي کتبا رضایت داد . ق

شب باید  شده بود . انگار اون  صل  شو میکردم حل و ف راحتتر از اوني که فکر
شتگاه  شتناد تو بازدا شب وح صادف میکرد تنها به این دلیل که من یه  پرهام ت

 ! داشته باشم . یا بهتر بگم تنها به این دلیل که من و میشا نامزد بشیم
وگ باالخره با یك روز تاخیر شراز کانتري م*س*تقیم رفتیم شرکت تا کارمونو 

کنیم . اونروز عصر قرار بود عمو پرویز از بیمارستان مرخو بشه اما من وقت 
 . نکردم بهش سر بزنم و برم ماقاتش چون تا شب تو شرکت درگیر بودم

عصتتر پرهام دوستتتش که قرار بود ازش خونه رو بخرم و خبر کرد و رفتیم خونه 
ي شیك و تر تمیزي بود . از شرکت دور بود غیر از رو دیدم . خونه ي دو خوابه 

اون با بقیه ي چیزاش مشکلي نداشتم . وسایلش هم تقریبا نو بود و شیك و از 
مهم تر طبقه ي دوم بود ! دوستتتش میخواستتت تا آخر هفته از ایران بره واستته 
سمي و سناد ر شتیم تا آخر هفته یه روز تعیین کینم و بریم دفتر ا  همین قرار گذا

 . کار خرید خونه رو تموم کنیم . مامان هم باالخره کنار میومد
شب میشا بهم زنگ زد و با حالت مضطربي گفت که باباش گفته به خاطر اون 
سم  شوخي اخر هفته مرا شوخي  نامزدي رو عقب نندازن . اینطور که پیدا بود 

ن من دنامزدي داشتیم ! حداقلش اینبار میشا پشت تلفن تقصیرا رو ننداخت گر
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، چون خودش خواستتته بود فعا ستتکوت کنم . اما اگه همون هامیني بودم که 
تازه برگشتتته هیچوقت به خاطر حرف میشتتا راضتتي نمیشتتدم به همین راحتي 
سکوت کنم . میدونستم یه چیزایي تو دیدگاهم عو  شده ، دیدگاهم راجچ به 

شده بود . و باید پیش خودم ا شا که از این رو به اون رو  عتراف کنم که بگي می
 ! نگي داشتم جذبش میشدم . هوممم....نه واقعا جذبم کرده بود

ستتتالگي بابام برام یه  9بلند شتتتدم و آلبوم بچگیامو از کمد بیرون آوردم . از 
دوربین خریده بود و همه همیشه منو در حال عکس گرفتن میدیدن . فکر نکنم 

شه که اندازه ي من از همه ي خاطرات بچگ سي با شه . ک شته با یش عکس دا
اینبار با دید دیگه اي میخواستتتم آلبومم و نگاه کنم . بي اراده قرار بود رو میشتتا 
زوم کنم . بعد از نگاه کردن عکستتا یه ستتوال بزرگ برام پیش اومد ، چرا بیشتتتر 
عکساي آلبومم متعلق به میشا بود ؟! ...اممم....خوب معلومه هیچکس اندازه 

سوژه نبود ! ب ساش که به ن رم از ي اون  ا این فکر خنده اي کردم و یکي از عک
سالش بود . قیافه ش اخمو  شت  همه خنده دار تر بود و بیرون آوردم . تقریبا ه
سبیده بود و من ره  شخو بود ، موهاش به هم چ صورتش م شك رو  بود و رد ا
سب ریخته بودم ! حقش  شتي رو بوجود اورده بود ، آخه من رو موهاش چ ي ز

چون کتوني جدیدمو پر اب کرده بود . با خنده عکستتو باالي آیینه ي اتاقم بود 
به این نتیجه  به عمق عکس نگاه میکردم  بار بود که وقتي  چستتبوندم . اولین 
که بودم فکر میکردم  چه  گل بوده . ب یاش هم خوشتت نه ، بچگ که  یدم  میرستت

 ! خوشگلترین دختربچه ي فامیل نداست
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ودم اومدم . پرهام بود که اصتترار داشتتت هر با صتتداي زنگ اس ام اس به خ
ست به  سه ناهار باهامون بیان بیرون . میخوا شا و مارال فردا وا شده می طوري 
شا رو  شماره ي می ضایت داده ناهار مهمونمون کنه .  شاکي ش ر خاطر اینکه 

 : گرفتم و در حالیکه با لبخند به عکس نگاه میکردم گفتم
 !فردا ناهار چیکاره اي ؟ _

 : اي بي حوصله ي میشا جواب دادصد
 علیك ...یه ساندویچي چیزي تو دانشگاه سق میزنم ، چطور ؟ _
پرهام اصتترار داره تو ومارال فردا ناهار مهمونش باشتتین . داره ستتور میده ، یه  _

 ... رستوران تو جاده چالوسه میگه جاي خوبیه
دعوتم کنه به  هوممممم....پس این عستتل که هي گیر میده فردا واستته ناهار _

 !خاطر مهموني پرهامه ؟
 ... آره شاکیش رضایت داده ، به خاطر همین میخواد همه رو مهمون میکنه _

 : لح ه اي مکث کرد و بعد گفت
با اینکه حال و حوصله ي خودمو هم ندارم اما میدوني چیه ؟...ناهار فردا رو  _

گیر کردیم . میام  حتما میام ...همش تقصتتیر پرهامه که االن تو این بدبختي
همه ي دوستتتام هم میارم و همه مون گرونترین غذاها رو ستتفارش میدیم تا 
ورشتتکستتتش کنم ...بهش بگو جیبشتتو آماده کنه ...مارال هم نمیارم تا دلش 

 .... خنك شه
 : با خنده بین حرفش اومدم

 ... اوه اوه ... پرهام با این کارا ورشکست نمیشه ها _
 ... ..میخوام بسوزونمشسوختن که میسوزه . _
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 : به حرص بچه گانه ش خندیدم و گفتم
 . خیلي خوب پس فردا میام دنبالت _
 ... نمیخواد ، با دوستام میام .... بهت زنگ میزنم آدرس و میپرسم _
 . باشه هر جور راحتي _

 وقتي واسه شام رفتم پایین سر میز شام بودیم که بعد از چند لح ه مامان گفت

: 
کت شتتلوارتو خریدي ؟! تا پنجشتتنبه چیزي نمونده ها ! یه وقتي هم هامین  _

شا . کاش آذین هم با  سه می سرویس جواهر وا شا برین دنبال لباس و  بذار با می
خودتون ببرین میخوام مطمئن بشتتم همه چیتون مد و ستتت باشتته ...به ن رم 

.. اما .بهتره براش بریلیان بخري ، حاال بازم مهم اینه که خودش چي بپستتنده 
بریلیان شیك تره ...خیالم از آرایشگرش راحته ، براش تو بهترین ارایشگاه وقت 

 ... گرفتم
شقم تو هوا مونده بود نگاهمو  مامان همینطور حرف میزد و من همونطور که قا
چرخوندم سمت بابا ، بابا در حین خوردن با لبخند سري به نشانه ي همدردي 

 : و رو به مامان گفتمبرام تکون داد . نیشخندي زدم 
 ... باالخره کار خودتو کردي_

 : مامان ابرویي باال انداخت و گفت
ستم که بهش عاقمند  _ ست تو نمیخواي ! ... من از همون اولش هم میدون نی

میشتتي و اون مخالفتهاي اولیه چیز خاصتتي نیستتت . حاال طوري شتتده که 
 ... ن بدینمیترسم نکنه قبل از اینکه عقد کنین کار دست خودتو
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 : قاشق و پرت کردم تو بشقاب و با ابروهاي درهم گفتم
 !چي میگي مامان ؟ _

 : با لبخند معني داري گفت
ست و گفت نرم  _ شتم میومدم اتاقت که دیدم مارال زود در اتاق و ب شب دا دی

 ... تو بهتره
چشام گرد شد . مامان چقدر ریلکس بود که سر شام جلوي بابا نشسته بود این 

رفا رو تو روم میزد ، من با اونهمه راحت بودنم داشتتتم خجالت میکشتتیدم ح
 : ...ولي مامان بیخیال ادامه داد

دوباره همون حرص و جوشي که موقچ نامزدي آرمین میخوردم و باید بخورم  _
 ، که مبادا قبل از عروسي کاري کنین که مجبور بشیم عروسي رو بندازیم جلو

.... 
 : ت گفترو به بابا با شیطن

 ... جفت پسرات هم که عین همن _
 . بابا قهقهه ي بلندي زد

وستتط خجالت خنده م گرفته بود . یعني مامان فکر میکرد من و میشتتا با هم 
سري تکون  شب مارال چي بهش گزارش داده .  ست دی رابطه داریم ؟! معلوم نی

 : دادم و گفتم
 . شما نمیخواد نگران این چیزا باشي _

کذیب حرفاش نکردم چون با شتتواهد موجود محال بود حرفمو تاشتتي براي ت
سعي  سرمو با غذام گرم کردم و  صا بذار هر فکري میخواد بکنه .  باور کنه . ا
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کردم خنده مو مهار کنم . اما ظاهرا خنده م از تیر رس نگاه تیز بین مامان در 
 : امان نموند چون گفت

 ... یه وقت خجالت نکشیا _
 : جدي شدمسرفه اي کردم و 

 !دارین اشتباه میکنین مامان ... گفتین عمو پرویز بهتره ؟ _
شون زدن زیر خنده . اي بابا ! حاال  شیانه بحث و عو  کردم که جفت اینقدر نا

 ... یکي بیاد اینا رو از اشتباه در بیاره
خدا رو شتتکر دیگه تا آخر شتتتام بحث حول و حوش حال و روز عمو پرویز 

فاشون متوجه شدم به درخواست عمو پرویز قراره جمعه چرخید . فقط بین حر
سي که  شه . من ، هامین هدایت ، ک صیغه ي محرمیت خونده ب شب بینمون 

سال اروپا زندگي کرده بود داشتم دختري رو به عقد خودم در میاوردم که تا  12
حاال یه بارم نب*و*سیده بودمش ! وب*و*سه ي اون با ضربه ي محکم بینیش 

ام بود!!! با یاد اوري اینکه این فقط یه بازیه و مسئولیت و زندگي مشترد به گونه 
 . نیست سعي کردم به خودم دلداري بدم

**** 
سور گرفتن در ن ر گرفته  سه  ستوراني که تو جاده چالوس بود و پرهام وا توي ر
بودش نشتستته بودیم . به غیر از چند نفر از دوستتاي پرهام که چند تا شتون با 

دوست دختراشون بودن یکي دو تا از بچه هاي شرکت و هم با وجود  همسر یا
تازه وارد بودن دعوت کرده بود . این وستتط فقط شتترِي ِ معروف دوستتت دختر 
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یاد . اخي  مارال ب که منت ر بود  یل  به این دل خودشتتو دعوت نکرده بود . اونم 
 . طفلي ! هنوز وقت نشده بود بهش بگم میشا مارال و نمیاره

گه مهموني همون د فت دی یده بودم داشتتتت میگ نه خر که ازش خو وستتتي 
خداحاف ي نمیگیره و همینو مهموني خداحاف یش تلقي کنیم و بقیه بهش غر 
شت  سر میرفت که از پ صله م  شت حو ست . کم کم دا میزدن که این قبول نی
شتتیشتته ي بزرگ رستتتوران که دیوار یه طرف و کامل در برگرفته بود و من ره ي 

کت خودم بیرون و  کت زردي همرنگ ژا با دیدن ژا ته بود  گذاشتت مایش  به ن
سر و  ست که همراه دو تا پ شا شدم می شد و با کمي دقت متوجه  توجهم جلب 
یه دختر دارن به سمت در رستوران میان . تعجب کردم ، فکر میکردم من ورش 

ه تاز دوستتتاش چند تا دختر ه . پس ظاهرا اوپن مایند تر از این حرفا بود . الب
این فکرم یه جورایي دلداري به خودم بود که یعني جفت این پستترا دوستتتاي 
اجتماعي شتتن و هیچکدوم دوستتت پستترش نیستتتن ، حتي اگه یه کدومشتتون 
همون اسمش چي بود .. مهران ... مهرداد .... یه همچین چیزي باشه که میشا 

 ! اونهمه صمیمانه اس ام اس شو جواب داده بود
شا و دو شامد گفت . با ورود می شون خو شد و به ستاش پرهام از جاش بلند 

شون نیومده و در حال  شده بود که مارال باها ضچ حالش گرفته  البته به طور وا
 : توضیح خواستن از میشا بود . میشا هم که خیلي ریلکس گفت

 ! دلش نمیخواست بیاد _
ستاش  ست دو سم تکون داد . تعجب کردم یعني نمیخوا سري وا  وبا دیدن من 

ست داد و رو به  سمتم اومد و باهام د معرفي کنه ! انگار ذهنم و خوند چون به 
 : دوستاش گفت
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 . هامین ، پسر خاله م _
دختره و یکي از پسرا لبخند زدن و منم از جام بلند شدم و باهاشون دست دادم 
و اظهار خوشتتوقتي کردم .... میشتتا اون دو تایي که لبخند زده بودن و صتتبا و 

 . عرفي کردسیامك م
نگاهم به اون پستتر بلند قامت بود که تقریبا هم قد خودم بود اما به خاطر فرم 
موهاش که به باال داده بود بن ر از من بلند تر میومد با چشم و ابروي مشکي و 

 :نگاهي کاما جدي ... میشا اشاره کرد
 ....هامین ... مهراب _

 !!!هان اسمش همین بود مهراب
هراب دست میدادم متوجه شدم نگاهشو بین ژاکت من و میشا در حیني که با م

 : چرخوند و بعد با نیشخند رو به میشا گفت
 !با هم ست کردین ؟ _

 . میشا فقط لبخندي زد و به ن رم هول شد
ستش نکرده بود . یعني به  شو د ستش انداختم ، حلقه  نا خودا گاه نگاهي به د

 !زد میکنه ؟دوستاش نگفته بود که آخر هفته داره نام
صتتندلي کنار خودمو عقب کشتتیدم و بهش تعارف کردم بشتتینه . مهراب هم 
ستتمت دیگه ش نشتتستتت . کم کم داشتتتم حرص میخوردم... چرا این طرف 
نشتتستتت صتتندلي رو به رو هم خالي بود .... نفس عمیقي کشتتیدم و دستتتمو 

 : انداختم پشت صندلیش و خم شدم سمتش
 !بابات خوبه ؟ _
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تایید تکون داد . زیر چشمي نگاهي به اون سمتش انداختم و سرشو به عامت 
سمت  شتر به  ست و بی ش شه ي لبم ن با دیدن اخم مهراب بي اراده لبخندي گو

 : میشا خم شدمو در گوشش گفتم
 داري سعي میکني تو خوشتیپي با من رقابت کني ؟ _

 : با اخم بامزه اي به سمتم برگشت و گفت
 ... واسه خودت بفرستوقت کردي یه کارت پستال  _

قهقهه اي زدم و کمي ازش فاصتتله گرفتم . اخماي مهراب به قوت خودش پا 
صا درک نمیکردم  ضایتم و ا شد . و معناي ر ضایتم می برجا بود و این باعث ر
ست  ضورش در اونجا و در اون لح ه زیاد باب میلم نی فقط مطمئن بودم که ح

ه اینکه رضایتم زیاد به طول نیانجامید در واقچ اصا باب میلم نبود! .بدتراز هم
چون دیدم که مهراب دست میشا رو گرفت تو دستش . با اخم اون یکي دست 
میشا رو گرفتم و گذاشتم رو پام . ابروهاي میشا با تعجب باال رفت و نگاهشو 
شید و طوري  ست جفتمون بیرون ک شو از د ستا بین من و مهراب چرخوند و د

 : م گفتکه فقط ما دو تا بشنوی
 . یه کم برین اونورتر خفه شدم _

صابم ! و مهم تر از اون ... چه  سره کي بود که اینقدر رفته بود رو اع صا این پ ا
دلیلي داشتتت که بره رو اعصتتابم ....! واستته چي ورداشتتته بود با خودش آورده 

 : بودش . با لحن عصبي اي زیر گوش میشا گفتم
 ...!که همکاسیته ؟ _

 : ه سمتم برگشت و چماشو ریز کردمیشا کامل ب
 !تو مشکلي داري ؟ _
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 ... جوري که نگاهت میکنه رو دوست ندارم _
 : ایرویي باال انداخت و با لبخند خاصي گفت

پیاده شو با هم بریم پسرخاله ... اصا دلیلي نداره دوست داشته باشي ، پس  _
 ... میتوني به دوست نداشتنت ادامه بدي

 : تمپوزخندي زدم و گف
 !هه ...بهش گفتي ما آخر هفته نامزد میکنیم ؟ _

 : رنگ نگاهش عو  شد و با اخم گفت
 ... نه ... دلیلي نداره بگم ... اینا همش موقتیه _

 : جدي گفتم
 ... چه موقتي چه غیر موقتي باید بهش بگي _

لح ه اي تو فکر فرو رفت ، انگار خودش هم حرفي که میزدم و قبول داشتتت 
ازش فرار میکرد . این معني خوبي نداشتتت ، معني ش این بود که  اما داشتتت

 . حتما دوست پسرشه که گفتن این موضوگ بهش اینقدر سخته
سش نبود ، به  سیامك حرف میزد و حوا شت با  نگاهي به مهراب انداختم ، دا

 : میشا گفتم
 !دوست پستت... ..؟ _

 : سریچ گفت
 ... بسه دیگه هامین _

شو فرو کرد تو  شون بده تمایلي به ادامه ي حرف در این مورد سر شیش تا ن گو
 . نداره
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نمیدونم چي شد که یه دفعه برعکس دیشب که با شنیدن موضوگ صیغه اخمام 
تو هم رفته بود حاال با یاداوري اون موضتتوگ ته دلم گرم شتتد ! انگار احستتاس 

ر ون بیشتتتمیکردم تو یه مستتابقه با مهرابم که اون موضتتوگ کلي امتیاز منو از ا
میکنه ....البته امتیازاي اصلي دست میشا بود که باید منت ر میموندیم ببینیم به 

 ! کي میده تشون
 ...با کافگي نشسته بودم

شتم  شا هم ریزریز میخندید.... دا صحبت میکرد و می شا  مهراب زیر گوش می
 ... پوست لبهامو میجویدم.... این پسره عجیب رو اعصابم بود

 !اي بهم زد وگفت: این آقا خوشتیپه کیه ؟ پرهام سقلمه
صحبت باز کردن با پرهام  سر  صبانیتم کافي بود اما  شدن ع همین براي دوبله 

 :باعث شد فوري از میشا بپرسم
 ...راستي میشا این پلیور و از کجا خریدیمش؟ پرهام ادرس پاساژ و میخواد _

شا با تعجب به من نگاه میکرد ... منم بلند بلند بر ضیح دادمی م که اي پرهام تو
منو میشتتا دوتایي باهم رفتیم خرید و این ستتلیقه ي میشتتاستتت و رنگش هم 
سوالي  ساژ و به  شا قیمت و ادرس پا انتخاب جفتمون ... وحاال منت ر بودم می
یه لبخند  که پرهام ازپرستتیدنش حتي روحشتتم خبر نداشتتتت بهم بگه ... و

 !!!پیروزمندانه به اخم هاي مهراب زدم
به مهراب گفت: همون  میشتتتا ناباوري من ادرس و خیلي راحت داد و رو  در 

 ... قضیه ي توچال بود که برات تعریف کردم
 مهراب لبخندي بهش زد وگفت: من ورت بانجي جامپینگه که پریدي؟
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شکي ام رو هم هامین با  شا: اوهوم.. پس فرداش رفتیم خرید... اون مانتو م می
 ...سلیقه ي خودش برام خرید

نم باز موند ... یعني اون مانتو رو براي مهراب پوشتتیده بود .... اونم رنگ ده
 !!!مشکي؟ یعني کرم و پس داده بود ... اوفففف

ناهار و هر جوري بود خوردیم و کم کم بعضتتي از بچه ها خداحاف ي کردن و 
رفتن . من یکي که غذا زیاد بهم مزه نداد نمیدونم چرا ! بعد از ناهار عستتتل 

 . داد بریم رودخونه اي که همین نزدیکیاست پیشنهاد
جاي قشتتنگي بود ، اطراف رودخونه پر دار و درخت بود و صتتداي رودخونه و 
آب و هواي خوب قشتتنگي شتتو تکمیل کرده بود . اما یه چیزایي رو نروم بود 
واسه همین نمیتونستم ل*ذ*ت کامل و از طبیعت ببرم ! ... من و پرهام و عسل 

یم . مهراب و میشا جلوتر از ما قدم میزدن و صداي قاه قاه خنده با هم قدم میزد
 : شون بلند بود . پرهام ب*غ*ل گوشم گفت

 !مگه آخر هفته نامزدیتون نیست ؟ _
شاره کرد . پوزخندي  شا و مهراب ا شم و ابرو به حالت معني داري به می و با چ

 : زدم و گفتم
 ... تو که همه چیو میدوني _

رد صوري بودن نامزدي نگفتم تا عسل که سمت دیگه م بود عمدا چیزي در مو
 : چیزي نفهمه . پرهام دوباره گفت

 ... اما تو ازش خوشت میاد _
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با اخم نگاهش کردم ، با لبخند ابرویي باال انداخت به معني اینکه کتمان کني 
هم باور نمیکنم . اما من ستتعي کردم با یه پوزخند کتمان کنم . این طورام که 

 ! ام میگفت نبودپره
صبا و سیامك که پشت سرمون بودن بهمون رسیدن و سرمون به حرف زدن با 
شا چقدر انرژي  سیر میکرد . می شد . اما حواس من چند قدم جلوتر  اونا گرم 
ته بود و  یل مهراب و گرف با یدن بود ! مو پایین پر باال  مدام در حال  داشتتتت ، 

شو چك میکرد ، مهراب هم با خنده شت داخل شي و ازش  دا سعي میکرد گو
بگیره . میشا پشتشو به مهراب کرده بود تا نتونه بگیره ، مهراب هم از پشت سر 
شت مخابره میکرد که این  شو دراز کرده بود که موبایل و بگیره ... مغزم دا ستا د
حرکت یه جورایي ب*غ*له ... داشتم به خورد کردن دندوناي مهراب تو دهنش 

قي مغزم سریچ تر اقدام کرد و با صداي بلند صداش فکر میکردم که بخش منط
 : زدم

 ... ! میشا _
 : میشا و مهراب هر دو به سمتمون برگشتن . گفتم

 !من دارم میرم خونه ، تو با دوستات میاي ؟ _
 : نگاهي به مهراب انداخت و گفت

 !ما هم بریم ؟ _
 : مهراب با لبخند گفت

 ... اگه میخواي بریم _
 : دي گفتمبا لبخند خونسر

 ... بهتره تو با آقا مهراب بیاي ، چون فکر کنم میخواي یه حرفایي بهش بزني _
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 : لبخندي به مهراب زدم و بي توجه به چشم غره ي میشا رو به بقیه ادامه دادم
خوب بچه ها ، خیلي خوش گذشت ، خوشحال شدم از آشناییتون ...کاري  _

 !نداري پرهام ؟
وران تا ماشتتینامونو برداریم . میشتتا دیگه ورجه همه باهام رفتیم ستتمت رستتت

وورجه نمیکرد و این خوب بود . ترجیح میدادم اگه دلش ورجه وورجه میخواد 
مثل پریشتتتب تو تخت من باشتتته ! اهم ... نمیدونم چرا اخیرا افکارم اینقدر 

 ! میرفت کوچه ب*غ*لي
چقدر هم از دست میشا عصباني بودم شدید . منو اوسگول خودش کرده ! هر 

شو  سر ست پ سه روز قبل از نامزدي دو شه حق نداره دو  صوري با که نامزدي 
ست کارش  ورداره بیاره جلوي من جولون بده . به خاطر همین حرصي که از د
میخوردم تا اخر هفته ستترمو به کار گرم کردم طوري که یه بارم ندیدمش . اون 

و بهانه کردم و میشتتتا با  خریدي که مامان برنامه ریخته بود و هم نرفتم و کار
آذین و مارال رفت . حتي وقتي خود میشتتا زنگ میزد و در مورد اینکه همه چي 
سبك  شو با حرف زدن با من  ست خود شه گایه میکرد و میخوا داره جدي می
شق  سرد برخورد میکردم . عا شنوه هم باهاش  کنه یا احیانا همدردي اي ازم ب

شم شده بودم ....چ شم و ابروش که ن و ابروش ؟! هومممم......وبزرگترین  چ
 ! مشکلم همین بود ، افکار تحلیل نشده م ! ...اوپس

**** 
متنفرم که با یه دست کت و شلوار شیري رنگ و کراوات همرنگش ، شیك و تر 
تمیز با یه دسته گل تو دست جلوي ارایشگاه به ماشین تکیه داده باشم و منت ر 
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پستتر هم داره )!ه باشتتم تا از آرایشتتگاه بیاد نامزد عزیزم که از قضتتا یه دوستتت 
بیرون . گره ي کراواتمو کمي شتتل کردم . کاش میدونستتتم حکمت اینکه نیم 
شو بگیرم و  شه همین االن گاز شگاه بکارن چیه ! حق ساعت منو جلوي در آرای

 . همه شون و قال بذارم . همه شون شامل اذین و مارال هم که داخلن میشد
 
 

 ... دمبه آینه خیره ش
سلي تیره  شتي و به رنگ ع شونده بود ... ابروهام ه صورتمو پو شي که  به ارای
بودند .... با چشمهام همخوني کامل داشت... اما موهام هنوز خرمایي بود... 
تنها چیزي که تغییر نکرده بود رنگ همونا بود ... ابروهام اونقدر نازک شتتتده 

 ...بودند که رسما خودمو نمیشناختم
دکلته ي نباتي رنگم خیره شدم... با معذبیت تمام لبه ي لباس و گرفتم  به لباس

و کمي باال کشتتیدم اما باز به ستتر جاي اولش برگشتتت.... از این لباس متنفر 
شون  سفید تمام برلیان ... که برق سرویس طا  بودم.. انگار ل*خ*ت بودم! به 

یک تاج خیلي کوچ عین تیر میرفت تو چشمم... به موهام نگاه کردم... پشت یه
شترش مال من  صف بی صورتمو قاب میگرفتند ... هرچند ن فر خورده بودند و 

 ...نبودند چون موهام کوتاه بود اینا همه پوستیژ و اکستنشن بودن
به ستایه ي غلیظ سته رنگ مستي و دودي کرمم خیره شتدم...با این سته رنگ 

صي پیدا کرده بو شیدگي خا شگر ک شمهام با تبحر خاص ارای غ د و عین وزچ
بیرون زده بود همه ي صتتورتم انگار حدقه ي چشتتمم بود!!! ... یه بار دیگه به 
ابروهام نگاه کردم... لعنتي قرینه ي قرینه بود... دلم میخواستتتت به همه چیز 
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چنگ بزنم... موهام درست بود ... ارایشم تکمیل بود... رژگونه ي بژ و طایي 
 ...ر دو تا حفره دو طرف لبم کنده بودنگونه هامو برجسته کرده بود و انگا

با این حال نمیتونستتتم به چیزي ایراد بگیرم... همه چیز انگار درستتت بود ... 
 ... مارال کفش هاي طاییمو جلوم گذاشت و گفت: زود باش دیگه

یخ کرده بودم... به ناخن هاي عین گرازم نگاه کردم .. این چه وضتتعش بود ... 
شتهامو از هم  حس میکردم نمیتونم به ست بزنم... عین افلیجها انگ هی  جا د

چه  عا این  یاتور زده بود ... واق هام طرح مین ناخنم  باز کرده بودم ... روي 
 !... وضعش بود

شکلت  شدي قربون  شا خاله چه ماه  صداي خاله م*س*تان که گفت: واي می
 .... برم

 ... و صداي اذین و فرناز ومارال که تایید میکردن
 !!!به اینه خیره شدم ... مزخرف بود دوباره

سفید  شیدن یه مانتوي  صداي خاله م*س*تان و اذین وفرناز که برام کل میک با 
شونه هامو  شالي که از جنس پیراهن بلندم بود تا ل*خ*تي  نازک و تنم کردم و 

 !بپوشونه و رو سرم انداختم.درست عین یه زرافه شده بودم
 ....فت: چیکار میکني موهات خراب شدصداي جیغ ارایشگر بلند شد که گ

 ... محلش نذاشتم ... ترجیح میدادم عین یه زرافه ي نسبتا محجبه برم تو کوچه
با صتتداي خاله م*س*تان که گفت: میشتتا جان اون شتتال و از ستترت بردار 

 ... موهات خراب میشه
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گمه د با تحکم گفتم: اینطوري راحت ترم خاله... دوباره به اینه نگاه کردم... از
هاي مانتوم فقط دو تاي اولي وبسته بودم... رسما عین یه زرافه شده بودم با اون 
شته بودم رو  سانتي!انگار پاهامو گذا شنه ده  رنگ نباتي و زرد و اون کفشهاي پا

 ....وتر یه مثلث قائم الزاویه ! .... لعنتي همه چیز خیلي انگار جدي بود
نت رته ... نفس عمیقي کشتتیدم و اروم با صتتداي مارال که گفت: بابا هامین م

 ...بدون اهمیت به اونها به سمت در رفتم و به ارومي از پله ها پایین رفتم
 ...در ورودي وباز کردم

سرمو پایین انداختم  شید  شیري میدرخ شلوار  با دیدن هامین که توي یه کت و 
د نقدر بلنو دگمه هاي مانتومو تا انتهاش بستتتم... با این حال چاک پیراهنم او

 ... بود که با وجود مانتو بازم از زانو به پایین پاهام بیرون بود
هامین بهم نگاه کرد .... هنوز ستترم پایین بود و پایین لباستتمو گرفته بودم که 
شتم... با دیدن جوبي که حد  سختي قدم از قدم بر میدا پاهام نیفته بیرون... به 

شی شین بود یه اه عمیق ک صل من تا در ما دم که حس کردم چیزي دور بازوم فا
حلقه شد... با دیدن دست هامین اخم کردم و دستمو از دستش بیرون کشیدم 
و به ستتمت پلي رفتم که چند متر اونطرف تر حد فاصتتل جوي اب تا جدول 

 ...کنار خیابون وپر میکرد
سرما .... با اون یه ال مانتو. سوز  . .با اون کفش ها بااون چاک بلند .... با اون 

سرویس جواهري که  صداي لعنتي تلق تلق و اون  با اون ارایش غلیظ... با اون 
سرماش دور گردنم و دستهام حس میکردم و مثل یه طناب دار واسم بود ... به 
پل اهني رسیدم... با اولین قدمي که برداشتم اه از نهادم بلند شد... قدم دومي 

صل جاها شم حد فا شنه ي کف ي خالي پل فلزي گیر کرده در کار نبود چون پا
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سم که فیت  شم و ازاد کنم ... اما تنگي کمر لبا شنه ي کف شدم تا پا بود ... خم 
 ...تنم بود بهم اجازه نمیداد راحت باشم

اشک تو چشمام جمچ شده بود و همه چیز و تار میدیدم و در حالي که از سرما 
یادي واق هام محکم بهم میخورد... فکر میکردم این ز ندون  یه حس د یه ...  ع

عجیب غریبي بهم میگفت تا وقتي از هامین بچه دار هم بشتتم و بچه هامون 
 ... دانشگاه هم برن همه چیز شوخي شوخي پیش میره

اشکم دراومده بود ... با دیدن هامین که تند تند به سمتم میومد ونرسیده بهم با 
 ... نگراني پرسید: چي شده

 ...ادمهی  جوابي جز جاري شدن اشکهام ند
فت....  پامو گر به ارومي م   باال داد....  هامین خم شتتتد و پیراهنمو کمي 

 ...دستهاش گرم بود و تمام تن من یخ یخ
انگار داشتتت م  و ستتاق پامو نوازش میکرد .... با ارامش پاشتتنه ي کفشتتمو 

 .دراورد و دستمو گرفت و کمکم کرد تا به اتومبیل برسم .... درو برام باز کرد
سرما  سرمو به از  شتم....  سرگیجه دا شتم یخ میکردم... هنوز مي لرزیدم...  دا

شتتیشتته تکیه دادم... اشتتکهام هنوز مي باریدن ... فس فستتم دراومده بود ... 
 ....دندونام بهم میخوردند

با حرکت ماشتتین اصتتا یادم رفت بگم مارال واذین و خاله هم قراربود با ما 
هل انگاري همه چیز بهم بخوره... واین بیان... امیدوار بودم به خاطر این ستت

فقط در حد یک امیدواري ستتتاده و احمقانه بود... کمربندمو با تذکر هامین 
 ...بستم... دوباره سکوت کرد
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شین همون فس فس من  صداي موجود در ما شاید تنها  سکوت میروند...  در 
 .یستبود و ضربه هاي دندونام از لرزي که دیگه حاال مطمئن بودم از سرما ن

با احساس درد تو معده و دلم ... شدت ریزش اشک از چشمام بیشتر شد ... و 
 ... متقابا صداي فس فسم

ندازه ي تو  به ا نه؟ منم  یا  با کافگي نچي کشتتید وگفت: بس میکني  هامین 
 ....مخالفم

 .بهش نگاه کردم... با کافگي زیر لب غرغر میکرد
کردم.... با دیدن شماره ي مهراب با صداي زنگ گوشیم دست تو جیب مانتوم 

نفسم تو سینه حبس شد ... ریجکتش کردم و بهش پیام نوشتم که تا چند وقت 
ستم  شرایط این بهترین دروغي بود که میتون ستم.... در اون  سافرت و نی میرم م

 ...بهش بگم
 برام نوشت: سفر چه وقتي؟

 ... براش نوشتم: به مناسبت عروسیه
 سي هامین خانه دیگه؟نوشت: ان شا الله عرو

 ...اه از نهادم بلند شد
جوابي بهش ندادم و اونم برام نوشتتت: باشتته عزیزم ... خوش بگذره... مراقب 

 .خودت باش
باره پیام اومد... یک جمله بود ... یک جلمه ي دو کلمه  ندادم که دو جوابي 

 !اي... دو کلمه اي که روي هم هشت حرف میشد... دوستت دارم
بیرون فرستادم... من داشتم چیکار میکردم.... داشتم چه غلطي  نفسمو سنگین

 میکردم... میشا یه نگاهي به خودت بنداز ... لعنتي کنار کي نشستي؟
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مگه مهراب دوست پسرت نیست... مگه هموني نیست که تو بهش مي بالیدي 
و میگفتي دوستتت عادي.... دوستتت عادي... پس چه مرگته؟... پس چرا االن 

... چرا بهش نمیگي کنار نامزد عزیزت نشستي و قراره بري محرمش الل شدي 
بشي؟ هان... ِد بگو دیگه لعنتي... بگو نامزدیته.... بگو مسافرت نمیري... بگو 

 ........ بگو.... بگو
 سرمو به پشتي صندلي تکیه دادم وهامین گفت: کي بود؟

 .جوابشو ندادم
نستتتم حدس بزنم که حرصتتیه با لحني که خیلي برام مشتتخو نبود اما میتو

 گفت: مهران بود درسته؟
همچنان جوابشتتو ندادم... حتي اشتتتباهش رو هم در به کاربردن استتم مهران 

 !تصحیح نکردم... مهران نه و مهراب! حتي جواب خودمم نمیدادم
 هامین با مسخره گفت: بهش نگفتي نه؟

نا که من  مه داد: بهتر نبود بهش بگي  نان ادا مزدتم... در ستتکوت من همچ
هرچند ستتوري اما ما امروز قراره به هم محرم بشتتیم... این یکي ستتوري و 
غیرسوري نیست... شوخي شوخي داره جدي میشه... میفهمي میشا؟ بهتر بود 

 ... بهش میگفتي... حتي خوشحال میشدم تو مراسممون باشه
 ...صداي هق هقم و خفه کردم

سمم.... هامین با حرص گفت: هر چند یکي از مخالفین  صد این مرا صد در 
صمیم بگیره .... اما مجبورم تو رو تحمل کنم ... البته من که  این که یکي برام ت
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شرایط پدرت چیزي  شتي که تو  صرار دا شه.... تو ا ستم همه چیز تموم ب میخوا
 ...نگیم

سرمو به  شم....  سعي کردم نفس عمیق بک شم....  حس میکردم دارم خفه می
سر سبوندم....  شه چ سرمو التیام شی سنگیني  ست درد و  شه هم نمیتون شی ماي 

 ....ببخشه.... دنبال دگمه اي بودم تا شیشه رو پایین بکشم
هامین با تندي گفت: من من ور کاراتو اصتتا نمي فهمم... هرچند هی  عاقه 
شم...  صادق با اي هم به فهمیدنش ندارم.... اما ترجیح میدم با طرف مقابلم 

ش شیم.... پس تا وقتي که تو  صادق با رایط اجباري و متقابل هستیم باید با هم 
سرت بهت زنگ میزنه حرف میزنه هرچیز  ست پ صداقت میشا .... اگه اون دو
یان  تا ب که  یه  قانون یدي میشتتتا؟ این اولین  به من بگي .... فهم ید  با گه  دی

 مخالفتمون باید در قبال هم اجراش کنیم... شنیدي چي گفتم یانه؟
 ...ال نمیومددیگه نفسم با

شده امو  سر  ست  سختي د شتناکي که گیرش افتاده بودم به  سرگیجه ي وح با 
باال اوردم و دوتا به شتتیشتته کوبیدم.... دلم میخواستتت دستتتگیره رو باز کنم 

 ...وخودمو از اون محف ه ي تنگ و خفه بیرون پرت کنم
 با صداي هامین که دوباره گفت: نشنیدم جوابتو.... قبول کردي دیگه؟

 ...دستمو به گلوم گرفتم... دوباره به شیشه کوبیدم
 با صداي هول هامین که فوري گفت: چي شده؟

وترمز کاما ناگهاني ماشین ... هامین از پشت فرمون پیاده شدو به سمت من 
 ...اومد و در وبرام باز کرد.... کمربندمو هم باز کرد و دستمو گرفت
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ناک وارد ریه هام شتتد.... به لح ه با چند تا ستترفه حس کردم هواي یخ وستتوز
 ...نکشید که صداي بلند گریه کردنمم متعاقب نفس کشیدنم بلند شد

باز از ستترما داشتتتم میلرزیدم.... حتي  صتتتداي پوف هامین و شتتنیدم.... 
میدونستتتم که از زانو به پایین پاي راستتتم هم بیرونه ... اما برام مهم نبود... من 

شرایط قرار م یگرفتم... تنها چیزي که ازش مطمئن بودم همین بود نباید تو این 
 ....... همین بود که من این تصمیم هاي اجباري و نمیخواستم

 ...هامین از جاش بلند شد وبه کاپوت ماشینش تکیه داد
حالم از خودمو زندگیم بهم میخورد.... از اینکه مجبور بودم بخاطر رضایت و 

یت من چي؟ پس خوشتتایند من خوشتتایند دیگران ستتکوت کنم... پس رضتتا
 چي؟

مگه من ادم نبودم؟ مگه حق نداشتتتم براي خودم و زندگیم تصتتمیم بگیرم؟ 
نده ام... رو  به جون ای تاده بود  یه ستترطان اف جاي زندگیم بود؟ عین  بار ک اج
دربایستتتي عین بختک افتاده بود روي اظهار ن رم... ستتامتي پدرم.... باباي 

بود .... میتونستم بهش بگم؟ اسمم افتاده بود رو  نازنینم در گروي همین اجبار
زبونا... همسایه ها تبریک میگفتن.... خیلي وقت بود از عزتي و دار و دسته ي 
شته بود... حتي اون عرفان  سرم بردا ست از  ستگاراش خبري نبود اونم د خوا
معتاد هم میدونستتت... همه میدونستتتن که من شتتیریني خورده ي پستترخاله 

ه منو مجبور کردن که تصمیم بگیرم... که راضي باشم که خوشم بیاد امم... هم
سي خوشم بیاد که .... بي  شم که رضایتمند بود ... از ک ضي با سي را .... از ک
انصافي بود ... من نمیخواستم... من راضي نبودم.... من خوشم نمیومد... من 
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 ن میتونم دراجبار نمیخواستتتم.... و تنها چیزي که نمیذاشتتت فکر کنم که م
مه  که ه فت کنم همین بود  خال هامین م با  مه چیز و بزنم و  ید ه نده ق ای
میدونستتتند ... ! چیزي و میدونستتتند که من نمیخواستتتم وت اهر میکردم به 
خواستتتن.... این عذاب اور بود ... این که مهمترین شتتخو زندگیم هم باید 

ونستتت ولي من الل میدونستتت.... مهراب هم باید زیر و بم این بازي و مید
شته  شکنم... تا از روي خودخواهي نگهش دارم.... که دا شو ن شده بودم تا دل
شعور....  ستم بگم ... که من لعنتي... من احمق... من بی شمش که نمیخوا با
مه  نه .... چرا!!! ه فت  هامین نگ نه ... چرا  هامین  چرا همون روز اول نگفتم 

شد.... به همین راحتي.... با افتاده بودن تو زندگي من .... زندگي  من ... نابود 
پس و پیش کردن زمان همه چیز داغون شتتد... حاال من بودم که تو رنگ نباتي 
یه لباس باز باید مثل یک دلقک تمام عیار نقش یک عاشق پیشه رو براي کسي 
به  ید  با ته بود گردن من و میگفت  نداخ مام تقصتتیرات و ا که ت بازي میکردم 

مون احترام بذارم و اجراشتتون کنم.... درستتت همون لح ه اي قوانین محرمیت
که از کستتي که تمام مدتي که شتتناخته بودمش جز خوبي هیچي ازش ندیده 
بودم میشنوم میگه دوستت دارم... اون نامزد من نیست اما میگه دوستم داره... 
اون هی  کس من نیستتت اما میگه دوستتتم داره .... اما کستتیکه امروز کنارم 

س ش شه و تا دقایقي دیگه محرمم... حرف از قانون میزنه ن ته و میخواد نامزدم با
. از صداقت میگه... !!! این رسمش نبود... این منصفانه نبود ... این رویاي من 

 ! ... نبود
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پایین دادم....  نمیدونم چقدر گذشتتتت... اروم تر شتتتده بودم....افتاب گیر و
که  ارایش صتتورتم هی  تغییري نکرده بود... به این بود  ید کوچیکم  مام ام ت

 ! ...ارایشم خراب بشه وبهم بخوره
 .... اما انگار از زمین و زمان با من لج کرده بودند

 ...هامین مقابلم ایستاد وگفت: بهتري
 ....بهش نگاه کردم .... خم شد وگفت: داري یخ میزني

 نوزنفس عمیقي کشتتیدم و گفتم: کاش میشتتد همه چیز خواب باشتته... تو ه
 ...فرانسه باشي... منم هنوز

 میون کا مم اومد وگفت: تو هم هنوز با مهران باشي؟
 ...بهش نگاه کردم

پوزخندي زد وگفت: اگه فقط یه دوستتت معمولي بود اونم امشتتب تو مراستتم 
 نامزدیمون دعوت داشت .... مگه نه؟

 هامین: میشا ...؟
 ...بهش نگاه کردم

 هامین: دوستش داري؟
 ن ورش مهرابه یا به قول خودش مهران.... اما گفتم: کیو؟میدونستم م

 هامین هم میدونست من من ورشو فهمیدم با این حال گفت: مهران ؟
خنده ام گرفت... من همچین کستتي و نمیشتتناختم...! مهراني تو زندگي من 

 .وجود نداشت
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خنده ام گرفت... من همچین کستتي و نمیشتتناختم...! مهراني تو زندگي من 
 .نداشت وجود

تو چشتتمهاش نگاه کردم.... ستته تیغه کرده بود.... خوش تیپ شتتده بود ..... 
واقعا درا ون لباس میدرخشتتید... جوابشتتو ندادم.... فقط دستتتمو دراز کردم و 

 .کراواتشو کمي تنگ تر کردم .... حاال جذاب تر شده بود
 ...هامین لبخندي زد وگفت: توهم خوشگل شدي

سم ت خیابون نگاه کردم وگفتم: من دلم اب انار با گل پر با کمي مکث به اون 
 ...زیاد میخواد

 ....با تعجب بهم نگاه کرد
شماره ي دو .... تا وقتي نامزدمي... بهش  شدم وگفتم: قانون  به رو به رو خیره 

 ...نگاه کردم وگفتم: مثل نامزدم باش! این یه قانونه دو جانبه است
ق بودنش برام سخت بود ... با دیدن ردیف لبخند عمیقي زد که درک معني عمی

سمت اون  ست و به  دندوناش بي اراده یه لبخند محو زدم و اونم در اتومبیل وب
 ...ور خیابون رفت

شتر از این  سعي کردم بی شدم...  شک دوباره به اینه خیره  شمهاي پر از ا با چ
 !حس نکنم چقدر بدبختم که ا جازه دادم کساي دیگه برام تصمیم بگیرن

شدم... و به کاپوت تکیه  شین پیاده  شتنش در حالي که مي لرزیدم از ما با برگ
 ...دادم

شک  شتم و اون مایچ یخ و ترش ونمکي و به حلقم که طعم ا ني و تو دهنم گذا
 ...میداد فرو بردم
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صباني نبودم ....  شده بودم... ع سبک ن ست گریه کنم... هی   هنوز دلم میخوا
... از حماقتم ... از صبرم.... زندگیم همه شده بود پشیمون بودم.... از سکوتم

بازیچه .... شتتده بودم یه عروستتک خیمه شتتب بازي که خاله ام داشتتت باهام 
بازي میکرد.... منم هی  کاري نمیکردم... حتي ستتعي نکردم مخالفتمو ابراز 

 ...کنم
ما ااز بعدش میترسیدم.... از بعدي که هامین میگفت همه چیز تموم میشه .... 

 .نمیشد... و مطمئن بودم به همین راحتي تموم نمیشد
در ستتکوت اب انارمونو خوردیم... با صتتداي زنگ موبایل هامین بهش نگاه 

 ...کردم
 ... هامین: الو سام مامان

 ...واي... من یادم رفت شماهم هستید-
 چي؟ فیلم بردار؟-
 ...نه مامنت ر نموندیم-
 ...نه میشا چیزي به من نگفت-
 ...شه.... چشمبا-
 ...چشم مامان-
 ...زود میایم-
 .شما االن خونه هستید؟ بله... باشه.... فعا-

و تماس و قطچ کرد وگفت: چرا به من نگفتي اذین و مارال و مامان و هم باید با 
 خودمون میاوردیم؟
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 با حرص گفتم: من اصا تو شرایطي هستم که فکر کنم و چیزي یادم بمونه؟
د وگفت:فیلمبردار هم قرار بود از صتتحنه ي خروجتون فیلم هامین لبخندي ز

 ...برداري کنه .... مثل اینکه ما عجله کردیم اونا رو قال گذاشتیم
 نفس عمیقي کشیدم و گفتم: خاله عصبانیه؟

هامین خندید وگفت: نه بابا ... میگفت ما رو پیچوندي که زودتر با نامزدتت 
 ...بري عشق وحال

 ....ه کردمبا کافگي بهش نگا
 ....هامین لبخندي زد وگفت: سوار شو بریم اتلیه

قبل از اینکه جیغمو بشنوه لیوان پاستیکي خالي اب انار و از دستم گرفت و به 
 .سمت سطل مکانیزه رفت و کمي بعد سوار ماشین شد و منم سوار شدم

 با حرص گفتم: کجا بریم؟
 ...دیگه ... مامان وقت گرفته هامین یک تاي ابروشو باال داد وگفت: خوب اتلیه

خواستم بگم باز مامان مامانت شروگ شد .... که فکر کردم کمتر از خاله خاله 
کردن هاي خودم نیستتت.... جدي جدي خاله م*س*تان داشتتت واستتمون 
تصتتمیم میگرفت و من و هامین هم که ادعاي استتتقال و عقلمون میشتتد در 

ظواهر امر پیدا بود واقعا باید به ستتکوت همراهیش میکردیم... اینجور که از 
استتم بچه هامون فکرمیکردم!!!چون احتمال داشتتتت که اونو هم خاله جان 

 ... زحمتشو بکشه
 !...یه لح ه به هامین نگاه کردم... پدرخوشتیپي میشد

گردنمو چپ و راست کردم وصداي ترق ترق استخونام بلند شد.... یه بار دیگه 
 !اا... حالیته مرضیه خانماز این فکرا کردي نکردي هاا
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ستم  ضیه .... حاال تا میتون خودم به خودم براي تنبیه این فکر مزخرف گفتم مر
 !باید به خودم فحش میدادم مرضیه و مر 

به هامین نگاه کردم و ستتعي کردم ذهنمو از فکر اینکه اون چه پدر خوشتتتیپي 
تم: ا غیظ گفمیشته و در کل یه شتوهر خوش تیپ هم میتونه باشته پاک کنم و ب

حداقل تو مستتتائلي که خودمون میتونیم تصتتمیم بگیریم که نباید زیاده روي 
 کنیم؟

 هامین: من ورت چیه؟
ضروریه؟ خوب ما میتونیم نریم اتلیه  با حرص گفتم: االن اتلیه رفتنمون خیلي 

 ....... این نامزدي که واقعي نیست
 هامین: خب چرا نریم؟

 با جیغ گفتم: خوب چرا بریم؟
مین لبخند فاتحي زد وگفت: بعد مراستتم یه دفتر چهل برگ برات میخرم دو ها

 ....صفحه مشق شب داري
شو نازک کرد و با اداي من  صدا شیطنت  باگیجي بهش نگاه کردم و خندید و با 
گفت: تا وقتي نامزدمي مثل نامزد باش.... یادت رفت؟ بیستتتت بار از روش 

 ...مینویسي
 ...صفحه .... و رومو برگردوندم سمت پنجرهبا داد گفتم: اولش گفتي دو 

ست خط هم  ست خط... بی شه بی صحفه می صفحه ده خطه... دو  هامین : هر 
 .تو هر کدومش یه جمله بنویسي میشه بیست بار.... و بلند بلند خندید
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سعي کردم لبخندم و پنهان کنم هرچند موفق شدم اما میل شدید ي به خندیدن 
 ! ...داشتم

مان به خودم درحالیکه  یه میخي اویزون کردم نگاه ستتنگین هامین و  به  تومو 
گام  با تحستتین و ذوق ن یه جورایي  یدم...  به ستتمتش چرخ حس کردم .... 

 ...میکرد... انگار بار اولشه داره منو مي بینه
وبیشتتترین میدون دیدش دقیقا زیر گردنم بود و همینطور پایین میرفت تا ستتر 

 ... ن پایین نگاه میکردم ومیومد باالچاک پیراهنم... دوباره از او
که  منم زل زده بودم بهش ببینم کي چشتتم چروني کردنش تموم میشتتته 

 ....خوشبختانه فهمید و به طرزواضحي نگاهشو به یه سمت دیگه دوخت
پوفي کشیدم و فکر کردم اسم بچه هامونو خودم انتخاب میکنم...!!! لعنتي .... 

دا رحم کرد خودش بحث دوست نداشتن و این این پسره جدا دیوانه شده ... خ
 .حرفها رو وسط کشید

دختر جووني جلو اومد وگفت: اقا داماد شتتما تشتتریف ببرید اون اتاق عکس 
 ...هاي تکي تونو بگیرید .... منم عکس هاي تکي خانمتونو میگیرم
 ....هامین قبول کرد و دختره لبخندي بهم زد وگفت: شوهر خوشتیپیه

 ... بشین رو مبل و رو بهم گفت:
سهایي که میگفت بگیرم  ست عک شاره کرد ... ژ شي ا سي بنف س و به مبل پرن
ها رو هم  ندیدم....فکر کنم این فیگور  ها خ با ژستتتت  لب بود .... کلي  جا

 ....بازیگراي هالي وود هم نمیگرین
شم اومد... اونم وقتي بود  ست ها ... از یکیش خیلي زیاد خو توي تمام اون ژ

و که درست رو به روم بود و روشن کرد و درحالي که موهاي فر شده که پنکه ر
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به  پامو از چاک پیراهنم بیرون بذارم ...  به عقب هول میداد بهم گفت  امو رو 
حرفهاش گوش دادم... انگشت اشاره ي دست راستمو روي لب پایینم گذاشتم 

 !...و دست چپمو روي رون پاي چپم
شون داد کلي از تیپ و ژستم یه عکس تمام قدي بود... وقتي ک ه عکس وبهم ن

شنگ رو هوا  شدم... موهام به حالتي که باد بهش خورده بود خیلي ق خر کیف 
پخش بود و پیراهنم که فیت تنم بود تمام انداممو نشتتون میداد... کفشتتمم تو 

 ...عکس معلوم بود .... خدایي سلیقه ي اذین حرف نداشت
کس هاي دو نفره رو بگیریم یاد عکس هاي با دیدن هامین که منت ر بود تا ع

 ...نامزدي یکي از بچه هاي یوني افتادم
سره تو هر  سیده بودن و کا پ سره همدیگه رو ب*و* یه عکس بود که دختره و پ
حالتي داشت دختره رو مي ب*و*سید ... با این تز هاي دختره بعید نمیدونستم 

 ... یرهکه همین حالت ها رو براي من و هامین در ن ر بگ
شد... در  سي انداخته  س هامین جلو اومد ... اولین عکس روي همون مبل پرن
حالي که من روي مبل نشتتستتته بود و هامین روي دستتته ي مبل ... و جفتمون 

 ... بهم نگاه میکردیم
خدا  خدا  عدي هم در نزدیکي هم قرار میگرفتیم و من همش  هاي ب ژستتتت 

 ...راي خودش تز ندهمیکردم این دختره دیگه بیشتر از این ب
البته خیلي طول نکشتتید چرا که گفت : خوب اقاي داماد پشتتت عروس خانم 
بایستتتن .... عروس خانم موهاتونو کنار بزنید ... اقا داماد پشتتت گردنشتتونو 

 ... بب*و*سید
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قبل از اینکه متوجه چیزي بشتتم هامین خودش تمام حرفهاي عکاس و روم 
ربین اصتتا نفهمیدم کي پشتتت گردنمو اعمال کرد ... با صتتداي چیلیک دو

 ... ب*و*سید
از سرعت عملش حرصم گرفته بود... درسته این نامزدي سوریه ... اما اومدیم 

 و شاید یکي خواست یه دو دقیقه این عملیات طول بکشه ... اون وقت چي؟
 ...باصداي دختر عکاس که گفت : عروس خانم روي مبل بخوابید

 ... م... بابا این کارا چیه ... بخدا این نامزدي سوریهبا استیصال بهش نگاه کرد
 ...نفسمو سنگین بیرون دادم و روي مبل نشستم

 ...دختره داشت به هامین یه چیزایي و توضیح میداد
تا به خودم بجنبم... هامین شتتونه هامو گرفت و روي مبل تقریبا پرتم کرد و 

 ...رتم نزدیک کردکمي بعد زانوشو لبه ي مبل گذاشت و صورتشو به صو
سه زاویه ي مختلف که دختره خودش دور  صداي چیلیک دوربین ... در دو  با 
خودش میچرخید و عکس مینداخت دوباره به ستتمتم اومد واز چاک پیراهنم 

 ...استفاده کرد وزانو و پامو انداخت بیرون
 ضربان قلبم اصا روي ریتم همیشگي نبود ... هامین هم یه جورایي شده بود

... 
صتتداي دختره رو نمیشتتنیدم... فقط تو چشتتمهاي قهوه اي هامین خیره شتتده 

 ...بودم... نفسهاش به صورتم میخورد... داشتم عرق میکردم
هامین نزدیکتر شتتده بود ... لبخندي زد و با صتتداي دختره که گفت: عروس 

 ...خانم لبخند... وچیلیک دوربین و فاشي که خورد به صورتهامون
 ...تو همون حالت مونده بودهامین هنوز 
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صتتداي دختره اومد که گفت: عالیه ... همینطوري بمونید... عروس خانم نگاه 
 ...به دست من کن

 ...چشمامو به سختي از هامین گرفتم و به کف دست اون دختره نگاه کردم
ستبرش و کاما  سینه ي  شدن  ضربان قلب هامین... نفس هاش و باال پایین 

 .ستشو باال اورد و موهامو کمي کنار زدلمس میکردم.... د
دوباره بهش نگاه کردم... چشتتمهاش و نگاهش برام عجیب غریب بود ... این 

 ... هامین با هامیني که اولین بار توي سالن خونه دیدمش فرق داشت
این هامین اوني نبود که بهم گفت : دوستتتم نداره .... این نگاه ... این ضتتربان 

 ...تند و نفس هاي تندش
ستم بهش نگاه کنم  ستم دیگه نمیتون شمامو ب شت ... چ شو روي لبهام گذا لبها

 ! ... ... صداي چیلیک دوربین و فاش و حس کردم
 ... هنوز داشت منو مي ب*و*سید

 ...واون دختره ي لعنتي هنوز داشت عکس میگرفت
بعد از چند لح ه با صداي دختره که گفت: عالي بود ... مرسي... خوشبخت 

 ... شیدبا
یه فشتتار کوچیک دیگه به لبهام داد و چشتتمکي بهم زد و به ارومي ازم فاصتتله 
باره به صتتورتش نگاه کردم... به حالت چشتتمهاش... به نبض  گرفت ... دو

 ...شقیقه اش... به لبخندش
 .دستشو به سمتم دراز کرد و به ارومي منو بلند کرد
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مو اویزون بود رفتم ... مانتودستشو پس زدم... به سمت دیواري که مانتوم بهش 
سرم انداختم و بي توجه به عکاس و هامین از  شال و هم روي  شیدم... اون  پو

 ...اتلیه بیرون اومدم
تمام تنم داغ کرده بود... از خوردن ستتوز ستترما به صتتورتم عین ابي که روي 

 ...اتیش میریزن اروم شدم
شیدم... اون واقعا منو ب ست ک شت به لبهام د سرانگ سید؟ یعني من با  *و*

گذاشتم این کار وبکنه؟ دلم میخواست دهنمو بشورم.... اما حتي سعي نکردم 
 ... با پشت دست لبهامو پاک کنم... ذهنم بهم نهیب زد بخاطر رژ لبمه ... اما

!!! 
 ...صدام کرد

شدم ... کمربندمو  سوار  شین و برام باز کرد ... اروم  شتم... در ما محلش نذا
 .رو خیره شدم بستم و به روبه

هنوز داغ بودم... تا به حال دوبار تجربه داشتم کسي منو بب*و*سه ... البته نه 
شه ... گاهي زیادي  سعي کرده بود بهم نزدیک ب این مدلیش اما مهراب خیلي 
مهربون میشتتد و منو ب*غ*ل میکرد و هر بار با واکنش تند اتیشتتي من مواجه 

شد ... هربار هم به غلط کردن میفت سیده بود... می اد ... دوبار گونه امو ب*و*
 ...همین ... اما هامین

 ....نفسمو مثل فوت بیرون فرستادم
بعد از سکوت طوالني اي که بینمون بود هامین با لحني کاما خونسرد گفت: 

 از دستم ناراحت شدي؟
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نه اصتتا ... بگم  نمیدونستتتم چه جوابي بهش بدم... بگم اره خیلي... بگم 
 ...بگم حالم ازت بهم میخوره... بگم ازت خوشم میاد نمیدونم...

 هامین دوباره پرسید: باهام قهري؟
ضوگ این بود که  شدم ... مو ضوگ این نبود که ناراحت  شو ندادم... مو باز جواب
این حرکتش کاما عمدي بود... با وجودي که میدونستم عمدیه اما نه ناراحت 

 ...ی  چیز دیگهشده بود ... نه گله کرده بودم... نه ه
درستتت مثل همون وقت که توي بیمارستتتان ب*غ*لم کرده بود ... اون موقچ 

 ... بهش احتیاج داشتم... اون موقچ که الزمش داشتم شکایتي نداشتم
حاال باید میگفتم چرا بهم نزدیک شتتدي؟ چرا منو ب*و*ستتیدي... یا هزار تا 

ود .. من حالم خوب بچراي دیگه که هر لح ه بیشتر وبیشتر سردرگمم میکرد.
 ... ... من میدونستم که دور و برم چي میگذره

این هامین بود.... پستترخالم ... کستتي که همبازي کودکیم بود ... کستتي که 
همیشته اذیتم میکرد... کستي که ... تو کودکي هم ... میخواستتم خودمو گول 

 ...بزنم؟! کسي که ... کسي که ... کسي که
 ... بشهاجازه نداد فکرم تکمیل 

 ...دستشو روي دستم گذاشت وگفت: میشا ... من من وري نداشتم
بهش نگاه کردم و دستمو از توي دستش بیرون کشیدم وگفتم: میدونم ... چون 

 ...اصا نباید من وري داشته باشي
حس کردم صتتورتش دچاریک بي تفاوتي شتتد و به طور نامحستتوستتي در هم 

 ...رفت ... با این حال برام مهم نبود
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که  هاي خودم غرق بشتتم و فکر نکنم  کار و درگیري  یدادم تو اف من ترجیح م
 ! ... نامزد سوریم طوري منو ب*و*سید که

ترجیح دادم فکر کنم زیادي براش ه*و*س انگیزم و غریزه ي مردونه اش باعث 
شتتد فکر کنه میتونه منو بب*و*ستته ... ترجیح میدادم به این جنبه نگاه کنم که 

مین یه پستتره و من یه دخترم... ترجیح میدادم فکر کنم هامین هرچي باشتته ها
شو از  سیده... یه لح ه اختیار غریزي عمل کرده ... ازروي ه*و*س منو ب*و*
دستتت داده... ترجیح میدادم اینطوري فکر کنم تا ... تا اینکه فکر کنم اون ... 

م که اون و نگاهش.... اون و ب*و*سه اش... تابه حال طعم ب*و*سه نچشید
روش بخوام اظهار فضتتل کنم.... من دریه صتتورت میتونستتتم ببخشتتمش و 
بیخیال باشتتم اونم زمانیه که ترجیحا فکر کنم اون بي اراده منو ب*و*ستتیده و 
همین وبس... دلم نمیخواستتت بیشتتتر این مستتئله رو بشتتکافم و براي خودم 

. من ... تجزیه اش کنم... دلم نمیخواستتت بیشتتتر راجچ به اون لح ه فکر کنم
ستم... هی   ستم... هیچي نمیخوا سته بودم.... من نمیخوا به اندازه ي کافي خ
فکري نمیخواستم... هی  حسي نمیخواستم... من درگیر بودم.. درگیر اینده اي 
صد حرفهاي خاله م*س*تان که  شخو نبود ... اگر یک در که هی  کجاش م

شت ... اگه واق صحت دا عا هامین مي بود که منو قبل از اومدن هامین زده بود 
شتر تکلیفم با خودم و زندگیم  ساس بودم بی شت ومن بودم که بي اح ست دا دو
با حرف زبونش...  هامین  گاه  حاال... االن ... ن ما  نده ام مشتتخو بود ا و ای
شه  شده با شه ... امیدوار بودم که اون درگیر ن شته با امیدوار بودم هی  فرقي ندا

ي زندگي کنم ... اونم با کستتي که هی  میلي به ... من دلم نمیخواستتت اجبار
 ! ...من نداره اما غریزه اش بهش غالب میشه ... لعنتي
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شدم... باز محولش کردم به بعد و اون لح ه هی   شیمون  باز کاري کردم که پ
غلطي نکردم... اگر همون لح ه که خاله م*س*تان پیشتتنهاد ازدواج میداد یه 

حاال اگه هامین نزدیکم میشتتد ومیگفتم نه ... خدا کلمه میگفتم نه ... یا حتي 
بکشتتتت که همه ستتنگ قبرتو بشتتورن که یه ن نهن نمیتوني بگي.... که همه ي 
زندگیت به همین دو حرف بند بود و تو بند و به اب دادي... لعنت به تو و افکار 

 ....مزخرفت
ن ... با حرصي هامین بازندگیم چه کردي... با اومدن ناگهانیت... با دیدارهامو

با  که ستترم زدي...  با دادي  که بهم کردي...  با محبتي  که ازت میخورم .... 
خاطراتي که براي جفتمونه ... با ب*و*ستته اي که دوستتت ندارم فکر کنم از 
کاما غیر  یه حرکت  که این  به خودم بقبولونم  ما مجبورم  روي عمد نبود ... ا

 !... ي کهاراده اي بود... این تویي میشا .... توی
من درگیرم .... من رواني شتتتدم... دیگه هیچي نمیدونم... هیچي نمیخوام... 
ست باز مرور  ست فکر کنم... دلم نمیخوا دلم هیچي نمیخواد.... دلم نمیخوا
باره تکرار  کاش دو که  لح ه ي پیش و کنم و عین دخترهاي احمق فکر کنم 

فت محاله ... اما جایي بشته ... ! چیزي که عقلم میگفت محاله و دلم هم میگ
از وجودم بود یه بخش سوم .... که حتي نمیدونستم منشاش کجاست... شاید 
اگه یه بارم به مهراب این اجازه رو میدادم.... سرمو تکون دادم ... االن ذهنم به 
اندازه ي کافي مشغول بود ... چشمام و بستم ونفس عمیقي کشیدم.... نفسمم 

شد سردم  شتم به هامین ونفس هاي گرمش فکر سرد بود ... باز  ه بود... باز دا
 !...میکردم
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این درحالي بود که اصا دلم نمیخواست راجچ به نفس هاي گرمش هی  ایده 
شه  ست فکر کنم که اون میتونه اونقدر خوب با شم.... دلم نمیخوا شته با اي دا

شه اونق شو ندید گرفت... می ضیه گفتن ها شه روش فکر کرد و تمام مر ر دکه ب
شم  شیرین بچگي هامون چ شه که از تمام اذیت و ازارهاي خاطرات  خوب با
پوشتتي کنم... و دلم نمیخواستتت فکر کنم که تمام اون خاطرات االن بهترین 

 ...لح ات زندگیم بودن و از وقتي هامین رفت
 !!!...خفه شو

 ...اینو عقل وذهن و همون قسمت سوم وجودم فریاد زد
 !!! ...کنممن دلم نمیخواست خیانت 

با توقف ماشتتین به ارومي از اتومبیل پیاده شتتدم... هامین کنارم ایستتتاد ... 
بعد از ظهر بود... گرسنه نبودم... یعني اگرم بودم اونقدر فکر داشتم  5ساعت 

 ....که اصا به گرسنگي فکر نمیکردم
. با .با دیدن اذین که داخل باغ بود و ما رو دید کل کشید و سرمو پایین انداختم

شید که  شتند و خیلي طول نک ضور دا ساعت پنج بود اما اکثر مهمونها ح اینکه 
جلوي در از دود استتفند و بوي خون یه گوستتفند بیچاره که داشتتت دستتت و پا 
میزد پر شتتتد... بادیدن عمو رستتول که اول منو محکم به آ*غ*و*ش گرفت و 

اه ن کمکش میکرد رپیشونیمو ب*و*سید و بعد هامین ... با دیدن پدرم که ارمی
بره و به ستتمت هامین اومد و اونو پدرانه ب*غ*ل کرد.... با دیدن اشتتکهاي 

 ... مامانم... کل کشیدن و ذوق و شوق خاله م*س*تانه
شون مهرنوش خانم...  سرین بود و مادر صورت ندا و ن شي که تو  حرص وجو
 که خون خونشتتونو میخورد و بنفشتته خانم همستتر عمو ضتتیا که حتي جلو هم
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نیومد و خیلي هاي دیگه که پ  پچشون و میشنیدم ... میدونستم میگن این در 
حدش نیستتت و هنوز برام مشتتخو نبود این حد و میزاني که اینقدرازش دم 
میزنند بر چه استتاستتیه ... کي چطور میفهمه من از هامین کمترم یا اون از من 

اقانه تمام ادعاي افکار ع بیشتره ... اینو از نگاه هاشون میتونستم بفهمم ..... با
ام اونقدر دهن بین بودم که حرف مردم و عکس العمل هاشون زیادي برام مهم 
بود... با تمام ادعایي که میدونستم مردم چي میگن برام مهمه اما طوري وانمود 
میکردم که مهم نیست مردم چي میگن.... با تمام شخصیت محکمي که سعي 

کم وستتختم اما این نقطه ضتتعفم بود ... من از میکردم حداقل وانمود کنم مح
این مردم و حرفهاشون و دخالت هاشون بیزار بودم و هی  کس نمیتونست اینو 
حد  تا این  که  مده بود  یت این پیش نیو قت موقع نه ... چون هی  و درک ک
حستتاس بشتتم و برام مهم باشتته که اونها راجچ به من چي میگن.... ولي حاال 

شون انگار باید به دهن  شم نازک کردن ها شت چ شون نگاه میکردم... به پ ها
باید روي تک تک حرکاتشتتون فکر میکردم و تفستتیرشتتون  نگاه میکردم... 

 ...میکردم
ستمو محکم گرفت.... یه لح ه از این کارش  سوند و د شو بهم ر هامین خود
سخت بود.... عین یه تیر بود  شون واقعا  ضي نگاه ها تحمل شدم... بع ممنون 

 .... سمت ادم پرت میکردندکه به 
گاه کردنشتتون. ... دلم  پایین ن به  باال  هاي مصتتنوعي... اون از  ند  اون لبخ
سمت جایگاهي  ستم.... به ارومي به  ست داد بزنم اوني که کمه من نی میخوا
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سمون مختلط  ست کرده بودند رفتیم.... مانتومو دراوردم.... مجل که برامون در
 ... بود

با طرف مقابلش ستتعي میکردم خودمو ارو م نگه دارم و فکر نکنم که هرکس 
 ... صحبت میکنه راجچ به منه

روي صتتندلي نشتتستتته بودم... از ستترما داشتتتم یخ میکردم ... هرچند بخاطر 
جمعیت و ابتکار مشتتعل هاي کوچیک اتیش که جاي جاي باغ وجود داشتتت 

ثل مرغ دون  حال پوستتتم م با این  مد ...  به ن ر ستترد نمیو ندان  دون هوا چ
میشتتد... اون شتتال هم روي شتتونه هام انداخته بودم... یه جورایي از پوشتتیدن 
لباس معذب بودم... با همه ي زیباییش صتتحیح نبود ... به اذین نگاه کردم که 
توي یه لباس زرشتتکي مدل ماهي دکلته که کت کوچیکي روش پوشتتیده بود 

شده بود ... با حرص فکر کردم لباس خودش کت داره . شگل  سه منخو  .. وا

... !!! 
با دیدن نسرین و ندا که گوشه اي نشسته بودن و لباسشون یک وجب پارچه بود 

 ...نسبتا از عذاب وجدانم بابت پوشیدن لباسم کم شد
 سعي میکردم شالمو مرتب کنم که هامین گفت: چقدر وول میخوري؟

 ...با حرص گفتم: لباسم بازه ... کاش جدا بودیم
 هامین: چي جدا بود؟

 ...مردونه زنونه اش میکردن دیگه ... لباسم ناجوره -
باید  هامین: خوب مگه خودت انتخابش نکردي ؟ همون موقچ که خریدیش 

 ...بهش فکر میکردي
 ...من انتخابش نکردم... منم نخریدمش-
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 هامین:مگه میشه؟ رفتي خرید هی  ن ري ندادي؟
نه و بي بهونه همه رو چي میگي تو؟ من کي رفتم خرید... تو این مدت بابهو-

 پیچوندم... وقتي تو حاضر نشدي بیاي... من کجا میرفتم؟
 هامین با تعجب گفت: واقعا؟

 ...واي هامین ولم کن-
 هامین: مگه گرفتمت؟

 ...بهش نگاه کردم و اهي کشیدم
باز حالت بد  هامین لبخندي زد وگفت: حاال چرا اینقدر حرص میخوري... 

 ...میشه ها
 ...  ي گفتم: حالم بدتر از این نمیشهبا صداي پر غی

 ...هامین: من درکت میکنم
بازي داري ل*ذ*ت مي  نه درکم نمیکني... تو از این  گاه کردم وگفتم:  بهش ن

 ...بري و من بدبختم که پس فردا باید جواب پس بدم
شه این  شه... هرچي با شا اینقدر نگران نباش... همه چیز درست می هامین: می

... فقط تو نیستي که تو منگنه اي... پس منم به راحتي درکت زندگي منم هست
 ...میکنم

سمتمون میومدن.... و یه حاج اقا  شیدم که با دیدن جمچ خانواده که به  پوفي ک
 .... که اومده بود تا صیغه رو بخونه

 !...به هامین نگاه کردم... محرم نبود اونطوري منو ب*و*سید... واي به حال
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و بکوبم به زمین.... حقمه... هرچي ستترم میاد حقمه... دلم میخواستتت ستترم
هر بایي که ستترم بیاد واقعا حقمه ... هرچي میکشتتم از دستتت حماقت هاي 

 ...خودم میکشم
اونقدر غرق افکارم بودم و نفهمیدم کي بله رو گفتم و کي همه با دستتت و کل 

رناز اونجا کشتتیدن وهلهله به پاس این اجبار ریختن وستتط... مارال و اذین و ف
 ....داشتن خودکشي میکردن

 ...هامین هم با ل*ذ*ت نگاهشون میکرد ومیخندید
منم اماده ي اشک ریختن بودم... داشتم سرسام میگرفتم... از صداي ارکست 

 ... که تو سرم بوم بوم میکرد... از ادمهایي که ت اهر به خوشحالي میکردن
شون  ستم چقدر از ته قلب شحالن... و من به زودي ادم و ادم هایي که میدون خو

هاي دستتته ي اول و واقعا خوشتتحال میکردم و ادم هاي دستتته ي دوم و واقعا 
 ...ناراحت

با احساس گرمایي که به دستم وارد شد به انگشتام نگاه کردم... هامین دستمو 
 .گرفته بود

 ....به صورتش نگاه کردم
 ...لبخند قشنگي زد وگفت: اینقدر خودخوري نکن

 ...میتونستم مثل اون اروم باشم ... بیخیال وخونسردکاش 
 به شالم اشاره کرد وگفت: اینقدر سردته؟

 ... گفتم که .... لباسم بازه-
 ...هامین: نه اونقدر هم باز نیست... خودت و معذب نکن

 ...سعي کردم دادي که قراره سرش بزنم و توي وجودم خفه کنم



  466 

 

هنه و نیمه برهنه رو دیده بود اصا بعید هرچند ازکسي که دوازده سال زنهاي بر
 ...نبود که این لباس و کاما پوشیده به حساب بیاره

 .با این حال به حرفش گوش ندادم
 هامین خم شد و یه شیریني برداشت و خورد وگفت: میشا اون دختره کیه؟

 کي؟-
 ...هامین: همون لباس صورتیه

 ...دختر دختر خاله ي مهرنوش خانمه-
 ...ووو.... کي میره این همه راهوهامین: ا

مامان جناب عالي که از زمین وزمان ادم دعوت کرده... ادم فضتتتایي دیدي -
 ...اصا شوک نشو

 هامین خندید وگفت: دیوانه ... راستي هی  کدوم از دوستات تشریف ندارن؟
شو باال داده بود و حق به جانب بهم زل زده  اینو درحالي گفت که یک تاي ابرو

 .بود
ستترمو تکون دادم که به خاطر حرکتم شتتالم باز شتتد .... باز خوددرگیري منم 
شروگ شد.... داشتم اون شال ساتن که هی  جوره رو تنم واینمیستاد و درست 
میکردم که اذین و مارال اومدن جلو و در یک حرکت ناگهاني منو بلند کردن... 

له رو تیکه تیکه میکنما.... با حرص گفت: این شتتتا بد  اذین  بخدا لباستتتت 
 ...نیست
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صي بود که  سعي کردم موهامو بریزم روي گردنم .... اونقدر جو اهنگ ر*ق*
شوخي کاما  شوخي  سوري که  یادم رفت چقدر بدبختم که دارم تو یه نامزدي 

 ...جدي شده قر میدم
ستتعي کردم حواستتمو به ر*ق*صتتم بدم که باز اون نگاه ها رو پ  پ  ها رو به 

 ....جون نخرم
دیدن ارمین که به ستتمت هامین رفت واونو هم بلند کرد ... و در یک لح ه  با

با ریتم اهنگ زدم ببینم کیا  حس کردم دورم چه خلوت شتتتده .... و یه چرخ 
وسط هستن کیا نیستن.... حدسي که میزدم کاما درست بود... باید با هامین 

این واقعااااا!!! اگه میر*ق*صتتیدم.... واوو... این عالي بود... دیگه چي بهتر از
همون موقچ خبر مرگم الل نمي موندم.... االن جلو هامین با این لباس باز که 

 !....جم میخوردم یه جام مي افتاد بیرون قر میدادم
 ... هوا تاریک شده بود

 ... ساعت نزدیک شیش و نیم بود
م وار بودهامین جلوم بود ... اهنگ دو نفره امون به انتخاب ارکست بود.... امید

 !....یه اهنگ جدید بذاره ... چون حوصله ي گل پري و به هی  وجه نداشتم
به هی  وجه  هامین  ید بر*ق*صتتن ... چون در ن ر من  با ته خوشتتگا  و الب
خوشگل نبود.... فقط یه ذره جذاب بود... ! به هر حال استایل و چشم وابروشو 

ش هم خوب بود... مدل خیلي دوست داشتم.. فرم بیني و دهن و فک و چونه ا
موهاشتتم خوشتتم میومد... رنگ پوستتتشتتم اکي بود... موضتتوگ این بود که 
نمیدونستم از چیش خوشم نمیاد....!!!با شنیدن صداي کسي که اماده ي اروق 
زدنه ... فهمیدم کدوم اهنگ قراره پخش بشه...! شکي نبود که بازم از شیطنتاي 
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بذارن ، آخه ر*ق*صتتیدن باهاش  آرمینه که از ارکستتت خواستتته این اهنگ و
ستتخت بود ، یعني کار هر کستتي نبود ، اما من و هامین هم هر کستتي نبودیم ! 
شدنمونو  ضایچ  ست  سنگ خورد و نتون کم نیاوردیم که هی  تیر آرمین هم به 

 ... ببینه
 ... ژست همون اهنگ و گرفتم... هامین لبخندي زد

شتیم.... بچه که ب شترک دا شق ر*ق*ص هیپ هاپ جفتمون یه پوئن م ودیم عا
کل  مای هاي راک و  نده  بودیم ... عین میمون ستتعي میکردم حرکات خوان

 ...جکسون و تقلید کنیم
 ...خوبم تقلید میکردیم

 ! ...هامین همیشه ر*ق*ص پاي خوبي داشت
اهنگه با فضتتا همخوني داشتتت ... حداقل تنها نقطه ي مشتتترکش این بود که 

 !!!شب بود
 یب دو تا حرف ساده ستشتتتتتتتتتب ترک

 شن شخو شما و نبن بي تابي من ِ ساده ست"
 ....هامین به من و خودش اشاره میکرد

 ...م ّم من ساده است
 من یه آدم از کار افتاده ست

 من بي تو یه کسیه که ته جاده ست
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتب ترکیب دو تا حرف ساده ست

 !فظ بود و همخواني میکردبرام عجیب بود که تمام اهنگ وح
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 دوباره شب شد و من و تو تو یه اتاقیم پس بریز غما رو دور
 دوباره بیا توو ب*غ*ل من تا یه م*ا*چت بکنمو

 بعدم بگم که تو بي من سخت میگذره لح ه هات
 نیستم بد میلرزه دست و پات

 نمیتونم دیگه زنده بمونم
 اگه باشم دور یه لح ه دور از تو واییي

رو به روي هم درست مثل یک دوئل دست میزدیم و اروم و هماهنگ  جفتمون
 ...با اهنگ راه میرفتیم

 کنا رپیانو چه عالیه وقتي دستات میري رو کاویه
 احساسي که دارم بهت عالیه

 یه جور ب*غ*ل کردیم همدیگه رو بهم میگي هامین نرو
مین این صتتتداي دي جي بود که این بخش اهنگ و عو  کرد و به استتم ها

 !...ختمش کرد
 انگار ندیدیم همو دو سه سالیه

 دوست دارم قدر دنیا که میگن اخر نداره
 دوسم داري یه جورایي که هیچکس باور نداره

 شب یعني توو ب*غ*لت افتادن
 ... دستمو محکم گرفت و به سمت خودش کشید

 یعني که ما بیداریمو جز ما همه خوابن
 ا من ، با منتتتتتتتتتتو دوست دارم که بمونه ب

 تو همون کسي ِ که خیلي دوسش دارم
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 منو تو با هم زیر بارون شب داره پایین میره اروم
 توو حیاطیم زیر االچیق و سفت میچسبي به بازوم

 شب چه خوشرنگ با تو
 میزنم چنگ موهاتو

 ...دستشو تو موهام فرو برد و
 دست میکشم رو ابروهاتو

 ...با سرانگشت به ابروهام کشید
 ...ام گرفته بود خنده

 نوک بینیت قرمزه تو سرما میشنوم صدا دندوناتو
 وقتي که پیش مني خوبه حالم

 وقتي که میري دلشوره دارم
 با تو من حتي اگه دور راهم
 من رو به راهمو خوبه حالم

 دوست دارم قدر دنیا که میگن اخر نداره
 دوسم داري یه جورایي که هیچکس باور نداره

 یا که میگن اخر ندارهدوست دارم قدر دن
 دوسم داري یه جورایي که هیچکس باور نداره

 ...تمام اهنگ وبا اشاره به سمت من میخوند
 ... منو به سمت خودش کشید وگفت: امشب سعي کن بهت خوش بگذره

 ...لبخندي زدم
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یه هی  ر*ق*صتتي نبود و من  که شتتب ما تو حرکاتم  نگ و حفظ نبودم... ا اه
 .دمدراوردي بود کم نمیاور
 که هیچکس باور نداره

 !!!شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتب یعني کاراي بد ازاد است
نفس عمیقي کشتتیدم.... اهنگ بعدي همون بود که ازش متنفر بودم... دوباره 
همه ریختن وستتط... گرم شتتده بودم.... هامین هم یار ر*ق*ص خوبي بود... 

 ....مبچه که بودیم تو جشنها با هم میر*ق*صیدی
اون کت و شلوار مشکي میپوشید منم یه پیراهن عروس سفید... واقعا انگار از 

 ...بچگي بهمون القا کرده بودن که من و اون با همیم
 بعد از چند تا اهنگ سرجامون نشستیم... خوبیش این بود که دیگه سردم نبود

... 
 ...با دیدن بابا لبخندي زدم و به سمتش رفتم

 ...رفتم و کنارش نشستمبا لبخند دستشو گ
 ....بابا لبخندي بهم زد وگفت: چقدر بزرگ شدي

 لبخندي بهش زدم و گفتم: بابا .... خوشحالي؟
 ...بابا: مگه میشه تو چنین شبي خوشحال نباشم دخترم

 ...لبخندم جمچ شد ... صورتم تو هم رفت... نفسمو فوت کردم
 ... بابا هنوز رو به راه نبود

 یکردم لبخند بزنم گفتم: بعدا باید باهات حرف بزنم باشه؟در حالي که سعي م
 بابا با نگاه منت ري گفت: راجچ به چي؟

 حاال بعد میگم بهت باشه؟-



  472 

 

 ...بابا لبخندي زد و گفت: باشه دخترم
 بابا؟-

 ...بابا: بگو بابا
نفستتمو ستتنگین بیرون فرستتتادم وگفتم: قصتتد نداري به این زودي بذاري بري 

 ... ال حاال ها الزمت دارماکه؟ هان؟ من حا
 ...بابا لبخندي زد وگفت: تو رو دست خوب کسي سپردم

 با صداي مرتعشي گفتم: بابا ... تو به من اعتماد داري مگه نه؟
باره اي بهم زد و با ارامش عمیقي که به وجودم با نگاهش تزریق  بابا لبخند دو

 ...میکرد گفت: از چشمام بیشتر
و به سمت دیگه اي چرخوندم... با دیدن مهراب که نفس راحتي کشیدم و سرم

 !جلوي در خونه باغ ایستاده بود یخ کردم
 ...مثل فنر با ترس از جام بلند شدم

 ...با صداي بابا که گفت : کجا میري دخترم
 ...محل نذاشتم و با قدم هاي تندي به سمت در ورودي باغ رفتم

عا شتتبیه مهراب بود نفس با دیدن پستتري هم قامت مهراب که از نیمرخ واق
 ...عمیقي کشیدم

 ...از اشناهاي اقا رسول بود
 ..... لبخندي به من زد وگفت: امري داشتید

هنوز به صتتورتش خیره بودم... از روبه رو هی  شتتباهتي به اون نداشتتت اما از 
 ... نیم رخ یه لح ه به ن رم اومد چقدر شبیه مهرابه
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 ... حس میکردم دارم بهش ظلم میکنم مهرابي که تمام ذهنم درگیرش بود ...
 ...سرم داغ بود اما دندونام از سرما بهم میخورد... مثل بید میلرزیدم

اون پستتر لبخندي بهم زد و هنوز منت ر بود تا من کارمو بهش بگم ... اصتتا 
حواسم نبود که اون جلوي در که یکي از مشعل ها خاموش شده بود رو داشت 

ستش یه ت ست میکرد و د سیگار در سیگار بود ... یه لح ه فکر کردم اینجا  ه 
کشتتیدن با دو قدم اونطرفتر ستتیگار کشتتیدن چه فرقي میتونه داشتتته باشتته که 
سکوت  شاید بخاطر ترس از نگاه هاي مواخذه کننده به تنهایي و  احتمال دادم 
و تاریکي جلوي باغ اومده تا در ارامش ستتیگارشتتو دود کنه... دوباره وارد باغ 

صداي هامین که گفت: شدم.. شتم...  سمت جایگاه رفتم... کیفمو بردا . به 
 ... میشا کجا میري

 ...باز هم جواب ندادم و با قدم هاي تندي وارد خونه شدم
 ...به اتاق هامین رفتم و پشت در نشستم

به صتتفحه ي گوشتتیم نگاه کردم.... من عذاب وجدان داشتتتم... یه لح ه به 
عذاب و گه  یب زدم ا با خودم و مهراب خودم نه کار و  جدان داشتتتم ... این 

به مهراب هیچي نگفتم...  که  نمیکردم... چطور اینقدر بي شتترم و حیا بودم 
 ... هرچند میدونستم که اون باشنیدنش داغون میشد

 ولي من که داغون بودم چي؟ کي منو میدید؟
یم مکي به فکر من بود؟ چرا الل شتتده بودم... چرا گذاشتتتم براي زندگیم تصتت

 .... بگیرن ... مگه من مرده بودم که ال تا کام حرف نزدم
شمام  سرمو بکوبونم به دیوار.... چ ست  شت مي ترکید .... دلم میخوا سرم دا

 ...پر از اشک شده بود .... همه چیز و تار میدیدم... سرم داغ بود اما سردم بود
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باید چیکار کنم... چیکار میتونستتت .. به م بکنم.یه لح ه فکر کردم من االن 
 ...شماره ي مهراب نگاه کردم

به خودم لعنت میفرستادم بي انصاف اون درحقت باید چیکار میکرد که نکرد؟ 
چطور تونستي اینقدر بي انصاف باشي که بذاریش توي بي جوابي و بگي باش 
شم دیدنتو  شتي و نه چ شو دا شم دیدن سرخاله ات که تا دیروز نه چ و بذاري پ

 ....اونم قبل از صیغه ي محرمیتداره بب*و*ستت؟ 
 گذاشتي دستتو بگیره ... چرا در حق مهراب نکردي؟

اون که دوست داشت ... تو که از احساس اون میدونستي... اخه پست فطرت 
 هم خدا رو میخواي هم خرما رو؟

 تو ادمي.... تو شعور انساني داري؟
وغ بگي؟ دو نفر و االف خودت کردي؟ که چي بشتتته؟ به خودت میخواي در

چرا به مهراب نگفتي.... چرا دستتت رد به ستتینه ي هامین نزدي؟ چرا چرا ... 
 !!! .... حاال تو عذاب وجدانت خفه شو... حاال خفه شو

 ... زل زدم به شماره ي مهراب
اشتتکهام روي صتتفحه ي گوشتتي میچکید ... من چه کرده بودم با خودم و 

 !... د چیکار میکرد کهمهراب...! با خودم و ...! مهراب در حقم بای
نفستتمو ستتخت بیرون دادم و شتتماره ي مهراب و گرفتم ... اون توي این بازي 

 !... لعنتي خیمه شب بازي بیگ*ن*ا*ه ترین بود
 ...بعد از سه تا بوق جواب داد

 مهراب: جانم؟
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 صداش مثل یه پتک بود تو سرم... من الیق جان تو هستم؟؟؟
 مهراب: الو میشا ... صدا میاد؟

 ...نفسم و نگه داشته بودم... از بغض داشتم میترکیدم
 مهراب :الو... هستي؟

 :لبهامو گزیدم و اروم گفتم
 مهراب؟-

 مهراب: به به ... میشایي خوبي؟
لحنش مثل همیشه بود ... و همین صداي مهربونش عذاب وجداني که داشتم 

 ...و صد برابر میکرد
ه تو ماشین هامین داشتم... حاال داشتم خفه میشدم باز همون حسي و داشتم ک

تو اتاقش دوباره داشتتتم تجربه اش میکردم... اون لح ه که داشتتتم به مهراب 
شدم و حاال دوباره در  شتم تا حد مرگ خفه می شین هامین دا پیام میدادم تو ما

 ! .... اتاق هامین درحالي که با مهراب حرف میزدم
 مهراب با خنده گفت: االن جلو دریایي؟

 ...نه-
 مهراب: پس کجایي؟

 ...هی  جا-
 مهراب با لحني خاصي گفت: میشا خوبي؟

 ...مثل همیشه حالمو فهمید... داشتم از بغض خفه میشدم
 ...با صداي ارومي گفتم: مهراب

 ...مهراب: جانم میشا... چي شده؟چرا صدات اینطوریه
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 ....بریده بریده گفتم: من یه اشتباهي کردم
 بون گفت: چي شده میشا؟ میتونم کمکت کنم؟مهراب با همون لحن مهر

 ...کم کم به هق هق افتادم
 ...مهراب با نگراني و تشویشي که تو صداش موج میزد صدام میکرد

 ...اما من فقط دلم میخواست گریه کنم
 ...مهراب با تندي گفت: ِد بگو چي شده ... االن منو میکشي

 ... نفس عمیقي کشیدم
که با لحن مهربوني  فت:  مهراب  یه ي پیشتتش بود گ بان ند  با لحن چ غایر  م

 میشایي... خانمي... چي شده؟ من میتونم کمکت کنم؟ هان؟
 ...وسط هق هقم گفتم: منو ببخش

مهراب ستتکوتي کرد و بعد از مکثي چند بانیه اي گفت: اخه مگه چي شتتده؟ 
 مگه تو چیکار کردي؟

 ...گریه ام شدید تر شد
... دلشوره اشو کاما حس میکردم... اینکه مهراب نمیدونست باید چیکار کنه 

داشتتت ستتعي میکرد نگراني شتتو زیاد بروز نده رو مي فهمیدم...اما میفهمیدم 
 .... داره پر پر میزنه

دلم میخواست بمیرم... از محبتي که تو صداش بود دلم میخواست بمیرم... از 
 ....نگرانیش دلم میخواست بمیرم

 دا بگو چي شده؟ میشا؟ نمیگي؟مهراب با کافگي گفت: تو رو خ
 ...مهراب-
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 مهراب: جانم؟
 ...همیشه همینطوري باش-

 مهراب: من که هستم ... مگه تا االن نبودم؟
 ...همینطوري بمون-

 مهراب: چشم... همه ي درد و دلت همین بود؟
 ...اره-

شه ... چرا نگفتي نه  ست به زمین وزمان چنگ بزنم... چرا گفتي با دلم میخوا
وظیفه ندارم باشتتم ... به خودم نهیب زدم که این روزا ي اجباري تموم  ... من

 ... میشه و اون هست و باهاته
مهراب نفس عمیقي کشید وگفت: من همیشه باهاتم میشا... مگه جز تو کسي 

 و دارم اصا؟
گریه ام شتتتدید تر شتتتد اما جلوي دهنم ومحکم گرفتم... دلم براي تنهاییش 

 ...گرفت
گفت: میشتتا چي شتتده؟ هان؟ نمیخواي بگي؟ زنگ زدي منو  مهراب دوباره

 دیوونه کني دختر خانم؟
 ....اروم اروم داشتم گریه میکردم براي خودم

زانوهامو ب*غ*ل کرده بودم و زار میزدم و صداي مهراب تو گوشم مي پیچید و 
 ...عین یه تو صورتي بود .... عین یه سیلي محکم

 مهراب دوباره گفت: بیام شمال؟
 ....نه-

 مهراب: پس چي؟
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 ...منو فقط ببخش-
 مهراب: بخاطر چي؟

 نپرس.... ببخش ... میشه؟-
 مهراب: اره میشا ... میشه ... حاال من یه سوال بپرسم؟

 ...اوهوم-
 ...مهراب: با من ازدواج میکني

 ...و بلند خندید
 ...در ادامه گفت: به این شرط مي بخشم

 ...وباز خندید
 .. .فتم: ارهوسط خنده اش بلند گ

 .ساکت شد
 با تعجب گفت: چي؟

 ...شنیدي-
 ...مهراب: نشنیدم

 ....چرا شنیدي-
 ....مهراب:من شوخي کردم

 ...میدونم-
 مهراب: تو هم شوخي کردي؟

 ... .نفس عمیقي کشیدم و گفتم: نه
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شده بود اما  شدت هق هقم کم  مهراب چند لح ه چیزي نگفت... با اینکه از 
 .ختمهنوز بیصدا اشک میری

هت  یه میکني؟ ب نه چرا گر فت: میشتتتا دیوو با لحن مهربون تري گ مهراب 
 نمیادااا... خره میخواي بیام فینتو بگیرم؟

 ....وسط گریه ام زهر خند زدم
 مهراب خندید وگفت: خوشحال شدي میخوام فینتو بگیرم؟

 ...نخیرم-
 ... مهراب: این لوس بازي ها هی  رقمه بهت نمیاد هااا گفته باشم

 ...به تو چه-
 مهراب: پس به کي چه؟

 با لحن شیطنت داري گفت: مگه قرار نیست من اقاتون باشم؟
 ... چرا-

باورم  با ذوق خندید و گفت: میشتتتا اینطوري میگي من جدي جدي  مهراب 
 ...میشه ها ... رحم کن

 ... جدي جدي باورت بشه-
 مهراب: تو االن خوبي؟

 ... اره-
 مهراب: واقعا؟

 ...اره-
 ...ب: مطمئنمهرا

 ...اره-



  480 

 

 مهراب: با من ازدواج میکني دیگه؟
 ...اره-

 مهراب: یا خدا ... راست میگي؟
 ... اره-

 مهراب: االن من هرچي بگم میگي اره؟
 ...با خنده گفتم: اره

 مهراب: منو دوست داري؟
 ...اره-

مهراب: افرین ... افرین... همیشتتته همینطور حالت خراب بود زنگ بزن ... 
 ... خوب خوب... دیگه چه سوالي بپرسم ... دو تا بچه خوبه؟عالیه .

 ... بلند خندیدم و مهراب گفت: حاال شدي همون ... نگفتي اره ها
 ....کوفت-

 ...مهراب: کوفت چي؟ دارم اینده نگري میکنم
 ...میخوام نکني... بیشور... نه به باره نه بداره ... برو گمجو بچه پررو-

 ...رهمهراب: ولي تو گفتي ا
 ...اره-

 مهراب: اره؟
 ...اره-

 مهراب: اره ي اره؟
 ...اره-
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 .... مهراب خندید وگفت: یعني میام خواستگاریت ها
 .... باشه-

 مهراب با ذوق وشوق گفت: یعني تو هم میگي اره؟
 .... اره-

 مهراب: رو حرفت حساب کنم؟
 ... محکم و با اطمینان گفتم: اره

 با کمي مکث گفت: میاما؟ مهراب چند لح ه چیزي نگفت...
 ...بیا ... ولي-

 مهراب تند گفت: ولي چي؟
 ...اومدي تا تهش باید بیاي-

 ...مهراب با قطعیت گفت: میام
 ....نفس عمیقي کشیدم ... از اون حس خفقان اور خبري نبود

با مهراب حرف بزنم ... دلم  کاما اروم نشتتتده بودم دلم میخواستتتت  هنوز 
شه و ست نازمو بک ست حرف  میخوا شه ... دلم میخوا گریه هام براش مهم با

 ...بزنم... یه جورایي امیدوار تر شده بودم
اما با صتتتداي چند تقه که به در خورد ناچارا توي گوشتتي گفتم: مهراب باید 

 ...برم
 .... مهراب با لحن مهربون خاص خودش گفت: برو عزیزم... ولي گفتي اره ها

 ...میشاست و حرفش-
 ...شممهراب: نوکر

 ....ما بیشتر-
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 ...کوچیکتم-
 ...ما بیشتر-

مهراب خندید وگفت: برو عزیزم... مراقب خودتم باش... و کمي بعد تماس و 
 ...قطچ کردم

 ...از پشت در بلند شدم
تو اینه به صورت سرخ ومتورمم و چشمهام که زیرشون گود بود و توشون سرخ 

کمي ماسیده بود ... کمي هم زیر بود نگاه کردم... با این حال ارایشم به نسبت 
 .چشمم سیاه شده بود
 ...از پشت در بلند شدم

تو اینه به صورت سرخ ومتورمم و چشمهام که زیرشون گود بود و توشون سرخ 
بود نگاه کردم... با این حال ارایشم به نسبت کمي ماسیده بود ... کمي هم زیر 

 .چشمم سیاه شده بود
 .هامین در اتاق و باز کرد

 ا دیدنم لبخندي زد وگفت: دو ساعته کجایي؟ب
به کل وارد اتاق شتتد و گر ه ي کراواتشتتو شتتل کرد وگفت: همه دارن دنبالت 

 .... میگردن
 ... پایین دامن و صاف کردم وگفتم: گم نشدم که

 هامین با نگاه خیره اي به سمتم اومد و گفت: ببینمت... گریه کردي؟
 ... نه-

 ....نمیگه هامین: قیافه ات که اینو
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 ...رومو به سمت مخالفش چرخوندم وگفتم: حاال چیکارم داشتي
 هامین: طوري شده؟

 با حرص گفتم: چطور میخواستي بشه؟
هامین: االن میخوان شام و سرو کنن ... نمیخواي بیاي... از صبحم که چیزي 

 ...نخوردي
 ....پوفي کشیدم وگفتم:چرا ... اب انار خوردم

 نار شد غذا؟لبخندي زد وگفت:اب ا
 ...نفس عمیقي کشیدم وگفتم: گرسنه نیستم

 ...پایین لباسم کمي چروک شده بود ... برام مهم نبود
هامین دستتتشتتو روي شتتونه ام گذاشتتت ... انگار داغم کردن.... انگار داشتتتن 

 ... شکنجه ام میکردن
اما صتتداي بله اي که خودم هم حتي نشتتنیدم مثل پتک به ستترم خورد . چیه 

شتتونه خالي کني؟؟؟ میخواي دستتت گرمشتتو پس بزني؟ پس چرا  میخواي
ماتت برده؟ اون که االن محرمته ... چرا میخواي از محرمت فرار کني. نفس 

 .عمیقي کشیدم و به اینه خیره شدم.... هامین هم تو اینه به من نگاه میکرد
 لبخندي زد وگفت: باز چي شده؟

تم: دستتت از ستترم بردار... و به دستتتشتتو از روي شتتونه ام پایین انداختم و گف
 ...سمت پنجره رفتم ... نفسمو سخت و سنگین بیرون فرستادم

در حالي که دندون هامو از حرص روي هم میستتتاییدم گفتم: فردا میریم این 
 ...صیغه نامه است ... چیه ... اینو فسخ میکنیم

 هامین: حاال چه عجله ایه؟
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 ...هاشبا حرص به سمتش چرخیدم و زل زدم تو چشم
هامین حس کرد باید توضیح بده .. با من من گفت: خوب من ورم اینه که حال 

 ...پدرت هنوز مساعد نیست
با صتداي مرتعشتي که از روي حرص و عصتبانیت بود گفتم: من دیگه هیچي 

 برام مهم نیست... فقط میخوام از شر تو خاص بشم... فهمیدي؟
ي گفت: اوه ... تو یه جوري حرف هامین صورتش در هم رفت و با نگاه پر غی 

میزني که انگار من خیلي از خدا خواستتته ام ... ببین تو این مدت هرچي دلت 
 ...خواسته به من گفتي

بازي  ندگیم  باز بدترشتتم میگم.... تو داري  یدم و گفتم:  وستتط حرفش پر
شده االن تو  ست... امروز و فردا کردناي تو باعث  میکني.... فکرنکن حالیم نی

 ...موقعیت گیر کنم.... محرم کسي بشم که ...اه ه هاین 
موهامو تو چنگم گرفتم.... از خستتتگي و بغض و ضتتعف و حس خفگي که 

 ...داشتم... به دیوار تکیه دادم
 ...باز داشتم دق ودلي هامو سر هامین خالي میکردم

داشتتتت جمله اماده میکرد که بگه اما وستتط حرفش اومدم وگفتم: معذرت 
 ...من حق ندارم سر تو داد بزنم.... اما میزنم میخوام....

شکلت اینه  شکل تو چیه ؟ م شید و با کافگي گفت: میدوني م هامین پوفي ک
 ...که فکر میکني من از این شرایط راضي ام

با حرفهاش عصتتبیم میکرد... راضتتي نیستتتي؟ تو ؟ تو که منو  باز داشتتتت 
 ...ب*و*سیدي... از نارضایتیت بود؟ چرا بازیم میدي
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ستي پس معني  ضي نی ستي؟ تو؟ تو اگه را ضي نی سته اي گفتم: تو را با لحن خ
 این کارات چي میتونه باشه؟

ستم...  شا من که ازت معذرت خوا صبانیت گفت: کدوم کارا ... می هامین با ع
تو مشتکلت چیه؟ بزودي همه چیز تموم میشته.... بهت قول میدم تا اخر هفته 

نه هم طول نکشتتته ... تو هم اگه ا یه فکر میکردي  ینقدر از من بیزاري از اول 
سخره و  ضوگ م شده همین... یه مو حاال ... که وقتي منم اومدم کل دغدغه ام 
شیده ... درحالي که باید زودتر از  پیش پا افتاده که نمیدونم چرا تا االن طول ک

 ....اینها فیصله پیدا میکرد.... فقط من مقصر نیستم
ستم.... هامین چند رومو برگردونم... زانو ش شدن و روي زمین ن ست  س هام 

با نفس هاي پر حرص خودشتتو خالي میکرد ...  لح ه اي چیزي نگفت.... 
 ... مطمئن بودم که اگه مراعات حالمو نمیکرد دو سه تا سیلي به صورتم زده بود

دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم.... نمیدونستم این شرایط و تا کي باید تحمل 
 ...کنم

 ...هامین جلوم نشست وگفت: من نمیفهمم تو چرا اینقدر خودتو اذیت میکني
 ...از پشت پرده ي اشکم تو صورتش زل زدم

 درادامه ي حرفش گفت: و نمیدونم چرااینقدر از من بیزاري...... پوفي کشتتید

... 
حرفش بدتر از هزار تا فحش بود ... بیزار، من ...؟ نه ... نبودم... متنفر و بیزار 

 ...نبودم
 ...با صداي خفه اي گفتم: تویي که از من متنفري

 ....هامین با تعجب گفت: متتتتتتن؟؟؟ من کي از تو متنفر بودم
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 ...بودي.... همیشه متنفر بودي-
هامین : میشا من ... تو دختر خالمي. .براي چي ازت متنفر باشم... من ... من 

 ...خیلي هم ... تو رو دو
اشتتتم کاما اشتتکهام روي صتتورتم میریختن .... در دستتتمو جلوي دهنش گذ

 ...همون حال نزارم گفتم: هیس.... هیچي نگو.... بذار فکر کنم ازم متنفري
بذار فکر کنم همیشتتته ازم متنفري... من همیشتتته همین فکرو کردم.... وقتي 
بلیطاي رفتنتو اتیش زدم که نري... که پروازت یک هفته فقط عقب افتاد و تو 

زم متنفر شدي یادته؟ دیگه باهام حرف نمیزدي؟ من نمیخواستم بري... بیشتر ا
ولي رفتي.... من دوازده ستتال درگیر بودم .... با خودم... با خاطراتم... با تمام 
یادگاریهات... فکر میکردم وقتي برگردي حتما ازدواج کردي... ولي برگشتتتي 

سات احمقانه  سا شتي که من همه ي اح ست وقتي برگ امو فراموش کرده ... در
ست ازدواج  شدم که بهم درخوا شتي که اونقدر بزرگ  ست وقتي برگ بودم... در
بدن... برام خواستگار بیاد .... که دوستم داشته باشن ... درست وقتي برگشتي 

 ...که ...که... که من.... که من منت رت نبودم...! وصداي هق هقم بلند شد
که زد چه حرفي بود  یه حقیقت چي گفتم.... این  یا  یه اعتراف بود  م .... این 

ستر زیر اتیش...!!!چرا گفتم؟چي گفتم؟؟؟  شایدم خاک شده؟  محض فراموش 
من نمیخواستم... این لح ه ي مضحک و نمیخواستم... این دردي که تو سینه 
ام بود ونمیخواستتتم... لح ه لح ه ي خاطراتم با پستترخاله ي دوازده ستتال 

. چهره ي مهراب که جلوي چشتتمم کنار نمیرفت فرنگ رفته رو نمیخواستتتم..
 ...ونمیخواستم
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حتي نگاه پرحیرت االن هامین... چشتمهامو بستتم... حس میکردم ذره ذره از 
 .وجودم داره کم میشه

نگاه ستتنگین هامین و روي خودم حس میکردم.... دستتتهام که مي لرزیدن و 
 ....ار زدمو بلندتر ز لرزششون ازفشار اعصابم بود و جلوي صورتم گرفتم و بلند

سمت خودش  ست منو به  شو انداخت دور گردنمو خوا ست حس کردم هامین د
 ...بکشه که با حرص پسش زدم وگفتم: بس کن دیگه ... چي از جونم میخواي

 ... .هامین با بهت گفت: میشا
با صداي پر از بغضي گفتم: میشا چي؟ هان؟ میشایي وجود نداره.. تو همیشه 

یکردي تا حرصتتش دربیاد... من فقط براي تو دخترخاله مرضتتیه صتتتداش م
مرضتتیه ام که ازش متنفري که از خراب کاري هاش بدت میومد از لوس بازي 
هاش بدت میومد از قیافه ي الغرمردني و زرزروش بدت میومد من مرضتتیه 
ام... همین....! اینقدر منو درگیر نکن.... من نمیخوام .... رومو ازش گرفتم... 

زیر لب داشتم ناله میکرد و گریه میکردم... دیگه نه غرور برام مهم بود ... هنوز 
نه شتتخصتتیت نه هی  کوفت دیگه اي... من فقط دلم میخواستتت از این بند و 
باتاقي که برام درستتتت کرده  یام... از این  زنجیري که توش گیر کردم بیرون ب

ر منو ت وپا زدنم بیشتبودن بیرون بیام... وکمتر دست وپا بزنم... که همین دس
 !فرو مي برد

 ....هامین دستشو برد زیر چونه امو گفت: به من نگاه کن
ستترمو با مایمت به ستتمت خودش چرخوند وگفت: تو چته؟ چرا فکر میکني 

 من ازت متنفرم... من کي ازت متنفر بودم... تو چیو نمیخواي؟
 ....بعد از مکث بلندي گفتم: نمیخوام خیانت کنم
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 .... به ارومي دستشو از زیر چونه ام برداشت وگفت: خیانت؟شوکه شد
ندگي خودتو داري.... من نمیخوام فکر - ندگي خودمو دارم... تو هم ز من ز

شرایطش ایده اله.... نمي خوام درگیر  شم که تمام  سي ب کنم که میتونم درگیر ک
باره .... و  خاطرات بچگي هام بشتتم که حاضتترم همه ي زندگیمو بدم که دو
نفسمو پرصدا بیرون دادم.... هق هقم ساکت شده بود اما هنوز بي صدا اشک 

 .میریختم... موضوگ این بود که هنوزحتي خودمم نمیدونستم چي میخوام
 ...هامین نفس عمیقي کشید

 ...چند لح ه اي هیچي نگفت..... شاید ده دقیقه هی  کدوممون حرفي نزدیم
ود تنها چیزي که فکر نمیکردم این ب یه نفس عمیق کشتتید و با لبخند گفت: به

که تو بچگي دخترخالم دوستتتم داشتتته باشتته یعني همیشتته فکر میکردم تو ازم 
 .متنفر باشي ولي نبودي..... و لبخندش عمیق تر شد

 تو فقط منو اذیت میکردي.... یادت نیست چقدر با سر من اوردي؟-
شون تافي کاراي خودت بود... وگرنه من هی  وقت عمدي اذیتت  هامین: هم

نمیکردم... تو همیشتته یه بایي ستترم میاوردي که منم مجبور میشتتدم تافي 
 ....کنم... همه ي کارایي که کردم فقط تافي بود

 ....تو منو مرضیه صدا میکردي.... همین براي تمام اون کارا کافي بود-
 هامین: اونم بخاطر همین صدا زدناي تو بود... اون عیب نداشت؟

 عمیقي کشیدم و هامین بحث وعو  کرد وگفت: من میشناسمش ؟نفس 
 با تعجب گفتم: کیو؟

 ....هامین : همین که دل تو رو برده
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 ...اره ... دیدیش-
 هامین: مهران؟

 ...با حرص گفتم: مهران کیه؟ از صبح هي میگه مهران مهران... مهراب
 ...هامین: اهان.... پس همینه

میرم تحقیقات... اگه خانواده ي درستتت و  بعد از مکث و نفس عمیقي گفت:
 ...حسابي نداشته باشه نمیذارما بهت گفته باشم

 ....اصا خانواده نداره-
 با تعجب زل زد به من وگفت: یعني چي؟

 ....پرورشگاهیه-
هامین دهنش باز مونده بود ... اصتتا نمیدونستتت چي باید بگه... یه لح ه 

 ...ن حرف دلمو زدمارامش داشتم. حداقل به یکي از طرفی
اخم کرده بود... فکش منقبض شتتده بود... با کمي مکث گفت: تو چه حستتي 

 بهش داري؟
 ....توقچ داري بهش چه حسي داشته باشم-

 هامین: یعني اینقدر دوستش داري که میخواي با چنین ادمي ازدواج کني؟
سمش... ه شنا ساله می شکالي داره؟ یک    یجبهه گرفتم وگفتم: مگه اون چه ا

سته درس بخونه  سر خوبیه ... با تمام بي خانواده بودنش تون خطایي نکرده... پ
 و روي پاي خودش بایسته .... اینا کافي نیست؟

 ...هامین لبخندي زد وگفت: چه دفاعي
 ...نفس عمیقي کشیدم وگفتم: وقتي این مشکلمون حل بشه میاد خواستگاریم

 ...ر وتهشو هم میاریمهامین: نگران نباش تا اخر هفته یه جوري س
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 ...بعدش من یه مشکل جدید تر دارم-
هامین: بله ... خانواده نداشتتتن مهراب چیزي نیستتت که به همین راحتي بشتته 

 !...ازش چشم پوشي کرد
 ...باید کمکم کني-

 هامین با اخم گفت: من؟
 مگه قرار نیست مثل برادرم باشي؟-

صنوعي اي زد و  شد... لبخند م شمهام خیره  گفت: اگه خودمم مخالف تو چ
 باشم چي؟

 ...لطفا مخالف نباش-
تا اون موقچ .... نمیاي بریم شتتتام  به تندي از جاش بلند شتتتد وگفت: حاال 

 ....بخوریم... من گرسنمه
 ...قول دادي ها-

 هامین: من کي قول دادم؟
 ....پس قول بده-

 ....هامین: قول نمیدم
 احساسات من برات مهم نیست...؟-

 اسات؟ یعني اینقدر دوستش داري؟هامین: احس
 ...کمکم کن دیگه-

 ! ... هامین پوزخندي زد و گفت: اگه بشه اسمشو گذاشت کمک
 ...چند لح ه چیزي نگفت
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ساس پر  شده بودم. یه اح سبک  شده بودیم و چیزي نمیگفتیم... من  بهم خیره 
 .مانندي تو وجودم وول میخورد

مهراب تنها کیس و گزینه اي  هرچي که بود من تکلیف خودمو میدونستتتم...
حاظ  چه از ل حاظ فرهنگي  چه از ل نده ي من میخورد.  ندگي ای به درد ز که 
یا  له ي ذهنم خبري بود  کارم درستتتت بود ...؟ این جم تحصتتیات ... من 

 پرسشي؟
من به مهراب زنگ زدم که از درگیري هام ستتبک بشتتم ... بعد ... ستترمو تکون 

 .دادم. هامین ایستاده بود
ن نفس عمیقي کشید و گفت: اگه من نمیرفتم فرانسه ... میموندم ایران.... هامی

 تو باهام ازدواج میکردي؟
جوابشتتو ندادم اما هنوز داشتتتم خیره نگاهش میکردم... مطمئن نبودم که اگه 

 نمیرفت من همون حسي و داشتم که با رفتنش بهش پیدا کرده بودم؟
ده ستتال برمیگشتتتم و مهرابي وجود هامین بعد از مکثي گفت: اگه بعد ازدواز

 نداشت چي حاضر بودي باهام ازدواج کني؟
 ... آره-

اونقدر صتتریح وبدون فکر گفتم که لبخندي زد که به ن رم تلخ بود .... گفت: 
 نمیاي شام؟

 ...باید خودمو مرتب کنم... تو برو میام-
شت به من گفت ستاد و پ شو برگردوند اما تو چهار چوب در اتاقش ای قتي : ورو

بلیطا رو اتیش زدي تمام امید و ارزوم بود که بمونم ایران و نرم... اما نشتتد فقط 
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رفتنم یه هفته عقب افتاد.... یه هفته اي که ... پوفي کشتتید و ادامه داد: اون 
 ...لطفت تنها کاریه که در حقم کردي و بي جواب موند

 ....بودنپس حاال تافي کن... اگه خانواده ام با مهراب مخالف -
 ...نه منت ر موند جمله ام تموم بشه نه حتي جوابمو داد؛ رفت و در و بست

من به سمت اینه رفتم... این اتاق دوازده سال تمام مامن تمام تنهایي هام بود... 
سید چرا براي گاه وبي گاه موندن تو این خونه که پر بود از هواي  وهی  کس نپر

 ! ...اق وانتخاب کرديیه احساس مسخره و کودکانه این ات
من به سمت اینه رفتم... این اتاق دوازده سال تمام مامن تمام تنهایي هام بود... 
سید چرا براي گاه وبي گاه موندن تو این خونه که پر بود از هواي  وهی  کس نپر

 ! ...یه احساس مسخره و کودکانه این اتاق وانتخاب کردي
 .ا دوباره به صورتم ضربه زداز اتاق بیرون اومدم ... موجي از سرم

حکایتم شتتده بود حکایت گلي که در عقد زنبور استتت اما پروانه هم دوستتت 
 ! ...دارد

شق و  شا ... واقعا چي میخواي؟ حس میکردم بین دوراهي ع ستي می تو کي ه
ست  منطق گیرکردم... بین دوراهي خاطرات دیروز و لح ات امروزم... بین دو

.. حاال من میشا ... چي بودم؟ چي میخواستم... داشتن هاي کودکي وجوونیم.
 ...کاش میدونستم ته دلم باید پر از مهر و اب باشه ... یا گرم مثل تابستون

ستون...! خدا لعنت کنه منو که...  سمش بود ... هامین یعني گرماي تاب معني ا
صحبت  شغول  شت گریه ام میگرفت. پرهام و هامین م سرمو تکون دادم باز دا

.. با دیدن من هامین به ستتمتم اومد و باهم به ستتمت میز غذا رفتیم بودن .
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شت فیلم میگرفت... این فیلما به چه دردي  شد و مثا دا وفیلمبردار هم دم ما 
 میخورد؟

 ...به بشقاب پر از غذا خیره شدم
 هامین لبخندي زد وگفت: چرا نمیخوري؟

ه با و تو یه لیوان نوشتتاب از اینکه مجبور بودم با هامین تو یه بشتتقاب غذا بخورم
 ...دو تاني.... یه مدلي مور مور شدم... این چه وضعشه

 ...با غرغر گفتم: حاال نمیشد بگي یه بشقاب دیگه واسه من بیارن
 ....هامین با خنده گفت: تمرین کن در اینده بدردت میخوره

 حس کردم حرفشتتو با طعنه زد ... با این حال ستتکوت کردم و ترجیح دادم تکه
سبزي  هاي جوجه و کوبیده رو خالي خالي بخورم... البته از اون زرشک پلو و

 ...پلو اصا نمیشد گذشت
تشتتنه ام بود... هامین لیوان و بلند کرده بود و جلوي خودش گذاشتتته بود ني و 
مه زدم تو پهلوش و گفتم: تمومش کردي منم  با ستتقل کرده بود تو دهنش... 

 ...میخوام
 ...وگفت: همش دو قلوپ خوردم لیوان و جلوم گذاشت

 ...به ني ها نگاه کردم
 چشمامو ریز کردم و گفتم: کدوم ني تو بود؟

 ....هامین با گیجي گفت: چه میدونم.... این
ستیه - شه را شته بودم چپیه مال من با شونه گذا رو هوا یه چي میگي ها.... من ن

 ...ستمال تو... اینقدر تکونش دادي که قاطي شد کي چپ بود کي را
 ...هامین با خنده داشت به غرغرهاي من گوش میداد
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منم نامردي نکردم و دو تا ني ها رو تو پیش دستتتي گذاشتتتم و با لیوان تمام 
 ....محتویات نوشابه رو سر کشیدم

فت: همشتتو تموم کردي.... منم  هامین گ که  یه اخیش هم تنگش زدم 
 ...میخواستم

 ... وقتي ني ها رو قاطي میکني همین میشه-
 ...خوشبختانه چنگالم دستم بود وگرنه استرس قاطي شدن اونو هم داشتم

سمتمون  ساتن دنباله دارش درحالي که به  شکي  با دیدن مارال بااون پیراهن م
 ... میومد با لبخند گفت: خوب خوش خوشانتون شده ها

 ....هامین لبخندي زد و گفت: قسمت شما بشه مارال جان
صتتداي ارکستتت که مهمونا رو دعو ت میکرد تا دوباره مارال ریستته اي رفت و 

ورجه وورجه کنن... اول همه ستتهراب و اذین و فرناز و ارمین اومدن وستتط... 
شش گفت که  سوند ونفهمیدم چي در گو شو به مارال ر پرهام هم بدو بدو خود

 .پیشنهاد ر*ق*صشو قبول کرد
ش سی و ببینم... همه چیز من و خواهرم کا خیانت کار بودیم... اگه اون همکا

 !ومیذارم کف دستش
تانگوي  یت بود براي ر*ق*ص  نگ اروم و ال یه اه یا نبود ....  خبري از مح

 ....دونفره
 ... خداخدا میکردم این ارکسته ه*و*س اینکه من و هامین هم بپریم وسط نکنه

 ...با دیدن زوج هاي دیگه اي که میومدن تو جمچ استرس گرفته بودم
 ....زي که میترسیدم سرم اومدباالخره از چی
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 ... ارکست رواني اسم من و هامین گفت
ستمو گرفت  جمچ هم منت ر به من و هامین نگاه میکردن.... هامین به ارومي د

 ....وگفت: این اخرین ر*ق*ص امشبه
 نفس عمیقي کشیدم وهامین گفت: میخواي نریم؟

دم اخري یادت نمیدونم چه حسي تو صداش بود که باعث شد فکر کنم حاال 
 ... افتاده چقدر پست و رذلي؟ تا االن که باهاش خوش میگذروندي

نمیدونم چه حسي تو صداش بود که باعث شد فکر کنم حاال دم اخري یادت 
ست و رذلي؟ تا االن که باهاش خوش میگذروندي ... به ارومي  افتاده چقدر پ

صداي موزیک بل ستمو گرفته بود ...  شدم ... هامین د شد و جمچ ببلند  ا ندتر 
 .سوت وهلهله تشویقمون میکردن فضا براي من وهامین خالي شده بود

هامین دستاشو دور کمرم انداخت و منم دستهامو روي شونه هاش گذاشتم... 
 .با وجود اون کفش ها باز هم تا گردنش بیشتر قدم نمیرسید

صي  ود قرار نبهامین لبخندي زد و به ارومي حرکت میکردیم.... هی  اتفاق خا
 ... توي ر*ق*ص بیفته

 ...هامین زیر گوشم گفت: امشب خاطره انگیزه
 ... اره-

 ...هامین لبخندي زد وگفت: با مهراب چطوري اشنا شدي
 مهمه؟-

 ...هامین : نه
 ...و سکوت کرد

 کمي بعد دوباره گفت: خیلي دوستش داري؟
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 مهمه ؟-
 ...هامین اخمي کرد وگفت: اره

 ....دوني دخترخاله ات چقدر دوست پسرشو دوست دارهچرا برات مهمه که ب-
 ...هامین: میترسم دخترخالم اشتباه کرده باشه

 ...نترس.... من نیازي به نگراني تو ندارم-
 ...هامین: اره نداري

 .و باز سکوت کردیم
کسي اومد شادباش داد ... اسکناس ها رو من تو جیب هامین میذاشتم تا مانچ 

 ...حرکت دستهام نباشن
خیلي ناگهاني جلوي عمو رسول قرار گرفتم و عمو با خنده گفت:بذار دوزار از 

 ...عروسم کاسب شم
هامین لبخندي زد و عمو رستتول دستتتشتتو رو شتتونه ام گذاشتتت و درحالي که 

 ....درجا کمي خودمونو تکون میدادیم عمو گفت: پسرمو سپردم دستت
ید و پیشتتتونیمو ب*و*ستتت ند کجي زدم وعمو خم شتتتد و ته  لبخ اهستتت

گفت:خوشتتبخت باشتتي دخترم.... هر اتفاقي که افتاد رو من حستتاب کن... 
 ...هرچند پرویز جاي خودشو داره... ولي روي منم حساب بازکن

لبخندي زدم و اجازه دادم ستتکوتم مهر تایید حرفهاي عمو رستتول باشتته... از 
رار طرف دیگه مارال و پرهام هم باهم مي ر*ق*صتتیدن...هامین دوباره جلوم ق

 .گرفت
 ....ارمین وفرناز وسهراب و اذین هم تو حال و هواي خودشون بودن
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 ....صداها تک وتوک میومد که میگفت: خوشبخت باشین
نمیدونم بقیه پیش خودشتتون چه فکري میکردند.... ما خوشتتبخت میشتتیم؟ 

 مایي که قرار نیست باهم باشیم؟
مایشتتي که حاال به پوزخندي به افکارشتتون مي زدم... پوزخندي به خودمو ن

 ...اخراش رسیده بود زدم... و به چهره ي درهم هامین خیره شدم
 ...ریتم اهنگ عو  شد و تند ر*ق*صي و شاد شد

 ....از هامین کمي فاصله گرفتم
همه باز ریختن وستتط... ر*ق*ص نور و همخواني همه باعث هیجان شتتده 

 ....بود
 ...میپریدم پاهام درد میکرد اما با ریتم اهنگ هنوز درجا

با صتتداي جمچ که با ارکستتت همگي میگفتن: داماد عروس بب*و*س یاال... 
یه لح ه از حرکتم متوقف شتتدم... عین بازي استتتپ ر*ق*ص درجا ایستتتاده 

 .بودم... خود هامین هم شوکه شده بود
 ...اینجا که عروسي نبود ... نامزدي بود

تان و له م*س* خا مه هنوز تکرار میکردن.... صتتتداي  مارال وفرناز  ه اذین و
وبیشتتتر ازبقیه میشتتنیدم... بعاوه ي ارمین و ستتهراب ... مامانم به همراه بابا 

 .گوشه اي ایستاده بودند و با لبخند به ماها نگاه میکردند
من م*س*تاصل به هامین خیره شدم... همه منت ر حرکت اون بودند.... کمي 

 ...ومد جلوخودشو جلو کشید.... من عقب رفتم... دوباره ا
 ....و صداي جمچ: داماد عروس و بب*و*س یاال

 !... کاش همشون الل میشدن.... اه ه ه
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 ....با نگراني به هامین خیره شدم
در یک لح ه ي کاما ناگهاني به سمتم اومد.... دیگه نتونستم خودمو به موقچ 

 ....عقب بکشم
صو شو دو طرف  ستها سمت لبهام رفت اما د رتم گذاشت و هامین یه لح ه به 

 ...پیشونیمو ب*و*سید
ما  گه ا هاش خیره شتتتدم.... حس میکردم میخواد چیزي وبهم ب تو چشتتم
نگفت... لبخندي بهش زدم ... فکر کنم خودشتتم میدونستتتت چقدر با این 

 !...کارش به اندازه ي تمام عمرم ازش ممنون شدم
 ... مهمون ها راضي بودند

 ....باالخره جشن کذاییمون به پایان رسید
هامین ما رو به خونه رستتوند.... به طور واضتتحي هی  حرفي باهم نمیزدیم... 

 ...من به تموم شدن مراسم فکر میکردم وخستگیم
 ... و هامین ... حس میکردم ناراحته یا چیزي اذیتش میکنه

با دیدن خونه امون نفس راحتي کشتتیدم.... دیگه جوني برام نمونده بود حتي 
 !ژي نداشتمبراي فکر کردن هم انر

 .سرم نرسیده به بالش بیهوش شدم
سته بودم و تنم کوفته بود.... خیر  ساعت خوابیده بودم اماهنوز خ با اینکه یازده 

 ...سرم ورزشکار بودم
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با تمام تمرین هایي که به عسل هم داده بودم خسته تر شده بودم..... اخر هفته 
شت... در حالي که توي پیاده رو راه میرف سابقه دا صداي پیام گوشیم م تم... با 

 .بهش نگاه کردم
 ... هامین بود که میگفت: ادرس مهراب وبده

 واسه چي؟-
 .هامین:تحقیقات

 .ایش.... حاال اینم شده کاسه ي داغ ترا زاش واسه من
 .در جواب فقط ادرس و نوشتم و اینکه خطم شارژ نداره

 .گوشیمو تو جیب مانتوم گذاشتم
شتتدم... خستتته بودم... هنوز پاهام خوب نشتتده  بیخیال ایستتتگاه اتوب*و*س

سته کننده  شب واقعا خ شتهام تاول زده .... دی بود... حس میکردم تک تک انگ
 .بود

 .... با دیدن یه پیکان درب و داغون دستمو تکون دادم
 ...خوشبختانه مسیرش میخورد

 ...عقب سوار شدم
م بره داخل ولي خوشتتبختانه ترافیک حادي نبود... دوستتت داشتتتم کوچه رو ه

دیگه سرکوچه پیاده شدم و حساب کردم... هنوز وارد کوچه نشده بودم که حس 
 .کردم کتفم به شدت سوخت و کمرم به دیوار اجري یه بریدگي سرکوچه خورد

با دیدن عرفان که کیفمو کشتتیده بود و باعث این درد وحشتتتناک توي کتف و 
 ...سر و کله ات پیدا شد کمرم شده بود پوفي کشیدم و گفتم: باز که تو
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م  دستتت چپمو گرفته بود با بند کیفم.... تنش بوي گند عرق میداد... داشتتتم 
 . باال میاوردم... با اون چهره ي ته ریش گرفته اش

درحالي که صتتورتشتتو به صتتورتم نزدیک میکرد گفت: میخوام کاري باهات 
 ...بکنم که تا عمر داري یادت نره... حاال جرات داري جیغ بزن

لبهاشتتو به ستتمت لبهام برد که در یه حرکت ناگهاني با پیشتتونیم به دماغش 
تا  یه آپارکات بهش زدم... ولي از تک و  زدم.... صتتتداي آخش بلند شتتتد... 

 ...نیفتاد... هنوز بند کیفم تو دستش بود
 ...بیخیال کیفم شدم و شروگ به دویدن کردم

.. ومن به ستتمت خیابون اصتتا حواستتم نبود که ستتر کوچه ي خونمون بودیم.
 ... دویدم... براي پشیمون شدن و برگشتن به سمت خونه خیلي دیر شده بود

 ...عرفان هم دنبال میدوید و مدام دادمیزد: وایسا
پاهام جون نداشتن اماتمام قدرتمو ریخته بودم توشون و سعي میکردم سریچ تر 

م کنه... اما بهم بدودم... از تو کوچه پس کوچه ها میرفتم ستتعي میکردم گم
سري  سته بودم... و از روي رو سبي ب سید و چنگ انداخت به موهام که دم ا ر
محکم کشیدشون... درد بدي توي سرم پیچید بي اراده سرعتم کند شد و با یه 
حرکت عرفان نقش زمین شتتتدم... یه درد وحشتتتناک تر توي کف دستتتهام 

با دیدن شتتیشتتته خرده هایي که روي زمین بو د و خوني که از کف پیچید... 
 .دستهام بیرون میزد اشک تو چشمام جمچ شد

عرفان با نفس نفس باالي سرم ایستاده بود روسریم دستش بود... لبخند گندي 
 .زد و باز دم اسبي موهامو محکم کشید و به زور بلندم کرد
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سرم بود ... حتي  سریم رو  سم نمونده... کاش رو حس میکردم دیگه جوني وا
ستم ک ستش که محکم موهامو گرفته نمیدون ستهامو روي د ست... د یفم کجا

بود و میکشتتید گذاشتتتم ... ستتعي میکردم از دستتتش راحت بشتتم... درد و 
شدن موهام...  شیده  سرم بخاطر ک شیدن  ستهام بود و تیر ک سوزشي که توي د

 .بغض کرده بودم... ولي حق نداشتم جلوي این اشغال گریه کنم
دیگه نامزد میکني.... فکر کردي به همین راحتي عرفان با حرص گفت: حاال 

میتوني از دستم در بري... کریه خندید و گفت: کوچولوي زرنگ خوب افتادي 
 ...تو تله

شو تا  شیمو دراوردم وگفتم: برو گم ستادم و گو شمو تو جیبم فر ست اش وال د
 ...زنگ نزدم به پلیس

د بانیه بعد ذهنم بهم خط ویادم افتاد اصا شارژ ندارم که تماس بگیرم... و چن
داد که شتتماره هاي ضتتروري و میتونم بگیرم...!اما قبل از اینکه خط ذهنیمو 
شید وپرتش کرد رو زمین و دل و روده ي  ستم ک شیمو از د دنبال کنم عرفان گو

 .بیچاره اش ریخت بیرون
 ...تقا میکردم... دیگه باید بیخیال ابرو میشدم و جیغ میکشیدم

 .ر خلوت بود که حس میکردم هی  کاري ازم برنمیادولي کوچه اونقد
عرفان دوباره صورتشو به صورتم نزدیک کرد... و گفت: فکر کردي میذارم قبل 

 ...اینکه مال خودم بشي کس دیگه قرت بزنه؟؟؟ فکر کردي
تو صتتورتش تف کردم و گفت: جوون... همین کارا رو میکني که هواخواه زیاد 

 ...داري
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حبس شده بود از سوزش دستم و درد سرم درحال غش کردن  نفسم تو سینه ام
بودم... عرفان عوضي بهم نزدیکتر شد ... قبل هر حرکتي با پام محکم به وسط 

 .پاش زدم
منو به تمام زورش به ستتمتي محکم پرت کرد و پیشتتونیم به تیر برقي که ستتر 

شونیم حس میکردم. سر خوردن خون و روي پی .. کوچه بود خورد... لغزش و 
عرفان دوال شتتتده بود و بهم بد وبیراه میگفت... اصتتا نفهمیدم کي گریه ام 
سر ل*خ*ت  شروگ کردم به دویدن...  گرفته بود... تلو تلو میخوردم... ولي باز 

 .تو خیابون میدویدم
شتم عقب ببینم هنوز دنبالم میاد یا نه... نفس  شدم... برگ صلي  وارد خیابون ا

 .بودراحتي کشیدم کسي دنبالم ن
به جلو خیره شتتدم... با شتتنیدن صتتداي بوق و اخرین ضتتربه اي که بهم خورد 

 ...حس کردم تمام بدنم خرد شد و دیگه متوجه چیزي نشدم
 !چون همه چیز دربرابرم سیاه شد

 
 

سرمو به پشتي مبل تکیه دادم و به سقف شرکت خیره شدم... با خودم کلنجار 
کنم... تمام دیشتتتب و بیدار مونده میرفتم که بدون پلک زدن به ستتقف نگاه 

بودم... حس میکردم تمام بدنم کوفته استتت... خستتته بودم اما خوابم نمي برد 
یعني تنها عاملي که فکر میکردم نمیتونستتتت خستتتگیمو برطرف کنه همون 

 .خواب بود
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کمي از قهوه ي سرد شده ام مزه مزه کردم... بعد هم چشمهامو بستم... اولین 
چشتتمم رژه میرفت چهره ي بغض کرده ي میشتتا بود ...  تصتتویري که جلوي

سب برقرار کرده بود... مدل موها و  لباس نباتي رنگش که با زوایاي اندامش تنا
ارایشتتش همه چیز براي درخشتتیدنش کافي بود اما اون جلوي چشتتم من نمي 

 ... درخشید ... بغض میکرد ... گریه میکرد
 ...نفسمو فوت کردم

ستم چه مرگم ستم چرا دارم به نمیدون سته ام... نمیدون ستم چرا خ ه... نمیدون
نه دیروزم بهش فکر میکردم... فقط تاش  تا دیروز ...  که  کستتي فکر میکنم 

 .میکردم از ذهنم پرتش کنم بیرون ... اما هی  وقت موفق نمیشدم
حاال بدون هی  تاشي م*س*تقیم بهش فکر میکردم اما حس میکردم اونه که 

 ...کنه تا من بهش فکر نکنم... خودمو درگیرش نکنمداره تاش می
و البته موفق هم میشتتتد... چون حس اینکه حقي ندارم تا بهش فکر کنم بهم 
چیره شتتده بود ... و درکنارش حس عذاب وجدان چون داشتتتم لح اتي که با 
اون بودم و مرور میکردم ولي حق نداشتتتم اتفاقاتي و مرور کنم که اجباري رخ 

! پس باید عذاب وجدان داشته باشم... خسته باشم... کافه و سردر میدادن...
 !!! ...گم هم باشم... بدتراز همه اینکه ندونم باید چه کار کنم

سمش زل زدم...  سرمو پایین انداختم ... دوباره به ا ستم بود...  شیم هنوز د گو
 !!! ...میشا

 .ردمیه لح ه از ذهنم گذشت چرا تو گوشیم اسمشو مرضیه سیو نک
 : با صداي پرهام به خودم اومدم

 !چي تو اون گوشیه که دو ساعته زل زدي بهش ؟ _
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گوشي رو انداختم رو میز و به پرهام که گوشه ي اتاق داشت واسه خودش قهوه 
ستم اروپایي رو به  سی درست میکرد نگاه کردم . ترجیح داده بودم تو این زمینه 

نبود ، هر کي چایي یا قهوه میخواست  کار ببندم و تو شرکتم خبري از آبدارچي
سه تمیز کاري  ست میکرد ، چاق که نبودیم ! وا سه خودش در باید خودش وا
هم با یه شتترکت ن افتي قرارداد بستتته بودیم . پرهام هم با وجودي که اوایل 
اصتترار داشتتت به استتتخدام آبدارچي حاال بعد از گذشتتت چند روز دیگه یاد 

 . یي و قهوه درست کنهگرفته بود چجوري باید چا
 : دوباره نگام کرد و گفت

 ... اونجوري نگام نکن . اندازه ي خودم درست کردم _
 ... و تمام محتوي قهوه ساز و حالي کرد تو لیوانش

 : وقتي سکوت منو دید در حالیکه رو مبل لم میداد با تعجب گفت
 چته تو ؟ زبونت سر جاشه ؟ _

 ....اروم گفتم : فکر کنم اره
 ...هام سري تکون دادپر

 .پاهامو روي میز دراز کردم و دوباره به سقف زل زدم
 ...باز داشتم کلنجار میرفتم تا پلک نزنم

 ...بچه که بودیم با میشا زیاد این بازي و میکردیم
 ...صداي زنگ دارش تو گوشم بود

 ...تو اول پلک زدي... سوختي... سوختي-
 ...نه نسوختم-
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 ...پلک زدي چرا من خودم دیدم که-
 ...نه نزدم-
 .ولي زدي-

 ... بعد بغض میکرد
 ...منم که هی  وقت حوصله ي گریه اشو نداشتم

 ...اما خودم میدونستم همیشه منم که دارم جرمیزدم
 ...با حرص میگفتم: اصا بیا از اول بازي کنیم

اون میگفت : نه ... بعد قهر میکرد و میرفت پي عروسک بازیش تنها مینشست 
 ...اون موقچ هم میدونستم منت ره برم منت کشي حتي

شدم و میرفتم  شم ... من بیخیال می شو بک ولي غرورم بهم اجازه نمیداد برم منت
سط ومیگفت:  شه بدو بدو میومد و سر وقت یکي دیگه ... بعد اون بود که همی

 ...بیا از دوباره با هم بازي کنیم
باره قهر میکر نه و... اون دو عد من میگفتم  ها ب عد تن یه میکرد ... ب د. . . گر

 .مینشست با عروسک هاش بازي میکرد
شده بود و همه چیز به  شب  ستم برم از دلش در بیارم دیگه  وقتي هم که میخوا

 .روز بعدش موکول میشد
حاال که فکرشتتو میکنم مي بینم من همیشتته گریه اشتتو در میاوردم... بعد که 

 !...و وقتي براي دلجویي نبود تصمیم میگرفتم از دلش دربیارم شب میشد
 .نفسمو فوت کردم

تو بچگي هی  وقت ندیدم به جز من با کس دیگه همبازي بشتتته... ولي من ، 
سر تنها  من احمق! ... هربار که قهر میکرد و میخواست من منتشو بکشم آخر 
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سر میکرد و من بودم که مي رفتم دنبال یه همبازي دیگه تا لجشو دربیارم و اون 
 !...طرفم و هربار میومد... اون بود که میومد سراغ من وبیاد 

حاال هم فرقي نکرده ... من و اون داریم بازي میکنیم... اون گریه میکنه ... ازم 
فاصله میگیره ... فقط فرقش در اینه که منت ر من نیست تا بیام منتشو بکشم ... 

 !...بیا همچنان به بازیمون ادامه بدیم
سط حاال منت ر یکي د ست... حاال گریه کردنش بخاطر جرزني ها من و یگه ا

 ...بازي نیست. حاال منت ر منت کشي من نیست
 !!!بعد دوازده سال خیلي وقته که منت ر من نیست

 :با صداي پرهام که با غر ولند گفت
 هامین اصا شنیدي من چي گفتم؟ _

 : به قیافه ي حرصي پرهام نگاه کردم وگفتم
 ...نه نشنیدم _
 و هی  معلومه چته؟ت_

 :بي مقدمه زمزمه کردم
 . دیروز میشا رو ب*و*سیدم _

لح ه اي ابروهاشتتو باال انداخت و خیره نگام کرد اما بعد در حالیکه یه جرعه 
 : ي گنده از قهوه ش میخورد با بي تفاوتي گفت

 !زحمت کشیدي .... زنته ، میخواستي نب*و*سي ؟ _
 ... ه ستتو که میدوني ، همه چي فرمالیت _
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فرمالیته یا غیر فرمالیته ب*و*ستتیدیش و قیافت داره داد میزنه که دوستتت  _
داري بازم اینکار و بکني ...پس اینقدر به خودت مشتتق نکن که فرمالیته ستتت 

 ... فرمالیته ست
 . نفس عمیقي کشیدم و از جام بلند شدم و پشت به پرهام رو به پنجره ایستادم

ه اي رو میخواد و حتي ازم خواسته کمکش کنم در هر صورت میشا کس دیگ _
تا بتونه اونو به خانواده ش معرفي کنه ... و اگه بخوایم از یه زاویه ي دیگه بهش 
نگاه کنیم من هیچوقت به ازدواج فکر نکردم و وقتایي هم که فکر کردم اولین 

یکي  چیزي که به ذهنم اومده مادر بچه هامه ... که قیافه اي که میاره تو ذهنم
صور کنم شا رو نمیتونم به عنوان مادر چند تا بچه ت شمه ، می  مثل فرناز زن دادا

.... 
شت  صداي بلند زدم زیر خنده ، اما چیزي نگذ سیدم با  به اینجاي حرفام که ر

 . که خنده م قطچ شد
 میاي خاله بازي؟-
 ...مگه من دخترم-
 ...بیا دیگه... تو بشو بابا منم میشم مامان-
 ...پس بچه رو بده به منباشه... -

 :خندید و گفت
 ...بیا ... مراقبش باش تا من غذا درست کنم _

 :و عروسک و از دستش قاپیدم ... رو به هوتن داد زدم
دست رشته... و عروسک وبه سمت هوتن پرت کردم.هوتن و ارمین و افشین  _

 ...همیشه اماده بودن
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مین پاسش داد... اون به سمت میشا به سمت هوتن دوید... هوتن با خنده به ار
شین... اون بین ماها که دوره اش کرده بودیم میدوید  ارمین دوید... ارمین به اف

 ...و گریه میکرد و ماهم میخندیدم
 ...قدش به هی  کدوممون نمي رسید

شد ... میرفت یه جا  شو بیخیال می سک شمهاي گریون عرو اخر اون بازي با چ
یه میکرد . ها براي خودش گر که من برم ستتراغش... تن باز منت ر بود  .. البد 

 !!!... نمیرفتم... وقتي هم که تصمیم میگرفتم برم ... شب شده بود و
لعنتي ! االن تو ذهنم میتونستتتم میشتتا رو بعنوان یه مادر تصتتور کنم . و از اون 
مهمتر به عنوان یه زن ! نمیدونم دقیقا از کي تا حاال میشتتا از یه همبازي دوران 

 . ي برام تبدیل شده بود به یه زن خواستنيبچگ
پرهام که حاال کنارم ایستتتاده بود در حالیکه با دقت قیافه ي متفکرمو زیر ن ر 

 : گرفته بود گفت
قت این ستتوالمو  _ نه ؟! ....هر و یا  به من بگو ، میخوایش  یه چیزیو  تو اول 

 . جواب دادي بعد میریم سر مسئله ي مامان بچه هات
 ...اه کردمبه پرهام نگ

 :دوباره سوالشو تکرار کرد
 میخوایش یا نه؟_

.... 
 میاي بازي؟-
 نه... نمي بیني درس دارم؟-
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 ...بیا دیگه-
 ...حوصله ندارم... برو با اذین بازي کن-
 ...بیا دیگه-
نمیام... اه باز که داري گریه میکني... هي چیکار میکني . اشکات ریخت رو -

 ...مشقم... برو بیرون از اتاقم
 ...ولي من میخوام با تو بازي کنم-
 ...من نمیخوام-

 .با تکون پرهام بهش نگاه کردم
 :نفس عمیقي کشیدم وگفتم

 ... میخوام _
 پرهام: چیو؟؟؟

 ...هان؟؟؟ میشا رو میخوام-
اینقدر این جمله رو صتتریح گفتم که بعدش زود اومدم چک کنم ببینم رو هوا 

شم ! و این چک کردن از لب ستاي کوچیکش ، نگفته با شد ، د شروگ می خندش 
شق  سرزندگیش . ع شتش و حالت خوابالوي بامزه ش ، انرژي و  شماي در چ

 ! بچگي قشنگش نسبت به من و شاید مال خودم به اون
 ...چنگي به موهام زدم

یه نکنم... تو فرودگاه جلوي هی  کس  روز اخر رفتنم خیلي ستتعي کردم گر
سوار هوا صدا گریه نکردم... ولي وقتي  صد عین دیوونه ها بي  شدم تا مق پیما 

واستته ي خودم بغض کردم و شتتایدم دو ستته قطره اشتتک ریختم... دقیق یادم 
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نمیومد که گریه کردم یا نه ... ولي تک تک گریه هاي میشتتا یادمه... حتي اینو 
 ...هم یادمه که طاقت دیدن گریه اشو نداشتم اما باز کاري از دستم برنمیومد

یخواستم؟؟؟ میتونستم نخوام؟؟؟ میتونستم بخوام اما نمیتونستم من میشا رو م
 ...داشته باشمش

 ...کاش هنوز بچه بودیم... در جواب تمام خواهش هاش نه نمیا وردم
ست؟؟؟  ست؟؟؟ هنوز منو میخوا ستم... اون چي؟ اونم منو میخوا من میخوا

 من از کي میخواستمش؟
به ایران... یا از دوازده ستتتال پیش که  از االن... از دیروز... از وقتي که اومدم

شاید هی  وقت از ایران نرم...! میتونم  شحال بودم که  بلیطها رو اتیش زد و خو
 منکر این باشم که هی  وقت حواسم بهش نبود ه ؟؟؟

 
ستش میخوردم  صایي که از د شتي ها وحر شت همه ي دعوا ها و قهر و آ که پ

و دوستتت داشتتتم ! ....و همه چیز ختم همیشتته بیشتتتر از بقیه بازي کردن با اون
میشتتد به خواهش االن قلبم . معني اینا چي میتونستتت غیر از این باشتته که 

 ...!میخوامش ؟
 .بعد از یه سکوت کش دار به پرهام نگاه کردم که زل زده بود به من

 هوم؟-
 :پرهام

تادي جلو من؟خوب برو بهش  _ یت وایستت یه م گه میخوایش پس چرا عین  ا
 ...بگو
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 :وفي کشیدم وگفتمپ
ست  _ فکر کنم تو یه قستمت از حرفامو نشتنیدي ، میشتا کس دیگه اي رو دو

 ... داره
 : چشماشو باریک کرد و پرسید

 همون پسره که اومده بود رستوران ؟ _
 : فقط سر تکون دادم . پرهام گفت

 ... چیزي که تو میخواي مهمه _
 : سریچ برگشتم سمتش و با تعجب گفتم

 ... میشا هم به اندازه ي مال من مهمه خواسته ي _
 پس میتوني بیخیالش بشي ؟ _

 : شونه اي باال انداختم
 ... نمیدونم . فعا که میخوام برم با این پسره آشنا شم _
به  _ تا یکي زنتو ازت بگیره اونوقت من  خوب اگه دستتتت رو دستتتت بذاري 

 ... مردونگیت شک میکنم
 : اي درهم گفتمسریچ به سمتش برگشتم و با قیافه 

ندم  _ ته ي خودش اهمیتي  به خواستت به زور پیش خودم نگهش دارم و  و اگه 
 !اسمشو میذاري مردونگي ؟

برگشتم سمت پنجره و بدون اینکه منت ر جوابش باشم با کشیدن نفس عمیقي 
 : گفتم

من که نگفتم میخوام دو دستتتي تقدیمش کنم به مهراب ....من فقط میخوام  _
 ... سمتم ... نمیخوام ن ر خودمو بهش تحمیل کرده باشم اون خودش بیاد
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 ... ممکنه اون تصمیم اشتباهي بگیره _
 ... نمیذارم تصمیم اشتباه بگیره _

شایدم علت همه ي این راحتِي نسبِي خیالم جواب قاطعي بود که میشا دیشب 
نبود  يبهم داده بود . اینکه گفته بود اگه بعد از دوازده ستتال برمیگشتتتم و مهراب

صادق ترین حالت  شب تو  شا اون سم بهم میگفت می باهام ازدواج میکرد . ح
 ! ممکن خودش نبود و مهراب فقط ... فقط یه دوسته که ...پوفففف

اعتماد صتتد در صتتد به این حستتم نداشتتتم ولي باعث میشتتد توي این مقابله 
 . نامرئي با مهراب زیاد هم خودمو دست خالي نبینم

 ... م که همیشه دوست داشت با من بازي کنهمن میشایي و داشت
 مهراب چي داشت؟

ستني  صیل کرده بود... زیبا بود ... خوا شایي که بزرگ بود. عاقل بود... تح می
 .بود... سرزنده بود... بالغ بود
 ... مهراب میشایي رو داشت که

 ...لبهامو گزیدم... من بچگي میشا رو داشتم... ومهراب االن میشا رو
شا میگیره مال من بود... پس احساس پ اک میشا که از بچگي و خاطراتمون من

 خیلي هم دست خالي نبودم... یا
شاید هم اینا همش اعتماد به نفس زیادي و کاذب بود ! در هر صورت هر چي 
که بود با همه ي ادعایي که تو مهم بودن ن ر میشا واسه خودم داشتم نمیتونستم 

سمت مهراب ستمش و  راحت با اینکه بره  کنار بیام . موضوگ این بود که میخوا
 . دیگه اصراري براي انکار این موضوگ نداشتم
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حاال  تا  یاد  یادم نم یدنش تو ذهنم وول میخورد .  خاطره ي ب*و*ستت مدام 
ب*و*سه اي جذبم کرده باشه و نتونسته باشم تکرارش کنم ، خجالت اور بود 

 وام . خوب از لحاظ منطقي یهکه حاال نمیتونستم از زن شرعي خودم بیشتر بخ
سري فرقایي با رابطه هاي قبلیم وجود داشت ، اینجا ایران بود ، میشا دخترخاله 
م بود و پاي کس دیگه اي هم در میون بود و البته اون با خواسته ي قلبیش باهام 
شن بود این  ضح و رو سیر چیزي که وا شده بود . اما با همه ي این تفا محرم ن

شا ه شون نداده بود ، حتي بود که می سیدنم از خودش ن ی  مخالفتي با ب*و*
سخت کنه ! و من خیال  شار بده تا کار و برام  شو روي هم ف سعي نکرده بود لبا
نداشتم اینو بذارم به حساب شوکه بودنش . خوب به ن ر من همه ي اینا نشونه 

 بود بودن ، شتتاید میشتتا منو دوستتت داشتتت و همه ي این انکارها یه جور تنبیه
براي اینکه دوازده ستتال گذاشتتته بودم رفته بودم . و البته این احتمال هم وجود 
داشتتت که من زیادي خوش خیالم و آینده خیال داره منو با عروستتي میشتتا و 
مهراب ستتورپرایز کنه و حالمو بگیره ... میشتتا و مهراب ! پوزخندي زدم حتي 

 ! اسم هاشون هم با هم هماهنگي داشت... لعنتي
د از دوازده ستتال دوري از وطن... وقتي فرانستته بودم یکبار یاد خاطراتم با بع

میشتتا نکردم چون میدونستتتم دلتنگ میشتتم... اما حاال هر روز از دیروز هام و 
 ...مرور میکردم... واضح مرور میکردم

تمام بازي ها... من جرزن خوبي بودم... همیشتته هم برنده میشتتدم... حاال 
نتخاب بود... انتخاب همبازي دوران کودکیم... که دوستم برنده شدنم گروي ا

داشتتت ... عاشتتقم بود... اما منت رم نبود چون حتما تو دوازده ستتال فراموشتم 
 !کرده بود... من نباید کم میاوردم... نباید میباختم... نباید میسوختم
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باختم ... این باخت مستتلما گرون ترین و ستتخت ترین باخت  که اگر مي 
 .محسوب میشدزندگیم 

به ستتیم برق و یه مشتتت گنجشتتکي که روش نشتتستتته بود نگاه کردم... ستتعي 
 !!!داشتم پلک نزنم... و صداي زنگ دار میشا که بلند توي ذهنم گفت: سوختي

به ستتیم برق و یه مشتتت گنجشتتکي که روش نشتتستتته بود نگاه کردم... ستتعي 
 !!!م گفت: سوختيداشتم پلک نزنم... و صداي زنگ دار میشا که بلند توي ذهن

 : پرهام دستشو جلو صورتم تکون داد و با خنده گفت
 ... نه جدي جدي از دست رفتي _

 : لح ه اي تو چشاي پرهام خیره شدم و به آرومي زمزمه کردم
 ... دیگه جر نمیزنم ....حتي اگه قرار باشه ببازم _

و پرهام خنده شتتو جمچ کرد و با موشتتکافي نگاهم کرد و دستتتشتتو گذاشتتت ر
 : پیشونیم بعدش چونه شو خاروند و گفت

 .... نه نرماله ... دهنتو باز کن ببینم _
دستشو پس زدم و سعي کردم افکارمو متمرکز کنم تا دیگه نرن سمت خاطرات 
شیدم  شتم و در حالیکه کتمو میپو سوئیچمو از رو میز بردا شته . موبایل و  گذ

 : گفتم
گ زدن گفتن برم عکسا رو بگیرم ... از نمیمونم . از عکاسي زن 6من دیگه تا  _

 !کي تا حاال عکاسیا اینقدر سریچ کار مشتریاشونو راه میندازن ؟
 : در حالیکه قهوه شو پاي گلدون خالي میکرد گفت

 ... احتماال میخوان فایل کامپیوتري عکساي خام و بهت بدن _
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 : چشمامو گرد کردم و در حالیکه به گلدون نگاه میکردم گفتم
 !کر میکني کافئین براش الزمه ؟ف _

 : در حالي که دستي به برگاش میکشید حق به جانب گفت
 ... کافئین واسه همه الزمه _

بدون اینکه چیزي بگم سري با شماتت تکون دادم و به سمت در رفتم که پرهام 
 : گفت

 ... میشا ارزششو داره که واسش تاش کني _
 : برگشتم و تصدیق کردملح ه اي از حرکت ایستادم . به سمتش 

 . منم همینطور فکر میکنم _
وقتي از اتاق بیرون میرفتم احساس بهتري از چند لح ه قبلش داشتم . حداقل 
بار دیگه گوشتتیمو چک کردم .  یه  با خودم معلوم کرده بودم .  حاال تکلیفمو 
میشتا هنوز ادرس مهراب و واستم نفرستتاده بود . حاال نه اینکه خیلي مشتتاق 

بدي یعني براش دید که جواب اس ام اس یکي رو زود  باشتتم ! این ن مهراب 
حاال  تا  ته  یدي . الب یت م بدي یعني بهش کمتر اهم گه دیر  قائلي و ا ارزش 
نمیدونستتتم که همچین فرمولي وجو د داره . اما جدیدا هر حرکتي از جانب 

حتي  ب .میشا رو مثل یه چالش میدیدم که امتیازش یا به من میرسید یا به مهرا
 ! اگه اون حرکت به سادگي جواب دادن به یه اس ام اس باشه

سیدم . حرف پرهام در مورد این که میخوان  شید تا به آتلیه ر ساعتي طول ک یه 
عکستتاي خامو بهم بدن چندان هم درستتت نبود ، ازم خواستتتن از بین عکستتا 

 و خودم یه عکس و براي روي جلد آلبوم انتخاب کنم و میخواستتتن یه عکس
سایز خیلي بزرگ بزنن ، ازم خواستن اگه دوست دارم اون  شانتیون  هم بعنوان ا
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شاید الزم بود در آینده همه ي این  سو هم خودم انتخاب کنم . این فکر که  عک
عکستتا رو به میشتتا برگردونم کمي آزاردهنده بود . اما این روزا زندگي کردن تو 

نکه خودتو با زیاد فکر کردن به لح ه عجیب برام جواب میداد ! اینکه بدون ای
شد از لح ه ت ل*ذ*ت ببري . هر چند حال و  اینده درگیر کني که چه خواهد 
گذشتتته م قاطي شتتده بود و تمام روزاي بچگیم وقت و بي وقت تو ذهنم رژه 

 ! میرفت . اما حداقل فکر به آینده رو شاید میتونستم بذارم واسه اینده
ساي سا  دختري که اونروز ازمون عک ست عک هیجان انگیز انداخته بود میخوا

رو نشتتونم بده و گله کرد که چرا عروس خانومو نیاوردم ، چون اینطور ممکن 
بود اون از انتخاب من راضتتي نباشتته . قانعش کردم که عروس خانوم عاشتتق 

 ! سلیقه ي منه
ستاده بودم  شا ای سر می شت  سي رو انتخاب کردم که من پ براي جلد آلبوم عک

شت دوربین نگاه میکردیم و لبخند میزدیم . عکس فقط وجفتمو شتیم به پ ن دا
باال تنه رو نشون میداد اما مشخو بود که دستم دور کمرشه و البته یادم بود ، 
بوي موهاشتتم یادم بود و حرارت بدنش . این یکي از معدود عکستتایي بود که 

مام اجزاي صتتورتمون ا که ت مد طوري  به ن ر میو ندمون طبیعي  له لبخ ز جم
شت میخندید ، به همین خاطر توجهمو جلب کرد و براي روي جلد  شما دا چ
انتخابش کردم . براي عکستتي که میخواستتتن ستتایز بزرگ و براي روي دیوار 
درستش کنن هم عکسي رو انتخاب کردم که میشا رو مبل لم داده بود و من لبه 

ي اطراف ي مبل نشتتستتته بودم و روش خم شتتده بودم . میشتتا داشتتت به جای
دوربین نگاه میکرد و من داشتم به میشا نگاه میکردم . نمیخندیدیم ، اما عکس 
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یه جذابیت خاصتي داشتت . مشتخو بود که جفتمون داریم تو یه عالم دیگه 
سیر میکنیم . اگه موقعیت اجازه میداد دوست داشتم ساعتها به حالت چشماي 

 . میشا تو این عکس خیره بشم
ستم عک شتن رو هم بهم بده از دختره خوا ساي خامي که هنوز روش افکت نذا

. وقتي کارم تو آتلیه تموم شتتد هوا دیگه داشتتت تاریک میشتتد . میشتتا آدرس 
بار  مهراب و واستتم فرستتتاده بود اما نمیدونم چرا هنوزم هر چند دقیقه یك 
گوشتتیمو چك میکردم . خودم هم نمیدونستتتم دیگه منت ر چي ام ! ه*و*س 

نکه راه خونه رو در پیش بگیرم برم خونه ي خودم . حاال دیگه کردم به جاي ای
 ! یه خونه داشتم

در خونه رو که باز کردم فقط سکوت بود و تاریکي . یکي یکي چراغا رو روشن 
شپزخونه ش گرفته که  کردم . حاال بهتر بود . همه جا تمیز بود و برق میزد ، از آ

 6بود تا سالن غذاخوریش که یه میز  به خاطر اوپن بودن از بیرون کاما تو دید
تا پله از غذا خوري  با دو  نفره رو تو خودش جا داده بود و هال کوچیکش که 
جدا میشد و پایین تر قرار میگرفت . خودمو روبروي ال سي دي توي هال روي 
سلیقه ي من نبود  سایل از قبل اینجا بود و  کاناپه پهن کردم . با اینکه همه ي و

شو عو   اما به ن رم شیک بودن . من فقط چند روز پیش رو تختي  شنگ و  ق
شت که البته دو نفره  شون تخت دا شت که فقط یکي  کرده بودم . دو تا اتاق دا
بود و اگه روش دراز میکشتتیدي واقعا احستتاس میکردي یه چیزي کمه . تخت 

ود تا ب اتاق خودم تو خونه ي بابا دونفره نبود فقط یه کم از تختاي یه نفره بزرگتر
 . فضا براي غلت خوردن و ملق زدن مهیا باشه
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شپزخونه تا یه  شو زدم بهش ولي قبلش رفتم آ شن کردم و فل سي دي رو رو ال 
قهوه ي فوري واستته خودم ترتیب بدم . چند دقیقه بعد قهوه به دستتت جلوي 
تلویزیون نشتتستتتم . عکستتاي تکي خودمو بدون اینکه نگاه کنم رد کردم ولي 

یشا رو با دقت نگاه کردم و در آخر عکساي تکي ش یه عامت عکساي تکي م
تعجب گنده تو ذهنم ایجاد شتتده بود . من چطور از اول متوجه اینهمه زیبایي 
شا رو دیده بودم به فرهود گفته بودم مارال و  شده بودم ؟! روز اولي که می شا ن می

 مارال خوشگلندا خوشگلن اما االن به ن رم میشا از همه شون خوشگلتر بود . 
بود اما جذابیت میشتتا حداقل براي من بیشتتتر بود . ندا خوشتتگل بود و ستتعي 
سته بود تابیري که  شه اما نتون شتر به رخ بک شو بی شگلي  میکرد با رفتارش خو

 ! میشا با رفتار و حرکات معمولیش روم گذاشته بود رو بذاره
شتم رو  ساي دونفره رو ببینم قهوه رو گذا سلي و دوباره رقبل از اینکه عک فتم ع

که فکر کنم  جایي بود  ته انت ار بي  یداد ! الب نه ، قهوه جواب نم تو آشتتپزخو
شپزخونه  شت و تو کابینت آ سیونایي که بابام دا ست پرهام یکي از اون کلک دو
ش داشته باشه و از روي دست و دلبازي گذاشته باشدش واسه من ، اما یه نگاه 

بر نمیخورد . هر چند نهایتا دست از پا درازتر تو کابینتاي آشپزخونه هم بجایي 
 . برگشتم رو مبلم و قهوه ي سردمو مزه مزه کردم

از ژستتت همه ي عکستتا خوشتتم میومد . من بلد بودم چجوري باید یه دختر و 
ب*غ*ل کنم و میشا هم بلد بود چجوري تو ب*غ*لم جا شه ، شایدم بلد نبود 

بود . لعنتي ! دختره عکستتتایي که  اما موضتتوگ این بود که اندازه ي ب*غ*لم
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داشتتتم میشتتتا رو میب*و*ستتیدمو چقدر واضتتح گرفته بود . حاال من اگه 
 .... !میخواستم اینکار و تکرار کنم باید چیکار میکردم ؟

صداي بلند  سیدن افتادم و با  شا در مورد ب*و* یه دفعه یاِد دیدگاه بچگیاي می
هود یه فیلم پیدا کرده بودیم که بچه سالم بود با فر 13_12زدم زیر خنده . وقتي 

ها میگفتن صتتحنه داره و ما میخواستتتیم یواشتتکي نگاش کنیم . البته بعدها 
فهمیدم که اون فیلم یه فیلم معمولي هالیوودي بود که فقط یه کم از اون صحنه 
هایي داره که پدر مادرا جلوي بچه هاشون رد میکنن و کنجکاوي شونو تحریک 

شکي میکنن ، اما همو سال ما یه جور تابو بود و نگاه کردن یوا سن و  سه  نم وا
صه اینکه من و فرهود جلوي کامپیوتر پنتیوم  ي  2ش یه حرکت قهرمانانه . خا

شاي  سته بودیم و غرق تما ش سه خودش باالترین مدل بود ن من که اون زمان وا
 صتتحنه ي ب*و*ستتیدن زنه و مرده بودیم و اصتتا متوجه نبودیم که میشتتا چند

شا  صداي می ستاده و داره نگاه میکنه . تا اینکه با  سرمون وا شت  ست پ دقیقه 
 : جفتمون از جا پریدیم

 .... !اینا اینقد گشنه ن ؟ _
سریچ از جام بلند شدم و میشا رو برگردوندم تا مانیتور و نگاه نکنه و در حالیکه 

م نده بودیاز ترس خیس عرق شده بودم با فرهود همدیگه رو نگاه میکردیم و مو
چیکار کنیم ، اونموقچ فکر میکردم اگه میشتتتا لومون بده بابام زنده نمیذارتم . 

 : کنار میشا زانو زدم تا همقدش بشم و براي اینکه خرش کنم گفتم
 .... آره اینا آدمخوارن ...تو نباید فیلم آدمخوري نگاه کني چون میترسي _

 : میشا اخماشو تو هم کشید و گفت
 ... ... منم میخوام نگاه کنم من نمیترسم _
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شتیم  _ سي نگي که ما دا شه و بري بیرون و به ک اگه قول بدي بچه ي خوبي با
 ....فیلم آدمخوري نگاه میکردیم عصري میبرمت چرخ و فلک سوار شي

یه دفعه نیشتتش باز شتتد و قبول کرد . و بدین ترتیب من اولین باج زندگیمو به 
میداد نهایتش این بود که میگفت داشتتتن فیلم میشتتتا دادم . البته اگرم لومون 

 8آدمخورا نگاه میکردن بس که این بچه خل مشتنگ بود . البته حقم داشتت ، 
 . سالش که بیشتر نبود

 . یادم باشه دفعه ي دیگه که دیدمش بهش بگم بیا با هم بازي آدمخورا کنیم
صورت دو صداي بلند زدم زیر خنده . اما با دیدن  شتنيبا این فکر با   ست دا

ش روي صفحه ي بزرگ ال سي دي در حالیکه چشماشو بسته بود و من داشتم 
نده مو تموم کردم و آب دهنمو قورت دادم .  بازي میکردم خ هاش آدمخورا  با
که  بل از این خاموش بود . ق ما  نگ بزنم . ا تا بهش ز گوشتتیمو بیرون اوردم 

شروگ کرد به زنگ خوردن  . از خونه ي خاله گوشیمو پرت کنم رو میز خودش 
بود . جواب دادم ، خود خاله طاهره بود . بعد از سام و احوالپرسي گفت واسه 
سر راه برم باشگاه  سر قبول کردم . ازم خواست اگه میتونم  شام برم اونجا که با 
دنبال میشتتا چون ظاهرا دو ستتاعتي از وقتي که باید برمیگشتتته خونه گذشتتته و 

آدرس و ازش گرفتم و چند دقیقه بعد راه افتادم . گوشیش هم که خاموشه . منم 
واقعا هر کسي از این شانسا نداره که همون لح ه که ه*و*س دیدن یکیو میکنه 

 . بهانه اینجوري واسش از آسمون بیوفته پایین
اما چیزي طول نکشید که شانسم ته کشید چون وقتي رسیدم باشگاه فقط پسرا 

ساعته شگاه بودن و گفتن دو  شده . ناچارا بدون  تو با شیفت خانوما تموم  که 
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میشتتا رفتم ستتمت خونه ي عمو پرویز . هر جا که بود به احتمال زیاد خودش 
 . کم کم میرسید خونه شون

 : در خونه ي خاله رو مارال برام باز کرد . با خوشرویي گفت
 ... سام پسرخاله _

 ده ؟در حالیکه وارد میشدم جوابشو دادم و پرسیدم : میشا اوم
 : با تعجب گفت

 ... مگه خودت نرفتي دنبالش_
چرا ولي دو ساعته از باشگاه حرکت کرده ، شاید رفته با دوستاش جاي دیگه  _

 !اي ...هوم ؟
در حالیکه در و میبست شونه اي باال انداخت . با ورودم به خونه بي ودروایسي 

 که خاله مستتیر بوي خوب غذایي که میومد و گرفتم تا برم ستتمت آشتتپزخونه
 : طاهره زودتر بیرون اومد و با لبخند گفت

 ... سام پسرم ، خیلي خوش اومدي ...بیا تو _
و به ستتمت پذیرایي هدایتم کرد ، در همون حین در حالیکه دور و بر و نگاه 

 : میکرد پرسید
 !پس میشا کو ؟ _

با تعجب گفت که ستتتابقه  به مارال داده بودمو بهش دادم .  همون جوابي که 
شگاهش زنگ بزنه  سئول با شا جایي بره و بهش نگه و گفت میره به م شته می ندا
. چند دقیقه بعد عمو پرویز هم از اتاقش بیرون اومد . مارال تا دیدش ستتریچ 
اومد زیر بازوشو گرفت و کمکش کرد بشینه . رنگ و روش پریده بود اما لبخند 

شغول صحبت درباره ي از رو لبش پاد نمیشد . باهاش حال و احوال کردم و م
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کار من شدیم ، اون میپرسید و من جواب میدادم . وسط حرفامون خاله طاهره 
 : اومد و با قیافه اي در هم گفت

مسئول باشگاهش میگه دو سه ساعتي هست که میشا از باشگاه رفته بیرون ،  _
 ... آخه ادم هم اینقدر بي فکر ؟! یه زنگ نمیزنه بگه کجا رفته

 : به عمو میزد ، عمو هم سعي کرد آرومش کنه و گفت این حرفا رو
 . هر جا هست دیگه برمیگرده _

سعي میکردم خودمو  شدیم . با وجود اینکه  شغول حرف زدن  دوباره با عمو م
راحت بگیرم و باهاشون راحت برخورد کنم یه غریبي خاصي احساس میکردم 

د . حدودا یه ساعتي بع . شاید اگه میشا بود اوضاگ فرق میکرد و راحت تر بودم
 : خاله با نگراني گفت

 ... االن میخوام سفره رو بندازم ....میشا هنوز نیومده _
 : مارال انگار تازه چیزي به ذهنش رسیده باشه بلند گفت

 ... شاید رفته خونه ي اون شاگردش که بهش خصوصي درس میده _
 : خاله جواب داد

رفته باشتته گیرم که شتتارژ موبایلش تموم شتتب که دیگه نمیره اونجا .... اگرم  _
 شده ،یه زنگ که میتونه از اونجا بزنه

 : از جام بلند شدم و گفتم
 ... شاگردش خواهر دوستمه ... االن زنگ میزنم میپرسم _

به پرهام زنگ زدم و خواستم از عسل بپرسه میدونه میشا کجاست یا نه . اینطور 
وده خونه ي اونا اما حول و حوش ساعت که پرهام میگفت بعد از باشگاه رفته ب
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بود . دیگه خودم هم  9از اونجا حرکت کرده گفته میرم خونه . و االن ساعت  6
ضیه برخورد کنم و از مارال  سعي کردم منطقي با ق شدم اما  شتم نگرانش می دا
خواستتتم بره به دوستتتاي دانشتتگاهش زنگ بزنه ، فقط به اونایي زنگ زد که 

شون تو دفتر شتن ...عمو پرویز براي اینکه  شماره  تلفن بود اما خبري ازش ندا
از نگراني خاله طاهره کم کنه و حواستتشتتو پرت کنه گفت ستتفره رو بندازه و 
بیخود بد به دلش راه نده . شام و رو زمین خوردیم ، نمیدونم خوشمزه بود یا نه 

سم به در بود که صا نمیدونم چیزي خوردم یا نه ، چون همه ي حوا شا  ، ا می
بیاد. بذار بیاد چنان ادبش کنم که یادش بمونه از این به بعد هر جا خواست بره 

 ! قبلش به شوهرش بگه
بعد ازشام بهشون گفتم میرم تو اتاق میشا و تا وقتي برگرده اونجا منت ر میمونم 
. موضوگ این بود که زیاد احساس راحتي نمیکردم ، و جاي خالي میشا زیادي 

صاب بود  شینم و خاله طاهره هر چند رو اع سون نبود که تو پذیرایي ب و البته آ
لح ه یه بار یاداوري کنه که میشتتا دیر کرده . خوب اره دیر کرده بود و وقتي که 
برگشت خودم پوستشو میکندم ولي با خودخوري و استرس دادن به خود موافق 

صتتبوري نبودم  نبودم ، کاري که خاله طاهره داشتتت میکرد ! و البته اونقدر ادم
 . که بشینم به خاله دلداري بدم و آرومش کنم

وقتي در اتاق میشا رو پشت سرم بستم احساس راحتي بیشتري میکردم . شروگ 
کردم به دید زدن اتاقش . یه عکس با لباس کاراته توي قاب عکس کتابخونه ش 

ستتالش  16_15توجهمو جلب کرد ، موهاش دم استتبي بود و به ن ر میرستتید 
ه . کستتي چه میدونه که اگه تو اون ستتنش من ایران بودم با هم دوستتت باشتت

 ! میبودیم یا مثل بچگي تو سر و کله ي هم میزدیم



  524 

 

سك  شمامو از تعجب گرد کرد . هنوز عرو سه ش چیزي چ سمت دیگه ي قف
صورتش  شتیم .  شو من و فرهود الزم دا شت ! کچل بود ، چون موها زشتشو دا

د .خودم خط خطیش کرده بودم . لباس هم هم با ماژیك خط خطي شتتتده بو
نداشت . یکي از پاهاش هم آویزون بود . تمام این باها رو من سر عروسکش 
سي کاري  آورده بودم . هی  تغییر دیگه اي نکرده بود ، ظاهرا بعد از رفتن من ک
باهاش نداشته ! االن بیشتر شبیه اجنه بود تا عروسك ، معلوم نیست میشا واسه 

سي بود ، تازه  چي نگهش س سه خودش پرن سك وا شته . یه زماني این عرو دا
میتونست صدا ضبط کنه . اگه دست راستشو فشار میدادي صداتو ضبط میکرد 
و اگه دست چپشو فشار میدادي صدایي که ضبط کرده بودي رو پخش میکرد 
ضبط نمیکردي  صداي دیگه اي  شار نمیدادي و  شو ف ست ست را و تا تا دوباره د

بلي رو عروسك میموند . من همیشه از این خاصیت استفاده میکردم صداي ق
و رو عروستتکش حرفایي مثل ونگ ونگو ، زر زرو ، جیغ جیغو و ... ضتتبط 
میکردم . کا کمبود داشتتم واال اینقدر مردم آزاري نمیکردم ! یه لح ه به ذهنم 

 نسبترسید که اگه االن ضبطش کار کنه و میشا اخرین دري وري اي که بهش 
شار میاوردم که  شتم به مغزم ف شه . دا شه چقدر جالب می دادم و پاد نکرده با
ما بعدش  که رو عروستتکش ضتتبط کردم چي بوده ا یاد آخرین چیزي  یادم ب
تصمیم گرفتم دست چپشو یه امتحاني بکنم شاید واقعا هنوزم کار کنه و شاید 

سکش پاد ن ضبط کردمو از رو عرو شا اخرین چیزي که  شه . با واقعا می کرده با
فشار دادن دست چپ عروسك و دیدن چراغي که روشن شد با هیجان منت ر 
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موندم صداي ضبط شده بگه نق نقو یا چه میدونم الغر مردني اما صداي دورگه 
 : ي نخراشیده اي گفت

 . زود برمیگردم _
با گیجي زل زدم به عروسك . چطور یادم رفته بود ؟! توي همون هفته ي اخري 

روازم به تاخیر افتاده بود ضتتبطش کرده بودم . تو اون یه هفته میشتتا همش که پ
ازم دوري میکرد و وقتي چشتتمش بهم مي افتاد اخم میکرد . با اینکه به خاطر 
پاره کردن بلیطام ازش ممنون بودم اما بهش گفته بودم ازت متنفرم . با اینحال 

و اخم کردنا و ازم دوري اینقدر بزرگ شتده بودم که بفهمم همه ي این رفتارش 
کردنا به خاطر اینه که از رفتنم ناراحته ، واسه همین روز اخر اینو رو عروسکش 

 . ضبط کردم
شو نگاه  س سر و تهش کردم و تو لبا سریچ  سال پاکش نکرده بود ؟!  این همه 
شه ، خودم یادش داده  شو عو  کرده با کردم ، احتماال باید چند باري باتري 

باید باتري هاي ستتکه اي شتتو عو  کنه . خوب همیشتته هم بودم چه جوري 
 ! مردم آزار نبودم ، بعضي وقتا هم میتونستم مفید باشم

پوزخندي به عروسك زدم ، چقدر هم که زود برگشته بودم ! اینقدر زود که یکي 
 ! دیگه دلشو دزدیده بود

شتم . خودمو پرت کردم رو  شتیاقي براي دیدن بقیه ي اتاقش ندا ختش تدیگه ا
و دستمو گذاشتم زیر سرم و زل زدم به سقف . یه چیزي بهم میگفت االن پیش 
مهرابه و این فکر بدجوري رو نروم بود . یه شب بعد از اینکه شرعا زن من شده 
سید به اوج اما با همون  صبانیتم ر بود رفته بود پیش مهراب ؟! براي یه لح ه ع

ه بود من بب*و*ستتمش ستترعت هم فروکش کرد . همین دیشتتتب اجازه داد
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...میشتتا همچین آدمي نبود ...نمیتونستتت باشتته . هر چقدر هم که مهراب و 
شا همچین  شه اون االن زن من بود . و این کار و نمیکرد . می شته با ست دا دو
ادمي نبود ...به این حستتم بیشتتتر از اولي اعتماد داشتتتم و همینم باعث شتتد 

 . عصبانیتم یه دفعه بخوابه
و اولین تصویري که جلو چشمم اومد تصویر قابل اعتماد میشا  چشمامو بستم

بود ، فقط یازده ستتالش بود . یواشتتکي ماشتتین بابا رو برداشتتته بودم و کوبیده 
شیده ي جانانه ازش خورده بودم .  سر کوچه و دو تا ک بودمش به تیر چراغ برق 

سیلي زده بود . تحقیرم کرده بود . یه دف سط حیاط جلوي همه بهم  ه عه دیوونو
سینه ش و بعدش فرار کردم و خودمو تو انباري  سط  شت کوبیدم و شدم و با م
شد  شا از کجا پیدا  سر و کله ي می شکي گریه کردم . نمیدونم  قایم کردم و یوا
اما به خودم که اومدم دیدم کنارم نشسته و مثل من خودشو وسط تیر و تخته ها 

بي سر و صدا بیاد اونجا . از این که جا کرده . نمیدونستم چطور تونسته اینقدر 
اشکام و دیده بود خیلي عصبي شده بودم میخواستم سرش داد بزنم و بیرونش 
کنم اما وقتي دیدم صتتورت اونم مثل مال من خیستته ستتاکت شتتدم . و از همه 
مهمتر این بود که چشتتماش بهم میگفت من طرف توام ، حتي اگه باباتو زده 

شي هم طرف توام ، حتي ا شي بازم طرف توام . حتي با نگاهش به با گه آدم بک
خاطر این که گریه کردنمو دیده بود تحقیرم نمیکرد ، نگاهش تمسخر آمیز نبود 
. نگاهش میگفت بهم اعتماد کن ، به کستتي نمیگم گریه کردي ... و هیچوقت 

 . هم نگفت ... هیچوقت به روم هم نیاورد
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ونم همین کار و کرد . دستاشو مشت تو سکوت به دیوار پشت سرم تکه دادم . ا
 : کرده بود ، بعد از چند لح ه با غیض گفت

 . چرخاي ماشین باباتو پنچر کردم _
تعجبم زده بود باال ، تا ستتر کوچه رفته بود چرخا رو پنچر کرده بود بعد اومده 

 : بود اینجا ؟! از کارش خوشم اومده بود با اینحال با اخم بهش گفتم
 .... بیخود کردي _

شه طرف من  شا همی ست . می ش شت . بازم تا آخرش کنارم ن اما بازم تنهام نذا
شب بعد از عقدمون نمیرفت که  شا یه  بود . این اعتمادم بهش بیخود نبود ، می

 ! با مهراب باشه ، حتي اگه عاشقش باشه
شه . باورم  ستم االن اینجا با شدم . میخوا سقف خیره  شمامو باز کردمو به  چ

شد که و شتم و از خودم روندمش اینجوري نمی شه دا سي که همی شتن ک سه دا ا
ستش نمیدادم هی   شاید اگه از د ستش میدادم ،  شاید باید از د بي تاب بودم . 

 ! وقت نمیفهمیدم که اینقدر میخوامش
صداي بلند بلند  شد و خوابم برد اما با  شام گرم  شرایط کي چ نفهمیدم تو اون 

م . صتتداي گریه هاي خاله که از بیرون اتاق حرف زدن چند نفر از خواب پرید
میومد و میتونستم تشخیو بدم . سریچ از جام بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم 
. چشتتمامو مالیدم و با صتتدایي که از خواب گرفته بود رو به خاله که رو مبل 

 : نشسته بود و داشت گریه میکرد با اضطراب پرسیدم
 چه خبر شده ؟ میشا اومد ؟ _

 : و پرویز از پشت سر جواب دادعم
 ... هی  خبري ازش نیست _
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همون لح ه مارال هم با قیافه ي خواب الودي از اتاقش بیرون اومد و با تعجب 
 : گفت

 میشا هنوز نیومده ؟ _
 : پرسیدم

 !ساعت چنده ؟ _
شب بود . من کي اینهمه  صفه  ساعتم انداختم . یك ن سریچ نگاهي به  و خودم 

با دستپاچگي جیبمو وارسي کردم ببینم سوئیچم سرجاش باشه  خوابیده بودم .
 : و به سمت در حرکت کردم . خاله وسط گریه پرسید

 ...کجا میري ؟ _
 ... میرم دنبالش _

 : عمو پرویز که کف دستشو رو قلبش گذاشته بود پرسید
 ...میخواي کجا دنبالش بگردي ؟ _

 : ستم ! سري تکون دادم و گفتمبا گیجي سر جام ایستادم ، از کجا باید میدون
 ... خیابوناي اطراف و میگردم _

ماشتتین و اروم آروم  نه زدم بیرون .  ندم چیزي بگن و از خو گه منت ر نمو دی
سم به اوج  ستر میروندم تا بتونم پیاده رو ها رو خوب ببینم . یعني کجا بود ؟! ا

سیده بود . یه آرنجمو به پنجره تکیه داده بودمو مثل  ه همه ي وقتایي کخودش ر
 . کافه بودم با مشتم اروم آروم میکوبیدم به دهنم

شتم تو خیابون چرخ  ساعت بود که دا سیر و رفته بودم یا چند  نمیدونم چقدر م
میخوردم اما یه دفعه با دیدن یه دختري که ب*غ*ل خیابون راه میرفت از جا 
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رمز ..کنار پاش تپریدم و بي هوا کوبیدم رو بوق ...دختره برگشتتت به ستتمتم ..
کردم . اما قبل از اینکه بخوام پیاده بشم قیافه شو دیدم و فهمیدم که میشا نیست 
شاگرد و پایین  شه ي  شی شینم میومد .  سمت ما شت به  . با اینحال دختره دا
شا این اطراف دیده یا نه . اما  صات می شخ سم دختري با م شیدم تا ازش بپر ک

باز کنم خودش با حرفش مبهوتم  قبل از اینکه دهنمو  خم شتتتد نگاهم کرد و 
 : کرد

 .... صد تومن . جا از خودت _
 

سري تکون دادم  شگفتي مو از حرفي که زده بود کنار زدم ،  بعد از چند لح ه 
 : و سوال خودمو پرسیدم

 ... دختري با موهاي قهوه اي و چشماي عسلي ندیدي ؟ اسمش میشاست _
 : ر گفتسریچ قیافه شو تو هم کشید و با تمسخ

 ... !حاال واسه تو چه فرقي میکنه ؟ _
با حالتي که نشون میداد انگار بهش برخورده روشو ازم گرفت و به راهش ادامه 
شهر به این  شتم تو  ست ، دا صا عاقانه نی ستم کارم ا داد . خودم هم میدون
بزرگي تو خیابون دنبال میشتتا میگشتتتم . نمیتونستتتم که از هر کي تو خیابون 

 . م سراغ میشا رو بگیرم ! کار احمقانه اي بودمیبین
دختر نگاه دوباره بهم انداخت و یه پرادو که صداي موزیک بلندي داشت براش 

 .بوق زد... بار اخر به من نگاه کرد و به سمت پرادو رفت
شه جز  شا هر جایي با شیدم ، حاال با دیدن این دختر ترجیح میدادم می آهي ک

 ! خیابون
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ه شتتدم تا شتتاید یه بادي به کله م بخوره و بتونم بهتر فکر کنم که از ماشتتین پیاد
 . کجا میتونه رفته باشه

به در ماشتتینم تکیه داده بودم و ستتعي میکردم افکارمو مرتب کنم که گوشتتیم 
زنگ خورد . مامان بود . خاله طاقت نیاورده بود و زنگ زده بود بهش بپرستته 

بود به من که ببینه دارم کجاها رو میگردم  میشا هنوز نرفته اونجا ، اونم زنگ زده
. ولي بحث و کوتاه کردم و بعد از یه توضیح کوتاه تماس و باهاش قطچ کردم . 
سي  ستم زیاد حرف بزنم یا به حرفاي ک صبي بودم نمیتون معموال وقتایي که ع

 . گوش بدم
 : با صداي دوباره ي زنگ با حرص جواب دادم

 .یدونم.... پیداش کردم خبر میدم دیگهمامان نمیدونم... باور کن نم
 الو ... هامین؟-

 ... این صداي ارمین بود
 ارمین تویي؟-

 ... سام _
این طور که پیدا بود از خونه ي خاله دستتت به کار شتتده بودن و داشتتتن به هر 
جایي که فکر میکردن ممکنه میشتتا رفته باشتته زنگ میزدن . آرمین گفت برم 

میشتتا بگردیم . در جا قبول کردم ، به ن رم کمك خوبي دنبالش تا با هم دنبال 
میتونستتتت باشتتته . حداقل میتونستتتیم با هم همفکري کنیم ببینیم کجا باید 

 . دنبالش بگردیم
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رفتم در خونه شتتون دنبالش ، چون میخواستتتیم با هم بگردیم نمیخواستتتت 
 : ماشین بیاره . به محض سوار شدنش گفتم

 ه گم شده ؟باید بریم کانتري بگیم ک _
 : لح ه اي نگاهم کرد و بعد با قیافه ي ریلکسي گفت

ببین شتتماها دارید بزرگش میکنید . هنوز چند ستتاعت م نیستتت که نیومده  _
 ... خونه . حتما رفته خونه ي دوستاش یا جایي .. فردا صبح میاد خونه

 : با تعجب گفتم
 ! دهباشیم که برگر من ورت چیه ؟ نکنه انت ار داري بریم بخوابیم و منت ر _
ست . ولي به هر حال االن اگه بخوایم بریم کانتري هم فایده  _ من ورم این نی

 . ساعت از گم شدنش نگذشته باشه دنبالش نمیگردن 48نداره ، چون تا 
خوب میتونیم مشخصاتشو بهشون بدیم ، هر وقت خو استن دنبالش بگردن  _

 ... . به ن رم باید مشخصاتو بدیم کانتري
 : به صندلیش تکیه داد و گفت

 . خیلي خوب برو کانتري ... بعدش هم میریم بیمارستانا رو میگردیم _
یه لح ه نفستتم حبس شتتد . به بیمارستتتان فکر نکرده بودم ، یا شتتاید ذهنم 

 میخواست از فکر کردن بهش فرار کنه ... توي مسیر تلفني از مارال خواستم
 . ش واضحه رو برام ام ام اس کنه چند تا از عکساي میشا که قیافه

با صداي موبایل آرمین با هیجان به صفحه ي گوشیش خیره شدم با امید اینکه 
میشتتا باشتته.... اما با دیدن استتم فرناز کل فرآیند هیجان یکباره ي امیدورایم 

 .خاموش شد... ارنجمو روي پنجره گذاشته بودمو یه دستي رانندگي میکردم
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زي بگرد و پیدام کن هی  وقت خوشتتم نمیومد... بهم زنگ تو که میدوني از با
 بزن... میشا خواهش میکنم زنگ بزن!!! تا ده میشمرم زنگ بزن... باشه؟

بچه بودیم هم تا ده میشتتمردم خودت میومدي... یادته؟ تو که برات مهم بود 
من از چي خوشتتم میومد از چي بدم میومد؟ هان؟من نمیخوام بگردم پیدات 

 دت پیدا شو لطفا... تا ده میشمورم پیدا شو... باشه؟؟؟کنم... خو
 ...یک... دو

 با صداي تشر ارمین که گفت: تا فردا صبح همینجور الکپشتي میخواي بري؟
 ...پامو روي گاز فشار دادم

ارمین ادرس بیمارستتتان و داد.با دیدن ستتردر بیمارستتتانلبمو گزیدم... اینجا 
 !نباش

 . یه لح ه نفسم حبس شد
 ...اه ارمین پیاده شدیمهمر

 .به سمت اطاعات اورژانس رفتیم
 ...ارمین خم شد وگفت: خانم ببخشید

دختر جووني که از بیخوابي حالت چشتتمهاش خمار شتتده بود ستترشتتو باال 
 .گرفت و گفت: بفرمایید

 .ارمین: امشب بیمار بدون مشخصاتي نداشتین ...؟ یه دخترجوون
 زن: مشکلش چي بوده؟

 ...  تصادفارمین: بر فر
 زن: مگه مسئله است فر  و حکم داشته باشه اقا؟
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صادف  شید یه دختر جوون که احتماال ت خودمو دخالت دادمو گفتم: خانم ببخ
 ...کرده یا نمیدونم هر اتفاقي که ممکنه براش افتاده باشه

شتیم که جفتشون خانواده  صادفي دختر دا شید وگفت: امروز دو تا ت زن پوفي ک
 ...بودن ... معصومه حسیني وهاشون اینجا 

 .نایستادم اون یکي اسم و هم بشنوم... از اطاعات دور شدم... پس اینجا نبود
 ...وارد حیاط شدم... و چنگي به موهام زدم

 .... به اولین سنگریزه اي که جلوي پام بود ضربه زدم
ش صات شخ شدیم و راه افتادیم. بعد از اینکه م شین  سوار ما به  وبا ارمین دوباره 

 . کانتري دادیم به چند تا بیمارستان دیگه هم سرزدیم
شه یا  شا اونجا با ستان باید خدا خدا کنم می ستم موقچ ورود به هر بیمار نمیدون
سترس میرفتم داخل ، اما کم کم  ستاناي اول و با هیجان و ا سش ! بیمار برعک

سر زده بود شدیم و تعداد بیمارستانایي که  صبح نزدیك می زیادتر  یمهر چي به 
میشتتد موقچ ورود به هر بیمارستتتان امید کمي داشتتتم که میشتتا اونجا باشتته . 

 !... نمیدونم خیالم راحت میشد یا
سم کم  ستر شدم و از ا شنیدن هر یه ننهن اروم می سبتا ارامش میگرفتم... با اما ن

 .میشد
دم دماي صبح بود این یکي اخرین بیمارستان نزدیک خونه ي پرهام و خودمون 

 .ودب
 .با خستگي وارد بیمارستان شدیم... توي اطاعات اورژانس کسي ننشسته بود



  534 

 

شت نماز میخوند...  سمت میزش دا شتري نگاه کردیم... مردي اون  با دقت بی
هرچند این کارش تو فرانستته غیر قانوني تلقي میشتتد و جریمه ي شتتخصتتي و 

 !نه فرانسه قانون شکني حین انجام کار محسوب میشد اما اینجا ایران بود
نمیدونم چرا ولي با نماز خوندنش اروم شتتدم و تا انتهاي خوندن نمازش بهش 

 !نگاه کردم
ارمین با خستتتگي یه گوشتتته نشتتستتتت و مرد به ستتمتم اومد ... حتي یک 

 .عذرخواهي کوتاه هم بابت تاخیرش نکرد
 .سام صبح بخیر-

 مرد: بفرمایید؟
 ... جوون باشه از دیروز عصر بیماري ونیاوردن که یه دختر-

 مرد: تصادفي؟
 ...احتماال-

با بي  در حالي که روي صتتفحه ي کلید چیزي و تایپ کرد به من نگاه کرد و
 :تفاوتي گفت

امروز ساعت دو صبح یه دختر جوون و اوردن ... تصادف کرده بود راننده اي  _
 ...هم که بهش زده فرار کرده. .. وقتي رسید تموم کرده بود

سوت یکن شهام  شنیدم . حس گو شو نمی شید... دیگه بقیه ي حرفها واختي میک
کردم دارم میفتم که ارمین بازومو گرفت ... نمیدونم شتتنیده بود مرد چي گفت 

 !... یا
 .دستمو از دستش کشیدم ویه گوشه تو راهرو نشستم
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شدم... تیره ي کمرم یخ کرده بود. همه جام مي لرزید .  شک  حس میکردم خ
 ...هام بهم کافه تر میشدم از شدت برخورددندون

سید با کف  شقیقه هامو تا اونجا که زورم میر ستهام گرفتم... و  سرمو میون د
 .دستهام فشار دادم

 .چشمهام میسوخت... گلوم خشک شده بود
 .نفس هام هم نامرتب وتند بود

 ارمین رو به روم زانو زد وگفت: هامین؟
 هول گفت:خوبي؟

 ...بهام خشک شده بودصداشو دور و نزدیک میشنیدم. ل
 : خواست بلندم کنه و گفت

 هنوز معلوم نیست میشا باشه ، چرا خودتو باختي ؟ _
دستتتشتتو پس زدم و همچنان با بهت به روبروم خیره موندم . خودش بود . یه 

 . دختر تصادفي که دیشب اورده بودنش و شناسایي نشده بود . خودش بود
 ...یه حسي بهم میگفت خودشه

بود... چرا نباشه... بود. همین بود... وقتي هی  جاي دیگه نبود پس  اره خودش
 !... اینجا بود... وقتي زنگ نمیزد ... وقتي خودشو نشون نمیداد... وقتي

بچه تر که بودیم هم همین بود... وقتي نمیتونستتت جوابمو بده یعني یه بایي 
شو ن ست خود ست چیزي بگه... نمیتون ده... شون بسرش اومده بود که نمیتون

 !!!نمیتونست
ستادیم تا  شتیم و اونو فر شو توي موتورخونه گذا سک وقتي عین احمق ها عرو
برش داره ... چون فکر میکردم از قصتتد کفش هاي استتکي مو ادامستتي کرده 
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وقتي رفت توي موتور خونه و در و روش بستتتیم... وقتي جیغ زد التماس کرد 
از  ونه نفس بکشه... وقتي بیهوش شده... وقتي فکر میکردم دروغ میگه که نمیت

موتورخونه بیرون اوردنش وقتي گفتن مستتمومیت با گاز وقتي لوله نشتتت کرده 
شتم مي مردم که چه  شد ... وقتي من دا ستري  بود وقتي دو روز تو بیمارستان ب
غلطي کردم وقتي به خودم قول دادم که دیگه اذیتش نمیکنم... وقتي و همه ي 

ست ه شون بده ... !!! حاال هم وقتها نمیتون شو ن ست خود یچي بگه ... نمیتون
 ... نمیتونه بگه من اوني نیستم که

 ...سرم درحال ترکیدن بود... با دهن نفس میکشیدم
 به همین راحتي ؟! به همین راحتي؟؟؟

 .تموم شد ... تموم تموم
اینم حستتن ختام تمام بازي هامون... بازي بگرد وپیدام کن... کاش یکي این 
دستتتمال پارچه اي که روي چشتتمام بستتته بودن و من همیشتته جر میزدم و از 
زیرش نگاه میکردم وپاهاي میشار ومیدیدم و زود میگرفتمش رو از روي چشام 

 باز میکرد.... پاهاي میشا رو میدیدم ومیگفتم : دیدي باز پیدات کردم
ق ها نمیگفتم اون میگفت: جز زدي نگاه کردي... بیا از دوباره ... من عین احم

 !!!نه ... میگفتم هرچي تو بگي
 ...حس کردم پلکم داره خیس میشه... دهنم مزه ي شوري گرفت

ست  ست یا مرده ا سي که هنوز نمیدوني زنده ا ارمین تکونم داد وگفت: براي ک
 عزاداري میکني؟



 537 عشق یآنت

ازم گرفتیش خدا ؟! ...اینهمه ستتال ! دقیقا همون وقتي که فهمیده بودم چقدر 
باید ازم میگرفتیش ؟ ....حاال باید چیکار میکردم ؟ ...میشتتا فقط  میخوامش

سال ! ...نفسم باال نمیومد... داشتم خفه میشدم....  23سالش بود ! فقط  23
صداي  شید...  سوت میک شهام هنوز  شن میدیدم...گو سایه رو ارمین و تار و 

 ...زنگ داري که تو سرم بود مثل یه پتک میموند
 ...اما نمیتونستم جوابشو بدم ارمین صدام میکرد

سوزن  صورتم  ست  صورتم زد...پو شو باال برد و یکي محکم به  ست ارمین د
شدو بعد  سرم یه لح ه خیلي بلند  سیلي بدي بود. زنگ توي  شد...  سوزن می

 ..قطچ شد. ارمین وواضح میدیدم
 با حرص دستشو پایین اورد و بازوهامو گرفت و محکم تکونم داد

 ودم بیام ، با غیض گفت :خوبي؟؟؟و باعث شد به خ
 :دستمو به صورتم کشیدم . آرمین با عصبانیت گفت

 ... ماتم چیو گرفتي دیوونه ؟! ....هنوز که شناساییش نکردیم _
 : با صداي خفه اي به سختي زیر لب زمزمه کردم

 ... خودشه _
 : با کافگي سرشو تکون داد و گفت

 ... ساییش کنمتو همین جا بشین من خودم میرم شنا _
سرش راه افتادم . رو  شت  شدم و پ سختي از جام بلند  بي توجه به حرفش به 
پاهاي خودم نبودم ، چیزي منو به اون ستتمت میکشتتید . تو راه آرمین چند بار 

 : نگام کرد و آخرش با اضطراب گفت
 ... قیافه ت داره کبود میشه یه خورده ریلکس کن ، به خدا اون میشا نیست _
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جه به حرفش مثل یه مرده ي متحرد به راهم ادامه دادم . دیگه حتي هی  بي تو
فکري هم به ستترم هجوم نمیاورد . فقط تصتتویر چشتتما و لبخند و قیافه ي 
سرزنده ي میشا جلو چشمم بود . سرزنده ! ... زنده ... یه ادم زنده... تصوري 

 از مرده ها نداشتم.... چه شکلي بودن؟؟؟
یدیم دستتتمو روي شتتونه ش گذاشتتتم و زیر لب زمزمه وقتي به ستتردخونه رستت

 : کردم
 ... خودم میرم _

و قبل از اینکه فرصت اعتراضي بهش بدم پشت سر مسئول سردخونه راه افتادم 
ستش  شي د ستک شدیم... زن د . از یه راهرو عبور کردیم... وارد اتاقک بزرگي 

شدم ... م سقف خیره  ستم پلک کرد و من به دو ردیف مهتابي هاي روي  یخوا
نزنم اما شدت نورشون بهم این اجازه رو نمیداد... بوي کلر و یه چیزي تو مایه 
هاي وایتکس توي دماغم بود. زن به سمت کشویي رفت ... فضا اونقدر گرفته 
و تلخ بود که نفس کشیدن برام سخت و سنگین بود. هنوز اماده نبودم که ببینم 

سردخونه حتي مهلت اماده  سئول  شو رو اما م شدن هم بهم نداد ، فوري یه ک
 : بیرون کشید و زیپ روکش سیاهي و باز کرد و گفت

 ببین خودشه ؟ _
سفید  صورتش  شت از جا در میومد . نگاهم روي دختري که رنگ  شام دا چ
مایل به خاکستتتري بود بابت مونده بود . نصتتف صتتورتش به کبودي بیش از 

شت... موهاش به خاطر ل*خ*ته حدي میزد و باالي ابروش یه شکاف عمیق دا
ي خوني بهم چستتبیده بودن و بیني و باالي لبش هم زخم عمیقي داشتتت... 
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روي چونه اش و لب پایینش به شتتتدت پاره شتتتده بود طوري که دندون هاي 
 ...ردیف فک پایینشو میدیدم

 مسئول دوباره پرسید: خودشه؟؟؟
 .اه کردمبه سختي نگاهم و باال آوردم و به مسئول سرد خونه نگ

 با کافگي دوباره گفت:خودش بود؟میشناسیش؟
باره بهش نگاه کردم... رنگ موهاش ستتیاه بود... موهاي میشتتتا فندقي و  دو
خرمایي بود ... کچل همیشتته موهاي خوشتترنگ و ل*خ*تي داشتتت... وقتي 
بهش میگفتم کچل دماغشو چین مینداخت ومیگفت خودتي... لبمو گزیدم... 

 !وشگل تر بودمیشا از این دختر خ
به ستتختي نگاهم و باال آوردم و رو به مستتئول ستتردخونه ستتري به نشتتانه ي نه 

 . تکون دادم
بیشتر از این دیگه منت ر نموندم و قبل از مسئول سردخونه از اونجا زدم بیرون . 

 : ارمین با نگراني خودشو بهم رسوند و پرسید
 ... چي شد ؟ _

 : ف دست به پیشونیش کوبید و ناله کردبا دیدن قیافه ي بهت زده ي من با ک
 ... واااااي _

صدایي که برام غریبه و  شتم و به ارومي زیر لب با  شونه ش گذا ستمو روي  د
 : خش دار بود و مربوط به یه قسمت ناشناخته اي از حنجره ام بلغور کردم

 . . نبود _
ست شده بود که حتي نمیتون دا رو م خاما اینقدر توي همین چند دقیقه حالم بد 

ته دلم ازش ممنونم . و  قدر  که چ یدونستتتم  ند خودم م شتتکر کنم . هر چ
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میدونستم اونم میدونه...! راه خروج و پیدا کردم و خودم از اورژانس به محوطه 
 . پرت کردم

احتیاج مبرمي به هواي ازاد داشتتتم .بادي به صتتورتم خورد.... پله ها رو به 
داشتتتم.... میخواستتتم به یه جا تکیه ستتختي پایین اومدم... ستترگیجه ي بدي 

بدم.... ستتعي کردم نفس عمیق بکشتتم... اما به محض استتتشتتمام هواي آزاد 
نتونستتتم جلوي خودمو بگیرم و هر چي تو معده م داشتتتمو کنار اولین درخت 

 . سر راهم تو محوطه ي بیمارستان باال آوردم
 . به سختي روي پام ایستادم و دستمو به درخت گرفتم

 . روي شونه ام قرار گرفت دستي
 : آرمین با نگراني نگاهم میکرد ، پرسید

 حالت خوبه ؟ _ !
سمت راننده رو با  شین حرکت کردیم در  سمت ما لعنتي اي زیر لب گفتمو به 

 : نهایت اعتماد به نفس باز کردم که ارمین با غر گفت
 بشین اونور _

 . بدون هی  مقاومتي برگشتمو سمت شاگرد نشستم
صندلي تکیه دادم.... ارمین حرکت کرد ... چیزي نمیگفت . سرمو  شتي  به پ

 . هوا گرگ و میش بود
پنجره رو پایین کشیدم... چهره ي درب و داغون اون دختر هنوز جلوي چشمم 
بود... و اگه یکي مثل من میشتتا رو تو یه ستترد خونه ي دیگه نتونه شتتناستتاییش 

 کنه؟
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 ! درب وداغون باشهاگه اونقدر صورتش غیر قابل تشخیو و 
سعي  سوخت...  شین تو یه چاله ویه پرش ناگهاني دوباره معده ام  با افتادن ما

 کردم نفس عمیقي بکشم اما نمیشد. دستمو جلوي دهنم گرفتم
 :با صداي خفه اي گفتم

 ارمین بزن کنار _
ارمین بهم نگاه کرد و فوري کنار خیابون ایستتتاد ... خودمو پرت کردم پایین و 

 جدول شروگ به عق زدن کردم... چیزي براي باال اوردن نداشتمجلوي 
 ...تن خسته امو به در عقب تکیه دادم و چشمهامو بستم

شدم... قالب تهي کردم و  صورتم حس کردم خالي  سردي روي  با ریختن اب 
به ارمین که با یه بطري اب معدني جلوم ایستاده بود زل زدم... دستشو به سمتم 

 . م کرددراز کرد وبلند
 چشمام باز تر شده بود. چند تا نفس عمیق پشت سر هم کشیدم و سوار شدیم

. 
 : آرمین با غر غر گفت

شار میاري وقتي نمیدوني چي به چیه ؟! ... هنوز  _ ضي اینهمه به خودت ف مری
هیچي نشده داشتي خاکش میکردي و یه لیوان دوغ آبعلي هم روش ... بابا این 

 .... به این راحتیا جون به عزرائیل نمیدهمیشایي که من میشناسم 
مثا میخواستتتت با این شتتوخیاش حال و هوامو عو  کنه اما یك اخمي به 
شو گاز گرفت و با  شو جمچ کرد و لب پایین سریچ خود حرف اخرش کردم که 

 . چشم و ابرو ازم طلب بخشش کرد
 : سرمو به پشتي صندلي تکیه دادم و زیر لب با حرص غریدم
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 ... داش بشه ، خودم میدونم چیکارش کنمفقط پی _
وقتي ارمین ماشینو نگه داشت چشمامو باز کردم . جلوي یه سوپري نگهداشته 

 : بود . گفت
 ... میرم یه چیزي بگیرم بخوریم واال خودمون زودتر تلف میشیم _

شتیم .  شتیم میگ شب همینطور یه بند دا صف  صبح بود و از ن نزدیکاي هفت 
باشتته . معده ي خودم هم خالي خالي بود ، با اینحال  حق داشتتت گرستتنه ش

 : گفتم
 ... من چیزي نمیخورم واسه خودت بگیر _
 ...تو غلط میکني _
 . عمرا نمیتونم االن چیزي بخورم _
 

با اینحال دو تا ستتاندوی  ستترد هوکامه با نوشتتابه و چیپس و کیک خرید .... 
 .و شروگ کرد خودش هم اولش نخورد اما کم کم چیپس و باز کرد

 
 : نزدیکاي ظهر بود که ارمین گفت

 . بي فایده ست . اگه بیمارستان باشه خودشون زنگ میزنن میگن اونجاست _
 : گفتم

 . تو برو خونه . من خودم میگردم _
 : نچي کرد و گفت
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بیا بریم خونه یه استراحتي بکنیم . عصري دوباره میگردیم . اینطوري که از پا  _
 . در میایم

داشت ، خودم هم با تمام اصرارم دیگه نایي نداشتم . آرمین و جلوي خونه  حق
ش پیاده کردم و خودم رفتم ستتمت خونه ي خودم . به ستتکوت و یه کم آرامش 
احتیاج داشتتتم که تو خونه ي بابام پیدا کردنش ستتخت بود . اما با رستتیدن به 

ت ربعي با حال خونه تنها کاري که نمیتونستتتم بکنم همون استتتراحت بود . یه
عصبي تو خونه قدم زدم اما باالخره طاقت نیاوردم و دوباره از خونه زدم بیرون . 
شت تو مغزم وول میخورد  اینبار فقط نگران نبودم ، به خاطر فکري که دوباره دا
عصبي بودم . اخرین اس ام اسي که از میشا بهم رسیده بود و باز کردم و آدرس 

سر راه  مهراب و نگاه کردم . هنوز شدم  شتم مجبور  شنایي ندا زیاد به خیابونا ا
آدرس و از چند نفر بپرستتم . اما باالخره رستتیدم جلوي در خونه ش . اونقدر 
شتم رو زنگ و بلند نکردم  ستمو گذا صبي بودم که بعد از دو بار زنگ زدن د ع

 : که یه دفعه صداي متعجبش از آیفون بلند شد
 !چه خبره ؟ _

 : داد زدم
 .... ایینبیا پ _
 !شما ؟ _
 ... میگم بیا پایین _

گوشي رو گذاشت و چند دقیقه بعد اومد بیرون ، با تعجب نگاهم میکرد . من 
شو گرفتم و کوبیدمش به  هم چند لح ه با غیض نگاهش کردم اما یه دفعه یقه 

 : دیوار و از بین دندونام گفتم
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 !میشا کجاست ؟ _
 ... میکني ؟ یقه رو ول کنبا گیجي گفت : هي هي ...داري چیکار 

 !با صداي بلند تري داد زدم : میشا کجاست ؟
 : یقه شو از دستم ازاد کرد و با قیافه اي در هم گفت

 !چه خبرته ؟ ... من از کجا بدونم ؟ _
 !پوزخند تلخي زدم و گفتم : میدوني ، خوبم میدوني ... داخله ؟

 !نقدر میشا میشا میکني ؟چشماشو باریك کرد و پرسید : اصا تو واسه چي ای
بي توجه به ستتوالش اینبار با صتتداي خفه ي پر خواهشتتي گفتم : از دیشتتب تا 

 حاال برنگشته خونه ، کجاست ؟
 .... ابروهاشو با تعجب باال انداخت و گفت : به من گفت مسافرته

 مسافرت ؟! با کي رفته مسافرت ؟ _
 ... با خانواده ش _

 نگاه متعجبي بهش انداختم ،
شه ، نمیدوني  _ ستا شاید با دو خانواده ش نگرانشن ....با خانواده ش نرفته ....

 .... !با کدوم دوستاش رفته ؟
 : اونم گیج شده بود ، سرشو خاروند و گفت

 .... نمیدونم پریشب بهم گفت مسافرته ، گفت واسه عروسي رفته مسافرت _
سم نامزدیمون بود ! پس این مهراب که کا  شب که مرا از مرحله پرت بود . پری

احتماال میشا یه مشت دروغ تحویلش داده بوده . دیگه مغزم کار نمیکرد . سرم 
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داشت از درد میترکید . پیشونیمو فشار دادم و راه افتادم سمت ماشینم . مهراب 
 : هم پشت سرم راه افتاد و با نگراني پرسید

 !یعني بي خبر رفته ؟ _
. شماره ش ناشناس بود . با صداي خش  نرسیده به ماشین گوشیم زنگ خورد

 !داري جواب دادم : بله ؟
 !آقاي هامین هدایت ؟ _
 ...خودمم _
دیشب خانومي به اسم میشا مودت اوردن بیمارستان ما . اگر ممکنه هر چي  _

 ... سریعتر تشریف بیارید بیمارستان ِ
وشحال خدستمو به سقف ماشین گرفتمو چشمامو بستم . نمیدونستم االن باید 

باشتتم یا نگران . دندونامو رو هم فشتتار دادم تا خشتتممو کنترل کنم اما باالخره 
 : هم نتونستم مهارش کنم و با صداي بلندي داد زدم

 !دیشب اوردنش ، شما االن زنگ میزنین ؟_
 : صداي خانوم پشت خط عصبي شد و گفت

ش درستتتت صتتحبت کنین اقا . از دیشتتتب بیهوش بود ، ما هی  مدرکي از _
 ... نداشتیم . االن چند دقیقه اي هست بهوش اومده و شماره ي شما رو داد

 : بین حرفش پریدم
 !حالش خوبه ؟ _
ضا  _ شو ام ضایتنامه  سریعتر بیاید ر حال عمومیش خوبه ... اما باید هر چه 

 ... کنید تا جراحي بشه
 ... یه لح ه نفسم حببس شد اما سریچ گفتم : ادرس و بدید
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مهراب که پشتتت ستترم بال بال میزد در ماشتتین و باز کردم و ستتوار بي توجه به 
شتدم . اما لح ه ي اخر نمیدونم چرا دلم ستوخت که شتیشته رو پایین دادم و 

 : گفتم
 .... حالش خوبه _

شتم و  شب دا شمنم حالي که من از دی شتم هی  کس حتي د ست ندا شاید دو
 . داشته باشه . حال افتضاحي بود

 :ن شیشه کرد وگفتمهراب خودشو اویزو
 میشه بهم زنگ بزني و بگي؟_

 :لبمو گزیدمو گفتم
 ! خواست خودش زنگ میزنه... وشیشه رو کشیدم باال _
 

ما خودم از حرفم مطمئن نبودم و  به ا حالش خو ته بودم  به اون گف که  با این
شتم . قرار بود ببرنش اتاق عمل ، پس حالش زیاد هم خوب  سترس دا بدجور ا

ي که میتونستتتم با ستترعت میروندم . بین راه به خونه ي عمو هم نبود . تا جای
تان و بهشتتون دادم .  مارستت یارم و ادرس بی تا از نگراني درشتتون ب زنگ زدم 
بیمارستتتان به خونه ي عمو نستتبتا نزدیك بود . و من اگه یه جو عقل داشتتتم از 

گاه و شدیشب میرفتم بیمارستاناي دور و بر خونه ي عمو رو بگردم نه اطراف با
خونه ي پرهام . البته تو برنامه م بود که بعدش برم اون اطراف و بگردم اما باید 

 . زودتر از اینا به فکر میوفتادم
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به محض رستتیدن به بیمارستتتان و معرفي خودم پرستتتاري ازم پرستتید که چه 
نسبتي با میشا دارم و سریچ برگه اي رو جلوم گذاشت و گفت باید امضاش کنم 

اتاق عمل ، وقتي ازش پرستتیدم مشتتکل چیه گفت بهتره با دکترش تا ببرنش 
شکل جدي بوجود اومده ...در حال  ستش م سه پاي را صحبت کنین ، گویا وا
پر کردن فرم بودم که عمو و خاله و مامان و مارال و بقیه هم رستتیدن و دور و 
ست زودتر از من رفتن  شا کجا شلوغ کردن و به محض اینکه فهمیدن می برمو 

سیري که اونا رفته بودن و گرفتم سم ضاي فرم م ت اورژانس . من هم بعد از ام
و با اضتتطراب به اون ستتمت راه افتادم . با ورود به اونجا بدون توجه به بقیه که 
ستمو دور  سریچ د سه خودم راه باز کرد م و  شلوغ کرده بودن ، وا شو  دور تخت

شارش دادم . حتي ب صت ندادم شونه هاش حلقه کردم و به خودم ف ه خودم فر
که قیافه ش و درستتت ببینم . تنها چیزي که برام مهم بود این بود که چشتتماي 

 : عسلي قشنگش باز بود . زیر گوشش با صداي گرفته اي گفتم
 ... تو که منو کشتي _

شتم رو  شو دوباره گذا سر شتم و  سه ي طوالني اي روي موهاش گذا ب*و*
خیه کردم . سمت دیگه ي پیشونیش ب بالش و پیشونیش و با انگشت شستم ناز

خورده بود . یه دستتتش تا ارنج توي گ  بود و یه دستتتش تا ستتاعد کامل باند 
پیچي شده بود . بین همه ي اوناي دیگه که دور و برش بودن و هر کسي چیزي 
بازومو  ندي زدم و  گاه میکرد . بهش لبخ به من ن جب  با تع فت داشتتتت  میگ

 : متش . زیر لب پرسیدمگذاشتم باالي سرش و خم شدم س
 !خوبي ؟ _

 نفس عمیقي کشیدم و ادامه دادم : دیدي پیدات کردم؟؟؟
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یده ببینمش. زیر  حال ورنگ پر نداشتتتت اینطوري بي  قه  حال بود. ستتتاب بی
چشتتمهاش گود و کبود بود... گونه اش فرو رفته بود و چندتا خراش به جز اون 

م و*سیدم که باعث شد اخبخیه روي صورتش بود . با لبخند نود بیني شو ب*
 ... کنه و دست باند پیچي شو باال بیاره و اخ خودشو دربیاره

 :اروم گفتم
 !حاال مجبوري پاکش کني تا دستت درد بگیره ؟_

سیدم و با خنده  شو ب*و* شدم و نوک بیني  با اخم بهم نگاه کرد... دوباره خم 
 :گفتم

 جرات داري پاکش کن _
با سر انگشت بیني شو پاک کرد وابروهاشو دوبار  دستشو با احتیاط باال اورد و

 .برام باال داد که باز ناله اش دراومد و چشمهاشو محکم روي هم فشار داد
ناراحتي نگاهش کردم. اخه ببین چه بایي ستتر خودش اورده که هرکاري  با 

 !... میکنه دردش میگیره! بگیرم بزنمش ... اه
 :با استرس گفتم

 چرا حرف نمیزني؟ _
 :صداي خش داري گفت با
 ! اگه تو مهلت بدي حتما _

شو  صدا براي اولین بار بعد از اینکه خدا دوباره بهم دادش حرف زد!افتخار داد 
 . بشنوم

 . لبخندي زدم ونفس راحت تري کشیدم
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 : کنجکاو بودم بدونم چرا به من زنگ زده اما پرسیدم
 ... شماره مو حفظ بودي ؟ _
 . واستم از بیمارستان زنگ بزنن خونه ، به خاطر باباشماره ت آسونه ....نمیخ _

سید . اما  شید و پیشونیشو ب*و* ستي به موهاش ک شنیدن این حرف د عمو با 
 . مشخو بود که بهش هیجان وارد شده چون یه دستش رو قلبش بود

 : تو همون لح ه دکتر وارد شد و گفت
 ... دورشو خلوت کنین . باید منتقلش کنیم اتاق عمل _

با شنیدن این حرف همه هاي و هویشون شروگ شد . من سریچ خودمو به عمو 
 : رسوندم و دستمو رو شونه ش گذاشتم و گفتم

 .... چیزي نیست . واسه استخون پاش یه مشکل کوچیك بوجود اومده_
شا  ستار در مورد پاي می سه عمو الزم بود یه کم از حقیقتي که پر به هر حال وا

باهاش بهم گفته بود و پنها ن کنم . بعدش از دکتر خواستتتم چند لح ه تنها 
 : صحبت کنم و ازش پرسیدم

 دقیقا مشکل پاش چیه ؟ _
 : دکتر گفت

اینطور که عکس برداري ها نشتتون میده نازد ني و درشتتت ني پاي راستتتش _
 ... شکسته و باید پاتین گذاري بشه

 ....ره ؟اوه ....مشکلي براش پیش نمیاد ؟ میتونه مثل قبل راه ب _
 : دکتربا لبخند گفت
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به  _ بدیم . ولي  بدیم بعد در این مورد ن ر  بدید اول جراحي رو انجام  اجازه 
احتمال زیاد بعد از حدود یك یا دو ستتتال میتونه پاد رو در بیاره و مشتتکل 

 . خاصي نخواهد داشت
 : قبل از اینکه برگرده و بره سریچ با نگراني پرسیدم

 !بیهوشش میکنید ؟_
 : زم لبخندي زد و دستشو روي شونه م گذاشت و گفتبا
 ... مشکلي نیست پسر جان _

شا رو به  شتم . وقتي تخت می سردي این دکتر و دا کاش من هم ذره اي از خون
شت گریه  شونه هاي خاله رو که بدجوري دا سمت اتاق عمل حرکت میدادن 

الي که دور میکرد و گرفتم و پیش خودم نگهش داشتتتم و رو به میشتتا که در ح
سرش کاما برعکس  شمکي زدم . دیگه  شد نگاهش به من بود با لبخند چ می
شده بود تا بتونه منو ببینه . منم همونطور که شونه هاي خاله رو گرفته بودم اروم 
شت  ستن ببرنش پ سر تخت راه افتادم . اما لح ه ي اخر که میخوا شت  اروم پ

ي میشتتا بي تفاوت باشتتم و به  در ورود ممنوگ نتونستتتم نستتبت به نگاه خیره
سمتش رفتم . چند لح ه نگاهش کردم و بعد پیشونیش و ب*و*سیدم و گفتم 

 . : منت رتم ... احساس راحت شدن میکردم
 ...با لبخند کجي گفت: باش تا اموراتت بگذره

 .خندیدم و با سر انگشت گونه اشو نوازش کردم
تم حتما صورتش خیلي درد اروم لبخندي زد... خیلي عمیق نبود چون میدونس

 .میکنه هموني هم که زد بیشتر از استانه ي دردش بود



 551 عشق یآنت

 ...اهسته گفت: نیومدم حالم کن
خواستتتم حرفي بزنم که پرستتتار شتتروگ به حرکت دادن تخت کرد و میشتتا با 
که تو دوازده ستتتالگي  هامین اون عینکي  فت:  همون صتتتدا ي خش دار گ

 .تاقم زیر تختمه ... برش دارخریدیش و هی  وقت گم نکردي... تو ا
شد و گفتم : اخه دیوونه عینک فداي  سته  شد...درها به روم ب شک  شمام پر ا چ

 !سرت ... تو بیا بیرون ببین چه بایي سرت میارم
نفس راحتي کشیدم وبا پشت دست اشکي که میخواست رو صورتم بیاد پایین 

 ! ازیاو پاک کردم . خانواده نشسته بود درست نبود این بچه ب
دیگه خبري از اون خفقاني که از دیشب همه ي وجودمو گرفته بود نبود . میشا 
توي هی  ستتردخونه اي نبود . میشتتا حالش خوب بود . و من خیال نداشتتتم 
شتم . دیگه مطمئن بودم که  شه . دیگه نمیذا شمام دور  بذارم دیگه از جلوي چ

 . اگه میشا نباشه هی  چي ِ زندگي رو نمیخوام
 
 

جا  به یداد این باز کردم... مخم االرم م یدمو  هاي بهم چستتب ستتختي پلک
 !بیمارستانه... یعني بیمارستانه مگه این که خافش بابت بشه

تا پیتزا  مدیم رستتتوران دو  یه زبون درازي کردم وگفتم: پ ن پ او به مخم 
 !سفارش بدیم

ست... دهنم بوي بد میداد سبیدم به تخت... دلم اب میخوا  و حس میکردم چ
 .خشک بود
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صورتم دیگه  شنوم...  ستم یه کش وقوس برم و ترق ترق کمرمو ب عجیب میخوا
سرمو باال  ستم  سي نداره... خوا شت... اما حس میکردم پاهام کا ح درد ندا
بیارم تا ببینم چي به چیه که با وجود گردنبندي که محکم خفتم کرده بود امکان 

من نمیخوام طاق باز بخوابم. واي چه  پذیر نبود... اي تو روح اون راننده. االن
صتتفایي میده ادم به پهلو بخوابه یه بالش و ب*غ*ل کنه زانوشتتو تو شتتیکمش 

 !...جمچ کنه... اي خدا ... االن من حالم اینطوري خوابیدم
 ...درد نداشتم اما عجیب کوفته و کرخت بودم

 ...اي خدا داشتم زندگیمو میکردما
بیب همچین رو مخم اسکي میکرد میخواستم کسي تو اتاق نبود. صداي بیب 

بزنم تو شیشه ي مانیتورش... بابا یه اهنگ بیانسه نشون ادم بدین این خط سبزا 
 ...چیه ادم دلش میگیره

یه ذره به کارکرد قلب ناز و خوشتتگلم نگاه کردم و بعد به چکیدن قطره هاي 
 .ذاشتسرم... چشمامو بستم که دوباره بخوابم اما صداي بیب بیب نمی

اخه اینجا بیمارستتتانه؟ یه زنگ نیستتت یه خبري یه هویي یه دادي یه آهایي... 
شکات  سر من یه هات  سته باال  ستار نباید وا خودم که نمیتونم... اخه یه پر

 .دست من بده... من االن گشنمم هست
له و عمو رستتول و ارمین وفرناز  با و خا با یعني واقعا هی  کدوم جز مامان و 

نداشتن که یکیشون باید پیش من بمونه یه اب دست من بده؟؟؟بجز  شعور اینو
 !این دسته بقیه به شدت بیشعور تشریف دارن
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شدم یکي بیاد... من حتما باید بمیرم  شمم و به در دوختم ومنت ر  اي بابا... چ
 تا اینا بیان سراغم؟

سورمه اي پوش اومد و  شگل  ستار خو شد... یه پر شم باز  شدن در نی و تبا باز 
ستانا کار میکردن دل ما  ستار مرد تو این بیمار شد چهارتا پر ... اي خدا چي می
سر بودم االن این با اون موهاي مش کرده اش  شه... کاش من پ جوونا خوش ب
یدار  باالخره ب منو زنده میکرد. حیف هم جنستتتم... لبخندي بهم زد وگفت: 

 شدي؟
 .نمیتونستم جوابشو بدم دهنم خیلي خشک شده بود

پرستتتار یه چیزایي و چک کرد و میخواستتت بره که با یه صتتداي کاما خفه که 
 ...خودمم نشنیدم گفتم: خانم

 نگاهم کرد وگفت: چیزي میخواي؟
 :به سختي گفتم

 !من گشنمه-
پرستاره خندید وگفت: عزیزم این سرم تغذیه است... تا ده ساعت نباید چیزي 

صوص با این دیر بهوش اومدنت . شته دو بخوري... بخ ساعتش گذ شت  .. ه
 ...ساعتم روش

 .... اخم هام تو هم رفت وگفتم: کسي از خانواده ام
هاي ویژه  بت  تاقن... ولي تو االن تو مراق مه پشتتتت در ا تار: چرا... ه پرستت

 ...هستي... منتقلت کردیم بخش مي بینیشون
 کي؟-
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سکن  پرستار: واي واي چه عجله اي داري دختر... به زودي... االنم بهت یه م
 ...زدم راحت میخوابي

 .نفس عمیقي کشیدم و اون ازا تاق رفت
االن منو ضعف میگرفت کي به دادم میرسید؟؟؟ یادم افتاد نتیجه ي عمل پامو 
نپرسیدم... بیخیالش فوقش یا قطعش میکنن یا فلج میشم دیگه... والله. باالتر 

امینم که از از ستتیاهي که رنگي نیستتتت... اینطوري نه مهراب منو میخواد ه
 ...اولش منو نمیخواست ... پس خیالي نیست

حس کردم دیگه نمیتونم چشمهامو باز نگه دارم...پلکهام سنگین شدند و دیگه 
 .متوجه چیزي نشدم

 ...چشمامو باز کردم
 ...با دیدن اعجوبه ي قرن نفسمو فوت کردم

 ...هامین لبخندي زد و دستمو گرفت و خیلي لوس گفت: چطوري خانم خانما
 .چشم غره اي بهش رفتم و جوابشو تو دلم گفتم: ایش... حالمو بهم نزن

دستتتمو از دستتتش بیرون کشتتیدم که حس کردم ستتوختم... زخم روي دستتتم 
 .عجیب تیر میکشید

هامین اخمي کرد و من یه نگاهي به اتاق کردم... جز من و خودش کستتي تو 
 .اتاق نبود

 فتم: مامانم کوش؟با کافگي با صداي خش دار وگرفته اي گ
 .هامین شونه هاشو باال انداخت وگفت: با اصرار من رفتن خونه
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ستترمو روي بالش جابه جا کردم... زانوي پاي چپم تیر میکشتتید... ستتاق پاي 
 .راستمم همینطور سنگین بود و گز گز میکرد
 .یه نفس عمیق دردناک کشیدم ولبمو گزیدم

 ...هامین اروم گفت:خوبي
 ...ادامه داد: برم پرستار و خبر کنمجوابشو ندادم و 

 پوفي کشیدم وبا غرو لند گفتم: کي به تو گفته اینجا باشي؟
 ...هامین دست به سینه گفت: خودم

 !دلم میخواست جیغ بزنم خیلي غلط کردي
 !دلم میخواست جیغ بزنم خیلي غلط کردي

 .سرمو به سمت پنجره چرخوندم... از اون گردنبند خفه کننده خبري نبود
یه حس بدي داشتتتم... ستتاق و زانوي پاهام ستتنگین و دردناک بود... ستتخت 
نفس میکشتتیدم... یعني با هر نفس قفستته ي ستتینه ام تیر میکشتتید... حضتتور 

 .هامین هم بیشتر اعصابمو متشنج میکرد
شیدم  ستمو پس ک ستمو نوازش میکنه با حرص د درحالي که حس کردم داره د

 ...عدم سوخت که انگار اتیش گرفتمو جیغم دراومد... چنان روي سا
 .اشک تو چشمام جمچ شده بود

 هامین با هول گفت: چته ؟
یه دقه اروم  تا بخیه خورده...  هامین گفت: دستتتت چهارده  که  یدم  لبمو گز

 .بخواب
 ...اه ه ه ه... من نمیخوام تو اینجا باشي-

 هامین ابروشو باال دا دوگفت: مگه به خواست توئه؟
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 .م فشار دادم و گفتم: برو بیرونچشمهامو روي ه
 هامین: اینو جدي گفتي... ؟

 ... برو بیرون -
 ...هامین: میرما

 .اره برو... حوصله ي تو رو ندارم-
هامین دست به کمر ایستاد وگفت: باشه ... پس من رفتم... و خم شد و کتش 

 ...وبرداشت و اروم گفتم: به سامت
 .هامین از اتاق خارج شد

 .دي جدي رفتخاک بر سر ج
اصا چه بهتر... محتاط یه کمي خودمو جا به جا کردم روي تخت ... احساس 

 .تشنگي وضعف داشت منو میکشت
تنم کوفته و کرخت بود. پاهام درد میکرد اما میتونستتتم تحمل کنم... دنبال یه 

 زنگ بودم تا پرستار و صدا کنم... هامین واقعا رفت؟
 ...وفي کشیدم وگفتم: مامان... مارالیه سایه از زیر در میدیدم... پ

 یعني واقعا هی  کس تو اتاق نبود؟ واقعا منو به امون هامین گذاشته بودن؟؟؟
هنوز ستتایه ي یه جفت پا رو اززیر در میدیدم.... خدا یه جو به این عقل نداده 

 ... اروم صدا زدم: هامین؟
 خیلي سریچ در وباز کرد وگفت: بله؟

 ...زهرمار-
 ...به سینه ایستاد وگفت: تصادف کردي بي ادب شدي هامین دست
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اروم دستتتمو باال اوردم که پیشتتونیمو بخارونم اما حس میکردم ستتاعدم داره 
 .میسوزه... خارش پیشونیمم اعصابمو خرد کرده بود

 ...بد تر از همه این نگاه خیره ي هامین که میخواستم بزنم کورش کنم
 اینجام؟ هامین لبخندي زد وگفت: ناراحتي من

 نمي بیني دارم از خوشحالي برات بندري میر*ق*صم؟-
صرار کردم  ست وگفت: حال پدرت خوب نبود... منم ا ش هامین لبه ي تخت ن

 ...برگردن خونه عمو پرویز استراحت کنه
 با نگراني گفتم: بابام چش بود؟

 ...هامین: هیچي ... نگران توبودن کچل
 ني تو همراه مني ؟چشم غره اي بهش رفتم وگفتم: االن یع

 ...هامین لبخندي زد وگفت: اره
 ...چشمامو ریز کردم وگفتم: پس بلند شو

 هامین با تعجب بلند شد وگفت: چي شده؟
 ...بیا باال سر من-

شاره اتو بیار  شت ا سرم اومد و گفتم: انگ شده باالي  شمهاي گرد  هامین با چ
 ...باال

 هامین: میخواي چیکار کني؟
 ...هش کنم انگشتتو بکني تو چشممهیچي میخوام خوا-

 !هامین مسخره گفت: فکر کردم میخواي انگشتمو بکني تو دماغت
 ...از حرفش خندیدم وگفتم: بجنب دیگه مردم

 هامین با بهت گفت: انگشتمو بکنم تو دماغت؟
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شونیمو بخارون...  ستي ها... باالي ابروم رو پی خندیدم وگفتم: عجب خري ه
 . نمیاددستم درد میکنه... باال

 ...هامین: اهان
 .بهش نگاه میکردم که اروم انگشتشو روي پیشونیم کشید

 ...با حرص گفتم: نگفتم نازم کني... گفتم بخارونش
 .هامین یه ذره نوازششو محکم تر کرد

به - هامین... نخواستتتم برو اون ور...  یدي  اینطوري بیشتتتر داري قلقلکم م
 ...ساعدم پیشونیمو خاروندمسختي گردنمو باال اوردم و با بانداژ 

 .هامین روي صندلي کنار تختم نشست و در سکوت زل زد به من
 نفس کافه اي کشیدم وگفتم: چیه؟

 ...هامین شونه هاشو باال انداخت وگفت: هیچي
 ...من گرسنمه-

 ...هامین لبخندي زد وگفت: االن غذاتو میارم
وي میزي که پایین و از اتاق خارج شتتتد و کمي بعد هم برگشتتتت... غذارو ر

 .تخت بود گذاشت و تخت من و کمي باال داد
 میزو به سمتم کشید و گفت: خودت میتوني بخوري...؟

 .یه دستم تا ارنج تو گ  بود... اون یکي هم که تا ارنج باز بانداژ بود
 .بهش نگاه کردم و هیچي نگفتم

ت ملبخند کجي زد وگفت: خوب نمیتوني... قاشتتق وتوي ستتوپ کرد و به ستت
 .دهنم گرفت
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گردنمو خم کردم و خوردم. زبونم ستتوخت... ولي به روم نیاوردم... نمیدونم 
 ...چرا نگفتم قبل اینکه اون قاشق وبذاري تو دهنم فوتش کن

 .یه جوري نگام میکرد... زیر چشمهاش گود بود... ته ریشم داشت
 ...ورمیخکا ژولیده بود... قاشق دوم وجلو گرفت و گفتم: پنج دقیقه دیگه م

 هامین: چرا؟ مگه گرسنه ات نبود؟
 ...حاال ده دقیقه دیگه میخورم-

 ...زبونم داشت میسوخت ولي حرفي نزدم
 ...به هامین نگاه کردم

 بهم خیره شد وگفت: چیه؟
 چرا موندي؟-

 هامین: اینقدر حضورم عذاب اوره؟
 .اخم کردم وگفتم: دلیل موندنتو درک نمیکنم

 ... فرستاد وگفت: گفتم که هامین موهاش و پنجه عقب
له و بیماري قلبي  میون حرفش پریدم وگفتم: یعني فقط بخاطر خستتتگي خا

 شوهرخاله ات پیش دختر خاله ات موندي؟
 هامین نگاهشو به زمین دوخت وگفت: اره... از ن ر تو اشکالي داره؟

 این موندن بي من وره مگه نه؟-
کاما ب فت: اره...  قاطچ گ یه لحن  با  خاطر هامین  ي من وره... من فقط ب

 !...خستگي خالم و بیماري قلبي شوهرخاله ام پیش دختر خاله ام موندم
 ...یه نفس عمیق کشیدم که سینه ام تیر کشید

 .چشمهامو بستم و سرمو روي بالشم تکیه دادم
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ته  یدم من وري داشتت با به ستتقف و دو ردیف مهتابي زل زدم وفکر کردم اره ن
ساده ا شي... تو چه  شه ...! البد با شته با ي که فکر کردي اون میتونه من ور دا

 ...خاله م*س*تان ازش خواسته
 .خمیازه اي کشیدو بهش نگاه کردم

 ...ظرف سوپ و برداشت وگفت: بیا بخور
 ...بي هوا گفتم: هنوز سرد نشده

 باتعجب گفت: داغ بود؟
 سرمو پایین انداختم وگفت: پس چرا نگفتي؟

 !ذهنم روي اون بي من ور موندنش گیر کرده بودجوابشو ندادم... هنوز 
 هامین خودشو جلوتر کشید وگفت: سوختي؟

شق وپرکرد وفوتش کرد وگفت: بیا حاال بخور  شم غره رفتم و هامین قا بهش چ
 ... دختر خوب زودتر میگفتي

 من ني ني کوچولوئم؟-
 هامین: فعا که هستي... برات پیش بند بزنم؟

 .وخودش خندید
سخره اش با حرص گف سي و به این حال افتاده م شته که ک تم: میدوني خیلي ز

 !کني
 ...هامین لبخند کجي زد وگفت: بابا من که دارم عین بچه ي ادم بهت غذا میدم

 ...میخوام ندي-
 .هامین: بیا بخورش دیگه... خوشمزه است
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 تو خودت شام خوردي؟-
 هامین: تو نگران شام خوردن مني؟

 ...رک گفتم: اره
ن لبخند محوي زد وگفت: اره خوردم. حاال بیا بخور... دیگه خیلي ستترد هامی

 ...بشه بدمزه میشه
 فکر کردي خیلي خوشمزه است؟-

 ...هامین: دهنتو باز کن
شت تو دهنم...  شق میذا شق قا شکلکي دراوردمو دهنمو باز کردم... هامین قا

بکي بهم حال !!! هم خنده ام گرفته بود هم اون ستتوپ بد مزه ي بیمارستتتاني ا
 .میداد

یعني مي ارزید به صتتد تا چلو کباب... تو خوابم نمیدیدم یه روزي ازدستتت 
 .هامین غذا بخورم

در اتاق باز شد... پرستار قد کوتاهي که صورت گرد و ابروهاي پیوسته داشت 
 وارد شد و با لبخند مصنوعي گفت: حالت چطوره؟

ست باندا شارمو بگیره ... د سمتم اومد تا ف صوص با به  شت بخ شدم درد دا ژ 
 ...باد شدن فشار سنج میخواستم بمیرم

زود کارشتتو تموم کرد وستترمم و دراورد وگفت: خوب بهتري... عائمت هم 
 ...طبیعیه

 لبهامو ترکردم وگفتم: وضچ پاهام چطوره؟
 پرستاره: خدا روشکر که خوبه... مگه دکترت قبل عمل برات توضیح نداد؟

 ....چرا-



  562 

 

 ...پرستاربه جاي جواب 
هامین گفت: خوشتتبختانه عملت خوب بوده... چهار هفته ي دیگه هم گ  

 ...پاهات باز میشه
 .پرستاره سري تکون داد وبعد از چند سفارش کوتاه از اتاق خارج شد

هامین غذامو داد و بعد از تموم شتتدن غذام همونجور که لبه ي تخت نشتتستتته 
 ...بود پرسید: خوب

 خوب چي؟-
 اي بگي چطوري این با سرت اومد؟هامین: نمیخو

نه االن  ته ات میک گه خستت فت: ا هامین گ یدم و  ناکي کشتت نفس عمیقي درد
 ...نمیخواد بگي

 ...هامین روي صندلي نشست و پاهاش و دراز کرد ولم داد
 

ست و پاهاش و دراز کرد ولم داد... به من لبخندي زد  ش صندلي ن هامین روي 
 بودن؟ وگفتم: مامان وبابام خیلي ناراحت

 هامین: توقچ داشتي نباشن؟
 ...نمیدونم-

 هامین: میدونستي اخر هفته قراره برن سفر؟
 مشهد؟؟؟-

 .هامین : ن ... کربا
 ...با تعجب گفتم: من نمیدونستم
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هامین: مثل اینکه از طرف مسجد محلتون اسمشون دراومده...قرار ه اخر هفته 
 ...برن

ن...اما با این حال بابا میخوان پاشن عین دو تا کبوترعاشق چه خوشن واسه م -
 ... کجا برن ؟ واسه بابا خوب نیست با این حالش بره مسافرت

هامین خندید وگفت: خاله برات نذر کرده ... براي همین میخوان برن... براي 
عمو هم نذر کرده بود... به قول خاله طاهره دو تا با از ستترتون بخیر گذشتتته. 

 . اطر اون قیدشو بزنن .میگه حالم خوبهعمو هم میگه نباید به خ
 .سرمو روي بالش گذاشتم و به رو به رو نگاه کردم

 ...هامین اهسته گفت: میشا
خودمو به نشتنیدن زدم... نمیدونم یه مرضتي بود که میخواستتم دوباره صتدام 
بزنه... اما نزد. یعني خودمو لعنت کردم چرا نگفتم بله ... االن چي میخواست 

 .... ا نگهبگه؟؟؟ اص
 ... بهش نگاه کردم... داشت به من نگاه میکرد

 شاخ دراوردم یا دماغم دراز شده؟-
 ...هامین پوفي کشید و گفت: دیشب یه آن فکر کردم شاید مرده باشي

 ...خندیدم وگفتم: به ارزوت نرسیدي
 ...هامین اخم کرد وگفت: این چه حرفیه

 حاال ناراحتي زنده ام؟-
 ...: ادامه ندههامین با اخم گفت

 ...چرا؟ براي تو چه فرقي میکنه-
 ...هامین:میشا بس کن
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 واقعا برات مهمه... ؟-
 هامین ابروهاشو باال داد وگفت: نباید باشه؟

به - تو این دوازده ستتتال هم میشتتتد که من بمیرم... و فکر کنم اگر خبر مرگم 
 !رديیکگوشت میرسید عمرا فرانسه رو ول میکردي وتو مراسم ختمم شرکت م

 ...هامین کاما جدي گفت: تمومش کن
 .پوزخندي زدم وبه سقف خیره شدم... حوصله ام سر رفته بود

سم...  شتم به زبون بیارمش و ازش بپر ست دا سرم رژه میرفت... دو فکري تو 
 نمیدونم چرا اینقدر کنجکاو شده بودم... اهي کشیدم وپرسید: درد داري؟

ه اینکه به سوالش جوابي بدم ،گفتم: تو فرانس بدون اینکه بهش نگاه کنم و بدون
 دوست دختر داشتي؟

هامین یه لح ه شتتوک شتتد اما بدون هی  فکري صتتریح وبدون مکث گفت: 
 ...اره

 .از اره اي که گفت یه جوري شدم
 !!!...نمیخواستم اینقدررک بشنوم

 
 خوشگل بود؟-

 ...هامین: بد نبود
 دوستش داشتي؟-

 ...هامین: خوب اره
 زیدم و پرسیدم: چرا باهاش ازدواج نکردي؟لبمو گ
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 ...هامین: براي ازدواج نمیخواستمش
 با اخم به هامین نگاه کردم وگفتم: باهاش رابطه داشتي؟

 هامین شونه هاشو باال انداخت وگفت: مهمه؟
 ...اره-

هامین چشمهاش برقي زد وگفت: چرا باید برات مهم باشه که پسرخاله ات که 
 نسه بوده و تو رو فراموش کرده با دختري رابطه داشته یا نه؟دوازده سال تو فرا

 ...تو منو دوازده سال فراموش کردي. نه من تو رو-
 ...رومو ازش گرفتم و گفتم: نمیخواي جواب بدي اصرار نمیکنم

 هامین:چرا میپرسي؟
 ...از بي حرفي... حوصله ام سر رفته خوابم نمیاد-

 ...هامین: توجیه خوبیه
خوردم و هامین گفت: اسمش جسیکا بود... خوشگل بود با تربیت کمي تکون 

 .غرب ... همخونه بودیم
 ! ...همخونه؟ تا تهشو خوندم

هامین دیگه ادامه نداد... دونستتتن اینکه به ادامه ي بحث عاقه اي نداره کافي 
 ...بود

مدتي به ستتکوت گذشتتت... درد پام عذاب اور شتتده بود ... دیگه کم کم از 
 ...ي تحملم خارج بوداستانه 

 هامین بهم نگاه کرد وگفت: چرا اینقدر وول میخوري؟
عرقي رو پیشتتونیمو به ستتختي با ستتر انگشتتت دستتت گ  گرفته ام پاک کردم 

 ...وگفتم: هیچي
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 .هامین هومي گفت و خمیازه ي بلند باالیي کشید
شو پرت  شت خود شد وروي مبلي که کنار تختم قرار دا صندلي بلند  از روي 

 .و روش دراز کشید کرد
 .دستهاشو زیر سرش قاب کرد و به سقف نگاه کرد

 هامین؟-
 ...هامین: بله

 !...یاد بگیر ... مثل تو مر  نداره جواب نده
 ...چرا اینجایي-

شت وگفت: اینقدر ناراحتت  سرش گذا شو زیر  ست هامین به پهلو غلت زد ود
 میکنه؟

 ...نمیدونم-
 هامین: میشا؟

بدم... ولي بهش نگاه کردم و هامین گفت: مهراب خیلي  باز زورم اومد جواب
 ...نگرانت بود

 با تعجب گفتم:تو از کجا میدوني؟
 ...هامین نگاهشو ازم گرفت وگفت: بعدا بهش یه زنگ بزن

 ...باشه-
 هامین :چند وقته میشناسیش؟

 ...یک ساله-
 ...هامین: چطوري باهم اشنا شدین
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 حاال نوبت اون بود که بپرسه؟؟؟
ستم بد ست دو ست دو شته بودیم... دو شگاه هم ر ون اب وتاب گفتم: تو دان

 ...بود
 هامین ابروهاشو باال انداخت وگفت: دوستش داري؟

 ...اره-
 هامین: اونم تو رو دوست داره؟

 ...اره-
 !...هامین: پس خوشبخت باشید

 !!!مرسي-
 ... هامین: خوبه دو طرف همدیگه رو دوست داشته باشن

 ...هاره خیلي خوب-
 ...هامین اهمي کرد وگفت:زندگي تداوم داره

 ...اره-
 هامین: مهراب اخرین انتخابته؟

 ...فکر کنم-
 هامین لبخندي زد وگفت:یعني مطمئن نیستي؟

 ...اون کسیه که فکر میکنم مرد زندگي منه-
 هامین : پس هنوز تصمیم قاطعي نگرفتي؟

 ...نه... ولي ن رم روش مثبته-
 ...اي بهتري پیدا بشههامین: اگه گزینه ه

 ...ادم نقد و ول نمیکنه به نسیه بچسبه-
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 هامین:یعني چي؟
نمیخوام منت ر یه ادم بهتر از مهراب باشتتم ... تو این شتترایط مهراب بهترین -

 ...انتخاب براي منه
 هامین: مطمئني نمیخواي چشماتو بیشتربازکني؟

 با خنده گفتم: تو کسي وسراغ داري؟
 ...: ارهمسخره خندید و گفت

 با خنده گفتم: تو کسي وسراغ داري؟
 ...مسخره خندید و گفت: اره

 چیزي نگفتم وهامین گفت:نمي پرسي کیه؟
 ...نه-

 هامین:نمیخواي راجچ بهش بدوني؟
 ...نه-

 هامین:حتي کنجکاوم نیستي؟
 ...نه-

 هامین: چرا؟
 !...چون من مرد زندگي مو انتخاب کردم-

 ...مئن نیستيهامین: مهراب؟ تو که گفتي مط
 ...ازدواج تنها مسئله ي زندگیه که هی  کس روش اطمینان نداره-

 هامین: این تصمیم اخرته؟
 ...اره-
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 هامین:نمیخواي بیشتر فکر کني؟
 ...نه-

 هامین: یعني مهراب اولین و اخرین انتخاب زندگیته؟
ه ی به هامین نگاه کردم وگفتم: مهراب اولین نیستتت اما اخرینه... میخوام براي

 ...بارم که شده پاي یه تصمیم مهم زندگیم وایسم
 ...هامین : تصمیماي مهم باید مطمئن گرفته بشن

 ...اره-
 .هامین سکوت کرد و من هم دیگه چیزي نگفتم

چشتتمهامو بستتتم ... کم کم خوابم برد ... نمیدونم چقدر گذشتتت که کستتي 
 .سرم بود تکونم داد... پلک هامو به سختي باز کردم... هامین باالي

 اهسته گفت: چیه میشا؟ چرا ناله میکني؟
 ...پام-

 هامین تکرار کرد: پات چي؟
شدت دردش لبمو گاز  شد ... از  شک  شمهام پر ا ستم حرف بزنم... چ نمیتون
گرفتم... نفهمیدم هامین کجا رفت... اروم براي خودم گریه میکردم... دلم هم 

چشمهامو بستم وسعي کردم صوت  درد میکرد... با ورود هامین و یه پرستار...
 !و اصوات درد الودمو تو دلم خفه کنم

سکن تزریق میکردن... هرچند دردم  سرمم بهم م سرم زدن و توي  دوباره بهم 
 .وزیاد ساکت نمیکرد اما قابل تحملش کرده بود

هامین با یه چهره ي خستتته لبه ي تختم نشتتستتته بود و پشتتت دستتتمو نوازش 
 ... بود اما حواسش جاي دیگهمیکرد... نگاهش به من 
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 هامین؟-
 هامین: بله؟ بازم درد داري؟

 ...نه-
 هامین:پس چي شده؟

 ...یه مشکل دیگه دارم-
 هامین با ترس گفت: چي شده؟

نمیدونستتتم چطوري بگم... ولي دیگه باید میگفتم... چون یه چیزي بود که 
 !ودهم عذاب اور بود هم ازار دهنده هم دردناک ... کا حس بدي ب

 بهش نگاه کردم و هامین گفت: چیه میشا؟
 ...چشمام پر اشک شد با بغض گفتم: کاش مامانم یا مارال اینجا بودن
 ...و زدم زیر گریه... یعني دیگه نمیتونستم خودمو نگه دارم وگریه نکنم

 هامین با بهت گفت: چي شده؟
 ...با گریه بهش زل زدم و گفتم: کاش تو اینجا نبودي

 رص گفت:االن گریه ات بخاطر حضور منه؟هامین با ح
داشتم به هق هق میفتادم... هامین با کافگي موهاشو کشید وگفت: هنوز درد 

 داري؟
 ...نه-

 هامین:پس چرا گریه میکني؟
 ...دماغمو باال کشیدم وگفتم: حالم از خودم بهم میخوره

 هامین: میشا جان... بگو چي شده؟
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 ... پوفي کشیدم وگفتم: هیچي
 !ین یه خرده نگام کرد و من پوفي کشیدم وگفتم: کمرم میخارید برطرف شدهام

 ...هامین اهاني گفت و من هم سکوت کردم... کي میخواست بفهمه من
شد پرستاره قبلش بهم گفته بود وگرنه از کلیه هام در عجب بودم... ولي  خوب 

کنه  اعجیب درد داشتتت ... بدبختي روم نمیشتتد به هامین بگم بره یکي و صتتد
 ...بیاد چک کنه ببینه من چه مرگمه

صبا متعجب گفتم:  شمهامو باز کردم... با دیدن  صداي همهمه اي چ صبح با 
 ...صبا

 ...صبا با گریه خودشو روم انداخت که یه جیغ بلند کشیدم
 صبا با ترس گفت: چي شد؟

 زهرمار. نمي بیني داغون شدم... این وحشي بازي هاتو ترک نکردي؟-
کرد و درحالي که بغض کرده بود گفت: تو روحت میشتتتا هممون طفلک بق 

 ...داشتیم سکته میکردیم
 ...لبخندي زدم وگفتم: چه بهتر... قیافه اشو گریه نکن زیرچشمت سیاه میشه

صبا با خنده گفت: دنبال  شم به اطراف نگاه کردم و  ست و من با چ ش کنارم ن
 پسرخاله ات میگردي؟

 کجاست؟-
 ...امک رفتن برات صبحونه بگیرنصبا: با مهراب وسی

اوه الال... چه الرج واقعا... من واقعا به داشتتتن چنین پستترخاله اي با داشتتتن 
 !!!چنین روحیه ي ورزشکاري افتخار میکنم

 ...صبا دستمو گرفت وگفت: حاال بگو ببینم چه بایي سرت اومده
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 ... دستشو یه خرده فشار دادم وگفتم: تصادف کردم
 !که فرار کردهصبا: راننده 

 ...نفس عمیقي کشیدم وگفتم: مهم نیست من مي بخشمش
یدم... پس  و فکر کردم تقصتتیر خودم بود و عرفان که اونطور تو خیابون میدو
سر نیفتادن فرار کنه و از  صر نبود و بهش اجازه میدادم براي توي درد  راننده مق

سونده بود واقعا ممنون بودم ه ستان ر سي که منو به بیمار رچند انگار اون هم ک
 !!!فرار کرده بود

 ...صبا دستمو نوازش کرد و لبخندي بهش زدم وگفتم: لوس نشو صبا
صتتبا: مهراب وقتي شتتنید گریه اش گرفته بود... باید بودي و میدیدي چطور تا 

 .اینجا رانندگي کرد
 ...شماها از کجا خبردار شدي-

م دیگه مارال بهم صتتبا:من دیشتتب همینطوري زنگ زدم خونتون حالتو بپرستت
گفت ... منم صتبح تو یوني اعام کردم... خاصته کاس و پیچوندیم اومدیم 

 ...ماقات
 با تعجب گفتم: مگه راتون دادن؟

صتتبا: اوه نگهبانه همچین مهراب و دید فکر کرد اورژانس واجبه هیچي نگفت 
 ...بهمون

 ...خواستم بخندم که قفسه ي سینه ام درد گرفت
به درخورد از صتتبا خواستتتم تا روستتري اي و که روي کت هامین با تقه اي که 

 ...افتاده بود وبهم بده
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 . با ورود سیامک ومهراب وهامین باهم لبخندي به چهره ي مهراب زدم
 ...مهراب جلو اومد وگفت: چه بایي سر خودت اوردي

یه  با مهراب راحت حرف بزنم. مهرابم  زیر نگاه ستتنگین هامین نمیتونستتتم 
 .ي بخاطر حضور سیامک و صبا معذب بودجورای

 ...به چهره ي نگران ومغموم مهراب نگاه کردم و گفتم: من خوبم
 ...مهراب پوفي کشید وگفت: خودتو تو اینه ببیني هم همینو میگي

 ...خندیدم وگفتم: گمجو من همیشه خوشگل بودم
 .مهراب ابروهاشو باال دادو یه لبخند کوچیک زد وگفت: برمنکرش لعنت

سیامک رو به من گفت: خوبه جفتتون هم تو  سرفه ي هامین ،  صداي تک  با 
نوبتید... یه بارمهراب یه بار تو... اون دفعه که میشتتا جور مهراب و کشتتید... 

 !مهراب این دفعه نوبت توئه
 ...هامین با اخم به من نگاه کرد ومهراب با لبخند گفت:مخلصشم هستم

ستتته گفت: هر وقت حالت بهتر شتتد باید براش زبون درازي کردم ومهراب اه
 .باهم صحبت کنیم

 بهش نگاه کردم و گفتم:چي شده؟
یه چیزي مطمئن بشتتم  فت: فقط میخوام از  ند مهربوني زد وگ مهراب لبخ

 ...همین
 االن نمیگي؟-

یه چیزي مطمئن بشتتم  فت: فقط میخوام از  ند مهربوني زد وگ مهراب لبخ
 ...همین

 االن نمیگي؟-



  574 

 

 ...گفت: نمیدونم هنوز راجچ بهش تصمیم قطعي نگرفتم مهراب با خنده
 راجچ به گفتن و نگفتنت؟-

 ...مهراب اروم روم خم شد و زیر گوشم گفت: یه جورایي یه پل موفقیته
 چشمام برقي زدو گفت: چه جورایي؟

 مهراب دیگه دیگه اي گفت و با حرص گفتم: اذیت نکن... بگو چي شده؟
برام از یه تیم روستتیه اي دعوت نامه اومده... مهراب لبخند کجي زد و گفت: 

 ...البته از یکي از تیم هاي دسته دوییش
 ...والیبال-

 تند گفتم:حاال میخواي قبول کني؟
 ...جواب مهراب و نشنیدم

تا بفهمه ما چي میگیم  تاق که اومده بود نزدیک تر  به جایي هامین تو ا با جا 
 ...مهراب اروم گفت: یه چیز دیگه هم هست
 ... حس کردم نگاهش یه خرده تردید امیز شد

 چي؟-
 ...مهراب: حاال بعدا صحبت میکنیم

 ...االن بگو-
 .مهراب با خنده گفت: نه فضول... باشه بعدا

باشتته اي گفتم وورود یه پرستتتار که رو به هامین گفت:اقاي هدایت مگه من 
ند همه رو بیرون کر با تشتتر وغر و ل باعث نگفتم اینجا رو خلوت کنن.؟ و د 

 .شدنتونم درست و حسابي از مهراب وصبا وسیامک خداحاف ي کنم
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دکتر اومده بود تا معاینه ام کنه... قفستته ي ستتینه ام بدجور درد میکرد و بنده 
ستم که تو گچه مچش دچار در  سته... د شک شدم که دو تا از دنده هام  ملتفت 

سامتي دوخته ستم که به  شده ... اون یکي د وم در شده... زان رفتگي ویه ترک 
رفته بود ... ستتاق پام هم توش پاتین بود ... تقریبا خرد شتتده بودم... به قول 

 !...دکتره همین ضربه مغزي نشدم شانس اوردم
 اقاي دکتر من کي مرخو میشم؟-

دکتر که یه مرد چهل ساله بود و تو دستهاش حلقه نداشت و این فکر و تو سرم 
 فت: اینقدر بهت بد گذشته؟مینداخت که یه پیر پسره... گ

لبخند کجي تحویل اون چشتتمهاي هیزش دادم وگفت: ان شتتاال به زودي... 
 راستي این اقا پسر برادرته؟

با حرصتتي که ازا ون نگاه خیره اش میخوردم گفتم: خیر... همون موقچ هامین 
 !!!وارد اتاق شد وگفتم: نامزدمه

شو ازم گر سي جا خورد و نگاه سو فت و گفت: که اینطور... دکتره به طرز مح
 !ان شاالله تا پس فردا مرخو میشي

اخمي بهش کردم هامین با نیش باز شده کنار تختم ایستاد ... پرستارو دکتر از 
 ...اتاق خارج شدند و من رو به هامین پاتک زدم: دکتره چقدر هیز بود اه

 هامین خنده اش جمچ شد و گفت: براي همین گفتي من نامزدتم؟
 .ز این جور مرد ها بهم میخورهحالم ا-

 ...هامین با خستگي کش وقوسي اومد و چیزي نگفت
جدي و کمي  یه طوري بود  یدونم چرا مهراب  به ستتقف زل زده بودم نم من 
اخمو... البته مطمئنم که نگرانم بود اما چي میخواستتت بهم بگه؟!!! دعوت از 
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حتي اگراز یه تیم  یه تیم... چه خوب... میدونستتتم این مهراب بازیش عالیه!
 !دسته دو سه ي خارجي براش دعوت نامه بیاد

به همراه هامین مشتتغول صتترف صتتبحونه شتتدیم ... البته من که باید مایعات 
 .میخوردم هامین هم با کیکي درگیر بود

 ...روي تخت ولو شده بودم وبه سقف نگاه میکردم
 ...با حضور هامین باالي سرم ... با نگراني بهش زل زدم

 ه سختي خودمو باال کشیدم وگفتم: تو چرا این شکلي شدي؟ب
 با تعجب گفت: چه شکلي؟

 دیشب اصا خوابیدي؟-
 ...هامین: اره یه چرتي زدم

 ...قیافه ات که نشون نمیده-
 هامین ابروهاشو باال داد وگفت: حاال تو چرا این ریختي شدي؟

 چه ریختي؟-
 هامین: االن نگران مني ؟

اختم وگفتم: واه... پستترخاله نباشتتم؟ ریختتو تو اینه نگاه چیني به دماغم اند
کن... وحشتتت میکنه ادم. هرکي ندونه فکر میکنه خدایي نکرده عزرائیل باال 

 ...سرت وایستاده
 ... هامین خندید وگفت: تو که از خداته من یه طوریم بشه
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 چرا باید از خدام باشتته؟ و با لحني کاما عصتتباني وحرصتتي و غی ي گفتم:-
ید چنین چیزي  با تا دلم میخواد بگیرم بزنمت... براي چي  هامین بعضتتي وق

 بخوام؟؟؟
 ...هامین شونه هاشو باال انداخت وگفت:محض شوخي گفتم

میخوام صتتد ستتال ستتیاه شتتوخي نکني... برو بگیر بخواب. ریختشتتو... -
شدي یه ریش تراش هم با  ستان  سي تو بیمار شش... از این به بعد همراه ک ش

 ...یارخودت ب
هامین خندید و روي مبل خودشتتو پرت کرد. قبل از اینکه حرف دیگه اي بزنم 
سته اش نگاهي کردم... عین بچه ها میخوابید...  شمهاي ب خوابش برد... به چ

 حاال من حوصلم سر میره ... خوب دیشب و ازت گرفتن که نخوابیدي؟؟؟
یر پلکش ستتایه یه ذره دهنش باز بود... وقتي پلکهاشتتو مي بستتت مژه هاش ز
 !!!مینداخت... قیافه اش تو خواب مهربون و معصوم بود... اخي

شتم مي مردم... اگه عرفان اون روز منو  شیدم وفکر کردم جدي جدي دا اهي ک
میگرفت ... اگه... سرمو تکون دادم که یه دردي تو گردنم پیچید ... خدا لعنت 

م خدا رو شتتکر کردم و کنه عرفان و... زیر لب بخاطر اینکه هنوز نفس میکشتت
 ...دوباره به هامین زل زدم

چرا برگشتي؟ زندگیم و نگاه... زیر و رو شده... خجالت نمیکشي دوازده سال 
 فراموشم کردي تازه با یه دختر هم همخونه بودي؟

 ...من وبگو که
 !به سختي نگامو ازش گرفتم وباز فکر کردم مهراب بامن چیکار داره
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سفند توي دماغم م شدنم اینقدر زود بوي ا ستري  سه روز ب یپیچید... چرا این 
 تموم شد؟؟؟

شد... هامین  شت جون میداد حالم بدتر  سفند غرق خون که دا با دیدن یه گو
 .ویلچرمو حرکت دادو از روي خونها رد شدیم

 مثا که چي؟؟؟
 االن مثا من خوب شدم؟

 ...یه گوسفند و کشتن...الکي الکي
ریضي... حس چاغي... حس درد ... همش با واقعا حس بدي بود... حس م

 ...هم بود
 ...تازه کافگي از ندونستن ... واي من با این پا چه میکردم

 ...دکتره که میگفت تمرین بي تمرین
 ...فکر کن یک درصد من تمرینمو بذارم کنار!صد سال سیاه

 یعني میخواستتتم بزنم خودمو از وستتط هزار تیکه کنم... یعني حاضتتر بودم تو
له  خا خالم و  نه ي  یام خو با این وضتتچ ن ما اینطوري  اون تصتتتادف بمیرم ا
م*س*تان هم جلو همه جولون بده و بگه خودم میخوام از عروستتم نگهداري 

 !!!...کنم
سته بود مغز  ش یعني ترجیحا مرگ و به این نگهداري ترجیح میدم... باز خاله ن

ط .. یعني من قرار بود توسخوشگلشو به کار انداخته بود که منو بندازه تو هچل.
خاله و هامین پرستتتاري بشتتم... ملتم که هیچي نمیگن پیش خودشتتون میگن 
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شه هم  سرخاله ا شوهرش اون یکي هم که هم پ شه هم مادر  اون که هم خاله ا
 شوهرش!!! پس کجا بره از اینجا بهتر؟؟؟

باي منو ب با مامان و که قرار بود  کارواني  پا برم تو  ره بیعني میخواستتتم جفت 
 !!!... کربا... یعني ادم بمیره ولي

قبل از اینکه با اون ویلچر چرخ هاي خوني وارد خونه بشیم در یک عمل انجام 
شگلم  سوري خو شده حس کردم بین زمین وهوا معلقم...! در ب*غ*ل نامزد 
شتم... اونم به خاطر خاله م*س*تان که یهو یادش افتاد با ویلچري  ضور دا ح

یه ید من افلیج  که چرخ هاش خون با نداریم وارد خونه بشتتیم... و یکي  حق 
 ...چاغ و بلند میکرد

گزینه ي یک بابام قلبش مریضه... گزینه ي دو عمورسول ... اصا به قیافه اش 
 !!!نمیاد!!! گزینه ي سه ارمین ... فرناز گذاشت یک درصد

 !!!گزینه ي چهار سهراب که زورش نمیرسید از من الغرتر بود
پنج خود چاغم میرفتم ولي ولي ولي این هامین منو جلو سر وهمسر  گزینه ي

 !!!بي ابرو نمیکرد... چنان بلندم کرد و به خودش چسبوند ... ایییي
ست از پله ها هم باال ببره... یعني ابرو  هامین منو داخل خونه برد... تازه میخوا

 ...جلوي بابا و عمو رسول برام نموند
که منم بخاطر اویزون موند له کردم  نا بازي و اه و  نه من غریبم  پام اونقدر ن م 

گه  یک دستتتور دی له در  خا عد  بل نشتتوند ب هامین مجبوري منو اول روي م
صد  ستراحت کنم میخوام نکنم  اولتیماتوم داد زود از پله ها منو ببره باال و من ا

 !!!سال
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هامین خو هامین... کنار  هامین... روي تخت  تاق  باوري تو ا نا یده درکمال  اب
 ...بودم... و هامین هم عین میت ها زل زده بود به من

صادف کنم چنین ذلتي و تحمل نکنم... هامین  ضر بودم ده بار دیگه ت یعني حا
منو ب*غ*ل کرده بود و پله ها رو یه دونه یه دونه باال میومد کلي هم با چشم و 

 !ابروش منو مسخره میکرد ... یعني ... هیچي
 !ن فکر نکنه که باید پیش من بخوابهامیدوارم شب به ای

با اومدن مامان و خاله م*س*تانه ومارال به اتاق هامین کل صتتورتم تف مالي 
 ...شد ... مامان لبه ي تخت نشست وگفت: الهي فدات بشه مادر

 مامان االن وقت سفره؟-
شم. اقا طلبیده ... چه وقتي بهتر از االن  مامان اخم کرد وگفت: الهي قربونت ب

 ... تو رو دوباره به من داده؟ نذر قلب باباتم هست که
 .پوفي کشیدم وبه ته خنده ي هامین نگاه کردم

 با حرص گفتم:حاال چند وقت نیستید؟
 ...مامان: یه دو هفته

 تقریبا جیغ زدم : دو هفتتتتتتتتتته؟؟؟
 ... مارال با خنده گفت: سرجالیز که نیست
ان خاله زحمتش میشتته... من خودم با چشتتم غره اي به مارال رفتم وگفتم: مام

 ...هزینه ي خودم میرم یه اسایشگاهي جایي
خاله فورا خودشتتو دخالت داد و با اخم وتخم گفت: چشتتمم روشتتن... اینجا 

 ... خونه ي خودته
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 ...لبمو گزیدم بر منکرش لعنت
باره گفت: همچین میگي استتتایشتتگاه انگاري زبونم الل قطچ نخاگ  خاله دو

شمت زدن بس شدي... یه چه ار هفته میخواي اینا رو تحمل کني ... بخدا چ
 ...که شب نامزدیتون عین ماه شده بودي

دهن کجي اي توي دلم به خاله کردم و خاله پیشتتونیمو ب*و*ستتید و مامان و 
 !مارا ل و ازاتاق بیرون برد تا مثا من خیر سرم استراحت کنم

 .نگاه میکرد هامین روي صندلي کامپیوترش نشسته بود و به من
 !!!دیواري کوتاه تر از اون پیدا نکردم وجیغ زدم: برو بیرون میخوام بخوابم

 با خنده گفت : منو از اتاق خودم بیرون میکني؟؟؟
بي هوا دستمو باال اوردم که چیزي وبه سمتش پرت کنم که اه از نهادم بلند شد 

 !!!و باعث شد هامین بهم بخنده
 
 

ابر بلند کردن دستتتاش کشتتید از جام بلند شتتدم و با دیدن اهي که میشتتا در 
 : کنارش رو تخت نشستم و گفتم

یاده کني . نمیتوني آروم  _ ته رو پ کارا با این حال و روزت فنون  الزم نیستتتت 
 بگیري ؟

 : آهي کشید و چشماشو بست و با حرص گفت
 !من چه گ*ن*ا*هي کردم که باید تحملت کنم ؟ _

 : زل زدم تو چشماش و گفتم بي توجه به حرفاي چرت و پرتش
 ... فکر کردم مردي _
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شده بود آره ؟! اما فکر کردي ...من تا تو رو نذارم  _ هاااااه ....خوش به حالت 
 ...تو قبر نمیمیرم

سري تکون بدم وبي اراده زیر لب  شد خنده م بگیره و  سش باعث  قیافه ي تخ
 : بگم

 ....( يخوشگل دوست داشتني گوگولي مگول = joli ) ژولي _
 ....!با جیغ گفت : فحش دادي ؟

 : چشمامو گرد کردم و گفتم
گه  _ یه زبون دی با  یه نفر  که  به محض این بد بینیم ؟!  قدر  یا این ما ایران چرا 

جلومون شتتروگ کنه به حرف زدن فکر میکنیم داره فحش میده ، در حالیکه اگه 
و کنه و ستترشتتبه یه اروپایي با زبون خودت فحش هم بدي با لبخند نگات می

 .... برات تکون میده
 .... بس که هالو ان _

 کمي نگاهم کرد وگفت : بگو چي گفتي؟
 ...لبخندي زدم و جوابشو ندادم

 میشا با اصرار گفت: چي گفتي؟
همچنان سکوت کرده بودم . کافه پوفي کشید.. با نگاهش منت ر معني حرفم 

 .موند
ندیدم و خودمو پرت کردم با حرص و فضتتولي بهم نگاه میکرد از حرکتش خ

 : سمت دیگه ي تخت ...با جیغ گفت
 .... بلند شو از اینجا ...خجالت بکش _
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 : از گوشه ي چشم نگاه عاقل اندر سفیهي بهش انداختم و گفتم
 ... نمیتوني یه کم متمدن باشي ؟! ... نمیخورمت که _

شه واال ست از جاش بلند  ستم . نمیتون شمامو ب لند  ببي توجه به غرغراش چ
میشد . بعد از کلي غر غر کردن باالخره ساکت شد . چند لح ه که گذشت یه 
دفعه با یه حرکت ناگهاني چشتتمامو باز کردم و نگاهشتتو غافلگیر کردم . با 
نیشخند نگاش کردم که یعني : مچتو گرفتم ، منو دید میزني ! ....پشت چشمي 

چرخیدم و به بازوم برام نازد کرد و نگاهش و به ستتقف دوخت . به ستتمتش 
 : تکیه دادم ، چند لح ه زل زدم بهش و با مایمت گفتم

چند وقت پیش یه آهنگي گوش میدادم که یه ستتوالي توش مطرح شتتد ، فکر  _
 ... کنم تو جوابشو بدوني

با ستتوال نگاهم کرد و منم از فرصتتت استتتفاده کردم و چند لح ه تو چشتتماي 
 : ذ*ت و ازم بگیره سریچ پرسیدقشنگش خیره شدم . براي اینکه این ل*

 چه سوالي ؟_
 : خیره تو چشماش آروم گفتم

 توي کندوي نگاهت عسل کدوم بهشته ؟ _
چند لح ه با ابرویي باال انداخته متعجب نگاهم کرد اما یه دفعه چشتتماشتتو 
باریك کرد وقیافه ش بد جنس شد ، با نیشخند صورتمو با نود انگشتاش که از 

 : د هول داد عقب و گفتباند پیچي بیرون بو
 ... سعي نکن باهام الس بزني ... خر که نیستم ...بلند شو از اینجا هامین _
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سر جام نشستم ، پاهامو باز کردمو ارنج دستامو بهشون تکیه دادم و سرمو خم 
قدر بي  یدادم فکر کردم چ با ریتم آرومي تکونش م که  حالی پایین و در  کردم 

 ! تاش با صورتم برام ل*ذ*ت بخش بودجنبه شدم جدیدا ! تماس انگش
 : زل زده بودم به مافه که با پاي سالمش لگدي به پام زد و گفت

 . تو یه وجب تخت چه لنگاش هم باز میکنه ! بلند شو هامین تا جیغ نزدم _
 : با خنده بهش نگاه کردم و گفتم

 .... ببین منو انگولکم نکنا میشا _
صور شو برام دراز کرد و با  سري تکون دادم و از جام زبون شکلك دراورد .  تش 

 : بلند شدم و گفتم
 ... باید برم مامان باباتو برسونم فرودگاه تا از تور جا نموندن _

 : دهن کجي اي کرد و گفت
 ... تور نه و کاروان ، بهشون بگو بیان باال از من خداحاف ي کنن _

تش دن چیزي برگشتم سمبدون اینکه جوابشو بدم رفتم سمت در اما با بیاد اور
 : و با لحني جدي گفتم

باره ي اینکه کجا و چه جوري تصتتتادف کردي که وقتي  _ وقتي برگشتتتم در
 . اوردنت بیمارستان نه کیف و موبایل و نه روسري داشتي صحبت میکنیم

امروز وقتي میخواستتتن از بیمارستتتان مرخصتتش کنن از پرستتتارا خواستتتم 
ضیح دادن که وقتي اوردنش تو چه وضعیتي بوده وسایلشو بهم بدن و اونا هم تو

. از همون موقچ تو فکر فرو رفته بودم و اعصتتتابم ریخته بود به هم . اما حاال 
 . یکي دو ساعتي بود که تو شلوغي خونه اون قضیه رو از یاد برده بودم
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شمامو باریك کردم و یه قدم  شو با اخم انداخت پایین و چیزي نگفت . چ سر
 : اشتمبه سمتش برد

 ... ببینم کسي اذیتت کرده ؟...تو خوبي ؟ ....میشا ؟_
 ... سریچ گفت : من خوبم

بي اراده نگاهي به ستترتاپاش انداختم . چند قدم باقیمانده تا تخت و هم طي 
 : کردم و نشستم لبه ي تخت . با اخم زل زدم تو چشماش و گفتم

 مگه چه اتفاقي افتاد ؟ن رم عو  شد . همین االن درباره ش توضیح بده ...  _
 !من چرا باید به تو توضیح بدم ؟ _

 صدامو بردم باال و بهش توپیدم : میشا چه اتفاقي برات افتاد ؟
 ... داد زد : سر من داد نزن

ضعیتت اونجوري بوده _  پس مثل ادم بگو چرا موقعي که اوردنت بیمارستان و

... 
ده بودیم تو چشتتماي هم که هر دو داشتتتیم با داد حرف میزدیم و با غیض زل ز

ست اومد داخل ، دویید طرفمون و رو  شد و محیا مداد رنگي به د در اتاق باز 
 : به میشا گفت

 ... بابام گفت بیام رو پات نقاشي بکشم _
البد آرمین فکر کرده من و میشا داریم تو اتاق عشق و حال میکنیم که واسمون 

ست و پام ستاده .محیا رو از بین د شتم رو تخت سر خر فر ون بلند کردم و گذا
 : کنار پاي میشا و گفتم

 ... نقاشي تو بکش عمو _
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و دوباره برگشتتتم ستتمت میشتتا و مثل طلبکارا زل زدم تو چشتتماش تا جواب 
 ... سوالمو بگیرم

اما میشا انگار بحثمونو یادش رفت چون سرشو خم کرده بود سمت محیا و غر 
 : زد
کار میکني ؟! ...  _ یا چی تاق عموت هي مح نه ... برو رو دیوار ا پاي من  رو 

 ...نقاشي کن
 : چونه شو گرفتم و صورتشو برگردوندم سمت خودم

 ... میشا اگه درست جوابمو ندي مجبور میشم ببرمت پزشکي قانوني _
 میشا: چي گفتي؟

 .یه لح ه از حرفم پشیمون شدم ولبمو گاز گرفتم
 ...گفتيمیشا سرخ شده بود... با حرص گفت: گفتم چي 

 ...نگاهمو ازش گرفتم و اهسته زمزمه کردم: وقتي تو توضیح نمیدي
 ...میشا با فریاد جیغ داري گفت: بهت میگم االن به من چي گفتي

 ...بهش نگاه کردم. دندون هاشو روي هم مي سایید
میشا با داد و چشمهایي که به سرعت سرخ و عصبي شده بود گفت: اگه یه بار 

 ...بار دیگهدیگه.... فقط یه 
 ..نتونست جمله اشو کامل کنه و به شدت به سرفه افتاد

با هول براش یه لیوان اب از پارچي که روي میز کنار تخت بود ریختم وگفتم: 
 ...خیلي خوب

 !دستمو زیر سرش بردم وکمي باال اوردمشو بهش اب دادم
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 !!!خوبه یه مدت اب و دونش با منه
 ...رص گفتم: بایدم بخندياز فکرم لبخندي زدم و میشا با ح

 ...خیلي خوب بابا من که چیزي نگفتم... فقط گفتم اگه-
 : چشماشو گرد کرد و وسط حرفم داد زد

 ... خفه شو هامین _
خودم هم از تصتتور چیزي که تو ذهنم بود وحشتتت کرده بودم ولي این واکنش 

 التماس میشتتا نستتبتا اعصتتابمو اروم میکرد!. آب دهنمو قورت دادم و اینبار با
 : گفتم

 ... میشا بگو چه بایي سرت اومده _
 .با اخم و نارضایتي سرش و به سمت پنجره چرخوند و چیزي نگفت

 :با لحن مایمي گفتم
باور کن من نگرانت بودم.. میشتتا من فقط میخوام بدونم چه بایي -میشتتا. _

گه تو شتترایط من مدت فکر میکردم مردي!!! ا مام این  مده... من ت  ستترت او
 ...بودي

 : اهي کشیدم وادامه دادم
 ... هرچند برات مهم نبود من چه بایي سرم میومد اما براي من مهمه _

 :سرشو به سمتم برگردوند و بهم خیره شد... ازنگاهش ترسیدم وفوري گفتم
 !خوب مهمي دخترخاله _

 : پوف کافه اي کشید و با حرص گفت
ونه ستتت ... همیشتته گیر میده بهم هیچي بابا ... یه پستتره تو کوچمونه دیو _

...اینبار دیگه حستتابي زده بود به کله ش ....تو خیابون مزاحمم شتتد و کیف و 
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شید . البته منم کلي زدمش ها ... حاال فکر نکني مثل دختراي  سریمو هم ک رو
دستتت و پا چلفتي وایستتتادم نگاش کردم !...بعد دوییدم ستتمت خیابون از 

ستش فرار کردم و خوردم ب شد . خودم هم د صا یه دفعه اي  شین .... ا ه یه ما
 .... نفهمیدم چي شد

 : بي اراده نفس اسوده اي کشیدم و گفتم
 !همین ؟ _

 : چشماشو درشت کرد
پام  _ یه جوري میگي همین انگار هیچي نیستتتت ....آش و الش شتتتدم . تو 

 ... . پاتینه . یه دونه دست ندارم
 ... ست میشهبهش لبخندي زدم و گفتم : اینا در

 : اما دوباره اخمام تو هم رفت و گفتم
این پسره کیه ؟ اسم و ادرسش و بگو ...مگه الکیه که بخواد مزاحمت بشه و  _

 ... اذیتت کنه ؟....اصا تو واسه چي قبا بهم نگفتي ؟
 ...به سختي گردنشو باال اورده بود و داشت به پاش نگاه میکرد ...

 دوباره گفتم: میشا؟
 ؟هان _
 میگم چرا نگفتي؟؟؟-

 ... اخه هی  پخي نبود _
 : یهو داد زد

 .... هوي محیا چیکار میکني ؟ _



 589 عشق یآنت

 : محیا هم نگاش کرد و خیلي خونسرد گفت
 ... هوي تو کات _

تایي زدیم زیر  با تعجب خیره شتتتدیم بهش اما یه دفعه دو  چند لح ه هر دو 
یات خنده . آرمین هر زحمتي که فرناز تو تربیت محیا میک با این ادب شتتید و 

 . قشنگش به باد فنا میداد
از جا بلند شتتدم تا برم پایین ببینم کي هستتت کي نیستتت... میشتتا هم به ن ر 

 ...خسته و خواب الود میومد
میخواستم محیا رو ببرم تا استراحت کنه که میشا نذاشت و گفت: کاري به من 

 ...نداره
 ...گر واقعا این پسره کاري میکرد کهدر اتاق و بستم و به دیوار تکیه دادم... ا

 ...پوفي کشیدم
دوازده ستتال فرانستته بودم... با فرهنگ اونجا زندگي کردم ...بعد دوازده ستتال 

 ...برگشتم که بشم هموني که قبا بودم...! یعني عین همه ي مردها
ضیح دادم که این حرفم به این دلیل نبود که مثل مرداي هموطنم  براي خودم تو

نکه زني که دوستش دارم قبل از من با کسي بوده باشه غیرتي شده باشم روي ای
. شتتکي نبود که منم مثل بقیه دوستتت داشتتتم زني که دوستتتش دارم تا حاال با 
پا  کستتي نبوده باشتتته ، باالخره منم یه مرد ایراني بودم و هر چقدر هم که ارو

با این  رفته زیادزندگي کرده باشم نمیتونستم کاما عو  بشم ، البته روي هم 
صي  شخ شه ، چون به ن ر  سي بوده با شتم که قبل از من با ک شکل ندا ضیه م ق
خودم این کار براي آشنایي و شناخت بیشتر الزم بود . هر چند میدونستم میشا 
همچین دختري نیستتت و دیدگاهش در این باره هم با من فرق میکنه . اما االن 



  590 

 

ضوگ این نب ضوگ این نبود . االن مو سي بوده یا نه . در حال مو شا با ک ود که می
سیبي دیده  شه و آ ضر فقط نگران میشا بودم اینکه مبادا اتفاقي براش افتاده با حا
شه تو  شه اما همه چیز و ریخته با شده با سم و روحش لطمه وارد  شه و به ج با

 ... خودش و به کسي چیزي نگفته باشه
یخواستتتن برن... شتتب وقت با صتتداي مامان بهش نگاه کردم... خاله اینا م

 .رفتنشون بود
 ..پله ها رو پایین رفتم تا بگم قبل از رفتن بیان باال میشا رو ببینن

**** 
شتم مهراب و دیدم که جلوي در خونه مون به پرایدش  موقعي که از فرودگاه برگ
تکیه داده بود . ماشین و جلوي در خونه پارد کردم و با کافگي رفتم به سمتش 

ي که به این پسر مربوط میشد اذیتم میکرد . هنوز کاما بهش نرسیده . هر چیز
 : بودم که طلبکارانه گفتم

 ... اینجا چیزي میخواي ؟ _
اونم اخماشو تو هم کشید ، کاما مشخو بود که هیچکدوممون از اون یکي 

 : خوشش نمیاد . با همون اخمش پرسید
 ... درست ببینمش میشا حالش خوبه ؟ ...تو بیمارستان فرصت نشد _

 : براي اینکه شرش و هر چه سریعتر کم کنم گفتم
 ... آره خوبه ... حاال میتوني بري _

 : خواستم برگردم سمت در خونه که سریچ گفت
 چرا آوردنش اینجا ؟ چرا نبردنش خونه ي خودشون ؟ _
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شا االن خونه ي ما بود نگرانش کرده بود . چه  ضیه که می ظاهرا بدجوري این ق
شوهرشه . اما اون قدر هم نامرد نبودم به ستم بگم چون اینجا خونه ي  تر . خوا

که قضتتیه اي که میشتتا خودش باید به مهراب میگفت و بذارم کف دستتتش . 
 : واسه همین با نارضایتي گفتم

 . چون کسي خونه شون نیست _
 موبایلش چرا خاموشه ؟! .... اگه تو تصادف داغون شده میشه لطفا اینو بهش _

 بدي ؟
شماش  شیش گرفتم و به چ سمتم . با غیظ نگاهمو از گو شو گرفت به  و موبایل

 دوختم ،
نیازي به این نیستتت . خودم براش یکي دیگه میخرم ... و بهتره اینقدر به پر و  _

 . پاش نپیچي ، اگه دلش میخواست خودش بهت زنگ میزد
 : نیشخندي زد و گفت

ت شتتماره مو بهش بده چون میشتتا معلومه که دلش میخواد . پس بي زحم _
 . هی  شماره اي رو حفظ نیست

با این حرف در ماشینشو باز کرد تا یه کاغذ پیدا کنه . و من در حالیکه حرکاتش 
و زیر ن ر داشتم فکرم داشت حول این مسئله دور میزد که میشا هی  شماره اي 

متم و شت سرو حفظ نیست ؟! حاال نوبت من بود که نیشخند بزنم ، وقتي برگ
سمتم با حالت پیروزمندانه اي  شته بود و گرفت  شماره رو نو کاغذي که توش 

 : زل زدم تو چشماش و گفتم
 ... ولي شماره ي منو حف ه _
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بدون اینکه کاغذ و ازش بگیرم برگشتتتم و با لبخند راه افتادم ستتمت خونه و 
 ! مهراب و مبهوت سر جاش ول کردم . یك هی  به نفچ من آقا مهراب

**** 
صت بود که خونه ي خودمو با  شغال کرده بود بهترین فر شا اتاقمو ا حاال که می
اولین خوابم اونجا رسما افتتاح کنم . اما بي اراده ترجیح میدادم تو همین خونه 
شا ! ..اتاق آذین  ضعیت می شتمش به پاي نگراني براي و شب و بگذرونم . میذا

تاقا هم روتختي رو تختشتتون نبود و من  و مارال اشتتغال کرده بود و بقیه ي ا
ترجیح میدادم روي کاناپه شب و بگذرونم تا روي یه تختي که روتختي نداشته 
باشه ، وسواسي نبودم ولي تمیزي واسم مهم بود . و از طرفي عمرا به مامان رو 
یه  یا ازش بخوام برام  یذاره  جا م یاي تمیزشتتو ک که ببینم رو تخت نداختم  نمی

ون دیگه حسابي از مامان ترسیده بودم ، میترسیدم بهش بگم روتختي بیاره ، چ
به  با توجه  تاق خودت پیش میشتتتا بخواب !  رو تختي میخوام و اونم بگه تو ا

 . رفتار اخیرش هر چیزي رو ازش انت ار داشتم
به هر حال خیال داشتم تو هال رو کاناپه بخوابم ، نه به خاطر ماح ه ي میشا 

شتن شا . به خاطر اینکه وح اد عذاب اور بود خوابیدن تو اتاق و ندیده گرفتن می
و من ابدا ادم خودداري نبودم . ترجیح میدادم روي کاناپه تو هال یا حتي روي 

 . یکي از اون تختاي بدون رو تختي بخوابم و همچین عذابي رو متحمل نشم
 بدون اینکه نیم نگاهي به میشتتتا که مشتتغول حرف زدن با تلفن بود بندازم به

ساي بیرونم با لباس راحتي  شروگ کردم به عو  کردن لبا سمت کمدم رفتم و 
 : . میشا داد زد
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 . برو یه جاي دیگه لباساتو عو  کن _
 ... زیر لب غر زدم : میتوني نگاه نکني

شد و اولین جمله ش توجهمو  شغول حرف زدن با تلفن  شید و دوباره م پوفي ک
 : جلب کرد

 ... ببخشید عزیزم _
 ه ساکت بود اما یه دفعه با صداي بلند شروگ کرد به خندیدن و وسط چند لح

 : خنده گفت
 ... نمیري مهراب _

شد . باید حدس میزدم که پیدا  شك  سم خ ستم روي دکمه ي لبا چند لح ه د
ستم و دندونامو رو هم  شمامو ب سش کاري نداره . چ شماره ي مهراب وا کردن 

شه ... یك  شار دادم . که اینطور ! با ساوي ! ولي فکر کردي آقا مهراب ، ف یك م
بازي تازه شروگ شده . به طور ناگهاني ن رم عو  شد و تصمیم گرفتم شب و 
ستم  شک سم ببینم یکي الکي الکي  رو تخت خودم بخوابم ! آدمي نبودم که وای
نه ! جر نمیزدم .  ما  بازم داري جر میزني ... ا که  یب زد  جدانم بهم نه بده . و

یشتا کمك میکردم که از احستاستاتش نستبت بهم فرار نکنه . فقط داشتتم به م
میشا منو دوست داشت . اینو مطمئن بودم . خودش هم اعتراف کرده بود . من 
ست داره ! چیزي  شتر از مهراب دو فقط باید کمکش میکردم تا قبول کنه منو بی

 . که خودم هم ازش مطمئن نبودم
هم ریخته خودمو پرت کردم رو بقیه ي لباستتامو عو  کردم و با اعصتتابي به 

تخت و رو شتتکم خوابیدم . چشتتمامو بستتتم چون خیال داشتتتم هر چه زودتر 
خوابم ببره که البته کار ستتختي بود . میشتتا رو نمیدیدم اما از ستتکوتش حدس 
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شده . چند  شك  ستاش خ شي تلفن تو د میزدم دهنش یه وجب باز مونده و گو
صداي خداحاف یش با مهراب بلن صداي متعجبش که لح ه بعد  شد و بعد  د 

 : از من پرسید
 !تو میخواي اینجا بخوابي ؟ _

سرمو رو بالش جابجا کردم و بدون اینکه چشمامو باز کنم در جوابش سکوت 
 : کردم . بعد از چند لح ه درکمال تعجب من با مایمت گفت

خیلي خب . من بیرونت نمیکنم تو حق داري تو اتاق خودت بخوابي ...من  _
 . رممی

بازم ستتعي کردم به حرکتش رو تخت بي توجه باشتتم . اما نتونستتتم نستتبت به 
شم . با قیافه اي  شده بود هم بي تفاوت با صداي جیغ خفه ش که از درد بلند 
باره  در هم به ستتمتش چرخیدم و پایي که از تخت بیرون گذاشتتته بود و دو

ار دادم تا گذاشتتتم رو تخت و و شتتونه هاش و با مایمت به ستتمت بالش فشتت
 : دوباره سر جاش بخوابونمش . با خشونت گفتم

فکر کردي داري کجا میري ؟! ....من موقعي که خوابم اصتا تکون نمیخورم _
و تو هم که نمیتوني تکون بخوري . پس چشماتو ببند و مثل شبایي که تو خونه 

 . ي بابازرگ کنار هم تو حیاط میخوابیدیم بگیر بخواب
نم خشتتن بود اما تداعي اون خاطره براي میشتتا باعث شتتد با وجود اینکه لح

نیشتتش باز بشتته . و همین حرکت میشتتا باعث لبخند خودم هم شتتد . فکر هر 
دومون داشت تو شباي تابستوني سیر میکرد که مامان باباهامون براي عروسي 
شیراز و ما بچه ها رو گذاشته بودن خونه ي بابابزرگ .  یکي از فامیا رفته بودن 
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ممون شتتب که میشتتد تشتتکامون و به ردیف پهن میکردیم تو حیاط پر دار و ه
درخت خونه ي بابابزرگ . میشتتا حول و حوش هفت ستتالش بود و من یازده 
ستتالم بود . پشتته بند نمیبستتتیم و به همین خاطر پشتته ها تا صتتبح کافه مون 

 د کاريمیکردن . با اینحال ما هر شتتب تو حیاط میخوابیدم . پشتته ها با من زیا
شا  شون میومد . به قول مامان بزرگ خون می ش شا خیلي خو شتن . اما از می ندا
شه کنار  شیرین بود اما خون من تلخ بود . نمیدونم طبق چه چیدماني من همی
شه ها زیاد کاري  سته که پ شا بود و در سمتم می شه یه  شا میخوابیدم اما همی می

 . یکردبهم نداشتن اما عوضش میشا تا صبح لگدبارونم م
 : حرفي که زده بودم و با شیطنت تصحیح کردم

با این فرق که تو اون موقچ تا صتتبح همه ي فنون کاراته رو روم پیاده میکردي  _
 .... اما االن نمیتوني

 : میشا با خنده ي ارومي سر تکون داد و گفت
شدم و تو رفتي یه برس مو  _ شه ها بیدار  ست پ شب از د صف  شب ن یادته یه 

 کمکم کردي خودمو بخارونم ؟ آوردي و
 : معلومه که یادم بود . با لبخند سري به نشانه ي تایید تکون دادم و میشا گفت

میشتته االنم بري یه ستتیخ کباب بیاري تا توي گ  پامو بخارونم ؟ خیلي مي  _
 .... خاره

 : قهقه اي زدم و روي پاش خم شدم و پرسیدم
 کجاش میخاره ؟_
 ... مین قسمتاي باالییش زیر گ  میخارهزیاد داخلش نمیکنم . ه_

 ... و صورتش و یه جوري کرد و گفت : ووووویییییي
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 دستمو گذاشتم باالي گچشو گفتم : اینجا ؟
شدم برم  سیدم و از جام بلند  سریچ همونجا رو ب*و* سري تکون داد و منم 

با  ابراش سیخ بیارم . اما قبل از اینکه برم بیرون رو به چشماي گرد شده ي میش
 : شیطنت گفتم

 ... خوشحال نشو ، نقاشي محیا رو ب*و*سیدم ... عکس منو کشیده _
دروغ هم نمیگفتم ! محیا موقعي که داشتتت میرفت خونه شتتون بهم گفت رو 

 . پاي میشا عکس منو کشیده
میشا با چشماش برام خط و نشون کشید و منم با قهقهه اي که نمیشد جلوشو 

 . گرفت از اتاق بیرون رفتم
با اینکه ستتیخ و براش اوردم اما اجازه ندادم زیاد داخلش کنه . چون ظاهرا بهم 
با  که  خل نیستتتت و همینطور داشتتتت ستتیخ و  یاد دا که ز ته بود  دروغ گف
سریچ ازش گرفتم . چون  سختي گرفته بود میکرد داخل . منم  شتاش به  سرانگ

طر خارش ظاهرا میخواست رو بخیه هاشو بخارونه . دیگه داشت اشکش بخا
سیخ و بهش بدم . باالخره بعد از اینکه هر  شدم  ضي ن پاش در میومد اما من را
جوري بود خارشتتش اروم گرفت دوباره رو تخت دراز کشتتیدم . میشتتا بعد از 

 : چند لح ه سکوت گفت
 . من رو زمین میخوابم _

بي حرف بالش خودمو بلند کردم و رو فرش وستتط اتاق دراز کشتتیدم . میشتتا 
 : دصدام کر

 !هامین ؟ _
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 : جوابشو ندادم . اونم ادامه داد
 ... بابا نگفتم تو رو زمین بخوابي که _

بازم ستتکوت کردم و اونم دوباره صتتدام زد و وقتي دید بازم جوابشتتو نمیدم با 
 : حرص غر زد

 ... به جهنم _
شه . و من  شد و حدس میزدم خوابش برده با صدایي ازش بلند ن بعدش دیگه 

سر بعد از کلي ک شتم و  ست از تاش بردا لنجار رفتن و تاش براي خوابیدن د
ساله  جام نشستم . براي اولین بار بعد از اینکه برگشته بودم ایران عادت دوازده 
ي بد خوابیم برگشتتته بود . نفس کافه اي کشتتیدم و از جام بلند شتتدم . چند 

ست ستادن خ ستادم و نگاهش کردم . از وای شا ای سر می شدم و للح ه باالي  به ه 
ي تخت نشتتستتتم . بدون اینکه لح ه اي نگاهمو از چهره ي معصتتوم غرق در 
شتم  ستم . دا شو بلند کردم و گرفتم تو د سته اي از موها شا بردارم . د خواب می
شیده بود  شدم و عجیب هم نبود . چون دختري که رو تخت دراز ک تحریك می

ش شتم و ک ستمش . انگ  یدم رو لباش و بي هی دختري بود که بي اندازه میخوا
مقاومتي به ارومي لباي زن شتترعي مو ب*و*ستتیدم ! .... و وقتي ستترمو باال 
اوردم میشا غرق خواب با حالتي که انگار در حال خوردن چیز ترشیه لباشو رو 
هم حرکت میداد . لبخند تلخي زدم و با سرعت از جام بلند شدم و با عجله از 

شتم  سیدن اتاق بیرون رفتم . خیال دا سیري رو دوییدن و ر بدوئم . اما بعد از م
به کلبه ي بابا مستتکن دیگه اي توجهمو جلب کرد و بیخیال دوییدن شتتدم . 
شتم اونقدر بخورم که چهره ي  شتم خودمو م*س*ت کنم اما خیال دا خیال ندا
صف بطري  شه . و این محال بود . بعد از خوردن ن شمم محو  شا از جلو چ می
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ه ي بابا که مطمئن بودم بابا بعد از فهمیدنش کلي شاکي از اسکام بیست سال
میشتتد حالم بهتر نشتتد که هی  احستتاس میکردم بدتر هم شتتده . از روي مبل 
به دیوار  با منگي زل زدم  یه دادم و  بل تک به م نداختم روي زمین و  خودمو ا
قت  نه میکرد ؟! هی  و که داشتتتت منو دیوو روبروم . این دختر چي داشتتتت 

رو واستته خودم پیش بیني نمیکردم . که یه دختر اینقدر داغونم  همچین روزي
 . کنه . که اینقدر دختري رو بخوام و منو نخواد

شاید باید میرفتم اون دختر صد تومنیه رو از خیابون بلند میکردم . من که خونه 
 ! داشتم

لعنت بهش ! من دختر صد تومني به چه کارم میومد ؟! من میشا رو میخواستم 
ه قلوپ دیگه از تو بطري خوردم و بازم ادامه دادم به زل زدن به دیوار روبروم . ی

 . و سعي کردن براي اینکه فکرمو از هر چیزي خالي کنم
هوا دیگه داشتتت روشتتن میشتتد که از جام بلند شتتدم و با کوفتگي و خستتتگي 

شمو از اتاق بردارم و بیا ستم برم بال ساختمون . میخوا سمت   ممفرط راه افتادم 
رو کاناپه هال بخوابم . چون مطمئن بودم دیگه خوابم میبره . اما در اتاقو که باز 

 : کردم میشا با چشماي باز گفت
 ... تو کجا رفته بودي ؟ من تشنمه _

شیدمو لیوان و از ابي که رو میز کامپیوترم بود پر کردم  صورتمو تو هم ک با اخم 
سمتش . خودم باید براش میگرفتم تا س و گرفتم  ت بخوره چون خودش نمیتون

سمت رو  ست بگیره . لیوانو گرفتم جلو دهنش و نگاهمو منحرف کردم  لیوان د
 : تختي ...بعد از اینکه ابشو با طمانینه تمام خورد گفت
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 !بوي چي میدي ؟ _
 : بالش و از رو زمین برداشتم و در حالیکه میرفتم سمت در با خشونت گفتم

 .... بوي گو ه _
محض اینکه ستترمو گذاشتتتم رو بالش خوابم برد در حالیکه بازي اینبار به 

 ! همچنان یك یك بود
**** 

بیدار شدم تا برم سر کار . اما از اونجایي  10صبح با دو ساعت تاخیر ، ساعت 
که همیشتته براي کارام اولویت بندي داشتتتم و عادت داشتتتم همه ي کارامو به 

برم  ال داشتم قبل از رفتن به سر کارترتیب مرتبه ي مهم بودنشون انجام بدم خی
 . سراغ پسري که مزاحم میشا شده بوده و تکلیفشو معلوم کنم

شتنم توي حموم طبقه ي پایین دوش گرفتم . اما براي  براي اولین بار بعد از برگ
پوشیدن لباسام مجبور بودم برم تو اتاقم . حوله رو پیچیدم دور کمرمو همینطور 

 . مت طبقه باالغرق فکر راه افتادم س
شت با تلفن حرف میزد . پوزخندي بهش  شه اما دا شا خواب با فکر میکردم می
زدم و ستتري با افستتوس تکون دادم . اونم گوشتتي رو از لبش فاصتتله داد و با 

 : حرص گفت
 ... هامین تو راحت باش ... یه وقت رعایت منو نکني ها _

شتم و رفتم تو حموم عوضش کنم ، بعدش سامو بردا شتم ت لبا و اتاق دوباره برگ
و در حالیکه موهامو درستتت میکردم و به صتتورتم افتر شتتیو و اودکلن میزدم 

 : بیتوجه به اینکه داشت با تلفن حرف میزد ازش پرسیدم
 .... اسم و آدرس این پسره رو بده _
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 : دوباره گوشي رو از لبش فاصله داد و با تعجب پرسید
 !مهراب ؟ _

 : پوزخندي زدم و گفتم
 .... نخیر . اونو که دادي ...این پسره اي که مزاحمت میشه _
 ... آهاااااان ....بیخیال بابا ! گفتم که عددي نیست _

 ... نگاه تند و تیزي بهش کردم که پوفي کشید و گفت : خیلي خب بابا
 : اسم و ادرس و که داد گفت

 تشتتي یه وقببین هامین ...فقط در حد یه تذکر باهاش حرف بزن ...درگیر ن _
... 

شي به  سمت ایینه اما اون همچنان گو شتم  به نگرانیش لبخند زدم و دوباره برگ
دستتت نگاهم میکرد . با یه حرکت برگشتتتم ستتمتش ، چشتتمامو ریز کردم و با 

 : سوال نگاهش کردم . اونم اب دهنش و قورت داد و تک خنده اي کرد و گفت
 ... !واسه عرفان دیوونه داري خوشتیپ میکني ؟ _

بي حرف با یه لبخند جذاب رفتم ستتمتش و خم شتتدم روش . چشتتماش گرد 
شب رو  شیمو که دی ستمو دراز کردم و گو شده بود . منم با یه لبخند عمیق تر د
شمک بهش  شتم و نهایتا یه چ سمت دیگه ش بردا شته بودم و از  تخت جا گذا

. اونم  مزدم و روي صندلي میز کامپیوترم نشستم تا مشغول پوشیدن کفشام ش
 : دوباره مشغول تلفنش شد

 !الو مهراب ؟ _
_....... 

 ... ! هیچي بابا ...چه خبر شده امروز همه آدرس این یارو عرفان و میخوان _
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_..... 
 ! تو دیگه شروگ نکن مهراب _

_..... 
 .... نمیدم ....بیخیال دیگه ! ....آخه کله خرابي _

ن از اتاق رفتم بیرون . بعد از خوردبقیه ي حرفاشونو دیگه نشنیدم چون پاشدم 
 . یه صبحانه ي سرپایي هم از خونه زدم بیرون

مهراب یه کم اونورتر از خونه مون به پرایدش تکیه داده بود و داشتتتت با تلفن 
کاربراش  کان و واستتته  خابرات ایران این ام گه م حرف میزد . من نمیفهمم م

اد ؟! این یارو حتما باید بی فراهم نمیکنه که هر جا که هستتتن تلفني حرف بزنن
 !!!در خونه ي ما تلپ شه تا با نامزد من حرف بزنه ؟

باره پیاده شتتتدم تا در و ببندم که  با اوقات تلخي ماشتتین و اوردم بیرون و دو
شم  سمتم . حاال خیلي ازش خو سري تلفنش و تموم کرد و دویید  سر مهراب 

یره . خونستتردي هم تا یه جایي میاد اینم راه به راه میاد آمار میشتتا رو ازم میگ
 . میشه

شم نگاه خطرناکي بهش انداختم . اونم  سامش فقط از گوشه ي چ در جواب 
انگار اصا نگرفت من ورم اینه که گورش و گم کنه چون پشت سرم راه افتاد و 

 : گفت
 ... آدرس این مرتیکه عرفان و میخوام _

 : نداختم و گفتمدر ماشینمو باز کردم با بي حوصلگي نگاهي بهش ا
 !واسه چي از من میخواي ؟ _
 ... میشا آدرسشو بهم نمیده _
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شا چرا ادرس عرفان و به مهراب نمیده  قبل از اینکه تو ذهنم حاجي کنم که می
 : ولي به من داده خودش گفت

 ... میترسه باها ش درگیر بشم طوریم بشه _
وش کرده . البته احستتاس میکردم گوشتته ي لبش یه لبخند پیروزمندانه جا خ

خبري از لبخند نبود ولي احساس میکردم داشت تافي کار دیروزمو در میاورد 
. اینکه بهش گفته بودم میشتتا شتتماره ي منو حف ه اما مال اونو حفظ نیستتت . 
سه  شا وا شت به نفچ مهراب پیش میرفت . می کیه که جر بزنه ؟! بازي دوباره دا

سه من نه ! .. یک ....بدتر از این دیگه  -..خیلي خوب ! دواون نگران بود اما وا
سختي پوزخندي زدم و  سابي حالمو گرفت . به  صبحي ح صبح اول  شد .  نمی

 : گفتم
پس بچه ي خوبي باش و به حرفش گوش کن ....بشتتین تو خونه و تو کوچه _

 ... هم نرو تا یه وقت بچه هاي دیگه اذیتت نکنن
صو صي که تو  ضي از حر شدم و را شین  رتش پیدا بود راه افتادم . اما سوار ما

وقتي تو کوچه ي عمو پرویز اینا ماشتتین و متوقف کردم متوجه شتتدم که تمام 
مسیر تعقیبم کرده بوده . ظاهرا حرفم براش سنگین اومده بوده و حاال که آدرس 
ستکي زور  ست را شه بیرون اومده بود را سته بود بک عرفان و از زیر زبونم نتون

. محلش ندادم و راه افتادم تا خونه اي که میشتا گفته بود و بازوشتو نشتونم بده 
پیدا کنم . خونه رو پیدا کردم اما پستتربچه ي ده _ دوازده ستتاله اي که درو برام 
ست یا میره یه  شه یا تو کوچه  ست . اما گفت همی باز کرد گفت عرفان خونه نی
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پایین تره . آدرس و ازش گرفت تا خیابون  .  م و راه افتادمقهوه خونه اي که چند 
 . این پسره ي بیکار مهراب هم دنبالم راه افتاد

گاه  پایین کوچه رو ن باال و  ماشتتین حرکت میکردم  با  که آروم آروم  همینطور 
شکوکي به  شناختمش اما نگاه میکردم ببینم مورد م میکردم . البته قیافتا  که نمی

 و گرفتم برم ستتمت چشتتمم میخوره یا نه . نهایتا به نتیجه اي نرستتیدم و گازش
قهوه خونه . هر چي به خیابوني که قهوه خونه توش بود نزدیکتر میشتتدم چهره 
شیناي لکنته ، مغازه هاي  شلوغ ، ما شتر تغییر میکرد . خیابوناي  شهر هم بی ي 
باي کثیف پر از آشتتغال ، بوي  به هم چستتبیده ، جو کوچیک درب و داغون 

هاي ها و خوردني  غذا ته و انواگ  با بوي دود  روغن ستتوخ که  گه  یابوني دی خ
ماشتتینا ترکیب شتتده بود . حتي هواش هم به ن ر میرستتید گرمتره . آدماش هم 
شون مهم نبود  شهر فرق میکرد ، انگار برا سمتاي دیگه ي  شون با ق ضع سر و و
شون این اجازه رو  شن یا مرتب به ن ر بیان . اما نه ،به طور حتم در آمد چي بپو

سر و  شون نمیداد که  شایدم اینقدر به سازن و  شون ب سه خود ضچ بهتري وا و
براي در اوردن یه لقمه نون ستتگ دو میزدن که ستترو وضتتچ و ظاهر اصتتا مهم 
نبود ، مهم یه لقمه نون بود که بتونن شکمشونو باهاش سیر کنن . اینقدر تحت 
نه بگردم ،  بال قهوه خو ید دن با ته بود  یادم رف که  ته بودم  تابیر محیط قرار گرف

ر شتتدم از یکي از همین آدما ادرس و بپرستتم . قهوه خونه تو یه کوچه ي مجبو
تنگ و باریک بود ، ناچار ماشتینو پارک کردم ، چون کوچه به حدي باریک بود 
سم بود که مهراب هم پارک کرده  شت . حوا شین و ندا که امکان داخل بردن ما

 ! و داره پشت سرم میاد . حقیقتا  که عجب کنه اي بود
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که بیرونش قهوه خ خت فکستتتني درب و داغون  تا ت خاطر دو  به  ونه از دور 
سر  شده بودن خودنمایي میکرد . و اال از رو تابلوي رنگ و رو رفته ي  شته  گذا
ست .  شخیو داد قهوه خونه  شد ت درش که هی  حروفي روش معلوم نبود نمی
با وارد شتتدنم همه ي نگاهها با تعجب به ستتمتم کشتتیده شتتد . بي توجه به 
نگاههایي که هی  نشتتانه اي از خوشتتامد گویي توشتتون احستتاس نمیشتتد 
میخواستم برم سمت پیشخون و درمورد عرفان بپرسم ، اگه مشتري دائم اینجا 
سري  شته بودم که قیافه ي یه پ شناختنش . اما هنوز قدم از قدم برندا بود البد می

وجهمو ه بود تکه گوشه ي قهوه خونه روي یه تخت کنار چند تا پسر دیگه نشست
جلب کرد . زود یادم اومد که این همون پستتریه که یه روز که رفته بودم دنبال 
میشا داشت به میشا چشم غره میرفت . در حالیکه نگاهمو ازش برنمیداشتم به 
سمتش رفتم . اونم در حالیکه فنجون چایي تو دستش خشک شده بود داشت 

 : گفتم با ترس نگاهم میکرد . جلوي تخت وایستادم و
 !عرفان تویي ؟ _

 : سریچ خودشو جمچ و جور کرد و با قلدري گفت
 گیریم آره ....که چي ؟ _

شو بگیرم و بلندش کنم  شار دادم و خودمو اماده کردم که یقه  دندونامو رو هم ف
شو گرفت و بلندش کرد . با بهت به  سر یقه  شت  ستي زودتر از من از پ که یه د

 : ستون وسط قهوه خونه نگاه کردم ، داد زد مهراب که عرفان و کوبید به
نامزد من میچرخي و مزاحمش میشتتي  _ به چه حقي دور و بر  توي آشتتغال 

 .... ؟....هاااا ؟
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 عرفان نگاه گیجي به من انداخت و بعدش خنده ي م*س*تانه اي کرد و گفت

: 
 ..... !این دختره مگه چند تا نامزد داره ؟ _

 : د و داد زداما یه دفعه خنده شو جمچ کر
ست دومش  _ ضیه اول و اخرش مال خودمه .... د جفتتون کور خوندین ....مر

 !مال شما
شه رو زمین . قبل از  شد پرت ب صورتش کرد که باعث  شتي حواله ي  مهراب م
اینکه به خودش بجنبه از رو زمین بلندش کردم و کوبیدمش به پیشتتخون و از 

 : بین دندونام با خشم گفتم
 ... ه دهنت بزرگه ....مواظب باش چي داري بلغور میکنياسمشم واس _

مشتتت محکممو کوبیدم ستتمت دیگه ي صتتورتش که بي نصتتیب مونده بود . 
دهنش پر خون شد اما ولش نکردم و همونطور که یقه شو گرفته بودم تو دستام 

 : دوباره کوبیدمش به پیشخون و غریدم
 ر ...اگه یه بار دیگه دور و برشاگه از جونت سیر شدي یه بار دیگه اسمشو بیا _

 ... آفتابي شي کاري میکنم از زنده بودن خودت پشیمون شي
 : صداي یکي از دوستاش از پشت سرم بلند شد که

سش ... ما  _ شه نامو ولش کن مرتیکه ... وقتي داداش عرفان یکي رو بخواد می
شته  شمون ن ر دا سي به ناموس داا ست که بذاریم ک شههم تو مراممون نی  با

 !...افتاد ؟
 عرفان و پرت کردم سمت دیگه اي و برگشتم سمت دوستش و با خشم داد زدم

: 
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مرامت ارزوني خودت . بهتره به دوستت حالي کني دیگه دور و بر زن شرعي  _
 . و قانوني من پیداش نشه واال از راه دیگه اي وارد میشم

 : تپسره زیر چشمي نگاهي به مهراب انداخت و با پوزخند گف
 .... !چطور شد ؟ ....باالخره زن کیه ؟ _

 : داد زدم
 ... زن منه ... زن من !!! ......این رفیق بامرامتون هم میدونه _

شو پاک  شت خون دماغ سته بود دا ش همه به عرفان که همونطور که رو زمین ن
گاه میکرد .  به من ن هت  با ب که داشتتتت  گاه کردیم . فقط مهراب بود  میکرد ن

عرفان گرفتم و به مهراب دوختم . انگار با نگاهش ازم میخواستتت  نگاهمو از
به عرفان نگاه کردم و  باره  بهش بگم دروغ گفتم . ستتریچ نگاهمو دزدیم و دو

 : گفتم
 به نفعته که گورتو گم کني ...و گرنه دفعه ي بعد به این راحتي ولت نمیکنم _

... 
 ه ي آخر ن رم عو  شد . با قدمهاي بلند به سمت در قهوه خونه رفتم اما لح

چشتتمامو بستتتم ، نفس کافه اي کشتتیدم و دوباره برگشتتتم ستتمتش و با لگد 
کوبیدم تو کمرش ، از خودم انت ار اینهمه خشتتم و نداشتتتم ، اما یه دفعه اي 
دچارش شده بودم . با مشت و لگد افتادم به جونش . احتماال اینبار خشمم از 

شتتتا رو پیش خودم نگه دارم و جلو مهراب خودم بود که نتونستتته بودم راز می
سر عرفان خالي  شتم و صي که از خودم دا شتم حر شش کرده بودم و حاال دا فا
میکردم . بقیه ي آدمایي که تو قهوه خونه بودن و تا حاال دورمونو گرفته بودن و 
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نگاه میکردن حاال دست به کار شدن و از عرفان جدام کردن . مهراب همچنان 
وه خونه ایستاده بود . خودمو از بین دستاي بقیه با خشم بیرون مبهوت وسط قه

کشتتیدم و با گامهاي بلند از قهوه خونه بیرون رفتم . اما همونجا ایستتتادم و با 
چند تا نفس عمیق مقدار زیادي از هواي آلوده ي تهرانو وارد ریه هام کردم تا 

چند لح ه بعد خونستتردیمو به دستتت بیارم و دستتتمو توي موهام فرو کردم . 
مهراب هم بیرون اومد ، همچنان مثل آدماي مستتخ شتتده میموند . با چند قدم 

 : خودمو بهش رسوندم و روبروش ایستادم . بي مقدمه گفتم
یه صیغه ي محرمیت ناخواسته ست ، به اصرار خانواده ها ....از اولشم قرار  _

 . بود زود فسخش کنیم
 : ه برگشتم سمتش و حرفمو کامل کردمبرگشتم که برم سمت ماشین اما دوبار

 ...اما حاال وضچ من فرق کرده ....هی  اجباري هم در کار نیست _
 :یه قدم ازش دور شدمو دوباره به سمتش چرخیدم

 !رابطه اي هم بین من و اون نبوده_
سخ  شین و راه افتادم و مهراب و همونطور م سمت ما شتم  اینبار دیگه واقعا برگ

دو مستتاوي شتتده بود . اما اینبار این نتیجه  –زي دوباره دو شتتده ول کردم . با
رضتتایتم و در پي نداشتتت . مثل این بود که با دوپینگ این امتیاز و به دستتت 

 . آورده باشم چون میشا که با خواسته ي قلبیش باهام محرم نشده بود
***** 

شتتب  10_11کار هر روزم شتتده بود صتتبحاي زود رفتن به ستتر کار و ستتاعت 
شتتتن به خونه . شتترکت شتتیش تعطیل میشتتد اما بعد از تعطیلي شتترکت یا برگ

میرفتم خونه ي خودم یا با پرهام میرفتیم بیرون . بیشتتر شتبا شتاممو هم بیرون 
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شا رو ببینم تا کمتر داغ دلم  شب ترجیح میدادم کمتر می میخوردم .بعد از اون 
سط اتاقم میخوابیدم و شبا رو فرش و شه . اما همه ي  شب ب تازه ب ه تقریبا هر 

سختي خوابم میبرد . دوست داشتم به میشا بگم موضوگ از چه قراره و خودمو 
تدافعي شتتو  تار  ما وقتي رف به عهده ي اون . ا بذارم  راحت کنم و تصتتمیم و 
میدیدم ، وقتي خودش م*س*تقیما بهم گفته بود مهراب و دوستتت داره دلیلي 

پرهام بود . چون بیشتر حرفامو  نمیددیم خودمو کوچیک کنم . خدا رو شکر که
بهش میزدم ، بهتر از این بود که تو خودم نگهشتتون دارم . به قول پرهام این یه 
مشتتکل ژنتیکي تو خانواده ي عمو پرویزه . اینکه جفت خواهرا نمیدونن چي 
براشون بهتره و یکي باید با مشت بکوبه تو ماجشون تا حالیشون بشه پسراي 

رهامو باید رو ستترشتتون حلوا حلوا کنن ... انگار شتتوخي تیکه اي مثل من و پ
شوخي پرهام هم واقعا مارال و میخواست . با اینکه هنوزم نمیتونستم تشخیو 
بدم پرهام کي شتتوخي میکنه کي جدي حرف میزنه اما شتتواهد اینطور نشتتون 
میداد که شوخي شوخي جدي شده . دو سه بار رفته بود در دانشگاه مارال و تا 

نه ي ما رسونده بودش . اما چند باري هم مارال و با دوست پسرش دیده دم خو
بود و بعدش با عصتتبانیت برگشتتته بود شتترکت و همونجا بود که من به جدي 
بودن رفتارش شک کرده بودم . در هر صورت این حالت مشترک و همزمان تو 

ن ریمن وپرهام باعث میشتتتد پرهام ن ریه هاي جالبي بده . اینکه جفتمون نف
شر این نفرین و زندگي  شت بوم پرت کنیم تا از  شدیم و باید خودمونو از رو پ
لعنتي خاص بشیم ، این ن ریه ش مال وقتي بود که مارال و با دوست پسرش 
میدید و از زندگي نا امید میشد . یا اینکه باید هر جوري هست ترتیب جفتشنو 
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ن کستتي که باهاش رابطه بدیم چون دخترا و بخصتتوص دختراي ایروني به اولی
شن و راهکارهاي + سته می شن واب شته با ست که باعث  18دا دیگه اي از این د

ساعت به حرفاش بخندیم ... و بقیه ي ن ریه هاش  شینیم دو  شد خودمون ب می
سر مارال  ست پ سیاوش دو شه ها براي قتل مهراب و  سام نق شامل انواگ و اق

چرت و پرتاي پرهام بهتر از میشتتتد . در هر صتتورت براي من گوش کردن به 
 خودخوري و شمردن گلهایي که مهراب به من میزنه و من به مهراب میزنم بود

. 
میشتتا چند روزي بود که باند پیچي دستتت راستتتش و یکي از پاهاش که فقط 
دچار ضتتربدیدگي شتتده بود باز شتتده بود و یواش یواش یکي دو قدم تو اتاق با 

 مشخو بود که حوصله ش حسابي تو خونه چوب راه میرفت. با اینحال کاما
سر رفته . باالخره هم طاقت نیاورد و به جونم غر زد که چرا هر شب دیر میام و 
حتي وستتط غرغراش اشتتاره کرد که اعصتتابش از دستتت مهراب هم خورده که 
جواب تلفناش و نمیده و نتیجه گیري همه ي حرفاش هم این بود که هیشتتکي 

به تلفنهاي میشتتتا کمي به اون اهمیت نمیده . د ندادن مهراب  ر مورد جواب 
احستتاس عذاب وجدان میکردم اما نه تا اون حد که از این موضتتوگ که دیگه 

 . میشا به تلفن نچسبیده بود راضي نباشم
شتم  سر کار برگ شد و یه روز که از  شد  در هر حال باالخره چیزي که نباید می

 . سته و به یه نقطه خیره شدهخونه با تعجب دیدم که میشا گوشه ي اتاق نش
 ...اروم سام کردم

شمهاي از حدقه بیرون زده اش یکمي  جوابمو نداد... حالت و رنگ پریده و چ
 : ترسناکش کرده بود. با نگراني آروم آروم به سمتش رفتم و پرسیدم
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 ... !چه خبر شده ؟ _
رد ارومي تا کبدون اینکه نگاهشتتو از اون نقطه برداره و جوابمو بده به پاشتتو به 

 ...وزانوشو زیر چونه اش گذاشت
دستتتمو زیر چونه اش بردم که صتتورتشتتو برگردوند ستتمت مخالفم . دستتتمو 

 : گذاشتم یه طرف صورتش و گفتم
 ..... تو خوبي ؟ _

دستتتمو با شتتدت پس زد و با غیض زل زد تو چشتتام . منم ابروهامو به حالت 
ین رفتارش چه معني اي میده . سوالي انداختم باال و منت ر شدم خودش بگه ا

 . چند لح ه همونجور ساکت موند و فقط با نگاه عصبانیش زل زد بهم
 :با گیجي گفتم

 میگي چي شده یا نه؟ _
 : بعد از یه سکوت چند دقیقه اي پوزخندي زد و باالخره با حرص گفت

 ...آخرش کار خودتو کردي ؟ ....زهر خودتو ریختي ؟ _
 با تعجب نگاهش کردم ،

 ....من ورت چیه ؟ _
 : داد زد

 ... خودتو به اون راه نزن _
 کدوم راه... ازچي حرف میزني؟ _
تازه میپرستتي از چي حرف  _ همه چیو خراب کردي ، زندگیمو داغون کردي 

 ... میزنم ؟
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 :از حرفهاش چیزي سر در نمیاوردم... با کافگي گفتم
 ...یه جوري حرف بزن بفهمم چي میگي _

 :گفت پوزخندي زد و
ست برگردي ؟.... از وقتي  _ شتي ؟ ها ؟.... کي ازت خوا سه چي برگ صا وا ا

برگشتتتي همه چي و به هم ریختي ....نذاشتتتي یه آب خوش از گلوم پایین بره 
 ....چطور تونستي ؟

 : دوباره به آرومي گفتم
 .... نمیفهمم داري درباره ي چي حرف میزني _

 : داد زد
 !!!!!نمیفهمي ؟ _

شرطي قبول و این ب شي اي که چند روز پیش براش خریده بودم و البته به  ار گو
کرده بود که پولشو بعدا باهام حساب کنه رو به سمتم گرفت . اولش من ورشو 
شمام و با  شدم اما وقتي با نگاهي که تهش منو مي ترسوند زل زد تو چ متوجه ن

ام اس از صتتداي خفه اي گفت: بخونش به صتتفحه ش نگاه انداختم . یه اس 
 : مهراب که نوشته بود

 . با شوهرت خوشبخت باشي _
آه از نهادم بلند شتتد و خودمو که تا حاال رو پنجه هاي پام نشتتستتته بودم پرت 
کردم رو زمین و در حالیکه آرنج دستامو تکیه میدادم به زانوهام نگاهمو دوختم 

عشتتي ن مرتبه کفپوش اتاق . دوباره نگاهي به گوشتتي انداختم که میشتتا با لح
 : گفت

 ... چطور تونستي ؟ .... این بود قولت ؟ _
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 : نگاهش کردم و گفتم
 .... نمیخواستم بهش بگم ....وسط درگیري با اون پسره مزاحمت فهمید _

 : با لحن خسته اي گفت
 . دیگه هیچکدوم از حرفاتو باور نمیکنم _

 : با کافگي سري تکون دادم و نفسمو فوت کردم
که همه چي بین من و تو فرمالیته ستتتت ....مشتتکلش چیه  من بهش گفتم _

 ...؟....این چه دوست داشتنیه که نمیخواد حتي یه ذره برات بجنگه ؟
 ... بس کن ...بس کن ... اون منو دوست داشت _

 : بي توجه به جیغش گوشي رو باال گرفتم و با خونسردي گفتم
 ... از پیام تبریکش کاما معلومه _

 : رفم زمزمه کردبي توجه به ح
همه ي زندگیمو خراب کردي ....نمیتونستتتي ببیني ما همدیگه رو دوستتت  _

بدي اي در حقت کردم؟ فکر میکني اگه مهرابي  داریم ؟ ... چرا؟؟؟ من چه 
 !نباشه من با تو میمونم ؟

نه من  که فکر ک ته بود . این  هدف گرف حرفش خیلي برام گرون بود . غرورمو 
در حالیکه خودش همچین حستتي نداره اذیتم میکرد . عاشتتق و دلباخته شتتم 

شقش بودم . چیزي که  شت که واقعا عا شه . اهمیتي ندا ستم اینطور با نمیخوا
سودي کردم و به این  شت این بود که فکر نکنه من به مهراب ح االن اهمیت دا
به همین خاطر خیلي جدي زل زدم تو  خاطر رفتم همه چي و براش لو دادم . 

 : مچشاش و گفت
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 ....حتي یه لح ه هم فکر نکن که من بخوام واقعا باهات ازدواج کنم میشا _
چند لح ه اونم ستتتاکت موند و فقط زل زد تو چشتتتام . زیاد نمیتونستتتم تو 

 : چشاش خیره بمونم ، پس سریچ شروگ کردم به گفتن خزعبات بعدیم
نم کمن میرم با مهراب صتتحبت میکنم . ستتعي میکنم خیلي منطقي قانعش  _

 .....که چیزي بین ما نبوده و تو قصد خیانت بهشو نداشتي ....خوبه ؟
 : تو همون حالت نوک انگشتاي دست گ  گرفته ش و لمس کردم و گفتم

 ... تو برام مثل آذین میموني .... هر کاري از دستم بربیاد واست میکنم _
و از انگشتتتاشتتو با یه حرکت جمچ کرد تا از دستتترستتم دورشتتون کنه . نگاهم

انگشتاش باال بردم و به صورت در هم رفته ش دوختم . صداي جسیکا که بهم 
گفته بود هیچوقت به دختري که باهاش بودم نگم برام مثل خواهرمه تو گوشتتم 
سیده بودمش ! ...در هر حال  شا نبودم ! فقط ب*و* زنگ میزد . اما من که با می

مه ي حرفم دروغ بود . اما فرقي نمیکرد چون میشتتا برام مثل خواهرم نبود و ه
به اینکه بخوام خودمو پیش میشتتتا کوچیک کنم و  این دروغ و ترجیح میدادم 
نازشو بکشم . از دختراي سخت خوشم میومد ، همه از دختراي سخت بیشتر 
از دختراي آسون خوششون میاد اما نه به قیمت اینکه براي به دست اوردنشون 

حداقل من همچین ادمي نبودم . از ناز  از غرورت بزني و منتشتتونو بکشتتي ...
کردن زیادي خوشتتم نمیومد ، درستتته که میشتتا ناز نمیکرد اما من هی  رقمه 

 . نمیتونستم مجبورش کنم منو دوست داشته باشه
شام و  ستم . کف ش شا گوشه ي تخت ن شت به می شدم و پ به آرومي از جام بلند 

اختم زیر تخت . میشا همچنان در آوردم و جورابام هم با حوصله در آوردم و اند
شد . خودمو انداختم رو تخت و  صدایي ازش بلند نمی سته بود و  ش همونجا ن
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ستم و فکر کردم  شمامو ب سقف . چ سرم و زل زدم به  ستامو قاب کردم زیر  د
 : چي میشد میشا االن میومد بهم میگفت

بازي کنیم . من فکر میکنم تو هیچوقت نرفتي خارج  _ باره  یا از دو هرابي و مب
 . هم در کار نیست

اما میشا عو  شده بود . میشا دیگه اون دختر بچه اي نبود که هر کاري واسم 
یه  ناراحت نمیشتتتد . حاال  میکرد و هر چقدرم که اذیتش میکردم از دستتتم 
همبازي جدید داشتتت . انگار حاال جاهامون عو  شتتده بود . حاال من باید 

م . هم بازي کنیم . غلتي زدم و به پهلو چرخیدمیرفتم منتشو میکشیدم که بیا با 
با چشماي بسته هم سنگیني نگاه میشا اذیتم میکرد . پشت بهش چشمامو باز 
کردم و اولین چیزي که در مستتیر دیدم بود متعجبم کرد . آدم آهني فلجم روي 
تاق و زیر و رو  یداش کرده بود ؟! ....احتماال کل ا میز کامپیوتر ! ....از کجا پ

شیدم . تو همون کر شکم دراز ک ده تا پیداش کرده . بازم غلت زدم و این بار رو 
حالت کمربندمو هم باز کردم و انداختم اونور و طبق عادت واسه راحتي بیشتر 
دکمه ي باالي شلوارمو هم باز کردم و بالشمو ب*غ*ل کردم . میشا حق داشت 

اره ، که تو بچگي کستتي رو بخواد که هی  خاطره ي بدي از بچگي باهاش ند
اذیتش نکرده باشه ...اما اگه میشا با مهراب ازدواج میکرد خیلي اذیت میشدم . 
شم  شتنم از اول ست میگفت ، برگ شا را شاید می سه .  شاید بهتر بود برگردم فران
اشتتتباه بوده ! .....پووفففف ....فرقي نمیکرد چه جوري بخوابم . میشتتا هنوزم 

ود نگاه کنم ، حس میکردم زل زده بهم ....ستترمو از زل زده بود بهم . نیازي نب
 : رو بالش بلند کردم و نگاهش کردم و خیلي جدي گفتم
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سه .... پس زیاد  _ شاید برگردم فران ستي رو کنم .... شاید همون کاري که خوا
سنگینمو از رو زندگیت برمیدارم سایه ي   خودتو ناراحت نکن .... خیلي زود 

... 
یه دفعه قیافه ي آرومي که باهاش زل زده بود بهم عو  با تموم شتتدن حرفام 

شد و اشکاش بي صدا روي گونه هاش جاري شدن . یه فین کرد و وسط گریه 
 : ش با لبخند تلخي بي ربط گفت

 .... همیشه من گفتم بیا بازي ، یادته ؟....هیچوقت تو نمیگي _
یه خنده ي تلخ مهربونِ  دی با  گه از جاش بلند با گیجي نگاهش کردم . اونم 

شد . اشکاش هم انگار نمیخواست بند بیاد . با کمک چوب زیر ب*غ*لش یه 
قدم به ستتمت در برداشتتت اما متوقف شتتد . با همون خنده ي عجیب توام با 

 : گریه ش گفت
ته ؟....خودت  _ یاد بازي کنم  گه اي  با کس دی یذاشتتتي  ما هیچوقتم نم ا

گه میدیدي دارم با کس دیگه اي هیچوقت نمیخواستتتي باهام بازي کني اما ا
 .... بازي میکنم هم نمیذاشتي ....هنوزم همونطوري اي ....هنوزم نمیذاري

چقدر با این چوبش افتضتتتاح راه میرفت . خوب هنوز یه پاهاش تو گ  بود و 
شت . عاوه بر  ستي که تو گ  بود هم نیاز دا براي کمک به حفظ تعادلش به د

نوز تو گ  بود خودشو به در و دیورا و وسائل اتاق تکیه به چوبش با دستي که ه
هم میگرفت تا بتونه یه قدم ورداره ...آخه مگه مجبوري با این وضتتعت راه بري 

 .... دختر ؟! چه میشه کرد ، میشاست دیگه ! نمیتونه یه جا بند بشه
 بي ربط گفت: من مثل خواهرتم؟؟؟
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اروم طوري که من نفستتمو فوت کردم . با صتتداي خش داري از بغض خیلي 
 : نشنوم اما شنیدم غرغر کرد

 !!!غلط میکني خواهرتو اونجوري مي ب*و*سي _
 ...لبمو گزیدم و چیزي نگفتم... شاید گذاشتم فکر کنه من نشنیددم

ذهنم توي حرف قبلیش مونده بود....راستتتت میگفت ! همیشتتته اگه میدیدم 
م یا حرف میزنن میرفت افشتتین یا فرهود یا حتي آرمین دارن باهاش بازي میکنن

میگفتم برو فان چیزمو از اتاقم بیار ، یا برو دفتر مشتتقتو بیار ببینم مشتتقاتو 
نوشتتتي و خاصتته یه جوري دکش میکردم بره ....اما االن که اونطوري نبود ، 

 ! االن که من زورش نمیکردم که با مهراب بازي نکنه
 ...اشکهاشو پاک کرد چند تا نفس عمیق کشید

شت در بود ، با هر جو سوند و در و باز کرد . ندا پ شو به در اتاق ر ري بود خود
 : همون لبخند چند دقیقه قبلش به سمتم برگشت و گفت

 ....!اما خودت با هر کي دوست داشتي بازي میکردي یادته ؟ _
 : و رو به ندا با لبخند گفت

 ... بیا تو ندا ....راحت باش _
فت . چ تاق بیرون ر عه و خودش از ا کدف ند لح ه نفستتمو حبس کردم و ی

بیرونش دادم و با سرعت از جام بلند شدم . حواسم نبود ، فکر کنم موقچ بیرون 
رفتن از اتاق به ندا تنه زدم . چند قدم بیشتتتر از اتاق دور نشتتده بود ، چوبش و 
گرفتم و انداختم اونور که صداي بدي ایجاد کرد و با یه حرکت دستمو زدم زیر 

 : و از زمین بلندش کردم و با تحکم گفتم زانوهاش
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 ... تا وقتي من اجازه ندادم نمیتوني با این چوب مسخره تو خونه راه بري _
 : فقط داشت نگاهم میکرد . یه کم به خودم فشارش دادم و آروم گفتم

 ...!محض احتیاط شلوارمو میگیري تا جلو ندا از پام نیوفته ؟ _
شو بگیره اما باالخره هم موفق نشد و با صداي چند لح ه سعي کرد جلو خنده 

بلند زد زیر خنده و در همون حال دست سالمشو از پشت دراز کرد و انگشتشو 
تو جا کمربندي شلوارم انداخت و منم راه افتادم سمت اتاق . وقتي گذاشتمش 
رو تخت دیگه نمیخندید . حالت صتتورتش جدي و متفکر شتتده بود و به نقطه 

گاه میکرد . دستامو دو طرفش گذاشتم و خیمه زدم روش اما اون ي نامعلومي ن
 . همچنان اصرار داشت که منو نگاه نکنه

 : یه دفعه صداي سرفه ي ندا بلند شد و گفت
 ... مثل این که بد موقچ مزاحم شدم _

سم  صبیه ....نمیدونم چرا تو این چند دقیقه ندا وا صداش ع ساس میکردم  اح
 : از جام بلند شدم و با لبخند گفتم نامرئي شده بود . سریچ

 ... !نه اصا بد موقچ نیست . اومده بودي حال میشا رو بپرسي ؟ _
وسط حرفام بود که یاد دکمه ي شلوارم افتادم و سریچ براي بستنش اقدام کردم 

 : و براي اینکه حواس ندا رو ازش پرت کنم تند تند گفتم
 .... راستي خودت چطوري ؟ ....خوبي ؟ _

شو بین دکمه ي  شده نگاه شماي گرد  اما ندا تیز تر از این حرفا بود چون با چ
شد و با  شمام خیره  شا چرخوند و نهایتا چند لح ه با تعجب تو چ شلوارم و می

 . یه پوزخند سریچ از اتاق بیرون رفت
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سرمو خاروندم و مثل یه آدم خطاکار نگاهي به میشا انداختم و شونه هامو باال 
میشا فقط لبخند خسته اي زد . کنارش نشستم و موبایلشو از جیب انداختم . 

شتتلوارش بیرون اوردم که باعث شتتد بهم چشتتم غره بره اما من بیخیال گرفتم 
 : سمتش و گفتم

 . شماره ي مهراب و میخوام _
 : و با لبخند کجي یه لنگه ابرومو انداختم باال و نیمه سوالي و نیمه خبري گفتم

 ... حفظ که نیستي _
بدون اینکه حالت صتتورتش تغییري کنه با بي تفاوتي تمام شتتماره رو گرفت 

 : سمتم و من هم بعد از چند لح ه زل زدن به صفحه ي گوشي گفتم
شه ....حیف که نمیتونم خاطره ي خوبي از خودم برات  _ این روزا هم تموم می

 . بذارم
 : با پوزخند تلخي ادامه دادم

 .... بد برات گذاشتم مثل بچگیا که فقط خاطرات _
ست و  شو ب ست چیزي بگه اما دهن شو گرد کرد ، خوا شما یه لح ه با اخم چ

 . منصرف شد
 : نفس عمیقي کشیدم و از جام بلند شدم و گفتم

یل نگرفتیم بهش  _ یاد تحو ندا رو ز که  ثل این پایین . م یه کم برم  خوب من 
 ...برخورد ...تو هم میاي ؟

 . و منم از اتاق بیرون رفتم سري به عامت نفي تکون داد
***** 
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قدمهامو تند تر کردم تا بهش برستتم . ببین مرد گنده چطور منو االف خودش 
کرده بود ! عینهو دخترا واسم ناز میکرد . جواب تلفنمو که بعد از اینکه شناختم 
دیگه نمیداد . االنم که از جلو خونش تا دم دانشگاه مجبور شده بودم پشت سر 

شینش را ساب باهاش بزنم . ما ه بیوفتم تا بلکه افتخار بده چار تا کلوم حرف ح
شو پایین انداخته بود و  سر شده بود هم که عین گاو  شینش پیاده  از وقتي از ما
سیده به  شتم و نر شکده . چند تا قدم بلند دیگه بردا سمت دان شت میرفت  دا

سمت خودم و قب شونه ش و برگردوندمش  شتم رو  ستمو گذا شکده د ل از دان
 : اینکه بازم بخواد در بره سریچ و بلند گفتم

 ...صبر کن _
 :مهراب تند وعصبي گفت

 ...فکر نکنم الزم باشه _
 :پوفي کشیدم وقدم هامو تند تر کردم وگفتم

 ...ولي بهتره صبر کني_
 !...کیفشو شونه به شونه کرد و جوابمو نداد... تقریبا داشتیم میدویدیم

 :بي هوا و پرت پروندم
 ... بابت کن دوستش داري _

انگار شتتوکه شتتد چون یادش رفت که از صتتبح داره از دستتتم در میره و محلم 
 : نمیده و با صداي بلند متعجب توام با عصبانیتي گفت

 !!!!!چي ؟ _
 : اینبار زل زدم تو چشاش و شمرده و آروم گفتم

 ... بابت کن دوستش داري تا من خودمو بکشم بیرون _
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 : زد و خواست دوباره برگرده بره که گفتمپوزخند غلی ي 
ست نه تو _ شا شکلت چیه ؟! اوني که باید ناز کنه می  بیا با هم حرف بزنیم . م

... 
شار میداد که هر  شو چنان رو هم ف شمام . دندونا شد تو چ صبانیت خیره  با ع
لح ه منت ر بودم باهام درگیر بشه . اما من برعکس اون خونسرد بودم و داشتم 

سمتي با ن سردي میکردم . انگار کمي تا ق سردم اونو هم دعوت به خون گاه خون
 : موفق بودم چون با پوزخند گفت

 مگه عقدش نکردي ؟ دیگه ازم چي میخواي ؟ _
 . میخوام بیاي بریم یه جا بشینیم با هم حرف بزنیم _
 ...!که چي بشه ؟ _

 : اینبار من پوزخند زدم و گفتم
ش _ شا واقعا ا ست ، حداقل از نه انگار می شتني در کار نی ست دا تباه میکنه . دو

 ... جانب تو همچین حالتي وجود نداره .....خوبه
 : با صداي آرومي نسبت به دقایق قبل به سردي گفت

 ....چي میخواي ؟ _
 : نفس عمیقي کشیدم و بعد از چند لح ه زل زدن تو چشاش گفتم

صوري صیغه اي منه ، مهم اینه  اهمیتي نداره که میشا شماره منو حف ه یا زن _
که بارها و بارها از دهنش شتتنیدم که تو رو دوستتت داره ....من چي میخوام ؟! 
...میخوام همه چي تموم شتته ، نمیخوام دو نفر فکر کنن من مثل بختک افتادم 
وستتط رابطه شتتون و زندگي شتتونو به هم ریخته م .....از طرفي نمیخوام هم به 
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بزنم .... میخوام این قضتتیه رو حلش کنم ....من که خواستتته ي دلم پشتتت پا 
شکلتون فقط منم  ست دارین و م شا همدیگه رو دو ستم ، اگه تو و می هیوال نی
خیلي خوب ....حلش میکنم ....خودمو میکشتم بیرون ....فقط بهم بابت کن 

 ... لیاقتشو داري ....همین
میز و صتتندلي  چند لح ه بهم خیره موند و بعد نگاهشتتو به آرومي به ستتمت

شگاه دوخت و من زودتر از خودش به  سبز دان ضاي  سنگي اي تو محوطه ي ف
اون ستتمت حرکت کردم و اونم پشتتت ستترم راه افتاد ...وقتي پشتتت میز قرار 

 : گرفتیم دستاشو تو هم قاب کرد و خیلي جدي گفت
سهم من از این زندگیه _ شا  شتم . می  ببین ...من تا حاال تو زندگیم هیچي ندا

 !....میفهمي ؟
 : چند لح ه نگاهمو دوختم به چمناي زیر پامون و بعد زل زدم تو چشماش

 !از کي با هم قرار ازدواج گذاشتین ؟ _
 .... یه شب قبل از اینکه تصادف کنه و ببرنش بیمارستان _

 ! با تعجب ابرویي باال انداختم . یعني همون شبي که مراسم نامزدي داشتیم
 : انداختم و گفتممتفکر نگاهي بهش 

تلفني ازش درخواست ازدواج کردي ؟ میشا که اونشب خونه ي ما بود . مثا  _
 ... مراسم نامزدیمون بود

 : اینبار اون شوکه شد . بعد از چند لج ه با تعجب گفت
نه من خیلي وقت پیش ازش خواستگاري کرده بودم و اون بهم جواب رد داده  _

تلفن اون بحث و پیش کشتتید و بهم جواب بود . اونشتتب یه دفعه اي پشتتت 
 .... مثبت داد
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 : پوزخندي زدم و گفتم
 !پس این طور که معلومه واقعا دوستت داره ....تو چي ؟ _
معلومه که دوستتتش دارم ....اصتتا حرف حستتابت چیه ؟ ....تو یه دفعه از  _

 ...!کجا پیدات شد ؟! چرا با هم عقد کردین ؟
شت از کوره در می صورتش و نفس دوباره دا شید رو  شو محکم ک ستا رفت .د

عصتتباني شتتو فوت کرد . بي توجه بهش نگاهمو دوختم به میز . خودمو آماده 
عدش کنم من بهتر از اون میتونم  قا هاش مت با که موقچ حرف زدن  کرده بودم 
میشا رو خوشبخت کنم اما حاال انگار هی  حرفي واسه زدن نداشتم . احساس 

. میشا اونو دوست داشت پس من این وسط چیکاره میکردم خلچ ساح شدم 
 : بودم ؟! ....نگاهي بهش انداختم و بعد از یه سکوت طوالني به آرومي گفتم

قدرشتتو بدون ....من میرم ، نگران این نباش ....فقط یه کار کوچیک دیگه  _
دارم که باید تمومش کنم ، باید ترتیب مزاحم میشا رو بدم و مطمئن بشم دیگه 

 . مش نمیشه بعدش راحتتون میذارممزاح
 : چند لح ه با بهت نگاهم کرد و گفت

 .... من .....من باید با میشا صحبت کنم _
جوابشتتو ندادم فقط زوم کرده بودم رو صتتورتش ، این کستتي بود که میشتتتا 

 : میخواست ، نه من ! ....سري تکون داد و گفت
یب مزاحمشتتو دادم ...همون روز وقتي از قهوه  _ به ترت خونه رفتي زنگ زدم 

پلیس ، در مورد مزاحمت باید ازش شکایت میشد و تا وقتي شکایتي از طرف 
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ستن به این دلیل بگیرنش اما ازش  سا نمیتون شا یا خانواده ش در کار نبود پلی می
 ... مواد گیر آوردن و بردنش ...حداقل دو سه سال براش میبرن

از جام بلند شتتدم . چند قدم  نفس نستتبتا راحتي کشتتیدم و ستتري تکون دادم و
ازش دور شدم اما دوباره برگشتم تا بگم میشا در مورد نامزدیمون مقصر نبوده . 
سوخت ! مهراب به اندازه ي کافي  شاید دلم به حال خودم  شدم ،  صرف  اما من
شه ،  شا رو ببخ صمیم میگرفت می از من جلو بود ...در این مورد باید خودش ت

که را نداشتتتم  هدي  ته بودم من تع باخ کافي  ندازه ي  به ا ضتتي ش کنم . من 
به بودن خودمو از ایني که بود داغون تر  یادي آدم خو با ز یازي نبود  ....دیگه ن

 . کنم
شاید دیوونگي به ن ر بیاد اما به محض سوار ماشین شدن راه افتادم سمت برج 

زرگي بمیاد . باید یه کم خودمو به خودم بابت میکردم ، بعد از همچین باخت 
باید یه جوري اعتماد به نفسمو ارضا میکردم ، وگرنه داغون میشدم . یه چیزایي 
یده بودم . اینکه وقتي اونجا  یه رستتتوران چرخان تو برج میاد شتتن در مورد 
وایستتتادي تهران زیر پات میچرخه . هه ! ...راستتت کار خودم بود . مني که از 

 .... ! پایین نگاه کنم پنجره ي اتاقم نمیتونستم با خیال راحت به
شتم یه  شیده بود ....نیاز دا سم ته ک اما حاال باید اینکار و میکردم ، اعتماد به نف
جوري تقویتش کنم ... باید یه کار بزرگي انجام میدادم . یه کار بزرگي مثل از 
یه مثل اب خوردن بود و  که براي بق کاري  پایین نگاه کردن !  به  ند  یه جاي بل

کاب*و*س ! ... باید همچین کار بزرگي انجام میدادم تا بعدش براي من مثل 
ست ولي در عو  من رفتم برج میاد و  شا منو نخوا بتونم پیش خودم بگم می

 ! در حالیکه تهران زیر پام میچرخید این من ره رو تماشا کردم
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شبیه قتلگاهم  سمت چیزي  شتم و به  شمرده بردا سختي قدم هامو محکم و به 
انجامش میدادم... هرچقدر ستتخت بود... هرچقدرگلوم خشتتک  رفتم... باید

بود... هرچقدر معدم میستتوخت... هرچه قدر رو پیشتتونیم عرق بود... هرچه 
 ...قدر داشتم به نفس نفس میفتادم... ولي باالخره

نفس عمیقي کشتتیدم... چند قدم باقي مونده چشتتمامو بستتتم و جلو رفتم... 
 ...م شده قرار بدمخواستم خودم خودمو در عمل انجا

واهمه و ترستتمو پس زدم... تند و ستتریچ چشتتمامو باز کردم... تهران زیر پام 
بود....!باالخره انجامش دادم . این کاب*و*س و بعد از بیستتت و چند ستتال 
تمومش کردم . تهران میچرخید اما نه به اندازه اي که همه چي داشتتت تو ستتر 

نتونستتتم تعادلمو حفظ کنم و  من میچرخید . ستترم گیج میرفت به حدي که
افتادم و باعث شتتدم همه ي مشتتتري هاي دیگه ي رستتتوران به هیاهو بیوفتن . 
.... کستتي به ستتمتم اومد که خودم بلند شتتدم درجواب اقا حالتون خوبه فقط 
ستتري تکون دادم و دوباره زل زدم به ارتفاگ زیر پام . اونقدر ایستتتادم و ستترم 

 . سته شد و دست از گیج رفتن برداشتاونقدر گیج رفت تا اینکه خ
حاال میتونستتتم بگم میشتتا منو نخواستتت ولي در عو  من رفتم برج میاد و 
تهران و از اون باال نگاه کردم و ستترم هم گیج نرفت . اما این کجا و .... اون 
کاش  یه م میکرد .  کار تخل که فکر میکردم این  قدري  کاش اون جا ! ....  ک

اعتماد به نفس بود . اما احساسم آسیب دیده بود ، باید مشکلم فقط ته کشیدن 
شکلم  شقیم اعتراف میکردم . نه ... م ست ع شک صادق میبودم و به  با خودم 

 . اعتماد به نفس نبود
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پول غذایي که نخورده بودم و حساب کردم و از رستوران بیرون رفتم و تا نصف 
اینکه دیگه هیچي مثل شتتب تو خیابونا چرخ زدم . چرخ زدم و فکر کردم ، به 

قدیم نیستتتت ....به اینکه همه چي عو  شتتتده ... همه چي یعني میشتتتا ! 
 !....چطور تا حاال نفهمیده بودم میشا یعني همه چي ؟

یک ساعتي از نصف شب میگذشت که رضایت دادم برم خونه ، طبیعتا باید با 
ه شده بود ، باین حالم میرفتم خونه ي خودم . اما کنترل ماشین از دستم خارج 

صت ببرمش تعمیرگاه  سر فر سمت خونه ي بابام ، باید  طور خودکار میپیچید 
تا خودمو...!!! یه اچار کشتتي  یه نگاهي بهش بندازن ! کاش یه تعمیرگاه بود 

 !اساسي میخواستم... اب روغن قاطي کرده بودم ناجور
 . بعد از رسیدنم هم بي اراده یه راست راه افتادم سمت کلبه

اعتي از شبیخون شبانه م به کلکسیون بابا بیشتر نمیگذشت که نمیدونم یک س
از کجا بو برده بود من واسه کلکسیونش نقشه کشیدم که سر و کله ش پیدا شد 
. سري تکون داد و وارد شد . طبیعتا باید عصباني میبود اما یه لبخند کج گوشه 

همون خنده ش ي لبش جا خوش کرده بود و مدام ستترشتتو تکون میداد . با 
 : گفت

باید حدس میزدم کي واستته کلکستتیونم نقشتته کشتتیده و شتتبا یواشتتکي میاد  _
 ! کلکسیونمو ناقو میکنه

معلوم نبود تو ستترش چه داستتتانایي واستته خودش ستتاخته که در حالیکه روي 
 : راحتي مینشست با قهقهه ادامه داد
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شون همینجورین ، باید به زور متو _ سر ....زنا همه  شي .... این ببین پ سل ب
نصتتیحت و ازم قبول کن ، میتوني ناز بکشتتي اما نهایتا زنا همشتتون از زور 

 ... خوششون میاد نه از ناز کشیدن
واقعا چرا تا پاي ا*ل*ک*ل میاد وستتط تنها چیزي که به ذهن ملت میرستته زنه 
ست . حاال هم که بابا زده بود  شتر موارد هم همینجور ه ؟!....خوب البته در بی

سالم به در بردم  تو شه اگه از اینجا جون  خال ! ....ا*ل*ک*ل و زن ! ....یادم با
و در ابر زیاده روي تو مصتترف ا*ل*ک*ل نمردم درباره ي رابطه ي این دو تا 

 ... تحقیق کنم
تابیر  حت  که ت حالی نداختم و در  که دستتتم بود ا به بطري ودکایي  گاهي  ن

 : گفتم ا*ل*ک*ل نمیتونستم کلماتمو درست ادا کنم
 ... من سعي میکنم بهشون احترام بذارم بابا _

 : با صداي بلند زد زیر خنده و گفت
 ... تو جنتلمن ترین ادم م*س*تي هستي که تا حاال دیدم _

 : ابروهامو تو هم کشیدمو گفتم
شونو.... م*س*ت ببینن..... یا از خونه  _ سر بابا ؟! ....پدراي دیگه ...اگه.... پ

 .... ... یا با کمربند..... میوفتن به جونش.... کتکش میزننمیندازنش بیرون
انگار بامزه ترین جوک ستتال و براش تعریف کرده باشتتن دوباره زد زیر خنده . 

 : بعد از چند لح ه وسط خنده ش گفت
 .... تو منطقي ترین آدم م*س*تي که تا حاال دیدم هم هستي _

 : و یه بحث دیگهطبق طبیعت آدماي م*س*ت از بحث قبلي پریدم ت
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 ... بابا ! من این دختر و میخوام _
 : با اشاره اي به سر و وضعم سري تکون داد و گفت

 ... کاما متوجهم _
به ن ر میرسید اسباب سرگرمیش و فراهم کرد . اون چه میدونست مشکلم چیه 
شته  شات و لیوان گذ شیدم... دیگه کارم از  سر ک ؟! چند قلپ دیگه از بطري 

 . !!!ترجیح میدادم بي واسطه از بطري بخورمبود .. 
 ... خوردم و خوردم و

 : با گلویي که به شدت مي سوخت صورتمو کشیدم تو هم و گفتم
 .... میخوام برگردم..... فرانسه _

فقط با نگاهي جدي و عمیق بهم خیره شتتد و من با لحن تاکیدي اي اضتتافه 
 : کردم

ما میفهمم....  _ با من م*س*تم ....ا ید برگردم با با دارم چي میگم ..... 
 .... ...میخوام ...برگردم . اینجا هیچي ...مثل سابق نیست

 : عاروق بلند باالیي زدم و با خنده ي بلندي ادامه دادم
همه بزرگ شدن ، همه عو  شدن ....هیچي مثل قدیم نیست ... شایدم...  _

 ...هُي 
 !...رفیتم خورده بودمبه سکسکه افتاده بودم.... خیلي خیلي بیشتر از ظ

لحنم تحت تابیر ا*ل*ک*ل کشدار و کند شده بود اما حرفام حقیقت داشت . 
شد و  شته بود . از جاش بلند  ضعیتم بردا ست از خندیدن به و بابا هم حاال د

 : دستش و گذاشت رو شونه هامو با صداي جدي اي گفت
 ... بلند شو پسر ...بلند شو بریم بخوابیم _
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بود که من واقعا بخوام برگردم . کستتي که خودش به زور منو  انگار ترستتیده
 . فرستاده بود حاال از اینکه بازم بخوام برگردم اونجا میترسید

 ...شایدم من فکر میکردم
دستتشتو پس زدم و دهنه ي بطري و تو دهنم گذاشتتم و چشتمامو بستتم... یه 

 ...نفس سر مي کشیدم
 ...دیگه داشتم نفس کم میاوردم

ودکا از دور دهنم میریخت .... از روي چونه ام رد میشتتتد و رو گردنم قطرات 
 . جاري میشد

صر بودم یه نفس بطري یه لیتري  ستم کم نیارم ... م سوخت ... میخوا گلوم می
 ...رو سر بکشم و توقچ داشتم گلوم به هی  وجه نسوزه

 ...حس کردم شیشه به دندون هام خورد و مقدار زیادیش روي پیراهنم ریخت
 ...بابا بطري واز دستم کشیده بود

 ...منو به دیوار تکیه داد... حتي تو این مورد احمقانه هم نمیتونم پیروز بشم
 ...بابا نگاهش یه طوري بود

 :چشمامو چپ کرد م و بابا گفت
 هامین چته؟_
 ....هامین نه ... همین... همینه که هامینه... هامین همینه.... همین!!!! هُي -

 ...ز کردم تا بطري و بردارم... ولي بابا اجازه نداد و هولم داد به عقبدستمو درا
ته اون  ند کردم و  نده بود... لیوانمو بل که رو میز بود کمي تکیا مو ته لیواني 

 ...قطره رو دراوردم
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گرمم شتتده بود، دگمه هاي پیراهنم و باز کردم و با باال تنه ي برهنه جلوي بابا 
 ...شتمنشستم و دنبال بطریم گ

 ...نمیدونم حرف میزد یا نمیزد
 ولي صداشو گنگ شنیدم که گفت: چته پسر؟؟؟

 :سکسه ي بلندي کردم و با خنده گفتم
صرفم ...  _ شدي... نه نه...  شدیم... عو   شدم... عو   هیچي... عو  

اشتتتباه بود... عو  شتتدم... هُي.... عو  شتتدي... عو  شتتد... عو  
.... عو  شدند....!!! مهندس هدایت... همه شدیم... عوضي شدي... هُي!!! 

 ....عو  شدن... خیلي ها... همه.... عوضي شدن...............!!!هتتتتُي 
وسط خنده هام زانومو تو شکمم جمچ کردم و سعي میکردم دستهامو دور زانوم 
بابا  حلقه کنم... ولي عق زدم و کمي اب دهن و خلطم ریخت روي زانوم.... 

 ... ت و به ارومي دور دهنم و پاک کردسرمو باال گرف
 ....میشا ... هّي... عو  شده-

 ....و یه عق بلند دیگه زدم و نصف محتویات معدم روي شلوارم ریخت
 ....نفس عمیقي کشیدم... حس میکردم به سنگیني یه کوهم

به ستتختي با گلویي که طعم شتتور و تلخي میداد خفه گفتم: حتي فکر کنم... 
 ....هم شدههُي.... عوضي 

 ....دماغمو باال کشیدم... گلوم میسوخت... معده ام بهم مي پیچید
صدام میکرد.... من  ستم... بابا  شمامو ب شار دادم و چ ستمو روي معده ام ف د

 ...فکر میکردم میشا چي میشه؟؟؟ من چي میشم
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ست... .... همینه....  ضیه ا ست ... مر شا همین بود... همینه.... هامینه... می
 !!!نیست... اره همینه همین

واقعا باید میموندم و تماشتتتا میکردم که دختر مورد عاقه م داره با یکي دیگه 
 ...ازدواج میکنه ... همینه؟؟؟ هامینه

 !خنده ي بلندي کردم و دیگه متوجه چیزي نشدم
 
 

 ... سرمو توي کوله ام فرو کردم
فت و امد میکرد خاله م*س*تان درحالي که بدون هی  دلیل موجهي تو اتاق ر

 ... فقط حواسش به رفتار هاي من بود
سختي  شدم... درحالي که به  صام از جا بلند  ستم و به کمک ع زیپ کولمو ب

 ...پاي توي گ  فرو رفته امو روي زمین میکشیدم
 ...خاله لبه ي تخت هامین نشست وگفت: میشا خاله

 ...خاله تو رو خدا-
 ...ه حرف من گوش بدهخاله نفس سنگیني کشید وگفت:یه دقه ب

 ...بخدا دیگه اینجا طاقت ندارم-
تا  گامو چرخوندم  تاق ن تا دور ا هاشتتو تو هم فرو کرد و من دور  جه  له پن خا

 ...مطمئن بشم چیزي جا نذاشتم
 ...خواست از اتاق خارج بشم که خاله ایستاد و گفت: میشا

 برم یه مدت خونه ي خودمون... هان؟-
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 خاله: با این حال هامین؟
 !چرا هی  کس به فکر من نبود؟

 ...م*س*ت کرده دیگه خاله... خوب میشه-
خاله اخم هاشتتو تو هم کرد و گفت:اینجوري نامزدتو ول میکني؟؟؟ اخه بین 

 تون چي شده؟
لبمو گاز گرفتم وگفتم:نامزدیم دیگه... مثا داریم همدیگه رو میشتتناستتیم... 

 مگه نامزدي واسه همین بساط نیست؟
 شید وگفت: پس قهرت چیه؟خاله اهي ک

لبخند کج و معوج و زوري اي تحویل خاله دادم وگفتم: میخوام نازمو بکشه... 
 !...خوب میشیم خاله ... خلیم دیگه چه میشه کرد

خاله باالخره لبخند محوي زد و من مونده بودم چطوري با وجود عصا و دست 
 ...شکسته ام کولمو بلند کنم

هنوز جلوش ایستتتادم... با حرص گفت:اخه  انگارخاله فهمید وواستتته چي
 ...مادرت تو رو دست من سپرده

اوووو... باي من یه کوچه دست من سپرده میشن... خیالي نیست نوکرتم... -
 ...پام شکسته دیگه... عمل قلب باز نکردم که

 ... خاله:خدا نکنه... ولي
ه ه؟؟؟ بذار یوسط حرفش پریدم وگفتم: جوجه ي من.. دیگه ولي واما نیار باش
 ذره بیاد منت کشي... نکنه میخواي مادرشوهر بازي دربیاري؟؟؟

 ...و خودم الکي زدم زیر خنده
 ...خاله خندید وگفت: من طرف توام
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خندمو جمچ کردمو زل زدم تو چشتتمهاي ستتبز و مهربونش... درحالي که یه 
 بغض وحشتناک گلومو فشار میداد زمزمه کردم:خاله؟

 خاله:جان دلم؟
 و کج کردم وگفتم: خاله م*س*تان؟؟؟سرم

 خاله : جانم؟
 ...لبخندي زدم وگفتم: خال جونم

 خاله خندید وگفت: تا صبح میخواي صدام کني؟
 نفس عمیقي کشیدم وگفتم: نه.... ولي خاله؟
 خاله سري تکون داد وبا لبخند گفت:جانم؟

 خوشحالي؟-
 ...ماهت بشم خاله جلوتر اومد وصورتمو ب*و*سید وگفت: اره قربون روي

عصامو کناري گذاشتم و خودمو کشیدم تو ب*غ*لش... محکم ب*غ*لم کرد 
... مثل مامانم... حتي صمیمي تر ومحکم تر از مامانم... مامانم یه ذره مغرور 

 ...بود به بچه هاش رو نشون نمیداد! ولي خاله م*س*تان
 خاله م*س*تانه؟؟؟-

 له؟خاله روي موهامو ب*و*سید وگفت: جان دل خا
سوالم به دهنم  شتي که با هامین ازدواج کنم... اما  صرار دا ستم بگم چرا ا خوا

 ...نیومد و خفه گفتم: هیچي
خاله خودشتتو عقب کشتتید و چونه امو تو دستتتش گرفت وگفت: چي رو دلت 

 سنگیني میکنه؟
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سبز ش که منو دیوونه میکرد  شمهاي  صورت مهربون و چ شکهام به  شت ا از پ
 ...يزل زدم وگفتم: هیچ

 خاله اخم نازي کرد وگفت:میشا؟ خاله داشتیم؟؟؟
 ...خندیدم وگفتم: خاله راه افتادي... تو هم از دست رفتي

بشتتکون یواشتتي از بازوي ستتالمم گرفت وگفت: بگو چي میخواي بگي؟؟؟ 
 ...اینقدر دوال پهناش نکن

 ...اب دهنمو قورت دادم... بغضم فرو نرفت ولي اشکم و بندا ورد
سته و کا ستم بگم حس میکنم خ فه یه لبخند زوري زدم وگفتم: هیچي... خوا

 !پسرت از من خوشش نمیاد... یه جورایي انگار مجبوره
حس که نه... واقعیت بود... باالخره وقتي نامزدیمون بهم بخوره باید یه حرفي 

 !واسه گفتن داشته باشیم... چي بهتر از این حس متقابل
د؟ میخواي کدوم خري و گول بزني مرضتتیه واقعا... این احستتتاس متقابل بو

 !!!خانم
خاله لبهاش مي جنبید ... من از افکارم بیرون پرت شدم... خاله سري از روي 
تاستتف تکون داد و انگار در ادامه ي جماتي که من نشتتنیده بودم گفت: من 
شاید پسرمو که دوازده ساله ازم دور بوده نشناسم... ولي بچگي هاي شما جلو 

 ..... جفتتونچشممه.
 !با صدایي که به در خورد حرف خاله نصفه نیمه موند

نه اهي  یا  ماده ام  ید ا که ازم پرستت مارال  با دیدن  یدم...  مت در چرخ به ستت
کشتتیدم... نمیدونم چرا توقچ داشتتتم هامین بیاد بگه حاال کجا میري با این 

 !!!حالت! چه توقعي واقعا
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ست زیر بازوم انداخت و باهم از  شتم از هواي مارال د شدیم... دا اتاق خارج 
 هامین دور میشدم که به خودم بابت کنم هامین خر کیه؟؟؟

 !!! ...خر خودم
اي دلم میخواست بزنم زیرگریه... بعد فکر کنم چقدر بار دلم سبک شده حاال 

 ...که مهراب فهمیده... اما
 ... باالچند پله پایین اومدم... خیلي برام سخت بود... یه دستي... یه پام 

 ...حس کردم دیگه پاهام نمي کشن روي یه پله نشستم که کمي استراحت کنم
هی  وقت فکر نمیکردم پله هاي خونه ي خاله م*س*تان اینقدر زیاد باشن.... 

 ... تازه روي پله ي پنجم نشسته بودم وفکر میکردم این همه پله پایین رفتن
 ...شت با تلفن صحبت میکرداهي کشیدم... خاله م*س*تان تو اتاق هامین دا

 مارال اروم گفت: بریم؟
یه ستتتایه اي رو دیدم... میدونستتتم هامینه اما ستترمو بلند نکردم.. بي توجه 
صارو لبه ي  ستم بهش تکیه بدم که انگار ع ست کردمو خوا صامو را بهش... ع
پله گذاشتتتم و با افتادن وزنم روش از لبه ي پله در رفت و من یه لح ه معلق 

 ..... از ترس جیغ کشیدم... اما هامین فوري منو گرفتموندم.
 ...درحالي که بازوهامو محکم گرفته بودتو چشمام خیره شد

 ...نگاهش بود که جونم حاضر بودم براش بدم
خاله با صتداي جیغ من باالي پله ها ایستتاد و گفت:چي شتده میشتا؟؟؟ و با 

 دیدن هامین گفت: بیدارشدي هامین؟
 ...شمهاي من نگاه میکردهامین هنوز تو چ
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تو نگاهش پراز رگه هاي ستترخ بود... زیر نگاهش هم یه هاله ي تیره که حلقه 
مانند دور تادور چشماشو گرفته بود... موهاش نا مرتب و شونه نشده بود... ته 
ریش هم داشت... رنگ پریده هم بود... نگاهش پر از خستگي بود... پر ازرگه 

 !!!هاي قرمز و زیر نگاهش هم
 دهنش بوي بد میداد... اروم گفت:خوبي؟

جوابشتتو ندادم و به لح ه نکشتتید که منو بلند کرد... ستترمو روي ستتینه اش 
گذاشتم. عطر نزده بود... ولي عطر تنش و دوست داشتم. نمیدونم چم بود ... 
حتي ضربان قلبش هم مي شنیدم... تند نمیزد... اروم هم نمیزد.. روي یه ریتم 

ن ساکت بود منم ساکت بودم... باقي پله ها رو توب*غ*لش پایین طبیعي... او
اومدم... حتي وقتي پله ها تموم شتتد ومن فکر کردم کاش تعداد پله هاي خاله 

 ...بیشتر بود تو ب*غ*لش بودم
شه رو به مارال که با لبخند کمرنگي به من  ست از در خونه خارج ب وقتي میخوا

 نگ نزدي؟نگاه میکرد پرسید: به اژانس که ز
 ...مارال: نه

 ...هامین:خودم میرسونمتون
ست  سي واقعا!!! تو زحمت نیفتي... کاش یه کلمه میتون آه... چه خوب...!!! مر
بگه اصتتا چرا داري میري... کجا میري... براي چي مي ري... انگار نه انگار 

 !!! ... که
 ...درماشین و باز کرد... منو روي صندلي عقب نشوند

ه جوري بود... از اون مدل جورا که دوست داشتم دستمو تو موهاش قیافه اش ی
 ...کنم وبگم: چي شده؟؟؟ چرا اینقدر خسته اي... چرا اینقدر
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 ...نگاهشو از نگام گرفت وگفت: با مهراب حرف زدم
صورتش بزنم و  سیلي هم به  ست یه  شماش زل زدم... دلم میخوا صر تو چ م

شده بهش بگم لعنتي خ شو تو بعد از اون چي  شم! نگاه شو... بذار اروم با فه 
 ...نگاهم قفل کرد و گفت: همه چي حل میشه... مطمئن باش

ست هیچي  یه بغض بد تو گلوم به جونم چنگ انداخت... نمیخوام... دیگه در
 !!! و نمیخوام.. خیلي وقت بود نمیخواستم... کاش میشد تا تهش غلط رفت

شد و یکي اروم  شک  شمام پر ا سریچ چ روي گونه ام غلت زد... روي خیلي 
لبم فرود اومد و هامین نچي کرد وگفت: من که بهت گفتم همه چیز درستتت 

 ...میشه
 ....خفه گفتم: ازت بدم میاد

 ...هامین پوفي کشید وگفت: من قول دادم.. پاي قولمم هستم
 !!اروم اروم به هق هق میفتادم... کاش قولتو میشکستي

 ...اهسته گفتم: ازت بیزارم
امین نفستتشتتو یکدفعه رها کرد وگفت: مطمئن باش زندگیتو مثل روز اول ه

 ...درست میکنم
این بار بلند درحالي که تو چشتتماش زل زده بودم گفتم:ازت متنفرم هامین... 

 !ازت متنفرم
هامین چیزي نگفت و با شنیدن صداي پاهاي خاله م*س*تان و مارال که روي 

شکهامو پاک کردم و خاله م*س*تان بعد از  سنگفرش حرکت میکردن... تند ا



 637 عشق یآنت

کلي ستتفارش به مارال رو به من گفت: میشتتتا خاله ... هرکاري داشتتتي.... 
 ...هرپیشامدي... به هامین میگي..... میشا مدیوني ها

مار و  باش.... من خودم ا له نگران ن خا فت:  ید وگ حث پر مارال فوري میون ب
 ...گزارش و هر اخر شب میذارم کف دستت

 ...م گفت: حاال چي میشد همین جا قهرتونو سامون میدادیدخاله ارو
 ...حرفي نزدم و اهسته گفتم:از عمو رسول خداحاف ي کنید

ست...  ش شت فرمون ن ستش چرخوند و بدون حرف پ شو تود سوئیچ هامین 
 !...خاله هم روي من ومارال و ب*و*سید و راهیمون کرد
حتي یک بار هم از اینه به تارستتیدن به خونه هامین یک کلمه هم حرف نزد... 

 ...من نگاه نکرد
ست چقدر از این رفتارش... از این قول هاش... از این قرار هاش  و خدا میدون

 .......!!! فقط خدا میدونست! حتي خودمم نمیدونستم
به همراه مارال بعد از خداحاف ي از هامین وارد خونه شتتتدیم... مارال برام تو 

فقط خودمو روي تشتتک انداختم ... مارال یه  هال رخت خواب پهن کرد و من
 ...بالش زیرپام گذاشت و عین تو فیلما مافه رو تا گردنم باال کشید

 ...محلي به کارا و ادا و اطفارش نذاشتم... به سقف زل زده بودم
سته بودم خوب بخوابم فکر وخیال مانچ  شب نتون شت... دی نمیدونم چقدر گذ

 ....باشماز این میشد که ارامش داشته 
عذاب  یه  که نمیخواستتتمش... منت رش نبودم...  یه چیزي تو وجودم بود 
یه حس  یه حس تلخ...  نه...  گا ند  یدم چ یاشتتتا نه...  یه حس دوگا جدان..  و

 ...شیرین... کلي حس تو وجود من بود که بلد نبودم باهاشون مقابله کنم
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اید باهاشون اونقدر ناگهاني مهمون وجودم شده بودن که نمیدونستم چطوري ب
 ...مواجه بشم

 ...کافه و سردرگم بودم
 ...دیگه اون میشاي سابق نبودم... تنها چیزي که ازخودم میدونستم همین بود

شود و براي همین  سنگین  سته بود که کم کم پلکهام  شلوغ و خ اونقدر ذهنم 
 !...خیلي زود خوابم برد

*********************** 
از کردم... از مارال خبري نبود... سرجام نشستم با صداي تلویزیون چشمامو ب

... یه کش وقوس کوچیک اومدم و به کمک عصتتام... لي لي کنان به ستتمت 
 ...تاالر اندیشه یا همون م*س*تراح رفتم

 !!! ...اوه چه صورت پف کرده اي
وقتي به ستتختي امر واجب و انجام داد ودستتت ورومو شتتستتتم... مارال با یه 

 ... رم بودماکاراني تپل منت
 سفره رو روي زمین پهن کرد وگفت: خوب خوابیدي؟؟؟

شید وگفت:  سفره دراز کردم و مارال عین یه مامان مهربون برام غذا ک پامو کنار 
 ...راستي فردا از شر گ  دستتم راحت میشي

شیدم وگفتم: تازه فیزیوتراپیش  ساالد ک شیدم و کمي براي خودم  کافه پوفي ک
 ...شروگ میشه

 !غمگین نگام کرد وگفت: ببین چه بایي سر خودت اوردي مارال
 ...زدم تو خط خل و چل بازي وگفتم: بي خیال بابا ... ماست وبده من
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 مارال تو چشام زل زد وگفت: تو حالت خوبه؟
 با دهن پر ماکاراني پی  پیچي گفتم: چرا بد باشم؟

شتتتي گریه مارال خندید وگفت: خودتم حال خودتو نمیفهمي... تو خواب دا
 ..میکردي

سترمو تو بشتقابم کردم و جوابشتو ندادم... فهمید حس وحال بحث و گفتمان 
 ...وندارم بیخیال شد

 ...به اندازه ي کافي پنچر بودم
 ...بعد از چند دقیقه سکوت مارال اروم گفت: پرهام دست از سرم برنمیداره

ن ید... خرس گ گاهشتتو ازم دزد مارال فوري ن ند کردم...  ده از من ستترمو بل
خجالت میکشید وسرخ میشد... لبخندي به خواهر کوچیکه زدم ومنت ر شدم 

 ...تا ادامه ي حرفشو بزنه
نگام نمیکرد صورتش هم یه ذره صورتي شده بود ... با لبخند گفت: هي میگه 

 ...گور باباي دوست پسرت! باهاش بهم بزن
 ...و ساکت شد

 لبخندي زدم وگفتم:خوب؟
حات قشتتنگي از جلوي چشتتمش کنار زد وگفت: من اخه مارال موهاش و با 

 ...دوست پسرندارم که
 ...اهان منم که با دانشجوي-

 ...مارال وسط حرفم پرید وگفت: چند وقت پیش اب پاکي و ریخت رو دستم
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مات نگاهش کردمو مارال خونستترد گفت: اون دنبال یه دختر با عقاید مذهبي 
اون باشتتم... میگن نامزد جدیدش عین خودش بود.... من نمیتونستتتم مثل 

 ...سانتافه داره انداخته زیرپاش
 !!!خفه گفتم:مارال

مارال لبخند کجي بهم زد وگفت:حاال اگرروي پیشتتنهاد پرهام بخوام فکر کنم 
با اون طرف قبلیم بهم  یا بهش جواب بدم میذاره به حستتتاب اینکه من چون 

 ...زدم
درگیرخودم بود که یادم رفته بود خواهر اصا دیگه نمیشنیدم... این روزا اینقدر 

 ...باشم... براي مادرم دختر باشم... براي پدرم
 .به صورت مارال نگاه کردم... ابري از پشیموني وافسردگي تو چهره اش نبود

 ...دستمو دراز کردم ودستشو گرفتم
با لبخند گفت: خیلي نسبت بهش احساس مثبت نداشتم... ولي خدایي خیلي 

.. واستتم! بعد این همه وقت... میدوني چند تا خواستتتگار رو رد زور داشتتت.
 !کردم

 ...بلند زدم زیرخنده وگفتم: اره دیدم همه واست صف کشیدن
ستگاراي  شو.... خوا صورتم خالي کرد وگفت: خفه  شت و رو  شو بردا لیوان اب

 ...من از تو بیشترن
 ...اب تو دهنم و تف کردم تو صورتش و گفتم: دیدم

 ...تشو دراز کرد و موهامو کشید وگفت: میگم خفه شومارال دس
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خندیدم ومارال جدي جدي داشتتت حرصتتشتتو رو موهاي من خالي میکرد... 
 ...درحالي که خودش هم میخندید گفت: ولي خدایي

 ...وسط حرفش پریدم وگفتم: کونت سوخت... بگو راحتم کن
 ....مارال دستهاشو مشت کرد و گفت: ِد ... میگم خفه شو

دیدم و بالشمو جلو کشیدم و کنارسفره ولو شدم... مارال هم سفره رو یه ذره خن
از جلو پامون کنار کشتتید و تلویزیون و خاموش کرد و ستترشتتو رو بالش کنار 

 ...سرم گذاشت و ساکت دراز کشید
 جفتمون حرف نمیزدیم... پس مارال هم شکست عشقي خورده بود؟! عشق؟

شید وگفت: حا ال که به پرهام جواب رد دادم... فکر نکنم مارال نفس عمیقي ک
 ...دوباره پي شو بگیره

 چرا؟-
 مارال: من دارم یه ساعت یاسین تو گوش خر میخونم؟

 ...لزومي نداره تو از ارتباطت با دوست پسر سابقت بگي-
شه که... باید تو این جور روابط که یه ذره  شه؟؟؟ نمی شروگ ب مارال : با دروغ 

 !زدواج و زندگي مشترک باشه صادق بودجدیه و شاید تهش ا
 ...مرسي خواهر کوچیکه

 !اروم زدم تو سرش وگفتم: چه بزرگ شدي
 ....مارال :فعا که پرید

 همینه دیگه ناز میکني باید فکر عاقبتش باشي... حاالپشیموني؟-
 مارال:از چي؟؟؟

 !به پرهام جواب رد دادي-
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که کردم اینه... بعدا فکر میکرد  مارال:نه ... یه جورایي فعا درست ترین کاري
 ...اگر بهش جواب مثبت دادم از اون دختراي سواستفاده گرم

حرفي نزدم... مارال اونقدربزرگ بود که چنین تصتتمیمات بزرگي میگرفت... 
 ....شاید هم کوچیک بود من الکي بزرگش میکردم

 مارال اروم گفت: تو چطوري با مهراب بهم زدي؟
ستتم بند اومد! من ومهراب... واي مهراب... حاال که یه لح ه حس کردم نف

 ...فهمیده بود
 مارال درادامه ي حرفش گفت:هامین و دوست داري؟

 ...حسي گفت: نه
 ...حسي هم گفت: اره خیلي

میانگین این دو حس به اضتتافه ي عذاب وجداني که نستتبت به مهراب داشتتتم 
 !گفت: نمیدونم

 !هم از هم خوشتون میومدمارال دوباره پرسید: شماها از بچگي 
 ...حرفي نزدم

مارال گفت: هامین هی  وقت با من بازي نمیکرد همش با تو بازي میکرد... و 
 ...خندید

 ...حسي که میگفت نه گفت اره
ساس میانگین  سي هم که میگفت اره هم همین جواب و داد... حتي اون اح ح

 !هم تایید کرد
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ن سوال و مارال ازم میپرسید چه جوابي کافه فکر کردم اگر دیروز ودیروز ها ای
 !میدادم؟

 چیه... نکنه باز فیلم ه*و*س هندستونشو کرده؟
دیروز اون همه مخالفت کردي تا امروز از میانگین احساست تازه نتیجه بگیري 

 نمیدوني؟
صدات درنیومد...  شه... چرا حرف نزدي... چرا  شتي کار به اینجا بک چرا گذا

اموش وفراموش شتتده یهو جون بگیره و شتتعله ور چرا گذاشتتتي یه احستتاس خ
که از  ندونستتتن...  به  بدوني ووانمود کني  که  ندوني...  حاال  که  بشتتته .... 

 !!!سرعذاب وجدان حضور مهراب تازه ندوني
 ...سردرگم بودم

این حس خاموش بود که باعث میشتتتد جلوي تمام کارها ستتکوت کنم و دم 
ن کنم تا... حرفي نزنم... پشتتت نزنم... و خودمو پشتتتت رودربایستتتي پنهو

ستي افتادم وگرنه شم وبگم من تو رودربای صیتي و فکریم قایم ب شخ ستقال   ا

....!!! 
با صداي خرناس مارال ... لبخند کجي روي لبم نشست... خواهر کوچیکترت 
ازت بزرگتره... اون میفهمه همه چیز باید صادقانه شروگ بشه اما تو!!! چطور با 

 !کردي؟ مهراب اینکارو
به ارومي از جام بلند شتتدم... ستتفره رو جمچ کردم... ستتاعت ده شتتب بود... 

 ...ظرفها رو به سختي یه دستي شستم
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پدرو  تاق  به ا خاموش کردم و هال و کمي تو اشتتپزخونه وول خوردم... چراغ 
مادرم که جاي خالیشتتون به شتتتدت تو خونه نبودن وفریاد میزد رفتم... روي 

 .ب اس ام اس دادمتخت نشستم و به مهرا
 ...توي متن فقط نوشتم: سام

شمردم تا بدونم بعد از چقدر زمان جوابمو  شمارو می ساعت زل زدم و بانیه  به 
 ...میده... خیلي طول نکشید... همیشه گوشیش دم دستش بود

 .گوشیم تو دستم لرزید و نوشت:سام
 ...همین

د بي اراده جملمو به اهي کشتتیدم و نوشتتتم:باید باهات حرف بزنم.... ولي بع
 !میشه باهات حرف بزنم تغییر دادم

 ...فقط نوشت:بگو
 ...اونقدرلحنش سرد بود که یه لح ه لرز کردم

 تند نوشتم:االن؟
 نوشت:پس کي؟

 ...فردا ظهر بعد ا ز بازکردن گ  دستم
 نوشتم:فردا ظهر... کجا ببینمت؟

 ...مهراب:بیا خونم
مهراب نوشتت: باورم نمیشته این تو یه لح ه حس کردم دارم منجمد میشتم و 

 !باشي میشا
 انگشتهام فوري روي صفحه ي گوشي لغزید و تند تایپ کردم:چرا؟
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 !مهراب:این رسمش نبود
 ...تند نوشتم: مهراب من برات توضیح میدم

 مهراب نوشت: چه توضیحي؟
ست  شتهاي یخ زده ام... درحالي که حس میکردم هی  خوني تو رگام نی با انگ

باهات حرف بزنم... فردا مي نوشتتتم:  ید  با ولي مهراب انتخاب من تویي... 
 !بینمت

 !مهراب جوابمو دیگه نداد و انگار خودش هم همه چیز وبه فردا موکول کرد
شیدم...  شدم... پتورو روي خودم ک سقف خیره  شیدم... به  روي تخت دراز ک

 ...ما نکرددنبال نور گوشیم بودم تا مهراب مثل همیشه ازم خداحاف ي کنه ا
حس بدي داشتم... کاش االن فردا بود... کاش االن همه چیز تموم شده بود... 
سات حس بد  سا سیدم... حس خفقان اوري بود و میانگین تمام این اح مي تر

 !وتلخ عذاب وجدان بود
ستان  به نیم رخ هامین نگاه کردم... از وقتي اومده بود دنبال من و باهم به بیمار

کام حرف نزده بود فقط وقتي ازش رفتیم و من گ   تا  باز کردم الم  دستتتمو 
که گفتم خونه ي مهراب  جا میري  ید: ک نه پرستت یاده ک جایي پ خواستتتم منو 
وخودش راه و سمت اپارتمان خونه ي مهراب کج کرد! بدون اینکه هی  حرکتي 

 !توي صورتش نقش ببنده
 ...جلوي در نگه داشت

ستتتم خوب بود... دو تا عصتتتامو زیر باید مراعات دستتتمو میکردم... ولي د
 ...ب*غ*لم انداختم واز ماشین پیاده شدم

 ...زنگ ایفون و فشار دادم
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 مهراب با صداي خسته ي گفت:بله؟
 ...اهسته توي ایفون زمزمه کردم:منم

 .در با صدایي چیلیکي باز شد
 هامین با استایل خاصي به کاپوت ماشین تکیه داده بو و به من نگاه میکرد تاب

 ...نگاه کردن به چشمهاشو نداشتم
باال  با یه حرکت خودمو  عصتتتامو روي ستتکوي جلوي در خونه گذاشتتتم و

 ...کشیدم
 !خوبي خونه ي مهراب فقط این بود که طبقه ي همکف بود

 ...خواستم در وببندم که مهراب گفت:بذار باز باشه
س میکردم اروم ستتام کردم.... وارد خونه شتتدم... به دیواري تکیه دادم... ح

وسایل خونه کم شدن یا نوگ چیدمانشون اینطور نشون میداد! چون یه تغییراتي 
 ...توش پدید اومده بود... فرصت نگاه کردن به دکوراسیون خونه رو نداشتم

 ...مهراب با چهره ي عصبي اي جلوم ایستاده بود
ده ایه پیراهن طوسي ویه جین ابي یخي پوشیده بود... قیافه اش مثل همیشه س

 !بود... با این فرق که نگاهش به شدت عصبي ومغموم بود
 ...مهراب رو به روم ایستاد

 لبخند بي رنگي زدمو گفتم: نمیخواي بهم یه چایي بدي؟
 مهراب پوزخندي زد وگفت:اومدي اینجا چایي بخوري؟؟؟

 ...نگاهي به سرتاپام انداخت
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بش گذاشتتت و وزنمو روي جفت عصتتاهام انداخته بودم... دستتتهاشتتو تو جی
سمت پنجره اي رفت که به کوچه باز  شت... به  ست از خیره نگاه کردنم بردا د

 ...میشد... اونو باز کرد و نگاهي سر سري به کوچه انداخت
 اروم زمزمه کرد: شوهرتم باهات اومده خونه ي دوست پسرت؟؟؟

 !حرف تند وتلخش تا مغز استخونم و سوزوند
 ...خشک شدم گفتم: مهتتتت .... رابشوکه وخفه درحالیکه حس میکردم 

 ...خلي سریچ به سمتم چرخید... چهره اش از عصبانیت سرخ و ملتهب بود
ستتخت فکشتتو روي هم میستتایید... اینقدر این کار وواضتتح میکرد که حس 
میکردم صداي ساییده شدن دندون هاش رو روي هم میشنوم... مهراب اروم و 

شو ندیده بودم... صبانیت هی  وقت... این چیزي که االن بود هم  خجالتي... ع
 !!!... جزیي از شخصیت مهربونش بود و من

سمتم اومد... تا  سته ي گردنش به  سوند و رگ برج با اخم پر رنگي که منو میتر
اونجا که ممکن بود توي دیوار فرو رفته بودم... هی  وقت عصتتبانیتشتتو ندیده 

 !بودم
به ستت له گرفتم و خودمو  فاصتت هال خونه بود کمي از دیوار  که وستتط  توني 

 ....رسوندم
مهراب جلوم ایستاد... درحالي که تند وتیز نفس هاي بلند و پرصدایي میکشید 

 !...گفت: فقط بهم بگو... چرا
 ...اروم گفتم:میشه بشینیم؟؟؟ من خیلي خستم

 مهراب:خسته اي؟
 لبخند مصنوعي اي زدم وگفتم: اره... بشینیم وحرف بزنیم هان؟
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 هاشو باریک کرد وگفت:میخواي بریم تو اتاقم؟مهراب چشم
حرفي نزدم ... مات ومبهوت زل زدم تو چشتتمهاش!!! چشتتمهایي که در عین 

 !!! ...عصبانیت و غم ... مهربون بود و برق میزد
مهراب کمي جلوتر اومد ... دقیقا رو به روم ایستتتاد... نفستتهاش به صتتورتم 

ین مانتوم گرفت و منو محکم به میخورد... بي هوا م  دستتتهامو از روي استتت
ستتتون چستتبوند... عصتتام از زیرب*غ*لم با صتتداي بدي به زمین خورد.... 
درحالي که م  دستتتهام توي دستتتهاش بود ومن روي یه پام ایستتتاده بودم و از 
ترس قالب تهي کرده بودم و حاضر بودم قسم بخورم که رنگ پوستم با سفیدي 

... مهراب زمزمه کرد: چیه ؟ از من مي ستتتون پشتتت ستترم هی  تفاوتي نداره 
 ترسي؟

 !اهسته لبهاي سنگینمو تکون دادم وگفتم: نه.... من بهت اطمینان دارم
 ... مهراب خیره نگاهم کرد و گفت: منم بهت اطمینان داشتم
 ...پوفي کشید... درواقچ نفس داغشو روي صورتم خالي کرد

اطمینانت خوشتته یا به  با صتتدایي که ازحرص دورگه شتتده بود گفت: دلت به
 شوهرت که تو کوچه است؟

 ...با بغض گفتم:مهراب
مهراب:چیه؟ مگه من دوست پسرت نیستم؟؟؟ مگه من عشقت نیستم؟ مگه 

 نمیخواي با من باشي؟
صورتش زل زده بودم ... مهراب تند گفت:  شک تو  شت ا جوابي ندادم... از پ

 مگه منو انتخاب نکردي؟
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ش شه ي چ شک از گو شنیده یه قطره ا صدایي که به زحمت  مم فرود اومد وبا 
 ...میشد گفتم:چرا

فت:پس ازچي میترستتي؟ فکر کردي من مرد نیستتتم؟غریزه  ند گ مهراب بل
 ....ندارم؟ ش*ه*و*ت سرم نمیشه؟ باور کن پرورشگاهي ها هم

وساکت شد وم  دستهامو محکم تر فشار داد و گفت: چرا ترسیدي؟؟؟ مگه 
که یه دوستتت پستتر با دوستتت دخترش میکنه؟؟؟ میخوام چیکار کنم؟ کاري 

مگه بده... هان؟؟؟ من و تو که حداقل قراره ازدواج داریم... اینطور نیستتت؟ 
قد  هات ع با باالخره  که  ته میتوني دلتو صتتتابون بزني  فاقي هم بیف پس هر ات
میکنم... پس چه فرقي میکنه چهارتا جمله ي عربي بینمون رد و بدل بشتته یا 

 که مال همیم... اینطور نیست؟؟نه... من و تو 
 ...تو چشمهاش خیره شدم... حلقم از طعم اشک شور شده بود

 بلند داد زد: مگه نه؟؟؟
 ..با ترس فقط سرمو به عامت اره تکون دادم

شو جلوتر  سر ستون فرو کردم ...  شت توي  سرمو ازپ شد...  مهراب کمي خم 
 دوست داري؟اورد و درحالي که به سمت لبهام میرفت گفت:پس منو 

 ...جوابي ندادم... م  دستهامو بیشتر فشار داد وگفت:نشنیدم
 ...از ترسم ... خفه گفتم:اره

تا به حال با این وضتتچ ندیده بودمش... تا بحال عصتتبانیتشتتو به این شتتدت و 
 !حدت ندیده بودم... تا به حال عصبانیت یه مرد و اینقدر واضح ندیده بودم

 ...لت میزدن و طعم دهنمو شورمیکردناشکام اروم اروم روي لبم غ
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ساعت پیش باز کرده  شو چند  ستي که تازه گچ شار میداد... د ستهام و هنوز ف د
 ...بودم درد میکرد

 مهراب تلخ گفت: من و بیشتر دوست داري یا شوهرتو؟
چیزي نگفتم و ستتخت خودش در جوابش گفت:البد... منو.... منو بیشتتتر 

 !میزني و پیشنهاد نداده ي منو قبول میکنيدوست داري که شب نامزدیت زنگ 
 پس از چي میترسي؟؟؟

میلیمتري با لبهام فاصتتله داشتتت... دیگه نتونستتتم تو چشتتمهاش نگاه کنم... 
نفستتش به صتتورتم میخورد... چشتتمهامو بستتتم وزمزمه کردم:مهراب تو این 

 !نیستي
و تمهراب داد کشید:چي نیستم؟؟؟ چي لعنتي؟؟؟ تو چي هستي؟؟؟ تو االن 

سي که انتخابش کردي...  سرتي... یا حداقل تو ب*غ*ل ک ست پ ب*غ*ل دو
ستیم  شقت منت رته ... حاال کدوممون چیزي نی شوهرت جلوي در خونه ي ع

 ... که وانمود میکنیم هستیم؟؟؟ هان؟؟؟ تو یه زن شریفي ؟؟؟ یا یه زن
شقمو  شد وبا لحن قاطعي گفت: من میخوام ع شمهام خیره  شو گزید و توچ لب
بب*و*سم... و مطمئنم تو هم اگر تو عشقت بابت قدم باشي از این ب*و*سه 

 ...ل*ذ*ت مي بري؟؟؟ اینطور نیست
 ...لبمو گزیدم و مهراب گفت: میخوام بب*و*سمت... و توهم حتما

 ... بلند فریاد کشیدم: نتتتت متتت یتتتتت ختتتتتت و ا م
 ... ت خرد میشدمهراب هم متقابا داد زد: چر ا ؟؟؟ م  دستهام داش

 ...ولم کن-
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 دوباره بلند گفت:چرا ؟؟؟
 با گریه داد زدم:ولم کن لعنتي ؟؟؟

شقت ؟؟؟ از  سرت ؟؟؟ از ع ست پ سیدي ؟؟؟ از دو مهراب:چرا؟؟ ازچي تر
 شوهرت؟

سط هق هقم بریده بریده التماس کردم:ولم کن ... مهراب ... تو رو خدا ....  و
 ...ولم کن

 ارم چیکار میکنم؟مهراب با اشفتگي گفت:مگه د
 !ولم کن... خواهش میکنم-

مهراب صورتشو جلوتر اورد... از برخورد هرم نفسهاش مور مور شدم... حالم 
ساعت و  ستهامو با وجود دردي که توي  سعي کردم د شت بهم میخورد...  دا
انگشتهاي سر شده ام میپیچید ازاد کنم اما نمیشد ... پامو هم نمیتونستم تکون 

 ... یکردم انگشتام از خون نرسیدن سیاه و کبود شدنبدم... حس م
 ...دستهام به گز گز افتاده بود

مهراب هنوز نگاهم میکرد ... لبهاش جلوي لبهام بود... از برخورد نفستتش به 
 ...صورتم عقم گرفته بود

 ...با گریه گفتم:داري منو میترسوني
 مهراب صورتشو جا به جا کرد وگفت : تو بلدي بترسي؟؟؟

 ...تمام وجودم جیغ کشیدم : ولم کن ... تو رو خدا با
 مهراب داد بلندي سرم کشیدو گفت: تو مگه خدا میشناسي؟؟؟

 ...صداي هامین که سر مهراب فریاد کشید : داري چیکار میکني
 ! باعث شد نفس راحتي بکشم
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خدا  گه  باره داد زد: لعنتي... تو ا هامین دو به حضتتور  ولي مهراب بي توجه 
شق وترس حا شوهر به من ابراز ع شتن  شرف نبودي که با دا لیت بود اینقدربي 

 !... کني وانتخابت من باشم
 ... توچطور تونستي میشا

شنج و خفقان اور  ضا اونقدر مت شد... ف سته  شدت ب باد زد و درورودي هال به 
 ...بود که از شدت ضربان قلبم به سختي نفس میکشیدم

 ...یکني مهرابهامین بلند تر گفت: داري اذیتش م
 .... مهراب : تو دخالت نکن هامین ... این مسئله بین من ومیشاست

مهراب درحالي که هنوز صورتش جلوي صو رتم بود و من توي ستون فرو رفته 
 ... بودم بلند گفت: چرا نمیذاري؟چرا تقا میکني؟؟ میخوام جلوي شوهرت

.. تو رو خدا... تو رو با جیغ و زاري و التماس وستتط هق هقم گفتم: ولم کن ..
 ...قران ولم کن... و با جیغ بلند تري گفتم:هامین یه کاري کن

 
 ...اما هامین فقط ایستاده بود و نگاه میکرد

 ...یک بانیه ي بعد مهراب م  دستهامو ازاد کر دو ازم فاصله گرفت
 ...سرجام لیز خوردمو روي زمین نشستم

بودم... اینقدر جیغ کشیده بودم  از شدت گریه و بغض وهق هق نفس کم اورده
 ...که صدام درنمیومد

 ....مهراب روي دسته ي مبلي نشست
 ...به نفس نفس افتاده بود و من به زار زدن
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صتتداي نفس هاي تندش ونفس هاي بغض دار من تنها صتتداي موجود بود... 
اونقدر ضتتربان قلبم و نفستتهام بلند بود که صتتداي تیک تاک ستتاعت هم نمي 

 ...شنیدم
چند لح ه بعد درحالي که مهراب ازجاش تکون خورد ایستتتاد ... من خودمو 
از ترس جمچ کردم... نمیدونم ترستتم براي چي بود ... از عرفان نمي ترستتیدم 

 ... که حاال از مهراب... کسي که دوستم بود
فکرم سرانجامي نداشت مهراب با صداي بلندي گفت:پس میفهمي تعهد چیه 

داري ؟ همه ي اینا رو میدوني ومیدونستتتي اما بازم  ؟؟؟ پس میدوني شتتوهر
 اینجایي؟ اره؟تو از من مي ترسي... اما از خدا... چطور تونستي میشا ؟؟؟؟

 
هق هقمو به زور ستتاکت کردم... با جفت دستتتهاش به موهاش چنگي زد و 
کمي اونها رو کشید ... چند بانیه به سکوت گذشت ... هامین بي توجه به من 

شپزخ ست مهراب داد ویکي به ا شت... یکي و د ونه رفت وبا دو لیوان اب برگ
 !هم جلوي پاي من گذاشت .... اما بدون اینکه یک لح ه نگاهم کنه

 
مهراب اهستتته درحالي که ارومتر شتتده بود رو به هامین گفت:میشتته خواهش 

 کنم من و خانمتو تنها بذاري؟ باید باهاش حرف بزنم؟
 ...م که مبادا قبول کنه و منو تنها بذارهبا ترس به هامین نگاه کرد

 .... هامین با دودلي به مهراب نگاه میکرد و با استیصال ایستاده بود
بازه... میشتتتا هم خوب بلده  با اطمینان گفت:اتفاقي نمیفته... پنجره  مهراب 

 جیغ بکشه... تو هم بخاطر باز بودن در وپنجره اینجایي مگه نه؟
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خارج شد... سکوتش عصبیم میکرد... هی  کاري هامین بدون حرف از خونه 
نکردنش هم باعث میشتتد تا حس بدي داشتتته باشتتم... حس بي پناهي... دلم 

 !...میخواست به یکي تکیه کنم
 ...با صداي مهراب حجم متورم افکارمو پس زدم

مهراب اروم گفت:وقتي گفتي میشتتا صتتدات کنم... فکر نمیکردم واقعا لیاقت 
 !طمه زهرا نداشته باشي... امروز بهم بابت شدداشتن اسم لقب فا

به ستتقف زل زده بودم وستتعي میکردم مانچ ریختن قطره هاي اشتتکي که تو 
 !چشمم بود بشم

 ...دوباره بینمون سکوت شد
 !مهراب سکوت و شکست وگفت:اینطوریه؟پس خیانتکارم بودي

تم واستتتند تو چشتتماش نگاه کردم وگفتم:اگر االن اینجام بخاطر اینه که نخ
 !خیانتکارباشم

 مهراب:خیانت به کي؟
 ...با بغض گفتم: به تو

 !مهراب پوفي کشید و گفت:فکر کردم من ورت خیانت به شوهرته
 !با حرص گفتم:شوهرم درجریان بود

 !!!مهراب با مسخره گفت:چه روشنفکر
 !بین منو هامین چیزي نیست-

 مهراب تند گفت: بین من و تو بود؟؟؟ اره؟
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باره تکرار کردم:باور کن بین من و هامین واقعا هیچي نگاهمو اش گ رفتم و دو
 !!!نیست

هد داري؟؟؟  هد داره... بهش تع هت تع خاطر همین شتتوهرته؟؟؟ ب مهراب:ب
 !بخاطر همین از ب*و*سه ي کسي که انتخابش کردي مي ترسي؟

 سرشو تکون داد و گفت:میشا... چي میگي؟؟؟
 ....بلند گفتم:من واون فقط محرم هم هستیم

 بلند داد زد:براي چي؟محرم شدید باهم سنگ کاغذ قیچي بازي کنید؟
 ...مهتت... راب-

 ...مهراب:چي؟ مهراب چي؟ تو یه زني میشا... یه زن شوهر دار
 !من زن نیستم... اون یه صیغه ي سوري بود-

شو تو جیبش کرد طوري رو به روم ایستاد که  ستها شد ود مهراب از جاش بلند 
 .فتاده بود و حس خفگي بهم دست میدادسایه اش روم ا

شتتمرده وقاطچ گفت:صتتیغه ي محرمیت؟ ازدواج... باالخره که زن میشتتي... 
شوهرته... بهت تعهد داره... حتي تو با تمام نادونیت به این پیوند تعهد  هامین 
داري!!! ولي خیانتکاري... خیانتکار که شتتاخ و دم نداره... تو االن نباید اینجا 

 ...مي بودي
 من نخواستم به تو خیانت کنم مهراب... چرا نمیفهمي؟-

مهراب داد کشتتید:من ستتتگ کي باشتتم.... میشتتتا به خودت نگاه کن ببین 
 ...کجایي... ببین با چه من ور و معني اي اینجایي... ببین میشا... ببین کجایي

شوهرت؟ هان؟ من واجب  جلوم زانو زد وگفت: خیانت به من مهمتر بود یا به 
ودم یا کستتي که تو درقبالش تعهد داري؟ دیني... رستتمي... شتترعي... تر ب
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صفانه  قانوني... عرفي!!! من نمیدونم تو پیش خودت چه فکري کردي.. ولي من
 ...نیست... وجودت... حضورت... حرفات

 اشکهامو با پشت دست پاک کردم وگفتم: من چه اشتباهي کردم؟
 ین که با من بودي؟مهراب:اشتباه... گ*ن*ا*ه... بزرگتر از ا

 من و تو که مرتکب خطایي نشدیم؟-
مهراب عصتبي خندید و سترشتو تکون داد و با صتداي خش داري گفت:خطا 
به  نت کردي  یا ندتو شتتکستتتي... دروغ گفتي... خ که تو پیو بزرگتر از این 
به من خندیدي!!!... در جواب تمام حس  به من......  به هامین...  خودت.... 

راهي کردم... به من اجازه دادي به تو که یه زن شتتوهر واحستتاس من منو هم
ست دارم!!! تو انتخاب کردي وباز از انتخاب من حرف میزني...  داري بگم دو
 !!! توي تلفن چه راحت منو به اسم کوچیک صدا میزني... اینا خطا نیست؟؟؟

یه  که قبول کرده بودم فقط  گاه کن... من  چه کردي... ن با من و خودت  ببین 
شم برادري تا به دو ساده... یه برادر... نامردم اگر به چ ست  شم... یه دو ست با

بازي  با هممون  دیروز وپریروز نگاهت نمیکردم! چرا اینکار و کردي؟؟؟ چرا 
سي که بهش تعهد داري...  شي.... ک ستي اینقدر وقیح با کردي؟؟؟ چطور تون

 ....قول و قرار داري و به مني که
هستم وفردا نیستم... میشا تو یه زني... یه زن مسئول! نگو یه پاپتي... که امروز 

ته ! تو  که توي ذهن که زن بودن اون چیزي نیستتتت  که ...  نه ... نگو نیستتتي 
سوري... تعهد که فرمالیته حالیش  سوري وغیر  ستي...  سئولي... بودي... ه م



 657 عشق یآنت

سط نداره... وقتي  ست! حد و شک و الکي حالیش نی ست؟ قول وقرار که ک نی
 !بله ... تا تهش یعني بله... یا بله یا نه ... حد وسط نداره... داره؟ میگي

درحالي که زانوهاشتتو تو شتتکمش جمچ کرد وپیشتتونیشتتو چند لح ه روي 
 ... زانوهاش گذاشت

 
 ...اروم زمزمه کرد: برو میشا

 ...وسط حرفش پریدم وگفتم: مهراب
ن واحساسي که بیمهراب سرشو بلند کرد ... نگام نکرد... اهسته گفت: عشق 

من و تو بود تموم شتتد... از خدا طلب بخشتتش کن ومتعهد باش! به کستتي که 
باهاش دستتت دادي و ... برو میشتتا... برو... خیانت خیلي بد رنگه... خیانت 
ستي  شک سئولیته.... به تعهده... به قول و قراره...  ست.... به م که فقط به فرد نی

سازش.. در شا... برو دوباره از نوب وغ به من و هامین و خودت ... اگر از رو می
 ...اول میدونستم

نفس عمیقي کشتتید و ازجا بلند شتتد... پشتتتشتتو به من کرد وگفت: شتتوهرت 
سئله  شه تو نباید خودتو بخاطر این م شنده با شنفکر و بزرگ وبخ هرچقدر رو
ببخشي... برو ... به سامت... براي جفتتون ارزوي خوشبختي میکنم... مثل 

 ...ر... برو به جاي منم خوشبخت باش میشایه براد
 ...مات و مبهوت نگاه میکردم... ذهنم قفل کرده بود

 ....به سختي عصامو برداشتم و ایستادم... اروم گفتم:مهراب
مهراب وستتط حرفم اومد وگفت: میشتتا ... میگن ادم ها اگر دونفر ودوستتت 

ر دق ترن و بیشتتتداشتتته باشتتن و تو انتخابشتتون بمونن... اوني که باهاش صتتا
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دوستتت دارن... راستتت گفتن... به ستتمتم برگشتتت... لبخندي زد وگفت: به 
 ! ...هامین گفتي که من هستم ولي... ولي به من از وجود هامین نگفتي

 ...تو چشماش نگاه کردم... نگاهشو به زمین انداخت وگفت: به سامت
 ...خسته گفتم: مهراب

با فت: میشتتتا ن ند کجي زد وگ بذاربگم... اون مهراب لبخ ید بگم.... ولي 
روزهایي که تو فقط براي من بودي ... اون روزهایي که براي یه بارم که شتتتده 
ستم.... بهترین لح ات عمرم بود...  سي ودارم و بي کس وکار نی حس کردم ک

 ...حاال برو... خداحافظ
 ...با هق هق گفتم:مهراب

شا سمت مهراب:هیش... هیچي نگو... دلت با من نبود می .. از روز اول.. ما ق
شده اتو پیدا کردي... ادما وقتي  ستیم... خودتم میدوني... تو نیمه ي گم هم نی
ست دارن  شتر دو شن اوني که بی شته با ست دا شتر از یکي دیگه دو یکي و بی
سامت... برو و  شق پاکه! برو به  شن... هامین مرد بزرگیه... الیق یه ع شق عا

 ...سعي کن خوشبختش کني
 ...پایین انداختم و گفتم: منو ببخش مهراب سرمو

 !مهراب با لبخند گرم و مهربوني گفت:خداببخشه... ما چه کاره ایم
 !!!....کمي بعد مهراب گفت:خداحافظ خانم هدایت

 ... درو برام باز نگه داشت ومن اروم زمزمه کردم:خداحافظ اقاي معتمد
صام ا ست و من به کمک ع شتم... در و ب سي ندا ز خونه بیرون زدم... هی  ح

صد به اینه نگاه کردم ببینم منو مي بینه یا  سته بود... از ق ش شین ن هامین توي ما
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نه .... اما اون داشتتت به یه ستتمت دیگه نگاه میکرد... اون قدر حواستتم به این 
سکوي جلوي خونه ي  بود که ببینم از تو اینه داره به من نگاه میکنه یا نه متوجه 

شدم و با شي زیرچونه ام  مهراب ن سوز صورت به زمین خوردم... درحالي که 
سم و  شید که نف ستم بي توجه موندم... پام یه تیري ک حس میکردم ... به درد د

 ....بند اورد .... اما در کل انگارطوریم نشده بود
 ...هامین حتي به خودش زحمت نداد از ماشین پیاده بشه

ازم نمونده بود... نمیدونم چرا فکر بغض بدي تو گلوم بود... دیگه انگارهیچي 
 !... اینجاشو نمیکردم اگرمهراب بفهمه

ست دنیا به  شاید هم نبودم... انگار همه ي راههاي در واقعا خیانت کار بودم؟
روم بستتته شتتده بود و من این راه غلط وپیش گرفتم.... با خودم لج کردم ... با 

 سم؟مهراب ... با هامین که تهش به خرد شدن خودم بر
 ...به عجز وناتوانیم

هنوز روي زمین نشتتستتته بودم... جلوي در خونه ي مهراب.... جلوي ماشتتن 
 !!!هامین

 ...به ذلت کشیده شدم... والسام
 

عصامو راست کردمو به کمک اون رو پام ایستادم... نفس عمیق کشیدم... بعد 
ن نتیجه از هر افتادني هم یه بلند شتتدني هستتت ... حاال که مهراب هم به ای

 ...رسیده بود که من هامین و
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نفس عمیقي کشیدم.... چشمامو بستم وباز کردم ... این واقعیت داشت؟! اره 
... حداقل مهمترین تصمیم زندگیم به یه حس دوگانه ختم نمیشد... حاالدیگه 

 ...میدونستم باید چیکار کنم... حاال عذاب وجدانم
که به قول مهراب من بهش تعهد داشتم به اتومبیل هامین نگاه کردم... به کسي 

 ...این مسئولیت سور و غیر سور وفرمالیته حالیش نمیشد
براي اخرین بار به اپارتمان مهراب نگاه کردم... منکر این نبودم که اگرهامیني 
وجود نداشتتت تنها انتخابم مهراب بود...حتي باید اعتراف کنم که دوستتتش 

شت ست دا شتم ودارم... اما نوگ دو سي که دا شتن ک ست دا شدت با دو نم به 
 !فرمالیته بهش متعهد بودم زمین تا اسمون فرق میکرد

 ...به اسمون نگاه کردم... اهسته زمزمه کردم:خدایا... منو ببخش... کمکم کن
یه نفس عمیق کشتتیدم... حس کردم ذهنم یه لح ه از همه چیز خالي شتتد... 

سوخ کرد و به ار شي تو وجودم ر سمت انگار یه ارام ومي با اون پاي چاغم به 
اتومبیل هامین رفتم... بیشتتعور یه دقه پیاده نشتتد ببینه من چمه.... حاال پس 

 !فردا به بچمون یاد دادم بهت بگه بابایي بیشعور حالت جا میاد
از تصتتور هامین در نقش پدر بخصتتوص که به محیا عاقه ي خاصتتي داره یه 

 ...مدلي شدم
 ...خودم واحساسم رو راست باشمدیگه انگار وقتش بود با 

شه بیرون کردم وبراي اخرین  شی سرمو از  شین هامین به حرکت دراومد.....  ما
شاید  ستم نگاه کردم... رفاقت و درحقم تموم کرد ...  بار به اپارتمان بهترین دو
حرفهاي کستتي که خودش برام خیلي مهم بود اینقدر بانیه اي و لح ه اي روم 
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حاال میخواستتتم فقط به اینده اي که با هامین رقم میخورد  تابیر گذاشتتته بود و
فکر کنم... یعني تاقبلش هم انگار وجهه ام مشتتخو بود ... فقط یه احستتاس 
عذاب وجدان این وستتط به جونم چنگ مینداخت... که حاال... چشتتمامو 
بستتتم... باد به صتتورتم میخورد... نفس عمیقي کشتتیدم.... مهراب منو مي 

خدا خدا میکردم دل نشکسته باشم ...که با حرفهاش یادم افتاد  بخشید... فقط
 !اون برام از صمیم قلب ارزوي خوشبختي کرد

حس کردم داریم به ستتمت خونه مي ریم... درحالي که افتاب گیر وپایین دادم 
 و تو اینه به چشمهاي سرخ ومتورمم نگاه کردم گفتم:داریم میریم خونه؟

 ت:چي شد؟ازت خواستگاري کرد؟بجاي جواب سکوتشو شکست وگف
سیتش زدم وگفتم: ن ... همه چي بین من و اون تموم  سا لبخند کجي به این ح

 !شد
هامین دستشو روي پنجره گذاشت و به رو به رو خیره شد وگفت:تو تموم کردي 

 یا اون خواست؟
 ...نفس عمیقي کشیدم و درعین صراحت وصداقت گفتم: اون

 هامین:واقعا؟
 !باالخره تموم شد ... تازه برامون ارزوي خوشبختي هم کردمهم اینه که -

 ...هی  عکس العملي توي صورتش بروز نداد
 کمربندمو بستم وگفتم:میشه خونه نریم؟

 ...حرفي نزد وگفتم: نمیخوام مارال منو با این قیافه ببینه
ست با  ست وبرخا ش سمت فرحزاد حرکت کرد.. دیگه انگار ن بجاي حرف به 

 !!!ایده رو داشت که از نبپرسه سیزده بدر کجا بریمپرهام این ف
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 !خیلي زود رسیدیم... تهران بي ترافیک واقعا بهشته
سیخ جیگر و  ستم... و پامو روش دراز کردم... هامین هم چند  ش روي تختي ن
شده بود... دیگه هی  ابهام و حس بي  سه  سفارش داد... ذهنم یه کا دل وقلوه 

ن داشتم اما کمرنگ شده بود... حرفهاي مهراب جوابي نداشتم... عذاب وجدا
هام هنوز قرمز بود ولي  ند م  دستتت نده بود هم ارومم میکرد... هرچ هم کوب
اینکه از روي مانتو دستتتهامو گرفته بود باعث میشتتتد فکر کنم مهراب اولین 
هامین الیق  عد از  که تو ذهن من بشتتتدت بزرگه و ب یه  به ا واخرین مرد غری

 !پرستیدنه
 م؟؟؟چي گفت

گفتم... باالخره؟؟؟ اوه بستته دیگه ... این شتتوهر ذلیل بازي ها رو بذار واستته 
 !خونتون... خونمون؟

واي عین گاو گشنم بود... هامین رو به روم نشست و درحالي که من تند تند و 
بدون اینکه لب به چیزي  با ولچ واستتته خودم لقمه میگرفتم... هامین لم داد و

کنه گفت:اخر هفته پدر ومادرت که بیان دیگه همه چیز  بزنه و بدون اینکه نگام
 ...و بهشون میگم

 !لقمه تو گلوم به شدت پرید و به طرز وحشتناکي سرفه کردم
 ...بدون اینکه توجهي نشون بده گفت: منم دارم کارامو میکنم که از ایران برم

 ... مات
 ...متحیر

 ...مبهوت
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 ...گیج
 ...مبهم

نو تو اون شتترایط تفستتیر کنه و در خودش هی  صتتفتي نمیتونستتت وضتتچ م
 ...بگونجونه... حتي مجموعه ي تمام صفت ها هم قاصر از این بودن که

 خفه پرسیدم:چي؟
 هامین خم شد ویه سیخ جیگر برداشت وگفت:به هرحال که باید بهشون بگیم

... 
 شمرده شمرده اونو میجوید و گفت:من و تو باهم قرار داشتیم یادت که نرفته؟

 ار؟قر-
 !هامین:این نمایش سوري باالخره باید تموم میشد

نفسم تو سینه حبس شده بود... چشمام از شدت حضوراشک میسوخت و من 
 ...به سختي زمزمه کردم :ولي

 هامین با اخم گفت:ولي چي؟
غرور و شخصیت و عذاب وجدان و احساساتمو کنار گذاشتم وگفتم:االن تازه 

 مایشه؟به این نتیجه رسیدي همه چیز ن
 هامین چشمهاشو باریک کرد وگفت:من ورت چیه؟

 با صداي مرتعشي گفتم:واضح نیست؟
شه ... حاال که  صحبت کنم تا زندگي تو خراب ن هامین:من قرار بود با مهراب 

 !اون پس ِ ت.... زده تقصیر من نیست



  664 

 

پشت پلکم از حرص مي پرید... ضربان قلبم تند شده بود... تنم مي لرزید... 
کردم هامین داره از شرایط سواستفاده میکنه ومنو انداخته زیرپاش تا از حس می

 ....روم رد بشه
 بي رمق زمزمه کردم: بخاطر کي پسم زده؟

بار  بدیم... یعني هر مه  با هم ادا هامین پوزخندي زد وگفت: فکر نکنم بتونیم 
دت بمتنفرم متنفرم هایي که میگي و نمیتونم به حستتاب عاقه بذارم! تو از من 

 ...میاد و این حس کاما متقابله
ستترمو تکون دادم وستتعي کردم نستتبت به واژه ي متقابل بي تفاوت باشتتم... 

 اهسته گفتم:هی  میفهمي چي داري میگي؟
هامین عصبي گفت: نه فقط تویي که میفهمي و تو یي که کارت درسته... تویي 

قیافه ي ادم هاي که با تمام خودخواهیت هرکاري دلت میخواد و میکني و بعد 
معصتتومو به خودت میگیري تا تبرئه بشتتي... تویي که خیانت کردي. اگر من 

 !جاي مهراب بودم تو رو میکشتم
 ....با بغض مبهوت بهش نگاه میکردم

هامین انگار تازه سر حرفهایي که مدتها تو دلش مونده بود و تلنبار شده بود باز 
فقط خدا خدا میکردم جاي برگشتي شده بود و داشت رگباري تحویلم میداد... 

 ...باشه
ست و این مجازات بدي هایي بود که در  شک شت منو بدون اینکه بفهمه می دا

 !حق مهراب کرده بودم!!! وگرنه من که با هامین رو راست بودم
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شه مثل  شته با صاب وحرفهاش دا هامین بلند بدون اینکه هی  کنترلي روي اع
به ستترم زد وگفت: و اینقدر خ به جز احستتتاس پتک  ود خواه و مغروري که 

خودت به دیگران توجه نمیکنه... حاال که مهراب ردت کرده ... ببخشتتید من 
نمیتونم.... شرمنده!!! قرار من تو از روز اول مشخصت بود و مطمئن باش همه 

 ....چیز تموم میشه.... منم قراره برگردم فرانسه
ران براي من جاي کار نداره... ازجاش بلند شد وپشت به من ایستاد و گفت: ای

خانواده ات  با  باه محض بود... اگر هم نمیتوني  به ایران اشتتت مدنم  از اولم او
 ....صحبت کني من خودم اینکار ومیکنم

سه زندگي کردم... اون همه مدت با یه  سال تو فران با تلخ خندي گفت: دوازده 
به من خیانت نکرد... یکب با  ار چنین رفتاريدختر غربي همخونه بودم یکبار 

 ...من نداشت که تو
 ...دیگه نمیشنیدم

شدم... دیگه هیچي ازم  شدم.... جلوي هامین... جلوي خودم.... خرد  تموم 
 !!!...نموند... به همین راحتي

 ...سرم به دوران افتاده بود... از روم رد شد ... بدون اینکه حتي نگام کنه
هم دستتتت داده بود... خواستتتم حس کردم نفستتم باال نمیاد.... حس تهوگ ب

شید... قبل از  سوت میک سنگین بود ... گوشام  صداش کنم اما زبونم تو دهنم 
ستتیاه شتتدن تمام چیزهایي که دورو برم بود... صتتدایي اومد که گفت:اقا.... 

 !!!خانمتون از حال رفت
 !...و دیگه متوجه چیزي نشدم
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صي نداره که  شکل خا ضیح میداد که م شت تو سط حرفش و دکتر دا پریدم و

 : گفتم
ته  _ بار غش کرده و از حال رف ماه اخیر ستتته  قاي دکتر ظرف ستتته _ چهار  آ

 !....مطمئنید هی  مشکل خاصي نداره ؟
 : چند لح ه نگاهم کرد و گفت

صبي ....اما براي  _ شار ع ستگي ، ف ضعف ، خ شه ،  شته با میتونه هر دلیلي دا
 .... نویسماین که مطمئن بشید براش عکس و آزمایش می

سم و به  سرش وای ستم باال  شه . نمیخوا سرمش تموم ب تو راهرو منت ر موندم 
صتتورتش نگاه کنم . دیگه نمیخواستتتم . این حقیقت که من مرد شتتماره ي دو 
میشا باشم ، یه مهره ي ذخیره که اگه مهره ي اول سوخت به کار بیام مثل پتکي 

ص سرم بود . مهره اي که تا وقتي مهره ي ا صا دیده تو  شت ا لي هنوز وجود دا
شتیاقم و میذاشتم  نمیشد ....نه این چیزي نبود که دنبالش بودم . باید همه ي ا
کنار ....شاید تا چند روز پیش دنبال فرصتي بودم تا به میشا بابت کنم دوستش 
دارم . اما حاال دیگه نمیخواستتتم . حتما باید مهراب میرفت کنار تا میشتتا منو 

ني من اینقدر در ن رش کوچیک بودم که تا وقتي مهراب بود اصتتا ببینه ؟! یع
منو نمیدید ؟!  ....دیگه تموم شد . دیگه همه چي تموم شد . هیچوقت نمیذارم 
شتم . دیگه نمیذارم ...به اندازه ي کافي  ستش دا شا بفهمه یه روز چقدر دو می

 . کنار اومده بودم . دیگه نمیتونستم با این حقیقت کنار بیام
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وقتي پرستار اومد و گفت سرمش تموم شده رفتم تو اتاق کمکش کنم بلند شه 
. میخواستتتم حتي االمکان بهش نگاه نکنم . اما وقتي دستتتشتتو گرفتم تا براي 

 : بلند شدن کمکش کنم با صداي گرفته اي گفت
 ... زودتر همه چیز و با صاحدید خودت تموم کن _

یزي نگفتم . در واقچ لبامو محکم رو فقط همین . دیگه چیزي نگفت . منم چ
 . هم فشار میدادم که چیزي نگم

شیدمش تا عکس و آزمایش  تمام روز و تو بیمارستان دنبال خودم اینور اونور ک
بده . و تا وقتي عکسا رو به دکتر نشون دادم و مطمئن شدم مشکل خاصي نداره 

 . گفتهم ولش نکردم . خستگي از سر و روش میبارید اما هیچي نمی
نزدیک غروب بود که باالخره رستتوندمش در خونه شتتون . کمکش کردم از 

 . ماشین پیاده شه
سعي میکردم تا توي راه رفتن  شا انداخته بودم و  ست زیر بازوي می درحالیکه د
کمکش کنم با دیدن دو تا خانم چادري که دستتتشتتون ستتبزي بود و با خیرگي 

 ...نگاهم میکردن ناچارا سام کردم
قدر بهم  خانمي له.... چ ماشتتتاال فت:  ند گ چاق تر بود جوابمو داد و بل که 

 ...میاین... خوشبخت باشین
و ازکنار منو میشتتتا رد شتتتدن و شتتنیدم که اون خانم چاق به کناریش گفت: 

 !شوهرشه ... تازه ازدواج کردن
مات به چهره ي رنگ پریده ي میشا نگاه کردم این محل همه میدونستن که من 

. چشمهاي خسته اش باعث شد تا فکري که تو سرم بود و کنار بزنم ومیشا!!!..
 !و با حضور مارال جلوي در باهم میشا رو به داخل خونه بردیم
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از مارال خواستتتم یه چیزي بده میشتتا بخوره چون حالش زیاد خوب نیستتت و 
 : خودم خواستم برم که مارال با نگراني گفت

 !ه ؟چش شده ؟! چرا عین مرده ي متحرک شد _
با این حرفش نگاهي به میشتتا انداختم . راستتت میگفت . قیافه ي عجیبي پیدا 

 . کرده بود . خیلي خیلي گرفته بود و انگار اصا تو این دنیا سیر نمیکرد
 ... سري تکون دادم و گفتم : نمیدونم

 . و سریچ از خونه رفتم بیرون
**** 

 : نگاه کنم صداي پرهام باعث شد از فکر و خیال در بیام و بهش
زده به سرت نه ؟ ... اصا همه چي به کنار ، میخواي شرکت و ول کني بري  _

 .... ؟! ... من که نمیتونم از پس اینجا بر بیام ، شرکت بابام هم هست
 : وقتي دید جوابي نمیدم با صداي گرفته اي گفت

 ...حاال بلیتت واسه کیه ؟ _
 : نفس عمیقي کشیدم و گفتم

 ... یه ماه دیگه _
 : از پشت میز بلند شد و اومد روبروم روي مبل نشست و گفت

 مگه نمیگي با مهراب تموم کرده ؟! پس دیگه دردت چیه ؟ _
 : تو چشماش زل زدم و خیلي جدي گفتم

 ... من اوني نیستم که میخواست ....من فقط براش زاپاس بودم که اگه مهراب _
 :پرهام وسط حرفم پرید وگفت
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 اپاس بود چي؟؟؟اگر مهراب ز _
 : حرفمو قطچ کردم و کافه دستي به صورتم کشیدم . مهراب با حرص گفت

 !اصا به درک....بیخیالش ....گور باباي همه ي دخترا ....چرا بري ؟ _
 : پوزخند تلخي زدم

من تو فرانستته آرامش بیشتتتري داشتتتم . بین یه مشتتت غریبه راحت زندگیمو  _
شتم ا شاي میکردم ....از وقتي برگ ساس غریبي میکنم . نه این می ینجا بدتر اح

شه رو  سم ، نه این مادر ي که حرف باید حرف خودش با شنا ساس و می بي اح
....نه حتي این باباي مهربونو ....تنها قستتمت خوبش همینه که به جاي اون 
باباي ستتخت گیر قدیم بابام مثل رفیق میمونه برام ... اما از همه ي این حرفا 

 .... نمیتونم اینجا بمونم و اشتیاقم به میشا رو سرکوب کنم پرهامگذشته من 
 : پرهام کافه داد زد

 ! سگ خور ...سرکوبش نکن ...میشا متتتتتتتتال خودته _
 ... قلب و فکرش مال من نیست ....مال یکي دیگه ست _

پرهام پوفي کشتتید و هیچي نگفت . بعد از یه مدت که بینمون ستتکوت افتاد با 
 : گرفته اي آروم گفتصداي 

هنر این نیستتت که فرار کني ....هنر اینه که بموني و بجنگي ....حاال چه با  _
 ... مشکات چه با احساسات خودت ، باالخره یکي شونو از پا در بیاري

 : بي ربط به حرف پرهام غرق فکر پوزخندي زدم و گفتم
سال برگردي و فکر _ ست که بعد از دوازده  کني همه چي باید  خیلي احمقانه 

 ! همونجور مونده باشه ....شاید از ن ر بقیه من هم عو  شده باشم
 : اما سریچ سري تکون دادم و با لبخند نگاهمو متوجه پرهام کردم
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بیخیال ...من که برگردم همه چي دوباره برمیگرده ستترجاش ....همه دوباره  _
شه ...حتي زندگي خودم  شون گرم می شون به زندگي خود شه سر هم دوباره می

 ... مثل اولش
تا شتتب ستتعي کردم ستترمو گرم کار کنم و دیگه به هیچي فکر نکنم . هنوز به 
هیچکس نگفته بودم دارم برمیگردم ، فقط میشتتا میدونستتت و پرهام . چند بار 
به مارال زنگ زدم و حال میشتتا رو پرستتیدم . میگفت هنوزم همونجوریه ، تو 

شه و باهاش حرف نمیزنه .. سالها خود شم .  سعي کردم به اینم بي تفاوت با  .
سي حرف  شا رفته بود تو خودش و با ک سه می ستم برم فران پیش هم وقتي میخوا
نمیزد . اونموقچ مطمئن بودم به خاطر رفتن منه . اما االن به خاطر این بود که 

 ... مهرابي نبود ...تا وقتي مهراب بود که خودش شماتتم میکرد چرا برگشتم
ز به مارال زنگ میزدم و مارال هر روز با نگراني میگفت میشتتتا هنوز تو هر رو

خودشه و حرف نمیزنه . با تمام خود داریم نتونستم جلوي خودمو بگیرم و بعد 
از دو روز رفتم خونه شتتون . مارال خیلي خوشتتحال شتتده بود . با خواهش ازم 

شتي کنیم . فقط لبخند تلخي بهش زدم  شا آ ست دیگه با می سمت و رفتخوا م 
شیده  شکم دراز ک شا . به چارچوب در تکیه دادم و نگاهش کردم . رو  اتاق می
سید .  سرده به ن ر میر شت به نقطه ي نامعلومي نگاه میکرد . خیلي اف بود و دا

 : بي اختیار زیر لب زمزمه کردم
 ... مهراب خیلي دیوونه ست که اینهمه عشقي که بهش داري و ندید گرفت _

م متوجهم شد و سرشو سریچ به سمتم چرخوند . در کسري از بانیه با این حرف
چشتتماش پر اشتتک شتتد و ستترشتتو تو بالش قایم کرد . نیومده بودم که بدتر با 
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حرفام ناراحتش کنم . این حرفم هم بي اختیار به زبون اومده بود . نفس کافه 
 شمو فوت کردم . اصا هق هق نمیکرد . فقط صداي ضعیف نفسهاي نامن م

 . نشون میداد داره گریه میکنه
 : چند قدم به سمتش برداشتم و صداش کردم

 .... !میشا ؟ _
با  نمیتونستتتم وایستتم و نگاه کنم که گریه میکنه . گریه ش کافه م میکرد . 

 : صدایي عصبي گفتم
 ...میشا خواهش میکنم گریه نکن _

شه و من دیگه واقعا  شتر ب شدت گریه ش بی شد  ستم تو نمیتوناین حرفم باعث 
 . اتاق بمونم . با سرعت از اتاق و بعدشم خونه زدم بیرون

در تمام زندگیم تا حاال اینقدر ستتردرگم نشتتده بودم . دیگه نمیدونستتتم باید 
شت با  شا دا شتم . درد خودم بس نبود که حاال می ضچ بدي دا چیکار کنم . و

م ده بودم که یه کاین رفتار عجیب غریبش بدتر آزارم میداد ؟! هر چي تاش کر
سردگي بي  شا با این کاراش و اف ضاگ عادت کنم رو می با خودم کنار بیام و به او
یاق !  باره اشتتت باره ستتردرگمي ، دو باره کافگي ، دو موردش خراب کرد . دو
....اون شتتب به هی  عنوان طرف خونه ي بابام آفتابي نشتتدم . نمیخواستتتم 

به هیکلمو م*س*ت  ند بزنم  باز گ باره  نه ي خودم دو کنم . شتتتب و تو خو
گذروندم و خودم و راحت کردم و هیچکدوم از تلفناي مامان و جواب ندادم . 
شن . همه ي چراغا رو  ستم تا نگران ن فقط به بابا خبر دادم که خونه ي خودم ه
خاموش کردم و با عکستتاي میشتتا رو صتتفحه ي بزرگ ال اي دي تا صتتبح عزا 

ست  کرده بودن هم زده بودم به دیوار اتاق خواب و گرفتم . تابلوي بزرگي که در
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وقتي میخواستم بخوابم چشم تو چشم میشا که عکسش روبروم جلوي تخت 
بود خوابم برد . خوابي که هر نیم ساعت یکبار بیدار میشدم و دوباره با بدبختي 

 . میگرفتم میخوابیدم
ر بود قرا در کل هفته ي مزخرفي بود . مزخرفترین هفته ي زندگیم . شتتبي که

شباي خود درگیریم براي  سفر برگردن و من آخرین  شا از  فرداش پدر و مادر می
شونو میگذروندم در میان تعجب من مهراب بهم زنگ زد و ازم  حرف زدن باها

 : خواست سریچ برم فرودگاه ، مهلت هی  سوالي بهم نداد و با عجله گفت
گه بلند میشتتته ....باید خواهش میکنم زودتر بیا . پروازم تا دو ستتتاعت دی _

 ... باهات حرف بزنم
قبول کردم و ستتریچ راه افتادم .تا فرودگاه دو ستتاعت راه بود ، اگه میخواستتتم به 
مهراب برسم باید تند میروندم . تو راه با خودم فکر کردم چه جالب ! میشا همه 

شت میرفت ، منم  شب دا شور کرده بود ....مهراب ام ا تمونو وادار به فرار از ک
به این هم فکر میکردم که مهراب ازم چي  ستتته هفته ي دیگه پرواز داشتتتم . 
میخواد ؟! شتتاید تو اخرین لح ه پشتتیمون شتتده بود و میخواستتت بگه اگه تو 
نمیخوایش پستتش بده به من ! ....از فکرم خنده م گرفت ....انگار داشتتتم در 

سباب باز صبحت میکردم ! ...هه ! اگه ا سباب بازي  ي اي هم در کار مورد یه ا
شاید  شا !.....اما نه !  شدیم نه می شا  ست می شه من و مهرابیم که بازیچه ي د با
سکوت با همه  شاید باید همون اولش به جاي  منم این مدت بازي ش دادم ؟! 

 ...! چي مخالفت میکردم ! با اینحال ما با هم بازي کردیم ، با هم
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به فرودگاه بدون اینکه زیاد دنبال مهراب بگردم خودش انگار که  با رستتیدن 
 : منت رم باشه به سمتم اومد . صمیمانه باهاش دست دادم و به تلخي گفتم

 !پس داري فرار میکني ؟ _
 : اونم به تلخي لبخندي زد و شونه اي باال انداخت و گفت

سفر ... ترقي ...افول ....  _ ست داري بهش نگاه کن ....فرار ... هر جوري دو
اسمشو میذارم دور شدن ، الزم بود یه مدت از همه چي دور دور شدن ....من 

 ... باشم
 : بین حرفش پریدم

 !تا ببیني میتوني میشا رو ببخشي یا نه ؟ _
 ... تا فراموشش کنم _

با این حرفش چند لح ه جفتمون تو چشتتماي هم خیره شتتدیم و باالخره اون 
 : گفت

 ...حالش چطوره ؟ _
 ... بد _

 : و فکش منقبض شد . بعد با اخم گفتسرشو انداخت پایین 
 چرا ؟ ....چرا کاري نمیکني حالش خوب شه ؟ _

 : سریچ گفتم
 ... من دارم میرم _

 : و با پوزخند ادامه دادم
 ... سه هفته ي دیگه موعد فرار منه ....تا همه چیو فراموش کنم _

 : چند لح ه با دهاني باز تو چشام خیره شد و بعد با ناباوري گفت
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 ....!!!! اون زنته _
 ... نه نیست ....زن من نیست ....تو رو میخواست _

یه چیزي تو گلوم گیر کرده بود که باعث میشد نتونم جماتمو به راحتي ادا کنم 
 : . تک خنده ي بلندي کرد و گفت

 ... ببین پسر ...با هم دیگه تعارف نداریم که _
 ... نه تعارف نیست ...حقیقته _

 ... با ناباوري حرف میزد و من با لحني جدي و صدایي گرفتهاون تمام مدت 
 : ادامه دادم

که مطمئن  _ گه میخواي برگردي میتوني ...من دارم میرم ....از هر چیزي  ا
شو  شا تویي ....وقتي حال این روزا شم از یه چیز مطمئنم ، انتخاب اول می نبا

یر و رو شتتدم زندگیتون ز میبینم از خودم بدم میاد که بینتون قرار گرفتم و باعث
 ... بشه

شونه م  ستش و روي  باالخره قیافه ي مهراب از اون حالت پر بهت در اومد . د
 : گذاشت و گفت

ببین هامین ... نیمه ي گمشتتده ي من میشتتا نبود.، فکر میکردم هستتت اما  _
اشتتتباه میکردم .. حاال هم که فکر میکنم میبینم بین من و اون عشتتقي اصتتا 

شت.... یه دوستي بود و یه دوست داشتن ساده ي یکطرفه....دوست وجود ندا
داشتن با عشق خیلي متفاوته....من فقط داشتم خودمو گول میزدم ، من قبل از 
اینکه تو بیاي از میشا خواستگاري کردم و میشا درجا بهم جواب رد داد ، چون 

یشا هم مثل من هیچوقت من و به عنوان یه شوهر نمیدید ....بعد از اومدن تو م
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شروگ کرد به گول زدن خودش ...نمیدونم چرا ، نمیدونم اینجوري میخواست 
ست داره ....و  شروگ کرد به گول زدن خودش که منو دو از چي فرار کنه ...اما 
شا تو  ساده انگارانه باور کردم . چون از خدام بود ....من فکر میکنم می من هم 

 .... اما با من نه رو دوست داره ، چون با تو صادق بود
 ... با من صادق بود چون ترسي نداشت که از دستم بده _
ماس ازت  _ با الت نه ي من صتتتدات میکرد و  که اونروز تو خو اونجوري 

گات میکرد  که ن بدي ....اونجوري  جاتش  میخواستتتت از دستتتت من ن
...هیچوقت منو نگاه نکرده بود . میشتتا همیشتته تو همه چي م*س*تقل بود ، 

قوي بود ، هیچوقت هی  کمکي از هیشتکي نمیخواستت ....همیشته همیشته 
کارهاش و خودش میکرد .  مه ي  هاي دیگران و رد میکرد . همیشتتته ه کمک
هیچوقت گریه نمیکرد ....همیشتته برام قابل تحستتین بود که یه دختر همچین 
شتتخصتتیتي داشتتته باشتته ....اما اونروز براي اولین بار بود که میدیدم از کستتي 

با التماس نگاه کمک می به کستتي  بار بود که میدیدم داره  خواد ، براي اولین 
میکنه ....داشتتت بهت التماس میکرد که بذاري بهت تکیه کنه ...در حالي که 
شا از خونه م  ست ....اون روز بعد از رفتن می شا هیچوقت تکیه گاه نمیخوا می

شو تو شه خود شا همی سیدم که می ست کلي فکر کردم ، به این نتیجه ر ه ي یه پو
ادم قوي پنهان میکرده ....به این نتیجه رستتیدم که میشتتا یه دختر حستتاستته که 
ساس و دخترونه ش و از همه پنهان کرده و تو خودش نگه  همه ي ویژگیهاي ح
داشتتته .....نمیدونم چرا ...اما فکر میکنم این شتتکننده ترش میکنه ....اونروز 

ست ....ح شکننده  شا واقعا  ساس کردم می سته ي یه دختر قوي اح اال اون پو
شتتکستتته ....حاال اون پوستتته اي نداره که خودشتتو توش پنهان کنه ، حاال اون 
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سته  شکي نخوا شا تا حاال از هی ست ....می شکننده تر از همه ي دختراي دیگه 
شتي از این کارش  ست ....نمیدونم چه بردا شه اما از تو خوا بود تکیه گاهش با

به پاي اینکه تو رو دوستتتت داره ... میذارمش به پاي  میکني ...اما من میذارم
اینکه اون دوستتتت داره به کستتي که بیشتتتر از همه دوستتتش داره تکیه کنه 
....میذارمش به پاي اینکه احتیاج داره بعضتتي وقتا قوي نباشتته و حاال وقتش 
ضعیف  ست از قوي بودن برداره و مثل یه دختر عادي از  سیده که گهگاهي د ر

 . قابل کسي که دوستش داره ل*ذ*ت ببرهبودن در م
 : چند لح ه ساکت شد تا تابیر حرفاش و رو من ببینه و بعد ادامه داد

شا دختر خوبیه ...بهترین  _ ستم بیاي اینجا تا بهت بگم . می شب ازت خوا ام
روزاي عمرمو بهم هدیه داده ....مواظبش باش و دوستتتش داشتتته باش چون 

یاقت به یاقتشتتو داره ....ل ترین زندگي رو داده . زندگي اي که من هیچوقت ل
ستم بهش بدم چون دلش با من نبود ...اگه دلش با من بود به جاي اینکه  نمیتون
شرایط زندگیش به تو زنگ بزنه و  سخت ترین  شماره ي تو رو حفظ کنه و توي 
ست  از توکمک بخواد به من زنگ میزد ....اما اون هیچوقت از من هیچي نخوا

میشا این روزا حالش بده به خاطر من نیست ، به خاطر اینه که تو داري ....اگه 
میري ...دقیقا بعد از اینکه باعث شتتدي پوستتته ي آهنینش به خاطر تو بریزه 

 .... داري ترکش میکني
با بهت و ناباوري نگاش میکردم که با بلند شتتدن صتتدایي از بلندگو ها مهراب 

 : دستشو گذاشت رو شونه م و گفت
 .... قط مواظبش باش ....زندگي خوبي بهش بدهف _
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سرعت  شویقم کرد و بعد با  شد و با نگاه به اینکار ت شام خیره  چند لح ه تو چ
 . دور شد و بین ازدحام جمعیت گم شد

 12سال پیش میشا همینجا ... تو همین فرودگاه داشت برام گریه میکرد .... 12
پیش همیشه اگه چیزي میخواست سال  12سال پیش میشا یه دختر قوي نبود ، 

با اینکه همیشتتته دعواش میکردم و اذیتش  به من میگفت ،  یا کاري داشتتتت 
میکردم ....و حاال دوازده سال تمام یاد گرفته بود که از هیشکي هیچي نخواد ، 
شاید از ترس اینکه نکنه مثل من بذاره  شه ،  سته ن شکي واب یاد گرفته بود به هی

شو  شت ست میگفت . حاال بعد بره و با رفتنش پ شاید مهراب را خالي کنه !.... 
 .... !!!! دوازده سال دوباره اولین کسي که ازش چیزي خواست من بودم

دوازده ستتال پیش میشتتا منو دوستتت داشتتت ؟ دوازده ستتال پیش من میشتتا رو 
دوست داشتم ؟ ....دوازده سال بعد میشا هنوزم منو دوست داره ؟! ....دوازده 

 ....!!!!عاشق میشا شدم ؟سال بعد من 
به  تادم ستتمت بیرون . بي توجه  نگاهمو از جمعیت گرفتم و غرق فکر راه اف
شا رو به این حال  شینم راه افتادم تو خیابون . من اینکار و کرده بودم ؟ من می ما
ست  شا منو دو و روز انداخته بود م ؟ اما من که کاریش نکرده بودم ....پس می

باره این حس دوست داشتن سر بلند کرده بود و حاال با داشت و با برگشتنم دو
رفتنم به این روز انداخته بودش ؟! ....واقعا اینطور بود ؟! یا این فقط یه خوش 
خیالي مستتخره بود !....اصتتا میشتتا به کنار ، خودم چي ؟! من که دوستتتش 

سته بودم این چند رو ستم فرار کنم ....چطور تون شتم . از اینکه نمیتون ي رو زدا
که میدونستم میشا خودشو تو اتاق حبس کرده و با دنیا قهر کرده رو دووم بیارم 
....بدون اینکه کمکي به بهتر شتتدن شتترایطش کنم ؟! ...حاال نه اینکه خودم 
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عا  فاي مهراب تکونم داد ! واق قدر حر حال و روز بهتري ازش داشتتتم ! ...چ
اول درباره ي دیگران اشتتتباه راستتت میگفت ؟! .....هه ! چقدر آدم تو برخورد 

برداشت میکنه ....االن احترام خاصي براي مهراب قائل بودم . با اینکه خودش 
ستش نداره  شا دو سیده بود که می ست اما چون به این نتیجه ر شا رو میخوا می
کنار کشتتیده بود ، ستتعي نکرده بود به زور به دستتتش بیاره ....حتي خیانتي که 

خشتتید و از من میخواستتت خوشتتبختش کنم . ازم میشتتا بهش کرده بود و ب
میخواستتت دختري که دوستتت داره رو خوشتتبخت کنم ! ....آدمي که همچین 
کاري میکنه باید روح بزرگي داشتتته باشتته . هی  حستتادتي رو تو چشتتماش 
قه شتتو  که دختر مورد عا ماس براي این ماس بود . الت یدم ، فقط الت ید نم

آرزوم بود خوشتتبختش کنم ....دختري  خوشتتبخت کنم ! ....دختري که خودم
شتباه میکردم ،  شایدم ا ست ....یا  شبختش کنم نمیدون که منو الیق اینکه خو

 !... شاید اوني که راست میگفت مهراب بود ، شاید میشا واقعا منو
شب  صف  ستم در رفته بود . ن ساب زمان از د صا ح اینقدر رفتم و رفتم که ا

اکت ، هیچي مزاحم افکارم نمیشد ....میتونستم بود و خیابونا نسبتا خلوت و س
 3تو آرامش به همه چي فکر کنم . به همه ي جنبه هاي همه چي ...ستتتاعت 

صتتبح بود که ستترجام متوقف شتتدم . تصتتمیممو گرفته بودم . چرا باید فرار 
که شتتتده شتتتانس خودمو امتحان نمیکردم  بارم  یه  ید براي  با میکردم ؟! چرا 

میشتتا میگفت برو به درک ....از این که بدتر نمیشتتد ؟!  ...نهایتش این بود که
شتم و اگه  ستم اقا یه قدم بر میدا ست آوردن چیزي که میخوا ...باید براي به د
به در بستتته میخوردم یه کم جنم به خرج میدادم و تاش میکردم ....اینجوري 
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حداقل ستتعي خودمو کرده بودم . اینطوري تا اخر عمر حستترت نمیخوردم که 
ند  با لبخ مه چي فرار کردم .  یه احمق از ه ثل  کاري نکردم و م چرا هی  

 .... مطمدني سري تکون دادم و تاکسي گرفتم تا منو برسونه فرودگاه
ساعت تقریبا  سمت خونه ي عمو پرویز .  شینم راه افتادم  بود  6از اونجا با ما

د و وقتي وارد که رستتیدم و در زدم . مارال با صتتداي خوابالودي درو برام باز کر
شتتدم با قیافه اي که معلوم بود تازه از خواب بیدار شتتده اومد جلو و با خمیا زه 

 : گفت
 ساعت دیگه میشینه ، چرا االن اومدي ؟ 2پرواز مامان اینا  _

 : در حالیکه از کنارش رد میشدم گفتم
 ... برو بخواب مارال _

میشتتتا و رفتم داخل . و بي توجه به قیافه ي متعجبش راه افتادم ستتمت اتاق 
خواب بود ... رفتم باال سرش ایستادم . چند لح ه فقط بهش نگاه کردم ، قیافه 
یه دفعه  ما  یده بود ...ا ش الغر تر و رنگپریده تر از همیشتتته بود ....آروم خواب

 : صورتشو تو هم کشید و گفت
 .... نه .....نه _

وازش نشستمو گونه شو نسرشو تکون میداد وتکرار میکرد نه .....لبه ي تختش 
کردم تا بیدار شتته . ...آروم آروم چشتتماشتتو باز کرد و نگاهم کرد . چند لح ه 
ستم بازم  صورتم ....میدون سمت  ستشو دراز کرد  فقط نگاهم کرد ....بعدش د
گیج و منگه مثل همه ي موقعهایي که تازه از خواب پا میشتتته و هنوز نمیدونه 

از این حالتش خنده م نمیگرفت . صتتورتمو بردم خوابه یا بیدار ....اما اینبار 
شو  شتا صورتم ...انگ شت رو  شو گذا ست جلو تا هر کاري خیال داره بکنه . د
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ست  شون ندادم . انگار میخوا شمام ....عکس العملي ن سمت چ حرکت داد 
انگشتتتشتتو بکنه تو چشتتمام ...مجبور شتتدم چشتتمامو ببندم تا نزده کورم کنه 

خواست چشمامو باز کنه و انگشتشو محکم میکشید ....اما اون با سماجت می
شبختانه این  ستم جلوي خودمو بگیرم و خندیدم و خو شمم ....دیگه نتون رو چ
شت  شو گذا شت شه چون اینبار انگ شد توجهش به چیز دیگه اي جلب ب باعث 
فارغ از هر  با جدیت نگاهش کردم ....اون  بام ... خنده مو جمچ کردم و  رو ل

ید رو لبام و من بي اختیار انگشتشو ب*و*سیدم که باعث جا انگشتشو میکش
شتتد یه دفعه از جاش بپره ....رو تخت نیم خیز شتتد و با وحشتتت نگاهم کرد 

 : ....بهش لبخند زدم و گفتم
 ... !االن بیداري ؟ _

ست و  شو ب شما شید و لح ه اي چ شو نفس عمیقي ک شت رو قلب شو گذا ست د
سرع شد . دوباره نگاهم کرد .و اینبار با  شک  شماش پر ا ت باور نکردني اي چ

 : سریچ براي جلوگیري از جاري شدن اشکاش دستامو باال بردم و گفتم
 .... میشا نه ....گریه نکن ...ازت خواهش میکنم _

شد  شدن و باعث  صورتش جاري  شکاش بي توجه به خواهش من روي  اما ا
اي به روتختي ش من اه نا امیدانه اي بکشتتم . ستترمو انداختم پایین و لح ه 

خیره شتتدم و بعد ستترمو باال گرفتمو تو چشتتماي خیستتش زل زدم و با لبخند 
 : زمزمه کردم

وقتي دو ستتالت بود یه بار مامانت که میخواستتت بره تا ستتر کوچه از من  _
شم تا برگرده ... آرمین از من خیلي بزرگتر بود اما مامانت  ست مواظبت با خوا
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.دلیلش این بود که آرمین خیلي شتتیطنت از من خواستتت مواظبت باشتتم ....
ستتتالم بود و مامانت از  6میکرد . اما من که این چیزا حالیم نبود ....من فقط 

من خواستتته بود مواظبت باشتتم ، اولین بار بود که احستتاس بزرگ شتتدن بهم 
دستتت داده بود ....مامانت که رفت با اینکه خودم خیلي هم ازت بزرگتر نبودم 

اظبت بودم و اجازه نمیدادم کستتي بهت نزدیک شتتته . ب*غ*لت کردمو مو
احساس محشري بود اینکه مواظبت باشم ، تو اون سن و سال احساس میکردم 
دارم مهمترین کار زندگیمو انجام میدم ...اما بعدش تو روم کارخرابي کردي و 
آرمین و بقیه مستتخره م کردن ....خیلي از دستتتت عصتتباني شتتدم و به خاطر 

مام د تت میکردم و دعوات میکردم ....فقط روزاي همین ت وران بچگیمون اذی
اولش میفهمیدم واسه چي از دستت عصبانیم و دعوات میکنم اما بعدش دیگه 
عادت کرده بودم به دعوا کردنت ....دلیل خاصتتي نبود ، فقط عادت کرده بودم 

. ....اما هیچوقت اون حس قشنگ و یادم نرفت ، همیشه اون حس باهام بود ..
همیشتته یادم میموند که دعوات بکنم اما همیشتته هم یادم میموند که مراقبت 
باشتتم که نذارم کس دیگه اي مراقبت باشتته ....کس دیگه اي حق نداشتتت نه 
اذیتت کنه نه مراقبت باشتته ....فقط من بودم که این حقها رو داشتتتم ....چون 

ت سته بود مواظبمامانت وقتي شیش سالم بود و تو فقط دو سالت بود ازم خوا
باشتتم ... من از اون لح ه به بعد نستتبت بهت یه حس مالکیت احستتتاس 

 .... میکردم
 : خنده اي کردم و ادامه دادم

میدونم مستتخره ستتت .... اما منم بچه بودم و تو عالم بچگي نستتبت بهت  _
 .... حس مالکیت میکردم ....هم اذیتت میکردم ، هم هواتو داشتم
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 ا با لبخند زل زدم تو چشماش و بعد از نفس عمیقي گفتمبعد از گفتن این حرف

: 
اینا رو بهت گفتم که بدوني تموم اذیتاي بچگیم دستتت خودم نبوده ....بچه  _

بودم دیگه ....اما تو یه جورایي از همون بچگي بزرگ بودي ....همیشتته بیشتتتر 
سالت  سن و  شتر از بچه هاي هم سالت میفهمیدي ، بی سن و  از بچه هاي هم

که ک با این  کاوي میکردي .... ما همیشتتته  4نج ستتتال ازم کوچیکتر بودي ا
شده  سال مني و همین باعث  سن و  ستي جوري رفتار کني که انگار هم میخوا

 ... بود همیشه بزرگتر از سنت باشي
 : با لبخند گفتم

 .... مرسي که همه ي روزاي بچگي مو باهام بودي _
خدا رو شکر میکردم که دیگه اشکاش میشا فقط نگاهم میکرد و حرفي نمیزد . 

ستم  شده . اینطوري بهتر میتون شک  شکاي روي گونه هاش خ پایین نمیاد و ا
 . حرف بزنم

 : سرمو انداختم پایین و گفتم
ستم اما االن _ صوال اینقدر آدم پر حرفي نی سرتو میخورم ....ا  ببخش که دارم 

.... 
 : دم تو چشاشحرفمو قطچ کردمو همه ي شهامتمو جمچ کرد و زل ز

من دوستت دارم میشا ....همیشه دوستت داشتم ، اما االن بیشتر از هر وقت  _
خاب اولت نیستتتم ، من  که من انت نه  تت دارم ....فرقي نمیک گه اي دوستت دی
دوستتتت دارم ...حتي اگه انتخاب هزارمت باشتتم ... حتي اگه من اخرین مرد 
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شم و تو از روي اجبار انتخابم کني ستت دارم  روي زمین با شه دو ....من همی
 !...فرقي نمیکنه ... حتي اگر انتخابت نباشم... دوستت دارم

اشتتکهاش با ستترعت راه خودشتتونو روي صتتورتش باز کردن . با پشتتیموني به 
صتتورتش زل زدم . خواستتتم حرفمو رفچ و رجوگ کنم تا دستتت از گریه کردن 

 : برداره
 .... میشا من _

 : فتحرفمو قطچ کرد و وسط گریه گ
 ... فکر میکردم هی  وقت نمیگي _

فقط نگاهش کردم . چند لح ه زمان از حرکت ایستتتاد و فقط به هم زل زدیم 
 : ....بعد میشا آب دهنش و قورت داد و گفت

وقتي رفتي هر کاري کردم نتونستتتم فراموشتتت کنم ....نمیدونستتتم بدون تو  _
ستم ....خیلي زمان  ستم خودمو جمچباید چیکار کنم ، واقعا نمیدون  برد تا تون

و جور کنم ، تا بتونم یاد بگیرم بدون تو به زندگیم ادامه بدم . خیلي زمان برد تا 
بتونم به خودم یاد بدم که ازت متنفر باشتتم ....ازت متنفر باشتتم که ولم کردي 
شم ...یاد بگیرم که همه ي کارامو خودم  ...و یاد بگیرم که به هیچکس وابسته ن

ساي دخترونه ، بکنم ...کار شتم کنار ، رنگاي دخترونه ، لبا اي دخترونه رو گذا
ته  کارا نار ، رفتم کاس  گذاشتتتم ک مه شتتو  نه ....ه احستتتاستتتات دخترو
....میخواستم مثل پسرا قوي باشم . مثل پسرا روي پاي خودم باشم ...و شدم ، 
مه دادم ....داشتتتم زندگیمو  به زندگي کردن ادا خودمو ستتتاختم ...اینجوري 
میکردم ، همه چي خوب بود .....اما تو دوباره برگشتتتي و همه چیو ازم گرفتي 
به دستتتش آورده بودمو ازم گرفتي  به این ستتختي  که  مه ي چیزایي  ....ه
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...نمیدونم چرا ، اما با برگشتنت کم کم دوباره یادم اومد که دخترم ....حاال که 
 !میخواي بري من دوباره چه جوري خودمو بسازم ؟

 : طمینان گفتمبا ا
ست توئه ...میتوني دوباره بلیتمو  _ شا ....اگه تو بخواي نمیرم ...د من نمیرم می

 .... آتیش بزني
 : سرشو تکون داد و گفت

 !من مجبورت نمیکنم ...من چیکاره م که تو رو مجبور به کاري کنم ؟ _
 .... تو همه کاره اي ...تو همه ي چیزي هستي که برام مهمه _

 : خت پایین و به نقطه اي خیره موند و بعد از چند لح ه گفتسرشو اندا
خاب اولمي ...از  _ خاب دومم نیستتتي . انت هامین ، تو انت خاب اولمي  تو انت

 .... وقتي یادمه تو برام همه چي بودي ... اما من برات هیچي نبودم
 : دستمو زدم زیر چونش و خیره تو چشماش آروم گفتم

 ... منيچرنده ...تو همه چیز  _
ست . لبخندي که کم کم با لبخند من  ش لبخند کمرنگ و نامطمئني رو لبش ن

 : جون گرفت و بزرگ و بزرگ تر شد ، به آرومي زمزمه کرد
 ....یعني نمیري ؟ _

 : سري به نشانه ي نه تکون دادم و ادامه داد
 ... !دلت برام سوخت که نمیري ؟ _

 : با همون لبخند گفتم
 ... وخت که نمیرمدلم واسه خودم س _
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 : با شیطنت ادامه دادم
 یادته همیشه دوست داشتي هر کاري من میکنم بکني ؟ _

 : سري به نشانه ي مثبت تکون داد و من گفتم
 ... من دوستت دارم _

 : لبخندش بزرگ شد و با اطمینان گفت
 ... منم دوستت دارم _

 : با شرمندگي پرسیدم
 !بیشتر از مهراب ؟ _

 : د و با بهت گفتلبخندش جمچ ش
 ... من فقط تو رو دوست دارم _

بي توجه به صداي زنگ و باز شدن در و بعدشم صداي مامان بابام که از حیاط 
سمت لبهاش  شن به  سلومو شتم با حرکت ا شدم ....دا میومد به لبهاش خیره 

 : میرفتم که صداي مامانم بلند شد
 .... وسفند و تو حیاط ببندههامین کجایي ؟! ...بیا کمک آقا شمس الله کن گ _

چشمامو با حرص رو هم فشار دادم و بي تفاوت بهش دوباره با لبخند به سمت 
 : میشا رفتم که مامان در و باز کرد و گفت

 ... هامین پاشو _
 : چند لح ه ساکت شد و نگاهمون کرد بعد گفت

 ...ااا خوبي میشا جون ؟! ....هامین نذاشته بخوابي ؟ _
م یاداوري کرد که برم کمک آقا شتتمس الله . با نارضتتایتي و حرص و دوباره به

 . از جام بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم
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سر من  شت ریخت رو  تا وقتي خاله و عمو پرویز برسن هر کي هر چي کار دا
. اصتتا هم به روي خودشتتون نمیاوردن که قیافه م داره داد میزنه که دیشتتب 

ل این هفته رو مثل آدم نخواببده بودم . حاال نخوابیدم . دیشتتب که هیچي ! ک
این به کنار ...اصتتا بهم فرصتتت نمیدادن یه دقیقه برم میشتتا رو ببینم ...من 
که  مالم  گه من ح که کوچه رو چراغوني کنم ، م کارم  گه من برق  نمیفهمم م
جعبه ي میوه جابجا کنم و پارچه نوشتتته بزنم به دیوار ....اصتتا من نمیفهمم 

و عمو رفتن مکه که مامان داره این همه تدارک میبینه ...چه میشتتته  مگه خاله
کرد ، م*س*تانه خانمه و زیاده رویهاي مخصتتوص به خودش دیگه ....بعد از 
رسیدن عمو و خاله که دیگه کارها هزار برابر شد . گوسفند بیچاره رو از هستي 

سه مهمون شد . مامان که وا یهاي خونه ي ساقط کردن و کل خونه پر از مهمون 
خودمون کارگر میگرفت براي پذیرایي اینجا من و آرمین و مارال و اذین و فرناز 
و کرده بود کارگر مستتئول پذیرایي ....آقایون تو حیاط رو صتتندلي هایي که 
شخو خودم تو حیاط چیده بودم نشسته بودنو ازشون پذیرایي میشد . قسمت 

ا در میام زنگ زدم پرهام بیاد کمک به زنونه هم داخل بود . وقتي دیدم دارم از پ
جام حمالي کنه ....پرهام هم که از خدا خواستتته خودشتتو مثل جت رستتوند . 
سمت زنونه ....و  سراغ ندارم بریم ق شم وز وز میکرد که راهي  مدام هم در گو
من براي اولین بار در عمرم تک خوري کردم و وقتي داشتتتم ستتیني رو میبردم 

یل قستتمت زنونه بد م که پرش کنن خودمو چپوندم داخل و رفتم ستتمت تحو
 : اتاق میشا ...اما میشا تو اتاقش نبود ...با صداي مارال به خودم اومدم

 .... هامین تو تو زنونه چیکار میکني ؟ برو بیرون _
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 : بي توجه به اینکه داشت دکم میکرد گفتم
 ... میشا کجاست ؟ کارش دارم _

 : د تند گفتمارال انگار عجله داشت چون تن
نمیدونم داشت اماده میشد بیاد پیش مهمونا . فکر کنم رفته دستشویي دست  _

 ... و روشو بشوره ....تو برو بیرون من بهش میگم کارش داشتي
شا با تعجب در  شو باز کردم . می شویي و در ست سمت د بي توجه بهش رفتم 

دهنش هم حالیکه دستش رو مسواکي که تو دهنش بود خشک شده بود و دور 
کفي بود نگاهم کرد . لبخندي بهش زدم و داخل شتتدمو در و بستتتم ....بهش 

 : نزدیک شدم و به سینک دستشویي اشاره کردم و گفتم
 .... تف کن _

هنوز گیج و منگ بود که من چجوري اومدم قسمت زنونه و تو دستشویي ...با 
ي . د تو دستشویاینحال کاري که خواسته بودم و کرد و کفا رو از دهنش تف کر

منم دیگه معطل نکردم و دستتتت به کار شتتتدم . به خودم نزدیکش کردم و با 
ضا  سیدمش ....بعد از چند لح ه که هیجاناتم تا حدي ار شدت تمام ب*و*
شد رهاش کردم و با لبخند نگاهش کردم . میشا هم نفسش و به شدت رها کرد 

 .... و با چشماي گرد شده گفت : اوه
 : نشو با انگشت پاک کردم و گفتمآب دهن دور ده

 ... !میشا ؟ _
 : سریچ گفت

سمو  _ صدا کني ؟! ....مهراب میگفت من لیاقت این ا شه یه بار منو مرضیه  می
 ... ندارم
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 : با لبخند اخمي کردم و گفتم
 ... مهراب غلط کرد عزیزم _

 : تو گوشش زمزمه کردم
 .... تو گل همیشه بهار خودمي _
 !که تو تابستون نمیشه ؟گل همیشه بهار  _

 ... با اخم گفتم : اگه من بخوام میشه
چه طعمي بود ؟!  یه .... ندون خوشتتمزه ا مه دادم : خمیر د ند ادا با لبخ و 

 .... ....اوممممم....بذار ببینم
شنیدن پ  پ  خاله با کس دیگه اي  شم که با  ستم دوباره بهش نزدیک ب و خوا

 : از بیرون از دستشویي حواسم پرت شد
سي ببینه که خیلي  _ شویي چیکار کنه ؟ ....اگه ک ست یعني چي ؟ .... رفته تو د

 ... بد میشه
 : آروم گفتم

 ... بقیه ش باشه بعدا _
 : و با چشمکي از دستشویي خارج شدم و در همون حال با صداي بلند گفتم

 .... میشا از این به بعد سر خمیر دندونتو محکم نبند تا بتوني بازش کني _
 : مان با خنده ي پر حرصي نگاهم کرد و گفتما
داشتي سر خمیر دندونو واسه میشا باز میکردي ؟ آفرین پسرم ! ...حاال کف  _

سمت زنونه سمت مردونه ...دیگه هم نیا ق  دور دهنتو پاک کن و برو تو حیاط ق

.... 
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ستم بدون اینکه چیزي  شیدم دور دهنمو با دیدن کف رو د ستمو ک با احتیاط د
ي خودم بیارم به خاله و مارال و مامان با پررویي لبخند زدم و بي خجالت به رو

 . رفتم سمت حیاط
 . انگار انرژي گرفته بودم چون دیگه کارا رو با تنبلي کمتري انجام میدادم

شو میکرد من  شم ؟! از اون بدتر  4کي فکر شق ب شتن به ایران عا ماه بعد از برگ
رفته باشم فرانسه عاشق بشم ؟! و از اون هم کي فکرشو میکرد من قبل از اینکه 

بدتر ... کي فکرشو میکرد اولین جرقه ي عشقم تو شیش سالگي زده شده باشه 
عات  ثل قط مام زندگیم م گار ت ؟!....حتي خودم هم فکرشتتو نمیکردم .... ان
شون معني پیدا میکرد . و من معني  شتم پازلي بود که وقتي حاال کنار هم میذا

شه بهاري که به  زندگیمو پیدا شا بود ...گل همی کرده بودم . معني زندگي من می
 . این تابستون گرم و غیر قابل تحمل یه جون تازه اي براي زندگي داده بود
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