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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیعرضه محصوالت تلفن همراه بن و دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انی ش  ا
 یمحتوا دیتول هنیدر زم گریادارات ، سازمان ها و موسسات د یاز سو یبانیپش ت

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 در انتظار آرامشنام رمان : 
 نویسنده برتر انجمن رمان فوریو  Mohaddese989: نویسنده 

 فوریو طراحی و صفحه آرایی: رمان
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@ کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 در انتظار آرامش
 یباسمه تعال

 
 .ترانه من نمی تونم با تو ادامه بدم_

 .لبخند از روی لب هایم پر کشید و روح از تنم

 .سرچرخاندم و در جستجوی اندکی مزاح به نیم رخش خیره شدم

 .جدی بود؛اما همیشه همین بود

 .ینی اش را فشردملبخند زدم و با دو انگشت شست و سبابه ب

 .حتی شوخیش هم زشِت آقا_

 .دست بلند کرد و دستم را پس زد

 .شوخی نمی کنم_

صدای گرفته اش و سیبک گلوی لرزانش نشان از بغض عصیانگر مردانه می 
 .داد

 .دیدم تار شد و ساعدش را با دو دست گرفتم

 ...امیر_

 !سخت ترش نکن ترانه،فقط برو،چون می رم_

 .نم خارج کرد و روی فرمان گذاشتدستش را از دستا

 .سخت ترش نکن_

 .ل*ب زیرینش را گزید و به رو به رویش خیره شد
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دانه ی اشککِک در حال ر*ق*ر روی گونه ام را پاک کردم و در جایم کمی 
 .کج شدم

 یعنی چی امیر؟من و تو نامزدیم،کجا میری؟کجا برم؟_

 .حتی فکر نبودش تنم را بی جان می کرد

او  ایم را کنار او برنامه ریزی کرده بودم و قصککر رویاهایم را بامن زندگی فرد
 .بنا

 آینده ام چه؟آینده اش چه می شود؟

 .درب ماشین را گشود و به سرعت از آن خارج شد

 .با دو چشم بی فروغ راه رفتنش را نظاره گر بودم

 .در موهایش چنگ می انداخت و به سمت تک درخت راه می رفت

 .جعبه بیرون کشیدم و از ماشین خارج شدمدستمالی از داخل 

 .با قدم های آهسته پشت سرش روی آسفالت قدم بر داشتم

 .زیر لب با خود چیز هایی زمزمه می کرد و با مشت به تنه ی درخت کوبید

 .طاقتم رفت و جیغ کشیدم

 .پر کشیدم و به سمتش رفتم

 امیرمحمد چیکار می کنی؟_

 .برگشت و دستش را به سمتم گرفت

 .جلو نیا_

 .دلیل این حرف های بی سر و ته را نمی فهمیدم

 .امیرمحمد و این حرف ها؟خنده دار بود
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 .چرا؟دلیلش رو بگو_

چشککم هایش را به چشککم هایم دوخت و عذاب و دردی به جانم نشککسککت 
 !وصف نشدنی

 .چیزی که می دیدم خارج از توانم بود

انستم که وقت رفتن چشم هایش قرمز شده بود و من بهتر از هر کسی می د
 .است

 .بغض نگه داشتن مرِد عمل می خواست و من عاجز از آن بودم

 .با دو دست صورتم را پوشاندم و زار زدم

 ...باشه...باشه...میرم...اما_

نفسم همراهی نمی کرد برای کامل کردن جمله ام؛ کسی چنگ انداخته بود 
یم و قصد خفه کردنم را داشت  .به گلو

 ...باید توضیح بدی امیرتوضیح میخوام._

 آرام جانم بود،غرور به چه کارم می آمد وقتی که نبودش نبودم بود؟

 ترانه؟_

ر که برای اولین با با آسکتین مانتو اشکک هایم را از صورپ پاک کردم و به او
 !بود درمانده می دیدمش نگریستم؛بدوِن سخن گفتن

 .نفس عمیقی کشید 

 :بیشتر شده بود زمزمه کرد لب گشود و در حالی که برق چشمانش

 .شدم من عاشق_
 .بارش چشم هایم متوقف شد و دست هایم یخ زد
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 "خب این موضوع رو که می دونستم،آره عاشقی،عاشق من"

مانند ماهی های در خشکی که برای یک قطره آب جان می دادند لب هایم 
 .باز و بسته می شد

 .جگر فرو کرد مجال سخن گفتن نداد و خودش به حرف آمد و خار در

 :سر در یقه فرو برد و زمزمه کرد

 .من عاشق یکی شدم،یک غریبه،یکی که خوشبختم می کنه_

 .زانو هایم می لرزید؛ انگار مته در مغز استخوانم فرو می کردند

من خوشککبختش نمی کردم؟ امیرمحمکد چه می گفت؟ حرف هایش فرق 
 .داشت،درد داشت

 .ادمبا قدم های نامنظم رو به رویش ایست

 چی گفتی؟_

سکوتش و سِر به زیر افتاده اش حالم را دگرگون می کرد.با دو دست یقه اش 
 .را گرفتم و با توان ناچیزم تکانش دادم

امکیکر تکو چکی مکی گکی؟مکا نکامزدیم،عقکد کردیم و یکک مکاه دیگکه _
عروسککیمونکه،اونوقکت تو می گی عکاشککق یکی دیگه شککدی؟ایِن رسککم 

 مردونگیت؟ایِن دوست داشتنت؟

ت هایش روی دست هایم قرار گرفت و چشم دوخت به چشمان بارانی دس
 .ام

 .معذرپ می خوام_

 .دست هایم را بیرون کشیدم و چند قدم فاصله افزودم
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 معذرپ خواهیت برای کدوم دردم دوا می شه؟_

یم"حاللت نباشه عمری که هدر دادی،حاللت  زبان همراهی نمی کرد تا بگو
 "ن مردانه شکستینباشه قلبی که گرفتی و ناجوا

 .فاصله ها را بیشتر کردم؛چرخیدم و جاده ی خلوپ پارک جنگلی را دویدم

 !فقط می دویدم و کر شدم برای شنیدن فریاد هایش؛او گفت تمام شد

 .گفت عاشق شد و از من رها ؛گفت بروم و به پشت سر نگاه نیندازم

 قابل او؟من گفتم که به عشقش شک ندارم؟من بودم که غرور شکاندم در م

نفس کم آوردم و سینه ام شروع به سوزش کرد.مهم نبود،دیگر هیچ چیز مهم 
 .نبود

 .در شیب جاده سرعتم بیشتر شد و قدم هایم از کنترل خارج

می دویدم و زار می زدم.زندگی ام چه شککد؟ چه فکری می کردم چه ها که 
 !نشد

م و دست های دستی سدی برای ایستادنم شد.هوا را در ریه هایم پر می کرد
 .مردانه را پس می زدم

 .ول...م کن_

زانو های بی جانم خم شککد و همراه صککاحب دسککت ها روی آسککفالت داغ 
 .نشستم

 .چنگ انداختم به دست هایش تا رهایم کند

 آروم باش،خوب؟_
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به درخت های در حاشکیه ی جاده خیره شکدم و خسته تر از همیشه به شانه 
 .اشم و آرامشم در شانه هایش بودهای مردم تکیه دادم.گفت آرام ب

می دانسکتم می رود،می دانسکتم دیگر برای من نیست.اما پرستیدن آخرین 
 دقیقه ها گ*ن*ا*هی نداشت،داشت؟

سکوپ بینمان را بلبالن با آواز خوانی می شکستند و هر دو با رضایت نفس 
 .های عمیق می کشیدیم

لش بودند شککروع به ماشکینی به سککمتمان آمد و چند دختر و پسککری که داخ
 .َمَتلک پرانی کردند و به سرعت از کنارمان گذشتند

 .از جا برخاست و من را هم بلند کرد

 .بریم_

سکر تکان دادم و به جای خالی ماشکین خیره شدم.آه از نهادم برخاست و به 
 .راهی که باید طی می کردیم خیره شدم

 .انگار باید یک ربعی پیاده روی کنیم_

به شانه ام راه می رفت نگریستم و نفس عمیقی کشیدم.گرمای  به او که شانه
 .هوا کالفه کننده بود و خورشید مستقیم بر سرمان می تابید

 حرف نمی زنی؟_

 .گوشه ی لبم باال رفت

 .چیزی نگفت و تنها آه عمیقی کشید.ظالم بود و ظلم کرد در حق عروسش

 .می دهدقصد حرف زدن نداشتم و می دانستم همین موضوع آزارش 
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به فضکای سبز خیره شدم که تکان خوردن خفیف علف ها توجهم را جلب 
 .کرد.ایستادم و با دقت نگاه کردم

 .شاید مار باشه_

 .بی اعتنا به حرفش به آن سمت رفتم که بازویم اسیر دست هایش شد

 با کی داری لج می کنی؟می گم شاید مار باشه،می فهمی؟_

 .رفتن ادامه دادیم من را همراه خود کشید و به راه

یم هر لحظکه عمیق تر می شککد و مقاومتم کمتر.بازویم را از  بغض در گلو
 .دستش بیرون کشیدم و سرعتم را بیشتر کردم

قطره های اشک بی وقفه شروع به باریدن کردند،با هر قطره سرعتم را بیشتر 
 .می کردم تا نبیند و غرورم بیشتر از این خورد نشود

ت صکورتم بسکیار بود و می دانستم به خاطر گریه احتمال سکوختگی پوسک
 .سرخی اش دو برابر شده است

 .پژو پارس سفید رنگ امیر محمد نمایان شد

 .ترانه_

باید فکری به حال قلب بی جنبه ام می کردم؛باید می گفتم تا با صدای این 
 .مرد دیگر نلرزد که جز رسوایی چیزی به بار نمی آورد

م را خشک کردم و بدون ایستادن فقط قدم آهسته با گوشه ی شالم اشک های
 .کردم

انگشکت هایم اسکیر دسکت هایش شکد و به اجبار ایستادم.جسمی در کِف 
 .دستم قرار گرفت
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 .صیغه رو فردا فسخ می کنم_

 .دستم را باال گرفتم و به حلقه ی پالتینی نگاه دوختم

 .مشده بودمقطره ی اشکم روی کِف دستم افتاد و من در حلقه ی در دستم گ

 ...فقط بدون_

 .حرفش را ناتمام گذاشت و از کنارم گذشت

به ماشکین رسکیده بودیم و من ماِپ همان تک درختی شده بودم که بد ترین 
 .خاطره ام را در خود جا داد

 .سوار شو_

 .دِر عقب را باز کردم و همانند غریبه ای از ترس به شیشه ی ماشین چسبیدم

،ترس من از آینده ای بود که جز پوچی تصور نمی اما ترس من از رفتنش بود
 .شد

دسککت هایم در آن گرمای جگر سککوز یخ زده بود و تنم می لرزید از حجم 
 .سرمای وجودش

 حالت خوبه؟_

صکدای نگرانش باع  شکد به آینه ای که تنظیم شده بود روی صورتم خیره 
 .شوم

 .سرتکان دادم بیشتر دست هایم را دور خود پیچاندم

 ؟سردته_

جواِب سکوالش را ندادم و به خیاباِن شلوغی که واردش شدیم نگریستم؛ به 
 .جز صدای نفس کالفه اش چیزی به گوش نرسید
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تمام مدپ به سککختی جلوی ریزش اشککک هایم را گرفته بودم.با ایسککتادن 
ماشین به دروازه یمان نگاه دوختم و قبل از پیاده شدن حلقه ام را از انگشت 

 .ترمز دستی گذاشتم خارج کردم و کنار

 .خوش باشی_

یم سنگین تر شد و به سرعت از ماشین پیاده شدم؛با قدم های  بغض در گلو
 .بلند به سمت دروازه رفتم و دکمه ی آیفون را پشت سر هم فشردم

 چه خبرته دختر؟_

در با صکدای تیک باز شد و خود را به داخل حیا  انداختم؛در را بستم و به 
وزاییک ها نشکستم سرم را باال گرفتم و به درخت مو که آن تکیه دادم.روی م

 .باالی دروازه بسته شده بود نگاه دوختم

خدا یعنی تموم شکد؟ مگه دوسکتم نداشکت؟ یعنی واقعا عاشق یکی دیگه "
 "شد؟

در حیا  پیچید و باع  شککد عمه هراسککان از خانه خارج  صکدای هق هقم
 .شود

 خاک بر سرم،دختر چی شده؟_

 .ست و صورتم را با دو دست قاب گرفتعمه کنارم نش

 ترانه جان؟چی شده مادر؟_

 .به آغ*و*ش عمه پناه بردم و خود را به او می فشردم

 .عمه...عمه...رفت_
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اشکک هایم روی لباس عمه فرود می آمدند.دست عمه موهایی که از شال 
 .را نوازش می کرد بیرون زده بودند 

چیزیش شککده؟امیرمحمد عمکه جان فکر قلب مریضککم رو بکن،باباپ _
 خوبه؟

 .عمه امیرمحمد همه چیز رو بهم زد،از من گذشت_

 .عمه ناگهان من را از خود فاصله داد و جیغ کشید

 یعنی چی دختر؟امیرمحمد نامزدی رو بهم زد؟_

 .سرم گیج می رفت و چشم هایم دو دو می زد

 ...رفت_

ده ی ی حرف ها را پرتنها کلمه ای که توانستم بر زبان بیاورم همین بود و باق
 .سیاه در خود بلعید

با احسکاس دسکِت خیسی که روی صورتم کشیده می شد،به سختی چشم 
 .هایم را نیمه باز کردم

من کی خوابیکدم؟سککاعکت چند بود؟ آخرین چیزی که به یاد داشککتم قراِر 
 .امروزمان با امیرمحمد بود

 تیمور به هوش اومد؛ترانه خوبی مادر؟_

 .ورتم کوبیده شد و به یاد آوردم زندگی بر باد رفته ام راسیلِی وقایع به ص

دلم مکامکانم را می خواسکککت،در آغ*و*شککش حکل شککوم و دلکداری ام 
 .بدهد،همدردم شود

 .مامان_
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 .صدایم خش دار شده بود

 ترانه؟خوبی باباجان؟_

 .اشک هایم باز هم راه خود را یافتند و چشم هایم را به بابای خسته ام دوختم

 .بابا_

 .وی دو زانو کناِر کاناپه ای که رویش خوابیده بودم نشستر

 .جاِن بابا_

 .صورتم از بغض جمع شد و صدایم گرفته تر

 زندگیم چی شد؟_

 .هق هق زدن هایم در فضای خانه پیچید

بابا چرا اینجوری شد؟ ما که خیلی خوشبخت بودیم،قرار بود یک ماه دیگه _
 .ازدواج کنیم

یش شکستبابا سرم را در آغوش گر  .فت و صدایش در گلو

 .عمِر بابا گریه نکن،زندگی همینه؛باید صبر داشته باشی تا دووم بیاری_

می دانستم بابا هم درد کشید؛مرِگ مامان او را بیست سال پیرتر کرد و خنده 
 .ی واقعی را از او گرفت

بابا من ضککعیفم،انقدر لوس بار اومدم که نمی تونم،مقاومتم کمه،دسککِت _
 .یست.من میمیرمخودم ن

 این چه حرفِی دختر؟_

 .حقیقته_

 .خود را از آغ*و*ش بابا بیرون کشیدم و در جایم نشستم
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 .مو های پریشانم که روی صورتم ریخته شدند را پشِت گوش زدم

 باهاش حرف زدی؟_

 .بابا لب گزید و چشم بست

 .انگشتانم را در میان انگشتانش جا داد

 می شه فراموشش کنی؟_

ت از لحن التماس گونه ی بابا؛می دانست ضعیفم در مقابل این قلبم سوخ
 .درد،می دانست نمی توانم دوام بیاورم

 .شانه هایم لرزید و صدایم کلفت شد

 آخه چجوری؟_

از جا برخاستم و به سمت اتاق خوابم دویدم.زندگی دوباره بازی هایش را با 
 .من شروع کرده بود

 .ادم و زار زدمدر را پشت سرم بستم و روی تخت افت

یک سککال از مرگ مادرم نگذشککته بود که امیرمحمد وارد زندگی ام شککد و 
 .زندگی ام شد

راسکت می گفتند هر چه سکنگ است برای پای لنگ است؛من بعد از مرگ 
 .مادر یک پای زندگی ام می لنگید و هر آن امکان داشت سقو  کنم

دگِی من.تقصیر از من و در آن اوضاع دستی به من یاری رساند و شد تمام زن
نبود، تقصکیر تقدیری بود که بی مادری را در سرنوشتم قرار داد تا برای یک 

 .نگاه محبت آمیز،هرچند دروغی،جان و دل بدهم
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جای خالِی حلقه در انگشککتم آزارم می داد و سککیاه بختی ام را بر سککرم می 
 .کوبید

کیست  دسکتی روی شکانه ام نشکست و بدون اینکه بدانم صاحب دست ها
 :کمی صدایم را باال بردم

 .توروخدا دست از سرم بردارید،بذارید آروم بشم_

 .با صدای بسته شدن در نفس عمیقی کشیدم و به پهلوی راست خوابیدم

 .خاطراتش مانند عسل شیرین بود

* 
 .هوای ابری را بدون بارانش دوست نداشتم و باران را بدوِن یار اصال

الچیق خالی پیدا ک ردیم و نفس زنان به سمتش رفتیم.زیر انداز را به بالخره آ
 .کمک هم پهن کردیم و روی آن نشستیم

 ترانه چیزی الزم داری ؟_

 .سر چرخاندم و به او که کنار سبد نشسته بود نگاه دوختم

 .یک چیزی الزم دارم،اما کاِر تو نیست_

 .باد به غبغب انداخت و تابی به ابروی راستش داد

 ِر من نیست؟نشنیدم ضعیفه؟کا_

 .قه قه ای زدم و صدای خنده ام زیر صدایش شد

 .بگو بارون بیاد_

لبخند زد و به همراه دو آب میوه به سمتم آمد.دست هایش حصار تنم شد و 
 .آرامش را در بند بند وجودم تزریق کرد

 .بارون جان،ببار واسه خانومم_ 
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 .صدای رعد و برق باع  شد تنم بلرزد و حصار تنگ تر شود

 !بیا،بارون رو هم که خبر کردیم می ترسه_

 .به لحِن شوخ اش خندیدم

 .از رعد و برق می ترسم_

 !خوبه_

 .با مشت به سینه اش کوبیدم

 !...خیلی_

سرش را پایین آورد و به چشم هایم زل زد.دوباره تابی به ابرو داد و با صدای 
 :کلفت شده پرسید

 خیلی چی؟_

 :و زمزمه کردمبا دو دست چشم هایم را پوشاندم 

 .آقایی_

 !حاال شد_

 .لوس بازی برای یار هم عالمی داشت

صککدای دانه های ریِز باران و بوی رطوبت لبخند را روی لب هایم شکککوفا 
 .کرد؛کناِر او همه چیز مانند یک معجزه بود

* 
 .ترانه_

 .با احساس دستی که بازویم را نوازش می کرد،چشم هایم را باز کردم

 .تاره نگاه کردم.لبخند روی صورپ زیبایش نشستخواب آلود به س

 .سالم آبجی،بیا شام_
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خمیازه کشان روی تخت نشستم.به ساعِت گرِد روی دیوار که عقربه هایش 
 .ساعت ُنه و چهل دقیقه را نشان می دادند نگاه گذرایی انداختم

 .سالم،من میل ندارم_

 .ترانه_

خواهر مرهم درد هایم،خیره بکه سککتاره که دختِر عمه ترنج بود و مانند یک 
 .شدم

 خوبی؟_

 .صدایش لرز داشت و این موضوع آزارم می داد

 .نمی دونم_

ثانیه ای نگذشت که خود را در آغ*و*شش یافتم.لرزش شانه هایش عذاب 
 .دهنده بود

من مطمئنم دوسکتت داره،همه ی ما عشکق رو تو چشماش وقتی که تو رو _
 .نگاه می کرد می دیدیم

 .سرش گذاشتم و موهای پر کالغی اش را نوازش کردم دستم را روی

 .آروم باش دختر،گریه نکن.هیچکس به خاطر من گریه نکنه،هیچکس_

سکرش را از روی شانه ام برداشت و نگاه اشک آلودش را به چشم هایم گره 
 .زد

 تو داری من رو دل داری می دی؟_

 .مقطره ی سمج اشک روی گونه ام افتاد و سر در یقه فرو برد

 .ستاره خودم هنوز تو بهتم_
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 .سر بلند کردم و با عجز نگاهش کردم

 گفتی تو نگاهش عشق بود،مگه نه؟_

 .چند بار سر تکان داد و اشک هایش را با پشت دست پاک کرد

 .آره آبجی_

 .اشکالی نداشت که خوش باور باشم

مثال این که امیرمحمد عاشککقانه دوسککتم داشککت و به اجبار رفت.اما چه 
 ری؟اجبا

 .حتی خوش باوری هایم نیز حماقت بود

 .برو شام،من نمی خورم_

 .زیر پتو خزیدم و باز هم خیره شدم به دیوار سفید رو به رو

 ...ترانه_

 .میان حرفش پریدم

 .خواهش میکنم!من فقط به چند روز تنهایی احتیاج دارم_

 .چیزی نگفت،با افسوس از کنارم برخاست و از اتاق خارج شد

 می کردم با این درد؟ چگونه تحمل می کردم؟باید چه 

 .چه روز هایی داشتیم و چه روزهایی را باید زندمانی می کردم

پتو را بیشککتر دور خود پیچاندم و به عنکبوپ سککیاه و بزرگی که روی سککقف 
 .نصب شده بود خیره شدم

 .خودکشی تنها کلمه ی لعنتی ای بود که در مغزم جوالن می داد

 "،مگه تو مسلمون نیستی؟احمق نشو ترانه"
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مسکلمان بودم و خدا شکناس.اما زنده ماندن شکنجه بود برایم.زندگی بدون 
 امیرمحمد را چگونه زندگی می کردم؟

خدایا فقط خودپ به دادم برس.بنده اپ سیر شده از زندگی،دیگه بهونه ای "
 ".برای نفس کشیدن نداره.کمکش کن

 .دتقه ای به در خورد و به آرامی در باز ش

 ترانه؟_

 :صدای عمه بود.بدون این که سر بچرخانم جواب دادم

 .بله_

صدای قدم هایش که وارد اتاق شد آمد.روی تخت نشست و بدون حرف به 
 .من خیره شد

 .نیم خیز شدم

 .سالم_

 سالم،بهتری عزیز دلم؟_

 !به صورپ گرد و هیکل فربه اش نگاه کردم.حال من بهتر نمی شد،نمی شد

 .م و فقط به چشم های غمگینش نگاه دوختمآه عمیقی کشید

 .آهت به کوه و سنگ_

 .انگشتم را دور پتوی نازکم پیچاندم و هیچ نگفتم

نمی شککه که غذا نخوری دختر،باباپ دور از جون داره سکککته می کنه از _
 .غصه
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بابای بیچاره ام،از مرگ مادر دو سال نگذشته بود که حال من مرده ی متحرک 
 .شده ام

 .لقمه غذا بخور تا یک چیزی هم از گلوی اون پایین برهبیا دو _

 .صدایم ناالن شد

 ...آخه عمه_

 .ساعدم را گرفت و همراه خود بلندم کرد

 .آخه نداریم مادر، من را نگاه کن_

 .عمه چرخید و روبه رویم ایستاد و شانه هایم را گرفت

 هیچوقت به خدا نگو مشکککل بزرگی دارم،به مشکککالتت بگو یک خدای_
 .بزرگی دارم که همیشه مواظبمه

 ...باز هم بغض و دانه های اشک

 عمه چرا خدا مواظبم نبود؟_

 .دست های عمه دور کمرم پیچیده شد و سرم را روی شانه اش گذاشتم

کفر نگو دختر،مطمئن باش خدا خیلی بیشتر از من و باباپ مواظبته،خیلی _
 .بیشتر

 .مصورتم را روی شانه ی عمه فشردم و زار زد

 .عمه خیلی دلم گرفته،خیلی حالم بده_

 .الهی دورپ بگردم عزیزم.هر دردی دوایی داره،ناامید نباش_

 .دست های عمه نوازش گرانه روی سرم کشیده می شد

 .من آخه چه جوری بدون اون زندگی کنم؟عمه نمی تونم،به خدا نمی تونم_
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 .جیغ نزن دختر،گلوپ زخم می شه_

می لرزید؛متنفر شککدم به خاطر دردی که به  شککانکه هکای عمه همراه بدنم
 عزیزانم می دادم.ضعف تا کجا؟

از آغ*و*ش عمکه بیرون آمدم و به سککرعت اشککک هایم را پاک کردم.با دو 
دسکت صکورپ عمه را قاب گرفتم و دو قطره اشک ر*ق*ر*ان روی گونه 

 .اش را پاک کردم

 .ببخشید عمه،من خوب می شم،خوب؟دیگه ناراحت نباش_

 فتن که حناق نداشت،داشت؟دروغ گ

الهی سککفید بخت بشککی دختر،می دونم که خوب می شککی؛بهت اعتماد _
 .دارم

 سفید بختی چه بود؟همان کسی که فکر می کردم مال من است و رفت؟

 .بریم عمه جان،منتظرن_

یم نشست و من را به بیرون از اتاق هدایت کرد  .دسِت عمه روی پهلو

زی که توجه ام را جلب کرد،چشمان منتظر وارد پذیرایی شکدیم و اولین چی
بکابا بود.روی مبل سککلطنتی نشککسککته بود و غرق در افکار به در اتاقم می 

 .نگریست

سککعی کردم گوشککه ی لب هایم را به نشککانه ی لبخند باال ببرم و تا حدودی 
 .موفق شدم

 .سالم_

 .نفسش را بیرون فرستاد و از جا برخاست
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 سالم عزیزکم.خوبی باباجان؟_

مه شانه ام را نوازش کرد و به سمت آشپزخانه راه افتاد.دو قدم فاصله با بابا ع
 .را خودم طی کردم و به آغ*و*شش پناه بردم

 .االن خوبم_

 .دست های پدر دورم حلقه شد و آرامش از دست رفته ام را بازگرداند

 .همیشه خوب باش_

 .همیشه کنارم باش_

ار زد و لب هایش مهر روی شقیقه ام دست بابا مو هایم را از روی صورتم کن
 .نشاند

 !غذا سرد شدا_

به سکتاره که از اپن ما را تماشکا می کرد و چهره ی عب*و*س به خود گرفته 
 .بود خندیدیم و به سمت آشپزخانه راه افتادیم

باید قوی باشکم،حتی صورتم را با سیلی سرخ نگه می دارم تا بفهمند دوران 
م تفکر ما اشکتباه اسکت. شاید ظرافت را ضکعیف بودنم تمام شکد.شکاید ه

 .ضعف می پنداریم

 !دختر ضعیف نیست،ظریف است

 
* 

از داخل ظرف یک آلوچه برداشتم و با چهره ی جمع شده از ترشی اش رو 
 .به امیرمحمد کردم

 میگما این آلوچه رو از کجا خریدی؟_
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 .فرمان را چرخاند و وارد خیابان شرکت تازه تاسیسش شد

 .کردم،مخصور خانومم خودم درست_

 .با تعجب به ظرف یک بار مصرف نگاه کردم و ضعف کردم برای محبت یار

 .خیلی خوشمزه ست_

 .نوش جون_

 .ماشین را جلوی ساختمان شرکت نگه داشت

 .ده دقیقه این جا منتظر باش من زود برمی گردم_

 .سرتکان دادم و مشغول خوردن آلوچه ها شدم

ی کمی از ماشین امیرمحمد ایستاد و مرد جوان  ماشین شاسی بلند با فاصله
 .از آن خارج شد و در عقب را باز کرد

نگاهم خیره ماند روی چهره ی تقریبا آشککنایی که از ماشککین پیاده شککد؛مرد 
 .دستی در مو های جو گندمی اش کشید و سر چرخاند و به من نگاه کرد

ا به سرعت از لبخند روی لب هایش من را ترسکاند و باع  شد گوشی ام ر
 .کیف خارج کنم و به امیرمحمد زنگ بزنم

 .سرم را که باال گرفتم با جای خالی اش مواجه شدم

 .با حیرپ سرچرخاندم و او را همراه دو مرد دیدم که وارد ساختمان شدند

 جانم؟...ترانه؟...ترانه؟_

 :نگاه از صحنه ی رو به رویم گرفتم و با لکنت جواب امیرمحمد را دادم

 یر کی میای؟ام_

 اتفاقی افتاده؟چرا صداپ می لرزه؟_
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 .یک مرد االن اومد تو ساختمون؛خیلی آشنا بود.اما نمی دونم کیه_

 .االن کارم تموم می شه،باید قطع کنم_

 .تعجب کردم از لحنش که به طور ناگهانی تغییر کرد.ترسم چند برابر شد

 آن مرد چرا آنقدر آشنا بود؟

ن خلوپ چرخید.ظرف آلوچه را روی داشککبرد نگکاهم دور تکا دور خیکابکا
 .گذاشتم و از ماشین پیاده شدم

 .پا تند کردم و وارد ساختمان شدم و پله ها را به سرعت باال رفتم

در نیمه باز شکرکت را بیشتر باز کردم.صدای مکالمه هایی که بیشتر شبیه به 
پشت  تیا دعوا بود در محیط می پیچید.دِر دفتر امیر محمد بسته بود،با اح

 .در رفتم و گوش هایم را به سطح چوبی اش چسباندم

ببین پسکر،من صکد تای تو رو تشنه می برم لب چشمه بر می گردونم،پس _
 .فکر پیچوندن من را از سرپ بیرون کن

 .آقای کامرانی نمی تونم،من دوستش دارم_

 .سالم خانوم شکیبا_

رکت، هری،منشی شجیغ خفیفی کشیدم و به سرعت برگشتم و به خانم منوچ
 .نگاه کردم

 سالم خوب هستید؟_

 .با کنجکاوی ابرو در هم کشید و به در دفتر نگاه کرد

 ممنون،آقای شکیبا گفتن برای مهمونشون چای ببرم.شما هم می خورید؟_

 .تازه متوجه سینی در دستش شدم
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 .نه ممنون_

 .باز شد و با ترس چند قدم فاصله گرفتم در دفتر

ل بود،چشم هایش ترس را در وجودم رخنه می کرد و تنم را همان مرد میانسا
 .می لرزاند

 .روز به خیر خانم طاهری_

دسکتش را به نشکانه ی خدانگهدار روی پیشانی اش گذاشت و به همراه دو 
 .مرد از شرکت خارج شد

هکاج و واج بکه در بسککتکه ی شککرککت نگاه کردم.فامیلی من را از کجا می 
  دانست؟

* 
ه در ذهن می مانند؛یا جوابش را هیچوقت نمی فهمیم سککوال هایی همیشکک

 ...یا

این سوال در همان دسته از سوال هایی ماند که امیرمحمد هیچوقت جواب 
 .نداد

 .با صدای تقه ی در نگاه از برگه ی روی میز گرفتم

 .بفرمایید_

 .در اتاق باز شد و قامت ستاره نمایان

 .سالم_

 .از روی چشم برداشتملبخند به صورتش پاشیدم و عینک را 

 .سالم خانم مهندس آینده_

 .لبخند زد و در را پشت سرش بست
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 داری چیکار می کنی؟_

به سمت میز آمد و به برگه ای که چهره ی یک زن روی آن طراحی شده بود 
 .نگاه کرد

 .استاد الگوی جدید داده،داشتم طراحی می کردم_

 .نگاهش برق تحسین گرفت

 .خیلی خوشگل شده_

 .یمرس_

 :با دست به تخت اشاره کردم

 .بنشین_

 .نفس عمیقی کشید و به سمت تخت رفت و نشست

 .دلم براپ تنگ می شه_

 .قلبم گرفت از این جدایی،من به عمه و ستاره احتیاج داشتم

 ...من به مامان می گم که الزم نیست بیاد،اما خودپ که می بینی_

 .از روی صندلی برخاستم و کنارش روی تخت نشستم

 .عمه حق داره،تو تنها یادگار شوهرشی،نمی شه که تو غربت تنهاپ بذاره_

 :سر به زیر انداخت و مغموم لب زد

 .نمی خوام تنها بمونی،ترانه من هنوز نگرانتم_

 .آه عمیقی کشیدم و لبخند تلخی زدم

 .از اون موضوع دو ماه می گذره،من از پِس خودم بر میام_

 به یاد آوردن چهره اش قلبم بی تاب می شد؟چه طلسمی بود که هنوز هم با 
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منظورم بکه این ککه نتونی از خودپ مراقبکت کنی نیسکککت،من فقط می _
 ...ترسم...می ترسم

 .انگشت هایش را اسیر انگشتانم کردم

 .نترس دختر خوب_

 .لحنم شوخ شد و با مشت به آرامی به بازویش زدم

اظب من باشککی حکاال خوبکه ازم پنج سککال کوچیکتری.تو می خوای مو_
 جوجه؟

 .دست هایش را به نشانه ی تسلیم باال برد

 .ما کی باشیم قربان؟خودمون زیر پرچم شماییم_

 .لبخند زدم و دست هایم را دور شانه هایش حلقه کردم

خیلی خوشحالم رشته ی مورد عالقه اپ قبول شدی؛ با این که از هم دور _
 .می شیم،اما ارزشش رو داره

 .دور کمرم حلقه شد دست های ستاره ام

 .دلم خیلی براپ تنگ می شه_

یم را تحریک کرد برای داشتن یک بغض سنگین  .صدای بغض دارش،گلو

قطره ی اشککک از روی گونه ام سککر خورد،با کف دسککت پاکش کردم و از 
 .آغ*و*شش به سختی دل کندم

 .با انگشتان دو دستم َنم زیر چشم هایم را گرفتم

 .نم،نمی ذاری که تو دخترِهی من می خوام گریه نک_

 .به چهره ی ستاره نگاه کردم.لب برچیده بود و با بغض به من نگاه می کرد
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 من بدون عمه و ستاره چه می کردم؟

 .مو هایم را پشت گوش زدم و شانه های ستاره را گرفتم

 .آبجی،مگه می ری سفر قندهار؟هر یکی،دو هفته هم رو می بینیم_

 .یومدیترانه کاش تو هم با ما م_

لبخند مهربانی زدم و با کف دسکت قطره ی اشکی که روی گونه اش لغزید 
 .را پاک کردم

 بابا رو تنها بذارم؟_

سرش را زیر انداخت و با انگشت گل های برجسته ی رو تختی را تکان می 
 .داد

 .خوب دایی هم بیاد_

 .قه قه ای زدم و از روی تخت بلند شدم

 !اونم کی؟باباتو فکر کن از اینجا دل بکنه،_

 .به سمت کتابخانه ام رفتم و مشغول جستجوی کتاب مورد نظرم شدم

 یعنی هیچ راهی نداره؟_

 .ُنچی گفتم و کتاب مفاتیح مادر را ب*و*سیدم و سر جایش گذاشتم

 .بابا هیچوقت این خونه رو ترک نمی کنه_

 .آه عمیقی کشیدم و بغضم را پس زدم

 .تموم خاطراپ مامان اینجاست_

ستاره را روی شانه ی راستم احساس کردم؛سرم را به سمتش کج کردم  دست
 .و دستم را روی دستش گذاشتم
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 .لبخند کم رنگ روی لب هایم نشست

درسککتکه خیلی به وجود تو و عمه عادپ کردیم،اما تو هم باید بری دنبال _
آینده اپ.تازه تو عاشککق شککمالی،هروقت دلت هوای اینجا رو کرد برو لب 

 .ای من َچه َچه بزندریا به ج

 .چهره ی مغمومش در ثانیه تغییر کرد و قه قه اش در اتاق پیچید

 !خدا نکشتت دیوونه،َچه َچه_

 .شانه ای باال انداختم و به لبخند پر رنگی بسنده کردم

 .بالخره کتاب مورد نظرم را پیدا کردم و دستی روی جلدش کشیدم

 !دیوان حافظ،چقدر خوشگله_

را کج کرده بود تا اسکم کتاب را بخواند نگاه کردم و سر به سکتاره که سکرش 
 .تکان دادم

 .آره خیلی خوشگله،هدیه ی مامانه،البته اون هم از مادرش هدیه گرفته بود_

 .کتاب را به سینه ام فشردم و به سمت تخت راه افتادم و نشستم

 نظرپ چیه فال بگیریم؟_

 .با اشتیاق کنارم نشست و سر تکان داد

 می شه تو برام بگیری؟بگیریم._

 .نیت کن_

چشم بستم و فاتحه ای نثار شاعر محبوبم کردم.انگشت سبابه ام را بین ورقه 
 .های کتاب بسته کشیدم و صفحه ای جدا کردم
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دست در حلقه ی آن زلف دو تا نتوان کرد/تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان _
 ...کرد

 .نگاه کردممصرع آخر را خواندم و به صورپ مشتاق ستاره 

 .خب حاال نوبت منه_

 .سر تکان داد و کتاب را از دستم گرفت

 .نیت کن_

 نیت من جز او دگر چه می توانست باشد؟

 .چشم بستم و منتظر خواندنش شدم

مرا می بینی و هر دم زیادپ می کنی دردم/تورا می بینم و میلم زیادپ می _
 .شود هر دم

ری/به درمانم نمی کوشی،نمی به سکامانم نمی پرسکی نمی دانم چه سکر دا
 ...دانی مگر دردم

 .با هر مصرع اشک هایم می چکید و دلم لحظه به لحظه تنگ تر می شد

 "به درمانم نمی کوشی،نمی دانی مگر دردم"

 ترانه؟_

صدایش بغض داشت،از ال به الی موجی از اشک چهره ی ستاره را تار می 
 .دیدم

 .الهی فداپ بشم_

 .پیچیده شد دست هایش تنگ به دورم
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نمی توانم،من قوی نیسککتم،من مکامان را می خواهم،من امیرمحمد را می 
 .خواهم

سککرنوشککت بس اسککت تازیانه های پر از درد و اندوهت،به من خوشککبختی 
 .بدهکاری

 .ترانه تو رو خدا خوب شو_

من خودم نمی خواستم خوب شوم؟ ستاره نمی دانست جگرم خون می شود 
 ب شوم؟وقتی التماسم می کند خو

چرا کسکی نمی فهمد درد و درمانم اوسککت؟اویی که بی رحمانه نبودنش را 
 .سهم من کرد

 .بچه ها بیاید میوه بخورید_

 .صدای عمه بود

 .ستاره برو منم میام_

 چجوری تنهاپ بذارم دیوونه؟_

از آغوش خواهرانه اش به سکختی دل کندم و اشکک هایم را با پشت دست 
 .پاک کردم

 .چشمام درست بشه میاممن خوبم،سرخی _

 قول؟_

 .نفس عمیقی کشیدم و لبخند تلخی روی لب های لرزانم نشست

 .قول_

یم را کمی فشرد.از جا برخاست و به سمت در رفت  .با دست زانو
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 .منتظرم_

 .سرتکان دادم.از اتاق خارج شد و روی تخت افتادم

کاش زندگی ام به سکفیدی سکقف بود،نه به تیرگی رنگ عروسکک عنکبوپ 
 .چسبیده به آن

  
 لبخند هایم چند وقتی است تلخ شده

 تو اصال به روی خود نیاور جانا

 .من طعم اسپرسو را دوست دارم

  
چند نفس عمیق کشکیدم و به سکمت میز توالت رفتم.خوشکبختانه سککرخی 

 .چشم هایم رفع شده بود

 .موهایم را کمی مرتب کردم و از میز فاصله گرفتم

 ..صدای زمزمه هایشان توجه ام را جلب کرددستگیره را پایین کشیدم

 .خدا لعنتش کنه_

 .صدای هیس گفتن عمه آمد

 صداپ رو بیار پایین،می خوای دختِر دیوونه بشه؟_

 .دایی چرا هیچ کاری نکردی؟برو بزن تو دهنش_

 .صدای بابا از همیشه گرفته تر بود

از این  ربرم چیکار کنم؟ بزنم تو دهنش که چی بشه؟غرور دخترم رو بیشت_
 .خورد نمی کنم

 از چه صحبت می کردند؟خدایا چه شده؟
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 دایی اگه ترانه بفهمه امشب نامزدیشه چی می شه؟_

 .حاال حاالها نمی فهمه،نمی ذارم بفهمه_

تا به حال جدا شککدن روح از بدن را حس نکرده بودم. اما همین که بدنم هر 
 ان از چه بود؟لحظه بی حس تر می شد و سرم به دوران افتاده بود نش

 .نامزدی بود،من از شنیدن نامزدی هیچکس جز امیرمحمد دیوانه نمی شدم

در را به آرامی بسکتم و روی سکرامیک هایی که از همیشکه سردتر بودند زانو 
 .زدم

یم آن چنان سنگین بود که دیگر گریه جواب گو نمی شد؛باید  بغض در گلو
 .های های میمردم

 ".که خوشبختت می کرد خوش به حالت رسیدی به عشقی"

احسکاس خیسکی در باالی لبم باع  شکد دسکتم را روی آن بکشم.سرخی 
 .خون برخالف همیشه چندشناک نبود

 "خدا چیکار کنم؟ چی شد؟ چرا شد؟ چرا رفت؟"

 .صدای تقه ی در باع  شد تکان خفیفی بخورم

 .در به آرامی به پایم اصابت کرد و سر ستاره از در نیِم باز نمایان شد

 .ترانه؟چی شده؟ برو اون طرف بیام داخل_

صدای جیغ ستاره مغزم را به درد می آورد،با بی حالی کنار کشیدم و به پایه 
 .ی تخت تکیه دادم

 .در به سرعت باز شد و ستاره کنارم نشست

 ترانه چی شدی؟_
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 .دستم را روی دستش که صورتم را قاب گرفته بود گذاشتم

 .چیزی نیست،سرم گیج رفت_

ی خواستم بدانند که فهمیدم،چون مطمئن بودم ستاره قید دانشگاه را می نم
 .زد و کنارم می ماند

  چرا بینی اپ خون اومد؟_

 .چشم هایم را با بی حالی بستم و سرم را به تخت تکیه دادم

 .نمی دونم،اما چیزی نیست االن خوب می شم_
 ترانه؟_

 جان؟_

 .آرامش زد لب هایش روی گونه ام نشست و مهری از جنس

 خوبی آبجی؟_

 .چشم هایم را باز کردم و خندیدم

 .عالی ام_

 .بابا و عمه هراسان وارد اتاق شدند

 چی شده؟_

 .بابا ستاره را کنار زد و کنارم نشست

 .خوبم بابا،یک لحظه سرم گیج رفت_

 .چه راحت دروغ می گفتم و چه راحت باور می کردند

 .پاشو بریم دکتر_

 .گرفت،به سرعت دستش را نگه داشتم دست بابا بازویم را
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 .گرما زده شدم.باور کن_

 .عمه جان برو دکتر خیال ما هم راحت بشه_

 .با چشم های پر از خواهش به عمه که کنار ستاره ایستاده بود خیره شدم

 .عمه خوبم،باور کنید خوبم.صبح رفتم کالس گرما زده شدم_

 .کرد بابا نفسش را کالفه بیرون داد و به عمه نگاه

در نگاه هر دو تردید بود و ترس.ترس از این که من حرف هایشکان را شنیده 
 .باشم و به زبان نیاورم.ترس از شکستن چند باره ام

 مطمئنی چیزی نشده؟_

 .چهره ام را متعجب نشان دادم و دروغ ها را بیشتر کردم

 مگه قرار چیزی بشه؟_

ورتم می کشید و سرخی سکتاره دستمال به دست بابا داد،دستمال را روی ص
 .خون را پاک می کرد

 .نه دختر،فقط پرسیدم_

سکر تکان دادم و چشکم هایم را بسکتم. آنقدر درد در دلم تلنبار شده بود که 
 .نمی دانستم چه کنم؛گریه هم آرامم نمی کرد،چه سرنوشت شومی داشتم

 .همه تنهایم می گذاشتند.خدایا تازیانه های زمانه اپ بد درد دارند

ه هایم در اتاق پیچید، دل شککاندن چه آسکان بود؛دل کندنش چه آسان قهق
 .بود

 .فقط برای من سخت است و تمام نمی شود

 !بابا_
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 .از ال به الی پلک های نم دارم به چهره ی بهت زده ی بابا نگاه کردم

با جان گفتن بابا خود را در آ*غ*و*شکش انداختم و دست هایم را دور شانه 
 .هایش فشردم

 .سی که هستیمر_

 .به عمه و ستاره نگاه کردم و با خنده دست دراز کردم طرفشان

 .بیاید ب*غ*ل*م_

 .دستم را چند بار تکان دادم تا عمه و ستاره هم در این آرامش سهیم شوند

مشکالپ هرچند بزرگ،در این آ*غ*و*ش چهار نفره فراموش می شدند؛اما 
 .رار نشوندوای به حال آن روزی که این لحظه های ناب تک

 .قرآن را از داخل سینی برداشتم و باال گرفتم؛لب های ستاره روی آن نشست

 .از زیر قرآن عبور کرد و بار دیگر ب*و*سید

 .عمه هم همین کار را کرد

 .مواظب خودتون باشید_

 .دست هایم دور ستاره حلقه شد

ترانه بهم قول بده تحت هر شکرایطی مواظب خودپ باشککی،خواهش می _
 .کنم

می دانستم می ترسد بعد از شنیدن خبر نامزدی امیرمحمد بالیی سر خودم 
 .بیاورم

 .قول می دم_

 .دم عمیقی از عطر لباسش گرفتم و رهایش کردم
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 .بعدا از خونتون برام عکس بفرست_

 چرا خودپ نمیای ببینی؟_

میام عزیزم،تو کارای دانشککگاهت رو بکن،منم یک وقت میام که سککرپ _
 .لی خوش بگذرونیمخلوپ باشه تا ک

 .لبخند در صورپ زیبایش شکوفا شد

 .عزیز دلمی_

 .صورپ قاب گرفته شده با چادرش را ب*و*سیدم و به سمت عمه رفتم

دسککت هکایم را دور شککانکه های عمه که یک سککر و گردن از من کوتاه تر 
 .بود،حلقه کردم و لپ های تپلش را محکم ب*و*س*ی*دم

 .شعمه جون،خیلی مواظب خودتون با_

تو بیشتر مواظب خودپ باش عزیزکم،دلم پیشته،هوای خودپ و باباپ رو _
 .حسابی داشته باش،غذا هم هر وعده درست کن تنبلی نکنی ها

 .لبخند به دلواپسی های مادرنه اش زدم و از آغوشش به سختی دل کندم

 .چشم_

 .چشمت بی بال جانم_

 .دصدای بوق های پی در پی ماشین،اعالم کالفگی بابا بو

 .از داخل سینی که روی جا کفشی بود،کاسه را برداشتم

 .عمه در حالی که به زحمت از پله ها پایین می رفت سفارش می کرد

 .دخترم بازم سفارش نکنم ها،به خورد و خوراکتون برس_

 .پایین آمدم دستم را پشت کمر عمه گذاشتم و همراه با او از پله ها
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 .چشم عمه ی عزیز تر از جونم_

 .ر ماشین بابا ایستادیم،در جلو را باز کردم تا عمه بنشیندکنا

 .چشمت بی بال.خداحافظت باشه_

سکتاره هم گونه ام را ب*و*سکید و با بغض زیر لب خداحافظ گفت و سوار 
 :ماشین شد.با لب های لرزان زمزمه کردم

 .خدانگهدارتون_

 .ماشین حرکت کرد،تا دِم در بدرقه یشان کردم

و فرمان را چرخاند.آب داخل کاسککه ی سککفالی را پشککت  بابا تک بوقی زد
سکرشان ریختم و تا ماشین از خیابان خارج شود، مسیرش را با چشم دنبال 

 .کردم

 .آقا مواظب اون جعبه باش،وسایلش شکستنیه_

 .به نیسان وانت آبی رنگ که روبه روی دروازه یمان پارک شده بود نگاه کردم

روازه ی ساختمان رو به رو ایستاده بود و به پسکر حدودا سی ساله ای کناِر د
 .کارگر ها سفارش وسایل را می کرد

 .پسر نگاه خیره ام را غافلگیر کرد و با لبخند سر تکان داد

من هم متقابال سککر تکان دادم و دروازه را بسککتم،به آن تکیه دادم و به نمای 
 .بیرون خانه خیره شدم

 .ودمخانه ای که در آن،از همیشه تنها تر ب

چنکد قدم فاصککله تا تاب را طی کردم و روی آن نشککسککتم. پاهایم را روی 
 .موزاییک ها می فشردم تا حرکت تاب سریع تر شود
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به آب اسککتخر که کمی کثیف شککده بود نگاه کردم و سککرم را به زنجیر تاب 
 .چسباندم

 ...تاب،تاب عباسی؛خدا خسته ام از بازی؛دنیاپ چقدر تابم داد_

 .م و قطره اشک از گونه ام لغزیدآه عمیقی کشید

 .کاشکی من رو بندازی_

یکک هفته از نامزدی امیرمحمد می گذشککت و من خون دل خوردم تا گریه 
 .های شبانه ام به گوش کسی نرسد

 .با این حال دل دیوانه ام هنوز هم انتظار بازگشتش را داشت

به جان  ناگهان صککدای جیغ دو گربه در حال دعوا در حیا  پیچید و هر دو
 .هم افتادند

 .از ترس جیغ کشیدم و پاهایم را جمع کردم

سر  دو گربه با شنیدن جیغم پا به فرار گذاشتند و از دیوار باال رفتند؛نفسی از 
 .آسودگی کشیدم و پاهایم را روی زمین گذاشتم

نگاهم به بالکن طبقه ی چهارم ساختمان رو به رو افتاد؛همان پسر بود که با 
 .داخل حیا  نگاه می کرد کنجکاوی به

نفسکم را کالفه بیرون دادم و از روی تاب برخاستم و به سمت خانه حرکت 
 .کردم

شکال را از روی سکر برداشکتم و روی کاناپه نشستم،با کنترل کولر را روشن 
 .کردم و سرم را روی کوسن گذاشتم و چشم بستم

* 
 .ابر_
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 .بهار_

 .گل_

 .قارچ_

 .ا به سمتش پرپ کردمقهقه ای زدم و علف در دست ر

 دیوونه،تو با کلمه ی گل، قارچ توی ذهنت میاد؟_

 .خندید و شانه ای باال انداخت

 .خودم هم نمی دونم چرا_

 .به آسمان آبی نگاه کردم و لبخند زدم

 .عشق_

 .تو_

 .نگاه از آسمان صاف و آبی گرفتم و به آسمان عشق رو به رویم خیره شدم

 .تو_

 .ت هایش نوازش گر گونه امنگاهش غرق عشق شد و دس

 ترانه؟_

 .لب زدم و با عشق جانمی نثارش کردم

 .چشم بست و نفس عمیقی کشید

 انقدر دوستت دارم که نمی تونم یک روز بدون تو زندگی کنم،می فهمی؟_

 .اشک شوق دیدم را تار کرد و پروانه ها در قلبم به پرواز در آمدند

 .می فهمم_

 .یده شد و در ریه هایم عطر خوشش پردست هایش دور شانه هایم پیچ
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 .دلیل زندگیمی دختر_

 .خنده ی ریزی کردم و هیچ نگفتم

 چرا می خندی؟_

 نخندم؟_

 .بخند که دنیام تو خنده هاته_

عشککق در همین حوالی شککعر سککرایی می کرد،روزگار روی خوشککش را با 
 .سخاوپ قسمت من کرده بود

 همان لب نشود؟مگر می شد یار با حرف دلبری کند و خنده می

 .نگاه به بوته ی رز سفید انداختم؛از امروز رز سفید سنبل عشقمان می شد

* 
دستمال را با خشونت روی گونه ام کشیدم،شیرینی خاطراپ رفته بود و طعم 

 .گسی که به تلخی می رفت به تمام زندگی ام سرایت کرده بود

ز از آخرین او می گفت بدون من حتی یک روز هم زندگی نمی کند،چند رو
 زدنمان می گذشت؟ هفتاد روز یا بیشتر؟ حرف 

یی ته مانده ی جانم را می مکند  .این خاطراپ دروغین هم چون زالو

به سککاعت ایسککتاده ی گوشککه ی دیوار نگاه کردم،باید فکری برای نهار می 
 .کردم.به سختی از جا برخاستم و به سمت آشپزخانه رفتم

بسته ی ژامبون را خارج کردم و داخل ظرفی در یخچال فریزر را باز کردم و 
 .گذاشتم تا یخش آب شود

امروز باید شکککممان را با فسککت فود سککیر می کردیم تا فردا بتوانم کمی از 
 .آموزش های آشپزی عمه استفاده کنم
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با به یاد آوردن عمه نفس عمیقی که بیشتر شبیه به آه بود کشیدم.باور این که 
 .رفته اند،سخت بوداو و ستاره از این خانه 

 .این خانه ی سوپ و کور برایم از هر چیزی آزار دهنده تر بود

از آشپزخانه خارج شدم و به سمت پله ها رفتم،کمتر زمانی به طبقه ی باال 
 .می رفتم

 .با هر پله دانه ی اشکی از گونه ام سر می خورد

 .با دیدن پذیرایی دل گیر رو به رویم تپش قلبم کند شد

 !هایی در جای جایش نهفته شده بود چه خاطره

 .با بغض به پارچه های سفیدی که روی وسائل کشیده شده بود نگاه کردم

 !با مرگ مامان خانه هم مرد

یی انگار تقصککیر آن هاسککت که دیگر  نرده های چوبی را بیشککتر فشککردم،گو
 .مامان نیست

یم به شککانه هایم از بغض لرزید،آمدن به این طبقه به جز عذاب،چیزی برا
 .ارمغان نداشت

بکه سککرعت چرخیدم و راه آمده را دویدم؛صککدای هق هقم در راه پله می 
پیچید.دیوانه وار قدم بر می داشتم و می سوزاندند جگرم را تب داغ خاطراتی 
که از جلوی چشککمانم عبور می کردند.روی تخت افتادم و مانند جنین در 

 .خورد جمع شدم

 .ی که جلوی دیدگانم را گرفته بودند،خیره شدمبه گیتارم از ال به الی موهای

 .دست هایم روی ملحفه مشت شد
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 "این همه عذاب حقم نیست"

 .صورتم را به بالشت فشردم و تلخ خندیدم

از این پس زندگی در این خانه بدون حضکور عمه و ستاره چگونه می شد؟ 
 .من اگر همدم نداشته باشم میمیرم

 .صدایی روحم را نوازش داد

 .ه اکبر الله اکبرالل_

چشمه ی آرامش در قلبم شروع به جوشیدن کرد،موذن می خواند و من غرق 
 .در لذپ می شدم

 .در مغزم جمله ای می چرخید

 "من خدا رو دارم"

 .در جایم نشستم و موهایم را بار دیگر با کش جمع کردم

ه از کبرخاستم و به سمت پنجره رفتم؛به آرامی پرده را کنار زدم و به آسمانی 
 .همیشه آبی تر و نورانی تر بود،خیره شدم

 .می دونم هوام رو داری_

 .سوار ماشین شدم و راه افتادم

نمی دانستم مقصدم کجا بود،فقط دلم سکوپ دیوانه کننده ی خانه را نمی 
 .خواست

باد خنک پاییزی در اواخر شککهریور از هر چیزی دلچسککب تر بود.با دیدن 
 .چرخاندم و به سمت پارکینگ رفتمپاساژ با لبخند فرمان را 
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با کنجکاوی به مانتو های در ویترین نگاه کردم و با دیدن مانتوی مورد نظرم 
 .به داخل مغازه رفتم و آن را خریدم

با صکدای زنگ گوشکی، بسکته را به دست دیگرم انتقال دادم و با یک دست 
 .مشغول جست و جو در کیف دستی ام شدم

با دیدن نام سکتاره در صفحه اش لبخند زدم و  گوشکی را در دسکت گرفتم و
 .پاسخ دادم

 .سالم عزیز دلم_

 .سالم خانوم بی معرفت_

 .دسته ی کیف را روی شانه ام مرتب کردم و به سمت پله ها رفتم

 .ریز خندیدم از کلمه ی بی معرفت

 خوبی؟عمه خوبه؟_

ت می رفکیف دسکتی ام به دسکت پیرزنی که شکانه به شانه ام از پله ها باال 
 .اصابت کرد

 !ببخشید_

 .لبخندی زد و گفت:چیزی نشد

 هر دو خوبیم،تو و دایی خوبید؟_

 .نگاه از پیرزن گرفتم و دو پله ی باقی مانده را باال رفتم

 ...مرسی ما هم خوبیم،االن اومدم_

ماپ و مبهوپ به صکحنه ی رو به رویم نگاه می کردم. دیگر نه صدایی می 
 .ب می آوردمشنیدم و نه کالمی بر ل



wWw.Roman4u.iR  16 

 

 .صدای شکسته شدن چیزی من را از آن پل ارتباطی وحشتناک نجاپ داد

 .دست کسی روی آرنجم نشست

 دخترم خوبی؟_

 .نگاهم چرخید روی صاحب صدا

 همان پیرزن بود؟ پس چرا تار می دیدمش؟

نگاه از پیرزن گرفتم و به گوشکی که تا چند لحظه پیش در دستم بود و حال 
 .ن پخش،خیره شدمتکه هایش روی زمی

 .سر بلند کردم و بار دیگر به آن ها نگریستم

کالفه دست در موهای همرنگ شبش می کشید و به ساعت مچی اش خیره 
 .بود؛دختر چند ضربه به بازویش زد و توجه او را به ویترین جلب کرد

 .پیرزن وقتی دید جوابی نمی دهم از من فاصله گرفت و دور شد

دست های لرزان تکه های گوشی را از روی زمین روی زمین نشکسکتم و با 
 .جمع کردم

خودش بود!خودش و یارش،از آن عشقی که دم می زد فقط کالفگی اش را 
 .در حین خرید دیدم

 .باز هم نگاهشان کردم که متوجه شدم به سمت پله ها می آیند

با برداشککتن تکه های گوشککی،به سککرعت از جا برخاسککتم و از پله ها پایین 
 .هر قدم که فاصله ها را بیشتر می کرد،جان را به تنم باز می گرداندرفتم.

 .صدایش قلب بی قرارم را به آتش کشید

 .خانم؟خانم؟بسته ی لباستون رو جا گذاشتید_
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 .برای ثانیه ای نفس کشیدن و راه رفتن را از یاد بردم

تم که اشلعنتی!بسته ی مانتو را جا گذاشتم.اما آنقدر از نزدیکی با او واهمه د
 .از مانتو گذشتم

به قدم هایم سکرعت بخشکیدم و به سمت آسانسور دویدم.با باز شدن درش 
نفس عمیقی کشککیدم و با خیال راحت وارد اتاقک شککدم.به دیواره اش تکیه 

 .دادم و کف آن نشستم

در آسککانسککور در حال بسککته شککدن بود،ناگهان دو دسککت از بسککته شککدنش 
حب دست ها؛شد هر آن چه که نباید می جلوگیری کرد و با وارد شکدن صکا

 .شد

از شککدپ اضککطراب جیغ خفیفی کشککیدم و با بهت و زانو های لرزان از جا 
 .برخاستم.بسته از دستش رها شد و گیج و منگ، نگاهم می کرد

با تمام قدرپ از ریزش اشک هایم جلوگیری کردم و اجازه ی آزاد شدنشان 
 .از بند پلک هایم را ندادم

که از شدپ اضطراب نمناک شده بود، دور میله ی افقی پشت دست هایم  
 .سرم پیچیده شد

 .نمی دانم چند دقیقه در همان حال و بدون گفتن کالمی به هم خیره ماندیم

 چرا آسانسور حرکت نمی کرد؟دکمه ی پارکینگ را فشردم؟

با دیدن دکمه ی طبقه ها که پشککت سککر او بود،بغضککم سککنگین تر شککد.بد 
 ا؟شانسی تا کج

 ترانه؟_
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الهی بایستد قلب بی حیایی که هنوز هم محتاج خوانده شدنم بود تا ضربان 
 !بگیرد

با باز شکدن در نفس عمیقی کشیدم و با شنیدن صدای دختر سر جایم میخ 
 .شدم

 امیر تو اینجایی؟_

 .سر چرخاند و به من نگاه کرد و ابروهایش در هم گره خورد

 ...یر فقطاو هم امیر صدایش می کرد؟ اما ام

با اخم چیزی دم گوش امیرمحمد زمزمه کرد و او هم اخم کرد و جوابش را 
 .داد

 .روزی جای من کنار این مرد بود و دست هایش حامی من

تحمل حضور آن دو در این فضای شش متری صبر عیوب می طلبید.بغض 
 .عصیانگرم کمر به نابودی ام بسته بود

دکمه ی طبقه های باال تر را  دختر دسککت امیرمحمد را گرفت و خواسککت
 .بزند

 .به سرعت در آسانسور را باز کردم و از اتاقک درد رهایی یافتم

 خانم؟_

 .سرچرخاندم و به همان دختر ریز نقش نگاه کردم

 !بسته تون_

 .سعی کردم لبخند بزنم که بیشتر شبیه به دهن کجی بود
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گینی به نگاهی که سنزیر لب تشککر کردم و بسته را از او گرفتم. بدون اعتنا 
 .اش ضربان قلبم را به اوج می برد،به سمت پله ها رفتم

آن دختر من را می شکناخت؟می دانسکت دستی که بین دست هایش گرفته 
 بود،روزی نوازشگر گیسو هایم بود؟

به منشکی سکالم کردم.وارد دفتر شدم بالفاصله کولر را روشن کردم؛گرمای 
 .کالفه کننده ای بود

ام نشکستم و مشغول نگاه کردن به برگه های روی میز شدم.با روی صکندلی 
 .تقه ی در بفرمایید گفتم و همچنان سرگرم برگه ها بودم

 .سالم_

 .با شنیدن صدایش دست از کار کشیدم و تبسمی کردم

 خوبی؟ سالم_

 شمال خوش گذشت؟ ممنون_

 .روی مبل کنار میز نشست و برگه های در دستش را به سمتم هول داد

 .خیلی رهآ_

 .همیشه به خوشی_

 .با ابرو به برگه ها اشاره کرد

 .مدارک مربو  به شرکته_

 .با اشتیاق خم شدم و برگه ها را برداشتم

 عالیه،فقط همین هاست؟_

 .اوضاع شرکت از چیزی که فکرش را می کردم هم خراب تر بود
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 .آره خوب.همین ها هم خیلی سخت به دستم رسید_

 .ردصدایش را پایین تر آو

 ترانه واقعا قصد خرید سهام اون شرکت رو داری؟_

 .بدون این که نگاه از کلمه های روی برگه بگیرم،سر تکان دادم

 !ببین این کار برابر با اینه که پولت رو بندازی تو سطل آشغال_

آه عمیقی کشکیدم و برگه ها را روی میز گذاشتم؛انگشت هایم را در هم گره 
 .دمزدم و کمی به سمتش خم ش

 .سرمایه مون چند برابر می شه می دونم،اما اگه شرکت رو بسازیم_

 حماقته!اگه شرکت ورشکست بشه چی؟ این ریسک نیست_

 .سپهر پول برای منه،پس تو حرر چیزی رو نخور_

سککپهر از جکایش برخکاسککت و دو دسککتش را روی میز کوبیکد؛از قرمزی 
 .چشمانش کمی لرزیدم

از این کار چیه؟ ترانه داری کی رو گول  فکر می کنی نمی فهمم که قصدپ_
 ...می زنی؟تو فقط و فقط به خاطر

 .با صدای فریادم جمله اش را نا تمام رها کرد

 .بسه_

فهمید زیاده روی کرده است.عصبانیت از چشمانش محو شد و پشیمانی در 
 .آن ها جا گرفت

 .معذرپ می خوام_

 .گفت و به سرعت از دفتر خارج شد
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در جانم شعله کشیدند؛فریاد زدم و با دست تمام وسایل  شکراره های خشکم
 .میز را روی زمین ریختم

به قلب دیوانه ام قسککم، تقار تک تک اشککک هایی که ریخت را خواهد 
 .داد،تقار غروری که شکست را خواهد داد

من هرگز حال و روزم در این یکسال را فراموش نمی کردم،امیرمحمد با من 
 .فریبم داد بازی کرد و

 .در این یکسالی که گذشته بود همه چیز تغییر کرد و بیشترین هر چیزی من

 .تصمیم گرفتم در شرکت بابا شروع به کار کنم

تا چند روز سپهر با دلخوری نگاهم می کرد و جواب سواالتم را می داد.اما 
 !برای من تنها و تنها یک چیز مهم بود،هدفم

 .ر باز شدصدای تقه ی در آمد.با گفتن بفرمایید د

 .سالم خانم طاهری،آقای گودرزی این مدارک رو دادن_

 چرا خودشون نیومدن؟_

 .منشی شانه ای باال انداخت

 .اطالعی ندارم،اما گفتن به دفترتون میان_

 .سری تکان دادم و هیچ نگفتم

با خواندن هر جمله لبخندم عریض تر می شکد،مثل همیشه کارش را عالی 
 .انجام داده بود

 .ا روی میز گذاشتم و با لبخند به صندلی تکیه دادممدارک ر

 !دور، دور منه آقای منصوری_
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یک جا نشککسککتن و غصککه خوردن کار من نیسککت،باید روح زخم خورده ام 
 .بهبود می یافت و من تمام سعی ام را می کردم

قه قهه ام به هوا رفت و با فشار پایم روی زمین صندلی را می چرخاندم؛من 
 .ودم و من ترانه ی معصوم قبل نبودمتغییر کرده ب

 .دور اول،دیدار اول و خجالت های دخترک معصوم را به خاطر آوردم

 .دور دوم نامزدی شاهانه و قول هایی که فراموش نمی شد

 ... دور سوم

پکایم را برای جلوگیری از دور های بعدی روی زمین گذاشککتم و صککندلی 
 .ایستاد

 !من نابودش می کردم

شدم که دست هایش را روی سینه گره زده بود و شانه اش را به متوجه سپهر 
 .دیوار تکیه داده بود.سری از تاسف تکان داد و لبخند محوی زد

 .باید به یک روانپزشک مراجعه کنی_

 .آرنج هایم را روی میز گذاشتم و سرم را بین دو دست فشردم

 .هنوز می خندیدم

 .کارپ ...فوق العاده خوب...بود_

از حصکار دسکت هایم آزاد کردم و کامال جدی خیره به چشم های سکرم را 
 .میشی اش شدم

باید یک نفر رو بفرسککتیم تا سککهام اونجا رو بخره،یک نفر که قابل اعتماد _
 .باشه
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 .تکیه از دیوار گرفت و روی مبل نشست

 .من میخرم_

 نه می فهمن تو شرکت ما مشغول به کاری،می تونی کسی رو پیدا کنی؟_

 .ا روی ته ریش هایش کشیددستش ر

 .آره چند نفری رو سراغ دارم_

 .عالیه،از فردا کار رو شروع می کنیم_

 .در نگاه سپهر دلخوری موج می زد؛اما مهم نبود

 .باشه_

 .بی صدا از دفتر خارج شد و در را به آرامی بست

من احمق بودم که هنوز هم در انتظار بازگشککت امیر بودم،در انتظار آرامش 
 .از حضورشناشی 

 .کاش امیرمحمدی در زندگی ام نبود،کاش هیچوقت عاشق نمی شدم

 .صدای زنگ گوشی من را از رویای شیرینم بیرون کشید

 .به سختی چشم هایم را کمی باز کردم و گوشی را از کنار بالش برداشتم

 .بدون نگاه کردن به صفحه ی گوشی جواب دادم

 بله؟_

 .ته تر بودصدایم از آن چه فکر می کردم گرف

 ببخشید همراه خانم طاهری؟_

با تعجب گوشکی را از گوشکم فاصله دادم و به صفحه اش نگاه کردم؛سپهر 
 .بود
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 !ترانه ام سپهر_

 .والله با این صدا من فکر کردم طغرلی_

 .خندیدم و لب زدم

 ...کار چ_

با به زبان آوردن کار به سکرعت از جایم پریدم و به ساعت روی عسلی نگاه 
 .کرد

 .وای خدای من"ساعت ده و نیم بود"

 .تا لنگ ظهر بخوابی زیاد تعجب نکن،با این شب بیداریاپ باید هم_

 .اعصابم بهم ریخت،امروز روز من بود،نباید دیر می کردم

 سپهر خیلی عصبانی ام،چرا زودتر بهم زنگ نزدی؟_

ید چرا انقدر مضطربی؟ترانه من همه ی کارای الزم رو انجام دادم،فردا وح_
 .می ره شرکت منصوری

موهایم را در مشکت فشکردم،از سکوزش سرم لذپ می بردم و در عین حال 
 .صورتم از سوزشش جمع شد

 وحید کیه؟_

 .کسی که قراره سهام اون شرکت رو بخره،فردا هم می ره برای قرار داد_

 .تا یک ساعت دیگه اونجام،حضوری حرف می زنیم_

 .ز کن تا کچل نشدیباشه،فقط هر چه زودتر مشتت رو با_

می دانست در اینجور مواقع برای تنبیه خود این کار را می کنم.مشتم را باز 
 .کردم ؛سرم از سوزش ذوق ذوق می کرد



 در انتظار آرامش

 

55 

 .باشه،خداحافظ_

 .تماس را به سرعت قطع کردم و حاضر شدم

 .مضطرب صندلی را چرخاندم و به نمای بیرون از پنجره نگاه کردم

 الو سپهر معلومه کجایی؟_

 ...وارد ساختمون شدم،االن سوار آسانس_

 وای این پسر تا چه حد حوصله داشت؟

 .منتظرتم_

 .به برج ها و ساختمان های تجاری نگاه کردم گوشی را با دو دست گرفتم 

 .سالم_

 .با پا روی زمین فشار وارد کردم و به سمتش چرخیدم

 .سالم_

 .روی مبل نشست اش به هوا رفت و  ناگهان قهقهه

 .انه تا به حال انقدر شلخته ندیده بودمتتر_

 .با به یاد آوردنه وضعیتم با حرر نفسم را بیرون دادم

 .همه چیز رو توضیح بده_

هایش شیشه  چهره اش جدی شد،انگار نه انگار تا چند دقیقه ی پیش قهقهه
 .ها را می لرزاند

قرار  وحید امروز باهاشککون تماس گرفت و اونا هم با کمال میل برای فردا_
 .گذاشتن

 .لبخند زدم،این بهترین خبر بود
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 تا چند درصد؟_

 .گوشه ی لب هایش پایین رفت و کف دستش را همزمان با سرش تکان داد

نمی دونم اما مطمئنم حداقلش سککی درصککده،اون ها فقط دنبال شککریک _
 .برای ضرر هاشونن

 .گوشه ی لبم باال رفت

 .اشکال نداره،شریک می شیم_

 .دسته مبل گذاشت و فکش را کمی نوازش کردآرنجش را روی 

 .تو فکری داری مگه نه؟اگرنه انقدر راحت یک شکست رو قبول نمی کنی_

 .این شکست یک پله،پلی که من رو به هدفام نزدیک می کنه_

 و هدفاپ پیروزی های بزرگ تری هستن؟_

 .سرتکان دادم و لبخند عریضی زدم

 .دقیقا_

بدون این که نگاه از برگه ی در دسککتم بگیرم تلفن روی میز به صککدا در آمد.
 .گوشی را برداشتم

 بله؟_

 .آقای گودرزی اومدن_

 .بیان داخل_

پهر پرسیدم س قلبم شروع کرد به بی قراری.از پشت گوشی هر چه نتیجه را 
با سرتقی تمام جواب سر باال می داد و می گفت"الله و باالله باید حضوری 

 ".بگم
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 .مایید گفتم و سپهر همراه با مرد دیگری وارد اتاق شدبا صدای تقه ی در بفر

 .سالم_

 .لبخند زدم و به احترام میهمانم از جا برخاستم

 .سالم خوش اومدید_

 .سپهر به کتف مرد کوبید

 .بشین داداش_

 .بعد از معارفه و احوال پرسی مختصری بح  را به سمت کار کشاندم

 خوب آقای صولتی قرار داد چطور پیش رفت؟_

 .وحید کمی خود را جلو کشید و سرفه ی کوتاه کرد

 .والله تا اونجایی که امکان داشت خریدم_

 .ابروهایم از کنجکاوی به هم نزدیک شد

 یعنی چند درصد؟_

نصف سهام آقای کامرانی که حدود سی در صد می شد و چند درصد هم _
 از سکرمایه گذاران که سکهام کمی داشکتند خریدم؛درکل چهل و سه درصد

 .شد

 .عالی بود!صد در صد سهام دار ارشد می شدم

 چه کسانی سهام دار هستن؟_

 .آقای کامرانی و دامادشون و فعال من_

 .نمی توانستم لبخندم را کنترل کنم

 کسی که شک نکرد؟_
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 .لبخندی زد و بادی به غبغب انداخت

 !خیر،سپهر خان درجریان هستن من کال کارام تمیزه_

 .تر از دفعه ی قبل به کتفش کوبیدسپهر با کف دست محکم 

 !شما ثابت شده ای_

 .وحید اخمی کرد و محل ضربه ی سپهر را با دست دیگرش ماساژ داد

 .لبخندی زدم و به گلدان گوشه ی دیوار نگاه کردم

 من و وحید می ریم نهار بخوریم،تو هم میای؟_

م.نیم دنفس عمیقی کشیدم؛لبخند زدم و به ساعت چسبیده به دیوار نگاه کر
 .ساعت دیگر وقت داشتم

 .نه نوش جان.بابا منتظرمه_

 .هر دو از جا برخاستند

 .باشه،فعال_

با لبخند سکر تکان دادم و با نگاهم بدرقه شکان کردم.با بسته شدن در پایم را 
 .روی زمین فشردم و به نمای بیرون از پنجره خیره شدم

 " بابا َپَزش"کمی تعجباز پیشککنهکاد غیر منتظره ی بابا برای دعوپ به نهارِ 
 .کردم.به جز روز های تعطیل،کمتر پیش می آمد تا نهار را در خانه بخوریم

نفس عمیقی کشکیدم و از جا برخاستم،به جای نشستن و فکر کردن باید به 
 .خانه می رفتم و سر از کار بابا در می آوردم

 .مقنعه را از سر درآوردم و وارد خانه شدم

 .سالم_
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 .داخل آشپزخانه آمد صدای بابا از

 سالم جان بابا چرا دیر کردی؟_

 .مقنعه را روی مبل کنار کیف دستی انداختم و وارد اشپزخانه شدم

یی که هوش از سر می پراند فهمیدم نهار  مشغول غذا درست کردن بود،از بو
 .سوسیس بندری داریم

 .یک کم کارام طول کشید،اما تا جایی که تونستم زود برگشتم_

 .را بیرون کشیدم و نشستمصندلی 

 اتفاقی افتاده؟_

 .برو دستاپ رو بشور بعد بیا میز رو آماده کن.بعد از نهار حرف می زنیم_

 .لب برچیدم و از اشپزخانه خارج شدم

 .کمی نوشابه داخل لیوان ریختم و لقمه را قورپ دادم

نمی خواید بگید چی شککده که بابام افتخار یک ناهار خوشککمزه رو به من _
 اده؟د

 .لیوان را به لبم چسباندم و با کنجکاوی نگاهش کردم

 .نانی که تکه کرده بود را کنار بشقاب گذاشت

 .فعال غذاپ رو بخور بعدا حرف می زنیم_

 .متعجب از تغییر ناگهانی اش لب زدم

 بابا می شه بگی چی شده؟_

 ...غذاپ_

 .به سرعت میان حرفش پریدم
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 .گرسنه نیستم_

 .ابزرگتهموضوع درمورد باب_

 .لیوان را روی میز گذاشتم و به سمتش خم شدم

 بابا می خوای سکتم بدی؟بگو دیگه_

 .کالفه دست در موهای جو گندمی اش کشید

 .داره برمی گرده_

 .ماپ و مبهوپ به بابا نگاه کردم.چشمانم تا آخرین درجه باز شده بود

یرمحمد ظاهرا کسککی تو فامیل دهن لقی کرده و به گوشککش رسککونده از ام_
 .جدا شدی

 .دست هایم را روی سرم گذاشتم

 ی...یعنی داره میاد؟برای بهم خوردن نامزدی؟_

 .با سر تکان دادن بابا بدنم شروع به لرزش کرد

 وای بابا وای.من...چی کار کنم؟_

 .بابا نفس عمیقی کشید و از روی صندلی برخاست و به سمتم آمد

 .تو قرار نیست از چیزی بترسی_

 .ت صورتم را قاب گرفتبا دو دس

 خوب؟_

 .پلک روی هم نهادم و سر تکان دادم

 .لب های بابا روی پیشانی ام مهر مملو از عاطفه و دل گرمی نشاند

 .افرین عسل بابا_
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 .سعی کردم خونسردی خودم را حفظ کنم

 می شه دقیق توضیح بدید که چی شده؟_

 .بابا صندلی کناری ام را بیرون کشید و نشست

هم زنگ زد و گفت داره میاد،خیلی عصکبانی بود و گفت پام برسه دیروز ب_
 .ایران دنیارو واسه اون پسر جهنم می کنم

این درست همون چیزیه که ازش می ترسم"بابابزرگ همه چیز را خراب می "
کرد و همه ی نقشه ها و معادالتم را بهم می ریخت.او همیشه روش خار 

 .خودش را داشت

 .ند شککده بودند را با دسککت باالی سککر چسککباندمچتری هایم که کمی بل

 کککککککککککککککککی مکککککککککککککککککیکککککککککککککککککاد؟_

 .گکککککککفکککککککت سکککککککککه شکککککککککنکککککککبکککککککه_

 "امککروز چککنککد شککککنککبککه بککود؟دوشککککنککبککه؟"وای خککدای مککن

 .سکککاعکت هکفککت صکککبکح هکواپکیکمکاش روی زمکیکن مکیشکککیکنککه_

 .بککی حککوصککککلککه سککککر تکککککان دادم و از جککا بککرخککاسککککتککم

 .بکککه سکککککالمکککتکککی بکککیکککاد،مکککمکککنکککون بکککرای نکککهکککار_

 .چکککرخکککیکککدم و از آشکککککپکککزخکککانکککه خکککارج شکککککدم

 .نکککککککککککککککککککککوش جکککککککککککککککککککککان_

 .بکا خشکککم روی تکخککت افکتککادم و مککوهکایککم را در چکنککگ گکرفککتککم

لعنتی.لعنتی."تمام برنامه هایم با حضککور بابابزرگ خراب می شککد.من را "
دوسکت داشکت و همین دوسکت داشکتن عمیقش باع  شده بود تا تعصب 
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خاصی روی من داشته باشد.می دانستم تا امیرمحمد را به خاک سیاه ننشاند 
این را نمی خواستم؛من خودم می توانستم جواب  دسکت بردار نیست و من

 .تککمککام بککدی هککایککی کککه در حککقککم کککرده بککود را بککدهککم

 .شکککمککاره ی سکککپککهککر را گککرفککتککم.بککعککد از پککنککج بککوق جککواب داد

 بکککککککککککککککککککککککککککککککککککلکککککککککککککککککککککککککککککککککککه؟_

 .سککککالم سککککپکککهکککر هکککمکککه چکککیکککز بکککه هکککم ریکککخکککت_

 .صکککککدایکککش از تکککعکککجکککب ککککمکککی اوج گکککرفکککت

 یککککککککککعککککککککککنککککککککککی چککککککککککی؟چککککککککککرا؟_

نکبوپ رو به رویم کف دسککتم را بکه پیشککانی ام چسککبکاندم و با اخم به ع
 .نککککککککککککککککگککککککککککککککککریسککککککککککککککککککتککککککککککککککککم

 .بککابککابککزرگککم داره مککیککاد،نککمککی دونککم چککی مککی شککککه_

 !امککککا سککککککهککککام رو خککککریککککدیککککم تککککرانککککه_

 .نکککمکککی دونکککم چکککی ککککار ککککنکککم نکککمکککی دونکککم_

 .صککککککدای نککککفککککس کککککالفککککه اش را شککککککنککککیککککدم

 کککککککککککککککککی مکککککککککککککککککیکککککککککککککککککاد؟_

 .فردا صککبح،سککپهر فعال دسککت نگه می داریم تا زمانی که خبرپ کنم_

 .بکککککاشککککککه مکککککن رو بکککککی خکککککبکککککر نکککککذار_

 .خکککککککککککککککککککککداحکککککککککککککککککککککافکککککککککککککککککککککظ_

بالش را در آغوش فشکردم و دست های سنگین رویا دور مچ افکارم پیچیده 
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شکد و من را به سمت خود کشید و حل شدم در افکاری که خنجر به دست 
 .منتظر نابود کردنم بودند

در دلم ولوله ای به پا بود،اضطراب در تار و پود جانم رسوخ کرده بود و ذره 
ر بین انگشت هایم فشردم و در کنار ذره روحم را می مکید.دسته گل را بیشت

 .بکککابکککا بکککه جکککمکککعکککیکککت رو بکککه رو نکککگکککریسکککککتکککم

 .آروم بککاش دخککتککر،بککابککابککزرگککتککه جککالد کککه نککیسککککت_

 .نکفکس عمیقی کشککیکدم تکا حکال بکدم از بین برود،امکا بی فکایکده بود

 .نککککمککککی شککککککه دلککککم گککککواه بککککد مککککی ده_

 .دسککت بکابا را دور شککانه هایم احسککاس کردم و لبش را روی شککقیقه ام

 .مککی شککککه،بککابککابککزرگککت اهککل درد سککککر نککیسککککتچککیککزی نکک_

 .مککی دانسکککتککم خککودش هککم بککه حککرفککی مککی زنککد اعککتککمککاد نککدارد

 !بککابککابککزرگ بککرای،انککتککقککام هککر کککاری مککی کککرد،هککرکککاری

 .مککککی گککککن عشککککککق اول دخککککتککککر،پککککدرشککککککه_

این صدای ضعیف و بسیار محکم برای کسی جز بابابزرگ نبود.با تعجب به 
 .بزرگ را دیکدمپشکککت سککر چرخیکدیم و بالخره پس از دو سکککال بکابکا

 .دهککن هککر کککی ایککن حککرف رو زده بککایککد طککال گککرفککت_

 .لکبکخکنکد زدم و بکا دیکدنکش مکتوجکه شکککدم چکه قکدر دلتنگش بودم

چشککماپ موقعی که واسککه خطم ترنم خدابیامرز اومدم همین شکککلی _
 .بککککککککککود،سککککککککککککرد،یککککککککککخ،بکککککککککککوران زده

 .چکنکد قکدم فکاصکککلکه را طکی ککردم و در آغکوشکککش فشکککرده شکککدم
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 .سکککککککالم بکککککابکککککابکککککزرگ خکککککوش اومکککککدیکککککد_

 .تککازه مککتککوجککه قککدش کککه کککوتککاه شککککده بککود شککککدم

سککالم عزیزکم خوشککش رو نمی دونم،کی جراپ کرده نور چشککمم رو _
 بکککککککککککککککککرنکککککککککککککککککجکککککککککککککککککونکککککککککککککککککه؟

گردنش را کج کرد و بکا دقکت خیره نگاهم کرد.دسککت های خیس از عرق 
 .سککککککردم را بککککا مککککانککککتککککو خشککککککک کککککردم

 ...هکککککککککککککککی...هکککککککککککککککیکککککککککککککککچکککککککککککککککک_

هرکیکه  دروغ دوای درد نیسککت دختر،زل بزن تو چشککمکام و بگو،بگو تکا_
 .زنککککککدگککککککیککککککش رو سککککککککیککککککاه کککککککنککککککم

انگشکت هایم را دور پارچه ی مانتو پیچاندم،صدای بابا مرا از تنگنا نجاپ 
 .داد

 .سککککککککالم بککککککابککککککا خککککککوش اومککککککدیککککککد_

بکابکابزرگ نگاهی به بابا انداخت و باز هم به من خیره شککد.بابا به سککمت 
 .بککککابککککابککککزرگ رفککککت و در آغککککوشککککککش گککککرفککککت

 .سککککالم پسککککر،بککریککم خککونککه کککه سککککفککرم سککککنککگککیککن بککود_

 .بابابزرگ دسکتم را گرفت و دو قدم طی کرد،چشکم در چشکمان بابا دوخت

 .ککککککارای سکککککککنکککککگکککککیکککککنکککککی هکککککم دارم_

بابا نفس عمیقی کشید و چمدان بابابزرگ را برداشت و جلو تر از ما حرکت 
 .ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککرد

شکانه به شکانه ی بابابزرگ از سکالن خارج شدیم.کاله پهلوی اش را از سر 
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 .درآورد

 .یکککیکککرش دادندنکککیکککا تکککغکککیکککیکککر نکککککککرده،آدمکککا تکککغککک_

 .ایسککککککتککککاد و هککککوا را در ریککککه پککککر کککککرد

 تکککککو هکککککم احسکککککککاس مکککککی ککککککنکککککی؟_

 .بکککککا ککککککنکککککجکککککککککککاوی نکککککگکککککاهکککککش ککککککردم

 چکککککککککککککککککککککککککککککککککی رو؟_

 .چشککککککککککککککم بکککککککککککککاز ککککککککککککککرد

 .بککککوی گککککنککککد ظککککلککککم،بککککوی دل شکککککککسکککککتککککه_

 .دسکککککتکککم را بکککیکککن انکککگشکککککت هکککایکککش فشکککککرد

 .بککوی دروغ و ریککا.بککوی اشککککک دخککتککرم.بککوی انککتککقککام_

 لکب زیرینم را گزیکدم،بکابکابزرگ که قصککد خاصککی نداشککت،داشککت؟

 .بککککککابککککککا،تککککککرانککککککه،بککککککیککککککایککککککد دیککککککگککککککه_

 .بکککریکککم ککککه بکککابکککای خکککوش غکککیکککرتکککت مکککنکککتکککظکککره_

 .ابروهایم در هم گره خورد
 .مکوهکایکم را بکه سککخکتکی بکا ککش جمع کردم و کمی صکککاف کردم

 .گوشککی روی میز آرایش به صککدا درآمد.با دیدن اسککم سککپهر جواب دادم

 .سکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککالم_

 .سکالم ترانه،چی شد؟شرکت داره ورشکست می شه دختر دست بجنبون_

 .ککککف دسکککککتکککم را روی پکککیشکککککانکککی ام گکککذاشکککککتکککم

 .بکککابکککابکککزرگ دیکککروز اومکککد،سکککککپکککهکککر یکککه ککککاری ککککن_
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 .تکرانکه خکودپ بکرنکامکه رو چیکدی،من نمی دونم چیککار بکایکد کنم_

 .روی صککنکدلکی افکتکادم و بکه چکهکره ی نکاالنم در آینکه خیره شکککدم

 .بککاشککککه،تککا فککردا بککراپ بککرنککامککه رو ایککمککیککل مککی کککنککم_

 بککککککاشککککککککه،کککککککی مککککککیککککککای شککککککککرکککککککت؟_

 .تککونککم،هککر وقککت بشککککه خککبککر مککی دم فککعککال کککه نککمککی_

  .بککککککککککاشککککککککککککه خککککککککککداحککککککککککافککککککککککظ_

 .خکککککککککککککککککککککداحکککککککککککککککککککککافکککککککککککککککککککککظ_

 .گوشککی را روی میز انکداختم و بکا دو دسکککت صککورتم را پوشکککانکدم

 "االن چککی کککار کککنککم؟ هککمککه ی بککرنککامککه هککام بککهککم ریککخککت"

 .صکککدای تقکه ی در بکاعک  شکککد بکه سککرعکت از جکایم بلنکد شککوم

 .بکککککککککککککفکککککککککککککرمکککککککککککککایکککککککککککککیکککککککککککککد_

 .ب نمکایککاندر بکه آرامکی بکاز شکککد و قکامکت بکابکابزرگ در چهکارچو

 .سککککککککککککککالم بککککککککککککابککککککککککککابککککککککککککزرگ_

 سککککالم،چککنککد دفککعککه بککگککم بککه مککن بککگککو آقککاجککون؟_

 .لککبککخککنککدی زدم و بککه سککککمککت کککانککاپککه هککدایککتککش کککردم

 .بککککفککککرمککککایککککیککککد بشککککککیککککنککککیککککد آقککککاجککککون_

 .لبخندی از سککر رضککایت زد و عصککا زنان به سککمت کاناپه آمد و نشککسککت

 .خکب دخکتکرم خکودپ مکی دونکی اهکل مکقکدمکه چکیکنکی نکیسککتم_

 .جوشککیکد،با اضککطراب سککر تکان دادمدلم مکاننکد سککیر و سککرککه می 

اون ناجوون مردی که جراپ کرده غم مهمون چشککمای عزیز کرده ی من _
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 کککککککککککککککنککککککککککککککه کککککککککککککککیککککککککککککککه؟

 .لککب هککایککم را داخککل دهککان بککردم و نککفککس عککمککیککقککی کشککککیککدم

 "هککککککمککککککه چککککککیککککککز خککککککراب شککککککککد"

 .نه تو نگو،بذار خودم بگم داماد کامرانیه،اسککمش امیرمحمد منصککوری_

روهای پر پشککت و جو گندمی اش در هم با تعجب به بابابزرگ نگاه کردم.اب
 .گککککککککککککککککککککککره خککککککککککککککککککککککورد

نه بذار واضککح تر بگم،سککهامدار همون شککرکتی که چهل و سککه درصککد _
 .سککککککککککهککککککککامککککککککش رو خککککککککریککککککککدی

دردی همچون تیر از سککرم گذشککت و آثارش شککد سککر دردی که از میگرن 
 .نشککککککککککککاپ مککککککککککی گککککککککککرفککککککککککت

  ...بککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککاب_

 .بککککککابککککککابککککککزرگ نککککککه و آقککککککاجککککککون_

 .بکککا دسکککککت پکککیشکککککانکککی ام را مکککاسکککککاژ مکککی دادم

 ...تکککو نکککوه ی مکککنکککی و ایکککن ککککارپ بکککاعککک  شکککککد_

دستش به سمت صورتم دراز شد.با ترس به انگشت های چروکیده اش نگاه 
 .گونه ام نفسککی از سککر آسککودگی کشککیدم کردم،با نشککسککتنشککان روی

 .بکککککککهکککککککت افکککککککتکککککککخکککککککار ککککککککنکککککککم_

 صدای قهقهه اش در اتاق پیچید
د صتعجبم هر لحظه بیشتر می شد.بابابزرگ از کجا می دانست؟حتی از در

 .سهامم نیز با خبر بود
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 .عصای چوبی اش را به کاناپه تکیه داد و به سمتم چرخید

تو چشکماپ داره سوال موج می زنه،اما باید بگم من از لحظه به لحظه ی _
 .زندگیت با خبرم

 .صورتش را نزدیک تر کرد

 .هر لحظه اش_

 .لب های خشکیده ام را با زبان تر کردم

 ...آقا جون_

 .رسی دختر بهترین کار رو انجام دادیالزم نیست بت_

 .کش آمدن لب هایم را نتوانستم کنترل کنم

 .اما باباپ نباید از چیزی با خبر بشه_

 .سرم را تکان دادم.دستش روی شانه ام نشست و از جا بلند شد

 .بعدا درمورد خیلی چیزا حرف می زنیم_

 .خواست از جا بلند شود

 آقاجون؟_

 .ب باز کنمنگاه خیره اش باع  شد ل

  شما یعنی...یعنی از پارسال همه چیز رو می دونستید؟_

 .لبخند زد

گکاهی وقکت ها باید خودپ رو به ندوسککتن بزنی تا بتونی بهترین کار رو _
 .انجام بدی

 .صورتش را نزدیک گوشم آورد و زمزمه کرد
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بکذار فکر کنن نمی دونی،بکذار فکر کنن ندیدی،نشککنیدی، شکککسککت _
 .پیروزی خودش یه شکستهخوردی.حتی نمایش 

 االن من باید چکار کنم؟_

 .دست زیر چانه اش برد و ته ریشش را نوازش کرد

 .من دارم یه کار هایی انجام می دم،بهتره تا اونموقع کاری انجام ندی_

 یعنی تا کی؟_

 .لبخند زد و دستش را از زیر چانه برداشت

 نظری ندادن؟ عجول نباش دختر،مادر و پدر این پسِر درمورد جدایی_

 .نفس عمیقی کشیدم و نگاهم را به کف اتاق دوختم

 .نه،حتی با من یا بابا حرفم نزدن_

 یعنی راضی به جدایی بودن؟_

 .در حالی که اشک دیدم را تار کرده بود به آقاجون خیره شدم و لب زدم

 .نمی دونم، شاید هم از خجالتشون نیومدن_

م بستم و قطره ی اشک روی گونه دست آقاجون زیر چانه ام قرار گرفت.چش
 .ام افتاد

 .هر دونه از اشکت اون مردک رو به مرگ نزدیک تر می کنه_

 .با عجله چشم باز کردم

 .نه آقاجون مرگ نه،من فقط پشیمونیش رو می خوام_

 پشیمونش می کنم.اما پشیمونی سودی نداره،مگه نه؟_
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م."معلومه که بکه چشککم هایش که با دقت چهره ام را می کاوید خیره شککد
 "سودی...نداشت؟داشت؟

گیج و منگ نگاهش کردم،من بازگشتش را می خواستم و نمی خواستم.این 
 .سخت ترین سوالی که بود که آقاجون پرسید

 .دو دلی تو چشماپ داره زار می زنه دختر_

یی در کارم نبود  .جوابی نداشتم،واقعا هم نداشتم. دروغ گو

 .دو دل بودم

 .نه ام برداشت و از جا بلند شددستش را از زیر چا

 .عشق شیرین ترین تلخی دنیاست_

 .عصا زنان به سمت در راه افتاد

 .گاهی وقت ها شیرینیش زهره،زهری که جونت رو می گیره_

 .در را باز کرد و سرش را به سمتم چرخاند

 .و گاهی وقت ها تلخیش از هر شیرینی،شیرین تره_

 .ن سوال بی جواب تنها گذاشتاز اتاق خارج شد و من را با هزارا

بند کیف دسکتی ام را صاف کردم و از پله ها پایین آمدم.صدای بوق ماشین 
 .ها اعصابم را بیشتر خورد می کرد

 .لرزش گوشی در دستم باع  شد به صفحه اش نگاه کنم،سپهر بود

 کجا رفتی؟_

 .دستم را روی گوش دیگرم فشردم تا صدایش را بشنوم

 .باشم،اصال خوب نیستمباید یه کم تنها _
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 .کنار خیابان ایستادم و برای ماشین زرد رنگ دست تکان دادم

 .سهام رو پس بدیم؟پیشنهادشون خیلی منصفانه است_

 .چند تقه به شیشه زدم.مرد شیشه را پایین کشید ماشین ایستاد.خم شدم و

 آقا دربست؟_

 .وبا شنیدن بله اش به سرعت سوار شدم

 .نمباید با یکی مشورپ ک_

 با تاکسی می ری؟_

 .کف دستم را روی پیشانی ام کشیدم، قطرهای عرق باع  چندشم شد

 .آره ماشینم دست آقاجونه_

 .باشه تصمیمی گرفتی خبرم کن_

 .حتما_

 .تماس را قطع کردم و به منظره ی بیرون از شیشه خیره شدم

 خانم کجا برم؟_

شدم و بعد از مک   آدرس را به راننده دادم.مردد به گوشکی در دسکتم خیره
 .کوتاهی شماره ی آقاجون را گرفتم

 بله؟_

 .سالم آقاجون باید ببینمتون_

 من یه کار کوچک دارم،می تونی بیای پیشم؟_

 بله بله،کجا؟_
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تمکاس را قطع کردم و بکه راننکده آدرس جدید را گفتم،با دیدن کالفگی اش 
 :کمی عذاب وجدان گرفتم اما بعد در دل گفتم

 "می دم کرایه اش رو"

کرایه را پرداخت کردم و از ماشکین پیاده شکدم،با دیدن ماشینم در آن سمت 
 .خیابان به سمتش رفتم

 .آقاجون داخل ماشین نشسته بود،در را باز کردم و نشستم

 .سالم_

 سالم عزیزکم.چرا پریشونی؟_

فشارم افتاده بود،داشبورد را باز کردم و شکالتی از داخلش برداشتم و داخل 
 .گذاشتمدهان 

امروز کامرانی به وحید زنگ زد و گفت شکرکت ورشکست شدنش حتمیه _
 .و اونا حاضرن سهم وحید رو بخرن

صککدای قهقهه ی آقاجون باع  شککد با تعجب نگاهش کنم.تا سککی ثانیه 
 .بود صدای خنده اش فضای ماشین را پر کرده

 این پیرمرد احمق چه فکری کرده؟_

 .چرخید و چشم در چشمانم دوخت

این شرکت ورشکست نمی شه،اون احمق برای این که شریک برای ضرر _
گیر بیاره سهام فروخت،حاال برای این که دلش به رحم اومده می خواد پس 

 بگیره؟
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چرا به ذهن من و سکپهر و وحید نرسککید؟وای خدای من چه کاله گشککادی "
 " .داشت به سرمون می رفت

 :آقاجون به رو به رو خیره شد و زمزمه کرد

 .باید سهام رو به نام خودپ کنی_

قلبم ضککربان گرفت و دهانم خشککک شککد،هدف من همین بود. پس این 
 اضطراب برای چه بود؟

 .باید بری تو اون شرکت،باید بدونه که نرفتی_

گرمای ماشککین کالفه کننده بود،کولر را روشککن کردم و صککورتم را به نسککیم 
 .خنکش سپردم

 چته دختر؟چرا انقدر مضطربی؟_

 .س عمیقی کشیدم و چشم بستمنف

 .چیزی نیست خوبم_

 .حرکت ماشین را احساس کردم

 .میری تو اون شرکت،به عنوان سهام دار ارشد ریاست می کنی_

با تعجب به قطراپ ریز آب که روی شککیشککه ی ماشککین نشککسککتند خیره 
 .شدم.صدای نفس عمیق آقاجون را شنیدم

 .بارون تابستون هم ضرره هم منفعت_

 .پایین کشیدم و دستم را به نوازش باران دعوپ کردمشیشه را 

 می دونستی من یه زمانی کشاورز بودم؟_

 .نگاه از قطراپ ریز باران روی کف دستم گرفتم و به آقاجون خیره شدم
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 نه نگفته بودید_

 یعنی بابا_

 .گوشه ی لبش باال رفت و حرفش را تغییر داد

 .بودمکشاورز بودم،اوایل تو کار طالبی و خربزه _

 .تکیه اش را از صندلی گرفت و به آسمان نگاه کوتاهی کرد

امکا همین بکارون تکابسککتونی کلی ضککرر بکه بکار اوورد،بعد رفتم تو کار _
 .بالل.انقدر کاشتم و کاشتم تا شد چند هکتار،بازم بارون تابستونی بارید

 .قهقهه ی کوتاهی کرد و به صندلی تکیه داد

 .که هستم انقدر سود کردم تا شدم اینی_

 .از گوشه ی چشم نگاهم کرد و یک تای ابرویش را باال برد

این رو گفتم تکا بکدونی مکا خودمون رقم می زنیم که چیزی برامون خوش _
 .یمن باشه یا بد،سود کنیم یا ضرر

 .نفس عمیقی کشید و وارد خیابان دیگری شد

می خوام بکا عقکل بری جلو نکه بکا قلکب،من طکالبی و خربزه رو برای _
شکیرینیشکون خیلی دوسکت داشتم و از بالل متنفر بودم.اما عقلم می گفت 

 !هی کوروش!بالل بکار بالل

 .خنده ی کوتاهی کرد،من هم لبخند زدم. حرف هایش را دوست داشتم

 حاال تو بگو چجوری از این سهام استفاده کنی که به ضررپ نباشه؟_

 "وری؟لب زیرینم را گزیدم و در افکارم غرق شدم."چجوری؟چج

  باید جوری استفاده کنم که به امیرمحمد نزدیک بشم؟_
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ترمز نکاگهکانی مکاشککین بکاع  شککد به جلو پرتاب شککوم و جیغ خفیفی 
 .بکشم.صدای بوق پی در پی ماشین ها در خیابان پیچید

نگاهم به آقاجون افتاد که با خشم به من نگاه می کرد.تنم لرزید و زبانم بند 
 .آمد از سرخی چهره اش

 .صدای بوق ناچار ماشین را در کنار خیابان پارک کرد با

سرم را پایین انداختم و با انگشت های دو دستم بازی کردم. با فریادش کمی 
 .سرم را در گردنم فرو بردم

 .فکر نمی کردم تو دو راهی قلب و منطقت،قلبت پیشی بگیره_

 .دستش روی بازویم نشست و به شدپ مرا به سمت خود چرخاند

 .ه اون مردک تبدیل به یه خواب می شی،به یه حسرپواس_

به چشکم های قرمز شکده اش خیره شدم.حال که امیرمحمد برایم تبدیل به 
 .خواب و حسرپ شده بود

تایید نمی کردم،نمی خواستم نیاید،من نیامدن دوست نداشتم.آقاجون نگاه 
 .از من گرفت و روی فرمان کوبید

************ 
ید.به کوب ادم و باز هم قلبم دیوانه وار به دیواره سینه امجلوی ساختمان ایست

وحید نگاه گذرایی انداختم و چشککم هایم در چشککم های نگران سککپهر گره 
 :خورد.سرش را خم کرد و نزدیک گوشم زمزمه کرد

 حالت خوبه؟_

 .گوشه ی لبم باال رفت و به ساختمان نگاه کردم

 .از همیشه بهترم_
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حکم به سمت ورودی رفتم.صدای قدم هایم اعتماد و با قدم های در ظاهر م
 .به نفسم را بیشتر می کرد

 .رفتیم هر سه سوار آسانسور شدیم و به طبقه ی نهم

جلوی در شرکت برای یک لحظه،یک ثانیه از عملم پشیمان شدم اما به قول 
 آقاجون پشیمانی که سودی نداشت،داشت؟

صدای سپهر مرا از عالم فکر با یادآوری سوال آقاجون حالم دگرگون تر شد.
 .و خیال بیرون کشید

 .ترانه جان_

دسکت هایم از شدپ اضطراب مرطوب شده بود،سر تکان دادم و جلوتر از 
 .سپهر و وحید وارد شرکت شدم.بوی موجود در فضا حالم را بد کرد

نگکاه گذرایی به گل های در گلدان که در طول راه رو به ردیف چیده شککده 
 .بودند انداختم

روی صندلی نشسته بود و  نفس عمیقی کشیدم و راه رو را طی کردم.دختری 
با دیدنم با تعجب نگاهم کرد،از جا برخاسکت و با خیره شدن به پشت سرم 

 .لبخند زد

 .سالم آقای صولتی.خوش اومدید_

 ممنون جلسه تشکیل شده؟_

 .سنگینی نگاه دختر اذیتم می کرد

 .بله همه تو اتاق جمع شدن_

 .م تا وحید جلو تر حرکت کندایستاد
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 .وحید به سمت در چوبی قهوه ای رنگ رفت، چند تقه زد و وارد شد

 .صدای مردی آمد که با او احوال پرسی می کرد

 ترانه تو مطمئنی؟_

 .دستم روی قلب بی قرارم نشست.بدون این که به سپهر نگاه کنم لب زدم

 .آره_

 .وحید در چهارچوب نمایان شد

 .م طاهریبفرمایید خان_

دسکت های یخ زده ام در حجمی از گرما اسیر شد.با تعجب به دست های 
 .سپهر خیره شدم و ابروهایم در هم گره خورد

 .فقط آروم باش،داری می لرزی_

 .می لرزیدم؟دستم را بیرون کشیدم و به سمت وحید رفتم

 .خانم طاهری شریک جدیدتون_

در سینه ام حبس شد."اینجا  با دیدن مرد میانسال با موهای جو گندمی نفس
 "چه خبر بود؟

او نیز از دیدنم جا خورد.در مغزم هزاران سوال می چرخید و اصلی ترینشان 
 "این بود."آن مرد واقعا که بود؟

 .سوال بی جواب!سوالی که امیرمحمد هیچوقت جواب نداد

 .مرد از جایش برخاست و با چهره ی تعجب زده خیره نگاهم می کرد

 .ی ایشون آقای کامرانی هستنخانم طاهر_

  .کامرانی،کامرانی!که بود؟ سهام دار این شرکت و پدر...پدر زن امیرمحمد
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کسککی که ماه ها پیش در دفتر امیرمحمد دیده بودمش.نگاه گذرایی به اتاق 
 .انداختم

 پس امیرمحمد کجا بود؟

 .لب هایم را با زبان تر کردم و لبخند زدم

 .از دیدار مجددتون خوشحالم_

 .به کت و شلوار مشکی اش خیره شدم،مثل همان روز خوش پوش بود

 .به همچنین_

 .لبخند ظاهری صورتش را پوشاند

 .بفرمایید خواهش می کنم_

سر تکان دادم و روی مبل نشستم،روکش مبل با نشستنم صدای جیر جیری 
 .داد و باع  اذیت شد.سپهر و کامرانی نیز به هم معرفی شدند

 .نشست و وحید در کنار سپهرسپهر در کنارم 

 آقای منصوری تشریف ندارن؟_

صدای وحید بود، به کامرانی نگاه کردم و منتظر بودم تا لب باز کند.او نیز به 
 .من خیره شد

نگاهش چرخید و روی چهارچوب در ثابت ماند.به سرعت از جا برخاست 
 .و به سمت در رفت

 .امروز حضور ندارن خیر ایشون_

بندد که دستی مانع شد،چشم های خشمناک کامرانی روی خواسکت در را ب
 .صاحب دست نشست
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 اینجا چه خبره؟_

قلب دیوانه ام از صکدایش مست شد.اگر همانجا داخل همان دفتر جان می 
 دادم که بد نبود،بود؟

 .دسته ی چوبی مبل را بین انگشت هایم فشردم

 و در جایش کفش ورنی اش را دیدم که داخل دفتر شد،قدمی دیگر برداشت
 .ثابت ماند

به شکلوار سرمه ایش نگاه کردم،نفس عمیقی کشیدم و نگاهم را تا صورتش 
 .کشیدم

 .گرمای آشنایی زیر پوستم دوید

 .چشم هایش،امان از چشم هایش

 "اون نامزد داره،به نامزد کسی نظر داری؟تو همچین آدمی نیستی ترانه"

 "تی کنار این آدما نبودماگه همچین آدمی نبودم االن تو این شرکت لعن"

 ".خودم رو گول بزنم چی بشه؟من هنوز هم دوستش داشتم"

بغضم را نیامده پس زدم و از چشم های شکالتی اش دل کندم.صدای وحید 
 .سکوپ حاکم در اتاق را شکست

 .سالم آقای منصوری منتظرتون بودیم،بفرمایید بشینید تا صحبت کنیم_

 .شد و صدایش در اتاق پیچیدسنگینی نگاهش از رویم برداشته 

 .سالم_

 .صدای قدم هایش را شنیدم.به سمت مبل رو به رو رفت و نشست

 .بفرمایید لطفا_
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 .من سهامم رو به خانم طاهری فروختم_

 .نگاه بهت زده اش روی من توقف کرد

 .از این به بعد ایشون سهام دار ارشد هستن_

 .رمم قرارش رفتنگاهش کردم،چشم ها در هم گره خورد و قلب بی ش

 می تونیم خصوصی حرف بزنیم؟_

انگار با چند سوزن به جان گونه هایم افتادند،نگاهم را به سپهر دوختم.نمی 
 .دانم اما منتظر یک تایید بودم

 .با تکان خوردن سرش رو به امیر لب زدم

 .بله_

 .متوجه گره ی ریز بین دو ابرویش شدم.نگاهم روی کامرانی ثابت ماند

 .ای منصوری رو تنها بذاریدمن و آق_

رفت و  لحن قاطع جمله ام را دوسکت داشتم.کامرانی چشم غره ای به امیر 
 .از جا برخاست

 .هر سه از اتاق خارج شدند

صککدای بسککته شککدن در بدنم را لرزاند و ناخن هایم بیشککتر در چرم فرو 
 .رفتند.من،او،در بسته و قلب بی قرار

 چرا اینجایی؟_

 .پاهایم گذاشتم،گوشه ی لبم باال رفت و کمی خم شدم آرنج هایم را روی

 .دلیلی برای جواب دادن نمی بینم_

 .دست در موهایش کشید و با دلم بازی کرد
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 بابا می دونه؟_

 "بابا؟نباید می گفت باباپ؟"

یش کوبید  .دو دستش را روی زانو

 اصالح می کنم،باباپ می دونه؟_

 .مسائل خانوادگی من به شما ربطی نداره_

 .نفسش را کالفه بیرون داد و به جای نامعلومی خیره شد

 ترانه برو_

یش و اشک در مجرای چشم هایم باال و پایین می شدند  .سیبک گلو

این حرف را یکسال پیش هم گفته بود.انگشت سبابه ام را روی سطح صاف 
 .دسته ی چوبی مبل کشیدم و خطو  نامعلومی رسم کردم

 .برم با حرف تو نیومدم که حاال_

 اگه بهت بگم رفتنت به نفع جفتمونه چی؟_

چکانه ام لرزید،رفتنم به نفعم نبود،به نفعش بود.به صککندلی تکیه دادم و به 
 .پنجره ی پوشیده شده با پرده خیره شدم

 ترانه می شنوی؟اگه بهت قول بدم به نفع هردومونه چی؟_

 "قول؟یعنی انقدر رو داری که هنوز هم داری به من قول میدی؟"

 .تو استاد قول شکستنی_

 .سر به زیر انداخت.در همان حال نگاهم کرد 

 .این دفعه قولم قوله-

 "گوشه ی لبم باال رفت."من رو چی فرض کردی؟یه احمق زود باور؟
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 .تو نامزد داری_

 .ناخود آگاه دستم را به پشت دسته ی مبل که بسیار زبر بود چسباندم

ا هر بار دیدنم از خودپ متنفر من می مونم،جلوی چشککماپ،انقدر که ب_
 .بشی همینطور که من...شدم

بکه سککطح زبر چنکگ انداختم و چیزی بین گوشککت و ناخنم فرو رفت،از 
 .سوزشش چشم بستم

 .انگشتم را به سرعت در دست دیگرم گرفتم و فشردم

 حرفت ایهام داشت،از من متنفر شدی؟_

ده بود.سرم را باال خون کمی از محل زخم بیرون آمد اما سوزشش کالفه کنن
 .گرفتم و با سردی که از خود سراغ نداشتم لب زدم

 مگه براپ فرقی هم می کنه؟_

 .نگاهش روی دستم بود،نگاهم کشیده شد روی دستش

 .نه_

حلقه ی سکفید رنگ در دسکتش به چشم می زد.از جا برخاستم و به سمت 
 .پنجره رفتم

 .شد بقیه رو صدا کنید پس جای سوالی باقی نمی مونه،اگه حرفاتون تموم_

 .کرکره را باال کشیدم و پنجره را باز کردم و هوا را در ریه پر کردم

 .عوض شدی_

 .نفسم را بیرون دادم و به ساختمان رو به رو خیره شدم

 .اما هنوز هم نتونستم عوضی بشم_
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 .اگه از اینجا نری من میرم_

ردم می نفس در سکینه ام حبس شککد."این شککرکت بدون حضککورش به چه د
 "خوره؟

نباید عقب می کشککیدم،نباید.به سککمت چپ چرخیدم و به او که گردن کج 
 .کرده بود تا مرا ببیند خیره شدم

 .برام مهم نیست،هرجا دلت می خواد برو_

 ".مثل همون کاری که یکسال پیش کردی"

ناامید از جا برخاسکت و به سمت در راه افتاد،جلوی در چرخید به سمتم و 
 .م را غافلگیر کردنگاه خیره ا

 .خداحافظ_

 .هیچ نگفتم،وقتی به خود آمدم در بسته شده بود و امیرمحمدی در اتاق نبود

 "یکسال پیش گفتی خداحافظ؟"

********** 
به سککرعت از پله ها پایین آمدم.از صککدای برخورد قاشککق به لیوان فهمیدم 

اپن  سمتکسکی در آشپزخانه است.با دیدن بابا که در افکارش غرق بود به 
 .رفتم و آرنج هایم را روی سطح چوبی اش گذاشتم

 .سالم صبحتون به خیر_

 .بابا به سرعت سر چرخاند و به من نگاه کرد

 .سالم صبح تو هم به خیر_

 .با تعجبی که ناشی از عکس العمل بابا بود،لب زدم

 بابابزرگ کجاست؟_
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 دختر مگه نگفتم به من بگو آقاجون؟_

ه آقاجون که حوله ی کوچک آبی دور گردنش بکه پشککت سککر چرخیدم و ب
 .انداخته بود و به سمت آشپزخانه می آمد،خیره شدم

 .سالم صبحتون به خیر_

 سالم باباجان چرا اونجا ایستادی؟_

 .به ساعت مچی ام نگاه کردم،هنوز کمی وقت داشتم

 .میشینم آقاجون_

 .صندلی را بیرون کشیدم

 .برای آقاجون و خودپ چای بریز_

خیز شده بودم اما با صدای بابا به سمت کتری رفتم،لحن سرد بابا نشانه نیم 
 .ی خوبی نداشت

 .چای را نوشیدم و کیف دستی ام را از روی میز برداشتم

 .من دیگه دیرم شد،خداحافظ_

 .صبر کن می برمت_

 .قدم هایم توقف کرد و دلشوره ی عجیبی بر دلم چنگ انداخت

 .چشم،پیش ماشین منتظرم_

 .،خداحافظ باباخوبه_

صدای خدانگهدار آقاجون را درحالی که کفش هایم را می پوشیدم شنیدم.از 
 .خانه خارج شدم و کنار ماشین بابا ایستادم و به بدنه اش تکیه دادم
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بابا درحالی که کتش را می پوشیدم از پله ها پایین آمد و با ریموپ در ماشین 
 .را باز کرد

یره شده بودم که تغییر مسیر توجه ام را جلب به منظره ی بیرون از ماشکین خ
 .کرد

 بابا چرا از این طرف میری؟_

 .بابا نیم نگاهی به من انداخت

 .کارپ دارم_

 "نکنه متوجه شده سهام شرکت امیر محمد رو خریدم؟"

 چه کاری؟_

 .ماشین را در حاشیه ی خیابان پارک کرد و به سمتم چرخید

 ترانه تو چی کار کردی؟_

 .ای گرد شده نگاهش کردم.تا به حال بابا سرم داد نزده بودبا چشم ه

چرا سککهکام اون شککرکت لعنتی رو خریدی؟چرا به منی که باباتم چیزی _
 نمیگی؟یعنی انقدر خود سر شدی؟

قلبم مانند گنجشکککی که خود را به در و دیوار قفس می کوبد در سککینه می 
 .کوبید

 .لب های خشک شده ام را با زبان تر کردم

 ...اباب_

توجیح نکن من رو دختر،بکابکابزرگت به پاپ نشککسککته و راه و چاه یادپ _
 میده،آره؟
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 .دستم را روی داشبورد گذاشتم و شیشه را پایین کشیدم،هوا برای تنفس نبود

 "امیرمحمد لعنت به تو،لعنت به تو"

 .همین امروز میری و سهام رو پس میدی_

سمت ما نگاه کنند.شیشه را باال  صدای داد بابا باع  شد چند عابر پیاده به
 .کشیدم و بغضم را پس زدم

 .من...من سهام رو پس ن...نمیدم_

 .ترانه االن آرومم،میری و سهام رو پس میدی_

 .چیزی نگفتم و با انگشت هایم بازی کردم

 .صدای فریادش بدنم را لرزاند

ن دختر من از دیروز پلک رو هم نذاشککتم.یا اون سککهام رو پس میدی یا م_
 .دیگه بچه ای ندارم

به سککرعت سککرم را باال گرفتم و به چهره ی سککرخ شککده از خشککم بابا خیره 
 .شدم.اشک باع  شد چهره ی بابا را تار ببینم

 بابا جدی که نمی گی؟_

دسکت هایش روی شکانه ام نشکسکت و حصاری شد برای بدن لرزانم."می 
 "خواست بره؟می خواست ترکم کنه؟

صبانی شدم.من فقط نگرانتم،پس به حرفم گوش ببخشید یه لحظه خیلی ع_
 .بده

 .اشک هایم دانه به دانه روی کت توسی رنگ بابا فرود می آمدند

 .بابا پس میدم فقط تنهام نذار_
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 .فشار دست های بابا بیشتر شد

 .مگه می تونم؟تو دلیل زندگی منی_

نمی دانم چه مرضککی بود،اما دلم می خواسککت های های گریه کنم در این 
 .امن آرامشم

 بابا...بابا_

 جانم دخترم_

 .صورتم را به شانه ی بابا فشردم و هق هقم به هوا رفت

 .مامانمم چرا رفت؟بابا من نمی خوام مامان نباشه.می خوام پیشش باشم_

 .لب های بابا روی شقیقه ام نشست

برگردونکدن مکامکانکت ککار من نیسککت امکا اگکه بهت قول مردونه بدم که _
 رفم رو باور می کنی؟خوشبخت میشی ح

از آغوشش به سختی دل کندم و حرفش را در مغزم تکرار کردم."خوشبختی 
 "بدون حضور امیرمحمد؟

 "اما قول بابا قول بود،مگه نه؟"

 .سر تکان دادم و لبخند کم رنگی زدم.دست های بابا صورتم را قاب گرفت

 آره بابا باور می کنم_

 .یشانی ام نشاندو بار دیگر مهری از جنس آرامش روی پ

 .خب االن حدس بزن کجا می ریم_

دست هایش از روی صورتم کنار رفت و ماشین را روشن کرد،در همان حال 
 .به من لبخند زد.با پشت دست اشک هایم را پاک کردم
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 مگه شرکت نمی ریم؟_

 .ماشین حرکت کرد، شیشه را پایین کشیدم تا صورپ گر گرفته ام خنک شود

 .کوه نوردی خیر امروز میریم_

 .هوای اول صبح عجیب دلچسب بود.کوه نوردی پیشنهاد خوبی بود

 .عالیه اما لباسامون مناسب نیست_

 راست میگی یه نظر بهتری دارم بریم شمال؟_

با چشکم های سکتاره باران به بابا نگاه کردم،عمه و سکتاره!دلم برایشان تنگ 
 .شده بود

  بریم بابا،فقط آقاجون چی؟_

 .ه ی بابا را دیدمسخت شدن چهر

پکدر و دختری می خوایم بریم گردش،آقکاجون هم بکه حد کافی سککرش _
 .شلوغه

نفس عمیقی کشکیدم و به چراغ قرمز خیره شدم.با به یاد آوری چند ساعت 
 .بعد لبخند زدم

باید به سککپهر می گفتم سککهام را به وحید پس بدهد،من از این سککهام نمی 
 .گذشتم

 .ی فایده بود و پیدا نمی شددنبال گوشی ام گشتم،اما ب

 چیزی شده؟_

 .گوشیم نیست_

 .حتما خونه جا گذاشتیش_
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کمی فکر کردم،صبح از خواب بیدار شدم از شارژ کشیدمش و داخل کیف 
 .گذاشتم.سری تکان دادم و با گیجی لب زدم

 .نه تا اونجایی که یادم میاد گذاشتم تو کیف_

 .خب بازم بگرد شاید بین وسایالست_

 .ان دادم و بیشتر داخل کیف دستی ام را گشتم،اما باز هم پیدا نشدسری تک

 .شاید از کیفم افتاده بود

سکفر خوبی بود،برخالف تصکورم به خانه ی عمه نرفتیم و سفرمان دو نفره 
 ."بککککود و بککککه قککککول بککککابککککا"پککککدر و دخککککتککککری

خوب بود،برای منی که هر روز با اضطراب چشم باز می کردم و هر شب با 
 .ی بسککتکم ایکن چکهکار روز فکوق الکعکاده عکالکی بودتکرس چشککم مک

از شککیشککه به منظره ی بیرون نگاه کردم و دسککت بردم و دکمه ی پایین رفتن 
 .شکککککککککککککیشکککککککککککککه را فشکککککککککککککردم

 .کککککککککککککولککککککککککککر روشککککککککککککککنککککککککککککه_

 .هکککوا بکککه ایکککن خکککوبکککی حکککیکککفکککه از دسکککککت بکککره_

نسیم صورتم را نوازش کرد و هوای شرجی در ریه هایم پر شد.بازی نسیم با 
 .هایی برد که در حد خاطره برایم به یادگار ماندندموهکایم مرا بکه گذشککته 

* 
 چککککککرا سککککککککرپ درد مککککککی کککککککنککککککه؟_

سکرم را روی پایش گذاشکتم و چشکم بستم تا این آرامش به تار و پودم نفوذ 
 .کککککککککککککککککککککککککککککککککککککنککککککککککککککککککککککککککککککککککککد

 .دیشکککککککب درس خکککککونکککککدم نکککککخکککککوابکککککیکککککدم_



wWw.Roman4u.iR  91 

 

حرکت انگشتانش در ال به الی موهایم خواب را کم کم میهمان چشم هایم 
 .مکککککککککککککککککککککککی ککککککککککککککککککککککککرد

 شکککککب بکککیکککدار بکککمکککونکککی؟نکککگکککفکککتکککم حکککق نکککداری _

 .دسککککتککم را روی پککایککش گککذاشککککتککم و در خککود جککمککع شککککدم

 .االن هککککیککککچککککی نککککگککککو،بککککذار آروم بشککککککم_

 .صکدای نفس کالفه اش را شنیدم و نیمه لبخندی روی لب هایم جا گرفت

* 
با ایستادن ماشین خاطراپ نیز توقف کردند،چشم باز کردم و به ماشینی که 

 .رو بکککه رو تکککوقکککف ککککرده بکککود خکککیکککره شکککککدم

 !فککککیکککککککککه،اون هککککم چککککه تککککرافککککیکککککککککیتککککرا_

 .خمیکازه ای کشککیکدم،بکا احسککاس درد در کمرم کمی جکا بکه جا شککدم

 خسککککککتککککه شککککککدم کککککی مککککی رسککککککیککککم؟_

 .بککا ایککن تککرافککیککک از چککهککار سککککاعککت هککم بککیشککککتککر_

چشککم بسککتم و هیچ نگفتم و سککایه ی تیره ای مرا در خود بلعید.با شککنیدن 
 .زمککزمککه هککایککی بککا کککرخککتککی کککمککی پککلککک هککایککم را بککاز کککردم

 .مکککن،قضکککککیکککه ی سکککککهکککام حکککل شکککککد اون بکککا_

 .نککه پسککککرم تککو فککقککط مککراقککب اوضککککاع اونککجککا بککاش_

 .نکه نکه،ترانکه دیگکه پکاش رو تو اون شککرککت نمی ذاره خیکالکت راحت_

با شکنیدن نامم در ال به الی صحبت بابا به سرعت چشم های را باز کردم و 
به بابا خیره شدم.دستپاچه خداحافظی سر سری کرد و گوشی را روی پایش 

 .تانکککککککککککککککککککککککککککککککککداخککککککککککککککککککککککککککککککککک
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 بکککککککیکککککککدار شکککککککککدی بکککککککابکککککککاجکککککککان؟_

 کککککککککککککککککککککککی بککککککککککککککککککککککود؟_

 .از طرف شرکت بود،گفتن خیلی جلسه ها عقب افتاده باید زودتر برگردم_

 .بکه نیم رِخ رنکگ پریکده ی بابا نگاه کردم،دروغ گفتن را هیچوقت بلد نبود

 .اسککککککککککککککککمککککککککککککککم رو اووردی_

 .در حکالکی ککه فرمکان را می چرخکانکد نیم نگکاهی بکه من انککداخککت

 رمککنککدای اون شککککرکککتککی مککگککه نککه؟خککب تککو هککم جککزوی از کککا_

 .ابرو هکایم از جملکه ی بکابکا در هم رفکت،نمی خواسکککت،نمی گفکت

بازویم را به در تکیه دادم و سککرم را به دسککتم.بی حوصککله و فکری درهم به 
 .منظره ی نیمه تاریک خیابان خیره شدم

با پیاده شدن از ماشین درد شدیدی در پایم پیچیده شد و باع  شد چهره ام 
 .روددرهککککککککککککککککککککککم بکککککککککککککککککککککک

 .کیف دسککتی ام روی شکککانکه انکداختم و لنگکان پلکه هکا را بکاال رفتم

 .تکککا یکککه دوش بکککگکککیکککری مکککن چکککای مکککی ذارم_

سر برگرداندم و لبخند خسته ای به بابا زدم که مشغول ور رفتن با گوشی اش 
 .بکککود و بکککه نشکککککانکککه ی تشکککککککککر سکککککر تکککککککان دادم

 .کککلککوچککه هککا رو هککم بککی زحککمککت بککیککار،یککادم رفککت_

با احساس تشنگی شدید اول به آشپزخانه رفتم.لب های وارد خانه شکدم و 
خیسکم را با پشت دست پاک کردم و لیوان را روی کابینت گذاشتم.با دیدن 
بابا که کنار عسککلی ایسککتاده بود و پشککت به من بود با کنجکاوی به او خیره 
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 .شککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککدم

را روی عسککلی گذاشککت ماپ  با دیدن گوشککی ام که در دسککت بابا بود و آن
 .شککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککدم

 "شککککی مکککن دسککککت بکککابکککا چکککیکککککککار مکککی ککککرد؟گکککو"

 گککککوشککککککی مککککن دسککککککت شککککککمککککا بککککود؟_

به وضوح پریدن شانه هایش را احساس کردم،به سرعت به سمتم چرخید و 
 .سکککککککعکککککی ککککککرد لکککککبکککککخکککککنکککککد بکککککزنکککککد

 .نکه عزیز دلم،دیدم رو عسککلی خواسککتم بدونم برای توسککت یا آقاجون_

 .آب دهکانم را قورپ دادم و از پلکه ی کوچکک آشککپرخکانکه پکایین آمکدم

 .بککککککابککککککا دیککککککدم دسککککککککتککککککت بککککککود_

دسککتپاچگی اش دیوانه ام می کرد،قلبم می لرزید از دروغ های پیاپی که به 
یکککککککککلکککککککککم مکککککککککی داد  .تکککککککککحکککککککککو

 ...تکککککککککککککککککککککککککککککککککرانکککککککککککککککککککککککککککککککککه_

 .اشککککک دیککدم را تککار کککرد،خککواسککککت بککه سککککمککتککم بککیککایککد

 بککابککا بککه روح مککامککان قسککککمککت مککیککدم،بککگککو قضککککیککه چککیککه؟_

 .مکککککککککککککن مکککککککککککککی گکککککککککککککم_

 .بکککا تکککعکککجکککب بکککه سکککککمکککت راه پکککلکککه چکککرخکککیکککدم

 !بکککککککککککککککککککککککککککککککککککابکککککککککککککککککککککککککککککککککککا_

 .گککیککن بککابککا تککعککجککبککم دو چککنککدان شککککدبککا صککککدای خشککککمکک

 .آقکاجون آخرین پلکه را پکایین آمکد و عصکککایش را روی پکارککت کوبیکد
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بسه انقدر خون بچه رو تو شیشه کردی،احساس خجالت نمی کنی وقتی _
 بککککه چشککککککم هککککاش نککککگککککاه مککککی کککککنککککی؟

 .ایککن چککیککزیککه کککه بککه خککودم مککربککوطککه،نککه هککیککچکککککس دیککگککه_

به لرزش.بابا هیچوقت سککرما در مغز اسککتخوانم نفوذ کرد و بدنم شککروع 
 .صککککککدایککککش در خککککانککککه بککککاال نککککرفککککتککککه بککککود

 .بککککه سککککککمککککتککککم چککککرخککککیککککد و غککککریککککد

 .بککککککککککککککککرو اتککککککککککککککککاقککککککککککککککککت_

 .صککککدای آرام آقککاجککون قککدم هککایککم را ثککابککت نککگککه داشککککت

 .تکککککرانککککککه هککککککیککککککچ جککککککا نککککککمککککککیککککککره_

 .بککککککککابککککککککا تککککککککمککککککککومککککککککش کککککککککن_

آقاجون عصکا زنان به سکمت بابا رفت و خیره در چشکمانش و سینه به سینه 
 .اش ایسکککککککککککککککککککککککتکککککککککککککککککککککاد

یکککی ککککه بکککایککک_  .د تکککمکککومکککش ککککنکککیایکککن تکککو

حرف هایشان هر لحظه مرا گیج تر می کرد و فریاد هایشان هر لحظه لرزان 
 .تکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککرم

 .مککککککککککی خککککککککککوام بککککککککککدونککککککککککم_

قطره ی لرزان اشککک خود را از بنکد پلک هایم آزاد کرد.بابا با پریشککانی و 
 .آقاجون با لبخند نگاهم کرد

 .بککککالخککککره آقککککاجککککون سککککککککککوپ را شککککککسکککککت

 تکککککیکککککمکککککور مکککککن بکککککگکککککم یکککککا خکککککودپ؟_
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 .بککابککا مشککککت شککککد و چککهککره اش نککاالن دیککدم کککه دسککککت

 .بککککابککککا خککککواهشککککککا تککککمککککومککککش کککککنککککیککککد_

 .پکککککککککس خکککککککککودم مکککککککککیکککککککککگکککککککککم_

 .ضککککربککان قککلککبککم تککنککد تککر شککککد و دسککککت هککایککم یککخ زد

 .مکی دونسککتکی ککه پکدرپ پکلکیسکککه؟الکبکتکه از نوع بکازنشککسککتکه_

 .چشککم هکایم تکا آخرین درجکه بکاز شککد."بابا پلیسککه؟"امکان نداشککت

 ...و ایککککککککککککککککنککککککککککککککککککککککککککککککککککه_

 !بکککککککککککککککککککککککککککککککککککابکککککککککککککککککککککککککککککککککککا_

 .ی بککابککا بککه سککککمککتککم آمککدآقککاجککون بککدون اعککتککنککا بککه صککککدا

  و ایکککنکککککککه بکککاعککک  ایکککن حکککال و روزپ بکککابکککاتکککه؟_

پاهایم سکسکت شد و با زانو روی زمین افتادم،باور نمی کردم،بابا در آن روز 
 .هکککا دلکککداری ام داد،پکککا بکککه پکککایکککم اشکککککک ریکککخکککت

 اما چهره ی رنگ پریده اش و سکککوپ ناشککی از بهتش نشککان از چه بود؟

 و جکککککالکککککب تکککککر مکککککی دونکککککی چکککککیکککککه؟_

 .بکابکا ککه روی مکبکل افکتکاد گکرفتم و بکه آقکاجون نگکاه کردم نکگکاه از

این که امیرمحمد هم پلیس مخفیه،اومد خواسککتگاریت چون دوسککتت _
 .داشکککت،امکا بکه خکاطر مکاموریکت حکاضککر شکککدن تو رو آزار بکدن

 .آقکاجکون نکزدیکک تکر مکیشکککد و حرف هکایش قلبم را خورد می کرد

 .رنج و عذاب باباتهبکاعک  رفتن امیرمحمد باباته،باع  این چند سککال _

یم  یم را میفشرد.دستم را روی سیبک گلو بغض مانند دو دسکت شکد و گلو
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 .گککککککککککککککککککککککذاشککککککککککککککککککککککککتککککککککککککککککککککککم

 .نککگککاهککم قککفککل شککککد روی چککهککره ی رنککگ پککریککده ی بککابککا

 "چککرا از خککودپ دفککاع نککمککیکککککنککی؟چککرا نککمککیککگککی دروغککه؟"

یککم،اصکککال حککرفککی بککاقککی مکی مککانککد؟  نکمککی دانسکککتککم چککه بککگککو

 .انو هایم همانند دلم می لرزیدمیز تلفن را گرفتم و خود را بکاال کشککیدم،ز

 .بککابککا بککا سککککر بککه زیککر افککتککاده از جککا بککرخککاسککککت

 همه چی رو توضیح می دم_

بدون اعتنا در حالی که پاهایم روی پارکت ها کشیده می شد از آن دو فاصله 
گرفتم.بکدون اینککه المکپ را روشککن کنم بکه سککمت تخت رفتم روی آن 

 .ک فرود می آمدندنشستم،حرف های آقاجون در مغزم همانند پت

 "باع  رفتن امیرمحمد باباته.باع  این چند سال رنج و عذاب باباته"

 "ملحفه را در مشت فشردم."امکان نداره،امکان نداره

 "باع  این چند سال رنج و عذاب باباته"

 "همه چی رو توضیح می دم"

 .خیسی ناشی از قطره های اشک را روی گونه ام حس کردم

 "اد،نداد؟امیرمحمد توضیح د"

صکدای باز شدن در را شنیدم،صدای فریاد بابا را هم شنیدم.صدای برخورد 
یر  بدنم با زمین را شنیدم و تنها سایه ای محو از بابا تبدیل شد به آخرین تصو

 .قبل از کشیده شدن پرده های این کاب*و*س

 .داره بیدار میشه_
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ا کسی بود که ب این صدای آشنا و در عین حال غریب برای که بود؟برای چه
 قلبم اینگونه بازی کرد؟

 .با احساس خستگی بسیار چشم باز کردم تا فقط صاحب صدا را ببینم

پلک های نیمه بازم را دور تا دور اتاق سکراسر سفید رنگ چرخاندم و کسی 
 .را جز مردی با موهای جو گندمی که با بغض نگاهم می کرد ندیدم

 "پس صاحب صدا کو؟"

 "!شدی،امیرمحمد رفته،بفهم باز هم خیاالتی"

 .سالم دخترکم_

 :لب های خشکم را از هم باز کردم و به سختی لب زدم

 .آب_

شتابان به سمت راستم رفت،نای سرچرخاندن نداشتم و از صدای پر شدن 
 .مایع در لیوان فهمیدم بابا درحال آب آوردن است

 .تخت کمی باال آمد و لبه ی لیوان به لب هایم چسبیده شد

عطش فروان نیمی از آب داخل لیوان را نوشککیدم و سککرم را روی بالش  بکا
 .گذاشتم

 .با یادآوری آنچه که گذشت بغض کردم

 "شاید واقعا صدای خودش بود"

 ترانه_

 .با خوانده شدن نامم،بغضم سنگین تر شد

 بذار توضیح بدم_
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مگر می شکد در صکدای بابا التماس موج بزند و من دسکت رد به سینه اش 
 ؟بزنم

 .به پهلو و پشت به بابا چرخیدم و صورتم را در بالش فرو بردم

 توضیح بده_

آره من پلیس مخفی بودم و االن بازنشکسکته ام،هیچکس نمی دونه و واقعا _
 سر در نمیارم آقاجون از کجا فهمید

 .نفسش را فوپ کرد

 .مهم نیست،و اما قضیه ی امیرمحمد_

 !لخی زدم.امیرمحمد اینجا بودبه دسته گل رز سفید خیره شدم و لبخند ت

ببین ترانه امیرمحمد مجبور شد ترکت کنه،هیچ می دونی کامرانی چه کار _
 .ها که نکرده؟کوچک ترین جرمش حمل عتیقه جاته

 .دستش را روی شانه ام احساس کردم

 امیرمحمد از خودش و تو گذشت تا جون هزار نفر دیگه رو نجاپ بده_

 .ببینم و همه چیز رقصان شود اشک باع  شد دسته گل را تار

دخترم بذار ماموریت تموم بشه،فرداش عروسی شماست.از اول هم برنامه _
 همین بود

به سمت بابا چرخیدم و در حالی که اشک از چشمانم روان شده بود لبخند 
 .تلخی زدم

کدوم عروسکی بابا؟دل من رو هزار سکال پیر کردید و خوشی زندگی کردن _
 .رو ازم گرفتید
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 رمندتمش_

 مهم نیست،دیگه هیچ چی مهم نیست_

 .نگاهی به دسته گل انداختم و لب هایم را به داخل دهان بردم

 اینجا بود_

 با صدای گرفته لب زدم

 .از جلوی چشمام دورش کن_

 .ملحفه را روی صورتم و کشیدم و زار زدم

 "مگه تو برگشت امیرمحمد رو نمی خواستی؟"

 "آره اما با من بازی کرد"

صدای قدم های بابا و باز شدن در و تاخیر یک دقیقه ای در بسته شدنش از 
 .حدس زدم بابا رفته باشد

ملحفه را از روی صورتم کنار زدم اما با دیدن قامتش گریه ام بند آمد و تنها 
 .بهت زده در جایم نشستم

بکه چشککمانم نگاه نمی کرد و تنها سککر به زیر با نوک کفش هایش خطو  
 .م می کردنامعلوم ترسی

 چرا اومدی؟_

 .بالخره نگاه از زمین گرفت و چشم در چشم هایم دوخت

 خوبی؟_

 .گوشه ی لبم باال رفت و خیره نگاهش کردم،باز هم به سرامیک ها خیره شد

 .اگه کاری نداری می خوام استراحت کنم_
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 .به سمتم آمد و لبخند مهربان و خجولی زد

 .دکتر گفت تا نیم ساعت دیگه مرخصی_

 .الم را منظم کردم و به بالش تکیه دادمش

 .حرف زدن باهاپ سخت شده_

 .به رو به خیره شدم و پای راستم را به سرعت تکان دادم

 بابا همه چیز رو بهت گفت؟_

 .نفس عمیقی کشیدم و کالفه به شلنگ باریک سرم خیره شدم

 .ترانه من از خودمون گذشتم تا خیلی های دیگه رو نجاپ بدم_

 "تی به جای من هم تصمیم بگیریحق نداش"

ترانه ای که من می شککناختم حاضککر بود برای نجاپ یه بچه ی کوچیک _
 .خودش رو فدا کنه

 .چیزی نگفتم و تنها با بغض به دیوار سفید و بی نقش رو به رو خیره شدم

 "اون ترانه رو کشتید،با غریبه دونستنش کشتید"

کشید.پوزخندی زدم و  دیدم دسکتش نزدیک شکد و دیدم که به سکرعت پس
 .دستم را روی پایم گذاشتم

 .میشناسمت،میدونم این سکوتت از هر چیزی بد تره_

 "!من رو میشناسه؟"

 !شاید ترانه ی پارسال رو میشناختی اما من رو اصال_

 .نگاه از دیوار گرفتم و به چشم هایش خیره شدم



wWw.Roman4u.iR  011 

 

بودم  ابام غریبهمیدونی چی خیلی من رو میسوزونه؟اینکه انقدر برای تو و ب_
 .که شغل واقعیتون رو بهم نگفتید

 .دستش دور میله ی تخت پیچیده شد

 .به خاطر محافظت از تو نگفتیم_

 .نتوانستم جلوی پر شدن اشک در چشم هایم را بگیرم

 االن حالم خیلی خوبه؟االن زنده ام؟_

 .مرکالفه شدم از نگاه دزدیدن هایش.نتوانستم جلوی باال رفتن صدایم را بگی

 .شما روح من رو کشتید_

 .در باز شد و دختر سفید پوش با لبخند وارد شد

 .سالم_

 .با پشت دست نم چشم هایم را گرفتم و به آرامی جوابش را دادم

 .باید سرمتون رو بکشم_

 .نفس عمیقی کشیدم و دستم را کمی باال بردم

ا به دسککته ی چمدان را کشککیدم و چرخ هایش به حرکت درآمدند،در اتاق ر
  .آرامی بستم و به سمت در رفتم اما صدایی مرا در جایم نگه داشت

فرار کاریه که ترسکوها می کنن،اما رفتن کاریه که آدم های دلشککسته می _
 .کنن

 .یه سمت آقاجون چرخیدم و با بغض نگاهش کردم

 .داری فرار می کنی_

 .نفس عمیقی کشیدم و یه گلدان برنجی گوشه ی پذیرایی خیره شدم
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 .من دلم شکسته_

نکه تو میری تا قدرپ رو بدونن،آدم های دلشکککسککته می رن و هیچوقت _
 .برنمی گردن اما تو برمی گردی پس داری فرار می کنی

 .اشکم روی گونه ام لغزید و با کف دست پاکش کردم

فرار فقط برای ترسکو ها نیسککت،فرار واسککه وقتایی هم هسککت که آدم قرار _
 .نداره

 .،در جوابش لبخند تلخی زدمآقاجون لبخند زد

 کجا میری؟_

 .هرجا ماشین بره_

 .گوشیت خاموش نباشه،نگرانت میشم_

 .نفس عمیقی کشیدم، گوشی را با خودم نمی بردم

 .گوشی نمیبرم_

به دست دراز شده ی آقاجون خیره شدم و گوشی در دستش توجه ام را جلب 
 .کرد

 بیا به کسی نمیگم دستته،برو آروم شو_

 .دم و به سمت آقاجون رفتملبخندی ز

  .حتی این رو هم می دونستید_

 .دونستنش آسونه،حتی آدمای اون پسر هم پشت در منتظرن_

 "با تعجب جمله ی آقاجون را در مغزم تحلیل کردم."آدم های اون پسر؟
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امیرمحمد میدونه میری،اگه میخوای تنها باشکی بدون مزاحم از در پشتی _
 .سونه دستتبرو به یکی میگم ماشین بر

 .احمقانه بود اما خنده ام گرفت،یاد بازی دزد و پلیس افتادم

دسککت های آقاجون صککورتم را قاب گرفتند و لب هایش روی پیشککانی ام 
 .نشست

 .مواظب خودپ باش_

 .شما که حواستون بهم هست_

 .برو دختر تا باباپ نیومده_

 .گونه ی آقاجون را ب*و*سیدم و به سمت در پشتی رفتم

ن و بهتری دلی ماشین تکیه دادم و به خانه ای نگاه کردم که خاطراپ به صکن
 .بدترین لحظاپ عمرم را خود نگه می داشت

راننده ماشککین را به حرکت درآورد من شککاهد متر به متر دور تر شککدن از آن 
 .بودم

 خانم کجا برم؟_

کجکا می رفتم؟من حتی به این موضککوع هم فکر نکرده بودم.نفس عمیقی 
 .به انگشت هایم که در هم گره خورده بود نگریستم کشیدم و

 .راننده از سکوتم متوجه شد تصمیم خاصی نگرفته ام

 .آقا گفتن ببرمتون ویالی لواسون_

 .با تعجب لب زدم

 ویال برای کیه؟_
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 .برای آقا کوروش_

 .تعجبم چند برابر شد

 "آقاجون هیچوقت به من نگفته بود"

 .باشه بریم_

 .و به رویم خیره شدم و ماپ زیبایی اش شدمبه ساختمان بلند ر

 .خانم بفرمایید کلید ها_

 .به دو کلید که به سمتم گرفته بود خیره شدم و از دستش گرفتم

 .ممنون_

دو نفر رو میذارم برای محافظ اگه کاری داشککتید شککماره ها داخل گوشککی _
 .هست،اسمم رشیده

 .از او فاصله گرفتم آقاجون فکر همه چیز را کرده بود.سری تکان دادم و

 .باشه ممنون_

جلوی درب ورودی ایستادم،من فرار را ترجیح دادم.فرار از واقعیت هایی که 
 .طعم گسش به تمام زندگی ام نفوذ کرده بود

با صدای زنگ گوشی بی حال دستم را از دور زانو هایم باز کردم و گوشی را 
 .برداشتم

 بله آقاجون؟_

 علیک سالم_

 .منفس عمیقی کشید

 ببخشید سالم_



wWw.Roman4u.iR  011 

 

 جاپ راحته باباجان؟_

 "لب هایم را روی هم فشار دادم و پلک بستم."راحت نیستم

 .خوبه آقاجون_

 ترانه نگفتم بری و زانوی غم بغل بگیری،گفتم بری تا خودپ رو بسازی_

 .اشک از گوشه ی چشمم لغزید،چشم باز کردم.همه چیز تار بود

 آخه چند بار؟_

مد؛شکست خوردن سهم من بود،اصال برای من صکدایی از پشکت تلفن نیا
 .بود

این بار جوری بسککاز که حتی من هم نتونم بشکککنمت،یادپ نره تو نوه ی _
 منی،نوه ی کوروش طاهری

نمی دانم چرا اما حرف های آقاجون امنیت را در دلم پر کرد و باور این را داد 
دم می ککه من همیشککه بکه تکیکه گکاه دیگری نیکاز نکدارم،من تکیکه گاه خو

 .شدم،خودم همدم دل خورد شده ام می شدم

 حرفاتون قشنگه_

حرفای قشنگ واسه آدمای با تجربه است،بدون درد تو در مقابل خیلی از _
درد ها خیلی ناچیزه،یادپ نره که هر چیزی رو میشه درست کرد به جز مرگ 

 .رو،پس تا زنده ای تا جوونی زندگی فرداپ رو بساز،خودپ رو بساز

را باال کشیدم به پنجره نگاه کردم،کبوتر سفید رنگ بر روی سنگ دو  بینی ام
 .بار نوک زد
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زمکان صککعود کردن بود،زمکان بهتر شکککدن حکالم بود.دگر رنج و درد بس 
 است،درد من چه بود؟دروغ بابا و امیرمحمد؟

 .میسازم_

 .کبوتر پر کشید و در آسمان آبی و صاف به پرواز در آمد

 .میسازی مطمئنم_

ی زدم و به پنجره خیره شککدم که درختان رقصککان خود را به نمایش لبخنکد
 .گذاشته بودند

 .زندگی کردن حق توئه_

 .به آرامی لب زدم

 .خوشبختی حق منه_

 .خریداپ رو بگو رشید انجام میده،باباپ و اون پسره در به در دنبالتن_

 "پروانه ها در دلم به پرواز درآمدند."امیرمحمد دنبال منه؟

 .گرفت،آقاجون همیشه امیرمحمد را به "اون پسره"یاد میکرد خنده ام

 چرا میخندی؟_

 .خنده ی ریزی کردم و با پشت دست اشک هایم را پاک کردم

 چیزی نیست،آقاجون؟_

 بگو دختر_

 .خیلی ممنون که هستین،خیلی ممنون که برگشتید_

 همین ها بود؟_

 .م را پیچاندمنفس عمیقی کشیدم و با انگشت سبابه دسته ای از موهای
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 .نمیدونم چجوری تشکر کنم_

 .وظیفم بود_

 ".بابام دلم رو میشکنه و شما درمونم میکنید"

 .دوستت دارم آقاجون_

 .بسه دیگه زبون نریز،برو کار بساز بفروش رو شروع کن_

 .لب هایم عمیق کش آمد

 .چشم،من رو بی خبر نذارید_

اما مثل هر شب  نگاهی به سکاعت گوشکی کردم،سکاعت از دو گذشکته بود
 .خواب به چشم هایم نمی آمد

به پهلو چرخیدم و پتو را بیشکتر دور خود پیچاندم.چشم هایم گرم شده بود 
اما با صکدای باز شکدن در به سرعت در جایم نشستم.در به آرامی باز شد و 
من با دیدن قامت مرد سیاه پوش لرزیدم.زبانم برای زدن هر فریادی بند آمده 

 .لماپ نامفهومی از دهانم خارج می شدبود و تنها ک

 تو...تو..ک..م_

مرد به سککرعت به سککمتم دوید،به سککرعت روی تخت پریدم و قبل از اینکه 
 .صدای جیغم به گوش کسی برسد دست هایش مانع شد

 .ترانه منم امیرمحمد_

یم:"گم  با بستن پلک هایم اشک هایم نیز جاری شد،دستش مانع شد تا بگو
 "نمتشو،نمی خوام ببی

 .قفسه ی سینه ام به شدپ باال و پایین می شد و بدنم از ترس یخ بسته بود
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 .آروم باش خواهش می کنم،بهت آسیبی نمی زنم_

دسککتش مانع حرف زدنم بود،پتو را دور شککانه هایم حس کردم و دسککتش از 
 .روی پتو شانه هایم را گرفت

نمیکدونم از ترانکه من تو رو از اینجکا می برم،ککامرانی فهمیکد پلیسککم _
 .کجا،جاپ پیش من امنه

 .از حرف هایش چیزی نمی فهمیدم فقط می خواستم رهایم کند

 .نذار کاری که نمی خوام رو کنم،خودپ بیا بدون سر و صدا_

تکان می خوردم تا رهایم کند،شکانه هایم از فشار ناگهانی دست هایش درد 
 .گرفت

 .من رو ببخش_

اشت،خواستم فریاد بزنم اما دستمال به سرعت دستش را از روی صورتم برد
 .جلو دهانم را گرفت و با چند نفس عمیق تاریکی من را در خود حل کرد

بکه آرامی پلکک هکایم را بکاز کردم،خمیکازه ای کشککیکدم و به پهلوی دیگر 
 .اطرافم نگاه کردم چرخیدم.با تعجب به

در یکک اتاق بیسککت متری روی یک تخت بودم و همه چیز برایم نا آشککنا 
بود.سکر درد شکدید مانع فکر کردن شکد و با دو دسکت سرم را فشردم و ناله 

 .کردم

 .با صدای تقه ی پتو را دور خود پیچاندم

 خانم حالتون خوبه؟چیزی نیاز دارید؟_

 "از صدای بم مرد ترسیدم،من کجا بودم؟ "من رو ببخش
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صککدای امیرمحمکد در سککرم چرخید و همه چیز را به یادم آورد.خنده دار 
 .د!من دزدیده شده بودمبو

بکار دیگر صککدای در آمکد و دختری ریز نقش بکا چادر مشکککی وارد اتاق 
 .شد.لبخند مهربانی زد و با سینی در دستش به سمتم آمد

 .سالم صبحتون به خیر_

هر کاری کردم زبانم برای گفتن سککالم نچرخید،ناچار سککری تکان دادم.در 
را روی میز گذاشت و روی  جایم نشکسکتم و به تاج تخت تکیه دادم.سکینی

 .تخت نشست

 .می دونم تعجب کردی از این که اینجایی_

 .پاهایم را جمع کردم و به عادپ همیشگی زانو هایم را بغل کردم

سککرگرد منصککوری خیلی دلواپس تو بود،حتی می خواسککت ماموریت رو _
 .قبول نکنه

 "لبم را از داخل گزیدم."پس چرا قبول کرد؟

 .اهری بهشون اصرار کردنچون...چون آقای ط_

 "به پتوی گلبافت چنگ انداختم."تعجب نکردم

 .هر دو شون دوستت دارن_

 ".گوشه ی لبم باال رفت."کسی دوستم نداره،حرف نزن،برو از اتاق بیرون

 .ماموریت لو رفت،االن جون امیرمحمد در خطره_

 بهت زده به دختر نگاه کردم،جان امیرمحمدم در خطر بود؟

 .در نگاهم دید،لبخند زد و دستش را روی دستم قرار دادنگرانی را 
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 .اتفاقی پیش نمیاد نگران نباش_

 می خوام ببینمش_

 اومدنش به اینجا خطرناکه،تا چهار روز باید صبر کنی_

  بغض کردم و بچه شدم

 می خوام ببینمش_

 .نزدیکم شد و با دست کتفم را ماساژ داد

 ودش مراقبت کنهنگران نباش،جناب سرگرد می تونه از خ_

یم گذاشتم  .پیشانی ام را روی زانو

 می خوام صداش رو بشنوم_

کاش دیشککب لجبازی نمی کردم و آرام می گرفتم،حداقل چند سککاعت به 
 .چشمانش خیره می شدم.بدون ناراحتی،بدون حرف،فقط نگاهش می کردم

 االن زنگ بزنم؟_

م شدم،لب زیرینبه سرعت سرم را باال گرفتم و به چشم های خندانش خیره 
 .را گزیدم و سر تکان دادم

 .گوشی اش را از جیب خارج کرد و تماس گرفت

 .سالم جناب سرگرد نه اتفاقی نیوفتاده حالشون خوبه_

 .بله بله االن کنارشونم می خوان باهاتون حرف بزنن_

گوشی را به سمتم گرفت،قلبم دیوانه تر از همیشه شده بود،دست دراز کردم 
 .دختر گرفتم و گوشی را از

 ترانه ی من؟_
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بغض کردم،اشککک روی گونکه ام افتاد و حض کردم از من مالکیت در آخر 
 .اسمم

 خوبی؟_

یم از شدپ بغض می سوخت  .گلو
 .هق هقم در اتاق پیچید و صدایش ناالن شد

 گریه نکن_

 .پتو را در مشت فشردم

 امیر_

 جان امیر؟_

ز او که تمام من بود چی با جان گفتنش گریه ام شدپ گرفت،یکسال دوری از
 .کمی نبود،باید به اندازه تمام روز ها هزار بار می گفت جانم

 خوبی؟_

 تو خوبی؟_

 میگن تو خطری_

 هیچوقت تا حاال انقدر آروم نبودم_

 امیر_

 .باز جان گفت و دل بیچاره ام را به یغما برد

 سالم بیا،ازدواج می کنیم خب؟_

 .لبخندش را از پشت تلفن هم می دیدم

 .به همین راحتیا نمی تونی از دستم راحت شی_
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خندیدم،خنده ام واقعی بود.بعد از یکسککال لبخندم واقعی بود.با یاد آوری 
 .بابا لبخندم محو شد

 امیر بابام؟_

 .ترانه من بابد برم کاری پیش اومد_

 .هر چه آیه ی نحس بود بر دلم آوار شد

 امیر،بابام؟_

 .خو...خوبه_

 ها خراب بود؟لکنت داشت یا آنتن 

 کجاست؟_

 .من خبر ندارم،ترانه باید قطع کنم مراقب خودپ باش خداحافظ_

یم تماس را قطع کرد.زیر لب زمزمه کردم  :قبل از اینکه چیزی بگو

 .خداحافظ_

خواسککتم گوشککی را به دختر برگردانم اما با اتاق خالی مواجه شککدم."کجا 
 "رفت؟

یم کشیدم،با احساس چرب گوشکی را کنار عسلی گذاشتم و دستی در موها
 .بودنشان صورتم جمع شد.باید به حمام می رفتم

نگاهم دور تا دور اتاق چرخید،با دیدن یک در حدس زدم سرویس بهداشتی 
 باشد

* 
پرده را کنار زدم و به حیا  خیره شکدم،دو مرد چهارشانه مشغول صحبت با 

یدند.نفس هم بودند و گاهی ابرو هایشککان در هم می رفت و گاهی می خند
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عمیقی کشیدم و از پنجره فاصله گرفتم.پنج روز در اینجا مانده بودم و خبری 
 .از امیرمحمد و بابا و آقاجون نداشتم

رو به آینه شالم را منظم کردم و نگاهی به تونیک گشادم انداختم،مشکلی در 
 .پوششم نبود.از اتاق خارج شدم و پله ها را پایین رفتن

 .ا به خود جلب کرد.پشت دیوار مخفی شدمزمزمه هایی توجه ام ر

 نمی دونم محسن تو بگو چیکار کنم؟چجوری بهش بگم؟_

صککدای امیرمحمد بود،شککادی را به وجودم تزریق کردند،لبخندی از سککر 
 .آرامش زدم

 .خیلی سخته می دونم اما باید بفهمه_

 .کنجکاو شدم و بیشتر به دیوارچسبیدم

رکت باباپ رو تیر بارون کردن؟بگم بهش بگم جلوی چشمام،رو به روی ش_
 از اون آدما رو گیر بیاریم؟ حتی نتونستیم یکی

 .بدنم شروع به لرزیدن کرد و زانوهایم خم شدند

 ".ترانه اسمی از تو نیومد،بابا زنده است،مطمئن باش"

 .امیرمحمد مردانه هق هق می زد و من پشت دیوار همه دنیا آوار شد بر سرم

 ".من نیست،بگو جون هر کی دوست داریبگو منظورپ بابای "

 آروم باش،تو اینجوری گریه می کنی خدا به داد اون دختر برسه_

دوسکت داشکتم داد بزنم که خفه شکود،دوست داشتم همه خفه شوند."امیر 
 "گریه نکن بسه بسه لعنتی

 االن کجاست؟_
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خانم صککادقی گفت تو اتاقه،برو دسککت و صککورتت رو آب بزن بعد برو _
 پیشش

 نها چه می گفتند؟ای

 !ترانه_

حتی صککدای بهکت زده ی امیرمحمکد هم نگکاهم را از درخت بامبو جدا 
 .نکرد.عطر تنش در بینی ام پیچید اما دیگر آرامش نداد

 ...حرفامون رو_

نفسم گرفت،نفس کشیدن چگونه بود؟اصال نفس کشیدن دیگر به چه دردی 
ن شکککده،بکابکا مکی خکورد.بکابکا نکبکود،بکابکا دیگر نبود."گفکت تیر بکارو

 "کجایی؟کجایی؟

 بزن تو صورتش_

یم نشست،هوا نبود،بابا نبود  .دو دستم روی گلو

 .بابا نان می داد؟یا آب؟کاش کتاب فارسی را تغییر می دادند؛بابا هوا می داد

با سوزش شدید پوست صورتم و برخورد سرم با دیوار با تعجب به مرد رو به 
 ...رویم نگاه کردم.هوا آمد اما بابا

نگاهم چرخید روی امیرمحمد،چشککمانش قرمز بود مانند همان روزی که 
 .گفت عاشق کس دیگری شده

 بابام_

 .یقه اش را با دو دست گرفتم و در مشت فشردم

 بابام بابام کجاست؟_
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 .یقه اش را کشیدم و جیغ زدم

 .بگو منظورپ بابای من نبود،بگو زنده است_

شد،امیرمحمد سرش پایین  چشکم هایم مملو از اشکک بود اما جاری نمی
 .بود و چیزی نمی گفت

 تو مگه نگفتی خوبه؟امیرمحمو با تو ام؟_

انگار او قاتل بابا بود،حرف نزدنش جگرم را می سوزاند.او به چه حقی گفت 
 بابای من مرده است؟

 خانم طاهری آروم باشید_

بکا نفرپ بکه پسککری ککه این حرف را زد نگاه کردم.خودش فهمید حرفش 
 .نبود.عقب کشیدمنطقی 

 ترانه نمی دونم چجوری آرومت کنم_

 .اشک هایم روان شد و دست هایم از روی یقه اش کنار رفت

 امیر_

 .هق هق زدم و بی جان به دیوار تکیه دادم

 جانم عزیزم_

 .انگشت هایم را به سرامیک ها می فشردم تا حرصم تخلیه شود

 من بابام رو می خوام_

  دم و زار زدمزانو هایم را در آغوش کشی

 من بدون بابا چیکار کنم،باید بمیرم،چرا نمیمیرم؟_
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امیرمحمکد آمکد و بکابا برای همیشککه رفت.چرا با بابا قهر کردم؟چرا انقدر 
 احمقم؟چرا نگذاشتم تا حرف هایش را کامل بگوید؟

با به یاد آوردن جسکم تیر باران شکده اش از شکدپ درد ضعف کردم و جیغ 
م؛جیغ زدم دویدم؛آنقدر دویدم تا دو دست حصاری زدم؛جیغ زدم و برخاست

 .شد برای تن یخ زده ام و سینه ی مردانه ای شد آرامبخش این حال و روزم

 .دیگر هیچ چیز نبود،جز تریکی و کاب*و*س

به سکختی چشم باز کردم و به اطراف نگاه کردم.در همان اتاق بودم،با دیدن 
به منظره اش نگاه می کرد،خیره امیر محمکد که رو به پنجره ایسککتاده بود و 

شدم.با به یاد آوردن کلمه ی "بابا"سیلی وقایع بر صورتم کوبیده شد.برعکس 
 .چند ساعت پیش بی صدا گریه می کردم

 گریه کن گل نازم،گریه کن_

با شکنیدن صدایش اشک هایم شدپ گرفت،خواستم دستم را روی صورتم 
  بگذارم اما سوزش شدیدش مانع شد

 ،داره خون میادتکون نخور_

با عجله نزدیک شکد و به آرامی سکوزن را خارج کرد.پنبه را روی دستم نگه 
داشت و در همان حال روی تخت نشست.به محل تماس انگشت هایش با 

 .ساعد دستم نگاه کردم

 نامحرمی_

 .صدای آه عمیقش به گوشم خورد

 .مجبورم_
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یم چند ساعت پیش هم مرا در آغوش گرفتی  .نتوانستم بگو

 .به چشم هایش خیره شدم

 بابام...مرد؟_

 .لب زیرینش را گزید و سرش را تکان داد

 چرا؟_

 .شرمندگی را در نگاهش دیدم و سر به زیر افتاده اش مرا در بهت فرو برد

هدفشون من بودم،اومدم شرکت تا به بابا بگم پیداپ کردم اما همون لحظه _
 .و شلیک کردن یه ماشین پر از افراد مسلح از کنارمون رد شدن

ساعدم را روی دهانم گذاشتم و به سختی جلوی هق هقم را گرفتم.نگاهش 
 .کردم.به جز خراش کوچک روی پیشانی اش زخمی نداشت

 ...اما تو_

من همون لحظه دسکت بابا رو گرفتم تا کنار خودم پشکت ماشین بیارمش _
 ... اما فاصله ی بابا بیشتر بود و

 .یر می کشید را ماساژ دادمبا دست قفسه ی سینه ام که ت

 چندتا...چندتا گلوله خورد؟_

 .پنبه زد اگشتش را از روی پنبه برداشت و چسب سفید رنگ را روی

 بهتر نیست بعدا درموردش حرف بزنیم؟االن حالت اصال خوب نیست_

 امیر من میمیرم_

 حرف از مردن نزن که همین االنشم به خاطر وجود تو زنده ام_

 .ه ای در دلم نمانده بود تا به پرواز درآیدحتی دیگر پروان



 در انتظار آرامش

 

007 

 میشه تنها باشم؟_

 .از روی تخت برخاست

 همیشه پیشتم_

  با دلی خون شده به قامتش نگاه کردم

 می خواستن تو رو بکشن_

 .دستش را روی عسلی گذاشت و خم شد

 تا روزی که خوشبختت نکنم هیچ جا نمی رم_

 .حرف بابا در سرم چرخید

 "ردونه بدم که خوشبخت میشی حرفم رو باور می کنی؟اگه بهت قول م"

 "خوشبختی بدون تو محاله بابایی"

به پهلو چرخیدم و پشکت به امیرمحمد دراز کشیدم،چند لحظه سکوپ شد 
 .تا بالخره صدای قدم هایش در اتاق پیجید بعد باز شدن در

 یادپ نره دلیل زندگی من توئی،دیدن اشککک هاپ دیوونم میکنه اما گریه_
 .کن تا قلبت آروم بگیره من اتاق بغلی ام.شبت به خیر

صکدای بسته شدن در مساوی شد با زار زدنم."شبم به خیر بشه؟به خیر بشه 
 "که چی بشه؟اصال خیر چی هست؟

صورتم را دوی بالش فشردم و پاهایم را روی تشک می کشیدم.حرر نبود 
 .بابا خوب نمیشد،دل خون شده ام خوب نمیشد

* 
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ان و پنیر را در دهان گذاشکتم و در سکککوپ سکنگین خانه مشککغول لقمه ی ن
خوردن شدن.نگاهم روی در و دیوار آن خانه ی کذایی نشست.بیشتر از یک 

 .ماهی میشد که در آنجا بودم و امیرمحمد هر هفته یک بار به من سر میزد

بیرون رفتن جزو ممنوعاپ بود و من هنوز سککر خاک بابا نرفته بودم.آن طور 
امیرمحمد تعریف کرده بود باع  لو رفتن عملیاپ آقاجون بود و حال که که 

بابا کشکته شکده بود به ترکیه باز گشته بود.هیچوقت حالم در آن روز را یادم 
نمی رفکت.آقکاجونی ککه برای من بکت معرفکت و دانایی بود آنجور در هم 

 .بشکند

 .در باز شد وصدای قدم زدن در پذیرایی پیچید

 ترانه؟_

نیدن صدای امیرمحمد لغمه را روی میز رها کردم و از آشپزخانه خارج با ش
 .شدم

 .سالم_

شکانه ی سمت راستم را به دیوار تکیه دادم و به او که در راه پله ایستاد خیره 
 .شدم

 سالم خوبی؟_

 .تکیه ام را از دیوار گرفتم و به سمت کاناپه رفتم

 .مرسی_

ای قدم هایش بار دیگر در نشکسکتم و بی حوصکله به عسلی خیره شدم.صد
 .فضای خانه پیچید
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 کامرانی دستگیر شد_

شککاید تنها چیزی بود که کمی از درد های تلنبار شککده در دلم را مداوا می 
 .کرد.روی مبل مقابل نشست.نفس عمیقی کشیدم و بدنم کمی لرزید

 سردته؟_

 "با بغض به چشم هایش خیره شدم"آره سردمه،حجم تنهاییم خیلیه خیلی

 یگه نیازی یه اینجا موندن نیست،وسایلت رو جمع کن بریمد_

با دلشوره ای عجیب به امیرمحمد خیره شدم.رفتن از این خانه یعنی برگشتن 
بکه خانه ی خودمان،برگشککت به خانه یعنی دیدن جای خالی بابا و نابودی 

 !من
 .عمه و ستاره چند روزی پیشت میمونن_

یم چنگ انداخت،از جا برخ   استم و به سمت پله ها رفتمبغض به گلو

 .مامان و بابا هم خیلی دلشون می خواد پیشمون باشی_

 "سرچرخاندم و لبخند محوی زدم."مامان و بابا،خوش به حال امیرمحمد

از پله ها باال رفتم و وارد قفس کوچکم شکدم.به سمت پنجره رفتم و پرده را 
کس دل من که جز کنار زدم،خورشککید مهر ماه تابان تر از همیشککه بود؛برع

 .سیاهی رنگی نداشت

شکاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد.خبری از "
دل پر درد گل یاس نداشکت،باید اینگونه نوشکت:چه شکقایق باشی چه گل 

 "میخک و یاس زندگی اجبار است
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لباس سکیاه بر تنم تلخ ترین چیز بود،سخت بود از دست دادنش مگر چند 
 رگ مامان گذشته بود؟سال از م

ماشککین جلوی در خانه ایسککتاد،نیم نگاهی به امیرمحمد انداختم و بعد به 
دروازه خانه نگاه کردم،چشمانم چرخید روی پرچم های سیاهی که با سوز 

 .نوشته بودند"پدرم".کاش این خانه با تمام خاطراتش بر سرم آوار می شد

ا  جمعیت سیاه پوش جمع شده از ماشین پیاده شدم؛دروازه باز بود و در حی
بودند.دسکتم را به دروازه چسککباندم و در آن جمعیت دنبال چهره های آشککنا 

 .گشتم

 ترانه_

نگاهم متوجه ستاره شد که دوان دوان به سمتم می آمد و وقتی به خود آمدم 
 . در آغوشش فشرده می شدم

 خوبی عزیز دلم؟الهی بمیرم براپ_

 .چشم هایم قصد آزاد شدن نداشتشانه هایش می لرزید و اشک در 

کمی از من فاصکله گرفت و صکورتش را جلوی صورتم آورد.به چشم های 
 .متورم و قرمزش خیره شدم و بعد به پوست زرد رنگش

 .لب هایم از شدپ بغض لرزید

 گریه کن آبجی،نریز تو خودپ_

 .دستم را باال گرفتم و خانه را نشان دادم

 بابام_

 .در آغوشش مرا فشرد و در آغوشم فشردمشهق هق زد و هق هق زدم،
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 دیگه یتیم یتیمم،دیدی بابامم رفت؟دیدی رفت؟_

 .صورتم را به شانه اش فشردم و زار زدم

 ستاره بی کس شدم،بدبخت شدم همه رفتن_

زانو هایم خم شد و روی موزاییک ها به همراه ستاره نشستم.سرم را به قفسه 
 .ی سینه اش تکیه دادم و فریاد زدم

 چرا خدا من رو نمی بره؟چرا راحتم نمی کنه؟چرا؟آخه چرا؟_

 .چند زن به سمتم آمدند و شانه هایم را گرفتند،هر کس یک چیزی می گفت

 آروم باش عزیز دلم_

 جیغ نزن گلوپ زخم می شه_

  خدا رحمتش کنه_

 .دست هایم را کشیدم،خواستم رهایم کنند اما بی فایده بود

 م کنیدولم کنید بذارید بمیرم ول_

زانوهایم را شل کردم و روی زمین افتادم،سرم را باال گرفتم و به آسمان خیره 
 .شدم

 منم ببر نگهم داشتید که زجر بکشم؟که مردن عزیزامو ببینم؟_

قلبم تیر می کشید و نفس کشیدن سخت شد.بی حال افتادم اما دست هایی 
 .تسرم را در آغوش گرفت و از بوی مادرانه اش فهمیدم عمه اس

از الی پلکک هکای نیمکه بازم به کسککانی که دورم جمع شککده بودند خیره 
 .شدم،صدا ها واضح نبود و فقط فهمیدم زنی اشاره کرد همه کنار بروند

 .پلک هایم روی هم افتاد و قلبم بیشتر تیر کشید

* 
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بخاری را روشکن کردم و ماشکین را به حرکت درآوردم،با خیابان سفید پوش 
ضبط را روشن کردم.با صدای زنگ تلفن به شماره نگاه  لبخند محوی زدم و

 .کردم و فهمیدم امیرمحمد است

 .دکمه را فشردم و صدای امیرمحمد در ماشین پیچیده شد

 سالم خانم_

 سالم_

 .با دیدن چراغ قرمز ترمز را فشردم

 .مامانم میگه پس عروس گلم کجا موند_

 .لبخندم پر رنگ تر شد

 .تو راهم سالم برسون_

 .رد کوچه شدموا

ترانه بهت حسکودیم شد ببین چه حلیمی درست کرده یه قاشق برداری تا _
 .سر کوچه هم کش میاد

 .خندیدم و ماشین را رو به روی دروازه نگه داشتم

 .به غذای من ناخنک نزن ها،در دو باز کن پشت درم_

 .نه بانو کی جراپ داره،االن میام_

 .روی فرمان ضرب گرفتمتماس را قطع کردم و منتظر با انگشت 

در با ریموپ باز شد و امیرمحمد نمایان شد؛با دیدن لباس های نا مناسبش 
ابروهایم در هم رفت.وارد حیا  شدم و پس از پارک کردن ماشین،امیرمحمد 

 .در را باز کرد
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  سالم بانو_

  از ماشین پیاده شدم

 سالم این چه لباس هاییه؟_

 .لبخند زد و نزدیک گوشم نجوا کرد

 .این سرما در مقابل گرمای وجودپ هیچی نیست_

 .دلم مالش رفت،از او فاصله گرفتم و به سمت خانه رفتم

 .فاصله ی اسالمی رو رعایت کن آقا_

 .قهقهه اش به هوا رفت و پشت سرم وارد خاته شد

 .اگر منت بدونید من همین االنش هم خودم رو آقای خونه اپ می دونم_

دل ازدواج کردن را نداشتم.هنوز هم بعد از یک  یک لحظه دلم گرفت،هنوز
 .سال و چند ماه عذادار پدری بودم که در زمان قهر بودنم تیر باران شد

 پالتوپ رو دربیار_

 .سری تکان دادم و مشغول آویزان کردن لباس هایم شدم

 .برو منم میام_

یوار ه دبعد از اتمام کارم چرخیدم تا وارد پذیرایی شوم اما امیرمحمد تکیه ب
 .ایستاده بود

 چرا نرفتی؟_

 .چهره اش جدی بود،تاب غم نگاهش را نداشتم

 .دلم براپ تنگ شده بود_

 .لبخند خجولی زدم و با ریشه های شالم بازی کردم
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 پس کجا موندید بچه ها؟_
 .بریم که االن میگه دارن چیکار میکنن_

 "اخم کردم و به سرعت از کنارش گذشتم."پسره ی بی شرم

 .یدن مامان جون و عمو کامبیز لبخند عمیقی زدمبا د

 سالم مامان جون،سالم عمو_

 .مامان جون از روی مبل برخاست و به سمتم آمد

 سالم دختر نازم_

با مامان جون رو ب*و*سککی کردم و به عمو دسککت دادم.همگی روی مبل 
 .نشستیم و امیرمحمد کنارم نشست

 .لی می کردچرا دیر کردی؟این پسر داشت قابلمه رو خا_

 .لبخندی زدم و به امیرمحمد نگاه کردم

 تو که گفتی جراپ ندارم ناخنک بزنم؟_

  پشت گردنش را خاراند و دور نگاه بقیه چشمکی زد

 خب من خوشمزه اش کردم_

 .همگی خندیدیم و به دعوپ مامان جون سر سفره رفتیم

مان ظرف ها را داخل سکینک گذاشکتم و شیر آب را باز کردم؛دست های ما
 .جون روی شانه ام نشست

 .زحمت نکش عزیزم خودم می شورم_

 .لبخندی زدم و به سرم را به سمتش چرخاندم

 .خیلی ممنون شما هم خسته شدید_
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 .لبخندش کمرنگ شد و من را کمی کنار زد و مشغول آب کشیدن شد

خسته نشدم عزیزکم،ترانه جان می دونی که حتی از امیرمحمدم هم بیشتر _
 رم؟دوستت دا

 .سرم را تکان دادم و لیوان را برف گرفتم

 .بله مامان جون_

 .لیوان را از دستم گرفت و مشغول آب کشیدن شد

 .نمی خوام ناراحت بشی،اما می ترسم عروسیتون برام حسرپ بشه_

 .لب گزیدم و با التماس به چشم های دریایی اش خیره شدم

 ان جونان شاءالله سایتون همیشه باالی سرمونه،اما مام_

لیوان از دسکتم سکر خورد و روی بشککقاب افتاد و بشکقاب دو تکه شککد.وای 
زیرلبی گفتم و با عجله بشقاب شکسته را از داخل سینک برداشتم و خراش 

 .روی دستم ایجاد کرد

ای وای وختر چرا همچین میکنی،دسککتت رو آب بکش زود چرا بشککقاب _
 شکسته رو اینجوری دستت می گیری؟

اشک در چشمانم حلقه زد،خون از دستم جاری شد و روی از سوزش دستم 
  تمام ظرف ها ریخت

 .ببخشید از دستم لیز خورد_

 .ساعدم را در دست گرفت و محل زخم را زیر شیر آب قرار داد

 شکست که شکست،فدای سرپ تو چرا مراقب خودپ نیستی؟_

 .مچ دستم را فشرد و سرش را به سمت راست کج کرد
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 ای اولیه رو بیارامیر جعبه کمک ه_

 امیرمحمد هراسان همراه جعبه وارد آشپزخانه شد

 چی شده؟_

 بیا دست ترانه رو ببند شیشه برید_

 امیرمحمد اخم کرده و نگران به سمتم آمد

 بیا رو صندلی،_

 .نگاهش رو خون های سینک ثابت ماند

 بخیه نیاز نداشته باشه؟_

 .سرم را تکان دادم و روی صندلی نشستم

 .د عمیق نیستنه زیا_

امیرمحمد انگشت دستم را گرفت و محل زخم را نگاه کرد،با لمس دستانش 
 .تپش قلبم بیشتر شد

 ببین چیکار کردی؟_

زیر نگاه اخم آلودش سککرم را پایین انداختم.مامان جون که مشککخد بود 
طاقت دیدن این صحنه را ندارد از آشپزخانه خارج شد.بتادین را برداشت و 

با احساس سوزش ناگهانی دستم پلک هایم را با آخرین روی زخم ریخت.
 .توان به هم فشردم

  ببخشید_

سککرم را تکان دادم.با احسککاس پیچیده شککدن باند دور دسککت نفس عمیقی 
 .کشیدم پلک هایم را روی هم فشردم
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 موش کوچولو دردپ اومد؟_

 .با چشم های گرد شده به صورپ خندانش نگاه کردم

 ر میادآخی نه مموش بهت بیشت_

دسککتم را به سککرعت از دسککت هایش بیرون کشککیدم و با حرر از جایم 
 .برخاستم

 بابا بذار سنجاق رو بزنم االن باز میشه_

 .نفس عمیقی کشیدم و گذاشتم کارش را انجام دهد

 امیر_

سکرش را باال گرفت و به من خیره شکد،دلم پر کشکید برای آغوشش؛آغوش 
 .یم نگذاشته بودمردی که در این یک سال هیچوقت تنها

 امروز بریم سر مزار بابا؟_

 .لبخند محوی رو لبش نشست و از روی صندلی برخاست

 با من؟_

 .سر تکان دادم و دست باند پیچی شده ام را از دستش خارج کردم

 .آره می خوام دو تایی بریم_

دلم تکیکه گاه بودن مردم را می خواسککت،باید امروز با بابا حرف می زدم و 
 .گرفتم.هرچند مطمئن بودم بابا بسیار خوشحال می شود اجازه می

  
 .دستم را روی صورتش کشیدم و همراه بغض لبخند زدم

 بابا امروز اومدم اجازه بگیرم_
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دسکتم روی لب هایش نشکسکت،لبخندش را دیدم،مطمئن بودم خوشککحال 
 .است

قطره ی اشکککم روی سککنکگ سککرد افتاد.دندان هایم از سککرما به هم می 
اهم چرخید روی امیرمحمد که آن طرف تر ایستاده بود و دست خوردند.نگ

 .هایش را در جیب فرو کرده بود

 .نشد ازدواج من رو ببینید،نه تو و نه مامان_

یر حک شده ی بابا چسباندم  .خم شدم و پیشانی ام را به تصو

اومدم اجازه بگیرم تا با امیر ازدواج کنم،می دونم بی وفام اما مطمئنم دارم _
 .م اطرافیانم رو اذیت می کنمتما

 .شانه هایم لرزید و اشک هایم روی صورپ بابا چکید

 .دعا کن ترانه اپ خوشبخت بشه،دعا کن بفهمم خوشبختی یعنی چی_

 .دستم را روی اسم بابا کشیدم

 .بابایی واسه عاقبت به خیریم دعا کن_

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

زیر این خاک اسککت دسکتم روی خاک سکرد نشکسکت،باور اینکه بابای من 
 .دیوانه کننده بود.دستم مشت شد و به خاک چنگ انداختم

 .ناباورانه زمزمه کردم

 بابا_

خوابم می آمد،دلم آغوشش را می خواست.بعضی ها می آمدند و چیزی به 
 .من می گفتند می رفتند و بعضی ب*و*سه روی سرم می نشاندند
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هم تا چهل روز یادم بودید برید از همتون متنفرم،موقعی که بی مامان شدم "
 "و هر کدوم رفتید سر زندگیتون

 .دستی زیر بازویم نشست و مرا از جا بلند کرد

 .ترانه جان بریم عمه فردا هم میایم می خوان سنگ بذارن رو مزار_

 .با بغض به عمه که صدایش می لرزید خیره شدم

 بابام نمرده،باشه؟_

 .ه جانالهی فداپ بشم اینجوری نکن با خودپ عم_

 .هیچکس از شدپ درد در دلم خبر نداشت

روز هکا ککارم شککده بود رفتن بکه مزار و شککب هکا شککده بود زمکان مرور 
خاطراپ،خاطراتی که در آن خانواده داشتم.مامان بود،بابا بود و خوشی بود 

 .و زندگی در جریان

عمه و سککتاره به خاطر شککروع کالس های سککتاره رفتند و هر چقدر اصککرار 
مراهشککان بروم قبول نکردم.امیرمحمد و خانواده اش هر روز به من کردند ه

به خانه  سر می زدند،اما گاهی حتی حوصله ی آن ها را هم نداشتم.برگشتن
 .خیلی درد داشت،چون دیگر نه بابایی بود و نه آقاجونی

یک دسته گل روی سنگ مزار بابا گذاشتم و دیگری را روی مزار مامان.تکیه 
 .،در یک سمت مامان خوابیده بود و سمت دیگر بابابه درخت نشستم

 .دست هایم را دور زانو هایم پیچاندم و لرزیدم،سرد بود هوای یتیمی

صکدای قدم هایی مرا متوجه خود کرد.سکرم را باال گرفتم و به دختر مشکی 
 .پوش نگاه کردم.دختر عینک دودی را بین موهای بلوندش گذاشت
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 .سالم_

 .ا به خاطر نداشتم کجا و چه زمانی دیده بودمشچهره اش آشنا بود ام

دختر نزدیک مزار بابا نشست و با انگشت چند ضربه به سنگ زد،از حرکت 
 .لب هایش فهمیدم فاتحه می خواند

 من نامزد امیرمحمدم،دختر سعید کامرانی_

 .حدس زده بودم،سعی کردم آرام باشم و گ*ن*ا*ه پدر را گردن دختر نیندازم

 .متسلیت می گ_

 .به چشم های نم دارش که بدون آرایش هم زیبا بود نگاه کردم

 .ممنون_

 .قطره ی اشک روی گونه اش افتاد و سرش را پایین انداخت

 متاسفم،می دونم کار بابای من بوده_

یم گذاشتم  .بغضم را پس زدم و سرم را روی زانو

 ؟اما...اما انصاف بود امیرمحمد به خاطر ماموریت با من بازی کنه_

 .لبخند تلخی زدم،این ماموریت کذایی قلب من و این دختر را له کرد

هر کاری می کنم نمی ذاره باهاش حرف بزنم،فردا زمان صککیغمون تموم _
 .میشه

 .با چوب کوچک روی خاک کنار درخت خطو  نامعلوم ترسیم کردم

 .من حامله ام_

 .چوب شکست و دستم در خاک فرو رفت

 "حامله؟از امیرمحمد؟"
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 "ره دیگه پس کی دختر احمق؟آ"

سککرم را باال گرفتم و نگاهش کردم؛با دسککتمال بینی اش را پاک کرد و از جا 
 .برخاست

 می دونم دوستش داری،می دونم دوستت داره_

 .سنگ جلوی پایش را شوپ کرد و دستش را روی شکمش گذاشت

 امکا تو هم زنی می تونی حکال من رو درک کنی،نذار بچه ام بی پدر بزرگ_
 بشه

قلبم لرزید و اشک هایم روی گونه ام لغزید.امیرمحمد حق نداشت این کار 
 .را کند.دیگر به دختر نگاه نکردم و تنها به مزار بابا خیره شدم

 .ممنون که به حرفام گوش دادی،ببخشید ناراحتت کردم_

بکابکا ببین امیرمحمکد چی ککار کرده؟این بود دومکادی که ازش حرف می "
 "زدی؟

تم وقتی سرم را باال می آوردم آن زن رفته باشد؛دلم می خواست دوست داش
 .همه بروند،همه

 خداحافظ_

 .با دور شدنش صدای هق هقم جای گزین سکوپ سرد قبرستان شد

 آخه چرا؟چرا هر جا می رم بدبختی از من جلو تر اون جا کمین کرده؟_

یر حک شده اش خیره شدم به  رو کردم سمت بابا و   تصو

ن بود خوشککبختی ای که بهم قول دادی؟این بود امیرمحمدی که بکابکا ای_
 خوشبختم می کرد؟
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 .با به یاد آوردن بچه ی امیرمحمد و آن زن جگرم سوخت

از تاکسی پیاده شدم و با قدم هایی نا منظم در پیاده رو راه رفتم.دست هایم 
د را دور بدنم پیچاندم و به آسکمان ابری خیره شدم،آسمان هم مانند من قص

 .باریدن داشت

دختر گفکت من بکه امیر خبر پکدر شککدنش را بکدهم؟این موضککوع امکان 
 .داشت؟بغضم را پس زدم و کلید را از داخل کیف دستی ام خارج کردم

 هیچ معلومه کجایی؟_

از حضککور نکاگهکانی اش شککککه نشککدم؛دروازه را بکاز کردم و وارد حیا  
 .شدم.پشت سرم وارد شد

 .ترانه با توئم_

 .و به سمتش چرخیدم پلک بستم

 برای چی باید بهت بگم؟_

 ابرو هایش بیشتر در هم رفت و رو به رویم ایستاد

چون همه نگرانت شکدیم،رفتم سر خاک گل هاپ اونجا بودن اما خودپ _
 نه

کالفه شککدم از این که برای دیدنش باید سککر بلند می کردم؛اختالف قدی 
 .برعکس همیشه باع  آزارم می شد

 حال و هوام عوض بشهرفتم یه کم _

 .فاصله گرفتم و پله ها را باال رفتم.دو دل بودم برای گفتن مژده ی پدر شدنش
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نفس عمیقی کشیدم و خواستم کلید را وارد قفل کنم اما لرزش دست هایم 
 .مانع می شد

 بده من،حالت خوبه؟_

 "نه خوب نیستم"

 کنارش چیزی نگفتم و به حرکت دسکت هایش خیره شدم.با باز شدن در از
گذشککتم و وارد خانه شککدم.قدم هایم متوقف شککد و بهت زده به سککمت 

 .امیرمحمد چرخیدم.بو می آمد؛بوی بابا را به خوبی حس می کردم

 ترانه؟_

 .با ترس جلو آمد و نگاهم کرد

 خوبی؟_

 .چشم بستم و لب های خشک شده ام را تکان دادم

 .بوی بابا میاد_

ریه پر کردم.بابا اینجا بود!لبخند زدم و  نفس عمیقی کشیدم و عطر بابا را در
 .پلک باز کردم

 .نگاه امیرمحمد ترس داشت

 !تو هم حس می کنی؟بابا اینجاست،برگشته_

بکه سککمکت اتکاق دویکدم و بکه امیرمحمکد ککه صکککدایم می کرد توجهی 
نکردم.دستگیره را پایین کشیدم اما در باز نشد.چند بار پشت سر هم امتحان 

 .بود کردم اما بی فایده

 داری چیکار می کنی؟آروم باش_
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 به سمتش چرخیدم و فریاد زدم

 در اتاق رو کی قفل کرده؟_

 .خواست شانه هایم را بگیرد اما به سرعت عقب کشیدم و به در چسبیدم

 به من دست نزن ازپ حالم به هم می خوره_

بکا بهکت نگکاهم کرد؛مطمئن بودم تکا چند ثانیه نفس کشککیدن را از خاطر 
 م حالم بهتر از او نبود.اما به چه حقی بچه اش در شکم آن زن بود؟برد.خود

 لب گزید و عقب کشید.با صدای شکسته لب زد

 باشه اون در رو عمه قفل کرده و کلیدش پیش خودشه_

چرخید و به سمت در راه افتاد.با هر قدمش قلبم تیر می کشید.عشق و نفرپ 
 .در قلبم به جدال برخاستند

 شمنامزدپ اومد پی_

 به سرعت به سمتم چرخید

 .در حالی که با آستین اشک هایم را پاک میکردم خندیدم

 بابا شدنت رو تبریک میگم_

 .لبخندم محو شد و با قدم های بلند از کنارش گذشتم و در را باز کردم

 از خونه ی من برو بیرون،دیگه هیچ وقت سمتم نیا_

 دست به بیرون اشاره کردمدهانش برای حرف زدن باز شد اما مانع شدم و با 

 گفتم برو بیرون نمی خوام هیچ حرفی بشنوم_

عصککبانی بودم از اویی که یک سککال مرا رها کرد و حال که قصککد بازگشککت 
 .داشت خبر پدر شدنش را به من رساندند
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 ...ترانه گوش کن_

 نگذاشتم حرف بزند،دست هایم را روی گوش هایم چسباندم و فریاد زدم

 وچیزی نگو خفه ش_

وقتی چشم هایم را باز کردم در خانه تنها بودم.در را با آخرین توان بستم و به 
 .سمت کاناپه رفتم و روی آن افتادم و زار زدم

  
و به پهلو چرخیدم؛دست  با صدای زنگ گوشی به اجبار از خواب دل کندم 

در جیب مانتو کردم و گوشکی را بیرون آوردم،بدون نگاه کردم به صفحه اش 
 .دادمجواب 

 بله؟_

 شنیدم دل نوه ام رو باز هم شکوندن_

به سکرعت در جایم نیم خیز شکدم و به صکفحه ی گوشی نگاه کردم؛شماره 
 .برای خارج از کشور بود

 آقاجون؟_

 گفتم خودپ رو بساز،اما تو باز هم دل باختی به اون پسر_

 خرابرگ گردنم گرفت و دوباره دراز کشیدم و گردنم را مالیدم.با یاد آوری 
 .شدن ماموریت توسط آقاجون دندان هایم را بهم فشردم

 شما چیکار کردید آقاجون،چرا؟_

 کاری که الزم بود رو کردم_

یم چنگ انداخت؛آقاجون در کشته شدن بابا بی تقصیر نبود  .بغض بر گلو
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بکذار یکادم بره بکابکا بزرگ دارم،شککمکا هم یادتون بره نوه ای به اسککم من _
 زنیددارید،نمیخوام زنگ ب

تماس را قطع کردم و گوشکی را روی زمین پرپ کردم.صدای خورد شدنش 
 .هم دلم را خنک نکرد

صککدای خنکده و پچ پچ هکا از همکه جای خانه می آمد.به سککرعت از جا 
برخاستم و به اطراف نگاه کردم.حتی دخترک در تابلو هم به من دهن کجی 

 .می کرد

 "من حامله ام"

 .را جمع کردمخود را عقب کشیدم و پاهایم 

 بسه بسه_

 "تو تنها موندی،مامان رفت،بابا رفت،امیرمحمد هم میره پیش زنش"

  خفه شو_

دسکت هایم را روی گوش هایم کوبیدم و به سکمت آشپزخانه رفتم.بسته ی 
 .قرر را از کابینت خارج کردم و روی کابینت خالی کردم

را پیش دلم یکک خواب عمیق و طوالنی می خواسککت؛از همان هایی که م
 .مامان و بابا می برد

 .دلم مرگ می خواست

دسکت هایم می لرزید از شدپ ضعف؛قرر ها را به عجله از داخل بسته 
یرم  بیرون آوردم و همراه آب قورپ دادم.با زانو روی زمین افتادم و به تصککو

 .روی بدنه ی گاز خیره شدم
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 می مردم؟لبخند زدم و اشک هایم را پاک کردم.من تا چند دقیقه ی دیگر 

قلبم به تپش افتاد،من چه کردم؟"ترانه تو چی کار کردی؟خودکشی؟"دست 
 .و پایم یخ زد

 "من اقدام به خودکشی کردم،یعنی جهنم رو برای خودم خریدم"

 .بی حال روی زمین افتادم.مردن را دوست داشتم اما خودکشی را اصال

 "چرا همچین کاری کردم؟"

یاپ داخلش را باال بیاورم.خودم معده ام منقبض شد و باع  شد تما م محتو
 "!از حال تاسف بارم چندشم می شد."تو تنهایی می میری،می میری

 .پلک هایم روی هم افتاد و بی حال تر از همیشه چشم بستم

با پیچیده شدن درد شدیدی در معده ام ناله ای کردم.صدای آشنایی در سرم 
 .پیچیده شد

 بد نشهبه هوش اومد،برو بیرون تا حالش _

 .صدای بمش قلب بی جانم را تپش انداخت

 اما مامان_

 زمزمه پر تحکم زن حرفش را قطع کرد

 امیر گفتم برو_

پلک هایم را با بی حالی باز کردم و به زن چادری که پشککت به من ایسککتاده 
  بود خیره شدم

 آب_
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یم خشک شده بود و صدایم ضعیف بود.صدای بسته شدن در با برگشتن  گلو
  شد.با دیدن مامان جون لبخند نصفه نیمه ای زدمزن یکی 

 سالم دختر نازم_

 سالم_

 نفس عمیقی کشید و روی صندلی نشست

 آب نمی تونی بخوری_

 کالفه چشم بستم و سعی کردم خوابم ببرد

 ترانه تو چیکار کردی؟_

 "با شنیدن صدای لرزانش بغض کردم."پسر تو چیکار کرد؟

بناگوشم حس کردم.خودم هم نمی خیسکی اشکک را از گوشکه ی چشکم تا 
 .دانستم چرا این کار را کردم

* 
بعد از دو روز بستری شدن در بیمارستان مرخد شدم.دکتر گفت برای این 
یاپ معده ام را باال آوردم خطری تهدیدم  ککه قبل از بی هوش شککدن محتو

 .نکرد و جان سالم به در بردم

از ضعف می لرزیدم  به کمک مامان جون روی تخت نشستم و در حالی که
 .به تاج تخت تکیه دادم

 صبر کن براپ سوپ گرم کنم_

بکا بی حکالی لبخند زدم و سککر تکان دادم.دسککت مامان جون روی گونه ام 
نشکسکت و پیشکانی ام را ب*و*سید و از اتاق خارج شد.به پنجره که با پرده 

 .پوشانده شده بود خیره شدم؛تاریکی را دوست نداشتم
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 نداری تاریکی رو دوست_

 به چهار چوب در خیره شدم و با نفرپ به صورتش خیره شدم

 هر چقدر ازم متنفر باشی حقمه_

از چشم های پوف کرده اش مطمئن شدم دیشب برای یک لحظه پلک روی 
 .هم نگذاشته است

 "نه حقت نیست،این نفرپ هم براپ زیادیه"

 دوست ندارم ببینمت_

ستم پرده را کنار بزنم.صدای قدم باز هم به پنجره خیره شکدم،کاش می توان
هایش را شککنیدم،به سککمت پنجره رفت و پرده را کنار زد.زیر پتو خزیدم و 

 .پشت به او دراز کشیدم

 اجازه میدی توضیح بدم؟_

 !امیرمحمد_

 .صدای مامان جون بود که به او تشر زد

 مامان چرا نمی ذارید توضیح بدم؟_

 رو بده من چیزی واسه توضیح دادن نیست،کلید خونه_

 چند لحظه سکوپ شد تا مامان جون کمی صدایش را باال برد

گفتم کلید رو بده،درست نیست هر وقت دلت خواست بدون اجازه بیای _
 اینجا

 .صدای قدم های امیرمحمد را شنیدم که از اتاق خارج شد و بعد از خانه

 بیا دخترم یه ذره غذا بخور جون تو تنت نمونده_
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 .ف در تمام تنم حکم فرمانی می کردبی حال بودم و ضع

 نمی تونم_

 دستش روی شانه ام نشست و با فشار کم من را به سمت خود چرخاند

 این جوری که نمیشه،به خاطر من_

سککر تککان دادم و بکه تکاج تخت تکیه دادم؛ظرف را از مامان جون گرفتم و 
م این مشغول خوردن شدم.انتظار داشتم از امیرمحمد حرف بزند اما در تما

 .دو روز حتی اسمش را پیش من به زبان نیاورد

بکه عمه اپ چیزی نگفتم،گفتم گ*ن*ا*ه داره االن از مازندران می کوبه _
 میاد اینجا

 سرتکان دادم

 کار خوبی کردید،این چند وقت همتون رو اذیت کردم_

یم خیره  یم النه کرد؛قاشککق را داخل ظرف گذاشککتم و به پتو بغض در گلو
 .ار بودن متنفر بودمشدم.از سر ب

 به خدا از دستت ناراحت میشم ها،هیچوقت دیگه این جمله رو نگو_

 .با قدر دانی به مامان جون خیره شدم که در چشم هایش برق اشک بود

این چند روز نذاشتم این پسر نزدیکت بشه،حق داری نبخشیش من رو هم _
 پیش تو رو سیاه کرد

 مان جون را در دست گرفتمابروهایم از حرفش در هم رفت؛دست ما

هیچوقت این طور نگید،شککما برای من مثل مامانم می مونید،ان شککاءالله _
 سایتون همیشه باال سرمون باشه
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 فدای چشماپ بشم که هر چی تو دلته رو نشون می ده_

زیر لب "خدا نکنه"ای گفتم و ظرف را روی عسککلی گذاشککتم.مامان جون 
  ظرف را داخل سینی گذاشت

 تو اتاق مهمون می مونم،چیزی نیاز داشتی خبرم کن مادر من_

 مامان جون به خدا راضی به زحمت نیستم،اذیت می شید_

 یعنی می خوای از خونه اپ بیرونم کنی؟_

 لب گزیدم و پتو را در مشت فشردم

 خونه ی خودتونه این چه حرفیه آخه؟_

  دستش روی گونه ام نشست و نوازشم کرد

 لممزاح بود،بخواب عزیز د_

چشککم هایم را بسککتم و در  با لبخند نگاهش کردم؛با خارج شککدنش از اتاق
 .عالم رویا غرق شدم

* 
یک هفته ای می شد که از بیمارستان مرخد شده بودم؛مامان جون تقریبا 
هر روز بکه من سککر می زد و گاهی برایم غذا می آورد.و من همچنان انتظار 

 .می کشیدم که از نوه اش صحبت کند

ی بیرونم را پوشیدم و به قصد قدم زدن راهی خیابان شدم.دست در لباس ها
جیب کت پاییزی ام کردم و هوای آبان ماه را در ریه پر کردم.ساعت ده صبح 

 .بود و خیابان خلوپ بود

 ترانه_



wWw.Roman4u.iR  011 

 

تنم با شکنیدن صدایش لرزید.چرخیدم و به امیرمحمد که صدایم کرده بود 
 خیره شدم

 می خوام حرف بزنم_

دستم کشیده شد و به  خانه دویدم."نمی خوام گوش کنم" ناگهانبه سکمت  
 .عقب پرپ شدم

 گفتم می خوام حرف بزنم،تا گوش نکنی ولت نمی کنم_

بازویم را گرفته بود و همراه خود می کشید،به سختی خودم را نگه داشتم تا 
 .کشیدم تا رهایم کند اما بی فایده بود با او برخورد نکنم.دستم را

 امیر نمی خوام گوش کنم زوره؟ولم کن _

 .در ماشین را باز کرد و من را داخلش انداخت

 آره زوره_

در را بسکت،دسککتگیره را هرچقدر تکان دادم بی فایده بود؛با پا محکم به در 
 کوبیدم

 امیرمحمد چی کار میکنی در رو باز کن_

و سکوار شکد.نفس عمیقی کشکید و با دوست  به سکرعت ماشکین را دور زد
 را مالیدصورتش 

 ترانه اونجوری که تو فکر می کنی نیست_

 از شدپ حرر نفس نفس می زدم؛ به بازویش کوبیدم و فریاد زدم

 من هیچ فکری درمورد تو نمی کنم ولم کن_

 اما کردی_



 در انتظار آرامش

 

011 

 دندان هایم را روی هم ساییدم

 اون زن حامله است_

 به سمتم چرخید

 من نخواستم که همچین چیزی پیش بیاد_

ه در چسبیدم؛دست در موهایش فرو کرد و سرش را روی فرمان از فریادش ب
 چسباند

کامرانی بهم نوشیدنی داد و من چون مجبور بودم مثل اون  اون...اون شب_
 ...ها رفتار کنم

بغض کردم و در خود جمع شکککدم."حرف نزن"شکککانکه هکایم لرزیکد و بکه 
 .شیشه برگشتم طرف

م؟ترانه به جونت من من چرا بکایکد همچین ککاری کنم وقتی عاشککق توئ_
 هیچی به یاد ندارم

 هق هقم در فضای خفه ی ماشین پیچید

 بسه_

 قلبم تیر می کشید،دستم را روی قفسه ی سینه ام فشردم

 شنیدم،حاال من رو ببر خونه_

 صدای ناالنش قلبم را خراش داد

 به جونت حرفام عین حقیقته_

اپ باشی،من رو ببر باالخره اون زن بچه داره و تو موظفی پیش زن و بچه _
 خونه



wWw.Roman4u.iR  011 

 

 من نمی تونم با اون زن زندگی کنم،می فهمی؟_

 برگشتم و به چشم هایش که از همیشه خسته تر بود نگاه کردم

 برام مهم نیست_

می دانسککتم ضککربه هایم کاریسککت،اما دیگر من و او،ما نمی شککدیم و این 
 .حقیقت تلخی بود که باید باورش می کردیم

  
 س کندل من طاقت ندارد ب

 طاقت این عشق ندارد بس کن

 بگذار تا بمیرم ای یار

 شکستگان باید بمیرند،بس کن

 من چه خواهی چه نخواهی شکستم

 من بمیرم یا نمیرم دلت تنگ نیست،بس کن

  
هوای شرجی را به جان کشیدم و با لبخند به دریای مواج خیره شدم.سرما به 

انه هایم کج شککدم و به جانم افتاد و کمی لرزیدم.با احسککاس گرما روی شکک
 .ستاره که پتو روی شانه ام انداخت خیره شدم

 ممنون_

یی که روی شانه اش بود را بیشتر دور خود پیچاند  لبخند زد و پتو

 خواهش بانو_

 .روی سنگ بزرگ نشستم و به آبی بی کران رو به رویم خیره شدم

 خوش به حالت که هر روز صبح می بینیش_
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 کنارم نشست

 ای شرجی فاکتور بگیریم،مازندران عالیهاگر از هو_

 با پای برهنه ام روی شن ها ضرب گرفتم.نگاهم همچنان خیره به دریا بود

 ستاره_

 جانم_

نمی دانم چرا صککدایش کردم،انگار می خواسککتم باور کنم تنها نیسککتم.آه 
 .عمیقی کشیدم و سرم را روی شانه اش گذاشتم

 دنیا خیلی بی رحمه_

 م پیچیده شد و چانه اش را روی سرم گذاشتدستش دور شانه های

روزی که شنیدم بابا تصادف کرده من هم همین حرف ها رو گفتم،من هم _
 همین حس ها رو داشتم.اما زندگی هنوز هم در جریانه

 بغض کردم،هیچکس قادر به درک من نبود

سککتکاره تو عمکه رو داشککتی،امکا من چی؟من حتی مکامکان رو هم کنارم _
 د رفتندارم،امیرمحم

 تو من و مامان رو داری_

 آقاجون بد کرد_

 گریه کردم به حال خودم،به حال سادگی ام

قبکل رفتن یه پاکت داد به مامان تا بهت بده،اما مامان جلوی خود آقاجون _
 انداختش سطل آشغال

 به سرعت سرم را از روی شانه اش برداشتم
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 یعنی چی؟_

بودم مکامکان سککر من خودم هم تعجکب کردم،چون تکا حکاال نکدیکده _
 کسی،مخصوصا بابابزرگ داد بزنه

 اون بسته االن کجاست؟_

اگه سککطل زباله ی اتاق رو خالی نکرده باشککن داخل اونه،اگرنه که دیگه _
 قاطی زباله هاست

 باید در اتاق بابا رو باز کنم،عمه قفلش کرده_

 .ستاره متفکر شد و بعد از چند ثانیه از جا پرید

 فهمیدم_

 سیدمچه خبرته تر_

 .خندید و دستم را گرفت و از جا بلندم کرد

ببین من روزی که از تهران برگشککتیم دیدم مامان یه چیزی رو زیر تشککک _
 تختش گذاشت

 یعنی کلیده؟_

 لب برچید و متفکر زمزمه کرد

 نمی دونم اما احتمالش زیاده کلید اونجا باشه_

 خداحافظی اشنگاه از سککتاره گرفتم و به پرتو های خورشککید که نشککان گر 
 .بود،خیره شدم

 .این صحنه رو با هیچ چیز تو دنیا عوض نمی کنم_
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به نیم رخ خندان ستاره خیره شدم؛او هم مانند من عاشق این غروب بود.به 
 سمتم چرخید و دستش را روی کمر گذاشت

 بریم که االن هوا سرد تر میشه_

* 
ا و به راه افتادم.بماشکین را روشکن کردم؛دستی برای عمه و ستاره تکان دادم 

 لبخند کلید را در دستم جا به جا کردم

 بالخره گیرپ اوردم_

 .لبخندی زدم و دنده را عوض کردم

نگاه گذرایی به کوه هایی که با مه پوشانده شده بودند انداختم.برخورد نوری 
که مدام خاموش و روشن می شد نگاهم را به آینه معطوف کرد.سرعتم را کم 

سبقت بگیرد،ماشین از کنارم گذشت و من سنگینی نگاه دو کردم تا ماشکین 
 .مرد را به خوبی حس کردم

فرمان را با دو دست فشردم،با ایستادن ناگهانی ماشین جیغ خفیفی کشیدم و 
 .فرمان را چرخاندن و وارد الین دیگر شدم

 .خیابان دو طرفه بود و شانس آوردم که ماشینی از رو به رو نیامد

ست هایی که می لرزید فرمان را چرخاندم و وارد الین خودم با اضطراب و د
 .شدم

ماشین دوباره به راه افتاد و شروع به چراغ زدن کرد.از ترس جیغ زدم،فهمیدم 
 .که آن ها از این کار مقصودی دارند

 خدایا کمکم کن_
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پدال گاز را فشردم و دنده را عوض کردم.نگاهم دوباره چرخید روی آینه که 
 .رفتنم آن ماشین نیز سرعتش را بیشتر کردبا سرعت گ

خم شدم و گوشی را از روی صندلی برداشتم؛اما هر کاری می کردم انگشتم 
 .نمی توانست الگوی رمز را رسم کند

بغضم شکست و سرعتم را بیشتر کردم؛به عقربه ی سرعت که صد و بیست 
و را نستم الگرا نشان می داد نگاه گذرایی انداختم.بار دیگر سعی کردم و توا

 .رسم کنم

نمی دانم چطور شککد اما نا خودآگاه انگشککتانم اسککم امیرمحمد را لمس 
 .کردند.گوشی را روی بلند گو گذاشتم و با دلهره به آینه نگاه کردم

 ماشین مدام چراغ می انداخت و گاهی سعی داشت از من سبقت بگیرد

 الو ترانه؟_

 هق هقم با شنیدن صدایش باال رفت

 کم کنامیر کم_

 کجایی تو؟چی شده؟_

ماشککین داشککت از من سککبقت می گرفت؛جیغ زدم و سککرعتم را بیشککتر 
  کردم ماشین در حال پرواز است کردم.سرعت آنقدر زیاد شد که حس 

 ترانه؟اونجا چه خبره چرا جیغ می زنی؟_

 من تو جاده چالوسم،دارم بر می گردم_

 . کردم با وحشت از کنار کامیون گذشتم و پیچ جاده را رد

 ترانه کامل حرف بزن_
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 یه ماشین دنبالمه،دو تا مرد داخلشن_
 امیرمحمد که مشخد بود هول شده است فریاد زد

 ترانه مواظب خودپ باش،االن دقیقا کجایی؟_

 با وارد شدن به تونل چراغ های ماشین چشم هایم را می آزرد

 االن وارد تونل شدم_

زدیکک ترین کالنتری به اون خکب ببین آروم بکاش،من بکه بچهکا می گم ن_
 منطقه رو خبر کنن

صدای بوق جای گزین صدای امیرمحمد شد.ماشین نزدیک تر شد و ترس 
در دلم بیشکتر.حاضر بودم بمیرم اما به دست آن دو نیوفتم. با شنیدن صدای 

 زنگ گوشی به سرعت جواب دادم

 ترانه خوبی؟_

سیار کنترل ماشین ب پیچ های جاده بیشکتر می شد و با سرعتی که من داشتم
 .سخت بود

 االن آره اما تا چند دقیقه دیگه قول نمی دم_

 ببین االن پلیس ها می رسن،جاده خلوته؟_

 .نگاهم را به جاده دوختم؛زمستان نزدیک بود و این جاده خلوپ

 اشک از چشم هایم ریخت و با ناامیدی لب زدم

 آره_

رد.به چشم های مردی ماشکین وارد الین دیگر شکد و کنار ماشینم حرکت ک
 .که با پوزخند نگاهم می کرد،خیره شدم
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 ترانه چی شد؟_

 امیر رسیدن_

گوشی از دستم افتاد.ماشین جلوی راهم را گرفت و ترمز کرد؛صدای جیغم 
برخورد به چیزی ماشین توقف کرد و سرم به  گم شد.با در جیغ السکتیک ها

شین را دیدم که به جسمی سخت اصابت کرد.از بین پلک های نیمه بازم ما
 .سرعت از آنجا دور شد و دیگر تنها خاموشی بود و خاموشی

* 
به آرامی چشکم باز کردم،نور باع  شکد چشم هایم را ببندم و دوباره تالش 

 .کنم

خواسککتم دسککتم را جلوی صککورتم بگیرم اما چیزی مانع می شککد.نگاهم 
اشته بود چرخید و روی زنی که چادر به سر داشت و سرش را روی تخت گذ

 .و به خواب رفته بود

سککعی کردم دوباره دسککتم را تکان دهم که زن تکان خفیفی خورد و بعد از 
چند دقیقه به طور ناگهانی سرش را باال گرفت و من توانستم چهره ی رنگ 

 .پریده ی عمه را ببینم

 الهی پیش مرگت بشم دخترم_

یر لب مدام عمه هق هقش به هوا رفت و دسککتم را غرق ب*و*سککه کرد و ز
 .خدا را شکر می گفت

 برم به بقیه خبر بدم_
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و بدون این که فرصکتی به من بدهد از جا برخاسکت و از اتاق خارج شد.با 
تعجکب بکه محیط اطراف نگکاه کردم.بکا یادآوری جاده چالوس قلبم تند تر 

 .تپید

 .دو نفر قصد جانم را کرده بودند و من تصادف کردم

ر به اتاق نفس عمیقی کشیدم.بعد از معاینه دکتر با وارد شکدن دکتر و پرسکتا
گفت حالم خوب است اما به خاطر ضربه ای که به سرم خورده بود،بهتر بود 

 .آن جا می ماندم

یر های آن روز حتی  چشکم هایم را بسته بودم و سعی کردم بخوابم،اما تصو
 .یک لحظه از جلوی چشم هایم کنار نمی رفت

 .گوشم خورد اما اعتنایی نکردم صدای باز و بسته شدن در به

 ترانه؟_

با صککدای زمزمه ی امیرمحمد چشککم هایم را به سککرعت باز کردم.لبخند 
 .غمگینی زد و روی صندلی کنار تخت نشست

 خوبی خانم؟_

یم چنگ انداخت،سرم را تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم  .بغض به گلو

 اون ها کی بودن؟_

 .ما عقب کشیددیدم که قصد داشت دستم را بگیرد ا

 آدمای دختر کامرانی_

با به یاد آوردن این که دختر کامرانی زن امیرمحمد بود،حالم بد تر شد.سرم 
 را چرخاندم و به پنجره نگاه دوختم
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 ترانه اون دروغ گفت که حامله است_

 "با بهت به او خیره شدم."دروغ گفت؟

 ...ی...یعنی_

 .پلک زد لبخند زد و به نشانه ی تایید

 ی حرف هاش دروغ بود،اون هم یکیه مثل باباش همه_

 .همراه بغض خندیدم،امیرمحمد فقط و فقط برای من بود،کنار من بود

پلیسکا دم در منتظرن،می خوان درمورد تصادف ازپ سوال کنن،می تونی _
 جواب بدی؟

با آسکتین لباس صورتی که به تنم کرده بودند،اشکم را پاک کردم و سر تکان 
 .دادم

 آره_
 

********** 
 ترانه_

 به سمت امیرمحمد برگشتم و با لبخند به قامتش خیره شدم

 اگه حرفاپ تموم شد بذار منم با بابا یه صحبت کوچولو کنم_

به لبخند بابا خیره شکدم می دانسکتم که خوشکحال است،می دانستم که از  
 .تصمیمم خشنود است

 باشه فقط زود که از سرما یخ زدم_

یر بابا خیره شدم."خداحافظ باباییاز جا برخاستم و با  "ر دیگر به تصو

یچ رو بگیر برو تو ماشین تا من بیام_  سو
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یچ را از دسکتش گرفتم و با بغض از مزار فاصله گرفتم.به دانه های ریز  سکو
برف که در هوا می رقصکیدند،خیره شدم.صدای فشرده شدن برف زیر پایم 

 .حس خوبی داشت

از سککرمایی که بدنم را فرا گرفته بود،کم گرفتم تا  دسککتم را جلوی بخاری
 .شود.در ماشین باز شد و امیرمحمد پشت فرمان نشست

 گرم شدی؟_

 شکالپ داغ دوای دردمه_

یچ را چرخاند و از محیط سرد و سنگین قبرستان خارج شد  .با لبخند سو

گذاشت و از میز فاصله گرفت.آرنج هایم را روی  گارسون فنجان را مقابلمان
 .تم و انگشت هایم را زیر چانه ام در هم قفل کردممیز گذاش

 چه روزایی رو گذروندم_

 .فنجان را به لبش نزدیک کرد و کمی از خامه اش را خورد

 و چه روز هایی رو گذروندم_

 لبخند زدم و فنجانم را برداشتم و کمی از شکالپ داغم را نوشیدم

چوقت نمی می دونی امیرمحمد آدم جواب بعضککی از سککوال هاش رو هی_
 فهمه

  یک تای ابرویش را باال داد

 مثال چه سوال هایی؟_

 این که چرا بابا به من و مامان نگفت پلیسه_

 خوب این که برای حفظ جونتون بود_
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 سرم را با لبخند پایین آوردم

 این قبول،دومیش این که من کامرانی رو قبال کجا دیده بودم؟_

 ن را روی میز گذاشتشد و فنجا فاصله ی دو ابرویش از هم کم

 یعنی چی؟_

اون روز که برای اولین بار کامرانی رو جلوی در شککرکتت دیدم حس کردم _
 قبال دیدمش

 شانه ای باال انداخت

 نمی دونم،این رفت تو همون دسته_

 ریز خندیدم

خب سومیش این که داخل اون بسته ای که آقاجون به عمه داد تا به من بده _
 چی بود؟

 پ نپرسیدی؟چرا از عمه ا_

  
چون اگه می خواست،می گفت االن هم اگه بپرسم حتما راستش رو نمی _

 گه

 کمی خم شد و با چشمانی که جسارپ را به وجودم می ریخت نگاهم کرد

 حداقل می دونی که سعی خودپ رو کردی_

 که گیتار به دست آهنگ مورد عالقه ام را می خواند،خیره شدم به پسر جوان

 .حق با توئه_

 ب دیگه چه سوالی مونده؟خ_

 .نگاه از خواننده گرفتم و لب هایم را به هم فشردم
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 آقاجون چرا این کار ها رو کرد؟_

یاپ داخل فنجان را نوشید  .نگاه امیرمحمد به وضوح تغییر کرد و باقی محتو

 من هم نمی دونم_

 شدم دستم را زیر چانه ام بردم و بی حوصله مشغول چرخاندن فنجان

 کی این گره ها باز می شهنمی دونم _

 بهش فکر نکن خودش حل میشه_

به چهره ی مردی که هیچوقت تنهایم نگذاشککت و حتی از فاصککله دور هم 
مراقبم بود،خیره شککدم.بکا یکاد آن روزی ککه آن زن بکه دروغ گفکت حامله 

 .است،تنم لرزید

امیرمحمد فقط برای من بود و من فقط برای او. و ما شککدن کنارش چه زیبا 
 .د،مانند اعجاز الهیبو

 ترانه می دونم آمادگیش رو نداری اما مامان خیلی بی تابی می کنه_ 

می دانستم منظورش چیست؛من از همیشه آماده تر بودم.از بابا اجازه گرفتم 
 .و مطمئن بودم تصمیمی که گرفته ام درست است

 دلبخند زدم و به عکس العملش که نمی دانست چگونه کلماپ را کنار بچین
 .خیره شدم

 باشه_

 چشمانش گرد شد و با کف دست روی میز کوبید

 چ...چی؟_
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ریز خنکدیکدم به چهره ی با نمکش.لب هایم را جمع کردم و خود را متفکر 
 .نشان دادم

ببین من از اون عروس پر توقع هکام،بکایکد بهترین سککفره ی عقکد رو برام _
 ...هم بچینی.محل جشن

 .ه اش خیره شدمبا ذوقی آشکار به چهره ی بهت زد

 ببین خونه ی پدریم خوبه،خب؟دوست دارم اون جا باشه_

با دو دسکت صکورتش را پوشکاند و "وای"آرامی گفت.می دانسکتم تصمیمم 
 .خیلی ناگهانی بود و او در بهت فرو رفت

 .دست هایش را برداشت و صورپ سرخ شده از هیجانش نمایان شد

 ترانه خیلی دوستت دارم_

 .زه ی تمام این دو سال و چند ماه برایش میمردمبغض کردم،به اندا

 منم خیلی دوستت دارم_

 امشب میایم خواستگاری_

 خندیدم،از ته دل

 امشب؟بذار عمه و ستاره هم بیان_

 باشه خب فردا شب_

خودش هم خنکدیکد.زیر لب عجولی زمزمه کردم و به چشککم هایش خیره 
 .شدم

 شد با چشم هایی براق از خوشحالی کمی به سمتم خم

 خب داشتی می گفتی،دیگه چه کار ها کنیم_
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 .دو دستم را به هم کوبیدم و مشغول توضیح دادن شدم

به آینه خیره شککدم.به چشککم های دخترک که پر از شککادی بود.لبخندی به 
یرم زدم  .تصو

 به آرامش رسیدی؟_

 او هم از من همین سوال را پرسید؛به راستی به آرامش رسیدم؟

ی بابا و مامان بغض کردم.این بار دخترک در آینه مغموم با یاد آوری جای خال
 .شد

 "کاش پیشم بودید"

با شکنیدن صکدای عمه که اسکمم را گفت؛ از جا برخاستم و از اتاق خارج 
 .شدم

 جانم عمه_

 .عمه کفگیر را به لبه ی ماهیتابه کوبید و نگاهم کرد

و عمکه جکان تکا من این سککیکب زمینی هکا رو سککرخ می کنم،میوه هکا ر_
 بچین.لباسام تمام بوی پیاز داغ گرفته بعدش برم یه دوش بگیرم

لبخند زدم و وارد آشپزخانه شدم.دست هایم را دور تنش پیچاندم و چانه ام 
 .را روی شانه اش گذاشتم

 مرسی عمه_

بغضککم را پس زدم و گونکه اش را ب*و*سککیدم.عطر مادرانه اش را به جان 
 .کشیدم

 هام سوختبال نگیری دختر سیب زمینی _
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دست هایم را از دورش باز کردم.در حالی که سعی داشت من نبینم،با پر رو 
 سری اشک هایش را پاک کرد .با صدای لرزان زمزمه کرد

 وظیفه است عمه جان_

می دانسککتم دوسککت ندارد این بح  کش پیدا کند.به سککمت دیگر رفتم و 
 .مشغول چیدن میوه ها در ظرف شدم

 ستاره کجاست؟_

 جاممن این_

 به ستاره که حوله به دست مشغول خشک کردن موهایش بود نگاه کردم

 برو سشوار بکش_

 .به تشر عمه خندیدم و یک گیالس در دهانم گذاشتم

 تو هم به میوه ها ناخنک نزن_

یی انداختم.عمه دست به کمر  بلند تر خندیدم و هسته را در سینک ظرف شو
 نگاهم کرد و اخم کرد

 ه؟سطل آشغال رو مگه نمی بینی؟ترانه این چه کاری_

 دست هایم را به نشانه ی تسلیم باال بردم

 ببخشید ببخشید_

 عمه به ساعت نگاه کرد و فریاد زد

دو تا دختر گنده اینجاست اما ساعت شیش شده هیچ کاری نکردیم،ترانه _
 بیا سیب زمینی ها رو بریز داخل قابلمه
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ق دوید.عمه گاز را خاموش با فهمیدن سکاعت؛ستاره جیغ زنان به سمت اتا
کرد و از آشپزخانه خارج شد.مشغول ریختن سیب زمینی ها به داخل قابلمه 

 شدم

 کسی به سیب زمینی ها ناخنک نزنه ها_

ظرف را روی ککابینکت گکذاشککتم و با فکر کردن به امشککب لبخند عمیقی 
زدم.امیرمحمد و خانواده اش برای خواسککتگاری می آمدند و در دلم پروانه 

یی به سوی دیگر پرواز می کردند ها  .از سو

 تو چرا حاضر نمی شی؟ _

بکا تعجکب بکه لباس هایم نگاه کردم و بعد به سککتاره که دسککت به کمر در 
 چهارچوب در ایستاده بود

 حاضرم دیگه_

 ستاره جیغ زنان به سمتم آمد بازویم را گرفت و کشید

 بیا بریم ببینم این چه وضعشه،خیر سرپ عروسی ها_

 چه خبره؟امشب فقط خواستگاریه مگه_

 تازه داره سخنرانی هم می کنه_

* 
با به صککدا در آمدن آیفون در دلم غوغایی به پا شککد.گوشککه ی لباسککم را در 

 .مشت فشردم

یی به سمت در رفتند و من در بریدگی راهرو  عمه و ستاره برای خوش آمد گو
 .ایستادم
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تم آمد و صورتم را با دو مامان جون بعد از ب*و*سکیدن عمه و ستاره به سم
 .دست قاب گرفت

 سالم خیلی خوش اومدید_

 سالم عزیز دلم ممنون_

 .روی پیشانی ام ب*و*سه ی پر از مهر کاشت

 .عمو دستم را پدرانه فشرد

  سالم دخترم_

با رفتن عمو و مامان جون دسته گل بزرگی از رز های سفید مقابل چشمانم 
 .قرار گرفت

ه هایش چون طنابی بود که مرا از دره ی ترس و بی مرد من،مردی که عاشقان
 .چارگی نجاپ داد.مرد من،از امشب تا یک عمر متعلق به من می شد

 به من خوش آمد نمی گی خانم؟_

عمه و سککتاره لبخند زنان از کنارمان گذشککتند و من با خجالتی آشکککار با 
ه چشم م و بنگاهم دنبالشان کردم.با رفتنشان دسته گل را از امیرمحمد گرفت

 .هایش خیره شدم

 .لبخند زد،لبخندی که تمام خستگی های این دو سال را از تنم شست

 سالم خوش اومدی_

 .سالم از بنده است_

 .نگاهش در صورتم به گردش در آمد و لبخندش عمیق تر شد

 بفرما بانو_
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 .به اشاره ی دستش نگاه کردم و جلو تر از او وارد هال شدم

 

م و جمع کردن ظرف ها همگی روی مبل ها نشستیم.عمو بعد از خوردن شا 
 .سرفه ی مصلحتی کرد و همه سکوپ کردند

خب همین طور که می دونید مزاحم شککدیم تا برای بار دوم از ترانه جان _
 خواستگاری کنیم برای پسرم

سککنگینی نگکاه امیرمحمد را حس کردم.سککر چرخاندم و به او که با لبخند 
 .منگاهم می کرد،خیره شد

 .با صدای زنگ آیفون متعجب به عمه نگاه کردم و عمه به من

 یعنی کیه؟_

 .بلند شدم و به سمت آیفون رفتم.در تاریکی شب چیزی معلوم نمی شد

 بله؟_

 شب خواستگاریت آقاجونت رو خبر نمی کنی؟_

بکا شککنیکدن صککدایش بهکت زده بکه جمعی ککه بکا کنجککاوی نگاهم می 
 .کردند،خیره شدم

 ...جاش...شما این_

 کیه ترانه جان؟_

 عمه به سمتم آمد و من به آرامی لب زدم

 آقاجون_

 انتظار نداشتم،از تو یکی انتظار نداشتم دختر_
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عمه گوشکی را از دستم بیرون کشید،صدایش را نمی شنیدم و نمی خواستم 
 "بشنوم."چرا برگشته؟

 "برگشت آقاجون یعنی شروع ماجرا"

 .ر گوشم پیچیده شددستی روی شانه ام نشست و صدایی د

 آروم باش آبجی_

دیدم که عمه انگشککتش روی دکمه ی آیفون رفت و در را باز کرد.خواسککتم 
 فریاد بزنم:در رو باز نکن،نذار بیاد

 .اما خیلی دیر شده بود و از همانجا صدای باز شدن دروازه را شنیدم

نگاهم بین صککورپ های رنگ پریده ی اطرافیان چرخید.تنها کسککی که با 
ونسککردی به در خیره شککده بود و انتظار ورود آقاجون را می کشککید،امیر خ

 .محمد بود

عمه به سککمت در رفت و آن را باز کرد.قلبم دیوانه وار به قفسککه ی سککینه ام 
کوبیده می شد و وحشت تمام وجودم را فرا گرفته بود.چشم هایم را بستم تا 

هایش و قدم هایی  نبینش،تا از این کاب*و*س رهایی یابم.صدای عصا زدن
 .که هر ثانیه نزدیک تر می شد،قلبم را چنگ می زد

صکدای زمزمه هایی که شبیه سالم بود،باع  شد چشم باز کنم.رو به رویم 
 بود.درست در چهار قدمی ام.به سختی لب باز کردم

 سالم_

 .گوشه ی لبش باال رفت و نگاه گذرایی به عمه انداخت

 سالم دخترکم_
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م باز کرد و اشاره کرد به آغوشش بروم.لبخند کجی زدم دست هایش را از ه
 .و به دست هایش نگاه کردم و بعد به چشم هایش

  دست هایش را انداخت و نگاهش بین همه چرخید

 چه استقبال گرمی_

 .نگاهی به عمه کرد و بعد به سمتش رفت

 امانتی من کجاست؟_

من انداخت و عمه که حتی لب هایش هم سکفید شککده بود،نگاه گذرایی به 
 زمزمه کرد

 بریم اتاق لطفا_

  برو دختر_

عمه با یک ببخشید گفتن به خانواده امیرمحمد از کنار همه مان عبور کرد و 
به سککمت اتاقش رفت.آقاجون هم بعد از نگاه عمیقی به چهره ام به سککمت 

 .اتاق عمه به راه افتاد

لدان ن نشستم.به گبا بسته شدن در اتاق تکیه به دیوار سر خوردم و روی زمی
 .کنار جا کفشی نگاه کردم و در افکارم غرق شدم

امیرمحمد چیزی زمزمه کرد و همه آن جا را ترک کردند و تنها خودش ماند 
 .و من

 رو به من زانو زد و به صورتم خیره شد

 خانمم؟_

 .نگاه از گلدان گرفتم و به چشم هایی که دنیایم بود خیره شدم
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 چرا ترسیدی؟_

 .اجون هیچوقت بدون دردسر نیستبودن آق_

صککدای نفس عمیقش را شککنیدم.با فریاد ناگهانی آقاجون و باز شککدن در 
 .اتاق،هر دو به سرعت از جا برخاستیم

 من رو چند ماهه معطل خودپ کردی دختر_

 عمه در حالی که اشک می ریخت بازوی آقاجون را با دو دست گرفت

  بابا خواهش می کنم_

 کشید و رو به ایستادآقاجون بازویش را 

گفتی برگردم و این دختر رو رها کنم.من هم برگشککتم ترکیه تا خودپ اون _
 بسته رو برام پست کنی،اما مثل این که بی فایده اس

 بابا کسی اون رو برداشته،هر جایی که به مغزم می رسید رو گشتم_

 باور نمی کنم_

 از کدام بسته حرف می زدند؟

 .را هدف گرفت و به سمتم آمدنگاه خشمگین آقاجون من 

 وقتش رسیده تا همه چیز رو بدونه_

 این کار رو نکن_

 یک سال وقت بهت دادم اما تهدیدم رو جدی نگرفتی_

 "حقیقت؟"از چه حقیقتی حرف می زدن؟

 امیرمحمد را کنار زدم و جلو رفتم

 چه حقیقتی؟دیگه چی رو ازم مخفی کردید؟_
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عمه خیره شککد بود و با صککدای من به  به امیرمحمد که متعجب به آقاجون و
 .سمتم برگشت،خیره شدم

 بهت زده لب باز کرد

 به جونت من از چیزی خبر ندارم_

 خبر نداره،هیچکس خبر نداره به جز من و عمه اپ و اون خدا بیامرز ها_

 .به اشاره ی دستش که قاب عکس مامان و بابا را نشان می داد نگاه کردم

 .؛زمزمه اش را شنیدم اما هیچ چیز نفهمیدمآقاجون به عمه نگاه کرد

 کسی نمی گه اینجا چه خبره؟_

 .آقاجون پوزخندی به عمه زد و به سمتم آمد و در دو قدمی ام ایستاد

 چرا،میگم_

 نفس عمیقی کشیدم و منتظر نگاهش کردم

 ...خا_

 بسته رو می دم_

نگاه  کرد، با بهت به عمه که فریاد زد و آقاجونی که با لبخند حرفش را قطع
 .کردم.کالفه شدم،من از این مخفی کاری ها بیزار بودم

 .آقاجون روی پاشنه ی پا چرخید و به عمه نگاه کرد

 کو؟کجاست؟_

 مازندرانه_

 آقاجون به سمت عمه رفت و رو به رویش ایستاد

 وای به حالت دختر وای به حالت اگه سر کارم گذاشته باشی_
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 نه اگه بخوای همین االن میریم_

بکا دهانی که از تعجب باز مانده بود به آن ها نگاه کردم،به همین راحتی من 
 را نادید گرفتند؟

 تکلیف من چی میشه؟_

آقا جون کالهش را صکاف کرد و به سکمت در راه افتاد.کنارم ایستاد و خیره 
 .شد در چشمانم

 از عمه اپ بپرس_

 کمی سرش را کج کرد

 تو هم زود حاضر شو_

مت اتاق رفت.با عجله به اتاق رفتم و در را پشکت سککرم عمه با عجله به سک
 بستم.عمه در حال پوشیدن مانتو بود که با دیدنم چشم هایش گرد شد

 عمه تو هیچوقت چیزی ازم مخفی نمی کردی_

 عمه ماتتو را به تن کرد و بازوهایم را گرفت

 من هیچوقت به ضررپ کاری نمی کنم،این رو می دونی؟_

 هق افتادمبغضم شکست و به هق 

 عمه توروخدا شما مثل بقیه نباشید،چی رو دارید ازم مخفی می کنید؟_

  مرا در آغوشش فشرد قطره ی اشک از گونه اش سر خورد و

 الهی دورپ بگردم فعال یه کار مهم دارم،دیدی که بابا عصبیه_

از آغوشککش خارج شککدم و با عجله در اتاق را قفل کردم و کلید را در جیبم 
 گذاشتم
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یل آقاجون بدی به من هیچی ن_ می ذارم جایی بری،اگه اون بسککته رو تحو
 نمیگی

عمه سعی می کرد خونسرد باشد،به چند قدم فاصله را طی کرد و رو به رویم 
 .ایستاد

 عمه جان بذار برم،بعدا میام همه چیز رو میگم_

 بگو به روح بابام همه چیز رو میگی_

  ری اش را شل کردعمه نفس عمیقی کشید وکالفه گره ی رو س

 تو به حرف من اعتماد نداری؟مگه تا حاال بهت دروغ گفتم؟_

به چشککم هایش نگاه کردم؛نه تا به حال دروغ نگفته بود.کلید را از جیب در 
 .آوردم

 پس بیا با من بریم_

 !مهمون داریم زشته_

 آخه دارید با آقاجون می رید_

 عمه ریز خندید

 د من رو بکشه؟دختر اون بابامه ها،مگه می خوا_

 "اما باع  کشته شدن پسرش شد"

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم افکار منفی را پس بزنم

 کلید را به سمت عمه گرفتم

 عمه این وقت شب خطرناکه_

 کلید را از دستم گرفت
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 نترس عمه برسم بهت خبر میدم قربونت برم،خب؟_

 کالفه شر تکان دادم و از جلوی در کنار رفتم

 ظب خودتون باشیدباشه موا_

 با دو دست صورتم را قاب گرفت و پیشانی ام را ب*و*سید

 چشم،برو پیش مهمون ها،زشته_

 .سرم را با بغض تکان دادم و عمه از اتاق خارج شد.صدایش را شنیدم

 .ستاره جان تو بمون من با بابا برمی گردم_

 خیلی ببخشید آقای منصوری،ببخشید منیژه جان_

بهام در زندگی روی تخت نشستم.عطر سرد امیرمحمد خسکته از این همه ا
 .در مشامم پیچید.نفس عمیقی کشیدم و عطرش را در ریه پر کردم

 .تخت تکان خورد و حضورش را در کنارم احساس کردم

 ترانه خانم؟_

 مگر می شد این گونه صدایم کند و لبخند روی لب هایم جا نگیرد؟

 خم می کنی؟وقتی اینطور قشنگ لبخند می زنی چرا ا_

می دانستم خودش هم ناراحت است،اما دوست داشت اتفاقاپ چند لحظه 
 پیش را فراموش کنم.چیزی که ممکن نبود.یا شاید هم او ممکن می کرد،نه؟

 دارن چی رو ازم مخفی می کنن؟_

نفس عمیقی کشکید و خواست دستش را دور شانه هایم بپیچد،اما منصرف 
 شد

 ت و پامون رو بستهای بابا این نامحرمی هم دس_
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 .به لحنش ریز خندیدم و از جا برخاستم

 بریم پیش بقیه_

 از جا برخاست و مقابلم ایستاد

 خوبی؟_

 با دست پیشانی ام را مالیدم و سر تکان دادم

 بهترم_

 

 ترانه_

نم تپیدن کرد.با جانم گفت نامم از زبانش،قلبم شروع به تند با خوانده شکدن
 .یدندچشم هایش مانند الماس درخش

 خیلی دوستت دارم_

و آرامشی که در انتظارش بودم را یافتم.آرامش من این مرد بود.این مردی که 
 .با هر کالمش گرد خستگی این چند ماه را از روی صورتم کنار می زد

پلک بستم تا این آرامش را با تمام وجود به جان بکشم.دلم سبک شد و وزنه 
 .فت و دم و باز دم آسان تر شدهای چند تنی از روی شش هایم کنار ر

 من هم دوستت دارم_

لبخندش زیبا بود،چشکم هایش روحم را جال داد.او توانست غیر ممکن را 
 .ممکن کند و حالم را خوب کند.این مرد هدیه ی خدا به من بود

* 
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با صدای بسته شدن در بیدار شدم.چشم هایم را به آرامی باز کردم و به رقد 
یاد آوری عمه به سککرعت پتو را کنار زدم و از اتاق خارج پرده نگکاه کردم.با 

 .شدم

چشم هایم به خاطر برخاستن ناگهانی ام سیاهی رفت اما توانستم عمه را که 
 .لباس های بیرون در تنش بود و به اپن تکیه داده بود را تشخید دهم

 سالم_

 شانه های عمه باال پرید و به من نگاه کرد

 سالم دخترم_

 ک زدم تا بتوانم درست ببینم،به سمت عمه رفتم و کنارش ایستادمچند بار پل

 عمه منتظرم_

 لب گزید و دستش را پشتم گذاشت و مرا کمی هول داد

 .از دیشبه پلک رو هم نذاشتم بذار یه کم بخوابم بعد حرف میزنیم_

آه از نهادم برخاسککت؛دلم طاقت صککبر نداشککت اما چه کنم که حق با عمه 
 .ه کردم،هفت صبح بودبود.به ساعت نگا

 باشه برید بخوابید تا بیدار شدنتون منتظر می مونم_

 میای پیش من بخوابی؟_

سعی کردم لبخند بزنم اما بی فایده بود،سر تکان دادم و همراه عمه به اتاقش 
 .رفتم

یش گذاشکتم و خود را به نوازش دست هایش که  سکرم را مابین بازو و پهلو
 .مداخل موهایم می چرخید،سپرد
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 بیداری؟_

 .اوهوم"گفتم اما چشم هایم همچنان بسته بود"

 قضیه مربو  به ستاره است_

 .با تعجب سر بلند کردم و به چشم های قرمز عمه نگاه کردم

 چی؟_

 عمه نیم خیز شد و به تاج تخت تکیه داد.آه عمیقی کشید و لب باز کرد

 ستاره بچه ی من نیست_

 لند فریاد زدمبه سرعت در جایم نشستم و با صدای ب

 یعنی چی؟_

 .عمه با التماس به سمتم خم شد

 تو رو خدا آروم تر دختر،االن بیدار میشه_

 .باور نمی کردم،مطمئن بودم که آن ها دیشب درمورد من بح  می کردند

 عمه دیشب آقاجون می خواست یه چیزی به من بگه،نه به ستاره_

 .اشک از روی گونه ی عمه چکید

 .ره متوجه نشه این کار رو کردبرای این که ستا_

قلبم بی قراری می کرد،مطمئن بودم یکک جای کار می لنگد.یعنی سککتاره 
 .دختر عمه ی من نبود؟امکان نداشت

 با صدایی که سعی داشتم بلند نباشد نالیدم

 باور نمی کنم عمه_

 عمه هق هقش را با دست خفه کرد و سر تکان داد
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 ستاره رو اوردیم پیش خودمونمن و منوچهر بچه دار نمی شدیم و _

 .از روی تخت برخاستم و بهت زده سر تکان دادم

  باور نمی کنم،داری دروغ میگی_

 .عمه هم از روی تخت بلند شد

 نمی خوام ستاره بفهمه_

ید.مطمئن بودم که چیزی را از من مخفی  مطمئن بودم که دارد دروغ می گو
 .نی بودمی کند.شباهت ستاره به عمو منوچهر انکار نشد

عمه هیچ چیز نمی گفت.باید سکراغ آقاجون می رفتم.از اتاق خارج شدم و 
 .به سمت اتاق خودم رفتم

فرمان را چرخاندم و وارد خیابان دیگری شکدم.ماشین را پارک کردم.با پیاده 
 .شدن از ماشین موجی از سرما به صورتم خورد

نشکسته بود و به وارد پارک شکدم و نگاهم دور تا دور چرخید.داخل االچیق 
 . اطراف نگاه می کرد

 .به سمتش رفتم،صدای قدم هایم را شنید و به من نگاه کرد

 سالم_

 لبخند زد،لبخندی که مهربان بود

 سالم باباجان_

 رو به رویش نشستم

 گفتی کارم داری دختر_
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چشککم گشککودم و نفسککم را بیرون دادم،به بخار سککفیدی که از دهانم خارج 
 شد،نگاه کردم

 همه چیز رو به من گفتعمه _

 آقاجون ریز خندید و روی میز خم شد

 خب؟_

 .خیلی تیز بود و یک دستی زدن به او واقعا کار دشواری بود

 چرا از اول به من نگفتید؟_

 دستی به ته ریشش کشید و با کنجکاوی پرسید

 چی رو؟_

لعنتی!می دانست،او همه چیز را می دانست.یا من بازیگر خوبی نبودم،یا او 
 .مرا از بر بود

 آقاجون قضیه چیه؟_

 خندید

 خب از اول همین رو می پرسیدی به جای تالش اضافه_

 .چیزی نگفتم و فقط به او نگاه کردم

 به عمه اپ اعتماد کن،هیچوقت بدپ رو نمی خواد_

  گوشه ی لبم باال رفت

 االن شما دارید عمه رو ضمانت می کنید؟_

 چشماپ پر از سواله_

 لی هستید که معلوم نمی شیدشما تنها مجهو_
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 مرکز این گره ها توئی_

 تعجب کردم،من چه کار کرده بودم؟من مرکز گره ام؟

 چند بار پشت سر هم پلک زدم

 ی...یعنی چی؟_

 از جا برخاست و نگاهم با او باال رفت

 بعضی چیز ها ندونستنش به نفع همه است_

 از جا برخاستم و دستم را در جیب فرو بردم

 بدونم اما حقمه_

 قدم زنان از من فاصله گرفت

  صبر کنید_

 ایستاد،بدون این که به سمتم برگردد،صدایش را شنیدم

 شاید یه روزی بفهمی،شاید هم هیچوقت نفهمی_

دوباره به راه افتاد.به سنگ ریزه های جلوی پایم ضربه زدم و صدایم را باال 
 بردم

 من حق دارم بدونم،یادتون نره که این زندگی منه_

 زد این بار به سمتم چرخید و لبخند

یادپ نره که تو مرکز گره ای،یعنی این فقط زندگی تو نیسککت،زندگی همه _
 است

 با دهان نیمه باز به او که نوک دو انگشتش را روی شقیقه چسباند،نگریستم

 بعدی،بدرود تا دیدار_
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 .هر لحظه دور تر می شد و من هر لحظه گیج تر

 ی گره ی اصلی من بودم؟من که بودم؟مرکز گره؟یعن

الچیق را گرفتم و به آرامی روی نیمکت فلزی نشستم  .با دست فلز آ

 "مرکز گره،گره ی اصلی"

* 
با به صدا در آمدن آیفون داد سهیل به هوا رفت و دسته ی ایکس باکسش را 

 .روی مبل پرپ کرد و به سمت در دوید

یی د  .ر را باز کردامیرمحمد به سمت آیفون رفت و بعد از خوش آمد گو

به سککرعت دسککت هایم را با حوله خشککک کردم و برای اسککتقبال رفتم.کنار 
در  تاخیر امیرمحمد ایسککتادم و لبخند به صککورتش پاشککیدم.با چند دقیقه 

 .آسانسور باز شد و سامان زود تر از همه بیرون پرید

 سالم خاله_

 .خم شدم و گونه هایش را ب*و*سیدم و جواب سالمش را دادم

 .دیدن ستاره و علیرضا که دست در دست هم می آمدند،لبخند زدمبا 

 سالم خوش امدید_

سکتاره دستش را دورم حلقه کرد و هم دیگر را ب*و*سیدیم.به پشت سرش 
 نگاه کردم و با تعجب لب زدم

 پس عمه کجاست؟_

 بعدا میادش_

یی و احوال پرسککی همه روی مبل نشککسککتند و من به  بعد از خوش آمد گو
 .ه رفتمآشپزخان
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 ترانه جان زحمت نکش_

به ستاره نگاه کردم و چهره ام را از تعارفش جمع کردم.خندید و دستش را به  
 .عالمت تسلیم باال آورد

استکان ها و قندان را داخل سینی گذاشتم و سینی به دست پیش بقیه رفتم.با 
 .شنیدن صدای گریه ی ساناز سینی را روی میز گذاشتم

 م عروس گلم روبیار من قورتش بد_

 .در بین راه با اخم مصلحتی به ستاره نگاه کردم که هر سه خندیدند

با دیدن فرشککته ام که گریه می کرد،با لبخند در آغوش گرفتمش و سککرش را 
 .ب*و*سیدم

 بیچاره پسرم چه مادر زن بدی داره_

ریز خندیدم.سکاناز انگشککتش را مک می زد و این نشکان می داد که گرسککنه 
را در آغوش جا به جا کردم و از اتاق خارج شدم و پیش آن ها  اسکت.دخترم

 .رفتم

 نه این که دخترم از مادر شوهر شانس اورده_

سکتاره دو دستش را به هم کوبید و از جا برخاست.برایش گوشه ی چشمی 
نازک کردم و سکاناز را به او دادم.ستاره با لبخند ساناز را در آغوشش فشرد و 

 .د و شروع به قربان صدقه رفتن کردلپش را محکم ب*و*سی

ییت مادر را از داخل  از آن ها فاصککله گرفتم و به آشککپزخانه رفتم.بیسکککو
 .کابینت برداشتم و چند تکه را داخل ظرف انداختم
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بکه امیرمحمد که مردانه می خندید،نگاه کردم.مرد من برایم همچون نفس  
ز هزار مرتبه خدا را برای بود،بکدون او این دنیا برایم خود جهنم بود و هر رو

 .وجود این مرد در زندگی ام شکر می گفتم

لبخند روی لب هایم نشکسکت؛شیر سماور را باز کردم و آب جوش را روی 
ییت ها ریختم و مشغول له کردنشان شدم  .بیسکو

 .علیرضا خاطره تعریف می کرد و امیرمحمد و ستاره می خندیدند

 .حرف های امیرمحمد را به یاد آوردم

من قبکل از این ککه بکا تو نکامزد کنم پیش ککامرانی بودم، کامرانی من رو _"
تهدید کرد تا تو رو رها کنم اگرنه می کشتت،با بابا صحبت کردم و اون تایید 
کرد که بهتره جدا شیم.بعدا فهمیدم دخترش به خاطر من اقدام به خودکشی 

من و بکابکا کرده و اون هم برای همین من رو مجبور کرد ازپ جکدا شککم،
 "هیچوقت نخواستیم پای تو به این جریان کشیده بشه

 .حرفش قانع کننده بود و اگر من هم جای او بودم همین کار را می کردم

با به یادآوردن آقاجون آه عمیقی کشکیدم.شکاید حق با آقاجون بود،شاید اگر 
من قضکیه ی آن شکب را می فهمیدم آرامش امروزم را نداشتم.گره باز کردن 

اوان داشکت و تاوانش از دسکت دادن آرامشکم بود،چون به قول آقاجون من ت
 .مرکز گره بودم و این یعنی بیشترین کسی که آسیب می دید خود من بودم

  ترانه بیا عروسم گشنه است_

لبخند زدم و به سککمتشککان رفتم.من این خوشککی را با هیچ چیز عوض نمی 
 .کردم
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 من آرامش داشتم

 امیرمحمد را داشتم

 بچه هایم را داشتم

 اما این آرامش ماندگار بود؟

خب داسکتان من هم مثل تمام داستان های دیگه تموم شد. از اینکه ترانه رو 
 .همراهی کردید تا به آرامش برسه ممنونم

از اسککاتید عزیزم خانم نرگس نجمی و خانم زهرا بهار دوسککت و خانم مینا 
 .نصیری خیلی ممنونم

  .ردمبرمی گ این بار با یه رمان بهتر و صد البته قوی تراولین رمانم بود.اما 

 

 

یز  Mohaddese989 ازبا تشکر  یبا رمانبابت نوشتن این  عز  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


