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 aida.1996مادام و  | یعطر عاشق

شده است  قیحقا زیاست که لبر تلخ

است که با درد موافق شده است  زرد

 يدیفهم یوگرنه م ينشد عاشق

که عاشق شده است ستیبهار زییپا

بار  کی يبرا کیشد حداقل  یم یچ. بود یاهیبود، همه اش س یچه نگاه کردن یکردم ول ینگاه م رونیتخت لم داده بودم و داشتم به ب يرو

آمدم  رونیاز فکر ب. در اتاق بلند شد يدفعه صدا کیفکر ها بودم که  نیهم يتو. نداشتم يغصه ا چیه گهیو اون وقت د نمیرو بب يدیسف

:وگفتم

. دییبفرما -

 ستادیکنار تختم که ا. آمد یکه به سمت تختم م دمیشن یاستوارش را م يقدم ها يصدا.  دیچیاتاق پ يباز هم همان عطر آشنا در فضا. باز شد در

:مکث کرد وگفت یکم

خانم امروز حالت چطوره ؟ نایسالم سار -

؟ دیخوب هست شما یممنون مرس -

.خدار را شکر خوبم  -

:سکوت را شکست  قهیکرد و بعد از چند دق سکوت

. میقدم بزن یکم رونیب میبر یموافق -

.آره موافقم -

.سرده  یلیچون هوا خ یکمکت کنه تا لباسات رو عوض کن ادیپس صبر کن تا برم به پرستار بگم ب -

. دمیباز و بسته شدن در شن يشد و بعد صدا یم که از تخت دور دمیرا شن شیقدم ها يصدا وبعد

اول فصل

 شهیهم. لذت بخش بود میخش خش برگ ها برا يصدا.  دیچیپ یباد در گوشم م يصدا. در تنم احساس کردم یلرزش. سرد بود یلیخ هوا

 يزیتنها چ! اند یدانستم آنها چه رنگ ینم یحت اما يو قهوه ا ینارنج زییگفتند در بهار سبز و در پا یم! اند یدوست داشتم بدانم برگ ها چه رنگ

.کردم یاحساس م یکه از کودک یعطر کس... و ... کردم صدا بود و صدا یدرك م یگکه از زند

آن مرد  يبو. کرد یم يپدر میکردم و او برا یم يآمد، من با پسرش باز یکه با پسرش به پرورشگاه م ریپ بایتقر يکه کودك بودم مرد یزمان

به من  یدگیمشغول رس يگریاو شخص د يسال بود که به جا کی. امدین یاو مرد و بعد از آن کس... ام یسالگ 12در مشامم بود تا حدود  شهیهم

آمد  یم شهیاو هم. شدم یمتوجه م شیمحبت را صداقت را و عطوفت را از صدا یول نمیتوانستم بب ینم نکهیبا ا. داد یآن مرد را م يبو.  دشده بو
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که  يبعد از مرگ حاج اکبر همان مرد یعنیآن،  لیاوا. داد یبا او بودن به من احساس آرامش م. برد یم رونیمرا ب. کرد  یم یدگین رسو به م

آن مرد اصال احساس ترحم  يدر صدا یاست ، ول چارهیترحم به من ب يکردم برا یآمد فکر م یم شمیکه پ یکرد، هر کس یم یدگیبه من رس

 یپسر حاج اکبر را در دلم لعنت م یعنی میها یبچگ يهمباز شهیهم. دهد یکردم با عشق تمام کار ها را انجام م یساس مکردم بلکه اح ینم

.شده بود  يعاد میبرا گرید یداد ول یزجرم م شتریب نیا. امدین دنمیبه د پدرشکردم که چرا بعد از 

گرم که  ییصدا.  دمیشن یزد را با دل و جان م یجذابش که داشت با من حرف مو  نیریش يصدا. سال ها سردتر بود  هیامسال از بق زییپا يهوا

...گرم و مهربان ییدستها. نخورم  زیبرگ ها ل يدستانم را گرفته بود تا رو. برد ادمیهوا را از  يسرما

گفت که  یم یدانم ول یچهره اش را نم. خنداند  یکرد و مرا م یمرا شاد م شیبا حرف ها. از کارش. گفت یاش م یاز زندگ. زد یمن حرف م با

 یم شهیهم... یکن یاحساس م يرا به زود یرنگ يایگفت دن یم... دانستم یاش را نم یکه درست معن يشو یآشنا م دیجد ییایبا دن يبه زود

ماند و  یم شمیصر پتا ع شهیهم... معصوم  يگفت چهره ا یم دمیپرس یخودم را م يچهره . گفت ینم چوقتیه یاست؟ ول یچه شکل دمیپرس

...شدم تا فردا یبسته چشم به راه او م يو من با چشم ها... رفت یبعد م

مهم این بود که در دنیاي تاریک و تنها ي . این ها برایم اهمیت نداشت. آدمی شوخ، احساسی و سرزنده. در خیالم او را زیبا می پنداشتم همیشه

 17من وقتی فهمیدم چه کسی هستم در این پرورشگاه بودم و حاال که ... ود که در دنیا داشتماو تنها دوستی ب. من احساس تنهایی نمی کردم

وقتی به دنیا آمدم . شاید یک آسایشگاه دیگر. نمی دانم سال دیگر که باید از اینجا بروم به کجا پناه ببرم . است هم هنوز در اینجا هستم  المس

فقط  ودکتر چند بار معاینه ام کرد گفت فقط ... براي چیزي که هیچوقت اتفاق نمی افتد. براي دیدن همیشه مشتاق ... کور مادر زاد. کور بودم 

حاج اکبر ان روز ها به . یک عمل خیلی خیلی گران می تواند چشم من را به دنیا باز کند که آنقدر گران بود که کسی حاضر به پرداخت آن نبود 

می گفت پسرش . حتی می گفت وقتی که بزرگ شوي با پسرم ازدواج می کنی. هایم با مرگ او سوخت  ولی تمام آرزو... من قول داده بود ولی

 18آن زمان که آخرین بار دیدمش . می گفت چشم هاي طوسی دارد و قد و باالي بلند. خیلی زیباست مثل من ولی من هیچوقت او را ندیدم 

با یادآوري این افکار اشک در چشمانم . ود بود و در پول هاي ارثیه پدرش غلت می زدبه فکر زندگی خ. سالش بود 24سالش بود حاال احتماال 

انشا . شعر می نوشتم. اهل کتاب و شعر بودم . به من خط بریل یاد داده بود. اشکی که از چشمه ي دو چشم کور سرچشمه می گرفت . جاري شد

پرستاري که همیشه به من رسیدگی می کرد فریبا . عاشق کتاب نوشتن بودم . دمچند بار در مسابقه ي انشا در منطقه و شهر اول ش. می نوشتم

همیشه برایم ... من سنگ صبور او بودم و او سنگ صبور من. مجبور بود تا براي ما کار کند. داشت و شوهرش مرده بود سریک پ. نام داشت 

او پیشنهاد ازدواج داده بود ولی این فریباي دیوانه هیچوقت به او محل از محمدي می گفت که در پرورشگاه کار می کرد و به . درد ودل می کرد

.او هم با گذشت زمان بیشتر پا فشاري می کرد. رد می کرد رانمی داد و پیشنهادش 

ود که البته چه خواندنی، درستش لمس کردن ب.روز پاییزي دیگرآمد روي صندلی نشسته بودم و کتابی که جلویم باز بود را می خواندم یک

: کتاب را بستم گفتم. صداي در آمد 

فریبا تویی؟ ـ

:لبخند زدم و گفت. گرم و جذاب آن مرد بود صداي

منم... نه ـ
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:روي صندلی بلند شدم و به سمتش رفتم گفتم از

.منتظرت بودم... سالم ـ

به خاطر همین گفتی فریبا تویی؟ اسمم شده فریبا؟ -

...ده هاي قبلیم گذاشتی و رفتیگفتم شاید تو هم مثل حمایت کنن -

مگه چیکارت کردن؟... دل پري داري از اونا ها -

.پس بشین تا برات بگم -

بگو -

.یه آقایی بود که از بچگی منو حمایت می کرد به اسم حاج اکبر -

:دستهایش که در دستم بود را رها کرد گفتم. گفتن اسم حاج اکبر دست هایش به سردي گرایید با

شده؟ چیزي ـ

.نه ادامه بده -

.سالگی حمایتم می کرد تا اون بیچاره مرد من شدم تنهاي تنها 12تا  -

پس ترسیدي نکنه منم بمیرم -

:دستم آرام در صورتش به دنبال دهانش گشتم و ضربه اي آرام به آن زدم و گفتم با

...خدا نکنه ـ

ادامه بده -

حاج اکبر قول داده بود بزرگ که شد با من ازدواج کنه منم هیچی که نمی ... انجام میده اما بعدش فکر می کردم پسرش سامیار این کار رو -

 لیخی. رفت و تنهام گذاشت شاید از اینکه قرار بود با یه آدم کور ازدواج کنه فرار کرد... فهمیدم فکر می کردم مثل خاله بازي می مونه ولی اون

سال  4می دونی اینکه . دوباره از تنهایی در اومدم . این حالت ادامه داشت که سر و کله ي تو پیدا شد تا همین چند ماه پیش . افسرده شدم خیلی 

نخندي چه حسی داره؟ دنیا رو نبینی چه حسی داره؟

شاید هم اینطور نباشه حاال دوست داري ببینی؟ -

امکان نداره... دوست داشتن رو که دارم ولی -

چرا نداره؟ -

خوادپول زیاد می  -

:چند دقیقه اي سکوت برقرار بود که من سکوت را شکستم. گفتن پول در سکوت فرو رفت با

اسمت چیه؟ چرا هیچی از خودت به من نمی گی؟ ـ

:کمی من من گفت با

!!یه دوست مهربون ـ
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شوخی نکن یعنی اسم نداري؟ -

...نه -

.تو رو جون من بگو -

:دقیقه اي سکوت کرد و بعد گفت چند

نیالدا ـ

.یه حسی دارم احساس می کنم یه جورایی داري یه چیزي رو پنهان می کنی -

تو به من اعتماد نداري؟ -

:خنده گفتم با

.اندازه ي جفت چشمام ـ

:را بوسید و گفت چشمانم

اندازه ي چشم هاي مهربونت. مرسی که اینقدر به من اعتماد داري  ـ

:وانستم ببینم گفتمرا می توانستم باز کنم فقط نمی ت چشمانم

دانی چشمام چه رنگیه؟ ـ

.قهوه اي -

قهوه اي یعنی چه رنگی؟ -

.مثل موهات... مثل چوب مثل -

.جوك می گی؟ من که هیچکدوم رو ندیدم -

:همراه با آه کشید و گفت نفسی

.یه کمی از سیاه روشن تر و خوشرنگ تر ـ

یعنی اینقدر چندشه؟ -

...ر قشنگهنه تو که ندیدي ببینی چقد -

...به نظرت قشنگی داره... زندگی من همش سیاه بوده -

:حتی اجازه ي سوال هم نداد. شد و ایستاد جمله اي گفت و رفت بلند

.وقتی ببینی متوجه می شی ـ

.اي که برام غریب و غیر ممکن بود جمله

دوم فصل

با . متوجه شدم که کنار تختم نشسته. دارم که دستم به او برخورد کردآمدم لیوان آب را از بغل دستم بر. بودم که صداي دانیال آمد خواب
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:صداي آرام گفت

صبح بخیر بیدار شدي؟ ـ

:صدایی گرفته اما از درون خوشحال گفتم با

خیلی وقته اومدي؟... آره ـ

نه تقریبا تازه اومدم  -

تو کار نداري هر روز اینجایی؟ -

.انجام می دن تا عصر هم خودم می رم یه سر می زنمنه مدیر یه شرکتم بقیه کار ها رو  -

.پس پولداري -

...نا تا اون حد -

دیگه چی؟ ... خوب -

.می خوام ببرمت یه جایی که تا به حال مطمئنم نرفتی -

.پام رو از پرورشگاه بیرون نذاشتم. بیرون؟ من بجز دکتر جاي دیگه اي نرفتم -

.اجازه ات رو گرفتم ببرمت مسافرت -

:تعجب گفتم با

مسافرت؟؟ همونی که می گن خیلی خوش می گذره؟ ـ

.با یکی مثل تو حتما خوش می گذره... آره ولی بستگی داره همسفر کی باشی -

چرا می خواي با یه آدم کور مسافرت بري؟ -

.بینی که ما به راحتی نمی بینیمبه خاطر اینکه درسته تو نمی بینی ولی الون دیدن با چشم دلت رو دوست دارم تو چیزایی رو می  -

حاال کجا می ریم؟ -

راستی کباب دوست داري؟... جنگل داره... یه جایی که دریا داره -

.سالی می شه نخوردم 4االن یه . اون موقع ها حاج اکبر برام می گرفت ... آره عاشقشم -

:اي سکوت کردم و با اه گفتم لحظه

.حاج اکبر هم می فهمید و گوشش رو می پیچوند.اباي منو می دزدید تا خودش بیشتر بخوره همیشه کب. سامیار عاشق کباب بود ـ

:اي کوتاه کرد انگار اوهم با این خاطرات آشناست گفتم خنده

فریبا رو صدا کن بیاد وسایلم رو جمع کنه ـ

.صداش می کنم ولی نمی خواد وسایل جمع کنی برات همه چی خریدم -

دي؟چی؟ چرا زحمت کشی -

.وظیفه است -
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.وظیفه نیست همین که پیشمی از سرم هم زیاده -

:را بوسید و گفت سرم

.تو مگه از سر من کمی؟ پاشو این مانتو و این شلوار جدیده رو به فریبا بگو تنت کنه ـ

حاال؟چه شکلی هست ... دیگه لباس رو خودم هم می تونم تنم کنم فقط بگو کدوم جلوشه کدوم عقبش من تنم کنم -

.شالت هم رنگ مانتوته... شلوارت هم لیه... راستی آبی یه رنگ خیلی قشنگه مثل دریا... آبیه -

اینا که می گی یعنی قشنگن؟ -

.تو تن تو قشنگ می شن -

.باشه پس برو بیرون من لباسم رو بپوشم -

دانیال . براي اولین بار احساس زیبایی می کردم. ن آمدم احساس می کردم که از آن حال و هواي غمگین و چرك آلود بیرو. را پوشیدم لباسم

من ماشین را خیلی دوست داشتم و فقط وقتی که می . کمربند را برایم بست . در ماشین نشستم. داخل آمد و با کمک او از پرورشگاه خارج شدم 

از دانیال . از بنز و بی ام و و آاودي تا پیکان و پراید .اغلب ماشین ها را با کمک فریبا شناختم. به دکتر برویم سوار آن می شدم  تیمخواس

:پرسیدم

ماشینت چیه؟ ـ

مگه می دونی؟ -

چی فکر کردي راجب من؟ -

داري راست می گی؟ -

...آره بگو -

...یه بنز ناقابله -

؟slچه مدلی؟  -

نمی دونستم بلدي؟ آره همونه از کجا فهمیدي؟... بابا ایول -

.ن جوریه که فریبا برام توصیف کرد تازه دو نفره هم هستآخه چراغ هاش همو -

ماشین دوست داري؟ -

.عاشقشم!! دوست دارم -

.چشمات خوب شد برات یه دونه می خرم -

.چشمام هیچوقت خوب نمی شن. چرت و پرت نگو  -

.خدا رومگه فراموش کردي؟ خدا گر ز حکمت ببندد دري ز رحمت گشاید در دیگري... تو صبر کن -

حتی صدایش هم به او . اخالق دانیال و چیز هایی که می خواند شبیه حاج اکبر بود . همیشه این را براي من می خواند. شعر حاج اکبر افتادم یاد

.به قول خودش می خواست مرا در خماري اش بگذارد. نمی دانم چرا هیچوقت چهره اش را برایم توصیف نمی کرد. شباهت هایی داشت
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:وتی که در ماشین برقرار شده بود گفتاز سک بعد

سال دیگه باید از پرورشگاه بري نه؟ ـ

:آه گفتم با

...آره ـ

کجا می خواي بري؟ -

.یه آسایشگاه -

چرا؟ -

پس کجا برم؟ برم تو پنت هاوسم زندگی کنم؟ -

دوست نداري اینجوري باشه؟ -

...از خدامه -

.پس بیا پیش من زندگی کن -

چی؟ -

...ا من زندگی کنبیا ب -

.نمی شه -

چرا؟ -

.تو درسته خیلی به من لطف داري ولی نمی شه -

.شاید از یه راهی بشه -

چه راهی؟ -

بعد از کلی حرف زدن . لج مرا در می آورد . از این نصف و نیمه حرف زدن هایش بدم می آمد. آنقدر اصرار کردم ولی باز نگفت. کرد سکوت

باورم شد که در شمال و خارج از . فریبا می گفت صداي دریاست. صدایی می آمد که قبال در تلویزیون شنیده بودم. دیم باال خره به ویالیی رسی

.هوا شرجی بود و من با اینکه به این هوا عادت نداشتم ولی لذت می بردم. هستم شگاهپرور

سوم فصل

. حتما ویالي بزرگی بود که اینقدر خدم و حشم داشت. ارگر هاي ویال هستندمتوجه شدم که ک.چند نفر آمدند و سالم کردند .ویال شدیم  وارد

وسایلم را در کمد گذاشت و . یکی یکی اتاق ها را به من معرفی کرد و در آخر مرا به اتاقی برد . دستم را گرفت و آرام آرام از پله ها باال برد

:گفت

.اگه کمک داشتی لیال خانوم رو صدا کن ـ

:و روي یک دکمه گذاشت که در بغل تخت قرار داشت و گفت را گرفت دستم
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.باال ادیاینو فشار بدي می  ـ

اینجا چه شکلیه؟ -

دیگه چی؟... یعنی دوطبقه است و ... اینجا یه ویال ي بزرگه که دوبلکسه -

...اتاقم رو گفتم -

.اتاقت یه تخت دونفره داره براي اینکه راحت باشی -

:ه سمت آن برد با نگرانی گفتمرا گرفت و مرا ب دستم

تو هم قراره اینجا بخوابی؟ ـ

:خندید و گفت. حرفم خجالت کشیدم  از

.نه من اتاق خوابم پایینه ـ

:شروع کرد مرا به سمت پنجره برد و گفت دوباره

.اینجا هم یه پنجره ي رو به دریا داره ـ

.باري بود که صدایش را از نزدیک حس می کردماولین . صداي دریا به من آرامش می داد. را باز کرد پنجره

:به سمت در برد و گفت مرا

.اینجا دستشوییه ـ

:سمت یک در دیگر برد و گفت به

.من برم یه چرت بزنم. هرچی خواستی هم صدام کن... اینجا هم کمدته ـ

آفتاب با دست هاي مهربانش دستانم را که کنار  .صبح بود 10ساعتم را لمس کردم ساعت . را گرفت و روي صندلی کنار پنجره نشاند  دستم

بعد مدتی تاب خوردن خوابم . با صندلی خودم را تاب می دادم و آرامش واقعی را با تمام وجودم احساس می کردم . پنجره بود گرم می کرد

...برد

.پاشو می خوایم بریم نهار بخوریم بعدش هم بریم دریا... سارینا -

...همونی که توش ماهیه... گن توش پر آبهدریا؟ همونی که می  ـ

:صندلی را برایم عقب کشید و روي آن نشستم به او گفتم. سریع با کمکش به پایین رفتم. خوشحالی روي پا هایم بند نمی شدم از

می شه هرجا که می ریم برام توصیف کنی چه شکلین؟ ـ

االن میز رو بگم؟ -

.اوهوم -

...قرمز مثل خون... رو میزي قرمز داره. توي حال خونه است. وسطش شمعه. نشستی من اینور یه میز بزرگه که تو اونور -

چرا رو میز بیرون غذا نخوردیم؟ -

از کجا متوجه شدي بیرون هم میز داره؟ -
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آخه خونه اي به این بزرگی مگه می شه بیرون میز نداشته باشه؟. همین جوري حدس زدم -

.شده البته نه خیلی فکر کنم از تهران گرم تره ولی خوب به هر حال سرما می خوريهواي بیرون یه کمی سرد  -

.باال پنجره باز بود زیاد هم سرد نبود -

.بیا غذا رو ببر بیرون... لیال... اگه دوست داري بیرون غذا بخوریم پس بریم -

.نه دانیال بشین غذا بخور بعدش می ریم -

.ریملیال نمی خواد ب... باشه... ا-

تازه متوجه شده بودم که چقدر غذا هاي . عاشقش شده بودم . تا به حال قرمه سبزي را این طعمی نخورده بودم. قرمه سبزي بود. را خوردم نهار

و  زدموجی ناگهان . دستم را گرفت و آرام آرام جلو برد... فاصله ي زیادي نداشت تا خانه. بعد از آن قدم زنان به دریا رفتیم. پرورشگاه بد است

:آب سرد بود گفت... خودم را با هراس عقب کشیدم

.بیا جلو بیا دریا رو از نزدیک حس کن... نترس بابا ـ

این االن آب دریا بود ؟ -

گهان در خوشحالی خود غرق شده بودم که نا. آنقدر خوشحال بودم که کوري ام را از یاد برده بودم. شنیدن آره از دانیال دویدم و جلو رفتم  با

:پایم به سنگی گیر کرد و درون آب پرت شدم دانیال فریاد زد

...سارینـــــــــــــــا ـ

:مرا از آب بیرون کشید و گفت. به سمتم دوید و

خوبی؟ ـ

:ذوق گفتم با

.بهتر از این نمی شه... خوب؟ تو به این می گی خوب؟ من عالیم ـ

.بیا بریم تو االن سرما می خوري -

.وام دل بکّنمنه نمی خ -

.بیا بریم تو لباسات که خشک شدن و یه کمی گرم تر شدي دوباره میایم -

پتویی روي شانه هاي من انداخت و به . لیال مرا به باال برد و کمک کرد تا لباسم را عوض کنم . مرا در آغوش گرفت و به داخل برد. شدم  راضی

او هم کنارم نشست و لیوانی چاي . نزدیک من در حال خودسوزي بود را احساس می کردمگرماي آتشی که در . روي صندلی نشستم. پایین برد 

:به دستم داد و گفت راگرم 

خوب بود؟ ـ

.باز هم بریم... عالی بود -

.تازه تاریک که می شه ترسناکم هست... باشه براي فردا دم غروب سرد می شه -

؟یز ترس از تاریکی حرف میزنترس؟ براي کسی که زندگیش ترس و تاریکی بوده ا -
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...بیا یه قول به من بده -

چی؟ -

...باید پاش وایسیا -

...باشه بگو -

:عصبانیت و جدیت صدایش را کمی باال برد و گفت با

.دیگه این حرفا رو نزن ـ

.ابم بردبا روحیه اي تازه و شاد خو. چاي را خوردم و به اتاقم رفتم. در حالت عصبانی جذاب تر می شد صدایش

.جدید در وجودم احساس می کردم حسی

چهارم فصل

:صداي دانیال را شنیدم که می گفت. خنک بود  بایتقر. صبحگاهی صورتم را نوازش کرد باد

.تنبل خانوم پاشو صبحونه بخوریم بریم جنگل ـ

ساکنان "یاد جمله اي افتادم که فریبا برایم گفته بود .  صداي دریا کمتر نظرم را جلب می کرد.به اتاقم آمده بود و پنجره را باز کرده بود صبح

"دریا صداي دریا را احساس نمی کنند چه تلخ است قصه ي عادت

...صداي دریا کمتر و کمتر می شد و ما هم از آن دورتر و دورتر. از صداي باد حرکت ماشین را احساس کردم. ماشین نشستم  در

:دانیال پرسید. ه را تا جنگل به آهنگ گوش دادمتمام را. آهنگ گذاشته بود  دانیال

آهنگ دوست داري؟ ـ

...حرف هاي خوب گوش کنی آهنگ گوش کنی. وقتی تو نمی بینی سعی می کنی از حس هاي دیگه ات استفاده کنی... آره خیلی -

...این آهنگ قشنگه -

:رویاي واقعی در حال پخش بود آهنگ

دیدن بارون اشکات براي

ره هامو سوزوندم خاط تمام

تو اینجا نبودي ببینی  آخه

پاي نگاه تو موندم چجوري

نبودي که ببینی دلم رو تو

عاشق عشق تو مونده  چجوري

که بی تو یه لحظه نبودم منی

دل خاطره هاتو شکونده کی
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"اینجا را با صداي بلند برایم خواند"

رنگ عجیب نگاهت  میون

ذره فاصله مونده تا دریا یه

دل خسته نفس به نفس شه تا

بیا واقعی شد خود رویا تو

ي دیدن ساحل چشمات واسه

...ي دار و ندارمو می دم  همه

.دست دکمه ي خاموش را کنکاش کردم و قطعش کردم با

- چرا قطعش کردي؟... ا

.اعصابم خورد شد -

از اینکه من باهاش خوندم؟ -

...نه -

پس چی؟ -

...سکوت

زیاد چشم و رنگ و این جور چیزا داشت؟ به خاطر اینکه -

...آره -

.پس بذار یه آهنگ دیگه بذارم  -

:را عوض کرد آهنگ

دارم ولی چرا نمی تونم ثابت کنم دوستت

می خونم ولی نمی تونم خوابت کنم الالیی

داشتن منو چرا نمی تونی باور کنی دوست

این عشقو چرا دوست داري خاکستر کنی آتیش

:این آهنگ می خواند که یکدفعه بلند گفت با دانیال

دوستم داري؟ ـ

چون صداي آهنگ زیاد . دوستش داشتم ولی تا به حال فکر نکرده بودم... خودم هم نمی دانستم. خدایا چی به او بگویم . شرم داغ شده بودم از
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:بلند گفتم. بود نمی توانستم آرام بگویم

نمی دونم چرا این سوال رو می پرسی؟ ـ

:از صداي سکوت باد فهمیدم که ایستاده گفت. آهنگ قطع شد دايص

.برات یه سورپرایز دارم ولی اول باید حست رو نسبت به خودم بدونم ـ

:من من گفتم با

.که مثل برادر و همبازیم بود... ببین من توي تاریکی خودم تا به حال کسی رو دوست نداشتم به جز حاج اکبر که مثل پدرم و سامیار ـ

منو چی؟... اونا رو ولشون کن -

.براي اون محبت هایی که به من کردي یه جورایی به تو مدیونم -

.دین رو بیخیال تو هیچ دینی به من نداري -

.رو دوست دارم ايیهمین که براي ترحم پیشم نمی  -

.نه کارایی که کردم... من حست درباره ي خودم رو گفتما -

.می شه فکر کنم -

:دوباره آهنگ گذاشت. ماشین را راه انداخت و حرکت کرد. عصبانی بودنش را احساس کردم . ا بیرون دادر نفسش

دلت شیکست وقتی

و بی هدف تنها

...پرسه می زنی شب

:را قطع کردم و گفتم آهنگ

می خواي بگی االن دلت شیکست؟ ـ

نباید بشکنه؟ -

من بیچاره رو چه به دوست داشتن؟ آخه... همین که باهات اومدم یعنی دوستت دارم -

آره یا نه؟؟ -

. تا به حال احساسش نکرده بودم. نمی دانستم چیست . احساسی که در کنار دانیال می جوشید و دور از او آتش می گرفت. ته قلبم بود احساسی

:گفتم

...اگه همونیه که قلبم رو به آتیش می کشه ـ

:ترمز زد گفت روي

چی؟ ـ

:وي در گذاشتم و گفتمرا روي ر دستم
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...چیکار می کنی االن از پشت ماشینا بهمون می خورنا ـ

.نترس توي جاده ي جنگلیم -

...چه زود رسیدیما -

آره یا نه؟... بحث رو عوض نکن -

...گفتم که اگر اونیه که قلب آدمو آتیش می زنه و باعث می شه االن اینجا پیشت بشینم و باهات احساس شادي کنم -

دروغ که نمی گی؟ -

.عادت دارم دروغ نگم -

دوستم داري؟... یعنی -

.خوب آره... اگه می خواي اینو بشنوي -

چادر مسافرتی . از صندق عفب وسایل را براي پیک نیک درآورد . کمکم کرد تا بیرون بیام. در ماشین را باز کرد و بیرون رفت. کرده بود ذوق

:با اعماق وجودم نفسم را باال دادم و گفتم. دماي ظهر بوددم . را باز کرد و داخل آن نشستم

این بوي چیه؟ ـ

...چیزي که دوست داري برات درست کردم -

کباب؟؟ -

حاال حدس بزن از چه نوعی؟... آفــــــــــرین -

...من کوبیده فقط خوردم و برگ -

...دانیاله) حرفش را خورد...(اشتباه گفتی شیشلیک آقا س -

:لقمه می کرد و دهان من می گذاشت گفتم. منتظر ماندم تا کباب را بیاورد.ناگفته گرفتم را حرفش

خودت چی؟... ازم پرسیدي دوستت دارم یا نه... راستی تو ـ

معلوم نیست؟ -

چی؟ -

اینکه دوستت دارم؟ کباب خوب شده؟ -

راست گفتی؟... مرسی... آره خیلی -

.به قول خودت عادت به دروغ ندارم -

...هیچکس بهم نمی گه... خوب اگه اینجوریه بگو چه شکلیم-

دستش را . نگاه را که نمی دیدم ولی سنگینی اش را حس کردم. در صورتم متمرکز شد ) همه ي اینها را احساس می کردم. (نزدیک تر آمد کمی

:با نوازش به صورتم کشید و موهایم را پشت گوشم زد گفت

راستی می دونی سفید برفی کیه؟... پوست صاف و شفاف مثل برف سفید... موهاي قهوه اي زیبا  ـ
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.کتابشو خوندم -

...چشماي معصوم ... مثل اون -

.معصوم اما کور -

تو مگه قول نداده بودي از این حرفا نزنی؟ -

:دوباره جذاب تر و جدي تر ادامه داد. صدایش عصبانی شد دوباره

لب خوشگل صورتی... دماغ کوچیک ـ

:با لحنی پشیمان گفت. هول شدم و خودم را عقب کشیدم . لب هایش را به لب هایم چسباند. گفتن این حرف آتش درونم شعله ور شد اب

.شرمنده ام... معذرت می خوام ـ

.ازنزدیک دیدم... می گن مردا نمی تونن جلوي خودشون روبگیرنا -

.خوراصال بیخیال بیا کبابت رو ب... گفتم که شرمنده ام -

بده خودم می خورم -

.چرا اینجوري شدي گفتم که ببخشید... خودم می ذارم دهنت -

.باشه قبول ولی تکرار نشه -

...پس دوستم نداري -

چرا این حرف رو می زنی؟ -

پس چرا اینجوري می کنی؟ -

.چون نمی خوام که اینجوري بشه... چون -

اشه؟ب... باشه پس من غلط بکنم دیگه تکرار بکنم -

.قبول پس به شرطی که بذاري منم صورتت رو لمس کنم ببینم چه شکلی هستی -

به ... دماغ نه بزرگ نه کوچک... ته ریش زبر ... صورت نه چاق نه الغر... موهاي پرپشت .نزدیک رفتم . از کلی من من کردن قبول کرد بعد

دانیال نگران .دستم را کشیدم و به سرعت به عقب رفتم . گهان تپش قلب گرفتمنا.... ابرو هاي بلند با چشم هاي درشت.... چشم و ابرو رسیدم 

:گفت

چی شده؟ ـ

.تک تک اجزاي صورتش مخصوصا چشم و ابرویش... چقدر آشناست... نگفتم فقط نشستم هیچ

:بود دانیال گفت 4ساعت حدود . غذا خوردن ادامه دادم به

.راستی سور پرایز برات دارم ـ

چی؟ -

...ه به زوديقرار -
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...دوباره نصف جونم نکنیا -

:و گفت خندید

.نه دیگه این دفعه حرفم رو کامل می گم ـ

.بگو -

.قراره به زودي ببینی -

.باورش برایم خیلی خیلی سخت بود...ذوق و شوق درونم را پر کرده بود و البته نگرانی از دیدن دنیا. نمی کردم باور

پنجم فصل

هنوز . سوالی به ذهنم رسید. پر از درخت و کوه ، پر از دره و سر سبز. تمام جاده را با توصیفات دانیال احساس کردم. یم راه برگشتن بود تو

:برایم مبهم بود که چطور به دانیال اجازه داده بودند که من را از پرورشگاه بیرون بیاورد و به سفر ببرد پرسیدم

می تونم یه سوال بپرسم؟ ـ

...بگو -

وري گذاشتن منو بیاري بیرون؟چج -

به راحتی -

.نه جدي پرسیدم آخه خیلی گیرن پرورشگاه ما -

:کرد گفتم سکوت

نمی خواي بگی؟ ـ

...بعدا می فهمی -

...دانیال بگو -

...گفتم که بعدا می فهمی -

...فهمیدم... باشه -

:شد و گفت هول

چیو فهمیدي؟ ـ

.گیچرا می ترسی؟ فهمیدم که نمی خواي ب -

:عمیق کشید و گفت نفسی

...بعدا بهت می گم... اوف آهان ـ

چرا اینقدر مشکوکی؟ -

.من؟ نه بابا آخه یه سري چیزا رو که نمی شه گفت -



کاربر  انجمن نودهشتیا و مادام aida.1996 |عطر عاشقی                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 18

...باشه -

...ببخشیدا -

.بخشیدم -

حتما؟؟ -

.آره بابا باالخره راز رو به همه که نمی گن -

.تو همه نیستی -

.شاید باشم وقتی نمی گی -

:دید چاره اي ندارد گفت تا

رشوه دادم ـ

راست می گی؟ -

.آره -

.ولی پرورشگاه ما رشوه قبول نمی کنن... باشه -

سارینا جان می خواي بیخیالش بشی؟ -

.من که بیخیال کل دنیا شدم این هم روش... باشه -

.اینقدر نا امید نباش -

به چی امیدوار باشم؟ -

.به زندگی -

ا معلوم؟به این زندگی ن -

تهران می خوام کجا ببرمت؟ دیمیمی دونی االن که رس -

.جاي دیگه اي رو که ندارم... پرورشگاه -

.نه خیر می خوام ببرمت پیش دکتر پیروز -

.کی هست؟ نکنه مرض دیگه اي هم دارم و نمی دونمو -

.یکی از بهترین دکتراي چشم دنیاست. نه قراره چشمت رو عمل کنه -

...کنم یه ریگی تو کفشته احساس می -

:شد و گفت عصبانی

.من مگه مرض دارم؟ منو بگو که به خاطر تو این همه کار رو دارم می کنم ـ

...ببین دانیال سر من داد نزن -

:رو پایین آورد و گفت صداش
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...تو قراره ببینی پس لطفا اینقدر بد بین نباش... ببخشید ـ

...آخه -

:ت و گفترا روي دهانم گذاش دستش

...هیچی نگو... هیس ـ

آهنگ می ذاري؟ -

چی؟ -

... اولین دوست داشتنی که تجربه کردم... تو پاییز پارسال اومدي و امسال پاییز هم فهمیدم دوستت دارم... یه چیزي که توش پاییز داشته باشه -

.پاییز رو خیلی دوست دارم

:خندید و گفت.م چند لحظه سنگینی نگاهش را احساس کرد. کرده بود کپ

سارینا داري شوخی می کنی؟ ـ

فکرمی کنی چرا بهت اعتماد کردم و باهات اومدم؟... نه -

داري جدي می گی؟ -

تو چی؟... آره توي شمال متوجه شدم -

فکر می کنی براي چی این کارا رو می کنم؟ هان؟ -

...کردم آهنگ پاییز رو گذاشت سکوت

نگاتو هاریبوي بارون یادم می  پاییز

:کردم و گفت قطع

.همه چی درست می شه. اي بابا اینقدر به کلمه ي نگاه حساس نباش ـ

:آهنگ را گذاشت دوباره

تو این خیابون با خیال تو  تنهام

وقت یادت می افتم عطر تو می پیچه اینجا هر

...تو کارم تمومه عشقم بیا بی

...بارون زیر

و خیابون خیس من

واس من هنوزم

مثل تو نیست شکیهی
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بازم حرفاتو بم بگو بیا

واسه من شده یه آرزو دیدنت

:گفتم بلند

...دیدنت واسه من شده یه آرزو ـ

جدي؟ -

.آره خیلی دوست دارم ببینمت -

.ایشاال می بینی -

.قطعش کن آهنگو خوابم گرفته می خوام بخوابم -

:را بوسید و گفت دستم

...بخواب ـ

...در آرزوي دیدن... سالگی 17دانیال را دوست داشتم در سن .ا تجربه می کردم عشق زندگیم ر اولین

ششم فصل

.سارینا پاشو رسیدیم ـ

:دانیال کمک کرد و کاپشنم را پوشیدم گفتم. سرد و خشک بود .آن رطوبت را نداشت . هوا عوض شده بود. دانیال بود که صدایم می کرد صداي

دانیال اینجا کجاس؟ ـ

.ادیفقط جلوش با امیدواري رفتار کن چون از آدمایی که امید ندارن بدش می ... یم دکتراومد -

چجوري وقتی امید ندارم؟ -

جدا؟ اگه به دیدن امید نداري خوب برگردیم پرورشگاه؟ -

:گفتم سریع

.باشه امیدوار می شم... نه نه ـ

.آفرین دختر خوب -

:فتصداي مرد پیري آمد که می گ. رفتیم  داخل

.بفرمایید روي این صندلی بشینید... سالم خانوم سارینا ـ

...مرسی -

آقاي دکتر چقدر امید به خوب شدن داره؟ -دانیال

.تقریبا صد در صد -

:دکتر در حالی که چشم هایم را معاینه می کرد گفت. رو لب هایم آشکار شد لبخندي
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سال ببینی؟ 17چه حسی داري که بعد از  ـ

.دونم واقعا نمی -

.یه کمی فکر کن -

...فکر کنم خیلی باید جالب باشه -

.اونقدرا هم که فکر می کنی جالب نیست ولی خوب یه عالمی براي خودش -

یعنی می شه ببینم؟ -

مگه ندیدي آقاي دکتر گفت صد در صده؟؟ -دانیال

.باور نمی کنم -

البته باید بگم اگه دختر امیدوار و خوبی باشی احتمال اینکه دو . اه هم می تونی ببینی بعد از یه م. ببین دخترم تو هفته ي بعد باید بستري بشی -

...هفته بعد از عملت هم ببینی زیاده

:دانیال من را به ماشین برد و گفت. همیشه صحنه ي این لحظه را تصور می کردم که به دکتر می روم تا چشمم را عمل کنم. شدم  خوشحال

ن؟چه حسی داري اال ـ

راستش رو بگم؟ -

...مگه من گفتم دروغ بگو -

:و گفتم خندیدم

.خنده ي زیبات رو خیلی دوست دارم ـ

:نزدیک آمد خودم را عقب کشیدم و گفتم. سنگینی نگاهش را از همیشه بیشتر حس کردم . اي سکوت کرده بود  لحظه

.اگه می خواي اون کار شمال رو تکرار کنی باید بگم نکن ـ

.با می خواستم فقط گونه ات رو ببوسمنه با -

:کردم و گفت سکوت

حاال اجازه هست؟ ـ

اجازه ندم چیکار کنم؟ راستی خنده چه شکلیه؟ -

واااا ي دوباره شروع کردي؟ -

...نامرد خوب بگو دیگه -

.بعدا می فهمی -

...بگو -

.به زیبایی تو  -

یعنی اینقدر زشته؟ -



کاربر  انجمن نودهشتیا و مادام aida.1996 |عطر عاشقی                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 22

.پس باید از همین االن شروعش کنی. نگفت امیدوار باش تا زودتر خوب بشی دوباره شروع کردي ؟مگه دکتر -

.باشه -

:بعد از نیم ساعت رانندگی گفت. آمد و گونه ام را بوسید و به رانندگی ادامه داد جلو

.پیاده شو رسیدیم ـ

پرورشگاه؟ -

:و گفت خندید

.آره ـ

:پرورشگاه نداشت گفتماینجا هیچ شباهتی به . در آن را لمس کردم. رفتم جلو

دانیال اینجا کجاست؟ ـ

.برو تو بهت می گم -

:گفتم... را گرفت و داخل برد دستم

.نامرد منو آوردي خونت؟ کور خوندي منو ببر پرورشگاه ـ

به خدا آدم خوبیم یعنی این بهت ثابت نشده؟... به من اعتماد نداري؟ نترس اتاقت جداست دوتا پرستار هم داري -

.شوخی کردم به خدا... چرا -

.خواهش -

من موندم چجوري به تو اجازه دادن منو از پرورشگاه بیاري بیرون؟ -

.بعدا می فهمی... حاال -

.مرسی که منو از اون محیط آوردي بیرون... باشه بعدا می فهمم -

.خواهش می کنم -

...هایش را صدایش را ، وجودش را،سنگینی نگاهش را، حتی بدي. دوستش داشتم خیلی

.این از همه چیز برایم بهتر بود. در پرورشگاه زندگی نمی کردم دیگر

هفتم فصل

:کمی فکر کردم ناگهان فریاد زدم. آشنایی از داخل اتاقم سالم کرد صداي

فریبا تویی؟ ـ

:گفتم رو به فریبا. وااااي خیلی خوشحال بودم که فریبا پرستارم بود. تمام نشده بود که بغلم کرد حرفم

از اونجا چطوري اومدي اینجا؟ ـ

:گفت دانیال
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.فکر کردم با ایشون راحت تر باشی. من ازشون خواهش کردم اینجا پیش تو باشن ـ

.ایشون لطف دارن از این به بعد اینجا کار می کنم -فریبا

اون یکی پرستارم کیه؟ -

.بی باشیدگفتم شاید بتونید با هم دوستاي خو. یه دختر بیست ساله است -

:احساساتم را کنترل کنم و بغل دانیال پریدم و گفتم نتوانستم

...مرسی دانیال ـ

:دم گوشم گفت آرام

.جلوي فریبا خانوم زشته اینکار رو نکن ـ

.ببخشید ولی واقعا ممنونم -

.باشه من می رم پایین تو لباست رو عوض کن -

:به فریبا گفتم رو

؟يوسایلم رو از اونجا آورد ـ

.دیگه به اون لباسا احتیاجی نداري -دانیال

:باز هم گفتم... با هر جنس البد هم با هر رنگ. کلی لباس بود.با دستانم لمس کردم . را نزدیک کمد برد و در را باز کرد من

.ازت خیلی خیلی ممنونم ـ

اتاق سفید خاکستري با یک . ا برایم دوست داشتنی تر بوداتاقم با وصف هاي فریب. کلی با فریبا گل گفتیم و گل شنفتیم .بیرون رفت  دانیال

رو تختی خاکستري با گل هاي . تخت دو نفره براي راحتی من ، با دو کمد بزرگ پر از لباس و کیف و کفش و مانتو و هرچه می توانی نام ببري 

. احساس مالکیت به اتاقم داشتم. ه ي خود بودن را داشتماولین باري بود که احساس در خان... آباژور سفید با گل هاي خاکستري. پهن بود یدسف

:هنوز آن سوال ذهنم را مشغول کرده بود پرسیدم

فریبا چجوري گذاشتن من از اونجا بیرون بیام؟ ـ

کجا؟ -

.پرورشگاه -

بیخیال... آهان -

تو هم نمی خواي بگی؟ -

.خودش بهت می گه -

.کنید شما دوتا دارید یه چیزي از من پنهان می -

...نه بابا تو خوب شو همه چیز رو می فهمی -

:پرسیدم. صداي در آمد... کردم سکوت
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دانیال تویی؟ ـ

:نازك دخترکی گفت صداي

.نه من بهاره پرستارتم ـ

:امد و گفت جلو

.امیدوارم دوستاي خوبی باشیم ـ

.مرسی امیدوارم -

تو می دونی خیلی زیبایی؟ -

.که خودم نمی تونم ببینم همه می گن ولی چه فایده -

.چرا اینقدر نا امیدي ایشاال که می تونی ببینی -

.امیدوارم -

.باید شام درست کنم... من فعال برم -

:فریبا گفت. را بست در

نه؟ ادیدختر خوبی به نظر می  ـ

.آره صداش که دوست داشتنیه -

به خاطر همین هم . شوهره هم بدون مهر طالقش رو می ده . ترك می کنه  مامانش به زور شوهرش داده بوده، بعدش هم این هم شوهرش رو -

.حدود سه چهار روزي هست اینجاییم. طبقه ي پایین من و اون یه اتاق داریم . این اومده هم اینجا کار کنه هم زندگی کنه

جدا؟ چرا دانیال بهم نگفت ؟ -

.سورپرایز بود دیگه -

...اُه ماي گاد -

:دانیال بود. گوشی را با تالش فراوان پیداکردم و جواب دادم. از بغل مبلی که روي آن نشستیم آمد  زنگ تلفن صداي

سارینا هر موقع کارم داشتی بهم با این تلفن بگو تا سریع بیام پیشت باشه؟ ـ

کجایی؟ -

.اتاقم -

اونوقت اگه کارت داشته باشم تو اتاقت نباشی چی؟ -

.ن تلفنا هستاونوقت هر جا باشم از ای -

اینا همش براي منه؟ -

.فقط براي شماست عالیجناب... بله -

عشقی که در وجودم می جوشید مرا سرزنده تر کرده بود و روحیه ام را شاد کرده . خوشحال بودم که دانیال اینجوري به من توجه می کند  خیلی
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:دانیال ادامه داد. امید زندگی به من داده بود. بود

.باال بریم تو باغ چرخ بزنیم امیحاال می  ـ

باغ؟ -

.البته االن که پاییزه ولی خوب بهارا خیلی قشنگ می شه. پشت خونه یه باغه خیلی هم قشنگه... آره باغ -

از جایی که البته حاج اکبر مرد و بچه اش هم نابود شد و . به حرف حاج اکبر افتاد که همیشه به من قول می داد که من را به باغش می برد  یادم

خش خش برگ . صداي بلبل ها می آمد.هوا سرد بود. به باغ رفتم . این ها همه اتفاقی بود... من باغ دوست داشتم خانه ي عشقم هم باغ داشت

هاي نم نم . مشغول راه رفتن و حرف زدن بودیم که باران سر گرفت . نسیم سرد پاییزي به صورتم می خورد. ها را زیر پایم احساس می کردم

ولی اینبار . همیشه باران و پاییز را دوست داشتم ولی در دلم غم می گذاشت. آن به صورتم می خورد و مثل اشک سر می خورد و پایین می آمد

خانه دانیال من را سریع به گل. باران شدید شد. دانیال خاطره می گفت و با بعضی از خاطراتش من را می خنداند. پر از شادي و آرامش برایم بود

دانیال چاي داغی به دستم داد و باز . روي صندلی نشستیم. فضاي گل خانه حتی در زمستان هم گل داشت. بوي گل همه جا را پر کرده بود. برد

.و شادي بود و بود و بود شآرام

هشتم  فصل

:از کار گر ها اومد وگفت یکیکه  میخورد یم يچا میحال ، داشت يتو میاز ظهر نشسته بود بعد

. نیآقا مهمون دار -

؟ هیک-

.آقا حسام -

. امی یباشه بهش بگو االن م -

.گردم  یاالم بر م دیببخش -

.باشه برو  -

به احترامش بلند شدم و سالم کردم . سالم کرد یکس. بعد اومد ي قهیچند دق. دمیاستوارش فهم يقدم ها ياز صدا نویا. جاش بلند شد و رفت از

:گفت .

. نی،راحت باش دینیبش دییبفرما -

.ممنون  -

:گفت  الیجام نشستم که دان سر

.منه  يدوستا نیاز بهتر یکیآقا حسام ما  نیا -

.خوشوقتم  -

. نطوریمنم هم -
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:گفت الیام را خوردم و از جام بلند شدم که دان ییچا هیبق

؟ير یکجا م -

.شم  یرم باال مزاحم شما نم یم -

. یاحمنقطه اش رو برادار تو مر -

.باهاش کار دارم  بایفر شیبرم پ دینه ممنونم با ـ

:کردم سمت حسام و گفتم  رو

... دنتونیاز د -

:مکث کردم و بعد گفتم یکم

خوشوقتم  -

. نطوریمنم هم -

:تو اتاقمه گفتم  یاحساس کردم کس. رفتم سمت اتاقم و در و باز کردم. گفتم و به سمت پله ها رفتم  ياجازه ا با

. ییتو بایفر -

دونستم  یالبته م. اتاقم يداد زدم که چند نفر اومدند تو. افتادم  نینتوانستم خودم را کنترل کنم و به زم. به هم تنه زد یکی.  ومدین ییصدا یول

:بلندم کرد و گفت  الیدان. اومدند ایک

شده ؟ یچ نایسار -

.کنم دزد بود  یفکر م... ف ... ف  -

دزد ؟ یچ -

.به من زد و رفت  یو تنه محکم رونیب دیدو با،یزد چون تا من گفتم فرآره د -

:که گفت  دمیحسام را شن يصدا

.رو هم برداشتند  لیگه نگا ه کن به پنجره و معلومه که چند تا از وسا یراست م -

. میکار کن یاالن چ -

.خونه است  يهست معلومه هنوز تو یبعدشم دزد هرک سیزنگ بزن پل -

:و گفتم  الیسم رفتم تو بغل دانتر از

.ترسم  یمن م الیدان-

:سرم را نوازش داد وگفت الیدان

. سیحسام زنگ بزن پل.تو بشه  کیکنه نزد یجرئت نم یکس چیه یمن شیپ یتا وقت یمن شیتو االن پ ستین یچیه -

.باشه  -

. اطراف باشه نیدزد هم دیجاها رو نگاه کنم شا نیهم يد یاجازه م زمیعز -
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.ترسم  ینه نرو من م -

. نجاسیهم ا بایفر زمیعز -

.باشه  -

:و گفتم  بایرو کردم به فر. اطرافه  نیهم ایدزد در رفته  نهیرفت که بب و

؟يتو کجا بود بایفر -

.من تو آشپزخونه بودم  -

: دمیپرس الیاز دان. و حسام برگشتند الیگذشت و دان يا قهیدق چند

در رفته بود ؟ -

.ره آ -

. میکار کن یچ دیاالن با-

. ادیب سیتا پل میصبر کن دیبا یچیه -

.ها شروع به جست و جو کردند  سیربع گذشته بود که زنگ در را زدند و پل کی

نهم فصل

فریبا آب قند هم . ددانیال سعی می کرد آرامم کن. همچنان می لرزیدم . حسام پلیس ها را خبر کرده بود. همچنان پر از صدا و هیاهو بود  خانه

 از. هر چقدر که دانیال هم به او زنگ می زد بر نمی داشت. بهاره رفته بود بدون اجازه ي دانیال... چیزي که عجیب بود این بود... می زد و 

کنار گرماي مطبوع ... ودهوا سرد شده ب... استرسی که به من وارد شده بود در بغل دانیال خوابم برد و وقتی بیدار شدم خودم را روي تخت یافتم

دانیال بود که با . آهنگ را قطع کردم تا به پایین بروم. صداي داد و بی داد از پایین بلند شد. شومینه نشستم و به آهنگ زیبایی گوش دادم 

م براي چه؟ مطمئنا براي یک روز برایم جالب بود بدان... اما... بعد از یک روز برگشته بود. بهاره بود... گوشم را تیز کردم. دختري دعوا می کرد

... دیر شدن نبود

چیزي را متوجه نشدم فقط ... و در پاگرد پله به دیواري خوردم... به پایین بروم که کنترلم را از دست دادم و از پله ها به پایین پرت شدم آمدم

:صداي دانیال را شنیدم که فریاد زد

...سارینااااا ـ

احساس کردم چیزي سخت آن را در بر گرفته . نمی توانستم تکان بدمش. دستم درد می کرد. ت بیمارستان بودمروي تخ. خواب بیدار شدم  از

:که صدایی آشنا در را باز کرد و به داخل آمد

سالم سارینا خانوم خوبی؟ درد نداري که؟ -

نه زیاد چی شده؟... سالم -

.پایین که افتادي ومديیهیچی داشتی می  -
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براي چی؟ -

براي چی چی؟ -

پایین؟ ومدمیچرا داشتم می  -

.فکر کنم به خاطر داد و بیدادایی بود که من کردم -

چرا با بهاره دعوا می کردي؟... آهان -

...بیخیال قصه اش مفصله -

...دانیال بگو -

.کم کم داره گشنم می شه... می گم ولی فعال پاشو که بریم یه چیزي بخوریم ساعت یکه... باشه -

.پس تو رستوران بگو -

...باشه خانومی -

دانیال صندلی اي . بوي مطبوع غذا در آن پیچیده بود . رستوران گرمی بود. مانتو را تنم کرد و بیرون رفتیم. کرد از تخت پایین آمدم کمکم

نمی دانستم این آرامش . اده بودموسیقی سنتی اي که در رستوران پخش می شد آرامشی عجیب به من د. بیرون آورد و من را روي آن نشاند

:گفتم! در کنار دانیال است یا براي آن موسیقی؟ نبراي بود

...راستی دانیال بگو ـ

.که منتظر غذا بودیم شروع به حرف زدن کرد همچنان

اون روز یه دزد اومد که ترسیده بودي؟ ادتهی ـ

آره  -

فریبا داستان بهاره رو برات گفته؟ -

.تا حدودي -

.ن شوهرش که طالقش داده بود دوباره اومده بود سراغش و گفته بود که یا بچه رو می دي یا پولاو -

بچه؟ مگه بچه داره؟ -

.بهش گفتم بیارش اینجا اون حرف گوش نکرده. پیش یکی از فامیالشون زندگی می کنه. ساله  4آره یه پسر  -

.خوب بقیشو بگو -

...خت کنهبهاره هم که نمی تونه پول رو پردا -

?نگو که دزدي کرده -

تمام طال هاي تو رو می دزده به خاطر اینکه گفته . شوهره می فهمه تو این خونه کار می کنه دنبالش می کنه و می رسه به این خونه... نه بابا... نه -

.بود کارگره کسی بهش شک نکرده بود

?خوب -
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.من هم که فکر کردم با هم همدستن کلی باهاش دعوا کردم. ویل داده بودورده بود تحHبعدش اون روز بهاره تمام طال ها رو  -

:شدم و با صداي بلند گفتم عصبانی

چرا دانیال؟ اون که مقصر نبوده؟ ـ

.رستورانه زشته... سارینا جان صداتو بیار پایین خانومی -

.جواب منو بده -

.خوب من اول فکر کردم با هم همدستن -

کردي؟ازش معذرت خواهی  -

.نه -

!!!خیلی بی ادبی -

:خنده گفت با

چرا؟ ـ

.آخه این بیچاره رو وسط این فصل سرد از کار بی کارش کردي بی ادب -

.ببخشید -

.اینو به من نباید بگی به یکی دیگه باید بگی -

.نمی شه -

- غرورتون نمی ذاره؟... ا

قاشق غذا را به صورتم نزدیک کرد  الیدان. سرم را پایین انداختم... عاشقشم... آخ جون ...غذا ها را آوردند چلو کباب با دوغ محلی. کرد  سکوت

:سرم را باال آورد و گفت. قاشق را زمین گذاشت و چانه ام را گرفت . ولی صورتم را برگرداندم

اگه زنگ بزنم بگم ببخشید راضی می شی؟ ـ

.زد همان موقع تلفن را برداشت و به بهاره زنگ. کردم سکوت

.البته اینبار با پسرش بدون اینکه کسی بداند آنجا کار می کند... بهاره به خانه آمد دوباره

دهم فصل

فریبا دستم را گرفته بود و . صداي خش خش برگ هاي پاییزي آرامشی به من می داد . هوا سرد شده بود. باغ با فریبا در حال قدم زدن بودم در

حس . همچنان می رفتم. فریبا دستم را رها کرد. در گلخانه بود. با دستم دري را لمس کردم. قا کجا بود می برد مرا به سمتی که نمی دانم دقی

:صداي نفس کسی در گلخانه می آمد پرسیدم. با دستم صندلی را پیدا کردم و روي آن نشستم . گلخانه گرم بود. عجیبی داشتم

فریبا اونجایی؟ ـ

:پرسیدم... ، این بار شخصی جلو آمد و دستم را گرفت دوباره پرسیدم. نیامد صدایی
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کیه؟ دانیال تویی؟ ـ

:گفتم. دستم را کشیدم باز دستم را گرفت. باز هم صدایی نیامد. را گرفت دستم

بگو کی هستی؟ ـ

:دستم را پایین آوردم و گفتم. دانیال بود... صورتی آشنا . دستانم صورتش را لمس کردم با

ف نمی زنی نصف جونم کردي؟دانیال چرا حر ـ

:ناراحتی گفت با

... ولی... می خواستم بهت یه چیزي بگم ـ

.بگو -

...بعد از عملت -

عملم کیه ؟ -

.ایشاال باشه براي سه روز دیگه -

:حرکتی غیر ارادي بود گفتم... نمی دانم چه شد.از شادي در آغوش دانیال پریدم . تو دلم نبود دل

...ی بگیبگو چی می خواست ـ

...از اینکه بگم می ترسم -

مگه چیزي شده؟ -

...نه ولی -

.داري نگرانم می کنی -

.هیچی بعد از عمل بهت می گم -

:گفتم

.هر جور راحتی ـ

. دماینبار او راپس نز. نمی دانم چه شد که دوباره گرمی بوسه هایش را حس کردم ... موهایم را نوازش کرد.دوباره در آغوشش رها شدم  و

خیلی دوست داشتم با ... پنج دقیقه که گذشت به داخل ساختمان رفتیم. هواي سرد پاییز را حس نکردم. خودم هم به این عشق بازي ادامه دادم 

"دوستت دارم دانیال "فریاد بزنم  وجودتمام 

طوري با من رفتار می کرد که گویا مرا از . اشتواقعا مرا دوست د. در این دنیا تنها کسی بود که از روي ترحم به من محبت نمی کرد دانیال

...من را هم عاشق عشق خود کرده بود و غرق در عشق او شده بودم. با من عاشقانه رفتار می کرد. بچگی می شناسد

را که می خواست  چیزي. هر روز استرس دانیال براي عمل بیشتر می شد . روز دیگر تا پایان این دنیاي سرد و تاریک و خاموش مانده بود  سه

.به من بگوید همیشه پنهان می کرد 

:کنارم نشست و گفت. در اتاق باز شد و دانیال داخل آمد. عصر همان روز بود. اتاقم نشسته بودم در
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سارینا اگه یه چیزي بهت بگم نه نمی گی؟ ـ

چی؟ -

.حاال بگو -

.خوب بستگی داره اینجوري که نمی شه -

.آخه برام خیلی مهمه -

اول بگو -

بگم؟ -

.آره بگو -

:را گرفت و گفت دستم

بامن ازدواج می کنی؟ ـ

:کردم و گفتم سکوتی

.براي ازدواج خیلی زوده... دانیال من خیلی دوستت دارم ولی ـ

پس کی؟ -

.راستش رو بخواي تو معشوقه ي منی -

:که پکر شده بودگفت دانیال

داري براي دلخوشی من می گی؟" ـ

.ا اگه دوستت نداشتم یه ثانیه هم صبر نمی کردمنه به خد -

.نامزد... خوب ازدواج نه ولی -

مثل دوست؟ -

.تقریبا ولی نامزد -

.مگه االن اینجوري نیست -

:و گفت خندید

.می خوام اسمم رو اسمت باشه... آره همین جوریه ولی ـ

:را جلو گرفتم و گفتم دستم

.پس حلقه رو دستم کن ـ

ی گی؟جدي داري م -

.دستم کن... یاال... پ ن پ شوخیه -

:خوشحالی حلقه را دستم کرد و گفت با
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خوب؟. چشمت هم که خوب شد یه نامزدي مفصل می گیریم. دو سال دیگه ازدواج می کنیم  ـ

:پریدم و گفتم بغلش

...عالیه ـ

یازدهم فصل

من را روي . و با دیدن من کتاب را کنار گذاشت و جلو آمد و دستم را گرفت  دانیال مشغول کتاب خواندن بود. من را به اتاق دانیال برد فریبا

در حالی که دستم را نوازش می کرد . کنارم روي مبل نشست و دستم را گرفت. حلقه اي که دیروز به من داده بود در دست داشتم. مبل نشاند

:تگف

سارینا ازت یه چیزي بخوام نه نمی گی؟ ـ

:گفتم را عقب کشیدم و خودم

.بستگی داره چی باشه ـ

:و گفت خندید

.می خوام برام یه چیزایی رو تعریف کنی... نه نترس ـ

مثال چی؟؟ -

.آوري خاطراتشون واست عذاب آوره ادی... یه چیزایی که وقتی ازشون حرف می زنی اعصابت خورد می شه -

منظورت چیه؟ -

.حاج اکبر و پسرش -

:کشیدمو گفتم آهی

 می خواي بدونی؟جیو مثال ـ

.از اولش -

.پس بشین و گوش کن -

.گوش به فرمان شمام ارباب -

:و گفتم خندیدم

...یه روزي روزگاري یه دختري بود توي یتیم خونه ـ

.نه دیگه مثل داستان نگو اون وقت خوابم می بره -

.باشه پس معمولی می گم -

... بگو عزیزم بگو -

ز کردم و فهمیدم کی هستم و چیکار می کنم و دنیا چیه، توي یه خونه ي بزرگ پر از بچه هاي کوچیکتر و بزرگتر من از بچگی که چشمام رو با -
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دوستاي زیادي نداشتم تنها و گوشه گیر بودم، تا اینکه . همش رو حس می کردم . دیدنی که همش سیاهی بود... از خودم دیدم، البته چه دیدنی

از توي لیست ها دختري رو انتخاب کرد که از همه بیشتر به محبت . خیلی پولدار بود به یتیم خونه ي ما اومدیه آقایی که . سالم شد 5 دودح

پرورشگاه برام عروسک می  ومدیهر روز می ...! پدري که هیچوقت نفهمیدم چجوریه... برام مثل پدر بود. اون هم من بودم . احتیاج داشت

بعضیا سفت بودن و صورتشون مثل . لمسشون می کردم. ی من نمی تونستم زیبایی اونا رو بفهمممی گفت عروسکا خیلی خوشگلن، ول. گرفت

و اونا رو می  ومدنیالبته هیچ کدوم براي خودم نمی موندن چون بچه هاي دیگه می . خودم دماغ و دهن داشت بعضی ها هم نرم و پشمی بودن

پسرش رو می آورد با من بازي . برام اتاق خصوصی گرفت... وسایالم دیده باشی برام مونده که فکر کنم توي سفقط یه عروسک خر. دزدیدن

...می کرد اسم پسرش

:کشیدم و گفتم آهی

 هیمسئولیتم رو قبول کنه و . حاج اکبر قول داده بود بعد از مرگش پسرش حتما بیاد و بهم سر بزنه. با هم خیلی بازي می کردیم . سامیار بود ـ

... می گفت بزرگ که شدید با هم ازدواج می کنید و عالوه بر اون می گفت خرج عمل چشمت رو می ده. امکان پذیر نبودچیزایی می گفت که 

... اون موقع قرار شد پسرش سامیار منو دکتر ببره که . البته برد ولی عمرش قد نداد. سالم بود می خواست منو ببره دکتر 12حاج اکبر وقتی 

...من چند سالی دوباره به تنهایی هاي اولم برگشته بودم تا تو اومدي. خالی کرد و منو تنها گذاشتنمی دونم چی شد که شونه 

:کشید و گفت آهی

تو هیچ وقت سامیار رو نمی بخشی؟ ـ

چرا این سوالو می پرسی؟ -

.دلیل خاصی نداره -

چرا برات مهمه؟ -

.می خوام اون نامرد که نوجوونیت رو خراب کرده بشناسم -

.راستش رو بخواي دیگه برام اهمیتی نداره  -

اگه برگرده بگه پشیمونم چی؟ -

...باهاش خیلی حرف دارم -

مثال چی می خواي بهش بگی؟ -

:زیر گریه و گفتم زدم

نامرد چرا گذاشت رفت ؟ می دونی من چقدر زجر کشیدم توي اون سالها؟ ـ

دوستش داشتی؟ -

...اگه منظورت اینه که عشقم بود نه -

پس چرا زجر می کشیدي؟ -

...راستش رو بخواي براي این بود که رفت و نذاشت من عمل بشم -
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.چه فرقی می کنه االن عمل می شی -

.اونجوري چند سال از عمرم رو توي سیاهی نمی گذروندم -

.اشکالی نداره  -

:را روي سینه اش گذاشت و گفت سرم

.دیگه ناراحت هیچی نباش من پیشتم ـ

...دوباره به آرامش بازگشتم. کردم  شبغل

دوازدهم فصل

:صداي دانیال که با صداي بلند می گفت با

.پاشو سارینا خانوم، پاشو می خوایم بریم آخرین روز رو جشن بگیریم ـ

:از حالت خوابیده پاشدم و نشستم با تعجب گفتم. خواب بیدار شدم  از

آخرین روز؟ ـ

:تخت نشست و با انرژي گفت روي. شدنش را حس کردم نزدیک

.آره دیگه روز آخري که نمی بینی ـ

:دستم را گرفت و کشید و من را بلند کرد و گفت. از سر خوشحالی زدم لبخندي

.پاشو تنبل پاشو روز آخره باید بترکونیم ـ

:که کشیده می شدم از جایم پاشدم و گفتم من

حاال کجا می خوایم بریم؟ ـ

.رپرایزهتو لباستو بپوش سو -

سورپرایز؟ -

.آره دیگه -

چه جور سورپرایزیه؟ -

.اگه می خواستم بگم که دیگه سورپرایز نمی شد... سورپرایزه دیگه  -

:در حالی که صدایش دور می شد گفت. را صدا زد تا به کمکم بیاید فریبا

.کمکت ادیفریبا االن می ... زود حاضر شیا ـ

یعنی چه سورپرایزي است؟ کجا می خواهد من را ببرد؟ همه چیز را به . دي ذهنم را مشغول خود کرده بودسوال هاي زیا. در شوك بودم هنوز

. دستم را به دست دانیال داد و دانیال من را به ماشین برد. فریبا کمک کرد و من را به طبقه ي پایین برد. دست صبر و زمان سپردم و حاضر شدم

:کردیم با کنجکاوي پرسیدم کتحر



کاربر  انجمن نودهشتیا و مادام aida.1996 |عطر عاشقی                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 35

دانیال بگو کجا می خوایم بریم؟ ـ

.می ریم بهت می گم -

کجا؟ -

.رسیدیم می فهمی -

تا به حال رفتم؟ -

.نمی دونم -

.بگو -

.امیهمینجوري گفتم سورپرایزه خاصیه که تو تنبلی نکنی و نگی نمی . جاي خاصی نمی ریم -

:هایم در هم رفت و با شکایت گفتم اخم

با اینکه هنوز درست نمی شناختمت باهات اومدم . هر موقع که گفتی باهات همه جا اومدم . من می گم نریم جاییهمچین می گی انگار همیشه  ـ

...شمال

:حرفم پرید و دستش را به عالمت تسلیم باال برد و گفت وسط

.باشه بابا باشه تسلیمم من غلط کردم ـ

:احت گفتدانیال با صداي پشیمان و نار. را از سمتش برگرداندم  صورتم

قهري؟ ـ

:با دستش چانه ام را گرفت و به سمت خودش چرخاند و گفت. نگفتم هیچی

.سارینا جونم قهر نباش ـ

:اخم هایی در هم و صدایی عصبانی گفتم با

.نه ناراحت نیستم ـ

.ببخشید -

:چند دقیقه اي رفت که ناگهان با صداي هیچان زده اي گفتم. کردم سکوت

یم بریم؟نگفتی کجا می خوا ـ

:رفتار من خنده اش گرفت و گفت از

.نه به دو دقه پیشت که حرف نمی زدي نه به االن که اینجوري بلند داري می پرسی کجا می خواي بریم ـ

؟يدانیال دوباره لوس بازي درنیار بگو کجا می خواي بر -

.آوردمت بریم جنگل شیان -

براي یه جنگل اینقدر هیجان زده بودي؟ -

.بعدش ناهار بریم بیرون بخوریم. آخه می خوایم صبحونه رو اینجا بخوریم.. .آره -
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:لحظه اي سکوت کردم و با صداي آرامی گفتم چند

فقط همین؟ براي این ذوق کرده بودي؟ ـ

.آره دیگه ذوق هم داره چون اولین بیرون رفتن نامزدیمونه -

می خواي بیخیال شیم برگردیم خونه؟ -

.نه  -

چرا؟ -

.رسیدیم می گم -

:با صداي کنجکاو پرسیدم. بعد از نیم ساعت دوباره آمد و کیسه اي پر از لباس به من داد. من داخل ماشین نشستم. کرد ترمز

.این چیه؟ لباس که داشتم ـ

.آره لباس داشتی ولی لباس عقد که نداشتی -

:رسیدمبعد با صداي بلند و تعجب کرده پ. کردم و چند لحظه سکوت کردم  کپ

عقد؟ ـ

.آره عقد -

.دانیال مگه نگفتی نامزد کنیم فعال -

چیه ناراحتی؟ -

.آخه زوده -

:به صورتم کشید و گفت دستی

.نترس سارینا خانوم گلم فقط عقد می کنیم ـ

:گفتم ناراضی

تو گفتی نامزد ولی چرا یهو عقد می خوایم بکنیم؟ ـ

:کشید و گفت آهی

.بعملت یه ذره می افته عق ـ

:گفتم ناراحت

چرا؟ ـ

.دکتر زنگ زد گفت من باید برم خارج عملت هم اونور باید انجام بشه -

.آخه چرا مگه اینور نمی شه -

.نه -

چرا؟؟ -
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...چون عمل حساسیه باید بریم انگلیس عمل بشی -

:کشیدم و با ناراحتی و بغض گفتم آهی

چقدر طول می کشه؟ ـ

ر؟چقدر طول می کشه بریم اونو -

نه چند روز دیگه عمل می شم؟ -

از اونجا یه روز ... بعدش مستقیم می ریم انگلیس. امروز اگه عقد کنیم می رم ویزا بگیرم چون آشنا دارم تا یه هفته دیگه بهم ویزا می دن -

.بعدش عمل می شی

م؟یبراي گرفتن ویزا باید عقد کن -

دوست نداري؟ -

.ودهچرا دوست دارم ولی دانیال جان ز -

...چه زودي -

.زوده دیگه -

نکنه منو دوست نداري؟... گفتم دیگه فقط عقده براي عمل چشمت هم واجبه -

:را گرفتم و نوازش کردم و گفتم دستش

...نه عزیزم من خیلی دوستت دارم ولی ـ

ولی چی؟ -

.هیچی -

.بگو -

.هیچی -

.دوست دارم با دل راضی بري سر سفره ي عقد -

.یمراضی راض -

جون دانیال؟ -

...جون دانیال -

:دانیال وارد اتاق شد و من را در آغوش کشید و گفت. در اتاقی لباسی که دانیال برایم خریده بود پوشیدم. از چند دقیقه به محضر رسیدیم بعد

.خیلی قشنگ شدي ـ

.کاشکی می تونستم ببینم -

.ایشاال می بینی -

.تونم تو آینده ببینم االن خودمو تو لباس عروس که نمی -
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.تو فکر کردي فقط همین یه باره؟؟ خوب که شدي هر موقع که خواستی برات عروسی می گیرم با یه لباس دیگه -

االن چی؟ -

.از محضر که رفتیم می ریم آتلیه عکس می گیریم که یادگاري بمونه -

اثر انگشت زدم و دانیال سند ازدواج را گرفت و رفتیم به . بار اول بله گفتم عاقد می خواند و من همان. و با کمک دانیال پیش عاقد رفتیم خندیدم

.نهار خوردیم و دانیال من را به خانه رساند و خودش براي درست کردن کار ویزاها رفت . آتلیه و عکس گرفتیم

سیزدهم فصل

از روزي که . جاي خالی اش را زیاد احساس می کردم. ال نبوددانی. صورتم را شستم و با کمک فریبا به پایین رفتم. از خواب بیدار شدم  صبح

مشغول صبحانه خوردن همراه با فریبا بودم که در خانه باز . بیشتر جایش را در قلبم محکم می دیدم . عقد کرده بودیم بیشتر دوستش داشتم 

:صداي دانیال آمد که از بهاره می پرسید. باد سرد پاییزي خانه را پر کرد . شد

سارینا بیدار شده؟ ـ

:هم جواب داد بهاره

.بله آقا دارن صبحونه می خورن ـ

:با تردید پرسیدم. بدون جواب جلو آمد و روبه رو ي من نشست  دانیال

دانیال تویی؟ ـ

:گشاده رویی جواب داد با

آره عزیزم منم دیگه پس می خواي کی باشه؟ ـ

:ه لقمه برایم درست می کرد گفتدانیال در حالی ک. عذر خواهی کرد و رفت فریبا

وسایلت رو جمع کردي؟ ـ

وسایل؟ -

...آره دیگه براي سفر -

ویزا ها آماده ست؟ -

...آره آماده شده االن تو کیفمه  -

بلیط مال چندمه؟ -

.فردا -

:تعجب خواستم بگویم با

فردا؟؟ ـ

:دانیال گفت. لقمه در گلویم پرید و کلی سرفه کردم  که
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ا فردا، چرا هول می کنی؟آره باب ـ

...آخه زوده -

مگه دوست نداري زودتر چشمت عمل بشه؟. زود نیست -

.چرا خیلی دوست دارم -

.خب پس زودتر بریم بهتره که -

چجوري به تو اینقدر زود ویزا دادن؟ -

.با کلی التماس و تمنا و آشنا و پارتی آوردن باالخره دادن -

:و گفتم ایستادم

.م به فریبا بگم وسایلمو جمع کنهپس من بر ـ

:و دست روي شانه ام گذاشت و گفت ایستاد

.تو بشین من بهش می گم ـ

االن حدود یک ... دنیایی جدید که هیچوقت ندیدم... دلشوره براي دیدن. دلشوره وجودم را برداشته بود . و ادامه ي صبحانه ام را خوردم  نشستم

شب زود به خواب رفتم که صبح سرحال به فرودگاه بروم و با آغوشی باز از زندگی . فردا پرواز داشتیم. هفته بود که از عقد ما گذشته بود

.استقبال کنم جدیدم

چهاردهم فصل

:دست هاي دانیال بود که با مهربانی و لطافت نوازشی عاشقانه را بر صورتم جاري کرده بود و آرام می گفت. نوازشی از خواب بیدار شدم با

.رینا جونم پاشو عزیزمسا ـ

:صدایی خواب آلود گفتم با

مگه ساعت چنده؟ ـ

.هنوز آفتاب در نیومده ساعت چهار صبحه -

زود نیست؟ -

.ساعت نه هم که پرواز داریم... بعدش تا برسیم می شه شیش و نیم هفت . نه عزیزم تا یه دوش بگیري و حاضر شی می شه پنج  -

:ا بغض گفتمهاي دانیال را گرفتم و ب دست

.دانیال من می ترسم ـ

از چی می ترسی؟ -

.از اینکه ببینم -

:زیر خنده زد و گفت پقی
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این همه غصه خوردي که ببینی االن که قراره بري و عمل شی می ترسی؟ ـ

...!اگه زیر عمل بمیرم چی -

:عصبانیت گفت با

.باید ببینی. هاین حرفا چیه؟ پاشو خودتو لوس نکن باید بشی خانوم این خون ـ

اگه نشه چی؟ -

.به خدا می شه پاشو... می شه سارینا -

مانتوي پاییزي اي بود که رویش . لباسی که دانیال برایم آماده کرده بود را پوشیدم. از حمام آمدم. شدم و با کمک فریبا به حمام رفتم بلند

در تاکسی کنارم نشست و تمام طول راه . دستم را گرفت و به سمت در بردبعد از خداحافظی و گریه و زاري با فریبا، دانیال . کاپشن پوشیدم

چمدانمان را در دست . به فرودگاه که رسیدیم دانیال دستم را گرفت و من را پیاده کرد . عینک آفتابی روي چشمانم بود. هایم را گرفت  ستد

روي صندلی . فیک دیر کرده بودیم و مستقیم به سالن انتظار رفتیم کمی به خاطر ترا. گرفت و دست دیگرش را به دست من داد و راه افتادیم

:و گفت منشستی

.دیدي زود بیدار شدیم تازه دیر هم کردیم ـ

.آره اگه می خوابیدیم که االن من دیگه نمی تونستم ببینم -

.آره ولی تا چند هفته دیگه می تونی ببینی -

:پیدا کنم که ناگهان گفتمرا اطرافم گرداندم تا بتوانم چمدان را  دستم

.دانیال چمدونا رو بردن نیست ـ

:و گفت خندید

.نه عزیزم تحویلش دادم بره تو هواپیما ـ

:راحت کشیدم و گفتم نفسی

.ترسیدم ـ

اولین بارته؟ -

اولین بار چی؟ -

که سوار هواپیما می شی؟ -

.آره -

از ارتفاع می ترسی؟ -

.بترسم ارتفاعی رو ندیدم که بخوام ازش -

.از اون باال همه خونه ها کوچولون همه چیز کوچیکه... اینقدر قشنگه -

.جالبه ولی نمی تونم ببینم -
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.برگشتنی می تونی ببینی -

جدا؟ یعنی اینقدر زود می تونم ببینم؟ -

.هفته آینده می تونی همه چیزو ببینی 2آره عزیزم تا  -

چقدر می مونیم اونجا؟ -

.یک ماه -

.ا؟ چه خوبواقع -

تا به حال لندن رفتی؟ -

خوبی؟ مثال کی باشه که منو برده باشه؟ -

:سوال خودش خنده اش گرفت و گفت از

.ببخشید ـ

تو چی رفتی؟ -

.من بعد از فوت پدرم یه مدت شاید یه سال اونجا بودم پیش مادرم -

چند سالت بود که پدرت فوت کرد؟؟ -

دانیال کنار پنجره . به داخل هواپیما رفتیم . واپیماي ما در باند نشسته و ما باید برویم تا سوار شویمبحث را عوض کند که گفتند ه خواست

سریع . هواي لندن خیلی سرد و بارانی بود. چندین ساعت در راه بودیم تا رسیدیم . نشسته بود و هرچیزي که می دید براي من توصیف می کرد

.خستگی تا روي تخت دراز کشیدم خوابم برد از. تاکسی شدیم و به هتل رفتیم رسوا

پانزدهم  فصل

. دهیکنارم خواب یتا بفهمم ک دمیکش یتونه باشه ؟دست یم یک یعنی... دمیترس. دهیکنارم خواب یکه از خواب پاشدم احساس کردم کس صبح

:که گفت  دمیراشن لایدان يتخت، که صدا يچون انتظارش را نداشتم افتادم رو. دیدستم راکش یدفعه دست کی که

؟ يشد داریزود ب نقدریبخواب چرا ا ریبگ -

؟ییتو الیدان -

.پ نه پ عممه  -

.نکن مسخره  یشوخ -

؟ يخوب بابا حاال چرا ابنقدر زود بلند شد یلیخ -

مگه ساعت چنده ؟ -

.ساعت چهار صبح  -

؟؟يجد -
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.بخواب  ریبله حاال بگ -

. ادی یمن خوابم نم یول -

.دراز بکش  ی،حاال کم ادی ین خوابم مم یول -

.باشه  -

زد بلندشدم  یکه منو صدا م الیدان يگرم خواب شد و به خواب رفتم که باصدا میدونم چقدر گذشت که پلک ها ینم. دمیدرازکش الیدان بخاطر

: دمیپرس الیو از دان

ساعت چنده ؟ -

. 10 کیساعت نزد -

:وادامه داد دیخند

؟ ومدی یمخوابت ن یمطمئن -

.خوابم گرفت  يدفعه ا کیدونم چم شد  یواقعا نم -

. رونیب میحاضر شو تا باهم بر عیاشکال نداره سر -

.باشه  -

.  میشهر بر یدنید يو به جاها میکن دیخر یکمیتا  رونیب میرفت الیحاضرشدم و با دان عیسر

شانزدهم فصل

را در آورد و  شیپالتو الیدان. هواي لندن سرد بود. را در دستانش گرفته بود و راه می رفتیم دانیال دستانم. زدیم یخیابان هاي لندن قدم م در

:با دستانم پالتو را لمس کردم و گفتم. روي شانه هاي من انداخت

.دانیال مرسی ولی سرما می خوري ـ

.تو سرما نخور من اشکالی نداره! سرما چیه -

.پالتو رو تنت کن من خوبم دانیال یعنی چی سرما نمی خوري؟ بدو -

.آخه سردت می شه گلم -

.نمی شه سنبلم -

مسخره ام کردي؟ -

پالتوت رو بردارو... نه به خدا -

:یاد دیشب افتادم با تندي پرسیدم. رو برداشت پالتو

راستی دانیال یه چیزي بپرسم؟ ـ

باشه بابا بپرس چرا دعوا می کنی؟ -
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.ي خیلی عصبانیم کرددعوا نمی کنم آخه یه کاري کرد -

چی سارینا کوچولوي من؟ -

:دستش رو پس زدم و با ناراحتی گفتم. لپ من رو کشید  و

صبح برا چی بغل دست من خوابیده بودي؟ ـ

کی؟ من؟ -

.نه عمم -

.آهــــــان فهمیدم -

خب بگو -

قضیه تخت دونفره رو می گی؟ -

آره -

.که بابا من و تو زن و شوهریم اشکالی نداره-

:را باال بردم و گفتم صدایم

.هنوز که ازدواج نکردیم... زن و شوهر باشیم ـ

.خب بابا من که کاري نکردم فقط خوابیده بودم -

نمی تونستی دوتخته بگیري؟ -

اتاق دو تخته نداشت من چیکار کنم؟ -

.خب می رفتیم یه جاي دیگه -

.می رم رو زمین می خوابم اگه تو نمی خواي من کنارت بخوابم اشکالی نداره -

.آخه اینجوري که نمی شه سخته -

.نه می رم -

.چرا تو بري؟ خودم می رم رو زمین می خوابم -

.بمیرم هم اجازه نمی دم رو زمین بخوابی! تو؟؟ عمرا -

.نمی دونم برو به اتاق دیگه بگیر -

:را جدي کرد و گفت صدایش

اد؟یمنِ بد بخت فقط خوابیده بودم نکنه از من بدت می . قضیه من نمی دونم تو چه مشکلی داري با این ـ

!نه این چه حرفیه... نه -

پس چی؟ -

...دوست ندارم به این زودي -
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.ولی فقط خوابیده بودم! باشه! باشه فهمیدم -

هوا . کمی در شهر قدم زدیم. ی ماندمی دانستم سر حرف خودش م. چون به دانیال اعتماد داشتم . کمی گفته خودم را بیجا دانستم. کردم سکوت

کمی . به هتل رفتیم. باران شدیدي در آنجا می بارید که ما را مجبور به رفتن به هتل کرد. دانیال تصمیم گرفت که به هتل برویم. خیلی سرد شد

ودش بالشتش را برداشت و روي دانیال کمکم کرد تا به رخت خواب بروم و خ. دانیال هم با لپ تابش ور می رفت تا شب شد. خواندم کتاب

:تا متوجه این قضیه شدم با صداي آرامی گفتم. کاناپه خوابید 

دانیال؟ ـ

:صداي خواب و بیداري جواب داد با

.بله ـ

کجایی؟ -

.رو کاناپه خوابیدم -

:رفتم و بلندش کردم و گفتمدست دانیال را گ. با دستانم وسایل را یکی یکی لمس کردم تا به کاناپه رسیدم. روي تخت بلند شدم از

.پاشو بیا سر جات بخواب ـ

:خوشحالی از جایش بلند شد و گفت با

جون من داري راست می گی؟ شوخی نمی کنی؟ ـ

.آره بیا سر جات بخواب -

سارینا دارم خواب می بینم؟ -

. فقط گفتم بیا سر جات بخواب... نگفتم ك -

.امیباشه می  -

. در حالی که خواب بود دستم را دور کمرش حلقه کردم. کمی آن ورتر از من خوابید. رام به سمت تخت بردمن را گرفت و آرام آ دست

:گفتم. برگشت و من را در آغوش گرفت

دانیال یه سوالی بپرسم؟ ـ

.بپرس عزیزم -

منو دوست داري؟ -

.مگه می شه دوستت نداشته باشم اندازه جونم دوستت دارم -

چقدر؟ -

حاال تو چی؟. ل زندگیماندازه ک -

قول می دي؟. حتی بیشتر از خودم، حتی بیشتر از زندگیم... خیلی -

چه قولی؟ -
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.هیچ وقت تنهام تذار -

.تو هم قول بده. خیلی وقت پیش بهت قول دادم -

که همیشه پیشت بمونم؟ -

اینکه نذاري واقعیت ها بینمون فاصله بندازه؟. نه -

یعنی چی؟ -

.بگیر بخواب... می فهمی -

.شب بخیر -

.خوب بخوابی -

هفدهم فصل

از صداي شر شر آب فهمیدم که . هواي مطبوع شومینه فضاي اتاق را پر کرده بود. جیک جیک پرنده ها من را از خواب ناز بیدار کرد صداي

گوشی تلفن که . لت بروم که تلفن هتل زنگ خوردروي تخت نشستم و منتظر بودم تا از حمام بیرون بیاید تا من بتوانم به توا. دانیال حمام است

:بود را برداشتم و گفتم تختکنار 

.بله بفرمایید ـ

فقط . دانستم کیست که فارسی را اینقدر راحت حرف می زند ینمی دانستم کجا شنیدم یا حتی نم. آشنا از پشت تلفن به من سالم کرد صدایی

.جوابش را می دادم

خوبی خانومی؟ -

.نونخوبم مم -

نامزدت اونجاست؟ -

.نه حمومه -

اشکالی نداره از بچگی عادت داشت اینقد طوالنی بره حموم خودت خوبی؟ -

.خوبم ممنون... گفتم که -

.خدا رو شکر -

. ام خارج شدداشت جواب سوالم را می داد که دانیال با حوله از حم. اي در درونم رژه می رفت که مرا مجبور کرد بپرسم که او کیست  کنجکاوي

:با دیدن من که داشتم با تلفن حرف می زدم جلو آمد و گفت

سارینا کیه؟ ـ

.نمی دونم با تو کار دارن -

نگفت کیه؟ -
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...نه -

خارجیه؟ -

.نه ایرانی حرف می زنه -

.با شنیدن آن صدا اخم هایش در هم رفت و صدایش را کمی باال برد. را از دست من گرفت و سالم کرد گوشی

براي چی زنگ زدي؟ هان؟ -

- ...

بعد از چند سال االن باید زنگ می زدي؟ -

- ...

...تو برا من هیچی نیستی چه برسه -

-...

.چه برسه مادر -

- ...

.چیه؟ با عروست حرف زدي دیگه -

- ...

.نیازي به راهنمایی شما نیست. من خودم می دونم چجوري گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم  -

:از دانیال پرسیدم. بیرون آمدم... آنقدر که دانیال بلند حرف می زد صدایش را تا آنجا می شنیدم. من در توالت بودم. قطع شد صدا

کی بود؟ ـ

با دستانم . دست هایش را به سرش گرفته بود و نشسته بود. دانیال هم آنجا نشسته بود. ها را یکی یکی لمس کردم تا به تخت رسیدم  دیوار

:پرسیدم. زیر چشمانش خیس بود. ورتش را باال گرفتمص

دانیال خوبی؟ گریه کردي؟ کی بود؟ ـ

:بعد از چند لحظه سکوت پاسخ داد. نگفت هیچی

...مادرم بود ـ

بعد از  !چند بار برایم گفته بود که در انگلیس چند وقتی پیش مادرش بوده ولی فکر می کردم االن مرده! فکر می کردم مادرش مرده مادرش؟

:اینکه کمی حالش بهتر شد ادامه داد

مادرم حتی یه تسلیت هم !سالگی هم پدرم مرد 10! بابا موند تنها و من. سالم بود از بابا جدا شد رفت انگلیس و ازدواج کرد 10مامانم وقتی  ـ

...پدر من خیلی مرد خوبی بود دست به خیر بود. نگفت

.زهچقدر پدرت منو یاد حاج اکبر می ندا -

!بذار بقیه حرفمو بگم الکی می پري وسط حرف آدم. حاج اکبر؟ نه بابا هیچ ربطی نداره -
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بگو! ببخشید -

مادرم االن بچه هم داره من بعد از فوت بابا به خاطر اینکه کسی نبود که پیشش زندگی کنم خونه و کارخونه رو سپردم دست عموم و اومدم  -

 تیخودم تنها زندگی می کردم تا وق. یه خونه مجردي گرفته بودم. جا درس خوندم با نا پدري و مامانم نمی ساختماین. سالم بود 19اونموقع . اینجا

.االنم که این زندگی رو دارم. عموم فوت کرد و دوباره کارخونه افتاد دست خودم. سریع درسم رو تموم کردم و اومدم ایران. سالم شد 23

می زدي؟خب چرا با مادرت اینجوري حرف  -

اون . آخرا که اصال سالی یه بار زنگ هم نزد. می دونی چند وقته به من زنگ نزده؟ اونموقع که اینجا درس می خوندم سالی یه بار منو می دید -

!وقت می گه عروسمو بیار من ببینم؟ بیا من ببینمت

.تو ببخشش! حاال دانیال تو بیخیال شو مادرته دلش برات تنگ شده -

.است چیزي بگوید که تلفن دوباره زنگ خوردخو دانیال

هجدهم فصل

بله بفرمایید -

-...

سالم آقا دکتر پیروز خوب هستید؟ -

- ...

.سارینا سالم می رسونه... همه خوبن -

.شنیدن اسم دکتر خودم را نزدیک دانیال رساندم و به حرف هاي دانیال دقیق گوش دادم با

...خب -

-...

.ممنونم  من واقعا ازتون -

- ...

.چشم پس ما عصر اونجاییم -

-...

.چشم آقاي دکتر بازم ممنونم ازتون -

- ...

.می بینمتون... باشه چشم -

:مرا در آغوش کشید و با خوشحالی گفت. انگار نه انگار که چند لحظه پیش از مادرش عصبانی بود. را قطع کرد و با خوشحالی بغلم کرد تلفن

.صري باید بري بیمارستان بستري شیسارینا خانوم ع ـ
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:خوشحالی گفتم با

جدي میگی؟ ـ

.آره عزیزم -

آخه چجوري؟ -

.امشب می ري بستري می شی فردا عملت می کنن. دکتر برامون نوبت رو زودتر گذاشته -

کی می تونم ببینم؟ -

.ایشاال هفته دیگه -

هفته دیگه؟ -

.ن حدود گفتنمی دونم دکتر همی. شاید دو هفته دیگه -

:مرا سفت در آغوش کشید و گفت دوباره

.خدا رو شکر که زودتر می تونی ببینی ـ

. این بار هم مادرش بود. تلفن را برداشت . استرسی تمام وجودم را در بر گرفت . نگران شدم . همین حال بودیم که تلفن دوباره زنگ خورد در

.نمی دانم چرا نگفت بیمارستان...! گفت که باید برویم جایی... لیما را براي شام دعوت کرد و. آرام تر حرف می زد

سوار . سوزي سخت می آمد . همچنان هوا سردي خودش را نمایان می کرد. بود با دانیال به سمت بیمارستان حرکت کردیم 4حدود  ساعت

دانیال وسایلی که از . خت مهمان براي دانیال هم داشتاتاقی خصوصی به ما دادند که ت. بعد از نیم ساعت به بیمارستان رسیدیم. تاکسی شدیم

از من آزمایش خون و چند چیز دیگر که نمی دانم . لباس بیمارستان را پوشیدم. را به بیمارستان آورد و در کمد ها گذشت بودیمایران آورده 

...چه بود گرفتند و من را براي روز سرنوشت سازم یعنی فردا آماده کردند

نوزدهم فصل

دستان گرم دانیال را با دستانم . با نوازش دستان گرمی که روي سرم کشیده می شد از خواب بیدار شدم. روزي می شد که خوابیده بودم چند

:دانبال با صداي دلنشینش گفت. گرفتم

.خانومی بیدار شدي؟ خدا رو شکر ـ

:صداي خواب آلود و گرفته گفتم با

مگه چقدر می شه خوابم؟ ـ

.نزدیک یکی دو روز تقریبا -

جدا؟ یعنی من اینقدر خواب بودم؟ -

.آره عزیزم اثر بی هوشیه دیگه -

.کی چشام رو باز می کنن -
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.نمی دونم دکتر باید بیاد معاینت کنه  -

عمل خوب بوده؟ -

.آره عزیزم دکتر پیروز خیلی راضی بود -

دانیال هم به سردي . ی می آمد که با دانیال سالم و احوال پرسی می کرد فکر کردم دکتر آمده ولی صداي زن. صداي در آمد. زدم لبخندي

:صدا کمی جلو تر آمد و گفت. جوابش را می داد

این خوشگل خانومی که چشاشو بسته زنته ؟ ـ

:جلو تر آمد و دستش را روي سرم گذاشت و سرم را بوسید و گفت. روي ادب سالمی کردم از

سارینا جون خوبی؟ ـ

.مرسی ممنون -

مث اینکه منو نشناختی نه؟ -

.نه به جا نیاوردم -

...من  -

:وسط حرف زن پرید و گفت دانیال

سارینا باید استراحت کنه می شه بري؟ ـ

شما کی هستید؟... حرف بزنه يدانیال چرا نمی ذار -

دانیال؟ -

.مامان برو بیرون خواهش می کنم -

بعد از رفتنش، دانیال روي صندلی کنار من . واهش گفت که همان لحظه خانوم خداحافظی کرد و رفتاین جمله را آنقدر محکم و پر خ دانیال

:نشست و گفت

.مادرم بود ـ

چرا گفتی بره؟ -

.نمی خوام تو رو ببینه -

آخه چرا دانیال؟ -

.تو کل زندگیم نبوده حاال هم که به پیسی خورده نمی خوام باشه... نمی خوام دیگه -

.جاي من بودي قدر بدترین مادر رو هم می دونستی اگه تو -

.ازت یه خواهشی دارم. آدم مادر نداشته باشه بهتر از اینه که مادر بد داشته باشی -

چی؟ -

.اگه اومد کاریش نداشته باشی -
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چرا؟ -

.بگو چشم -

.چشم عزیزم -

چه عجب روي کلمه چشم دیگه حساس نیستی؟ -

را چی حساس باشم؟وقتی خودم دوتاشو دارم ب -

:آغوشم گرفت و گفت در

.نمی دونی چقدر خوشحالم که قراره ببینی و خوشحال باشی ـ

:دکتر با خنده گفت. دانیال هول شد و خودش را عقب کشید. لحظه در آغوشش جا خشک کرده بودم که ناگهان صداي دکتر پیروز آمد چند

.به به عاشقا جمعشون جمعه من برم مزاحم نشم ـ

ببخشید... نه اختیار دارید -

خدا ببخشه من برا چی ببخشم؟ سارینا خانوم شما خوبید؟ -

مرسی -

حس خاصی مثل چشم درد یا چیز دیگه اي نداري؟ -

نه -

.چشمات باید فعال بسته باشه ولی هفته دیگه باز می کنم  -

.نمی دونم چجوري جبران کنم. ممنون آقاي دکتر واقعا ازتون ممنونم -

براي هرکسی این شانس . چرا از من تشکر می کنی؟ برو خدا رو شکر کن چشمات یه جوري بوده که تونستیم کوري مادر زاد رو درمان کنیم  -

.ادیپیش نمی 

.به هر حال از شما هم ممنونم -

.از شوهرتم تشکر کردي؟ به خدا خیلی دوستت داره. خواهش می کنم سارینا خانومی -

:رم بود را گرفتم و گفتمدانیال که کنا دست

.من همیشه ممنونشم ـ

:رو روي سرم کشید و گفت دستش

.وظیفه مه ـ

.رفت و من کمی استراحت کردم دکتر

بیستم فصل

نم با اینکه پالتو ت. سوز زمستانی می آمد. هواخوري پرستار من را روي صندلی چرخدار نشاند و همراه با دانیال به حیاط بیمارستان رفتیم  براي
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:به دانیال گفتم. بود ولی سرماي عجیبی در استخوان هایم نفوذ کرده بود

دانیال سرده براي چی اومدیم بیرون؟ ـ

.باید عادت کنی! هواي لندنه دیگه -

عادت؟ مگه چه مدت می مونیم؟ -

.تقریبا شیش ماه -

شیش ماه؟ -

آره  -

چرا؟ -

.ویزامون شیش ماهه است -

جدا؟ -

.آره عزیزم -

.دلم براي ایران تنگ می شه -

.خیلی زود می گذره -

.کجا زندگی می کنیم؟ تو هتل که نمی شه -

.آره می دونم نمی شه -

پس کجا؟ -

.خونه گرفتم -

کجا؟ -

.یه خونه نقلی نزدیکاي این بیمارستان اجاره کردم -

من که از این حرکت ناگهانی . سریع راه می رفت. حرکت داد کمی در سکوت گذشت که دانیال ناگهان صندلی را با سرعت زیاد. زدم لبخندي

:دلهره و ترس با نمکی در وجودم افتاده بود گفتم

دانیال چیکار می کنی؟ می خواي منو بکشی؟ ـ

:را نگه داشت و گفت صندلی

.نه دور از جون من غلط بکنم ـ

پس چرا یهو اینجوري کردي؟ -

...کنی یه ذرهخواستم یه ذره به هواي لندن عادت  -

بترسونی منو؟ -

آفرین از کجا فهمیدي؟. آره -
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.بی نمک -

:پرسیدم. سپس دانیال صندلی را حرکت داد. م یخواست جوابم را بدهد که پرستار آمد و چیزي گفت دانیال

کجا میریم دانی؟ ـ

.باید بریم از چشات عکس بگیرن -

برا چی؟ -

!براي اینکه ببینن چشمت در چه وضعیه -

یعنی می شه زودتر چشممو باز کنن؟ -

.اگه خدا بخواد -

!خدا کنه -

با صداي خواب آلود گفتم؟. کمی خوابیده بودم که ناگهان در باز شد.چشمم عکس انداختند و من دوباره به اتاقم برگشتم  از

دانیال تویی؟ ـ

.نه دکتر پیروزم -

سالم دکتر خوب هستید؟ -

ممنون -

؟دانیال با شماست -

.نه رفته پایین یه چیزي بخوره -

دکتر چشمم رو کی معاینه می کنید؟. آهان -

دوست داري زود ببینی؟ -

...آره خیلی -

...اومدم االن معاینه ولی -

:شوق و ذوق وسط حرف دکتر پریدم و گفتم با

جدا آقاي دکتر یعنی می تونم ببینم؟ ـ

باید دوباره چشمت رو ببندیم تا چند روز دیگه کامال جوش بخوره و بتونی . چیزاي نا مفهوم می بینیآره ولی االن اگر ببینی همه چیز رو سایه و  -

.واضح ببینی

:دکتر خواست چشمم را باز کند که ناگهان گفتم. دکتر نزدیک تر آمد تا بتواند معاینه کند. از سر خوشحالی زدم و صاف نشستم  لبخندي

.دانیال هم باشه نه آقاي دکتر صبر کنید می خوام ـ

.باشه صبر می کنیم -

بیست و یکم فصل
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. هر دوري که بانداژ می زد صد بار بر استرس من زیاد می شد. دکتر بسم اهللا گفت و دست پشت سر من برد و بانداژ را باز کرد. هم آمد دانیال

سایه مردي که جلوي من ایستاده بود و ... سایه می دیدم...  چیز هایی که جلوي چشم من گذاشته بود را برداشت و می دیدم. بانداژ کامل باز شد

:دکتر گفت. سایه دستی که جلوي من تکان می خورد

االن دست منو می بینی؟ سایش رو می بینی؟ ـ

:با صداي لرزان گفتم. دستانم می لرزید. به قلبم هجوم آورد احساسات

.بینم یآقاي دکتر می بینم ، م ـ

:ستم را گرفت و گفتد. مرد جلو آمد سایه

می بینی سایرینا می بینی؟ ـ

دانیال تویی؟ -

.آره منم -

.سایت رو دیدم پایین تخت بودي -

:گفتم. خیسی گونه هایش به صورتم برخورد کرد. من را در آغوش گرفت دانیال

دانیال گریه می کنی؟ ـ

.اشک شوقه -

:چراغ قوه اش را روي چشم من گرفت و گفت دکتر

ور رو چی می بینی؟این ن ـ

:را دیدم با خوشحالی گفتم نور

.نور هم می بینم ـ

خدا رو شکر -

:با صداي لرزان گفت دانیال

پس همه چی درسته آقاي دکتر؟ ـ

.همه چی درسته فقط تا حداکثر یه هفته دیگه فقط سایه می بینه -

مرسی آقاي دکتر چجوري ازتون تشکر کنم؟ -

.ط وظیفم رو انجام دادممن فق. تشکر الزم نیست  -

عکسا چی همه درست بود؟ -

.عکسا هم درست بود -

.پرستار هم آمد و دوباره بانداژ چشم مرا بست . دکتر چیزي به پرستار گفت و رفت . دکتر تشکر کردم از
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بیست و دوم فصل

ولی به . نه دستم را می گرفت و من را به محوطه می برددانیال هر روز عاشقا. ها و ماه ها چشم انتظاري براي دیدن دنیاي زیبا سپري شد هفته

وقتی به حیاط می رسیدیم صندلی را گوشه اي رها می کرد و قدم زنان در آن هواي . اصرار پرستار ها من را روي صندلی چرخدار می نشاندند

:گفت. دانیال دستان سرد مرا در دستانش گرفته بود و با آتش عشق گرم می کرد. سرد قدم می زدیم

راستی سارینا دوست داري عروسی رو کی بگیریم؟ ـ

عروسی؟ -

.به هر حال ما فقط عقد کردیم باید جشن بگیریم -

.عروسی؟ نمی دونم -

وقتی برگشتیم خوبه؟ -

.آره فکر کنم خوب باشه -

.استرس دارم -

براي چی؟ -

.نمی دونم براي عروسی -

می خواي اصال جشن نگیریم؟. می شه استرس نداشته باش ایشاال همه چی درست -

.نه این چه حرفیه حتما باید جشن داشته باشیم حاال چه زود تر چه دیر تر -

تا کی اینجاییم؟ -

چطوره؟. نمی دونم تا تموم شدن ویزا بمونیم بعدش بریم -

.نمی دونم خوبه هر چی خدا بخواد -

:را گرفت وآرام به سمت صندلی برد و گفت دستم

.یه ذره بشینیم خسته شدم اینقدر راه رفتمبیا  ـ

:دانیال با لحن ملتمسانه گفت. دستم را در دستش گذاشتم . صندلی نشستم روي

...سارینا بهم این اجازه رو می دي که ـ

که چی؟ -

ببوسمت؟... که... که -

لب هایم را روي لب هایش گذاشتم و بوسه ي . نمبا دستانم صورتش را لمس کردم تا لب هایش را پیدا ک. عمیقی کشیدم و سکوت کردم نفس

:دانیال با تعجب گفت. آرامی زدم

.باورم نمی شه ـ
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که چی؟ -

.که خودت منو بوسیدي -

:با خنده پرسیدم. زد زیر خنده و

وااا چرا می زنی زیر خنده؟ ـ

.آخه یاد شمال افتادم... آخه -

:هم خندیدم و گفتم من

!خب منم اون رفتارو کردم دیگه.کارو کردي  خب بی دلیل اول کاري این ـ

:بعد از چند دقیقه خودم را عقب کشیدم و گفتم. سکوت کرد و بعد از چند دقیقه من را غرق بوسه کرد کمی

.دانیال مگه مردم اینجا نیستن؟ زشته این کارا ـ

.بیمارستانه دوم اینکه یه جاي خلوت توي باغ... نه عزیزم اول اینکه اینجا این کار عادیه  -

دانی برام اینجا رو توصیف می کنی؟ -

...آره عزیزم -

.خب بگو -

.چند تا صندلی چوبی داره پرنده داره. یه جایی جلوي بیمارستان. اینجا پر از درخته  -

دیگه چی داره؟ -

!قراره بعدا خودت اینجا رو ببینیا. اصال من براي چی دارم می گم. همینا رو داره -

.رفتیم داخل بیمارستان و من از خستگی خوابم برد. دم و دوباره به قدم زدن ادامه دادیمز لبخندي

بیست و سوم فصل

:هیجان زده در را باز کرد و داخل آمد و گفت الیدان

سارینا برات خبر دارم بگو چی؟ ـ

چی؟ -

.حدس بزن -

چشمم رو زودتر باز می کنن؟ -

آره آفرین حاال بگو کی؟ -

کی؟ -

.بگو دیگه -

:ذوق گفتم با
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االن؟ ـ

.نه االن که نه ولی فردا چشمت رو باز می کنن -

:خوشحالی جیغی کشیدم و گفتم از

جدي می گی دانیال؟... هورا ـ

.آره بابا -

دانیال یه چیزي بگم؟ -

بگو -

کی مرخص می شم؟ -

.البد وقتی چشمت رو باز کردن... مرخص؟ نمی دونم -

.جاخسته شدم از این -

.بیا بریم تو باغ یه دور بزنیم -

.چشم بسته هم خودم می تونم برم! از اونجا هم خسته شدم -

:زد و گفت پوزخندي

خب کجا بریم؟ هان؟ ـ

نمی شه بریم بیرون؟ -

.نگهبان گیر می ده... نه بابا -

.حاال بپرس -

.نمی شه دیگه من می دونم -

:با هیجان گفت. ز کرد و داخل آمدحال حرف زدن بودیم که دکتر در را با در

سالم سارینا خانوم خبر خوش رو شنیدي؟ ـ

.بله دانیال بهم گفت... سالم دکتر -

.پس بی صبرانه منتظر فردا باش! چه خوب -

.واقعا ازتون ممنونم -

.وظیفم بود دخترم -

آقاي دکتر -

چیه دخترم؟ -

از بیمارستان خسته شدم -

.شمات خوب می شه می ري لندن زمستونی رو می بینیبه جاش چ. همینه دیگه -
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...نمی شه -

چی؟ -

که بریم بیرون؟ -

.نه قانون بیمارستان این اجازه رو نمی ده -

.خواهش می کنم -

.اگه دست من بود حتما این کار رو می کردم ولی نمی شه -

.باشه دکتر ممنون -

.شمات عکس بگیرهببرتت از چ ادیپرستار االن می . خواهش می کنم -

وقتی عکس گرفتند من را . هنوز هم سایه هایی می دیدم . چشمانم را باز کردند. چندي بعد پرستار من را به اتاق عکس برداري برد .رفت دکتر

 در. به خواندن کردمروي صندلی نشستم و کتاب مورد عالقه ام که روي میز بود را شروع . کمی نگران شدم . به اتاقم بردند ولی دانیال آنجا نبود

:قسمت هاي حساس کتاب بودم و با انگشتانم محکم تر کتاب را لمس می کردم که در باز شد و دانیال داخل آمد و گفت

.سارینا پاشو یه راهی پیدا کردم بریم بیرون ـ

:را کنار گذاشتم و ایستادم و گفتم کتاب

چه جوري؟ دیوونه شدي؟ ـ

.م کسی نمی فهمه دوما یه کاري می کنم کسی نفهمه توییاول اینکه سریع می ریم میای -

چه جوري؟ -

.بیا جلوتر -

:دستانم را گرفت و پالتویی به دستانم داد و گفت. دستم پایین تخت را گرفتم و جلوتر رفتم  با

اینو بپوش ـ

االن با این نمی فهمن منم؟ -

.حاال تو بپوش -

:با دستانم لمس کردم و گفتم. رم حس کردم ناگهان سنگینی چیزي را روي س... پوشیدم

این چیه؟ ـ

.کالهه حاال این عینکم بزن -

:را روي باند هاي چشمم زد و دستانم را گرفت و گفت عینک

.بریم ـ

.می فهمن الیدان -

نمی فهمن -
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اگه اومدن تو اتاق چی؟ -

.با دکتر هماهنگ کردم بگه کسی نیاد اینجا سارینا خوابه -

.دم و حرکت کردیم به سمت در خروجیز لبخندي

بیست و چهارم فصل

:چند متري که دور شدیم دانیال با هیجان گفت. در دست دانیال در خروجی را گذراندم دست

.حاال کجا بریم سارینا خانوم؟ امروز در اختیار شماییم!! دیدي اومدیم بیرون؟ ها ها ... دیدي ـ

.نمی دونم تو بگو -

.تو بگو کجا بریمنه دیگه گفتم  -

آخه من که نمی شناسم اینجا رو؟ -

مثال اگه تهران بودیم می شناختی؟ -

:زدم و گفتم پوزخندي

...!نه ـ

کجا؟... پارك ، موزه، باغ وحش ، رستوران. خب دیگه حاال بگو -

:گفتم الیرو به دان. شدیدي داشت هوا سردي. ساعت حدود یازده و نیم ظهر بود. را به ساعت مچی ام بردم و آن را لمس کردم دستم

.نمی دونم آخه... بریم... موزه هم باید بتونم ببینم بریم. دانیال االن که سرده پارك نمی تونیم بریم  ـ

.خب نمی تونیم بریم دیگه... من یه جا در نظر داشتم ولی حاال که سردته -

کجا؟ -

.سردت می شه -

.ه توي بیمارستان می رفتیمآخه یه چیزي شبیه همون قدم زدنیه ک -

حاال بگو کجا؟.محیط بیمارستان خسته کننده و بده ولی اینجا فرق می کنه. اون فرق می کرد -

.خیلی قشنگه بریم قدم بزنیم ... بریم دم رودخونه تایمز جاي فوق العاده ایه -

!من که چیزي از قشنگیش نمی بینم -

!همینجا تمام چیزایی رو که ندیدي رو ببینی ایمیه شدیم می خب عزیز دلم امروز می ریم ، مرخص هم ک -

...دانیال -

جونم؟ -

!باورم نم یشه -

باورت نمی شه چی؟؟ -
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.باورم نمی شه تا چند روز دیگه قراره ببینم -

.باورت بشه چون واقعا قراره ببینی -

!چجوري ازت تشکر کنم واقعا نمی دونم به خاطر این لطف هایی که به من کردي. خیلی خوشحالم -

من چه جوري باید به خاطر این لطف ازت تشکر کنم؟ -

.چه لطفی؟ تمام لطف ها رو تو کردي -

.همین که کنارمی و وجودت به زندگیم صفا داده بهترین لطفیه که در حق من کردي -

. هیچ حرفی نمی زد. هم کنارم نشسته بود الیو دان من آرام در تاکسی نشستم. راننده تاکسی گفت که به سمت رودخانه تایمز حرکت کند  به

. دانیال دستانم را گرفت و شروع به قدم زدن کردیم. مردم فضاي آنجا را پر کرده بود  يغوغا و هیاهو. چندي طول کشید تا به رودخانه رسیدیم

:پرسیدم الیداناز 

دانیال اینجا چرا اینقدر شلوغه؟"ـ

.مثال بیا بریم اون جلو اون مرده رو ببین داره گیتار می زنه و می خونه. میان هنر نمایی می کنن اطراف این رودخونه اکثر مردم -

:من را روي صندلی نشاند و گفت. را گرفت و به سمت صدایی برد که با هر قدم نزدیک تر می شد دستم

.حاال گوش کن ـ

:ماز دانیال پرسید. با صداي زیبایی گیتار می زد و می خواند مردي

اینجا و می خونن؟ انیدانیال براي چی می  ـ

.خب بعضیا دانشجوهاي اینجابراي کسب درآمد این کارو می کنن بعضیا هم براي عالقه شخصیشون -

چه جالب دیگه چی اینجاست؟ -

...مثال یه یارو داره اونور تر هیپ هاپ می رقصه یکی با گروهش باله می رقصه یکی. خیلی چیزا هست  -

ه؟بال -

...آره یه جور رقصه  -

...بی خیال این آدما بیا یه ذره راه بریم الیدان -

.شد و دستان من را گرفت و شروع به راه رفتن کردیم بلند

بیست و پنجم فصل

ال دستم را گرفته دانی. با دانیال اطراف دریاچه قدم می زدیم. سرد لندن به صورتم سیلی می زد، ولی گرماي عشق آن را از یادم برده بود سوز

دانیال کافی شاپی را که همیشه در دوران دانشجویی در آن قهوه می . کمی قدم زدیم . بود و از دانشگاه و دوران زندگی اش در لندن می گفت

:گفت الیدان. روي صندلی گرم کافی شاپ نشستیم و دو فنجان قهوه برایمان آورد. را پیدا کرد و من را به آنجا برد وردخ

.ارینا به خدا اگه خوب شی اینقدر برات برنامه دارم که نگوس ـ
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مثال چی؟ -

.می برمت هر جایی که بخواي... می ریم گردش ... می ریم دیسکو. می ریم کل لندن رو می گردیم -

.دلم می خواد تهران رو ببینم -

.تهران؟ باید شیش ماه منتظر بمونی تا بریم تهران -

.ودتر برمخیلی دوست داشتم که ز -

.می تونیم بریم -

.شیش ماه دیگه می ریم تهران. وقتی اینجاییم و این فرصت نصیبمون شده که اینجا رو ببینیم اینجا می مونیم ! نه -

.راستی برات یه برنامه دیگه هم دارم -

چی؟ -

.سیواااي چه کیفی می ده بریم خرید عرو... لباس عروس و بقیه خریدارو از اینجا می کنیم -

:زدم و گفتم لبخندي

مگه تهران رو ازمون گرفتن که می خوایم از اینجا خرید کنیم؟ ـ

.برات چیزي رو می خرم که هیچکس هیچ جاي دنیا ندیده باشه. نگرفتن ولی می رم از اینجا برات بهترین لباس عروس رو می خرم  -

.به می شم خبمن اگه چشمم خوب بشه و بتونم ببینم با این دنیا غری الیدان -

یعنی چی غریبه می شم؟ -

...یعنی نمی تونم الفبا رو اینجوري بخونم نمی تونم -

هر کالسی که  ایتازه برات معلم می گیرم بتونی ربان هم یاد بگیري . این دیگه غصه داره؟ برات معلم خصوصی می گیرم که بتونی ببینی -

.بخواي بتونی بري

می شه؟ -

.فقط به اتفاقاي خوب آینده فکر کن. اصال فکر اینجور چیزا رو نکن. عزیزم چرا نمی شه؟ می شه  -

دانیال قول داد ! نگران شده بود که کجاییم. دکتر بود مثل اینکه کار واجبی داشت. آرامش نشسته بودیم که ناگهان موبایل دانیال زنگ خورد  در

:دانیال با عجله گفت. که بعد از نهار حتما بیمارستان باشیم

.سارینا پاشو بریم رستوران غذا بخوریم سریع باید بریم بیمارستان ـ

!دید باالخره گندش دراومد -

.فقط دکتر گفت بهتره برگردیم بیمارستان... نه بابا پرستارا چیزي نفهمیدن -

بعد از یک هفته غذاي بیمارستان . دانیال چندین غذا سفارش داد. دانیال تاکسی گرفت و رفتیم به سمت بهترین رستوران لندن. شدم  بلند

.سریع برگشتیم به بیمارستان و بدون اینکه کسی چیزي بفهمد دوباره به اتاقم بازگشتم. خوردن، غذاي خوشمزه رستوران خیلی به من مزه کرد

بیست و شش فصل
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:با ورود ما گفت. به بیمارستان برگشتیم ، دکتر در اتاقم نشسته بود وقتی

.سارینا خانوم چه با این کاله و عینک خوشگل شدي. ر عاشق اومدن به به دو کفت ـ

.مرسی آقاي دکتر -

.ببرتت آزمایش بگیره ادیاالن یکی از پرستارا می . دخترم لباس بیمارستان رو بپوش توي تختت بشین -

آقاي دکتر پرستارا چیزي نفهمیدن؟ -

حاال خوش . کسی هم نیومد. م به پرستارا هم گفتم می خوام با مریضم تنها باشم اومدم تو اتاقت نشست. کسی چیزي نفهمید... نه دخترم -

گذشت؟

:تا من خواستم جواب بدم گفت دانیال

.بد نبود آقاي دکتر، فقط وقتی شما زنگ زدید سریع ناهار رو خوردیم و اومدیم ـ

حاال چی خوردید؟ -

.جاتون خالی استیک -

.واي که من عاشق استیکم -

دکتر سارینا خوب شد یه روز شما و خانوادتون مهمون من می ریم استیک می خوریم چطوره؟ آقاي -

:تعجب پرسیدم با

مگه زن دارید آقاي دکتر؟ ـ

چند سالته؟. آره دارم تازه یه دختر هم دارم فکر کنم همسن و ساالي خودت باشه -

.شونزده -

.آره دختر منم شونزده سالشه -

.با هم می ریم ولی وقتی که من بتونم ببینمچه خوب پس یه روز  -

دانیال با . دکتر هم همراه او خارج شد. من را روي تخت نشاند و آزمایش خون گرفت و رفت. حرف زدن بودیم که پرستار وارد شد مشغول

:ذوق کنارم نشست و دستم را گرفت و گفت

دکتر گفته فردا چشماتو باز می کنه خبر داري؟ ـ

.شحالمآره خیلی خو -

از چی؟ به خاطر اینکه منو قراره ببینی؟ -

نه باید از اون قضیه ناراحت باشم -

جدا؟ -

.ولی خیلی دوست دارم که اول خودمو تو آینه ببینم بعد تو رو ببینم. نه بابا شوخی کردم -



کاربر  انجمن نودهشتیا و مادام aida.1996 |عطر عاشقی                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 62

.فقط باید صبر کنی. به زودي می بینی گلم -

...دانیال قول دادي برام معلم بگیریا -

.ستمیا یمن قول دادم پاي قولم م. گیرم دیگهمی  -

.نم یتونی حس منو بفهمی. از فردا قراره پا به یه دنیاي جدید بذارم  -

.می تونم بفهمم -

آخه چجوري؟ تو که تا به حال مثل من نبودي؟ -

.بودم ولی نه اینجوري -

پس چرا به من نگفتی؟ -

.یه ذره بخوابم بلند شدم برات می گم چی شده. یه کمی استراحت کن منم خستم. می گم. می گم -

.زدم و چشمانم را روي هم گذاشتم لبخندي

بیست و هفت فصل

با خودم می . فکر ها و سوال هاي فراوانی مغزم را تسخیر کرده بودند. دوري که باند چشمم دور سرم می زد، استرس من را بیشتر می کرد هر

:گفتم

...ب نشده باشم؟ اگه دوباره چشمم عمل بخواد چی؟ اگه و اگه و اگهاگه نبینم چی؟ اگه هنوز خو ـ

پرده هاي اتاق کنار بود و نور ضعیف . باند را برداشت . و اگه هاي فراوانی در مغزم بود و با خودم درگیر بودم که دکتر آخرین دور را زد اگه

:دکتر گفت. نور گرفتم چشمم از نور زده شد و دستم را جلوي. زمستانی به داخل اتاق می آمد 

.خدا رو شکر به نور واکنش داده چشمش، این نشونه ي خوبیه سارینا ـ

خانومی در کنار مرد . شخصی دستش را تکان می داد پسر جوانی پایین تخت ایستاده بود. تصاویر تاري می دیدم. را در اتاق حرکت دادم  چشمم

:مرد میانسال دستش را تکان داد و گفت... میانسال

سارینا می بینی؟ ـ

:با هیجان گفتم. بود یآن پسر جوان هم باید دانیال م! پس آن شخص میانسال دکتر بود! کپ بودم  در

دانیال اون تویی پایین تخت؟ آره تویی؟ ـ

:شوق نزدیک بود اشک بریزم که دکتر گفت از

.سارینا خانوم گریه نکن براي چشمت بده ـ

:نیال جلو آمد و گفتدا. اشک هایم را گرفتم  جلوي

می بینی ساریناي من؟ داري می بینی؟ ـ

:را به او دوختم و گفتم میها چشم
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.همه چی رو دارم می بینم... آره دارم می بینم  ـ

دکتر رو به . همه چیز تار بود ولی می توانستم رنگ ها را تشخیص بدهم ولی اسم آنها را نمی دانستم . از خوشحالی صدایش می لرزید دانیال

:کردم و گفتم

دکتر چرا پس تار می بینم؟ ـ

.تا چند ساعت دیگه خوب می شه -

جدا ؟ دیگه الزم نیست چشمم رو ببندم؟ -

.قطره چشمت رو می ریزه ادیهر شش ساعت یکبار هم پرستار می . نه باید باز باشه -

.مرسی آقاي دکتر نمی دونم چه جوري ازتون تشکر کنم -

.گریه اصال براي چشمت خوب نیست... فقط دخترم ذوق زده نشی گریه کنیا. می گم که تشکر الزم نیست وظیفمهبراي صدمین بار  -

.چشم آقاي دکتر -

.آقا دانیال دیگه سپردمش به خودت. پس من می رم -

:دانیال جلو آمد و گفت. وضعم را چک کرد و با دکتر خارج شد پرستار

.باالخره چشم انتظاري تموم شد ـ

.واي دانیال باورم نمی شه دارم می بینم -

.باورت بشه چون واقعا داري می بینی -

.حیف که تار می بینم وگرنه همین االن آینه می گرفتم تا بتونم خودمو ببینم -

یعنی اصال دلت نمی خواد منو ببینی؟ -

.چرا خیلی دوست دارم ولی شونزده ساله تو حسرت دیدن خودمم -

.ند ساعت دیگه می تونی ببینیباشه گلم تا چ -

:از تخت بیرون بیایم که دانیال گفت خواستم

کجا داري می ري با این وضع؟ ـ

.می خوام یه ذره راه برم الیدان -

.حاال بشین یه ذره دیگه بعد می ریم قدم می زنیم -

.نه همین االن می خوام برم -

...!اگه دکتر ببینه شاکی می شه ها -

.نگفته پاشو بریم دکتر که چیزي -

.تسلیم شد و دست من را گرفت و روانه ي حیاط بیمارستان شدیم دانیال

بیست و هشتم فصل
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:کمی با نگاه کردن به پایین سرم گیج رفت که دانیال من را گرفت و گفت. پاهاي خودم را دیدم . پایین را نگاه کردم . تخت پایین آمدم  از

خوبی؟ ـ

.ه بودمآره فقط ارتفاع ندید -

:و دستم را گرفت و گفت خندید

بریم؟ ـ

.بریم -

:با شوقی از درونم گفتم. در دست هم راهرو را طی کردیم و به حیاط رسیدیم دست

دانیال باید بهم قول بدي هر چی اینجا هست بهم بگی چیه؟ ـ

...مثال چی؟ اینایی که می بینی تو باغ زیادن درختن و -

؟به رنگ اینا می گن سبز -

...االن زمستونه برگاش ریخته ولی رنگ تنه اش قهوه ایه. نه -

پس سبز چه رنگیه؟ -

...سبز؟ بذار سبز پیدا کنم -

:با دست اشاره کرد و گفت. رد شد که لباس سبز رنگی تنش بود خانومی

!سارینا ببین این رنگی سبزه ـ

:گفتم. دانیال زد زیر خنده. چشمی نازك کرد و رفت پشت. نگاهی به خودش کرد و سپس به دانیال نگاهی انداخت خانوم

براي چی می خندي؟ ـ

...اون خانومه که نشونت دادم -

خب؟ -

.فکر کرد داریم مسخرش می کنیم براي همین اخم کرد -

:و گفتم خندیدم

.خب اینجوري نشون نده، بهم بگو که فالنی رو ببین یا فالن جا رو ببین ـ

.به ما باشهفکر نمی کردم حواسش  -

اونا چین؟. حاال اشکالی نداره -

ما که به اتاق برگشته بودیم به . تاري چشمم بر طرف شد. چیز را برایم گفت و من تازه فهمیدم که در دنیایی که ندیدم چقدر غریبه ام  همه

:دانیال آینه را پشتش گرفت و جلوي من نشست و گفت. دانیال گفتم که م یتوانم ببینم

.نو ببیناول م ـ
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.دانیال شوخی نکن بده خودمو ببینم -

ببین با اون چیزي که فکر می کردي یه شکلم؟. اول منو ببین -

چشمانی که با نگاه کردن به . چشم هایی به رنگی که اسمش را نمی دانستم . چشمم را کمی جمع کردم تا دقیق تر بینم. صورتش نگریستم  به

:گفتم. آن آرامشی در دلم زنده شد

.دانیال خب بگو چشمات چه رنگیه؟ موهات چه رنگیه؟ اینا رو بهم بگو ـ

.چشمام طوسیه -

طوسی؟ -

چطور؟ -

.خیلی قشنگه بهم آرامش می ده -

.این چشماي توئه که داره همه چیو قشنگ می بینه -

موهات چی؟. زیبایی چشمات غیر قابل انکاره -

.تقریبا می گن بهش خرمایی. قهوه اي -

در صورتش کنکاش می کردم و هر لحظه به دنبال . لب هاي نه چندان بزرگ ولی متناسب با صورتش... دماغ قلمی کوچک . نگاه کردم رهدوبا

:آینه را خواست جلویم بگیرد که گفت. قد و قامت بلندش جذاب ترش کرده بود. بلند شد و ایستاد. جذابیت و زیبایی جدیدي می گشتم

.اول چشمات رو ببند ـ

براي چی؟ -

.ببند -

یعنی واقعا این من بودم؟ دختري با پوست روشن و صاف و ابروهایی . وقتی چشمانم را باز کردم آینه را در مقابل خودم دیدم. را بستم  چشمانم

:پرسیدم... که به جذابیت چشمانم بیشتر افزوده بود و چشمانی

دانیال چشماي من چه رنگیه؟ ـ

:و گفت کمی در چشمانم خیره شد -

...قهوه اي ـ

قهوه اي؟ -

لب . ابرو هایم را انگار برداشته بودم ولی هیچگاه این کار را نکرده بودم. چشمان قهوه اي پر مژه با دماغ کوچک . در آینه نگاه کردم دوباره

:همچنان مشغول نگاه کردن بودم که دانیال آینه را از جلویم برداشت و گفت. هاي سرخ قلوه اي

!!یگه چقدر خودتو نگا می کنیبسه د ـ

:لحن شاکی گفتم با

.دانیال اذیت نکن بده آینه رو... ا ـ
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.خودتو دیدي دیگه -

!دیدم ولی به اندازه ي شونزده سال خالی نشدم -

.اینقدر نگاه نکن االن فکر می کنی چقدر خوشگلی دیگه ما رو محل نمی دي -

.انگار خودش چقدر زشته... برو بابا -

...دت زشتیخو -

.بده آینه رو -

.دکتر گفته باید استراحت کنی -

.تا آینه رو ندي نمی خوابم -

.بخواب تا بهت بدم -

.نمی خوام -

.بخواب -

...نه -

.به خدا بیدار شدي بهت می دم -

قول؟ -

به خدا گفتم دیگه باال تر از خدا چیه مگه؟ -

...راستی دانیال -

.بخواب -

.اینو بگم می خوابم کارت دارم بذار -

.بگو -

.قرار بود برام یه چیزي تعریف کنی -

.از خواب که بیدار شدي می گم برات. باشه برات می گم  -

بیست و نهم فصل

هر دو چاي می نوشیدیم و بدون هیچ حرفی کنار هم نشسته بودیم و از وجود یکدیگر . صندلی نشسته بودیم و به بیرون خیره شده بودم  روي

دانیال به جایی نامعلوم خیره شده . با این حال به بیرونی نگریسته بودم که سپیدپوش شده بود. چشمانم هنوز قدري تاري داشت. ت می بردیملذ

:جوري که خیره بود با صداي رنجوري گفت همان. بود

می خواي بهت بگم چرا این موقع اون حرفو زدم؟ ـ

چیو می گی دانیال؟ -
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.م یه زمانی مثل تو بودم قرار بود یه چیزي برات تعریف کنمبهت گفته بودم من -

دیشبو می گی؟ -

بگم؟. آره -

.من خودم هی اصرار کردم گفتم بگو -

.حاال گوش کن -

:چشمانش نگاه کردم و گفتم در

.من سر ا پا گوشم ـ

ایرانی ها هم که می دونی آدماي خوش . انی پیدا کرده بودمسال اول دانشگام بود که چندتا دوست ایر... تو لندن. هنوز اینجا زندگی می کردم  -

.یه روز قرار گذاشتیم بریم اطراف لندن پیک نیک راه بندازیم. گذرونی هستن

چند سالت بود؟ -

.نمی دونم حدودا نوزده سال -

.ادامه بده... آهان -

ناراحت بودم نمی دونم . ز از وقتی که بیدار شدم اعصابم خورد بود من تمام رو. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. من اونموقع ماشین داشتم -

.شاید به خاطر خوابی بود که دیشب دیده بودم! چرا

خواب؟ چه خوابی؟ -

تو یه باغ بودیم همین جوري به من نزدیک شد . خیلی دختر زیبایی بود. عینک دودي داشت. عصاي سفیدي داشت. دخترك سفید پوشی بود -

... و

:نگرانش شدم و گفتم. را با دستانش فشرد سرش

دانیال خوبی؟ ـ

:را تکان داد و گفت سرش

.آره خوبم ـ

مطمئنی؟ -

.آره -

می خواي نگی؟ -

نه باید بدونی؟ -

چرا باید؟ -

.بعدا می فهمی -

.خب ادامه بده -
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بدبختم کردي هی اینا رو . تو رفتی از پیشم . کردي آیندمو خراب. تو بدبختم کردي . وقتی نزدیک شد اخم کرد و هی می گفت نمی بخشمت -

.من نمی شناختمش ولی برام آشنا بود . تکرار می کرد

فقط براي همین ناراحت بودي؟ -

. رفتیم پیک نیک. تموم اون روز ذهن من مشغول این خواب بود. بعضی از خوابا زیاد ترسناك نیستن ولی وجود آدمو درگیر خودش می کنن -

موقع برگشت همه اصرار کردن که من پشت فرمون نشینم ولی . دراز کشیده بودم. ر سرم درد می کرد که اصال زیاد با بچه ها نبودم من اینقد

واي سارینا باورت ... سر یه پیچ رسیدیم. نزدیک چند دقیقه اي روندم. جاده اي که ازش رفتیم خیلی خلوت بود . دم دماي غروب بود. نشستم

!دیدمنمی شه بگو چی 

.نمی دونم -

...جلوي ماشین بود منم براي اینکه به اون نزنم فرمون رو کج کردم و. همون دختري بود که تو خوابم بود  -

چی شد؟ -

.وقتی چشمم رو باز کردم تو بیمارستان بودم -

سی ام فصل

:سپس ادامه داد. کمی چایش را خورد. تعریف می کرد با رنجی این اتفاقات را. زنده شدن این خاطرات براي دانیال اعصابش به هم ریخت با

. وقتی برگشتم همه تعجب کردن. دکترا دیگه به من امید نداشتن . چشمم رو باز کردم تو بیمارستان بودم ولی یه ماهی می شد که تو کما بودم ـ

.که واقعیت نداشتن ومدیوقتی بیدار شدم چیزایی یادم می 

تو کما دیده بودي؟ -

.آره -

چی بود؟ -

.نمی تونم بگم -

...بگو -

:صدایش را باال برد و گفت دانیال

.دیگه همه چیزو بعدا می گم. سارینا اصرار نکن بعدا می گم  ـ

!اريیخب بابا چرا جوش می  -

وقتی .تخت پرت شدم پایین خودمو تکون دادم که از رو  نقدریبیشتر سعی کردم ا! احساس کردم تمام وجودم لمسه. اومدم بلند شم تا راه برم -

.چیزي بهم گفت که هیچوقت باور نکردم. افتادم دکتر اومد داخل

چی گفت؟ -

قضیه فلج شدن از یه طرف و خواب اون . افسردگی گرفته بودم! امید برگشت فقط ده درصده. فلج شدي... گفت دیگه نمی تونی راه بري -
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منم گفتم من که . اب دیدم دختره اومده تو خوابم بهم می گه من به کمکت نیاز دارم یه شب خو! دختره که هر شب می دیدمش یه طرف دیگه

.باید هرطوري که هست بیاي. دختره گریه کرد و گفت تو منو بدبخت کردي.هستی نه کجایی نه می تونم راه برم  ینه می دونم تو ک

پیداش کردي؟ -

:زد و گفت لبخندي

.آره ـ

نکنه من بودم؟ -

:د و گفتز پوزخندي

.نمیدونم واهللا ـ

...بی مزه بگو دیگه -

.دوباره منو عصبانی نکن سارینا -

!باشه فقط جوش نیاریا -

...تو خواب اسمش رو گفت منم -

چی بود؟ -

.یادم نیست -

.تو گفتی و منم باور کردم -

اومدم ایران به . د که هیچ کدوم از دکترا باورشون نمی شدیه معجزه بو. من بعد از فیزیو تراپی شیش ماهه تونستم راه برم ! وسط حرفم نپر -

...اوضاع کارخونه ي بابا سر و سامون دادم و

ببخشید وسط حرفت می پرما ولی پیش دختره رفتی؟ -

.آره بعد از یه سال رفتم پیشش -

خوابشو دیگه ندیدي؟ -

...نه -

اون دختري که پیدا کردي شبیه اون دختره بود؟ -

!می شناختمش ولی نمی دونستم کیه. دختره آشنا بود گفتم که -

بعد چی شد؟ یعنی خودشو پیدا کردي؟ -

:من من کرد و گفت کمی

.تو هستی، منم عاشقت شدم دمیمن هم اومدم پرورشگاه د. نه به یکی گفتم اونم گفت برو کفالت یه دختر نابینا رو بگیر  ـ

فقط براي همین اومدي پیش من؟ -

.بود ولی بعدش واقعا دیوونه وار عاشقت شدم دلیلش این -
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باور کنم؟... آهان -

یعنی منو نشناختی؟ نشناختی که بهت دروغ نمی گم؟! هر جور که مایلی -

.باشه دانیال جان من که چیزي نگفتم -

.کاشکی می شد صداتو ضبط کرد تا بهت بفهمونم که چیزي نگفتی -

.دانیال یه خواهشی دارم -

چی؟ -

.ل خوش اخالق باش تا بهت بگماو -

.باشه من خوبم -

.نه لبخند بزن -

:زورکی زد و گفت لبخندي

.حاال بگو ـ

می شه بریم بیرون رو بینم؟ -

مثل اوندفعه یواشکی؟ -

.آره -

.نمی شه دیگه -

چرا؟ -

.خب سارینا صبر کن چند وقت دیگه مرخص می شی -

:را گرفتم و گفتم دستش

یم؟حاال نمی شه بر ـ

.نه گلم ایراد می گیرن پس فردا مرخص می شی -

:گرد شد و گفتم چشمانم

جدي داري می گی؟ ـ

.آره گلم مرخص می شی می ریم خونمون -

خونمون؟ منظورت هتله؟ -

.نه خونمون یه جاي با صفا خارج لندن -

سی و یکم فصل

:در را باز کرد و داخل آمد و گفت دکتر
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اي خانومی؟براي مرخص شدن آماده  ـ

:تعجب پرسیدم با

مرخص شدن؟ ـ

.آره خانومی مرخص شدن-

مگه قرار نبود سه روز دیگه باشه؟ -

.نه خانومی گفتم حالت خوب شده زودتر برید سر خونه زندگیتون -

.ولی ما قراره ایران رفتیم عروسی کنیم -

می دونید که؟. آخه دانیال اینجا خونه خریده! نه منظورم اون نیست -

.خریده؟ بهم گفته گرفتم ولی نمی دونستم که خریده -

.هم با صفاست هم شلوغیه لندن و نداره... آره یه خونه ي نقلیه خوشگل خارج لندن -

واقعا نمی دونم با چه زبونی باید از دانیال تشکر کنم؟. آره -

تو هم دوسش داري؟. بدي الویفقط با عشقت می تونی جواب دان -

...خیلی -

...خیلی دوست داره قدر این دوست داشتنشو بدون. ون هم همینطورا -

:دکتر رو به دانیال گفت. در را باز کرد و داخل آمد  دانیال

.ذکر خیرت بود الیبه به آقا دان ـ

:همان جوري که در را می بست به من نگریست و لبخندي زد و گفت دانیال

پس حسابی غیبت منو کردید نه؟ ـ

.خب من برم دیگه تو هم بعدش بیا پیشم .آره حسابی -

:دستش را دور کمرم انداخت و صورتش را به سمت من چرخاند و گفت. تخت نشست يدانیال جلو آمد و نزدیک من رو. رفت دکتر

چه خبر خانومی؟ ـ

.بهم بده یآهان اول شیرین... خبر؟ بذار فکر کنم -

.نه خیر شما شیرینیش رو بده -

:ورد و گفتاش را جلو آ گونه

.یه بوس رد کن بیاد ـ

مگه می دونی؟ -

پ ن پ؟ -

جدا می دونی قراره مرخص شم؟ -
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!آره گلم می دونستم خودم به دکتر گفتم زودتر مرخصت کنه -

:پریدم و گفتم بغلش

!خیلی خوبی دانیال ـ

فقط براي اینکه رفتم به دکتر خوبم؟ -

:صداي آرام گفتمجوري که در بغلش آرامش گرفته بودم با  همان

.اینقدر خوبی که دلیلی براش پیدا نمی کنم که به زبون بیارم ـ

.حاال که اینقدر خوبم شیرینیمو بده -

:آغوشش بیرون آمدم و گفتم از

کدوم شیرینی؟ ـ

اي بابا یادت رفت؟ -

:گونه اش را نزدیک آورد و گفت دوباره

...یه ماچ بده ـ

:اش را بوسیدم گفت گونه

.حاال پاشو لباستو بپوش!! چه شیرین بود به به ـ

لباس؟ چمدونامون کجاست؟ -

.تو کمده ولی بیخیالش شو -

:اي جلو آورد و گفت کیسه

.اینا رو بپوش ـ

سی و دوم فصل

:شد و گفتدانیال کمی عصبانی .ها را یکی یکی از کیسه در می آوردم و نگاه می کردم و یکی یکی رنگشان را از دانیال می پرسیدم لباس

.خسته شدم سارینا برو بپوش ـ

کجا؟ -

:انگشتش پشت پرده اي نشان داد و گفت با

مگه نمی خواي خونمونو ببینی؟! بدو سارینا بدو!! اونجا ـ

ش تر نشان با آن لباس ها جذاب تر و خوش پو! شلوار لی با تاپ آبی و پالتو شیک و کفش پاشنه بلند. لباسم را پوشیدم و جلوي آینه رفتم سریع

:دانیال سوتی زد و گفت. می دادم 

...به به خانوم خوشگله رو ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا و مادام aida.1996 |عطر عاشقی                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 73

:به خودم کردم و گفتم نگاهی

.مرسی خیلی قشنگن ـ

.هول هولی خریدم حاال بیا بریم. این که چیزي نیست -

.اول بریم از دکتر تشکر کنیم -

.باشه -

:بود و دست دیگري ساك وسایلم با تعجب پرسیدم یک دستش دست من. را گرفت و به سمت اتاق دکتر رفتیم دستم

پس چمدونامون کجاست؟ تو بیمارستانه؟!! دانیال ـ

چمدونایی که از ایران آوردیم؟ -

آره -

...انداختم دور -

:شدم و گفتم شاکی

جدي باش دانیال کجاست؟ ـ

.خونه ي آقاي دکتره -

دانیال در را باز کرد و داخل نشستم خودش هم . افظی و تشکر به سمت ماشین رفتیمبعد از خداح. در زد و داخل شد. اتاق دکتر رسیدیم  به

:با تعجب پرسیدم. نشست

دانیال ماشین کیه؟ ـ

.خودم -

جدا؟ -

چیه؟ بهم نمیاد؟ -

کی خریدي؟!! نه بابا اونو نمی گم که -

...دیروز -

جدا؟ -

.باید براش ماشین شخصی خرید. اونور برد آره گفتم خانوم خوشگله رو نمی شه که با تاکسی اینور  -

.راستی دانیال ما تا شیش ماهی که قراره اینجا بمونیم قرار بود منو بفرستی کالس -

!تو بگو چی می خواي بري... می فرستم -

فقط شیش ماه اینجاییم؟! نمی دونم -

چیه دوس داري بیشتر بمونی؟ -

!نمی دونم -
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.اینکه رفتیم ایران دوباره ویزا می گیرم بیایم اگه دوست داشته باشی بعد از -

چجوري اینقدر راحت بهت ویزا می دن؟ -

.من اینجا تو کار سرمایه گذاریم و کارخونه دارم به خاطر این راحت می ذارن بیام -

:دانیال با لحن بامزه اي گفت. مشغول حرف زدن بودیم که متوجه ترمز کردن دانیال نشدم آنقدر

پیاده شی؟ نمی خواي ـ

:به اطرافم انداختم و گفتم نگاهی

اینجاست؟ ـ

...آره دیگه  -

. دانیال چشمانم را گرفت و در را باز کرد .جوري که به خانه ي ویالیی زیبایی که آنجا بود نگریسته بودم ، پیاده شدم و به سمت در رفتم همان

:شاکی گفتم

چرا اینجوري می کنی؟ ـ

.لممی خوام سورپرایز شی گ -

.چشمانم را باز کرد و

سی و سوم فصل

چشمم را می چرخاندم و هر جا را که نگاه می کردم چیز جدیدي می . آنقدر خانه زیبا بود که نمی دانستم کجا را نگاه کنم. را باز کردم چشمانم

:دانیال دستم را گرفت و گفت. ته بود خانه اي پر از عشق که با گرماي عشق فضاي بهتري گرف. از نگاه کردن به آن سیر نمی شدم . دیدم

.بیا بریم همه جاي خونه رو بهت نشون بدم ـ

هایش که در حال  زمیشومینه اي زیبا آنجا بود که با ه. از سه پله چوبی پایین رفتیم و به هال کوچکی رسیدیم. تکان دادم و جلو رفتیم  سري

خواستم روي صندلی بشینم که . آن گذاشته بودند مرا یاد خانه ي شمال انداخت  دو صندلی چوبی که کج جلوي. سوختن بود خودنمایی می کرد

:دستم را کشید و گفت لدانیا

مگه نمی خواي بقیه جاي خونه رو هم ببینی؟... ا ـ

:زدم و گفتم لبخندي

.آخ ببخشید یادم رفت ـ

مبل هاي قرمز . اتاق نشیمن بود. که با شیشه هاي مات تزیین شده بود  در چوبی اي را باز کرد... اما ایندفعه محکم تر . دستش را گرفتم  دوباره

سرم . تلویزیون بزرگی روبروي مبل بزرگ قرار گرفته بود . زیبا که پر از کوسن هاي قرمز و نارنجی بود با پرده هایی که با آنها تناسب داشت

:را به عالمت تحسین تکان دادم و گفتم

همه اش سلیقه خودته؟ ـ
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ه به خدا باور نداري؟آر -

:نگاهش کردم و گفت ناباورانه

.می خواي باور کن می خواي نکن ولی سلیقه خودمه ـ

:زدم و گفتم پوزخندي

.خدا می دونه ـ

:را کشید و گفت دستم

.بیا بریم آشپزخونه و اتاق خوابو بهت نشون بدم. بیخیال حاال ـ

:را نشان داد و گفت به سمت آشپزخانه می رفتیم که با دست دري داشتیم

.اینجا حموم و دستشوییه ـ

آشپزخانه اي که با کابینت هاي چوبی تزیین شده بود و میز نهار خوري دو نفره ي زیبایی در میان آن قرار . بعد دري را باز کرد داخل رفتم و

همانجا از گردنش آویزان شدم و گونه . می کردداشت که با گل هاي زیبایی که روي آن در گلدان بود، در میان کابینت هاي چوبی خودنمایی 

:بوسیدم و گفتم رااش 

...مرسی دانیال مرسی ـ

:جوري که دستش را دور کمرم حلقه کرده بود گفت همان

.نه عزیزم من باید از تو تشکر کنم ـ

چرا؟ -

.به خاطر وجودت تو این خونه -

:مزدم و دوباره بوسیدمش و کمی فاصله گرفتم و گفت لبخندي

...!حاال اتاق خوابا ـ

اتاق خوابا؟ -

.آره دیگه -

.اینجا فقط یه اتاق خواب داره -

:آرام آرام محو شد و گفتم لبخندم

فقط یه دونه؟ ـ

:شد و در چشمانم نگاه کرد و گفت جدي

یعنی تو به من اعتماد نداري؟ ـ

:را تکان دادم و گفتم سرم

...چرا اعتماد دارم ولی ـ
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.ره من رو مبل می خوابماشکالی ندا -

سه پله هایی را که قبال پایین آمده بودیم باال رفتیم و به پله هایی رسیدیم که ما را به اتاق خواب . نگفتم و به سمت پله ها حرکت کردیم چیزي

شده  پهنی ِ آبیه زیبایی روي آن روتخت. در میان آن تختی دو نفره قرار داشت که با گلبرگ ها تزیین شده بود. یکی یکی باال رفتیم. می رساند 

!همه چیز زیبا و پر از عشق بود پر از زندگی. بود 

:دستم را رها کرد و گفت دانیال

.حاال آزادي هر کاري می خواي بکن ـ

براي جاي خوابت می خواي چیکار کنی؟ -

:عمیقی کشید و در حالی که به پله ها نزدیک می شد گفت نفس

.حالش می کنیم حاال تا شب یه فکر به ـ

البته . خبري از وسایل قبلی نبود. در هر کمد و کشویی چیز جدیدي یافت می شد. من یکی یکی کمد ها را باز می کردم و می دیدم. پایین رفت و

.روي تخت ولو شدم و خاطراتم را مرور کردم که نفهمیدم کی خوابم برد. به جز یک کمد که چمدان ها در آن قرار گرفته بود

سی و چهارم لفص

چشمم را که باز کردم ، دانیال را دیدم که با لبخندي عاشقانه . نوازشی هایی که روي گونه هایم و موهایم احساس کردم، از خواب بیدار شدم با

:تا مرا دید که چشمهایم را باز کردم، لبخندش را آشکار تر کرد و گفت. مرا نوازش می کند

بیدار شدي؟ ـ

:گفتملبخند زدم و  منم

؟!کی خوابم برد؟ اصال متوجه نشدم ـ

بیدارت کردم؟. نمی دونم من اومدم باال که لباسمو عوض کنم دیدم خوابی -

.نه عزیزم اشکالی نداره -

:گفت الیکردم بلند شوم که دان سعی

بخواب سارینا کجا می ري؟ ـ

ساعت چنده؟. دمینه بابا خسته شدم از بس خواب -

!6.30تقریبا  -

.ي چهار پنج ساعت می شه که خوابموا -

؟!اشکال نداره عزیزم خب خسته بودي -

.می خوام لندن و با چشمام ببینم. نه دانیال پاشو بریم بیرون -

.فعال یکی از دوستام ماشینم و نیاز داشت با خودش برد، باشه براي فردا -
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خب االن چیکار کنیم؟! اي بابا -

.نفردا بریم لند. ارهیفردا می  -

.باشه -

.راستی باغچه ي اینجا رو بهت نشون ندادم بریم ببینیم. االن بیا بریم اطراف اینجا قدم بزنیم -

:خندیدم و به دانیال گفتم. از روي تخت پایین بیایم که معده ام غر غر کرد آمدم

.فکر کنم بهتر باشه اول یه چیزي بخوریم ـ

چی می خوري برات درست کنم؟ -

- دونستم آشپزي بلدينمی ... ا!

بله پس چی فکر کردي؟ -

:لحن شوخی گفتم با

.خب من یه پیتزا مخلوط و یه بیف استراگانوف می خوام ـ

:و گفت خندید

دیگه چی خانومی؟ ـ

.همینا فعال کافیه -

یخچال رفت و دستش را به خودش سمت . صندلی را براي من عقب کشید تا من روي آن بنشینم. را گرفت و به سمت آشپزخانه رفتیم دستم

:چانه اش گرفت و گفت

.خوبه همه چیز براي پیتزا مخلوط و بیف استراگانوف داریم ـ

.خوبه پس درست کن منم نگاه می کنم -

:را صاف کرد و بلندتر گفت صدایش

!خانوم ها و آقایون این شما و این هم طرز تهیه غذاي خوشمزه ما یعنی پیتزا ـ

:یشبندي از داخل آن درآورد و همان جوري که تنش می کرد گفتسمت کشو رفت و پ به

.ابتدا پیشبند تنمون می کنیم تا لباسمون خراب نشه ـ

:به سمت یخچال رفت و همان جوري که وسایل را بر می داشت گفت بعد

.مواد مورد نیاز دوتا گوجه و دوتا تخم مرغ ـ

:ام گرفت و گفتم خنده

پیتزا شما این مدلیه؟ ـ

.صال خانوم خودتون بیاید کمک چون خیلی سخته تهیه این غذا!اگه یه پیتزا خوشمزه برات درست نکردم؟. آره -

:با دستش به کمدي اشاره کرد و گفت. لبخند بلند شدم  با
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.اون ماهیتابه رو دربیار بذارش روي گاز بعدش توش کره بریز ـ

.چشم قربان -

:نگاهی به من کرد و گفت. خورد کردن گوجه بود که نزدیکش رفتم خودش مشغول. که گفت انجام دادم  کاري

.حاال بیا اینا رو خورد کن ـ

من؟ -

!!نه با اون ماهیتابه بودم -

ناگهان گرمی دانیال را حس کردم که پشتم بی . چاقو را در دست گرفتم و مشغول خورد کردن شدم. کنار رفت و من جایش ایستادم. خندیدم

:سرش را روي شانه ام گذاشت و همان جوري که دستم را گرفته بود و خورد کردن به من یاد می داد گفت. دستم را گرفت فاصله ایستاد و

!نه خیر خانومی اینجوري خورد می کنن االن یاد بگیر ـ

کمی گذشت و تخم مرغ ها . ختیمزیر ماهیتابه را روشن کردیم و گوجه ها را داخل ماهیتابه ری. را به سرش چسباندم و با هم خورد کردیم سرم

:مرا صدا زد و گفت! دانیال هم مشغول چیدن میز شد. را شکاندم

سارینا بیا بشین بقیه اش با من ـ

نور شمع به گل رزي که وسط میز می خورد و زیبایی . شمع ها را روشن کرد. زدم و روي صندلی اي که برایم آماده کرده بود ،نشستم لبخندي

:غذایم را جلویم گذاشت و خودش رو به روي من نشست و گفت. ان می دادگل را بیشتر نش

.بفرمایید ـ

!اینم از پیتزاي ما -

!ازت نمی گذرم اگه فکر نکنی که پیتزا نیست -

ومینه بعد از شام روي صندلی هاي چوبی جلوي ش. غذا تمام شد و ظرف هایش را با کمک هم شستیم . و شروع به خوردن غذایم کردم  خندیدم

به دانیال . مشغول صحبت بودیم که دانیال ناگهان ایستاد و به سمت اتاق خواب حرکت کرد. نشستیم و با لیوانی چاي خودمان را گرم کردیم 

:گفتم

کجا میري؟ ـ

:لحن ناراحتی گفت با

.وسایالمو بیارم ـ

وسایل؟ -

.یه چیزي که بتونم امشبو باهاش سر کنم. بالش. پتو -

:و گفتم زدم لبخندي

.نمی خواد بري ـ

:و با تعجب نگاهم کرد و گفت ایستاد
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چی؟ ـ

.گفتم نمی خواد بري -

!چرا آخه؟ -

.پیش من بخواب البته شرط داره -

.به خدا همه شرطا رو قبول می کنم -

:طرفم آمد و من را از رو صندلی بلند کرد و در آغوش گرفت و گفت و

!خیلی ماهی به خدا ـ

.ادیاولی قول د -

.دیوونه مگه تو هتل هم اینجوري نمی خوابیدیم -

!!هتل فرق داشت اینجا خونه است -

...آهان -

:گفتم الیبه دان. پایین آورد و به سمت اتاق خواب رفتیم مرا

.یادت نره فردا بریم باغچه رو نشون بده امشب که دیر وقت شد الیراستی دان ـ

.ریم باغچه قدم بزنیم بعدش بریم لندنفردا زودتر پاشو اول ب. باشه حتما -

اره؟یمگه ماشینو فردا می  -

.ارهیآره بهت گفتم که می  -

.زدم و به رخت خواب رفتیم لبخندي

سی و پنجم فصل

:صداي دانیال که از آشپزخانه داد می زد با

.پاشو ظهر شد. سارینا پاشو صبحونه بخور ـ

میز . م و پیراهن زیباي آبی اي بر تن کردم و به سمت توالت رفتم تا دست و صورتم را بشویمتخت خواب را جمع کرد. خواب بیدار شدم از

:سر میز نشستم و به دانیال که مشغول سرخ کردن سوسیس ها بود ، سالم کردم و با تعجب گفتم. آشپزخانه پر از چیز هاي خوشمزه بود

.دانیال اینا رو از کجا آوردي دیروز که یخچال خالی بود ـ

.راستی ظهر بخیر. خانومی شما خواب بودي من ماشینو گرفتم رفتم خرید -

:حالتی که چشم هایم را می مالیدم با صداي خسته گفتم در

مگه ساعت چنده؟ ـ

.فکر کنم ده و نیم باشه -
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...همچین گفتی ظهر بخیر من گفتم االن ساعت دو ِ -

.خب قرار بود زودتر پاشیم بریم باغچه  -

.عد از صبحونه می ریمخب ب -

:به میز انداختم و لیوانی پر از مایعی نارنجی رنگ را نشان دانیال دادم و گفتم نگاهی

این آب پرتقاله؟ ـ

راستی رنگ نارنجی رو از کجا یاد گرفتی؟. آره چون می دونستم دوست داري برات گرفتم -

.؟ داشتی مبال رو نشونم می دادي بهم گفتی!خب دیگه -

...آهان -

!راستی دانیال یه سوال -

!چی؟ -

تو که از بچگی تو خونه ي خوب و گرون بزرگ شدي چرا اینجا رو اینقدر ساده انتخاب کردي؟ -

:بعد از نفس عمیقی گفت. ها را سر میز آورد و روي صندلی نشست  سوسیس

گرما و قشنگی و عشقی که این خونه چوبی داره !! چقدر قشنگهتو رو خدا نگاه کن این خونه ي چوبی . می خواستم یه ذره از تجمل دور باشم  ـ

.اون خونه ي قصر مانند نداره

موافقم -

.حاال بفرمایید از دهن میافته -

آفتاب نور زمستانی خودش را روي زمین پخش می کرد که پالتو هایمان را پوشیدیم و دانیال دستم را گرفت و در شیشه . به خورد کردیم شروع

:باز کرد و گفت اي اي را

.بفرمایید از اینجا می ره باغ ـ

چمنزاري که قبال سبز بوده و به علت زمستان کمی به زردي رفته با بوته هاي خشک که در خواب . از پله هاي چوبی پایین رفتم. رفتم جلوتر

:گفتم الیبا تعجب به دان. زمستانی بودند، آنجا را پر کرده بود 

فقط همینه؟ ـ

:خندي زد و گفتپوز دانیال

.البته تو بهار و تابستون همین شم خیلی قشنگه. این فقط راه به باغچه است ـ

عطري که از . در گلخانه که باز شد، عطر گل وجودم را پر کرد. تکان دادم و دست در دست یکدیگر به سمت گلخانه حرکت کردیم سري

دانیال کنارم ایستاد و یکی از دستانش را به کمرم حلقه کرد و . از عطر گل شودنفس عمیقی کشیدم تا تمام ریه ام پر . کودکی عاشقش بودم 

:تماشاي گلها شد و گفت غولهمراه با من مش

دوسشون داري؟ ـ
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.آره خیلی ممنونم -

.می دونستم -

از کجا می دونستی؟-

.آدم عاشق همه چیز معشوقشو می فهمه!! هان؟ همین جوري -

:ه کردم و گفتمکردم و در چشمایش نگا اخم

!دانیال تو منو یاد یه نفري می ندازي ـ

:خونسردي گفت با

کی؟ ـ

!!سامیار -

:و گفت خندید

چرا اینجوري فکر می کنی؟ چه چیز اون نامرد شبیه منه؟ ـ

.آخه اون می دونست من هیچی رو تو دنیا مثل گل دوست ندارم اون هم از این نوعش. همین جوري -

.این گل یکی از گلهاي مورد عالقه خودمم هست .آخه ربطی نداره -

:حرفم پشیمان شدم و چشمم را به زمین دوختم و گفتم از

.ببخشید که اینجوري فکر کردم ـ

حاضري دیگه؟. نه بابا این چه حرفیه ؟ حاال بیا بریم سمت لندن -

.آره -

.گلخانه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم از

سی و پنجم فصل

:دانیال که از آشپزخانه داد می زدصداي  با

.پاشو ظهر شد. سارینا پاشو صبحونه بخور ـ

میز . تخت خواب را جمع کردم و پیراهن زیباي آبی اي بر تن کردم و به سمت توالت رفتم تا دست و صورتم را بشویم. خواب بیدار شدم از

:ه مشغول سرخ کردن سوسیس ها بود ، سالم کردم و با تعجب گفتمسر میز نشستم و به دانیال ک. آشپزخانه پر از چیز هاي خوشمزه بود

.دانیال اینا رو از کجا آوردي دیروز که یخچال خالی بود ـ

.راستی ظهر بخیر. خانومی شما خواب بودي من ماشینو گرفتم رفتم خرید -

:حالتی که چشم هایم را می مالیدم با صداي خسته گفتم در

مگه ساعت چنده؟ ـ
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.نم ده و نیم باشهفکر ک -

...همچین گفتی ظهر بخیر من گفتم االن ساعت دو ِ -

.خب قرار بود زودتر پاشیم بریم باغچه  -

.خب بعد از صبحونه می ریم -

:به میز انداختم و لیوانی پر از مایعی نارنجی رنگ را نشان دانیال دادم و گفتم نگاهی

این آب پرتقاله؟ ـ

راستی رنگ نارنجی رو از کجا یاد گرفتی؟. داري برات گرفتمآره چون می دونستم دوست  -

.؟ داشتی مبال رو نشونم می دادي بهم گفتی!خب دیگه -

...آهان -

!راستی دانیال یه سوال -

!چی؟ -

تو که از بچگی تو خونه ي خوب و گرون بزرگ شدي چرا اینجا رو اینقدر ساده انتخاب کردي؟ -

:بعد از نفس عمیقی گفت. روي صندلی نشست ها را سر میز آورد و  سوسیس

گرما و قشنگی و عشقی که این خونه چوبی داره !! تو رو خدا نگاه کن این خونه ي چوبی چقدر قشنگه. می خواستم یه ذره از تجمل دور باشم  ـ

.اون خونه ي قصر مانند نداره

موافقم -

.حاال بفرمایید از دهن میافته -

تاب نور زمستانی خودش را روي زمین پخش می کرد که پالتو هایمان را پوشیدیم و دانیال دستم را گرفت و در شیشه آف. به خورد کردیم شروع

:اي اي را باز کرد و گفت

.بفرمایید از اینجا می ره باغ ـ

با بوته هاي خشک که در خواب چمنزاري که قبال سبز بوده و به علت زمستان کمی به زردي رفته . از پله هاي چوبی پایین رفتم. رفتم جلوتر

:گفتم الیبا تعجب به دان. زمستانی بودند، آنجا را پر کرده بود 

فقط همینه؟ ـ

:پوزخندي زد و گفت دانیال

.البته تو بهار و تابستون همین شم خیلی قشنگه. این فقط راه به باغچه است ـ

عطري که از . در گلخانه که باز شد، عطر گل وجودم را پر کرد. تکان دادم و دست در دست یکدیگر به سمت گلخانه حرکت کردیم سري

دانیال کنارم ایستاد و یکی از دستانش را به کمرم حلقه کرد و . نفس عمیقی کشیدم تا تمام ریه ام پر از عطر گل شود. کودکی عاشقش بودم 

:تماشاي گلها شد و گفت غولهمراه با من مش
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دوسشون داري؟ ـ

.آره خیلی ممنونم -

.می دونستم -

از کجا می دونستی؟-

.آدم عاشق همه چیز معشوقشو می فهمه!! هان؟ همین جوري -

:کردم و در چشمایش نگاه کردم و گفتم اخم

!دانیال تو منو یاد یه نفري می ندازي ـ

:خونسردي گفت با

کی؟ ـ

!!سامیار -

:و گفت خندید

ه منه؟چرا اینجوري فکر می کنی؟ چه چیز اون نامرد شبی ـ

.آخه اون می دونست من هیچی رو تو دنیا مثل گل دوست ندارم اون هم از این نوعش. همین جوري -

.این گل یکی از گلهاي مورد عالقه خودمم هست. آخه ربطی نداره -

:حرفم پشیمان شدم و چشمم را به زمین دوختم و گفتم از

.ببخشید که اینجوري فکر کردم ـ

حاضري دیگه؟. ه ؟ حاال بیا بریم سمت لندننه بابا این چه حرفی -

.آره -

.گلخانه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم از

سی و ششم فصل

یک ساعتی . دانیال آرام می راند تا ماشین لیز نخورد. سفیدي برف کم کم داشت خودنمایی می کرد. شیشه ماشین بیرون را نگاه می کردم از

:جلو آمد و شال گردنم را سفت کرد و گفت. من هم پیاده شدم. را خاموش کرد نیماش دانیال. گذشت تا به لندن رسیدیم

!!خانومی هواي خودتو داشته باش سرما می خوري ها ـ

:به او انداختم و گفتم نگاهی

!یخ می زنی پسر! نه شال گردنی نه کالهی. یه فکري به حال خودت بکن ـ

!دختر شما یخ نزنی ما یخ نمی زنیم -

برایم . مشتاقانه به اطرافم نگاه می کردم. همان حس ولی تصویر هم بود... همان صدا ها . زدم و دستم را در دستش گذاشتم و رفتیم ديلبخن
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:دانیال با دستش کافه اي را نشان داد و گفت. مردم قدم می زدند. همه چیز بوي تازگی داشت

.اونجا همون جاییه که اون موقع رفتیم ـ

! کافه اي کوچک که تعدادي از میز هایش داخل بود و تعدادي بیرون از کافه روبروي رودخانه. جوري بود که تصورش را می کردم همان  تقریبا

دانیال دستش را جلوي چشمانم که چند دقیقه اي مات کافه بود تکان داد و . با میز و صندلی هاي چوبی و پیرمردي که آنجا را اداره می کند

:گفت

بریم؟ ـ

:را تکان دادم و گفتم سرم

کجا؟ ـ

بریم؟. توي کافه دیگه -

:دانیال گفت. زدیم و حرکت کردیم لبخندي

کجا بشینیم؟ ـ

.بیرون -

!!سارینا یخ می زنی بیرون چیه -

.بیرون بشینیم -

!سارینا -

!من که نمی دونم کجا نشسته بودیم ولی همونجایی که قبال نشسته بودیم -

من نشستم و دانیال رفت تا . من را روي به سمت میزي در بالکن کافه برد که منظره زیبایی از رودخانه داشت. قت کرد تکان داد و مواف سري

به هرچیزي که اطرافم . به رودخانه به چرخ و فلک بزرگی که در حال گردش بود . با دقت به مناظر اطراف خیره شده بودم . چاي سفارش بدهد

:مد و گفتبود ، که دانیال با چاي آ

سارینا یخ نمی زنی؟ ـ

:تکان دادم و گفت سري

!بهم پیشنهاد کرد که ازش بخرم ولی گفتم اول از تو بپرسم دوس داري یا نه. این پیر مردي که اینجا مال اونه ، دوتا بلیط پاتیناژ داره ـ

پاتیناژ؟ -

.آره -

!نمی دونم چیه -

!فکر کنم ببینی خوشت بیاد. اسکیتاي مخصوص حرکتاي قشنگ می رن دو تا دختر پسرن که روي یخ با.خیلی قشنگه  -

.بلیطارو بخر ادیخب اگه خودت دوست داري و فکر می کنی که منم خوشم می  -

.باشه حتما -
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...راستی دانیال -

:حرفم پرید و گفت وسط

.راستی من برات یه سورپرایز دارم ـ

چی؟ -

!نبود اگه می خواستم بگم که اسمش سورپرایز -

!باشه -

.چاییتو که خوردي بعدش بریم ولی شرط داره -

:تعجب گفتم با

شرط؟ ـ

!باید چشاتو ببندي. آره -

...نه تو رو خدا -

.قشنگیش به اینه... باید ببندي! هیس -

!باشه دیگه چاره اي ندارم -

یک ربع . چشمم را بست و دستم را گرفت و حرکت کردیم با دستمال قرمزي. گرمی دانیال باعث شد سردي هوا را حس نکنم. را خوردم چایم

به خودم که آمدم به سمت دانیال . کمی مکث کردم فقط پایین را نگاه می کردم همه چیز از چرخ و فلک معلوم بود. که گذشت چشمم را باز کرد

:لبخندي زدم و به سمتش رفتم و از گردنش آویزان شدم و گفتم

.ستم بهت بگم که منو اینجا هم بیارياون موقع می خوا... مرسی ـ

:دستش را دور کمرم حلقه کرد و بوسه اي به گردنم زد و گفت دانیال

.تو دنیاي منی قابلتو نداره ـ

یکی از دست هایش دور گردن من بود و با دست . را گرفت و جلوي ششه اتاقک چرخ و فلک برد و با هم مشغول تماشاي لندن شدیم  دستم

. بلیط مستطیل شکل سرمه اي رنگی بود که دختر و پسري با لباس سفید روي آن بودند. ا را از جیب کتش در آورد و نشانم داددیگري بلیط ه

:رو به من گفت

.ساعت پنج شروع می شه ـ

:به ساعت کردم و گفتم نگاهی

.فعال که ساعت دوئه ـ

.یرم رفتیم پایین بریم یه چیزي بخوریم من که دارم از گشنگی می م -

.باشه -
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.قول بده زود یاد بگیري. ادیراستی از فردا معلم انگلیسی و فارسی برات می  -

:اش را بوسیدم و گفتم گونه

!حتما عشقم ـ

سی و هفتم فصل

می بعد چراغ ها خاموش ک... نشستیم . صندلی تقریبا جلویی بود. نگهبان بلیط ها را نصفه پاره کرد و به داخل رفتیم. بلیط ها را تحویل داد  دانیال

 انبراي مردم دست تک. نور روي آن دو متمرکز شد. یک زن با لباس چین دار خیلی کوتاه و یک مرد با بلوز و شلوار وارد زمین شدند. شد 

نیال که کنارم دا. با تمام وجودم آنرا حس کردم. چقدر قشنگ اسکیت می رفتند.محو تماشاي آنها بودم . دادند و شروع کردند به اسکیت رفتن

:نشسته بود و دستش دور گردنم بود ، بازویم را فشرد و گفت

خوشت اومد؟ ـ

:نگاهش کردم و گفتم. دانیال کمی محکم تر بازویم را فشار داد. آنقدر مات آن دو شده بودم که متوجه دانیال نشدم من

.دردم گرفت! بازوم حس داره ها! چرا اینجوري می کنی؟ دارم می بینم ـ

.آخه ازت سوال پرسیدم جواب ندادي گفتم البد گوشت مشکل داره یا زیادي از نمایش خوشت اومده ما رو فراموش کردي -

!خیلی خوشم اومده -

جدا؟ می خواي هر دفعه برنامه بود بیارمت؟ -

نیکی و پرسش؟ -

:زد و با لحن مهربانش گفت لبخندي

!ینجاشاید ازین به بعد مجبور باشی هر روز بیاي ا ـ

:زده پرسیدم تعجب

چرا؟ ـ

.البته اگه دوست داشته باشی -

خب چرا هر روز؟ -

.بهت می گم -

:با تعجب به دانیال گفتم. یک ربعی که گذشت برنامه تمام شد و سالن خالی شد . عمیق کشیدم و مشغول دیدن ادامه ي برنامه شدم نفسی

دانیال نمی ریم بیرون؟ ـ

:به سکو تکیه داد و گفت. ه سمت زمین یخی پاتیناژ بردرا کشید و من را ب دستم

.با یکی از دوستام کار دارم ـ

اینجا؟ -
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!آره مربی اسکیته -

:با من هم دست داد و گفت. به زور فارسی حرف می زد. بور و چشم سبز و جذاب از دور با اسکیت آمد و به دانیال دست داد پسري

.ومخوشبختم خان. سالم من رایان هستم ـ

.ممنون منم سارینام -

:رایان دو عدد اسکیت به من داد و گفت. بعد از چند دقیقه به سمت من آمدند. او را به کناري برد و کمی صحبت کرد دانیال

.اینا رو برا شروع بپوش ـ

:تعجب دانیال را نگاه کردم که زیر لب گفت با

...بپوش ـ

:دانیال آرام دم گوشم گفت. نیال آویزان شدم و بغلش کردم جوري که اسکیت ها دستم بود از گردن دا همان

.حاال برو فعال وقت برا تشکر زیاد هست ـ

کم کم راه رفتم ولی با کمک . رایان دستم را گرفت و کمک کرد تا روي یخ ها بایستم . آمدم و با کمک رایان اسکیت ها را پوشیدم  پایین

دستم را باز کردم مثل بال هاي پرنده که رایان دست هایم را گرفت و با ... مثل حس پرواز ... تمدستم را باز کردم حسی غریب داش... رایان

:انگلیسی گفت لهجههمان 

.به پاهاي من نگاه کن. حاال یه بار پاي چپتو بیار یه بار پاي راستتو مثل من. آفرین خوب داري پیش می ري ـ

:ن جوري که دستهایم را گرفته بود، اسکیت می کردم که ناگهان دستم را ول کرد و گفتهما. پاهایش نگاه کردم و از او تقلید کردم به

!حاال خودت برو ـ

:ترس گفتم با

چی؟ خودم برم؟ ـ

فقط دانیال را دیدم که . هیچی نفهمیدم . یک لحظه برگشتم که عقب را نگاه کنم که پخش زمین شدم. نمی دانستم چکار کنم. کرده بودم  هول

:م می گویدباال سر

خوبی سارینا؟ ـ

جلوي آینه رفتم که دیدم . آمدم بلند شوم که سرم تیر کشید. وقتی بیدار شدم خودم را روي تخت اتاقم یافتم. گفتم که خوبم و بیهوش شدم من

.سرم زخمی شده

سی و هشتم فصل

:دانیال گونه ام را بوسید و گفت. الش رفتملبخندي زدم و به استقب. مبل نشته بودم که داینال در را باز کرد و وارد شد روي

خوبی؟. سالم خانومی ـ

.بدك نیستم -
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چرا؟ -

.خسته شدم -

.معلمت خیلی ازت تعریف کرد -

مگه بهت زنگ زد؟ -

.البته من باور نکردم. آره گفت خیلی خانومت با استعداد و باهوشه -

.گنجه عزیزم  استعداد من تو مغزت نمی! به باور کردن ربطی نداره که -

:روي مبل ولو شد و گفت. را به سمت اتاق نشیمن برد من

خانومی نمی خواي برام یه لیوان آبمیوه خنک بیاري؟ ـ

:گفتن با

. ارمیاالن می  ـ

لباس برق وقتی به هال رفتم روي میز یک اسکیت صورتی با . سمت آشپزخانه رفتم و در لیوان پر از یخی آب پرتقال ریختم و برایش بردم به

:لیوان را به دانیال دادم و گفتم. برقی صورتی دیدم

اینا چیه؟ ـ

وااا نمی دونی چیه؟ -

می دونم ولی براي چیه؟ -

مگه نمی خواي؟. خب قراره از فردا پیش رایان بري اسکیت یاد بگیري -

.چرا می خوام -

خب خانوم من باید همه جا خوشگل باشه مگه نه؟ -

:زدم و در روي پایش نشستم و دستم را دور گردنش حلقه کردم و گفتم پر از تشکر لبخندي

.تو بهترینی دانیال. واقعا ازت ممنونم ـ

:آب پرتقال را کنارش گذاشت و دستش را در موهایم فرو برد و گردنم را بوسید و دم گوشم آرام گفت لیوان

...فقط! قابلتو نداره فرشته ي من ـ

چی؟ -

...البته حرف نگفته زیاده ولی. بهت بگممی خوام یه چیزي  -

:را از دور گردنش باز کردم و گفتم دستم

...خب بگو ـ

...هنوزم -

هنوزم چی؟ -
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...بی خیال -

.نه باید بگی -

:من من گفت با

هنوزم باید فقط اسم زن و شوهر رومون باشه؟ ـ

:مکث کردم و با صداي آرام و مظلومانه اي گفتم کمی

.درکم کن. و ندارم دانیالمن آمادگیش ـ

...آمادگی نمی خواد که فقط -

:مکث کرد و بعدش گفت کمی

.هر جور تو می خواي. البته حق با توئه ـ

داشتیم فیلم . دستش را دور گردنم انداخت و من هم سرم را روي شانه اش گذاشتم. زدم و تلویزیون را روشن کردم و کنارش نشستم لبخندي

:گفت می دیدیم که ناگهان

از سامیار برام می گی؟ ـ

:کردم و گفتم مکثی

براي چی می خواي بدونی؟ ـ

هنوزم ازش دلگیري؟. همین جوري -

:کردم و گفتم اخمی

براي چی می پرسی؟ ـ

:را روي قلبم گذاشت و گفت دستش

چرا این کارو کرده؟. می خوام بدونم کی دل این خانوم کوچولو رو شکونده و ناراحتش کرده ـ

.اسمشو نیار. برام دیگه مهم نیست دانیال -

آخه مگه چیکارت کرده؟ -

:جایم بلند شدم و در حالی که اشک می ریختم با صداي بلند گفتم از

اون موقعی که فقط اسم ... شاید یه عشق احمقانه و بچه گانه . چر بعد از مرگ حاجی نیومد؟ چرا منو نبرد چشممو عمل کنم؟ من دوسش داشتم ـ

باعث شد چند سالی از دیدن . اون باعث شد من عمرم تو اون خرابه حروم بشه... شنیده بودم، فکر می کردم برمی گرده و منو می بره ولی عشقو

.تو نمی تونی درك کنی. حتی بی دلیلم که باشه ازش متنفرم. یه کینه ست. که توش زندگی می کردم محروم باشم یاییدن

دانیال پشت سرم به اتاق آمد روي تخت کنارم . م که اشک درونش جمع شده بود و بعد به طرف اتاق دویدم به چشم هاي دانیال کرد نگاهی

:با صداي آرامش بخشش گفت. سرم را روي شانه اش گذاشتم و گریه کردم. نشست و در آغوشم گرفت

.اونم بچه بود. یه اشتباهی کرد. کن ببخشش سامیارو ول. پس براي چی دیگه خودتو اذیت می کنی. تو که زندگی به این خوبی داري ـ
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تو چرا اینقدر سنگ سامیارو به سینه ات می زنی؟ -

.حاال یه ذره استراحت کن. می خوام تو ببخشیش و سبک شی و دیگه خودتو اذیت نکنی. اونم مثل من آدمه -

از الیه . گذشت پله ها را یکی یکی گرفتم و به پایین رفتم کمی . تکان دادم و کمک کرد تا زیر پتو بروم و خودش در اتاق را بست و رفت سري

. کنار شومینه روي صندلی راك نشسته بود و تاب می خورد و به نقطه اي خیره شده بود و با خودش حرف می زد. نرده هاي پله نگاهش کردم

:را نگاه کرد و بلندتر گفت السپس با

.خدایا خودت یه راهی نشون بده که بهش بگم ـ

:پله ها پایین آمدم و گفتم از

چیو بهم بگی؟ ـ

:شد و با من من گفت هول

چرا اومدي پایین؟. اینکه خیلی دوست دارم ـ

:باال انداختم و گفتم ابرویی

.اینو که همیشه می گی عزیزم ـ

جواب منو ندادي چرا نخوابیدي؟ -

.بیا تو هم کنارم بخواب. تنهام نذار -

.نارت می خوابم دیگه خیلی وقته این کارو می کنمک امیخب من که همیشه می  -

.امشب با بقیه شبا فرق داره... نه -

نه؟. پس باالخره اجازه صادر شد -

:خودم را عقب کشیدم و گفتم. لبش را روي لبم گذاشت و دستش را الي موهایم برد. از جایش بلند شد و به سمت من آمد. زدم لبخندي

بریم تو اتاقمون؟ ـ

و نهم سی فصل

:به سمت تلفن رفتم و گفتم. چشمانم را باز کردم، تلفن زنگ خورد تا

.بله بفرمایید ـ

سالم عزیزم خوبی؟ حالت خوبه؟ بهتري؟ -

کی رفتی؟. آره خوبم -

تازه بیدار شدي؟. نشستم تو بیدار شی دیدم دیرم می شه رفتم -

.آره -

.خانوم سحرخیز بیدار شو ساعت یکه -
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...دروغ نگو -

با صداي دانیال نگاهم را از روي ساعت . ساعت یک و چند دقیقه بود. دانیال راست می گفت . به ساعتی که روي دیوار بود ، انداختم  نگاهی

:برداشتم که می گفت

.امروز پیش رایان کالس داري ـ

تو که نیستی من چه جوري برم؟ -

.دنبالت ادینگران نباش خودش می  -

.من برم صبحونه بخورم. احافظباشه پس فعال خد -

!!عجله کن دو دقیقه دیگه دمه دره ها -

چی؟ -

.بدو لباستو آماده کردم تو کیف ورزشیه جلوي در -

.باشه مرسی عزیزم -

.راستی مراقب خودت باش -

.تو هم همینطور -

باشه؟. شام هم میام دنبالت که با هم بریم یه رستوران خیلی خوب -

.باشه -

:لبخندي زد و با همان لهجه ي انگلیسی اش گفت. کیف را برداشتم و تا در را باز کردم رایان را دیدم. ا دم اسبی کردم و پایین رفتم ر موهایم

سالم میس سارینا، خوبید؟ ـ

:دادم و گفتم دست

.ببخشید امروز تو زحمت انداختمتون. خوبم مرسی ـ

.آره من باید ببرمتون -

کیف ورزشی را ازدستم گرفت و عقب گذاشت و در جلو را باز کرد تا . ه ام گرفت ولی خب فارسی را خوب بلد نبود طرز جواب دادنش خند از

.من بنشینم 

:رایان لباس ها را در آورد و گفت. فقط چراغ بزرگی زمین را روشن کرده بود. خلوته خلوت بود سالن

.بیا اینا رو بپوش بیا تو زمین ـ

کمی معذب . فقط کمی دامن توري و اکلیلی داشت.لباس بیشتر شبیه مایو بود . تاق پرو مشغول عوض کردن آنها شدم تکان دادم و در ا سري

:رایان با دیدن من نگاهی از پایین تا باال انداخت و گفت. اسکیت ها را دستم گرفتم و به سمت زمین رفتم. شدم ولی چاره اي نداشتم

.واااو چقدر زیبا شدید میس سارینا ـ

:زدم و گفتم لبخندي
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.مرسی ـ

.امیدوارم که ایستادنو یاد گرفته باشید. خب اسکیتاتون رو بپوشید و بیاید -

.آره البته به جز اون زمین خوردن -

.یاد می گیرید. اون براي همه هست. او کی -

رایان دستم را گرفت و مثل آن بار حرکت . ک دنیا بوداین برایم ی. می توانستم روي تیغه هاي باریک اسکیت بایستم . و به زمین رفتم  پوشیدم

:من را ول کرد و گفت. کردیم

.اصال فکر کن من نیستم هول نشو... فکر کن گرفتمت ـ

»... اول پاي چپ بعد پاي راست اول« . چیز هایی را که یاد گرفته بودم با خودم تکرار می کردم. تکان دادم و به جلو نگاه کردم و رفتم سري

:نزدیک آمد و گفت یانرا

براي وایسادن یکی از پاهاتو مخالف اون پات بذار فهمیدي؟ ـ

:به معنی نه تکان دادم و بلند تر گفت سري

.ببین صلیبی بذار پشت اون یکی پات مثل من ـ

:و من هم به پاهایش نگاه کردم و گفت ایستاد

...اال تو برو ـ

رایان از . البته چند باري هم زمین خوردم که عادي است. حرکتی که یاد می داد سریع یاد می گرفتم  هر. را شکر در پاتیناژ استعداد داشتم خدا

.زمین رفت بیرون و گفت حاال برو دور زمین حرکت کن

ندم فکر کردم رایان است ولی رویم را برگردا. وقتی یک دور کامل زدم صداي دست زدن کسی را شنیدم. مسلط و راحت. هم حرکت کردم  من

رایان را دیدم که با حسادت . گونه ام را بوسید. به سمتش رفتم و بغلش کردم. دیدم دانیال با کت و شلوار مشکی ایستاده و من را تماشا می کند

:دانیال گفت. کمی از دانیال فاصله گرفتم. ما را نگاه می کرد

.آفرین خانوم کوچولوي خوشگل و با استعداد من ـ

.مرسی -

آقا معلم اجازه می دي من این خوشگل خانومو ببرم بیرون؟ خب بریم؟ -

:آمدم لباس هایم را بپوشم که دانیال گفت. سري تکان داد و خداحافظی کردیم رایان

.نه اینو بپوش ـ

:خندیدم و گفتم... دکلته و شیک. قرمز بود. بلند و مجلسی اي بیرون آورد لباس

چرا؟ ـ

به جاي تشکرته؟ -

. ولی خب همین لباسم خوبهمرسی عزیزم  -
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.جایی که می خوام ببرمت با این لباسا راه نمی دن باید لباس رسمی بپوشی -

دستم را . تمام لباس هایی که برایم می خرید کامال برایم اندازه بود. چقدر خوب سایز من را بلد بود. مثل فرشته ها شده بودم . را پوشیدم لباس

.شدیمگرفت و از سالن پاتیناژ خارج 

چهلم فصل

دانیال روي تخت نشسته بود و سرش را با دستانش . بعد از شام خوشمزه به خانه برگشتیم . ماهی گذشت و دوباره به همان رستوران رفتیم چند

:سرش را بوسیدم و گفتم. لباسم را عوض کردم به سمتش رفتم . گرفته بود

چیزي شده؟ ـ

:گفتم. تکان داد سري

ه؟سرت درد می کن ـ

:را باال آورد و گفت سرش

.یه سر دردیه که خیلی وقته از دستش نتونستم خالص شم ـ

.بیا فردا بریم. خب برو دکتر -

.دکترم تویی -

دانیال خسته شدم کی می ریم ایران؟. شوخی نکن -

.با گفتنش این سردرد هم خوب می شه. می خوام بهت یه چیزیو بگم . هر موقع تو بخواي -

:تم و گفتمنشس جلوش

.خب بگو من می شنوم ـ

.قبلش باید بهم قول بدي که کار غیر منطقی نکنی -

یعنی چی؟! داري نگرانم می کنی -

اگه اون کسی که ازش متنفري جلوت نشسته بود، چیکار می کردي؟ -

چی داري می گی؟؟ -

.برو از تو اون کمد یه جعبه هست بیار بده به من -

این دختر . با دیدن عکس ها لبخند روي لبانم خشک شد. چند عکس از داخلش بیرون آورد و به من نشان داد. ا باز کرددرش ر. را آوردم  جعبه

...که من بودم پس

...حاجی و همان پسرك و من. پسرك که بود؟ و عکس دیگري عکس سه نفره آن

اشک درون چشمانم حلقه زد و با صداي لرزان . زیاد دیده بودم بعد از اینکه توانستم ببینم، عکسم را. بچگی هایم را خوب می شناختم  عکس

:گفتم
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این عکسا دست تو چیکار می کنه؟ ـ

همان دستم که عکسها را نگه داشته بود را گرفت تا ببوسد که دستم را . چشمانش حلقه زده بود ولی آن ها را پنهان می کرد ياشک تو دانیال

:کشیدم و گفتم

ی کنه؟اینا دست تو چیکار م ـ

:اي در آورد و گفت شناسنامه

.بیا این همه چی رو بهت می گه ـ

.را باز کردم و مثل کالس اولی ها آرام آرام شروع کردم به خواندن شناسنامه

...دانیال بود عکس جوانی هایش عکس

.اسم ایست کردم  روي

:صداي بلند خواندم با

مگه نه؟. رت و پرتا چیه داري بهم می گی؟ تو سامیار نیستیسامیار؟ آره؟ این چ. سامیار... سام... سا... س ـ

:صداي لرزان گفت با

!االن که خوبم، االن که مهربونم، االن که چشمتو خوب کردم. به خدا بچگی کرده بودم... منو ببخش... ! نه... ن ـ

:فتمبا صداي بلند گ. را تو صورتش کوبیدم و خواستم بلند شوم که دستم را گرفت شناسنامه

.گفتم ولم کن... ولم کن ـ

من مگه بدم؟. کجا می ري آخه -

ازت متنفرم می فهمی؟ -

.اون مال گذشته ها بود -

.ازت متنفرم... گذشته و االن نداره -

:داد زدم. ام را برداشتم و خواستم از پله ها پایین بروم که دستم را گرفت پالتو

.ولم کن کثافت ـ

ارما الکی بود نه؟پس اون عزیزم و دوست د -

.چند ماهی هست یکی جاي تو رو برام پر کرده. برام اهمیت نداره. هر جور دوست داري فکر کن -

سرم به دیوار خورد و ... تا خودم را کشیدم از پله ها افتادم پایین . دست او هم شل شد. این حرف خودم را کشیدم تا از دستش خالص شوم  با

.بی هوش شدم

مچهل و یک فصل

اخر فصل
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واي خدایا اتفاقی .... رابطه ام با رایان.... رایان... کالس پاتیناژ. تمام اتفاقات یک ماه پیش برام تکرار می شد. دنیایی بودم که نمی شناختمش تو

و محبت  عشقکردن همه ي پاك ... دیوونگی هام.... اون هم عاشقم بود ... عشقی که خیلی اتفاقی به رایان پیدا کرده بودم... که شب آخر افتاد

سامیاري که هم بالینم بود و من او را نمی ... و بعد کینه ام به سامیار و پیدا شدن سامیار واقعی! دل بستن به اون رایان مسخره... دانیال از ذهنم

...هم آغوش شدن با رایان و... شناختم

به سمت نور . فقط نوري آن انتها روشن شد... تاریکه تاریک. جا تاریک شدناگهان همه . خسته شده بودم. اتفاقات در مغزم رژه می رفتند تمام

باالخره به . لباس سفید حریرم هر چه بشتر می دویدم بیشتر آلوده می شد. سرعتم را بیشتر کردم. هر چه می دویدم نور دور تر می شد. دویدم

...رسیدم ورن

:صداي پر محبت فردي آشنا را شنیدم که با صدایی لرزان فریاد زد. همیشه سیاهی بود... سیاهی بود . را باز کردم چشمم

.پرستار بیاید به هوش اومد... پرستار ـ

:پرستار نزدیک شد که به آن مرد می گفت صداي

.آقا باید خدا رو شکر کنید که بعد از سه چهار ماه دوباره به هوش اومده ـ

...اي خدایا شکرت -

:فتبه چندتا از پرستارها گ دکتر

.ببریدش از مغزش عکس بگیرید ـ

:صداي خسته گفتم با

چه اتفاقی افتاده؟ اینجا کجاست؟ ـ

:مرد دستم را بوسید و با صداي مهربانش گفت آن

...چیزي نیست ـ

:را عقب کشیدم و گفتم دستم

شما؟ کی هستید؟ ـ

:گفت دکتر

.آقاي محمدي بیناییشون رو دوباره از دست دادن ـ

:ی کشید و گفتنفس عمیق پسرك

یعنی دیگه راهی نیست؟ ـ

...نه -

:خودم گفتم با

مگه بینایی داشتم که بخوام از دستش بدم؟ ـ

:صداي بلند به آن پسرك گفتم با
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آقا شما کی هستید؟ ـ

.شوهرت... من سامیارم -

من کی ازدواج کردم؟ کی با منه کور ازدواج می کنه؟ -

.حتی معلول ذهنی هم باشی باهات ازدواج می کنه وقتی زندگی و دنیاي یه نفر باشی -

من چِم شده؟ -

...هیچی از پله ها افتادي پایین -

.ادیمن که چیزي یادم نمی  -

...بهتر -

چی؟ بهتر؟ -

...مثل تو. بعضی وقتا حتی اتفاقاي بد براي بعضی از آدما بهتره -

برایم مهم . شقی را حس می کردم که احساس می کردم ریشه در گذشته ها داشتفقط ع. ان روز به بعد چیزي از گذشته ها یادم نمی آمد از

...نبود که چه اتفاقی افتاده ، مهم این بود که من و سامیار و پسرم سپهر در کنار هم خوب و خوشیم

ن پـــــــــــایــــــــــا

92 ریت: انتشار خیتار
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