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 گاهی شکست می خوری...
 گاهی حس می کنی تنهاترین ادم روی زمینی...

 گاهی حس می کنی قلبت، دل، تمام وجودت ترک برداشته...
 اما تو مغروری

 تو یه زنی...یه زن جوون
 از جنس گلبرگ های سرخی اما قوی تر از صخره ای...

 تو نمی گذاری کسی تو رو بشکنه...
 بر میداره اما نمی شکنه... غرورت ترک

 نمیذاری که بشکنه...
 تو مادری...

 مادر...!
 مادر نمی شکنه...

 مادر به خاطر غنچه ی کوچیکش نمی شکنه...
 مادر استوار می ایسته در مقابل مشکالتی که سد راه خوشبختیش می شن.

 تو مادری...مادر...
 پر از حس خوب...

 خدا تو این راه کنارته...
 ای خوبش فرشته های زندگی تو می شنو بنده ه
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 خدا بهت زندگی میده...
 یه زندگی شیرین...

 یه زندگی پر از عشق...
 پر از شیرینی شیدایی...

 تو الیق این شیرینی ها هستی اگر...
 اگر تحمل چشیدن تلخی هاش رو داشته باشی

 بمون.بجنگ و عشق بورز...
 تو الیق بهترین هایی...

 مادر...!
سرم.از صبح این سرما خوردگی دست از دست سرم برنداشته.آخه آخ خدایا 

ستایش دختر بچه  سرما خوردن من چیه؟فکر کنم از  ستونی  نمی دونم اول تاب
سرما خورده  شم.طفلکی خیلی بد  ستریه گرفته با ی کوچولویی که تو بخش ب

 بود.
 6شب بود و تا ساعت  1سرم رو گذاشتم روی میز.حسابی تب داشتم.ساعت 

 شیفتم ادامه داشت.خدایا کی می خواد تا صبح بیدار بمونه. صبح
 دکتر توسلی به بخش اورژانس....دکتر توسلی به اورژانس...-

وای خدایا همین رو کم داشتم.چقدرم که صدا می کنه.خیلی خب بابا فهمیدم 
 نکش خودت رو.

ستم رو به لبه ی میز گرف صندلی بلند کردم.د ه تبی حال تن کرختم رو از روی 
 بودم.ته گلوم بد جور می سوخت.

 روشنا:وا؟ ساورینا دو ساعته دارن صدات می کنن.کجایی تو دختر؟
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 با صدای گرفته گفتم:باشه...باشه دارم می رم.
 روشنا:حالت خوب نیست؟

 :نه!بدجوری سرما خوردم مثل این که...-
 روشنا:خیلی خب تو برو مرخصی بگیر برو خونه.من می رم اورژانس

 می رم :خودم-
روشنننا نگاه چچ چ ی بهم کرد و گفت:الزم نکرده اون بنده خدا که جونش رو 
سر راه نیاورده تو با این حالت بدترش کنی.تو خودت اورژانس الزمی.بمون  از 

 بیام معاینه ات کنم
دوباره خودم رو پرت کردم رو صندلی و سرم رو بین دستام گرفتم و گفتم:نمی 

 خونه دارو می گیرم می رم.برو اورژانس.خواد.می دونم چمه.از دارو
روشنننا سننری تکون داد و در حالی که به سننمت در پاویون می رفت زیر لب 

 گفت:واقعا که لجبازی بیچاره بچه ات.می مونی تا بیام فهمیدی؟
 بی رمق سری تکون دادم و تایید کردم.

سعی می  صوم نبود. سم به اون طفل مع صال حوا ست می گفت بچه!ا بچه؟را
 کم تر دارو بخورم مامان.باشه؟ کنم

دو ماهی بود که عقب انداخته بودم.اوایلش زیاد شننن نکردم.گفتم شنناید به 
خاطر فشنننار امتحانای ترم قبلیم بوده باشنننه اما دیدم نخیر.به پوی پیاز دا  و 
خیلی غذاهای دیگه هم حسنناس شنندم.باالخره رفتم پیش دکتر مرادی و گفت 

عدش هم آ له ام.ب حام ماال  مایشننم رو احت مایش دادم و امروز هم جواب آز ز
 گرفتم.
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یا  باشننم  حال  جالبی!نمی دونم خوشنن چه احسننناس  مادر می شننم. دارم 
ناراحت.زندگی من اونقدرها هم خوب نبود که دلم بخواد یه موجود دیگه رو 
واردش کنم.سننه سننال بود که با امیر ازدواد کرده بودم.پسننر خاله ام بود.پسننر 

شت بدی نبود.تازه از آلم ساختمان خونده بود.تا برگ سی  شته بود.مهند ان برگ
فامیل رو دعوت  له ام براش جشننن گرفت و همه ی  مادرش یعنی همون خا

 کرد.می خواست شازده پسرش یه دختر انتخاب کنه.
خاله از اول نظرش رو من بود.از همون بچگی هم این دوتا خواهر برای من و 

سالم  12ی ندیده بودم.یعنی از وقتی که امیر نقشه کشیده بودند.امیر رو ده سال
 بود.از همون اول با پول پدرش رفت آلمان و درس خوند.حاال برگشته بود.

سفیدو موهای کمی بلند.امیر مرد جذابی  صورت  سبز و  شمای  سر با چ یه پ
بود.تو جمع که می رفت توجه همه ی دخترها رو به خودش جلب می کرد و 

گرفت.من زیاد حسننود نبودم اما همیشننه حالم گرفته می تقریبا با همه گرم می 
 شد.

بدم  که زنش بشننم  یاد از این  به امیر نشننون داد ز له من و  خا که  همون اول 
شت هم پول و هم  صیالت از خارد کشور دا سری بود که هم تح نیومد.خب پ

شکلش این بود که  سال از من بزرگتر بود.اما به نظر مامان این  10قیافه.فقط م
مشکل بزرگی نبود.بالخره اینقدر مامان در گوشم خونه که پسر خوبیه اله  اصال

 بله که آخر سر قبول کردم و شدم عروس خاله خانم.
زندگیم تعریفی نداره.این چند مدته اخیر هم که همش دعواست تو خونه.دیگه 

 خسته شدم شاید این بچه بتونه زندگیم رو عوض کنه.
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ح باز کرد.بی تاق رو  نا در ا فت:وا تو هنوز زنده روشنن که گ گاهش کردم  ال ن
 ای؟گفتم االن یه حلوا افتادیم.

 زبونت رو گاز بگیر دیوونه بیا دارم می میرم جدی جدی -
روشنا وسایلش رو برداشت و اومد سمتم.بعد از یه معاینه مختصر رفت سمت 

 دارو خونه و با یه کیسه دارو اومد سمتم.
 ی می دونی سر وقت نخوری می میری.روشنا:بگیر اینارو دیگه خودت دکتر

 دور از جونم-
صدر.گیری  صی هم گرفتم از  شنا:دور از جونت.نمی ری خونه؟برات مرخ رو
بود که مگه مرخصننی می داد!گفتم رو به موته به زور برگه رو ام ننا کرد.پاشننو 

 برو تا پشیمون نشده.ماشین آوردی؟
کمدم برداشننتم و  اروم بلند شننندم و لباسننم رو عوض کردم.کیفم رو از توی

 انداختم روی شونه ام.حتی جون نگه داشتن کیفم رو هم نداشتم.
 آره آوردم.ممنون بابت زحمات بی دریغتون.جبران می کنم-

روشنننا:توکه با این وتننعت نمی تونی رانندگی کنی دختر!خواهش می کنم از 
 این جبرانی ها خیلی داری پیش ما نمی دونم کی می خوای جبراشون کنی...

 حیف که حالم بده مگرنه حالت و می گرفتم شب خوش-
روشنننا:شننب خوش مراقب خودت و عزیز دل خاله باش.یه مو از سننر کچلش 

 کم شه می کشمت ها
سالم علین  آروم از پاویون زدم بیرون.تو راهرو با چندتا از پرستارها و دکتر ها 

به دیوار گرفتم و آروم آروم ته بود و دسننتم رو  هام بسنن راه می  کردم.چشننم 
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رفتم.سوار آسانسور شدم.تکیه دادم به گوشه دیوار آسانسور.با صدای بوق و باز 
شتم  ستش دا سفیدم.دو سمت زانتیای  سور اومدم بیرون.رفتم  سان شدن در از آ

 چون با پول خودم خریده بودمش و کلی برام ارزش داشت.
شن کردم.محل کارم  شین رو رو شیدم و ما شین.نفس عمیقی ک ستم تو ما ش ا بن

شب بود.خدا رو  ست دقیقه به دوی نیمه  ساعت بی شت  صله ندا خونه خیلی فا
 شکر خیابون خلوت بود و با سرعت الک پشتی من مشکلی پیش نیومد.

شدم  سته امیر بود.به ناچار پیاده  سیدم دم خونه.اه باز این کنترل در،د باالخره ر
باره نشننسننتم توی ماشنن و ین و رفتم تو با کلید در پارکینگ رو باز کردم و دو

 پارکینگ
متر می  180واحده زندگی می کردیم که هر واحدش حدودا  3تو یه آپارتمان 

 شد.ما طبقه دوم بودیم.
شردم.اما پایین نیومد.وای یادم  سر هم ف شت  سور رو چند بار پ سان دکمه ی آ
ساختمون قرار بود تعمیر کار بیاره دوباره.هر یه ماه  رفته بود آقای موسوی مدیر 

شون پله درمی شون ک ستم و ک سوره بازی در میاره.کیفم رو گرفتم د سان ون این آ
سوخت و نمی تونستم  سم گرفته بود.ته گلومم می  ها رو رفتم باال.بدجوری نف
آب دهنم رو قورت بدم.همیشننه وقتی سننرما می خوردم همه دور و بری هام 

آوردم و دیوونه می شنندن.از بس که بد سننرما می خوردم.کلیدم رو از جیبم در 
 در و باز کردم.مطمئنا امیر خواب بود.

سمت  شم های نیمه باز رفتم  شن کردم.با چ ش زخونه و برقش رو رو رفتم تو آ
یخچال و یه لیوان آب برداشننتم.یه قرا از توی کیفم در آوردم.نگاه کن تو رو 
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خدا!خب اینا رم که خودم می دوم باید بخورم دختره از بس مریض نداشننته ما 
 ورده.روشناست دیگه!کاریش نمی شه کرد...رو گیر آ

به دوتا جعبه پیتزا که تو  لیوان رو گذاشننتم توی فرش شننویی.نگاهم خورد 
آشننغالی افتاده بود.یعنی امیر مهمون داشننته؟شننونه ای باال انداختم.سننر دردم 

 بیشتر شد.نفسی کشیدم و سعی کردم به چیزهای بد فکر نکنم.
به تخت گرم و نرمم احتیاد داشتم.کوچولوی  رفتم سمت اتاق خوابم االن واقعا

مامان هم حتما حسابی خسته شده.رو شکمم دست کشیدم و لبخند بی جونی 
به اون جعبه پیتزاها فکر کنم.االن واقعا حوصننله اش رو  زدم.نمی خواسننتم 

 ندارم.در اتاق رو آروم باز کردم.
چارچوب در از چیزی که رو به روم می دیدم واقعا شننوکه شنندم.دسننتم رو به 

 گرفتم.تمام تنم یخ کرد و بعد دا  شد.سوختم.اره از درون سوختم...
هر دوشون رنگشون پرید.دختره اما خونسردتر از امیر بود.پتوی من رو جلوش 
گرفته بود تا بدن ل*خ*تش رو نبینم.امیر اما م ننطرب بود خواسننت از روی 

 تخت بلند شه داد زدم:توچه غلطی کردی امیر؟
 ..امیر:ساوری

امیر این کیه؟این زن تو خونه ی من روی تخت من چی کار می کنه؟خونه ی -
 من جای این کثافت کاری ها نیست امیر.امیر خدا لعنتت کنه

شه غرورم زبون زد کل فامیل بود.از این  شن نمی ریختم.همی داد می زدم اما ا
شون نمی دادم  تعف ن سرخم نمی کردم و  شکالت  که هیچوقت در مقابل م

این بار دیگه خیلی ق یه جدی بود.فکر نمی کردم امیر تا اینجاها پیش رفته اما 
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با همه  باشنننه.فکر می کردم چون چندین سنننال توی آلمان بوده عادت کرده 
 صمیمی باشه.

سمتم.هنوز تکیه داده بودم به چارچوب در و  شید و اومد  شلوارش رو پو امیر 
 نفس های عصبیم سکوت تلخ اتاق رو می شکست.

 :ساورینا...خواهش می کنم بذار برات توتیح بدم عزیزم.امیر
سمتم و بازوهام رو گرفته با تندی گفت:امیرجان.چرا  دختره که دید امیر اومده 
به همین زودی  یه توام.قراره  غه ا هه زن صننی ما که من دو  بهش نمی گی 

 ازدواجمون رو علنی کنیم.بهش بگو
نگاهم تو نگاه شننرمنده امیر قفل چشننم هام دو دو می زد.تبم رفته بود باال تر.

 شده بود.
** 

چشننم هام دو دو می زد.تبم رفته بود باال تر.نگاهم تو نگاه شننرمنده امیر قفل 
 شده بود.

 چنننی؟-
نداشننتم اما  ید.هرچند زندگی فوق العاده ای  نه!تمام تنم لرز ید  صننندام لرز

 دم و ازشهیچوقت هم نمی خواستم زندگیم از هم ب اچه.از اسم طالق بیزار بو
 می ترسیدم ولی حاال...

 امیر شرمنده سرش رو انداخت پایین.تو چشم هام اشن حلقه بست.
ته؟بگو داره درو  می - گاه کن و بگو راسنن هام ن ته امیر؟تو چشننم راسنن

 گه...ِدبگننننو لعنتی!
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له  یه جم گاهش فقط  فت و بهم خیره شننند.تو عمق ن گاز گر امیر لبش رو 
 بود"راسته"

زدم.اروم اروم شروع کردم به دست زدن.گونه امیر رو ب*و*سیدم لبخند تلخی 
 و گفتم:مبارک باشه پسرخاله داری دوباره دوماد می شی.

لبم رو به دندون گرفتم.بغ ننم داشننت می شننکسننت.به اون دختر با موهای 
وحشی طالیی کمرنگ خیره شدم.چشم های آبی کشیده با صورت استخوونی 

سته.لب های گ شم هام با بی و گونه های برج سرباال.تو عمق چ شتی و بینی  و
 شرمی خیره شده بود.

سافرتی بزرگم رو  سرا  کمدم.چمدون م سف تکون داد و رفتم  سری از روی تا
سایل هام  شون کردم.از این اتاق به اون اتاق می رفتم و و س شتم و پر از لبا بردا

تم و رو جمع می کردم.لچ تاپم رو برداشننتم.مدارک و پاسنن ورتم رو برداشنن
 گذاشتم تو کیفم.چشمام رو روی هم گذاشتم و زی ش رو کشیدم.

اه لعنتی!االن وقتش بود.زیچ کیفم کامل پرید.حوصننله این که دنبالش بگردم 
 رو نداشتم.همونطوری کیفم رو با در باز گذاشتم روی دوشم.

های  ما نمی خواسننتم ادای آدم فت ا نده بود.سننرم گیم می ر جونی برام نمو
تعف هم همینطور.فقط تعیف رو در  بیارم.از این کار متنفر بودم.از غش و 

دلم برای اون بچه می سننوخت.دو ماهش بود.درسننت همون موقعی که بابای 
خوش اشتهاش شلوارش رو دوتا کرد به وجود اومد.نترس مامانی تقصیر پاقدم 

 تو نمی ذارم.



 13 ییدایش ینیریش

ردم کاروم گرمی اشن رو روی گونه ام حس کردم.سریع با پشت دستم پاکش 
 و رفتم سمت در.

 امیر از پشت دستم رو کشید.ایستادم اما برنگشتم.
 امیر:ساورینا خواهش می کنم بذار توتیح بدم

شن و هم از تب  شم هایی که هم از ا صبیم رو فوت کردم بیرون و با چ نفس ع
قرمز بودن بهش خیره شدم.پوزخندی زدم و گفتم:توتیح بده!توتیح بده.چی 

 بدی؟نحوه آشنایی تون رو یا طرز عاشق شدنتون رو؟رو می خوای توتیح 
 امیر آروم زمزمه کرد:ساورینا من هنوز دوست دارم

 پوزخندم عمیق تر شد.
سته؟امیر ازت بدم - سرم هوو آوردی در شتنته که  ست دا سه همین دو پس وا

 میاد.ازت متنفرم.
شیدم.کیف سته چمدون رو محکم تر گرفتم و ک ست آزادم هولش دادم و د  مبا د

 حسابی سنگین شده بود.مری یم یادم رفته بود.
لحظه آخر برگشننتم و به خونه ام نگاه کردم.هووم رو که هنوز اسننمش رو هم 
نمی دونستم،جلوی دراتاق خوابم دیدم.پیراهن مردونه ی سفید امیر رو پوشیده 

 بود.تنها لباسی بود که تنش بود.
.چه آسننون زندگیم رو تکیه داده بود به چارچوب در.چشننمام پر از اشننن شنند

صنناحب شنند و من رفتم کنار.اگر می خواسننتم بمونم و مبارزه کنم مطمئنا من 
پیروز میدون بودم.اما من نه امیر رو دوسننت داشننتم نه دیگه این زندگی رو می 
خواستم.راستش امیر کارم رو راحت تر کرد.دیگه از این زندگی بدون عشق که 

 ه شده بودم.فقط با کنارهم بودنمون می گذشت خست



wWw.Roman4u.iR  14 

 

 پوزخندی زدم و سرم رو تکون دادم.
 منتظر دادخواست طالق باش امیر جان.خوشبخت بشی-

امیر اومد سمتم.اما رفتم سمت در.دستم رو کشید.هنوز حالم بد بود.شاید هم 
بد تر!تعادلم رو از دسننت دادم و افتادم.کیفم از روی دوشننم پرت شنند و همه 

 شد.چمدونمم افتاد رو سرامین ها.کاغذها و لوازم آرایشم پخش زمین 
 چی از جونم می خوای لعنتی؟برو عشق و حالت رو بکن-

شد و  سبزش بهم خیره  شم های  امیر:من طالقت نمی دم...اومد جلوتر...با چ
 بلند تر گفت:فهمیدی؟من هنوز دوست دارم ساورینا

 اروم اروم نشسته رفتم عقب تر.
 ه پسرخاله؟آهان پس اون کیه؟نکنه عروسکه چند روزت-

دختره داشت آتیش می گرفت اومد جلوتر وگفت:نه خیر.زن شرعیشم.مثل این 
 که نتونستی شوهرت رو خوب حفظ کنی.

که تو رو - به من خ*ی*ا*ن*ت نمی کرد  نه  مالی نبود مگر امیر همچین 
بگیره.موافبش باش وقتی قدر من به این خوبی رو ندونسنننت با تو که...نگاه 

دم و ادامه دادم:هیچ تعریفی نداری زیاد نمی مونه.امیر خریدارانه ای بهش کر
 زیادی تنوع طلبه

امیر انگار تو بهر حرش های ما نبود.نشننسنننت کنارم.همونجایی که مدارکم 
 ریخته بود.وای شد نور علی نور!

جواب آزمایشنم رو گرفت تو دسنتاش.چشنم هام رو بسنتم.سنر درد امونم رو 
 بریده بود.
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 گفت:ای..این چیه؟ت..تو بار ..داری ساورینا؟امیر با لکنت 
 به سقف خیره شدم.بغ م شدیدتر شد.با این بچه چی کار کنم؟

 می خواستم فردا بهت بگم.امروز جوابش رو گرفتم.-
امیر با التماس تو چشننم هام نگاه کرد.یه برقی تو چشننم هاش بود که درکش 

 نمی کردم.
 ساورینا؟-

 دلم رو نمی لرزوند.صدای ارومش و اون نگاهش دیگه 
سایلم رو جمع کردم و ریختم تو کیفم.جواب آزمایش رو  سریع و شدم و  بلند 

 از دستش کشیدم.
 حیف!حیف که این بچه قرار نیس زنده بمونه-

 امیر:من اجازه نمی دم.نه طالقت می دم نه اجازه می دم سقطش کنی
و اگر پدر تپوزخندی زدم و گفتم:شما کی باشی؟شما برو به عشق بازیت برس.

بودی تو اگر مرد زندگی بودی خ*ی*ا*ن*ت نمی کردی.نمی خوامت امیر.من 
 طالق می گیرم.دا  این بچه رو هم به دلت می ذارم.

سننریع از خونه زدم بیرون.وای خدا کی حاال می تونه از پله ها بره.امیر دنبالم 
ن ر ماشیاومد.چمدون رو از روی پله ها کشیدم. سریع رفتم تو پارکینگ و سوا

 شدم.امیر تا دم در دنبالم دوید.
اما سریع ماشین رو روشن کردم و با سرعت دور شدم.خدا آخه اول تابستونی 

 موقع بارون باریدنه؟
نم نم بارون روی شیشه می نشست.خیابون خلوت و خیس از قطره های بارون 

 تن خشکش رو به آسمون س رده بود تا ترش کنه...
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شون  سم!به اندازه ی هر و گونه های من خود شم های خی س رده بودن به چ رو 
شن هم روی گونه ی من  ست،یه قطره ا ش شه می ن شی دونه ی بارون که روی 

 می نشست.
بارون  تابسننتون  بارون شننندت گرفت.اینم از عجایب خداسنننت دیگه.اول 
میاد.چرا  قرمز سننر چهار راه از دور دیده می شننند.دعا دعا می کردم وقتی 

شه.اما نشد.بدون توجه به چرا  به راهم ادامه دادم نزدین  رسیدم نزدیکش سبز
و نیمه تا من 2بود با یه ماشین تصادش کنم.بیا اینم از شانس ما!ساعت نزدین 

 یه چرا  رد می کنم باید ماشین جلوم سبز بشه.
بدجوری هر دو ترمز کرده بودیم.سننرم رو گذاشننتم روی فرمون و نفس عمیق 

 کشیدم.
ساله بود دستش رو گذاشت روی بوق.دوسه تا  20پسر جوون راننده هه که یه 

 پسر دیگه هم تو ماشینش بودن.صدای تبطشون سرسام آور بود.
ست نداری - شب؟چیه نکنه دو ستخاره می کنی این وقت  ِد برو دیگه خانوم ا

 تنها بری.
سننری از روی تاسننف تکون دادم و دوباره راه افتادم.قلبم درد می کرد.انگار یه 

 سنگین گذاشته باشن روش و جلوی نفس کشیدنت رو بگیرن.وزنه 
هر چقدر هم که عاشننق نبودم.اما زندگیم رو دوسننت داشننتم.نمی خواسننتم 
سم مطلقه  شه از این که ا صا با وجود این بچه.همی صو زندگیم بهم بخوره.مخ
 رو یدک بکشم وحشت داشتم و حاال خودم داشتم پا توی این مسیر می ذاشتم.
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م نمی خواست این بچه رو از بین ببرم یا پدرش رو ازش بگیرم.از از یه طرش دل
یه طرش هم دلم نمی خواست مطلقه بشم.از یه طرش هم دیگه نمی تونستم با 

 امیر زندگی کنم
 خدایا خودت من و نجات بده.خودت کمکم کن خدایا...

سبتا  سیدم.لبخند تلخی زدم.یه خونه ی ویالیی ن به جلوی در خونه ی پدریم ر
 زرگ با معماری جدید و تلفیقی از دو رنگ سفید و مشکی.ب

مامان همیشه توی مد بود.شاید با این کارش پدر رو تا مرز ورشکستگی برد و 
برگردوند.بابا یه کارخونه ی کوچین صنننایع غذایی داشنننت.وتننعمون بد 
نبود.اما مامان همیشه سعی در چشم رو هم چشمی با خواهراش داشت و این 

 و اذیت می کرد.خانوادمون ر
سمون مرحمت کرد و من رو هم خیس نمود.زنگ  شتم آ شدم.چتر که ندا پیاده 

 آیفون رو فشار دادم.یبار دوبار و بعد هم پیاپی.
 صدای خوابالود و عصبی ساورا تو آیفون پیچید.

شب چی می خواید از جون ما  ساورا:ای بر مردم آزار لعنت.بابا آخه این وقت 
 الله اکبر...

 صدای گرفته زمزمه کردم:ساورا...با 
 ساورا:وا؟ تویی ساورینا؟این وقت شب این جا چی کار می کنی؟

نمی خوای در و باز کنی؟خیس شنندم بابا داره بارون میاد میام تو تعریف می -
 کنم

 ساورا:بیا بیا تو آبجی
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سوار ماشین شدم.در پارکینگ باز شد.ماشین رو توی پارکینگ گذاشتم.گل ها 
ارون خورده و با طراوت شنننده بودن.از بچگی عاشننق بوی خاک حسنننابی ب

 بودم.چشم هام رو بستم.نفس عمیق کشیدم.نفسی پر از غصه...
سنناورا جلوی در ورودی با نگاهی منتظر و پرسننشننگر من رو نظاره می کرد.به 
یدم و خودم رو تو  طرفش رفتم اول اروم و خسننته اما بعد طاغت نیاوردم و دو

 آغوشش پرت کردم.
فت:چی شنننده  با اتننطراب گ قه کرد و  هاش رو دورم حل سننناورا دسنننت 
ساورینا؟امیر کاری کرده؟تو چرا گریه می کنی آبجی؟نگاش کن تو رو خدا بیا 

 تو خیس شدی سرما می خوری ها
دسننتم رو گرفت و من رو برد تو.روی مبل نشننسننتم.هر چند یانیه یبار بینیم رو 

 ک می کردم.می کشیدم باال و با دستمال اشکام رو پا
سافرتی برام  ش زخونه و چایی دم کرد.رفت تو اتاق و یه پتوی م ساورا رفت تو آ

 آورد.
 ساورا:بنداز روت سردت می شه.

 ازش گرفتم و دور خودم پیچیدم.پاهام و آوردم باال و تو شکمم جمع کردم.
شده بود و با نگاه م طربش بهم زل زده بود.لبام  ست خم  ش ساورا رو به روم ن

 رزید.می ل
 ساورا:چی شده ساورینا؟تو رو خدا بگو آبجی

 اشکم رو پاک کردم.سعی کردم صدام نلرزه اما انگار زیاد موفق نشدم.
 همه چی تموم شد ساورا...همه چی.-
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 ساورا:چی می گی توآخه؟با امیر دعوات شده؟باز این پسره چی کار کرده
 نه دعوام نشده-

 ساورا:پس چی؟
 اوراامیر...امیر زن گرفته س-

 ساورا:چنننننننی؟
 از صدای بلند ساورا تنم لرزید.بدون شن دیگه مامان و بابا بیدار شده بودن.

ساورا پاشد و جلوم قدم زد عصبی نفسش رو فوت کرد و نشست کنارم و دستم 
 رو گرفت.

شی  شتباه کرده با شاید ا ساورا:یعنی چی؟چی داری می گی تو؟مگه ممکنه...
 ساورینا

سرم- شتم نه...امروز  ستان بمونم برگ ستم بیمار شیفت بودم.نتون ا خورده بودم.
 خونه.وقتی برگشتم...

 ساورا:وقتی برگشتی چی؟
بینیم رو کشیدم باال و گفتم:وقتی برگشتم و رفتم تو اتاق خوابم امیر رو با یه زن 
دیگه دیدم.اولش فکر کردم باز ه*و*س بازی هاش شننروع شننده ولی بعد دیدم 

 که زن صیغه ایشه.
 از هق هقم شروع شد.ساورا ب* *لم کرد و سرم رو چسبوند به سینش.ب

صد دفعه به غلط کردن  سم کاری می کنم روزی  شمش.به خدا ق ساورا:می ک
 بیافته.

بابا با ربدو شننام باالی پله ها ایسننتاده بود.چشننم هاش خوابالو اما کنجکاو 
 بود.اومد سمتمون.
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 کنی؟بابا:ساورینا بابا تو اینجا چی کار می 
اشننکام رو پاک کردم.نمی خواسننتم بابا رو بیش از این اذیت کنم.اون به اندازه 
سر بگیره  صر بود این ازدواد  تی بود و با مامان که م سر این ازدواد نارا کافی 

 جنگ و دعوا داشتن.
ایسننتادم.سننعی کردم لبخندی زورکی بزنم.بابا درسننت مقابلم ایسننتاد.دسننت 

 بد خوابتون کردم باباهاش رو گرفتم و گفتم:ببخشید 
مات  فت:چی شنننده دخترم.چرا چشنن گاه کرد و گ گاه نگرانش بهم ن با ن با  با

 بارونیه؟
 ساورا قبل از من گفت:داماد عزیز مامان خانوم گل کاشته.آقا رفته زن گرفته

بابا عصننبی نگاهش کرد گفت:چی می گی سننناورا؟بعد به من خیره شننند و 
 گفت:آره بابا

 اروم سرم رو تکون دادم.
 بابا بلند داد زد:ترالن ترالن...

 بعد ازدو دقیقه مامان با یه لباس خواب راحتی مشکی بلند باالی پله ها ایستاد.
 مامان:چته چرا داد می زنی سیاوش.

 بابا:بیا دسته گلی رو که آب دادی تحویل بگیر خانوم
 مامان که تازه چشننمش به من افتاده بود با تعجب نگاهم کرد و گفت:وا مامان

 ساورینا تو اینجا چی کار می کنی؟
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بابا:بفرما خانوم.اون پسری که اونقدر از خوبیش دم می زدی و ازش طرفداری 
ته سننر دخترت هوو آورده.اگر طالق این دختر رو ازش نگیرم  می کردی رف

 سیاوش نیستم
 بابا قلبش رو گرفت و نشست رو صندلی.

.نگران بابا بودم خواسننتم برم سنناورا دوید و یه قرا زیر زبونی واسننه بابا آورد
 طرفش که گفت:چیزی نیست

 به مامان خیره شدم خوب اون روز ها رو یادم میاد
مامان من نمی خوام بابا این پسننره اصننال اون امیری که من می شننناختم -

 نیست.سال ها ازم دور بوده خب اخالقاش فرق کرده یه جوریه
چه ی  یار.رو ب بازی درن به.کولی  به خو مان:خو چه ما یب می ذاره. خواهرم ع

ست پول و خونه نداره که داره تیچ و قیافه هم که  ست که ه جوریه؟مهندس نی
خاله قربونش بره خداشه.ندیدی تو مهمونی همه دخترها داشتن درسته قورتش 

 می دادن؟از سرتم زیادیه...
 مامان مثل این که من بچتونم نه اون امیر خان-

تازه یه دانشننجوی زپرتی ای ولی اون دکترا مامان:واال راسننت می گم دیگه.تو 
 خونده هم سابقه کاری درخشان داره

شما که همین رشته ی من و خار - شده زپرتی. شجوی پزشکی  خوبه حاال دان
کرده بودید تو چشم خاله تهمینه و پانیذ و باهاش فخر فروشی می کردید.حاال 

 شد زپرتی؟
یا زن امیر می شننی یا هر مامان:با من یکی بدو نکن حرش رو هم عوض نکن 

 خواستگاری برات بیاد سنگ می اندازم جلو پاش.فقط امیر و ال غیر!
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 حاال همون مادر جلوم ایستاده بود.با چشمانی متعجب.
پوزخند تلخی زدم و گفتم:مامان خانوم به آرزوت رسننیدی نه؟همین رو می 

 خواستی؟آره؟دلت خنن شد؟
 مامان:متوجه منظورت نمی شم؟

سته گلتون امیر جون- شتنی تون.خواهر زاده ی د ست دا تون.مهندس عزیز و دو
سننرم هوو آورد به همین آسننونی.این بود اون آش دهن سننوزتون؟این بود اون 
تحفه نطنزتون؟این بود همون پسننری که حاتننر بودید من رو، دخترتون رو 
کوچین کنید اما از اون تعریف و تمجید کنید؟ممنون مثل اینکه بنده لیاقت 

 َاَبر ستاره تون رو نداشتم ازش طالق می گیرم. این
مامان هنوز تو بهت بود.پوزخند دیگه ای زدم و سننرم رو تکون دادم برگشننتم 

 سمت ساورا.
 داداش چمدونم تو ماشینه می شه برام بیاری؟-

ساورا سری تکون داد و بعد ازاین که یه نگاه پر از خشم به مامان انداخت رفت 
 سمت پله ها.بیرون.راه افتادم 

 بابا اگر می شه برام وکیل بگیرید-
 بابا با صدای پر از غصه گفت:باشه دخترم باشه

 اما انگار موتور مامان تازه روشن شد و متوجه موقعیت شد.
مامان:چی؟دیگه چی؟همینم مونده تو طالق بگیری بشننینی ور دل من.تو از 

 کجا مطمئنی زن گرفته؟
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شتم جوش می آوردم.تو تم سالی که با امیر زندگی کردم هر دیگه دا سه  وم این 
تافه برخورد می کرد و امیر رو می  شون با من عین یه موجود ا بار اومدیم خون

 ذاشت رو سرش دیگه خسته شدم.رو پله ها بودم.برگشتم طرفش.
فت - یدم.بهم گ خت خوابم د که اون زن رو روی ت جایی مطمئنم  از اون

ل زد و معذرت هم نخواسننت.من دیگه زنشننه.امیر انکار نکرد.تو چشننم هام ز
نمی خوام با اون دسننته گل عزیز تر از جونتون زندگی کنم.طالقم رو ازش می 
شما  سه خودم خونه می گیرم.زیر منت  سید نمیام ور دلتون.می رم وا گیرم.نتر

 یکی هم نمی رم.
شی؟بمون و اون دختر رو  مامان:یعنی می خوای به این زودی از میدون به در ب

نار از زن که بکشننی ک یت رو ازش پس بگیر جای این  یت بیرون کن زندگ دگ
 خودت رو

نمی خوام.من تازه دارم خالا می شننم.بهونه خوبی داد دسننتم.امیر لیاقت -
جنگیدن به خاطرش رو نداره.لیاقت این که کنار من هم باشه نداره.مفت چنگ 

 همون دختره ی چشم سفید
ساله ا سه  سره حق داره دیگه. ستی بهش مامان:خب پ زدواد کردی یه بچه نتون

 بدی.فکر می کنی تو فامیل ن یچیده که ساورینا نازاست.
 دیگه داشتم آتیش می گرفتم.بلند داد زدم.

 غلط کرده هر کی همچین حرفی رو زده.غلط کرده با هفت جد و آبادش.-
 عصبی نفس می کشیدم.برگه آزمایش رو پرت کردم طرفش.

گذاشته.من باردارم.من دو ماهه باردارم.درست غلط کرده هر کی رو من عیب -
به سننرش زد.من طالق می  ید  جد خانتون ه*و*س  که امیر  از همون روزی 
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تا االنش برام جهنم بوده  با امیر  گیرم.به خاطر این بچه هم نمی مونم.زندگی 
 بعد از این هم بدتر می شه خیالتون راحت.من از امیر جدا می شم.

 مامان:من اجازه نمی دم
شننما چی کاره اید؟یبار زندگیم رو به هم زدید بسننه.اختیار زندگیم دسننت -

 خودمه.بابا هم اگر کمکم کنه ممنون می شم
تی به  شه را تی به ازدواجم نبود.ولی هر چی با سرس تکون داد.درسته را بابا 

سننالش طعم طالق رو  25طالقم هم نیسننت.کدوم پدری دوسننت داره دختر 
 بچشه؟

مامان رفتم توی اتاقم.هنوز هم دست نخورده بود.خودم  بدون توجه به غر غرای
 رو پرت کردم روی تخت.

شبی که  شب مهمونی افتادم همون  ستم دا  دا  بودم.یاد اون  شم هام رو ب چ
 شد آغاز بدبختی های من!

** 
 مامان:ای وای توکه هنوز نشستی.پاشو آماده شو دیگه...

ی شننده ای رو که بعد رفت سننمت کمد لباس هام.لباس مشننکی سنننگ دوز
 بلندیش تا روی مچ پام بود و باالش هم دکلته بود رو گرفتم سمتم.

 من این رو نمی پوشم.این خیلی بازه-
به حرش نباشنننه می خوای اون پانیذ دخترخالت قاب امیر و  به خو مامان:خو

 بدزده؟
 من با نشون دادن بدنم دل کسی رو نمی برم.-
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ینه.رژگونه آجریم رو کشننیدم رو گونه های این و گفتم و دوباره برگشننتم رو به آ
برجسته ام.تو خوشگلی چیزی کم نداشتم.پوست برنزه با چشم های قهوه ای 
روشن کشیده که هر کسی رو جذب می کرد.گونه هام برجسته بود و لب های 

شتم.به زور مامان  سال پیش بینیم رو عمل کردم.اما دلم نمی  3خوش فرمی دا
باشه و دست دکتر هم درد نکنه خوشگل و جمع و  خواست زیادی غیر طبیعی

 جور برام درش آورد که البته چند تومنی هم این دما  ناقابل آب خورد.
پاشنندم همون لباسننی رو که مامان گفته بود رو پوشننیدم.البته یه کت هم روش 
پوشیدم.از جنس حریر بود آستینش سه ربع بود و زیر سینه ام گره می خورد.تو 

به خودم انداختم.عادت نداشتم روسری سرم کنم.موهای قهوه ایم آینه نگاهی 
رو که تا گودی کمرم میومد رو روی شونه هام آزاد گذاشتم.مانتو کوتاه مشکیم 

سانتی مشکیم رو پام کردم و یه شال مشکی  10رو پوشیدم و صندل های پاشنه 
 هم سرم کردم و کیفم رو دستم گرفتم و از اتاقم زدم بیرون.

مان ته بود  ما طاووس درسنننت کرده بود.رف خانوم طبق معمول خودش رو 
آرایشگاه و باز موهاش رو رنگ کرده بود و کلی هم میکاپ و شینیون.از صدقه 

 سر جیب بابای بیچاره ام آرایشگر مامان میلیاردر شده بود.
سابی چراغونی  شدیم.ح شین پیاده  سون خاله تانیا ازما سیدن به ویالی لوا با ر

و خیابون پر از ماشننین بود.شننوهر خاله هام رو دم در دیدم.با همه  کرده بودن
 سالم و علین کردیم و رفتیم تو.

مامان هی دم گوشننم حرش می زد که فالن کار و بکن فالن کار و نکن.دیگه 
داشت دیوونه ام می کرد.مگه من آدم پستی ام که بخوام خودم رو به زور به پسر 
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شش اومد که ا سلیقه مردم قالب کنم.خو سر بی  شم نیومد خاک بر  ش ومد خو
 اش کنم.به من چه واال...

با دیدن افروز دختر خاله ام به سمتش رفتم و باهاش رو ب*و*سی کردم.افروز 
 تنها دخترخاله ام بود که باهاش صمیمی بودم.

 افروز:خانوم دل کی رو قراره ببری اینقدر خوشگل کردی؟
 روشن خان داداشت اومد. تو که خوشگل تر از من شدی دختر.چشمت-
 مرسی گلم.سالم خاله جون-

 بعد رفتم سمت مامان و باهاش رو ب*و*سی کرد و دعوتمون کرد بریم تو
وای خدایا انگار عروسننی گرفتن.مردم نون ندارن بخورن اینا واسننه برگشننتن 
شب های زیبا و  شون مهمونی گرفتن در حد اللیگا.همه خانوم ها لباس  سر پ

شده بود و آقایون هم کت و  صندلی های طالیی پوشیده  سالن با میز و  شلوار.
لوستر های طالیی سالن رو حسابی روشن می کرد.سرامین ها برق می زدن و 

 طرش های سفید دور طالیی حسابی تو چشم بودن.
 پوزخندی زدم و سری از روی تاسف تکون دادم.همیشه چشم رو هم چشمی.

 و سفت گرفت تو ب* *لش.خاله اومدسمتم لبخندی زورکی زدم.من 
 تانیا:خاله قربونت برم خوش اومدی عروسکم.

از ب* *ل خاله اومدم بیرون و گفتم:ممنون خاله جون.چشننمتون روشننن آقا 
 امیر برگشتن

خاله چشننمکی زد و گفت:خدا رو شننکر مثل این که دارم دیگه به آرزوم می 
 رسم و عروسم می شی
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 خالنننننه-
سننت می گم دیگه.برو باال لباسننت رو عوض خاله خندید وگفت:چیه خب را

 کن گلم.
 افروز اومد پیشم و رفتیم باال و مانتوم و شالم رو در آوردم.
 افروز اومد پیشم و رفتیم باال و مانتوم و شالم رو در آوردم.

افروز:زود باش بریم پایین امیر همش سننراغت رو می گیره مامان خیلی ازت 
 تعریف کرده پیشش.

 دیگه خب تعریفی ام-
یذ عین کنه  پان بدو تو رو خدا این  نا  افروز:خودت و لوس نکن حاال.سننناوری

 چسبیده به داداشم بیا برو شوهرت و پس بگیر.
شوهر چیه می کنی  شوهر  چچ چ ی نگاهش کردم و گفتم:نه به داره نه به باره 

 تو؟
افروز سننقلمه ای بهم زد وگفت:بی خود بی خود!باال بری پایین بیای عروس 

 ونیخودم
 اوهو اوهو-

فه اش حتما  یا ندیده بودم و ق پایین.امیر رو که خیلی وقته  باهم رفتیم  باخنده 
صش بدم.اما از اونجایی  شخی ستم ت شده بود و به احتمال زیاد نمی تون عوض 
سبیدن به امیر خان،اتفاق  که کل خانواده بر این نکته که پانیذ خانوم مثل کنه چ

 نظر داشتن،پیداشون کردم.
رو دیدم که پیراهن شننب بلند صننورتی پوشننیده بودکه از جلو کوتاه بود و  پانیذ

سخاوتمندانه در معرض دید عموم قرار داده بود.  شم  سفید شتش بلند.پاهای  پ
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شم  سفیدش چ ست  تافه وزنش و پو شود با اون یکم ا شم دکلته بود.چه  باال
شه از این که بخوام با بدنم خودنمایی شت در می آورد.همی کنم بدم  همه رو دا

 میومد.
سمت بقیه.بقیه یعنی  ست هاش گرفت و رفتیم  ستم رو محکم توی د افروز د

 امیر و ساورا و پانیذ و پارسا...
 افروز:بفرمایید خان داداش اینم ساورینا خانوم.

دستم رو به طرفش دراز کردم.اولش مات بهم نگاه می کرد ولی بعد ببخشیدی 
هم برد سننمت لباش و ب*و*سننه  گفت و دسننتم رو تو دسننتاش فشننرد و بعد

 کوتاهی روی دستام نشوند.
 بالبخند گفتم:خوش اومدید پسرخاله

امیر با اون کت و شلوار خوش دوخت مشکی که نوار بارین ساتن روی لبه ی 
شم  شتیچ بود.وچ شن خو شکی بی  سفید و کراوات م شت و پیراهن  کتش دا

 های سبز رنگش جذاب ترش می کرد.
وهمون سنناورینا کوچولویی؟چه خانومی شنندی واسننه امیر:باور نمی کنم.ت

خودت.بدون شن زیباترین دختری هستی که امشب توی مهمونی دیدم.مامان 
 راست می گفت.فوق العاده زیبا شدی.زیبا و با وقار

شت آتیش می گرفت.لبش رو آروم می جوید و نگاه خریدارانه ای بهم  پانیذ دا
 انداخت.

 ا جان؟پوزخندی زد وگفت:سردته ساورین
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نه  نه و گفتم: ته آدم رو می سننوزو تا  که  نایی  ندی زدم بهش، از او لبخ
 گلم؟چطور؟

 پانیذ:آخه حسابی خودت رو پوشوندی نترس نمی خورنت
باز  های مختلط  نداره تو مهمونی  فت:خواهرم دوسنننت  بار سننناورا گ این 

 بگرده.مشکلی هست پانیذ جان؟
 ن.اصالت ایرانی...من دنبالامیر نگاهی پراز تحسین بهم انداخت و گفت:آفری

 همچین چیزی ام.متاسفانه امروزه زیاد پیدا نمی شه
 سرش رو آورد جلوتر و اروم تر ادامه داد:خصوصا تو خانواده ما

 دوباره برگشت سرجای قبلیش و گفت:من بهت افتخار می کنم ساورینا خانوم.
ه اما بت کنلبخندی زدم و به پانیذ نگاه کردم.از بچگی سننعی داشننت با من رقا

 هیچوقت نتونست به من برسه.
دو هفته مثل برق و باد گذشنننت.فردای مهمونی خاله زنگ زد و وقت گرفت 
بدم نیومده  به زور مامان دادم.از امیر  واسنننه خواسننتگاری.جواب مثبت رو 
سابی اخالق هاش  سه روز به کسی که درست و ح بود.اما این که بخوام تو دو 

بدم از محاالت بود.اما مامان این محال رو با رو نمی شننناختم جواب مثبت 
تهدید و زور ممکن کرد و من و مجبور کرد که تو همون جلسننه ی اول جواب 

 مثبتم رو اعالم کنم.بماند که چقدر با بابا دعوا کرد و اشن من و در اورد.
خاله تهمینه مامان پانیذ هم حسننابی نا امید شنند و دوباره چسننبید به سنناورا 

 اورام از پانیذ متنفر.چه شود.بدبخت ما.س
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لبخند تلخی زدم و سننرجام غلط زدم.یاد اون روز ها هم آزارم می داد.دسننت 
روی شکمم کشیدم و یه قطره اشن از گوشه ی چشمم چکید.دوباره به اونروز 
 فکر کردم.اون روزی که به امیر جواب مثبت دادم و شدم زن شرعی و قانونیش.

****** 
ودیم.سننفره عقد رو به روم چیده شننده بود.با وسننواس و تو اتاق عقد نشننسننته ب

 سلیقه خاا افروز و سویل که واسه عروسی من از چالوس اومده بود تهران.
سازی بود،چالوس درس می  شد دارو شجوی ار سویل خواهر کوچیکم که دان

 خوند واسه مراسم عقد و عروسی من که تویه روز بود از چالوس اومده بود.
ستم؟امیر بعد ازاین به آینه رو به ر شدم.این زندگی بود که من می خوا وم خیره 

همه سنال اومده بود و من هنوز نمی شنناختمش.با این حال تو عرض دو هفته 
شون چه عیبی داره  سر ست پ شتن نامزد بمونیم.معلوم نی شدم زنش.حداقل نذا
شبختم کنه  ست خو شت اما آیا می تون که اینقدر عجله دارن.امیر همه چیز دا

انه؟تو دلم برای خوشبختیم دعا کردم و در جواب عاقد که برای سومین بار ازم ی
 می پرسید وکیلم؟گفتم:با اجازه ی بزرگترهای مجلس...بننله

 و این بله ی من شد سر آغاز بدبختی ها...
دلشوره ی خاصی تو وجودم بود.می دونستم این دلشوره سرا  هر عروسی میاد 

یزی فراتر از دلشننوره بود.اگر یکم بیشننتر امیر رو می و طبیعیه اما برای من یه چ
شتن یکم نامزد بمونیم  شناختم و باهاش رفت و آمد می کردم یا حداقل می ذا
شنناید این دلشننوره یکم کمتر می شنند ولی حاال؟نمی دونم.هر چی صننالحه 

 همون بشه
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شوره رو از  ست اون دل سی فوق العاده هم نتون حتی اون با  مجلل و اون عرو
 بم بیرون بیاندازه.امیر با همه گرم می گرفت چه زن چه مرد.قل

به  با هر زنی گرم می گرفت. ها  ما توی مهمونی  یاد حسننناس نبودم.ا یل ز اوا
زندگی کم عالقه بود.نمی گم طرفم نمی اومد.نه! از لحاظ احساسی خوب بود 
جانم و  یادی نمی کردیم. گه براش فرق ز های دی مه!یعنی من و زن  با ه ما  ا

 زمش واسه همه به راه بود.عزی
با هم می  که  یذ رو دیدم  پان نه امیر و  له تهمی بار تو مهمونی خا بدتر از همه ی
سانتی  شون چند صورت ها صیدن.زیادی نزدین هم بودن به طوری که  ر*ق*
متر بیشننتر باهم فاصننله نداشننت.پانیذ هم طبق معمول زیاده روی کرده بود و 

 نه اش رو اعصابم بود.حسابی خورده بود قهقهه های م*س*تا
شد امیر  سر ترکید و باعث  شار دادم که آخر  ستم ف شربت رو تو د اونقدر لیوان 

 متوجه من بشه.
افروز دسننت خونیم رو گرفت توی دسننتش.دسننتم رو کشننیدم و با دسننتمال 
کاغذی پاکش کردم و بی توجه به همه رفتم تو اتاق و لباسننم رو عوض کردم و 

 برداشتم و رفتم.سوئیچ ماشین امیر رو 
امیر بالفاصله اومد دنبالم و سوار ماشین شد.توی راه از رفتارم انتقاد می کرد و 
سردیش که وانمود  ست اپن مایند فکر کنم.همیشه از اون همه خون ازم می خوا

 می کرد هیچ اتفاقی نیافتاده اعصابم خورد می شد.
خالصننه سننر همون ق ننیه دعوای درسننت وحسننابی کردیم و آخر سننرم امیر 
گفت:به توچه؟من همینم که هستم.چندین سال اونور آب زندگی کردم و با زن 
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های زیادی بودم.انتظار نداشننته باش حاال که زن گرفتم بخوام همه کارهام و 
 ترک کنم.من نمی تونم.

تن تو دعوا از امیر ک بار  برای اولین  یدم این  اون شنننب  خوردم و فهم
زندگی،زندگی من نیسننت.بلکه چندین زن دیگه هم پاشننون به زندگی من باز 
سنامه منه اما دلش و تنش می  شنا سم امیر تو  شد.فهمیدم ا شده و باز خواهد 

 تونه با کسای دیگه هم باشه.
شتم.نه از خونه و  سه.هیچوقت براش کم نذا شم خی به خود اومدم که دیدم بال

ز لحاظ عشننقی و احسنناسننی .حاال که زنش بودم نباید می ذاشننتم زندگی نه ا
های  با زن  بازهم  که می دیدم امیر  بار  ما هر گه بره.ا های دی مردم سننرا  زن 

 دیگست نا امید می شدم اما دست از تالشم برنمی داشتم.
اما این بار دیگه ولش می کنم به امون خدا.اگر تا االن فکر می کردم رابطه اش 

دیگه در حد همون صننحبت کردن و ر*ق*صننیدن با پانیذ و خوش با زن های 
وبش کردن با دیگرانه االن فهمیدم پاش فراتر گذاشننته و با یه زن دیگه خوابیده 
و بهم خ*ی*ا*ن*ت کرده.سرم هوو آورده.هیچوقت فکر نمی کردم کارم به این 
ساس می کردم اون زیادی گرم می گیره و مثل بع ی ها  شه اح شه.همی جا بک
منزوی نیسننت و دوسننت داره با همه بجوشننه .چه خوش باور بودم که فکر می 
یا بالیی  کردم سننرا  کس دیگه ای نمی ره!دیگه کوتاه نمیام.یا طالقم می ده 

 سرش میارم که مر  های آسمونم به حالش گریه کنن.
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با سننر درد به خواب رفتم.صننبح با کشننیده شنندن دسننتی روی موهام بیدار 
د صننبح ها این طور بیدار نمی شنندم.خیلی وقت بود امیر شنندم.خیلی وقت بو

بهم نزدین نمی شد.اه لعنت به من...امیر امیر امیر!همه چیز من و یاد امیر می 
 اندازه...

چشننم هام رو محکم روی هم فشننار دادم تا هم خوابم ب ره هم تموم فکرهای 
 مزخرفم!

 ساورا:پاشو مامان کوچولو!نی نی حتما خیلی گشنشه
 ا خواهش می کنم.دیشب اصال نخوابیدم بزار یکم بخوابمساور-

سنناورا درحالی که پتو رو از روم می کشننید گفت:می دونم ولی پاشننو یه دوش 
بابا مرخصننی  به خاطر تو از  بگیر صننبحونت و بخور بریم بیرون.من امروز 
مه  گه نمی خوای از اون م*ر*ت*ی*ک*ه بی ه کارای تو.م بال  گرفتم بریم دن

 یری؟چیز طالق بگ
سننرم رو تکون دادم و آروم از روی تخت بلند شنندم.هنوز گلوم می سننوخت.با 

 اون بالیی که دیشب فهمیدم سرم اومده تمام تنم می سوخت.
 باشه ساورا جان.تو برو من یه دوش می گیرم میام-

 ساورا با لبخند گفت:نگیری دوباره بخوابی ها.من منتظرتم آجی
تاق رفت بیرون.چمدونم ر باز کردم.فعال حوصننله چیدنشننون رو بعد از ا و 

 نداشتم.حولم رو با یه دست لباس برداشتم و رفتم سمت حموم.
دلم گرفته بود.سکوت کرده بودم و دهنم باز نمی شد.تو نگاهم هیچی نبود جز 
غم و غصننه.نه بغض داشننتم نه نایی برای گریه کردن و نه حتی اجازه ای برای 
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گی شکست خورد امیر بود...امیر!اونه که پذیرفتن شکست.اونی که تو این زند
 من رو از دست داده و بعد ها چوبش رو می خوره.

 لبخندی به خودم زدم.لبخندی که بیشتر شبیه یه پوزخند بزرگ بود.
 من امیر رو ترک می کنم.این بزرگ ترین شکسته برای اون

.و مبعد از گرفتن یه دوش آب گرم اومدم بیرون.موهام رو با سشوار خشن کرد
ستم و زدم  سبی ب شیدم.و موهام رو با یه کش دم ا سرمه ایم رو پو شلوار  بلیز 

 بیرون.
 ساورا...ساورا-

 ساورا:بیا تو آش زخونم.
صمیمیت تنگ  ساده دو نفره افتاد.چقدر دلم برای این  صبحونه  نگاهم به میز 
شننده بود.خیلی وقت بود که با امیر هیچ نقطه مشننترکی نداشننتم.حتی یه میز 

 نه،ناهار یا شام مشترک...صبحو
 به به چه کردی خان داداش.خوش بحال زنت-

 ساورا:شما فعال برای ما آستین بزن باال بعد بگو خوش بحال زنت
پوزخندی زدم و گفتم:شما فعال آستینی که مامان خانوم واسم باال زده رو بکش 

 پایین بعد منم یه فکری به حال تو می کنم.
رفت.دو تا استکان چای رو گذاشت روی میز و بهم ساورا قیافه اش رنگ غم گ

 خیره شد.
 ساورا:ساورینا تصمیمت جدیه دیگه واسه طالق؟
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متعجب نگاهش کردم وگفتم:چیه سنناورا؟نکنه تو هم عین مامان انتظار داری 
 دوباره باهاش زندگی کنم؟هوم؟

 ساورا:نه..نه!ولی اون بچه رو می خوای چی کار کنی؟
 و می دونم که نمی خوام بیاندازمش.اون بچه مهخدا بزرگه اما این -

 ساورا:حق داری!اما می دونی چقدر مشکالت سر همون بچه پیش میاد؟
می دونم اما نمی تونم سننناورا...یه عمر دکتر اطفال بودم.بچه های مردم رو -

 نجات دادم حاال بیام بچه خودم رو بکشم؟
بهم زد وگفت:منم سنناورا دسننتم رو تو دسننتش گرفت و لبخند آرامش بخشننی 

 نمی گم بکشش ابجی.رو کمن من حساب کن بدون تنهات نمی ذارم.
 لبخندی بهش زدم یه قلچ از چاییم رو خوردم.

 مانتو شلوار قهوه ای سوخته ام رو پوشیدم و یه مقنعه مشکی سرم کردم.
 ساورا:بدو ساورینا

 اومدم اومدم.-
تر بود.تو نگاهش غم بود.ا ساورا هم حا ما تو نگاه من؟نمی دونم رفتم پایین.

 شاید غم شایدم...
 با رسیدنمون به در دادگاه خانواده نفس عمیقی کشیدم.

ستش جا به  شین رو قفل کرد و کیفش رو تو د ساورا در ما شدم. شین پیاده  از ما
 جا کرد.راه افتادیم سمت ساختمون.این اولین قدم واسه جدایی من بود.

بودم.تو این یه هفته کل فامیل با خبر ین هفته بود که درخواسننت طالق داده 
شننده بودن.امیر هم لم کرد و گفت:حاال که همه رو خبر کردی نه دنبالت میام 
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نه نازت رومی کشننم.هورسننا زنمه دوسننشننم دارم.تو هم زنمی طالقتم نمی 
 دم.بچه ام رو هم می خوام.

هنوز  امروز روز دادگاهمون بود.اولین جلسننه دادگاه طالق من و امیر.مامان که
سابی تو این یه  ساورا هم ح که هنوزه با طالق ما مخالفه اما بابا حمایتم کرد و 

 هفته دنبال کارهای من بود.
سته بودم.راهرو پر بود از زن و مردهایی که یا  ش صندلی های راهرو دادگاه ن رو 
که  هایی  که از هم جدا نشننن. زن  یا التماس می کردن  باهم دعوا می کردن 

 رت های کبود و زخمیشون بیانگر زندگی تلخشون بود.بع ی هاشون صو
اما من نه کبودی روی صننورتم داشننتم نه جای دا  و کمربند روی تنم! تنها 
چیزی که آزارم می داد اسننم یه زن دیگه کنار اسننم من تو شننناسننامه شننوهرم 
سمم رو از  شه ا شته ب سمم نو سمی کنار ا ست قبل از این که ا بود.دلم می خوا

 ه لعنتی بکشم بیروناون شناسنام
 با تکونی که خوردم به خودم اومدم و به ساورا نگاه کردم.

 ساورا:کجایی تو دختر؟ده بار صدات کردم پاشو نوبت ماست.
 گیم نگاهش کردم و گفتم:مگه امیر اومد.

 پوزخند تلخی زد وگفت:آره آقا با خانوم جدیدشون تشریف آوردن
بود نگاه کردم.امیر کنار هورسننا جونش به جایی که سنناورا با سننر اشنناره کرده 

 جلوی در اتاق قاتی ایستاده بود و با اون نگاه تیزش من رو می پایید.
به  با غرور رفتم  له گفتم و  لب بسنننم ال آب دهنم رو قورت دادم و زیر 

 سمتشون.ساورا هم دنبالم اومد.
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 به آقا امیر!حال شما؟خوبی هورسا جان؟-
 هورسا:بهتر از این نمی شم.

 رست مثل من.د-
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:از االن دارم آزادی رو حس می کنم.

 امیر:خیاالت برت داشته.من طالقت نمی دم.
سننوگلی تو برداشننتی آوردی اونوقت می گی طالقت نمی دم؟من طالقم رو -

 می گیرم.
 بعد کف دستم رو گرفتم رو به روش و انگشت اشاره ام رو کشیدم روش.

 ناین خط اینم نشو-
بعد رفتم جلوتر و در زدم.با صنندای بفرمایید رفتم تو و بقیه هم پشننت سننرم 

 اومدن داخل.
سمت  ستش رو به  تی عینکش رو کمی داد پایین و ازباال بهم نگاه کرد و د قا

 صندلی ها گرفت و گفت:بفرمایید.
من و امیر ردیف جلو نشننسننتیم و سنناورا و هورسننا هم با فاصننله یه صننندلی 

 سرما.بینشون،پشت 
سنناله بود با صننورتی که انبوه ریش و سننبیل مشننکی  40قاتننی یه مرد حدودا 

 پرش کرده بود و تن و توک می تونستی رگه های سفید رو توشون ببینی.
 قاتی:خب.می خوای جداشید؟

 دست هام و زیر ب* *لم قالب کردم و با غرور گفتم:بله جناب قاتی
 قاتی:خب مشکلتون چیه؟

 ز کنه گفتم:شوهر من سر من هوو آوردهتا امیر اومد لب با
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 قاتی رو به امیر گفت:درسته؟
 امیر رو به قاتی گفت:آقای قاتی عاشق شدن جرمه؟

شه بله تا حدودی  تی نبا سر اولتون را تی لبخند محوی زد وگفت:اگر هم قا
 جرمه

 امیر:آقای قاتی من هر دوشون رو دوست دارم زن اولم رو هم طالق نمی دم.
 ابرویی باال انداخت و به من نگاه کرد.قاتی با تعجب 

قای  ها.آ به امیر نگاه کردم و پزخندی زدم و گفتم:چه خوش اشننت چچ چچ 
صال هم حوصله ی اومدن و رفتن به دادگاه رو  تی من طالقم رو می خوام.ا قا
ندارم.من به هیچ وجه اون خانوم رو به عنوان هوو قبول نمی کنم.شوهرم روهم 

 م باهاش زندگی کنم.دوست ندارم و نمی تون
امیر باز اصننرار کرد و گفت که من طالقش نمی دم.قاتننی گفت باید آزمایش 
عد هم  جب کرد و ب باردارم.اولش تع که  بدم. و من هم بهش گفتم  بارداری 
ما من قبول نکردم و گفتم اال بال طالق می  بهمون گفت بریم پیش مشننناور.ا

چاره قاتننی فکر می کرد که تو روز دیگه.بی 10خوام.جلسننه دادگاه افتاد برای 
ست مر  من همون یه پا رو هم نداره  شه.اما نمی دون این ده روز قراره معجزه ب

 وکال فلجه...
می  یش  ت گاه رو آ ندن داد قم رو  طال مروز  گه ا بود.ا گاه  جلسنننه دوم داد

 زنم.واال...دوباره همون قاتیه و دوباره همون چیدمان نشستن.هه!
 ید؟قاتی:خب تصمیمتون رو گرفت

 من که همون دفعه تصمیمم رو بهتون گفتم آقای قاتی.من طالق می خوام-
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سه ماهه بارداری اون بچه رو می خوای  شما نزدین به  تی:اما خواهر من  قا
چی کار کنی؟حداقل تا به دنیا اومدن اون بچه صبر کنید و بعد از هم جداشید 

 و اون موقع ح انتش رو معلوم کنید.
سکو شم غره امیر که تا االن  سا چ سا انداخت.هور ت کرده بود نگاهی به هور

ای بهش رفت و آروم گفت:بگو دیگه امیر جان.بگو ما که تصمیممون رو گرفته 
 بودیم.چت شد حاال؟

امیر سنری تکون داد.تو نگاهش شنن و دودلی بود.اما مثل این که تصنمیمش 
رو گرفت و صنننداش رو صننناش کرد و گفت:آقای قاتننی من تصننمیمم رو 

 م.طالقش می دم.گرفت
شه  تی ب سونی را شدم.فکر نمی کردم به همین آ شم هاش خیره  با بهت تو چ
طالقم بده.نمی دونم اما یکم بغض ته گلوم نشننسنننت.یعنی اینقدر هورسنننا 

 جونش رو دوست داره؟
 حرکتی نکردم.خودم رو خونسرد نشون دادم.

 قاتی:پس بچه چی؟
 ای قاتیامیر نفس عمیقی کشید وگفت:بچه رو نمی خوام آق

 این بار هم من هم قاتی و هم ساورا بهت زده به امیر خیره شدیم
 قاتی عینکش رو داد باال وگفت:مطمئنی؟

 امیر:بله مطمئنم.می تونه بچه رو سقط کنه.من اون بچه رو نمی خوام.
 قاتی بهم نگاه کرد وگفت:خانم توسلی...

 دارمنذاشتم ادامه حرفش رو بزنه با صدای محکم گفتم:نگهش می 
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قاتی بنده خدا دیوونه شده بود از دست ما.امیر بویی از انسانیت نبره بود.اون 
بچه از وجود خودش بود چطور می تونسننت اینقدر راحت کنار بکشننه؟دلم 
برای بچه بی گ*ن*ا*هم سننوخت.پدرش حتی نتونسنننت یه ماه به خاطرش 

ن رو باهام بجنگه.به این زودی تسننلیم شنند و گفت نمی خوادش.مگه من همی
به همین  یده  قب کشنن حاال اون ع قب بکشنننه؟ که امیر ع نمی خواسننتم؟

 آسونی.حاال تصمیمم برای نگه داشتن اون بچه بیشتر شده بود
 امیر:فقط به یه شرط!

نگاهش کردم که گفت:آقای قاتننی من اون بچه رو نمی خوام.مال مادرش.به 
بخواد.خرجش هم شرط اینکه اون بچه نه به اسم من باشه نه از یروت من اریی 

هد  نداره و نخوا چه هیچ حق و حقوقی برگردن من  پای من نیسنننت.اون ب به 
 داشت.من نه نفقه می دم نه ماهیانه واسه اون بچه

سه بچه  ساده وا پوزخندی زدم.اون که اون همه یروت داره نمی تونه یه ماهیانه 
 اش بده؟

تی.منم جهازم رو نمی خوام اما مهریه ام رو- سکه  1367که  قبوله آقای قا تا 
 است رو نصفش رو میخوام.نقد...می دونم که داره و براش مشکلی نداره

 امیر:من نمی تونم آقای قاتی این همه سکه بدم.
 تا سکه دیگه پایین تر نمیام 500باشه پس از -

 امیر:باشه قبوله
 آقای قاتی من هم یه شرط دارم؟-

 قاتی:چه شرطی خواهرم؟
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که حقی برگردن بچه ام نداره و به هیچ وجه نمی تونه این آقا باید ام ننا کنه -
 ازم پسش بگیره.باید این رو بنویسه و ام ا کنه.

 امیر پوزخندی زد و گفت:باشه حتما...
ست  شت روی برگه.بعد ازمون خوا سری تکون داد و یه چیزهایی رو نو تی  قا

 بریم جلو و ام اش کنیم.
 قاتی زیر لب آروم گفت:بیچاره اون بچه..

سنگین.از امروز می شم  از شده بودم هم  سبن  تی اومدیم بیرون.هم  دفتر قا
 یه زن مطلقه.از امروز غروب.

مد  بت می کرد.تلفنش رو قطع کرد و او با کسننی صننح امیر داشنننت تلفنی 
 سمتم.نگاه خریدارانه ای بهم کرد که با یه نگاه بدتر جوابش رو دادم.

 امیر:ساعت پنم دم مح ر
ار کردم:سنناعت پنم دم مح ننر.می بینمت پسننرخاله سننری تکون دادم و تکر

 خداحافظ.
 ساورا:کجا بریم؟

 سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی و چشم هام رو روی هم فشردم.
 برو خونه ساورا-

شن کردم.تو این  شین رو رو شمی گفت و ما سرکار نرفته  20ساورا یه چ روزه 
اراحت بود.هر روز بودم و مرخصننی گرفته بودم.روشنننای بیچاره خیلی برام ن

جا پیش  تا ک کارم  کار کردم و  که چی  فت ازم  زنگ می زد و گزارش می گر
رفته.یادم باشننه امروز سنناعت شننش بهش زنگ بزنم و بگم که همه چی تموم 

سکه هام یه خونه کوچین  12شده.یه  شتم.باید با پول  صی دا روز دیگه مرخ
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گردم به دوران مجردیم و می خریدم و از خونه بابا می رفتم.دیگه نمی خوام بر
با اونا زندگی کنم.راستش حوصله ی شنیدن سرکوفت های مامان رو ندارم.می 
خوام م*س*تقل باشننم.می خوام به همه از جمله خودم یابت کنم که سنناورینا 

 می تونه رو پای خودش وایسه و زندگی ای رو از نو بسازه.
صبح غر زد که  سیدیم به خونه.مامان طبق معمول از  نباید طالق بگیری و از ر

 این حرش ها.اما من دیگه با طناب مامان ته چاه نمی رم.
 از ماشین پیاده شدم.

سه  ستی بهم زنگ بزن آبجی.وا ساورینا.چیزی خوا ساورا:من می رم کارخونه 
 مح ر بیام دنبالت؟

شیدی خودم - ستت دردنکنه.تا همین جاهم خیلی زحمت ک ساورا جان.د نه 
 می رم.

ست زندگیت اینطور ساورا:این  چه حرفیه آبجی؟وفیفم بود.البته دلم نمی خوا
 شه اما حاال که پیش اومده.میام دنبالت

 نه ساورا خودم می رم.می خوام تنها باشم-
 ساورا:ساورینا!

 ساورا خواهش می کنم.خدا به همراهت-
 ساورا سری تکون داد و گفت:لجباز!بعد لبخندی زد و ازم دور شد.

رفتم تو.دستی روی گل های سرخ توی حیاط کشیدم.این بوته  کلید انداختم و
رو خودم کاشننتم.درسننت همون روزی که جواب کنکورم اومد و من پزشننکی 
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شق با  و باغچه بودم.بعد از ازدواجم دیگه کمتر وقت می کردم  شدم.عا قبول 
 به این کارها برسم.

 مامان روی ایوون ایستاده بود.وای خدایا خودت به خیر کن.
 مان:چی شد ساورینا چیکار کردی؟ما

 رفتم سمتش و بعد از گفتن یه سالم آروم از کنارش رد شدم.
 مامان:ساورینا با توام ها

 تموم شد مامان جون.ساعت پنم از خواهر زاده عزیزتون جدا می شم.-
 مامان:وا؟پس بچه چی؟

 برگشتم طرفش.پوزخند کجی نشست کنم لبام.
دوسننت دارم باهاش بکنم.دوسننت دارم  گفت نمی خوادش.گفت هر کار که-

فت هیچ حق و حقوقی ازش  ندازمش دوسنننت دارم نگهش دارم.ولی گ یا ب
تش  سکه مهریه ام رو بهم  500نخوام.بچمم ازش هیچ اریی نخواد.درعو تا 

 بده.
 مامان:تو می خوای بچه رو نگهش داری؟

 صدالبته که آره-
 ساورینا؟-
صمیمم رو گرفتم پس نه خ- ودت رو اذیت کن نه من مننننامننننننننننننان من ت

رو.مطمئن باش اینجاهم نمی مونم.مهریه ام رو بگیرم یه خونه می خرم می رم 
 بیدارم کن. 4اونجا.من می رم تو اتاقم اگه خوابم برد ساعت 

تاقم و در و بسننتم.یه نفس عمیق کشننیدم.لباس هام رو در آوردم و  رفتم تو ا
توم پوشننیده بودم با یه گذاشننتم سننرجاشننون.با همون تاپ سننفیدم که زیر مان
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بود و چهار سننناعت وقت  1شننلوارک مشننکی رفتم زیر پتو.هنوز سننناعت 
 داشتم.چهار ساعت مونده بود به پایان یه زندگی سه ساله!

سلی کنار  شتمش رو ع ساعت چهار تنظیم کردم و گذا سه  شیم رو وا آالرم گو
 تختم.چشم هام رو بستم و به خواب رفتم.

تو در آوردم و گوشننی رو بعد از لمس کردن کل میز بی حال دسننتم رو از زیر پ
یازه ای  باره پرتش کردم رو عسننلی.خم مه قطعش رو زدم .دو یدا کردم و دک پ

 کشیدم و به زور از روی تخت بلند شدم.
شتم و  شیدم و حوله مو بردا ستی به موهای رنگ کرده ی زیتونی ژولیده ام ک د

این قیافه خواب آلود رو پنهون پریدم تو حموم.یه دوش ده دقیقه ای گرفتم که 
شلوار  شیدن موهای بلندم.تاپ قرمز رنگم رو تنم کردم و  شوار ک س کنه.بعداز 

 کتان مشکی جذبم رو پوشیدم.
نشستم پشت میز توالتم.می خوام دل امیر رو بسوزونم.کرم و پنکن برنزه ام رو 
سننخاوتمندانه روی پوسننتم پخش کردم.مداد مشننکیم رو داخل چشننم های 

ه ام،کشیدم.رنگ چشم هام خاا نبود.نه آبی بود نه سبز و نه طوسی.اما کشید
اون رنگ قهوه ای روشنننش رو با هیچ رنگی عوض نمی کردم.رژگونه گل بهی 
شیدم و کمی هم ریمل و در آخر هم رژ لب گل بهی رنگم  رو روی گونه هام ک

 رنگ رو زدم.موهای زیتونیم رو کم روی پیشننونیم ریختم.چقدر دلم برای اون
قهوه ای طبیعیش تنگ شننده بود.درسننته آرایشننم کامل بود اما همیشننه طوری 

 آرایش می کردم که غلیظ نباشه و چشم رو نزنه.
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ستونی بود رو  سابی خنن و تاب سته بود و ح شکی بلندم رو که جلو ب مانتوی م
 تنم کردم و شال و کیف سفیدم رو برداشتم.

 پیش به سوی یه زندگی جدید.
 ی ری؟مامان:تنها م

 آره-
 مامان:ساورا نمیاد

 نه خودم بهش گفتم نیاد بهتره-
نگ دلسننوزی  گاهش ر ما حس کردم ن گاهم کرد.نمی دونم چرا ا مان ن ما

 گرفت.چیزی که این سال ها ازم دریغش کرده بود.
 مامان:ساورینا مامان تو مطمئنی؟

مامان من.اون حتی ازم عذرنخواسننت که سننرم هوو آورده.اون هیچ تالشننی -
 نکرد برای برگشتنم.البته اگر تالشی هم

عا کن  بازم من رو حرش خودم بودم.برام د نداشنننت.چون  یده ای  فا می کرد 
 مامان.خداحافظ

سننوار ماشننینم شنندم و به طرش مح ننر راه افتادم.یبار دیگه برگه ی کوچین 
آدرس و نگاه کردم.که اشننتباه نرم.می خواسننتم زود برسننم که بدونه برای جدا 

ستم واقعا خوشحالم یا شدن ازش چق در خوشحالم و عجله دارم.اما نمی دون
 نه.

آهنگ مالیمی گذاشننته بودم و سننعی می کردم به چیزهای خوب فکر کنم.به 
زندگی مجردی که در انتظارمه.به بچه ای که تنهایی باید بزرگش کنم.به آینده 

 ای که هیچیش معلوم نیست.این همه موتوع خوب برای فکر کردن!!!
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سناد رسمی.تابلو بزرگ طالق کنار تابلوی ازدواد باالخ ره رسیدم جلوی دفتر ا
خودنمایی می کرد.چه کسننایی که با لب خندون میان اینجا تا یه زندگی جدید 
رو آغاز کنن و چه کسایی هم مثه من با دلی پراز درد میان تا زندگی مشترکشون 

 به امید تو.رو از بین ببرن.نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم:خدایا 
ساله  36مح ر طبقه دوم بود.از پله ها رفتم.در زدم.دفتردار که مردی حدودا 

بود با انبوهی از ریش و یه عینن دور مشننکی،سننرگرم جا به جا کردن چندتا 
 پرونده بود.

 ببخشید آقا-
 به طرفم برگشت.خیلی مودبانه گفت:بفرمایید خانم؟

 سالم.حاد آقا تشریف دارن-
میزش و کمی عینکش رو جابه جا کرد و دفتر بزرگی رو ورق مرد نشست پشت 

 زد.
 مرد:وقت قبلی داشتید؟

 بله-
 مرد:برای؟

 طالق-
سف تکون  سری از روی تا سرتا پام رو از نظر گذروند. نگاهی بهم انداخت و 

 داد وگفت:اسم؟
 توسلی-

 کمی گشت و گفت:اما به این اسم چیزی اینجا نوشته نشده
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 شید شفیقشوهرم وقت گرفته ببخ-
 .5مرد:بله درسته ساعت 

دقیقه  5بعد نگاهی به ساعت دیواری گرد و ساده ی روی دیوار انداخت وگفت:
 دیگه نوبت شماست همسرتون نیومدن؟

 مثل این که فعال نه-
 مرد:باشه پس منتظر بمونید.

 بعد یه چندتا برگه رو برداشت و رفت سمت اتاق ب* *لی و در زد و رفت تو.
دقیقه هم از وقتمون گذشته بود.ته  10می شد که منتظر امیر بودم. دقیقه ای 15

ساعت نگاه می کرد  شور می زد نکنه بخواد دبه کنه و طالقم نده.همش به  دلم 
 و با نوک کفشم به سرامین ها فربه می زدم.

سرم رو چرخوندم  سید. شم ر سی که پله ها رو تند میومد باال به گو صدای ک
شریف آوردن.اون و نکنه دمش همه سمت در که دیدم بله آق شون ت سوگلی ا با 

 جا ببره انگار راهش نمی دن.
 امیر اومد تو و با دفتر دار دست داد.

 امیر:شرمنده ام قربان کاری پیش اومد دیر شد.ببخشید
 مرد:خواهش می کنم آقای...

 شفیق هستن.بعد رو به امیر ادامه دادم:آقای شفیق خیلی وقته منتظرتونیم-
نگاه خریدارانه ای بهم انداخت و گفت:مثل این که خیلی عجله داشننتید امیر 

 خانم توسلی
 لبخندی زدم از اوناییکه تا تهش رو بسوزونه.

 چرا که نه.آزادی انتظارم رو می کشه-
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هورسننا پوزخندی زد وگفت:خوشننحال می شننیم هر چه زودتر دسننت از سننر 
 زندگی مون برداری

لحن خاا گفتم:اوا هورسا جون اونی که مثه دستامو زدم زیر ب* *لم و با یه 
 بختن افتاد رو زندگی من که شما بودی.یادت رفت؟

با صدای دفتردار که مارو به اتاق مح ردار فرامی خوند منتظر جوابش نشدم و 
 جلوتر راه افتادم.

و خورده ای ساله با موهای و ریش های سفید  50مح ردار که مردی حدودا 
نده رو امیر داد و صننورت مهربونی بود  که بشننینیم.پرو عارش کرد  بهمون ت

 دستش.
مح ننردار:بفرمایید.خب مثل این که برای طالق اومدید.چرا آخه؟شننما که 

 سنی ندارید.
 اتفاقا بهتر آقای قاتی کمتر زندگی مون کنارهم تلف می شه.-

 مرد سری تکون داد و برگه طالق رو تنظیم کرد.
 هم هست برای طالقتون.مح ردار:مثل این که یه سری شروط 

ما من می خوام - چه رو نمی خواد.ا پدرش ب باردارم و  قاتننی.من  قای  له آ ب
بزرگش کنم.لطف کنید یه سننندی تنظیم کنید که ح ننانت این بچه رسننما و 

 قانونا به اسم من باشه و بعدا مشکلی پیش نیاد
شده بود.اون هم چندمین نفری بود  ه کمح ردار با نگاه متعجبی بهمون خیره 

 از امروز سر این ق یه قیافه اش مثل عالمت تعجب شده بود.
 مح ردار:خب اون که باید بعد از تولد نوزاد باشه
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امیر خونسرد گفت:اما ممکنه من اون موقع ایران نباشم.اگر بشه االن ام اش 
 کنم بهتره.در تمن این هم ذکر بشه که اون بچه حقی برگردن من نداره.

فت:پس باید کمی منتظر بمونید.به دفتردار که کنارش مرد سننری تکون داد و گ
سریع از اتاق رفت  ستاده بود گفت همچین قراردادی رو تنظیم کنه و اون هم  ای

 بیرون.
قرارداد!واقعا هم یه قرارداد بود.داشننتیم بچه مون رو معامله می کردیم اما می 

 دونم کسی که این وسط می بازه فقط امیره و بس!
 ه دفتردار با قرارداد اومد داخل.دقیق 20بعد از 

 مح ردار:خب بفرمایید ام ا کنید.
هر دو رفتیم جلو.لرزش خودکار تو دستام محسوس بود.دستم رو مشت کردم 
و سننریع ام ننا کردم.هم سننند طالق رو و هم قرارداد بچه رو.امیر هم همین 

 تا سکه رو فردا بریزه تو حسابم. 500طور.قرار شد.مبلغ نقدی اون 
شیدم و لبخند دیگ ساختمون باهم زدیم بیرون.نفس عمیقی ک شدم.از  ه راحت 

 کمرنگی زدم.
شون رفتن.امیر  شین شانه می خندید به طرش ما سرخو سا که حاال  امیر و هور
نشست تو ماشین.اما دوباره در ماشین رو باز کرد و نیم تنه اش رو آورد بیرون و 

 ت.گفت:خوشحال شدم خانم توسلی.خوش باشی با بچه ا
 لبخندی زدم وگفتم:مطمئن باش که می شم پسر خاله

 پوزخندی زد و گاز ماشین رو گرفت و از جلوم به سرعت رد شد.
 نگاهی به شکمم انداختم.دستم رو گذاشتم روی شکمم و چشمام رو بستم.



wWw.Roman4u.iR  50 

 

سرزنش نکنی.من به خاطر تو  تو دلم گفتم امیدوارم مامان رو به خاطر این کار 
صه  ست من هم هرکاری می کنم.غ نخوریا مامانی. کنم.اگر پدرت تو رو نخوا

 مامانت می شم هم بابات.
شیم رو  شتم.گو سرزنش های مامان رو ندا شدن و  سوال پیچ  صله خونه و  حو
مه چی تموم  با م نننمون"من طالق گرفتم.ه یه اس ام اس  برداشنننتم و 

شنا.بعد هم گوشیم رو خاموش کردم و انداختم ر ساورا و رو  وشد"فرستادم به 
 صندلی کنارم.

شاور امالک ها.باید یه آپارتمان  سرا  م نباید ذره ای از وقتم رو هدر بدم.رفتم 
 کوچین برای خودم نزدین بیمارستان بخرم.نمی خوام سربار کسی باشم.

شاگرد بنگاهی بود بهم  سر جوونی که  شمین خونه ایه که دارم می بینم.پ ش این 
 گفت:همینجا نگه دارید خانم.همینه

شده بود به آ شکی تزیین  سنگ های م سه طبقه رو به روم که نماش با  پارتمان 
نگاه کردم.بدک نبود.پیاده شنندیم و ماشننین رو قفل کردم.یه نگاه دیگه به خونه 

 انداختم و گفتم:اینه؟
 پسر:بله.توش حرش نداره.مطمئنم از این یکی خوشتون میاد

 تی.امیدوارم. و تو دلم گفتم:قبلی ها رو هم همین و گف-
آپارتمان مورد نظر طبقه دوم بود.حیاط نسبتا کوچیکی داشت که درخت کاری 

واحدی بود.پسر دکمه ی طبقه دوم رو فشار داد و بعد از  6شده بود.ساختمان 
 اومدن آسانسور سوار شدیم.
 پسر:بفرمایید سرکار خانوم.



 51 ییدایش ینیریش

ی ا به در مشکی رنگی که اشاره می کرد نگاه کردم.جز یه لنز چشمی چیز دیگه
 روش نبود.

پسننر:اینجا یه ماهه که خالیه.صنناحبش ایران نیسننت. قراره هر وقت فروختیم 
خل و  خت دا ندا ید رو ا له کنیم.کل مانش رو پول رو واسننش حوا پارت آ

 گفت:بفرمایید.
شیه های طالیی که تو  سفید بود.با حا شدم.تموم دیوار ها  به خونه خالی خیره 

سقف خونه به کار رفته بود ش زخونه حدودا ستون ها و  متری با کابینت  20.آ
متری که دوتا  40های نقره ای و دکوراسننیون نسننبتا خوب.یه پذیرایی حدودا 

پنجره به حیاط داشنننت.رفتم کنار پنجره.منظره تقریبا خوبی بود.به باغچه ی 
 حیاط.کمی هم خیابون دیده می شد.

و ی بود اما تشنناگرد بنگاه کناری ایسننتاده بود و حرش نمی زد.پسننر پر چونه ا
تا این که اون  بازدید قبلی بهش گفته بودم ترجیح می دم خودم خونه رو ببینم 
که بهش  ثل این  فن بچرخونه.اونم م بده و کلی  بخواد خونه رو بهم نشننون 
برخورده بود و مثل بچه های خوب دسنننت به سننینه تکیه داده بود به سننتون 

 آش زخونه و نظاره گر من بود.
سمت اتاق ها سمت رفتم  سه تا در.در اول  .راهرو کوچیکی بین اتاق ها بود و 

متری با بالکن و نور گیر خیلی روشن.اتاق  20چچ رو باز کردم.یه اتاق حدودا 
خوبی بود.اما برای منی که عادت دارم تو خونه باز بگردم اتاق خواب مناسننبی 

تاق رو باز کردم.خوب و جادار بود.رفتم سننمت ا به  نبود.در کمد دیواری رو 
باز کردم.حموم  بدون پنجره.در حموم رو  ته  تاق قبلی بود الب ندازه ا رویی.هم ا

 خوبی بود.
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 در کل از خونه خوشم اومده بود.
 رفتم سمت پسره.

 خیلی خب بریم-
 پسر:خوشتون اومد.

آره خوبه...بریم با آقای رم نانی هم حرش بزنیم و سنرقیمت کنار بیایم فردا -
 معامله اش می کنم.

سته و  صله ی خ ساندویچ خورده بودم و حتی حو سیدم خونه.بیرون یه  کوفته ر
 شام خوردن رو هم نداشتم.

 سالم بلند باالیی کردم و خواستم از پله ها برم باال که بابا صدام کرد.
 بی حوصله نفسم رو فوت کردم بیرون و گفتم:بله؟

 بابا:بابا جان بیا بشین می خوام باهات صحبت کنم
 خسته ام خواهش می کنم بذارید واسه یه وقت دیگه بابا االن خیلی-

 بابا:قول می دم زیاد طول نکشه بشین بابا.
راه افتادم سمت مبل و درست رو به روی بابا نشستم.کیفم رو انداختم رو دسته 

 و شالم رو از سرم در آوردم.حسابی عرق کرده بودم.
 بابا:چی شد دخترم؟

 هیچی طالق گرفتم-
ستم.اما وقتی دلت  بابا:خودتم خوب می تی به طالقت نبودم و نی دونی که را

نمی خواسننت کنارش زندگی کنی و با اون کارهایی که اون مردک کرد طالق 
 برات بهتر بود.اما اون بچه رو چی؟می تونی دست تنها بزرگش کنی؟
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 می تونم.سعیم رو می کنم که بتونم-
شاغل به تنهایی بابا:امیدوارم اما می دونم که بچه بزرگ کردن اونم ب رای یه زن 

ممکن نیسننت.رو کمن من حسنناب کن بابا.کاش می تونسننتم همون موقع 
 جلوی ازدواجت رو بگیرم.اما حاال دیگه تنهات نمی ذارم.

لبخند محوی زدم و گفتم:ممنون.راسننتی بابا من خونه دیدم.فردا که امیر مهریه 
 ام رو بریزه تو حسابم می رم قولنامه اش می کنم.

 ای بابا گره خورد.اخم ه
 بابا:مگه تو خونه نداری که رفتی خونه بگیری؟بی خود تو جایی نمی ری

 رفتم کنارش نشستم و دست هاش رو تو دستم گرفتم.
بابا.خواهش می کنم.می خوام رو پای خودم بایستم.نمی خوام به کسی تکیه -

 ماشکنم.من می تونم از پس خودم و زندگیم بربیام.نمی خوام سر بارتون ب
 بابا:این چه حرفیه...

حرفش رو قطع کردم و گفتم:بابا می دونید که هر روز مامان می خواد بهم غر 
بزنه و سننرکوفت بزنه که نتونسننتی شننوهرت رو حفظ کنی یا هزار تا حرش 
دیگه.بذارید تنهایی راحت زندگی کنم.اگر دوسننتم دارید قبول کنید.خواهش 

 ت.می کنم این آخرین خواسته من از شماس
 بابا هنوز اخم هاش توهم بود.

بابا:خیلی خب.فردا با سنناورا برو سننرت کاله نذارن.هرچقدر هم که احتیاد 
 داشتی بگو.ساورینا مدیونی اگر بخوای لم کنی و ازم پول نگیری
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گونه اش رو ب*و*سنیدم و گفتم:یه مقدار دارم.یه مقدارم ازپول مهریه برام می 
بتون می شننم.اگر دیگه امری نیسننت من مونه.چشننم اگر کم آوردم مزاحم جی

 بخوابم
 بابا سری تکون داد وگفت:برو شام برای خودت گرم کن.

 ممنون سیرم.-
 بابا:اگه به فکر خودت نیستی به فکر اون بچه باش

 باور کنید گشنه ام نیست.بیرون ساندویچ خوردم.شب بخیر-
به کشننت فت:اگر تو خودت رو  تاسننف تکون داد وگ با سننری از روی  ن با

 ندادی.دختره لجباز شبت بخیر.
امروز صننبح با سننرعت از خونه زدم بیرون.باید کارهای خونه رو امروز انجام 
ساورا کمن بخوام.به خودم قول داده بودم  ست از بابا یا  می دادم.دلم نمی خوا

 که رو پای خودم بایستم.
 .پشت فرمون نشسته بودم.قرار بود بعد از واریز پول امیر بهم زنگ بزنه

شتم.با دیدن  صدای زنگ موبایلم که آهنگ تایتانین بود کنار خیابون نگه دا با 
 اسم امیر بی حوصله گوشی رو برداشتم.

 بله؟-
 سالم خانوم دکتر.مهریه تون واریز شد-
 خیلی خب-
 خواهش می کنم.قابلی نداشت.اینقدر تشکر نکنید-
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ستم.االنم چرت نگو.خودتم می دونی در حقت لطف کردم همه اش رو نخوا-
جای تشننکری نمی بینم من بیشننتر از این ها گردن تو حق دارم.توهنوزم به من 

 بدهکاری
بدهیت رو ازم بگیری.زندگی - باقی  تا نیومدی  با.جدی؟پس در برم  با نه  اوه 

 مجردی خوش بگذره
 زندگی بدون تو یانیه یانیه اش خوش می گذره.مطمئن باش.بای-
 بای خانوم دکتر بنننننای...-

ید برم  با خب پس االن  ندلی. گوشننی رو قطع کردم و پرتش کردم رو صنن
بنگاه.خیابونی رو که اومده بودم دور زدم و رفتم جلوی در بنگاه.عینن آفتابیم 
رو گذاشننتم توی کیفم و در شننیشننه ای بنگاه رو باز کردم.آقای رم ننانی مرد 

 خوش زبونی بود که مار رو با زبونش از سوراخش می کشید بیرون.
صلت های ی شون.البته نه همه %90کی از خ شاورین امالک چرب زبونی  م

 شون اما بیشترشون از این قاعده م*س*تثنی نیستن.
 رم انی:به به خانم دکتر ذکر خیرتون بود.

 سالم آقای رم انی.حال شما؟-
 رم انی:خوب خانم.خننننوب...شما چه کردید ایشالله پول که حاتره؟

 اگر بشه امروز سند رو ام ا کنیم.بله به حسابم واریز شده -
رم ننانی دسننت هاش رو روی میز قفل کرد و گفت:بله همونطور که عرض 
کردم خدمتتون پیش پای شما داشتم با مالن آپارتمان آقای ستوده صحبت می 
کردم.شرایط رو گفتم و چون پولتونم نقد بود استقبال کردن مشکلی نیست من 

 بفروشمهم از طرفشون وکیلم که خونه رو 
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 پس مشکلی نیست دیگه؟-
 رم انی:نه خدا رو شکر.ام ا کنیم؟

 بله.با کمال میل-
تومن از پولم رفت.حاال  450بعد از ام ننا کردن سننند از مح ننر زدم بیرون.

باید برم یکم وسایل برای خونه سفارش بدم.یکمم تو حسابم پول دارم.مشکلی 
 پیش نمیاد.

 تما می تونه بهم کمن کنه.یادمه دختر خاله روشنا دیزاینر بود ح
 الو روشنا؟-
شیت رو خاموش کردی.چرا - سالم دختره ی پورو تو کجایی.از دیروزم که گو

 حواب نمی دی هان؟می دونی چقدر زنگ زدم
گوشی رو از گوشم دور کردم و گفتم:بابا یواش تر.چرا داد می زنی.خیلی خب 

ود تو خالت بود دیزاینر ببابا ببخشید.حاال زنگ نزدم غر بزنی.روشنا اون دختر 
 شرکت کار می کرد.

 خب؟-
 می گم شماره اش رو بده خونه خریدم می خوام برام طرح بزنه-
 ای ناقال خونه خریدی؟با کدوم پول؟-
 نصف مهریه ام رو از امیر گرفتم.حاال شماره رو می دی یا نه؟-
 خیلی خب یادداشت کن-
 بگو می نویسم-
-091228.... 
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 ممنون.کاری باری؟خیلی خب 
نگ شنننده.هم تو برام تعریف کنی از - مت.دلم برات ت یه روز ببین یا  نه فقط ب

 اتفاقایی که افتاده هم من کلی حرش دارم برات.
سامون - سر و  شلوغه آبجی.بذار این خونه  سرم  شنا این چند روزه  شه رو با

 بگیره در خدمتتم هستم
 کمن نمی خوای؟-
 نه قربونت برم-
 گلم.مراقب خودت باش.نی نی خاله روهم بب*و*س.بایباشه -

 خندیدم و گفتم:چشم می ب*و*سمش.بای
ش زخونه که  سایل دادم.وای خدایا دارم می میرم.آ سفارش کلی و امروز رفتم و 
کلی وسننایل خورده ریز و درشننت الزم داشننت.بقیه جاهاهم که کال خالی 

سفارش د سفید  سیون نارنجی و  سه حال یه دکورا سه اتاق خوابمم بود.وا ادم.وا
یه دکوراسننیون قرمز و مشننکی.عاشننق تلفیق این دو رنگ بودم.دلم واسننه اتاق 
قبلیم تنگ می شنند.اما یکم تنوع برام خوب بود.اتاق دیگه رو هم فعال دسننت 

 نخورده باقیش گذاشتم تا وقتی بچه ام به دنیا اومد براش حاترش کنم.
ه سننری از وسننایل خودم رو که فقط یه فرش فانتزی صننورتی براش گرفتم و ی

اتننافه بود گذاشننتم داخلش.وای چقدر کاردارم.خوبه همه کارها با شننرکت 
 دیزاین و من کار خاصی نمی کنم.جز پرداخت یه مبلغ قابل توجه!

ست  10باالخره  شد که دو شت.تمام خونه همانطوری  روز مثل برق و باد گذ
شو شنا خیلی دل ساورا و رو شتم.تو این چند وقته  ست بیان کمکم دا ن می خوا

شعارم هنوز پابرجا بودم که فقط خودم!یه ماه بود که  شتم.رو همون  اما من نذا
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زندگیم بهم خورده بود.حدودا داخل چهارماه رفته بودم.یه دوسنننه روزی می 
 شد.مرداد بود و هوا بس ناجوانمردانه گرم!

ی نوای این وروجکم هر چند رو یکبار یه لگد کوچولو می نواخت به شننکم ب
ها...هر روز  یادت نره  نده ام! مانی من ز ما بت می کرد  یا کارش  با این من و 
شت کردم تو  باهاش حرش می زدم.تموم اتفاقات این چند مدته رو براش یادادا
صر  شد بخونه که من رو مق شد واجب  شاید یه روز که بزرگ  دفتر خاطره ام.

د اش رو ازش گرفتم.بایندونه که چرا به خاطرش زندگی نکردم و پدر بی عاطفه 
 بدونه که من هر کاری کردم تنها واسه خاطر اون بوده و بس.

آخر این ماه می رم سننونوگرافی...شننایدم طاغت نیاوردم و زودتر رفتم.دلم می 
 خواد بدونم این بچه ای که تو وجودمه دختره یا پسر...

تعم با ستان آقای فرخی وقتی از و سرکار.رئیس بیمار شد خب از فردا می رم  ر 
گفت بهتره که سرکار نرم اما من اصرار کردم که می خوام بیام سرکار.اون بیچاره 
هم قبول کرد.روشنا که می گفت کلی خبر داره برام.یه عادتی هم داره تا نبینتت 
نم پس نمی ده.بابا حداقل تلفنی بگو...پیشمم نذاشتم بیاد.دوست داشتم کار 

 و چه چه کنه!خونه تموم شه و بعد بیاد و به به 
امروز صننبح یه دوش گرفتم و یوهو!به سننوی بیمارسننتان...دلم برای کار کردن 
تنگ شده بود.عاشق بخشمون بودم.بخش اطفال!پر بود از فرشته های کوچولو 
که با چشم های مهربونشون منتظر بودن تو خوبشون کنی و بفرستیشون خونه 

 پیش عروسکاشون!
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عه  مانتوی طوسننی روشنننم رو تنم کردم غالی و مقن یه شننلوار جین ز با 
 مشکی.یکمم آرایش که نه تند باشه نه زیادی محو!

کیفم رو برداشتم و از خونه زدم بیرون.تو این چند روزه جوشکارم آورده بودم و 
نب رو  مام جوا هام بهتره ت یه زن تن چه کنم؟ فاظ در جوش داده بود. برام ح

 احتیاط کنم.
آوردم و به سمت بیمارستان حرگت کردم.خدا  زانتیای سفیدم رو از پارکینگ در

 رو شکر بیمارستان به خونه نزدین بود و حدود ین ربع بیشتر وقت نبود.
سالم و علیکی کردم و  شین رو پارک کردم تو پارکینگ و با آقا جعفر نگهبان  ما
شلوغی!تو  شد.بازهمون ازدحام و  ستان به روم باز  شه ای بیمار شی رفتم تو.در 

که اینجا کار آموز بودم یا االن که دکتری عمومیم رو گرفته بودم و این دوسنناله 
 استخدام شده بودم هیچوقت یادندارم اینجا خلوت بوده باشه.

که بوی  یدم  نگ شنننده بود.نفس عمیقی کشنن دلم برای همین شننلوغی هم ت
تزریقات رفت تا ته ریه هام و برگشننت.سننرفه ام گرفت.آخه دختر بیمارسننتانم 

 ن داره؟چیکار کنم دلم تنگ شده بود دیگه...نفس عمیق کشید
لبخند محوی به روی لب هام نشننوندم و از پله ها رفتم باال.بخش ما طبقه دوم 

 بود.یه ف ای بسیار شاد و دوست داشتنی...
سالم و علیکی  سته بودن  ش ستاری ن ستگاه پر با خانم محبی و اردالنی که تو ای

 کردم و راه افتادم سمت پاویون.
امیر رو چی کار کنه که نذاشت تخصص بخونم.به خاطر اون مجبور  خدا بگم

شنندم به همون دکتری عمومی اکتفا کنم.حاال چقدر حسننرت می خورم.می 
شنا تو پاویون درس می خونه.بهش غبطه  شه رو ستم روزایی که زیاد کار نبا دون
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می خوردم که هنوز مجرده و آزاد.منم االن مجردم به عالوه یه وروجن شیطون 
 تو شکمم.

دیوار های صننورتی با اون عکس های کارتونی پوه و تایگر و شننخصننیت های 
 کارتونی ف ای خوشگلی رو برای بچه ها درست کرده بود.رسیدم به پاویون.

در زدم.به صورت رمزی.این رمز فقط بین من و روشنا بود.تق تق تق...تق...تق 
 تق..بعدشم یه رینگ رو در...باحال بود دوسش داشتم.

 در و باز کردم و سرم رو از الی در آوردم تو.
کسننی نبود ما رو تحویل بگیره؟خواهش می کنم بلند نشننید ای بابا زحمت -

 ندید به خودتون تو رو خدا
 روشنا با اون صدای جیغ جیغوش پرید طرفم و ب* *لم کرد.

ساورینا نامرد خدا ذلیلت کنه دختر یه ماهه ندیدمت رفتی حاجی  شنا:وای  رو
مکه بچه پررو نمی ذاره برم خونش حتی وای چطوری؟خیلی دلم برات  حاجی

 تنگ شده بود.
و باز فشار دستش رو بیشتر کرد رو گردنم.قیافه ام بی اغراق شبیه گوجه فرنگی 

 شده بود. از بس فشارم داده بود قرمز شده بودم و رو به خفگی.
ستش رو از گلوم جدا کر ستش و با زور د شتم رو د ستم و گذا ستم رو د دم.د

 گذاشتم رو زانوم و نفس نفس زدم.
 ای خدا بگم چیکارت کنم روشنا خفم کردی-

ساعته دارم  سی.دو  شنا شمی نازک کرد وگفت:حقا که نمن ن شت چ شنا پ رو
 ابراز احساسات می کنم جنبه نداری که



 61 ییدایش ینیریش

صاش ایستادم و با نیش شل گفتم:قربونت برم خب خفم کردی فکر من نیستی 
 خاله باش فکر این عزیز دل

شی خدا  شنا داری مامان می  شه با ذوق گفت:وای رو انگار تازه یادش اومده با
دارم خاله می شننم.بعد یهو بادش خالی شننند وگفت:حیف که اون امیر بی 

 لیاقت،لیاقت تو و اون بچه رو نداشت.بیا بشین همه چی رو برام تعریف کن.
 ی رو گفتم دیگهتو که هر روز زنگ می زدی خبر می گرفتی بابا همه چ-

 روشنا:بشین بابا بگو برام.تلفنی که چیزی حالیم نمی شد
ستیم و تموم این اتفاقات این یه ماهه رو براش تعریف کردم.بماند 1 ش ساعت ن

 چقدر فحش باز امیر و اون هورسا خیر ندیده کرد.
 خب تو چه خبر؟بیمارستان چه خبر؟-

گذا نه انگشنننتش رو  نا سنننری تکون داد و متفکرا شنننت رو لبش روشننن
وگفت:اوم!خودم که خبری نیسننت.همش دارم خر می زنم واسننه درس.خوش 

 بحالت که رفتی خودت و درگیر این تخصص لعنتی نکردی.بیمارستانم که...
با ذوق  باشنننه سننریع دسننتم و گرفت و  تاده  یادش اف یه چیزی  گار  عد ان ب

ساورینا از بس حرش زدی یادم رفت بهت بگم.دکتر خاک پور  فته رگفت:وای.
 رئیس بخش عوض شده

یکم خوشحال شدم.دکتر خاک پور دکتر خوبی بود ولی حسابی سخت گیر و 
مغرور بود. چند ترم دانشجوش بودم پدر آدم رو در می اورد از بس سخت می 

 گرفت.بدجوری هم نمره می داد.
 وا؟چرا؟-
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شونه ای انداخت باال وگفت:نمی دونم گفتن رفته آمریکا.ولش کن بابا شنا   رو
حاال هر چی.به ما چه.مهم اینه که رفته و ما رو راحت کرده.یادته چقدر سخت 

 می گرفت؟پوستمون و کند به خدا
 لبخندی زدم و گفتم:آره خوب یادمه.تو هم هیچوقت باهاش نساختی

 روشنا:م*ر*ت*ی*ک*ه عنق.بیچاره زن و بچه اش چی می کشن از دستش
 ه چطوره؟خیلی خب خاک پور و بیخیال این رئیس جدید-

باره چشننم هاش برق زد وگفت:وای نمی دونی سننناورینا.اینقدر  روشنننا دو
سنگینه.به دخترها نگاه  سر  ست که نمی دونی.خیلی هم  مهربونه.این قدر آقا
خانم  با  ما اونروز داشنننت  یاد و سننر و سنننگین جواب می ده.ا نه ز نمی ک

صحبت می کرد اینقدر مهربون بود.خیلی هم ستار بخش  سرپر چه ب اردالنی،
 ها رو دوست داره.درکل آدم خیلی خوبیه باید حتما ببینیش

ریلکس تکیه داده بودم به صننندلیم.نمی خوام بگم چون طالق گرفتم از همه 
ما حس  نداره.ا یاد وجود  بدم میاد.ولی حس می کردم مرد خوب هم ز مردها 

 کنجکاویم قلقلکم میاد.
 خوشت اومدهمبارک صاحبش باشه.تو چرا اینقدر هولی؟نکنه ازش -

شم اومده ولی نه اونطوری  شمگینی بهم اندخت وگفت:اره خو شنا نگاه خ رو
 که تو فکر می کنی.پسرخوبیه واسه همین خوشم اومده نه چیز دیگه

 خیلی خب بابا حاال نزن مارو.حاال تو از کجا می دونی پسره؟-
روشنننا در حالی که داشننت کتاب هاش رو جمع می کرد گفت:خانوم اردالنی 

 ش پرسیدهاز
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 سری تکون دادم.
 دکتر رتوی به اورزانس...دکتر رتوی به اورژانس.-

 روشنا:ای بابا دارن صدام می کنن.
 بعد هم اومد بره طرش در که پاش گیر کرد به صندلی و بدجور خورد زمین.

 به سرعت خودم رو رسوندم طرفش.
 خوبی روشنا.چی شدی تو؟-

 کرد.روشنا دماغش رو گرفته بود و آخ آخ می 
 روشنا:وای خدا دما  نازنینم خورد شد.آخ دماغم

 ول کن اون دما  و جای دیگت چیزیش نشد؟-
سکی که  شده این عرو شنا:چی چیو ول کن دو تومن براش پول خرد کردم  رو

 می بینی.نه فقط یکم پامم درد می کنه
 دکتر رتوی به اورژانس...دکتر رتوی به اورژانس-

دکتر رتننوی بشننه قاتلت بیخیال بابا دکتر رتننوی روشنننا با ناله گفت:ای اون 
 خودش اورژانس الزم تره که.

یات  به محبی می گم ب جات می رم.سننر راه  با من  با یال  نده گفتم:بیخ با خ
 کمکت

 روشنا:دستت طال
با کمن من روشنا نشست رو صندلی روپوش سفیدم رو تنم کردم و سریع از 

 اتاق زدم بیرون.
توی خور- ست اگر می خانم محبی.دکتر ر ساعد نی شون یکم م دن زمین حال

 شه برید پیششون
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 محبی:چشم دکتر.و رفت سمت پاویون
 من هم سریع خودم رو رسوندم به اورژانس.

 روز بخیر.دکتر رتوی حالشون خوب نبود من اومدم.کدوم مری ه؟-
 اشاره کرد وگفت:اونجاست. 3پرستار به اتاقن کوچولوی شماره 

که با پرده از اتاقن های  3به سننمت اتاقن شننماره  با سننر تشننکر کردم و رفتم
 دیگه جدا شده بود.

ساله ای بود که همه جای بدنش کبود بود.زن جوونی بیرون از  5دختر بچه ی 
 الی پرده به داخل سرک می کشید و گریه می کرد.

رفتم تو.دکتر باالی سننرش بود.تا حاال ندیده بودمش.بدون این که نیم نگاهی 
 ه گفت:کجایید شما دکتر رتوی؟چندبار پیجتون کردنبهم بیانداز

صننندام رو صننناش کردم و در حالی که وتننعیت بچه رو بررسننی می کردم 
 گفتم:ببخشید دکتر رتوی مشکل براشون پیش اومد من جاشون اومدم.

چن  یاتیش رو  خب.من عالئم ح فت:خیلی  خت و گ ندا گاهی بهم ا نیم ن
 تربه دیدهکردم.وتعیت عمومیش بد نیست.اما بدجوری 

 چش شده؟-
 دکتر:می گن از پله ها افتاده

 از پله ها؟پس این جای کبودی واسه چیه؟اون زن مادرشه؟-
 دکتر:این طور می گه
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سی کردم.به دکتر حتی یه نگاه  ست و پاش رو برر تعیت د دکتر رفت کنار و و
جام  نه می کردم گفتم:عکس برداری ان عای چه رو م که ب هم نکردم.همونطور 

 شده؟
مدم دکت مدن خودم او یدم ایشننون نیو مدن؟من د له.دکتر رتننوی چرا نیو ر:ب

 رسیدگی کنم.
 مثل این که دستش شکسته-

 دکتر:کی دکتر رتوی؟
 سری تکون دادم و صاش ایستادم مقابلش.حاال می تونستم دقیق آنالیزش کنم.

قد حدودا صد و هشتاد و هفت سانتی متری با هیکل نسبتا اندازه.نه چاق بود و 
سفید با یکم ته نه  ست تقریبا  سی و دو بهش می خورد.پو سی یا  الغر.حدودا 

شکی.موهای  شم و ابروی م ستخوونی و لب های خوش فرم.با چ ریش.بینی ا
سمت باال.قیافه اش یه نمه به بچه  شده بودن به  شونه  ساده  شکیش خیلی  م

 مذهبی ها می خورد.
اس ون دوست نداشتم احسالبته این نتایم رو تو کسری از یانیه بدست آوردم.چ

 کنه دارم بهش زل می زنم.
نه این بچه رو می گم.دکتر رتننوی خوردن زمین.من جاشننون اومدن آقای -

 دکتر...
 دکتر:سعادت هستم.رئیس جدید بخش

 خوشبختم.خوش اومدید به بیمارستان ما.توسلی هستم.-
 سعادت:خوشبختم.
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زدم بیرون و رفتم سننمت سننری تکون دادم و ممنون زیر لبی گفتم و از اتاقن 
 ایستگاه پرستاری.

 این عکس های رادیولوژی این دختر کوچولوهه حاتر نشد-
 سماواتی سرپرستار اورژانس یه پاکت رو بهم داد وگفت بفرمایید.

ساعد  ستگی  شک شت. تعیت خوبی ندا نگاهی کوتاه به عکس ها انداختم.و
یه دختر  له اصننال چی 5دسنننت و اسننتخوان جلوی ران برای  ز خوبی سنننا

 نبود.خوشبختانه به مهره هاش و جمجمه اش آسیبی نرسیده بود.
سننعادت هنوز کنار بچه ایسننتاده بود.اون که نمی خواد کاری انجام بده بره 

 سرکار خودش دیگه.اما دیدم نه داره برای بچه مسکن تزریق می کنه.
ه.اون باشیادم نمیاد هیچوقت خاک پور این کارهای پیش پا افتاده رو انجام داده 

ما این  ید ا بال به خودش می  یادی  فقط تو عمل های بزرگ دخالت می کرد.ز
 سعادت؟نمی دونم.خداکنه مثل اون نباشه و این کاراش واس خاطر ریا نباشه

با حس کردن ح ننور من تو اتاق سننرش رو بلند کرد و گفت:چی شنند دکتر 
 توسلی؟

س سته هم ا شک ساعدش  سم رو فوت کردم بیرون وگفتم:هم  تخوان جلوی نف
 رانش.باید سریعا عمل شه

عکس ها رو از دستم گرفت و بعد از حدودا ین دقیقه نگاه کردن بهشون روی 
 تابلوی مخصوا سری تکون داد وگفت:بله حق با شماست.

 سعادت:خام سماواتی؟
 سماواتی:بله آقای دکتر؟
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 سعادت:سریعا اتاق عمل رو آماده کنید
 ن.بعد هم با هم از اتاق زدیم بیرو

 سعادت رو به اون زنی که گریه می کرد گفت:شما مادرشی؟
 زن با گریه گفت:بله...تو رو خدا بگید حال بچم چطوره؟

سعادت:متاسفانه دست و پاش شکسته.دستش رو گچ می گیریم اما پاش باید 
عمل شننه.عمل مهمی هم هسننت.زنگ بزنید به شننوهرتون باید بیاد رتننایت 

 واسه عمل بده
*ک*ه پدر نیست که بخواد رتایتش مهم باشه.خودم ام ا زن:اون م*ر*ت*ی

می کنم.فقط تو رو خدا هزینه اش چقدر می شننه؟من اصننال پولی ندارم.باز 
 صدای هق هقش بلند شد.

 سماواتی گیم بهمون نگاه می کرد.
 سماواتی:چی کار کنم دکتر؟

 سعادت:شما که هنوز ایستادی گفتم سریعا اتاق عمل رو حاتر کنید
 با یه چشم گفتن از ما جدا شد. سماواتی

 سعادت رو به زِن گفت:چرا پدر نیست؟نکنه اون این بال رو سرش آورده؟
پاک کرد  چادرش  با گوشنننه ی  باال و اشننکش رو  ید  نه بینیش رو کشنن ز
سه میافته به جون و من و این  شوهرم معتاده.هر وقت مواد بهش نمی ر وگفت:

ست به سالم رو تنمون نی صوم.یه جای  سش نبود که  طفل مع خدا.امروزم حوا
 این بچه رو هل داد

 سعادت عصبی دستی تو موهاش فرو کرد وگفت:چرا ازش شکایت نکردی؟
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زن:چیکار کنم؟بیافته پشننت میله ها که بعدا بیاد پدرم رو در بیاره؟همین االنم 
یارو  با کلفتی کردن تو خونه مردم پول خورد و خوراک خودم و مواد اون  دارم 

 میارم.به خدا پول ندارم واسه عملرو در 
به قیافه ی زن که از شدت گریه قرمز شده بود نگاه کردم.شاید حدودا هم سن 
خودم بود.اما صننورتش اسننتخوانی بود و جای چندتا کبودی کوچین روی 
شون می داد با اون چروک  شتر ن سنش بی شم می خورد.چقدر  ستش به چ پو

ستش جا خوش کرده بودن.چ شت هایی که روی د شم های قهوه ای زیبایی دا
اما همون چشننم ها هم غبار گرفته بودن.ین آن خودم رو با این زنی که رو به 

 روم ایستاده مقایسه کردم.
به خاطر بچم تو خطر نمی  من کتن نخوردم.شننوهرمم معتاد نبود.هر روزم 

 افتادم.شاید وتع این زن خیلی بدتر ازمن بود.
 با صدای سعادت به خودم اومدم.

ستمزد نمی  شرط بچه ات رو عمل می کنم و د سعادت:خیلی خب.من به یه 
 گیرم.پوفی کشید و گفت:هزینه های دیگه بیمارستان هم با خودم.

زن برق خوشننحالی تو چشننم هاش بیداد می کرد.اومد دسننت سننعادت رو 
 بب*و*سه که سعادت دستش رو عقب کشید.

 سعادت:صبر کن هنوز شرطم مونده؟
دکتر خیره شد.من هم متعجب نگاهش می کردم.برام عجیب  زن پرسشگرانه به

تانم خودش  مارسنن های بی نه  نه و هزی مل ک بدون دسننتمزد ع که بخواد  بود 
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گاه لبخند  بده.خاک پور تا رسننید پرداخت رو نمی دید عمل نمی کرد.نا خودآ
 محوی روی لب هام نشست.

رو سننعادت:باید از شننوهرت شننکایت کنی و شننهادت بدی که اون بچه ات 
انداخته از روی پله ها.تا کی می خوای زور بشنننوی؟تازه خرجتم که با خودته 
به جیب اون محتاجی.ازش شننکایت می کنی یکم جربزه داشننته  که بگیم 
باش.من میرم تو اتاق عمل.وقتی برگشننتم شننوهر نامردت باید تو بازداشننتگاه 

 باشه.قبوله؟
 نداخت و م*س*تاصننلزن نگاهی به اتاقکی که دختر کوچولوش بسننتری بود ا

 گفت:قبوله
سننعادت سننری تکون داد و رفت سننمت اتاق عمل.من هم به دنبالش رفتم.نه 

 مثل این که روشنا بی راه نمی گفت.شخصیت جالبی باید داشته باشه.
بعد از انجام شدن مقدمات عمل حاال باال سر اون دختر کمن دست سعادت 

الم بد شننند.هیچوقت این ایسننتاده بودم.اولش یکم ازدیدن خون اون بچه ح
 طوری نبودم.فکر کنم به خاطر این حاملگیم باشه.حالم زیاد خوب نبود

سریع  شد. شت بد می  شه.حالم دا شتم عمل هر چه زودتر تموم  ست دا دو
دسننتم رو گرفتم جلوی دهنم و از اتاق زدم بیرون.سننعادت با تعجب بهم خیره 

گه هم همینطور.خودم رو رسنن تار دی تا پرسنن به دسنننت شنننده بود.دو ندم  و
شویی.دست کش خونی رو در آوردم و تمام محتویات معده ام رو خالی کردم 

 تو توالت فرنگی.
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حاال یکم احسناس سنبکی می کردم.یه مشنت آب به دسنت و صنورتم زدم و 
صندلی های پاویون  شنا تو اتاق نبود.خودم رو انداختم روی  شتم بخش.رو برگ

 قه صدای در اومد.و سرم رو گذاشتم روی میز.بعد از ده دقی
 بفرمایید-

 سعادت:اجازه هست؟
با دیدن سعادت به زور خودم رو سر پا نگه داشتم وگفتم:متاسفم دکتر...اصال 

 نمی خواستم اون طور شه
 سعادت سری تکون داد وگفت:تا حاال ندیده بودمتون.دکتر جدیدید؟

این یعنی بحث و عوض کرد؟تو پاویون خانوم ها جای این حرفاسنننت؟حس 
ماه  ین  هام رو بهم گره زدم وگفتم:خیر. نداد. یکم ابرو خوبی بهم دسنننت 

 مرخصی بودم
سننعادت:که اینطور.مثل این که میونه خوبی ندارید با خون دکتر توسننلی؟چرا 

 حالتون بد شد؟
شد اخمام  صمیمیش که بوی بی ادبی هم نمی داد باعث  لحن مهربون و کمی 

 ا.این طور نیست راستش...رو باز کنم و با خجالت بگم:متاسفم واقع
شید  سعادت لبش رو گاز گرفت و گفت:ببخ شنا عین جن پرید تو.با دیدن  رو

 آقای دکتر.نمی دونستم شماهم اینجایید؟
شونه هام رو  شم ابرو اومد که این اینجا چی کار می کنه؟منم  سه من چ بعد وا

 انداختم باال.
 سعادت:حالتون چطوره دکتر رتوی؟خورده بودید زمین
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شونه می رو شاخ و  شت برام  شمگین بهم انداخت.با نگاهش دا شنا یه نگاه خ
 کشید.وای خونم حالله

لبخند پر ازخجالتی زد وگفت:ممنون خوبم دکتر.بعد انگار بخواد انتقام بگیره 
 با حرا گفت:ساورینا جون مثل این که سر عمل حالت بد شده بود نه؟

 سری تکون دادم و بعد به شکمم اشاره کردم.
وشنننای خیر ندیده هم از دهنش پرید گفت:وای عزیز دل خاله نذاشننت به ر

 عملت برسی؟
نا رو بجوام درو   ظه اگر بگم می خواسننتم خرخره ی روشنن یعنی اون لح

 نگفتم.آخه دختره ی... آبرو و حیثیتم و بردی جلوی این دکتره که...
را باردارید؟پس چسعادت ابرویی باال انداخت و با لبخند و تعجب گفت:شما 

میاید سننرکار؟باید اسننتراحت کنید.عمل کردن برای شننما اصننال مناسننب 
 نیست.دکتر فرخی می دونه؟

 م*س*تاصل گفتم:بله می دونن.
ست.اونم همچین کاری.من  ست نی صال در شما ا سرکاراومدن  سعادت:اما 

 موندم همسرتون چطور اجازه داده شما کارکنید.بهتره مرخصی بگیرید
 ت در. رفتم دنبالش و وسط راه هم یه سقلمه به روشنا زدم.بعد رفت سم

 دکتر سعادت خواهش می کنم.من یه این کار احتیاد دارم-
 نگاهی از سرتا پا بهم انداخت وگفت:به پولش؟

پوفی کشیدم و گفتم:نه دکتر.من تو این یه ماهه که مرخصی بودم داشتم دیوونه 
 می شدم

 دیدید امروز حالتون بد شد سر عملسعادت مهربون گفت:آخه خودتون که 
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یکم التماس ریختم تو نگاهم و بهش زل زدم.دسننتی تو موهای مشننکیش فرو 
کرد و گفت:ای بابا.از دست شما خانوما.خیلی خب مشکلی نیست فقط حق 

 عمل ندارید.یکمم به فکر اون بچه باشید.روز بخیر
اون.آخر سننر دلم  و از اتاق رفت بیرون.افتادم دنبال روشنننا هی من بدو و هی

 درد گرفت و دلم رو گرفتم.روشنا ترسون اومد کنارم.
 روشنا:چی شدساورینا؟

 یه مشت خوابوندم تو کمرش که صدای آخش رفت هوا.
به تو چی بگم دختر؟هان؟آبر و حیثیتم رو بردی پیش این دکتره!برو - آخه من 

 پشت بلندگو همه جا جار بزن من حامله ام دیگه
رو مثل گربه ی شرک مظلوم کردم و در حالی که کمرش رو می روشنا قیافه اش 

مالید گفت:خب چیکار کنم از دهنم پرید دیگه.درتمن خودتم من و لو دادی 
شما باال  شکم مبارک  سر.یعنی اون  خوردم زمین.خودش می فهمید دیگه آخر 
که  عد.این طوری  ماه ب چه دو مه  چه امروز بفه چه فرقی داره  حاال  یاد؟ نم

 اتم بیشتر داره.بهتره!هو
سید وگفت:خیلی خب بابا  نگاه غ بناکی بهش انداختم که گونه ام رو ب*و*

 ببخشید دیگه
سیاهش مود می زد دل  شم های  شور اون بچه رو می زد.غمی که توی چ دلم 

 هر کسی رو می لرزوند.دستم رو گرفتم به لبه ی صندلی و بلند شدم.
 روشنا:کجا می ری؟

 شد.دلم شورش و می زنهبرم ببینم اون بچه چش -



 73 ییدایش ینیریش

 روشنا:بشین دختر تو حالت خوب نیست
به این خوبی چرا جو می  نداختم وگفتم:من  ندر سننفیهی بهش ا قل ا عا گاه  ن

 دی؟
 از اتاق زدم بیرون.رفتم دم ایستگاه پرستاری.

طبق معمول خانم اردالنی داشت با پرستارها بحث می کرد.زن وفیفه شناسی 
ساله  42یلی تو کار حساس و دقیق بود.یه خانم بود دل مهربونی داشت.اما خ

 که همه چیزش تو کارش خالصه می شد.
 خانم اردالنی-

اردالنی:خیلی خب برید به کارهاتون برسننیدبعد رو به من گفت:جانم دکتر 
 توسلی؟

 لبخندی زدم وگفتم:اون دختر کوچولو که دکتر سعادت عملش کرد.کجاس؟
 .214.تو اتاق اردالنی:تو بخشه تازه منتقلش کردن

 ممنونم-
رفتم سننمت اتاق.در زدم و در و باز کردم.مادرش لبه ی تخت نشننسننته بود و 
دسننت دختر کوچولوش رو تو دسننتاش گرفته بود و گریه می کرد.بچه رنگش 

 پریده بود.
با لبخند دسننتی روی سننرش کشننیدم.مادرش تازه متوجه ح ننورم شنننده 

 پاشد.بود.اشکاش رو با گوشه ی چادرش پاک کرد و 
 راحت باش-

 زن:خانم دکتر واقعا مدیونتونم.نمی تونم چطوری ازتون تشکر کنم.
 دستم رو گذاشتم رو شونه اش وگفتم:من که کاری نکردم
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 زن:تو رو خدا شکسته نفسی نکنید
خندیدم و گفتم:نه جدی می گم.من حالم بد شد دکتر سعادت عملش کرد.من 

 کاری نکردم
متوجه کسننی شنندم.برگشننتم.دکتر سننعادت لبخند زنه لبش رو گاز گرفت که 

 کوتاهی بهمون زد و دست کشید روی سر دختره.
 سعادت:خب دختر کوچولومون چطوره؟اسمت چی بود عمو جون؟

 دختره با صدایی که انگار ازته چاه در می اومد گفت:واننننیا
 سعادت لبخندی زد وگفت:وای چه اسم قشنگی می دونی معنیش چیه؟

 دیه ی خداوانیا:یعنی ه
ستش رو به طرش دخترک به  سیاه دخترک رو کنار زد و د سعادت آروم موهای 

 نشونه ی دست دادن دراز کرد.
 سعادت:خوشبختم خانم زیبا.من هم ارمیام.

دختر کوچولو با لبخند محوی که پراز درد بود دسننت سننالمش رو تو دسننتای 
 طرش ما. دکتر گذاشت.دکتر اروم ب*و*سه ای به دستش زد و برگشت به

شکر کنم.در  شم هاش رو پاک کرد وگفت:واقعا نمی تونم چطور ت شن چ زِن ا
 حقم برادری کردید.شکایت کردم االنم...

صحبت  شت و گفت:بیرون  سکوت نگه دا ستش رو به معنای  سعادت د دکتر 
یا  یدوارم خیلی زود خوب بشننی وان فت:ام به دخترک گ عد رو  می کنیم.ب

 ور.باشه؟خانوم.داروهات رو به موقع بخ
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شونیش زد و به اتفاق هم از  سه ای به پی سری تکون داد و دکتر هم ب*و* وانیا 
 اتاق اومدیم بیرون.

پشت در اتاق دکتر گفت:حاال بگید.جلوی بچه نباید اون حرش رو می زدید.تو 
 گیر ودار این حرش ها نباشه بهتره.

 انه.یزن سری تکون داد وگفت:ازش شکایت کردم.نمی دونم رفتن بگیرنش 
دکتر سنری تکون داد وگفت:اشنکالی نداره پی گیری می کنم.فقط شنما تحت 
هیچ شرایطی شکایتت رو پس نگیر.اگر بدون هیچ تنبیه و مجازاتی برای خوش 
سرتون میاره.دخترت  ست دفعه دیگه چه بالیی  ست بچرخه معلوم نی ست را را

 هم باید یه هفته بستری باشه
هی بهش کرد و دوباره نگاه ازش گرفت زن قیافه اش م ننطرب شنند.دکتر نگا

وگفت:نگران نباش.مخارجش رو خودم تقبل می کنم.می تونی سننرکارت رو 
 هم بری.پرستارها مراقبش هستن.خیلی خب روز بخیر...

سننری تکون داد و رفت.چه آدم عجیبی بود.بدون ذره ای کبر و فخر فروشننی 
 م پیدا می شن.تمام مخارد رو به عهده گرفت.واقعا همچین آدم هایی ک

شد وگفت:خدا خیرش بده.خدا هر چی می خواد بهش  شم های زن باز پر  چ
 بده.دا  بچش رو نبینه.

نه.توهم االن برو پیش دخترت.اگر می خوای می  خدا ک ندی زدم وگفتم: لبخ
 تونی پیشش بمونی اگرم نه که برو سرکارت.
 زن:نه نه پیشش می مونم.دلم طاقت نمیاره

شتم رو  ستم رو گذا ستی بهم د شه هر جور راحتی!کمن خوا شونش و گفتم:با
 بگو.فعال.
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سبت به اون دختربچه ی  سی ن شت.یه ح شدن وانیا می گذ ستر  دو روزی از ب
معصوم پیدا کرده بودم.خیلی دوست داشتنی بود.مادرش می خواست کنارش 

ر سبمونه اما مجبور بود که بعد از دو روز بره سرکار و بعد از کارش بیاد به وانیا 
بزنه.بنده خدا می خواست حداقل یکم از مخارد بیمارستان رو بده تا شرمنده 

 ی دکتر سعادت نشه.
شخص  سط پلیس و این که م شوهرش هم االن تو زندان بود.بعد از تحقیق تو
شنند دسننت بزن داره و اون بچه رو به اون روز انداخته انداختنش زندان.به قول 

 همون بهتر که نباشه"زنش"بود و نبودش که فرقی نمی کرد 
تو این چند روزه به خاطر وانیا و حسننی که هر دومون نسننبت به اون فرشننته ی 
پاک پیدا کرده بودیم بیشننتر سننعادت رو می دیدم.شننخصننیت قابل احترامی 
داشننت.با همه ی بچه های بخش خوب و مهربون بود.همه بچه ها دوسننش 

 داشتن از بس بهشون محبت می کرد.
راه می رفتم.تازه از پیش چندتا بیمار کوچولوم اومده بودم  توی بخش قدم زنان

و کارخاصننی نداشننتم.دلم می خواسننت به وانیا سننر بزنم.طفلکی مادرش که 
پیشننش نبود.متاسننفانه همه اتاق ها هم تا فرفیت کامل کامل بودن و وانیا تنها 
تو یه اتاق سننه تخته بسننتری بود و به علت شننکسننتگی پاش هم نمی تونسننت 

 کنه و با بچه ها هم بازی بشه.حرکت 
های مشننکی مظلومش رو بهم  ند رفتم تو.چشننم  با لبخ اروم در زدم و 

 دوخت.لب هاش غنچه شده بودن.نشستم لب تختش.
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با خنده گفتم:به به وانیا خانوم سننالم عرض شنند.چه اخمو چه بداخالق.می 
 دونستی اخم اصال بهت نمیاد؟

سالمش و زد  ست  شد د سرش رو به اخم هاش پر رنگ تر  زیر ب* *لش و 
 سمت مخالف برگردوند.

 با تعجب گفتم:چیه خانوم گلی؟نکنه بامن قهری
جا همش  ن ی کنن من ا بازی می  یرون  ب ها  چه  ب مه  یا:نمی خوام.ه ن وا

 نشستم.حوصله ام سر می ره خو
دوباره سننرش رو برگردوند طرش مقابل و اخم کرد.دسننت کشننیدم رو موهای 

ی تو پات آسیب دیده دستت هم همینطور صاش مشکیش و گفتم:خب خانوم
ست و  شتر د شیطونی کنی باید بی شتر  نمی تونی تکون بخوری.می دونی اگر بی
پات تو گچ بمونه؟اگر بخوای وروجن بازی دربیاری که دسننت و پات خوب 
ست  ست داری این گچ ها رو؟اگه دو شه.تو دو شاید دیر تر خوب  شه یا  نمی 

 شو راه برو اما از من گفتن بود.داری حرفی نیست.اگر می تونی پا
با چشم های خوشگلش بهم خیره شد وگفت:خب حوصلم سر می ره.این گچ 

 ها رو دوس ندالم.
یام پیشنننت  که تموم شننند ب کارم  ناز کردم و گفتم:من قول می دم  هاش و  مو
شت تا تنها  ستم پی خوبه؟یا بچه هایی رو که می تونن تو بخش راه برن و می فر

 ار خانومنباشی؟قبوله سرک
سرش رو تکون داد.در باز شد.با دیدن دکتر سعادت که لبخند به لب وارد اتاق 

 شد لبخندی زدم و به پاش پا شدم.
 ارمیا:سالم.راحت باشید خانوم دکتر.
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 :سالم خسته نباشید دکتر.عملتون چطور بود؟-
سننعادت شننونه ای باال انداخت وگفت:تقریبا خوب...می دونید عمل سننختی 

 انیا خانوم ما چطوره؟بود.حال و
 به جای وانیا جواب دادم:حسابی توپش پره دکتر

 سعادت با تعجب نگاهش رو بین من و وانیا چرخوند و گفت:چنننننرا؟
وانیا هنوز لباش غنچه کرده بود انگار دلش می خواسننت سننعادت هم یه پرس 

 مفصل نازش رو بکشه.
 :خانوم حوصلشون سر رفته-

 فش یه جعبه کادوی بزرگ در آورد.سعادت لبخندی زد و از کی
ارمیا:تقدیم به خانوم خوشننگل خودم.وا کن اخماتو دیگه.این و دزدکی آوردم 
ها.بچه های دیگه می دیدن می کشننتنم.بازش کن ببین خوشننت میاد...بازش 

 کن دیگه
یه  به  باز کرد و از توی جع باربی رو  کادوی  غذ  کا کاوی  با ذوق و کنج یا  وان

گل بیرون  فت:وای خیلی عروسنننن خوشنن با ذوق ب* *لش کرد و گ آورد.
 خوشجله میسی عمو ارمیا

 ابروهام رفت باال.چه صمیمی شدن اینا
 سعادت شونه ای باال انداخت و گفت:ما اینیم دیگه.خوشت اومد؟

وانیا دوباره به عروسن خوشگلی که تو دستاش بود خیره شد.عروسن موهای 
 خترونه خوشگلی تنش بود.طالیی و چشم های سبز داشت و پیرهن قرمز د

 وانیا برگشت و با ذوق گفت:آره خیلی نازه
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 ارمیا:پس ب*و*س عمویی چی شد؟
ل ش رو برد جلو.وانیا دسننت سننالمش رو دور گردن دکتر حلقه کرد و ل ش رو 

 ب*و*سید.
دکتر هم پیشونی وانیا رو ب*و*سید وگفت:یکم باهاش بازی کن حوصلت سر 

 برسم.قول بده دیگه اخم نکنی؟نره.منم برم به مری ام 
 وانیا:چشم

 ارمیا:چشمت بی بال.
 سرش رو انداخت پایین و گفت:با اجازه خانوم دکتر

 لبخندی زدم و گفتم:خواهش می کنم.
شد.اون قدر ها هم مذهبی  برام عجیب بود که به دخترهای مقابلش خیره نمی 

به  به نظر من معمولی بود اما  دخترها بی اعتنا بود نبود ها.نه اتفاقا خیلی هم 
البد زن داره.یه لحظه نگاهم رو روی انگشتای دست چ ش چرخوندم.نه ایری 
از حلقه نبود.شننونه هام رو انداختم باال و تو دلم گفتم"به تو چه که زن داره یانه 

 آخه؟"
منم بعد از دکتر از وانیا خداحافظی کردم و رفتم تا به باقی کارهام برسننم.که 

 کرد. دکتر سعادت صدام
 ارمیا:دکتر توسلی؟

 برگشتم سمتش و گفتم:بله دکتر؟
 ارمیا:راستش می خواستم باهاتون صحبت کنم

 ابروم رو انداختم باال وگفتم:درمورد چی؟
 اشاره ای به دراتاق وانیا کرد وگفت:در مورد وانیا!
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 لبخد محوی زدم و گفتم:درخدمتم.
 ارمیا:می شه بریم تو تریا؟

به شونه اش قدم برداشتم.تو تریا نشستیم ف ای خوبی  سری تکون دادم و شونه
ستان می خورد و ف ای  سمتش توی بالکن بود و به حیاط بیمار شت.ین ق دا
آزادی داشت.صندلی هامون رو عقب کشیدیم و نشستیم.یکم با قهوه ام خودم 

 رو سرگرم کردم تا حرفش رو بزنه.
ستان وانیا قرار گرفتیم.می ارمیا:بی مقدمه می گم من و شما از اول درجریان دا

دونید نه وتننع مالی خوبی دارن نه پدری داره که بخواد براش پدری کنه.این 
بیمارستان بیمارستان خوبیه.اغلب بیمارهاش هم از خانواده های متوسط رو به 
باالن اما این بچه...یه جور هایی وتننعیتش با باقی بچه ها فرق می کنه...دلم 

ز اول دیدم که بین شننما و وانیا یه دوسننتی شننکل می خواد بهش کمن کنم.ا
گرفته از طرفی هم نمی خوام مادرش احساس بدی بهش دست بده به هر حال 

 شما خانومید اگر شما هم باشید شاید بهتر قبول کنه...

 لبخندی از سر گیم بودن زدم وگفتم:خب منظورتون...
خا با همون احترام  باقی حرفم رو بزنم.میون حرفم  فت:می نذاشنننت  ا گ

خواستم ببینم اگر شما دوست داشته باشید به این دختر ومادر کمن کنیم.البته 
 نمی خوام کس دیگه ای بو ببره گفتم اگه دوست داشته باشید.

 مشتاقانه گفتم:چراکه نه حتما کمن می کنم.حاال تصمیمتون چیه؟
لبش رو به دندون گرفت و بعد از کمی مکث گفت:راسننتش دقیق نمی دونم 

قط دلم می خواد دیگه غم تو چشننم های اون بچه نباشنننه.االن که اون پدر ف
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نامردش هم نیسننت مادرش هم که مجبوره بره سننرکار...هر روز یه جا می ره تا 
ست بدتر می  تعش از اینی که ه شه و دیر وقت کارمی کنه این بچه مرخص ب

 شه
 یم براشننونابروهام رو انداختم باال و گفتم:خب به نظر شننما چی کار می تون

 انجام بدیم؟
ارمیا:راستش هزینه بیمارستان که ازعهده ی مادرش خارجه من خودم حساب 
می کنم.باید یه کار نیمه وقت برای مادرش پیداکنم.یکی از آشننناهامون کارگاه 

 خیاطی داره باهاش صحبت می کنم ببینم می شه براش کاری کرد یانه...
 م می دید پس من چی؟:خب همه کارها رو که دارید شما انجا-

شاید این  شه  ستش نمی خوام مادر وانیا معذب با لبخند مهربونی زد و گفت:را
 کمن رو از طرش من قبول نکنه شما خانومید اگر شما باشید شاید بهتر ب ذیره

 کمی فکر کردم وگفتم:خب!چرا خانومتون همراهیتون نمی کنن
 می خواید که...گوشه لبش رو به دندون گرفت و گفت:من مجردم.اگر ن

پریدم وسط حرفش و گفتم:نه اتفاقا خیلی هم دوست دارم.هر کمکی بخواهید 
 می تونید رو من هم حساب کنید

 سرش رو انداخت پایین و وگفت:پس علی علی؟
تا آخرش  یکم گیم نگاهش کردم که لبخندی زد و گفت:منظورم اینه که پس 

 هستید دیگه؟
 سری تکون دادم وگفتم:بله...یا علی

 تو دلم به گیم بودن خودم لعنت فرستادم چقدر آی کیوم اومده پایین آخه...

 تو دلم به گیم بودن خودم لعنت فرستادم چقدر آی کیوم اومده پایین آخه...
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فردای اونروز وانیا مرخص شنند.سننعادت با همون آشننناشننون که می گفت در 
یش تو کارگاه خیاط مورد پریا مادر وانیا صحبت کرد و اون هم قبول کرد که پریا

 مشغول به کار بشه.
ته اولش یکم  کار می کنه الب یا تو خیاطی  که پر یه هفته هسنننت  االن حدود 
ما کم کم داره دسننتش راه می  لد نبود ا ند بود و خیلی چیزها رو ب دسننتش ک

 افته.یکم باهاش بیشتر آشنا شدم.
ب تاد بوده و  پدرش مع خانواده ی خیلی خوبی نبوده یعنی  جایطفلکی از   ه 

خرد موادش پریا رو به عقد شننوهرش در میاره و به یه عبارت دیگه دو دسننتی 
دخترش رو سوق می ده به منجالب زندگی یه مرد معتاد!راستش یکم به زندگی 
خودم امیدوار شنندم.وقتی ازش پرسننیدم چرا طالق نمی گیری؟ گفت:"طالق 

عت ردیم تو یه جمابگیرم کجا برم؟خونه ی پدرم بدتر از اینه.من و وانیا گیرک
معتاد.مادر بیچاره ام هم بد تر ازمن کاری ازدسننتش برنمیاد.مجبورم بمونم و 

 تحمل کنم"
نمی دونم ولی به نظرم پریا خیلی صننبورتر و از خود گذشننته تر ازمن بود.ولی 
این باعث نمی شنند از طالقم پشننیمون باشننم.من هنوزم مطمئنم که بهترین 

 دادم. ودرست ترین کارممکن رو انجام
دکتر سنعادت هم تو بیمارسنتان خوب داره جوالن می ده!همه بچه های بخش 
سن و این  سری تو اون  ست به عملش هم عالیه.پ صداش می کنن.د عمو ارمیا 
همه آوازه و شهرت تو جراحی نمی گم چیز عجیبیه ولی واقعا شگفت آوره.برام 
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جه هربار به ین نتی خیلی قابل احترامه تو ذهنم کلی با امیر مقایسننه اش کردم
 رسیدم که واقعا امیر در مقابل این مرد هیچه...

 روشنا:به به سرکار خانوم.چی می نویسی؟رمانه؟بده ما هم بخونیم
دفترم رو بسننتم و رفتم سننمت کمدم و با کلید بازش کردم و درحالی که دفتر 

 خاطراتم رو می ذاشتم توش گفتم:نه...چیزی نیست
 چیزی نیست بده ماهم بخونیم خب خانوم روشنا با شیطنت گفت:اگر

ست از این  تربه زدم وگفتم:کی می خوای د سمتش و به نوک بینیش  شتم  برگ
 ف ول بازی هات برداری خانوم دکتر؟

صطالح فکر کردن  شنا یکم قیافه متفکر به خودش گرفت و بعد از کمی به ا رو
ن نمی دونم.راستش من بدون کنجکاوی کردن)!(انگشت ن ن ن ن ه ش رو بگفت:اوم

باال آورد و جلو روم تکونش داد و ادامه داد:نمی تونم زندگی  صننورت تهدید 
 کنم.

سعادت گفت کارت داره  ستی دکتر  سمت در پاویون و گفت:را بعد راه افتاد به 
 صدات کنم.

 سری تکون دادم وگفتم:االن باید بهم بگی؟
 روشنا با یه قیافه ی مظلوم و متعجب گفت:خب ببخشید

د شدم و رفتم سمت ایستگاه پرستاری دکتر داشت چیزی رو برای از کنارش ر
خانوم اردالنی توتننیح می داد.بادیدن من سننرش رو خم کرد و لبخندی و زد 

 وگفت:سالم یه چند دقیقه...
شما دیگه خوب  بعد رو به اردالنی گفت:دیگه تکرار نکنم دیگه خانوم اردالنی 

سه لطفا  سا تعیتش ح سر چقدر و شتباه رومیدونید اون پ  دیگه پرستارها اون ا
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شه به  شه اگر بار دیگه این خطا تکرار سر وقت زده ب تکرارنکنن حتما آم ولش 
 راحتی نمی گذرم

 اردالنی:چشم دکتر من خودم رسیدگی می کنم
سننعادت سننری تکون داد و رو به من گفت:ببخشننید خانوم دکتر!دسننتش رو به 

 سمت راهرو دراز کرد وگفت:بفرمایید
اهرو قدم زدیم که گفت:امشب می خوام برم خونه وانیا.یه سری بهش باهم تو ر

 بزنم می خواستم ببینم شما هم میاید یانه؟
 لبخندی زدم وگفتم:حتما آقای دکتر چراکه نه؟

 ارمیا:همسرتون مشکلی ندارند با ایشون هماهنگ کنید
سنرم رو انداختم پایین.نفس هام یکم رنگ عصنبانیت گرفت.اون بنده خدا که 
نمی دونست همسر بنده االن داره با خانوم جدیدش خوش می گذرونه.لبم رو 

 گاز گرفتم.یه نفس عمیق کشیدم و با لبخند تصنعی گفتم:نه مشکلی ندارن
ستش رو  شیفت منتظرتونم.د شه پس بعد از  سری تکون داد وگفت:با سعادت 

ن وباال آورد و به ساعت نقره ایش خیره شد گفت:خب نیم ساعت دیگه شیفتم
 تموم می شه راستی ماشین که نیاوردید ؟

 :نه امروز با دکتر رتوی اومدم-
 سری تکون داد وگفت:پس تو پارکینگ منتظرتونم.با اجازه!

رفتم تو پاویون و لباسننم رو عوض کردم روشنننا هنوز حاتننر نبود.کیفم رو 
 برداشتم و گفتم:خداحافظ روشنا شبت بخیر
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دکمه های مانتوش رو می بسننت بهم روشنننا با تعجب در حالی که داشننت 
 نگاهی انداخت وگفت:وا؟مگه با من نمیای؟یادت رفته ماشین نیاوردی؟
 لبه ی در رو گرفتم وگفتم:نه سرکار خانوم یادم نرفته.با دکتر سعادت میرم.

روشنننا جفت ابروهاش رو انداخت باال و گفت:بله؟بله؟چیزهای جدید می 
 هم خوشحال شیم شنوم.بابا می گم اگه خبریه بگو ما
 اخم ریزی کردم وگفتم:روشننننا!

روشنننا:خب آخه جدیدا زیاد با هم می پرید.جون روشنننا خبریه؟من غریبه 
 شدم؟

نفسننم فوت کردم بیرون و گفتم:نخیر بابا اون بیچاره فکر می کنه من شننوهر 
تعیت من و می بینی و می گی خبریه؟خوبه می دونه من حامله  دارم.دیوونه و

 ا داریم می ریم خونه وانیا.شب خوش خانوم مارپلام.نه باب
 روشنا:از دست تو که اینقدر مشکوک می زنی شب خوش

با خنده از اتاق زدم بیرون بعد از خسننته نباشننید و خداحافظی با بچه های 
ایسننتگاه پرسننتاری رفتم پایین.رسننیدم تو پارکینگ هوا هنوز هم گرم بود.خب 

وچولوی چهار ماهه منم از این گرما شاکی معلومه تابستونه و گرماش!نی نی ک
 بود و هر چند دقیقه یه لگدی به این شکم بی نوای من می نواخت.

 یکم چهره هم تو هم شد.آخه بچه جون چه خبرته؟مامانی و ترکوندی که...
 ارمیا:حالتون خوبه؟

تادم و دسننتم رو از روی شننکمم  عادی تر ایسنن ند کردم و یکم  سننرم رو بل
باس بیرون دارم می  برداشنننتم.این کی با ل باره  مده بود؟اوه اوه اولین  او

 بینمش.خداییش خوشتیچ بودها.
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کت و شننلوار مشننکی با بلیز صننورتی کم رنگ مردونه.صننورتش هم که طبق 
 معمول ته ریش داشت.

 لبخند آرومی زد وگفت:خانوم توسلی؟
 دچشم هام رو بستم و سرم رو انداختم پایین.وای خدای من اصال حواسم نبو

 داشتم بهش زل می زدم.بشکونی از مچ دستم گرفتم و گفتم:بلنننه؟
 ارمیا:پرسیدم خوبید؟

 :بله ممنون-
 ارمیا:پس بفرمایید

به  به سننمتش.من هم  تاد  ماشننین دراز کرد و راه اف یه  به طرش  دسننتش رو 
 دنبالش.یه سوناتای سفید بود.دزدگیر رو زد و من هم سوار شدم.

عطر شننیرین به سننمتم اومد.نفس عمیقی به محض سننوار شنندنم موجی از 
 کشیدم.و لبخند کم رنگی زدم.

ستش گرفت و گفت:من که دلم  صی فرمون رو تو د ست خا سعادت هم با ژ
 برای وانیا خیلی تنگ شده.دختر شیرینیه خوب خودش رو تو دلم جا کرده

تعیتش باعث - شاید و شده.دختر با نمکیه  :من هم همینطور.دلم براش تنگ 
 بچه های دیگه یکم فرق کنه و واسمون دوست داشتنی تر باشهمی شه با 

سننعادت ابروهاش رو انداخت باال و با لبخند گفت:بله همینطوره.یه سننوال 
 ب رسم ناراحت نمی شید؟

 :بفرمایید؟-
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شرمنده ام می تونم ب رسم بچه تون دختره  سارته  لبش رو گاز گرفت و گفت:ج
 یا پسر؟

 ه ی من چی کار داری آخه تو؟خنده ام گرفته بود.مردک به بچ
 مبلغی سرخ و سفید شدم وگفتم:راستش هنوز خودمم نمی دونم.

سری تکون داد و آهانی گفت.جلوی یه فروشگاه زنجیره ای ایستاد وگفت:شما 
 هم میاید؟

سنری تکون دادم وگفتم:بله.پیاده شندم و با هم رفتیم تو فروشنگاه.سنعادت یه 
دوتایی بعد از اینکه کلی پرش کردیم و چرخ برداشنننت و بعد از یه سننناعت 

 سعادت هم کلی جیبش رو خالی کرد دوباره نشستیم تو ماشین.
 :می گم دکتر این همه خرید الزم بود؟-

 ارمیا:خب آره دیگه.بده دست خالی بریم آخه
تو دلم گفتم آخه االنم اینقدر دستمون پره ممکنه بشکنه.ولی بعد دیدم مگه من 

 رم؟خریدم که حرا می خو
 :دکتر پیش یه اسباب بازی فروشی نگه می دارید؟-

 ارمیا:چشم
ست هر  شگلی بود.وای خدا دلم می خوا سن های خو شدیم عرو باهم پیاده 
سن جوجه  سن بخرم.یه عرو چه زودتر نی نی م به دنیا بیاد و کلی براش عرو
ی خوشگل چشمم رو بدجوری گرفت.یه خرس سفید متوسط هم که یه قلب 

 تاش بود، رو برداشتم یکم تکونش دادم وخندیدم.صورتی تو دس
برگشننتم سننمت سننعادت که طبق معمول با یه لبخند سننرش رو پایین انداخته 
بود.من موندم این بشننر این لبخند چرا از رو لباش جدا نمی شنننه؟البته پیش 
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خودمون باشه ها با لبخند خیلی خوشگل تر میشه.عروسن ها رو گذاشتم رو 
 م رو در آوردم.پیشخوان و کیف پول

 ارمیا:نه خانم دکتر بذارید من حساب می کنم.
یه جوی  اخمی کردم وگفتم:قرار بود دوتایی کمن کنیم ها.اینطوری آبمون تو 
که دختر ریزه میزه ای بود  نده  مت رو از فروشنن عد هم قی قای دکتر.ب نمی ره آ

 پرسیدم.
 دیدب 70تومن...شما  73لبخند ملیحی زد و گفت:قابل نداره؟میشه 

تا  جاه تومنی و دو یه تراول پن باال و  نداختم  نامحسننوس ا هام رو خیلی  ابرو
سکناس  ساک  10ا سن ها رو که تو  شخوام و عرو شتم رو پی هزار تومنی گذا

 خوشگلی گذاشته شده بودن رو برداشتم.
شون دور بود.یه جاهایی نزدین به  ساعتی تو راه بودیم.چقدر خونه  حدودا یه 

ساختمو شهر.یه  شت.یه آیفون قدیمی جنوب  ن قدیمی بود که نمای آجری دا
تا دکمه روش برود که کنار هر کدوم  3هم از این طوسننی فلزی ها داشنننت.

 برچسب داشت.
 طبقه دوم نوشته شده بود احمدی...

 سعادت زنگ رو زد.بعد از چند دقیقه صدای خسته ای توی آیفون پیچید.
 کیه؟-

 :من و دکتر سعادتیم پریا جونمن پیش دستی کردم و رفتم جلوتر وگفتم
 پریا:بفرمایید بفرمایید
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سعادت چند تا پالستین رو برداشت و من هم عروسن ها رو برداشتم.در باز 
شد.پریا با چادر سفید گل گلی اومد جلوی در.با دست آزادم بهش دست دادم 

 وگفتم:سالم عزیزم خواب که نبودی؟
 رمایید تو.پریا:نه این حرفا چیه تو رو خدا ببخشید بف

سننرش رواز الی در برد بیرون و با سننعادت سننالم علین کرد.سننعادت هم با 
لبخند جوابش رو داد و دوتا از پالسننتین ها رو داد دسننتش و چندتایی رو هم 

 خودش برداشت.
کارها  خدا این  ندگی گفت:تو رو  با شننرم پایین و  خت  ندا یا سننرش رو ا پر

 چیه؟زحمت افتادید شرمنده ام کردید
عادت  نت سنن یه خواهر من.دشننم چه حرف فت:این  یه اخم ریزی کرد وگ

ست خالی نیومده  سه اولین بار خونتون د شرمنده.گفتم حاال که داریم میایم وا
 باشیم.

پریا سری تکون داد و سرش رو بلند کرد.تو چشم های قهوه ایش اشن نشسته 
 تم.شبود.لبخندی زد و گفت :بفرمایید تو رو خدا ببخشید جلوی در نگهتون دا

به  ها  له  یا از این پ که وان قه دوم بود.وقتی فکر ش رو می کردم  یا طب خونه پر
دست پدرش پرت شده پایین دلم آتیش می گرفت.دیوارهای گچی نمور و ترک 
خورده بودن و قسننمتی ازشننون فرو ریخته بود.یکم به دور و برم نگاه کردم که 

شرمندگی گرفت بهش  ساس کردم نگاه پریا رنگ غم و  لبخندی زدم و اون اح
هم جوابم رو داد.خب چی کار کنم؟من دختر مهندس توسلی بودم که آوازه ی 

 شهرتش توتهرون پر بود.تا حاال پا تو همچین جایی نذاشته بودم.
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در سفید خونه رو به رومون فاهر شد.بع ی جاهاش یکم رنگش پریده بود و 
 زنگ زده بود.

 پریا:بفرمایید تو بفرمایید
 9متری بود که یه آشنن ز خونه  15ادت هم دنبالم اومد تو.یه اتاق رفتم تو سننع

متری داشت و دو سه تا در هم اونور تر بود.دیوارهاش نم داشت و گچ ها کم و 
گاه متعجبم رو از در و دیوار  ته بودن.نمی دونم ولی نمی تونسننتم ن بیش ریخ

مین ود زخونه بگیرم.یه فرش رنگ و رو رفته قرمز رنگ که چندجاش سننوخته ب
شتی رنگ و رو رفته تر و یه تلویزیون  شونده بود.چندتا پ شکی  20رو پو اینچ م

 قدیمی که رو یه جعبه که هیچ شباهتی به میز تلویزیون نداشت،قرار گرفته بود.
 پریا مثل این که یکمی از نگاهم دلخور شده بود.خودم هم شرمنده شدم.

 لبخند تصنعی زد وگفت:بفرمایید تو رو خدا
ستم که  ش صنوعی زدم و ن ست و من هم یه لبخند م ش سعادت خیلی راحت ن

 صدای یه عروسن سوت سوتی از زیرم اومد.
 یه متر پریدم رو هوا.

 پریا زد تو صورتش و گفت:شرمنده ام تو رو خدا.خدا مرگم بده ببخشید
دسننتم رو گذاشننتم رو قلبم و نفس راحتی کشننیدم و خرس سننوت سننوتکی 

م برداشتم.پربا از دستم گرفت.چشم هام رو بستم و نفسم پالستیکی رو از زیر
 رو فوت کردم بیرون.

سنعادت با قیافه ای که سنعی می کرد خنده اش روبخوره و یه تم نگرانی بهش 
 بده گفت:خوبید شما؟چیزیتون نشد که؟
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 :نه خوبم-
 ارمیا:این وانیا خانوم ما کجاس؟
 پریا:خوابه االن بیدارش می کنم

 رو خدا الزم نیست بچه رو بد خواب می کنید ارمیا:نه نه تو
یدارش کنم سننر موقع بخوره بهتره  نه آخه وقت داروهاش هم هسنننت ب پریا:

 ببخشید االن میام.
 پریا رفتم تواتاق.صداشون می اومد

 پریا:وانیا مامان.مامان پاشو داروهات و بخور.وانیا...واننننننیا
 ورم می خوام بخوابموانیا با غر غر گفت:نمی خوام مامان...نمی خ

 پریا:مامان پاشو ببین کی اومده
 وانیا با هول گفت:بابا اومده؟

صدای دختربچه دلم رو لرزوند.چرا این بچه باید تا این حد از پدرش  ترس تو 
بترسه؟لبخند همیشگی سعادت از بین رفت و جاش ابروهاش به طرز فجیعی 

 گره خورد.
 اومدنپریا:نه عزیزم عمو ارمیا و خانومش 

جونم؟یعنی پریا تو این مدت فکر کرده من زن سننعادت یا همون ارمیام؟بنده 
خدا تقصننیری هم نداره ها آخه تو این مدت من فقط تخلیه اطالعاتیش کردم 

 اطالعاتی بهش ندادم که.
 وانیا:آخ جون آخ جون

 پریا:بشین مامان پات...مراقب باش.
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شد و رفت دم در اتاق.به چهارچوب سینه اخم  ارمیا بلند  ست به  تکیه داد ود
شتی  کوچولویی کرد وگفت:مگه من نگفتم نباید ازجات تکون بخوری؟االن دا

 چی کار می کردی؟هوم؟
شکیش  شدم.موهای م ستادم با خنده به وانیا کوچولو خیره  منم رفتم کنارش ای
به خاطر خوابیدنش یکم جنگلی شننده بود. چشننم های مشننکیش پف دار و 

طر اخم ارمیا لبای خندونش بسننته شنند و بغض کرد.هنوز خوابالو بود.به خا
 دست و پاش تو گچ بود.

ارمیا با خنده رفت سمتش و کنارش نشست.سرش رو ب* *ل کرد وگفت:چه 
بغ ی هم می کنه واسه عموش.شوخی کردم خانوم گل.ولی این که نباید از تو 

 جات تکون بخوری رو کامال جدی گفتم.احوال وانیا خانوم ما؟
 ا خندید و گفت:مرسی دلم خیلی براتون تنگ شده بودوانی

 ارمیا:ای جونم ای جونم منم دلم واسه وانیا کوچولوی خودم تنگ شده بود
ست هام رو  شد و رفتم جلو.د سودیم  دیدم زیادی تو ب* *ل هم فرو رفتن ح

 زدم به کمرم و گفتم:خوبه دیگه ما هم که هیچی دیگه آره؟
به سننمتم یا دسنننت سنننالمش رو  مد  وان یا او دراز کرد واز ب* *ل ارم

 بیرون.ب* *لش کردم که خودش رو محکم چسبوند بهم.
 پریا:ای وای مامان موافب نی نی خاله باش

ستم  سه ای زدم و با د شکیش ب*و* لبم رو از خجالت گاز گرفتم رو موهای م
 موهاش رو شونه کردم.

 :چطوری آتیش؟خوبی؟-
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 وانیا:اوهوم.
 م واسه وانیا خانوم.:اوم بذار ببینم چی دار-

شتم قایم کردم البته اینقدر بزرگ  شتم و پ سن رو بردا اومدم تو هال و دوتا عرو
 بودن که معلوم بود دیده می شه.

 وانیا با ذوق جیغ زد و پریا باز هم سرش رو انداخت پایین.
سه وانیا خانوممون.من  شگلی خریده وا سن های خو ارمیا:به به خاله چه عرو

 حسودی می کنم که حسابی دارم
 چشم غره ی مصنوعی به ارمیا رفتم و عروسن ها رو گذاشتم رو پای وانیا.

 باذوق ب* *لشون کرد وگفت:وای مرسی خاله خیلی خوشگلن مرسی.
 ل م و اروم ب*و*سید و منم ب* *لش کردم و سرش رو ب*و*سیدم...

 پریا:بفرمایید تو هال.
 نیا خانوم.ارمیا:نه ممنون ما همنیجا می شینیم پیش وا

 پریا: ببخشید تو رو خدا.من االن میام.
 بعد از یه ربع با سینی چای اومد تو.تعارش کرد ودوباره با میوه برگشت.

 پریا:ببخشیدواقعا نمی دونم چی بگم.شرمنده کردید
ارمیا اخم غلیظی کرد وگفت:ای بابا خواهر من چندبار معذرت می خوای؟ما 

 ش ها دیگه ناراحتمون نکن.که کاری نکردیم.لطفا با این حر
پریا با چشننم های اشننکی سننرش رو انداخت پایین و زیر لب ببخشننیدی 
گفت.دسننتش رو گرفتم تو دسننتام.دسننتای یه دختر جوون چرا باید اینقدر 

 چروکیده باشه؟
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پریا:خدا عمرتون بده.خدا هر چی می خواید بهتون بده.بذارید بگم آقای دکتر 
ید بگم.شننما خیلی در حقم  یا تو این بذار به وان خوبی کردید.شننما اونقدر 

سنننال نکرد.واقعا نمی دونم چه جوری  5دوهفته محبت کردید که پدرش تو 
ازتون تشننکر کنم.خدا برای هم نگهتون داره.خدا بچه ات رو واسننت نگه داره 

 دکتر.
 ارمیا پقی زد زیر خنده وگفت:بچه؟من که بچه ندارم؟

اه کرد.ارمیا سرش رو انداخت پایین پریا با چشم های متعجب به شکم من نگ
 و تالش کرد که خنده اش رو قورت بده اما زیاد موفق نشد.

 ارمیا:ما که زن و شوهر نیستیم پریا خانوم
 پریا چشم هاش گردتر شد وگفت:ننننننه؟

 اینبار من گفتم:چرا نه عزیزم؟من و دکتر سعادت فقط همکاریم
 فکر می کردم شما زن وشوهری پریا با خجالت گفت:وای شرمنده به خدا من

ست.اگه اجازه بدید دیگه دیر وقته  شرمنده خواهرم.نه اینطور نی شمنت  ارمیا:د
ماهم دیگه از خدمتتون مرخص شننیم.ولی به این معنا نیسنننت دیگه نمیایم 

 ها؟من که خودم به شخصه نمی تونم از این وانیا خانوم گل دل بکنم.
 نشسته بود. نگاهم به وانیا افتاد تو چشم هاش غم

 :چیه خاله جون؟-
 وانیا:دوست ندارم برید.

سر  سیدم وگفتم:زود میایم خاله میایم بهت  ستم کنارش و ل ش رو ب*و* ش ن
 می زنیم.دفعه دیگه دوست دارم خوب خوب شده باشی ها.باشه؟
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سرش رو تکون داد و رفتم عقب و ارمیا هم ب*و*سیدش.پریا رو تو ب* *لم 
گفتم:هر چی احتیاد داشتی بهم زنگ بزنی ها؟شرمنده ام کشیدم و دم گوشم 

ساب کن  شید و این حرفا رو هم می ریزی دور عین خواهرمی.رومن ح و ببخ
 باشه عزیزم.

 پریا اشکش رو پاک کرد و گفت:واقعا ممنونم.چشم
 از اتاق اومدیم بیرون.ارمیا رو به پریا گفت:شوهرت چی شد؟

نگهش دارن.ولی می دونم وقتی برگرده زنده ام ماه اون تو  6پریا:فعال که قراره 
 نمی ذاره.

ارمیا:نگران نباش من ازتون حمایت می کنم.مملکت هم شهر هرت نیست که 
 بخواد هر کاری دوست داره بکنه.به نظر من طالقت رو بگیری خیلی بهتره

پریا با صننندای خش دار گفت:طالق بگیرم کجا برم؟پول پیش خونه هم مال 
 هیچی ندارم. اونه من خودم

 ارمیا:تا اون موقع خدا بزرگه.از کارت راتی هستی؟
پریا:خدا به شما و حاد صادق خیر بده دستتون درد نکنه از کار قبلیم هم بهتره 

 هم سبن تره زودتر هم برمی گردم خونه
 ارمیا نفسش رو داد بیرون وگفت:خدا رو شکر.ما دیگه بریم.شب بخیر.

بدرقه مد و  تا دم در او یا  حدودا  پر تا خونه ی من  و خورده ای راه 1مون کرد.
 بود.به زندگی پریا فکر می کردم.
 ارمیا:به چی فکر می کنی دکتر؟

 سرم رو چسبوندم به شیشه و نگاهم رو دوختم به جاده.
 :به زندگی پریا...به آینده وانیا-
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 ارمیا:امثال وانیا تو این جامعه کم نیسننت...تازه وتننع وانیا خیلی خوبه مادر
داره درسته که اون پدر بود ونبودش هیچ فرقی نداره ولی بازم به هر حاله پدرشه 
و زنده اس.من بچه هایی رو می شننناسننم و باهاشننون سننر وکله می زنم که 
ستی ها بزنید خودتون  سر به بهزی شون از وانیا خیلی خیلی بدتره.اگر یه  تع و

 خوب می فهمید چی میگم.
 بخواید می تونید یه روز باهم بریممشتاق نگاهش کردم که گفت:اگه 

سننرم رو تکون دادم وگفتم:آره خیلی دوسننت دارم...نمی دونم شنناید وانیا یکم 
دید من و نسننبت به زندگی عوض کرده باشنننه.که بدونم که بفهمم خارد از 
ستی برید  ستن که به کمن من احتیاد دارن.هر وقت خوا سایی ه زندگی من ک

شجال می شم من رو هم خبر کنید.من هم کنارتون  سرا  این جور کارها خو
 هستم.

 ارمیا لبخندی زد وگفت:خوبه پس یه هم ا پیدا کردم.چشم حتما...
تازه ای  یه حس  یب بود. نه ام حرفی نزدیم.برام عج به خو یدن  تا رسنن گه  دی
شاقی  شه فکر می کردم همین که چندتا بچه رو درمان می کنم کار  شتم.همی دا

دگی خودم و اطرفیانم مهم بود.شنناید این به خاطر انجام دادم.همیشننه برام زن
 تربیتی بود که باهاش خو گرفته بودم و بزرگ شده بودم.

بابا همیشه یا تو کارخونه اش بود یا جلسه های بیرون از کارخونه.وقتی هم می 
ساب کتاب هاش بود.نمی گم برامون چیزی کم  سرش تو ح اومد خونه همش 

نمی ذاشننت.ولی حداقل همون وقت کم رو گذاشننت اما وقت زیادی برامون 
سننعی می کرد با خوبی وخوش رویی پرش کنه.اما مامان؟مامان همیشننه تو 
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آرایشننگاه های مختلف و شننوی لباس می چرخید.همیشننه در حال خرید با 
دوسنننت های جون جونیش بود و به ما که بچه هاش بودیم یه کم توجه نمی 

 کرد.
شون آرزو به دلم مونده بود وقتی بچه ه ست خت های مامانا سر د سه  ا تو مدر

باهم دعوا می کردند و می گفتند:نخیر دسنننت پخت مامان من بهتره من هم 
ست  شون افهار نظر کنم.چون یادم نمیومد که مامان تا حاال د سط حرف ب رم و

 به قابلمه زده باشه...
شونم  سه مهمونی ها و دوره ها همه ی غذاها به عهده ی خدمتکارهامون بود وا
زنگ می زدن بهترین رسننتوران و چند مدل غذا سننفارش می دادن.مامان حتی 
ما خرد نمی  قت داشنننت رو واسنننه  که تو طول روز و ندسننناعتی  همون چ

تا  3کرد.همیشننه به این فکر می کردم که با این اخالق مامان چطور قبول کرده 
 بچه بیاره...آخه همش فکر اندامش و کالس های ایروبیکشه...

که فکر کردم به خودم حق دادم که مثل سننعادت فکر اون بچه ها به زندگیم 
نباشم.توتربیت پدر و مادر من همیشه ین چیز حرش اول رو زده،پول و خوش 

 گذرونی...
سننعادت سننکوت ماشننین رو با صنندای گرمش شننکوند و گفت:خانم دکتر از 

 کدوم طرش برم؟
می شننم از چچ  از داخل تونل افکارم پرت شنندم به زمان حال و گفتم:ممنون

 برید.ببخشید امشب خیلی مزاحمتون شدم
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ارمیا:خواهش می کنم این چه حرفیه؟ممنون که اومدید راسننتش من از بچگی 
شه یه  ست دارم همی ستش دو شتم کاری رو تنهایی انجام بدم.را زیاد عادت ندا

 نفر کنارم باشه.اینطوری دل گرمیم بیشتر می شه
ندی زدم و گفتم:ممنون از این  ید لبخ خاب کرد که من و برای همراهی انت

یا دارم یه  نامفهوم بود.با وجود شننما و وان راسننتش یه چیزایی تو زندگیم برام 
 چیزای جدید رو تجربه می کنم

 ارمیا ابرویی باال انداخت و گفت:خب حاال این خوبه یا بد؟
شه هر وقت همچین - سم.می صی داره وا شیرینی خا صدالبته که خوبه...یه  :

 یش اومد به من هم خبر بدید؟فرصتی پ
 ارمیا:حتما خوشحالم که باعث شدم این حس خوب رو پیدا کنید

 :ببخشید می شه اینجا نگه دارید؟-
 ارمیا:خب دم خونه پیادتون می کنم

ید هم از - یه خر ید ممنون می شننم آخه  ید سننرکوچه نگه دار :اگر لطف کن
 سوپرمارکت دارم

 ی شما بفرماییدارمیا سری تکون داد و گفت:چشم هر چ
ماشین رو سرکوچه نگه داشت.دعا دعا می کردم که سوپرمارکت سر کوچه باز 
باشه.با دیدن المچ روشن و در باز سوپرمارکت نفس راحتی کشیدم و با لبخند 

 رو به دکتر گفتم:بازم ازتون ممنونم.
ارمیا چشم هاش رو بست و به نشون احترام سرش رو خم کرد وگفت:خواهش 

 بتون بخیرمی کنم.ش
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از ماشینش پیاده شدم.مثل این که نمی خواست بره.یه خداحافظ دیگه زیر لبی 
یه  به فروشنننده گفتم که بهم  گفتم و رفتم داخل سننوپری.هنوز نرفته بود.رو 
مقدارکاکائو و خامه برای صننبحونه بده.دوباره برگشننتم سننمتش این بار سننریع 

 ماشین رو به حرکت در آورد و رفت.
سته مدت زیادی نفس راحتی ک شتم تا دم خونه من و ببره.در ست ندا شیدم.دو

سبت  سایه ها ن ست که تو این خونه زندگی میکنم اما متوجه نگاه های بد هم نی
 به خودم هستم.

زیاد نمی شناسمشون.همسایه طبقه اولمون که ین زن چادریه که فقط بینیش 
نه چیز دیگه ای رو.شننوهرشننم که همش در حال ذ کر گفتم و رو می بینم و 

 صلوات فرستادن با تسبیحه...
زنه چند بار نیش دار ازم پرسننید که شننوهرم کجاسننت که هر بار محترمانه 
پیچوندمش.آدمی نبودم که به خاطر فکر و نظر دیگرون بخوام زندگی خودم رو 
بهم بریزم اما این بار ترجیح دادم آروم باشننم و جواب ف ننولی های گاه و بی 

 گاهشون رو ندم.
شون که نامزد داره مثل این دوت شو و نور باال می زنن.یکی سراش که هر دو ری ا پ

که.خداییش هم خیلی پسرخوبی به نظر میاد.چشم و دل پاکه بهش نمی خوره 
اهل تظاهر و ریاکاری باشننه.کوچیکه رو هم زیاد ندیدمش فکر کنم دانشننجو 

 باشه.
 پول خریدم رو حساب کردم و از سوپری زدم بیرون.

و فوت کردم وبه راه نسبتا طوالنیم تا دم در خونه فکر کردم.سری تکون نفسم ر
باره به راه افتادم.واحد رو به رویی خانواده انصننناری هم فکر کنم یه  دادم و دو



wWw.Roman4u.iR  100 

 

بار دیده بودمش اما ازدور و زیاد درباره اش چیزی نمی  مرد مجرد بود.یکی دو
 دونستم.

طه ی مقابل خانواده انصنناری.مثل همسننایه طبقه باالییم دقیقا یه چیزی بود نق
 این که اصال چشم نداشتن همدیگه رو ببینن.

خانومش یه تیچ هایی می زد که من که دخترم و خیلی هم از صدقه سر مامان 
باال بود ولی  باز می موند.سنننش  فه ام می رسننم،دهنم  یا یچ و ق به ت جونم 

ش سن شت که  سرهم دا سید.یه دختر و پ ه ون بخداییش خیلی به خودش می ر
شونش  شده اش جوون تر ن شوهرش هم که موهای رنگ  شگاه می خورد. دان

 رو داشته باشه... 8یا 47می داد بهش می خورد 
درکل ت نناد خانواده های انصنناری و کامران برام جالب بود.واحد رو به روی 
چه  تازه ازدواد کرده بودن و ب که  یه زن و شننوهر جوون بودن  ناهم  کامران ای

غذا آورد.درکل تو نداشننتن.دختر د باری هم برام  ند یه چ ختر مهربونی بود.
شده بودم که اونم  شنا  صحبت کرده بودم وآ شتر با تمنا  سایه هام از همه بی هم

 در حد چندتا دیدار کوچین بود.
همین!همین قدر از همسننایه هام می دونسننتم و اون ها هم چیزی از من نمی 

بدجور معذبم می کرد از کجا  دونسننتن اما نمی دونسننتم اون نگاه های بد که
اومده بود؟اونا که هیچی از زندگی من نمی دونسننتن.حتی همه شننون جز تمنا 
اسم کوچیکمم نمی دونستن.نمی دونستن که چیکاره ام کی هستم و واسه چی 
های  گاه  با ن جازه داده بودن  به خودشننون ا ها زندگی می کنم.پس چطور  تن

 مشکوکشون من و اذیت کنن؟
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ا تو این شهر با دیده هاشون بقیه رو ق اوت می کنن؟احتماال حاال یعنی آدم ه
که یکم شننکمم باال اومده بیشننتر بهم مشننکوک شنندن.خدای من!می تونم 
تصننورش رو بکنم که چیزهایی تو ذهنشننون چرخ می زنه در مورد من...برام 
مهم نیست اما نمی خواستم برای دکتر سعادت مشکلی پیش بیاد.حداقل بتونم 

 دهنشون رو بگیرم تا شایعات نبافن و حرفی بهم نزنن بهتره...جلوی 
رسیدم به در ساختمون.نفسم گرفته بود.قلبم تند می زد.مثل این که دیگه با این 

 وتعم باید دوره پیاده روی و شیطنت های گذشته رو خط بکشم.نه مامانی؟
مان باز کردم.همز یدا کردم و در سننناختمون رو  یدم رو از تو کیفم پ با  کل

 من،کیانوش کامران هم ماشینش رو از در دیگه اورد تو ساختمون و پیاده شد.
شکی نازک  سرعت عبور کرد.ابروهای م صورتش با  نگاهم رو تن تن اجزای 
و رو به باال.چشم هایی که از همون فاصله هم می تونستی رد مداد مشکی رو 

شخیص بدی...لب هایی که معمولی بودن و به لطف بر شون ت ق ق لب برزیر
های  مل جراحی یکم قلمی شنننده بود.مو خاطر ع به  که  می زدن و بینی ای 

 فشنش که تو هم تو هم بود و به قول خودشون یه مدل شده بود.
با یه پوزخند نگاهم رو ازش گرفتم واز پله ها رفتم باال.با یه لبخند مسننخره 

 مونخودش رو بهم رسننوند وگفت:شننبتون بخیر خانوم.خیلی وقته همسننایه 
هسنتید اما متاسنفانه نشند که من خودم رو بهتون معرفی کنم.دسنتش رو آورد 

 جلو و با چشم هایی که پراز شیطنت بود ادامه داد:من کیانوش کامران هستم.
یه نگاه به دستش انداختم و پوزخندی زدم و سعی کردم با احترام این مگس رو 

ی گفتم:خوشننبختم آقای از خودم دور کنم.سننری تکون دادم و با یه لبخند زور
 کامران من هم دکتر توسلی هستم.اگر امری نیست من برم شبتون بخیر.



wWw.Roman4u.iR  102 

 

سعی  شت تو جیبش و  ستش رو جمع کرد و گذا ستش انداخت و د یه نگاه به د
 کرد به روی خودش نیاره که چقدر تایع شده.

 کیانوش:خواهش می کنم شب شما هم بخیر
له ها با اخم  تا اومدم روم رو برگردونم و از پ قای انصننناری رو دیدم که  برم آ

کنده از اخم قفل  جلوی در آپارتمانش ایسننتاده.یه لحظه نگاهم تو اون نگاه آ
شنند که سننری پایین انداخت و اسننتغفرالله ی زیر لب زمزمه کرد. خیلی آروم 
سالم کردم و رفتم به سمت آپارتمانم.کیانوش هنوزم دنبالم بود.کلید رو اینقدر 

شرده ستم ف ستم رو اذیت می کرد.بیا االن  تو د شت د بودم که دندونه هاش گو
البد می خوان بگم من با این جوجه که معلوم نیست مرغه یا خروس سر و سر 
باز  مانم رو  پارت یانوش سننری تکون دادم و درآ حافظی ک خدا دارم.در جواب 
کردم.پالستین خریدم رو گذاشتم روی اپن و لباسم رو در آوردم.نفس عمیقی 

ید باز کردم و وان رو پر کشنن تاق خوابم.در حموم رو  مت ا به سنن م و رفتم 
 کردم.اروم خوابیدم توی وان آب.گرمی آب ارومم می کرد.

نمی دونم اما احسنناس می کنم تو این سنناختمون نمی ذارن خیلی هم راحت 
زندگی کنم.به هر حال من کسننی نیسننتم که بذارم اذیتم کنن.وقتی با وجود یه 

شکمم طال ستم که راه بچه تو  ق می گرفتم به این هاهم فکر کرده بودم.می دون
ساورینا توسلی کسی  سختی رو در پیش دارم و این رو هم می دونستم که من 
هستم که هیچ وقت شکست رو تحمل نکرده و نمی کنه.هنوز هم فکر می کنم 

 طالق من از امیر نشان یه پیروزی خیلی بزرگ بود که امیر رو بازنده کرد.
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خودم رو شننسننتم و پریدم بیرون.لباس تنم کردم و موهام رو سننشننوار  سننریع
سرما می خورم و این برای نی  شون نکنم حتما  شوار س ستم اگر  شیدم.میدون ک

 نی مامان اصال خوب نیست.
 خزیدم توی تختم و چشم هام و بستم و خیلی زود به خواب رفتم.

شتم و  ست کردم و گوشی رو از روی میز بردا دکمه ی قطعش رو با بی حالی د
زدم.همیشه قشنگترین اهنگ رو هم می ذاشتم برای االرم بیدار شدنم به گوشم 

 منفورترین اهنگ دنیا می اومد.
چندباری پلن زدم و بعد به سنناعت خیره شنندم.خب خدارو شننکر هنوز وقت 
صری خوردم.مانتو و  صبحونه ی مخت دارم.لباس پوشیدم و یه چایی دم کردم و 

 تنم کردم و از خونه زدم بیرون.شلوار مشکیم رو 
به به خانوم انصنناری هم چادر به سننر وایسننادن دم در خونه تا امروزم رو به 
احتمال زیاد زهر بفرمایند.لبخند تصنننعی زدم و با یه سننالم و احوال پرسننی 
سننرسننری خواسننتم از کنارش رد بشننم که بازوم رو گرفت.برگشننتم سننمتش 

 ی؟وگفتم:مشکلی پیش اومده خانوم انصار
شه اش رو  سرش مرتب کرد و گو شد و چادرش رو روی  سفید  سرخ و  مبلغی 

 به دندون گرفت و گفت:راستش چطور بگم می خواستم بگم که...
نزدین می  8کالفه نگاهی به سنناعت مچیم انداختم و با دیدن عقربه ای که به 

صنوع صاری انداختم و باز هم با یه لبخند م  یشد نگاهی کالفه تر به خانوم ان
ید بگید رو بگید دیگه خانوم  ید چیزی رو که می خوا تر از قبلیه گفتم:بفرمای

 انصاری
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لبی تر کرد و با یکم من من با صدای ارومی گفت:راستش می خواستم بگم تو 
 در و همسایگی خوبیت نداره این کارها از شما بعیده خانوم توسلی

 ابرویی انداختم باال و گفتم:ببخشید کدوم کارها؟
ری:منظورم کیانوشننه همسننایه باالیی...حاد اقا می گه دیشننب باهم انصننا

دیدتتون که گل می گفتید و گل می شنفتید تو هم مثه دختر نداشتم این پسره ال 
 ابالیه

اخمی کردم و گفتم:خانوم انصنناری این چه حرفیه؟من تازه دیشننب این اقا رو 
سایگی ساده تو در و هم سالم و علین  شکلی بوجود  دیدم فکر نمی کنم یه  م

بیاره.من اینقدر مشننکل دارم که به این چیزهای پیش پا افتاده و سننطحی فکر 
نکنم.ببخشید من االن دیرم شده باید برم بیمارستان اگر دیگه امری نیست من 
برم...در تننمن به حاد اقا بفرمایید که آدم هر چی رو که می بینه همون یانیه 

 ق اوت نمی کنه
گفت:حاد اقا که حرش بی خودی نمی زنه حتما یه خانوم انصننناری با اخم 

 چیزی دیده که داره می گه دیگه
سفم برای خودم که آدم  سف براش تکون دادم وگفتم:واقعا متا سری از روی تا
شون اجازه می دن در مورد زندگی من ق اوت بی جا  شما به خود هایی مثل 

 کنن.روزتون بخیر
و با حرا ماشننینم رو از تو پارکینگ  چندتا پله ی باقی مونده رو تند طی کردم

 در آوردم.
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یه به خدا! دم از خدا و دین و دینداری می زنن اونوقت به  خجالتم خوب چیز
سری  ساده در مورد مردم ق اوت کنن. شون حق می دن با دیدن یه اتفاق  خود
به این آدمای ف ننول دیگه فکر نکنم.ماشننینم رو  تکون دادم و سننعی کردم 

شتم تو پارکین سر پایین با کمی گذا ساختمون بیمارستان و  سریعا رفتم تو  گ و 
سم رو زود عوض کردم و  سی نبود من هم لبا سمت پاویون.ک صبانیت رفتم  ع

 زدم بیرون.
شتم از اتاق  سر زدم.دا سه تا مریض رو ویزیت کردم به چندتایی از بچه ها  دو

 .شنیدم یکی از بیمارهام در می اومدم که صدای دکتر سعادت رو از پشت سر
 ارمیا:دکتر توسلی؟

با لبخند کم رنگ و خسته ای برگشتم سمتش.دیگه به هم رسیده بود و در ین 
 قدمیم ایستاده بود.

 :سالم-
 ارمیا:سالم.خسته نباشید کارتون تموم شد؟

 سری تکون دادم و گفتم:سالم شما هم خسته نباشید فعال بله.چطور؟
 ا  اون کارها...ارمیا:گفته بودید هر وقت می خوام برم سر

حرفش رو ادامه نداد.شننناید منتظر بود عکس العمل من رو ببینه من هم که با 
این اتفاقات دیشننب و امروز بدم نمی امد کمی از این جریانات دور بشننم و 

 خودم رو سرگرم کنم سریع گفتم:بله بله دارید می رید؟
ن بودن اولبخند مهربونی زد.شاید احساس می کرد دیشب از روی احساساتی 

شتم اون چیزهایی رو  ست دا ستم ولی من واقعا دو حرش رو زدم و گفتم که ه
که ارمیا دیده رو تجربه کنم.شنناید دلیل این آرامشننی که تو وجودشننه رو بتونم 
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پیدا کنم و من هم به اون آرامش برسم چون حس می کنم به ارمیا حسودیم می 
 شه و باید سر از راز موفقیتش در بیارم.

نمی دونم واسننه چی یه دقیقه دکتر سننعادته یه دقیقه ارمیا...خب ارمیا خودمم 
 راحت تره دیگه دلیلش همینه دلیل دیگه ای هم نداره.

 صداش از فکربیرونم آورد.
ساعت چهارمنتظرتونم میاید دیگه؟کاری که  شیفتم می خوام برم. ارمیا:بعداز 

 ندارید؟
 :نه ندارم.حتما میام-

نشونه ی احترام و تشکر خم کرد و گفت:ممنون.حس لبخندی زد و سرش رو به 
 کردم شاید دیگه نخواهید بیاید

ابروهام رو انداختم باال وگفتم:فکر کردید اینقدر فراموش کارم که دیشنننب از 
یادم رفته باشنننه؟نه قول می دم حداقل یبار بیام باهاتون چون برام جالبه ببینم 

 کجاست که اینقدر شمارو مشتاق کرده
اسننتش جا که نیسنننت کاره...یعنی واسنننه من کارهم نیسنننت یه جور ارمیا:ر

عشننقه...مطمئنم براتون جالب هسننت و خواهد بود فقط باید دید که دوسننت 
 دارید انجامش بدید یانه

 :چه کاری؟-
 نفس عمیقی کشید وگفت:کمن کردن به بچه ها.با اجازتون

 ده بود نمیاز کنارم رد شد.وقتی گفت بچه ها یه اشکی تو چشم هاش جمع ش
 دونم چرا...
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بی خیال شونه هام رو انداختم باال و رفتم به سمت ایستگاه پرستاری.روزهایی 
که شیفتم با روشنا فرق می کرد حوصله ام سر می رفت.دوباره سرگرم کارهای 

و نیم بود.از پیش اخرین بیمارم که  3همیشننگیم شنندم.به سنناعتم نگاه کردم 
سرکوچولویی بود اومدم و لباس شاید یکم  پ سی بود  عوض کردم.تو قلبم یه ح

 دلهره برای دیدن یه جای جدید.
نمی دونم ولی حس می کنم دوست دارم تواین راه نشناخته قدم بذارم.دنبال یه 
تحول تازه توی زندگیم بودم زندگی ای که خیلی وقت نبود با ین زندگی دیگه 

 پیوند خورده بود.زندگی بچه ای که تو وجودمه..
 ه دنبال ماشین سعادت گشتم.خب ماشین خودم رو چیکارکنم؟با نگا

 از ماشین پیاده شد و عینن افتابیش رو برداشت.
 ارمیا:خانوم دکتر نمیاید؟بفرمایید دیگه

 م*س*تاصل نگاهش کردم وگفتم:آخه ماشینم
سننری تکون داد و گفت:هر جور راحتید می خواید ماشننینتون اینجا بمونه با 

 این که خودتون بیایدماشین من بیاید یا 
 لبی تر کردم و گفتم:ممنون با ماشین خودم میام

 شونه ای انداخت باال و گفت هر جور راحتید.پس پشت سر من حرکت کنید.
سری به نشونه ی فهمیدن تکون دادم و سوار ماشینم شدم.ارمیا تن بوقی زد و 

وارد راه افتاد و من هم پشت سرش.از شلوغی های شهر داشت خارد می شد.
یه جای تازه شد.آب و هوای محشرش باعث شد پنجره ها رو تا اخر پایین بدم 
باختن و  نگ می  هار یل مهر کم کم برگ  های عمیق بکشننم.تو اوا و نفس 

 خودشون رو به چرخه ی طبیعت تسلیم می کردن.
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خش خش برگ هایی که تن و توک روی زمین افتاده بودن زیر السننتین حس 
خش خش شون رو دوست داشتم اما از صدای  ماشین حس می شدن.صدای

شین یا زیر کفش عابرها هیچوقت ل*ذ*ت نمی  ستین ما شون زیر ال شدن خر
 بردم.

شنناید اون برگ ها هم غروری داشننتن روزی با صننالبت و فخر فروشننی روی 
شون رو به  شدن ولی حاال روزگار زیبایی  سبز  شاخه های عریان جوانه زدن و 

بان و شننناید هم زیباتر...هیچوقت از خردشننندن و یغما برده ولی هنوزهم زی
شکستن چیزی خوشحال نمی شدم اما نمی دونم چرا روزگار ازشکستن دل و 

 غرورم اینقدر خوشحال شد.
صدای بوق ماشین باعث شد به ساختمون مقابلم چشم بدوزم.سعادت جلوی 

 زدر بزرگ سننفید رنگی ایسننتاده بود و با بوق زدن می خواسننت در رو براش با
کنن.مرد مسنننی که لباس نگهبان ها رو به تن داشنننت در رو براش باز کرد و 
شروع کرد به خوش وبش کردن.دکتر هم با خنده جوابش رو می داد. به ماشین 
من اشاره کرد و مرد هم سری تکون داد.باالفاصله بعد از سعادت من هم وارد 

 حیاط شدم.و پشت سرش ماشینم رو گوشه ای پارک کردم.
اشننین پیاده شنندم.حاال اون مود هوای خنن رو بیشننتر حس می کردم که از م

گونه هام رو نوازش می کرد.درخت های بلند تبریزی و افرا از کنار دیوار ها سر 
 بلند کرده بودن و قامت بلندشون رو در معرض دید قرار می دادن.

 ارمیا:هوای خوبی داره حداقل از دود و گازوییل به دوره
 گفتم:بله همینطورهلبخندی زدم و



 109 ییدایش ینیریش

 ارمیا:خب آماده اید بریم تو؟
 سری تکون دادم وگفتم:بله حتما

کیفش رو تو دسننت هاش جابه جا کرد و دسننتش رو به سننمت جلو دراز کرد 
 وگفت:پس بفرمایید

شاید  ساختمون اداری بود  شبیه یه  شتر  سفید بی سنگ های  ساختمون با نمای 
شین.از پله ها  شتم هم یه مدرسه ی تقریبا  باال رفتم.درو  نگم یکم هیجان دا

 ببینم اون چیزی رو که انتظارم رو می کشه،چیه...
وارد سالن اصلی شدیم.حدسم درست بود یه چیزی بود تو مایه های یه مدرسه 
با دفترمدیر و چند تا اتاق دیگه که عنوان های طالیی روی درهاشون جا خوش 

 کرده بود.
شت بیش  سعادت نذا تر از این کنجکاوی کنم و منو به دنبال قدم های محکم 

 خودش می کشوند.
کنار دری که از همون اول نظرم رو جلب کرده بود و یکم از درهای دیگه بزرگ 
ستش  صدای بفرمایید زنی در رو باز کرد و من رو با د ستاد و در زد.با  تر بود ای

 راهنمایی کرد و پشت سرمن اومد داخل و در رو بست.
سنناله بود و مانتو شننلوار قهوه ای و مقنعه کرم پوشننیده بود  45زن که حدودا 

 وچادرسرش بود با خوشرویی به سمتمون اومد.
زن:به به آقای دکتر خوش اومدید خواهش می کنم بفرمایید.قدم رو چشننم ما 

 گذاشتید حالتون چطوره؟می بینم که با همراه تشریف آوردید
های شننما خوب خوبم بله  ارمیا:ممنون خانوم یامنی.به لطف احوال پرسننی

 دیگه اگه خدا بخواد اومدم یه نفر دیگه رو هم با بچه ها آشنا کنم.
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 لبخندی زدم و مجددا سالم کردم.
 یامنی:سالم عزیزم خوش اومدی بشینید من بگم براتون چایی بیارن...

رو صننندلی های چرم قهوه ای رنگ بزرگ نشننسننتیم خودش هم پشننت میزش 
ی رو داد و برگشننت رو به روی ما روی صننندلی رفت و سننفارش سننه تا چای

 نشست.
زن مهربونی به نظر می رسید.پوست روشن و چشم های قهوه ای و بینی و لب 
های معمولی و متناسبی داشت اما یه حس خوب و یه آرامش قشنگ پشت اون 

 صورت معمولی پنهون بود که مجذوبم کرده بود.
سمت در شتم به  صدا در اومدن در برگ سینی چایی رو با به  سنی  .زن تقریبا م

 مقابلمون گرفت و تعارش کرد و رفت.
اسننتکان چاییم رو توی دسننتم گرفته بودم و دسننت هام رو دورش حلقه کرده 

 بودم.کاش زودتر یکی حرفی بزنه.
 یامنی:خب آقای دکتر خانوم رو هنوز معرفی نکردید نکنه همسرتونه؟خبراییه؟

یه رو گذاشت توی نعلبکی و به صندلی تک ارمیا لبخند شیرنی کرد و استکانش
زد و یه نگاهی به من انداخت.تو نگاهش یه چیزی بود که نمی تونستم در کش 

 کنم.
یامنی.خانوم دکتر توسننلی از همکارهای  لبخند محوی کرد وگفت:نه خانوم 
بنده هسننتن راسننتش سننر ق ننیه یه دختر کوچولویی توی بیمارسننتان دیدم که 

ست ب ستن و زمینه اش رو دارن گفتم باهام بیان اینجا خانوم دکتر هم د ه خیره
 تا شاید من هم وسیله ای شدم برای این که خانوم دکترهم به جمع ما ب یوندن
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یامنی با لبخند مهربونی نگاهم کرد وگفت:بسننیار عالی...امیدوارم همین طور 
 هم بشه این بچه ها واقعا به کمن و توجه نیاز دارن

یام اینجا ببینم لبخندی زدم ولی حس  کردم یکم مصنننوعی بود.من قرار بود ب
ست چه کاری می کنن من هنوز هیچی ندیده و نفهمیده اینا  ست کجاه چی ه
شم نیاد از اینجا و از این  صال خو شاید من ا شون بریدن و دوختن؟ برای خود

 کارها...
مثل این که ارمیا ذهنم رو خوند چون بالفاصننله گفت:البته خانوم یامنی من 
خانوم دکتر رو آوردم اینجا که با محیط آشناشون کنم تا اگر خواستن و دوست 
به دکتر  ها رو  چه  بدید یکم محیط و ب جازه  من کنن اگر ا داشننتن بهمون ک

 توسلی نشون بدیم.من خودم خیلی دلم برای بچه ها تنگ شده
قدر بهونه تون رو می  ید چ خدا نمی دون به  ها هم همینطور دکتر. چه  یامنی:ب

رن بدعادتشننون کردید فکر می کنم هفته ای یبار مالقات بد عادتشننون کرده گی
 به این ها باشه که می خوان شما هر روز اینجا باشید

ارمیا بلند شد و من هم متقابال بلند شدم.از اول که سوار ماشین هامون شدیم 
 یتو پارکینگ تا این جا حس می کنم جوجه اردکیم به دنبال مادر...واال هر کار

اون می کنه منم می کنم حرفم که خدا رو شننکر انگار دهنم رو دوختن نه این 
 طوری نمی شه

ارمیا دسننت هاش رو برد باال و گفت:واال من که تسننلیمم من خودمم عاشننق 
 اینم که هر روز اینجا باشم چه کنم که کار و زندگی امونم نمی ده

 بیاد کمکتون؟یامنی لبخندی زد وگفت:بله همینطوره بگم خانوم آذری 
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شید من که همه جا رو بلدم خودم همه جا رو به  ارمیا:نه مزاحم اون بنده خدا ن
 دکتر نشون می دم

 یامنی:باشه هر طور راحتید
بعد دستش رو گذاشت رو کمر منو گفت:امیدوارم دکترسعادت یبار دیگه بانی 

فری نخیر بشه و یه خیر دیگه به جمعمون اتافه کنه فکر می کنم شما دهمین 
شید.فقط یه چیز!نه زوری در  سعادت به ما معرفی می  سط دکتر ستید که تو ه
کاره خدای نکرده نه رو در وایسی...دوست داشتی که بسم الله دوستم نداشتی 

 عزیزم که بازم عزیز مایی.بفرمایید
تاق مدیر خارد شننندیم.توی راهرو قدم می  با ارمیا از ا لبخندی زدم و همراه 

 می رفت،دنبالش می رفتم.زدیم و هر جا که 
شروع کرد به صحبت کردن تو میون کالمش هر کسی که از کنارش رد می شد 

 بهش سالم می کرد و اون هم با لبخند و تواتع جواب می گفت.
تا االن متوجه شننندید ما توی  ارمیا:خب همونطوری که شنننیدید و مطمئنا 

شه.یه هیئت  ستی هستیم که توسط خیرها اداره می  نفره که فقط  20تقریبابهزی
اع ای اصلی هستن و کلی ع و که چه کم یا زیاد به سرپاموندن اینجا کمن 

 می کنن.
 ما به اینجا نمی گیم بهزیستی با کمن بچه ها براش یه اسم انتخاب کردیم.

 وسط سالن که یه سه راهی بود برگشت و مقابلم ایستاد.
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کنیم.راهروی اول می  ارمیا:می گیم کلبه ی آسننمونی...خب از کجا شننروع
که  باال این یکی هم  قه  به طب به بخش پسننرهاراهروی دوم می خوره  خوره 

 خودتون دیدید دفتر مدیر و اتاق های مربی ها و سایر اتاق های اداریه
 دوست داشته باشید می تونیم بریم طبقه باال که بزرگتره بعد بیایم پیش پسرها

رفتم سمت پله ها.اینجا یکم شلو  تر  سرم رو تکون دادم و به نشونه ی موافقت
سمت  شت.ین  سیون جالبی دا بود.دوطرش راهرو پر بود از درهای اتاق.دکورا
راهرو دیوارهای صورتی و نارنجی که با عکس های شخصیت های کارتونی پر 
سمت دیگه که ترکیبی از  شت و  شادی دا شده بود و تم بچه گونه و فوق العاده 

 ود و یه ف ای شین و مدرن داشت.رنگ های سبز و لیمویی ب
 ارمیا خندید وگفت:تعجب کردید؟

 لبخندی زدم و گفتم:چرا اینقدر این دوطرش باهم فرق می کنن؟
ارمیا به سمتی که دیوارهای بچه گونه داشت اشاره کرد و گفت:این طرش واسه 

ساله و دختر و پسرهای زیر دوسال خب باید هم ف ای شاد و  9دخترهای زیر 
نگی داشته باشه روی پاشنه پا چرخید و با کمی شیطنت گفت:این طرش رنگار

سناله که به سنلیقه خودشنون این  15سنال تا  9هم واسنه مادمازل های باالی 
 شکلی شده

 با تعجب پرسیدم:پس چرا این قدر خلوته هیچ صدایی در نمیاد؟
شاره ک شت ا سالن بخش دخترهای بزرگ تر وجود دا د ربه در بزرگی که انتهای 

و خیلی آروم گفت:آخه االن خاله تبسم داره براشون قصه می گه.از کوچین تا 
بزرگشون محاله که قصه های خاله تبسم رو ازدست بدن.دیوارهای اونجا عایقه 
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که یوقت صننندا جاهای دیگه رو اذیت نکنه االن همه ی وروجن ها اونجان 
 شته ساختمونهپسرها رو هم فکر کنم امروز بردن زمین فوتبال که همین پ

 با لبخند راه افتادم سمت همون سالنی که اشاره کرد.برگشتم دیدم ایستاده
 ابروهام رو انداختم باال وگفتم:شما نمیاید مگه؟

دسننت هاش رو تو جیب شننلوارش فرو کرده و گفت:نه یه ده دقیقه دیگه قصننه 
تموم می شنننه برمی گردن اتاق هاشننون من میرم پیش خانوم یامنی یه کاری 

 اهاشون دارم شما بفرمایید غریبی نکنید اینجا هیچکس با کسی غریبه نیستب
شش چرخید و از پله ها رفت پایین.من هم با کمی تردید راه  شنه کف باز روی پا
افتادم سنمت سنالن که روش نوشنته بود سنالن آفتاب. آروم در زدم و در بزرگ 

کوچین داشننت  متری بود که یه سننن 150سننالن رو باز کردم.یه اتاق حدودا 
سالن آمفی تئاتر یا همایش نبود یه  شده بودن. شکی که کنار زده  وپرده های زر
سالن بزرگ معمولی بود که با صندلی های مشکی و سفید پر شده بود و ف ای 
قشنننگی داشننت.دیوار های سننفید که خط های رنگی رنگی پرش کرده بودن و 

 نمای خوشگلی بهش داده بودن.
 4،5دم تقریبا هشت ردیف ده صندلی بود که تنها همون به صندلی ها خیره ش

شده بون یعنی حدود  و خورده ای نفر!زن هایی که در ابتدا  40ردیف اولش پر 
نشسته بودن همه بچه های کوچیکی ب* *ل داشتن و چیز جالبی که بین همه 

 شون مشترک بود رنگ طوسی روشن مانتو شلوارهاشون بود.
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صورتی مثل به دختری که فکر کنم همو شدم.یه لباس  سم بود خیره  ن خاله تب
صورت خندون برای  شادونه با کلی زرق و برق تنش بود و با  لباس های خاله 

 بچه ها قصه تعریف می کرد و گاهی همه ی بچه ها باهم می زدن زیر خنده.
 سرگرم تماشای رو به روم بودم که دستی روی شونه ام نشست.

شتم زن جوونی با مانتوی  سی مثل بقیه بود.چیز جالب این بود که مثل برگ طو
 این که رنگ مقنعه و نوار های سر آستین و روی کمرشون باهم متفاوت بود.

با لبخند به من که کنجکاوانه بررسننیش می کردم نگاه کرد وگفت:چیزی می 
 خواستی عزیزم؟

ندی زدم  که توش مود می زد لبخ خاطر لحن مهربون و صننمیمیتی  به 
 من با دکتر سعادت اومدم به خاطر دیدن بچه ها وگفتم:راستش

ستادی برو  ستاش گرفت وگفت:خوش اومدی پس چرا این جا ای ستم رو تو د د
 پیش بچه ها بشین و با دست راهنماییم کرد به سمت صندلی ها.

حاال بهتر می تونسننتم بچه ها رو ببینم.دخترهایی که با شننادی تمام بدنشننون 
 ه ای که من زیاد بهش توجهی نداشتم.گوش شده بود واسه شنیدن قص

چشننمم میون بچه ها می گشننت و گذرا آنالیزشننون می کرد.با دیدن لبخند 
شتم  ستم رو گذا شمم رو بستم و د ست.چ ش هایشون لبخند محوی روی لبم ن
روی شننکمم.یعنی می شننه بچه ی من هم دختر باشننه؟یه دختر خوشننگل که 

 هن خوشگل تنش کنم.وقتی بزرگ شد موهاش رو دوگوشی ببندم و پیر
شمم رو باز کردم و از اون فکر  صدای همهمه ای که دور و برم حس کردم چ با 
شننیرین بیرون اومدم.بچه ها بلند شننده بودن و داشننتن می رفتن.من هم بلند 
ستاده بود و کلی بچه دور و برش رو  سالن رفتم بیرون.ارمیا کناری ای شدم.از 
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ندید و کو با سننرخوشننی می خ ته بودن. هاشننون رو ب* *ل می گرف چولو 
 کرد.جلوتر رفتم و دست به سینه بهشون خیره شدم.

ارمیا:به به می بینم خیلی خوشحالید خاله تبسم با قصه از خجالتتون در اومده 
 نه؟

سنناله به نظر می  4دختر بچه ی کوچولویی که موهاش دم اسننبی بسننته بود و 
شیرینی گفت:عمو ارمیا می میدونی که خ سید با لحن  صر سم انقدر ق ه اله تب

 هاش قشنگ قشنگه
ارمیا:آخ قربونت بشننم خب آخه شنننونده های قصننه های خاله تبسننم قشنننگ 

 قشنگن.
 بعد ل ش و کشید.

ید بچه  یکی از مربی ها اومد کنار بچه ها و گفت:عمو ارمیا رو خسننته نکن
 ها.برید تو اتاق هاتون.عمو ارمیا قول می ده چند روز دیگه بیاد پیشتون

ها.می خوام  چه  های ب تاق  خانوم دکتر بریم ا با  خانوم آذری االن قراره  یا: ارم
ببینم اتاق کیاخوشننگل تره بهشننون جایزه بدم.نگاهی به بچه ها انداخت و 

 گفت:هوم؟اتاقاتون رو تمیز کردید
 بچه ها بدو بدو رفتن سمت اتاق هاشون.یکیشون نزدین بود بخوره به شکمم.

 ارمیا:موافب باش دکتر
 ودم رو کشیدم کنار و نفس راحتی کشیدم.خ

ارمیا سری تکون داد و گفت:تو رو خدا موافب خودتون باشید نذارید پشیمون 
 شم آوردمتون اینجا



 117 ییدایش ینیریش

 سری تکون دادم و با خجالت گفتم:چشم
تبسم:به به باد آمد و بوی عنبر آورد شما که چند روز پیش اینجا بودی آقنننننننننا 

شده دوبار شی  نکنه هفته یبار هم  اینجوری پیش بری فکر کنم هر روز اینجا با
 ها

هر دومون به سننمت خاله تبسننم برگشننتیم که دیگه بهمون نزدین شننده بود و 
 کنارمون ایستاده بود.

صورت خندون حدودا  سفید و  22دختری با  صورت گرد و  شت. سال رو دا
صی بود بینی و لب های  سی یه رنگ خا شیده ی طو شت و ک شم های در چ

 قدش از من کوتاه تر بود و یه پهلو چاق تر از من بود.خوش فرم.
ارمیا با شننیطنت و ابروهای باال داده گفت:خانوم مگه جای شننما رو تنگ 

 کردم؟خونمونه اصال دوست دارم هر روز اینجا باشم حرفیه؟
تبسم با خنده جفت دست هاش رو برد باال وگفت:اشتباه کردم ببخشید بعد رو 

 د دستش رو جلو آورد.کرد سمت من و با لبخن
تبسم:تبسم هستم معروش به خاله تبسم بچه ها افتخار آشنایی با چه کسی رو 

 دارم؟
 با لبخند دستش رو توی دستم اروم فشردم.

 :ساورینا هستم از آشناییتون خوشبختم-
 ارمیا:دکتر توسلی همکار بنده هستن آوردمشون با بچه ها آشنا شن

 وی سالن که غرق بچه ها شده بودیتبسم:خوش اومدی عزیزم.دیدمت ت
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:آره خیلی برام جالب بود بچه هایی که ممکنه کلی مشننکل توی زندگیشننون -
دارن چقدر خوب با شننما و قصننه هاتون ارتباط برقرار می کنن و از ته دل می 

 خندن.
 تبسم:حاال به نظر شما قصه ی من چطور بود؟

رق بچه ها بودم که با خنده و خجالت گفتم:ببخشننید انقدر به قول شننما غ
 هیچی نمی شنیدم

تبسم با خنده زد روی شونه ام و گفت:خوشم میاد که راستگویی خب بفرمایید 
شون  سری حرش عمو ارمیا اتاق ها صدقه  بریم اتاق های بچه ها. فکر کنم از 
از تمیزی برق بزنه.بعد رو کرد به ارمیا و انشننگتش رو به نشننونه ی تهدید باال 

شی گرفت و گفت:خودت  سته با شه و خالی ب می دونی که خبری از جایزه نبا
 چه عقوبتی دامنت رو می گیره؟

ارمیا با خنده از ته دل گفت:وای وای یه درصنند فکر کن جایزه نگیرم با خاک 
 یکسانم می کنن

راهرویی که تا چند لحظه ی قبل پر بود از دخترهای ریز ودرشنننت حاال مثل 
صننندایی از جایی در نمی اومد.با هم همون ابتدا خلوت خلوت شنننده بود و 

جلوی اولین در ایستادیم.تبسم سه تا تقه به در زد و وارد اتاق شدیم.باورم نمی 
شد اتاق هاشون خیلی تمیز و شین بود.تو هر اتاق چهار تخت دو طبقه بود و 

 هشت تا دختر هم سن و سال هم.
ه نگیرم با خاک ارمیا با خنده از ته دل گفت:وای وای یه درصنند فکر کن جایز

 یکسانم می کنن



 119 ییدایش ینیریش

راهرویی که تا چند لحظه ی قبل پر بود از دخترهای ریز ودرشنننت حاال مثل 
همون ابتدا خلوت خلوت شنننده بود و صننندایی از جایی در نمی اومد.با هم 
جلوی اولین در ایستادیم.تبسم سه تا تقه به در زد و وارد اتاق شدیم.باورم نمی 

و شین بود.تو هر اتاق چهار تخت دو طبقه بود و شد اتاق هاشون خیلی تمیز 
 هشت تا دختر هم سن و سال هم.

ارمیا:وای چه اتاق تمیزی می بینم که یه تغییر دکوراسننیون هم دادید نه ملیکا 
 خانوم؟

 دختر دوازده ساله ای گفت:بله عمو ارمیا
به ولی باید باقی اتاق ا ه ارمیا نگاهی به اتاق انداخت و گفت:آفرین خیلی خو

 رو هم ببینم.
 ملیکا خانوم مهمون جدید داریم.نمی خوای در مورد اتاقتون صحبت کنی؟

این  12سننالمه سننرگروه اتاق  13ملیکا:حتما.خیلی خوش اومدید من ملیکام 
 ساله است. 13و  12اتاق مال دختر ها 

ته  ها رو رف تاق  با همه ی ا ها رو بهم معرفی کرد.تقری بعد هم دونه دونه بچه 
شده بودم.کنار بچه های  بودیم شنا  سازی  5و با همه ی بچه ها آ ساله خونه 

بازی کردم و براشننون نقاشننی کشننیدم.اصننال خسننته نبودم نه من نه بچه ام 
شتیاق با بچه ها  شور و ا ستگی نمی کردیم برعکس با  ساس خ هیچکدوم اح
آشنا می شدم و باهاشون بازی می کردم.احساس می کردم اون آرامشی که می 

 استم بهش برسم رو پیدا کردم و دارم ازش سیراب می شم.خو
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اتاق آخر اتاق بچه های شننیرخواره بود خیلی اروم و بی سننر و صنندا وارد اتاق 
شنندیم.دوتا خانوم با همون لباس های مخصننوا با مقنعه های آبی آسننمونی 

 داشتن بچه ها رو می خوابوندن.
بودن.دکوراسیون جالبش تخت های کوچولو دو طرش اتاق کنار هم چیده شده 

کامال  گه  کامال آبی بود و طرش دی تاق  یه طرش ا لب کرده بود. توجهم رو ج
 صورتی.

تا پسر و چهارتا دختر.دوتا 3تا بچه اینجاهست  7تبسم آروم کنار گوشم گفت:
ساختمون  شون رو دم  شون اینجا یکی شون آوردن شون پدر و مادر ندارن و اقوام

ونم یا مادرشون سر زا رفته و پدرشون نمی تونسته سر راه گذاشته بودنش بقیه ش
 نگهشون داره یا پدر و مادرشون معتاد بودن و قانون س ردتشون به اینجا

بغض بدی گلوم رو گرفت.یاد امیر افتادم.یاد امیری که بی رحمانه بچه اش رو 
نخواست و رفت با سوگلیش.دلم برای مظلومیت اون بچه ها سوخت.دلم برای 

سم خورده با مظلومیت ب شت که ق سوخت البته اون یه مادر دا چه ی خودم هم 
جون و دل بزرگش کنه اما باز این درد بی پدری رو کم نمی کنه.خودم بهتر از 
سی می دونم هر چقدر هم براش کم نذارم و زندگیم رو به پاش بریزم باز  هر ک

ما دسنننت من  یه چیزی براش کمه.می دونم ا یه جای کار می لنگه و  که هم 
شم  شدم جدا  ستم امیر بهم خ*ی*ا*ن*ت کنه من مجبور  ست من که نخوا نی

 چون اونوقت باید یه عمر با سرشکستگی و یه غرور زخم دیده سر می کردم.
 تبسم با دستش آروم بهم زد وگفت:ساورینا جان کجایی؟
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ست.اما همون لحظه قطره  ش ستم و لبخند محوی روی لبهام ن آروم پلکم رو ب
اه خودش رو روی گونه ام باز کرد و پایین چکید.نفس عمیقی ی اشننکی هم ر

سابی  سمت دختر کوچولویی که تو ب* *ل اون خانومه بود و ح شیدم رفتم  ک
 بی قراری می کرد و با گریه هاش بقیه رو هم بیدار کرده بود.

 :چش شده؟چرا انقدر گریه می کنه؟-
جاش عوض شده  نمی دونم خیلی بی تابی می کنه هم شیرش رو خورده هم-

 دمای اتاق هم که خوبه گرمشم نیست
بچه رو از توی ب* *لش گرفتم. یکم که توی ب* *لم موند و نگاهش کردم 

 دیدم بدجوری دل درد گرفته.توی ب* *لم آروم تکونش می دادم.
 ارمیا:دل درد داره دکتر؟

 بله-
 ارمیا:االن می رم دارو بیارم براش یکم آرومش کنید

 نجا؟:داروش هست ای-
بله دسننت آقای دکتر و همکارهاشننون دردنکنه.دارو های اینجا رو تامین می -

 کنن که دچار مشکل نشیم
شده.داروخونه ی اینجا مجهزه مجهزه.یه  سم:ارمیا یه پا داروخونه چی اینجا  تب
شه  ستارهم داره ولی دکتر نه.البته اگه خدای نکرده یکی از بچه ها چیزیش ب پر

 میاد مداواش می کنه زنگ می زنیم به ارمیا
 :از این به بعد روی من هم حساب کنید حتما.-

 تبسم:مثل این که از اینجا بدت نیومده.نه؟
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شه دنبال  ستش همی با تعجب گفتم:بدم نیومده؟این چه حرفیه؟این جا عالیه.را
 راز آرامش دکتر سعادت بودم.فکر می کنم حاال به اون راز رسیدم.

 تلخی رو می شد توش حس کرد.تبسم لبخندی زد که به وتوح 
به این  ما گره خورده  جا آرامش می گیریم.زندگی  ما از این مه ی  تبسننم:آره ه
ست که ارزش محبت کردن ومحبت دیدن رو  ساختمون که توش قلب هایی ه

 داره.
ارمیا با شننربت برگشننت توی اتاق.تبسننم یه لیوان آب ریخت.بچه هنوز توی 

بت رو دادیم ب* *لم بود و آروم آروم تکونش می  من هم شننر به ک دادم.
چه رو از  یا ب قداریش رو پس داد.ارم یه کرد و م قدر گر که چ ند  ما بهش.ب

 ب* *لم گرفت و با دستمال کاغذی دور لبش رو پاک کرد.
بلند شنند و بچه رو توی آغوشننش گرفت.انگار جز اون بچه کس دیگه ای رو 

ی ارمیا بچه نمی دید.اروم تکونش می داد و قربون صنندقش می رفت.تماشننا
های دختر  یه  لب بود هم تحسننین برانگیز.صننندای گر جا ب* *ل هم برام 

 کوچولو قطع شد.ارمیا لبخندی زد و اروم توی تختش خوابوندش.
به  ارمیا:خانوم قانع اگه دوباره گریه کرد بهش این شننربت رو بدید.حالش خو

 شفیع. مفقط یه کوچولو دل درد داره زیاد گریه کرد ببرینش پایین پیش خانو
 قانع:چشم آقای دکتر دستتون درد نکنه

 ارمیا:خواهش می کنم.بریم؟
 بریم.-
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های کوچولوی  چه  با ب تاق  ندن از اون ا حافظی کردم.دل ک خدا ها  از مربی 
سخت بود.یه بغ ی توی گلوم جا خوش کرده بود.اما در عوض  شیرینش برام 

 دواردور با این جوریه حس خوبی هم داشتم.من تو زندگیم توی تلویزیون و از 
جاها آشنا بودم.اما تربیتم جوری نبود که بخوام باهاش خو بگیرم.اولین بار بود 

 که انقدر نزدین همچین جایی رو با تمام وجودم حس می کردم.
 از توی سالن بیرون اومدیم.

 تبسم:خب من برم لباسم رو عوض کنم بیام.منتظر می مونید دیگه؟
 ا دکتر توسلی رو حسابی خسته کردیم.ارمیا:آره ولی برو زود بی

 :نه اصال این طور نیست برو تبسم جان ما هنوز اینجا کار داریم.-
 ارمیا:کارداریم؟

 :بله-
تبسم شونه ای باال انداخت و با یه "االن میام" ازمون جدا شد و ماهم از پله ها 

 رفتیم پایین.
ن گفتم زمین ارمیا:اگر منظورتون دیدن پسننرهاسننت که االن نمی شننه نیسننت

 فوتبالن.
 این بار من رفتم سمت دفتر خانوم یامنی و ارمیا دنبالم می اومد.

در زدم و رفتم داخل.خانوم یامنی با دیدنمون بلند شد و گفت:خب خانوم دکتر 
 بچه ها رو دیدید؟

 :بله اونم چه دیدنی.دیدم و شیفته شون شدم.-
زمزمه کرد.ارمیا هم نفس خانوم یامنی لبخندی زد و خدا رو شننکری زیر لب 

 عمیقی کشید.
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:من هم می خوام کمن کنم ولی راسننتش االن خیلی پول تو دسننت و بالم -
نیسننت.تازه خونه گرفتم و پس اندازم رو خرد کردم.کمن زیادی متاسننفانه از 

 دستم برنمیاد اما خیلی دوست دارم یه کمکی بکنم.
م شدم.ارمیا هم مقابل نشستم روی صندلی و م*س*تاصل به خانوم یامنی خیره

 نشست و به جلو خم شد و دست هاش رو روی پاهاش قالب کرد.
ارمیا:ببینید خانوم دکتر موسسه ما خیرهای زیادی داره و این جا برپایه ی همین 
شه تا بتونیم بچه های  شتر ب ست داریم خیر ها بی سته ما دو خیرها می گرده.در

عنی دادن پول و کشننیدن چن بیشننتر رو پوشننش بدیم اما کار خیر فقط به م
شما  شما اون بچه ها رو دیدید.اون ها به محبت هم احتیاد دارن.من  ست. نی
رو نیاوردم اینجا که بخوام حساب بانکیتون رو خالی کنم.وانیا مادر داشت و به 
شما اگر هفته ای یبار هم به  شت.اما این بچه ها مادر هم ندارن. پول احتیاد دا

 دوستشون بشید بازم کارخیره. این بچه ها سر بزنید و
شیدم.وجودم  سرش رو تکون داد.نفس عمیقی ک ست و  شم هاش رو اروم ب چ

 پر از یه شوق خوبی شده بود.
ستم برمیاد انجام می دم.می تونید رو من به عنوان - سته.من هر کاری از د :در

یه دکتر حسنناب باز کنید.اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد واسننه بچه ها می تونم 
سرهم تا جایی که بتونم می زنم هر هفته.اما خب مبلغی مالی هم ب شون  یام.به

یکم می تونم کمن کنم.این رو بذارید به حسنناب دل خودم.دوسننت دارم هر 
 دوجوره یه کوچولو کمن کنم.

 یامنی:ممنونم عزیزم.خدا جواب این دل مهربونت رو حتما می ده.
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عمیق بکشم و هوای این نفس عمیقی کشیدم.دلم می خواست فقط نفس های 
 کلبه ی آسمونی رو با تمام وجود ببلعم.

ته چکم رو از توی کیفم در آورد و  خانوم  20دسنن به  میلیون نوشننتم. و دادم 
 یامنی.

 :بفرمایید شرمنده که کمه.هر ماه تونستم یه مقداری میریزم به حسابتون.-
 ورت کنه.یامنی:ممنون خانوم دکتر.همین می تونه کلی از بچه ها رو ساپ

 :امیدوارم خیلی خوشحال شدم.امر دیگه ای نیست؟-
 یامنی به احتراممون بلند شد و باهام دست داد.

یامنی:عرتننی نیسننت عزیزم.این جا رو خونه ی خودت بدون.خوشننحال می 
 شیم بیای پیشمون دوباره

بازهم مزاحمتون می - ید  باشنن یدا کردم مطمئن  جا رو پ تازه این ما من  :حت
 شم.خدانگهدار

ساختمون  یامنی تا جلوی در همراهیمون کرد و با ارمیا هم خداحافظی کرد.از 
 زدیم بیرون.دیگه هوا کم کم داشت تارین می شد.غروب بود و هوا خنن تر.

 ارمیا:خوشحالم که شماهم به جمع ما پیوستید.
 :من هم همینطور.حس خوبی دارم.بابت این حس خوب ازتون ممنونم-

 دمارمیا:من که کاری نکر
:اختیار دارید شننما منو آوردید اینجا شننما اگه نبودید من از همچین جایی -

 مطمئنا سر در نمی آوردم.
 ارمیا با خنده گفت:خدا کنه بعدا پشیمون نشید بعد یقه منو بگیرید

 با شیطنت و مشکوک نگاهش کردم وگفتم:نکنه قراره پوال رو باال بکشید؟هوم؟
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روز به روز جیبمون الغر تر می شننه ولی چاق تر ارمیا:نه به خدا.ما تو این راه 
 عمرا

 تبسم:بله دیگه ساورینا جون.آوردیمت اینجا جیبت و الغر کنیم
برگشتم طرفش.لباس بلندش رو با یه مانتو شلوار و مقنعه وچادر مشکی عوض 
شگلش رو قاب گرفته بود و با رنگ  صورت خو سیاهی چادر گردی  کرده بود.

 .پوستش ت اد جالبی داشت
 :ای وای من هم که دا  بودم نفهمیدم چی شد نکنه کالهبردار بودید؟-

صال بیخیال  شما دردنکنه خانوم دکتر به ما می خوره آخه؟ما رو ا ست  ارمیا:د
 بچه ها رو که خودتون دیدید دیگه

 :شوخی می کنم دکتر سعادت-
 تبسم:با ما میای عزیزم

سم زن ارمیا ب صمیمی ابرو رو انداختم باال فکر کنم تب شه چون خیلی با هم  ا
ان االن هم که دارن باهم می رن.سننوالم ن رسننیدم ازشننون.اصننال به من چه 

 مربوطه که بخوام ف ولی کنم.
 به ماشینم اشاره کردم و گفتم:نه ممنون با ماشین خودم میام.

 تبسم اومد جلو باهام دست داد.
شن شدم با همچین دختر ماهی آ شحال  سم:پس خداحافظ.خیلی خو شدم تب ا 

 بیای دوباره پیشمون ها
ارمیا:نترس خانوم یامنی جلوتر از شننما قولش رو از دکتر گرفته که بهمون سننر 

 بزنه
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 تبسم:چه بهتر مراقب خودت باش قربونت برم.
شنایی با  شم عزیزم،من از آ شردم وگفتم:چ ستم ف ستش رو محکم تر توی د د

 شهخاله تبسم مهربون بچه ها خوشحال شدم.خدانگهدارتون با
 تبسم:خدانگهدارتوهم باشه عزیزم.به امید دیدار

 رفت سمت ماشین ارمیا و صندلی جلو نشست.ارمیا هم برام دست تکون داد.
 ارمیا:خداحافظ خانوم دکتر

 :خداحافظ آقای دکتر فردا می بینمتون-
شدیم و راه افتادیم از یه جایی به بعد راهمون از هم جدا  شین هامون  سوار ما

وق کوتاه از هم خداحافظی کردیم.تمام طول راه به کلبه ی آسمونی شد و با یه ب
فکر می کردم.به این که چی می شنند مامان جای اون همه خرد های میلیونی 
تای خدا خرد می  شوهای لباس،تو این خیریه ها و در راه ر شگاه ها و  تو آرای

 کرد.
 بابا خیلیچقدر خوب می شنند اگر بابا هم یه کمکی به اینجا می کرد.مسننلما 

ساورا رو هم باید باهاش حرش  شتر از من می تونه به اینجا کمن مالی بکنه. بی
 بزنم.بابا وساورا از مامان دل رحم ترن.

سرمایه بذاره می خواد بگه:"تو دیوونه ای  می دونم اگر به مامان بگم بیاد اینجا 
 ننهدختر.مگه عقلم رو از دسننت دادم بیام برای یه مشننت بچه که نمی دونیم 

باباشننون کین خرد کنیم؟"می دونم حتما همین حرفا رو بهم تحویل می ده.به 
هر حال مادر خودمه.با این که خیلی از نظر عاطفی ازش دور بودم اما اخالقش 

 رو می شناسم.
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سایه های عزیزتر  رسیدم جلوی در خونه.دعا دعا می کردم با هیچ کدوم از هم
ص شم چون واقعا حو صال هم از جانم رو به رو ن له ی جر و بحث رو ندارم و ا

 دلم نمی خواد حال خوبم رو بهم بریزن.
ماشننینم رو سننرجاش توی پارکینگ پارک کردم.نه مثل اینکه خدا اصننال دلش 
نمی خواد من بدون دیدن جمال ماه این همسننایه ها به خواب برم.آخه خدای 

 بگذرون.من مامورهای عذاب رو من باید هر شب بینم؟خدایا خودت به خیر 
آقای انصنناری معذرت می خوام حاد آقای انصنناری تویه حیاط با آقا زاده ی 

 کوچیکشون در حال تعمیر ماشین بودن.آخه حاد آقا مگه اینجا تعمیرگاهه؟
 سالم زیر لبی کردم که خودم هم نشنیدمش.

حاد آقا با اخم سرشون رو انداختن پایین و اول یه استغفرالله ی زیر لب زمزمه 
سر فرمود سرش با  سالم من آروم تر بود.اما پ سالم گفتن که از  ن و بعد هم یه 

شکر کردم حداقل  شبتون به خیر"ی گفتن که خدا رو  سالم" و" تع " پایین و توا
 یه نفر تو این خانواده کمر به قتل بنده نبسته.

 
من هم بعد از گفتن یه "شننب بخیر" رفتم سننمت راه پله ها.ای بابا حاد خانوم 

م که عوارتی زدن اینجا.بابا حاد خانوم بفرمایید تو خونتون.به خدا انصاری ه
شمم به  شار بدم که چ سور رو ف سان حیفه به خاطر دوطبقه من این دکمه های آ

 جمال نورافشان شما روشن نشه.
سننالمی زیر لب گفتم و بدون منتظر موندن جوابش خواسننتم رد شننم.که در 

 واحد رو به رویی شون باز شد.
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صاری که تا االن با اخم ایستاده بودتکونی به خودش داد و چادرش رو خانوم ان
شد.من هم به  سی  شغول احوال پر سایه رو به رویی م محکم تر گرفت و با هم

 خاطر کنجکاوی ایستادم و سالم کردم.
ندون و الکی  مای خ نه از این آد جدی بود  جدی  نه  جواب هر دومون رو داد.

 خوش.قیافه جدی اما مودبی داشت.
ساختمون و اینجور حرش  صحبت در مورد لوله های  شغول  صاری م خانوم ان

 ها شد.من هم یه "با اجازه"ای گفتم و رفتم سمت واحد خودم.
نمی دونم این روزها یه چیزیم شننده.یهو در مورد یه نفر کنجکاو می شننم یهو 

 همون لحظه آتیشم خاموش می شه.منم عجیب و غریب شدم ها
نداختم و ر ید رو ا هام رو در آوردم و خودم رو کل باس  مانم ل پارت خل آ فتم دا

 س ردم به آب گرم ِحموم.
قات امروز رو  فا چه اسننرارم رو برداشننتم و توش تموم ات بل از خواب دفتر ق
ید برم  با ته  خت.وای این هف یادداشنننت کردم.خودم رو پرت کردم روی ت

گه خیلی دیر یه.دی چه ام جنسننیتش چ گه وقتشنننه بفهمم ب  مسننونوگرافی.دی
 شده.دارم می رم توی پنم ماه.

با جون و دلم حس می کنم.درو  چرا منم دلم می  ظات رو  تموم این لح
خواسننت توی این ماه هایی که به سننختی می گذرن،تو این ماه هایی که دونفر 
شننده وجودم،تو این ماه هایی که یکی دیگه هم وجودش به وجودم گره خورده 

ه که وقتی دلم چیزی خواست آخر شب کسی باشه که براش ناز کنم.کسی باش
 بره برام کل تهرون رو زیرپا بذاره و برام از زیر سنگم که شده گیر بیاره.
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دلم می خواست این لحظه های شیرین رو با یه نفر دیگه سهیم شم.یکی دیگه 
هم از لگد های کوچولویی که گاه و بی گاه به شننکمم می خوره خوشننحال 

 از این ها نیست. شه.ولی حیف!حیف که هیچکدوم
شون از بچه ی من بدتر بوده  تع ستم.بچه هایی رو دیدم که خیلی و شکر نی نا 
وهست.اما خب خیلی از بچه ها هم هستن تا بزرگیشون تا ازدواجشون تا بچه 
دار شدنشون تو خانواده ای زندگی می کنن که سراسر عشق و محبته.اما بع ی 

 ا.ها...بیخیال.منم نصفه شبی زده به سرم ه
 امروز هم روتین روتین بود.

صبحونه،بیمارستان،ویزیت کردن مریض ها و کار و کار وکار...خسته ی کوفته 
کی حوصله داره پشت ماشین بشینه آخه؟پیاده شدم و در و باز کردم.خب خدا 
رو شکر مثل این که شهر در امن وامانه ماشینم رو طبق معمول سرجاش پارک 

این بچه سننوسننول طرش شنندم.یه نگاه به آسننمون  کردم تا اومدم پیاده شننم با
باید دم کی رو  یا من نخوام این همسنننایه های محترم رو ببینم  انداختم."خدا

 ببینم آخه؟"
 با نیش شل گفت:سالم خانوم دکتر.خسته نباشید.

 با خستگی سری تکون دادم و راه افتادم سمت پله ها.
 رید؟کیانوش:می گم خانوم دکتر چیزی شده؟تحویل نمی گی

 سرجام ایستادم و برگشتم سمتش.
 :نه این چه حرفیه آقای کامران.شرمنده یکم خستم.با اجازتون-

 دوباره به راه خودم ادامه دادم.خودش رو بهم رسوند.
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 کیانوش:راستش جسارته ها شما شوهر ندارید؟
اخم هام تو هم گره خورد.خوبه خودتم می دونی که جسننارته.به تو چه ربطی 

 داره آخه؟
خانواده  گاه عوارتننی.منظورم جلوی در  به ایسننت یده بودیم  گه رسنن دی
ستگاه  شون رو مالقات کردم برام حکم ای شدم یکی ست هر دفعه رد  صاریه.نی ان

 عوارتی رو داره.
 خوشبختانه هیچکدومشون نبودن.

 برگشتم طرفش و گفتم:نخیر ندارم از نظر شما مشکلی داره؟
خوام ولی دقیقا این با این قیافه جزو نیش شلش شل تر شد.خدایا معذرت می 

شه؟زن یا مرد؟آخه من هر چی دقت می  ساب می  سته از بندگانت ح کدوم د
 کنم می بینم هم مرده هم زن.

 کیانوش:خب آخه خانومی به جوونی شما بدون شوهر...
تا اومدم حرفش رو قطع کنم و جواب دندون شننکنی به این بچه پورو بدم.از 

 آقا انصاری از در خونشون در اومد.شانس گند بنده حاد 
 

تسننبیحش رو عصننبی تو دسننتش می چرخوند.ابروهای پر و جو گندمیش بهم 
گره خورده بود.دسننتی به روی ریش های جوگندمیش کشننید و سننری تکون 

 داد.از پشت سرش خانوم انصاری چادر به سر دیده می شد.
نسننردی سننالم خودم رو از تن وتا ننداختم.سننری تکون دادم و در کمال خو

 کردم.
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ستغفرالله.از  شما فکر کردید اینجا...ا سالمی چه علیکی خانوم؟ صاری:چه  ان
 اونروزی که شما اومدی تو این ساختمون داری شر درست می کنی؟

 اخم هام گره خورد توی هم.یکم صدام رفت باال.
 :چی دارید می گید حاد آقا؟من چیکار به شما ها دارم آخه؟مگه چی شده؟-

صاری سری داری تو این خونه جوون ما ان سر و  سره چه  ست با این پ :معلوم نی
 داره زندگی می کنه

شت می زد بیرون.چرا اینا اینقدر وقیحن؟اگه م*س*تاجر بودم  دود از کله ام دا
شون رو می  سریع از این خونه می رفتم.ولی حاال تو این خونه می مونم و حال

ست هر جا یکی ازم خوشش نیو مد بذارم برم که.انتقام امیر رو هم گیرم.قرار نی
 از این ها می گیرم.

ستید که دارید اینطوری - شما کی ه شما به چه حقی این حرش رو می زنید؟ :
ق نناوت می کنید.هان؟من این آقا رو کال دوبار بیشننتر ندیدم.من اینجا چچ 
به من گیر بدید؟این چه رسننم همسنننایه  باید  می رم راسنننت می رم شننما 

 رمت اون تسبیح تو دستتون رو داشته باشید حاد آقاداریه؟حداقل ح
شوهرت کیه خانواده ات کیه اون  ست  صاری:خجالت بکش دختر معلوم نی ان

 بچه مال کیه؟
بغض گلوم رو گرفته بود.حالم بد شننده بود.فشننارم رفته بود باال.تموم تنم دا  

 شده بود.این حرش ها یعنی چی؟
 اومده بودن پایین. با سرو صدا های ما خانواده کامران هم

 خانم کامران:چه خبره اینجا؟
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یه نگاه به قیافه اش کردم.زمین تا آسننمون از لحاظ فاهری با خانوم انصنناری 
 فرق داشت.اما از نظر باطنی فکر نکنم.

سه ربع کوتاه  ستین  شال نازکش زده بود بیرون.تونین آ موهای بلوندش از زیر 
لب هام نشننسننت.نه این که زرشننکی و شننلوار مشننکی جذب.پوزخندی روی 

شم های  شن تو چ ستاده بود.ا سینه ای ست به  شوهرشم د تعش از ما بدتره. و
کیانوش جمع شده بود و قیافه ی مظلوم و فلن زده ای به خودش گرفته بود.آخ 

 موش نخوره تو رو مامانی
 انصاری:چی شد؟جواب نداری بدی نه؟

شدم.م سرد بهش خیره  سینه خون ست به  ن دم این حاجی رو لبم و گزیدم و د
 نچینم ساورینا نیستم.

 :دارم اما فکر نمی کنم به کسی مربوط باشه که بخوام توتیح بدم.-
ست که نمی گی دیگه.اون  شکلی ه صاری:خجالتم خوب چیزیه حتما یه م ان

 بچه معلوم نیست مال کیه که اینطوری ساکتی
خدا و- جازه داده ق ننناوت کنی؟اسننم  به تو ا حاجی.کی  لت بکش  جا  :خ

پیغمبرش رو هم به زبون میاری ترس از خدا نداری که تهمت می زنی؟واقعا 
 برات متاسفم که از آتیش جهنم نمی ترسی

نن دکتر ساورینا توسلی به هیچ  ن ن آقایون خانوم ها...کوبیدم تو سینم وگفتم:م
کس و نا کسننی اجازه نمی دم تو زندگیم دخالت کنه.اما این و می گم که همه 

از شننوهر شننرعی و قانونیم جدا شنندم.بچه مم از شننوهرمه که  تون بدونید.من
نخواسننتتش و خودم بزرگش می کنم.به هیچ احدی هم کاری ندارم.اروم دارم 
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تو این سننناختمون زندگی می کنم شننما نمی ذارید.اخه به شننما چه ربطی 
 داره؟یبار نشده شما تو کار من دخالت نکنید.

ری راسننتشننو می گی.حتما اون انصنناری:سنناکت شننو خانوم.از کجا معلوم دا
 شوهرتم ازت چیزی دیده که طالقت داده

 اینجا چه خبره؟اتفاقی افتاده آقای انصاری؟-
چشننم هام رو بسننته بودم.نفس عمیقی کشننیدم حالم لحظه به لحظه بدتر می 
شد.دلم می خواست خرخره ی این حاد آقا رو بجوام.خوشبختانه بقیه ساکت 

کرد و آتیش ماجرا رو تند تر می کرد.چشم هام  بودن.فقط گاهی زنش تایید می
که بسته بود اما مطمئن بودم همسایه رو به رویی هست که تازه به جمع اتافه 

 شده.با صدای آشنای دیگه ای چشم هام رو باز کردم.
 ارمیا:خانوم دکتر...

یا فقط تو  تو چشننم های متعجبش خیره شننندم.بغ ننم دو برابر شنننده بود.ب
 بد نگاهم نمی کردن که به لطف این اتفاق اونجاهم... بیمارستان به چشم

ست هاش رو  شد و د صاری پر رنگ تر  سمت ارمیا.پوزخند ان شتن  همه برگ
 روی سینه اش حلقه کرد و نگاه خریدارانه ای به ارمیا انداخت.

 گفتم اینجا چه خبره؟-
سایه جدیدمون که یه زن  سرگرد که هم تح تر جناب  صاری:خبر از این وا ان

مله ی بدون شننوهره معلوم نیسننت از جون پسننرهای سنناختمون چی می حا
 خواد؟

 ارمیا و همسایه مون که انگار سرگرده بهم خیره شدن.
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به خاطر یه - :درو  گو تو چه می دونی؟تو چی می دونی از دین و از خداکه 
تا عمر  لت نمی کنم  ین سننناده همچین تهمتی می زنی.حال سننالم و عل

همچین با سننر بخوری زمین که زندگیت از بین بره.به  دارم.امیدوارم یه جایی
سم می خورم خودش جوابت  همون خدایی که همه چی زندگی منو می دونه ق
رو بده.واگذارت می کنم به خدا می دونم حق منو ازت می گذره.حاد آقا بی 
خودی جانماز آب نکش.بهتره دهنت رو هم باز نکنی چون بوی تعفن تهمت 

 داشته.هات همه جا رو بر
 دستم رو گرفتم به سرم.خانوم کامران کمکم کرد بشینم رو پله ها

شما چه که این خانم چیکارس و  خانم کامران:خوبی عزیزم؟حاد آقا به من و 
شما خداییم که در موردش ق اوت کنیم.من که هیچی  چه می کنه.مگه من و 

 از این بنده خدا ندیدم واسه چی الکی تهتمت می زنی؟
بابا شننما اگه خیلی راسننت می گی برو پسننرت و جمع کن که یه  انصنناری:برو

 دختر می بینه عنان از کف می ده
آقای کامران:آقا انصنناری احترام خودت رو نگه دار دهنت و باز کردی هر چی 
دوسننت داری به زمان و زمین می گی.خوبه ما م*س*تاجرات نیسننتیم و همه 

 مون مالکیم
ا رو آقای انصاری،حاد آقا،راست می گن سرگرد:آقایون بس کنید این حرش ه

 شما هم چیزی رو که نمی دونی به زبون نیار پدر من
 ارمیا کنارم زانو زد وگفت:خوبی خانم دکتر؟

 خانوم کامران:عزیزم پاشو بریم تو آپارتمانت پاشو اینجا خوب نیست
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شون  تعیف ن شن می ریختم نه خودم رو  شنیدم اما نه ا صداها رو گنگ می 
 اما سرگیجه نمی ذاشت جواب حرش های مفت انصاری رو بدم. می دادم

ارمیا:خانوم شننما ببرینش تو آپارتمانش من برم جعبه ی کمن های اولیه رو از 
 تو ماشینم بیارم

 فقط صدای پاش رو شنیدم و بعد هم صدای سرگرد رو.
 سرگرد:می شناسیشون ارمیا؟

دسننتم رو گرفتم و کمن  ارمیا "آره ی"با عجله ای گفت و رفت.خانوم کامران
به معرفت این یکی.منو برد توی آپارتمانم.کلید رو از  کرد که بلند شننم.بازم 

 جیبم در آوردم و به زور وزحمت در رو باز کردم.
 به کمن خانوم کامران نشستم روی مبل.
 خانوم کامران:عزیزم لیوانات کجاست؟

 لیهبا صدایی که به زور خودم می شنیدم گفتم:توی کابینت او
 بعد از دودقیقه با لیوان آب کنارم ایستاده بود همون لحظه هم ارمیا اومد.

ارمیا:خوبی دکتر توسننلی؟من نفهمیدم ماجرا چی بود چرا این قدر عصننبی 
شدید؟شما که دیگه دکترید نباید بهتون گوشزد کنیم استرس نه واسه خودتون 

 خوبه نه بچه تون.
 فشارم رو گرفت.

شارت ارمیا:نگاه کن توروخ سکن می تونم تزریق کنم نه 12روی  14دا ف .نه م
چیز دیگه ای.اما خوشننبختانه سننرم دارم.بذار ببینم کجا می تونم وصننلش 

 کنم...اتاقتون کجاست؟
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با همون چشم های بسته دستم رو بلند کردم و سمتی رو نشون دادم که خودم 
 مطمئن نبودم درست نشون دادم یا نه.ولی انگار درست بود.

 ارمیا:خانوم کمکشون کنید بیان تو اتاق خواب
شم بی فایده س به  ستم خودم راه برم ولی وقتی دیدم تال شدم.اولش خوا بلند 
خانوم کامران تکیه زدم.روی تختم دراز کشیدم.سردی ا*ل*ک*ل روی پوشت 
داغم حس غریبی بهم می داد.بعد هم یه سننوزش کوچین و فرورفتن سننوزن 

 سرم توی دستم.
 سی رو داری که بخواد شب پیشت بمونه؟ارمیا:ک

 الزم نیست االن خوب می شم-
ارمیا:بهتون نمی خوره که لجباز باشننید یا فکر بچه تون نباشننید بگید به یکی 

 زنگ بزنم بیاد پیشتون.
 خانوم کامران:اگه بخوای کیانا می تونه بیاد پیشت بمونه ها

 سینه ممنون تا همینجاش هم خیلی بهتون زحمت دادم مر-
 ارمیا:ق یه دعوا سر چی بود؟

 پوزخندی زدم وگفتم:سر بیچارگی من و پررویی آدم ها
 ارمیا:شرمنده یه چیزایی شنیدم که...

 شما باور کردید؟-
شنیدم  شنیدم نگفتم که همه اش رو  ارمیا حق به جانب گفت:گفتم یه چیزایی 

 که بخوام باور کنم یا ق اوت...
شد وگفتم:کاش  شتن پوزخندم عمیق تر  شما حداقل یکم وجدان دا همه مثل 

 که تا چیزی رو ندونن ق اوت بیجا نکنن
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 ارمیا:همسرتون کم...
 پلن هام رو فشار دادم و قاطعانه پریدم توی حرفش و گفتم:ندارم.

 ارمیا:پس بچه...
توی چشم های مشکیش خیره شدم.می خواستم ببینم اونم درصدد یه ق اوت 

 ط تعجب بود نه یه نگاه بد و عذاب آور.دیگس یانه!اما تو چشم هاش فق
سوگلی جدیدش رو به زن و بچه اش  ستش... شیدم وگفتم:نخوا نفس عمیقی ک

 ترجیح داد.من هم طالق گرفتم.همین!
 ارمیا:متاسفم

نباشید.چون من نیستم.من فقط برای آدم هایی مثل اون حاد آقای...متاسفم -
شو شون رو از گلیم شون اجازه می دن پا ن دراز تر کنن.فکر می کنن که به خود

شکمم چون دلم  شه.من تنهام با یه بچه توی  ش ست یه ریگی به کف هر کی تنها
می خواد م*س*تقل زندگی کنم.پدر من هزارتا از این سنناختمون و حاجی ها 
رو می تونه بخره و بذاره توی جیبش ولی من یاد نگرفتم به کس دیگه ای تکیه 

 کنم.
شایدم عقده هام رو خالی نمی دونم چرا ولی دلم می خ ست درد و دل کنم. وا

به نظر فرد خوبی بود.چون هم مهربون بود هم زود ق ننناوت نمی  یا  کنم.ارم
 کرد.البته امیدوارم همینطور که می گم باشه.

یه تون رو  مدت کم و بیش روح فت:تو این  ند مهربونی گ با لبخ یا  ارم
شب مطمئ ستید.اتفاقات ام شدم.از شناختم.می دونم آدم محکمی ه ن تر هم 

حرش بع ی ها دلخور نشید.هر موفقیتی مانع هایی هم داره.این آدم ها،حرش 
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های اشنتباهشنون،ق ناوت های نابه جاشنون،نگاه های عذاب آور و غیرقابل 
سین و  ستن که با تح سری ها ه شمان.درعوض یه  شون مانع های آزادی  تحمل

شون بهتون آفرین  شن و تو دل شما خیره می  سافتخار به  ی میگن.بی رو دربای
می خوام بگم من جزو گروه دومم.بهشننون اهمیت نده نباید خودت وبچه ات 

 رو به خاطر همچین آدم هایی عذاب بدی.
نمی دم به خدا نمی دم.چندباری نیش زدن و کنایه سرسری گرفتم.امشب سر -

 یه سالم و علین ساده با پسراین خانوم قشقرق به پا کردن.
 ین خشکه مذهب های دوآتیشه ان.خانوم کامران:از ا

با این خانوم  ارمیا:نه خانوم این طورم نیسنننت.اگر مذهبی بودن که این کارو 
ید فکرتون االن فقط  ید.بهش فکر نکن متشننخص نمی کردن.دیگه تمومش کن

 باید پیش بچه تون باشه.نگفتید به کی زنگ بزنم؟
 بهتر می شه. دستتون درد نکنه دیر وقته مزاحم کسی نمی شم.داره حالم-

 ارمیا:می خواید پیشتون بمونم؟اگه مزاحم نیستم؟
ست کردم و مثل این که خودش هم به عمق حرفی که زده بود پی  ست د یکم د
برد و سریع گفت:من پایین خونه دوستم هستم اگر مشکلی پیش اومد یه زنگ 

 بهم بزنید..
 نگاهی بهش کردم.تازه یادم افتاد که شماره اش رو ندارم.

 :ببخشید من که...-
ارمیا دستی توی موهاش فرو برد و سریع گوشیش رو گرفت دستش و حرفم رو 
قطع کرد:شرمنده اصال حواسم نبود.یه تن زنگ بهتون می زنم ببخشید شماره 

 اتون؟
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 ....73 26 0912آب دهنم رو قورت دادم و بی جون گفتم:
 ارمیا:بله بله...ممنون

 دونستم کجا افتاده به گوش می رسید.صدای گوشیم از توکیفم که نمی 
ارمیا:با اجازتون من دیگه برم.من امشننب اینجا هسننتم یادتون نره ها.دیگه هم 

 ناراحت نباشید فردا خودم با این آقا صحبت می کنم که اینقدر بی فکره.
 : دکتر سعادت؟-

 ارمیا:بله؟
 می: راسننتش اگر می شننه این موتننوع توی بیمارسننتان...می فهمید که چی -

 گم؟
ارمیا دسننتاش رو کرد توی جیبش و با یه اخم شننیرین گفت:دسننتتون درد نکنه 
کارم  با هم جازه نمی دم  گه خبرچینی کنم.درتننمن من ا گه من کالغم م دی
سایه تون پیگیری می کنیم.بخواید می  سرگرد،هم شه. فردا با  اینطوری برخورد 

 تونید شکایت هم بکنید
شکایت نک شیدم و گفتم: شکایت کنم نفس عمیقی ک رده اینطوری لجن باهام 

 البد نقشه ی مرگم رو هم می کشن.
با کس دیگه ای  نداره  ارمیا لبخندی زد وگفت:دور از جون اما هیچ کس حق 
اینطوری صحبت کنه و دعوا راه بیاندازه.حاال فردا بهش رسیدگی می کنیم شما 

ب کامال امشننب فقط اسننتراحت کنید و ذهنتون رو از این آدم و ماجرای امشنن
 پاک کنید.باشه خانوم دکتر؟

 سرم رو آروم تکون دادم وگفتم:ممنون دکتر سعادت بابت همه چیز
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 ارمیا:من که کاری نکردم شبتون بخیر
 :شب بخیر-

خانوم کامران که بنده خدا تا االن ساکت بود گفت:عزیزم می خوای من پیشت 
 بمونم؟

م.نه ون بهتون زحمت دادلبخندی زدم و دستش رو توی دستم گرفتم وگفتم:ممن
 حالم خوب می شه االن مشکلی نیست.شما راحت باشید

 خانوم کامران:مزاحمتم؟
 :نه به خدا خونه ی خودتونه اما نمی خوام تو زحمت بیافتید.-

 خانوم کامران:چه زحمتی عزیزم مطمئنی نمی خوای بمونم؟
 : به خدا حالم خوبه سرمم تموم شه هم می خوابم مشکلی نیست-
شماره تلفنمون هم بل صدام کن. ستی  شه عزیزم چیزی خوا شد و گفت: با ند 

 رو بگیر عزیزم. 3،5مثل خودته به جای 
 :باشه ممنون-

 خانوم کامران:شب بخیر عزیزم.
 :شبتون بخیر بازم ممنون.-

صحنه  ستم.تمام  شم هام رو ب شدم که رفته.چ شدن در مطمئن  سته  صدای ب با 
شب اومد جلوی  سنگدلن.آخه مرد بردم های اتفاقات ام شمم.چقدر مردم  چ

خونم یا چیزی ازم دیدن که اینطوری ق نناوت می کنن.صنندای ارمیا تو سننرم 
پیچید که می گفت به این اتفاقات فکر نکنم.نمی دونم چرا ولی وجودش بهم 
آرامش می داد.شنناید من هم مثل همون بچه ها تشنننه ی محبت و کمی توجه 

 ام.
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سعی  ستم خیره سرم رو تکون دادم و  سرم توی د کردم به هیچی فکر نکنم.به 
شدم قطره های آخرش چکیده می شدن و بهم انرژی بیشتری می دادن.سرم رو 
شته  سلی گذا سب زخمی رو که ارمیا برام روی ع ستم در آوردم و چ از توی د
بود رو زدم روش.لباسام رو عوض کردم و دوباره پرت شدم روی تختم.خستگی 

حدم خواب ر گه می بیش از  با این دعوا م مام آورد مگرنه  به چشنن به زور  و 
 تونستم بخوابم؟

با سننر درد بدی از خواب بیدار شنندم.اتاق دور سننرم می چرخید چندبار پلن 
 9زدم تا همه چی به روال عادیش برگشننت.به سنناعت کنار تختم نگاه کردم.

مرم کصبح بود.یکم هول شدم و سریع از روی تختم پریدم پایین که باعث شد 
 تیر بکشه.

شید تا به زمین و زمان  شکمم.یه چندیانیه ای طول ک شتم روی  ستم رو گذا د
 بیام.تازه یادم افتاد امروز جمعه اس و من شیفت نیستم.

شام هم نخورده بودم  شب  شیدم.چقدر اتاقم بهم ریخته بود.دی نفس راحتی ک
 سریع رفتم توی آش زخونه و کتری رو اب کردم.

یاد ی کم از یخچال عسنننل و کره رو برداشننتم و نون رو از توی تا آب جوش ب
 جانونی برداشتم.

یه چند لقمه ای با شیرخوردم و بعد چایی گذاشتم.حسابی گشنه مون بود و با 
 ولع صبحونه می خوردیم.
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سننعی کردم دیگه به انصنناری فکر نکنم.دیگه نباید جلوش تننعف نشننون 
ببینن.این حاجی که دیگه بدم.بزرگ تر از این هاش هم نتونسننتن تننعف منو 

 عددی نیست.
ست با هم  شیفت نی شنا هم  سرکار نمی رم و رو صمیم گرفتم حاال که امروز  ت
بریم بیرون بگردیم و خرید کنیم.لباس هام تنگ بود و اصننال به درد حاملگی 
نمی خورد.باید یه چند دسنننت لباس حاملگی برای خودم می خریدم.روز به 

ماهه های دیگه خیلی  5لی شننکمم نسننبت به روز شننکمم باالتر می اومد.و
ماهمه و این باعث خوشننحالیم بود ولی از یه طرش  3کوچیکتر بود.انگار که 

 هم می ترسیدم بچه ام ریزه میزه دربیاد.
پا گذاشننتم تو  باید برم  5خیلی وقته پیش دکتر کیان نرفته بودم.حاال که  ماه 

ونم از یه طرش دوسننت پیشننش.جنسننیتش رو هم بهتره که دیگه بدونم.نمی د
 دارم ببینم بچم چیه از یه طرش هم این حس مبهم رو دوست دارم.

شنا رو  شماره ی رو ستم گرفتم و  سیمم رود لقمه ام رو قورت دادم و تلفن بی 
 گرفتم.

 صدای خوابالوش تو گوشم پیچید.
 الننننو؟-
 الو سالم وای روشنا تو تا االن خوابی؟-
زم از ترس صدر کله صبح بیدار نمی شیم تو زهرمار مگه ساعت چنده؟یه رو-

 باید بد خوابمون کنی؟بنال بینم چی کار داری؟
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بی ادب.زشته جلوی بچه اینجوری حرش می زنی.وای روشنا می گم پایه ای -
بریم خرید؟همه لباسنننام تنگه دیگه اندازه ام نمی شنننه هنوز لباس حاملگی 

 نگرفتم.
 کی بریم؟-
 بریم دیگه 10:5پاشو یه صبحونه بخور ساعت -
 باشه من بیام یا تو میای؟-
با آژانس بیا دم خونه من با ماشننین من بریم.خرید زیاد دارم با ماشننین خودم -

 راحت ترم.
 باشه پس فعال-
 قربونت برم فعال-

گوشننی رو قطع کردم و پرتش کردم روی مبل.سننریع سننفره رو جمع کردم و 
 یه دوش نسبتا کوتاه گرفتم.چهارتا دونه فرفش رو شستم و پریدم تو حموم و

 بعد از کمی آرایش و پیرایش رتایت دادم که لباس ب وشم.
یه جین دم پا گشننناد آبی یخی با مانتوی آبی روشننن که کوتاه اما آزاد بود رو 
پوشیدم که شکمم رو زیاد نشون نده.یه روسری آبی مشکی و کیف وکفشم که 

 رو کامل می کرد.تلفیقی از دو رنگ آبی ومشکی بود تیچ ساده ام 
شتم.کیف پول و کارت های عابرم رو چن  عینن دودیم رو زدم و کیفم رو بردا

 کردم که یوقت خدای نکرده جاشون نذارم آبرو وحیثیتم بره
از در آپارتمان که زدم بیرون صننداهایی از پایین به گوشننم می رسننید.همونجا 

 جلوی درایستادم و گوشام رو تیز کردم.
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خوب می دونید خانوم توسننلی بخواد می تونه ازتون  آقای انصننناری شننما-
 شکایت کنه

انصنناری:سننرگرد شننما دیگه چرا این حرش رو می زنید؟هه یه زن تنها بدون 
شننوهر با یه بچه کس و کاری هم که انگار نداره فقط اون دختره دوسننتشننه کیه 
اون میاد پیشننش یه چند باری هم دیدم یه پسننر جوون میاد اینجا همیشننه هم 

ی وسننایل و خرید دسننتشننه.شننما چرا دیگه سننرگرد؟بگیم بقیه سنناده ان یا کل
خودشننون رو زدن به سننادگی و چیزی نمی گن شننما که بهتر می دونید تو این 

 جامعه و زن تنها و شکم باال اومده و...
ارمیا:آقای محترم هر جا شننما یه زن حامله ی تنها دیدید باید بهش تهمت 

 بزنید؟
صاری با لحن  شه بله ان شیدا ولی اگر همچین زنی با شایندی گفت:ببخ ناخو

 باید این حرش ها رو زد
سننرگرد:ای بابا حاجی این خانوم که آزاری به مانرسننونده دوماه هم که بیشننتر 
نیست اینجا زندگی می کنه درست نیست این حرش ها رو می زنید.به هر حال 

 کایت کنهدیگه من تذکر دادم بهتون این خانوم می تونه ازتون ش
 انصاری:نترس سرگرد جون کار ما به شما نمی کشه

 ارمیا:خیلی مطمئنی؟
 انصاری:بله

 سرگرد:از کجا؟
شکایت کنه؟مگه دیوونه اس  سه چی  صاری:این دختر خودش پاش گیره وا ان
سره رو لو میدم همون که چندبار  شکایت کنه منم اون پ خودش و گیر بیاندازه؟
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انوم.همون که هیچکسم نمی شناستش.بله آقا اومده اینجا تو خونه ی همین خ
 ماهم یه چیزهایی بارمونه

 سرگرد:الله اکبر.تو همسایگی خوب نیست به خدا حاد آقا
 انصاری:ما که موردی نداشتیم قبل از این خانوم داشتیم؟

سرگرد:واال چه عرض کنم با خانواده کامران هم قبال از این برنامه داشتید حاد 
 آقا

چیکار کنیم که تو همه همسننایه ها یه شننما آقایی و یه آقای  انصنناری:هی آقا
 یوسفی این دوتا وصله ی ناجور این ساختمونن

پوزخندی زدم وتو دلم گفتم:"بچرخ تا بچرخیم حاد آقا یه شننکایتی ازت بکنم 
 اون سرش نا پیدا به من میگن ساورینا نه برگ چغتدر"

سر بل شونه ام جابه جا کردم و با  شار از کیفم رو روی  سر ند و اعتماد به نفس 
 پله ها رفتم پایین.هر سه شون با دیدن من دیگه ساکت شدن.

 لبخندی پرغرور زدم وگفتم:سالم آقایون.
انصنناری پوفی کشننید و دسننتش رو کرد توی جیبش و تسننبیحش رو تکون می 

 داد.پوزخندی زدم و روم رو طرش دیگه کردم.
ستم  سمش رو هم نمی دون سالمم رو آروم داد و زیر سرگرده که هنوز ا جواب 

 لب گفت:"خدا خودش بخیر کنه!"
اما ارمیا با لبخند و نگاه آرامش بخشننش بهم نگاه کرد وگفت:سننالم خانوم 

 دکتر.صبحتون بخیر.بهترید ایشالله؟
 ممنون دکتر به لطف شما عالی عالی ام.-
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 انصاری پوزخندی زد وگفت:پس دیشب کولی بازی الکی در آورده بودی نه؟
اخم غلیظی کردم وگفتم:مودب باشننید آقا.شننما هنوز با این همه سنننتون نمی 

 دونید با یه خانم باردار چطور باید رفتار کنید؟
انصنناری زیر لب با تمسننخر گفت:معلوم نیسننت بارش از کیه حاال واسننه ما 

 کالسم می ذاره
 سرگرد:اقای انصاری؟

 ش بزنید نه؟:شما مثل اینکه هنوزم متوجه نشدید چجوری باید حر-
انصاری:باهر کسی عین خودش باید حرش زد هر کسی لیاقت درست صحبت 

 کردن رو نداره
 :باشه بننناشه...جناب سرگرد...-

 سرگرد:آذرخش هستم
شکایت باید کجا - ستم ببینم من برای  سرگرد آذرخش می خوا :بله بله جناب 

 بیام؟
 آذرخش:مطمئنید واسه شکایت؟

مطمئن نبودم االن کامال مطمئن شنندم ایشننون نه تنها از :بله اگر تا االن هم -
 رفتار زشت دیشبشون شرمنده نیستن تازه بدتر هم شدن.من شکایت می کنم

شکایت کن.ببین حرش من معتمد بازار خریدار داره یا  صاری:برو خانوم برو  ان
تو زنه معلوم الحال؟برو شکایت کن منم می گم که اون پسر خوشتی ه به خونه 

 فت وآمد داره.بله ما هم یه چیزایی سرمون می شهات ر
یه سننرنخ بزرگ گیر آورده تو دلم حسنننابی  گار  که ان گاهم می کرد  جوری ن

 خندیدم بهش.بیچاره حاجی هه هه
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ارمیا با یه دلهره و یه نگاه خاا که توش می شنند یه جمله رو خوند"اون پسننر 
 کیه؟" نگاهم می کرد.

 می تونم باهاتون بیام واسه شکایت؟ لبخندی زدم وگفتم:جناب سرگرد من
سرگرد با دو دلی سری تکون داد وگفت:حاد آقا بهتره همین جا موتوع رو حل 

 کنید خوبیت نداره پاتون به دادگاه کشیده بشه آخه
انصاری:نه آقا،بفرما خانوم برو شکایت کن.اول از همه خودت رو بازخواست 

 می کنن چی فکر کردی؟مگه مملکت بی قانونه؟
 :نه اتفاقا خیلی هم قانون داره بهتون نشون می دم همین قانون رو ح رت آقا-

ساکت بود  صاری برو بابایی گفت و رفت تو خونه اش.ارمیا که تا اون موقع  ان
 گفت:اگه بخواد می تونه بیش تر از این آبرو ریزی کنه ها

مش ن:من خیلی کوتاه اومدم دکتر.من که ریگی به کفشم نیست پس باید بنشو-
 سرجاش

 آذرخش:بفرمایید شما باماشین من میاین؟
 :نه ممنون خودم ماشین میارم فقط کالنتری تون؟-

آذرخش:من که افسننرنگهبان نیسننتم من بخش جنایی ام.اما بفرمایید کمکتون 
 می کنم.پشت سر ماشین من بیاید

 :ببخشید شما روهم انداختم تو زحمت.-
باز دارم  میگم تو در وهمسنننایگی خوب آذرخش:خواهش می کنم ولی من 

 نیست این دعواها
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مت درسنننت کردن.گفتم بزرگترن - خدا خیلی برام مزاح به  ناب سننرگرد  :ج
شتر بل می  سکوت کنم بی شون واجبه چیزی نگفتم.اما دیگه نمی تونم  احترام
گیرن فکر می کنن حرش هاشننون در موردم راسننته.من نباید از آبروم محافظت 

 کنم؟
 ست.بفرماییدآذرخش:بله حق با شما

 پام رو که گذاشتم روی اولین پله یادم افتاد یه چیزی رو باید بردارم.
 :ببخشید من االن میام-

یدا کردم  که من این روزها پ با اون وزنی  ته  باالرفتم.الب ند  تا ت ها رو نسننب له  پ
 معمولی راه رفتن دیگران واسه من تند محسوب میشه.

س شه آبی رنگی کلید انداختم و در رو باز کردم.یه را سمت مدارکم.پو ت رفتم 
که توش مدارک مورد نظرم رو بود برداشتم.باکارت ملی و شناسنامه.همه شون 

 رو گذاشتم توی کیفم واز خونه زدم بیرون.
آذرخش و ارمیا تو پارکینگ بودن.با دیدن من سوار ماشینشون شدن و جلوتر از 

و از پارکینگ در من از درخونه رفتن بیرون.من هم پشننت سننرشننون ماشننین ر
 آوردم.آذرخش پیاده شد و در رو بست.

تازه نگاهم به روشنا افتاد که تازه از ماشین پیاده شده بود و داشت کرایه اش رو 
حساب می کرد.ماشینی رفت و روشنا هم یه "بیشعور پول خون باباش رو داره 

 می گیره انگار"زیر لبی گفت.
فتم.حاال این و چیکارش کنم؟کاش لبخندی زدم و گوشننه لبم رو به دندون گر

 جلوتر زنگ می زدم می گفتم نیاد.
 روشنا با چشم های گرد شده اومد سمت ماشین من.
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 روشنا:سالم دیرکردم؟
 :سالم نه.چطور؟-

 روشنا:آه ماشین رو آوردی بیرون جلوتر
 :روشنا دارم می رم کالنتری میای؟-

 گفت:کالنتری؟روشنا نگاهی به دور وبر انداخت و با تعجب 
شت  شکافانه ما رو درنظر دا شده بود و مو شین ن سوار ما به آذرخش که هنوز 

 خیره شدم.نه جدی همه ی پلیس ها اینقدر کنجکاون؟
 :آره کالنتری؟-

 روشنا:واسه چی؟
شد خرید هم - شاید کارم زود تموم  شو بریم  سوار  :میای یا نه؟اگه میای بیا 

 رفتیم
ازش می بارید سوار ماشین شد.سری تکون دادم  روشنا با قیافه ای که ف ولی

 و آذرخش هم سوار شد وراه افتاد.
 روشنا:نمی خوای بگی چی شده؟کالنتری واسه چی؟این پسره کی بود؟

 :انصاری رو که می شناسی؟-
 روشنا:انصاری؟

 :آره دیگه همین همسایه طبقه پایینیه-
 روشنا:اه همون پیرمرد نچسبه.استغفراللهیه؟

 گفتم:آره آرهبا خنده 
 روشنا:خب؟
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سه - شته.بابا این جوجه خرو سه من نذا شب آبرو وحیثیت وا :هیچی مردک دی
شته گفته این دختر اله و بله بچه  سرم برگ سالم و علین می کردم خیر  شتم  دا

 اش معلوم نیست واسه کیه و از این خذعبالت
روشننننننا صننندای جننیننغ جننیننغننوش رو بننرد بنناال وگننفننت:غننلننط کننرده 

ست لبش م*ر*ت*ی*ک*ه.د شت کرد وگرفت جلوی دهنش و پو ستش رو م
 رو می جوید.

روشنننا:تو چی کار کردی؟حتما همینجوری جلوش گردن خم کردی و هیچی 
 نگفتی نه؟

مادرم  با  نداختم وگفتم:من این جور آدمی ام؟من  چچ چ ی بهش ا گاه  یه ن
نتونسننتم درسننت کنار بیام اومدم مجردی زندگی کنم اگه اهل گردن خم کردن 

نه بو هل گردن خم کردن بودم تو همون خو گه ا دم از امیر طالق نمی گرفتم.ا
پدریم بعد از طالقم می موندم و حرش های مادرم و تحمل می کردم.من گردن 

 خم کنم و ساکت بشینم؟
 روشنا:نه خب راست می گی همه شاهدن توعشق دعوایی

ی شینم و :کوفت من کجا اهل دعوام؟من فقط رکم و در مقابل زور ساکت نم-
 پخمه بازی در بیارم.همین.

 روشنا:خیلی خب بابا حاال چرا داری می ری کالنتری؟
قا  حاد آ ند خبیثی گفتم:داریم می ریم از  با لبخ باال و  نداختم  هام رو ا ابرو

 شکایت کنیم دیگه
 روشنا:جون روشنا؟

 :جون روشنا-
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دم حاجیه  رو روشنا:بابا ایول دیگه فکر نمی کردم اینقدر جرئت داشته باشی پا
 بذاری

:نه روشنننا خانوم.ابجیت رو هنوز نشننناختی حاجی نباید پا رو دم من می -
 ذاشت.حاال شما بشین و ساکت نگاه کن

 روشنا:خدا خودش بخیر بگذرونه.دستمال کاغذی داری؟
 :می خوای چیکار؟-

 روشنا:مثال داریم می ریم کالنتری ها؟یکم آرایشتو پاک کن؟
 بردار:تو داشبورد هست -

روشنننا دسننتمال رو برداشننت و آینه روداد پایین و یکم رژ لبش رو پاک کرد.یه 
 دستمال دیگه برداشت و کشید رو صورتش.خنده ام گرفته بود.

 روشنا:کوفت تو هم بیا پاک کن اون موهاتم بده تو.
یه نگاهی به خودم انداختم من بیچاره که آرایش زیادی نداشننتم.یه دسنننت 

ای کجم و فرستادمشون زیر روسری.رژصورتیم رو پاک کشیدم روی چتری ه
 کردم و از ماشین پیاده شدم.

 آذرخش:خانم توسلی بفرمایید دنبال من،من سفارشتون رو می کنم.
 :چشم چشم-

تا اومدیم بریم دنبال آذرخش ارمیا از ماشننین پیاده شنند.داشننت با تلفن حرش 
 رو داد.می زد.با سر به روشنا سالم کرد و روشنا هم جوابش 

 روشنا دست من رو گرفت و گفت:وای این اینجا چی کار می کنه؟
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آروم دم گوشش گفتم:اون مرده رودیدی؟اون همسایمونه.سرگرده دوست دکتر 
 سعادته

 روشنا:وای سعادتم خبرداره؟
 نفس عمیقی کشیدم وگفتم:وسط دعوا دیشب رسیدن

 روشنا:عجب زندگی ای داری تو.عجب شانس گندی داری تو
 ی کشیدم وگفتم:بیخیال بیا بریم باالنفس

لد نبودم  که جایی رو ب یل دادیم و رفتیم تو.من  هامون رو تحو دم در گوشننی 
سرکرد عین جوجه اردک حرکت می کردیم.به  سر  شت  سه تایی پ سه همین  وا

 اتاق افسر نگهبان که رسیدیم رفتیم تو.
سالممون رو شت می کرد و جواب  شت یه چیزی یاددا سره اول دا سرپایین  اف

 داد.بعد که یه نگاه اجمالی بهمون کرد بلند شد واحترام گذاشت.
 ببخشید قربان شرمنده نمی دونستم شما هم هستید-

شم  تربه ای زد و ابروهاش رو انداخت باالو اروم دم گو ست بهم  شنا با د رو
 گفت:نه بابا این همسایه تون کم الکی نیست پس

 و خدا بذار بخیر بگذرههینننس این وسط نمن نریز فقط تو ر-
 روشنا "ایشی " گفت و دیگه ساکت شد.

آذرخش:سننروان امینی این خانوم از یکی از همسننایه هاشننون شننکایت دارن 
 لطف کنید به شکایتشون رسیدگی کنید.

 امینی:بفرمایید
 هرچهارتامون نشستیم.

 ارمیا:توکار نداری خودت؟
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 آذرخش:فعال نه.می مونم
 امینی شروع کرد به سوال پرسیدن.ارمیا سری تکون داد و 

تمام اتفاقات دیشب و مزاحمت های گاه و بی گاه خودش و خانومش رو براش 
یا شننناهد دعوای دیشنننب و حرش های امروز  که آذرخش و ارم گفتم.از این 

 صبحش بودن.اوناهم تایید کردن.
 امینی:رازقی...وفیفه رازقننننی!

 کوبوند.پسر جوون و موتراشیده ای اومد تو وپا 
 امینی:برو به این آدرس آقای منصور انصاری رو با خودت بیار.فقط سریع

 سرباز:چشم قربان
 و آدرس رو گرفت و رفت.

نیم سنناعتی توی اتاق افسننر نگهبان معطل بودیم تا حاجی جون بیاد.خدا رو 
صداهای اینجور جاها بدم می اومد و  سر و  شلو  نبود.همیشه از  شکر خیلی 

خت دادگاه من و حاال بیشننتر... ندا یاد دادگاه می ا ید من و  نمی دونم شنننا
امیر...چشم هام رو روی هم گذاشتم و فشارشون دادم.همیشه این کار رو می 

 کردم تا به خودم نهیب بزنم نباید به اون اتفاقات دیگه فکرکنم.
شنیطان خبیث تو وجودم می گفت:"فعال حال گیری حاد آقا از همه ی واجب 

 تره"
 ه شیطونه زدم و گفتم:پس چی...بچرخ تا بچرخیم حاد انصاریلبخندی ب
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شدن.به  شریف فرما  باالخره حاد آقا با اخم های توهم و ابروهای گره خورده ت
سرباز  ستبند نبود.می دونم برای حفظ آبرو این کارو کرده و کلی پدر  ستش د د

 بدبخت رو در آورده که بهش دستبند نزنن.
 امینی:بفرمایید حاد آقا

ش شون می ن شت برام خط ون صندلی روبه روی من.با اخم هاش دا ست روی 
شید.اما من تنها به لبخند کجی کنم لبم اکتفا کرده بودم.اون موقع که تهمت  ک

 می زد باید فکر اینجاهاش روهم می کرد.
امینی یه نگاهی به هر دوی ما انداخت.سننری تکون داد وگفت:حاد آقا این 

ه بهش تهمت ناروا زدید و سننعی در آبرو ریزی خانوم از شننما شننکایت کرده ک
 داشتید.

انصنناری:دروغه آقا شننما دیگه چرا باور می کنید؟این خانوم هر چی گفت که 
 نباید شما باور کنید که

همه چشننم هامون گرد شنند.ارمیا با بهت خاصننی گفت:شننما که همین امروز 
 صبح هم همون حرش ها رو تکرار کردید بعد حاال می گید دروغه؟

انصنناری نگاه ناخوشننایندی به ارمیا کرد وگفت:باز هم همون حرش ها رو می 
 زنم

 امینی:پس چی دروغه؟
سته.این خانوم داره درو  می گه  ست و را صاری:این که حرش هام تهمت نی ان

 که حرش های من تهمته
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ستت فکر کردی  سبیح گرفتی د سید؟ واقعا که یه ت شما از خدا نمی تر شنا: رو
سم"حاد خدایی یا مقرب خ سفم برای اون ا سفم.واقعا متا دا؟واقعا براتون متا

 آقا"یی که روی شما گذاشتن
 آذرخش:آروم باشید خانوم خواهش می کنم

انصنناری:تو که خودت معلوم نیسننت چی کاره ای؟واال از ریخت و قیافه تون 
 می شد فهمید چه دخترایی هستید

د.حاجی شما از روی چه امینی:آقا لطفا مودب باشید.خانوم شما هم اروم باشی
 سند و مدرکی به این خانوم تهمت می زنید؟

انصنناری:ای آقا دیگه بعد از این همه سننال این موها رو که تو آسننیاب سننفید 
فه اش هم می شنننه  یا نکردم.یه زن تنهای حامله بی کس وکار که از تیچ و ق

 فهمید چیکاره اس که دیگه سند و مدرک نمی خواد
 باردار بود شما باید این حرش رو در موردش بزنید؟امینی:هر کسی تنها و 

شدم هر کی از - شوهرم دوماهه جدا  سروان همونطور که گفتم من از  :جناب 
 شوهرش جدا بشه دلیل بر بد بودن و خراب بودنشه؟

ارمیا لبش رو گاز گرفت و بهم اخم کرد و زیر لبی گفت:زشته شما حق نداری 
 این کلمه رو به کارببریوقتی درمورد خودتون صحبت می کنی 

سرگرد  شدم.ح ور حمایتگره ارمیا و  سروان خیره  ستم و به  شم هام رو ب چ
 آذرخش بهم جرئت دوچندانی داده بود که هیچکس جلو دارم نبود.

 بلند شدم و مدارکم رو از توی کیفم برداشتم و گذاشتم رو میز افسرنگهبان.
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ون می دادم توتننیح هم همینطور که برگه ها رو جلوش کی گرفتم وبهش نشنن
 می دادم.

شوهرم  سندیه که  سنامه ام.این هم  شنا سند طالق من و این هم  بفرمایید این 
شیدن نفقه بچه رو به من داده و ادعایی درموردش  ام ا کرده که در مقابل بخ

 نداره. اگه بخواید می تونید از دفترنامه اش هم استعالم بگیرید.
 روی صندلی.نفسم و عصبی فوت کردم و نشستم 

شون روی  شت سی برگه ها گذا امینی یکم عینکش رو جابه جا کرد و بعد از برر
میز وگفت:بله کامال درسننته.حاد آقا شننما نباید هر چیزی رو می بینید سننریع 

 ق اوت کنید
لبخند هیسننتریکی کنم لبم جاخوش کرده بود.چشننم هام رو دوخته بودم تو 

 می کردم. عمق چشم های انصاری و با افتخار نگاهش
یکمی جا خورد اما بعد انگار یه سننرنخ دیگه دسننتش باشننه پوزخندی زد و 
سره که چندبار اومده  شه پس اون پ شوهر ست بچه مال  گفت:گیریم که اینا در
خونش همون که همیشننه دسننت پر میاد کلی به خانوم وخونش می رسننه.اون 

 چی؟اون و که دیگه نمی تونی چیزی بگی؟
ه شنندن.باز هم همون نگاه ارمیا.نمی دونم چرا ولی همه جز روشنننا بهم خیر

سیدم دیگه کنارم  شاید می تر شن کنه. شتم اون حتی ذره ای بهم  ست ندا دو
نباشننه.همین ح ننور دورادورش و حرش هایی که در دفاع از من می زنه برام 

 آرامش بخشه.
 امینی:خب خانوم؟

 :می تونم به یکی تلفن بزنم؟-
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 امینی:بفرمایید
 از تلفن روی میزش شماره اش رو گرفتم.رفتم جلو و

الو سننالم.خوبی؟ببین یه مشننکل کوچیکی پیش اومده می تونی بیای به این -
 آدرسی که بهت می دم؟

 من االن کالنتری ام.-
 نه نه چیزی نشده فقط بیا به این آدرسی که بهت می دم.-
 خیابان...-
 چه خوب پس نزدیکی االن به این جا؟-
 خداحافظباشه منتظرتم -

نشستم سرجام.ین ربعی توی سکوت گذشت.من هیچ حرفی نمی زدم ونگاه 
 های بقیه پرازسوال بود.

 بعد از ین ربع در زدن و اومد تو.
 سالم اینجا چه خبره؟-

 امینی:سالم بفرمایید آقا شما؟
انصنناری پوزخندی زد وگفت:خودشننه جناب سننروان.بابا لنگ درازه سننرکار 

 خانومه
 ش خیره شد وگفت:چی می گه این ساورینا؟ساورا با اخم به

ساورا رفت باال و دم گوش هم  نمیدونم چرا.ولی ابروهای ارمیا و آرین با دیدن 
یه چیزی گفتند.مثل این که از دیدن سننناورا تعجب کرده بودن.سننناورا هم یه 

 نگاهی بهشون انداخت که توش تعجب مود می زد.
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ساورا  شون داد وبه  ستش من رو ن سبتی با این خانوم امینی با د شما چه ن گفت:
 دارید؟

 ابروهای ساورا باال پرید وگفت:ایشون خواهرم هستن چه اتفاقی افتاده؟
 امینی:ببخشید کارت شناسایی خدمتتون هست؟

سننناورا با تعجب و ابروهای گره خورده کارت ملیش رواز توی کیف مدارکش 
 کشید و داد به امینی.

 نام پدر هم فامیلی درستهامینی:آقای ساورا توسلی بله هم 
 بعد کارت رو گرفت سمت ساورا وگفت:بفرمایید آقا

 ساورا کارتش رو گرفت وگفت:نگفتید چی شده؟
لبم رو گاز گرفتم.فکر اینش رو نکرده بودم که االن سنناورا پوسننتم رو می کنه 

 وتوش کاه پر می کنه.
 امینی:راستش مشکلی نیست

اونم فهمیده بود برادر من با اون یکم داشننت دسننت دسننت می کرد .فکر کنم 
 اخم و لحن جدیش می تونه خیلی خطرناک باشه و حسابم رو برسه.

ساورا:نه جناب سروان حتما مشکلی هست که من و تا این جا کشوندید و ازم 
 کارت شناسایی خواستید.

اشاره کرد به انصاری و ادامه داد:شکایت -امینی:راستش خواهرشما از این آقا
 کردن

 را نگاه پر تعجبش رو بهم دوخت وگفت:چرا؟ساو
انصننناری با پوزخند گفت:تو برادرشننی؟این خواهره که تو داری؟واال من که 

 هنوز مطمئن نیستم این بچه مال شوهرش باشه
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 ساورا تا اومد هجوم ببره سمتش آذرخش و ارمیا گرفتنش.
 ساورا:خجالت بکش م*ر*ت*ی*ک*ه این سن دختر تو رو داره

صاری:برو شته  ان صفتید.خدا نکنه من همچین دختری دا شی  بابا همه تون وح
 باشم

امینی:بس کنید آقایون اینجا کالنتریه.شما چی کار می کنید خانوم ؟شکایتتون 
 به جاست اما نمی خواید پسش بگیرید؟
 لبام و گاز گرفتم و گفتم:نه جناب سروان

 سروان سری تکون داد وگفت:پس این جا رو ام ا کنید لطفا
یر شننکایت نامه رو ام ننا کردم.و زدیم بیرون.صنندای هارت و پورت های ز

انصنناری می اومد.اولش می خواسننتم فقط بترسننونمش اما بعدش وقتی دیدم 
شایدم  صمیم گرفتم یه چند روزی اون تو آب خنن بخوره. ستاخه ت هنوزهم گ
دل کوچیکم به رحم اومد و رتننایت دادم فردا صننبح.اما باید امروز رو اون تو 

 بمونه تا حالش جا بیاد.
صبانیتش رو  شی هامون رو تحویل گرفتیم.ع شید.گو ستم رو ک ساورا با اخم د

 می تونستم از فشار دستش دور مچم حس کنم.
 تا از اونجا دراومدیم.داد و بی دادش رفت هوا.

سنناورا:دختره ی بی عقل چقدر گفتم بیا با خودمون زندگی کن.هی واسننه من 
بل زبونی کردی من ا مان نمی سنننازم.من می خوام بل ما با  یام.من  جا نم ون

م*س*تقل باشننم.بفرما اینم نتیجه ی م*س*تقل بودن جنابعالی.همین امروز 
 وسایلت رو جمع می کنی میای خونه خودمون.شیر فهم شدی یانه؟
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 :ساورا-
 ساورا:زهرمار ساورا.همین که گفتم.

 ارمیا و روشنا ساکت بودن و نظاره گر دعوای من و ساورا
 پام رو کوبیدم رو زمین وگفتم:من نمیام

توی  یارو  ین  با ا جا  ن مونی او ب خوای  می  نی. ک می  خود  ی ب تو  سننناورا:
سننناختمون؟االن درموردت چی فکر می کنن؟فکر می کنن بی کس وکاری 

 دیوونه.
 :ساورا توروخدا من تو اون خونه نمیام عذابم نده-

ود که هم تعفم رو می درمقابل ساورا همیشه کم می آوردم.شاید تنها کسی ب
دید هم التماسننم رو.تنها تکیه گاهم بود اما می خواسننتم ازش دور بمونم.می 
باز می شنننه پشننتیبانم و بهش پناه می برم.نمی  دونسننتم اگربرم تواون خونه 
سختیای  ستم  شم و بچه ام.می خوا ستم خودم با شه.می خوا ستم اینطور ب خوا

 دنیا رو یه تنه تحمل کنم.
شتم.تو این دوماهه فقط یبار از یه طرفم طا شدن با مامان رو ندا غت رو در رو 

دیدمش.با دیدنش تمام خاطرات بدم با امیر یادم میاد و همش رو تقصننیر اون 
 می دونم و بیشتر ازش کینه به دل می گیرم.

ید وگفت:چرا اینقدر کله شننقی  سننناورا دسننتی تو موهای پرپشننتش کشنن
شده وپات به ساورینا؟یعنی این خونه که هنوز دوما شده رفتی توش دعوات  ه ن

 اینجا کشیده شده بهتر از خونه ی ماست؟
بغ م و فروخوردم اما صدام رنگ خواهش داشت.می دونستم ساورا اینطوری 

 نرم می شه.
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:سننناورا خواهش می کنم.این خونه رو خودم خریدم.می خوام توش زندگی -
 کنم

 خونه ی ماساورا:حداقل تا وقتی بچه ات به دنیا بیاد بیا 
 :نمی خوام-

ساورا:لجباز این مردک همسایه ته؟خب زندگی رو بهت زهر می کنه که از این 
 به بعد هم بدتر می شه

 :امیدوارم نشه-
 ساورا:با امیدوارم کار درست نمی شه

پام رو  با سننناورا کم می آوردم  حث  چه بودیم و توی ب که ب ها  ثل اون موقع  م
 کوبیدم روی زمین وگفتم:سننناورا

صنندای خنده ی آروم ارمیا و روشنننا من رو هم به خنده انداخت.اما سنناورا 
 استایل جدیش رو حفظ کرد و لبش رو گاز گرفت تا نخنده.

 ارمیا:آقای توسلی خوبیت نداره جلوی کالنتری بحث می کنید
 روشنا:می گیرنمون می کننمون اون تو ها

گفتم:باشننه سنناورا :من می رم خونه خودم.سننرم رو مثل بچه ها کم کردم و-
 جونم؟

ساورا پوفی کشید و انگشت اشاره اش رو با تهدید جلوی چشمم گرفت:باشه 
باشننه ولی به جون خودت که واسننم عزیزه یبار دیگه از این اتفاق ها بیافته و 
ساختمون خونش رو می ریزم و همش هم  شه تو اون  سی بخواد مزاحمت ب ک

 تقصیر توی نفهمه لجبازه
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 قورت دادم وگفتم:چشم خان داداشخنده مو به زور 
ارمیا:صلوات بفرستید آقا همه چی حل شد.البته بگم که همسایه ایشون همون 

 آقاهه که با من بود سرگرده اجازه ی خون ریختن هم بهتون نمی ده ها
 ساورا لبخندی زد وبا چشم بهم اشاره کرد:آقا رو معرفی نکردی؟

رو دراز کرد وگفت:ای وای ببخشید ارمیا چشمکی به ساورا زد و زودتر دستش 
از بس اتفاق پیش اومد وقت معرفی پیش نیومد.من ارمیا سننعادت هسننتم 

 همکار خانوم دکتر
سلی ام بردار  ساورا تو سعادت.بنده هم  شبختم آقای  ساوراخندید و گفت:خو

 این خانوم یه دنده
سین می  شجاعت خانوم دکتر رو تح ستش من این  ارمیا لبخندی زد وگفت:را

 نم م*س*تقل بودن چیز بدی نیستک
شه که  تی می  شید دلتون را شما با ساورا:بله منم که نمی گم چیز بدیه.ولی 
خواهرتون تنها با این وتننعش بخواد با این همه مشننکالت زندگی کنه؟تازه 

 حتی یه کمن کوچولو هم از کسی نمی گیره دیگه نوبرشه این خواهر من
از وقت ناهار هم که گذشننت نه خرید روشنننا:می گم خانوم دکتر به سننالمتی 

 کردی نه گذاشتی ما ناهارمون رو بخوریم تو خونه
ست  ستوران خوب این نزدیکی ها ه شنا خانوم. یه ر ست می گه رو ساورا:را

 بریم ناهار مهمون من.بفرمایید آقای دکتر
 ارمیا:نه مزاحمتون نمی شم

ات و کنار سنناورا دسننتش رو گذاشننت پشننت ارمیا وگفت:توروخدا این تعارف
 بذارید اصال خوشم نمیاد از این تعارش ها آقای دکتر
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 ارمیا:ای بابا.باشه چشم فقط یه چیزی؟
 ساورا:بله؟جانم؟

 ارمیا:این آقای دکتر و این ها رو هم شما بذارید کنار.چون اصال خوشم نمیاد
 ساورا چشمکی زد و گفت:چشم آقا ارمیا.ماشین دارید؟

 تعمیرگاهه.با ماشین آرین اومده بودمارمیا:راستش دو روزه مهمون 
 سا.ورا:پس بفرمایید.شما ماشین دارید؟

 :آره-
 ساورا:باشه پس رستوران دریا

 سرمون رو تکون دادیم ونشستیم.
 روشنا:می گم این دکترسعادت هم آدم باحالیه ها

 خندیدم وگفتم:آره خیلی مرد خوبیه
شکافانه  ست طرش من و با یه نگاه مو ش شنا کم ن  گفت:به به که مرد خوبیهرو

 آره؟نکنه خبراییه؟
:تو باز این حرش ها رو شننروع کردی؟یه نگاه به من بیانداز تازه اون زن داره -

 فکر کنم.اصال بهش می خوره
 روشنا:واال چه بدونم اما مطمئنم که زن نداره

 :نمی دونم آخه یه دختره هست فکر کنم زنشه یا نامزدش-
 تر ازمنه ها.از کجا آوردی این اخبار رو حاال؟روشنا:جدی؟اطالعاتت دقیق 

 :بریم توی راه واست تعریف می کنم-
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تمام اتفاقات کلبه ی آسمونی رو براش گفتم.اونم مشتاق شد که حتما یبار بیاد 
 اونجا.

گه  قه ی من و سننناورا بود ن که رسننتوران مورد عال یا  جلوی رسننتوران در
بود.دکوراسننیونش مشننکی و داشننتیم.رسننتوران شننیکی بود اما خیلی بزرگ ن

 نارنجی بود.چهارتایی رفتیم تو و دور یه میز چهارنفره نشستیم.
 ارمیا نگاهی به دور واطراش انداخت وگفت:رستوران قشنگیه
 ساورا:آره این جا پاتوق من وساورینا بود.غذاهاش معرکه اس

امیرحسننین که معاون رسننتوران و یکی از شننرکا بود خودش اومد و خوش آمد 
 .گفت

 امیرحسین:به به آقا ساورا منور کردید.خوش اومدید چی میل دارید؟
 ساورا:سالم امیر حسین خان گل و گالب.اقا ارمیا شما چی میل دارید؟

 ارمیا:ممنون من جوجه می خورم
 ساورا:شماهم که مثل ساورینا جوجه خورید.خانوما چی می خورن

 :من که جوجه-
 روشنا:من هم برگ می خورم

 ساورا:دوتا جوجه یه برگ یه سلطانی.با مخلفات
 امیرحسین:ای به چشم.االم می گم بیارن براتون.
 ساورا:ساورینا مطمئنی نمی ری خونه خودمون؟

 :ساورا گفتم که نمی رم-
 ساورا:آخه می ترسم باز دعوات بشه یا مشکلی پیش بیاد من آخه نیستم

 خوای بری که نیستی؟ابروهام رو انداختم باال و گفتم:مگه کجا می 
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سش رو فوت کرد وگفت:دارم دوماهی  صندلیش و نف شتی  ساورا تکیه داد به پ
 میرم ایتالیا واسه کارهای شرکت.نیستم بیا حداقل این دوماه رو برو خونه

 :تازه داری می گی داری می ری؟کی می خوای بری حاال-
 ساورا:سه روز دیگه

 :سه روز دیگه؟چقدر زود-
 خونه بذار دلشوره ی تو رو نداشته باشمساورا:بیا برو 

 :ساورا بچه که نیستم.تو رو خدا خسته شدم از این بحث تکراری-
ارمیا:آقا ساورا خیالتون راحت باشه خانوم دکتر از پس خودشون بر میان نگران 
نباشننید منم هر کمکی از دسننتم برمیاد براشننون انجام می دم.البته باید رو 

 کنار و خدای نکرده مشکلی پیش اومد به من بگن دربایسی رو کامال بذارن
 ساورا بهم نگاه کرد وگفت:قول می دی؟ بس رمت دست ارمیا؟

دقیقه هم نشننده که باهم آشنننا شنندن  10جانم؟؟؟اینا چی باهم رفیق شنندن 
ها.البته ساورا رو می شناسم اینقدر پررو و زود باهمه صمیمی می شه که حد 

 جورچیزاهم نیست.نداره.اصال اهل تعارش و این 
 لبخندی زوری زدم وگفتم:نه مزاحم دکتر نمی شم

ست هاش رو زد زیر ب* *لش پس:می ری خونه خودمون.دیگه هم  ساورا د
 تموم با من بحث نکن.غذا رو چرا نیاوردن مردم از گشنگی

شد حرفش رو عوض کرد.اون از  صحبت می کرد نمی  شه وقتی اینطوری  همی
ن هم این بود که نمی تونستم رو حرش ساورا حرش من لجباز تر بود.بدبختی م

 بزنم.
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 :ساورا...-
باال  یه ابروش رو داد  جای سننناورا  به  یه داده بود  ندلی تک به صنن که  یا  ارم
وگفت:همینه دیگه شرط رو قبول می کنید که ممنون قبول هم که نمی کنید باید 

 تخابتشننریف ببرید خونه پدرتون.از این دوحالت خارد نمی شننه همین دوان
 رو بیشتر ندارید

 اوهو این چه شیطون شده.
ابروم رو دادم باال و یه نگاه به جفتشننون کردم که با لبخند خبیثی نگاهم می 

 کردن.
 :دست به یکی کردید آره؟-

 ساورا:تو فکر کن آره
 روشنا:وای تو این مدت کم چجوری نقشه کشیدید؟

علومه پسننر مورد سننناورا: دیگه دیگه.من آدم شننناس خوبی ام.ارمیا جان م
 اعتمادیه کاری داشتی مزاحم ایشون شو

 بعد هر دوشون خندیدن.منم خنده ام گرفت.
 :از ساورا انتظارش رو داشتم اما از شما نه دکتر.شما هم شدید هم دست این-

 ارمیا با خنده سرتکون داد وگفت:اوهوم
شننم سننری تکون دادم.چرا این امروز اینقدر شننیطون نگاه می کنه؟جلوی دادا

ست  ساورا می گه مورد اعتماده؟خدایا من چه کنم از د شده تازه بعد  شیطون 
 این دوتا پسر؟

ستمال پا  ستش رو با د ساورا زنگ خورد.د شی  دیگه آخرای غذامون بود که گو
 کرد و گوشیش رو جواب داد.
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 الو؟-
ست انجام  شما نمی تونید یه کار رو در شم  سالم.چی؟ای بابا من یه روز نبا

 به منصوری بگو باهاش حرش بزنه.بدید؟خب 
ست - شه د شه بابا نمی خواد نگهش دارید االن خودم میام.هیچی رو نمی  با

 شما س رد
گوشننیش رو قطع کرد وگفت:آقا شننرمنده.یکی از مشننتری ها اومده باید خودم 

 برم تا ن روندنش.هیچ کار که بلد نیستن.شرمنده
 ارمیا:دشمنت شرمنده عزیز.برو به کارت برس

پاشنندیم و سنناورا با ارمیا دسننت داد و بعد ازخداحافظی رفت سننمت  همه
 صندوق.

یکم دیگه نشننسننتیم.غذامون که تموم شنند ارمیا رفت حسنناب کنه ماهم رفتیم 
 بیرون.

 ارمیا دست تو جیب با یه ژست قشنگ اومد بیرون.
 ارمیا:عجب داداشی دارید شما.من ببینمش یه صحبتی باهاش می کنم

 با خنده گفتم:چرا؟
 ارمیا:هیچی دیگه حساب کرده

 :ساورا که گفت مهمون اونیم حرا نخورید.کجا تشریف می برید؟-
ارمیا سننرش رو تکون داد وگفت:فعال که یه چند روزی مهمون آرینم.اما یه جا 

 کار دارم می رم اونجا
 :بفرمایید می رسونمتون-
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 ارمیا:نه ممنون مزاحم نمی شم
 ساورا از تعارش خوشم نمیاد هااخمی کردم وگفتم:من بدتر از 

هل  قدر خودتون ا جدا؟پس چ فت: باال وگ خت  ندا ید و ابروش رو ا ند خ
تعارفید.حاال که از تعارش بدتون میاد اون شننرط رو باید کامال اجرا کنید گفته 
باشنم.من تو همون چنددقیقه به داداشنتون قول دادم وقتی نیسنتن مراقب شنما 

 باشم.
ست که من بچه کوچولوه- سریعتر :نی شدید چه  سریع باهم رفیق  شما چه  م.

 قول هم رد وبدل کردید عجیبه
ارمیا خندید وگفت:آنچه از دل بر آید الجرم بر دل نشننیند.حرش هم روخوب 

 فهمیدیم خب پسرخوبیه داداشتون
روشنننا آروم دم گوشننم گفت:می گم مبارک باشننه مثل این که اینا باهم کنار 

 ورا باید بریم خواستگاری یا ارمیا؟اومدن.فقط یه مسئله ای برای سا
 سقلمه ای بهش زدم و سعی کردم خنده ام رو بخورم.

 :هیس می شنوه.بفرمایید دکتر-
روشنا رفت عقب نشست.نگاهش کردم که با شیطنت شونه هاش رو انداخت 

 باال.ارمیا هم ریلکس نشست جلو.
 ارمیا:مزاحمتون نشم.شما کجا می رید جسارتا؟

 راستش...:خواهش می کنم.-
روشنننا با خوشننحالی از دهنش پرید وگفت:داریم می ریم واسننه نی نی خاله 

 ساورینا لباس بخریم
 ارمیا ابروهاش رو انداخت باال وگفت:جدا؟
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اخم پر رنگی به روشنننا کردم.نخود تو دهن این خیس نمی خوره که.درتننمن 
سه خودم  ستم وا  لباسمن که نمی دونم بچه ام چیه براش لباس بخرم.می خوا

بگیرم.روشنننا با دیدن اخم من لبش رو گاز گرفت و قیافه اش رو شننبیه گربه ی 
 شرک کرد.

 لبخند مصنوعی زدم و گفتم:نه یکم خرید می خواستیم بکنیم
 ارمیا:به سالمتی.کدوم سمت می رید؟

 :پاساژ تارا-
ارمیا:جدی خب اگه از خیابون غربی برید راحت تره براتون من هم یکم جلوتر 

 اونجا یه کم کار دارماز 
 :چشم-

یکم جلوتر ارمیا گفت:ممنون ببخشننید مزاحمتون شنندم.اگه ممکنه من اینجا 
 پیاده می شم

 ماشین رو زدم ب* *ل و گفتم:خواهش می کنم.موفق باشید
 از ماشین پیاده شد و سرش رو از پشت پنجره آورد جلو.

 ش بیام کمکتون؟ارمیا:من یکم اینجا کار دارم.اگه خریدتون طول بکشه بعد
 :نه ممنون مزاحم نمی شیم-

 ارمیا:اون که منم.فعال بازم ممنون
 :خواهش می کنم-

 روشنا اومد جلو نشست و من هم گازش روگرفتم و دم پاساژ پیاده شدیم.
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پاساژخوبی بود.مغازه های قشنگی داشت.هر طبقه اش هم مخصوا یه چیز 
 بود.

 گونه هاش رو ببینیم روشنا:می گم اول بریم زیرزمین لباس بچه
 دستش رو گرفتم وکشوندمش طبقه دوم.

:نه نه بذار آخرسننر می ترسننم ارمیا بیاد همین یه ذره ته مونده آبرویی هم که -
 مونده برام جلوش بره،اول بریم این لباس حاملگی ها رو بخریم

 روشنا با چشم های گرد شده گفت:جانم؟ جانم؟ ارمیا؟ نه بابا؟ جون ما؟
 متعجبش خندیدم.به قیافه 

با خنده گفتم:امان از ذهن منحرش تو.چیه خب؟تو خلوتمونم بهش بگیم"آقای 
 دکتر سعادت"هوم؟

روشنا:راست می گی ولی من مطمئنم یه ریگی تو کفش شما دوتاهست.این از 
تو که چندمدته م*س*تقیم و غیر م*س*تقیم وصلی به سعادت اونم از اون که 

 با نگاهش داره قورتت می ده
نده خدا که  باال وگفتم:روشنننا؟چی داری می گی؟اون ب نداختم  ابروهام رو ا

 خیلی سر به زیر و آقاست
روشنننا:بفرما هی دارم می گم یه چیزیت هسننت می گی نه.که سننر به زیر و 
آقاسننت؟آره؟یعنی تو متوجه نگاه هاش نسننبت به خودت نشنندی؟یه جوری 

 بزنه نگاهت می کنه انگار می خواد با نگاهش باهات حرش
به مغز  به دماغم انداختم وگفتم:نه تو زیادی انگار امروز آفتاب خورده  چینی 

 سرت.آخه مگه یارو دیوونه اس بیاد به یه زن بارادار نگاه کنه؟اونم من؟
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روشنننا نگاهی مغموم بهم انداخت وگفت:چه بدونم.ولی مطمئنا یه چیزیش 
 هست.توهم که ازش بدت نمیاد

ستادم.واقعا ازش بدم ن سبت ای میاد اما می دونم نباید هیچ حس دیگه ای هم ن
 بهش داشته باشم.

تو عمق چشم های روشنا خیره شدم.نفس آرومی کشیدم وگفتم:روشنا.خواهر 
یل نگرد.من دختر مجرد نیسننتم.من تو  بال سننرنخ و دل من.عزیز من.دیگه دن
سعی در زدن مخش هم می کردم.اما  شاید خودم  ستم.اگر مثل تو بودم آره. نی

 االن من زندگیم فرق می کنه.لطف کن تمومش کن
 نفس عمیقی کشیدم و رفتم سمت یکی از بوتین ها.روشنا دنبالم دوید.

 روشنا:ساورینا به خدا نمی خواستم ناراحتت کنم.
دسننتم رو به نشننونه ی سننکوت جلوی صننورتش گرفتم وگفتم:بیخیال تمومش 

 کن.بیا ببین این صورتیه خوشگله؟
 خوشگله مامان خانوم بریم تو لباس های حاملگیش قشنگهروشنا:بله که 

 باالخره بعد از یه ساعت چند دست لباس گرفتیم.
 ارمیا:خسته نباشید

هردومون بر گشننتیم عقب.ارمیا بدون تعارش پالسننتین ها رو از دسننت من و 
 روشنا کشید بیرون.

 تا به خودمون اومدیم دیدیم خریدهامون دست اونه.
 ؟:ای وای شما چرا-

 ارمیا:قرار به تعارش نداشتیم.خرید دیگه ای هم مونده؟
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 روشنا:یکم عروسن ها رو قرار بود ببینیم.
 ارمیا:بفرمایید پس.

شه از  سباب بازی بودم.همی سن و ا شق عرو سه تایی رفتیم پایین.ازبچگی عا
دیدن مغازه های اسننباب بازی فروشننی به وجد میومدم.روشنننا از من بدتر 

به خاطر این که اون مجرد بود و سننختی های زندگی من  بود.نمی دونم شنناید
 رو نکشیده بود روحیه شاداب تر و شیطون تری داشت.

ارمیا عروسن خرسی شکلی رو دستش گرفت.رنگ نگاهش عوض شد.رنگ 
 غم رو می شد خیلی راحت از قیافه اش خوند.اما برای چی؟

 روشنا:دکتر خوشتون اومده ازش؟
 ش وگفت:نه خودم دارم تو خونه لنگه اش روارمیاعروسن روگذاشت سرجا

باال انداختیم.تو تیر رسننمون  لبخند محوی زد ورفت.هردوشننونه هامون رو 
 نبود.باتموم خرید هامون یهو کجا رفت؟

یه چندتایی عروسننن و اسننباب بازی گرفتیم.دوباره سننرو کله ی ارمیا با یه 
وی تین تعروسننن بزرگ دسننتش پیدا شنند.خیلی بامزه شننده بود.کلی پالسنن

سفید بزرگی رو ب* *ل کرده بود  ستش هم خرس  ستش بود و با اون یکی د د
 که تقریبا هم قد خودش بود.

 ارمیا:خنده دار شدم آره؟که بهم می خندید دیگه باشه باشه
رفتم جلو و باخنده خواستم پالستین ها رو از دستش بگیرم که دستم خورد به 

قفل شنند.خیلی به هم نزدین دسننتش.یه لحظه هردومون نگاهمون توی هم 
بودیم.چشم های سیاهش جادوی خاصی داشت که آدم نمی تونست بهشون 

 نگاه نکنه.
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 تو کسری از یانیه با یه "ببخشید"زیر لب هردومون ازهم جداشدیم.
 ارمیا:بفرمایید خانوم دکتر.خوشگله؟اینم هدیه من واسه کوچولوتون

 :چرا زحمت کشیدید ممنون-
 م.بازم خرید دارید؟ارمیا:خواهش می کن

 نه دیگه تموم شد-
 روشنا:پس بریم

 سه تایی برگشتیم خونه.توی سالن خوشبختانه خانواده انصاری روندیدیم.
با یه پیرهن آبی تا روی زانو که تازه  لباس هامون رو در اوردیم و من لباسننم رو

 خریده بودم عوض کردم
 روشنا لباس می خوای بیا بردار آبجی-

 راحتم. روشنا:نه مرسی
رفتم توی آشنن زخونه.کتری روگذاشننتم و یه چندتا تخم مر  و سننیب زمینی 
سیب  ست کردم کوکو  شغول در شت میزناهارخوری و م ستم پ ش شتم.ن بردا
زمینی شنندم.روشنننا هم اومد کنارم نشننسننت.هیچوقت باهاش رو دربایسننی 

 نداشتم.هرچی خودم می خوردم به اون هم می دادم.مهمون خونه ام نبود.
واقعی ترین دوستی بود که من داشتم.از موقع دبیرستان باهم بودیم.باهم  شاید

قرار گذاشننتیم باهم درس بخونیم و دکتر بشننیم.وشنندیم.اما من ازدواد کردم و 
نه.من ازدواد کردم و طالق  ندم و اون داره می خو گه فوق تخصننص نخو دی

چه ت یه ب ما اون مجرده وازاد می گرده.من ازدواد کردم و  ما گرفتم ا و راه دارم ا
 اون از هفته دولت آزاده و منتظر شاهزاده ی رویاهاشه...
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باهم فرق نمی کرد.دوسننتش  هامون خیلی  ما اخالق  فرقمون خیلی بود ا
داشننتم.شنناید بیشننتر از سننویل.خواهر کوچیکم که ماه به ماه از هم خبر نمی 

سالیه که ازمون د شه.چند سرگرم درس ها سویل هم خون گرمه اما  وره گرفتیم.
سویل رو الحق  شنا جای  سه همین کمتر باهاش رابطه دارم.تو این مدت رو وا

 والنصاش خیلی خوب برام پر کرده.
شاید یکی از بزرگ ترین دلیل هاش این  شش نمیاد. شنا خو مامان خیلی از رو
باشه که پدر روشنا معاون یه شرکت ساده ی دولتیه و وتع مالیشون به پای ما 

 نمی رسه.
تمان دویست متری زندگی می کنن.وتعشون بد نیست خوبه خدا رو تو یه آپار

شکر دستشون به دهنشون می رسه.اما از نظر مامان من فقط کسایی حق رفت 
متر فراتر بره.واین من بودم که  2000وآمد باما رو دارن که متراژ خونه شننون از 

 ایستادم. همیشه با این عقاید اشتباه مادرم مبارزه می کردم و رو در روش می
سوت وکور خودمون  سرد و  شنا اینا رو به کاخ  صمیمیت خونه رو من همون 

 ترجیح می دادم.کاش مامان این رو می فهمید.
ساورا.اما بعد دیدم هیچ عالقه ای بهم  شه زن  شنا ب شتم رو ست د یه مدت دو
یاد و  یه شننوهر خوب گیرش ب که  عا می کنم  یال شننندم.فقط د ندارن بیخ

 ه.سرنوشتش مثل من نش
 روشنا دستی جلوم تکون داد وگفت:کجایی خانوم دکتر؟تو فکری؟

لبخندی به روش پاشننیدم وگفتم:همین جام خانوم خانوم ها ببخشننید امروز 
 خیلی خستت کردم

 روشنا لباش رو غنچه کرد وگفت:نه عزیزم خیلی هم خوش گذشت بهم.
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 :روشنا یه زنگ بزن به مامانت بگو اینجا می مونی نگرانت نشه-
 وشنا گوشیش رو برداشت و زنگ زد.ر

 وقتی زنگش تموم شد گفتم:چیه پکری؟
 روشنا:هیچی بابا داره منتقل می شه اصفهان

 :چی؟چرا؟تو می خوای چی کار کنی؟-
 روشنا:چه می دونم.

 :نمی شه نرین؟-
روشنننا:من که نمی رم کجا برمردرس و دانشننگاهم اینجاسننت.اما بابایینا باید 

 اونجا بابا رییس اداره بسه.براشونم بهتره.برن.تازه قراره 
 :خونه چی؟-

 روشنا:هیچی قراره اینجا رو رهن بدن و خودشون اونجا خونه رهن کنن
 :پس تو چی کار می خوای بکنی؟-

روشنا:نمی دونم.بابا فعال دستش یکم تنگه نمی تونه برام خونه اجاره کنه.اجاره 
سایلش رو می خوام چی کار کنم؟فع ست خوابگاه می دم هم بکنه و ال درخوا

 ببینم چی می شه
صدام رو بردم باال وگفتم:بیخود بیخود بیخود.تو غلط می کنی بری درخواست 

 خوابگاه بدی.از فردا وسایلت رو جمع می کنی میای همین جا
 روشنا:نه مزاحم تو نمی شم
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تع من و می دونی.تنهام.تو - شی.خودت که و :فکر کن یه درصد تو مزاحم با
مه به من نزدین تری.دلت میاد بری خوابگاه و من اینجا تنها بمونم؟دلت از ه

 واسه حال من نمی سوزه یه زن تنها و باردار؟شب حالم بد بشه چی؟هان؟
نی...بابا بس کن تو دیگه  ن ن ن روشنا ادای هندی ها رو در آورد وگفت:آه ویج

 آخر هندی بازی ای ها
 با پشت چاقو زدم پشت دستش.

زنگ می زنم به بابات می گم میای خونه ی من.تو رو خدانه نیار :خودم فردا -
 روشنا.باشه؟

روشنننا با خنده تکیه داد به پشننتی صننندلی وگفت:باشننه.بهتر صنناحبخونه ی 
 مهربون هم گیرم میاد خوبه.فقط من چقدر باید بهت اجاره بدم؟

 :خودت و لوس نکن.فقط می دونی دوتا اتاق خواب بیشننتر ندارم.فعال تو تو-
 اون اتاقه بمون

 روشنا:پس بچه ات چی؟
:این که هنوز به دنیا نیومده.بعدش هم به دنیا هم بیاد مگه می تونم بذارمش -

تو یه اتاق دیگه؟تا دوسنننالگیش پیش خودم باید بخوابه.تا اون موقع یه فکری 
هم می کنیم حاال بی خیال.پاشننو یکم سنناالد درسننت کن گوجه و خیار تو 

 یخچال هست.
شننب پیش خودم خوابید.صننبح که پاشنندم دیدم صننبحونه حاتننره و روشنننا 

 خودش هم حاترتر.
روشنننا:به به مامان خانوم بیدار شنندی.چه عجب!پاشننو تنبل خان اون بچه 

 گشنشه ها.پاشو ببین خاله روشناش چه صبحونه ای درست کرده براش
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 :سالم صبح بخیر-
 روشنا:سالم به روی ماه نشسته ات

 دی؟:کجا شال و کاله کر-
 روشنا:می خوام برم یه جایی.ساوری جونم؟

 :کجا؟جون دلم؟-
شین نیارم االن من بدون  شینت رو ببرم.خب خودت گفتی ما شه ما شنا:می  رو

 ماشین چی کار کنم ها؟
خندیدم و گفتم:خیلی خب خیلی خب ببر.ولی فهر من شننیفتم ها.زودتر هم 

 می خوام برم از دکتر کیان وقت گرفتم
 می برمروشنا:باشه پس ن

با دست زدم بهش وگفتم:لوس نشو وردار ببر.بابت صبحونه ام مرسی.سوییچم 
 رو جا کلیدیه برش دار

 روشنا گونه ام رو ب*و*سید وگفت:دمت گرم.بای بای
 :خداحافظ.روشنا زود بیاری ها-

 روشنا:باشه بابا کارم زود تموم می شه میارم.ساعت چندمی خوای بری
 :ده-

 یارم خداحافظروشنا:او تازه هشته م
یه دوش  تا لقمه خوردم وسننفره رو جمع کردم.یکم خونه رو تمیز کردم و  دو 

 گرفتم و حاتر شدم.ساعت نه ونیم بود.
 گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به روشنا.
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 الو؟-
 الو جونم؟-
 روشنا نه ونیمه ها-
 ساوری شرمنده ام االن خودم ومی رسونم-

ست این دختره.یه نیم  صال وقطع کرد.از د شت و نیومد.ا ساعت دیگه هم گذ
نگفت کجا هم می ره.دیوونه.چندباری بهش زنگ زدم و برنداشت.ماشین مهم 
به حاال دکتره از همکارهای  نبود اما گفت زود میاد.منم وقت دکتر داشننتم خو

 خودمونه
گوشننیم زنگ خورد عصننبی بودم این همه زنگم می زنم برنمی داره.بدون نگاه 

 ی رو برداشتم و یه سره گفتم.کردن به شماره گوش
شین و بردی نمی گی من وقت دکتر دارم؟چرا - ساعت ده ونیمه ما شنا. الو رو

قت  یان و هان؟من از دکتر ک خه تو. جا رفتی آ یت رو جواب نمی دی ک گوشنن
 سونوگرافی گرفتم نیم ساعت هم از وقتم گذشته

 ارمیا:سالم خانوم دکتر
 من چه گندی.آب دهنم رو به زور قورت دادم.وای خدای 

با تته پته گفتم:ای وای آقای دکتر شمایید؟شرمنده به خدا اینقدر عصبانی بودم 
 نفهمیدم شماره کیه شرمنده

صبانی می  شماهم ع ارمیا با خنده گفت:خواهش می کنم خانوم دکتر.می گم 
 شید ترسناک می شید ها.حاال چی شده مگه؟

شنا ما شینم رو برده قرار بود زود خودم رو ولوکردم روی مبل و گفتم:هیچی رو
 بیاره هنوز منتظرشم
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 ارمیا:وقت دکتر دارید؟
 :بله-

 ارمیا:آماده شید من بیرونم االن میام دنبالتون
 :نه مرسی مزاحمتون نمی شم-

 ارمیا:من سرخیابونم االن می رسم.فعال
 کیفم رو برداشتم.تا یه نگاهی تو آینه بیاندازم صدای آیفون اومد.

 اومدم اومدم-
از پله ها رفتم پایین.از ماشین پیاده شده بود و تکیه داده بود به ماشین.با دیدنم 

 عینن آفتابیش رو در آورد لبخند مهربونی زد
ارمیا:سننالم علیکم خانوم دکتر.بفرمایید که فکر کنم خیلی هم دیر کردید.رو 

 پاشنه کفش چرخید و در رو برام باز کرد.با خنده مالیمی سوار شدم.
قت ها خیلی شیطون می شد قیافه اش.که شن می کردم به حرش های گاهی و
 روشنا.

 ارمیا سوار شد و زود گازش رو گرفت و رفتیم.
رسننیدیم جلوی در.ارمیا زد کنار وگفت:بفرمایید خانوم.شننما بفرمایید که دیر 

 کردید منم ماشین رو پارک کنم.
 :ممنون دکتر-

 خانوم چشم هاش رو با لبخند بست و گفت:وفیفه بود
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لبخندی زدم و پیاده شننندم.دکتر کیان،بهترین دکتر زنان و زایمان بیمارسننتان 
سنناله ای بود که کلی دانشننجو زیر دسننتش بودن.کارش  50بود.خانوم تقریبا 

 حرش نداشت.وقتی رسیدم یه مریض داشت.
 منشی گفت:خانوم دکتر دیر کردید که.از وقتتون گذشته

 اومد:می دونم به خدا برام مشکل پیش -
 منشی:بفرمایید بشینید فعال مریض تو اتاقه

 بعد از یه ربع مریض با دکتر کیان جلوی دراتاق نمایان شدن.
دکتر کیان با خنده با خانومه حرش می زد.تو حین صننحبتش نگاهش به من 

 برخورد کرد و سریع با خانومه خداحافظی کرد و زنه هم رفت.
 دکترکیان:عزیزم چرا دیر کردی؟

 داره به خدا :داستان-
 کیان:اشکال نداره گلم بیا تو.

 نفس راحتی کشیدم و رفتم تو.
 کیان:مانتوت رو دربیار بخواب عزیزم روی تخت

مایع رو زد  خت. یدم روی ت مانتوم رو در آوردم.خواب باز کردم و هام رو  مه  دک
 روی شکمم.از سردی مایع ین آن لرزیدم.

 دستگاه رو روی شکمم حرکت می داد.
 وای چه موش موشکی هم هست.نگاش کن ساورینا جان.کیان:وای 

شکمم لبخند مهمون لبام  سه بعدی از موجود کوچولوی توی  صویر  بادیدن ت
 شد.

 دکتر کیان با خنده گفت:ببین چقدر هم شیطونه.به مامانش رفته دیگه
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 :جنسیتش چیه؟-
ن بله بله کامال معلومه که یه دختر کو ن ن ن ن ولوی چدکتر کیان:وایسا ببینم...اوم

 وروجکه
 چشم هام رو با خوشحالی بستم و زیرلب :خدایا شکرت:رو زمزمه کردم.

 دکتر کیان رفت اونور گفت:وایسا االن صدای قلبش هم می شنوی
صنندای قلب دخترم توی ف ننا می پیچید و روح تشنننه ی من و تشنننه تر می 

 کرد.دلم می خواست زودتر به دنیا بیاد و تو آغوشم بگیرمش.
 :خب خانومی خودت رو تمیز کن و بلند شو.دکتر کیان

ستم رو به  ش شیدم و ن شکمم رو تمیز کردم و مانتوم رو پو ستمال کاغذی  با د
 روی دکتر کیان.

کیان:خب خدا رو شننکر دخترت سننالمه.فقط یادت باشننه که دکتر فقط واسننه 
ستراحت مطلق نیاز  ست.از این به بعد هر هفته میای پیش من.ا سونوگرافی نی

ما کار سنننگین برات ممنوعه.خودت دکتری الزم به تاکید نیسننت می نداری ا
 دونی

 فقط چرا شوهرت نیومد؟اصوال برای سونوگرافی همسرها هم میان
شه تو  سرم رو انداختم پایین.دکتر کیان قرار بود دکتر من با لبخند تلخی زدم و 

 این چند ماه.نمی تونستم ازش پنهان کنم.
 تش...راستش من از شوهرم جداشدمنفسم رو فوت کردم وگفتم:راس

لبخند دکتر کیان از لباش محو شنند و یه تعجب بزرگ توی صننورتش و چشننم 
 های گرده شده اش جاش رو گرفت.
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 کیان:وای چرا؟
 :زندگی خوبی نداشتم.مجبور شدم جدا شم-

صبر می کردی بچه ات به دنیا بیاد.مگه آزمایش بارداری نگرفتن  کیان:حداقل 
 ق گرفتی؟ازت؟پس چطور طال

 :هر دومون می خواستیم جدا شیم اونم گفت بچه رو نمی خواد-
دکتر کیان سننری تکون داد وگفت:متاسننفم عزیزم.اما اشننکال نداره.تو مامان 
ستی تا االن دخترت رو نگه داری بعد از این هم می  خیلی خوبی بودی که تون

ودت ختونی نگهش داری گلم.فقط یکم اوتاع فرق کرد.باید حسابی موافب 
شه.به چیزهای بد فکر  شت با ست.یکی حتما پی شی.تنهایی برات خوب نی با

 نکن.استرس و دلشوره و فکر های بعد کال تعطیل!قول میدی؟
 لبخند تلخی زدم وگفتم:قول می دم

بلند شدم وگفتم:ممنون خانوم دکتر.فقط اگه می شه کسی از این موتوع باخبر 
 نشه.

 دستم. دکتر اخم جذابی کرد و اروم زد به
کیان:برو دختر!دکتر محرم اسننراره این حرفا چیه.فقط مراقب خودت و دخترت 

 باش گلم.خدا همراهت
 دستش رو فشردم و از اتاقش اومدم بیرون.

 ساعت تا شیفت خودم مونده بود. 5اومدم توی بخش.به ساعتم نگاه کردم.
 ارمیا:چی شد خانوم دکتر؟

 دارید از پشت سر برسید؟برگشتم عقب و گفتم:شما همیشه عادت 
 لبخند پر رنگی زد که ردیف دندون های سفیدش رو به نمایش گذاشت.
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 ارمیا:خب من چی کار کنم هر وقت می بینمتون شما پشتتون به منه
 منم به خنده اش خندیدم وگفت:نگفتید دختره یا پسر؟

سننرم رو انداختم پایین.فکر کنم گونه هام رنگ گرفت که لبخدش پررنگ تر 
 د.ش
 :دختره-

 ارمیا:اوم مبارکه.پس قراره مثل مامانش یه خانوم واقعی بار بیاد
تو عمق چشم هاش خیره شدم.فقط مهربونی و آرامش!اما اون ته ته ها می شد 

 یه دلتنگی یا یه غم نهفته رو دید.
سننرم رو تکون دادم و چشننم از چشننم هاش گرفتم.هنوز لباس بیرون تنش بود 

 وکیفش هم دستش.
 نگاهش کردم وگفتم:شما شیفت نداشتید؟ متعجب

 ساعت دیگه شیفتم.شیفتمون فکر کنم امروز باهمه 5ارمیا:نه یه 
 سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم و پرسیدم:پس زنگتون...

ارمیا:زنگ زده بودم ببینم میاید بریم کلبه ی آسننمونی یا نه که دیدم وقت دکتر 
 دارید

 مزاحم کارتون شدملبم رو گاز گرفتم:وای ببخشید 
 ارمیا:این چه حرفیه؟میاید؟

 لبخندی زدم.با فکر اون همه بچه شوقم برای رفتن به اونجا بیشتر شد.
 :حتما-
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رفتیم پایین وسننوار ماشننین شنندیم.می دونسننتم راه طوالنی ای رو در پیش 
داریم.یه بیسننت دقیقه ای توی راه بودیم که حالم داشننت بد می شنند.تازه یادم 

دقیقه رو نشننون می  10و 12نه زیاد نخوردم.به سنناعتم نگاه کردم.افتاد صننبحو
داد.دستم رو گرفتم جلوی دهنم.فکر این که حالم تو ماشین دکتر سعادت بهم 

 بخوره عذابم می داد.
 ارمیا با دلهره پرسید:حالتون خوبه؟

 سرم روتکون دادم.
 ارمیا:چی شده؟

 به زور و زحمت گفتم:ببخشید یکم حالم بده
 چیزی خوردید؟ارمیا:

 :نه زیاد-
ارمیا:ای بابا خانوم دکتر از شننما بعیده چرا زودتر نمی گید االن یه جا نگه می 

 دارم یه چیزی بخورین
 حال وحوصله ی تعارش رونداشتم.من هم منتظر بودم یه جا نگه داره.

جلوی یه رسننتوران خوب نگه داشنننت.به هیچ چیزی توجه نمی کردم.رفتیم 
شید.منتظر اومدن گارسون نموند سمت یه میز و  صندلی رو برام عقب ک ارمیا 

 ورفت خودش سفارش بده.
یکم طول کشید که برگرده اما وقتی برگشت دیدم دستش سوپه.فرش سوپ رو 
شتم اما برای معده ی خالی من از همه  ست ندا سوپ دو شت.زیاد  جلوم گذا

 .مناسب تر بود و ارمیا هم این رو به درستی تشخیص داده بود
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قاشق رو دستم گرفتم و چند قاشقی خوردم.اولش یکم حالم داشت بد می شد 
 ولی کم کم جون گرفتم و تندتر می خوردم.

ارمیا انگار خیالش راحت تر شده بود چون دیگه اون دلهره توی صورتش نبودو 
با لبخند محوی نگاهم می گرفت.بیشتر فرش سوپم رو خورده بودم.دیگه میل 

شننق رو گذاشننتم توی فرش و به ارمیا نگاه کردم.یکم به سننوپ نداشننتم.قا
سرم رو انداختم پایین.حتما خیلی تند خورده بودم.اخه  شیدم ازش. خجالت ک

 همه ی نگاه ها روی من بود.
 ارمیا سرش رو آورد پایین و گفت:چی می خورین؟

شتم.یه جوری نگام - شید می گم می خواین بریم.مثل این که یکم گل کا :ببخ
 می کنن

 میا:اینقدر بااشتها می خوردین آدم اشتهاش باز می شد خوشمزه بود نه؟ار
 خندیدم وگفتم:ببخشید یادم رفت تعارش کنم

 ارمیا:نوش جونت.چی می خوری؟
 بی اختیار گفتم:جوجه

از بچگی عاشق جوجه کباب های بابا بودم.بعدا که کارش بیشتر شد دیگه کم 
اون عادت جوجه خوردن از سننر پیش می اومد که بابا جوجه درسننت کنه.اما 

 من نیافتاد.
 ارمیا:خوشم میاد مثل خودمی.ای به چشم.

 گارسون رو صدا کرد و سفارش دوپرس جوجه رو داد.
 فرش سوپم رو یکم با دست اونورتر هل دادم.
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 ارمیا:نمی خوری؟
 :نه-

فرش سوپم رو گذاشت جلوی خودش و با قاشق من یکم خورد.چشم هام از 
 زد بیرون.این چرا یهویی صمیمی شد؟حدقه داشت می 

ارمیا:اومننننننننن خیلی خوشمزه اس.البته به سوپ های مادر من که نمی رسه یه 
 چیز می گم یه چیز می شنوید تا نخورید نمی فهمید چی می گم

رفتم تو فکر.مادر من؟مادرمن چی؟تا حاال دسنننت به قابلمه بره؟من که یادم 
 نمیاد..

 ارمیا:خب این که تموم شد
ش نگاه کردم.تمام باقی مونده ی فرش سننوپم رو خورده بود.این کارا واسننه به

 چیه؟
گارسننون غذامون رو گذاشننت روی میز.تا آخر غذا حرش خاصننی نزدیم.راه 

 افتادیم سمت کلبه ی آسمونی.
گاهی  عالش جمع می شننند و گاهی اف یا تننند ونقیض بود. های ارم تار رف

فت.رنگی  خاصننی می گر نگ  یه ر گاهش  گاهی ن گاه امیر مفرد. که تون
شت کنه.برای  سکوت کنم نکنه از رفتارهام چیز دیگه ای بردا نبود.ترجیح دادم 
هزارمین بار به خودم گوشزد کردم که من یه دختر مجرد نیستم و یه مادر مطلقه 

 ام و باید حواسم به رفتارهام باشه.
سمونی.توی حیاط پربچه بود.بادیدن ارمیا.دویدن طرف سیدیم به کلبه ی آ  شر

شون رو ب* *ل کرد و  شون رفت و دورش رو گرفتن.چندتایی  سمت و اونم به 
 ب*و*سید.
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 من از دور نظاره گر بودم.
 تبسم:به به عموارمیاشون اومد و اینا باز از سروکولش باال رفتن.

سمتش.لبخند قشنگش رو با لبخند  شونه ام.برگشتم  شت روی  ستش رو گذا د
 پاسخ دادم وگفتم:سالم تبسم جون

 تبسم:سالم عزیزم.خوش اومدی گلم.
 :ممنون.دلم برای اینجا تنگ شده بود-

 تبسم:من هم دلم واسه شما تنگ شده بود.خانوم.حال نی نی چطوره؟
 دستی روی شکمم کشیدم وگفتم:نی نی هم خوبه.امروز رفتم سونوگرافی.

 تبسم با شوق گفت:وای جدی می گی؟چی هست؟
 :دختر-

سید و  صورتم رو ب*و* سم  گفتم:مبارکه.امیدوارم مثل خودت یه خانوم گل تب
 بشه

 ممنون عزیزم-
شونه مو گفت:بیا بریم باال تو اتاقم این ارمیا رو حاال حاال ها نمی  سم زد به  تب

 شه از این بچه ها جداش کرد
یه نگاه به ارمیا انداختم که شننبیه پسننربچه ها شننده بود و با صنندای بلند می 

ذاشت.لبخندی زدم و تو دلم گفتم"خوشبحالت  خندید و سر به سر بچه ها می
 که غمی نداری آق ارمیا"

شلو   سه  س سم رفتیم باال.بچه ها توی راهرو بازی می کردن و در کل مو با تب
 بود.
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 :امروزم قصه می گی؟-
 تبسم:شرمنده عزیزم دیر رسیدید فقط ته دیگش مونده

 :ِا؟خب ته دیگش چیه؟-
 خونش نرسید. تبسم:قصه ی ما به سر رسید کال  به

 در اتاقش رو باز کرد و دستش رو گذاشت پشتم و فرستاد منو تو.
تبسننم:خیلی خیلی خوش اومدی به اتاق من خانوم دکتر.بشننین برات یه چایی 

 خوش رنگ بریزم شرمنده وسایل پذیرایی ندارم
:این حرش ها چیه؟همون چایی هم برای زیاده.به لطف آقای دکتر جا واسننه -

 ارمخوردن هیچی ند
 تبسم ابروهاش رو انداخت باال وگفت:ِا؟پس اینطور

بعد شیطون خندید.بهش چشم غره رفتم که دست هاش رو به نشونه ی تسلیم 
ساده  سازش که کنار کمدش بود.اتاق  سرا  چایی  باال برد.منم خندیدم.رفت 
شه ای که پر  شی سوخته.با یه کمد  ساده ی قهوه ای  ای بود.میز ومبلمان اداری 

نده و پوشه بود.و کنارش هم یه چوب لباسی و یه کابینت کوچولو.از همه از پرو
بهتر پنجره ی اتاقش بود که می خورد به حیاط و درسننت ب* *ل میزش قرار 

 داشت.
 رفتم کنار پنجره ارمیا هنوز داشت با بچه ها بازی می کرد.

تبسننم داشننت چایی درسننت می کرد.توهمون حالت گفت:ارمیا عاشننق بچه 
 تی بچه ها رو می بینه سن و موقعیتش از یادش می رههاست.وق

شه  شون بزرگ با شت بهش و رو به پنجره گفتم:آدم ها باید خیلی دل همونطور پ
 که بتونن زندگیشون رو بذارن واسه این بچه ها.خوشبحال تو ودکتر
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 تبسم:من که کار زیادی از دستم برنمیاد.من فقط می تونم براشون قصه بگم
ت هم کلی می ارزه می بینی چقدر برای شننیدن قصنه هات :همون قصنه ها-

 مشتاقن؟تو یه طور کمن می کنی دکتر هم یه طور
تبسم:آره اما من به حال ارمیا غبطه می خورم.همه جوره زندگیش شده این بچه 
شتنی  ست دا شگل و دو سر خو سه تا پ شون می کنه.تازه  ها.هر کاری بتونه برا

 هم داره
اونقدر تند که حواسننش پرت شنند و یکم آب جوش یه دفعه برگشننتم طرفش.

 ریخت رو دستش.
 :سه تا پسر؟؟؟-

 دستش رو کرد تو دهنش وگفت:آی...آره خیلی تعجب کردی؟
 :راستش آره...-

تن،هر سال یه پسر  5سال به نیت  5تبسم لبخندی زد وگفت:ارمیا نیت کرده تا 
 سه ساله رو تحت پوشش بگیره.کامل تا وقتی که بزرگ شد

صال تو فکر کن  صبانی بودم.ا ست خودم ع سم و آروم فوت کردم بیرون.از د نف
سم لبخندی زد.مثل این که  سر داره به توچه ربطی داره؟ تب سه تا پ ازدواد کرده 

 خیلی از حرکتم جا خورد.
 :چرا؟-

 تبسم:چی چرا؟
 :نیتش رو می گم واسه چیه؟همینطوریه یا دلیلی داره؟-
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سم رنگ تلخی گرفت. شد.انگار که توی لبخند تب اومد کنارم و به بیرون خیره 
 آسمون دنبال چیزی می گشت.

شب از  شت  صادش بدی کرد، خیلی بد.وقتی دا سال پیش ارمیا ت سه  سم: تب
جاده کندوان بر می گشننت،کامیونی که از مقابل میومد به خاطر خوابالودگی 

به کامیون نخوره  نده کامیون منحرش می شنننه.ارمیا می خواسنننت که  اما ران
ماشینش از سمت شاگرد می خوره به کوه.ماشین خورد می شه له می شه.ارمیا 

 خیلی آسیب می بینه اما زنده می مونه ولی...
 آب دهنم رو قورت دادم وگفتم:ولی چی؟

مه  پاک کرد و ادا تاده بود رو  که روی گونه اش اف نه ی اشننکی رو  تبسننم دو
 کننداد:ولی...زن و پسر سه ساله اش در جا فوت می 

باورم نمی شد.جمله ی آخر تبسم توی سرم هزاربار تکرا می شد.... زن و پسر 
ساله اش در جا فوت می  سه  سر  ساله اش در جا فوت می کنن.... زن و پ سه 

 کنن.... زن و پسر سه ساله اش ...زن و پسر سه ساله اش!
 سرم رو تکون دادم.گلوم خشن شده بود.نشستم روی صندلی.

 ک کرد وگفت:ساورینا جان خوبی؟تبسم اشکش رو پا
 :آ آره ممنون خوبم-

 تبسم رفت سمت چایی ساز تا چایی بریزه.
تبسم:فکر نمی کردم اینطوری شی شرمنده.نباید جلوی زن حامله از این حرش 

 ها زد
 :باورم نمی شه پس چطور دکتر چیزی نشون نمی ده؟خیلی صبوره-

 م مقابلم نشست.تبسم چایی رو گذاشت مقابلم روی میز و خودش ه
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عاشننق مریم وعلی بود.می  یا  قدرها هم صننبور نیسنننت.ارم نه اون تبسننم:
ست.بیهوش بود.و کلی  شک ست و پاش  شون.خودش تو اون حادیه د ستید پر

 اتفاق های دیگه...
لبش رو گاز گرفت و سری تکون داد وگفت:خیلی زجر کشیدیم.همه مون...از 

هوش اومد فقط سنرا  مریم وعلی همه بیشنتر زن عموم.ارمیا بعد از این که به 
رو می گرفت.بردیمش سرخاکشون اما باورش نمی شد.منزوی شد.گوشه گیر 

 شد.به خودش نمی رسید.پیرهن سیاهش ازتنش بیرون نمی اومد.
ما قبول نمی کرد.توهمون خونه  نه ا با اون زندگی ک که بره  فت  مادرش می گ

اش رو ب* *ل می مونده بود.سنناعت ها می رفت تو اتاق علی و عروسننن ه
 کرد و گریه می کرد.

پیش یکی از دوسننتای خودش هم بردیمش.روانشننناس بود اما عوض نشنند.به 
شه  شدیم.می گفت اگه با بچه ها با شنا  سه آ س سش با این مو شنا شنهاد روان پی
براش بهتره.اوایل خیلی راه نمی اومد باهامون بی تفاوت بود.دیوونه نشننده بود 

نگی جز مشکی نمی پوشید.همش تو خودش بود اما سکوت می کرد.هیچی ر
اما کم کم با بچه ها خو گرفت.عاشننق بچه ها شنند.نذر کرد که حالش خوب 
بشه هر سال یه پسر سه ساله رو به نیت علی خودش تحت پوشش می گیره که 

 روحشون در آرامش باشه.
شه.االن هم که خودت می بینی جونش  شید تا کامال خوب  سالی طول ک ین 

 ه این جا و این بچه ها.بسته ب
 :پس چرا ازدواد نکرد؟یعنی اینقدر زنش رو دوست داشت؟-
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تبسم:زنش رو که دوست داشت اما یه مشکلی هست که جلوی ازدواجش رو 
 می گیره

 :چه مشکلی؟-
تبسننم لبخندی زد وگفت:شننرمنده این یکی رو نمی تونم بگم چون ارمیا می 

 کشتم.
 ارمیایی:راستش من فکر می کردم شما زن -

 تبسم بلند خندید وگفت:خدانکنه مگه از جونم سیر شدم زنش بشم؟
 :چرا؟مگه چشه؟-

تبسننم:شننوخی کردم.هیچی از خوبی چیزی کم نداره اما راسننتش ما از بچگی 
شیم خواهر  سر عمو با شدیم.من و ارمیا قبل از این که دختر عمو پ باهم بزرگ 

 رد شدبرادریم.از این فکر نکن خانوم.چاییت رو بخورس
یاد زندگی تلخ خودم و  چاییم رو برداشننتم بردم نزدین لبم.تلخی چایی منو 
ارمیا انداخت.باورم نمی شد همیشه فکر می کردم ارمیا هیچ غمی تو زندگیش 
نداره که اینقدر آروم و خندونه.اما حاال؟حاال احسنناس می کنم غم من،تلخی 

ی رو از دست دادم زندگی من پیش غم اون،تلخی زندگی اون هیچه.من شوهر
که بهم خ*ی*ا*ن*ت کرده و اون زنی رو که دوستش داشته.اون پسر سه ساله 

 اش رو از دست داده و من هنوز دخترم رو دارم
توی دلم ارمیا رو تحسین کردم و بهش آفرین گفتم.اما ته دلم همون کنجکاوی 

اره دهمیشگی اذیتم می کرد.دلم می خواست بدونم اون مشکل بزرگی که االن 
 چیه
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بعد از یه نیم ساعت باالخره آقا ارمیا تشریف آوردن.حسابی خیس بود و از سر 
یه  بل و تک خت روی م ندا خت.بی جون خودش رو ا و صننورتش آب می ری

 داد.هنوز هم می خندید اما من نگاهم فرق می کرد!
ستم باور کنم این مردی که اینقدر راحت می خنده و زندگی می کنه یه  نمی تون

سرش کم نکرده.چقدر  روزی سایه اش رو از  شته که هنوزم  شکل بزرگی دا م
دلم می خواسنننت من هم مثل ارمیا بزرگ بودم و مشننکالتم رو فراموش می 
کردم.اما نه!مطمئنا ارمیا زن و پسرش رو فراموش نکرده.شاید راتیه به رتای 

 خدا.شاید یاد گرفته باید با تقدیر کنار بیاد.
 اون کوچیکه و چقدر ارمیا در مقابل من بزرگ! چقدر مشکل من پیش مشکل

تبسم:خوب خودت و خسته کردی با بچه ها نگاش کن!مرد گنده آب بازی می 
 کنه

یاد از...دس..ت این  فت:وای...تبس..سننم نفسننم..در نم نده گ با خ یا  ارم
 ورو..جکا نگاه چه بالیی سرم آوردن

 ره جناب دکتر که تبسم:حقته دیگه.وقتی می ری قاطی اون جوجه ها یادت می
 دیگه جنابعالی واسه خودت خروسی شدی و هم سن اونا نیستی

 ارمیا:یه چایی بهم بده جای این حرش ها
 تبسم بلند شد و مشغول چایی ریختن شد

 ارمیا:شرمنده ام که تنهاتون گذاشتم
:تنها نبودم...با تبسننم جون بودم بعدشننم منم دیگه یه ع ننوی از این کلبه ام -

 نداریم که باهم تعارش
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تبسننم چایی رو گذاشننت مقابل ارمیا و گفت:بله آق داداش ما حسننابی با هم 
 جین تو جین شدیم شما خیالت راحت

ارمیا:اوه اینطوری که باید بترسننم ازتون.خانوما وقتی باهم متحد می شننن پدر 
 ما مردها رو در میارن

ش صه می داد. سه زدیم زیر خنده.اما خنده های من امروز بوی غ اید برای هر 
 ارمیا دلم می سوخت شایدم برای خودم!

 ارمیا:خب دیگه ما رفع زحمت کنیم بهتره.می ترسم دیر برسیم بیمارستان
 تبسم:هستید حاال دیگه

 :می خوام برم یه جایی عزیزم.بهتره که بریم دکتر-
 ارمیا:جایی می خواین برین می برمتون؟

 :نه ممنون مزاحم شما نمی شم-
 اون حرش ها زدید که...کجا می خواین برین؟ارمیا:باز از 

 :می خوام برم رتایت بدم انصاری رو آزاد کنن فکر کنم دیگه بستش باشه-
ارمیا:باشه پس من زنگ می زنم با آرین هماهنگ می کنم.بریم دیگه.خداحافظ 

 تبسم
 با تبسم روب*و*سی کردم.

 تبسم:خدا به همراهتون.مراقب باشید به سالمت.
دیگه نزدیکای کالنتری بودیم.توی راه ارمیا با آرین صنحبت کرد وگفت که می 
خوام رتننایت بدم.به درخواسننت خودم نبرده بودنش دادسننرا. من فقط می 
خواسننتم بهش نشننون بدم که می تونم بندازمش زندون و نباید بی خودی بهم 



wWw.Roman4u.iR  196 

 

الن و ا تهمت بزنه و فکر کنه که ازش می ترسننم.امیدوارم تنبیه شننده باشننه تا
 امیدوارم که بدتر نشده باشه باهام.

نگاهم و از پنجره گرفتم و به صورت ارمیا دوختم.چقدر حواسش به رانندگیش 
بود.شاید اون اتفاق حسابی محتاطش کرده باشه که اینقدر با دقت رانندگی می 

 کنه.
 ارمیا با نگاهش غافلگیرم کرد وگفت:چیزی شده؟

شمن سری تکون دادم وگفتم:یکم می ت صاری باهام د سم بدتر ان سم.می تر ر
 شده باشه

ارمیا:واال نمی دونم ولی بهتربود به حرش داداشتون گوش می کردید و الاقل تا 
 به دنیا اومدن بچه تون خونه پدری تون می موندید که تنها نباشید

 :دیگه قرار نیست تنها باشم.روشنا قراره بیاد باهام زندگی کنه-
ی با لبخند و ق یا  باال وگفت:جدا؟دکتر ارم نداخت  فه متعجب ابروهاش رو ا ا

 رتوی خودمون؟
 موشکافانه نگاهش کردم وگفتم:بله چطور مگه؟

 خندید وگفت:هیچی!اما زیر لبی شنیدم که گفت:پس خوشبحال آرین
شش میاد؟اینا  شنا خو سرگرد از رو سم تکون خوردن.یعنی  سا شاخن های ح

 ندیدن چطور ممکنه؟که تو دوسه تا برخورد بیشتر همدیگه رو 
رفتیم کالنتری.خوشننبختانه آرین خان کارها رو هماهنگ کرده بود و با دوتا 
سه  صاری رو ببینم وا ست ان شد.دلم نمی خوا دونه ام ای بنده همه چی حل 
همین خیلی زود با ارمیا به سمت بیمارستان حرکت کردیم.از خستگی داشتم 
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.خدا بگم این روشنا رو چیکار می مردم و تازه االن کارم داشت شروع می شد
 کنه که ماشین و گرفت و در رفت.

 دختره می گه کار دارم کار دارم خب بگو چی کار داری حداقل.
باالخره یه هفته گذشننت.تو این یه هفته اتفاق های زیادی پیش نیومد.خانواده 
روشنننا رفتن ماموریت و روشنننا هم اسننباب ایاییه اش رو آورد تو اتاق بچه و 

 تقر شد.م*س*
کامران خیلی  خانواده  ما  یه من عسنننل خوردش ا با  انصننناری رو نمی شنننه 
خوشننحالن که حالش رو گرفتم.انصنناری و زنش تا من رو می بینن روشننون و 

 اونوری می کنن و من هم یه لبند خبیث می زنم و رد می شم.
سهیل خونه  شتن.بع ی اوقات که  سل برگ سهیل هم از ماه ع شوهرش  تمنا و 

ست میا شده.در کل دیگه تنها نی شنا هم جور  شمون.دختره مهربونیه با رو د پی
سر زده.بع ی اوقات که ارمیا میاد به آرین  سم هم یه چندباری بهم  ستم.تب نی

 سر بزنه تبسم رو هم با خودش میاره.
ید واسنننه نی نی.دلم نمی خواد از االن براش  با دخترها بریم خر امروز قراره 

ساس بدی سرویس خواب بگیرم.هم جاش  شنا اح رو ندارم هم نمی خوام رو
تمن بگیرم هم بچه نمی تونه تنها بخوابه که.فعال تا موقعی که  شه.در  شته با دا

 شرایط اینطوریه مجبورم وسایل زیادی نگیرم.
سمونی نمی خوام.همه چی رو خودم می خرم.مامان هم که  سی به مامان گفتم 

شه.انگار ای سته بود گفت با ست.نوه خودش انگار از خدا خوا ن بچه نوه اش نی
 و خواهر عزیزتر از جونش.
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کارو  مادر خودم این  ید  یه چندباری بهم زنگ زد و حالم رو پرسنن له  باز خا
 نکرد.افروز هم که واسه کارش رفته کیش.بهم زنگ می زنه اما کم.

ست.درسته که شب  شکی نی ستن و انگار هی خالصه یه جوریه که همه دورم ه
وشنننا هسننت.درسننته که وقتی خرید دارم آرین یا ارمیا برام ها تنها نیسننتم و ر

انجام میدن.درسته که وقتی چیزی ه*و*س می کنم تمنا برام درست می کنه اما 
 اون کسی که باید باشه نیست...

یکی که اندازه من دخترم رو بخواد.یه همسننر یه پشننتیبان.یکی که وقتی بهونه 
.چقدر برام سخته که لبخند بزنم های حاملگیم شروع شد نازمو بخره نیست..

 و بگم کمبود ندارم اما تو درونم یکی فریاد بزنه چرا داری...داری...
خودم رو دلداری می دم که کسایی هستن که وتعشون از من خیلی بدتره ولی 

 دلم می گه خب اون کسایی که از تو بهترن چی؟
ن تارها اقت نننای همین دورا ید این رف نه شننندم شنننا عادی فکر کنم دیوو ه و 

 باشه...نمی دونم.
 دفترم رو می بندم و می ذارم سرجای همیشگیش.

 روشنا:ساوری تو که هنوز نشستی پاشو حاتر شو دیگه.
 :باشه-

یه آرایش مالیم می کنم.دیگه میلم به آرایش نمی ره.یکم کرم پودر و رژگونه و 
موهام  مداد چشننم.از بوی رژهای ماتیکی بدم میاد.برق لب مایعم رو میزنم و

 رو د اسبی باالی سرم می بندم.مانتوی گشاد مشکیم رو تنم می کنم.
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چاق تر می  خدا.هر روز دارم  گاه کن تو رو  نه.ن کم وای میسننم جلوی آی
شننم.دسننتم رو می ذارم رو شننکم برآمده ام و نازش می کنم.این روزها از هر 

سش می کنم وجودی رو که تو وجودم داره زندگی سی بهم نزدین تره.ح  می ک
 کنه رو...

شلوار کتان سفید آزاد و یه شال سفید و کیف پول سفید.این روزها شادی ساده 
تر از هر موقع دیگه می گردم.شاید کم کم داره باورم می شه دارم مادر می شم 

 و قرار نیست دختر شیطون همیشگی باشم.
 روشنا:به به!مامان و ببین چه کرده همه رو دیوونه کرده

 کاری نکردیم شمایی که بوی عطرت شیش تا کوچه رو پرکرده:واال ما که -
 روشنا لب برچید و یه نگاه به سرتا پاش کرد وگفت:به نظرت خوب شدم؟

تا روی زانوش بود نگاه کردم.تازه خریده  به مانتوی قهوه ای سننوخته اش که 
ساده و کیف کرمی.به اندام  شال  شلوار کتان و  بودش و خیلی بهش می اومد.

 و الغرش حسودیم شد. ترکه ای
 :عالی شدی قربونت برم-

 زنگ در و زدن.روشنا در رو باز کرد.
 تمنا:سالم سالم.نمی ریم؟

شنا رفت کنار - شین اومد.رو صدای بوق ما سم هم بیاد. سالم عزیزم بذار تب :
 پنجره و پرده رو کنار زد.

 روشنا:بریم بچه ها تبسم هم رسید.
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می گفتیم و گل می شنننفتیم.خا رو  چهارتایی تو ماشننین می خندیدیم و گل
ست که همدیگه رو  سال ها شکر بچه ها زود باهم جوش خورده بودن.انگار 

 می شناسن و باهم آشنان.
تبسننم پراید یاسننی رنگش رو پارک کرد و گفت:خانوما لطف کنید بیاین پایین 

 آخر خطه.
 روشنا نگاهی به پاساژ انداخت و گفت:مطمئنید لباس هاش خوبه؟

 لهتبسم:ب
 روشنا:آخه من تا حاال اینجا نیومدم

ساژه  شیکم زاییدی که می خوای بیای اینجا؟این پا تمنا:آخه عزیزم مگه چندتا 
 مخصوا سیسمونی و کودکه به درد شما مجردها نمی خوره که

ساله ازدواد کرده و  شما مجردها انگار خودش ده  شنا:همچین می گه  تا  4رو
 بچه داره

د ب رید پایین من این ماشین رو پارک کنم این جا جاش تبسم:خانوما دعوا نکنی
 خوب نیست.

سننه تایی از ماشننین پیاده شنندیم.تبسننم هم یکم جلوتر پرایدش رو پارک کرد و 
 دنبالمون اومد.

پاسنناژ دو طبقه ی نقلی بود که مخصننوا سننیسننمونی و وسننایل نی نی ها 
ی انتخاب بود.بچه ها با ذوق و شننوق بین عروسننن ها می چرخیدن و چندتای

 می کردن.
 روشنا:وایی ساوری ببین این لباسه چه خوشگله!
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 لباس دخترونه صورتی گلدار رو جلوم گرفت و تکونش داد.
 خندیدم و از دستش گرفتم:آره خیلی نازه
 روشنا:آره پس خاله اش می خره واسش

شتن تو  سم دا سرا  باقی خرید هام.تمنا وتب شونه هام رو انداختم باال و رفتم 
س های سننت نوزادی چرخ می زدن.یه چنددسننت لباس سننت گرفتم از هر لبا

 رنگی.زیادی ذوق زده بودم و کارتم رو سخاوتمندانه خالی می کردم.
باالخره بعد از دوسننناعت گشنننت و گذار بچه ها رو پیتزا مهمون کردم و از 
خجالتشنون در اومدم.البته بنده خداها کلی زحمت بارکشنی هم واسنم انجام 

 ه چندتا کادو هم خریدندادن و ی
 با دست های بسیار پر رفتیم سمت ماشین.

 روشنا:وای تبسم جون بزن اون در صندوق رو که از کت و کول افتادیم.
 تبسم:ای لعنت به این شانس!

 تمنا:چرا؟چی شده مگه؟
 تبسم پالستین ها روگذاشت کنار ماشین و کنار چرخ عقب زانو زد.

 دیگه پنچرش کردن لباش رو برچید وگفت:نگاه کنید
 :واسه چی؟-

 تبسم شونه هاش رو انداخت باال وگفت:من چه می دونم.محض مرض!
 روشنا:زاپاس داری؟

تبسننم بلند شنند و گفت:آره دارم ولی کی بلده چرخ و عوض کنه؟من که بلد 
 نیستم.شما بلدید؟

 همه سرمون رو تکون دادیم و خرید هامون رو گذاشتیم ب* *ل ماشین.
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 ی کار کنیم؟:خب حاال چ-
 تبسم:زنگ می زنم به ارمیا بیاد کمن

روشنا:خب به یکی می گیم بیاد کمن کنه دیگه چرا اون بنده خدا رو بکشونی 
 تا این جا؟

 تبسم:نه خان داداشم گفته کمن خواستم فقط به خودش بگم
شین می چرخید و به  ستش و به ارمیا زنگ زد.یکم دور ما شیش رو گرفت د گو

ستاد و گوشی رو چرخ های دیگه نگ شمون ای اه می کرد و حرش می زد.اومد پی
 قطع کرد.

 روشنا:چی شد؟
 تبسم:هیچی دیگه گفت تا ده دقیقه دیگه می رسه

 تمنا:پس لطف کن در و باز کن تا بیان بشینیم تو ماشین
شریف  شین.باالخره بعد از یه ربع آقا ارمیا ت ستیم تو ما ش سم درو باز کرد و ن تب

 آوردن.
 ه.تبسم شیشه رو داد پایین.زد به شیش

 ارمیا:سالم بر خانومای کشتی شکسته.پیاده شید پنچری رو بگیرم
 چهارتایی از ماشین پریدیم بیرون.

 :ببخشید دکتر همیشه مایه دردسریم-
 ارمیا:باز از اون حرش ها...ای خدا...

 سرش رو تکون داد و با خنده رفت سمت صندوق.
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وله.تبسننم این و می بندم ولی باید بری  ارمیا:به زاپاسننتم که زیادی شنننل و
 تعمیرگاه

تبسننم تکیه زد به ماشننین و چادرش رو صنناش کرد و گفت:اشننکال نداره حاال 
 همین رو ببند تا اون جا من و ببره.

ارمیا سننری تکون داد و آسننتین هاش رو زد باال و کناز چرخ پنچر زانو زد.تو 
گفت:خانوما بشینید تو ماشین همون حالت که مشغول عوض کردن چرخ بود 

 من آفتاب اذیتتون می کنه.این ماشین نمی تونه شما رو ببره.خودم می برمتون
 :نه مرسی همین جا راحتیم-

 ارمیا زیر لب گفت:کی می خواد تعارش هاش رو کنار بذاره خدا می دونه
روشنننا ابرویی باال انداخت و بهم اشنناره زد.یه چشننم غره بهش رفتم و پشننت 

 نازک کردم و سعی کردم خنده ام رو قورت بدم.چشم 
 ارمیا:بیا تبسم این درست شد.فقط یه دستمال به من بده

به دسننت هاش که یکم سننیاه شننده بود نگاهی انداختم و سننریع یه دسننتمال 
 کاغدی تمیز از کیفم در آوردم و سمتش گرفتم.

رید تو ارمیا:ممنون.خب بفرمایید خانوما می رسننونمتون.خریدهاتون رو بذا
 ماشین

 تبسم:من چیکار کنم؟راه می ره؟
ارمیا:آره راه که می ره ولی خیلی زیاد نباید ازش کار بکشننی.بهتره زودتر بری 
شینت رو ببرم  شین من برو من ما تعمیرگاه تا دوباره نکارتت.می خوای تو با ما

 تعمیرگاه؟
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ش ست هاش رو آورد باال و گفت:نه نه تو رو خدا.من از اون ما سم د ین گنده تب
 و پیچیده تو سر در نمیارم.با همین می رم.

شرمنده ام  سرش رو انداخت پایین و گفت: شرمندگی  سمت ما و با  بعد اومد 
 بچه ها.

 روشنا:این چه حرفیه؟ما شرمنده ایم که اینقدر سنگین بودیم پنچر شد
 تمنا:ولی اگه دقت داشته باشید تا ما تو ماشین بودیم پنچر نشده بود ها

شنا شه با اون رو ساوریناس که روز به روز داره چاق تر می  صیر این  :همش تق
 شکمش

ارمیا سننرش رو انداخت پایین و آروم خندید.حرصننم گرفت و سننقلمه ای به 
 روشنا زدم.صدای آخش باعث شد همه بخندن و من با اخم نگاهشون کنم.

سرعموی  شنوه گفت:پ سم:خب دیگه فعال خداحافظ.آروم طوری که ارمیا ن تب
 دکترم رو ندزدیدا

 تمنا:اوهو خانوم و باش من به شخصه که شووهر دارم
حاال دکتر  تا  ما  گار  گه دکتر ان ما خودمون دکتریم همچین می  با  با نا: روشنن

 ندیدیم.خوبه روزی صدتاشون رو داریم رد می کنیم ها
چهارتایی زدیم زیر خنده وجواب خداحافظیش رو دادیم و مشننغول گذاشننتن 

 ق عقب ماشین ارمیا شدیم.خریدها تو صندو
موقع سننوار شنندن یکم گیم بچه ها رو نگاه کردم و با چشننم به صننندلی جلو 

 اشاره کردم.اون دوتا هم شیطون خندیدن و شونه هاشون رو انداختن باال
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آخه من موندم من می دونم این یارو زنش مرده اینا که فکر می کنن این ارمیا 
 کنن؟تنشون میخواره فکر کنم.پسره چرا هی می خندن و شیطونی می 

 منم ریلکس نشستم جلو و ارمیا هم در صندوق رو بست و سوار شد.
 ارمیا:خب خانوم ها کجا بریم؟

 روشنا:ممنون دکتر همون خونه ی ساورینا برید
 ارمیا دستش رو گذاشت رو چشمش و گفت:ای به چشم.

 با همون ژست همیشگی فرمون رو تو دست هاش گرفت و راه افتاد.
 ارمیا با لبخند گفت:پاساژ رو جارو کردید نه؟

قدر این وسنننایل بچگونه ها  ید دکتر این  با ذوق گفت:آخه نمی دون روشنننا 
 خوشگلن آدم هر چی بخره سیر نمی شه

ارمیا پوزخند تلخی زد و ساعدش رو گذاشت لب پنجره و سرش رو به دستش 
.می دونم حق با تکیه داد و گوشننه لبش رو به دندون گرفت وگفت:می دونم..

 شماست...
شید تو دهنش  شگیش لبش رو ک شنا ابرویی باال انداخت و طبق عادت همی رو

 و شونه هاش رو داد باال.
ید فکر علی  ته سننیر می کرد.شنننا گذشنن گار تو  نداختم ان یا ا به ارم گاهی  ن
کوچولوش بود.دلم داشننت آتیش می گرفت.می خواسننتم ف ننای ماشننین رو 

ما نمی  بدی تو گلوم گیر کرده بود و جلوی حرش عوض کنم ا تونسننتم.بغض 
 زدنم رو می گرفت.تارسیدن به خونه مون حرش خاصی زده نشد.

 :دستتون درد نکنه دکتر.-
 ارمیا:سرش رو خم کرد وگفت:خواهش می کنم.
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پیاده شنندیم و در صننندوق رو باز کرد و چندتا از پالسننتین ها رو برداشننتیم و 
 اهمون اومد.رفتیم باال.ارمیا هم همر

 :بفرمایید تو دکتر-
 ارمیا:ممنون من می رم یه سر به آرین بزنم.روزتون بخیر

 :روز شما هم دکتر-
تمنا:خب دخترا خیلی خوش گذشننت.من برم که سننهیل االن میاد ناهار می 

 خواد ازم
 روشنا:خودت که خوردی به اونم بگو یچی بگیره واسه خودش دیگه

 آقامون غذای بیرون دوست ندارهتمنا قری به گردنش داد وگفت:
روشنننا:اوه اوه.سنناوری یاد بگیر یکم از سننیاسننت این و داشننتی االن ور دل 

 شوهرت بودی
یه پس گردنی زدم بهش و گفتم:زیاد تر از دهنت حرش نزن بچه.برو تمنا جان 
ستمون رو  شوهرت میاد پو ستت کردیم.برو االن  شرمنده خ ستت درد نکنه  د

 می کنه
 د وگفت:با بای دخترهاتمنا لبخندی ز

 :بای عزیزم-
 در و باز کردیم و رفتیم تو.پالستین ها رو با کمن هم بردیم گذاشتیم تو اتاق.

 روشنا:می گم این دختره هم زیادی شوهریه ها
 :خب باشه مگه بده؟-

 روشنا:خب آخه نباید به شوهر جماعت رو داد
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وقت از راه به :پاشننو لباسننت رو عوض کن تو زندگی مردم دخالت نکن.یه -
 درش نکنی ها.بذار سرش تو زندگی خودش باشه مثل من نشه

شوهر دار دارم که  شنا با اخم گفت:وا؟مگه من باند از راه بدرکردن دخترای  رو
اینطوری می گی؟بعدشننم مگه تو سننرت تو زندگی خودت نبود؟تو که فکر و 

 ذکرت اون مردک بود چرا زندگیت اینطوری شد؟
م و پرت کردم رو دسننته ی مبل و وا رفتم رو مبل.شننقیقه هام مانتوم رو در آورد

 رو آروم ماساژ می دادم و متفکر نگاهم رو به رو به روم دوخته بودم.
:نمی دونم.شاید به خاطر این که مرد من مرد نبود.یا این که اون زیادی سرش -

 تو زندگی و زن های مردم بود
:ببخشننید سنناوری نمی روشنننا اومد کنارم نشننسننت ودسننتم رو گرفت وگفت

 خواستم ناراحتت کنم آجی
نگاهش کردم.آروم گونه اش رو ب*و*سننیدم و گفتم:بیخیال خواهری.خودم و 

 خودت رو عشقه من می رم دوش بگیرم.
سایل نی نی  شگل و سرش رو تکون داد وگفت:منم تا اومدن مامان خو شنا  رو

 رو جمع و جور می چینم.چطوره؟
 واد؟:عالیه.کور از خدا چی می خ-

 روشنا:خیلی خب برو تا نظرم عوض نشده
با خنده حوله ام رو برداشننتم و رفتم حموم.خدا رو شننکر حداقل روشنننا کنارم 

 هست!
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امروز روشنا خانوم دانشگاه تشریف دارن و بنده سرکار.گاهی اوقات ته دلم یه 
حسننودی می کنم بهش ولی فقط یکم.من دیگه باید فکر فسننقلیم باشننم.فعال 

 چیز تو زندگیم این فسقلی بدون اسم منه!مهم ترین 
 با صدای در سرم رو بلند کردم و دفترم رو بستم.

 :بفرمایید-
به پاش  با هیکلش پر کرد.آروم  پاویون رو  باز کرد و چارچوب در  ارمیا در رو 

 بلند شدم و با لبخند جواب سالمش رو دادم.
 دارمیا:مثل این که این کوچولو از خریدهاتون جا مونده بو

 عروسن موش صورتی رو داد دستم.
 :ای وای شرمنده.قابلی نداره دکتر باشه پیش خودتون-

 ارمیا ابروهاش رو انداخت باال و گفت:به سن من می خوره این چیزها؟
سال هم  سن و  سن دارن به  با لبخند گفتم:ای بابا دکتر االن همه خونه ها عرو

 ربطی نداره واسه خوشگلیه دیگه
عروسنننن توی دسننتم انداخت و پوزخند تلخی زد.از همون  ارمیا نگاهی به

 پوزخندها که دلم رو می سوزوند.
 خیلی آروم گفت:نه ممنون.من خودم لنگه اش رو دارم تو خونه

 ابروم رو دادم باال و آروم تر از خودش زیر لب گفتم:عروسن پسرتون
به این زبون من بی  که ین آن تیز نگاهم کرد.فکر نمی کردم بشنننوه.اه لعنت 

با شننرمندگی خیره  موقع کار می کنه.سننرم رو بلند کردم و تو چشننم هاش 
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شنندم.حس دختر بچه هایی رو داشننتم که پیش پدرشننون حرش بد زدن و می 
 خوان با نگاه مظلومشون ماست مالی کنن ق یه رو...

 ارمیا چشم هاش رو ریز کرد وگفت:چی گفتید؟
ن می دونم.سننرم رو انداختم نمی دونم چرا ولی دلم می خواسننت بفهمه که م

 پایین و آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:گفتم عروسن پسرتون؟
 ارمیا:شما...شما ...از...

نگاهش کردم.کالفه دستی تو موهاش کشید.نگاهش عصبی بود.تا حاال ارمیا 
 رو اینطور ندیده بودم.از حرش خودم پشیمون شدم.

 :دکتر...-
شرد و ونفس عمی شه.با پلن هاش رو محکم ف سرد با سعی کرد خون شید  قی ک

 صدای آروم تری گفت:شما از کجا می دونید؟
 :تبسم...بهم گفت-

 پوزخندی زد وگفت:نخود تو دهن این دختر خیس نمی خوره
 سرتق نگاهش کردم و گفتم:دعواش نکنید ها...

 ارمیا نگاهم کرد.گوشه لبش رو گاز گرفت.سعی کرد خنده اش رو قورت بده.
 .حاال شما چرا این شکلی شدید؟ارمیا:باشه..

 نگاهی به خودم انداختم و با لب های برچیده گفتم:چه شکلی؟
 ارمیا:عین دختر بچه ها

 تلخ خندیدم و گفتم:ببخشید دکتر نمی خواستم ناراحتتون کنم
نگاهش رو به سقف دوخت و گفت:نشدم...به هر حال هر کسی یه زندگی ای 

 ین قدر دهن لقهداره.تعجبم از اینه که تبسم چرا ا
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اخم کردم و گفتم:حاال مگه چی می شه من بدونم؟شما که دیگه جین و پین 
 زندگی من رو فهمیدید

 با اخم نشستم رو صندلی و عروسن رو تو دستام فشار می دادم.
صننندلی رو به رویی م رو کشننید عقب و نشننسننت روش.رو میز خم شنند و با 

 لوسن؟لبخند گفت:خانومای باردار همیشه اینقدر 
 تیز نگاهش کردم که با خنده دست هاش رو برد باال.

 ارمیا:باشه باشه ببخشید...
 نفس عمیقی کشیدم وگفتم:متاسفم دکتر

 ارمیا:برای؟
:همیشنننه فکر می کردم شننما هیچ مشننکلی تو زندگیتون ندارید که اینقدر -

ستون از  شه فکر می کردم نف شید همی راحتید...نگاهش کردم و ادامه دادم:ببخ
 جای گرم بلند می شه

 ارمیا لبخند تلخی زد و گفت:هنوزم همین طور فکر می کنی؟
 :نه...نه-

ارمیا:نمی دونم فکر می کنم من و شننما شنناید همدیگه رو بهتر درک کنیم.هر 
 دومون روی بد زندگی رو هم دیدیم.هر دو تلخی این روزگار رو چشیدیم

 جربه شدیم:درسته!درسته سن زیادی نداریم اما زیادی با ت-
ارمیا:نه اشننتباه نکن هنوز خیلی چیزها مونده که تجربه نکردیم.تا حس می 
کنی درس بدی روزگار رو بلدی بهت کلن می زنه و حال آدم رو می گیره.تازه 

 اول راهه
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 پوزخندی زدم و به شکمم نگاه کردم.
 :خصوصا من!تازه باید یه نفر دیگه رو بزرگ کنم-

 این فکر کن که خدا بزرگه!خیلی بزرگ... ارمیا:هر وقت کم آوردی به
توچشنم های مشنکیش خیره شندم.یه آرامش تلخی تو چشنم هاش بود که در 

 پسش روزنه ی امید رو می شد دید.
 بلند شد وگفت:من دیگه برم...خب دیگه یر به یر شدیم دکتر.رازی نمونده

 :مطمئنید؟-
 ابروش رو باال داد و گفت:بله مطمئنم روزت بخیر دکتر

 رفت و در رو بست.
 آروم زمزمه کردم:روز توهم بخیر دکتر ارمیا

شم  سرگرم مریض هام بودم.دلم هوای وانیا و اون چ ساعتی بود که عجیب  یه 
های رنگ شننبش رو کرده بود.دورا دور از پریا خبر داشننتم.نمی خواسننتم زیاد 
مزاحمش بشننم.همش فکر می کرد به ما مدیونه و این اذیتم می کرد.تصننمیم 

رفتیم زیاد سننراغش نریم تا راحت بتونه زندگی کنه و معذب نباشننه.فقط هر گ
 چند روزی ارمیا یه سری وسایل می گرفت و براشون می برد.

 گوشی تلفنم زنگ خورد.
 رو بزنید... 223:خانوم اردالنی سرم اتاق -

 اردالنی:چشم دکتر االن می گم بزنن
بم در رفتم و گوشیم رو از تو جیسری تکون دادم و از ایستگاه پرستاری فاصله گ

 آوردم.تبسم بود.
 :الو سالم بر بانوی قصه ه-
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شمت. وای دختر این چه  سه می ک ستم بهت بر ساورینا د سالم وای  سم: تب
 کاری بود که کردی؟

 ابروهام رو انداختم باال وگفتم:وا کدوم کار؟
اش رفتی صننتبسننم تند تند گفت:بابا من یه چیزی از دهنم پرید به تو گفتم تو 

گذاشننتی کف دسننت ارمیا؟خان داداشننم االن زنگ زد بنده رو م*س*تفیض 
 نمود حسابی

 :ای وای دعوات کرد؟-
 تبسم:دعوا که نه ولی یه چیزهایی گفت دیگه بهم

 :شرمنده از دهنم پرید-
تبسننم:خوشننم میاد عین خودم دهن لقی...حاال اینا رو بیخیال واسننه یه چیز 

 دیگه زنگ زدم بهت
 بگو می شنوم:جانم -

تم به خدمتتون که داریم بچه های باالی  سم:عر سال رو می بریم پارک  10تب
شاید موزه هم رفتیم...می  شون خوبه...حاال  س طالقانی اردو...یکم بگردن وا

 خواستم ببینم تو هم میای؟
 :کی هست؟مزاحم نباشم؟-

شنا و ی روتبسم:فرداست...نه بابا مزاحم چیه...بیا هم فاله هم تماشا...خواست
تمنا رو هم بیار.چندتا بیشننتر مربی نمیاد کمن بیاری با خودت بد نیسننت در 

 تمن با خانوم یامنی و دکتر سعادت هم هماهنگ شده
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:باشننه فردا کاری ندارم احتمال زیاد میام.حاال چرا فقط باالی ده سنناله ها --
 رو؟

ن شننهربازی تبسننم:آخه کوچولوها تو پارک گم می شننن.تازه اونا رو امروز برد
 سرپوشیده کلی خوش بگذرونن

شه - شته با شنا هم نمی دونم اگه کار ندا ساب کن.رو شه پس رو من هم ح :با
 میارمش

 صبح حرکته ها 8تبسم:باشه پس قربانت فقط یادت نره فردا 
 :چشم-

تبسننم:خیلی خب من برم که این وروجن ها پدرمو در آوردن.مراقب خودت 
 باش.خدافظ

 ر خداحافظ:چشم تو هم همینطو-
 ارمیا:تبسم بود؟

شت میومد.ابروم  صله یه قدمی دا سرم تو فا شت  سمتش توی راهرو پ شتم  برگ
 رو انداختم باال وگفتم:داشتید گوش می کردید؟

 ارمیا شونه هاش رو انداخت باال وگفت:نه به اون صورت
 سری تکون دادم وگفتم:امان از دست شما دکتر سعادت

 تیزه شرمنده.میاید حاال؟ارمیا خندید وگفت:خب گوشام 
 :آره.تبسم رو دعوا کردید؟-

 ارمیا:دعوا که نه...یکم حالش رو گرفتم
 :طفلکی-
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ارمیا انگشننت اشنناره اش رو باال گرفت و گفت:این طفلکی باید یاد بگیره هر 
 حرفی رو...

 با اخم پریدم وسط حرفش و گفتم:به هر کسی نگه...فهمیدم دکتر
رفتم سننمت پاویون از پشننت با سننرعت دنبالم  با اخم پشننتم رو کردم بهش و

اومد.دستم رو گذاشتم رو دستگیره که اونم همزمان با من دستش رو گذاشت 
 رو دستگیره.

سریع  شد.نگاهمون تو هم گره خورد.خیلی  ستش تنم دا   ین آن از گرمای د
دسننتش رو کشننید عقب و گفت:ببخشننید.چقدر زود ناراحت می شننی من که 

 چیزی نگفتم
یکم برچیدم وگفتم:من که قرار نیست به همه بگم اینقدر حساسی.سیرتا لبامو 

 پیاز زندگی مو فهمیدی مگه من چیزی گفتم؟
شکر راهروی پاویون زیادی خلوت بود  سرش رو خم کرد طرفم.خدا رو  ارمیا 

 و رفت و آمد زیادی به اونجا نبود.
نبود.نه نفس های داغش به صورتم می خورد.تو چشم هاش نگاه کردم.هیچی 

ل*ذ*ت نه اسننترس نه داغی...فقط همون آرامش همیشننگی...لعنت به این 
 آرامش چشم هاش که دلم رو می لرزونه

ارمیا:فقط خواسننتم تبسننم رو تنبیه کنم.آخه من همه حرفام رو به اون می زنم 
ستم ازش زهر  سیدم چیزهای دیگه ای رو هم لو بده خوا صبورمه...تر سنگ 

و دکتر...برو به همه بگو برام مهم نیست...گذشته ی چشم بگیرم...ناراحت نش
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من مریم و علی...نمی ترسننم از این که کسننی گذشننته مو بفهمه...نمی گفتم 
 چون نمی خواستم کسی با ترحم بهم نگاه کنه و دلش برام بسوزه...همین!

دستش رو برداشت و رفت.دستی به صورت غرق عرقم کشیدم و برای هزارمین 
 نت کردم که چرا با دیدن این بشر این قدر تعیف می شم...بار خودم رو لع

 روشنا:آخ جون اردو...من که می میرم واسه اردو
یادی دلت رو صنننابون  که گوشنننت رو سننرخ می کردم گفتم:ز همونطوری 

 نزن.تبسم گفته بریم کمکش بچه ها رو نگه داریم
 روشنا:باشه بابا همونم خوبه دلم یکم شیطونی می خواد

ی رو گرفتم سمتش و عین پیرزن ها دستمو زدم به کمرم و گفتم:بله قاشق روغن
ست من  س ردن د شن دو روزه پدر ومادرت تو رو  شمم رو شیطونی؟چ بله بله؟

 حرش های جدید جدید می زنی؟
روشنننا:بابا غالش کن شننمشننیرتو روغنش پاشننید رو لباسننم.منظورم از اون 

و  سابی و خرپول و خوشگلشیطونی ها نبود که...البته اگه یه کیس درست و ح
 خوشتیچ و جنتلمن پیدا شه منم بدم نمیاد شیطونی کنما

:بله بله می دونم آب نمی بینی مگرنه شننناگر قابلی هسننتی به توانایی هات -
 واقفم دکتر رتوی

روشنننا لم داد رو صننندلی خیار سنناالدی رو انداخت توی فرش و تو افق محو 
 شد.

و ماهی؟کو کیس مناسننب؟یه دکتر روشنننا:هعی...راسننت می گی کو آب؟ک
 سعادت بود که اونم تو برش زدی رفت

 برگشتم طرفش و گفتم:چرت نگو ساالدت رو درست کن
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روشنننا تیز نشننسننت سننرجاش و گفت:جون روشنننا تو هم ازش خوشننت میاد 
 نه؟آخه خدایی یه جوری نگات می کنه

 :عادت کردم به اراجیفت روشنا-
 فت:طفلی خیلی دلم براش سوختروشنا دوباره تکیه داد و مغموم گ

 آبلیمو رو از تو یخچال برداشتم و بی تفاوت پرسیدم:واسه کی
 روشنا:واسه ارمیا دیگه

 ابروم رو انداختم باال وگفتم:واسه چی؟
 روشنا:مگه نمی دونی؟

 :چی رو؟-
صادش مردن خیلی دردناکه  سرش تو ت شنا:وای تو نمی دونی؟بیچاره زن و پ رو

 نه؟
 و گفتم:تو از کجا می دونی؟ تند برگشتم سمتش

سم بهم گفت.همون  سینه ابروش رو انداخت باال و گفت:تب ست به  شنا د رو
روز که رفتیم خرید داشننتم تخلیه اطالعاتیش می کردم ببینم ارمیا زنی نامزدی 

 چیزی نداره که اونم لو داد.
 خبیث نگاهم کرد وگفت:نمی دونستی نه؟

 وگفتم:چرا اتفاقا از تو زودتر می دونستمشونه هام رو انداختم باال 
 روشنا:جدا؟پس چرا رو نکردی

 :راز زندگی مردم رو که فهمیدی نباید جار بزنی که عزیز من-
 روشنا:این که راز نیست. به تو کی گفت؟
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 :تبسم-
 روشنا:اوه پس خبرگذاری تبسم زیادی معروفه

می دونی.مگرنه  :آره ارمیا هم کلی دعواش کرد.جلوش سننوتی نده که تو هم-
 تبسم حکم اعدامش صادر می شه

 روشنا سرش رو تکون داد وگفت:سعی می کنم
 :می تونم نمی تونی جلوی زبونت رو بگیری تو از تبسم دهن لق تری-

 روشنا پشت چشمی نازک کرد و مشغول درست کردن ساالد شد.
 روشنا:حاال اینا رو بیخیال.فردا ارمیا هم میاد؟

 گه؟:آره میاد چطور م-
 روشنا:تنها؟

شنناخن هام تکون خورد برگشننتم سننمتش و گفتم:نمی دونم شنناید سننرگرد 
 آذرخشم بیاد.چطور

روشنا:ایش مردک نچسب.ببین یه دوست درست و حسابی نداره بلکه ماهم به 
شترک فراوانی  شما و آقا ارمیا باهم نقاط م سیدیم.اینطور که معلومه  یه فرجی ر

 کردید مشکلی ندارید دیگه...دارید هردو یبارم که ازدواد 
:واسه خودت داستان نباش.بعدشم خیلی هم دلت بخواد سرگرد با اون جذبه -

 اش.تازه هم پولداره هم خوشتیچ هم خوشگل
یل  ما  ف مه داد:هم نچسنننب هم اخمو هم از د با غر غر ادا نا هم  روشنن

 افتاده...عالیه عالیه
 :مسخره نکن همینم سفت نچسبی بعدا گیرت نمیاد-
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وشنننا:می خوام صنندسننال سننیاه نیاد.مردک تو راهرو آدم رو می بینه انگار ر
تا قتلم  به شننیش  با اخم سننالم می کنه که نزدیکه  متهمش رو دیده همچین 
اعتراش کنم جلوش...نظامی عصا قورت داده.حیف ارمیا که با همچین بشری 

 دوسته
 :گربه دستش به گوشت نمی رسه می گه پیف پیف بو میده-

 وی ببینم تو دوست منی یا اون؟روشنا:ه
:واال من بیشننتر فکر آینده تم اینجوری که تو پیش می ری باید فکر یه تانکر -

 باشیم واسه ترشی گذاشتنت
روشنننا:من چیکار کنم که تو حق منم خوردی؟منم یه دونه اش رو نمی تونم 

 تور کنم تو زدی تو کار دوتا دوتا
 و تو کار همین آرینه خوب کیسیه ها:خب منم همین و می گم دیگه عزیزم.بر-

 روشنا لباش رو برچید و با لجبازی گفت:گفتم که نمی خوام زیادی خشکه
 :آها بگو پس...اون بهت رو نمی ده-

شه چی داری می گی ها.از  ست با سمتم و گفت:حوا شنا چاقو رو گرفت  رو
 خداشم باشه فقط یکم زیادی خشکه به آدم م*س*تقیم نگاه نمی کنه

شوهرت به خودتم نگاه نمی  :خوبه- شه پس فردا.می دونی  که.مثل امیر نمی 
 کنه چه برسه به زن های دیگه

 روشنا:چرت نگو غذا رو سوزوندی بکش بیار بخوریم این ساالدهم تموم شد
باکمن هم سننفره رو چیدیدم و خوردیم و فرش ها رو شننسننتیم.شننبم هر کی 

 رفت اتاق خودش.
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که فردا چی انتظارم رو می کشنننه؟با یادآوری  تادیر وقت به این فکر می کردم
شم هام رو به  ست و زیر پتو خزیدم و چ ش گاه لبخندی روی لبم ن ارمیا ناخودآ

 خواب شیرین دعوت کردم.
 :ِد بجنب دختر االن همه می رن ها-

صفا نداره.می گم  شیم  شنا:اوهو بی خود کردن بدون ما جایی برن ما که نبا رو
 اشین این کله کدو بریم؟ساوری حاال مجبوریم با م

 :کله کدو دیگه کیه؟ارمیا؟-
 روشنا:نه بابا منظورم آرینه

شین اون - شم گفتم اونم میاد نگفتم با ما :اون بیچاره کجاش کله کدوهه؟بعد
 می ریم که ارمیا میاد دنبالمون.تبسم هم هست

 روشنا:آ ها...باشه به نظرت کدوم مانتوم رو ب وشم آبی یا طوسی؟
سننت هاش کردم.یکیش طوسننی و تا زانو بود و یکیش از این مدل نگاهی به د

 بلندای آبی روشن.
 :اومنننن آبیه-

 روشنا:ایول نظر خودمم همین بود فقط می خواستم تاییدش کنی
 :من چی ب وشم؟-

 روشنا:زرشکیه خوشگله ها
 نگاهی به مانتوی زرشکیم که تو کمدم بود انداختم.زیادی کوتاه بود و راحتی.

 ین زیادی کوتاهه زشته این و اونجا ب وشم اونم با این شکم گنده ی من:نه ا-
 روشنا:خب زیتونی رو ب وش فکر کنم بهت بیاد
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مانتوی زیتونی م رو برداشتم.واسه همین روزای بارداری م خریده بودم و راحت 
 بود و اذیتم نمی کرد.

می یبا شننال زیتونی سننیر و شننلوار راحتی مشننکی و کیف مشننکیم.آرایش مال
شلوار و  شال و  ست  شن و  شده بود.مانتوی آبی رو شگل  شنا هم خو کردم.رو

 کیف و کفش عروسکی سفید
 :می گم کتونی ب وشی راحت تری ها-

 روشنا:وا؟کی با این مانتو آخه کتونی می پوشه؟
 نگاهی به مانتوش کردم و گفتم:آخه شاید اذیت شی اونجا

 روشنا:بیخیال کوه که نمی ریم پارکه دیگه
 ونه هام رو انداختم باال وگفتم:هر جور راحتیش

نده  بد ب پام کردم و از خونه زدیم بیرون.از شنننانس  کتونی لژدار مشننکیم رو 
 انصاری با سرگرد داشت تو کریدور صحبت می کرد.چینی به دماغم دادم.

 روشنا از پشت بهم زد وگفت:چرا نمی ری؟برو دیگه
ص شون با  شاره کردم.هردو صاری ا سر به ان سمت ما با شنا حاال دیگه  دای رو

 چرخیده بودن.آرین با سر سالم کرد.من هم با همون سر جوابش رو دادم.
 انصاری:دیگه من برم سرگرد جون که از همین اول صبحی گند زدن تو روزمون

 آرین سری تکون داد وگفت:خواهش می کنم به سالمت
 انصاری که زحمتش رو کم کرد ما از پله ها رفتیم پایین.

 آرین:سالم خانوم ها
 :سالم سرگرد-
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 روشنا:اینننش از اول صبحی باید این مردک رو ببینیم حالمون گرفته شه
آرین با جدیت انگشننتش رو کشننید رو تیغه بینیش و گفت:هیس خانوم.می 

 شنون زشته...
 روشنا:بشنون مگه می ترسیم؟

ی ولی رسآرین نگاهی به سرتاپای روشنا انداخت وگفت:نه!شما یکی که نمی ت
خوب نیست تو همسایگی این دعواها باال بگیره به هر حال این مرده شما دوتا 

 زن تنها
روشنا:آره دیگه چون مرده هر غلطی دلش بخواد می تونه بکنه مملکتم که شهر 

 هرته...پس شما به چه دردی می خورید سرگرد جون؟
 دم.سقلمه ای به روشنا زدم.چون واقعا از اخم هیوالیی آرین ترسی

 روشنا دست به سینه گفت:خب راست می گم دیگه
 آرین چشم غره ای بهش رفت و رو به من گفت:بریم پایین االن ارمیا میاد

دستش رو به نشونه ی احترام به سمت راهرو دراز کرد که اول ما بریم.روشنا با 
شمی نازک کرد و جلوتر رفت.هردو ابروهامون رو خیلی  شت چ تمام پررویی پ

 انداختیم باال و پشت سرش رفتیم پایین.نامحسوس 
 یه ده دقیقه ای جلوی در ساختمون منتظر ارمیا بودیم.

روشنا:ای بابا سرگرد یه زنگ بزن به دوست گرامیت بگو زحمت بکشه بچه ها 
رو بیاره همین جا.واال از بس وایسادیم زیر پامون پارک سبز شد اردو واسه چی 

 بریم
روشنننا و با توپ پر گفت:خانوم ده دقیقه  آرین دسننت به کمر برگشننت سننمت

 نشده ایستادی دندون رو د*ی*گ*ر بذار االن میاد
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شه اه...ما رو باش با کی دارم  ساکت نمی  بعد زیر لب گفت:غرغرو دو دقیقه 
 می ریم پین نین

سعی کردم خنده ام رو قورت بدم.روشنا دستش رو جلوی دهنش مشت کرد و 
 گفت:ِا..اِ 

ستم روشنا رو آروم کنم که گفت:وایسا ببینم ساوری آقا به با حرکت دستم خوا
 کی گفتن غرغرو؟

آرین با جذبه اش برگشننت سننمت روشنننا و با جدیتی که ذره ای توش شننوخی 
 ومالیمت نبود گفت:به شما سرکار خانوم

روشنننا چشننم هاش اندازه نعلبکی شننده بود.می دونسننتم یکم لوسننه و االن 
 بود.پر سر و صدا و دل نازک. بغ ش می گیره.همیشه همینطوری

شته مرده  ساوری فکر کردن ک ستما آقا.بیا  ستتون نی شنا:من مامورهای زیر د رو
 ی ماشین قراته شونیم بیا ماشین خودمون بری

 دستش رو گرفتم وگفتم:آروم باش االن میاد
 روشنا:نگاش کن به من چی می گه آخه؟شیطونه می گه...

 واسه بعد ارمیا اومدآرین:نطق های شیطونه رو بذارید 
 به سر کوچه نگاه کردیم که دیدیم بله آقا باالخره تشریف آوردن

ماشین رو جلوی پامون نگه داشت.تبسم از صندلی جلو تندی پیاده شد و هول 
 هولکی گفت:سالم وای شرمنده دیر شد

 آرین دستی توموهاش کشید وگفت:کجایی تو ارمیا؟
 حاترم همش تقصیر این خانومهارمیا:سالم.به خدا من یه ساعته 
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 تبسم:وا خوب من چی کار کنم کلی وسایل باید بر می داشتم دیر شد دیگه
ارمیا نگاهی به سنناعتش انداخت وگفت:خیلی هم دیر نشننده ها آرین.یه ربع 

 دیر کردیم فقط
آرین رفت صننندلی جلو بشننینه.تو همون حال گفت:آره ولی تو همین یه ربع 

 مخم خورده شد
ل کوه آتش فشننان بود.ارمیا نگاهی به ما انداخت و با تعجب رو به روشنننا مث

 آرین گفت:خانوم دکتر؟
 آرین زیر لب گفت:جوجه غرغرو...

 ارمیا با خنده گفت:زشته پسر...بفرمایید سوار شید
 اول تبسم نشست پشت ارمیا بعد من آخرم روشنا پشت سر آرین.

به ما انداخت و زی باره نگاهی پرخنده  ر گوش آرین یه چیزی پچ پچ ارمیا دو
کرد و راه افتاد.تو تموم راه روشنا دست به سینه بالبای برچیده از شیشه به بیرون 
نگاه می کرد و برخالش همیشه که تو ماشین کلی حرش می زد ساکت ساکت 

 بود.
 :با ماشین خودتون می ریم دکتر؟پس بچه ها؟-

 اشین خودمون می ریم رفتنیارمیا آینه ماشین رو یکم صاش کرد وگفت:آره با م
رو.آخه بچه ها از شننهریار میان پارک به ما نزدین تره.البته اگه دوسننت داشننته 

 باشید می تونید با ما بیاید شب کلبه آسمونی قراره شب اونجا بمونیم
 تبسم:وای ساورینا جون بیا خیلی خوش می گذره

 ین؟:واال نمی دونم باید ببینیم روشنا خانوم چی امر می فرما-
 آرین پوزخندی زد و روشنا تیز نگاهش کرد
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 روشنا:نمی دونم حاال بریم تصمیم می گیرم
 آرین:تصمیم کبری نیست که

 روشنا:شما فکر کن هست
 ارمیا نگاهی به پشت انداخت و با حرکت سر ازم پرسید چی شده؟

 منم با حرکت سر بهش گفتم چیزی نیست.
 کوچین و قشنگی بود. باالخره رسیدیم پارک طالقانی.پارک جنگلی

 
 ارمیا:مسافرای عزیز بفرمایید پایین که رسیدیم

 تبسم گوشی به دست پیاده شد.
تبسننم:باشننه باشننه خانوم یامنی.پس ما فعال هسننتیم تا شننما برسننید...چشننم 

 چشم...فعال...خدانگهدار
 اومد سمت ما.
 ارمیا:چی شد؟

 تبسم:هیچی فعال تو راهن
 اندازیم پسآرین:بریم بساط کباب رو راه بی

 :این همه بچه می خواین کباب بدین بهشون؟-
 ارمیا:زیادم نیستن سرجمع سی نفریم.آره مزه میده که شما دوست ندارید؟

 :چرا چرا اتفاقا-
 تبسم:اتفاقا کباب جوجه می زنیم که خیلی دوست دار
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بعد یه چشننمن زد وگفتم:پس نباید به هیچ وجه از دسننتش بدم بریم باال.باال 
 بهتره

 بچه ها هرکدوم یه سبد از تو صندوق عقب برداشتن و راه افتادن.
 تا اومدم سبد رو بردارم دست ارمیا نشست روش.هر دوتا دستش سبد بود.

 :بدین یکیش رو من میارم-
 ارمیا:نه شما بیافتید جلو.خودم میارم

 :ای بابا بچه ها همشون دستشون پره فقط من...-
 فرق می کنی...می تونی بیای باال؟ارمیا اخم جذابی کرد وگفت:شما 

 سرم و تکون دادم وگفتم:اونقدر ها هم چاق نشدم هنوز
 ارمیا:ای وای من همچین جسارتی کردم بانو؟

هر دو زدیم زیر خنده.یکم پام داشت پیچ می خورد که ارمیا گفت:مراقب باش 
 سنننناوری...

 برگشتم سمتش.چشم هام گرد شده بود.ساوری؟سننناوری؟؟؟
 رسید و سرش رو انداخت پایین وگفت:شرمنده...چیزیتون نشدبهم 

یه حس خوبی  مده بود. نمی دونم  ند او باال.زبونم ب نداختم  هام رو ا شننونه 
 داشت شنیدن اسمم از زبون این مرد!

 ارمیا:ببخشید ناراحت شدید؟
 :به خاطر؟-

 ارمیا:از این که اسمتون رو...باورکنید قصدی نداشتم.
 م:وا؟مگه اسم آدم ناراحت کننده اس؟برگشتم سمتش و گفت

 ارمیا:نه آخه...
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که من رو  نه اس  یا این دکتر دکتر گفت قا ارم نه آ یدم وسننط حرفش و گفتم: پر
 ناراحت می کنه مگرنه من مشکلی ندارم

 ارمیا:جدا؟
 :اوهوم-

 ارمیا:پس شما هم راحت باشید ساورینا خانوم
ار شننده بود.با خجالت و قیافه اش موقع گفتن"سنناورینا خانوم"خیلی خنده د

 کمی مکث...
 با خنده گفتم:فکر کنم همون ساوری واستون آسونتر باشه ها

صحبت می کنه و  شما  سم از بس درمورد  ست این تب ارمیا خندید وگفت:از د
 میگه ساوری منم از دهنم پرید شرمنده

 با خنده گفتم:پس خوب کله پاچه ی من و بار می ذارید پیش هم
اتفاقا زیادی ذکر خیرتونه.با سننر به تبسننم که داشننتیم بهش نزدین ارمیا:نه بابا 

 می شدیم اشاره کرد وگفت:فکر کنم مریدتون شده حسابی
تبسننم:می گم چی می گید شننما دوتا به هم صنندای خنده تون پرکرده پارک 

 و؟هان؟
 :هیچی تبسم جون آقا ارمیا داشتن می گفتن هر روز غیبت من و می کنی-

 من و این کارها؟آره ارمیا؟تبسم:ای وای من؟
 ارمیا خندید و شیطون شونه هاش رو داد باال

 تبسم:که اینطور پس حاال که اینطوریه بذار منم بگم که...
 ارمیا:یه کلمه حرش بزنی از برد پرچم آویزونت می کنم حاال دیگه خود دانی



 227 ییدایش ینیریش

 :نه جالب شد برام بگو ببینم-
 تبسم:عرتم به ح ورتون که...

 ارمیا:تبسننننم...خونت حالله ها
شکلی می  شرک نگاهم کرد وگفت:می بینی که...وقتی این  سم مثل گربه ی  تب
شننه پوسننتم رو می کنه توش کاه پر می کنه.با اسننکال ل میافته به جونم خط 
خطیم می کنه...نمی دونی یه دسننت بزنی داره که...کمربند دسننتش می گیره 

 عین النچیکو نانچیکو همون...
سم و به ننه من غریبم بازی هاش می خندیدم و ارمیا هم یانیه ب ه حرش های تب

 به یانیه چشم هاش گشادتر می شد...
با صنندای جیغ روشنننا سننبدها رو گذاشننتن کنار درخت و دویدیم به سننمت 

 روشنا..
 آرین جلوتر ازما بهش رسیده بود.

 ارمیا:چی شده؟
داد وگفت:چیزی نیسننت  آرین با اخم نگاهی بهمون انداخت و سننری تکون

 تعادلش رو ازدست داده پاش پیچ خورده
آرین آروم کفش روشنننا رو از تو پاش در آورد و مچ سننفیدش رو تو دسننتش 
گرفت.روشنا از درد لبش رو گاز گرفته بود.چندتا قطره اشکم از روی گونه اش 

 سر می خورد پایین.
ستم گرفتم و ستش رو تو د ستم و د ش اش نگاهی به مچ پ آروم کنارش دو زانو ن

 انداختم.فکر نکنم مشکل جدی ای باشه
 ارمیا:آرین پاشو جاتو با من عوض کن ببینم چی شده
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سینه به درخت کنارمون تکیه داد و نظاره گر  ست به  شد و د آرین با اخم بلند 
ستش گرفت و کمی اینور  شنا رو تو د ست کنارمون و مچ رو ش شد.ارمیا هم ن

 اونورش کرد.
 تر؟:در رفته دک-

 ارمیا:آره یه در رفتگی کوچیکه که االن جاش می اندازم
 روشنا دستم و محکم فشار داد.

ست فقط پیچ خورده و  توی؟چیزی نی ارمیا نگاهش کرد وگفت:خوبی دکتر ر
مل می  ندازم خودت می دونی یکم درد داره تح جاش می ا ته االن  یکم در رف

 کنی
لن هاش رو محکم فشنننار داد و دندون هاش نا پ رو محکم روی هم  روشنن

 سایید.اروم و بی صدا اشن می ریخت.روشنا هم زیادی نازنازو بودها...
آرین با تشننر گفت:خیلی خب حاال گریه نداره که...تیر که نخوردی یکم در 

 رفته االن درستش می کنه...
روشنننا با اون حال بدش چشننم هاش رو باز کرد و با عصننبانیت گفت:جناب 

داره؟شما فقط درد تیر رو درد می دونید؟شما هیکلتون سرگرد مگه فقط تیر درد 
 کیلوهه این درد ها واستون هیچی نیست واسه من که فریفم خیلی درده 100

باال و  خت  ندا هاش رو ا گاهم کرد و ابرو های گرد شنننده ن با چشننم  یا  ارم
 خندید.منم زدم زیر خنده.آرین با خشم نگاهش می کرد.

 روشنا:شما واسه چی می خندید؟
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میا زودتر خنده اش رو جمع کرد و ببخشننیدی گفت و مچ روشنننا رو مالش ار
 می داد تا جاش بیاندازه.

آرین با لحن مسننخره ای گفت:ارمیا مراقب باش یه وقت خط نیافته رو پای 
 خانوم فریف...ِد جاش بیانداز دیگه از کار وزندگی ما رو انداختین...

درحالی که سننعی می کرد  روشنننا نگاهی پر از خشننم بهش انداخت و ارمیا
 خنده اش رو بخوره گفت:زشته آرین

 آرین کالفه با دستش برو بابایی نشون داد و روش رو اونور کرد.
 ارمیا:حاتری دکتر؟ساورینا خانوم دستش رو بگیر

یال  خت.منم بیخ ندا باال می ا نا تو اون موقعیتم ول کن نبود و هی ابرو  روشنن
 جا انداخت.دستش رو گرفتم و ارمیا هم مچش رو 

 روشنا:آیینننننننننننن
به حدی محکم دستم رو چنگ انداخته بود که منم نزدین بود باهاش همصدا 

 ندای درد سر بدم.
 ارمیا:خیلی خب تموم شد

 روشنا با صدای بریده بریده گفت:مردم و تموم شد
 ارمیا:دور از جون...خب باید امروز یه جا بشینید راه رفتن براتون خوب نیست

ش ستم همه جاش رو رو نا با لبای برچیده به پارک نگاه کرد وگفت:تازه می خوا
 بگردم

دقیقه نرسننیده زدی پات رو ناقص کردی همه جا  5آرین:نه تو رو خدا هنوز به 
 رو بگردی فکر نکنم چیزی ازت بمونه



wWw.Roman4u.iR  230 

 

شته کل کل نکن  شونه آرین وگفت:ای بابا.ز ستش رو زد به  شد و د ارمیا بلند 
 آرین

 یش...آرین:خدای
 ارمیا با تشر پرید وسط حرش آرین و گفت:آریننننن!

 آرین شونه ای باال انداخت و رفت سمت سبدها...
شینه تا یه  شه رو یکی از نیمکت ها ب شنا بلند  سم هم کمن کردیم رو من و تب

 جای مناسب پیدا کنیم...
سننت یارمیا:می گم همین پایین بمونیم بهتره.هم به بوفه نزدیکه هم زیاد بلند ن

 بترسیم بچه ها بیافتن هم به آبشار و سرویس بهداشتی دسترسی داریم...
 آرین شونه ای باال انداخت و با قیافه ای متفکر گفت:من موافقم

تبسننم:آره خوبه همینجا...خواسننتیم بگردیم می ریم می گردیم دوباره بر می 
 کردیم همین جا...

 ارمیا:پس وسایل و همین جا بذاریم دیگه؟
 یا این آالچیق خوبآرین:ب

 ارمیا:تبسم اون یکی سبد رو هم بیار زیر انداز تو اونه
شتن.من و  سایل رو تو آالچیق گذا سه تایی و باالخره بعد از کلی غر غر کردن 
روشنا هم که به خاطر وتعیتمون از کار معاش بودیم.روشنا تمام مدت ساکت 

 و دست به سینه با لبای برچیده به پاش نگاه می کرد.
 سقلمه ای بهش زدم وگفتم:بس کن بابا چیزی نشده که حاال...

 روشنا:نمی خوام هنوز هیچ جا رو نگشتم اینجوری شد
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 :باشه حاال زمین که به آسمون نیومده بعدا که خوب شدی میایم می گردیم...-
 روشنا:برو بابا...

 دیدم اعصاب نداره گفتم بهتره سر به سرش نذارم.
 تبسم:ِا بچه ها اومدن

تا هم  12-10پسر و  12-10به سمتی که تبسم اشاره می کرد برگشتیم.حدودا 
 تا هم مربی به همراه خانوم یامن 3دختر بودن.

از دور به خاطرشون بلندشدیم.بچه ها با دیدن ما با خوشحالی اومدن سمتمون 
و سننالم کردن.بعد از کلی احوال پرسننی و تعارفات که بینمون رد و بدل شنند 

 یختن دور و بر ارمیا.پسرها باز ر
شت کار می کرد و ح ور بچه ها دور وبرش مانع کار  ارمیا با وجود این که دا
شد.آرین هم یکم  صحبت می  شون هم  شوخی باها شد با خنده و کردنش می 
بداخالق هم  ما  ید ا ند یاد نمی خ مده بود.ز بداخالقش در او لد  از ج

 نبود.معمولی بود.
سیخ می کرد و آ شت کباب  شغول ذغال آتیش زدن تو جای ارمیا دا رین هم م

 مخصوا کباب بود.
تایت دادن که برن  شتن ارمیا و آرین ر سر گذا سر به  سرها هم بعد از کمی  پ
والیبال تیمی بازی کنن.دخترا هم که از اول با تبسننم و دوتا از مربی ها رفتن 
بگردن.منم دارم ماسننت و خیار درسننت می کنم. روشنننا هم داره واسننه خانوم 

منی و خانوم ارشننادی یکی از مربی ها ماجرای پیچ خوردن پاش رو تعریف یا
 می کنه...

 :روشنا خانوم اون نمکدون رو بده به من-
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 یامنی:ببخشید عزیزم اینقدر سرگرم صحبت شدیم یادمون رفت کمن کنیم
:اختیار دارید خانوم یامنی یه ماسننت و خیار درسننت کردن که کمن نمی -

 خواد
صحبت هایی که بین خانوم یامنی و ارشادی از اول  سش به  هم معلوم بود حوا

روشنا رد و بدل می شد نبود و هر ازگاهی فقط سرتکون می داد.اما تموم هوش 
 و حواسش سمت پسرها بود.

یا و آرین  نه.چون ارم گاه می ک کدوم یکی ن به  که ببینم  گاهش رو گرفتم  رد ن
بودن درسنننت متوجه  حاال هر دوشننون سننرپا کنار هم پیش اتیش ایسننتاده

 نشدم.ابرویی باال انداختم و مشغول کارم شدم.
 ارمیا:خانوما یکم فلفل نمن می رسونید اینور؟

شنگ از جاش پرید و  شادی مثل ف شم ار شتم رو زانوم که بلند  ستم رو گذا تا د
نمکدون و فلفل رو از کنار دسننت من برداشننت و چادرش رو صنناش کرد و با 

 لبخند رفت سمت پسرها.
صحبت با خانوم چ سرگرم  شنا هم که  شده بود.رو شاد  شام تا آخرین حد گ

سرم رو تکون  شاره کرد.منم  شادی ا یامنی بود بهم نگاه کرد و با ابروهاش به ار
سوس گرفته.یامنی هم عکس  شنا یه جوری نگاهش می کرد انگار جا دادم. رو

 العملی نداشت یا متوجه نشده بود یا براش عادی شده بوده...
 ادی:خسته نباشید آقایون کمن نمی خوایدارش

 آرین:نه ممنون کباب یه چیز تخصصیه که اونم تخصص آقایونه شما بفرمایید
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ارشادی یکم چادرش رو سفت تر گرفت و انگار بهش برخورده بود دستش رو 
 دراز کرد و نمکدون فلفل رو داد به ارمیا.

سننمت ما.تمام ارمیا هم سننر به زیر ازش تشننکر کرد.ارشننادی هم برگشننت 
حرکاتش رو زیر نظر داشتم.اما بازهم نفهمیدم منظورش کدوم یکیه...یه چیزی 
ته قلبم می گفت اگه منظورش ارمیا باشه چی؟به خودم تشر می زدم خب باشه 
به من چه؟اما دوباره همون صننداهه می گفت مطمئنی به تو ربطی نداره؟نفس 

ست و کنار سرم رو تکون دادم.ما شیدم و  شیر  عمیقی ک شتم و رفتم کنار  گذا
 آب دستم رو بشورم.

همون موقع ارمیا هم اومد سمت شیر آب.شیر آب های اونجا شبیه کنده های 
درخت بود که دو طرفش شیر داشت.رو به روم وایساد ومشغول شستن دست 

 هامون شدیم.
 ارمیا:خوش می گذره؟

 :اوهوم-
 ارمیا:گشنه تون نیست؟

 :نه زیاد-
 مهمونش رو تنها گذاشت خودش کجا غیبش زد؟ارمیا:تبسم 

 با اخم نگاهش کردم وگفتم:بازکه گفتی مهمون
 ارمیا با خنده دست هاش رو برد باال و گفت:تسلیم تسلیم شرمنده

خندیدم و سننری تکون دادم.متوجه نگاه سنننگینی رو خودم شنندم.سننرم رو 
شادی تیز وخیره داره نگاهمون می کنه.دیگ شدم برگردوندم و دیدم ار ه مطمئن 
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که به ارمیا نظر داره.نمی دونم چرا ولی یکم عصننبانی شنندم.برگشننتم سننمت 
 ارمیا.داشت دست هاش رو می تکوند تو هوا تا خشن شن.

رفتم سننمت آالچیق اونم رفت سننمت کباب پز چوبی کنار آرین.آرین خیلی 
ماهرانه بادبزن مخصوا دستش گرفته بود و با یه اخم رو پیشونی که حاکی از 

 تمرکز دقیقش بود به کباب ها نگاه می کرد و بادشون می زد.
تا آروم صننحبت می کردن صنننداشننون رو نمی  چون یکم دور بودن و نسننب
شنننیدم.گاهی حرش می زدن و می خندیدن.ارمیا نه قهقهه می زد نه آروم می 
خندید خنده اش با صدا اما آروم و دلنشین بود.آرین هم لبش از لبخند اونورتر 

 ت.نمی رف
شادی  سرفه ی ار صدای  شده بودم که با  شون خیره  نمی دونم چقدر بود که به

 به خودم اومدم و برگشتم.
 ارشادی با یه اخم نامحسوس بهم خیره شده بود.

 ارشادی:بفرمایید میوه خانوم دکتر
لبخندی زدم.احسنناس می کردم من از اون یه قدم جلوترم.نمی دونم ولی فکر 

 باشیم . می کردم شاید باهم رقیب
 یه دونه خیار برداشتم و مشغول پوست کندن شدم.

 ارشادی بلند شد و از همون جا گفت:آقایون میوه
 ارمیا:نوش جان

 ارشادی:بفرمایید دیگه
 آرین:نمی شه کباب و تنها گذاشت آخه
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این بار قبل از اینکه ارشننادی کاری بکنه چندتا میوه با دوتا چاقو گذاشننتم تو 
شون شادی یه نگاه چچ چچ بهم انداخت و منم خبیثانه تو سینی و بردم برا .ار

 دلم خندیدم.
 :به به چه بویی راه انداختید.بفرمایید میوه آقایون-

 ارمیا سینی رو از دستم گرفت و گذاشت رو سکوی کنارش
 آرین:ممنون

 :خواهش می کنم-
ارمیا یه تیکه نون از توی سننینی کنارشننون برداشننت و یه تیکه کباب گذاشننت 

 و لقمه گرفت و گرفت سمت من. توش
 ارمیا:بفرمایید

 :ای بابا خودتون هنوز نخوردید با بچه ها می خوریم دیگه-
 ارمیا:بگیر خانوم شما فرق می کنی

 سرم و پایین انداختم که گفت:دستم خسته شد بگیر دیگه
 لقمه رو ازدستش گرفتم وگفتم:االن بقیه شاکی می شن ها

اهش برزخی شده بود.ارمیا هم انگار خود متوجه منظورم به ارشادی بود که نگ
بود نگاهی به سننمت بقیه انداخت وگفت:شننما نترس کسننی جرئت شننکایت 

 نداره
 آرین:ببین دکتر ادویه اش اندازه اس

صا  صو شمزه بود.خ شتن لقمه تو دهنم حس خوبی پیدا کردم.خیلی خو با گذا
این که اون لقمه رو ارمیا گرفته بود.نمی دونم چرا بعد از فهمیدن گذشننته اش 
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اینقدر کششم نسبت بهش بیشتر شده بود.هر چی هم خودم رو دعوا می کردم 
 کارساز نبود.

 :اومنننن عالیه عالیه-
 ال می انداختن.از حرکاتشون خنده ام گرفته بود.جفتشون واسه هم ابرو با

ارمیا با ژست خاصی گفت:بله چون بنده تمام ادویه ها و مزه هاش رو به اندازه 
 زدم البته کار هر کسی نیست ها استاد می خواد

 بعد با ابرو به خودش اشاره می کرد.خنده ام گرفته بود.
اش اگه بنده اینجا دوساعت آرین با چشم غره نگاهش کرد وگفت:اوهو آقا رو ب

شمزه ی جنابعالی  مرتب بادش نمی زدم که االن همون تیکه مر  های خام خو
 جزغاله شده بودن...

 ارمیا:باد زدن که کاری نداره
 آرین:راست می گی خودت انجام می دادی

شتش و نگاهی به  سکو پ شت رو  ست هاش رو گذا سکو و د ست رو  ش ارمیا ن
 فت:پس تو رو آرودم واسه چی واسه کل کل با...سرتا پای آرین انداخت وگ

 آرین ابرویی باال انداخت که دیگه ادامه نده جلوی من.ارمیا زد زیر خنده.
 :آقایون دعوا نکنید حاتر نشد ما سفره بیاندازیم-

تره ارمیا نون ها رو  آرین نگاهی به کباب ها انداخت وگفت:چرا چرا دیگه حا
 بده
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سینی نون ها رو که  سیخ ها ارمیا  ست آرین اونم  الشون پره کباب بود روداد د
سابی آب افتاده بود.اگر ارمیا اون یه لقمه رو هم  شت الی نون.دهنم ح رو گذا

 بهم نمی داد خدای نکرده چشم بچه ام لوچ می شد.
 آرین داد زد:خانوما دیگه تموم شد سفره رو بیاندازید

 ارمیا گوشیش رو گرفت دم گوشش و مشغول صحبت شد.
:الو تبسننم با بچه ها برگردید بیاید می خوایم ناهار بخوریم بدویید تا سننرد -

 نشده
 آرین از اونور پسرها رو صدا می کرد.

سه  شمار  سریع ب شورید بیاید ناهار.زود تند  ست هاتون رو ب سرها د آرین:پ
 اینجایید

 انگار داشت تو پادگان حرش می زد.محکم و رسا و شمرده...
سمت خان شقاب ها من هم رفتم  شغول چیدن ب وم یامنی و ارشادی.ارشادی م

کنده از خشننم نامحسننوس بهم انداخت و دوباره مشننغول کارش  بود.نگاهی آ
 شد.

سته می  ش سته ن ش شنا ن ست می کردم و رو سه های کوچین رو پر از ما منم کا
سنگن رو می چید  سفره.خانوم یامنی هم تکه های نون بربری و  شون تو  چید

 تو سفره...
و بچه ها و مربی ها رسیدن.تبسم:بدویید دخترا کمن کنید...دخترها که تبسم 

 نفرن اومدن کمن. 11دقیقا االن فهمیده بودم 
 تبسم:ببخشید ساورینا جون تنهات گذاشتما

 با لبخند گفتم:قربونت برم تنها نبودم که این همه آدم دور وبرم بود
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 ت شده باشیتبسم ل م رو ب*و*سید وگفت:خیلی گلی...ترسیدم ناراح
 :نه عزیزم چه ناراحتی ای؟اون لیوان ها رو بچین بی زحمت-

 نفری می شدیم درکل. 29نفر بودن.حدودا  9پسرها هم اومدن.اونا هم 
سمت دیگه.همه  ستن و دختراهم یه  ش سمت ن سرها یه  سفره پ بعد از چیدن 

 ساکت منتظر کباب بودن...
 شیطنت صلوات فرستادن ارمیا و آرین سینی به دست وارد شدن.بچه ها با

 ارمیا:بابا آش زباشی ها هم اومدن.جا وا کنید جاوا کنید
سینی ها رو گذاشتن کنار من و تبسم.ما هم دیس ها رو پراز کباب می کردیم و 
شت ما  ستن ارمیا و آرین نبود.به ناچار پ ش سه ن ستادیم باال.دیگه جا وا می فر

 بیرون از سفره نشستن.
 ذاشتن تو سینی.و بشقاب و نونشون رو گ

یاز می  یاد بگیر آق دکی اینجوری پ با مشننتش شننکوند وگقت: یاز رو  آرین پ
 شکونن

ارمیا:نچ نچ نکن سننرگرد بد آموزی داره این کارها جلوی بچه ها.بعد رو به ما 
 گفت:شرمنده االن شطرنجیش می کنم.

 بچه ها هم می خندیدن.جالب تر از این،این بود که ارمیا تقریبا پشننت به من
شنا.مار از پونه بدش میاد در خونه اش  سته بود و آرین هم کنار رو ش کنارمن ن

 سبز می شه.
 روشنا چینی به دماغش انداخت وگفت:من بال دوست ندارم...

 آرین:بده من شما دندون استخوون خوری نداری
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روشنا با دست بال رو داد دست آرین وگفت:شما که دندون داری بخور من از 
 رم...اینا دوست ندا

 آرین آروم ابروهاش رو انداخت باال وگفت:ا وای مامانمینا
 روشنا با اخم نگاش کرد و آرین لبخند زد.

شورن.من  شیرهای آب فرش ها رو ب بعد از خوردن ناهار مربی ها رفتن که دم 
سرها نگاه می  سته بودیم رو نیمکت و به والیبال بازی کردن پ ش شنا هم ن و رو

کدوم سننرگروه یه تیم شننده بودن و واسننه هم رجز می کردیم.آرین و ارمیا هر
شونه ی من و اونا رو نگاه  شته بود رو  سرش رو گذا ساکت  شنا هم  خوندن.رو

 می کرد.
هر از گاهی یه رهگذر رد می شننند و بچه ها مجبور می شننندن بازی رو قطع 

 کنن.صدای پسرها در می اومد.اما ارمیا با اخم شیرین دعواشون می کرد.
 ین بدویید بچه ها ما جلوییمارمیا:آفر

هام اراده کنن  چه  که دکی جون.ب نه اختالش چیزی نیسنننت  تا دو آرین:دو
 بردیمتون مگه نه بچه ها؟

همه حرفش رو تایید کردن.توپ با سننرعت قل خورد اومد سننمت ما و محکم 
 خورد به پای روشنا.

شد.از زور د ساعدم رو چنگ زد و چهره اش در هم  ستین مانتو و  شنا آ رد رو
 صداش در نیومد و بقیه متوجه نشدن.

شنا برداره متوجه قیافه  شد که توپ رو از زیر پای رو آرین اومد دنبال توپ.خم 
 درهم روشنا شد.

 :روشنا خوبی؟-
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 آرین:چی شده؟
با نگرانی  هاش رو گرفتم.و  بازو جدا کردم و  نا  خودم و کمی از روشننن

 پرسیدم:روشنا...روشنا خوبی؟چی شد؟
 ریده گفت:پ..ا..مروشنا بریده ب

 آرین:ای وای توپ خورد به پات؟
 ارمیا:چی شده آرین؟

 آرین:ارمیا بیا توپ خورد به پاش...ارمیا پاش ورم کرده
ارمیا اومد سننمتمون.خم شنند و نگاهی به پای روشنننا انداخت سننری از روی 

 تاسف تکون داد.
 ارمیا:درد داری دکتر؟

 بدتر شد:آره خیلی درد داره به پاش تربه خورد -
 آرین پوفی کشید وگفت:باید ببریمش دکتر

من و ارمیا چچ چچ نگاهش کردیم که گفت:خیلی خب بابا می دونم دو تا 
ستتون برمیاد؟ببریمش  ست خالی چه کاری از د شما د ست ولی  دکتر اینجا ه

 بیمارستان داره درد می کشه پاش بدتر می شه
گاهی به بچه ها انداخت و ارمیا دسننتی تو موهای مشننکیش فرو کرد و کالفه ن

سمونی...بچه  شب با اتوب*و*س بریم کلبه ی آ گفت:آخه بچه ها...تازه قراره 
 ها رو چیکارشون کنم؟

آرین:نمی خواد تو بیای من می برمش.بعدشم اگه حالش خوب نبود نخواست 
 بیاد می برمش خونه اگرم خواست بیاد که میایم کلبه...
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 پس منم میامنگاهی به روشنا انداختم وگفتم:
آرین نگاهی بهم انداخت وگفت:الزم نیسننت...خودم می برم چیزی نیسننت 

 زود تموم می شه نمی خواد لشگرکشی کنیم
نگاهی به روشنا انداختم.درست نبود تو این موقعیت تنهاش بذارم اونم با آرین 

 که اصال دل خوشی ازش نداره.
 :روشنا...-

 نیست می ریم زود بر می گردیمروشنا:نمی خواد ساوری تو بیای...چیزی 
 :مطمئنی؟حالت خوب نیست آخه...-

شی با  شنا با اخم نگاهی بهم انداخت و گفت:مگه من با تو تعارش دارم؟پا رو
 این حالت بیای چی کار؟تو که از من بدتری...

 اخم کردم بهش وگفتم:باشه پس سرگرد مراقبش باشید
یلی ه مراقبت از ایشون کار خآرین دستش رو فرو کرد تو جیبش وگفت:با این ک

 سختیه ولی سعی خودم و می کنم
 روشنا آروم دم گوشم گفت:شیطونه می گه...

با خنده آروم گفتم:به شننیطونه بگو بعدا نطق کنه فعال که داره در حقت لطف 
 می کنه...

 روشنا پشت چشمی نازک کرد وگفت:وفیفشه...
 خندیدم و گفتم:رو تو برم خدایی

 رو تو برم خداییخندیدم و گفتم:
 ارمیا:تبسم تبسم

 تبسم:بلننه؟
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 ارمیا:بیا ایننننجا
 تبسم بی خبر از باال اومد پایین و گفت:جانم؟چی شده؟

ارمیا:روشنننا خانوم حالشننون خوب نیسننت آرین می خواد ببرتش بیمارسننتان 
 کمن کن تا دم ماشین ببرشون

بازم درد داری؟می  یام تبسننم آروم زد تو صننورتش وگفت:وای بمیرم  خوای ب
 باهات

 آرین پوفی کشید وگفت:نه مرسی فقط کمن کنید بیارینش تو ماشین...
ارمیا سننوئیچ و داد دسنننت آرین و زیر گوشننش گفت:باهاش کل کل نکنی 

 ها...حالش خوب نیست هواش و داشته باش
 آرین نفسش رو فوت کرد بیرون و گفت:خیلی خب...

 بیارتش.بعد نگاهی به تبسم انداخت و اشاره کرد 
سم بود.با  سنگینیش رو تب شتر  شنا رو گرفتیم و بردیمش پایین.بی ست رو اروم د

 کمن نشوندیمش صندلی عقب و پاش رو دراز گذاشتیم رو صندلی.
بعد از کلی سننفارش از طرش من و ارمیا و تبسننم رتننایت دادیم که برن.آرین 

 نشست پشت فرمون ماشین ارمیا و راه افتاد.
 می رفتم باهاشون :کاش می ذاشتن منم-

ستتون بر نمی  ست می رفتیدم کاری از د شما خودتون حالتون خوب نی ارمیا:
 اومد
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با اخم نگاهش کردم که شننونه هاش رو باال انداخت وگفت:خب راسننت می 
سه یه چندماهی.من نمی  شید وا ستان با صی از بیمار گم.کم کم باید فکر مرخ

 تونم بذارم با این حالتون کار کنید...
 ر واسه چی عیب می ذارید من که حالم خوبه:دکت-

شه می گید خوبم ولی یکم به اون بچه فکر کنید بد  شه همی شما با ارمیا:بله به 
نیست...تو محیطی کار می کنید که اگه یه اشتباه کنید ممکنه خودتونم مریض 

 شید.با این وتعتون...
ازک نارنجی شننده دسننتم رو تو هوا تکون دادم تا ادامه نده.نمی دونم چرا یکم ن

 بودم.به خاطر پای روشنا هم ناراحت بودم.اینم افتاده رو دنده نصیحت...
 ارمیا:دکتر...دکتر چی شد؟

صدای نفس هاش که  سید بهم. شت ر سبزه ها.ارمیا از پ سمت  راهم و گرفتم 
 حاکی از دویدن دنبالم بود رو می شنیدم.

 مارمیا:چه زود بهتون بر می خوره؟بابا من فکر خودتون
ستمش.نمی  ستم دهنم رو باز کنم که دوباره ب شتم و بهش نگاه کردم و خوا برگ
دونم چرا توپم پر بود.این بنده خدا که چیزی نگفته بود واسننه چی با این دعوا 

 می کنم.
ارمیا با لبخند گفت:خانوم دلتون پره اشننکال نداره سننر من خالی کنید ها.اگه 

 سبن می شید من حرفی ندارم
 که خندید و گفت:خب راست می گم دیگهنگاهش کردم 

 آروم آروم رو سبزه ها قدم زدم و اونم همگام باهام می اومد.
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شما هم متین...ولی خب من بمونم خونه - ست حرش  شما در صحبت  :بله 
 می پوسم تازه باید ریخت اون انصاری رو هم هر روز ببینم.

شون؟ سم ست دارید چی بود ا ساختمون دو شما که تو  آها آها تمنا ارمیا:خب 
ست  شنا خانوم هم که ه شون.تازه رو سهیل...خب برید پیش ای خانوم زن آقا 

 وقت هایی که بیمارستان نیست پیشتونه
:روشنننا که درگیره...یا بیمارسننتانه یا دانشننگاه یا داره درس می خونه منم می -

 مونم تنهایی
بونی سننعی در ارمیا انگار که داره دختر بچه اش رو متقاعد می کنه با لحن مهر

شت.منم عین دختربچه ها بهونه می آوردم و لبامو بر چیده  تی کردن من دا را
ناز  قت  قت بچگی نکردم.هیچو قات فکر می کردم من هیچو گاهی او بودم.

 نکردم.
تمام ناز و اداهام خالصنننه می شننند تو چندباری ناز کردن برای پدر!مادرم از 

 تشخص بار بیاره.بچگی تمام سعیش این بود که من و یه خانوم م
چطور راه برم چطور چنگال دسننت بگیرم چطور با عشننوه صننحبت کنم.مثل 
خانواده های اصننیل انگلیسننی...در کنار رژیم های خودش برای منم رژیم 

 غذایی و ورزشی تعیین می کرد تا اندام خوبی داشته باشم.
یازهای  باطن و ن به  فاهر من یکم  به  مه فکر کردن  جای این ه مان  ما کاش 
سر  روحی و روانی من توجه می کرد تا همشنون عقده نشنه تو بزرگ سنالیم و 

 یکی دیگه خالی کنم.
 ارمیا:از اخر این هفته دیگه نمیاین سر کار...
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شه دارم کارم رو انجام می - شتم؟من که مثل همی شتباه زیاد دا شده؟ا :کارم بد 
 دم

یمان دارم من فکر ارمیا:نه به خدا هیچ اشننتباهی نکردید من واقعا به کارتون ا
سید من موندم دکتر کیان  سرپا وای می شه...همش  شمام.اون بچه اذیت می 

 چطور به شما اجازه می ده آخه؟چرا منطقی نیستی دکتر؟
 :من نمی تونم خونه بمونم-

 ارمیا:منم نمی تونم اجازه بدم بیاین بیمارستان
با ابروهای گره خورده نگاهم  کرد.جلوم ایسننتاد و با اخم نگاهش کردم.اونم 

دستش رو فروکرد تو جیب شلوارش.این ارمیا رو نمی شناختم.وقتی جدی می 
شد یه جورایی برام غریبه بود.شاید می خواست ابهتش رو به رخم بکشه.نمی 

 دونست من از اون آدم های لجبازم
ارمیا:دکتر یادتون رفته من رئیس بخشننم و هر تصننمیمی هم می تونم در مورد 

 رم؟بخشم بگی
سرکار  شید من میام  ستتون رو به رخ من نک صبانیت گفتم:لطف کنید ریا با ع
حتی اگه شننما من و نخواین تو بخش. میرم درخواسننت می دم واسننه یه بخش 

 دیگه
اومدم با سننرعت از کنارش رد بشننم بهش تنه زدم.دلم می خواسننت یه پرس 

 می دسننتبزنمش.عین بچه های لجباز می خواسننتم پام رو بکوبونم زمین.گر
 هاش رو دور مچم حس کردم.سرم و بلند کردم وبا خشم نگاهش کردم.

 چشم هاش رو بسته بود.تکونی به دستم دادم و از دستش درش آوردم.
 ارمیا آروم زمزمه کرد:درست مثل مریمی...لجباز و ین دنده
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با تعجب نگاهش کردم.چشننم هاش رو باز کرد وگفت:مریم هم مثل تو حرش 
رد.عاشق کارش بود.خودم و کشتم مرخصی بگیره اما تا ماه من و گوش نمی ک

شد و علی زود به دنیا اومد.دکترش می  شم حالش بد  سرکار.آخر شتم رفت  ه
سرپا بودن زیادش اینطور شده کلی سرزنشش کرد که چرا رفته  گفت به خاطر 

 سرکار.چرا به حرش هامون گوش نکرده...
ی تعیف به دنیا اومد یه ماه زایمان سختی داشت خیلی سخت...علی من خیل

تو دستگاه بود...مریم افسردگی گرفته بود...همش خودش رو سرزنش می کرد 
 که چرا به حرش های ما گوش نکرده و اونقدر به خودش فشار آورده...

خاطرات  گار  حالش خوب نبود.ان هام. خت تو چشننم  گاهش رو دو عمق ن
 گذشته اش خیلی براش زجر آور بود.

ند به د قل تو گوش کن.نمی لبش رو  فت:خواهش می کنم الا فت و گ ون گر
شم ولی  ستم و به رخ بک شکلی برات پیش بیاد.باور کنم نمی خوام ریا خوام م

 نمی تونم اجازه بدم بیای بیمارستان.فقط به خاطر خودت.
 نفسش رو فوت کرد بیرون و راه افتاد.اینبار من از پشت دنبالش رفتم.

ته بود.بغض تو گلوم نه ای از اون  صننندام گرف جاخوش کرده بود.هیچ نشننو
 عصبانیت تو وجودم نبود.

 :دکتر...-
ایستاد اما برنگشت.شاید ازم دلخور شده بود.نباید اونطوری باهاش حرش می 

 زدم.اون راست می گفت صالح من رو می خواست.
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:متاسننفم...ببخشننید...آخه...خودتو ن که می دونید مشننکل من تنهاییه می -
 بمونم دیوونه شم...ترسم خونه 

صدایی پر از مهربونی گفت:به خدا تنها  شد.با  سمتم.دوباره مهربون  شت  برگ
شت میاد  سمم هر وقت کار ندا ستن.تب ستات ه ستیم...دو ستی همه ی ما ه نی

 پیشت.به خدا می ترسم خدای نکرده...
 لبام و غنچه کردم و گفتم:باشه یه ماه دیگه بیام سرکار دیگه نمیام

 کرد و موشکافانه پرسید:قول ارمیا اخمی
 سرم رو کم کردم و گفتم:قوِل قول

 ارمیا انگشتش رو به نشونه ی تهدید گرفت سمتم.
 ارمیا:اگه زیر قولت بزنی...

 شاکی گفتم:ِا دکتر...
ندارم بهتون  کار کنم اعتماد  باال وگفت:چی  نداخت  یا شننونه هاش رو ا ارم

 دیگه...
 :دست شما درد نکنه-

کنم سننر شننما درد نکنه...یادتون باشننه ها فقط یه ماه اگرم  ارمیا:خواهش می
وسط این یه ماه حالتون بد شه زودتر مرخصتون می کنم.سه ماه آخر باید خونه 

 بمونید
ست بهونه بیاره و  با اینکه بر خالش میلم بود ولی مجبور بودم قبول کنم.می تون

یه ماه هم برای  دکتر صنندر رو راتننی کنه و نذاره دیگه برم بیمارسننتان.همین
 خودش غنیمت بود

**** 
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 آرین:
 

تمام طول راه داشت آی آی می کرد.سرم از دستش درد گرفته بود و داشت می 
ست هنوز به  ست کجا سر به هوا حوا دقیقه نرسیده  5ترکید.آخه بگو دختره ی 

 باید بزنی پات و ناقص کنی؟
تونسننتم  دلم براش می سننوخت.پاش حسننابی باد کرده بود.واسننه همین نمی

 سرش غر بزنم و بگم ساکت شه.
نگاهی از تو آینه بهش انداختم.رنگش سفید شده بود.از درد لبش رو به دندون 

 گرفته بود و چشماش رو بسته بود.می ترسیدم بالیی سرش بیاد
 :خوبی؟-
-... 
 :می گم خوبی؟زنده ای؟-

 روشنا:اگه ناراحت نمی شید آره زنده ام
 به لب شدم دختر :خب چرا جواب نمی دی جون-

 ابروهاش رو انداخت باال وگفت:از خوشحالی دیگه؟
باز  حالش هم زبونش  ثارش کردم.تو این  لب:"پررویی"ن اخمی کردم و زیر 

 درازه.
خانوم امر فرموده بودن بیارمشننون بیمارسننتان خودشننون با این که همون دور 

 وبرها بیمارستان بود.
 :رسیدیم-
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 روشنا:می دونم
 دیگه:خب پیاده شو -

 نگاهی به پاش انداخت و با لبای برچیده گفت:آخه پام...نمی تونم پیاده شم
برگشتم سمتش.نگاهی به صورتش کردم.چی می شد همیشه اینقدر مظلوم می 

 شدی می شد تحملت کرد؟هوم؟
 آروم گفتم:بشین برم ویلچر بیارم واست

بذاره  این ورفتم سننمت یکی از پرسننتارها و یه ویلچر گرفتم.حاال کی می تونه 
 رو ویلچر؟منم که عمرا بهش دست بزنم.

 :می تونی خودت بشینی روش؟-
ست پاش رو بذاره رو زمین که  شید جلو. خوا ست هاش یکم خودش رو ک با د

 صداش رفت رو هوا.
 :خیلی خب آروم باش.می ذاری کمکت کنم؟-

شر  ست بهش ت شتن.دلم می خوا شن دا لبش رو برچیده بود.گونه هاش رد ا
 که قیافه اش واونجوری نکنه اما نمی خواستم حساسش کنم.بزنم 

اروم دسننتش رو گرفتم و کمن کردم روی ویلچر جا بگیره.بعد هم در و بسننتم 
 وماشین رو اونورتر پارک کردم.اومدم سراغش و ویلچرش رو هل دادم.

 :بخش اورژانستون کدوم وره؟-
 روشنا:سمت چچ

 سری تکون دادم و بهمون طرش بردمش.
اری بادیدن روشنننا روی ویلچر اومد سننمتمون وگفت:خدا بدنده دکتر پرسننت

 رتوی چی شده؟
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 :پاش در رفته خیلی هم درد داره کدوم ور ببرمش؟-
االن می  3زن یه نگاهی موشننکافانه بهم کرد وگفت:ببریدش تو اتاقن شننماره 

 گم دکتر بیاد
 بردمش به همون اتاقن.

 :بذارمت رو تخت؟-
 روشنا:نه الزم نیست

 :هنوز درد داری؟-
 سری تکون داد وگفت:آره خیلی...دردش خوب شده بودها...

 بعد با اخم گفت:اگه شما توپتون رو نمی زدید بهش...
دسننتم رو گرفتم سننمتش وگفتم:یواش تر.اگه نمی خورد به پات متوجه ورمش 
نمی شنندیم که.همینجوری می موند بدتر می شنندی...خودت دکتری بهتر از 

 ...من می دونی که
سننرش رو تکون داد و باز به پاش خیره شنند.قیافه ی مظلومش بامزه ترش می 

 کرد.نمی دونستم چرا ولی خیلی دلم می خواست سر به سر این دختر بذارم.
هیچوقت زیاد با دختر جماعت هم کالم نمی شنندم.حوصننله ی این جنس رو 

یر ندمدته گنداشننتم.هیچ میلی به ایجاد رابطه با یه دختر نداشننتم.مامان این چ
 داده که باید زن بگیرم.

سب به قول خودش برام جور می کنه.دوباری برای این  هر روز هم یه کیس منا
ما دیدم اونطوری خیلی  گاری...ا هاش رفتم خواسننت با که دلش رو نشننکنم 
شن و  شتم تا ازم نا امید  تی بودن...خودم رو ک بدتره...هر دوتای دختر ها را
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هم دلخوری پیش می اومد.دیگه به مامان گفتم من  بتونم ردشون کنم.تازه کلی
 نمیام.از این شیوه ازدواجم خوشم نمیاد.

سب خودم پیدا کنم مگرنه به زور  مامانم گفت باید تا چندماه دیگه یه کیس منا
یه جیغ جیغوی  بدم میاد...وای  به کی؟به دخترداییم که ازش  زنم می ده اونم 

 نچسبیه ها
بهش انداختم.آدم هیزی نبودم اما همه ی ادم های دور  با اومدن پرستار یه نگاه

 وبرم رو آنالیز می کردم.
شونیش ریخته بود و آرایش کرده  شده اش رو کم روی پی موهای قهوه ای رنگ 

 بود
سمتم و لبخندی زد.بیا اینم از  شت  شد برگ تا متوجه نگاه کوتاه من به خودش 

 برهاین...یه نگاهی می کنی بهشون فکر می کنن چه خ
 پرستار:چی شده دکتر رتوی؟خودت افتادی تو دام؟

 بعد از حرفش خنده ی پر عشوه ای کرد.و به من اشاره کرد و گفت:برادرتونه؟
 روشنا نگاهی بهم انداخت و تا اومد جواب بده گفتم:نخیر

دختره نگاهی بهم انداخت و شننونه هاش رو انداخت باال.اصننال از نگاهش 
 خوشم نیومد.

 سال خودم که دکتر بود وارد اتاقن شد. پسری هم سن و
 دکتر:ای وای دکتر رتوی شما کجا این جا کجا؟چی شده؟

 :پاش در رفته-
ستادم و  سینه ای ست به  شکافانه براندازم کرد.د دکتر نگاهی بهم انداخت و مو

 نگاهش کردم.انگار کال این پرسنل محترم نگاه هاشون خوب نیست.
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نم چرا ولی حس می کردم نگاهش نسننبت به زانو زد کنار پای روشنننا.نمی دو
شون نزدین  ستش.خودم رو به شنا رو گرفت تو د شنا یه جوریه.آروم مچ رو رو

 تر کردم.
 روشنا:دکتر امین نشکسته که

دکتر:نه خانوم دکتر...فقط یکم متورم شننده و کبود...البته شننانس آوردید مثل 
م نبود چه بالیی این که جاش انداختن و خوب هم جاش انداختن مگرنه معلو

 سر پاتون بیاد
سرش رو بلند کرد و تو چشم های روشنا خیره شد.باخنده گفت:حواست کجا 

 بوده دکتر سر به هوا؟نگاه چه بالیی سر پای نازنینت آوردی؟
ابروهام رو دادم باال.اولش فکر کردم یا فامیلشننونه یا ارتباطی بینشننونه.اما با 

 زیادی سروگوشش می جنبه.دیدن اخم های روشنا فهمیدم دکتر 
روشنننا بهم نگاهی کرد.نمی دونم ولی حس کردم با نگاهش ازم می خواد دم 

 این دکتره رو بچینم و حمایتش کنم.
 صدام رو صاش کردم وگفتم:دکتر می شه زودتر درمانش کنید.خیلی درد داره

 بلند شد و روپوشش رو صاش کرد و گفت:شما برادرشونید؟
 ختم.چرا همه می خواستن من و بردارش بدونن؟نگاهی به روشنا اندا

 لبخند ژکوندی زدم.از اون کمیاب ها.
 :نه از دوستانش هستم-

ید از روی  خانم تقوی کمکشننون کن خب  فت:خیلی  گاهی کرد وگ با اخم ن
 ویلچر بیان روی تخت باید پاش رو گچ بگیرم.
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 روشنا:وای گچ...
 ه و زمین هم نخورهدکتر:بله گچ...پاتون آسیب دیده باید تو گچ باش

 :چه مدت؟-
 دکتر:تقریبا یه ماه

 روشنا با صدای بلند نالید:یه منننناه؟؟؟
 روز 20دکتر: حاال چون خوب جا خورده و زود به دادتون رسیدن 

 دستام رو گذاشتم توی جیبم وگفتم:دکتر سعادت جاش انداختن
 ابروهاش به طور واتح پرید باال و "عجبی" زمزمه کرد.

واسننت بذارتش رو تخت.مطمئنا با اون عشننوه ای که اون داشننت پرسننتاره خ
قدرتش رو نداشننت.رفتم کنارش و دسننتش رو گرفتم و کمن کردم بشننینه رو 

 تخت.پاهاش رو گذاشتم روی تخت.نشسته بود.
دکتر رفت سرا  پاش.گرفتش تو دستش تا دوباره نگاهی بهش بیاندازه و درصد 

 ا رفت رو هوا.آسیبش رو ببینه.که یه دفعه جیغ روشن
 روشنا:آیینننننننننننننننن

 دکتر:خانوم تقوی کمکشون کنید بشینن رو ویلچر
 تقوی:باشه دکتر

به نتیجه می  نا ولی هر چی بیشننتر تالش می کرد کمتر  اومد سننمت روشنن
 رسید.پوزخندی زدم.از این ت ل تر و زبر و زرنگ تر نداشتن؟

ویلچر.اما اونم جواب نمی رفتم جلو.دسننت روشنننا رو گرفتم که بذارمش رو 
 داد.م*س*تاصل نگاهش کردم.خودش هم سعی داشت بیاد جلو و کمن کنه.
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شتمش رو  شتم زیر ب* *لش و با یه حرکت بلندش کردم و گذا ستام رو گذا د
 ویلچر.

شاید از این که من  شده بود. شم هاش اندازه نعلبکی  ابروهاش رفته بود باال.چ
ست زدم تعجب کرده بود.اونم سه من هیچ فرقی  بهش د صورت.ولی وا به اون 

 نمی کرد.
هیچ وقت توقید و بند دختربازی نبودم که بخواد دسنننت زدن به یه دختر برام 
جذابیت داشننته باشننه.بگم اون لحظه روشنننا با ارمیا برام فرقی نمی کرد درو  

 نگفتم.
شاید اونم داره مثل  ساکت بود  شین. سمت ما شت ویلچرش و بردمش  رفتم پ

تر ها برای خودش خیالبافی می کنه و این حرکت من و نشننونه ی بع ننی دخ
 احساس خاصی می دونه.پوزخندی زدم و سری تکون دادم.

تو  مش  بذار نم و  ک لش  من ب* * ظار داره  ت ن بد ا بودم االنم ال ئن  م ط م
 ماشین.کاش اجازه می دادم تبسم باهامون بیاد.حداقل نیازی به این کارها نبود.

کردم.برخالش انتظارم سننریع دسننت هاش رو گذاشننت رو در ماشننین رو باز 
صندلی و با زحمت خودش رو کشید باال و نشست رو صندلی.فهمیدم دردش 
گرفته چون چشننم هاش رو بسننت و لبش رو گاز گرفت.شنناید به خاطر این 
اینقدر سننریع عمل کرده که من ب* *لش نکنم.نمی دونم شنناید محاسننباتم 

 کمی اشتباه از آب در اومد.
باال انداختم و ویلچر رو پس دادم وداروهاش رو گرفتم. برگشننتم شنن ونه ای 

شم هاش رو  سرش رو تکیه داده بود به پنجره و چ شدم. سوار  شین و  سمت ما



 255 ییدایش ینیریش

بسته بود.خم شدم وکیسه ی داروهاش روگذاشتم روی پاش.چشم هاش رو باز 
 کرد و "ممنونی" گفت.

 ین که:کجا برم؟برم خونه؟حالت زیاد خوب نیست مثل ا-
 روشنا:نه بریم کلبه ی آسمونی

 :فکر کنم به استراحت احتیاد داری دکتر.اینطور نیست؟-
 نگاه مغمومی بهم انداخت وگفت:آره ولی خب...خونه تنهام بریم اونجا

 پوزخندی زدم وگفتم:ازتنهایی می ترسی؟
 یانتظار داشننتم بلبل زبونی کنه و بگه"نه"اما بر خالش انتظارم گفت:آره...تنهای

شما چه جوری تنها  شن. سرده می  سناک...آدم های تنها اف سناکه خیلی تر تر
 زندگی می کنید؟

شننونه ای باال انداختم وگفتم:نه همه افسننرده نمی شننن.خیلی راحت...تنهایی 
 راحت ترم...البته گاهی اوقات ارمیا میاد وتنهاییم رو می شکنه

که بترسننم ر نه این  هایی می ترسننم. ما من از تن نا:ا وحی دزدی چیزی روشنن
 بیادها...نه از خود تنهایی می ترسم

 :خانواده ات نیستن که با دکتر زندگی میکنی؟-
به خاطر  تازه رفتن.پدرم منتقل شنننده اصننفهان من نتونسننتم  روشنننا:بودن 
باهم زندگی می  ها بود  ناهم تن باهاشننون برم.از طرفی سننناوری کارودرسننم 

 کنیم.شما چی؟
شه شتم.همی ستن جواب می  عادت به درد ودل ندا سیدم.می خوا سوال می پر

 دادن نمی خواستن هم نمی دادن.اما عادت به پاسخگویی نداشتم.
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یه - ما  ته اوناهم بودن ا به خاطر کارم اینجام.الب :خانواده ام شننمالن من هم 
 دوسالی هست رفتن.واسه هوای پاکش و البته اقواممون هم اونجان

 با خوشحالی پرسید:شمالی هستین؟کجاش؟
 رویی باال انداختم وگفتم:پدرم ترک مادرم گیلن.چطور مگه؟اب

 روشنا:آها هیچی همینطوری من عاشقه شمالم
ستم حرش بزنم  1سری تکون دادم. ساعت و نیم وقت زیادی بود.اگر می خوا

سکوت برقرار  شتم.یکم که  صال حوصله ندا ست حرش بزنه منم ا هی می خوا
بسته بود.فکر کنم خواب بود.این شد از آینه نگاهی بهش انداختم.چشم هاش 

 و از نفس های عمیق و شمرده اش فهمیدم.
های  با گونه  ید.صننورت الغر  تن اجزای صننورتش چرخ تن  گاهم روی  ن
شیده وبزرگ.از  سته.بینی قلمی عمل کرده با لب های خوش فرم و کمی ک برج
شیده اش بود.در کل دختر جذابی بود اما  سی ک شم های طو شنگ تر چ همه ق

نمی دونم؟هیچوقت دنبال این چیزا نبودم که بدونم لوندو دلبرحساب می لوند 
جذاب و  عا  بالشننن.چون واق ها دن که خیلی کس  ما مطمئنم  نه.ا یا  شنننه 
خوشگله.منکرش نمی شم اما می دونم خیلی غروغرو و جیغ جیغوهه.کل کل 
کردن باهاش رو دوسننت دارم یه جورایی سننرگرمیم شننده.تو خلوتمون با ارمیا 

 ردش حرش می زنیم.بهش می گم جوجه غرغرو...درمو
سم و دادم به  با اون قد خیلی بلندش و اندام الغرش خیلی هم جوجه نبود.حوا
رانندگی.زنگ های مامان رو اعصنننابم بود.هربار زنگ می زد می گفت چی 
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شنند؟دختر پیدا کردی؟نمیخواد باور کنه من نمی خوام ازدواد کنم اما چه کنم 
 داره پسرش سر وسامون بگیره نمی تونم دلش رو بشکنم.اونم مادره.آرزو 

ست ندارم ازدواد کنم  30سنمم داره می ره باال  رو رد کردم.اما چه کنم که دو
ماه بهم  ند خانوم فقط چ مان  ما که زوره. مه  ندی زدم.معلو گه زوره؟پوزخ م
فرصت داده بعد این چندماه اگه کسی رو بهش معرفی نکنم قسم خورده دختر 

و برام بگیره.می دونه من ازش بدم میاد واسنننه همین کرده چما  برای داییم ر
 زدن تو سر من تا تکونی به خودم بدم که دست این دختره نیافتم.

صد  سقفش میاد پایین. مهرناز بدتیکه ای.از اون تیکه ها که بره تو خونه یه مرد 
..از خود رحمت به این دختره روشنننا.اون یه اعجوبه ایه لنگه نداره.جیغ جیغو.

راتی...تازه با اون سر و وتع لباس پوشیدنش عمرا به من بخوره...ناسالمتی 
 من پلیسم...درسته نمی گم چادر ولی حاال یکم پوشیده نه مثل اون...

همه چیش هم عملیه...ازدما  بگیر تا گونه و لب و پوسننت...به مادرش رفته 
 ن روشنفکری نیست.ایندیگه...داییم مثال از اون روشن فکراست.نمی دونه ای

که زن و دخترت هی عمل کنن و باز بگردن روشنفکری نمی شه...به خدا نمی 
 شه

شون  ش شه خو سمون ب شنوا؟مامان و بابا هم از این که مهرناز عرو اما کوگوش 
نمیاد.می دونم مامان فقط به خاطر این که من و مجبور کنه زن بگیرم اون قسم 

 ت جنازه ی من روهم رو دوش اونا بذاره...رو خورده ولی می دونم حاتر نیس
 اونقدرغرق تو مشکالتم بودم که نفهمیدم تا کلبه چه جوری رانندگی کردم.

 :دکتر...دکتر رتوی؟-
 نخیر خانوم خواب تشریف دارن اونم چه خوابی...سنگیننننن!
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واسه نگهبان بوق زدم و ماشین رو بردم تو.گوشه ی حیاط پارکش کردم.برگشتم 
 وم خوابیده بود.شیطونه می گه یه داد بزنم سیخ بشینه سرجاش...سمتش.آر

 :دکتر رتوی...خانوم دکتر...روشنا خانوم...ای بابا بیدارشو دیگه رسیدیم...-
 پلن هاش کمی تکون خورد.بعد از چندیانیه چشم هاش رو باز کرد.

 روشنا:رسیدیم؟
 چه خمیازه ای هم می کشه حسابی خوش گذشته بهش دیگه

تکون دادم و درحالی که پیاده می شنندم گفتم:آره رسننیدیم خیلی خوش سننری 
 خوابی ها

 روشنا:می شه برین یکی و صدا بزنید بیاد کمکم؟
اوه چه مودب شننده این.سننری تکون دادم و رفتم تو سنناختمون.ارمیا تو سننالن 

 بود.
 ارمیا:ِا اومدی آرین؟

 یارتش باال:نه هنوز تو راهم.برو دخترعموت رو صدا کن بیاد کمن ب-
 ارمیا:باشه باشه...تبسم تبسم بیا کمن

با کمن تبسننم و یکی از مربی ها از ماشننین پیاده اش کردن و با زور وزحمت 
 بردنش طبقه دوم پیش بقیه.من هم کنار ارمیا تو حیاط وایساده بودم.

 ارمیا:دکتره چی گفت؟
 روزی پاش تو گچ بمونه 20:گفت باید -

روز...پس نمی تونه بیاد سننرکار..فردا براش  20وگفت:ارمیا سننری تکون داد 
 مرخصی رد می کنم بمونه خونه
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 :این دکتره هست...دکتر امین؟-
 ارمیا:خب؟

 :خواستگارشه؟یه جورایی مشکوک می زد-
 ارمیا خندید.اما بعدش با تعجب گفت:دکتر امین؟ نمیدونم.چطور مگه؟

 شونه ای باال انداختم وگفتم:هیچی همینطوری
ا با نگاه عاقل اندرسننفیهی هیکلم رو برانداز کرد وگفت:آره هیچی...بابا ارمی

 آرین تابلوهه گلوت پیشش گیره
نه ام و  مت سننی نداختم و انگشنننت اشننناره ام رو گرفتم سنن باال ا ابرویی 
گفتم:من؟کی؟من؟تو که می دونی از چیزی که خوشننم نمیاد دختره...حاال 

کی؟این دختره؟من حاتننرم  گلوم پیش یکی از همجنسنناشننون گیر کنه.اونم
 مهرناز رو بگیره ولی عاشق این نشم...

ته همین رو  به نفع ته می گم  فت:می بینیم....الب یا زد تو کمرم و گ ارم
بگیری...چون مدت زمانی که وقت داشننتی فقط چندماهش مونده.مجبور می 

 شی بشی داماد دایی جون ها...ازما گفتن بود آقا
نداز من و.همه مثل تو زرنگ نیسننتن که برن تو :خیلی خب یاد بدبختی هام ن-

کار دوتا دوتا...البته از زرنگیت هم نیست ها دیوانه ای که دوباره می خوای زن 
 بگیری

 ارمیا:کی گفته من می خوام زن بگیرم؟
:برو پسر داری با سرگرد جامعه حرش می زنی تو بگی "بننن" من تا ته بسم الله -

تابلو؟تو به من می گی  ته می  رو رفتم. هت طرش رو درسنن گا با ن که خودت 
 خوری.زشته برادر من اینقدر هیز بازی درنیار
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 ارمیا اخمی کرد وگفت:چی می بافی واسه خودت آرین؟طرش کیه دیگه؟
 چشمکی زدم و گفتم:ساوری جونت دیگه

 ارمیا نگاهی بهم کرد وگفت:دیوونه شدی؟تو که می دونی وتیعت من و
 اون یبار شوهر کرده هم تو زن داشتی :واسه همینم می گم دیگه.هم-

 ارمیا:منظورمن اون مشکل نبود
 :خب اون مشکلت هم حله دیگه-

ارمیا دسننتاش رو زد به کمرش وگفت:می شننه بفرمایید چطوری اون مشننکل 
 حله؟

:خب اون داره بچه میاره دیوونه به نظر من ترر نداره باهاش در مورد خودت -
 حرش بزنی...مورد مناسبیه

 من نمی تونم ازدواد کنم آرین بفهمارمیا:
باز کن از - هات رو خوب  نه چشننم  که نمی خوای بفهمی دیوو :این تویی 

 دستش نده از من گفتن بود.
ستاره  شدم.به  شب خیره  سیاهی  ارمیا برو بابایی گفت و از پله ها رفت باال.به 
ست هام رو بردم باال وگفتم:خدایا  سمون...د شنده ی آ شن وماه درخ های رو

 خودت کمکمون کن هر چی صالحه همون بشه
*** 

 ساورینا:
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شنا رو دکتر امین گچ  شتن.پای رو شنا و آرین برگ ساعت رو باالخره بعد چند 
جا  ند که آرین چ مه چی رو برام تعریف کرد.از این  نا ه ته بود.روشنن گرف

 ب* *لش کرده و حال دکتر امین گرفته شده و و و...
ته  ناراح چاره خیلی  ید تو گچ  روزی نمی 20بی با پاش  نه سننرکار بره و  تو

شنا  صی رد می کنه.به خاطر اینکه رو سعادت مطمئنا براش مرخ شه...دکتر  با
پاش توی گچ و نمی تونه سننرکار بیاد دکتر سننعادت فعال نمی تونه عذر من رو 

 بخواد.
صا می رم ومیام.نمی خواد  صی نمی گیرم.باع شگاه مرخ شنا می گه از دان رو

 عقب بیافته.
تی می شننه یرگشننتیم کلبه ی آسننمونی.تو اتاق بچه ها یه چندتا تخت دوسنناع

خالی بود قراره امشب اونجا بمونیم.با بیشترشون دوست شدم.خیلی اینجا رو 
 دوست دارم بهم آرامش می ده

 ملیکا:خاله ساورینا نی نی کی به دنیا میاد؟دختره یا پسر؟
 ..دخترهماه ونیم دیگه.3لبخندی به روش پاشیدم وگفتم:حدودا 

 شادی با خوشحالی گفت:آخ جون دختر.من می میرم واسه دختر کوچولو
 تبسم:دختر و پسر نداره که مهم اینه که سالم باشه

 :آره ولی من دختر بیشتر دوست داشتم بشه مونس مامانش-
 یه غمی تو چشم های بچه ها اومد.نمی دونستم حرفم ناراحتشون می کنه

سمی باید بیاد کمکمسریع گفتم:البته من تنهایی ن .مثه می تونم بزرگش کنم تب
 این که سررشته داری تو بچه داری

 ملیکا:اوه چه جورم...بچه های اتاق کوچولوها رو خاله تبسم بزرگ کرده واال
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 شادی:خوش بحال بچه ی خاله تبسم.چه مامانی بشه خاله
 همه زدیم زیر خنده وگفتم:تبسم جون کم کم باید فکر ازدواد باشی ها

 تبسم:نه بابا من هنوز خودم بچه ام ازدواد چیه
 ملیکا:ای بابا خاله تو این دور و زمونه دست نجنبونی باید فکر دبه ترشی باشی

شه...جوجه این حرش ها چیه  شه خوشم با سم اخمی کرد و گفت:خوشم با تب
 می زنی؟

 نسترن با خنده گفت:حقیقت!
 و شوهر بدیدتبسم:نه مثل این که دست به یکی کردید امشب من 

 شادی:دقیقا
 :نه بابا زوده به خدا سنی نداری که تو...-

سبت به من یه  شتیم.نگاهش ن شدیم و به طرفش برگ ساکت  شادی  با اومدن ار
 جورخاصی بود.

 ارشادی:نمیاین تو حیاط؟بچه ها جمع شدن تو حیاط
 تبسم:مگه چه خبره؟

 کنن تو حیاط ارشننادی:هیچی دکتر و سننرگرد و پسننرها می خوان فوتبال بازی
 پشتی ان.

 ملیکا:اوه اوه اینا هنوز هم انرژی دارن؟بابا ما که از خستگی داریم می میریم.
 شادی:نه بریم بازیشون خیلی بامزه می شه

 سارا:مخصوصا کرکری خوندنه عمو ارمیا و عمو آرین
 نسترن:آره خیلی بامزه کل کل می کنن
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شتن و شادی لبخندی زد.مثل این که تو دلش دا سه ارمیا کیلو کیلو قند آب ار ا
 می کردن.

 روشنا آروم رو تخت دراز کشیده بود.
 :روشنا نمیای؟-

 روشنا:با این پا
شه؟می خوای با ارمیا  سم با خنده گفت:وا کن اون اخم هات و.پات مگه چ تب

 صحبت کنم وایسی تو خط حمله؟
 ایبچه ها زدن زیر خنده وروشنننا هم گفت:نه فعال تا عصننا نگرفتم بیا عصنن

 دست من شو جوون خیر از جوونیت ببینی
 تبسم با خنده رفت سمتش و بلندش کرد و زیر ب* *لش رو گرفت.

با همدیگه رفتیم پایین.اواخر مهر بود و هوا داشننت کم کم سننرد می شنند.همه 
رفتیم توی حیاط پشتی.چمن نبود اما دروازه داشت زمین بسکت و تور والیبال 

شت.بچ ستاده بودن و با هم کنارش اونطرش تر دا ه ها دور تا دور زمین بازی ای
بودن و به دو دسته تقسیم شده  15تا  12ذوق منتظر شروع بازی بودن.پسرها از 

 بودن.طبق معمول یه دسته با ارمیا یه دسته با آرین.
ارمیا می گفت واسنننه این که بچه ها دارن بزرگ تر می شننن باید دختر ها و 

راحت تر باشننن.چون تعدا دخترها زیاده مجبورا پسننرها رو از هم جدا کنن تا 
پسننرها رو از این جا ببرن.دنبال یه سننناختمون هسننتن که نزدین به این جا 
شون تنگه  ست شون هزینه اش رو بدن اما هنوز یکم د شه.قراره چندتا از خیرها با

 و همه باید کمن کنن تا این بهزیستی گسترده تر بشه.
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کنم.وقتی ساورا برگشت با بابا و ساورا کاش می تونستم من هم بهشون کمن 
حرش می زنم.شنناید بتونم یه مقدار پول ازشننون بگیرم.بابا دلش مهربونه یکم 

 باهاش حرش بزنم راتی می شه فکر کنم...
ستم کنارش.دورتا دور زمین بازی یه  ش سکوو من هم ن ست روی  ش شنا ن رو

 سکو بود که می تونستی روش بشینی و بازی رو ببینی.
شون آبی پررنگ بود و تیم  واقعا س شتن.تیم ارمیا لبا این بچه ها چقدر انرژی دا

آرین هم قرمز.تا حاال ارمیا رو با لباس ورزشننی ندیده بودم.یه آسننتین کوتاه با 
شنلوارک و جوراب بلند و کفش ورزشنی آبی.بازی شنروع شند.کنارم تبسنم و 

 اونورترش هم ارشادی نشسته بود.
وجه شدم نگاهش فقط سمت ارمیاست.گل اول چندباری که نگاهش کردم مت

رو ارمیا زد.ارشنننادی همچین جیغ جیغ می کرد که مطمئن بودم موقعیتش رو 
سبت  شق ارمیاس؟پس چرا ارمیا هیچ توجه ای ن فراموش کرده.یعنی اینقدر عا

 بهش نشون نمی ده؟
گل بعدی رو آرین زد.لبخند روشنننا پر رنگ شنند.مثل این که حرش هام روش 

شد.ایر کرد سر عقل میاد...باالخره بازی تموم  ساوی...بچه  3-3ه ها...داره  م
ها شنناکی بودن.اما می دونسننتم ارمیا و آرین مخصننوصننا یه کاری کردن که 

 مساوی بشن و دل بچه ها نشکنه...
 :آقایون خسته نباشید.می گم تیم ملی شما رو کم داره ها-

ی درخواست دادن ولی ما ارمیا حوله رو کشید رو گردنش وگفت:بله یه چندبار
 قبول نکردیم
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 ابرویی دادم باال.خندید.
 آرین با ژست خاصی گفت:ِا ارمیا؟مگه قرار نبود به کسی نگی؟

 روشنا:چرا؟
شم  ست چ شم بخوریم نی سم چ آرین ابرویی انداخت باال وگفت:آخه می تر

 بع ی ها نمن داره
کرد نه این از دسننت شننیطنت های آرین.نه می شنند اخم و جذبه اش رو باور 

 سربه سر گذاشتن هاش رو...
شما...نگاهی  شم بخوره ولی  شاید چ شنا ابرویی باال انداخت وگفت:دکتر  رو

 به سرتا پای آرین انداخت وگفت:ولی شما رو بعید می دونم..
پاتون چیزیش  ید  یاس؟می گم این دفعه حواسننتون رو جمع کن آرین:ِا اینطور

 تاننشه چون دیگه کسی نمی برتتون بیمارس
 روشنا:چرامنت می ذارین؟می تونستم زنگ بزنم به آمبوالنس
 آرین نگاه خشمگینی به روشنا کرد وگفت:خب زنگ می زدی

 روشنا با بدجنسی گفت:وقتی راننده بود واسه چی زنگ می زدم آمبوالنس؟
 صدای خنده ی من و ارمیا و تبسم بلند شد.ارشادی هم لبخند کوچیکی زد.

 ی ارمیا؟آرین:گربه رو می بین
 سری از روی تاسف تکون داد و از کنارمون رد شد.

 روشنا با چشم های گرد شده گفت:وا؟ناراحت شد؟
 ارمیا شونه ای باال انداخت و گفت:واال چه عرض کنم؟

 روشنا:خب وقتی جنبه ی کل کل نداره چرا کل کل می کنه
 ارمیا خندید و سری تکون داد ورفت.
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 پورت سرگرد نگاه نکن زودرنجه...تبسم:بیخیال بابا به هارت و 
 :انتظار داشت ازش تشکر کنی بردتت بیمارستان-

 روشنا:خودش توپ زد به پام دردش رو در آورد خب
 :اگه نمی رفتی بیمارستان پات بدتر می شدها.خودت خوب میدونی-

روشنننا شننونه ای باال انداخت وبا لب های برچیده گفت:خب چی کار کنم 
 بکشماالن؟برم نازش و 

 دوتایی زدیم زیر خنده
 روشنا:واسه چی می خندین

 :تصور این که تو بری ناز سرگرد رو بکشی خیلی خنده داره-
 روشنا:کوفت عمرا نازش و بکشم من

 یکی از مربی ها صدامون زد.
 :خانوما بفرمایید شام...-

روشنننا:عزیزم بفرمایید شننام د*ی*گ*رم بفرمایید شننام هی وای من مردم از 
 گشنگی

 تبسم:پاشو مادرجون امروز کمری مون کردی رفت
 روشنا:از خداتم باشه.

رفتیم تو سالن غذا خوری.دخترها یه طرش بودن پسراهم یه طرش.مربی ها هم 
یه طرش دیگه.ما هم رفتیم سننمت مربی ها.آرین و ارمیا هم اونجا بودن.کنار 

غذامون رو گ خالی بود.یکی هم اونطرفش.رفتیم  جای  هارتا  یا چ رفتیم و ارم
 اومدیم نشستیم.
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شروع کردن به خوردن  ست اونطرش ارمیا و  ش آرین هم بعد از مدتی اومد و ن
 غذاش.

گاهی بهش  غذاش رو می خورد.ن جدیت  با هاش حسنننابی تو هم بود. اخم 
 انداخت و زیر گوش روشنا گفتم:اوه چه نازک نارنجی هم هست

 روشنا:همین و بگو.
شیم شنا گفتم:یه عذرخواهی کن بعد از خوردن غذا اومدیم بلند  .در گوش رو

 ازش
 روشنا:مگه من چی گفتم؟

ستان بهش گفتی راننده بهش - شید بردت بیمار :به هر حال این همه زحمت ک
 برخورده دیگه

 روشنا:ای خدا...
** 

 روشنا:
شت غذا می خورد.یکم دیر تر از  شده بودن.فقط آرین دا سر میز بلند  همه از 

غذاش کم مده بود و  یه او که بتونم ازش  بق خاطر این  به  نده بود.منم  مو
عذرخواهی کنم یکم آروم تر غذا می خوردم.درد بدی توی پام می پیچید.آخه 

 آدم عاقل تو که بی جنبه ای مرض داری با من کل می اندازی؟
خدایا من و عذرخواهی؟حاال اونش به کنار از کی؟از این آدم مغرور؟اه لعنت 

داری عذرخواهی کنم به جهنم که ناراحت  به من.آخه سنناوری چه اصننراری
 شده...
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عذرت خواهی کنم  چه اخمی هم کرده.می ترسننم م نداختم. گاه بهش ا یه ن
 گردنمم بشکنه با این جذبه ای که این داره...

 خدایا خودت کمکم کن.دلم و زدم به دریا.
 :جناب...سرگرد..-

.... 
 :جناب سرگرد؟-

 نگاهی کوتاه بهم انداخت وگفت:هوم؟
 فت هوم بی تربیت بگو جان دلم.کو
 :می گم چیزه...-

به داشنننت.اون  جذ یادی  های قهوه ای تیره اش ز گاهم کرد.چشننم  با اخم ن
 ابروهای مشکیش حسابی گره خورده بود.یه گره ی کور.

 آرین:چیزه؟
ستم وگفتم:من معذرت  شم هام رو ب آب دهنم رو قورت و گفتم:من...من...چ

 می خوام...
یا ابروش رو داد باال .شننناید انتظار نداشنننت من ازش معذرت خواهی کنم.ب

غرورم شننکسننت دیگه...منم زیادی لوسننم ها با یه معذرت خواهی غرور آدم 
 شکسته نمی شه که

 گره اخمش باز شد اما هنوز هم فوق العاده جدی و ترسناک بود.
 آرین:مجبورید اونطور صحبت کنید که بعدش مجبور بشید معذرت بخواید؟

 اخم کردم.یه کوچولو 
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 آرین بشقابش رو برداشت و از پشت سرم رد شد.
یه مشت زدم روی رونم.بیا تایعم کرد.تو یه قدمیم ایستاد برگشت و سرش رو 
سالن تقریبا خالی بود و فقط چندنفر  صورتم. سش خورد به  خم کرد طرفم.نف

 داشتن میزها رو تمیز می کردن.
 که گربه صفتن خوشم نمیاد. آرین:این یبار و می بخشم.ولی بدون از اونایی

سننرم رو برگردوندم طرفش.هر کی مارو نمی شننناخت فکر می کرد قراره هم و 
 بب*و*سیم.

 آرین:وقتی کل کل می کنی جلوی بقیه باید مراقب حرش زدنت باشی
 اخمی کردم و با لحن مسخره ای گفتم:چشم پدربزرگ

آوردی به خودت پوزخندی زد وگفت:پاشو خانوم کوچولو.می دونم چه فشاری 
 تا دوکلمه از دهنت ب ره بیرون

شدم.این  شدم خیلی ناز می  شرک نگاهش کردم.وقتی مظلوم می  مثل گربه ی 
و همه بهم می گفتن.می خواسننتم یکم تحت تاییر قرارش بدم ولی دیدم نه که 

 نه انگار این بشر چیزی که نداره قلب و احساسه.
ستم رو به لبه ی میزها گرفتم و اروم سری تکون داد و رفت.منم با اخم پاشدم.د

اروم راه اومدم.تبسننم جلوی غذاخوری ایسننتاده بود.آرین از جلوش رد شنند و 
 رفت.با رفتن آرین تبسم زودی خودش رو بهم رسوند و دستم رو گرفت.

 تبسم:چی شد؟
با اخم نگاهش کردم وگفتم:می خواستی چی بشه؟هی گفتین برو برو معذرت 

 قی نکرد نطق کرد و رفت.فقط این وسط من تایع شدم.بخواه یارو واسش فر
 ساورینا:ای بابا بیخیال دیگه روشنا
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 :تو دیگه کجا بودی؟حوصله ندارما-
سه تا تخت خالی تو  شی بود  سری تکون دادن و رفتیم باال.دیگه خامو دوتایی 

 اتاق بود که ما رفتیم اونجا خوابیدیم.
** 

 ساورینا:
س سابی خوابم میومد اما خب نمی  7اعت صبح زود برپا بود.فکر کنم  بود.ح

 شد خوابید.خصوصا این که امروز باید می رفتم بیمارستان.
باره رفتیم سنننالن  یدار می کردن.دو گه رو ب مدی نه ه نه دو ها دو چه  مه ب ه

 غذاخوری و صبحونه خوردیم.
عدش می خوام برم  ما مهمونی تموم شننند.من دارم می رم خونه ب خانو یا: ارم

 من میاین دیگه؟ بیمارستان.با
 :آره دکتر منم باید بیام بیمارستان-

ارمیا نگاهی بهم انداخت.از نگاهش معلوم بود خیلی ناراتننیه.اما خب کاری 
 روزی هم خونه نشین شده بود. 20نمی تونست بکنه.خصوصا که روشنا یه 

 سری تکون داد.
به زور مرخصنن یه روزم  ید برم اداره.همون  با فا زودتر  یا لط ی آرین:ارم

 گرفتم.بجنب پس
 ارمیا:باشه صبحونه بخوریم می ریم دیگه

 آرین دستی تو موهای مشکیش فرو کرد و گفت:ای بابا تا برسیم ده شده که
 ارمیا:زنگ بزن بگو دیر میای
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 آرین:الزم نیست فقط یکم بجنبین ممنون می شم.
باالخره با کلی غرغر سننوار شنندیم همون لباس های دیروزی تنمون بود.فقط 
باس و حموم  به عوض کردن ل یاز  مانتوم رو در آوردم.حسنننابی ن موقع خواب 

 داشتم.
تایی تو ماشننین ارمیا نشننسننته بودیم.آرین گاهی به سنناعتش نگاهی می  5

سرش  شنا  شید.ارمیا نگاهش می کرد و لبخند می زد.رو انداخت و پوفی می ک
م با من در رو تکیه داده بود رو شننونه ی من و خوابیده بود.تبسننمم داشننت آرو

 مورد این که خوش گذشته یا نه صحبت می کرد.
یه شننب کنار بچه ها بهم مزه داده بود.با هر سننختی ای که داشننت بهم خوش 
گذشننت.هوای صننبح آخرای مهر سننرد بود.کم کم باید لباس های پاییزیم رو 
میاوردم جلو.خوشننبختانه قاطی لباس های حاملگیم چندتا زم*س*تونی و 

 ه بودم.پاییزی هم خرید
 رسیدیم جلوی در خونه ی ما.

 آرین:ممنون باال نمیای؟
 ارمیا:برو تو خودت که داری می ری سرکار مهمون دعوت می کنی

ید بیرون.دسنننت تکون داد و  ماشننین پر له ای از  ندی زد و عج آرین لبخ
 گفت:خداحافظ

 :ممنون دکتر بفرمایید باال-
سننتان.سننری تکون داد و پوفی ارمیا:نه ممنون. برم یه سننر خونه.بعد برم بیمار

 کشید وگفت:می بینمتون
 لبخندی زدم و گفتم:با اجازه روشنا پاشو.
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 تبسم هم پیاده شد و کمن کرد تا دم آسانسور روشنا رو ببریم.
 :تبسم بیا باال-

شنا جون  شید رو سونه.مراقب خودتون با سم:نه قربونت برم که ارمیا منم بر تب
 کاری داشتی بهم زنگ بزنی ها

 نا:دستت درد نکنه تبسم جان.این دو روزه زحمتت دادم حسابیروش
چه زودتر خوب  یدورام هر  یه؟ام ها چ با دختر این حرش  با تبسننم:برو 

 شی.خداحافظ
سور.کلید در رو انداختم و رفتیم  سان جواب خداحافظیش رو دادیم و رفتیم تو آ
ته اش  پای گچ گرف به  گاهی  بل خودش رو پرت کرد.ن نا رو م تو.روشنن

 ختم.لبخندی زدم.اندا
 روشنا:چیه؟می خندی؟

 :با این گچ ها با مزه شدی.یادم بیانداز روش یادگاری بنویسم-
 روشنا:نه نه تو رو خدا.بذار بیرون می رم آبرو و حیثیتم نره

:خیلی خب باشننه بابا خسننیس فقط یادت باشننه روز آخر باید کلی روش -
 بنویسم که عقده نشه واسم

 روشنا:خیلی خب بابا
 ن میرم دوش بگیرم:م-

 روشنا:باشه بیا بعد من برم.
 :یه پالستین بکش دور پات.می خوای ببرمت حموم؟-

 روشنا:نه بابا خودم می رم تو همون نی نی رو می بری شاهکار می کنی



 273 ییدایش ینیریش

خندیدم و رفتم توی اتاقم.پریدم زیر آب.آخ چه حس خوبی بود.دسننتی روی 
 5ماه و  6روز دیگه می رفتم تو شکمم کشیدم.حسابی برآمده شده بود.تا چند 

 ماهم تموم می شد.
سی کنارم بود.یه  شد منم یه ک شیدم.بغ م گرفته بود.چی می  نفس عمیقی ک
شوهر که سر دختر و پسر بودنش بحث کنیم.چی می شد امیر اون کار رو نمی 
شد.اما حیف! حیف که  شاید با به دنیا اومدن این بچه زندگیمون بهتر می  کرد.

 ن طوری نبود که من می خواستم...روزگار او
خودم رو شستم و اومدم بیرون.حوله ام رو دور خودم گرفتم و از توی کشوم یه 
تاپ سننفید و یه شننلوار پارچه ای مشننکی مخصننوا حاملگی در آوردم و 
شنم رو تنم کردم.لباس های  سی رو شتم مانتوی طو شیدم.وقت زیادی ندا پو

ساس می کردم جد شاد بهم نمی اومد.اح شدم.دیگه نه گ شل*خ*ته  یدا خیلی 
 لباس ست می کنم نه چیزی...

مقنعه مشکیم رو سرم کردم و کیف مشکیم رو انداختم روی دوشم.یکم کرم و 
پنکین با مداد و فر مژه.مژه هام بلند بود اما زیاد فر خورده نبود.یکم رژگونه ی 

 مالیم و یه رژصورتی براق روی لبام کشیدم.
روشنننا منتظر بود.کمکش کردم که بیاد تو حموم.دور گچ  از اتاق اومدم بیرون

پاش رو حسابی با پالستین پوشونده بود و سرش هم کش بسته بود.خنده دار 
 شده بود.

 :روشنایی می خوای بمونم؟کمن می خوای؟-
 روشنا:نه مرسی.فقط اگه زحمتی نیست واسم عصا بگیر.کارتمم با خودت ببر

 ست:برو دیوونه می گیرم دیگه وا-
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 روشنا:می گم کارتم تو کیفمه برنداری به خدا مدیونی.برش دار
 :خیلی خب می خوای به تمنا زنگ بزنم بیاد کمکت؟-

 روشنا:خودم زنگ زدم.برو به کارت برس
شتم و ازخونه  سیدم و از توی کیفش کارت عابرش رو بردا گونه اش رو ب*و*

 زدم بیرون.
شدم.دیگه همین چندتا پله هم سور  سان شینم  سوار آ شده بود.ما برام مالل آور 

 رو از پارکینگ در آرودم و به سوی بیمارستان حرکت کردم.
شه پاویون و تعویض لباس  سالن.مثل همی شین رو پارک کردم و رفتم داخل  ما

 و بعدش هم کار.
 دکتر امین:سالم خانوم دکتر

 :سالم دکتر امین روزتون بخیر-
 استم...امین:ممنون...خانوم دکتر...من ...می خو

 دیدم داره دست دست می کنه فهمیدم یه چیزی می خواد بگه نمی تونه.
 لبخندی زدم وگفتم:بفرمایید دکتر.چیزی می خواستید بگید

هی  گا ن کاوی  ج ن ک نم از روی  م کرد. گاه  ن مون رو  بر کم دور و  ی ین  م ا
انداختم.راهرو خلوت بود.هر از گاهی یه پرسننتار می رفت سننمت ایسننتگاه 

 یه مری ی تو راهرو راه می رفت.پرستاری و یا 
 امین:راستش می خواستم ب رسم دکتر رتوی ازدواد کردن؟

 ابروهام رو دادم باال.سعی کردم خنده ام رو بخورم ولی نتونستم.
 :چطور مگه؟-
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 امین:آخه اونروز با یه آقایی اومدن من فکر کردم نامزدشون هستن واسه همین
 ام چه ربطی به شما داره؟:نه ولی خب باشن یا نباشنش شرمنده -

شما که می دونید خانوم دکتر...اگه می  سرش رو انداخت پایین و گفت: امین 
 شه واسه امر خیر مزاحم شیم...

 ارمیا تو چند قدمی ماایستاد نگاهش پر از سوال بود.
 امین زودتر به خودش اومد و سالم کرد.

 امین:سالم آقای دکتر
 :سالم مجدد دکتر-

 اقی افتاده؟ارمیا:سالم اتف
 نگاهش پر از شن بود.

امین:نه دکتر با اجازه تون.رو به من گفت:خانوم دکتر خواهش می کنم در مورد 
 اون پیشنهادم...

 :باشه باشه-
 لبخندی زد از این که جلوی ارمیا لوش ندادم و رفت.

 ارمیا ابرویی باال انداخت وگفت:مبارکه
 مبارکه دکتربا چشم های گرد شده گاهش کردم وگفتم:چی 

ارمیا انگار که دلخور باشه گفت:ببخشید شنیدم که در مورد امر خیر دکتر امین 
 باهاتون صحبت می کرد مثل این که...

باخنده چچ چچ نگاهش کردم وگفتم:آها واسننه همون می گید مبارکه دیگه؟ 
 یه نگاه به من بیاندازید؟

 نگاهی بهم کرد وگیم نگاهم کرد.
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 استگاری می کنه؟کی از زن باردار خو-
 ارمیا:آخه...آخه...

 :واسه من نبود دکتر-
 ارمیا ابرویی باال انداخت و با یه لبخند کمرنگی گفت:پس واسه کی بود؟

:اونروز که سرگرد با روشنا میاد بیمارستان دکتر امین فکر می کنه سرگرد نامزد -
ستگاری  سه خوا شد.گفت وا سید گفتم نه.خیالش راحت  ست.اومد پر شنا رو

 بیان.
 ارمیا خندید وگفت:آها آرین یه چیزایی می گفت.حاال جدی ق یه شون؟

چشننمکی زدم و گفتم:بین خودمون بمونه.روشنننا قبال هم بهش جواب رد داده 
 ولی ول کن نیست خیلی سمجه

 ارمیا:پسر خوبیه که
 :نمی دونم روشنا ازش خوشش نمیاد خب-

وگفت:جالب ارمیا:صننالح مملکت خویش خسننروان دانند.چشننمکی زد 
 شد.اگه قرار شد بیان خواستگاری یه ندا هم به من بده

 :واسه چی؟-
 ارمیا:همینجوری...

 :باشه ولی بعید می دونم روشنا بذاره بیاد خواستگاری-
 ارمیا آروم گفت:چه خوب

 ابرویی باال انداختم وگفتم:چرا خوب؟
 هاجازارمیا دست اچه شد وگفت:چه گوش های تیزی...هیچی همینجوری...با 
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اخمی کردم.نکنه واه خودش می خواد؟ولی فکر نکنم.یکم خوشحال شده بود 
بعدش که فهمید واسنننه من نیسنننت.آخه دیوونه کی میره خواسننتگاری زن 

 حامله.تازه دکتر امین فکر می کنه من شوهر دارم.
 البد واسه آرین می گه.من که دلم روشنه.

شتن خاطرات شده نو سرارم دیگه پر  تو این یه ماهه کار هر روزم  روزانه .دفتر ا
 شده.

که قرار بود برم  ماهی  یه  ماه معروش هم تموم شننند.همون  یه  باالخره اون 
بیمارسننتان و کار کنم.از امروز باید بمونم خونه.تو این یه ماه ارمیا همه جوره 
هوام رو داشننت.نمی ذاشننت زیاد کار کنم.تا حالم یکم بد می شنند بهم می 

ساس سید.یه جورایی اح شکل می گیره.البته  ر سی داره  می کنم ته قلبم یه ح
 شکل هم که...راستش خیلی وقته شکل گرفته و االن داره پر رنگ تر می شه...
روشنا دکتر امین رو تلفنی و محترمانه ردش کرد.خب ازش خوشش نمی اومد 

روزی هم هسنننت که پاش رو باز کرده.وای همه مون حتی آرین  10دیگه.یه 
گچ پاش یادگاری نوشتیم.خیلی با مزه شده بود.یه جای خالی  بداخالق هم رو
 رو گچش نبود.

ستان.اما  ستم برم بیمار ستم از امروز به بعد دلم می گیره.کاش می تون می دون
می دونم ارمیا به هیچ وجه اجازه نمی ده.نمی دونم ولی حس می کنم بیشننتر 

می  م برای ارمیا تنگاز این که دلم برای کار کردن تو بیمارسننتان تنگ بشننه دل
 شه.

دیگه به دیدن و بودن هر روزه اش عادت کرده بودم.کاش بشننه به یه بهونه ای 
شده و دو روزه رفتم تو هفت ماه.دیگه زیادی  شش ماهم تموم  شتر ببینمش. بی
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سنگین شدم.شکمم خیلی گنده نیست ولی خب منی که الغر بودم به این ت ل 
خیره می شم و به شکم بر آمده ام دست می  بودن عادت ندارم.تو آینه به خودم

کشم.هر روز بیشتر بچه ام رو حس می کنم و برای در آغوش کشیدنش بی قرار 
 تر می شم.

دفترچه اسرارم رو بستم و با پشت دست چشمم رو مالیدم.به ساعت رومیزیم 
بعد از فهر بود.چه غروب دلگیری...غروب های آبان  5نگاه کردم.سننناعت 

 ه.مخصوصا این که زود شب می شه و هوا هم سرد شده یکم.زیادی دلگیر
تصمیم گرفتم یکم خونه رو تمیز کنم.رفتم توی آشزخونه.فرش های ناهارم رو 
شستم و چندتا لباسی رو که توی هال افتاده بود رو برداشتم و انداختم تو سبد 

 رخت چرک ها.روی میز رو دستمال کشیدم.
م هم سبزی قرمه و لوبیا پخته شده گذاشت یه بسته گوشت خورشتی و یه بسته

 بیرون تا یخشون آب بشه.
 جارو برقی هم کشیدم. البته خم نشدم تا به شکمم فشار نیاد.

دوباره رفتم تو آشنن زخونه.پیاز ها رو خورد کردم و ریختم تو قابلمه.گوشننت رو 
بهش اتننافه کردم و ادویه اش رو ریختم.البته نمکش رو گذاشننتم واسننه آخر 

 تو قابلمه آب ریختم و رفتم سرا  کارهای دیگه.سر.
شدم.تو دوتا  ست کردن ژله  شغول در شتم وم سته ژله از تو کابینت بردا دو تا ب

 فرش خوشگل ریختمشون و گذاشتم تو یخچال.
سننبزی و لوبیا رو هم به غذام اتنننافه کردم و کمی رب برای خوش رنگ تر 

دقیقه بوی قرمه سننبزی کل شنندنش و آبلیمو هم بهش اتننافه کردم.بعد از ده 
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خونه رو برداشننته بود.عاشننق بوش بودم ولی نمی خواسننتم خونه بوی غذا 
 بگیره.هود رو زدم.

ماسننت رو برداشننتم و کمی توش دالر ریختم.دالرم رو خودم درسننت کرده 
 بودم.با نعناع و گشنیز و چوچاق و نمن.خیلی خوشمزه و معطر بود.

 ایی رو که جمع شده بود رو شستم.ماست رو گذاشتم توی یخچال و ترش ه
با گل های  یه پیرهن گلبهی کم رنگ  زیر غذام رو کم کردم.یه دوش گرفتم و 
صورتی و سفید پوشیدم.یکم آرایش کردم و عطر و ادکلن زدم.دلم می خواست 

 کسل نباشم و با کارکردن و به خودم وخونم رسیدن سر خودم رو گرم کنم.
 برنجم رو گذاشتم.

 دن در با کلید حاکی از این بود که روشنا برگشته خونه.صدای باز ش
 روشنا:سالم...وای چه بویی راه انداختی

 :سالم خسته نباشی-
 روشنا:ممنون شما هم خسته نباشی.

 :برو لباستو عوض کن بیا شام-
 روشنا:ای به چشم

غذا رو کشننیدم.از توی حیاط صنندای ماشننین اومد.پرده رو کنار زدم و یه نگاه 
انداختم.ماشننین ارمیا بود.بعد هم خودش از ماشننین پیاده شنند.بی سننرسننری 

 اختیار لبخندی زدم.
 تصمیم گرفتم یکم غذا هم واسه اونا بکشم.
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سه ی  شیدم ویه کا شون ک س شت وا شت،خور سه پر گو یه دیس برنم و یه کا
بزرگ ماسننت ریختم و یکی از کاسننه های ژله ی خوشننگلم رو براشننون تو یه 

 سینی گذاشتم.
 با تعجب نگاهم کرد. روشنا

 روشنا:اینا واسه کیه؟
 چادر گل گلی سرمه ایم رو سرم کردم و سینی رو برداشتم.

 :می برم واسه سرگرد آذرخش.مثل این که دکتر اومد اینجا-
روشنننا ابرویی باال انداخت و گفت:آها پس بگو... خب چه کاریه دعوتشننون 

 کن بیان باال با هم شام بخوریم
 شناسی مگه بیخیال :انصاری رو نمی-

 روشنا:بذار بیام کمن سینی سنگینه
 چشمکی زدم وگفتم با آسانسور می برم یه طبقه رو

 روشنا سری تکون داد و گفت:باشه
 سینی رو ازدستم گرفت و تا دم آسانسور آورد.

 زنگ آپارتمانشون رو زدم.
آرین در رو باز کرد.یه تی شننرت جذب مشننکی با شننلوار مشننکی با خط های 

 سفید تنش بود.
 آرین:سالم ساورینا خانوم.بفرمایید تو

 :ممنون سرگرد بفرمایید-
 آرین:ای بابا چرا زحمت کشیدید؟
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 ارمیا داشت میومد سمتمون.
 ارمیا:کیه آرین؟

قبل از این که آرین جواب بده رسننید بهمون ابرویی باال انداخت ویکی از اون 
شگلش رو تحویلم داد.چقدر با لباس شنگ تر  لبخندهای خو خونه هیکلش ق

 می شد.یعنی اینقدر زود لباسش رو عوض کرده؟
سورمه ای تیره  شلوار  شیده بود با  سرمه ای پو ستین کوتاه  شرت یقه دارآ یه تی
فابرین  بازوهای کلفتی داشنننت خیلی  ورزشننی.هیکلش برخالش آرین که 

 بود.یعنی از این قلمبه ها نبود اما خیلی مردونه و قوی به نظر می رسید.
 ارمیا:به خانوم دکتر خودمون.احوال شما خانوم؟

 :بدنیستم دکتر.خونه نشینمون کردید رفت دیگه-
سرکار  ست کنید بهتره همون  شمزه در ارمیا:اگه قراره خونه بمونید و غذای خو

 نیاید
 اخم جذابی کردم وگفتم:عین مردای قدیمی حرش می زنید
ت می گم دیگه چه ارمیا خندید وصننداش رو کلفت تر کرد وگفت:خب راسنن

 معنی می ده زن بیرون از خونه کار کنه؟
 لبخندی زدم و سینی رو گرفتم جلو.

 آرین با لبخند سینی رو ازدستم گرفت.
آرین:واقعا ممنون خیلی وقت بود ه*و*س قرمه سننبزی کرده بود.متاسننفانه این 

 جور غذاها رو هم بلد نیستم.
ج نه ن تت درد نک چه کردی دکتر...دسنن یا:وای  غذاهای ارم اتم دادی از شننر 

 آرین...
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 آرین چشم غره ای رفت و گفت:خوبه دیگه یه غذا دیدی ما رو فروختی.
ستیم داداش  شما هم ه ست آرین گرفت و گفت:ما چاکر  سینی رو از د ارمیا 

 ولی خب این غذا یچی دیگس
 آرین سری تکون داد.

 :نوش جان با اجازه-
 ارمیا:بودی دکتر؟بفرمایید تو

 ممنون.غذای خودمون یخ کرد.برم تا روشنا همه رو نخوردهنه -
 ارمیا:راستی دکتر...

 :بله-
ارمیا:فردا خونه ی ما نذری پزونه...مادرم گفت شننما رو هم دعوت کنم.می 
دونید که فردا شنب تاسنوعاسنت...این قدر ذکر خیرتون هسنت تو خونه ی ما 

 خیلی مشتاقه ببینتتون.
 ..تاسوعا...چه زود محرم اومد.

 لبخندی زدم وگفتم:من هم همینطور..چشم حتما میام...
 آرین:به روشنا خانوم هم بگید

 :چشم با اجازه...-
ها رفتم  له  گاز گرفتم و از پ ند زدن و تشننکر کردن.لبم رو  یا و آرین لبخ ارم

 باال.خدا کنه خوششون بیاد.دلم می خواست ارمیا ببینه چه دست ختی دارم.
فردا قرار بود برم خونه ی ارمیا.یعنی چطوریه؟خانواده  از یه طرش دلشوره داشتم

 اش چطورن؟مادرش؟
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 روشنا:به خانوم تشریف آوردید؟نشستی یه پرس باهاشون خوردی؟
 چادرم رو در آوردم و گذاشتم رو چوب لباسی.

 :فردا باید بریم خونه ی ارمیا یینا نذری پزون دارن شب تاسوعایی-
ت داشننتم شننب ها بریم بیرون دسننته روشنننا:چه خوب...وای اینقدر دوسنن

 ببینیم...حیف اینجا زیاد دسته نمیاد.
 :منم با این وتعم زیاد نمی تونم بیرون برم که...-

 روشنا:آره راست می گی بیا شام بخوریم
بعد از خوردن شام و ژله نشستیم پای تلویزیون.این روزها همه چی بوی محرم 

اینا که زیاد معتقد نبودن خصننوصننا می داد.حتی برنامه های تلویزیون.مامان 
 مامان...اما من جدیدا به یه چیزهایی اعتقاد پیدا کرده بودم.

شبختانه اعتقادات  سریال های جم تی وی.خو ماهواره کامال تعطیل بود.حتی 
 روشنا از من یکم قوی تر بود و اونم همه چی رو رعایت می کرد.

فردا چی انتظارم رو می شنننب توی تخت خوابم فقط به این فکر می کردم که 
 کشه...

*** 
 ارمیا

 :آرین ساورینا کارت رو راحت کردها...-
 آرین:نه بابا واسه من که فرقی نمی کرد تخم مر  می ذاشتم جلوت

 نگاهی چچ چچ بهش کردم وگفتم:انگار نه انگار مهمونتم
 آرین چشم غره ای بهم رفت و بشقاب و لیوان رو گذاشت روی میز.
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مهمونی؟تو که بیسنننت و چهار سننناعته خونه ی منی...می گم بیا یه آرین:تو 
به  حت تری  ندگی کن...را با من ز یا تو هم  نا ب ثل روشنن یا م کاری کن ارم

 خدا...رفت وآمد هم نمی خواد دیگه
:کم نمن بریز دارم در حقت لطف می کنم میام از تنهایی درت میارم...حاال -

م این پسرت تنهاست همین االن زنش که اینطوره زنگ می زنه به مادرت می گ
 بده

صندلیش رو عقب  شت رو میز. شت و گذا سینی بردا آرین غذا ها رو از توی 
 کشید و نشست روش.

با اخم گفت:نکن تو رو خدا...همین جوری هر روز زنگ می زنن می پرسننن 
 عروس پیدا کردی یانه...انگار تو شهرعروس ریخته من باید برم انتخاب کنم

رو دادم باال و در حالی که برنم می کشیدم گفتم:خب مگه نریخته؟این ابروهام 
 همه دختر خب برو یکیشون رو خواستگاری کن دیگه

به همین  با این سننلیقه ی گند من انگار زن گرفتن  ها... آرین:دلت خوشنننه 
 آسونیه...تو اگه خیلی الالیی بلدی چرا خودت خوابت نمی بره؟

 دونی تو دیگه چرا؟ :هی داداش تو که درد من و می-
آرین خم شنند روی میز و با لحن مهربونی که خیلی کم پیش میومد گفت:آخه 
عزیز من...داداش من قربونت برم...بابا خیلی ها هسننتن مشننکل تو رو دارن 

 خب یکی از همون ها رو بگیر...تا کی می خوای تنها بمونی؟
 نم.خورشت رو ریختم روی غذام.قاشقی پر کردم و بردم سمت دها

 :اووووم فوق العاده س...دست ختش عالیه-



 285 ییدایش ینیریش

آرین برای خودش غذا کشننید وگفت:خب دسننت ختش هم که مورد پسننندتون 
 واقع شد کی بریم خواستگاری؟

 :آرین بیخیال شو دیگه-
آرین:ِد دیوونه چرا نمی فهمی سنناورینا بهترین کسننیه که می تونه با شننرایط تو 

 ی؟کنار بیاد...دوستش هم که داری...ندار
چشننم هام رو بسننتم.فکر کردن به سنناورینا هم حس شننیرینی داشننت برام.یه 
صابم  ستش بیارم اع شیرینی تلخ...وقتی به این فکر می کردم که نمی تونم به د

 به هم می ریخت...
مدتی بود که زندگیم آرامش گرفته بود...به هیچی فکر نمی کردم جز بچه های 

تو همین افراد خالصه می شد...همین  کلبه آسمونی و مادرم و تبسم...زندگیم
 افراد و یاد مریم و علی...

شون و درد و دل می کنم  سرخاک شنبه می رم  دلم به این خوش بود که هر پنم 
باهاشننون و سننبن می شننم...فکر می کردم زندگیم کمبودی نداره...فکر می 
به ازدواد فکر نمی کنم...همینطور هم  ندگی مشنننترک  به ز گه  کردم دی

 اما...بود...
اما از وقتی که سنناورینا رو دیدم تمام محاسننبات زندگیم بهم ریخت...اوایلش 
فقط برام یه همکار بود...یه همکار که شوهر داره و بارداره...هیچ حسی نسبت 
بهش نداشننتم.حق هم نداشننتم داشننته باشننم.اما وقتی فهمیدم که مشننکل 

 داره.فهمیدم طالق گرفته و یه زن تنهای بارداره...
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ی گم نظر بدی داشتم نه به خدا...نه به اون حسینی که هر شب صداش می نم
یه  بارداره  نداره  ید.اون هم مشننکل داره شننوهر  ما دلم لرز به موال...ا نه  زنم 

 جورایی حس کردم شاید...شاید بشه مال هم بشیم.
اما این مشکل من!تو این مدت بی هیچ چشم داشتی بهش کمن کردم...حس 

شناخته ای که خدا  می کردم حمایت از سئولیت نا ساورینا وفیفه ی منه...یه م
شدن.از این که  شق  سم از عا ستگی می تر سم از این دلب به من داده...می تر

 عاشق بشم و بدونم بهش نمی رسم.
که هسننتم اونم  جا  بار می خوام ازش دور شننم نمی تونم.می خوام هر  هر

شم.می دونم ست منم با شه.می خوام هر جا که اون ه شقه...من یبار  با این ع
ستم که با دوتا ناز و  سته نی شم و گوش ب سر چ شق مریم...پ شدم...عا شق  عا

 عشوه دل از کف بدم...
سته خانواده ی من با  شه...در شوه با ست که اهل ناز و ع سی نی ساورینا هم ک
یه  نه...خودش از  ما خودش  تا آسننمون فرق می کنن.ا خانواده ی اون زمین 

 نه از جنس من بشه.یعنی داره می شه.جنس دیگه اس...می تو
 تموم احساساتم تد و نقیض شده...نمی دونم چی کار کنم...

 آرین:هی داداش ما...چیه تو فکری؟
 :هیچی-

گی ازش  ب هش  ب من  ظر  ن به  کن. ن یت  خودت رو اذ یا داداش  م ین:ار آر
خواستگاری کنی خیلی بهتره.بگو بهش..بذار اون تصمیم بگیره.اینطوری پیش 

 وجدانت شرمنده نیستی.خودت و 
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 :نمی دوم چی کار کنم آرین سر در گمم-
سین بخواه کمکت کنه...ازش بخواه به  ستم رو گرفت و گفت:از امام ح آرین د
بذاره...مطمئن  پات  یه راهی جلوی  حرمت همین شنننب های عزیز خودش 
باش آقا خودش راهنمات می شه...حاال هم بخور غذات رو خیلی خوشمزس 

 ساورینا خانومتون رو ازدست بدی هاحیفه دست خت 
 چشم غره ای بهش رفتم که زد زیر خنده

:بخندآرین خان بخند...ببینم وقتی مهلت مادرت تموم شنند و خودش رفت -
قت هم همینطور می  گاری کرد اون و دختر دایی عزیزت رو برات خواسننت

 خندی یانه
شه ولی اون  صوری زنم  ترم برم به یکی پول بدم  ونه مهرناز دیوآرین:ببین حا

 رو نگیرم
 :چرا صوری؟خب بیاهمین روشنا رو خواستگاری کن دیگه-

نگ هر  یدون ج گه خونمونم بشنننه م فت:آره دی خت وگ ندا گاهی بهم ا آرین ن
 روز...من آبم با این تو یه جوی نمی ره

نگاه عاقل اندر سننفیهی بهش انداختم وگفتم:برو خودت رو رنگ کن داداش 
که می دونم بهش بی  با من نبودش هیچ میلی...چرا من  یل نیسننتی...اگر  م
 فرش مرا بشکست لیلی؟

 آرین:بابا تو نمی بینی ما بیست و چهار ساعته عین سگ و گربه می پریم بهم؟
 :چرا...خب خیلی ها هستن اولش باهم لجن ولی بعد باهم ازدواد می کنن-

یه که تکآرین:ما جزو اون خیلی ها نیسننتیم.زود بخور بریم بخوابیم امشنننب 
 نرفتیم
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 :آره فردا کلی کار داریم-
 پاشدم و فرش ها رو گذاشتم تو فرش شویی

 آرین:نمی خواد بشوری
 :بیار بابا بشورم بریم بخوابیم-

 آرین:پس اون پیشبندم بزن لباست خیس نشه
 سری تکون دادم وگفتم:نگاه کن تو رو خدا کار ما به کجا رسیده

 آرین با خنده فرش ها رو جمع کرد
شنا خانوم بیای به جایی بر نمی خوره - سه رو :می گما دو تا از این خنده ها وا

 ها
آرین:ارمیا جان حاد خانوم بس کن این حرش ها رو اینقدر اسننم اون جوجه 

 غرغرو رو جلو من نیار
شتیم.از  صبح کلی کار دا شب پیش آرین موندم.فردا  سری تکون دادم. باخنده 

ه بودم خیلی خوشننحال بودم.تبسننم اینقدر این که سنناورینا رو هم دعوت کرد
جلوی مامان ازش تعریف کرده بود مامان مشتاق بود ببینتش...خودمم دوست 
داشننتم فردا کنارم باشننه.می دونم زیاد به این جور جاها عادت نداره ولی من 

 عادتش می دم...لبخند خبیثی زدم و چشم هام رو بستم.
** 

 ساورینا
یه دوش کوچین بعد از صبحونه گرفتم و موهام صبحونه رو روشنا درست کرد.

شه موهام تا  شن کردم.نگاهی تو آینه به خودم انداختم.ری شوار خ س  3رو با 



 289 ییدایش ینیریش

سانت در اومده بود.خوشبختانه رنگ موهام روشن بود و با رنگ زیتونی خیلی 
 فرقی نداشت.یعنی خیلی تو چشم نبود که رنگ نشده.

د.وقتی مو رنگ می کنی انگار افتادی دلم برای رنگ موهای خودم تنگ شده بو
تو هچل...ایندفعه می خوام رنگ موهای خودم رنگ کنم.این چند روز بگذره 

 می رم آرایشگاه
روشنننا در حالی که با کاله حموم موهاش رو خشننن می کرد گفت:وای تو که 

 هنوز حاتر نشدی بدو دیگه ساوری
 نگاهی م*س*تاصل بهش انداختم و گفتم:چی ب وشم؟

 نا:گونی...خب معلومه یه لباس تیره تنت کن دیگهروش
رفتم سننمت کمدم.لبم رو به دندون گرفتم و مشننغول جسننت و جو تو کمدم 
شدم.یه سارافون مشکی که آستین حلقه ای داشت و روش با پارچه ی مخمل 
طرح های قشنگی خورده بود رو پوشیدم.یکم برام آزاد بود.مخصوا ماه های 

االی زانوم بود.یه زیرسنننارافونی نوک مدادی تننخیم هم آخرم گرفته بودم.تا ب
 زیرش پوشیدم.شلوار نوک مدادیم رو که مخصوا حاملگیم بود تنم کردم.

چقدر دلم برای جین های رنگارنگ و تنگم،تنگ شننده بود.اما به این شننلوار 
شیه های  شکی با حا شی م پارچه ای های آزاد عادت کرده بودم.یه مانتوی خفا

با کش محکم  بادمجونی تنم با دسنننت جمع کردم و  ندم رو  کردم.موهای بل
 بستم.خبری از چتری نبود.همه شون رو باال جمع کردم.

کرم پودرم رو زدم.رژگونه ام رو خیلی کم رنگ کشننیدم رو گونه هام.یکم مداد 
شیدم.همه چیزم  شیدم و در آخر رژلب همرنگ لبم رو روی لب هام ک شم ک چ
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دم.نمی خواستم صورتم بی روح باشه.اما از یه طرش رو کم زده بودم اما زده بو
 دلم نمی خواست حرمت این روز ها رو از بین ببرم.

شال پاییزی بادمجونی سیرم رو گذاشتم.طوری که موهام زیاد دیده نشه.کیف 
دسننتی مشننکیم رو برداشننتم و بعد از چن کردن کیف پول و عینکم روی مبل 

 های هال نشستم تا روشنا آماده شه.
وشنا اومد.با دیدنش لبخندی زدم.مانتوی ساده ی بلند مشکی با شال پاییزی ر

 مشکی با جین مشکی.از همه چیز جالب تر چادری بود که سر کرده بود.
 روشنا چشمکی زد وگفت:چطور شدم؟

 لبخندم رو پر رنگ تر کردم وگفتم:عالی...چقدر چادر بهت میاد
گفت:جدی خوب شنندم؟زیاد روشنننا نگاهی به سننرتا پای خودش انداخت و 

 عادت به چادر ندارم
 بلند شدم و رفتم سمت جا کفشی وگفتم:اتفاقا خیلی بهت میاد

 روشنا:تو چادر سر نمی کنی؟
ایسننتادم.من؟من تا حاال چادر سننر نکرده بودم.حتی تو این روزها...فقط یبار 

شهد.از اونجایی هم که ماد ستانی بودم با بچه ها رفته بودیم م پدرم  روقتی دبیر
خیلی بهم کار نداشننتن و اجازه می دادن تو تموم اردوها پایه بودم.یادمه همون 
تا بتونم چادرم رو جمع کنم آخرش هم  موقع هم روشنننا کلی باهام کار کرد 

 موفق نشدم.اما حاال...
شتم طرفش و با یه لبخند بالتکیف بهش گفتم:من که چادر ندارم.اینطوری  برگ

 بدم؟
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 وگفت:نه خانومی خیلی هم خوشگلی بریمروشنا لبخندی زد 
شید رفتیم  شکیش رو پو شنا هم کالم م شیدم.رو شکیم رو پو س رت های م ا

 پایین.
ارمیا و آرین تو کریدور بودن.ارمیا داشننت یه لنگه پا پشننت کفشننش رو می 
شت در  شده بود.آرین هم دا سربچه ها  شید.بی اختیار خنده ام گرفت.عین پ ک

 رو قفل می کرد.
شنا نگاه ارمیا ب سقلمه به آرین زد.به رو شنا ابرویی باال انداخت و یه  ا دیدن رو

 کردم وچشمن زدم.
 ارمیا:سالم خانوما صبحتون بخیر

 :سالم آقایون صبح شما هم بخیر-
شنا موند.بعد لبخند کجی  سالم کرد.نگاه خیره اش چندیانیه روی رو آرین هم 

 زد و گفت:بفرمایید
ست شکمم مزاحمم بود.از با این حالم دیگه نمی تون م رانندگی کنم.یه جورایی 

 خدا خواسته بودم که با پسرها بریم.
شنا  شد و آیینه روتنظیم کرد.رو ست به آیینه  شدیم.ارمیا د شین ارمیا  سوار ما

 چشمکی بهم زد و من هم لبخند زدم.
یه نیم سننناعتی گذشنننت.یکم از طرش خودمون به سننمت پاییِن شننهر دور 

شنا ابرویی باال ست مهم شد.رو شون کجا سه من مهم نبود خونه   انداخت.وا
این بود که دلم می خواست خونشون رو ببینم.مادرش رو این که کیه که تونسته 

 همچین پسری رو تربیت کنه
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دقیقه رسننیدیم.خونشننون طرفای مهرآباد بود...پیچید تو یه  45باالخره بعد از 
برافراشننته بودن.یه طرش کوچه...پر بود از سنناختمون های نوسننازی که تازه قد 

 کوچه خونه ها جنوبی بود و طرش دیگه شمالی...
خونه های قدیم سنناخت نشننان از بافت قدیمی محله بود.محله ای که داشنت 

 خونه هاش رو آپارتمانی می کرد تا شکل تازه ای به خودش بگیره.
 ارمیا جلوی در یه خونه نگه داشت.برگشت طرش ما.

 خشید راه یکم طوالنی بود خسته که نشدید؟ارمیا:بفرمایید خانوما بب
 :نه دکتر اتفاقا رانندگیتون اینقدر خوبه که ادم خسته نمی شه-

ارمیا لبخندی زد که تلخیش رو با وجودم حس کردم.بهش لبخند زدم.اونم با 
 لبخند چشم هاش رو بست.از ماشین پیاده شدم.

 صدای صلوات از توی خونه بیرون میومد.
یاط دار بود. قدیمی بود اما پا برجا و تمیز.در بزرگی داشت.یه خونه شمالی و ح

در طوسی کم رنگ که باالش پرچم عذاداری امام حسین زینتش داده بود.ارمیا 
شنا از در  ست بهمون تعارش کرد.من و رو در رو باز کرد و یالله ای گفت و با د

اما خیلی بود  11رفتیم تو واوناهم پشننت سننرمون اومدن تو.با این که سنناعت 
 خونه شلو  بود.

مردها کناردوتا قابلمه ی بزرگ ایسننتاده بودن و کار می کردن.زن ها هم روی 
 ایوون مشغول کار بودن.

حیاط بزرگی داشنت که وسنطش یه حوض متوسنط بود و تو حوض هم چندتا 
 ماهی.
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سنناختمون با چندتا پله از حیاط جدا می شنند.پوشننیده شننده بود از آجرهای 
نتی قهوه ای.ایوون بزرگش پر بود از خانوم های چادری که تزیینی سنننه سنننا

ها روی  یل  پات یاط دور تر از  چه هم توی ح تا ب ند کار کردن بودن.چ درحال 
تخت کنار حوض بازی می کردن.محو صننمیمیتی شننده بودم که تو اون خونه 

 مود می زد.
کردیم یکی از مردها اومد جلو و با ارمیا و آرین دست داد.یکم مسن بود.سالم 

 و جواب شنیدیم.
 :به آقا ارمیا تشریف آوردی گل پسر.خیلی وقته منتظرت بودیم مومن-

 ارمیا دستش رو گذاشت رو سینش به نشونه ی شرمندگی و سرش رو خم کرد.
 ارمیا:شرمنده ام حاد صادق

حاد صنادق دسنتش رو گذاشنت رو شنونه ی ارمیا وگفت:دشنمنت شنرمنده 
 پسرم.

صادق من برم تریم رو  ارمیا:حاد  سالمی بکنم و حا خدمت حاد خانوم یه 
 بزنم الساعه میام خدمتتون

 حاد صادق با خنده گفت:برو پسر برو که حاد خانوم بد از دستت شکاره
 تبسم هنوز مارو ندیده بود.

 تبسم:نرگس خانوم قربون دستت.اون پیاز ها روخالل کردی؟
 آره عزیز این ها تموم شد-

 ین اون آبکش رو ببرم لب حوض بشورمشون.تبسم:دستتون درد نکنه بد
 مادر زیاد نشوریش ها خاصیتش می ره-

 تبسم:چشم.
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 تبسم آبکش به دست داشت از پله ها میومد پایین که چشمش افتاد به ما
تبسم سرش رو برد عقب و گفت:حاد خانوم بیا چشمت روشن شازده پسرت 

 تشریفش رو آورد
ا لبخند رفتیم سننمتش.آرین که از بعد باهمون آبکش اومد سننمت ما.ما هم ب

همون اول رفته بود کمن مردها.ارمیا تا رسید بهش با تشر و شیطنت گفت:ای 
 دختر ناقال می خوای یه کاری کنی حاد خانوم واسه من سر نذاره؟

 تبسم با خنده گفت:اوال سالم به همتون دوما کجا بودی تا االن؟
شرمنده ما راه ر- شید  سته نبا سالم عزیزم خ و بلد نبودیم آقا ارمیا لطف کردن :

 صبر کردن تا ما حاتر شیم باهاشون بیایم.تقصیر ماشد ما دیر کردیم شرمنده
ارمیا با تعجب نگاهم کرد که چشننمن نامحسننوسننی بهش زدم.اونم گرفت و 

 خندید.
تبسننم:ای وای خدا مرگم بده دشننمنت شننرمنده عزیزم.خب اگه اینطوری که 

سنننادین؟غریبی نکنید دخترها برید باال من اینا رو موردی نداره.چرا اینجا وای
 بشورم میام پیشتون...

رفت سننمت حوض و ارمیا ما رو برد جلوتر.یه خانوم میانسننالی با خوشننرویی 
 داشت به بقیه خانوم ها می گفت چی کار کنن.

 ما هم پایین ایوون ایستادیم.
 ارمیا سرش رو بلند کرد وگفت:سالم عرض شد حاد خانوم
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سنناله  50برگشننت سننمتمون.حاال بهتر می تونسننتیم ببینیمش.حدودا  خانومه
شکیش رو با یه گیره ی کوچین  سری م شیده بود و رو شکی پو بود.بلیز دامن م

 محکم کرده بود.چادر طوسی کم رنگ با گلهای درشت سرش کرده بود.
شم های تیره و لب و  شت.انگار که نورانی بود.چ سفید و مهربونی دا صورت 

س سنش دهان متو شت  شون از گذ صورتش بود که ن ط.چندتا چروک هم روی 
 داشت.

 اخم جذابی کرد وگفت:سالم آقا...االن تشریف میارین دیگه؟
ستم...بنده  شرمنده ی حاد خانوم گل خودمم ه شد وگفت: ارمیا تا کمر خم 

 تقصیرکارم می دونم...
ه ک سرش رو بلند کرد و با شیطنت سرش رو کم کرد و دستی به ته ریش هاش

شید و گفت:باال غیرتن جلوی  شتن ک شده بودن و حکم ریش رو دا حاال زیاد 
 مهمون هام مؤاخذه ام نفرمایید

 من و روشنا هر دو با لبخند سالم کردیم.
حاد خانوم:سننالم به روی ماهتون خوش اومدید بفرمایید باال غریبی نکنید 

 گذاشتیدمادر تو مجلس آقا هیشکی غریبه نیست...قدم سرچشم ما 
 روشنا:ممنون حاد خانوم...خدا قبول کنه

با من نیسنننت حاد  ارمیا:برید باال خانوم دکترها االن تبسننم هم میاد.امری 
 خانوم؟

صادق درد نکنه همه کارها رو خودش انجام داد.ارمیا  ست حاد  حاد خانوم:د
مادربرو پ یش آقا ناصننر ببین این گوسننفندها واسننه فردا و پس فردا حاتننره 

 مادر شرمنده خلق الله نشیم...یانه.
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شما امر  شم حاد خانوم. شم هاش و گفت:چ شت رو چ ستش رو گذا ارمیا د
 بفرمایید.

 بعد رو به ما گفت:با اجازه من برم
 :خواهش می کنم دکتر.کلی از کار و زندگی انداختیمتون ها-

 ارمیا آروم گفت:خودتونم درو  مصلحتی تون باورتون شده ها
 رو گاز گرفتم. آروم خندیدم و لبم

 تبسم:ای بابا شما که هنوز اینجایید برید باال دیگه
 از پله ها رفتیم باال.یکم غریب بودیم.سالم کردیم و نشستیم کنار خانم ها...

 تبسم هم نشست کنارمون.
 تبسم:خیلی خیلی خوش اومدین

 :قربونت برم عزیزم.خدا قبول کنه فکر نمی کردم اینقدر شلو  باشه-
ه تازه اولشنه فردا و پس فردا از اینم شنلو  تر می شنه.امشنب تازه تبسنم:این ک

 شب تاسوعاست...
 روشنا:نذر زن عموتونه؟

تبسننم:راسننتش این که خونه بشننه محل عذاداری و پخت و پز هیئت نذر زن 
عموهه.اما خب کل خرجش با ما نیسننت.حاد صننادق و چندتا دیگه از بزرگ 

 های هیئت هم هستن...
 هیئت کجاست؟روشنا:پس خود 
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تبسننم:فکر کنم شننما از اینور اومدید هیئت رو ندیدید.توحسننینیه سننرکوچه 
اس...همین جاس نزدیکه...چون حیاطش خیلی بزرگ نیست و جا واسه دسته 

 عذاداری کم میومد غذا رو این جا درست می کنیم...
تا اومدم چیزی بگم یه صدای آشنایی از اونطرش گفت:تبسم خانوم سیرها رو 

 کنیم؟ سرخ
 تبسم:نه عزیز فکر کنم یکم زود باشه حاد خانوم وقتش شد بهمون می گه

 برگشت سمت صاحب صدا.با دیدن پریا جا خوردم.
 :پریا؟-

 پریا:خانوم دکتر شما هم اینجایید؟
 دستم رو باز کردم و اونم با خوشحالم اومد تو ب* *لم.

 :دلم برات تنگ شده بود دختر.-
 شن تو چشم هاش بود.ازخودم جداش کردم.برق ا

 اخم ساختگی کردم وگفتم:ای بابا باز چشم هاتو پر کردی که
 قطره اشکی از گوشه ی چشمشچکید زود با پشت دست پاکش کرد وخندید.

 پریا:خیلی خوشحالم می بینمتون.خدا خیرتون بده من هنوزم مدیون شمام
یا کوچولوی  ن ها رو زد.وا باز این حرش  نه اش و گفتم: به شنننو ما زدم 

 چطوره؟کجاست؟نمی بینمش؟تو اینجا چیکار می کنی؟
صادق و آقا  ست تو اتاق داره بادخترها بازی می کنه.خدا به حاد  پریا:همینجا
باره دادن به من و این بچه...تو کارگاه حاد صننادق  ارمیا خیر بده...زندگی دو

 کارمیکردم دیگه اومدم اینجا کمن.
 دم:شوهرت چی شد؟:راست می گی یادم نبود.آروم تر پرسی-
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گه از کرده ی  قاتش می  بار رفتم مال یاد.ی ندون در م گه از ز هه دی ما یا:دو پر
خودش پشننیمونه...داره ترک می کنه تو زندون.قول داده بیاد بیرون بچسننبه به 
زندگی.حاد صننادقم گفته اگه قول بده سننر به راه بشننه خودش یه کاری براش 

 زندگیم رو نجات دادید دست و پا کنه.خدا به همه تون خیر بده که
سیله - صادق و آقا ارمیا هم و :من که کاری نکردم این از من.ولی همون حاد 

 ان از جانب خدا.خدا رو شکر امیدوارم زندگیت به کامت بشه
 پریا:الهی آمین.شما چی کار کردی؟بچه ات چطوره؟شوهرت کجاست؟

سه پریا تعریف کردم.ب سته ق یه طالقم رو وا سرب یلی نده خدا خخیلی آروم و 
 ناراحت شد.

 پریا:آخی پس شما هم مثل من زخم خورده ای
:آره با این فرق که تو موندی و از زندگیت داری دفاع می کنی من گذشننتم و -

 رفتم
 پریا:شاید کاردرست رو شما کردی.هیچ کس با هوو کنار نمیادآخه

یا کوچول به شننونه اش و گفتم:بیخیال من که االن راحتم.برو وان و ومون رزدم 
 صدا کن که حسابی دلتنگشم.

 
 پریا از کنارم بلند شد و رفت داخل اتاق.

 پریا:وانیا...وانیا مامان بیا...بیا خاله ساورینا اومده
سته بود و یه  شی ب شکیش رو دو گو وانیا با تندی از اتاق اومد بیرون.موهای م

 لباس دخترونه ی مشکی با جوراب شلواری سفید پوشیده بود.
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م رو برای ب* *ل کردنش باز کردم.پرید تو ب* *لم.از چهره ی پریا دست ها
 می شد خوند که نگران شکممه.

وانیا:سننالم خاله جون...دلم برات تنگ شننده بود.پس چرا دیگه با عمو ارمیا 
 نیومدی پیشم؟

نگ شنننده  نت برم منم دلم برات ت یدم وگفتم:قربو هاش کشنن دسننتی رو مو
رار نبود تنهایی بیاد پیشننت.قرار بود به منم بود.تقصننیر عمو ارمیاسننت دیگه. ق

 بگه.فکر کنم یادش رفته
صننورتش و ب*و*سننیدم و گفتم:برو بازی کن وروجن مثل این که هم بازی 

 هات بدون تو بازی نمی کنن
بعد باسننر به دختر بچه های کوچولویی اشنناره کردم که جلوی در اتاق منتظر 

دوید.پریا هم با یه عذرخواهی رفت وانیا ایسننتاده بودن.وانیا به سننمت بچه ها 
 کمن خانوم ها.

شیم  شبختانه آهنگ بی کالم بود و آبروم رو نمی برد.گو شیم زنگ خورد.خو گو
رو برداشتم.بادیدن اسم ساورا ابروهام پرید.چقدر دلم برای داداشیم تنگ شده 

 بود.حسابی فراموشش کرده بودم.
 :الو سالم داداشی-
 ودم.یه وقت خبری از ما نگیری هاسالم به خواهر بی معرفت خ-
 :شرمنده ام داداش کجایی تو؟-
 پاشو بیا خونه ببینمت-
 :مگه برگشتی؟-
 آره دیشب برگشتم.پاشو بیا دلم تنگ شد برات...سوغاتی هات رو بیا بگیر-
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 :قربونت برم داداش.پس چرا زودتر نگفتی؟-
ب شام خونه امشنیست که می گفتم می خواستید بیاید فرودگاه استقبالم.بدو -

 مایی ها
 :ساورا به خدا شرمنده ام نمی تونم.-
 خودت و لوس نکن.نکنه هنوز با مامان قهری؟-
:نه نه قهر که نیسننتیم ولی خب مثل همیشننه سننردیم.راسننتش دلیلم یه چیز -

 دیگست.جایی ام نمی شه بیام
 ساورا با لحن مشکوکانه ای رسید:مثال کجا؟

 :خونه دکتر سعادت-
 کار می کنی؟اونجا چی -
 :راستش نذری پزون دارن دکتر من و روشنا رو هم دعوت کرده.-

 تبسم با تکون دادن سرش ازم پرسید کیه؟
 گوشی رو از دهنم فاصله دادم و گفتم:داداشمه

 روشنا:ِا مگه برگشت از ایتالیا؟
 سرم و به نشونه ی مثبت تکون دادم و گوشی رو دوباره گذاشتم دم گوشم.

 زنی تو؟ با کی حرش می-
 :روشنا و دوستم-

شحال می  شریف بیارن خو شونم ت شون کن ای ساورینا جان دعوت سم:خب  تب
 شیم

 :ساورا دخترعموی دکتر می گه تو هم پاشو بیا اینجا.میای؟-
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 آدرس بدی چرا که نه میام-
 :چایی معطل قندی ها-

 ساورا با لحن دلخوری گفت:خیلی خب پس نمیام خداحافظ
 وخی کردم...یه لحظه وایسا:لوس نشو دیوونه ش-

 گوشی رو گرفتم سمت تبسم و گفتم:قربون دستت بهش آدرس می دی
 تبسم با کمی تردید گوشی رو ازم گرفت و با کمی خجالت حرش زد.

 الو سالم-
 سالم خانوم.حال شما؟خوب هستید؟-
 ممنون متشکر.لطف کنید آدرس رو یادداشت بفرمایید-
 چشم بفرمایید-
 ..نوشتید؟56شهریور...پالک  17خیابان -جنوبیمهرآباد -
 بله ممنون مزاحم می شم پس-
 خواهش می کنم تشریف بیارید منزل خودتونه منتظر هستیم خدانگه دار.-
 خدانگه دار شما-

گوشننی رو از تبسننم گرفتم.معلوم بود یکم خجالت کشننیده از این که یه دفعه 
 گوشی رو دادم دستش.

 ساورا میای دیگه؟-
 آبجی قربانت خداحافظآره -
 قربونت داری میای مراقب خودت باش.میبینمت داداش-

گوشی رو قطع کردم.بوی آش نذری کل خونه رو پر کرده بود.چشم هام و بستم 
 و با ل*ذ*ت استشمام کردم.
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نیم سنناتی گذشننت.تو حیاط ولوله ای بود.راسننتش فقط آش نذری نبود.بقیه 
دادن.واسه غذای امشب و فردا و پس  کارهای هیئت رو هم همین جا انجام می

 فردا هم کلی کار داشتن.
تماشننای این تکاپو واسننه عذاداری حس غریبی بهم می داد.تو خانواده ی من 
سمت این کارها می  این کارها نامفهوم بود.بابا طبق معمول خنثی بود.یعنی نه 

 رفت نه این جور آدم ها رو نقد می کرد.
شرکت نمی کرد بلکه آدم های مقید اما مامان!نه تنها خودش تو  سم ها  این مرا

که از اون  پدربزرگم  مل می دونسنننت.یعنی تقصننیر خودش هم نبود  رو ا
تیمسننارهای زمان شنناهی بود بچه هاش رو با همچین معیارهایی بزرگ کرده 

 بود.وچقدر هم به نظر من این تربیت اشتباه بود.
سویل هم زیاد دور وبر این ک ساورا و  ارها نبودیم و عقایدمون می شاید من و 

لنگه اما ته دلمون ما هم دوست داریم همرنگ مردم شیم و تواین روزها سیاه به 
 تن کنیم و واسه حسین)ع( سینه بزنیم.

ارمیا بدون توجه به کسی تند تند کارها رو انجام می داد.عین اسفند روی آتیش 
رو می شننند از  بود از بس سننریع کار می کرد.اما تو همون حالت هم آرامش

وجودش گرفت.نمی دونم چقدر بود که با یه لبخند محو به ارمیا زل زده بودم 
 که با سقلمه ی روشنا به خودم اومدم.

 روشنا:خوردی جوون مردم و...االن داداشت غیرتی می شه
 :داداشم؟-

 روشنا با سر به حیاط اشاره کرد و گفت:شازده تون تشریف آوردن.
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شت با ارمیا و آرین خوش و بش نگاهم رو تو حیاط چرخ ساورا دم در دا وندم.
می کرد.هردوشون لب هاشون می خندید.می دونستم ساورا از یکی بدش بیاد 
ستم از ارمیا خوشش اومده.به قول خودش می  عمرا باهاش حرش بزنه.می دون

 گفت پسر قابل اعتمادیه.
جلوی  دوسننت داشننتم از دور بدوام برم تو ب* *لش مثل بچگی هامون.ولی

 این همه غریبه و با این شکم برامده.خنده دار بود.
اروم از پله ها رفتم پایین و کفشننم رو پوشننیدم.هنوز من رو ندیده بود.اینقدر 
سه خاطر دیدن  شده بودن که انگار خان داداش ما یادش رفته وا سرگرم حرش 

 من اومده.
با مدادی  نه ی نوک  با پیراهن مردو خت مشننکی   کت وشننلوار خوش دو
چهارخونه های طوسننی پررنگ.یه ته ریش خوشننگل رو صننورتش بود و طبق 

 معمول کیفش رو با ژست خاصی توی دستش گرفته بود.
دلم براش تعف رفت.یعنی کی قراره زنش بشه؟هر کی هست کوفتش...نه نه 

 یعنی خوش به حالش می شه
 رفتم جلوتر.اون سمت حیاط آقایون بودن.

 :سالم عرض شد آقا ساورا-
ساورا هم با یه لبخند عمیق اومد  شنگی زد و  شتن طرش من.ارمیا لبخند ق برگ

 سمتم.
 ساورا:به خانوم خانومای من.چطوری خواهری؟

 دستم رو گرفت و صورتم رو آروم ب*و*سید.
 دم گوشم گفت:نی نی خوبه خانوم خوشگله؟
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 سرم و آروم تکون دادم و ازم جدا شد.
 :دلم برات تنگ شده بود-

 تعظیمی کرد و کاله خیالیش رو برداشت و دوباره گذاشت روی سرش.ساورا 
 ساورا:من بیشترخانننننوم.

ارمیا:خب دیگه آقا سننناورا اینم امانتی تون.البته من هیچ کاری نکردم تو این 
 مدت.یعنی خانوم دکتر به کسی اجازه نمی دن کاری کنه که.دیوونه شدم من

سید:ما  ساورا لبخندی زد و یه اخم جذاب کرد و شده پر شم های بارین  با چ
از این قرارها نداشننتیما سننرکار خانوم.حرش من و گوش نکردی هیچ نذاشننتی 
نه کردی؟من  گه زدی جوون مردم و دیوو نه هیچ،چرا دی کت ک دکتر هم کم

 جواب خانواده اش رو چی بدم هان؟
 همه زدیم زیر خنده.که تبسم از پشت با خنده آروم اومد کنارمون.

 شتر...االن حاد صادق میاد دعوامون می کنه هاتبسم:یوا
ساورا:شرمنده ایم خانوم.بعدبا شوخی و تشر رو به ما گفت:آرومتر دیگه...االن 

 صاحبش میاد آش نخورده بیرونمون می کنه
تبسم لبش رو گاز گرفت و با شرمندگی گفت:سالم ببخشید توروخدا من فکر 

 کردم فقط بچه هان
سال شیطونی گفت: ست خانوم.اگر به بچه بودنه که باید عرض ساورا با  م از ما

 کنم من از همه این ها بچه ترم
:تازه مسننبب این خنده ها هم همین خان داداش بنده س ما بی تقصننیریم به -

سم جون این آقا رو  ساورا و ادامه دادم.:تب سمت  ستم و دراز کردم  خدا. بعد د
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ساورا یه دونه داداش منه که فد دنیا  شونم که میبینی  ساورا جان ای سش دارم. دو
 تبسم خانوم هستن.دخترعموی آقا ارمیا و یکی از دوستای گل من

 ساورا:خوشبختم خانوم.بابت شیطنت ها هم ببخشید مارو
 تبسم:منم همینطور.خواهش می کنم.جلوی در ایستادید بفرمایید باال

 ساورا کتش رو در آورد و همراه باکیفش داد دست من.
 .ساورینا جان اینارو ببر باال بی زحمتساورا:نه ممنون

بعد رو به ارمیا وآرین گفت:آقا کاری هست بریم انجامش بدیم که من حسابی 
 پایه ام.

ابروهام باال پرید.فکر نمی کردم ساورا پایه همیچین کارهایی باشه.از این که با 
صمیمی  شرکت درمیاره اینجا اینقدر خاکی و  ست بازی که تو  اون غرور و ریا
شه یه قدم از  ساورا همی شحال بودم.حس می کردم  برخورد می کنه خیلی خو
من جلوتره.چون خودش ودرگیرعقاید مامان بابا ونمی کرد بع ی جاها خوب 

 نقدشون می کرد.
حس می کردم سنناورا هم از این که داریم یه جاهای جدید رو تجربه می کنیم 

 خیلی خوشحاله.
 دمون انجام میدیمارمیا:نه ساورا جان کاری نیست خو

 ساورا با دلخوری گفت:یبار می خوام با خیال راحت کار کنم ها اگه گذاشتی
صوصا با ارمیا.توی دوتا  ساورا با ارمیا و آرین برام جالب بود.خ صمیمی  لحن 

 برخورد هیچکس اینقدر زود صمیمی نمی شه.شونه ای باال انداختم.
ماواتی سننفارشننات برنم رو ارمیا خندید و رو به آرین گفت:برو از آقای سنن

 بگیر.بیست تا گونی برنجه
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 آرین:بس می شه؟
شد باز می ریم می گیریم.حاال همین قدر و  شه ن شالله که بس می  ارمیا:آره ای

 بگیر
آرین:نمی شد حاال همینجاها سفارش می دادی من نرم تا اون سر شهر دنبال 

 برن
 ارمیا اخم جذابی کرد وگفت:غر نزن پسر...

 اقل سوییچ ماشینت و بده.نمی ذاری من ماشین بیارم کهآرین:ال 
 ارمیا کمی دست دست کرد وگفت:آخه...منم می خوام...شاید...

 آرین:خیلی خب بابا نخواستیم
 ارمیا:آرین به خدا آخه منم می خوام برم دنبال وسایل دیگه داداش...

 ساورا کت و کیفش رو دوباره از دست من گرفت وگفت:بریم آرین جان
 آرین:کجا؟

 ساورا:بریم دربست من و رخش دراختیار شماییم.
 ارمیا با ذوق گفت:آخه زحمت می شه

 ساورا:آقا کال شما ناراحتی یه صوابی هم ما ببریم.نه؟
یا داداش اینم  به آرین گفت:ب با لبخند رو  عد  ها چیه ب قا این حرش  نه آ یا: ارم

 ماشین
ی دیگه جرئت داری به آرین چشننم غره ای بهش رفت و گفت:یعنی تو دفعه 

 من بگو ماشین نیار خفت می کنم.رو به ساورا گفت:بریم آقا ساورا
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سری تکون داد.منم  سر خداحافظی کرد و رفتند بیرون.ارمیا با خنده  ساورا با 
رفتم سننمت تبسننم و روشنننا.راسننتش با دیدن خانومای چادری یکم عذاب 

دختر کوچولوها.حتی وجدان می گرفتم.تو اون جمع فقط من چادری نبودم و 
دخترهای نوجوون هم اگر چادری بودند یا نه به احترام این روزها چادر گذاشته 

 بودند.
روشنا هم که مانتویی بود و چادر سر نمی کرد امروز چادر گذاشته بود.آهی از 
ته دل کشیدم ورفتم سمتشون.کاش منم چادر سرمی کردم.با این شکم برآمده 

سبتا کوتاه اینور واونور می رم خب درست نیست.ولی جلوی مردها با مانتوی ن
 من که اصال بلد نیستم چادر سر کنم.

 تبسم با دیدنم گفت:چرا ناراحتی گلم؟داداشت رفت؟
 آره رفت.-

 روشنا:چیزی شده پکری؟
نگاهی به سننرتا پای خودم انداختم و گفتم:کاش منم چادر سننر می کردم.همه 

 چادری ان یه جوری ام
عزیز به خدا یه چادر اتننافه داشننتم دادم به دخترخالم.اونم  تبسننم:شننرمندتم
 چادر گلدارم بود.

 لبخند تلخی زدم وگفتم:نه قربونت برم موردی نیست
 روشنا با لبخند مهربونی گفت:می خوای بریم بیرون بگیریم؟

چشننم هام برقی زد.این و خودمم متوجه شنندم.از یه طرش شننوق داشننتم ببینم 
شم از یه طرف سر نکرده بودم.مطمئنا برام چطور می  صال تا حاال چادر  م من ا

 راحت نیست...



wWw.Roman4u.iR  308 

 

سر کنم ارمیا من و با چادر ببینه.از وقتی  شتم چادر  شاید یکم ذوق دا ستش  را
اومدم اینجا و دیدم همه دور و بریاش چادری ان یه جوری شدم.نمی دونم چه 

 جوری ولی میدونم حس خوبی نیست برام.
 ر هست؟:این دور و برها بازا-

تبسننم:بازار و مغازه که آره.ولی اگه می خوای یه چادر خوب بخری بری امام 
 زاده حسن بهتره...نزدیکه ولی خب باید با ماشین بری

 ارمیا اومد سمتمون.
سم برو باال به حاد خانوم بگو  سط حرفتون می پرم.تب شرمنده خانوما و ارمیا:

یه و  یل غذا.روغن وادو بال وسنننا رب ول ه و این جور چیزا من دارم می رم دن
 بگیرم.بهش بگو هر چی می خواد لیست کنه زود بیار برام

 تبسم:چشم داداش االن می گم
 روشنا:آقا ارمیا این جا ماشین برای امام زاده حسن هست؟

ارمیا ابروهاش رو انداخت باال وگفت:می خواین برین اونجا؟م*س*تقیم که 
 شین.واسه چی؟نه یه دو تا ماشین کوتاه کوتاه سوار 

 سرم رو انداختم پایین وگفتم:می خوام چادر بگیرم.
 سرم و آروم بلند کردم و زیر چشمی می خواستم عکس العملش رو ببینم.

شم هاش نگاهم  سین تو چ شم هاش برق زد.یه لبخند عمیق زد و با برق تح چ
 کرد.

 ارمیا:چقدر خوب.بیاین من دارم می رم بیرون.شما رو می برم
 م نمی شیم:نه مزاح-
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ساورا رو  شین جواب  ارمیا:ای بابا باز تعارش.مگه بلدین این جاهارو؟گم می 
 نمی تونم بدم ها بیاین با من بریم دیگه.روشنا خانوم شماهم تشریف بیارید

شه  ساورینا تنها نبا ستم بیام که  سی گفت:نه ممنون.من می خوا شنا با بدجن رو
 به سالمتحاال که شما هستی دیگه خیالم راحته.برید 

 با اخم نگاهش کردم که لبخندی عریض زد و ابروهاش رو داد باال.
تبسننم لیسننت رو داد دسننت ارمیا. به ناچار کیفم رو برداشننتم و با ارمیا رفتم 

 بیرون.بع ی خانوم ها با نگاه سنگین بدرقه ام کردن.
 ارمیا:می گم موافقید اول بریم وسایل رو بگیریم بعد بریم سرا  چادر شما؟

 رم رو انداختم ایین و گفتم:شرمنده مزاحم شدمس
 ارمیا سری تکون داد و گفت:باز شروع کرد.

خندیدم و چچ چچ نگاش کردم.لبخند قشنننگی زد وگفت:خانوم دکتر.می 
 تونم ب رسم رابطه ی من با شما چیه؟

 ابروهام رو دادم باال و با تعجب نگاهش کردم.
 :ببخشید منظورتون رو نمی فهمم؟-

 ا دوستیم دیگه نه؟دوتا همکار که خدا رو شکر دوست شدیم.درسته؟ارمیا:م
سننرم رو تکون دادم و گفت:پس خواهشننا این تعارفات رو بذارید کنار.واسننه 

 هزارمین بار
 خندیدم و چچ چچ نگاهم کرد و گفت:چیه؟خنده داره؟

 دستم رو گرفتم جلوی دهنم تا خنده ام بند بیاد.خداییش بد حرا می خورد.
 د ولی خیلی خنده دار حرا می خورین:ببخشی-
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می  من  خوردن  حرا  به  طور... ن ی که ا فت: خت وگ ندا باال ا یی  برو ا
 خندین؟حرا خوردن شما رو هم میبینیم خانووووم

شه مودب  شه.همی شته با شیطنت های ارمیا ادامه دا ست  چقدر دلم می خوا
شگیش  شد و لبخند همی شیطون می  ه ببود.بداخالق نبود اما گاهی اوقات که 

 خنده ی پر سر و صدا تبدیل می شد ته دلم یه حس شیرینی میومد.
شگاه بزرگ که به قیافه  سیدیم دم یه فرو شد.تا این که ر دیگه حرفی رد و بدل ن

 اش می خورد عمده فروشی باشه.
شما  شد و از پنجره گفت: سمت در من.خم  شد و اومد  شین پیاده  ارمیا از ما

 بشینید من االن میام
 :چشم-

دقیقه با یه آقای مسنننی که موهاو محاسننن سننفید  20داخل مغازه بعد از رفت 
 داشت بیرون اومد.

 ارمیا:حاجی پس حاتر کنید من برم یه خرید دیگه دارم میام اینا رو می برم.
تره.بچه هام میان - ساعت دیگه حا سرم.تو برو خیالت راحت.تا نیم  شه پ با

 کمکت
 ارمیا:ممنون حاجی.با اجازتون

 می کنم خداخافظخواهش -
ارمیا سوار ماشین شد و حاجی هم رفت تو.منتظر نگاهش کردم که ماشین رو 

 روشن کرد و راه افتاد.
 نگاهم کرد وگفت:خب جای خاصی که مدنظرتون نیست؟
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 :واسه چی؟-
 گوشه چشمی نگاهم کرد وگفت:واسه چادر دیکه

 وای من چقدر خنگم.
 خوبه اصال چه جنسی خوبه :نه...راستش تا حاال نخریدم.نمیدونم کجا-

ارمیا:خب اشننکال نداره من می برمتون.تبسننم سننر رشننته داره ندونسننتین چی 
 خوبه بهش زنگ می زنیم می پرسیم.

تا رسیدن به امام زاده حسن تنها به این فکر می کردم که من با چادر چه شکلی 
هل می شم؟خودم می دونستم که قراره فقط همین دو روز رو بذارم مگرنه من ا

 چادر نبودم ولی یه حس خوب داشتم.
سه تعریف می کردن و می گفتن حجاب برتر.من تو یه  شه از چادر تو مدر همی
ید و بچه های  مدرسنننه غیرانتفاعی درس می خوندم.تعداد خانواده های مق
چادریش شاید اندازه ی انگشتای دستم بود.همه شون فن و فامیل ازما بهترون 

 بودن.
م آدم چادری ندیده بودم ولی تو یه خانواده ام حتی یه نفر ولی خب تو جامعه ک

 هم چادری نبود.واسه همین مطمئن بودم من چادر نمی ذارم.
 ارمیا:بفرمایین خانوم

عجیب خانوم گفتن هاش به دلم می نشننسننت.خوش به حال مریم که همچین 
 شوهری داشت.حیف که زود از دستش داد.

  یه پاسنناز بزرگ که فقط مانتو و شننلوار و با لبخند پیاده شنندم.ارمیا رفت سننرا
 چادر بود.
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باز شننده بودم جوجه اردکی به دنبال مادر.از کنار مغازه ها که رد می شنندیم 
چننادرهننا رو نننگنناه مننی کننردم.اسننننمنناشننننون رو روشننننون نننوشننننتننه 

 بودن.ملی،عربی،دانشجویی
شون زیاد بود.داخل یه  ازه مغتقریبا اکثر مغازه ها یه جور بودن.اما تنوع چادرها

سن قهوه ای  شنده اش مرد جوونی بود که پیرهن یقه دی لمات و محا شدیم.فرو
 تیره اش حاکی از این بود که چقدر این شغل بهش میاد.

 لبخندی زدم به خودم.ارمیا باهاش دست داد.
 فروشنده:به اقای دکتر.چطوری اخوی؟کم پیدایی؟

 خدا درگیرم ارمیا سرش رو پایین اندخت و گفت:شرمنده مرت ی جان به
فروشننده:بله دیگه درگیر بیمارسنتان و کلبه ای وقت واسنه ما نمی مونه که.چه 

 خبر از کلبه؟
ارمیا:همه خوبن خدا رو شننکر.داریم پسننرها رو جدا می کنیم.قراره همون 

 نزدیکی ها یه پایگاه دیگه هم بزنیم.
 مرت ی:به شما هم که شعبه ایش کردین اخوی.از این طرش ها؟

تماشننای چادرها بودم و دور تر از اون ها ایسننتاده بودم.برگشننتم  من سننرگرم
 سمتشون.

سالم کردم و آقا مرت ی هم جوابم  سر  شون داد و منم با  ست من و ن ارمیا با د
 رو داد.

 ارمیا:یه چادر خوب می خوایم واسه خانوم
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ما ولی  فت:حت خت و گ ندا تاه ولی پراز سننوال بهم ا گاه کو یه ن مرت ننی 
 یه؟ایشون...خبرای

 ارمیا:نه داداش خبری نیست فقط یه چادر خوب بده به این همکار ما
 مرت ی ابرویی باال انداخت وگفت:چشم.

 اومد کنار من البته با یه فاصله ی یه متری.مشغول معرفی چادر ها شد.
 ارمیا:به نظرم عربی یا ملی بگیری راحت تره مخصوصا واسه شما که...

 فروشنده گفتم:می شه هر دوش رو امتحان کنم؟سرم و تکون دادم.ورو به 
 مرت ی:بله چرا که نه.اتاق پرو اونجاست

 بعد رفت سرا  قفسه هاش و دوتا چادر داد دستم.
مرت ننی:اینا بهترین جنسننای مان.نانو وکن کن نرم و لطیف دیگه از این جنس 

 باالتر نیست یعنی تو بازار فعال نیست
 ق پرو.سرم و تکون دادم و رفتم داخل اتا

 چادر رو سرم کردم.اولیش عربی بود.شبیه زنای عرب شده بودم با مزه بود.
 ارمیا:خانوم دکتر می خواین نظر بدم تعارش نکنید ها

 خنده ام گرفت.داره می میره از ف ولی ببینه چه شکلی شدم.در و باز کردم.
 ابروهاش رو داد باال و یه لبخند نشست رو لباش.

 :چطوره؟-
 ارمیا:خوبه

 :بهم نمیاد نه؟اون یکی رو هم سر کنم؟-
 ارمیا:نه اتفاقا خیلی خوب شدین.می خواین اونم سر کنین
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ساده  سر کردم.یه مدل جالب و  ستم و اون یکی رو  سری تکون دادم و در رو ب
نه براق.یه حالت های  نه سننناده بود  پارچه اش هم  بود.خوشننم اومد ازش.

 ابریشمی داشت.
 م هاش برق زد.لبخندی زد و گفتم:خوبه؟در و باز کردم.این بار چش

 چشم هاش رو باز و بسته کرد.سرم و پایین انداختم.
 :پس همین خوبه-

گذاشننتم رو  چادر رو هم دسننتم گرفتم و  ازسننرم برداشننتمش و اون یکی 
 پیشخوان...

 مرت ی:همین شد خواهرم؟
 :بله ممنون-

سه تا تراول  شت  شت  50تا اومدم کیف پولم رو باز کنم ارمیا از پ تومنی گذا
 رو میز.

 ارمیا:ممنون مرت ی جان
 با اخم نگاش کردم گفتم:خودم حساب می کنم

 ارمیا اخمی کرد وگفت:الزم نکرده
 پالستین خریدم رو دستش گرفت و اومدیم بیرون.

 ارمیا:مبارکتون باشه
 مثل بچه های ننر گفتم:ممنون ولی اگه می ذاشتین خودم حساب کنم بهتر بود

داشتم من برای همکار لجبازم چادر بخرم.خیلی نامردیه بزنید تو  ارمیا:دوست
 ذوقم ها
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 :همیشه یه جوری رفتار می کنید آدم در مقابلتون کم میاره-
 چشمکی زد وگفت:اینم از زرنگی منه دیگه

 لبخند خبیثی زدم وگفتم:نخیر از زرنگی تون نیست از بدجنسیتونه
 م خیره شد وگفت:چادر بهتون میادارمیا:بدجنسم شدم دیگه آره؟با لبخند به

 سرم و انداختم پایین و زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم:جدا؟
 ارمیا:اوهوم جدا؟دیگه خرید ندارین؟

 :نه!-
ارمیا نگاهی با سنناعتش انداخت وگفت:هنوز وقت داریم حاجی شنناگرداش 
شه.وقت  شه طول می ک شون خلوت  سر رفته بودن جنس بیارن تا بیان و یکم 

 ه جا باهام بیاین؟دارین ی
 :کجا؟-

ارمیا پالسننتیکم رو داد دسننتم و مهربون گفت:جایی که واجبه چادرتون رو 
 سرتون کنید

شدیم و یکم رفتیم باالتر و دوباره پارک  شین  سوار ما شدم دنبالش برم. شتاق  م
 کرد.

جلوی در امام زاده بودیم.نگاهش کردم که لبخندی زد و پیاده شننند.منم پیاده 
و.امام زاده ی بزرگی نبود اما خیلی شننلو  بود.خصننوصننا تو این شنندم.رفتیم ت

سالم  سر کردم و کنار ارمیا  شن.چادرم رو  شلو  تر هم می  روزها امام زاده ها 
 دادم.

 البته هر چی اون گفت منم تکرار می کردم.
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ارمیا:من می رم تو قسننمت مردونه.اگه خواسننتید برید زیارت مراقب خودتون 
م به هر حال ا ید  یه باشنن ام زاده اس دیگه شننلوغه هل می دن.خدای نکرده 

 چیزیتون بشه من نمی تونم جواب ساورا رو بدم.دیدید شلوغه جلو نرید
با لبخند سننر تکون دادم و رفتم قسننمت زنونه.کفش هام رو دادم کفش داری و 

 وارد امام زاده شدم.تقریبا شلوا  بود.
ی داشننت.از ته دلم دعا یکم به زور خودم رو رسننوندم به تننریح.آرامش عجیب

 کردم که خدا من و بچه ام رو عاقبت بخیر کنه.
با  مدم بیرون.حس خوبی بود.من  مام زاده او یاز کردن از ا عد از یکم راز و ن ب
یه حس خوب تو وجودم فریاد  تازه ای تجربه می کردم.این رو  ارمیا چیزهای 

 ادر...می زد.همین امام زاده هم برای شروع جای خوبیه یا...همین چ
یاط  گاهم رو تو ح یاط.ن مدم تو ح هام رو از کفش داری گرفتم و او کفش 

 چرخوندم نبود.به ورودی مردونه خیره شدم.بعد از حدودا دو دقیقه اومد.
هاش آرامش بخش تر شنننده بودن معلوم بود اونم این حس آرامش رو  ند لبخ

 تجربه کرده تو این جا.
 ؟ارمیا:چطور بود؟خیلی وقته اومدین بیرون

 :خیلی خوب بود فقط یکم شلو  بود نه دودقیقه بیشتر نیست-
 ارمیا:اذیت که نشدید؟

 لبخندی خجالتی زدم و گفتم:نه زیاد...
 ارمیا:بریم؟فکر کنم دیگه حاجی همه چی رو آماده کرده
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سننر تکون دادم و هردو رفتیم سننمت ماشننین.چادر سننرم بود.یکم برام نگه 
سخت بود اما خوب به خاطر  شتنش  سرم دا شکر از  ملی بودن چادر خدا رو 

 نمی افتاد و زیر پام گیر نمی کرد.
نشستم توی ماشین.ارمیا هم نشست.نگاهی به پایین چادرم انداخت و دوباره 

 به رو به روش خیره شد و ماشین رو روشن کرد.
 ارمیا:در و باز کن دوباره ببند چادرت مونده الی در.

 خل.درو باز کردم و چادرم رو کشیدم دا
 :ببخشید هنوز خیلی مونده یاد بگیرم چطور چادر سر می کنن-

 ارمیا لبخند مهربونی زد وگفت:یاد می گیری خانوم نگران نباش
سیاه به تن  شتر لباس  شدم.مردمی که بی من هم لبخندی زدم و به خیابون خیره 
داشننتن از کنار هم عبور می کردن یا جلوی مغازه ها ویترین ها رو تماشننا می 

 دن.شهر درتکاپو و هیجان بود.اما من کنار ارمیا فقط آرامش رو می دیدم.کر
رسیدیم به مغازه حاد آقا ناصر.ارمیا با کمن دو نفر از شاگردهای حاجی تمام 
خواربار ها رو گذاشننت صننندوق عقب.بعد از حسنناب کردن پول خداحافظی 

 کرد و نشست تو ماشین.
 منتظره ارمیا:خب دیگه بریم که حاد خانوم حسابی

 برگشتم سمتش و گفتم:دکتر خوب از مادرتون حساب می بریدها
ارمیا خندید و گفت:کی جرئت داره رو حرش حاد خانوم حرش بزنه؟منم و 

 همین یه مادر
 :راستی یه سوال؟-

 ارمیا:جانم؟
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 نگاهش کردم.لبخندی زدم وگفتم:خانواده ی تبسم رو ندیدم امروز.کجا بودن؟
ند تلخی زد  یا لبخ پدرش رو از دسنننت ارم له پیش  ندسنننا فت:تبسننم چ وگ

سالش بود فوت کرد.تن فرزند بود و عموم هم بعد از  12داد.مادرش هم وقتی 
 زن عموم ازدواد نکرد.یه جورایی مادرم درحقش مادری کرده.

سه همین اینقدر به هم نزدیکیم.مثل خواهرمه.با  نگاهی بهم انداخت وگفت:وا
 هم بزرگ شدیم

یدم. قدر زندگی عجیبی داشننتن وهردوشننون نفس عمیقی کشنن تا چ این دو
 غافلگیرم کردن.فکر نمی کردم تبسم هم مثل ارمیا اینقدر سختی کشیده باشه.

شه.خدا  ست داداه با با لحن ناراحتی گفتم:فکر نمی کردم پدر ومادرش رو از د
 بیامرزتشون حتما تبسم خیلی زجر کشیده بمیرم براش

ید اما خب من و حاد خانوم کنارش بودیم ارمیا:خدا نکنه.آره خیلی زجر کشنن
نه دوتا  که مریم...پوزخند تلخی زد و گفت:مثل دوتا خواهر بودن  بعدشننم 

 دختر عمو...
شاد و سرزنده این اینقدر - :واقعا فکر نمی کردم شما دوتا که اینقدر مهربون و 

 روزگار باهاتون بدتا کرده باشه.تبسم بهم چیزی نگفت
زش چیزی ن رسننه اونم چیزی نمی گه.پشننت خیلی از ارمیا:تا اصننوال کسننی ا

 چهره های شاد این شهر یه دلی هست که تنها خونه ی غمه
نگاه محزونی بهم انداخت و گفت:وقتی غم هات زیاد می شه بهتره خودت رو 
شب  شکالت زندگیت فکر کنی باید  بزنی به نفهمی و بخندی.اگه بخوای به م

 و روزت گریه باشه
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 خودم مشکل دارم فقط شما دست منم از پشت بستید:فکر می کردم -
ارمیا خندید و گفت:آره واال هر کی مارو می بینه خداشننو شننکر می کنه بانی 

 خیر شدیم دیگه
 با اخم نگاهش کردم وگفتم:منظورم این نبود

 ارمیا با لحن بچگونه ای گفت:نخیرم من که منظورت و اینطوری فهمیدم.
 ادم وگفتم:هر جور که راحتیلبخندی زدم و سرم رو تکون د

 رسیدیم جلوی در خونه.حسابی شلو  بود.
 ساورا و آرین جلوی در بودن.از ماشین پیاده شدم و سالم کردم.

ساورا با ناباوری بهم خیره شده بود.با خجالت سرم و انداختم پایین.زیرچشمی 
شه چقدر با  ساورینا واقعا خودتی؟وای باورم نمی  ادر چنگاش کردم که گفت:

 خانوم شدی
 :یعنی تا االن نبودم؟-

 ساورا:دیوونه نشو خیلی خوب شدی ابجی
 :مرسی من دیگه برم تو-

روشنننا و تبسننم هم با دیدنم تو اون چادر مشننکی کلی ذوق کردن.خودم هم 
اونقدر خوشم اومده بود که وسوسه شده بودم همیشه چادر سر کنم.حداقل تا 

 داره بزرگ می شه. وقتی حامله ام.اخه این شکمم زیادی
باالخره غروب شد.آش نذری تو کاسه های یبار مصرش بزرگ ریخته می شدن 
شنا  شن و رو سم ک شون می کردیم.من نعنا می ریختم تب و ما خانوما هم تزیین
هم سیر.پیاز داغش هم با دو سه نفردیگه بود.دلم می خواست همش ناخونن 

.تازه تبسننم هم یه کاسننه بزنم.اما آش چیزی نیسننت که بشننه بهش ناخونن زد
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کوچولو قبلش برام کشننیده بود.ولی چه کنم از بس خوشننمزه بود بازم دلم می 
 خواست.

تقریبا تمام آش ها رو مردها پخش کرده بودن.خانوما هم سننفره انداخته بودن 
 که خانوم ها رو ایوون آش بخورن و مردها هم که توی هیئت

ها مشننغول خو ته بودن و زن  ها رف مه ی مرد باز ه یاط  رن آش بودیم.درح
شنند.ارمیا اومد تو.بع ننی از خانوم ها چادرهای افتاده شننون رو سننرشننون 

 کردن.ارمیا سریع سرش رو انداخت پایین.
 ارمیا:ببخشید خانوم ها شرمنده نمیدونستم اینجایین.حاد خانوم؟

 حاد خانوم:جانم مادر؟
ت کم هیئ ارمیا:تبسم کجاست؟بهش می گید یه سطل آش بریزه اگر هست.تو

 اومده
 حاد خانوم:مادر تبسم رفت خونه ی خانم مرادی آش ببره

 من بلند شدم و سینی پیاز و سیر و کشن رو برداشتم و رفتم پایین.
 حاد خانوم:ای وای دخترم تو چرا؟با اون وتعت

تعم رو یادآوری کنه  ستم منظوری نداره اما از این که یکی دائم بهم و می دون
 اه اخم ریزی کردم وگفتم:چیزی نیست حاد خانومبدم میومد.ناخود آگ

سینی رو گذاشتم لب تخت.ارمیا خودش مشغول ریختن آش تو یکی از سطل 
 ها شد.گذاشت جلوی من.

 ارمیا:آشت سرد نشه
 :نه زیاد خوردم-
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 ارمیا:حقم داری خب شما دو نفری
 با اخم نگاش کردم و چشمن نامحسوسی زد.

 شن روی آش شدم.سری تکون دادم و مشغول ریختن ک
 ارمیا:زیاد بریز دیگه وقت دونه دونه ریختن نیست.

 :باشه.خودت خوردی؟-
 ارمیا:راستش وقت نکردم هنوز اتافه اومد می خورم

اخمی کردم و یکی از کاسنننه های یبار مصننرش بزرگ رو پراز آش کردم.کلی 
 روش سیر و پیاز ونعنا و کشن ریختم.

توری گفتم:می شینی می خوری این و تا کاسه رو دادم دستش و با یه لحن دس
 من مخلفات اون و بریزم

 ابروهاش روداد باال وگفت:چشم
مه هسنننت جز  به فکر ه یاد  خه حرصننم درم ند رفتم.آ یادی ت فکر کنم ز
خودش.مثل پسرهای حرش گوش کن نشست رو تخت و آشش رو خورد.خدا 

خواسننتن یه رو شننکر یکم از خانوم ها دور بودیم مگرنه هرچی می گفتیم می 
 چیزی بگن و حرش در بیارن.

تا یه قاشننق می برد توی دهنش چشننم هاش رو می بسننت و با ل*ذ*ت می 
 خورد.

 لبخند محوی زدم و گفتم:بفرمایید تموم شد
سطل آش رو  سته ی  شد و د ست هل داد عقب وبلند  سه اش رو با د اونم کا

 گرفت و گفت:ممنون
 چهارم آش رو خورده بود.به کاسه اش نگاهی انداختم کمتر از ین 
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 :چیزی نخوردی که-
 ارمیا:چرا خوردم مرسی.ببرم این آش رو بنده خداها منتظرن

 :پس الاقل اونجا بخور-
 ارمیا لبخندی زد وگفت:چشم اگر موند می خورم.با اجازه

 سری تکون دادم وگفتم:خداحافظ
سه ی دیگه پر کر سرا  آش.هنوز یکم دیگه ته قابلمه بود.یه کا و روش  دمرفتم 

مخلفات ریختم.می شناسمش اینقدر سرگرم کار بقیه می شه که شکم خودش 
 و یادش میره.

شروع کردم به خوردن.تقریبا تمام  شیدم جلوی خودم. سه ی آش ارمیا رو ک کا
 سفره رو جمع کرده بودن و آش من هم سرنگون شده بود.

م اومد کنارم همون لحظه تبسم از در اومد تو.چادرش افتاد رو شونه هاش.تبس
 نشست

یذاری ب* *ل  گه یکی می خوری یکی م به دی فت:خو با لحن شننوخی گ
 دستت زاپاس؟

مه رو قورت  قابل ین بود نصننف  که بهترم نزد نده گفتم:واال از تو  با خ
 بدی.حداقل من به دو سه تا کاسه راتی ام.

 روشنا هم بهمون پیوست:وای ساورینا همه اش رو می خوای بخوری؟
ه تونستید کوفتم کنید یا نه.تبسم این کاسه رو بذار تو یخچال واسه :ای بابا اگ-

 ارمیا هیچی نخورده این یکی رو هم که براش ریختم یه ذره خورد.
 هردوشون یه جور خاصی نگاهم کردن.



 323 ییدایش ینیریش

 :وا تبسم با تو ام ها-
 تبسم با خنده سری تکون داد وگفت:االن االن

 کاسه آش رو ازدستم گرفت و رفت.
 ت کنارم و گفت:نه دیگه جدی جدی داری از دست می ریروشنا نشس

 آروم تر دم گوشم ادامه داد:تو کاسه ی یار آش می خوری دیگه خانوم
نا نمی  قل از روشنن حدا نده ام گرفت. ید.خودمم خ ند که  اخمی بهش کردم 
تونستم حسم رو نسبت به ارمیا پنهان کنم.این حسی رو که خودمم می دونستم 

 نشدنیه.
 ا اگه می خواین بیاین برین حاترشین بریم بیرونتبسم:دختره

 ؟9روشنا نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:االن؟ساعت 
تبسم:آره دیگه یه نیم ساعت دیگه دسته ی ارمیااینا راه می افته خیلی شب های 

 محرم می چسبه.شما نمیاین؟
 روشنا:چرا چرا میایم.پاشو بریم حاتر شیم ساورینا

 :حاتریم دیگه-
 روشنا:پاشو دختر تمام ارایشت پاک شده شبیه روح شدی

شبیه روحه؟تو مثل روح  چچ چچ نگاهش کردم و گفتم:من که برنزه ام کجام 
 می مونی که

 روشنا دستم رو گرفت و کشید.
 روشنا:بیا بابا حوصله نداریم.

تبسم ما رو برد تو اتاقش.اتاق تبسم از توی ایوون در سوا داشت.یه اتاق حدودا 
متری کرم داشنننت و یه کاناپه قهوه ای.موکت های  9متری که دوتا فرش  24
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که شنننامل تخت و کمد و دراور و  یه سننرویس چوب قهوه ای  شننکالتی و 
 میزتلویزیون بودهمه چیز تو اون اتاق با سلیقه چیده شده بود.

 تبسم چادرش رو برداشت و گذاشت رو دسته ی کاناپه.
 ندهتبسم:خیلی خوش اومدین به اتاق ب

 روشنا:تو این جا زندگی می کنی؟
 تبسم ابرویی باال انداخت و گفت:آره خب؟چطور مگه؟

 روشنا:پس پدر و مادرت؟
 تبسم لبخند تلخی زد وگفت:هر دوشون رو ازدست دادم

 روشنا:آخ بمیرم الهی خدا بیامرزتشون
 :خدا بیامرزه پدر ومادرت-

 ده بود خیره شد.یه عکستبسم لبخندی زد و به قاب عکسی که به دیوار زده ش
قدیمی بود که تو اون یه زن و شننوهر رو صننندلی نشننسننته بودن و یه دختر 

 ساله رو پای پدرش نشسته بود. 5کوچولوی 
تبسننم:خدا می آمرزتشننون.خدا ارحم الراحمینه پدر و مادر منم خیلی پاک 

 بودن...
ست پاک کرد و با شت د شکی که رو گونه اش چکیده بود و با پ نده خ قطره ی ا

 ی مصنوعی گفت:خب حاتر شید دیگه مطمئنم امشب سوپرایز می شید
 :سوپرایز؟سوپرایز واسه چی؟-

 تبسم چشمکی زد و گفت:حاال می ریم خودتون می فهمید
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لوازم آرایشننم رو درآوردم نگاهی تو اینه به خودم انداختم روشنننا راسننت می 
 شده بودم.خصوصاگفت هیچ آرایشی رو صورتم نمونده بود و خیلی بی روح 

شتر به  شه باید بی سه حاملگی بدنم پف داره و رنگم زرد تر می  حاال هم که وا
 خودم برسم.

یکم کرم پودر پنکین زدم یه مداد و ریمل هم کشننیدم تو چشننم و مژه هام.در 
 آخر یه رژ رنگ لب هم کشیدم رو لبام.مثل همیشه مالیم اما کامل.

تبسم که همیشه فقط یه برق لب و مداد روشنا و تبسم هم آرایششون رو کردن.
سش رو  سم لبا شتر از من آرایش می کرد.تب شنا اما یکم بی شید.رو شم می ک چ

 عوض کرد.
شم.وقت  سیردا  گرفتم دارم خفه می  صبح بوی پیاز دا  و  سم:وای خدا از  تب

 دوش گرفتنم ندارم.
طوسننی عوض کرد و یه کتان -مانتو شننلوار مشننکیش رو با یه مانتوی مشننکی

 مشکی هم پوشید.مقنعه زد و چادر سر کرد.ماهم که کال لباس عوض نکردیم.
 روشنا:پس مهموناتون چی؟

 تبسم:کدوم مهمون ها؟
 روشنا:این همه مهمون خونتون بود خب

تبسننم:اونا که مهمون نبودن.این جا نه کسننی میزبانه نه کسننی مهمان.کارای 
ت همه کاراهاش رو ما هیئت رو همه انجام می دن.تو خونه ی ماست قرار نیس

 بکنیم که
 چشمکی زد وگفت:همه یواب ببرن ما که بخیل نیستیم.

 روشنا:ای آدم زرنگ
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 تبسم:پس چی فکر کردی؟بریم دیگه دیر شد دسته حر کت کرده
 تا رفتیم توایوون سه تا از دخترای دیگه هم اومدن طرفمون.

 تبسم می خواین برین بیرون؟-
 تبسم:آره میاین؟

 میایم حاتریم بریمآره ما هم -
توی راه با سه تا دختر دیگه آشنا شدم.زهره و زهرا دخترخاله ارمیا بودن و پریسا 
هم دختر دایی اش.دخترهای خوبی بودن هر سه شون دانشجر بودن.زهرا یکم 
یا رو  یا می کرد و یکم حرصننم رو در آورده بود.نیسنننت ارم یا ارم یادی ارم ز

 رداشتم.واال به من چه خب!سندش رو زدن به نام من منم دور ب
رفتیم سنرچهارراه.خیلی شنلو  بود.یه عالمه زن و دختر و مرد و پسنر ایسنتاده 
بودن.برام جالب بود طرش ما این چیزا نبود.حتی حسننینیه ها و مسننجدها هم 

 یکی درمیون دسته بیرون می آوردن اون هم فقط روز تاسوعا و عاشورا.
اشتن.تو این روزها هم این کارا رو ترک بع ی پسرها چشم از دخترها بر نمی د

شب تو خیابون  شق این بودم که تو هوای خنن  سرد بود.عا نمی کنن.یکم هوا 
سته  ستادم تا د قدم بزنم.االن هم هوا خنکه اما من قدم نمی زنم کنار دخترها ای

 ی مورد نظرمون رد بشه.
شح سم با خو شت تب شنی دا لی ابا دیدن چلچرا  کوچیکی که فانوس های رو

 گفت:ِا اومدن.دسته ی ماست
سر  سته مرتب جلو میومد و  ست.د ش سته عجیب به دل می ن صدای مداح د
چهارراه به خاطر این که دوتا دسننته به هم برخورد نکنن دسننته ی ما درسننت 
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مقابل ما ایستاد تا دسته ی دیگه رد بشه.آرین چفیه مشکی گذاشته بود و یه بی 
و منظم می کرد.با چشم دنبال ارمیا و ساورا سیم هم دستش گرفته بود و دسته ر

 می گشتم.
سنناورا رو پیدا کردم.داشننت زنجیر می زد.قربون داداش خوشننگلم برم.کاش 
مامان منم مثل همه ی مادرها ارزوش این بود که پسننرش رو تو همچین دسننته 

 های عذاداری ببینه و به حسینی بودنش افتخار کنه اما حیف!
ورا عقاید مامان و بابا رو نداره و اونم با من ین خیلی خوشننحال بودم که سننا

 دله.
 با سقلمه ی روشنا دست از نگاه کردن ساورا برداشتم و گفتم:چیه؟

 روشنا با تعجب به نقطه ای خیره شده بود.
 روشنا:اونجا رو ببین ساورینا

رد نگاهش رو دنبال کردم و به ارمیا رسننیدم.اما من هم با دیدنش کم تعجب 
رم نمی شنند این صنندای آرامش بخش و زیبایی که با نوای قشنننگ نکردم.باو

 نوحه می خوند مال ارمیا باشه.
محوش شنننده بودم.همون لحظه دسننته ی مقابل رد شننند و دسننته حر کت 

 کرد.نگاهم دنبال ارمیا می رفت.
 تبسم:خوشتون اومد آق دکی ما هزارتا هنر می باره ازش.

رشننون رو به یکی قالب کنن شننروع بعد عین این مادرزن ها که می خوان دخت
باره  تا هنر می  له داداشننم هزار  ماشنننال له هزار  ماشنننال به حرش زدن: کرد 
ازهیکلش.دکتر نیست که هست.خوشگل و خوشتیچ نیست که هست.مهربون 
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که  به راهم  چه هیئتی و سننر به خیره ب که  که هسنننت.دسننتش  قا نیسنننت  وآ
 هست.صداشم که قربونش برم هم پاپ می خونه هم نوحه

بعد با شوخی نگاهی به ما دخترها انداخت و گفت:اون طوری نگام نکنیدا اگر 
شتباهید اول باید دم  سخت در ا شم می گیرمتون  سه دادا این که فکر کردید وا

 منو ببینید الکی که نیست
با هر شننوخی تبسننم نیش زهرا باز تر می شنند.تو دلم یه کوفتی به اون نیش باز 

زدم و گفتم:ارمیا تا تو رو داره غم نداره.زود زنش  نثار کردم و لبخندی به تبسننم
 می دی

شیطون خندید و گفت:زهی خیال باطل.ارمیا رواگه من قرار بود زن بدم  سم  تب
با لحن  عد  تا خودش کسننی رو نخواد نمی گیرتش.ب ته بود. تا االن گرف که 

 محزونی گفت:طفلی مریم رو خیلی دوست داشت تقدیرش این بود
ی تبسننم و گفت:خب حاال دیگه...نرو تو فاز غم.خدابیامرزه زهرا زد به شننونه 

خاطرات اون  با  که نمی تونه  تا آخر عمرش  که زنده اس. یا  مریم رو ولی ارم
 مرحوم زندگی کنه.درو  می گم بگید درو  می گی

 تبسم ناراحت گفت:نه زهرا جان درو  نمی گی ولی خب...
 :خب چی؟-

من من گفت:خب ارمیاسننت دیگه  تبسننم زبونش رو کشننید رو لبش و با کمی
چایی دارچینی صننلواتی دا   یه لیوان  با  ها  چه  ید ب یاد.ولش کن خودش نم

 چطورید؟
 تصور چای دارچینی دا  تو اون هوای خنن خیلی خوب بود.
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 :من که موافقم-
 همه رفتیم سمت ایستگاه صلواتی و یه چایی برداشتیم.

 حسابی بخار ازش بلند می شد و داغمون می کرد.
باالخره بعد از کلی دیدن دسته های مختلف تصمیم گرفتیم که بریم خونه.توی 
راه هر کاری کردیم تبسننم نذاشننت برگردیم خونه امون و گفت که باید این دو 

 روز تاسوعا و عاشورا رو پیش اون بمونیم.
 تبسم:بچه ها از اون طرش کوچه بریم ببینیم هیئت ما چی پخش می کنه

 نن شکمویی...زهره:جون به جونت ک
گاه کردم به سننناعتم ن تاد. ما راه اف نده وجلوتر از  مه  12تبسننم زد زیر خ نی

 بود و خیابون اینقدر شلو  بود؟ 12شب.ساعت 
صلوایی بزرگ زده  ستگاه  سجد یه ای صدای نوحه میومد.جلوی م از هرجایی 
بودن. خیلی خوشننگل بود.یه اسننتگاه صننلوایی که نصننفش گلی بود و جای 

بود.یه مشن خونین هم میون آب های قرمز بود.یه تیکه رو  روشن کردن شمع
هم ماکت سرزمین کربال روی زمین کار کرده بودن.صدای نوحه از توی تبط 
ستم که  صدای همون نوحه خونی رو می خوا صوت تو ف ا می پیچید اما من 

 این روزها تنها دلیل آرامشم بود.
 تبسم:آخ بچه ها شیرکاکائوهه

مزه ای گفت:واال ماکه اومدیم خود برادرها رو زیارت کنیم روشنننا با حالت با
سه تا  شون رو رد نمی کنیم یه دو ست سه خوردن که نیومدیم ولی خب حاال د وا

 لیوانی می خوریم.
 تبسم آروم گفت:نه تو رو خدا زیاد نخورید شب خرابکاری کنید تو اتاقم
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 روشنا:بی ادب
 که ارمیا اومد سمتمون.مشغول تماشا کردن بحث تبسم و روشنا بودیم 
 ارمیا:خانوما دیر وقته تشریف نمی برید خونه؟

همه برگشتیم طرفش و سالم کردیم.سرش رو به نشونه ی احترام پایین انداخت 
 و جواب سالممون رو داد.

 تبسم:می ریم داداش
ید  گه کل حاجی می  یا  فت:ارم یا و گ نه ی ارم مد جلو و زد رو شننو آرین او

 ی؟زیرزمین و کجا گذاشت
 ارمیا برگشت و با صدای بلند گفت:حاد صادق کلید و دادم دست رتا

 حاد صادق سری تکون داد وارمیا هم برگشت طرش ما.
 ارمیا:خیلی خب برید خونه دیر وقته فردا هم کلی کارهست ها

 روشنا لب برچید وگفت:تازه بهمون خوش گذشته حاال که زوده
 12خانوم کجا زوده؟سنناعت ارین نگاهی به سنناعتش انداخت و گفت:نخیر 
 روهم رد کرده.از زمان خوابتون سه ساعته گذشته

شما چرا بیداری؟مادرتون  سرگرد پس  شنا با اخم نگاش کرد و گفت:جناب  رو
 دعواتون نکنه

 ارمیا اخمی کرد وگفت:باز شروع کردن این دوتا
 آرین لبخند کجی زد و روشنا هم اخم کرد.

 وحه خوندن هم باشید:آقا ارمیا فکر نمی کردم اهل ن-
 ارمیا:حاال خوب خوندم یا بد؟
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 لبخندی زدم وگفتم:هیچکدوم فوق العاده
یا آروم بهش  مایی زد.ارم ندون ن ند د باال و لبخ خت  ندا هاش رو ا آرین ابرو

 سقلمه ای زد که خنده ی آرین دو برابر شد.
شید.روبه من گفت:خیلی ممنون در اون  شون می ک ارمیا با نگاه براش خط و ن

 حدهم نیستم
 تا خواستم جواب ارمیا رو بدم ساورا با یه سینی پراز شیرکاکائو اومد سمتمون.

 ساورا:بفرماییننننننند
 :مرسی داداشی.دستت درد نکنه-

شید این خان داداش ما که  شما به فکر مابا ساورا.مگر این که  سم:ممنون آقا  تب
 نمی دونه که ما االن فقط رگ غیرتشننون زده باال هی می گه برید خونه.اصننال

 واسه این شیرکاکائو خوشمزه اس که اینجاییم.
 ارمیا:داشتیم دیگه خانوم؟

 تبسم لبخندی زد و یه جرعه از شیرکاکائوش رو خورد.
 ساورا:خواهش می کنم نوش جان.ساورینا نمی ری خونه؟

 :شب پیش تبسم جون می مونیم-
 ساورا:خوبه منم اینجا می مونم فردا خیلی کارهست

ویی باال انداختم.سنناورا چقدر خوب با این محیط کنار اومده بود.مثل این ابر
 که سال هاست که این کارها رو می کنه و خیلی وقته ارمیا رو میشناسه

ساورا  ساورا و گفت:خانوم دکتر امروز آقا  شت کمر  شت پ ستش رو گذا ارمیا د
مام قا اخیلی آقایی کرده کلی کمن دسننتمون بود دسننتش درد نکنه اجرت با آ

 حسین
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فه  جان وفی یا  نده نکن ارم پایین و گفت:شننرم خت  ندا سننناورا سننرش رو ا
 اس.سرش رو باال انداخت و گفت:شما برید دیگه

 دیر وقته
 زهرا و زهره دست دادن و باما خداحافظی کردن.

 تبسم:زهره فردا زود بیاین نذارید لنگ فهر بیاید ها
 زهره:باشه چشم شب بخیر
 دادیم و از پسرها هم خداحافظی کردیم.جواب شب بخیرشون رو 

 :خونشون همین جاست؟-
 تبسم:آره یه دوتا کوچه اونطرش تره

ست.اما یکم دیگه که فکر  شد که اینقدر نزدین ارمیا سودیم  ین آن به زهرا ح
 کردم دیدم من هم هر روز ارمیا رو می بینم حسودی نداره که

شون سا چون خونه  شب پیش  باالخره رسیدیم دم در خونه.پری یکم دور تر بود 
ها  ته بودن.برق  یا رف له های ارم تا از خا به جز دو ها  ما موند.همه ی مهمون 

 خاموش بود مثل اینکه همه خواب بودن.خیلی آروم رفتیم تو اتاق تبسم
 تبسم رفت توی خونه و چنددست رخت خواب آورد و پهن کرد.

 تبسم:ساورینا تو برو رو تخت بخواب
چه حس رفتم زیر پتو و  جا راحتم آخیش  گفتم:چرا خونم رنگین تره؟من این

 خوبیه چقدر خسته شدیم
 تبسم:پاشو برو باال بخواب شکمت یه چیزیش می شه ها
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که  که.من  نداره  خت و زمین  با ت با یال  تو هوا دسننتی تکون دادم و گفتم:بیخ
 خوابیدم شب بخیر

 کنارم خوابیدن.پتوی گلبافت رو کشیدم رو خودم و بچه ها هم به ترتیب 
شب.حس این که من هم می تونم  ستم چه حس خوبی بود ام شم هام رو ب چ
واسه امام خودم یه قدم بردارم.اون قدم می تونه ریختن یه کاسه آش نذری باشه 

 یا میخواد چادر سر کردن تو مراسم عذاداریش باشه
برام  می شنننم  تر  ین  نزد خدا  به  نم دارم  ک می  حس  که  ین  م ه

 ...شکرت!!!کافیه...خدایا
 تبسم:روشنا...ساورینا...پریسا دخترها پاشید دیگه

سابی می  صبح زیر پتو ح سرد بود و خواب دم  اروم پلکم رو باز کردم.هوایکم 
 چسبید.

ست  روشننا پتو روکشنید روی سنرش و با غر غر گفت:تبسنم جون هر کی دو
 داری بیخیال شو بذار بخوابیم

 اومدن شما هنوز خوابید تبسم:ای بابا پاشید دخترها همسایه ها
روشنا بلند شد و نشست.منم چشم هام باز بود اما هنوز هنگ بودم.پریسا هم 

 که عین مجسمه خوابیده بود و عکس العملی نداشت.
 روشنا:ای بابا یه روز اومدیم خونتون بخوابیم ها.به جون خودم دیگه نمیام

شمهاش رو گرفته بود.با حرا موهاش  رو با کش موهای ل*خ*تش جلوی چ
 جمع کرد و باال بست.
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تبسننم با خنده گفت:قربون اون صننورت نشننسننته ات.چه کنم؟دسننتور خاله 
شید  ستور داده بیدار شو مامان خانومت د سا خانوم پا خانومه بیدارتون کنم.پری

 بدو که االن بیدار نشی خودش رو می فرستم ها
 پریسا با غرولند بیدار شد.

 زم نیست مامان و صدا کنیپریسا:نه تو رو خدا بیدار شدم ال
 تبسم:مامان خانوم بیداری؟

 :اوهوم-
 تبسم:پاشو گلم

 آروم پاشدم و موهام رو بستم و لباسم و پوشیدم.
 :تبسم دستشویی کجاست؟-

 تبسم:انتهای راهرو گلم
 پریسا رفت تو حیاط و گفت:ای تبسم بچه پورو هیشکی نیومده که

صبحه  7خب معلومه ساعت روشنا که داشت بلیزش رو عوض می کرد گفت:
 کی میخواد بیاد این موقع؟

ها رو جمع می کرد.منم رفتم تو  خت خواب  ید و ر ند تبسننم ریز ریز می خ
 دست شویی و دست و صورتم رو شستم.

حوله که نداشننتم از حوله دیگران هم که عمرا اسننتفاده کنم.به ناچار با اسننتین 
 بلیزم صورتم رو خشن کردم.

شدم.یکم آرایش رفتم تو اتاق جلوی آ تعم  سر و و ست کردن  شغول در ینه م
 کردم.
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 تبسم:خوشگلی خانومی.دخترا بیاین صبحانه
روشنننا و پریسننا باهاش رفتن.دلم می خواسننت برم تو هوای آزاد و نفس عمیق 

 بکشم.هوای خنن صبح خیلی می چسبه.
تا رفتم تو ایوون رخت خواب های پهن شننده رو دیدم و بعد هم سنناورا و آرین 

ابالو رو که سر جاشون نشسته بودن و مشغول بستن ساعت هاشون و مرتب خو
 کردن لباسشون بودن.

 :صبح بخیر آقایون-
 دوتاشون برگشتن سمتم.
 ساورا:صبح بخیر آبجی

 :هوا به این سردی این جا خوابیدید؟سرما می خورید خب-
 آرین:نه بابا نفری دوتا پتو انداختیم

 ساورا:اتفاقا خیلی چسبید
چادر گلدارش رو سر کرد و اومد جلوی در اتاق و گفت:آقایون صبحتون  تبسم

 بخیر بفرمایید داخل صبحونه
 ساورا:چشم تبسم خانوم االن

تبسم لبخندی زد و رفت تو.ساورا و آرین هم بلند شدن و رخت خواب هاشون 
رو تا کردن و گذاشننتن کنار ایوون و سنناورا رفت تو و آرین هم رفت سننمت 

 ط.دستشویی حیا
من همچنان به نرده ها تکیه داده بودم و نفس های عمیق می کشننیدم.صنندای 
زنگ در اومد.نگاهی به اطرافم انداختم.خب کسننی نبود خودم رفتم در و باز 

 کنم.
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ارمیا با یه تیشرت و شلوار جین مشکی و یه سویشرت مشکی سفید که تا روی 
 سینه اش زی ش باز بود جلوی در نمایان شد.

ستش صرش  دوتا د ستش هم فرش یبار م سنگن و یه د ستش نون  پر بود.یه د
بزرگی که توی پالستین بود و از رنگ و روش و بوی بی نظیرش می شد فهمید 

 یه حلیم خوشمزه اس.
 :سالم دکتر بفرمایید تو-

ستم و اومد  ستش بگیرم.با لبخند نون رو داد د ست دراز کردم که نون رو از د د
 تو.

 انوم.صبحتون بخیر.همه بیدارن؟ارمیا:سالم ساورینا خ
 :بله بیدارن بفرمایید-

 آرین از دستشویی در اومد و با دیدن ارمیا گفت:به آقا شرمنده کردید
 ارمیا:حلیم نذریه بریم تو.یاالله...

شنا اینورمم  ستم ب* *ل رو ش سفره رو چیده بودن.ن من جلوتر رفتم تو.همه 
 ساورا روبه رومم ارمیا نشست.

 مهربونی واسه همه مون چایی می ریخت.حاد خانوم با 
حاد خانوم:بخورید بچه ها تعارش نکنیدها.مادر واسننه شننام امشننب حاد 
صننادق گفت خودش بچه ها رو می فرسننته عدس پلوی امشننب رو خودش به 

 عهده می گیره
 

 ارمیا:موردی نداره حاد خانوم
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 آرین:ارمیا پس بریم سرکار؟
 ارمیا:کار داری مگه؟

 داد وگفت:یه سر می رم اداره اگه فعال کاری نیستآرین سری تکون 
 ارمیا:هر جور راحتی.ساورا جان شما چی؟

 ساورا؟:آقا ما دربست خدمت شماییم.هر چی شما امر بفرمایید
 ارمیا:آقایی داداش

 :ساورا ما رو می بری خونه؟-
ستی همینجا دیگه مگه من می ذارم  حاد خانوم:کجا می خوای بری دخترم؟ه

 شام غریبان نگهتون می دارم همینجابری؟تا 
لبخندی به صننورت مهربونش زدم وگفتم:قربونتون برم کجا از اینجا بهتر؟من 
نمی دونسننتم قراره اینقدر مزاحمتون بشننیم مگرنه یه دسننت لباس اتننافه می 

 آوردم با خودم
 حاد خانوم:اگه قول می دی بری و زود برگردی می ذارم بری

 تو نمیای؟ :چشم خیالتون راحت.روشنا-
 روشنا:نه حوصله ندارم بی زحمت واسه منم لباس بردار

 :باشه-
 ساورا:پس زود صبحونت رو بخور بریم برگردیم

با سننناورا  نار اون جمع مهربون  نه ی مفصنننل ک یه صننبحو عد از خوردن  ب
 حاترشدیم که بریم خونه و من لباس هام رو بردارم.

شین رو پارک کرد.پیاده شدیم و رفتیم تو حیاط.حاد  ساورا جلوی در خونه ما
 انصاری اینا هم تو حیاط نذری پزون داشتن.
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بوی آش نذری همه ی سنناختمون رو برداشننته بود.خوب شنند دیروز خوردما 
 مگرنه دلم می خواست االن.

تا من رو دید ندای اسننتغفرالله ش بلند شنند.سنناورا اخم غلیظی کرد و من رو 
 هدایت کرد سمت آسانسور.

 کردم. در خونه رو باز
 ساورا نشست رو مبل و گفت:هی می گم بیا با خودمون زندگی کن می گی نه.

ها هم  گه تن نداریم سننناورا دی کاری بهم  گه  که دی ما  ندی زدم وگفتم: لبخ
سرگرد و دکتر هم که همه جوره  ستن. سهیلم ه ست.تمنا و آقا  شنا ه ستم.رو نی

 حمایتم می کنن.
 ن*ا*هی کرده؟ساورا:چندوقته مامان رو ندیدی؟بابا چه گ*

 :خب اونا مگه سراغی از دختر حامله شون می گیرن؟-
سالی یبارم  سویل که  شده.اون از  صافی نکن بابا دلش برات تنگ  ساورا:بی ان
ساورینا به خدا بخوای  سر نمی زنی. شون  شونی به ش نمیاد اینم از تو که دم گو

 این کارارو کنی می برمت خونه خودمونا
ای سنناورا و یه لیوان آب پرتقال براش گذاشننتم لبخندی زدم به حرا خوردن

 روی میز.
 :حرا نخور داداش گلم بجاش آب رتقال بخور تا من یه دوش می گیرم-

 ساورا:زود لطفا منم می خوام برم خونه
هام رو  یه دوش کوتاه مو عد از گرفتن  سننری تکون دادم و رفتم دوش بگیرم.ب

شیدم.روش هم یه پی شکی پو شن کردم و یه بلیزم سر خ شکی بلند تا  راهن م
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زانوم.شلوار مشکی جذبم روپوشیدم.مجبور بودم کشش رو بیارم زیر شکمم تا 
 کمتر اذیتم کنه.یکم آرایش کردم و شال مشکیم رو سر کردم.

دو دست ازلباس های خودم و روشنا رو گذاشتم تو کیفم که نسبتا بزرگ بود و 
 ساک محسوب می شد.

از کردم و برش داشننتم.سننرم کردم و تو آینه به نگاهم به چادرم افتاد. دسننت در
ساورینایی که زن  ساورینایی که رو به رومه چقدر با اون  شدم.این  خودم خیره 

 امیر بود فرق می کنه.
چرا حس می کنم دارم عوض می شم یه حس تازه ای دارم.و حسم می گه تمام 

 این احساس خوب به خاطر ارمیاست.
 :بریم ساورا؟-

 یزم.ساورا:بریم عز
خانواده ی انصننناری روخودم حس می کردم.می  گاه سنننگین  موقع رفتن ن

 دونستم حتما به خاطر این چادریه که سر کردم.
شت. من  ساورا حق دا شتم. سترس دا شت.یکم ا ساورا جلوی در خونه نگه دا
ته  هالیش نگرف یده بودم و خبری از ا نه بر که از این خو قت بود  خیلی و

به تی م  گاهی  چادر قبول نمی بودم.ن با این  مان من و  ما نا  نداختم.مطمئ ا
کرد.سنناورینای لجباز درونم داد می زد:قبول نکنه تو راحتی هر جور می خوای 

 زندگی کنی
 ساورا در و با ریموت باز کرد و ماشین رو تو پارکینگ گذاشت.

 نگاهی بهم نداختم.لبخند ر استرسی زدم و پیاده شدم.
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ر خفیفی بهش داد.آروم ونامطمئن قدم بر می سنناورا دسننتم رو گرفت و فشننا
داشننتم تا این که رسننیدیم به در ورودی خونه.سنناورا در و باز کرد.خونه مثل 

 همیشه آروم بود.
مامان روی کاناپه مشننغول دیدن سننریال مورد عالقه اش از جم تی وی بود و 

 خبری هم از بابا نبود.
 مامان:ساورا اومدی؟

 ساورا:سالم مامان
نگاهش رو از تلویزیون گرفت و برگشت سمت ما.با دیدن من داشت از مامان 

 تعجب سکته می کرد.
 :سل..ام-

 مامان:سالم چه عجب...ساورینا این چه ریختیه واسه خودت درست کردی؟
پام  به سننرتا  که مطمئن بودم لجش رو در میاره نگاهی  به نقسننی  با اعتماد 

 دره دیگهانداختم و با لبخند گفتم:چیه مگه مامان چا
 مامان اخمی کرد و گفت:می دونم چادره می گم سرتو چیکار می کنه؟

:ای بابا مادر من بعد از مدت ها دخترتون رو دیدی دارید سننوال پیچش می -
 کنید؟خب امروز تاسوعاست دوست داشتم چادر سرم کنم

مامان که انگار خیالش راحت شنننده باشنننه اومد جلو و باهام دسنننت داد و 
 د.روب*و*سی کر

مامان:فکر کردم تو این مدت کامل عوض شننندی.خوش اومدی.خبری از ما 
 نگیری ها...می ری پشت سرتم نگاه نمی کنی؟
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 سرم رو انداختم پایین یکم شرمنده بودم.آروم زمزمه کردم:ببخشید
ستش رو  مامان لبخند مهربونی زد.از اون لبخندهایی که خیلی کم پیش میاد.د

 .گذاشت رو شونه ام که بشینم
 مامان:سیاوش...سیننناوش...بیا ببین کی اومده

 ساورا:من برم یه دوش بگیرم بریم
 مامان:کجا برید؟تازه اومدید که؟

لبخندی زدم وگفتم:یکی از همکارامون مراسم نذری دارن دو سه روزه می ریم 
 اونجا.شما نمیاید؟

 مامان:نه دخترم.من کی این جورجاها رفتم بار دومم باشه
 ه تجربه کردن هنوز هم دیر نیستا:مامان واس-

 مامان لبخند تلخی زد وگفت:نه عالقه ای به اومدن ندارم.
 بابا آروم با همون ژست همیشگی باصالبتش از پله ها پایین اومد.

سالم  شدم و با لبخند  تا نگاهش به من افتاد اولش مثل مامان تعجب کرد.بلند 
 کردم.

 :سالم بابا-
مد مل او کا ها  له  با از پ نا  با فت:سننالم سننناوری ند محوی زد و گ پایین.لبخ

 خانوم.آفتاب از کجا در اومده شما اینجا پیداتون شده؟
 انتظار این طور صحبت کردن رو نداشتم.حداقل از بابا...

 سرم رو انداختم پایین و گفتم:ببخشید
بابا دستش رو گذاشت زیر چونه ام و صورتم رو بلند کرد.لبخندش پر رنگ تر 

 می گی یه سر به این پدر ومادر پیرم بزنم؟هوم؟شد و گفت:ن



wWw.Roman4u.iR  342 

 

 با خنده گفتم:ِا بابا شما کجا پیرید؟
 مامان:سیاوش از طرش خودت حرش بزن من که همه می دونن سنی ندارم

 بابا:بله بر منکرش لعنت.چه عجب اومدی.حتما اونم به زور ساورا؟
د منم می گیریلبم رو گاز گرفتم و با دلخوری گفتم:خب شما هیچ سراغی ازم ن

 فکر کردم بودن یا نبودنم مهم نیست
عد از  نا؟تو ب که می زنی سننناوری یه  چه حرف فت:این  با اخم غلیظی کرد وگ با
به بچه تم فکر نمی  یدی..حقمون بود؟حق اون بچه چی؟تو  ما بر طالقت از 
کنی.همیشننه لجباز بودی.نخیر سننرکار خانوم هر روز از سنناورا حالت رو می 

 پرسیدیم.
شیم ببینیم تنهایی  چه کنیم شته با که لجبازی.گفتم یه مدت کاری به کارت ندا

چه می خوای بکنی.البته سنناورا ازت غافل نبود.ما هم نبودیم اما تو نمی ذاری 
بت کنی؟اون  یا بازی چی رو می خوای  با این لج باشننیم دختر... نارت  ما ک

ین م*ر*ت*ی*ک*ه ه*و*س باز که با سننوگولیش رفت لندن.تو می مونی و ا
 بچه...حاال که اومدی دیگه نمی ذارم بری

تیز تو چشننم های بابا نگاه کردم و گفتم:بابا قرارمون این نبودمن خودم خونه 
 دارم در تمن تنهاهم نیستم روشنا کنارمه

 مامان:همون دیگه اگه اون دختره نبود تو االن اینقدر لجبازی نمی کردی
 ن راحت تر کنار میام:مادر من چه ربطی به روشنا داره.من با او-

 بابا:قرامون این هم نبود که بری پشت سرت رو نگاه نکنی.بود؟
 کشرمنده ام فکر کردم شما اینطوری راحت ترید-
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بابا:پدر ومادر نیستی بفهمی وقتی آدم دلش پیش جگرگوشه ی لجبازشه چقدر 
 عذاب می کشه

 :معذرت می خوام-
توسننلی؟نمی گی مامانت بابا لبخندی زد وگفت:چادری شنندی؟تو خانواده 

 سکته می کنه؟
 خوشحال بودم بابا اونقدر تند هم برخورد نکرد.

 لبخندی زدم وگفتم:امروز تاسوعاست واسه همین گذاشتم
به...حداقل تو این دوری یه چیزهای جدید  بابا سننری تکون داد وگفت:نه خو

 یاد گرفتی
 :بده؟-

ما حجاب هیچوقت م با:خودت می دونی تو خانواده ی  ها با نه تن الک نبوده.
هیچکس به این چیزا اهمیت نمی ده بلکه مسننخره هم می کنن.اما تو که داری 
تنها زندگی می کنی اونم با این وتننعیت بارداریت بد نیسننت چادر سننر کنی 

 حرفی پشتت نباشه
ساورا نگاه چچ چ ی بهم انداخت و از پله ها اومد پایین.موهاش نم دار بود و 

سش رو با یه  سی عوض کرده بود و زیرش هم یقه لبا پلیوریقه هفت پاییزی طو
بلیز مشکیش بیرون زده بود.یه شلوار کتان مشکی و کت اس رت مشکی که یقه 

 و سر آستین هاش طوسی تیره بود.
 ساورا:من هم همین طور فکر می کنم بابا.

 ابرویی باال انداختم وگفتم:آقایون من قرار نیست چادری بشم ها
 دی زد وگفت:معلومه دخترم.تو دختر منی تو رو چه به چادرمامان لبخن
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 بابا:هر جور راحتی عزیزم.
 ساورا:خب خانوم بلند شید بریم

 بابا:کجا؟
 ساورا:خونه ی یکی از دوستامون مراسم دارن نمیاین؟

 بابا:نه به سالمت
بابا بلند شد و باهام دست داد.پیشونیم رو ب*و*سید و دم گوشم گفت:مراقب 

 نوه ی گلم باش.دیگه بی خبر بذاری ما رو حسابت رو می رسم خودت و
 لبخندی زردم وگفتم:چشم بابا

من و از خودش جدا کرد.رفتم با مامان هم دسنننت دادم.احسننناس می کردم 
ستیه و جلوی بابا زیاد  صداق همون دوری و دو شاید م شده. مامان مهربون تر 

سید وگ صورتم رو ب*و* سته حرفی بزنه.مامان هم  سمونیت رو نتون سی فت:
 سفارش می دم بیارن

 :شما که...-
بابا:چی فکر کردی؟سننیاوش توسننلی می ذاره اولین نوه اش اینطوری به دنیا 
بیاد.تمام وسایلش رو حاتر میکنیم.اگرم اون خونه برات کوچیکه یه بزرگترش 

 رو بگیرم
 لبخندی زدم وگفتم:نه بابا من راحتم

شت بهم می گفت:آر صاری هویجه که اذیتت ساورا با نگاهش دا ه پس اون ان
 می کنه؟
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با سننناورا از خونه زدیم بیرون.نفس راحتی کشننیدم که همه چی خوب پیش 
رفت.فکر می کردم تو این مدت که خبری ازشننون نداشننتم رابطه ام باهاشننون 

 بدتر می شه ولی خدا رو شکر این طور نشد.خدایا شکرت.
 :نگفته بودی بابایینا ازت خبر می گیرن-

ورا نگاه عاقل اندرسفیهی بهم انداخت وگفتکتو واقعا چی فکر کردی؟یعنی سا
 بابا اینقدر بی فکره؟

 لبم و کشیدم تو دهنم و گفتم:نه...
تمام طول راه داشتم به زندگیم فکر می کردم.امیر با هورسا رفته لندن.من و این 

 بچه اینجا...خدایا سرانجامم قراره چی بشه؟
 اشو رسیدیم.ساورا:ساورینا خوابی پ

خواب نبودم فقط چشم هام رو بسته بودم.سریع پیاده شدم.خونه امروز خلوت 
 تر بود رفتم تو.کسی تو حیاط نبود اما از داخل صدای دعا خوندن میومد.

 ارمیا از پشتمون اومد تو.برگشتیم سمتش.
ارمیا:سالم سالم...ساورینا خانوم بفرمایید تو شما روته اس.ساورا جان میای 

 جد؟اینجا زنونه اسمس
 ساورا:چشم آقا...برو عزیزم...

ارمیا و سننناورا رفتن و منم کفش هام رو در آوردم و رفتم تو.دورتا دور سنننالن 
سالمی زیر  سته بودن. ش شون چادری بودن ن شکی پوش که اکثر خانوم های م
شنا یکم جا  شینم.بین خودش و رو شش ب شاره کرد برم پی سم بهم ا لبی کردم.تب

 جور نشستن که منم جا بشم.بود.جمع و 
 روشنادستش رو گرفت جلوی دهنش و آروم گفت:لباس برام آوردی؟
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 :آره.دعای چیه؟-
روشنننا کتابچه ی کوچین دعاش رو طوری گرفت که جفتمون بتونیم از روش 

 بخونیم.
 روشنا:زیارت عاشوراس...

 تبسم:ساورینا جان چایی و خرما می خوری برم بیارم؟
 شین راحت باش:نه مرسی عزیزم.ب-

ته خوندن  شورا رو شدن زیارت عا شدم به خوندن دعا.بعد از تمام  شغول  م
شروع شد.روته خون از بس غمگین می خوند و همه گریه می کردن حالم بد 

 شد و اومدم تو ایوون.
شه  سیجی ها با ستاش که به قیافه اش می خورد از اون بچه ب ارمیا و یکی از دو

شتن روی اجاق بزرگ  شتن و یکم گونی های برنم رو جا به دا قابلمه رو می ذا
 جا می کردن.

 ارمیا با دیدن من سرش رو بلند کرد وگفت:اتفاقی افتاده خانوم دکتر؟
 لبخندمصنوعی زدم وگفتم:نه

راسننتش واقعا گر گرفته بودم.می گفتن این جور جاها واسننه آدم حامله خوب 
 نیست االن درک می کنم.

 بیرون؟ ارمیا:پس چرا اومدید
 :راستش...راستش یکم ف ای تو غمگینه نتونستم بمونم.-

شون این  س شما وا تعیت  شید خانوما تو و ارمیا:ای وای بهتره همین بیرون با
 مکان ها مناسب نیست
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 سری تکون دادم و نشستم رو ایوون.
ساعت چند غذا رو بار بذاریم؟غروب  صادق بگو  صطفی برو به حاد  ارمیا:م

 خوبه؟ 7پخش می کنه دیگه؟
 :چشم-

 مصطفی رفت بیرون.ارمیا همچنان مشغول ور رفتن با قابلمه و اجاق گازه بود.
گاه  همینطوری بهش خیره شنننده بودم.تیچ اسنن رت هم بهش میومد.ناخود آ
 لبخندی روی لبم نقش بست.لبم رو گاز گرفتم.چشم هاتو درویش کن دختر.

از دستش لیز خورد و  داشت یکی از قوطی های روغن رو جا به جا می کرد که
 افتاد رو پاش.

 :مراقب باش ارمیا-
 ارمیا:آخ آخ...

 تبسم از تو خونه اومد بیرون و هول گفت:چی شد؟
 رفتم سمت ارمیا و دستش رو گرفتم و کمکمش کردم بشینه رو تخت.

 ارمیا پاش رو گرفته بود و با درد چشم هاش رو بسته بود.
 :دستت رو بردار بذار ببینم چی شده-

 دستش رو کشید و کفش و جورابش رو آروم در آورد.یکم ترب دیده بود.
 تبسم:ای وای داداش ببین چیکار کردی

 :چیزی نیست برو یکم یخ بیار یکم ترب دیده-
 تبسم:مثال دکترید ها.یخ بیارم؟اینو که مامان بزرگ منم بلده؟

 :عزیزم می خوای عملش کنیم؟چیزی نیست-
 ر فقط ترب دیدهارمیا:آره تبسم برو یخ بیا
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 تبسم با سرعت رفت تو خونه.
دوتا زرده تخم مر  و زرد چوبه رو تو کاسننه قاطی کردم.از تبسننم هم یکم باند 
گرفتم و بردم روی تخت.دیگه حیاط خلوت شده بود.نه خبری از خانوم ها بود 

 نه آقایون هیئتی...
مصننطفی هم  فقط ما بودیم و خاله و پریسننا و زهرا و زهره...آرین و سنناورا و

داشتن قابلمه رو می شستن.آستین و پاچه ی شلوارشون رو باال زده بودن و در 
 حین شستن آب بازی هم می کردن.

 نشستم کنارش روی تخت.
 :پاتو بذار روتخت-

 پاش رو با احتیاط گذاشت رو ی تخت.
 ارمیا:الزم نیست خوب میشه

ا شننکر کنید.لطف اخمی کردم و گفتم:همین که نبردمتون بیمارسننتان خدا رو
 بذارید کارمو انجام بدم

سنناورا از اون ور حیاط گفت:شننما که دکترید این روش های سنننتی دیگه چیه 
 آخه؟

 ارمیا لبخندی زد وگفت:این سنتی ها بیشتر جواب میده واال
 آرین:می بینی؟خودشون هم به داروها و کارهای خودشون اطمینان ندارن

ست و ت ش سمت تخت ن شنا اومد اون  ستاده بود و رو سرمون ای سم هم باال  ب
 داشت به کار من نگاه می کرد.
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ست همه جا  ست ماکارمون رو خوب بلدیم ولی الزم نی شنا:نخیر اینطور نی رو
 خودمون رو به زحمت بیاندازیم که

 آرین:اخ خسته نشید یوقت
روشنا پشت چشمی نازک کرد و خودش رو به من نزدین تر کرد و به پای ارمیا 

 خیره شد.
 روشنا:چه کردی دکتر!داغونش کردی که

 آرین:پای خودت رو یادت رفته؟
روشنننا آه کوتاهی کشننید وگفت:آخ نگو دردش رو که یادم میاد نفسننم بند 

 میاد.درد داری دکتر؟
 ارمیا دست هاش رو گذاشت روی تخت و به عقب متمایل شد و گفت:نه زیاد

به و تخم مر  رو ریختم رو  پاش و روش رو با باند خیلی آروم مخلوط زردچو
 چندین ال بستم که تخم مرغش بیرن نزنه

 تبسم:وای چه بویی می ده؟
 ارمیا:آره خیلی بده

ابروهام رو انداختم باال و گفتم:خوبه از مواد غذایی استفاده کردما.همین تخم 
 مر  و می خورید که

خت داآرین نگاهی به پای ارمیا و کاسه ی تخم مر  که یکم تنهش مونده بود ان
 وگفت:ما غلط کنیم این تخم مر  پایی رو بخوریم

 ارمیا:اه آرین!
 همه زدیم زیر خنده
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مصطفی که پسر سر به زیری بود لبخندی زد و گفت:آقا ارمیا تموم شد من برم 
 با اجازه ایشالله بهتر شید با اجازه

ارمیا:قربانت مصطفی جان دستت درد نکنه اجرت با آقا امام حسین.به حاجی 
 م برسون بگو شرمنده اش شدم امشب ایشالله فردا جبران می کنمسال

 مصطفی سری تکون داد و گفت:چشم شب همگی بخیر
 ساورا و آرین دستشون رو خشن کردن و نشستن لب تخت.

 آرین مشغول پایین آوردن پاچه های شلوارش بود.
 ساورا:آخیش

 ماساژش دادم.از بچگیبدنش رو کشید و تکیه داد به من.شونه اش رو گرفتم و 
 هر وقت خسته می شد این کارو می کردم.

 ارمیا با یه نگاه جالبی بهمون خیره شده بود.
 ساورا:آخیش مرسی خواهری.دستت طال

 ارمیا:شرمنده حسابی خشته شدی امروز ساورا جان
 ساورا:تا باشه از این خستگی ها.این خستگی ها خیلی شیرینه ارمیا جان

ارمیا انداخت و ارمیا هم لبخندی زد.من که متوجه منظورش  نگاه پرمعنایی به
 نشدم

 :حرش های جدید می زنی ساورا-
 آرین ابرویی باال انداخت وگفت:زیاد هم جدید نیست ها

 همزمان ارمیا و ساورا بهش چشم غره رفتن و اونم ساکت شد.
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رفتارهای این سننه تا برام عجیب بود.خصننوصننا سنناورا و ارمیا.حس می کردم 
 یلی وقته هم دیگه رو می شناسن و یه چیزی رو ازم پنهون می کنن.خ

 من که از کارشون سر در میارم.وایسا حاال
 پریسا ازجلوی در صدامون کرد:شام حاتره ها

شمکی بهم زدن  سرها چ سنه ام بود.پ سابی گر شدن برن داخل.منم ح همه پا
 وپشت سر ما داشتن میومدن تو

 د وسعی در پاشدن داشتارمیا همچنان رو تخت نشسته بو
 :برید کمکش دیگه-

 آرین:باید یاد بگیره خودش بیاد حتی با پای چالق
 هر دو زدن زیر خنده

 ارمیا زیر لب گفت:کوفت چالق شدن تو رو هم می بینم
سمتش که  ستم خودم برم  سری تکون دادم و خوا ساورا زدن زیر خنده. آرین و 

سد کرد.نگاش کرد ستش رو جلوی بدنم  شانه ای ساورا د م که با لحن لوتی من
 گفت:وایسا شوما همشیره دااشت میره میارتش

بعد رفت سمت ارمیا و گفت:پاشو برادر.خوبه تو آش زخونه کار نمی کنی.یبار 
 یه قوطی روغن گرفتی دستت ها ببین چه بالیی سر پات آوردی

 نلبخندی زدم و وقتی که خیالم از بابت ارمیا راحت شنند رفتم داخل.غذا همو
 عدس پلو بود که برامون نگه داشته بودن.

 باالخره غذا رو خوردیم و شب هم کنار هم خوابیدیم.
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امروزخودم بیدار شدم نیازی به صداکردن تبسم نبود.بقیه هم بیدار بودن.سریع 
حاتنر شندیم و رفتیم تو سنالن.سنفره رو پهن کرده بودن.سنریع صنبحونه رو 

 خوردیم.
 و رفت تو حیاط.ارمیا جلوتر از ما بلند شد 

صدای همهمه ی تو حیاط حاکی از این بود که دوباره دارن بساط غذا رو آماده 
 می کنن.سفره رو جمع کردیم و رفتیم توی اتاق تبسم.

یکم کرم پودر و برق لب زدم.امروز عاشورا بود ودلم نمی خواست زیاد آرایش 
ه ی من به کنم.شننکمم که خیلی بزرگ شننده بود رو نوازش کردم.کی این جوج

 دنیا میاد؟خدایا خودت کمکم کن که سالم به دنیا بیارمش.
سر  شیدم و چادرم رو  شکیم رو پو شلوار م شکی و  شکی و مانتوی م شال م

حدود  عت  ماده بودن.سنننا حاتننر و آ  10کردم.دخترها هم مشننکی پوش 
 بود.صدای دسته های عذاداری از دور و نزدین به گوش می رسید.

 رفتیم تو حیاط.
 ساروا:به سالمتی کجا خاله سوسکه ها؟

 :داریم می ریم بیرون-
ارمیا نگاهی بهمون انداخت و گفت:مراقب خودتون باشننید خیلی شننلوغه 

 مراقب پرچم ها و علم ها هم باشیدا بهتون نخوره
 تبسم:چشم باز این نصیحتاش شروع شد

 ارمیا اخم جذابی کرد وگفت:برید به سالمت
 ن میاد؟:شما کی دسته تون بیرو-
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 ارمیا:یه نیم ساعت دیگه
سننری تکون دادم و بعد از خداحافظی رفتیم بیرون.همه جا بوی عطر و گالب 
شنگی رو تو ف ا  سیقی ق صدای نوحه خون ها مو میومد.بوی غذاهای نذری.

 بوجود آورده بود.
رسیدیم به چهار راه.حسابی شلو  بود.چندتا دسته رد شدن...پرچم دسته ای 

 ن شد رو می شناختم.که بهمون نزدی
 :ِا بچه ها دکترینا اومدن.-

 تبسم:آره راست می گه
 همه چیز مثل پریشب بود.با این فرق که ارمیا یکم می لنگید.

 خنده امون گرفته بود.
 زهرا:آخی بمیرم ببین چه جوری راه می ره

روشنننا چینی به دماغش انداخت و من و نگاه کرد.لبخند کجی زدم و شننونه ام 
 تم باال.رو انداخ

که فکرش رو  یا خیلی دلنشننین بود.دلنشننین تر از اون چیزی  صننندای ارم
بکنی.فکر نمی کردم ارمیا همچین صنندای خوبی داشننته باشننه.چشننم هام رو 

 بستم و با ل*ذ*ت غرق نوحه ای که با صدای ارمیا خونده می شد، شدم.
شم هام رو باز کردم و  شون رو روی گونه ام باز کردن.چ شن هام راه  شت ا با پ

شکی رو  سرم رو بلند کردم دوتا تیله ی م شن هام رو پاک کردم.وقتی  ست ا د
هدیه  به لبم  ند رو  ها لبخ نه.آرامش اون چشننم  گاهم می ک که خیره ن دیدم 

 کرد.اروم چشم هاش رو بست و به خودنش ادامه داد.
 دسته خیلی زود از جلومون رد شد.
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 زهرا:نمی ریم دنبالشون؟
وگفت:وای اینقدر بدم میاد بیافتیم دنبال دسننته.نه باباآخرش تبسننم اخمی کرد 

 می رن حسینیه دیگه.
یکم دیگه دور زدیم.یه بسننته خرما گرفتم و پخش کردم.از خدا می خواسننتم 
ها  چه  باقی ب نه.هم من و هم  به خیرم ک بت  عاق نه و  خودش کمکم ک

 رو...خصوصا ارمیا رو...
 

بریم دم  12ی بچه ها یه ربع به تبسننم نگاهی به سنناعتش انداخت و گفت:وا
 حسینیه.

راه افتادیم سننمت حسننینیه.از دور خیمه ی بزرگ سننفید و دوتا خیمه کوچین 
سبز رنگ کنارش خودنمایی می کردن.مردم دورش حلقه زده بودن و هر لحظه 

 به جمعیت افزوده می شد.
باز اون صنندای قشنننگ نوحه می خوند.تبسننم دسننتم رو گرفت و برد سننمت 

.بادستش یکم جاباز کردیم و رفتیم جلو ایستادیم.روشنا و زهرا و زهره و خانوما
 پریسا هم اومدن کنارمون.

بعداز نوحه ی ارمیا حاد صننادق برامون روتننه ی روز عاشننورا رو خوند.همه 
گریه می کردن.اولین بار بود تو این ف نننا قرار گرفته بودم.منم از همین شننهر 

سمون بود سایه ی همین آ شورا بود بودم.زیر  سال های قبل روز های عا م وقتی 
 و می گذشت.اما هیچوقت درست درکش نکردم.
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اشننن هام تند تند و از روی گونه ام می گذشننتن و هق هقم رو شنندید تر می 
سال هایی از عمرم رو که بیهوده  سوخت.چه  شتر می  کردن.دلم برای خودم بی

 هدر نکردم.
ریخت.سرم پایین بود و گوشم هنوزم حاد صادق روته می خوند و اشن می 

 به صدای حاد صادق و دلم پیش زندگی خودم...
شلوغی  شکی که از بس تو این  ح ور یکی رو کنارم حس کردم.دوتا کفش م

 لگدش کرده بودن رد خاک روش بود.دستی به سمتم دراز شد.آب بود.
سرم رو بلند کردم.توچشم هاش خیره شدم.سیاهی مردمن چشماش با قرمزی 

 ت اد عجیبی داشت.دورش 
با صننندای خش دارش و لبخند محوش گفت:آب بخور خودت و اذیت نکن 

 حالت بد می شه ها
سکه افتاده بودم.آخه تو  سک شدت هق هق به  ستش گرفتم.از  آروم آب رو ازد
چه می دونی که واسننه چی گریه می کنم ارمیا؟تویی که همیشننه پاک بودی و 

سننالگیت تازه طعم اولین  25ه تو بنده ی خوب خدا؟نمی دونی چه دردی دار
 عاشورای زندگیت رو بچشی...توچه می فهمی روزهای هدر رفته ی من رو؟

 ارمیا:خوبی؟ببرمت خونه؟
 :ممنون خوبم.نه می خوام بمونم-

 ارمیا:خیلی وقته سرپایی برات خوب نیست آخه
 :خوبم می خوام بمونم-

 ارمیا:باشه همین جا وایسا االن میام
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وی وانت هیئت برداشننت و اومد سننمتم.گذاشننت پشننتم،یکم یه صننندلی از ت
عقب تر.نگاه سنننگینی روم بود.برگشننتم که دیدم زهرا جور بدی نگاهم می 
کنه.نگاهش شننبیه ارشننادی بود.لبخندی زدم و تودلم گفتم:چقدر خاطر خواه 

 داری آخه تو ارمیا...
 ارمیا:بشین االن تموم میشه

و گذاشننت رو صننندلی و گفت:نه تا اومدم صننندلی رو بکشننم جلو.دسننتش ر
 همون عقب تر بشین االن خیمه رو آتیش می زنن اذیت می شی

 تو دلم واسه این مهربونی هاش قند آب می کردن.
 ارمیا:تبسم آبجی برین عقب تر خطرناکه

شم ویز ویز کنه اما برخالش  شنا دم گو شتم رو بقیه هم اومدن کنارم.انتظار دا
شیطون سم با لبخند  شد طرفم و گفت:نه بابا خان داداش منم انتظارم تب ی خم 

 از این کارا بلده؟خوب هواتو داره ها خانوم خانوما
اخم مصنننوعی کردم وگفتم:تبسننم خانوم شننما هم هر وقت باردار شنندی خان 

 داداشتون این کارها رو براتون می کنه نگران نباشید
شونه هاش رو باال انداخت وگفت شیطنت  ستاد و با  ست ای سم را ید می :بعتب
 دونم.شاید شوهرم واسه عشقش این کارو بکنه ولی برادرم؟نمی دونم

روشنننا هم شننیطون نگاهم کرد و خندید.این وسننط فقط نگاه زهرا دوسننتانه 
نبود.دوسننتانه که چه عرض کنم.نگاهش توش کینه داشنننت.یه جور خشننم 
درونی...چادرش رو روی سننرش محکم تر کرد.بهش نگاهی انداختم.دختری 

رت تقریبا الغر و رنگ پوست معمولی نه برنزه نه سفید.دما  استخوونی با صو
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و لبهای نازک.چشم های درشت مشکی. و ابروهایی که کلفت بودن اما تمیز و 
 دخترونه.آرایش مختصری کرده بود و حجابش کامل بود.

بی انصافی نمی کنم بد نبود اما خب من خوشگل تر بودم.از حسودی نمی گم 
 ته دیگه...ها خب واقعی

تو فکر آنالیز خودم و زهرا بودم که صدای "وای حسین کشته شد"مردم بلند شد 
ها می  مه  بدی گلوم روگرفت.خی های آتیش.بغض  له  عد از اون هم شننع و ب

 سوختن و جز تکه های خاکستر ازشون چیزی نمی موند.
 تبسم:وای کاش بشه یه تیکه پارچه خیمه برداریم.

ه به سننمتمون اومد.چندتا تکه ی بزرگ پارچه ی دود سنناورا رو از دور دیدم ک
شکیش رد زنجیر افتاده بودو کتش هم  ستش بود.روی بلیز م سوخته د گرفته و 
شم یه پله از  ساده بود.نه مثل این که دادا تنش نبود.موهاش برخالش خیلی ها 
من جلوتره...خیلی زودتر ازمن این ف نننا رو درک کرده.لبخندی زدم خدا رو 

 نیستم. شکر تنها
 ساورا:بفرمایید خانوما.بیا ساورینا پیش خودت نگه دار

 با تعجب پرسیدم:شفا می ده؟
 ساورا با شیطنت گفت:چیه مگه شفا می خوای؟

 مشتی زدم به بازوش و پارچه رو ازش گرفتم.
 تبسم:نه عزیزم شفا نمی ده.همینجوری برمیداریم

 دخترها داد.ساورا پارچه رو از وسط چندتکه کرد و به همه 
 آرین با سینی شیر اومد کنارمون

 آرین:خسته نباشید
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 :شما هم خسته نباشید جناب سرگرد دستتون درد نکنه-
 آرین خواهش می کنمی گفت و به همه شیر تعارش کرد.یکم دا  بود.

 روشنا:آی سوختم
 آرین سری تکون داد و گفت:موافب باش دیگه دختر.چی شد؟

 روشنا:چیزی نیست
ب نده ام نگیره آرین:سننر که خ ندون گرفتم  به د فت.لبم رو  فت و ر ه هوایی"گ

 اونوقت روشنا به من می گه مشکوک می زنی.
 ارمیا:خانوما بریم حسینیه واسه ناهار

پایین هم  قه  ها طب خانوم  باال  قه  قه بود.طب یه دو طب خل حسننین مه رفتیم دا ه
 آقایون.

 دکتر ارمیا:احتیط کنید پله ها شلوغه هلتون ندن.موافب باش
 لبخندی زدم و گفتم:چشم

سری تکون داد و رفت دنبال کارهاش.از این احساس مسئولیتی که نسبت بهم 
 داشت خوشم اومده بود.

 نگاهی به راه پله انداختم.راست می گفت زیادی شلو  بود.
 آرین:خانوما بیاین اینور بذارید خلوت شه بعد برید باال

 روشنا:اینا چرا اینقدرعجله دارن؟
 ن پوزخندی زد و گفت:می ترسن غذا بهشون نرسهآری

 روشنا لباش رو برچید و گفت:خب بریم دیگه االن به ما نمی رسه
 همه مون آروم خندیدیم.
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 آرین دست هاش رو کرد تو جیب شلوارش و با خنده سر تکون داد.
 آرین:نترسید می رسه
 روشنا:اگه نرسید چی

 خورم می دم به شما خوبه؟آرین:اگه نرسید من خودم به شخصه غذا نمی 
 روشنا ابرویی باال انداخت و گفت:نخیر ممنون

آرین:صننبر کنید من میرم غذاتون و بیارم دیگه نرید باالیکم طول می کشننه تا 
 اونجا غذا بدن

روشنننا با شننوخی دسننت هاش رو سننمت آسننمون بلند کرد و گفت:خدایا این 
 پارتی های محترم رو از ما نگیر الهی آمین

دقیقه با  10نگاه پرجذبه ای بهش کرد و رفت که برامون غذا بیاره.بعد از آرین 
 چندتا فرش یبار مصرش غذا برگشت

 آرین:می رید خونه یا همینجامی خورید؟
 تبسم:بریم خونه بچه ها

از آرین تشننکر کردیم و رفتیم خونه.تو حیاط آقایون غذا می کشننیدن.زیادی 
 رفتیم تو اتاق تبسم. شلو  بود.سرمون رو انداختیم پایین و

 غذاش قیمه بود.حسابی خوشمزه و خوش عطر شده بود.
تبسننم سننفره کوچیکی پهن کرد و گفت:اینم از قیمه آقا امام حسننین.خدایا 

 شکرت
صوصا با اون قیمه چرب و خوشمزه ای که خورده  سابی خوابم گرفته بود.خ ح

ی نمی دونم کبودیم.نفری یه بالش انداختیم و دراز کشننیدیم.یکم حرش زدیم.
 بود که خوابم برد.
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بلند شننندم.هوا تارین بود.اما بچه ها هنوز خواب بودن.نگاهی به سننناعت 
ساعت  سی به بدنم دادم و  6انداختم  ساعتی خوابیده بودم.کش و قو سه  بود.

ساورا هم  شدم.رفتم تو ایوون.ارمیا و آرین درحال تمیز کردن حیاط بودن. بلند 
می ذاشت کنار.مثل دیشب پاچه های شلواراشون قابلمه رو شسته بود و داشت 

 باال بود و آستین هاشونم تا آرنم تا خورده.
 :خسته نباشید-

شید.میگم  سالمت با ستاد و کمی کمرش و خم کرد و گفت: ست ای ساورا را
 خواب می چسبه نه؟خوشبحالتون

 ارمیا:بقیه کجان؟
 :خوابن-

 ساورا:خدا بده شانس
 :شما استراحت نکردید؟-

 لبخند خسته ای زد وگفت:نه تازه کارها تموم شده ارمیا
 هر سه تاشون ولو شدن روی تخت.

 :خسته نباشید اجرتون با خود آقا-
رفتم تو سنننالن.کسننی خونه نبود.بعد از فهر عاشننورا دیگه.همه رفتن خونه 
 خودشون.رفتن سمت آش زخونه.حاد خانوم داشت فرش هاش رو می شست.

 زن نترسه.آروم صداش کردم که یوقت پیر
 :حاد خانوم؟-

 برگشت طرفم لبخند مهربونی زد.چقدر این زن دوست داشتنی بود.
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 برگشت طرفم لبخند مهربونی زد.چقدر این زن دوست داشتنی بود.
 حاد خانوم:جانم مادر؟چیزی می خوای دختر خوشگلم؟

 لبخندی زدم و گفتم:اجازه هست چایی دم کنم؟
 می خوری مادر برات بریزم؟ حاد خانوم:قربونت بشم چایی گذاشتم

:ممنون حاد خانوم.می خواسننتم برای آقایون ببرم.بنده خداها خیلی خسننته -
 شدن.

حاد خانوم آروم سننرم رو ب*و*سننید و گفت:بریز دخترم خونه خودته.فقط 
 موافب خودت باش سماور خطرناکه

 :چشم ممنون.شما هم خیلی خسته شدید توروخدا استراحت کنید-
 عزیزم خسته نیستم ولی حاال که شما می فرمایید چشمحاد خانوم:نه 

لبخندی زدم و حاد خانوم رفت از آشنن زخونه بیرون.خوشننبحال ارمیا با این 
 مادر فرشته ای که داره

تا چایی ریختم و گذاشننتم تو سننینی.دوتا نعلبکی کوچین رو خرما ریختم  5
 .دوتا قندون کوچیکم برداشتم.
 چایی رو بردم و بهش تعارش کردم. حاد خانوم تو حال نشسته بود.

حاد خانوم:دستت درد نکنه.این چایی که همچین دختر خوشگلی ریخته باشه 
 می چسبه.

 :نوش جان خودتون دم کردید.-
 استکان خودم و با یه قندون و نعلبکی خرما گذاشتم کنارش.

 :االن بر می گردم.-
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شیده ب شته بود رو پای آرین و دراز ک سرش رو گذا ساورا هم خوابیده ارمیا  ود.
سینی رو  شد و  سرش بود.ارمیا بادیدن من بلند  ستش زیر  بود روی تخت و د

 ازم گرفت.
 ارمیا:دستتون درد نکنه

 :نوش جان.-
 رفتم تو اتاق تبسم و سه تا بالش رو به زور برداشتم و بردم رو تخت.

 ساورا:آخ دستت درد نکنه.
 ن می بارید.ازم گرفت و گذاشت پشتش.خستگی از سر و روشو

 :یکم استراحت کنید.رنگ به رو ندارید-
 ارمیا:چشم خانوم دکتر.

 آرین:می گم فکر کنم دوستاتون خیلی خسته بودن که تا االن خوابن
 لبخندی زدم و گفتم:حتما با اجازه.

شتر از ارمیا آرامش  شایدم بی ستم پیش حاد خانوم.مثل ارمیا  ش رفتم داخل و ن
 بخش بود.

دخترم.شرمنده این چند روزه از بس سرمون شلو  بود نشد حاد خانوم:بشین 
 اونطور که الیقشی ازت پذیرایی کنم.

:اختیار دارید حاد خانوم.این چند روز واقعا درحقم لطف کردید.ایشنننالله -
 نذرتونم قبول باشه

 حاد خانوم:ایشالله.
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بعد نگاهی بهم انداخت.لبخند محوی روی لبش بود.یکم معذب شنندم.آروم 
 بلند کردم و نگاهش کردم. سرم و

لبخندی زد وگفت:پس اون سنناورینا خانوم گلی که اینقدر تبسننم و ارمیا ازش 
 حرش می زنن شمایی خانوم خوشگله.

 تبسم و ارمیا درمورد من توخونه حرش می زنن؟ارمیا درمورد من؟
 با تعجب گفتم:درمورد من؟

ن گل نمت.ببینم ایحاد خانوم:بله دخترم در مورد شما.خیلی دوست داشتم ببی
دختری که تبسننم اینقدر ازش تعریف می کنه کیه.االن که دیدمت تازه فهمیدم 

 تبسم خیلی هم کم از خوبیت گفته
 :شما و تبسم جون لطف دارید-

حاد خانوم:تو هم مثل دختر نداشننته ام.اگه قابل بدونی بهم سننر بزنی خیلی 
شحالم می کنی دخترم.یه جورایی من و یاد مریم می اندازی وقتی که علی  خو

 رو باردار بود
قطره اشننکی روی گونه اش چکید.بی اختیار دسننت بردم و اشننکش رو پاک 

 کردم.
 :خدا رحمتشون کنه واقعا وقتی فهمیدم خیلی ناراحت شدم.طفلی آقا ارمیا-

حاد خانوم سننری تکون داد و با ناراحتی گفت:طفلی بچم ارمیا خیلی زجر 
شیدیم تا  سختی ک شید.خیلی  شه این ارمیایی که االن ک شه و ب حالش خوب 

 می بینی.االن همه وجودش شده اون کلبه ی آسمونی و بچه هاش.
:خیلی سننخته خدا خودش هوای بنده هاش رو داره.خواسننته خال وجود اون -

 بچه هارو با وجود آقا ارمیا پرکنه
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 ؟حاد خانوم:آره دخترم.یه چیزایی از تبسم شنیدم.راسته از شوهرت جدا شدی
 سرم رو انداختم پایین بالبه ی بلیزم بازی می کردم.

 :بله...-
 حاد خانوم:قربونت برم مادر لیاقت میخواد شوهر همچین فرشته ای بودن

 لبخند تلخی زدم.
حاد خانوم:هر وقت که حس کردی دوتا گوش شنننوا می خوای واسننه ی درد 

 دل،من هستم دخترم.رومن حسب باز کنی ها مادر
پیرزن چطور غریب و بی کس بودنم رو حس کرده.برای منی که نمی دونم این 

تشنننه ی محبت مادری ام مادر ارمیا بهترین کسننه برای درد دل کردن و آروم 
 شدن

 :چشم مادرجون-
باید همون مادرجون صننندام کنی.این ارمیا که  به بعد هم  حاد خانوم:ازاین 

 همش می گه حاد خانوم احساس پیری بهم دست میده
 گفتم:شما ماشالله هزار ماشالله سنی ندارید که خندیدم و

مادرجون لبخندی زد.نگاهم افتاد به عکس روی دیوار.برام سننوال شنننده پدر 
ارمیا چه طوری فوت شده.فکرکنم اون قاب عکس قدیمی روی دیوار پدر ارمیا 

 باشه.
 :مادرجون اون عکس..-
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گفت:پدر مادرجون سننریع برگشننت سننمت همون عکسننه.لبخند محوی زد و 
ارمیاسننت.حاد علی...آهی کشننید و گفت:خدا بیامرزتش تو زندگی برام هیچ 

 چیزی کم نذاشت
 :خدا رحمتشون کنه.ببخشید می تونم ب رسم چطوری فوت شدن؟-

سننالش بود که شننهید شنند.خدا خیلی  4مادرجون:شننهید شنند دخترم.ارمیا 
درش ز پدوستش داشت که گلچینش کرد و برد پیش خودش.ارمیا چیز زیادی ا

 به خاطر نداره.اسم پسرش رو هم گذاشت علی...اما این علی ما هم نموند.
 سرم و انداختم پایین و گفتم:ببخشید نمی خواستم ناراحتتون کنم

 دستم رو گرفت و گفت:نه دختر گلم این چه حرفیه
 در اتاق باز شد و زهرا و زهره و پریسا حاتر و آماده اومدن بیرون.

 نده ما دیگه بریم.زهره:خاله جون شرم
 مادرجون:بودید دیگه دخترا

زهرا:نه خاله جون.مامان زنگ زد اح نننارمون کرد.شننما نمیاید؟خونه اکرم 
 خانومینا روته شام غریبانه

 مادرجون:چرا دخترم میام بمونید شام بخورید بعد برید
 زهره:نه ممنون.مامان گفته زود بریم خونه

شنندم.با هر سننه تاشننون دسننت دادم و تا دم مادرجون بلند شنند و من هم بلند 
 ایوون بدرقه شون کردیم.

 ارمیا با دیدن دخترا بلند شد و گفت:تشریف می برید؟
 زهرا لبخندی زد وگفت:بله پسرخاله.ببخشید زحمت دادیم.
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ارمیا سننرش رو انداخت پایین و گفت:خواهش می کنم زهرا خانوم تشننریف 
 داشته باشید شام غریبان بریم بیرون

 هرا:نه متشکر باید بریم خونه شبم می ریم روتهز
 ارمیا:پس صبر کنید برسونمتون

 زهرا نیشش بازتر شد و گفت:ممنون
زهره اخمی به زهرا کرد وگفت:نه ممنون آقا ارمیا دوتا کوچه اس دیگه خودمون 

 می ریم با اجازه
ا ا زهربا سر خداحافظی کردن و رفتن.اخم هام تو هم گره خورده بود چرا ارمیا ب

 اینطوری صحبت کرد؟هوم؟
سودی میکنی؟انتظار داری بیاد  سه چی ح صدای وجدان درونم گفت:چیه؟وا
صال چی پیش خودت فکر کردی که میاد  با تو یه زن حامله خوش و بش کنه؟ا

 تو رو بگیره که اینقدر ارمیا ارمیا می کنی.
یا  یه جوری می گی انگار ارم خودش سننریع جواب وجدانم رو دادم و گفتم:

 ازدواد نکرده
شه دلش می خواد با یه دختر ازدواد کنه نه یه زن  سره هر چی هم با شه اون پ با

 حامله
 بدجوری بغ م گرفته بود.

 سعی کردم صدام رو صاش کنم:ساورا جان نمی ریم داداش؟دیگه بریم
 تبسم:نه بابا کجا برین؟تازه می خوایم بریم بیرون شمع روشن کنیم

 ادی مزاحمتون شدیمکنه ممنون دیگه زی-
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مادرجون:بهت بد می گذره مادر؟بمونید دیگه.من نمی ذارم شننب راه بیافتید 
 برید خونه.اون پسر هم خسته است نمی تونه رانندگی کنه

 :آخه...-
 ارمیا:آخه بی آخه.حاد خانوم شام نمی دید به ما؟

 مادرجون:چرا پسرم االن می ذارم دا  شه
 تبسم:من می رم مادرجون

 فت داخل.من و مادرجونم روی ایوون نشستیم.تبسم ر
 آرین نگاهی بهمون انداخت و گفت:زلزله تون هنوز خوابه؟

 مادرجون اخم جذابی کرد و گفت:به دختر من نگو زلزله ها آرین خان.
آرین:چشننم حاد خانوم.حاد خانوم نو که اومد به بازار کهنه شننود دل آزار 

 دیگه.مارو فروختید؟
خندید و گفت:نه پسننرم.این چه حرفیه تو پسننرمی اینا هم مادرجون از ته دل 

 دخترام
 ارمیا با لحن با مزه ای گفت:آره دیگه فقط این وسط من غریبه ام

همه زدن زیر خنده اما من نخندیدم.نمی دونم چرا دلخور بودم ازش.آخه اون 
 که به من تعهدی نداره

 روشنا از تو اتاق اومد بیرون
 آرین:ساعت خواب خانوم

روشنا چچ چچ نگاهش کرد و گفت:شما به خوابیدن ما هم کار دارید جناب 
 سرگرد اینجا پادگان نیست ها
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با جذبه گفت:بله کار دارم.خوب کوه نکندید امروز.جای ما بودید می  آرین 
 رفتید خواب زم*س*تونی البد

 روشنا:واال فکر نمی کنم شما هم کوه کنده باشید امروز.
 .اخم کرد و نشست کنارم

 تبسم:روشنا جان میای کمن؟
 روشنا:چشم عزیزم

 من هم بلند شدم
 

 مادرجون:تو کجا دخترم با این حالت؟
 

 :می رم کمکشون حاد خانوم-
 مادرجون:مراقب خودت باش مادر

 :چشم-
 رفتیم داخل آش زخونه.

 روشنا:نه بابا حاد خانوم خوب هواتو داره ها
 لبامو برچیدم و گفتم:حشود خان

 چه کنم تبسم خانوم روشنا:خب من
 تبسم:قربونت برم از اون کابینت دومیه بشقاب و کاسه ماست خوری بردار

روشنا ازتو کابینت بشقاب و کاسه برداشت.تبسم هم از یخچال سطل ماست 
 رو آورد بیرون.
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 :بده من می ریزم.-
 نشستم روی صندلی میزناهار خوری و مشغول ریختن ماست ها شدم.

م.هردومون پشتمون به در آش زخونه بود.روشنا خورشت روشنا هم نشست کنار
 های قیمه رو می کشید تو کاسه های خوشت خوری

 :وای چه عطر و بویی داره.-
 تبسم:قیمه های امام حسین همیشه خوشمزه و خوش عطر

 :آخ روشنا بدو دهنم آب افتاد-
سا خاله جون االن غذا م شم.وای شیطونی گفت:آخ قربون نی نی ب شنا با   یرو

 خوریم.
 دستش رو کشید رو شکمم برآمده ام

روشنا:وای ساورینا فکر کنم بچت از اون شکمو ها شه.نگاه چه ورجه وورجه 
 ای می کنه پدرسوخته

زدم روی دستش و گفتم:دست به بچه ام نزن.قربونش بره مامانش گشنش شده 
خب.وای بدویید بابا نمی بینید زن حامله اینجاسننت...هی فس فس کار می 

 کنن فکر خودتون نیستید فکر بچه ی بیگ*ن*ا*ه من باشید گشنشه
ارمیا از پشت سر صداش رو صاش کرد و با خنده ای که سعی داشت قورتش 
شابه ها رو بذار تو  سم این نو شامتون رو بخورید.تب شما زودتر  بده گفت:خب 

 یخچال
 وش.تتبسم:االن گرفتی ارمیا؟خنن نمی شه که.بیا از تو یخچال یخ بانداز 

روشنا و تبسم ریز ریز می خندیدن.خودمم هم خنده ام گرفته بود هم خجالت 
 کشیدم.ارمیا هم ریز ریز می خندید.
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سه چی  شنا و گفتم:کوفت وا سقلمه ای زدم به رو شد. صابم خورد  سر اع اخر 
 می خندی؟

له بگم چیکارت کنه خدا  با خنده بریده بریده و آروم گفت:وای خا روشنننا 
 وی دکتر بردی شکمو.مامانت رنگ لبو شدآبرومون رو جل

 تبسم و ارمیا انگار شنیدن چون صدای خنده شون بلند تر شد.
سعی کرد خنده اش رو بخوره.اما ارمیا که  سم نگاه کردم که  یه چچ ج ی به تب
شونه هاش تکون می  شت ریز ریز می خندید چون  شتش به من بود هنوز دا پ

 خورد.این دوتا هم بس نمی کردن.
 ی بابا بس کنید دیگه مسخره ها:ا-

ارمیا برگشت سمتم.خنده اش رو خورده بود.می خواست ببینه ناراحت شدم یا 
نه.اما وقتی دید کامال ریلکسم باز آروم خندید.روشنا و تبسم هم ساکت شده 

 بودن.با دیدن لبخند ارمیا دوباره با صدای بلند زدن زیر خنده.
 ر بزنی آخه؟:خدا بگم چیکارت کنه بلد نیستی د-

 ارمیا با انگشت به خودش اشاره کرد وگفت:من؟
 :بله دیگه همه ی این خنده ها تقصیر شماست-

 روشنا:روتو برم خدایی خجالتم نمی کشه
با پررویی گفتم:چیه آقا گشنننمه دیگه.از هیشننکی هم خجالت نمی کشننم.به 

 جای خنده کارتون رو بکنید
 ب ها رو برداشت و برد توی هال.تبسم سفره رو برد تو هال.روشنا هم بشقا

 ارمیا:ناراحت شدی؟
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 ماست هام رو چیدم توی سینی و راه افتادم سمت هال.
 ارمیا از پشت سر صدام کرد:ساورینا...به خدا منظوری نداشتم.

 برگشتم سمتش لبخندی زدم و گفتم:یبار دیگه از پشت سر بیای..
 مخندید و دست هاش رو برد باال وگفت:شرمنده چشم چش

 رفت تو هال.ماست ها رو گذاشتم کنار سفره.روشنا چیدشون.
 روشنا:تو برو بقیه رو صدا کن ما سفره رو می چینیم.

 :مادرجون.ساورا جان.آقا آرین بفرمایید شام.-
 نشستم کنار سفره.ساورا نشست کنارم دستش رو گذاشت روی پام.

 ساورا:آبجی کوچیکه من چطوره؟
 و گفتم:خسته سرم رو گذاشتم روی شونه اش

 ساورا دستش و دور کمرم حلقه کرد و گفت:قربون آبجی خستم بشم من
 خودم و لوس کردم وگفتم:خدا نکنه

 تا ارمیا و آرین نشستن سرسفره از ب* *ل ساورا در اومدم.
 ارمیا دیس برنم رو گرفت سمتم و گفت:بفرمایید بکشید

خت.سنننرم رو تکون دادم و برای ندا گاه معنی داری بهم ا خودم برنم  ن
 کشیدم.غذام رو با ولع می خوردم.حسابی گرسنه مون بود هم من هم دخترم.

طبق معمول روشنا و تبسم نذاشتن من کار کنم و سفره رو جمع کردن و فرش 
ها رو شننسننتن.پسننراهم دوباره رفتن تو ایوون.مادرجونم رفت نماز بخونه.رفتم 

 کنار پنجره و به حیاط خیره شدم
 میومد.صدای صحبت پسرا 

 ارمیا:ساورا جان با پدرت صحبت کردی؟
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 ساورا:واال هنوز وقت نکردم
 آرین:آقا هفته ی بعد چن داریم واسه کلبه آسمونی پسرونه

 ساورا:چشم می گم
سم الله  ستن که ب صحبت کن اگه خوا شما  ست. ارمیا:نه آقا جون زوری که نی

 نشد هم خدا بزرگه.بقیه خیرا هستن.
 ین تر و گفت:ساورا نمی خوای به خواهرت بگی؟آرین صداش رو آورد پای

 گوشم رو تیز تر کردم.چی رو باید به من بگه؟
 ساورا:نمی دونم شاید گفتم

آرین:بابا تو دیگه آخرشی.هر کی کار خیر می کنه از ذوق و شوقش به همه می 
 گه.تو به خواهرت نگفتی؟

گه  با تو دی با مده تو تیم خودمون. که او تازه خواهرتم  یا: نوبرشننی برادر ارم
سعی کردم فیلم بازی  من.نمی دونی اون بار اول که تو کالنتری دیدمت چقدر 
ستم می خوای بگی ماهم دیگه  سمت تازه اولش که نمی دون شنا کنم که نمی 
سری تو  شنایی ندادی حتما یه  شد لو ندادم.دیدم تو ا سیم خوب  شنا رو نمی 

 کار هست دیگه.منم چیزی نگفتم
سی نبودم که ساورا خندید و گفت ست می گفت من ک شن کرد.را شم  :آخر

 خواهر دسته گلم رو تو ده دقیقه بس ارم دست کسی
ساورا  شد.یعنی  شن کرده بودم.باورم نمی  شون  پس بگو.من از همون اولم به

 هم خیر بود؟پس چرا به من نگفته بود؟
 اعصابم خورد شد.از ساورا انتظار نداشتم.
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تعجب کردن.دست به سینه با یه اخم وحشتناک رفتم تو ایوون.با دیدن من یکم 
 ایستادم.

:خوبه دیگه آقا ساورا یعنی نباید بدونم شما هم دستتون تو کاره؟من غریبه ام -
 دیگه آره؟

 ساورا:نه عزیزم این چه حرفیه
دسننتم رو مشننت کردم و گرفتم جلوی دهنم:ِا ِا شننما چطوری تونسننتید اینقدر 

 نتظار نداشتم آقای دکترجلوی من فیلم بازی کنید ازشما ا
 ارمیا:ساورینا خانوم به خدا من بی تقصیرم من خیلی به ساورا گفتم قبول نکرد

 :ساورا؟-
 ساورا با خنده گفت:جانم؟خب همه می گن کارخوب می کنی به همه نگو

 :به منم نباید می گفتی یعنی؟واقعا که...-
 ساورا:ببخشید خواهری

 :تبسمم می دونه؟-
 ارمیا و آرین و خانوم یامنی.ساورا:نه فقط 

 ارمیا:بابا لنگ درازه.از اون خیر بی نام ونشون هاست.
 اخمی کردم وگفتم:واقعا که مسخره ای ساورا

ساورابلند شد و اومد سمتم.بازوهامو گرفت.سرم رو اونوری کردم.با یه دستش 
 چونه مو گرفت.

ا .سا.ورینساوار:خب می خواستم کسی نفهمه منم بلدم کار خوب خوب بکنم
 من و نگاه کن.

 بهش نگاه نکردم.
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 ساورا:ساورا بمیره که اینقدر ناراحتت می کنه
 :دور از جون-

 ساورا:خانومی آشتی کن دیگه
 :نمی خوام خیلی نامردی-

سنناورا:ای خدا...االن باید برم شننمع روشننن کنم دعا کنم خانوم باهام آشننتی 
ست یکی دوماه قبل ا سایه کنه.به خدا منم خیلی وقت نی ز اون دعوای تو با هم

 ات با دکتر خیلی اتفاقی آشنا شدم.بعدشم که رفتم آلما
 ازاین بدم اومد که واسم نقش بازی کردین-

 ارمیا:شرمنده ایم به خدا.خب ساورا نمی خواست شما بفهمید
 با خشم به ساورا خیره شدم.خم شد و ل م رو ب*و*سید

 :دلم می خواد یه پرس بزنمت.-
 آبجی ولی به خاطر این شب عزیز ببخشساورا:بزن 

 یه مشت محکم زدم تو بازوش فقط خندید.
 ساورا:آش

 :برو از گ*ن*ا*هت می گذر-
 انگشتم رو به نشونه ی تهدید باال آوردم.

گه ازم چیزی رو پنهون کنی - بار دی گه سننناورا...فقط دلم می خواد ی بار دی :ی
 حسابت رو می رسم به خدا

 ساورا:چشم چشم
 ا حل شد صلوات بفرستیدارمیا:آق
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 :آقا ارمیا فکر نکنید از گ*ن*ا*ه شما گذشتما شما هم همدست این بودید-
 ارمیا قیافه اش رو مظلوم کرد وگفت:به خدا منو اغفال کردن

چه  فت:واال من از همون اول گفتم این ب که اونم گ نداختم  به آرین ا گاهی  ن
 بازی ها یعنی چی بگن خودشون رو راحت کنن.

شنند و ادامه داد:مری ننن دیگه.من میرم لباس عوض کنم شننما هم برید بلند 
 حاترشید بریم شام غریبان

رفتم تو اتاق.هنوز عصبی بودم.با عصبانیت در حالی که زیر لب غر می زدم یه 
مانتوی پاییزه طوسی پررنگ با شلوار طوسی تیره پوشیدم.شال پشمی طوسیم و 

 سرم کردم.
یره کرم و شلوار کتان قهوه ای ت -سویشرت قهوه ایتبسم یه مانتوی شکالتی با 

 پوشیده بود.شال قهوه ای تیره هم سرش کرد و چادرش رو گذاشت.
روشنننا هم همون مانتویی رو که براش آورده بودم پوشننید.یه مانتوی مشننکی با 

 شلوار جین سرمه ایش و یه شال سرمه ای.چادرش رو پوشید.
 ن.منم چادرم رو سر کردم و رفتیم بیرو

 :پس آقا ارمیا کو؟-
 آرین:رفت حاد خانوم رو ببره روته.االن میاد.

بابلیز خاکسننتری و سننویشننرت  آرین شننلوار کتان مشننکی پوشننیده بود 
مشننکی.سنناورا هم همون تیچ مشننکی و طوسننیش رو زده بود.چند دقیقه ای 
گذشننت ارمیا هم اومد.شننلوار سننرمه ای سننیر و بلیز آبی نفتی و کت اسنن رت 

شیده بود.یه نگاهی بهم انداخت و بعد نفری یه سرمه ای همر شلوارش پو نگ 
 بسته شمع از پالستین در آورد و گفت:بریم.
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 ارمیا:
شمع گرفتم و  سر راه یه چند بسته  ته  بعداز این که حاد خانوم رو رسوندم رو
به قیافه ام انداختم بدنبودم.این چند روزه از بس مشننکی  رفتم خونه.نگاهی 

شیده بودم لباس  شکیم پو ستی تو موهای م ستفاده نبودن.د شکیم قابل ا های م
 کشیدم و از ماشین پیاده شدم.تادر و باز کردم همه رو منتظر توی حیاط دیدم.

سرش  شه چادر  ساورینا همی ساورینای چادری برام جالب بود.کاش  شای  تما
 کنه چون دوست داشتنی تر می شه.

ستین نفری یه ب شون ونگاهمو ازش گرفتم و از توی پال ست شمع دادم د  سته 
 گفتم:بریم.

 رفتیم تو کوچه.
 آرین با تعجب گفت:ارمیا با ماشین می ریم؟

 :ماشین بیارم؟-
 تبسم:نه داداش پیاده بهتره

ساورینا  شین ببرم ولی دلم نمیومد  ستم ما ساورینا انداختم.نمیخوا نگاهی به 
 پیاده بیاد شاید اذیت شه

 ن بیارمارمیا:خانوم دکتر اگر می خواید ماشی
سنناورینا لبخندی زد.از همون لبخندهایی که تو این مدت پیش خودم اعتراش 

 کرده بودم عاشقشونم.
 ساورینا:نه دکتر پیاده بهتره

 ارمیا:اذیت نمی شین؟
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 ساورینا:نه من خوبم خیالتون راحت
شام غریبان  شه عادتش بود  سم همی شتیم.تب صی ندا همه راه افتادیم.هدش خا

شن ک شمع رو شم نمیومد.اگه به من بود می بیاد و  نه و یکم بگرده.من زیاد خو
گفتم دم همون حسینیه شمع روشن کنیم و بریم خونه.اما این خانومای مشتاق 

 رو نمی شه کاریش کرد.
ساورا دست ساورینا رو گرفته بود و عقب تر ما راه میومدن.نمی دونم چی بهم 

باید گفت.درسته می گن ن می گفتن.ساورا کار درستی نکرده بود.باید بهش می
وقتی کارخیر می کنی جار بزنی ولی خب...این یه مورد فرق می کنه.باید به 

 خواهرش می گفت که ما از قبال همدیگه رو می شناختیم.
 

 حتما ساورینا از دستم ناراحته.خب من چیکار کنم؟ساورا بهم گفت نگو
با وجود خسننتگیش دسنننت هاش رو برد نداختم. به آرین ا ه بود توی نگاهی 

ظامیش رو  یه ن ندی زدم.این روح فت.لبخ جیبش ومحکم اسننتوار راه می ر
مادرش  که  جه ای  ما تو فکر فر نه.محکم و مغرور.حت قت ترک نمی ک هیچو

 بهش داده.آخ که فقط همون مادرش حریف همین پسره و بس!
یه جای خیابون یه جا شمعی گلی بزرگ درست کرده بودن.نور سبز داشت و یه 

آب خونی رنگ بود.تقریبا شبیه ایستگاه صلواتی بود که مصطفی و  مشن توی
 بچه های محل درست کرده بودن.

خب الزم بود این همه راه بیایم؟االن اون دختر یه چیزیش بشه چی؟نمی دونم 
چرا ولی تو این مدت بارداری سنناورینا من بیشننتر از اون نگرانشننم.شنناید می 

 اومدن علی افتاد بیافته.ترسم اون اتفاقی که سر به دنیا 
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سر برگردوندم طرفش رفته  تا بهش فکر می کردم دلم هوای دیدنش رو می کرد.
شمعش رو  شن می کرد.لبخندی کنم لبش بود.تا  شمع رو شت  بود جلو و دا

 روشن کرد چشم هاش رو بست.یه قطره اشن روی گونه اش چکید.
ست با این حال و شد.خدایا این دختر حقش نی شرده  ها روزش اینقدر تن قلبم ف

باشه.درسته ما همه کنارشیم اما زن وقتی بارداره دوست داره شوهرش کنارش 
 باشه دوست و بردارم نمی تونن جای خالی یه همراه و براش پر کنن.

نه دورش می  ثل پروا باردار بود م مه وقتی مریم  یاد فت. بغض گلوم رو گر
بشننکنه.طبق عادت چرخیدم.خدا چه زود مریم و ازم گرفت.ترسننیدم بغ ننم 

همیشگیم سرم و بلند کردم و به آسمون نگاه کردم.فاتحه ای فرستادم و آروم تر 
 شدم.

 آرین زد به شونه مو گفت:تو شمع روشن نمی کنی؟
 :روشن کردی؟-

 آرین:نه هنوز تو برو
هام می  با من عوض کرد.شننمع توی دسنننت  نا جاش رو  رفتم جلو سننناوری

شن کردم و من مثل شمعمم رو ستم و حاجت  لرزید. شم هام رو ب ساورینا چ
 دلم رو گفتم

مادرم رو ازم  چه مم رفتن، یا زن و ب خدا بت بخیری می خوام. عاق یا ازت  خدا
نگیر.خدایا خودت بهتر از هر کسننی می دونی دلم این روزها گیره،می دونی 

 نمی تونم بهش برسم،خدایا خودت یه راهی پیش پام بذار.خدایا کمکم کن
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شنا خانوم  بغ م رو فرو خودم صنوعی رفتم کنارو جام رو با رو و با یه لبخند م
 عوض کردم.

 ساورینا:
شم هام  شمع های دیگه.چ شتمش کنار  ستام بود.آروم گذا شن توی د شمع رو

 رو بستم و دعا کردم.
تازه  ته و من  هدر رف به  مام عمرم  یدم ت ها فهم تازگی  خدا خودت کمکم کن.

من کن ا یا ک خدا ندگی یعنی چی. یدم ز ین موجود کوچولوی دوسنننت فهم
داشتنیم رو بتونم به خوبی بزرگ کنم.نمی خوام پس فردا که بزرگ شد شرمنده 
اش بشم.این روزها خیلی برام سخت تر شده.روز به روز داره بزرگ تر می شه 
و به زمان به دنیا اومدنش نزدین میشننه.خدایا اسننترس وجودم رو بگیر.امروز 

ی تونم یه بنده خوب باشننم.خدایا کمکم آروم تر شننندم.امروزفهمیدم منم م
کن.من نمی خوام شنبیه مادر وخاله ام بشنم می خوام شنبیه مادرجون مهربون 

 بشم.خدایا می دونم خواسته زیادیه ولی خدا می خوام ارمیا...
شیدم.متوجه نگاه  ست آخرم خجالت ک شکم چکید روی گونه ام.ازاین درخوا ا

میا بود اما حاال داشت به آسمون نگاه سنگینی شدم.سر برگردوندم فکر کنم ار
ستم  شن کردم و بازم خوا شن از طرش نی نی کوچولوم رو شمع رو می کرد.یه 

 سالم به دنیا بیاد.
جام و باارمیا عوض کردم.خیلی دوست داشتم بدونم اون چه حاجتی داره.رفتم 

 کنار تبسم و روشنا که اونور داشتن شمع روشن می کردن.
 وما خواسته هاتون رو رو کنیدباخنده گفتم:خب خان
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تبسننم چشننمکی زد و آروئم گفت:واال من که خواسننته ای ندارم جز سننالمتی 
 برای همه ولی این روشنا خانوم فکر کنم ه*و*س هایی در سر داره

 روشنا سقلمه ای بهش زد وگفت:برو من می خوام ادامه تحصیل بدم
 تبسم با شوخی گفت:البته ادامه تحصیل همراه با شوهر

 روشنا:من تا تو رو با دست های خودم عروس نکنم نمی رم خیالت راحت
 تبسم:قول دادیا.پس حق نداری زودتر از من ازدواد کنی ها

ستگارخوب  شد وگفت:خب...خب یهو دیدی..یه خوا ست اچه  شنا کمی د رو
 پیدا شد..اونوقت...

صد ازدواد نداری  سم:نه خانوم اونوقت اونوقت نداره دیگه.تو که ق ی ردش متب
 کنی دیگه

 روشنا واسه این که حرفش دوتا نشه گفت:باشه ردش می کنم
 تبسم:جدی ردش می کنی؟

 روشنا:اوهوم
 تبسم با شیطنت اما آروم گفت:حتی اگه آرین باشه؟

 روشنا چشم هاش رو درشت کرد و ما زدیم زیر خنده
 روشنا:کوفت اون و که اصال حرفش و نزن

اون و که اصننال حرفش و نزن بدون شننن تبسننم خندید وگفت:راسننت می گه 
 جواب مثبت میدم

 بازم خندیدیم.روشنا حرا می خورد.
 روشنا:آدم قحطه مگه؟من که با اون آبم تویه جوی نمی ره
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تبسننم:برو شننما دوتا مصننداق بارز" اگر با من نبودش هیچ میلی چرا فرش مرا 
 بشکست لیلی"شدید رفت

با اخم بهمون نگاه کرد.دفعه های دیگه  این بار روشنا هم باما زد زیرخنده.آرین
ام خندیدیم برگشت اما دید فقط من وتبسم می خندیدیم کاری نکرد.می دونم 

 االن می خواد به روشنا گیر بده.
 اخمش وحشتناک بود.

 تبسم:اوه اوه آقاتون اخم کرده
روشنننا:کوفت تبسننم یبار دیگه این حرش و بزنی خفت می کنم.خیلی ازش 

 آقاتون آقاتون می کنی؟خوشم میاد هی 
شتیچ و  ست خو ست که ه سرگرد نی سم با لحن جالبی گفت:دلتم بخواد. تب
خوشگل نیست جای برادری که هست.پول و خونه و ماشینم که داره.بداخالق 
ست.دیگه  ست که ه صاقورت داده و مغرور نی ست.ع ست که ه و گند دما  نی

 چی می خوای؟
 وافقمروشنا:فقط اون دو مورد آخرش رو هستم.م

شما تمام موردهاش رو  شنا جون. شکافانه نگاهش کردم وگفتم:نه رو با نگاه مو
 موافقی خواهرم از ما پنهون نکن.

شید رو  سبزی که روی دیوار گلی بود و ک شید روی پارچه  ستش رو ک شنا د رو
 سرمن و تبسم.

با لحنی که پر از التماس بود سننرش رو گرفت سننمت آسننمون و گفت:خدایا 
 و از خودت می خوام.خدایا ...شفای اینا ر

 ساورا اومد سمتمون.
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 ساورا:چیکار می کنید شما؟چیز جالبی هست بگید ما هم بخندیم
 تبسم:وای نمی دونید خیلی چیز جالبیه

 روشنا نیشگون ریزی گرفت از بازوی تبسم
 :هیچی داداش صحبت های خانومانه ست-

نطور...اگر صننحبت آرین اومد سننمتمون.با یه اخم وحشننتناک گفت:ِا؟پس ای
 های خانومننننانه تون تموم شد بفرمایید بریم خونه دیر وقته

 مردا جلو راه افتادن و ما هم پشتشون
نده  یادی گ قاتون ز فت:می گم این اخالق آ نا گ تبسننم آروم دم گوش روشنن

 ها.بهش بگو یکم عوض شه
زی چیروشنننا با اخم گفت:ول کن تو رو خدا تبسننم.االن دوباره برمی گرده یه 

 می گه
 ارمیا:

سط  شتم و ست ندا ساورینا برام ل*ذ*ت بخش بود اما دو شای خنده های  تما
ست  صد نبود ولی زیاد دو شام غریبان بخندن.می دونم از ق شب  خیابون اونم 
نداشتم.دلم می خواست برم به تبسم یه چیز بگم تا تمومش کنه که آرین جلوتر 

 از من رفت و بهشون گفت بریم خونه.
ه رسیدیم خونه.این چند روزی که ساورینا اینجا بود خونه یه رنگ و بوی باالخر

دیگه داشنت.دلم نمی خواسنت بره اما چاره ی دیگه ای نداشنتم نمی تونسنتم 
 نگهش دارم.

 دخترا رفتن توی اتاق.گوشیم رو در آوردم و به مامان زنگ زدم.
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 الو حاد خانوم بیام دنبالتون؟-
 خدمتتون.شما حاترشید االن میام.چشم الساعه میام -

دوباره رفتم بیرون و ماشین رو روشن کردم.خوبی محله مون این بود که زیادی 
امنیت داشننت.زیاد عادت نداشننتم ماشننین رو بیارم تو حیاط.االنم که ماشننین 
مه گوش  فاط حه ی بنی  به نو یاط بود.فبط رو روشننن کردم  سننناورا تو ح

 ره و یه دستی رانندگی می کردم.س ردم.دستم رو تکیه دادم به پنج
کاش می شد ساورینا برای همیشه پیشم بمونه.تواین چند روزه بدجوری بهش 
عدت کردم.عادت که نه...آدم وقتی کسننی رو که دوسننش داره کنارش می بینه 
دوست داره اون فرد برای همیشه کنارش باشه.جدیدا گاه و بی گاه واسه این که 

 رو ببینم خراب می شم سر آرین.حتی بشه چندلحظه ساورینا 
آرین هم از خدا خواسننته اس.می گه تنهایی راحتم اما می دونم عادت به تنها 
سیده.می خواد محکم  سربچه ها بهش می ر شه مثل پ بودن نداره.مادرش همی

 باشه اما هر کاری هم کنه اون لوس بازی های یه پسر مامانی رو داره...
شمه...دائما صمیم  حرش های آرین تو گو ساورینا بگم تا اون ت بهم می گه به 

تازه برم چی بهش بگم؟بگم من می خوام  ما می ترسننم بهش بگم. بگیره.ا
نار،اون  به ک نا  حاال ای که من دارم؟ با اون مشننکلی  تازه  هات ازدواد کنم؟ با
بارداره بخوادم االن نمی تونه زن من بشننه که...خدایا خودت یه راهی پیش پام 

 نم.بذار...خواهش می ک
جلوی در خونه ی خاله نگه می دارم.خانوم ها با چادرهای مشننکی از در میان 
له  خا با  گل خودم می گردم.داره  خانوم خوشنن حاد  بال  باچشننم دن بیرون.

 خداحافظی می کنه.با سر به خاله سالم می کنم و جوابم رو می ده.
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 زهرا میاد کنارپنجره.
 زهرا:بفرمایید تو پسرخاله

.قبول باشنننه به حاد خانوم بگید تشننریف بیارن ممنون :ممنون زهرا خانوم-
 میشم.

 زهرا:چشم چشم.خاله جون...
 حاد خانوم:اومدم مادر...خداحافظ شبتون بخیر

 از داخل در و برای حاد خانوم باز می کنم و میشینه.ماشین رو روشن می کنم.
 :قبول باشه حاد خانوم.التماس دعا.انشالله ما رو هم دعا کردید دیگه-
 اد خانوم:مگه می شه تن پسرم رو دعا نکنم عزیزم؟ح

 نفسم رو فوت کردم وگفتم:خیلی محتاجم به دعا حاد خانوم خیلی...
ندازم کرد  که بخواد مچم رو بگیره برا نه ای  فا کا گاه موشنن با ن خانوم  حاد 

 وگفت:حواست پیش خانوم دکتره نه؟
 یکم دست اچه شدم و گفتم:نه...نه این چه حرفیه می زنید؟

 حاد خانوم:برو مادر...من اگه پسرخودم رو نشناسم که باید برم بمیرم
 اخمی کردم و گفتم:دور از جونتون

سش داری  سطح باالییه...دو حاد خانوم:دختر خوبیه...معلومه از خانواده ی 
 ارمیا؟

 به هر کسی می تونستم درو  بگم به حاد خانوم نمی تونستم.
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گاز گرفتم و گفتم:نمی دونم  ید لبم رو  با کار  مادر.گیم گیجم نمی دونم چی
بکنم.اونا خیلی با ما فرق دارن.باورتون نمی شننه پدر و مادرش انگار نه انگار 

 یه دخترباردار دارن که شوهرم نداره ولش کردن به امون خدا
 حاد خانوم:دلت براش می سوزه؟

 تیزنگاهش کردم وگفتم:نه...خب یعنی..منظورتون چیه؟
 نه که دوسش داری یا احساست فقط ترحمه؟حاد خانوم:منظورم ای

:یکم دلم براش می سننوزه حقش همچین زندگی ای نیسننت اما ترحم نه به -
 هیچ وجه.مامان اون خودش خیلی خانومه احساس می کنم که...

حاد خانوم:از من خجالت نکش پسر.نمی خواد بری خونه یکم دور بزن باهم 
 حرش بزنیم خونه نمی شه حرش زد

انداختم توی خیابون فرعی...عزمم رو جزم کردم که سننفره دلم رو  دور زدم و
 پیش محرم ترین موجود زندگیم باز کنم و ازش مشورت بخوام.

 حاد خانوم:منتظرم مادر بگو
:از کجا شننروع کنم مادر؟آره یه حسننی نسننبت بهش پیدا کردم.نه از روی -

شتنم فقط  ست دا سوزیه نه ترحم نه هیچ چیز دیگه...این دو  به خاطر وجوددل
خودشه...تو این مدت که باهاش آشنا شدم هیچ چیز بدی ازش ندیدم.درسته 
تربیتش با من فرق می کنه.شنناید امسننال اولین عاشننورایی باشننه که اینطور 
گذرونده و قبال چیز زیادی ازش نمی دونسننته.شنناید بلد نباشننه چادر سننر 

ی که بهش یاد کنه...اما می دونم دلش پاکه.سننرسننخت نیسننت رو عقاید غلط
دادن.تقصننیری هم نداشننته تو خانواده ای بزرگ شننده که همه شننون اونطوری 

 بودن.
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از اینش خوشننم میاد که می خواد عوض شننه.نمی گه تربیتم همین بوده همینم 
تاق بود.وقتی امروز حاد  یدیم خیلی مشنن می مونه.وقتی براش چادر می خر

سنگ شکاش رو می دیدم.مامان  ته می خوند ا شم  صادق رو ست...خود نی
می دونه یه چیزایی تو زندگیش نه که کامال اشتباه باشه ها نه یکم با راه اصلیش 
فرق داره اما خودشننم از این تغییر راتننی نیسننت.این و تو چشننمهاش می 

 خونم...
 دوسش دارم مامان اما می دونم بینمون خیلی فاصله اس

رسننی عوض حاد خانوم:خب پسننرم تو که می گی داره عوض می شننه می ت
 نشه؟تو که می گی داری کمکش می کنی فاصله تون کم شه

شکلم اینه که اون االن - شه.م ست که عوض ن شکلم این نی :نه حاد خانوم.م
شاید  شم  بارداره.خانواده اش هم مطمئنا با ازدواجمون مخالفت می کنن.خود

 من و نخواد خصوصا با اون مشکل بزرگی که من دارم...
 اون مشکلت کنار اومده بودی؟حاد خانوم:تو که با 

:همین االنشم چیزی عوض نشده هنوزم باهاش کنار اومدم.هر چی صالحه -
همون باشننه اما به نظرتون یه دختر این مشننکل رو قبول می کنه؟یا به قول آرین 
باید باکسننی ازدواد کنم که اونم مشننکل من رو داشننته باشننه...اونوقت باید تا 

 شم...عمر دارم طعم پدر شدن رو نچ
پوزخندی زدم و ادامه دادم:خدا سننه سننال علی رو بهم داد و برای همیشننه ازم 

 گرفتش...مامان یعنی لیاقتش رو نداشتم؟
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حاد خانوم:این چه حرفیه مادر؟حکمت خدا این بوده ارمیا خواهش می کنم 
 به گذشته فکر نکن مادر

شته همراه منه.نمی دونم چی- شه مادر...گذ کار کنم  :هر چقدرم بخوام نمی 
 به ساورینا بگم یا نه؟شما چی می گید؟

حاد خانوم:من می گم سنناورینا بهترین کسننیه که می تونه با شننرایط توکنار 
بیاد.تو برای دخترش پدر خوبی می شننی پدری که می تونه زندگیش رو پای 
اونا بذاره.اونم که نمی تونه تا آخر عمرش مجرد بمونه؟به هر حال ازدواد می 

بهتر از تو؟بهش بگو اما نه االن.بذار بچه اش به دنیا بیاد.یه سننه  کنه چه کسننی
ماهی صبر کن مادر تو این مدت کنارش باش اما بهش نگو.اگه احساس خطر 
ست نکن اما اگه خطری نبود  ست د شم داره د کردی که کس دیگه ای بهش چ

 دست نگه دار مادر.
 :چشم حاد خانوم.ممنون سبن شدم-

یبار حاد خانومم یبار مامان؟خب همون مامان بگو پسننر حاد خانوم:ارمیا 
 آخر سر اگه آرزو به دل نکشتی من و.انگار چند سالمه می گه حاد خانوم

 با خنده گفتم:چشم مامان جون خوشگلم.خوب شد؟
 حاد خانوم:برو خونه اون بنده خدا ها رو هم تنها گذاشتی.

انوم رفت تو.منم وقتی رسننیدیم خونه همه سننرجاهاشننون خواب بودن.حاد خ
شی زیتونی عوض  شلوار ورز سبز و  ستین بلند  سم رو با یه آ رفتم تو اتاقم و لبا
کردم و رفتم رو ایوون.با این که هوا سننرد بود آرین وسنناورا اصننرار داشننتن رو 

 ایوون بخوابن.الحق و االنصاش عجیب مزه می داد.
 خوابیدم سرجام و پتو رو تا گردنم باال کشیدم.
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 خورد و برگشت سمتم.آرین تکون 
 :بیداری؟-

 آرین:اوهوم.چقدر دیر کردین؟
 :با حاد خانوم یه دوری تو خیابون ها زدیم.-

 یه ابروش رو انداخت باال و گفت:نه بابا؟چه دل خجسته ای دارین شما
 لبخندی زدم و گفتم:داشتیم صحبت می کردیم

 آرین:در مورد؟
 یف دارین؟چچ چ ی بهش نگاه کردم.با خنده گفتم:ف ول تشر

 آرین:در مورد دکتر؟
 :هیس.آره-

آرین یه نگاه به ساورا که غرق خواب بود انداخت و برگشت سمتم و با صدای 
 آرومی گفت:نظر مادرت چیه؟

 :راتیه ولی می گه فعال دست نگه دارم-
آرین لبخندی زد و گفت:بهتر بود از اول هم با مادرت صننالح مشننورت می 

 کردی
شتم رو بهش شتم و پ سبیدم وگفتم:آره بابا ازتو ک برگ سفت چ ه کردم و پتوم رو 

 واسه ما آبی گرم نشد
 آرین مشتی نثار کمرم کرد و منم ریز خندیدم.

 ارمیا:شب بخیر
 آرین:کوفت.شب بخیر
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تیه...با فکر  ساورینا فکر کردم.خوبه که مامانم را ستم و به  شمام رو آروم ب چ
 گرم شد.این که چند قدم اونورتر از من خوابیده دلم 

* 
 ساورینا:

 سریع آماده شدم.روشنا هم حاتر بود.ساورا و آرین هم توی حیاط بودن.
 تبسم:می موندین دیگه حاال

 :نه قربونت همین چند روزه هم حسابی زحمت دادیم-
مادرجون:این چه حرفیه دخترم.قدمتون سر چشم.نرید دیگه نیایدها.منتظرتون 

ونه خودتون بدونید.هر وقت دلتون هسننتیم.تو رو خدا این جا رو هم مثل خ
 خواست یه سری به ما بزنید.

 چادرم رو سرم کردم و روی مثل ماهش رو ب*و*سیدم.
:چشننم مادرجون.اینقدر نمن گیرتون شنندیم که دلمون نمیاد بریم.شننما هم -

 افتخار بدید با آقا ارمیا و تبسم جون تشریف بیارید خونه ی ما
قب نت برم دخترم.مرا من  مادرجون:قربو قت ک مادر.هر و باش  چه ات  ب

 خواستی به ما بگو باشه مادر؟
 لبخندی زدم و گفتم:چشم مادر جون

 اروم پیشونیم رو ب*و*سید و تا دم ایوون باهامون اومد.
سنناورا از توی حیاط سننر خم کرد وگفت:شننرمنده حاد خانوم خیلی بهتون 

 زحمت دادیم.خدا قبول کنه
ه ها واسننه ی من رحمتید همتون و مادرجون:خواهش می کنم پسننرم شننما بچ

 عین بچه های خودم دوست دارم.
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 آرین:لطف دارید حاد خانوم.بریم خانوما؟
عارش و  بد از کلی ت خانوم روب*و*سننی کردیم و  حاد  با تبسننم و  باز هم 

 خداحافظی سوار ماشین شدیم.روشنا هم اومد تو ماشین ما
ناب سننر گاه کن آروم دم گوشننش گفتم:می گم می خوای برو پیش ج گرد ن

 چجوری نگات می کنه
 برگشت و به قیافه عب*و*س آرین خیره شد.

 روشنا:خندید و گفت:برو بابا دیوونه چیه مزاحمتونم
 :دیوونه ای تو-

شنا  سرش رو از پنجره آورد داخل و به من و رو شین.ارمیا  ست تو ما ش ساورا ن
 که رو صندلی عقب نشسته بودیم نگاه کرد.

 خانوم دکترها شرمنده اگه این چند روزه رو بد گذروندینارمیا:ببخشید دیگه 
تا - که  ماه محرمی بود  یا؟خیلی ازتون ممنونم بهترین  قا ارم یه آ چه حرف :این 

حاال داشننتم.چشننمهام رو بسننتم و دوباره با لبخند نگاهش کردم و گفتم:بابت 
 همه چی ممنون

 میای کلبه؟ارمیا هم لبخندی زد وگفت:خواهش می کنم.ساورا جان فردا 
ساورا ماشین رو روشن کرد وگفت:اگه خدا بخواد آره.امشب با بابا صحبت می 

 کنم.امیدوارم بتونم راتیش کنم
 ارمیا:انشالله خدا به همراهتون

حافظی کردیم و راه  خدا ماهم  تن بوقی زد  ما حرکت کرد و  آرین زودتر از 
 افتادیم.
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 تونم؟ ساورا:می گم االن فکر نمی کنید من شبیه راننده
 من و روشنا زدیم زیر خنده وگفتیم:نه

سنناورا مظلوم آهانی گفت و ما باز هم به قیافه پکرش خندیدیم.شننلید این پکر 
 بودنش دلیل خاصی داشته باشه؟

 باالخره رسیدیم خونه.ساورا هم با ما اومد باال.
ساورا ی صاری رو دیدیم که با نگاه برزخیش براندازمون می کرد.  هتوی راه پله ان

 اخم وحشتناک بهش کرد و اومدیم باال.
 ساورا زیر لب گفت:م*ر*ت*ی*ک*ه عوتی

 روشنا:خوشم میاد خوب حالش رو میگیری
سنناورا با همون اخم ها دسننتاش رو کرد تو جیبش و گفت:به خدا دلم راتننی 
نمی شننه شننما دوتا تو این خونه تنها زندگی کنید.این دختره حرش تو گوشننش 

 نمی ره که
 ردم و رفتیم داخل.در و باز ک

 روشنا با اجازه ای گفت و رفت تو اتاقش.
 ساورا لم داد رو مبل وگفت:ساورینا وسایلت رو جمع کن بریم

 با چشم های درشت شده نگاهش کردم وگفتم:کجا؟
سنناورا پاش رو انداخت رو پای دیگه اش و با لحن مقتدرانه ای گفت:می ریم 

 وز باید بیای خونهخونه خودمون.مامان صبح زنگ زد گفت امر
بی حال نشستم رو مبل و گفتم:وای تو رو خدا بذارید دو روز خونه خودم باشم 

 چشم بعدش میام
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ساورا:نخیر.مامان امروز دعوتت کرده.مثل این که صبح بهت زنگ زده گوشیت 
 خاموش بوده.گوشیم رو از کیفم در آوردم و دیدم که شارژش تموم شده.

 :آره راست می گی-
اورینا االن نیای مامان باز می خواد ناراحت شه.تمومش کنید تو رو به ساورا:س

امام حسین خسته شدم به خدا.اون از سویل که معلوم نیست اونجا چه غلطی 
می کنی ور دل عمه که یه زنگ به ما نمی زنه اینم از تو که خونه ات رو سننوا 

هم باشننن پدر  کردی و یه سننر هم به مامان و بابا نمی زنی .بابا اون هر چی
 ومادرمونن.احترامشون واجبه

ندی زدم و دسننتش رو گرفتم .گفتم:چشننم داداشننی جونم تو حرا  لبخ
 نخور.فقط روشنا رو چیکار کنم؟تنها می مونه که؟

 ساورا:فردا صبح برت می گردونم به احتمال زیاد خب بگو اونم بیاد
 :روشنا؟-

 روشنا از تو اتاق اومد بیرون وگفت:جانم؟
 امروز دعوتم کرده خونشون.شاید شبم بر نگردم میای باهام؟ :مامان-

 روشنا:نه عزیزم.من خونه می مونم
 ساورا:روشنا خانوم شما هم مثه خواهر من بیاید شب خوب نیست تنها بمونید

سم  ساورا فردا امتحان دارم می مونم خونه می خونم.نمی تر شنا:ممنون آقا  رو
 خیالتون راحت

 :آخه؟-
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گفت:یه روز می خوام از دسننتت راحت باشننمم تو نمی  روشنننا با شننوخی
 ذاری.برو دیگه شرت کم

 ساورا:امان از دست شما.ساورینا برو حاتر شو بریم
 :وایسا یه دوش بگیرم پس-

 ساورا:زودباش فقط
سریع پریدم تو اتاقم و لباسام رو در آوردم و رفتم حموم.یه دوش مختصر گرفتم 

با این شننکمم.نفسننم می و اومدم بیرون.خیلی نمیتونسننتم  تو حموم بمونم 
 گرفت.

موهام رو خشننن کردم و کم کرم پودر و پنکین برنزه ام رو زدم.مداد مشننکیم 
رو توی چشننمهام کشننیدم و مژه هام رو ریمل کشننیدم.یکم رژگونه و رژلب 

 کالباسی رنگم رو زدم.
 شیه بافت آستین بلند آبی نفتی خوش دوخت پوشیدم که روی یقه و سر آستینا

نگین های نقره ای داشت و حسابی می درخشید.شلوار لی دم پاگشادم رو تنم 
کردم که کمرش آزاد بود خدا رو شننکر.یه پالتوی پاییزی سننورمه ای هم تنم 
کردم که تا باالی زانوم بود.شننال آبی نفتیم رو با کیف و کفش سننت آبی نفتی 

 پوشیدم.
ی خواسنننت چادرمم یه بلیز و شننلوار مشننکی هم گذاشننتم تو کیفم.دلم م

بردارم.اما نمی دونسننتم حاال که تاسننوعا و عاشننورا گذشننته مامان چه عکس 
 العملی می خواد نشون بده.نفس عمیقی کشیدم و از دراتاق زدم بیرون.

:بریم ساورا.روشنا جان آبجی مراقب خودت باشی ها دیدی شب می ترسی -
 تنهایی بهم زنگ بزن بیام خونه باشهر
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 ترسم دیوونه این همه همسایه تو ساختمون هستروشنا:بابا نمی 
:تمنا و آقا سننهیل که قرار بود این چندروزه رو برن مشننهد.اگه بود می گفتم -

 تمنا بیاد یشت
 روشنا دستش رو گذاشت شتم و من تا سمت در برد.

 روشنا:ای بابا برو خیالت راحت دیوونه ام کردی
شید این خواهر من دل  ساورا لبخندی زد وگفت:خداحافظ مراقب خودتونم با

 نگرون نشه
 روشنا:چشم خداحافظ

 با تردید از خونه زدم بیرون. سوار ماشین شدیم.راه افتادیم به سمت خونه
 وقتی رسیدیم جلوی در خونه ساورا درو با ریموت باز کرد ورفتیم تو.

 :سالم کسی نیست؟-
بود.به این یه مامان از پله ها اومد بیرون.هنوز هم مثل همیشنننه خوشننتیچ 

 موردش هیچ اشکالی وارد نبود.
کاملی  باالی سننرش جمع کرده بود و آرایش  با گیره  ندش رو  های بلو مو
سبز  صندل های  سیر جذب.با  سبز  شلوار  سبز چمنی با  ستین کوتاه  شت.آ دا

 سیر.بوی عطرش دومتر جلوتر از خودش میومد.
 کرد.لبخندی زد و من و تو ب* *لش گرفت و باهام رو ب*و*سی 

 مامان:سالم دخترم خوش اومدی
 ساورا:منم تحویل بگیری بد نیست ترالن جون
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مامان گونه سننناورا رو هم ب*و*سننید وگفت:ای حسننود خان.بیا دخترم بیا 
بشین.اونروز که چادر سرت کردی ترسیدم تورو هم از راه بدر کرده باشن.ولی 

 االن خدا رو شکر خیالم راحت شد هنوزم دختر ترالنی
تن از راه از  گذاشننن چادر  تم: ف گ لم  تو د ندی زدم و خ پوز کردن؟ بدر  راه 

 بدرکردنه؟حتما دلیل استقبال گرمش هم همین بوده
 مامان:بهتری؟بچه اذیتت نمی کنه؟

 دستی روی شکمم کشیدم وگفتم:نه خیلی آرومه وروجکم
 مامان آهی کشید وگفت:حیف تو که داری خودت و پاسوز این بچه می کنی

 تم:مامان من واسه شنیدن این حرش ها اینجا نیومدم هااخمی کردم وگف
مامان:منظورم این نبود...نمی شه کاریش کرد.اما امیر اونور دنیا با زنش خوش 

 می گذرونه اونوقت تو باید بچه اون و...
 :ازش خبری ندارید؟-

 مامان:یه چیزی می گم ولی قول بده ناراحت نشی ها؟
 شده؟ لبم رو به دندون گرفتم وگفتم:چی

جا  یای امروز این ید گفتم تو قراره ب یا زنگ زده بود از دهنم پر تان مان:امروز  ما
 اونم گفت دلش برات تنگ شده می خواد بیاد ببینتت

نفس راحتی کشیدم.با این که میلی به دیدن خاله نداشتم اما خیالم راحت شد 
 چیز بدتری نبوده.

 ساورا:من برم یه سر پیش بابا شرکت.بااجازه
 ان:ناهار چی پس؟اکرم خانوم ناهار درست کردهمام

 ساورا:می رم شرکت می خورم.با اجازه
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تا سنناورا رفت صنندای زنگ در اومد.مامان درو باز کرد.خاله بود با سنناورا تو 
حیاط سالم و علین کرد و اومد تو.مامان رفت استقبالش اما من فقط سرجای 

 خودم ایستادم.
بابا یه سری به مابزنی گ*ن*ا*ه نمی شه خاله:سالم عزیزم.خوبی خاله جون؟

 ها
 لبخند مصنوعی زدم و تو ب* *لش فشردتم.

مامان:چی می گی تانیا؟این دختر تازه امروز افتخار داده اومده به مادرش سننر 
 بزنه خودم خیلی وقته ندیده بودمش

فت:الهی بمیرم  ناراحتی گ با لحن  له  خا نداختم و  پایین ا ند سننرم رو  با لبخ
تو عوض شنندی خاله؟خدا بگم امیرو چیکار کنه.دسننتی روی واسننت چقدر

 شکمم کشید وبا لبخند تلخی گفت:لیاقت تو و این بچه رو نداشت.
چه عجب خاله حق رو به امیر نداد.البته مامانم جدیدا فکر نکنم بازم هوای 

 امیر جونش رو داشته باشه
 زیزم؟وقتتخاله:ای وای دخترم همینجوری سرپا وایسادی بشین.چند ماهته ع

 کیه؟
 ماه.احتماال اواسط بهمن ماه 6:-

سر بی لیاقتم  ستی بهم بگی ها تعارش نکن.اون پ خاله:خاله جون هر چی خوا
خدا  به  چه. ندی و این ب مان تو مو فت ال فت ر که دسنننت اون دختره رو گر

 شرمندتم.
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:نه خاله جون شما چرا شرمنده باشید من زندگی بدی ندارم خدا رو شکر رو -
 دم ایستادم و دارم زندگی خودم رو می کنمپای خو

 خاله:تو از همون اولم محکم بودی دختر
 مامان:چه خبر از امیر؟

خاله آهی کشننید وگفت:واال چی بگم؟ماهی یبار زنگ می زنه در حد چند 
 دقیقه.از زنش که اصال خوشم نمیاد.هورسا بدرد امیر نمی خوره

تره ی بی همه چیز الیق امیر بود پوزخندی زدم و تو دلم گفتم:اتفاقا همون دخ
 نه من

به عنوان  له و مامان حرش زدیم.مامان  با خا تا غروب  ناهار خوردیم و  با هم 
سننوپرایز یه کاتولوگ سننرویس اتاق خواب کودک بهم داد تا ازتوش یه مدل 
سرویس  شین بودن.یه  شگل و  صاش هم خیلی خو انتخاب کنم.الحق و االن

انتخاب کردم.مامانم گفت که به زودی سفارش می صورتی پررنگ و سفید رو 
 ده.چون من توخونه فعال جا ندارم گفت توخونه خودشون نگه می دارن.

سته  شتم در ست دا شده بود.و این مهربونی رو دو ساعته  24مامان باهام بهتر 
شمای هردومون مود می  صدقم نمی رفت اما دلتنگی و مهربونی تو چ قربون 

 زد
 ر کرد خاله شب نموند و رفت خونه.مامان هر چی اصرا

 یه ساعتی بامامان فیلم می دیدم که بابا و ساورا هم اومدن.
 بابا:سالم براهل خونه

 رفتم سمتش.
 :سالم بابا جون-
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بابا ب* *لم کرد و صننورتم رو ب*و*سننید وگفت:سننالم دختر گلم.خوش 
 اومدی بی معرفت.خوبی؟بچه خوبه؟

 :ممنون خوبیم-
 باز بود.برق خوشحالی رو حتی تو چشماش هم می دیدم.ساورا زیادی نیشش 

 آروم دم گوشش گفتم:چی شده؟
ساوراآروم گفت:تایع بازی درنیار جلوی مامان شاید بخواد مخالفت کنه.بابا 

 میلیون فعال به موسسه کمن کنه 200قبول کرد 
 :شوخی می کنی؟-

 ساورا:نه به خدا جدی ام
 م حاترهاکرم خانوم:آقا .خانوم بفرمایید شا

 مامان:غذارو بکش االن میایم
سر  شون رو عوض کردن و اومدن پایین.همه  ساورا رفتن باال و لباس ها بابا و 
میز شننام جمع بودیم.درو  چرا دلم برای داشننتن همچین جمعی تنگ شننده 
ستی بهتر بود.البته  ستم برگردم تو این خونه.همون دوری و دو بود.اما نمی خوا

ازم قول گرفته هر چند روز یبار سننری بهشننون بزنم.می با این فرق که مامان 
 دونستم اون به خاطر این که از روشنا خوشش نمیاد زیاد نمیاد خونم.

 بعد از شام اکرم خانوم ودخترش فرش ها رو جمع کردن.
 :ممنون اکرم خانوم خیلی خوشمزه بود-

 اکرم خانوم:نوش جانتون خانوم.
 گذشت این چند روزه؟ بابا:خب چه خبر ساورینا خانوم؟خوش
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با یاوآوری این چندروزی که تو خونه ی ارمیا بودم لبخندی زدم وگفتم:ممنون 
 عالی بود جای شما خالی

 بابا سری تکون داد و نفسش رو فوت کرد.
مامان خواسننت بحث رو عوض کنه کنترل رو گرفت دسننتش و گفت:یه فیلم 

 خوب ببینیم
 بینیم.لبخندی از روی اجبار زدم و گفتم:آره ب

 صدای تلفن اومد.
 ساورا بلند شد و رفت سمت تلفن.
 ساورا بلند شد و رفت سمت تلفن.

 :بله بفرمایید.-
شو بیا ببینم.دیگه - سالم و کوفت.تو نمی گی یه خانواده ای هم داری اینجا پا :

 رسما شدی فرزند خونده ی عمه دیگه؟
 :ماهم بد نیستیم.شما ولی بهتری-
 ساورینا:هیشکی من و بابا و -
 :آره ساورینا هم اینجاست...-
 :خیلی خب خیلی خب وایسا-

 ساورا:ساورینا بیا سویل هه
سرش  ستم خیلی  سویل بی معرفت دوماه یبار به من زنگ می زد ولی می دون
سه همین زیاد نمی  شلوغه.از همون بچگی هم این ته تغاری دختر عمه بود.وا

 دیدیمش.
 گوشی رو از ساورا گرفتم.
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 الم:الو س-
 سویل:سلنننننننام خواهر گلم.چطوری خوبی تو؟

 :از احوال پرسی های شما.نمی گی یه خواهر تن و تنها دارم اینجا؟-
سویل:وای ساوری ببخشید به خدا اینقدر سرگرم درسمم هیچی نمی فهمم از 

 زندگی.خوبی تو؟خوش می گذره؟نی نی خاله خوبه؟
می رسننونه.توچی؟خبری  :مرسننی خوبیم ما.به خاله ی بی معرفتش سننالم-

 نیست؟
 سویل:وای ساوری چی می گی بچه؟

 :نه بابا دیوونه شوهر رو می گم-
 سویل:خواستگار که زیاده ولی فعال کسی رو مدنظر ندارم.تو چی؟

 :من...نه بابا با این شکم شوهر می خوام چیکار تو همون یدونش موندم-
 سویل:آخ بمیرم حتما خیلی ت ل شدی آره؟

 شکمم کشیدم وگفتم:آره دیگه ت ل شدم.نمیای اینجا؟ :دستی روی-
سام  شده.اما جدیدا در صدای ناراحتی گفت:خیلی دلم براتون تنگ  سویل با 
سه  شالله وا سالت داره نمی تونم تنهاش بذارم ای شده عمه هم یکم ک سنگین 

 عید میام تهران
 :خب بذار واسه زایمان من بیا دیگه-

 سویل:کی هست؟
 ماه:احتماال بهمن -
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سننویل:آخ جون خاله می شننم تا چندماه دیگه.باشننه آبجی همون موقع میام 
صدام می کنه کاری نداری  ساورینا جان عمه  ستم. صت ه ست هم مخل درب

 آبجی؟
باش.درسننناتم خوب - قب خودتم  مه سننالم برسننون.مرا به ع نه گلم. :

 بخون.خداحافظت
سون.مراقب  سالم بر خودت و نی نی سویل:فدای تو آبجی.به مامان و بابا هم 

 کوچولو هم باش.می ب*و*سمت شبت بخیر
 :شب بخیر عزیزم.-

ساس می کردم دوباره دارم به خانواده بر می گردم.دلم  گوشی رو قطع کردم.اح
 برای سویل تنگ شده بود

 برگشتم که دیدم مامان و ساورا نشستن رو مبل و بابا نیست.
 :سویل سالم رسوند.بابا کجا رفت؟-

 باشه سالم می رسوندی رفت تو اتاق کارشمامان:سالمت 
از پله ها رفتم باال سننمت اتاق کار بابا.دوتا تقه به در اتاقش زدم.سننرم و از در 

 بردم تو و گفتم:اجازه هست بابا سیاوش
 بابا عینن مطالعه اش رو در آورد و گفت:بیا تو دخترم.

 رفتم کنارش نشستم.بابا خیره نگاهم کرد.
 جون؟بابا:چیزی شده بابا 

 :راستش چیزه...ساورا باهاتون صحبت کرده؟-
 بابا موشکافانه نگاهم کرد وگفت:در مورد؟

 :در مورد کلبه آسمونی-



wWw.Roman4u.iR  402 

 

 بابا لبخندی زدو گفت:آره دخترم صحبت کرد
 شیطون نگاهش کردم و گفتم:قبول کردید دیگه؟

که خودمون تو این زندگی صننوابی نبردیم مگراین که شننما دوتا  با:واال ما با
یه ورو با فعال  با ید تو این راه آره  بد ها هلم  چن می  200جن  میلیونی 

باهام صننحبت کرد هم رفتیم پیش دوسننتش دکتر  کشننم.امروز سننناورا هم 
سعادت.مرد خوبی بود موسسه رو که دیدم چن رو بهشون دادم.خدا خیرشون 

 بده
یه.من روهم همین دکتر  عادت خیلی مرد خوب ندی زدم وگفتم:دکتر سنن لبخ

 موسسه آشنا کرد سعادت با
 بابا یه تای ابروش رو انداخت باال وگفت:مثل این که خیلی وقته می شناسیش؟

با دخترعموش هم دوسنننت شننندم.این چند روز هم خونه اونا - :همکارمه.
 بودیم.یه مادر گلی هم داره که نگو

 بابا:خوبه دیگه دختر من به ما سر نمی زنه اونوقت میره خونه غریبه ها
شید من و ولی باور کنید می ترسیدم بیام سرم روانداخت م پایین و گفتم:بابا ببخ

 اینجا و باز مامان از امیر طرفداری کنه.حوصله جنگ و دعوا رو نداشتم
 بابا:مادرت هم به اشتباهش پی برده دلش برات تنگ شده بود درست مثل من.

اومد کنارم نشست و سرم رو توی ب* *ل گرفت.احساس آرامش تمام وجودم 
 رو فرا گرفت.

 بابا:دیگه حق نداری ازمون دور شی.نمی ذارم نوه ام تو سختی بزرگ شه
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اروم پیشونیم رو ب*و*سید.چقدر خوب بود که بابا کنارم هست.تو این مدت 
انگار یه چیزی کم داشننتم بااینکه دوراردور مراقبم بود اما این ح ننور از همه 

 چی بیشتر برام می ارزه.
*** 

 روشنا:
سیاهی می رفت.به اندازه کافی درس سرم رو ا شمام دیگه  شتم.چ ز کتاب بردا

خونده بودم.بلند شندم.یکم لنگ می زدم.پیش دسنتی میوه و لیوان آب پرتقالم 
بود.از بس 9رو برداشتم و بردم تو آش زخونه.نگاهی به ساعت انداختم ساعت 

 درس خونده بودم متوجه گذر زمان نشده بودم.دلم تعف می رفت.
رو باز کردم.خدا رو شننکر تو این چند روزه که تو خونه نبودیم یخچال یخچال 

حسنننابی رژیم گرفته بود.فهرم که آخرین تخم مر  باقی مونده رو خوردم.یه 
 نگاه دیگه به یخچال انداختم و سرم رو خاروندم.

شمی  سمت در.از تو چ ستم و رفتم  صدای زنگ در که اومد.در یخچال رو ب
گاه کردم.آرین بود.ا قت ن گه چی می خواد این و نداختم.این دی باال ا برویی 

 شب؟
نگاهی به لباسم کردم.یه تیشرت خوشگل نارنجی که روی سرشونه هاش کمی 
ل*خ*ت بود و زنجیر می خورد و پارچه شننلی داشنننت با سننناپورت جذب 

 مشکی.
چادرم رو از روی چوب لباسننی کنار در برداشننتم و سننرم کردم.چقدرم بی 

 زنگ می زنه؟اعصابه چندبار 
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درو باز کردم.پشتش به من بود.با باز شدن در با لبخند محوی برگشت سمتم.با 
 دیدن من لبخندش محو شد و باز قیافه جدی به خودش گرفت.

 :سالم بفرمایید-
 آرین:سالم.خانوم دکتر نیستن

 ابرویی باال انداختم و به خودم اشاره کردم و گفتم:جلوتونن نمی بینیدشون؟
 ندی زد وگفت:منظورم دکتر توسلیهآرین پوزخ

 :نه نیستن-
 آرین موشکافانه نگاهم کرد وگفت:کجان این موقع شب؟

 با چشم های گرد شده نگاهش کردم.وا به توچه که کجاست؟مردک ف ول
 :رفتن خونه پدرشون.ببخشید دفعه بعد می گم با شما هماهنگ کنن.-

 آرین:آره حواست باشه حتما هماهنگ کنید با من.
نی رو گرفت طرفم.همون فرش هایی بود که سنناورینا براشننون غذا برده سننی

بود.سننینی رو از دسننتش گرفتم.زیادی سنننگین بود و مجبور بودم دودسننتی 
نگهش دارم.واسننه همین چادرم یکم رفت عقب.به زور سننعی در نگه داشننتن 

 چادرم داشتم.
 توی سینی پر از شکالت های متفاوت بود.

بگید دسننتشننون درد نکنه خیلی خوشننمزه بود.واقعا  آرین:به سنناورینا خانوم
دسننت ختشننون عالیه.پوزخندی زد و ادامه داد:فکر نمی کنم تواین دور و زمونه 

 دختری هم سن وسال ایشون همچین دست ختی داشته باشه
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بیشننعور داره علنی به من تیکه می اندازه.اخمی کردم وبا حرا گفتم:چشننم 
 می گم.بفرمایید؟

که از حرا نه ممنون من خونه  آرین  فت: مده بود گ خوردن من خوشننش او
 خانوم تنها نمی رم

 ابروهام رو انداختم باال و گفتم:چرا؟
آرین:حق بدید پسننری به خوشننتی ی من خطر داره تنها بره جایی.می فهمی که 

 چی می گم؟
این واقعا وقیح بود یا می خواسننت حرا من و دربیاره؟جای انصنناری خالی 

رش بارمون کنه.واقعا آرین ته اعتماد به سننقف بود.آخه مردم که بیاد چهارتا ح
چقدر خودشیفته ان.نگاهی به سرتا پاش کردم.تیشرت طوسی و شلوار ورزشی 

 مشکی.موهای مشکیش رو ژل زده بود و روپیشونیش ریخته بود.
 دهنم واموند.

 آرین:چی شده؟
 روشنا:هیچی دهنم وامونده

 خوشتی ی زیادمهآرین پوزخندی زد وگفت:گفتم که از 
 :نه از خودشیفتگی زیادتونه.دهنم وامونده از این اعتماد به نفستون.-

 آرین اخمی کرد.اخ جون حاال تو حرا بخور
آرین:شب بخیر درتمن اون شکالت ها رو واسه خانوم ساورینا آرودم بهشون 
پایین و بعد برگشنننت  دسنننت نزنید چون مال شننما نیسنننت.دوتا پله رفت 

 ی چادر سر نکن که نتونی نگهش داریوگفت:بلدم نیست
 پوزخندی زدو از پله ها رفت پایین.



wWw.Roman4u.iR  406 

 

ته بود عقب و موهای ل*خ*ت مشننکیم  نداختم.چادرم رف به خودم ا نگاهی 
اومده بود بیرون.خدارو شننکر بلیزم تا رونم رو می گرفت.اما سنناپورتم زیادی 

گرفت.االن جذب بود.یکمی هم از سننرشننونه هام معلوم بود.بغض گلوم رو 
پیش خودش چی فکر می کنه؟فکر می کنه من از قصننند اینکار رو کردم.فکر 
کرده دارم بهش چرا  سبز نشون می دم؟ساورینا هم که خونه نیست البد پیش 

 خودش می گه دارم از فرصت استفاده می کنم.
سننریع رفتم تو و سننینی رو کوبوندم رو اپن و چادرم رو پرت کردم یه گوشننه.یه 

ن چکید روی گونه ام که با فشننار دسننت پاکش کردم.انگشننترم کنار قطره اشنن
چشمم رو خط کشید که باعث شد جیغم بره هوا.نگاهی تو آینه کردم.یه خراش 
شترم رو در  سوخت انگ شکر خیلی عمیق نبود اما می  سنتی بود.خدارو  سه 

 آوردم و انداختم رومیز.
شده بود.رفتم تو ات سنه ام بلند  شکم گر االی اقم و یه مانتوی تنگ تا بقار و قور 

زانو مشننکی پوشننیدم با شننلوار دم پای یخی.شننال سننفیدم رو سننرم کردم 
شتر از هر  شتم.االن دلم بی شیدم وکیف پولم رو بردا سفیدم رو پو شرت  سوی و

 چیزی هوای آزاد می خواست و یکم پیاده روی
پ ها رفتم  له  نه زدم بیرون.از پ بایلم رو برداشننتم و از خو ید و مو  ایین.درکل

صورتم می خورد  سرما به  سوز  ساختمون رو باز کردم و تو پیاده رو قدم زدم.
 هوا سرشده بود.آسمون قرمز باالی سرم خبر از یه هوای بارونی رو می داد.
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صلی بود یه  سر خیابون ا شی که  ست هام رو  10تا پیتزا فرو دقیقه ای راه بود.د
م.عجله ای برای رسننیدن تو جیب سننویشننرتم قایم کردم و اروم قدم می زد

 نداشتم.
شین.یه آزرای  سرم رو برگردونم طرش ما شدم  شین کنارم باعث  صدای بوق ما
بادمجونی رنگ بود که دوتا پسر سوسول و بچه سن توش نشسته بودن.یکم به 

 قدم هام سرعت دادم و اونا هم آروم با ماشین کنارم میومدن.
 اخانوم خوشگله بیا سوار شو سرما می خوری ه-
 :برو پی کارت-
شین خودم گرمت - شه بیای توما سردت می  بابا من فکر خودتم د*ی*گ*ر 

 می کنم
 هردوشون زدن زیر خنده

بود اما کوچه خیلی  10نگاهی به خیابون انداختم با این که سننناعت نزدین 
 خلوت بود.

 ای بابا هیشکی نیست ببینه داری میای تو ب* *ل ما-
شار دادم و خوا شین پیاده لبامو به هم ف شت از ما شون دا ستم تند تر برم که یکی

 می شد.
شون می  شدن باها شیم؟.از درگیر  شته با آخه خدا چرا ما دخترا نباید امنیت دا
شد  سمتمون میومد باعث  شت به  شین دیگه که دا صدای بوق یه ما سیدم. تر
پسننره بی خیال من بشننه و سننوار ماشننین بشننه و دربرن.نفس راحتی کشننیدم و 

شکر شد.یا  خدارو  شیده  شت ک ستم از پ کردم. هنوز تو حال خودم بودم که د
 خدا بدتر شد که.تا برگشتم قیافه برزخی آرین رو دیدم.
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 آرین:چی شده مزاحم بودن؟
 دستم رو از دستش کشیدم بیرون و به صورت پر از اخمش نگاه کردم.

 :بله مزاحم بودن-
 کنی؟نمی بینیآرین با عصننبانیت گفت:این موقع شنننب بیرون چی کار می 

 کوچه تو این سرما خلوته؟
 :داشتم می رفتم مغازه-

آرین دندون هاش رو روی هم سننایید و گفت:نمی شنند خریدتون رو بذارید 
 واسه روز

پررو نگاهش کردم وگفتم:نخیر نمی شنند.خودتونم انگار جایی تشننریف می 
 برید.

 آرین:بله منم می رم یه چیزی بخرم
 ن رو بذارید واسه روز؟:شما هم نمی تونید خریداتو-

 آرین:من مردم حرش خودم رو به خودم تحویل نده
با حرا گفتم:آره دیگه هر وقت تو جواب دادن کم میارید پناه می برید به این 

 جمله ی معروش "من مردم"آره دیگه چون مردید حق هر کاری رو دارید ما نه
سرم نمیاره  سی بالیی  ترجواب من مردم ک تو دختری این آرین:آخه دختره حا

 موقع شب تنها یه بالیی سرت میارن روانی
به شننما تا چند دقیقه پیش از این می ترسننیدید که  پوزخندی زدم وگفتم:خو

 کسی بالیی سرتون نیاره
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خنده اش گرفت ولی سعی کرد خنده اش رو قورت بده رفت سمت ماشینش و 
 گفت:بیا سوار شو می رسونمت

 :الزم نکرده-
 می شی یا به زور سوارت کنم؟آرین:روشنا سوار 

 :همیه دیگه فقط بلدید زورتون و به کار ببرید-
شینت می کردن.پس غر نزن بیا  سوار اون ما آرین:من نرسیده بودم االن به زور 

 سوار شو
 با اخم رفتم و سوار ماشین شدم.

 اخم هاش حسابی توی هم بود.ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.
 موقع شب؟آرین:کجا می رفتی این 

 :می رفتم پیتزا بگیرم-
شب  شتراک ندارید که این موقه  نگاهی چچ چچ بهم انداخت و گفت:مگه ا

 میای بیرون؟
 دلم می خواست حرصش رو دربیارم.

 :داریم.ولی دوست داشتم یکم قدم بزنم-
 آرین:یه شب ساورینا خانوم نیست.خودت بلد نیستی شام درست کنی نه؟

 پیتزا کرده بود شما مشکلی داری؟:خوبشم بلدم دلم ه*و*س -
آرین:تو این کوچه همیشننه خلوت جای قدم زدن نیسننت سننرکار خانوم.بالیی 

 سرت میومد می خواستی چیکار کنی؟
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سیب نرسونه تو - سه این که مردی بهمون آ شدم از بس خودمون رو وا سته  :خ
شه یه ست این مردها نمی  نفس  خونه قایم کردیم.بابا ما هم ادمیم به خدا از د

 راحت کشید
 پوزخندی زد وگفت:دلت خیلی پره ها

با حرا نگاهش کردم وگفتم:نباشننه؟تا کی باید از ترس شننما مردها ما زن ها 
 خودمون رو ب وشونیم و قایم کنیم.هان؟تا کی جناب سرگرد؟

 آرین:تا بوده همین بوده
سم ک صندلی وگفتم:آره دیگه پلی ستی توی هوا تکون دادم و تکیه دادم به  تو  هد

 این مملکت نداریم
ست هر  ست.ولی این یه چیزیه که تو کل دنیا ه شم ه ست.خوب آرین:پلیس ه

 چقدرم سعی کنیم برطرش نمی شه خانوم
 لبم رو به دندون گرفتم وگفتم:فقط ما باید زجر بکشیم تو این دنیا

 آرین خندید وگفت:حرا نخور.پیاده شو
 ممنونبا دیدن فست فود مورد نظرم پیاده شدم وگفتم:

اومدم خودم برم سمت فست فود که آرین هم پیاده شد و ماشین رو قفل کرد.با 
 تعجب نگاهش کردم و گفتم:شما هم میاید تو؟

شام بخورم برو  شم.خودمم اومده بودم  آرین:نه پس فقط اومدم راننده خانوم با
 تو
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باال  یابروم رو باال انداختم و رفتم تو.شام خوردن با آرین؟اونم دوتایی؟شونه ا
به روش  چار رو نا به  ید و نشننسنننت.منم  قب کشنن ندلی رو ع نداختم.صنن ا

 نشستم.گارسورن که اومد سفارش دوتا پیتزا مخلوط دادیم.
 هنوز عصبانی بودم.با انگشتام روی میز ترب گرفته بودم.

 آرین:نکن...
 نگاه چ ی بهش انداختم و با شدت بیشتر ترب گرفتم.

 آرین:می گم نکن سرم رفت
 خواد :دلم می-

 آرین:همه دارن نگاهت می کنن بچه
 :بچه خودتی-

انگشننتام رو با حرا می زدم روی میز.دور و برم رو نگاه کردم.یه خانواده سننه 
 نفری و یه زن و شوهرجوون و دوتا پسر هم رو به رومون نشسته بودن.

 آخر سر آرین اعصابش خورد شد و دستش رو گذاشت روی دستم.
 اخم غلیظی بهش کردم.

 ین:بس کنآر
 دستم رو از دستش کشیدم بیرون و اخمم رو غلیظ تر کردم.

 آرین:چیه دعوا داری؟
 :آره دعوا دارم.حرصم می گیره شما مردها همیشه ازادید کوفتتون بشه ایشالله-

 آرین لبخندی زد وگفت:تا چشمت دراد
تا آخرهم  قت آدم همین بوده  یه؟از اول خل خب چ فت: بهش اخم کردم وگ

 نههمین می مو
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 با عصبانیت گفتم:چرا؟مگه ما زن ها چه گ*ن*ا*هی کردیم؟
آرین:هیچی.ولی خب دخترا فریف ترن جنسننی ان که بع ننی مردها رو به 
سننمت خودشننون می کشننن.باید مراقب خودشننون باشننن.مطمئنا خودت این 

 موتوع رو می دونی و الزم نیست من برات توتیح بدم
نمیاد شننما مردای زمخت و بدزده  با لبای برچیده گفتم:آره می دونم.هیشننکی

 گ*ن*ا*ه ما دخترا چیه که خوشگلیم و دوست داشتنی
آرین ابرویی باال انداخت وگفت:یوقت سننردیت نکنه.حاال من یه چیز گفتم تو 
یاندازی می بینی پسننر خوشننگلم کم  چرا دور برت میداره.یه نگاه اطرافت ب

 نداریم.
صندلی.لبخند صی تکیه داد به  سر خبیثی زدم وگفتم:آره اون پ بعد با ژست خا

 پشتیه خیلی خوشگله
 آرین اخمی کرد و گفت:کدوم؟

 :همون که از همون موقع که اومدیم تو زوم کرده رومن-
آرین برگشننت و با اخم به اون دوتا پسننر نگاه کرد.داشننت حرا می خورد.تو 

 دلم قند آب می کردن.آخیش حرا بخور جناب سرگرد.نوش جونت
 گفت:پاشو جاتو با من عوض کن...زود باشآرین بلند شد و 

 ابرویی باال انداختم و نشستم سرجاش.حاال دیگه پشتم به اون پسرها بود.
 آرین:م*ر*ت*ی*ک*ه هیز شیطونه می گه بزنم فکش رو خورد کنم ها

 :چیه غیرتی شدی؟-
 نگاهی بهم انداخت و پوزخندی زد.
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که یادت رفته من  آرین:چیه؟خوشننحال شنندی؟قند تو دلت آب نکنن.مثل این
 پلیسم.هر کسی هم جای تو باشه همین کار رو می کنم

 مردک عوتی!زد تو پرم.حاال نیست خیلی تحفه اس.
 زل زده بود بهم.

 :چیه خوشگل ندیدی؟-
شده؟اومدم  شمت چی  آرین:چرا خودم رو هر روز جلوی آینه می بینم.کنارچ

 جلوی درتون رو صورتت نبود
 گفتم:چیزی نیست انگشترم خورد بهشدستی روی صورتم کشیدم و 

 آرین سری تکون داد و گفت:خود درگیری داری دیگه
اخمی کردم ودیگه هیچ حرفی نزدم.گارسننون پیتزا رو گذاشننت روی میز.بدون 
حرش مشغول خوردن شدم.وقتی تموم شد دستم و با دستمال پاک کردم و رفتم 

صندوق.کیف پو صندوق.آرین جلوتر از من رفته بود  لم رو در آوردم و سمت 
 مبلغ پیتزا رو دادم به صندوق دار

 آرین:حساب شده
 لبخندی زدم وگفتم:ممنون مایلم خودم پول پیتزام رو حساب کنم جناب سرگرد

 دوباره پول رو گرفتم سمت صندوق دار.
 صندوق دار:آقا حساب کردن خانوم.مشکلی هست با خودشون حساب کنید

 فتم:ممنوندندون هام رو روی هم ساییدم و گ
رفتیم بیرون.خیلی ریلکس سننوار ماشننین شنند.من هم نشننسننتم.پول رو گرفتم 

 سمتش.نگاه چی انداخت و ماشین رو روشن کرد
 :بگیرش-
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 آرین:بذار تو قلکت زیادشه.این پول ها واسه من چیزی نیست
:واسه منم چیزی نیست.دلم نمی خواد حتی یه قرون از پولتون رو خرد کنید -

 آقا.بگیرینش
 ین:نمی خواد.آر
 :من دوست ندارم شما پول پیتزای من رو حساب کنید از گلوم پایین نمی ره-

آرین لبخندی زد وگفت:چقدر تو لجبازی .نوش جونت خانوم بداخالق اینقدر 
ست توجیبش  شه و د شده هنوز که بذارم یه خانوم همراهم با از مرد بودنم کم ن

 کنه.بذار تو کیفت تا عصبانی نشدم
شونه ای باال انداختم و پولم رو مهربون ب ودنش رو باور کنم با بداخالقیش رو؟

گذاشننتم تو کیف پولم.کیف پولم رو هم گذاشننتم رو پام و با دسننته اش بازی 
بازی کردم.نم نم بارون شننروع شننده بود.پنجره رو کشننیدم پایین و با ل*ذ*ت 

 بوی خاک بارون خورده رو استشمام کردم.
 آرین:سرما می خوری

بارون روی بی ت های  تا قطره قطره  وجه بهش دسننتم رو از پنجره بردم بیرون 
شده  سردم  ست. شینه.هیچ چیزی ل*ذ*ت بخش تر از بوی بارون نی ستم ب د

 بود.سویشرت نازکم جوابگوی این سوز سرمای ناگهانی نبود.
شیدی  شتم طرفش و گفتم:پنجره رو چرا ک شید باال.با اخم برگ آرین پنجره رو ک

 باال؟
 سرما می خوری دیوونه.نمی بینی چطوری داری می لرزی؟آرین:

 :من بارون رو دوست دارم-



 415 ییدایش ینیریش

 آرین:آم ول رو چی؟اونم دوست داری؟
 :نگه دار.میخوام یکم تو بارون قدم بزنم-

 آرین:دیوونه شدی؟لباس درست حسابی که تنت نیست سرما می خوری.
 :خواهش می کنم فقط یکم.جناب سرگرد؟-

 وگفت:اینقدر جناب سرگرد جناب سرگرد نکن.اخمی کرد 
 از کوچه خودمونم گذشتیم با تعجب نگاهش کردم.جلوی یه پارک نگه داشت.

ها می  چه  ثل دختر ب بارون م با دیدن  یاده شننندم.هنوزم  ماشننین پ با ذوق از 
شدم.چشم هام رو بستم و دستم رو زیر بارون گرفتم.عاشق شب های بارونی 

شده بود یکم  سردم  شونه هام بودم. ساس افتادن یه چیزی رو  می لرزیدم.با اح
 برگشتم عقب.

 آرین کت گرمش رو انداخته بود رو شونه هام.
خودش یه پلیور شیری رنگ پوشیده بود که یقه پیرهن قهوه ای از زیرش نمایان 
شونه ام انداخته بود کتان  سوخته.کتی رو هم که روی  شلوار کتان قهوه ای  بود.

 د.قهوه ای سوخته بو
 آرین:بریم؟تمام شد خانوم کوچولو؟

با لبخند سرم رو تکون دادم و سوار ماشین شدیم.لباسم خیس شده بود.موهای 
 آرین و کمی هم لباسش خیس شده بود.

تایت می  شه.ر سردت می  ستم کتش رو بدم بهش که گفت:نمی خواد  خوا
 دید بریم دیگه؟

 :بله.ممنون-
 هم بلد باشی ارین:نه بابا فکر نمی کردم تشکر کردن
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 خندیدم وگفتم:من وحشی نیستم که.فقط از زورگفتن بدم میاد
حرکت کردیم سننمت خونه.امشنننب در کل شنننب خوبی بود کنار این مرد 

 مغرورو...کمی هم مهربون!
*** 

 آرین:
با آسنننانسننور بریم که انصننناری نخواد حرفی  رسننیدیم خونه.ترجیح دادیم 

 رو داد دستم. دربیاره.خواستم از آسانسور پیاده شم.کتم
 روشنا:ممنون آقا آرین.ببخشید اگه اذیتتون کردم.

 ابرویی باال انداختم و گفتم:خواهش می کنم شب بخیر
در آپارتمانم رو با کلید باز کردم.حوصله هیچ کاری رو نداشتم.کتم رو انداختم 
روی دسننته ی مبل و بدون عوض کردن لباسننم خودم و پرت کردم رو کاناپه و 

 ستم گرفتم.کانال ها رو بدون هدش باال و پایین می کردم.کنترل رو د
تلفن سر شب مامان رفته بود روی اعصابم.دوباره زنگ زده بود و بهم یاداوری 
باقی نمونده.هر  می کرد که وقت چندانی برای انتخاب عروس آینده اش برام 

 چی گفتم نمی خوام زن بگیرم گوش نکرد که نکرد.
قتی تهدید کنه حتی باباهم جلودارش نیسننت.یه سننه مامان مهربون بود اما و

شه  سه ماه تمومش  شزد کرد که این  ستم.بازهم بهم گو ماهی ازش وقت خوا
 مهرناز رو برام می گیره.
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پوزخندی زدم به حال و روز خودم.یه اداره زیر دسننتم باال و پایین میشننه.به هر 
دم موش می کی می رسننم از اخمو جذبه ام می ترسننه ولی درمقابل مادر خو

 شم.چه کنم با تمام اقتدار و زور گوییش مادرمه!
پلن هام رو بسننتم و سننرم رو به پشننتی کاناپه تکیه دادم و شننقیقه هام رو آروم 

 ماساژدادم.کاش حداقل ارمیا پیشم بود یه راه حلی جلوی پام می گذاشت.
تصننمیم گرفتم بیخیالش بشننم.یادم اومد یه پرونده خونده نشننده توی ماشننین 

 ارم.بهترین کار اینه که خودم رو با کار سرگرم کنم.د
په برداشننتم و سننوییچ و هم از روی اپن  نا کا ته ی  کتم رو از روی دسنن
ست.زیادی براش  ش شتم.نگاهی به کتم انداختم.لبخند محوی روی لبام ن بردا
حالم  یه هوایی بخورم  باش رفتم  یادی کوچولو بود؟منو  یا اون ز بزرگ بود 

ود اون جوجه غرغرو همه چی یادم رفت.چقدر غیرقابل سننرجاش بیاد با وج
شه بدوبیراه می گه بعد میره زیر بارون مثل  صبی می  پیش بینیه!یهو بی علت ع
کدوم  عذرت می خواد...هیچ  نه م خه...خواهش می ک ها می چر چه  دخترب
کاراش باهم جور در نمیاد.شننخصننیت پیچیده ای داره...هر دفعه می خوام 

 بینی کنم غافلگیرم می کنه... حرکت بعدیش رو پیش
از پله ها رفتم پایین.در ماشننین رو باز کردم.خم شنندم از روی صننندلی عقب 
پرونده رو بردارم.خوب شننند یادم اومد.این سننهل انگاری ها از من بعیده.تا 

 خواستم بلند شم برق کیف پول سفید رنگ و پایین صندلی جلو دیدم.
 زیر لب زمزمه کردم:دختره ی حواس پرت

پایین و  تاده  بارون اف که بره زیر  مد بیرون  ماشننین او که از  ما اون موقع  حت
ندیدتش.کیف پول رو برداشننتم.از پله ها رفتم باال.دلم می خواسنننت اول یه 
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سرکی تو کیفش بکشم محض کنجکاوی.ولی اگه می فهمید می خواست کلی 
گاه م رو نغرغر کنه.دوباره رفتم باال تا به جلوی در آپارتمانش رسننیدم.سنناعت

انداختم یازده و نیم بود.ین آن از زنگ زدن پشیمون شدم ولی تو لحظه ی آخر 
بازنکرد.شننیطون رفت توی جلدم.لبم رو گاز گرفتم و  زنگ و فشننار دادم.درو

 دوباره و سه باره زنگ زدم.
دقیقه درو باز کرد.سننرم رو انداخته بودم پایین.می دونسننتم االن جیغ  5بعد از 

سرم رو آوردم باال.بی حال به بنفش می  شن کردم و  سکوت کردنش  شه.با  ک
 در تکیه داده بود و چشم های درشتش نیمه باز بود.

 :روشنا خوبی؟-
 روشنا:نه یکم سرم درد می کنه.کاری داشتید؟

:وقتی بهت می گم سننرما می خوری حرش گوش نمی کنی دیگه نگاه چه -
 بالیی سر خودش آورده
 شونیش.خیلی دا  بود.دستم رو گذاشتم روپی

 :برو یه چیز ب وش بریم دکتر-
 روشنا:الزم نیست

 :برو ب وش بریم لجبازی نکن-
رفت داخل درو باز گذاشننت.دلم شننور می زد.اصننال حالش خوب نبود.رفتم 
داخل خونه.در هردوتا اتاق ها بسننته بود.اولی رو در زدم صنندایی نیومد.دومی 

 رو در زدم.
 روشنا:االن میام.
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 رون.رنگش حسابی پریده بود.همون لباس های شبش تنش بود.اومد بی
 :برو یه پالتو ب وش-

شرتش عوض کرد.خیلی لنگ  سوی شت و با  سری تکون داد و پالتوش رو بردا
سور.به دیوار تکیه  سان ست بدون کمن راه بیاد رفتیم داخل آ می زد.اما می خوا

سیدیم پارکینگ.یکی از سته بود.ر شم هاش رو ب ست هاش رو  داده بود و چ د
گرفتم و کمن کردم که بشینه تو ماشین.خودمم با سرعت نشستم تو ماشین و 

 کیف پول و پرونده رو پرت کردم رو صندلی عقب.
زیر لب به لجباز بودنش بد و بیراه می گفتم.چشماش رو بسته بود سرش رو به 
صننندلی تکیه داده بود.دونه های عرق روی صننورتش نشننسننته بود.بردمش 

 ان خودشون.بیمارست
 :می تونی راه بیای؟-

سننری تکون داد و از ماشننین پیاده شنند.درو قفل کردم و کنارش راه رفتم تا اگه 
حالش بد شنند بتونم بگیرمش.رسننیدیم جلوی در ورودی.رفتیم داخل سننمت 
اورژانس.نشننوندمش روی صننندلی.همون پرسننتاره لوس اوندفعه ای اومد 

 سمتمون.
 شده دکتر رتوی؟پرستار:ای بازم که شمایید؟چی 

 :سرما خورده حالشم اصال خوب نیست-
 پرستار:باشه االن می رم دکتر رو صدا می کنم.

بعد از چند دقیقه با همون پسننره اومد.شننانس گندماسننت هر دفعه این دختره 
شه.با دیدن من اخم کردو منم یکی از اون اخم  شیفت با مری ه این دکتره باید 

 های غلیظم رو تحویلش دادم.
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 ن:چی شده دکتر رتوی؟امی
 لبخند ژکوندی زدم وگفتم:سرما خورده

 نگاه چ ی بهم انداخت و گفت:چرا؟
یارم  کامال حرصننش رو در ب که  ند سننری تکون دادم و برای این  با لبخ
گفتم:روشننناسننت دیگه.رفته زیر بارون قدم بزنه هر چی بهش گفتم سننرما می 

 خوره گوش نکرد لجباز خانوم.
 ون گرفت و با اخم به پرستاره گفت:بیارش رو تخت.دکتره لبش رو به دند

من هم  با ک نداختم. باال ا هام رو  یت ابرو با با خ تاق  با رفتن دکتر تو ا
 خوابوندیمش روی تخت.

 دکتر معاینه اش کرد و یه نسخه نوشت و داد دستم.
 همین داروخونه اورژانس داره.

 داروهاش روسننری تکون دادم و نسننخه رو از دسننتش گرفتم.وقتی پالسننتین 
دیدم بی اختیار خنده ام گرفت.دکتر تمام حرصش رو تو نسخه خالی کرده بود 

 و کلی آم ول براش نوشته بود.
ساعت حدود دوازده و نیم  صل کرد. ستاره و سرمش رو پر داروهاش رو بردم و 
سرم  ستاره دونه دونه آم ول ها رو با ناز تو  صندلی کنارش.پر ستم رو  ش بود.ن

 از گاهی هم یه نیم نگاهی بهم می انداخت.خالی می کرد.هر 
گوشیم رو در آوردم.برگشت سمتم و لبخند محوی زد.نکنه فکر کرده می خوام 

 بهش شماره بدم؟
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ابرویی باال انداختم و بی حوصننله شننماره ارمیا رو گرفتم.سننه تا بوق خورد تا 
 جواب داد.

 :الو؟-
سرما برنمی داری- ست از  شبی هم د صفه  سر تو ن م ؟بابا بذار بخوابیالو...پ

 فردا کلی کار سرم ریخته
 خمیازه ای کشید.

 :بابا خواب چیه من االن تو بیمارستانم-
 :چی؟بیمارستان چی کار می کنی؟چیزی شده؟-
 :این جوجه سرما خورده حالش بده آوردمش بیمارستان خودتون-

 صدای خنده آرومش رو شنیدم.
 :تنهایی؟پس ساورینا چی؟-
 ریف بردن خونه پدرشون.ایشونم تنها بودن:خانومتون که تش-
با جنابعالی که اینقدر سننریع آوردیش - یا  ناقال تنها بودن  :راسننتش رو بگو 

 بیمارستان؟
:کوفت.ارمیا وقت شننوخی ندارما.بابا یه راهکار بذار جلوی پام.چیکارش -

 کنم این دختره رو؟حالش بد شه نصف شبی چی؟
نداشننتی چیکار می کردی آخه؟- یا خودشننون :تو منو  ببرتش خونه خودت 

 پیشش هم بمون
 :همینم مونده مغز متفکر بشینم باال سر دختره انصاری هم که بوق-
 :واال من دیگه نمی دونم داداش.می خوای بیارش خونه ی ما-
 :تا اونجا بیارمش یه ساعت راهه که-
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 :خب پس همون که گفتم.ببرش خونه شون پیشش بمون-
 داقل تو پاشو بیا تنها نباشم؟:ارمیا چرا چرت می گی؟ح-
:بابا نمی خوای کاری کنی که.اصننال ولش کن بذارخونشننون خوب می شننه -

 خودش دیگه
 :نه بابا گ*ن*ا*ه داره تنهاش بذارم شاید حالش بدتر شه-

ارمیا شننیطون خندید وگفت:بمون پیش یار حرش دیگه هم نزن.من خوابم میاد 
 شب خوش رومئو

 ت به...:ارمیا...ارمیا...ای لعن-
گوشننی رو قطع کرد.همیشننه تو عمل انجام شننده من و قرار می ده.خدا بگم 
شنا انداختم غرق خواب بود.آخه چیکار کنم تو رو  چیکارش کنه.نگاهی به رو

 دختر؟
سه  شده بود و یکم حالش بهتر بود.کی شد.بیدار  سرمش تموم  ساعت  بعد نیم 

 تیم داخل ماشین.داروهاش رو برداشتم و پول دکتر رو حساب کردم و رف
 نسبت به قبل یکم بهتر بود.با اخم نگاهش کردم و ماشین رو روشن کردم.

 :چقدر گفتم نرو زیر بارون حتما باید سرمابخوری تا آدم شی؟-
مظلوم نگاهم کرد و چشننمای خسننته اش رودوخت بهم.سننرش رو انداخت 

 پایین و با صدای مریض و گرفته گفت:ببخشید
شدی کم کمش - سرت بزرگ  شه خانوم.خیر  سه من دلیل نمی  شید تو وا :ببخ

سالته درس خوندی دکتری نمی فهمی نباید سر این چیزا لجبازی کرد؟اگه  25
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مدم دم درتون می خواسننتی  ماشننینم و نمیو ند تو  جا نمیمو لت  کیف پو
 چیکارکنی؟تا صبح حالت از این هم بدتر می شد.می فهمی؟

سنننت و قطره اشننکی رو گونه اش چکید.این مظلومیت آروم پلن هاش رو ب
ست جوابم رو بده داد بزنه بگه  شتم.دلم می خوا ست ندا مریض بودنش رو دو

 دلم می خواست به توچه ولی اینطوری نگاهم نکنه.
 ارمیا:

بود.حاد خانوم که عادت داشننت زود می خوابید اما من و  11سنناعت حدود 
 تبسم سرگرم حساب کتاب کلبه بودیم.

 میلیون. 367سر خودکار رو به دندون گرفتم وگفتم:خب تا االن شد 
تبسننم انگشننت هاش رو تو هم قفل کرد و از خسننتگی کشننیدشننون وگفت:به 

 نظرت بس نیست؟
:به نظر من که خوبه ولی خب باید ببینیم برآورد قیمت چندمی شه.ساخت و -

 تجهیزات و نیروی جدید هم که خرد خودش رو داره
 بسه؟ 400تبسم:ارمیا 

به لیسنننت خیرین انداختم وگفتم:به  به خودم گرفتم و نگاه  کمی قیافه متفکر 
 نظرم بس باشه.کم اومد خودم می ذارم روش.ساورا و آرینم هستن

ست گرمی  سه د سلی بزرگ رو...وا سم:می گم خدا خیر بده تو تومن  200تب
 داد اعتماد کنه و بیاد تو لیست خیرین دائم چقدر میده به نظرت؟

 ست هام رو ستون کردم و تکیه دادم بهشون.د
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لبخندی زدم وگفتم:سنناورا و سنناورینا یه جوری حرش می زدن من فکر کردم 
تومن باشننه نه بابا دمش گرم...فقط  20 10پدره خیلی دسننت تو جیبش کنه 

 جالبش اینه که نمی خواد خانومش با خبر شه
 تبسم با تعجب گفت:وا؟چرا؟

وگفتم:چه می دونم.مثل این که زنش مخالف این  دسننتم رو تو هوا تکون دادم
 کاراست

تبسننم سننری تکون داد وگفت:راسننت می گی سنناوری می گفت رابطه اش با 
 مادرش خوب نیست و عقایدش رو قبول نداره

با شیطنت سری تکون دادم وگفتم:آره می گفت.خواهر دستت دردنکنه پاشو یه 
 چایی بده به ما

 وقت چایی خوردنه دکتر؟خوابت نمی بره هاتبسم پاشد و گفت:ارمیا االن 
 تکیه دادم به پشتی وگفتم:ولی عجیب می چسبه

 تبسم:بیچاره خانومت که تو اینقدر شکمویی
 خندیدم وگفتم:خانومم کجا بود؟

 تبسم چشمکی زد و گفت:جاش خیلی خالیه نه؟
 سعی کردم خنده ام رو قورت بدم و گفتم:برو دختر کم نمن بریز

 آش زخونه وبا چایی و قندون برگشت و نشست کنارم.تبسم رفت تو 
 تبسم:درو  می گم بگو درو  می گی.مادرجون چی گفت؟

لبم رو به دندون گرفتم وگفتم:می گه صننبرکن بچه اش به دنیا بیاد البته من که 
 بعید می دونم اون موقع هم قبول کنه
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 تبسم:ولی به نظر من که قبول می کنه
 مشکل من رو نمیدونه. ارمیا:از کجا مطمئنی؟اون

شه.اون هر چقدرهم که بگه می خوام رو پای  سم:فکر نمی کنم براش مهم با تب
خودم وایسننم به یه شننوهر احتیاد داره که هم همدمش باشننه هم پدر بچه اش 

 کی از تو بهتر که می تونی جونتم واسشون بذاری
 لبخندی زدم وگفتم:آره خب ولی اون حق داره من و نخواد

کی زد وگفت:عاشننقش کنی دیگه نمی تونه بگه تو مشننکل تبسننم چشننم
به تو نه  داری.شننیطون نگاهم کرد وگفت:واال همین االنشننم بعید می دونم 

 بگه.مثل این که بهت اصال بی میل نیست.این چند روز تحت نظرش داشتم.
 چشمام برق زد.

 :راست می گی؟-
شید وگفت: سریش ک ستی به رو ست و د شم هاش رو آروم ب سم چ ان بله ختب

 داداش راست می گم یعنی خودت متوجه نشدی؟
شننونه ای باال انداختم وگفت:سننعی کن بهش بیشننتر نزدین بشننی.دیگه نمی 
تونی انکار کنی که دوسننش نداری چون دسننتت رو شننده پیش ما.پس پسننر 

 خوبی باش و سعی کن عاشقش کنی
ه کخندیدم وگفتم:مرسننی مادربزرگ.ایشننالله جبران می کنم یه شننوهر خوب 

شه برات جور  ست داده با سنگی چیزی عقلش رو از د شه به  سرش خورده با
 می کنم

شتی  ستت درد نکنه.من دارم برات حوری به سرم وگفت:د سم با بالش زد تو  تب
 جور می کنم تو می خوای برام یه شوهر خل و دیوونه پیدا کنی؟
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شوه شه دختره ی پررو جلوی من  صنوعی کردم وگفتم:خجالتم نمی ک  راخم م
شوهر می کنه.خب عزیزمن مردی که دیوونه نباشه که نمیاد تورو بگیره بایید یه 

 خل و دیوونه پیدا کنم دیگه
 تبسم اخمی کرد و با قهر پاشد.

شوخی کردم.تو که می دونی  شید بابا  خندیدم وگفتم:خیلی خب خواهری ببخ
 تتنها آرزوی من سروسامون گرفتن توهه.من هر کاری می کنم که تو خوشبخ

 شی
 تبسم:بله البته تنها آرزوتون یچیز دیگست.ازدواد با ساوری خانوم.

 ابرویی باال انداخت و یدونه قند پرت کردم طرفش که تو هوا گرفتش.
 تبسم:شب بخیراون دفتر و دستکت رو هم جمع کن اخوی

 :شب بخیر خیلی خب-
ه تو شننتبسننم رفت بخوابه.منم یکم دیگه لیسننت رو باال و پایین کردم.یادم با

 اولین فرصت برآورد قیمت ساخت رو از هیئت مدیره بگیرم.
یدن اسننم  با د که گوشننیم زنگ خورد. گه داشننتم دفتر و جمع می کردم  دی
شوره گرفتم.نکنه این وقت  ست ولی بعدش دل ش ساورینا"لبخندی روی لبم ن "
صدای  شتم. شی رو بردا شه بدون درنگ گو شکلی پیش اومده با شب براش م

 پیچید لبخندی زدم.آرومش تو گوشی 
:الو سننالم دکتر.ببخشننید بدموقع مزاحم شنندم.امروز پدرم اومده بود کلبه -

 آسمونی؟
 خندیدم.چه تند تند مهلت هم نمی ده به آدم
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با شوخی گفتم:سالم.ممنون مرسی من خوبم.شما چطورید.سالمتی خواهش 
 میکنم.بله با آقا ساورا تشریف آورده بودن کلبه

 بخشید اصال حواسم نبود.خوبین شما؟با خجالت گفت:وای ب
خندیدم وگفتم:به لطف احوال پرسی های شما.شما خوبین؟لبم رو گاز گرفتم 

 وابروهام رو شیطون انداختم باال و گفتم:نی نی خوبه؟
تجسننم قیافه اش با گونه های سننرخ شننده برام خنده دار بود.با کمی من من 

 جواب داد.
 :ممنون ما خوبیم.بابا اومده بود؟-
 :بله چقدر هم آدم خوبی بودن دستشون درد نکنه حسابی خجالتمون دادن.-

نفس عمیقی کشننید وگفت:خدا رو شننکر.سنناورا زود تونسننت بابا رو راتننی 
کنه.البته بابا می گفت صننحبت های شننما هم بی ایر نبوده.می گفت یکی از 
ستش پدر من شما بودید.را شده واعتماد کرده خود  تی   دالیل این که زود را
خیلی تو این مقوله ها نبود اما می دونم دل رئوفی داره.این قدم اولشنننه بتونیم 

 بکشونیمش تو این راه خیلی خوب میشه
شته - شون رو در کنار خودمون دا شالله که بتونیم ای شدم.ان :بله من هم متوجه 

 باشیم.
 :ممنونم ازتون-
 :من کاری نکردم که خانوم-
 شدم.شبتون بخیر:ببخشید دیر وقت مزاحمتون -
ید من - ماس بگیر نه روز ت با عت از شنن ما هر سنننا :خواهش می کنم.شنن

 درخدمتم.مراقب خودتون و نی نی باشید شب بخیر
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شب  شید. شما هم مراقب خودتون با شم  شید و با خجالت گفت:چ سی ک نف
 بخیر

گوشی رو قطع کرد.عین این پسرای نوجوون شده بودم که اولین بارشونه عاشق 
رو گذاشننتم روی سننینه ام.خنده ام گرفت.پاشنندم و رفتم رو می شننن.گوشننیم 

اتاقم.پتوی تختم رو کناری زدم و با یاد ساورینا به خواب رفتم.خدایا واسه داده 
 ها و نداده هات شکر...

** 
 روشنا:

صبح با سر درد از خواب بیدار شدم.یکم تو جام دراز کشیدم تا کامل لود بشم 
چشننم هام رو مالوندم.یکم فکر کردم ببینم  و بعد با زور بلند شنندم.با دسننت

دیشننب چه اتفاقی افتاده که یادم افتاد دیشننب آرین تو خونه ی ما موند.با یاد 
 آوری این موتوع سریع از جام بلند شدم.یعنی هنوزم اینجاست؟

نگاهی به لباسننام کردم.شننلوارم خوب بود اما آسننتین کوتاهم رو با یه تونین 
کردم و یواش رفتم تو هال.نگاهی به سننناعت  عوض کردم و شنننالم رو سننرم

چاره دیشنننب  7کردم. ته بود.بی ید.پس هنوز نرف په چرخ نا کا گاهم روی  بود.ن
 خیلی اذیت شد.

خوبه با این که آدم نچسننب و مغروریه اما مسننئولیت پذیره.پاورچین پاورچین 
رفتم سمتش.دزدکی نگاهی بهش انداختم.پتو از روش افتاده بود و مثل بچه ها 

 حودش جمع شده بود و آروم خوابیده بود. تو
 لبخندی زدم.فقط تو خواب مظلوم می شه مگرنه تو بیداری که...
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تکونی خورد.یکم عقب تر رفتم که در برم ولی دیر شنده بود.چون حاال چشنم 
شکی نیمه بازش به من نگاه می  شم های م شت با چ هاش رو باز کرده بود و دا

 کرد.
 شده؟با صدای خوابالو گفت:چی 

 یکم ترسیدم.
 :هیچی...ببخشید بیدارتون کردم...-

 آرین:ساعت چنده؟
-:7 

 پا شد نشست و ساعتش رو از روی میزکناریش برداشت و مشغول بستن شد.
 زیر لب زمزمه کرد:دیرم شد

 با عجله گفتم:االن صبحونه رو آماده می کنم
باید برم نگاهی بهم انداخت وگفت:الزم نکرده میرم خونه خودم دیرم شنننده 

 اداره
 رفتم توی آش زخونه و بدون توجه به حرفش اب رو گذاشتم جوش بیاد.

آرین:گفتم نمی خواد.انصاری رو نمی شناسی. .تنها کسی که براش حرش در 
نیاورده منم االن من و می بینه صننبح از خونه ی تو اومدم بیرون هزار تا حرش 

 برام در میاره
ست می گفت.ک سر نگاهش کردم.این و را ساورینا حامله با پ سی که با دیدن 

صبح  شقرق به پا کرد با دیدن این که آرین از خونه ی من تنها  کامران اونقدر ق
 زود بزنه بیرون...وای حتی مو به تنم راست می شد.

 :بذارید ببینم اوتاع چه جوریه-
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 آرین:اره بیا برو نگاه کن
االن جای من آرین اینجوری می آروم الی در رو باز کردم.اوه.نور علی نور.اگه 

 زد بیرون فاتحه جفتمون خونده شده بود.
انصاری و پسرهاش داشتن تو راهرو رفت و آمد می کردن.فکر کنم داشتن می 

 رفتن سرکار.رفتم تو و در و آروم بستم.
 آرین:چی شد؟

 :همه شون تو راهرون-
 آرین سری تکون داد و گفت:دارن می رن سرکار

 گفتم:من صبحونه رو آماده می کنم.سری تکون دادم و
سفره رو میز ناهار خوری  شه و  شتم تا دم بک ش زخونه وچایی رو گذا رفتم تو آ

 چیدم.عسل و کره و پنیر.شیر رو ریختم تو لیوان و نون رو دا  کردم.
شناس نبودم.اون در حقم  شتیم اما هیچوقت نمن ن سرلجبازی دا سته باهم  در

 ادم نرفته.لطف کرده بود دیشب و من هم ی
 :آقا...-

یه مرد رو تو  گار داری  قا...؟ان فت:آ گاهی بهم کرد وگ نه.ن مد تو آشنن زخو او
 خیابون صدا می کنی که نمیشناسیش

 خندیدم و گفتم:ببخشید جناب سرگرد بفرمایید
نشست و مشغول لقمه گرفتن شد.نگاهش کردم.چقدر با شخصیت لقمه می 

شت  شدنش تند تند گرفت و می خورد.نه زیادی کالس می ذا نه به خاطر دیر 
 می خورد.
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 نگاهم کرد.
 آرین:خودت نمی خوری؟

 نگاهش کردم و نشستم و مشغول صبحونه خوردن شدم.
 آرین:خیلی ممنون.می شه بری ببینی رفت یا نه؟

 بلند شدم و نگاه کردم.شهر در امن و امان بود.
 :کسی نیست-

شی.کف سمت جاکف شت و اومد  شت و کت و پرونده اش رو بردا شش رو بردا
 پوشید

 :ممنون...-
نگاهم کرد که ادامه اش بدم.تو چشماش نگاه کردم و گفتم:ممنون بایت کمن 

 هایی که دیشب بهم کردید و ببخشید بابت زحمت هایی که بهتون دادم
 با غرور پوزخند کجی زد و گفت:خواهش...دیگه تکرار نشه

 اون بهم پوزخند می زنه.اخمام رو کردم تو هم.من ازش عذرخواهی می کنم و 
پوزخندش رو پررنگ تر کرد وگفت:همیشننه مایه دردسننری.موافب باش دیگه 

 کار دست خودت ندی چون من دیگه حوصله بچه داری ندارم
 با اخم نگاهش کردم وگفتم:مجبور نبودید

 آرین:ارمیا بهم گفت پیشت بمونم می بینی که مجبور بودم
رفتارکنما نمی ذاره.مگه من مجبور کردم پیشننم لعنتی یبار من میخوام مثل آدم 

 بمونه که حاال منت می ذاره
 آرین لبخندی زد وگفت:مراقب خودت باش خانوم کوچولو

 با عصبانیت گفتم:من کوچولو نیستم
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 نگاهی به سرتا پام انداخت وگفت:می بینم.خداحافظ
 :به سالمت-

پایین و منم در رو بسننتم.سننرخوردم پشنننت  فت  ها ر له  در.خیلی بی ازپ
 رحمه...خیل

سفره رو جمع کردم و با حرا درحالی که  شده بود. صابم خورد  سابی اع ح
 زیر لب به رگبار فحش بسته بودمش فرش ها رو می شستم.

شدم.از  ساورینا ن شده بود که متوجه اومدن  اونقدر ذهنم درگیر اخالق گندش 
 .زدمپشت ب* *لم کرد.برجستگی شکمش به کمرم خورد و لبخند محوی 

 ساورینا:سالم به خانوم اخموی خودم.چی زیر لب زمزمه می کنی
 گونه اش رو آروم ب*و*سیدم وگفتم:چیزی نیست خوبی مامان کوچولو

دسننتی رو شننکمش کشننید و گفت:بله که خوبیم خاله روشنننا.دیشننب که بد 
 نگذشت؟

بایاد آوری رفتارهای تنند و نقیض آرین تمام ناراحتیم رو ریختم تو صنندام و 
 گشت به طرش فرش شویی وگفتمبر
 :نخیر هیچ اتفاقی نیافتا-

 ساورینا:پس چرا ناراحتی؟
ندلی  یدم نشننسنننتم روی صننن سنننری تکون دادم و دسنننتم رو اب کشننن
ستش رو زد زیر چونه  ست و د ش ساورینا هم به تبعیت از من ن میزناهارخوری.

 اش.
 ساورینا:خب منتظرم؟
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 بیرون رفتن وپیتزا خوردن تمام اتفاقای دیشنننب رو براش تعریف کردم.از اون
 گرفته تا امروز صبح.بدون سانسور و با گفتن تمام جزییات اخالق گندش!

شما دوتا دیگه خیلی تحفه  شتتون... ساورینا زد زیر خنده و گفت:وای خدا نک
 اید بابا...همه فهمیدن هم دیگه رو دوست دارید

ن نگو ساوری مچشمام و گرد کردم و چینی به بینیم انداختم وگفت:وای چرت 
اون گند دما  رو دوسننت داشننته باشننم؟مردک رو ازش عذرخواهی وتشننکر 

 میکنم میگی مایه دردسری همیشه دیگه تکرار نشه...از خودراتی مغرور
سنناورینا چشننمکی زدوگفت:ولی ازمن به تو نصننیحت آخر سننر زن همین 

 ازخودراتی مغرور می شی اگه نشدی
 امانتینا چطور بودن؟:ایش!بال به دور.تو بگو چه کردی م-

 لبخندی زدوگفت:خوب بودن مامان یکم مهربونتر شده بود.خاله رو هم دیدم
 :چی گفت؟-

پوفی کشننید وگفت:چیز خاصننی نمی گفت.فقط حسننرت می خورد از این که 
 پسرش پشت پا زده به همه چی

 :بااون بچه بزرگ کردنش-
ه منو اره پیدام نشننپوزخندی زدوگفت:نمیدونی بابا چقدر تهدیدم کرده برم دوب

 میبره پیش خودش.باورت نمیشه ساورا بهشون گزارش می داده
 لبخندی زدم وگفتم:خب پدرومادرن فکر کردی به امون خدا ولت می کنن؟

 پاشد وگفت:نه من برم یکم استراحت کنم خسته ام درست نخوابیدم
 :باشه منم یکم درس دارم.شبم شیفتم.-
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شحال بودم که دوباره رابطه اش رو سری تکون داد و رفت تو اتاقش.ب راش خو
 با خانواده اش از سر گرفته.با این که میدونم مادرش اصال ازمن خوشش نمیاد.

 ساورینا:
یه دوسننناعتی خوابیدم.نمیدونم چرا اونجا بااین که اتاق خودم بود نتونسننتم 

 راحت بخوابم.با خستگی بلند شدم و موهام رو با کش بستم.
نبود.حتما داره تو اتاقش درس میخونه.مشننغول درسننت  رفتم تو هال.روشنننا

کردن کتلت شنندم.کتلت های سننرخ کرده رو تو بشننقاب کشننیدم و با گوجه و 
 سیب زمینی و خیارشور تزیینش کردم.

جدیدا عادت کرده بودم سر گاز به غذا ناخونن می زدم.اینم از ایرات حاملگی 
 و شکمو شدنه دیگه

 :روشنا...بیا ناهار-
 ینن دورمشکیش رو زده بود و با کتاب اومد تو آش زخونهروشنا ع

نگاهش کردم.لبخندی زدم وگفتم:اوه خانوم دکترمونو باش.چه تیچ خرخونی 
 زدی

 اخمی کرد وگفت:مردم از گشنگی
 بشقاب ها رو دادم دستش.و میزرو چیدم.

 ین ماه بعد
و بابا  ا مامانتو این یه ماه بع ی چیزا تغییر کرد بع ی چیزها هم نه!رابطه ام ب

بهتر شنند و بیشننتر همدیگه رو میدیدیم.دوباری هم با تبسننم رفتم خونشننون و 
 مادرجون رو دیدم.همونطور مهربون ودوست داشتنی!
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شم.بچم نباید  شتر مراقب خودم با شکمم دیگه خیلی جلو اومده.ارمیا میگه بی
ته داشنن ماهه به دنیا بیاد.فکر میکنم می ترسننه منم مثل مریم زایمان سننختی 8

 باشم.
روشنننا و آرین هم مثل همیشننه به هم می پرن.اما تو چشننم های جفتشننون یه 
به  های برادرم  گاه  مه مهم تر ن یده.از ه که لوشننون م نه  چیزی دودو می ز
تبسمه...نمیدونم شاید من اشتباه کنم شایدم واقعا نگاه های ساورا رنگ دیگه 

خیلی سخت می گیره...مامان ای می ده میدونم اگه واقعیت داشته باشه مامان 
 و عروس چادری؟

سش  شه از بس که دو شم ب سم زن دادا شه که می خوام فقط و فقط تب به من با
 دارم.

شکم دیگه زیادی داره جلو میاد.مامانی خودتو  سی به بدنم دادم.این  کش و قو
 جمع و جور کن دیگه نگاه شبیه تانکم کردی؟لبخند تلخی می زنم.

چندبار سننرا  دفتر اسننرارم اومدم.زیاد حوصننله ندارم.میرم تو این مدت فقط 
پیش دکتر کیان.به حرش هاش خوب گوش می کنم.یه جورایی خونه نشننین 
سخته.هر کدوم از بچه ها برسن منو دکتر می  شدم.تنها بیرون رفتن برام خیلی 

 برن.
ه شیفت بارهم با ارمیا رفتم.روزایی ک 5دوبار روشنا یه بار تبسم سه بار ساورا و 

 داره میاد دنبالمو می برتم بیمارستان.
این مدت خیلی کنارم بود.چه م*س*تقیم چه غیر م*س*تقیم.دیگه می تونم 

 کامل بگم که بهش وابسته شدم...کاش اونم...
 بگذریم...
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این روزها دلم ین اغوش می خواهد برای ارام شدن...ین تکیه میخواهد برای 
روزها بیشننتر از همه چیز کمی عشننق می  سننهیم شنندن در تنهایی هایم...این

 خواهم...تنها کمی...
دفترم رو می بندم و سننرم رو می ذارم رو میز.بی حوصننلگی امونم رو بریده.به 

شب شد من نفهمیدم؟خسته پا می شم.دستم  10ساعت نگاه می کنم.اوه کی 
شکمم رو جلو می دم.گوشه لبم رو از درد کمر گاز می  رو می ذارم رو کمرم و 

 گیرم.
شیفته و من  سر میره...امشبم که  شیفته حسابی حوصله ام  روزهایی که روشنا 

 تنهای تنهام.
ست اما نمیدونم  ستم.دلم یچی می خوا ستم روی مبل و کنترل رو گرفتم د ش ن
چی...فقط دوسننت داشننتم یه چیز خوشننمزه بخورم که سننرحالم بیاره ولی 

 خودم بغ م گرفت...حوصله ی غذا درست کردن هم نداشتم.واسه بی کسی 
پوزخندی زدم وگفتم:اگه االن شننوهر داشننتم نازم و می کشننید و می رفت هر 
چی دوسننت داشننتم برام درسننت می کرد.ناسننالمتی خانوم پا به ماه بودم اما 
شه؟اونا می  ستام؟می  سه برادرم یا دو سه کی ناز کنم؟وا حاال...حاال چی؟وا

ن مادرم...فقط یه پدر می تونه تونن به اندازه ی من این شننادی رو درک کنن؟م
شی از وجود این بچه رو درک کنه...فقط یه پدر می تونه پا به پای  شادی نا این 

 مادر واسه بچه اش بیدار بمونه...
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خدا لعنتت کنه امیر که باعث شننندی این همه عقده تو دلم بمونه...اگه االن 
اون وقت من هورسنا باردار باشنه چی؟حتما داره مثل پروانه دورش می چرخه 

 اینجا تنها...
شد  شن  ست و ا شک ست... شک توع بغ م  برای اولین بار به خاطر این مو
سوخت...کمی که گریه کردم.کمی  سه غریبی خودم می  روی گونه هام.دلم وا
که سبن شدم با دستمال اشکام رو پاک کردم و اروم و غمگین کانال ها رو باال 

 و پایین می کردم.
ی بود.از بچگی از برنامه اشنن زی خوشننم میومد.هر برنامه اشنن زی جم تی و

چیزی که نشننون می داد دلم میخواسننت.البته به جز میگو و خرچنگ صنندش 
 دریایی...

ذرتی که درسننت کرده بودخیلی بهم چشننمن می زد.دلم یکم ذرت مکزیکی 
ست کرده بود فرق می کرد  ش ز در سر آ سته یکم با اون چیزی که  ست در خوا

ا یهو با دیدن ذرت ه*و*س ذرت مکزیکی کردم.لبم رو ولی خب نمیدونم چر
 ونیم شب بود! 10به دندون گرفتم و به ساعت نگاه کردم.

به ناچار بلندشنندم و رفتم تو اشنن زخونه.بع ننی اوقات ذرت می گرفتم و می 
پختم و می ذاشننتم تو فریزر برای اسننتفاده توی غذا...تمام کشننوهای فریزر رو 

به در یخچال تکیه دادم و فکر کردم اگه تا دوتا کوچه گشتم نبود که نبود.مغموم 
 باال تر برم چی می شه؟

بعد به خودم تشننر زدم خجالت بکش اینوقت شننب بری بیرون واسننه خاطر 
ستم جلوی این  ست وهیچ جوره نمی تون شکم؟ولی چیکار کنم دلم می خوا

 ویار بی موقع رو بگیرم.
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شیدم تو دهنم و گفتم:نه باب شلوغه زودی می رم ولب پایینم رو ک  ا االن بیرون 
 میام.می ترسم چشم بچم لوچ شه

رفتم سرا  لباس هام.شلوارتخیم سرمه ایم رو تنم کردم و بلیزم رو با یه بافت 
یقه اسننکی سننفید عوض کردم و پالتوی سننرمه ایم رو تنم کردم.صننورتم رو 

 مالوندم به خزهای یقه پالتوم.حس خوبی بهم دست داد.
تخیم و زم صورتی شال  سرم کردم و یه رژبراق  سیرم رو  سرمه ای  *س*تونی 

 کشیدم روی لب هام. و یه کوچولو ریمل زدم.
کیف پولم رو برداشننتم و نیم بوت های سننرمه ای بدون پاشنننه ام رو از توجا 
کفشی برداشتم و رفتم بیرون.با این شکم نمیتونستم به هیچ وجه پشت ماشین 

 ت روشنا بود و شده بود رخش خانوم...بشینم و این چند مدته ماشینم دس
با اسانسور رفتم پایین.نور چرا  ماشین که مسقیما تو چشمم می خورد باعث 

 شد دستم رو جلوی صورتم بگیرم و کمی جا به جا بشم.
یکم که جلوتر رفتم ارمیا رو تو ماشننین دیدم.مثل این که تازه داشنننت میومد 

 داخل.
 و گفت:سالم عرض شد ساورینا خانومبادیدن من توی پارکینگ نگه داشت 

 لبخندی زدم وگفتم:سالم اقا ارمیا خوبین؟
 ارمیا سری تکون داد وگفت:ممنون.جایی تشریف می برید

 لبم رو گاز گرفتم که یه کوچولو اخم کرد.
 :می رم یه خرید کوچولو بکنم-

 ابروهاش رو داد باال و به ساعتش نگاه کرد.
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 با این وتعتون؟نمی شد زودتر بریدارمیا:این موقع شب؟تنها؟اونم 
 سرم رو پایین انداختم و گفتم:خب اخه

 ارمیا:هوا سرده چی می خواید من می رم می گیرم
 :آخه-

 مشکوک نگاهم کرد و با ترس گفت:چیزی که نشده...
 نگاهش کردم و عین خنگ ها گفتم:مثال چی؟

 ارمیا:بچه سالمه؟خدایی نکرده خو...
 گفتم:نه نه مشکلی نیستسریع دوهزاریم افتاد و 

نفسننش رو فوت کرد بیرون و با نگاه چچ چ ی گفت:خو واسننه چی این موقع 
 شب میخوای بری بیرون؟اونم تو این سرما با این..

 نگاهی بهم انداخت و سری تکون داد.
 سرتق گفتم:بااین چی؟

 شیطون خندید وگفت:با این شکم...بیا سوار شو می برمت
 ا این شکم.قهر کردم وگفتم:ممنون خودم میرم.لبام و برچیدم.کوفت و ب

شینم.بعد این همه  شاره کرد ب سمت رو باز کرد و بهم ا شین در اون  از داخل ما
مدت می دونستم بحث باهاش فایده نداره.نشستم توی ماشین.بخاری رو زیاد 

 کرد.
 :می رفتین خونه آقا آرین؟-

دخترهاشننون.گفتم مزاحمشننون نباشننم ارمیا:آره.خاله هام خونه ی ما بودن با 
 راحت باشن بهتره.اومدم اینجا.خب خانوم چی می خواستی بخری
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یار  ید می گفتم و با بازی کردم.یعنی  تام  با انگشنن پایین و  نداختم  سننرم رو ا
 کردم؟خب مگه من چمه؟باردارم دیگه دست خودم نیست ویار می کنم خب

داد:الو خانوم دکتر؟چی  سرش رو اورد پایین و دستش رو جلوی صورتم تکون
 شد؟کجا برم

 :راستش...-
سننری تکون داد و با شننیطنت گفت:راسننتش چی؟بابا تعارفی بگو کجا ببرمت 

 دیگه.نگنه یادت رفته واسه چی اومدی بیرون؟آلزایمر که نگرفتی؟
 میدونست تا حرصم رو درنیاره جوابش رو نمیدم.

 :دلم ه*و*س یچی کرده بود-
 لبخندی زد و گفت:چی؟

 لبم و به دندون گرفتم و گفتم:ذرت مکزیکی
 بلند زد زیر خنده.با اخم نگاهش کردم که خنده اش رو خورد.

 :خنده داشت؟-
شما واقعا  شن می کردم  شتم  شید...کم کم دا ارمیا بریده بریده گفت:نه ببخ

 باردارید یانه؟نه خدا رو شکر مطمئن شدم
 :چرا؟-

 ارمیا:برام عجیب بود ویار نداری.
 جالت کشیدم بع ی اوقات خیلی پررو می شد.یکم خ

سبه.بریم یه  سرد عجیب می چ ست.تو این هوای  ارمیا:آقا گفتی منم دلم خوا
 جای خوب.موافقی؟
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ست.زنگ واحد آرین رو  سرم رو تکون دادم که از تو پارکینگ دراومد و در رو ب
 زد.

 آرین:چرا نمیای باال؟
 ن باهاشون می رم شاید دیر بیامارمیا:خانوم دکتر داشتن جایی تشریف می برد

 آرین:باشه بیدارم
ارمیا اومد سننمت ماشننین و راه افتاد.یه چندتا خیابونی رو رد کرد.جلوی یه 

ساعت نزدین  شت.با این که  ست فود بزرگ نگه دا شلو   11ف سابی  بود اما ح
 بود.

 ارمیا:بفرمایید
منم  پیاده شنندم.سننوز سننرما خورد تو صننورتم.ارمیا سننریع رفت سننمت در و

 دنبالش رفتم.یه گوشه جای خالی پیدا کردیم و نشستیم
 :واسه یه ذرت که نشستن نمی خواد-

ارمیا نشست و گفت:اخه من شام نخوردم گشنمه ارینم که کوفتم به ما نمی ده 
 شما شام خوردید؟

 سرم و به نشونه ی منفی تکون دادم که اخم کرد.کمی تعجب کردم.
 نخوردید؟ارمیا:واقعا که واسه چی شام 

 چشمام گرد شد.نکنه ارمیا خسیس شده؟
ارمیا:واقعا که.تو وتننع خودت و نمی بینی؟بابا اون بچه گ*ن*ا*هی نکرده 

 ها.تا این موقع شب گرسنه باشی میدونی یعنی چی؟
به روم گرفت وگفت:بار اخرت باشنننه ها دفعه ی دیگه تنبیه  انگشننتش رو رو

 فیزیکیت می کنم.
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 دادم.مظلوم سرم رو تکون 
 ارمیا:غذای فست فودم که برات خوب نیست.بریم جای دیگه؟

 :نه همین جا خوبه که-
 با اومدن گارسون سری تکون داد وگفت:خب خانوم چی میل داری؟

منو رو دسننتم گرفتم.چشننمم رو مر  بریونش موند.با دسننت به ارمیا نشننونش 
 دادم.انگار بچه اش بودم.همه کارهام بچگونه بود.

ند یا لبخ فت:مر  بریون و پیتزای مخصننوا سننراشنن ز بزرگش ارم ی زد وگ
 لطفا.سیب زمینی سرخ کرده هم دوتا لطفا.

 گارسون:چشم نوشیدنی؟
 :نوشابه-

 ارمیا:برات خوب نیست
 لبم رو برچیدم.

 ارمیا:دو تا دلستر
خب خدا رو شننکر دو  با پیتزا سننفارش نداد.جدی این می خواد این همه رو 

 بخوره؟
اخت پایین و اروم گفت:خانومی نوشابه واسه شما ترر داره ارمیا سرش رو اند

 لباتونو اونجوری نکنید
شننیطون خندید و رفت عقب.دسننتم رو زدم زیر چونه ام و چچ چچ نگاهش 

 کردم.خوراکی هامون رو گذاشتن روی میز.
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جه  با سننس گو به خوردن مرغم  باز شنننده بود.شننروع کردم  باز  هام  اشننت
 ود و بهم چشمن می زد.فراوون.پیتزای ارمیا بزرگ ب

سس ریخت و  شیطون نگاهم می کرد.یه تیکه بزرگ پیتزا روش  شب خیلی  ام
 گرفت طرفم.

 از دستش گرفتم و با چنگال یه تیکه مر  گرفتم طرفش.برداشت و چشمن زد.
 ارمیا:به این می گن مبادله ی غذا به غذا

 بعد خوردن غذا دلم رو گرفتم
 ارمیا:خوبی؟

 خوردم:اره فقط زیاد -
 ارمیا لبخندی زد وگفت:نوش جونت.چیز دیگه ای می خوری؟

 :وای نه...ممنون-
 ارمیا لبخندی زد و رفت تا حساب کنه

وقتی اومد بلند شننده بودم.اومد با یه سننینی پالسننتیکی کوچین که توش دوتا 
لیوان کاغذی ذرت مکزیکی بود.بوی ه*و*س انگیزش منو سننمت خودش می 

 االن کلی خوراکی خورده بودم.کشوند با این که همین 
 ارمیا:اینجا بخوریم یا بریم تو ماشین؟

:بریم تو ماشننین.سننوییچ رو دراورد و در ماشننین رو باز کرد.نشننسننتیم تو -
 ماشین.ذرت مکزیکیش رو برداشت و اون یکی رو با سینی داد بهم.

 ارمیا:اینم ذرت مکزیکی سفارشی سرکار خانوم
 امشب:مرسی خیلی زحمت انداختمت -

 ارمیا:تا باشه از این زحمت ها
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 چشمکی زد و گفت:بخور مامانی یه بالیی سر چشمای بچه میادها
 بهش اخم کردم که خندید و سر تکون داد.

ستم.ارمیا یه  شمام رو ب شتم تو دهنم با ل*ذ*ت چ شقش رو گذا وقتی اولین قا
 طوری نگاهم می کرد.با خنده پشت کردم بهش

 ارمیا:چرا برگشتی
 وری نگاه می کنی نمی ذاری بخورم:یه ج-

 ارمیا خندید وگفت:ای جونم ببخشید
شده؟این منم که اینقدر  شیطون  ست که اینقدر  ابروهام رو دادم باال.این ارمیا

 بی پروا باهاش شوخی می کنم و می گم و می خندم؟
ست.یکم  شمای ارمیا ه شق که تو چ ستم؟یکم ع چیه مگه همین رو نمی خوا

 جنس عشق؟ توجه یکم محبت از
ستم محبت رو گدایی کنم.االن هم همین کار رو نمی کنم.اون  هیچوقت نخوا
می خنده که من می خندم.اونقدری مغرور نیست که نذاره راز چشماش پیشم 

 لو بره...می فهمم که اونم بی میل نیس
وقتی خوردم لیوان و سننینی رو دادم دسننت ارمیا اونم پیاده شنند و انداخت تو 

 سطل آشغال.
 :مرسی خیلی خوشمزه بود-

 ارمیا:نوش جونتون.چیز دیگه ای می خوری
 :وای نه دیگه چیزی نمی خوام-

 ارمیا لباش رو برچید وگفت:آخه من ه*و*س یچی کردم
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 :چی؟-
ستگاه  شن کرد.چیزی نگفت تا جلوی یه ای شین رو رو لبش رو گاز گرفت و ما

 تصفیه خون نگه داشت.
 داخل. پیاده شد و سرش رو از پنجره اورد

 ارمیا:خانوم چی میل دارن؟
 :فرقی نمی کنه.شما ه*و*س چی کردی؟-

 ارمیا:یه آب انار دبش
 :پس منم همون-

 ارمیا:ای به چشم
رفت اونور خیابون و با دوتا لیوان برگشت.آب دهنش رو قورت داد.زیادی هول 

 بود.
 :چقدر هولید؟-

 ارمیا:وای خیلی وقته ه*و*س کرده بودم وقت نکردم بگیرم
 چچ چچ نگاهش کردم و با خنده گفتم:نکنه شما هم...

 اخم جذابی کرد و منم خندیدم.خودشم خندید.
 واقعا خنن بود و چسبید.

 ارمیا که انگار تازه اشتهاش باز شده بود گفت:چیز دیگه ای نخوریم
 :وای من که دیگه در مرز انفجارم-

 نگاهی بهم کرد و با خنده گفت:معلومه
بار من بهش خم قایم  این تام رو زیر ب* *لم  کردم و جفتمون خندیدیم.دسنن

 کرده بودم یکم سردم بود
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 نگاهی بهم انداخت وگفت:سردته؟
 لبخندی محوی زدم وگفتم:نه زیاد

شید روم.نگاهش  شت و ک صندلی عقب بردا بخاری رو زیاد کرد.کتش رو از 
 !کردم.هر کی ما رو می دید فکر می کرد زن و شوهریم وای کاش...بودیم!!

 رسیدیم دم خونه.زنگ زد و ارمیا درو باز کرد و رفتیم تو پارکینگ.
 :ممنون بابت امشب خیلی خوب بود-

ته دل  ارمیا لبخندی زدوگفت:من ممنونم ازتون بعداز این همه مدت یکم از 
 خندیدم.

 :به من؟-
 ارمیا:نه بابا این چه حرفیه

 :خیلی ممنون اقا ارمیا-
 کنم بانوارمیا خم شد و گفت:خواهش می 

 :شب بخیر-
 ارمیا:شب شما هم بخیر.هوا سرده مراقب خودتون باشید

لبخندی زدم و چشمام رو با ل*ذ*ت بستم.چقدر خوبه یه نفر این قدر نگرانت 
 باشه

 :چشم شما هم همینطور-
رفتم باال و اونم رفت واحد آرین.لباس هام رو در اوردم.ورفتم تو تختم.دسننتی 

هم مثه مامان خوشحالی نه؟شب خوبی بود.شب رو شکمم کشیدم وگفتم:تو 
 بخیر کوچولوی مامان
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 ارمیا
آرین با همون روش بازجویی همیشگیش کل ماجرای امشب بین و ساورینا رو 
فت اون هم  باز هم می گ بازم حرفش همون بود. ید بیرون. از زیر زبونم کشنن

ست.خودم هم باور کرده بودم.اما باید تا به دن سبت به من بی میل نی ا اومدن ین
 بچه اش صبر می کردم و بعد ازش خواستگاری می کردم.

تصننور غذا خودن امشننبش منو وادار به خندیدن می کرد.چقدر با اشننتها می 
شبم اخم می کرد و من  شیطونی های ام خورد.چقدر اذیتش کردم و در مقابل 

 از این اخم کردن و حرا خودن ل*ذ*ت می بردم.
بودم...امشننب دلم می خواسننت مثل شنناید من امشننب ارمیای همیشننگی ن

پسننرهای جوون سننربه سننر کسننی که دوسننش دارم بذارم.خواسننتم یکم اون 
 دیوارهای سنگی رو که بینمون هست رو بشکنم.

دیگه دوست ندارم باهاش رسمی باشم.می دونم توقع زیادیه اما اون رو متعلق 
ماه من برای من به خودم می دونم.به ماه اسمون خیره شدم و ازته دل دعا کردم 

 شه!
 آرین:چته آدم عاشق نمی خوای بخوابی؟

 برگشتم طرفش لبخندی زدم وگفتم:خوابم نمیاد
 آرین سری تکون داد وگفت:پاک ازدست رفتی...اگه مریم خانوم بفهمه

 لبخند تلخی زدم.
:مریم اونقدر مظلوم بود که اگه همون موقع ام سننرش هوو می اودرم چیزی -

 بهم نمی گفت.
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آره ولی نمی دونم تو چرا بیشننتر مظلوم بودی.یعنی عرض کنم خدمتتون آرین:
 که نمی دونم تو چرا اینقدر زن ذلیل بودی

 اخمی بهش کردم.دو تا رخت خواب پهن کرد کف اتاقش.
خراب این معرفتش بودم. شننب هایی که من اینجا بودم خودش رو تخت نمی 

رای هم حرش می زدیم.شاید خوابید و کنار من می خوابید و تا نیمه های شب ب
با هیچ چیز  عادت کرده بودیم.تقری خب  ما  نه بود.ا عادتمون یکم زنو یه  این 

 پنهونی از هم نداشتیم.
فقط آرین حسننش رو انکار می کرد.احسنناس می کردم این روزها یه جیزیش 
شه اما هر چی بهش می گفتم انکار می کرد  شاید دلش یه جا لرزیده با ست. ه

ین رفیق چندین و چندسننالم رو می شننناختم که تا نخواد و من چقدر خوب ا
 حرش نمی زنه...اما چشماش یه حرش هایی رو اروم اروم لو میدادن.

سننرم رو گذاشننتم رو بالش.بعد از یکم حرش زدن با آرین،خوابش برد.اما من 
هنوز داشننتم به دختری فکر می کردم که با بچه ی درون بطنش تمام وجود من 

 خواستم مال من بشه و اروم خواب رو به چشمام دعوت کردمشده بود.ازخدا 
صبح با سرو صدای آرین چشمام رو باز کردم.پتو رو کشیدم روم و زیر لب غر 

 غر کردم.
 صدای آرین از تو آش زخونه میومد.

 آرین:ارمیا پاشو دیگه چقدر می خوابی تنبل پاشو یه روز تعطیل داریم ها
 ذار این یه روز رو بخوابمارمیا:جون مادرت ول کن آرین ب

 آرین اومد تکیه داد به چهار چوب در.با اخم نگاهش کردم
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 آرین:پاشو یه برنامه ای واسه امروز بریز حوصله ام سر رفته
به دوسنننت دخترامون زنگ بزن بریم  نداره عزیزم  با حرا گفتم:خب کاری 

 پیست اسکی
 آرین بشکنی زد وگفت:چرا به عقل خودم نرسید

ستم تو ج ش ست ن شم ای کیو مگه ما دو ام وگفتم:چون تو عقل نداری کال.بعد
 دختر داریم؟

شما یه خوبش رو داری.زنگ بزن به بچه ها  آرین خندید وگفت:من که نه ولی 
 هماهنگ کن بریم

 از تو اتاق داد زدم:با کی ها هماهنگ کنم؟
 آرین:با ساورا وخواهرش و دختر عموت

 نگ کن عزیزم:آها اونوقت روشنا خانومم تو هماه-
 آرین:کوفت

خندیدم ورفتم تو دست شویی و دست و صورتم رو شستم.آذر ماه بود اما هوا 
زیادی سننرد شننده بود و خیلی جاها برش اومده بود.پیسننت اسننکی رو خیلی 

 دوست داشتم جزو تفریحات سالمم بود.و این دفعه با ساورینا...
شکم ساورینا که نمی تونه بیاد.با اون  سرما وای خدای من! ست  ش ببرمش پی

 می خوره که...حالم دقیقا گرفته شد.باقیافه عب*و*س رفتم سر میز نشستم
 آرین چایی رو گذاشت مقابلم وگفت:چی شد زنگ زدی؟

 :نه-
 آرین:چرا؟

 :من نمیام-
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 آرین:خوبه خودت پیشنهاد دادی چرا آخه؟
شننه ب:هیچ فکر کردی اون دخترو با اون شننکمش ببریم اونجا یهویه چیزیش -

 چی؟
 آرین خندید وگفت:آها بگو پ نگران خانومتی

 :بله نگران خانومم پس منتفیه-
 آرین پوفی کشید وگفت:دربند چطور؟

ید  یدا کن جای دنم پ یه  ید  یا باال ن یاد  ما ز خب شنن فت: که گ گاهش کردم  ن
 بشینید.خیلی وقته وقت نکردیم بریم.چطوره؟

 سری تکون داد و گفتم بد نیست
 بر بدهآرین:یه زنگ بزن خ

اول زنگ زدم به تبسننم.گفت ماشننینش طبق معمول خرابه و من مجبورم برم 
ساورا هم زنگ زدم  ستم لباس هام رو هم عوض کنم.به  بیارمش.چون می خوا
شدم که  ستقبال کرد و گفت به دخترا هم می گه و من یکم ناراحت  که خیلی ا

 فرصت زنگ زدن به ساورینا رو از دست دادم.
 سمت خونه. حاتر شدم و رفتم

کلید انداختم و با یه یالله رفتم تو.زهرا چادر سر کرده بود و با لبخند بهم سالم 
 کرد.سرم رو انداختم پایین و جواب سالمش رو دادم.

 تبسم:اومدی داداش؟االن آماده می شم
 :زهرا خانوم شما تشریف نمیارید؟-



 451 ییدایش ینیریش

ممنون کمی سننرخ شننند و گفت:واال چه عرض کنم.من که بدم نمیاد ولی...
 مزاحم نمی شیم پسرخاله

 :خواهش می کنم این چه حرفیه-
 زهره:سالم اقا ارمیا

ارمیا:سننالم زهره خانوم.شننما هم حاتننرشننید تشننریف بیارید قول می دم بد 
 نگذره

زهرا تو چشمای خواهرش خیره شد.خنده ام گرفت.زهره خیلی جذبه داشت و 
 همیشه تصمیم اخر رو اون می گرفت.

 زهره:آخه...
 م چادرش رو سر کرد وگفت:آخه بی آخه برید حاترشید زود تند سریعتبس

 هر دوشون رفتن تو اتاق.
 :لباس گرم پوشیدی؟-

 تبسم:بله خان داداش.
 :من می رم لباسم رو عوض کنم.-

رفتم تو اتاقم.خواستم دوش بگیرم اما ترسیدم سرما بخورم.لباس هام رو عوض 
ی با یز سننبز همرنگش.یه پلیور زیتونکردم.یه شننلوار کتان تننخیم زیتونی با بل

سبز تیره ام رو  کت تن تخیم زیتونی تیره.موهام رو یکم ژل زدم و شال گردن 
به سننر بیرون  چادر  ماده و  ها ا نداختم دور گردنم و رفتم بیرون.دختر ازاد ا

 بودن.سوار ماشین شدیم.
 رسیدیم دم خونه ی ساورینا اینا.همشون اماده بودن.

 ارمیاساورا:به به اقا 
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 باهاش رو ب*و*سی کردم
 تبسم:سالم

 ساورا:سالم خانوم.حال شما؟سالم سالم
شنا از  سرزنده ی رو شاد و  صدای  سالم و علین کردن. زهرا و زهره هم با همه 
یدن من  باد مد بیرون. ندون از تو راهرو او نا هم خ مد.سننناوری تو راهرو میو

بخندش محو لبخندش عمیق تر شنند اما نمی دونم به کجا چشننم دوخت که ل
شد.برگشتم پشتم و دیدم نگاهش سمت زهراس.از این حسادت زنونه خوشم 
اومد.خودمم می دونسننتم زهرا از من خوشننش میاد.حتی مامان وتبسننم هم 
ندادم.اوال اون مثل خواهرم بود  ما من اهمیتی  فهمیده بودن و بهم گفته بودن ا

ستم با یه دختر ازدواد کنم که ارزوی ماد شم نمی خوا سی بعد شدن داره.ح ر
هم بهش نداشتم.نمی خواستم ساورینا دچار سوتفاهم بشه اما می تونستم یکم 

 حسادتش رو امروز تحرین کنم
پالتوی سفید که خز شیری رنگ یقه و سر استین هاش رو پوشونده بودبا شلوار 

 لی یخی و نیم پوت سفید بدون پاشنه.
شیری رنگ بافتش رو  شته بود و کاله  سفید گذا ششال  سرش گذا ته کم روی 

بود.رژلب قرمزش از دور ادم رو خیره می کرد.سننرم رو انداختم پایین و اخم 
 کردم.

 ارمیا خاک تو سرت کنم تو که اینجوری نبودی پسر؟
 لبم رو گاز گرفتم وگفتم:ساورا جان بریم؟

 آرین:سالم به همگی اقا بریم
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ر و پلیور خوش با دیدن آرین ابرویی باال انداختم.کت چرم مشننکی با شننلوا
دوخت نوک مدادی.موهاش رو باژل داده بود باال و حسابی صورتش رو صاش 

 کرده بود.
 لبخندی زدم وگفتم:بابا خوشتیچ خواستگاری تشریف می بری

 آرین با جذبه نگاهی به روشنا کرد وگفت:نخیر
 با اون نگاهش به روشنا خنده ام گرفت.

 :خب آقایون چجوری می ریم؟-
 ین دیگهروشنا:با ماش

 لبخندی زدم وگفتم:نه منظورم اینه کی ها با کی ها میان
 روشنا:می گم دخترونه پسرونه اش کنیم؟

 تبسم:آره خیلی خوبه مگه نه؟
من دلم نمی خواست.می خواستم یه جوری ساورینا رو بکشم تو ماشین خودم 

 ولی مثل این که خانوم ها خیلی موافق بودن.
 پسرها با من بیاین:مثل این که چاره ای نیست -

ساورینا:روشنا تو هم ماشین من و بردار از تو پارکینگ ساورا تو هم ماشینت رو 
 بذار خونه

پسرها یه چند تا وسایل رو گذاشتن صندوق عقب و نشستن توماشین من.آرین 
 جلو وساورا هم پشت.

روشنا پشت فرمون نشست.ساورینا ب* *ل دستش و زهرا و زهره و تبسم هم 
 پشت.

 رین:می گم راننده تون رو عوض کنید بهتره ها می ترسم بالیی سرتون بیادآ
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 روشنا:شما نگران خودت باش من رانندگیم عالیه
آرین:خانوم کم وت اعتماد به نفس کمربندت رو ببند سننعی کن از تو پیاده رو 

 بیای خیابون خطرناکه
 زدیم زیر خنده

رانندگی بلد نیسننتید از روشنننا:آفرین به شننما می گن پسننرخوب.می دونید 
 رانندگی استعفا دادید

آرین:من نشستم اینجا رو رانندگی ارمیا نظارت کنم.شما هم دختر خوبی باش 
 از پشت فرمون پاشو عمو جون

سری  شن کرد و راه افتاد.منم با خنده  شین رو رو شنا لبش رو گاز گرفت.ما رو
 تکون دادم و پشت سرش راه افتادم

 دخترو اذیت می کنی ساورا:چرا اینقدر این
 آرین لبخند کجی زد وگفت:حال می کنم حرصش در میاد

 سری تکون دادم وگفتم:مری ی دیگه
 آرین:سرتقه فکر می کنه خیلی بلده می خوام حالش رو بگیرم جوجه

 ساورا زد به شونه ام وگفت:آقا خبراییه
نه که هسنننت ولی  به من نگاه کرد وگفت:خبرایی  با نگاه معنا داری   از آرین 

 جانب من
 ساورا:یعنی چی؟

 آرین:حاال
 ساورا:نکنه اقا ارمیا شما کسی رو زیر نظر داری؟
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 یکم هول شدم.اوه داداشش بفهمه دیگه هیچی
 :نه ...بابا واسه خودش می گه-

سنناورا:آقا من که بدم نمیاد یه عروسننی بیافتم.کسننی که خانوم شننما بشننه 
 خوشبخت می شه.خدا زن و بچه ات رو هم بیامرزه

 :ممنون خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه-
صه برم با  شخ ترم به  ست بگوها.من خودم حا ساورا:ممنون.اگه خبرایی ه

 طرش صحبت کنم راتیش کنم قبولت کنه
 آرین با خنده گفت:بیا اینم حل شد

 چشم غره ای رفتم بهش و ممنونی زیر لب زمزمه کردم.
ستم آهنگ های مختلف بذ صفر بود نمیتون سه همین یه چندتا چون ماه  ارم.وا

مه می  با هم زمز هاش رو  جا یه  گذاشننتم  یاتی  یا ب شننهرام شننکوهی و پو
کردیم.گاهی اوقات ماشننین هامون کنار هم قرار می گرفت و آرین چندتا تیکه 

 به روشنا می پروند و ما می خندیدیم.
شین هامون رو خیلی  شدیم ما شلو  بود مجبور  باالخره رسیدیم دربند.از بس 

 ر پارک کنیم و بقیه راه رو پیاده بریم.جلوت
 ساورا:آقایون.وسایل یادتون نره

 ارمیا:وسایل چی؟
 آرین:هیچی بابا یکم میوه و تخمه و دوتا پتو سرده خب.

ساورا  سبد پین نین رو  ستید. سری تکون دادم و گفتم فکر همه چی هم که ه
سته بو ش سفید روی زمین ن شین رو قفل کردم.برش  ستش گرفت و ما و هوا  دد

 بس ناجوان مردانه سرد بود.مطمئنا زیاد باال نمی ریم بریم یه جا بشینیم بهتره.



wWw.Roman4u.iR  456 

 

 دختراهم از ماشین پیاده شدن.
 آرین:الهم صل علی محمد وال محمد

 ساورا با خنده گفت:واسه چی؟
شاره کرد و با لحن بامزه ای که هنوز  سیده بودن ا آرین به دخترا که حاال به ما ر

خودش داشت گفت:واال می ترسیدم بالیی سرخانوما بیاد با اون جدیت رو تو 
 راننده شون نه خدا رو شکر فعال که سالمن.

بعد برگشننت سننمت ما و گفت:آقایون خانوما من واسننه این که خانوما سننالم 
 برسن نذر کرده بودم همگی آش رشته ی امروز مهمون من

 همه زدیم زیر خنده
و خم شنند رو زمین و یه گلوله برش پرت روشنننا با حرا لبش رو گاز گرفت 

 کرد سمت آرین
 آرین کتش رو تکون دادو گفت:بی جنبه

روشنا اخم غلیظی کرد و برگشت سمت دخترا و همگی باهم راه افتادیم باال.تا 
یه جاهایی که فقط از تو پیاده رو راه می رفتیم ولی بعد آلو فروشننی ها شننروع 

 شدن
ا گفت:بچه ها وایسننید.مثل این که خانوما همینطوری جلو می رفتیم که سنناور

 دارن خرید می کنن.
سابی آب افتاده  شتیم پایین.با دیدن آلو های مختلف دهنم ح ما هم دوباره برگ
شت از همه نوع آلو  شوق و ذوق دا ساورینا.نگاهش کردم با  سه به  بود چه بر
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خریدن.زهرا سفارش می داد.تبسم و روشنا هم اونور یه مدل های دیگه رو می 
 و زهره هم پیش یه دکه دیگه بودن.

 ساورا هم رفته بود یکم چی س و پفن بگیره
 از موقعیت استفاده کردم و رفتم پیش ساورینا.زیادی بهش نزدین بودم.

 :می خوای همه اش رو تنهایی بخوری-
 مظلوم نگاهم کرد و سرتکون داد

 و امتحان کنهساورینا:آخه خیلی خوشمزه ان.آدم دلش می خواد همه ر
ست خوب - شما حق نداری این همه آلو بخوری ها.وا شمزه ان.ولی  :بله خو

 نیست
 عین بچه ها اخم کرد و گفت:نمی خوام.من دوست دارم بخورم

لبم رو آروم گاز گرفتم و سننرم رو به طرفش خم کردم طوری که خزهای سننفید 
 یفه اش خورد به لبام.

 وم.:اونوقت نی نی اذیت می شه مامان خان-
 سرش برگردوند و نگاهم کرد ازش فاصله گرفتم و شونه هام رو انداختم باال.

 ساورینا:اوم...خب...خب همه اش رو باهم نمی خورم می برم خونه دیگه
 انگشت اشاره ام رو گرفتم سمتش وگفتم:روزی یه قاشق

 خندید وگفت:چشم
ذاشنت خودمم دو مدل آلو سننفارش دادم.تو فرش های کوچین ریخته بود وگ

 تو پالستین.
شت  ستش بود و دا ستش گرفتم.یکی از آلو ها د ساورینا رو هم از د ستین  پال

 می خورد.شکموی من!
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 :آقا چقدر شد؟-
 ساورینا:نه خودم حساب می کنم

 اخمی کردم و گفتم:الزم نکرده
 مبلغی رو که گفت دادم و برگشتیم سمت بچه ها.

گذاشت.روشنا حرا می خورد آرین طبق معمول داشت سربه سر روشنا می 
 و تبسم می خندید.

 :چی شده آرین؟-
 آرین سری تکون داد وگفت:نگاه کن بچه ها رو فقط دارن خوراکی می خرن.

 روشنا:شما هم بخر جلوت رو نگرفتن که.
آرین پالستین خریدش رو نشون داد و روشنا گفت:نگاه نگاه خودشم گرفته به 

 ما می گه بچه
 سمت ما.آرین خندید و اومد 

 ساورینا با اخم مصنوعی به آرین گفت:اینقدر دوستم رو اذیت نکن
آرین با خنده ابرویی باال انداخت و گفت:خودت اینقدر دوسننت من و اذیت 

 نکن
نا بهم نگاه کرد  باال.سننناوری یه چیز بهش بگم که خیلی ریلکس رفت  اومدم 

 وگفت:چی گفت؟
 خندیدم و سر تکون دادم:هیچی

 بایلم رو جا گذاشتمساورا:وای من مو
 :کجا؟-
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سناورا:تو ماشنین آقا سنوویچ و بده من برم موبایلم رو بیارم.بچه ها خریداتون 
 رو بدید ببرم تو ماشین

ساورا.منم  ست  شت و داد د ستیکش بردا ساورینا یه فرش آلو دیگه از تو پال
 پالستیکم رو دادم به ساورا و ساورا خریدای بقیه رو هم برد باخودش.

 اه افتادیم باال.ما هم ر
 :می تونی راه بیای؟سختت نیست-

ست و پا چلفتی  سش رو فوت کرد بیرون وگفت:اره می تونم اونقدرها هم د نف
 نشدم

 :منظورم این نبود.سردت نیست؟-
 ساورینا:نه

صله  شنا هم با یکم فا سم و رو سوند.زهره و تب شت خودش رو به ما ر زهرا از پ
 پشت سرش بودن.
فت:وای آقا ارمیا چقدر سننرده می گم یه جا بشننینیم بهتر زهرا لبخندی زد وگ

 نیست؟
:چرا دخترخاله یکم جلوتر یه جای خوب هسننت پاتوقمونه مطمئنه رسننیدیم -

 اونجا می شینیم
 زهرا:ممنون

 :خواهش می کنم-
برگشتم طرش ساورینا که اخماش تو هم بود و سرش پایین.یعنی حسودی می 

 سودی باشه...کنه؟آخ که اگه این اخماش واسه ح
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شه.زیادی توی  سیدم چیزیش ب سختش بود.همش می تر شکم خیلی  با اون 
فکر بود.ین آن پاش سننر خورد و داشننت می افتاد که از پشننت گرفتمش.تکیه 
شده بود.تکونی به  سینه حبس  سم تو  ستم بود.نف ساعدش تو د داده بود بهم و 

 خودش داد و خواست صاش بایسته.دستش رو ول کردم.
 :خوبی؟موافب باش دختر یه کاری دست خودت می دی ها-

دسننتش رو گذاشننت رو شننکمش و چشننم هاش رو بسننت و نفسننش رو ازاد 
 کرد.ترسیده بود.من هم ترسیده بودم شاید از اون هم بیشتر

 ساورینا:خوبم
 :اگه قراره اینطوری راه بری برت می گردونم پایین ها-

 اخم ریزی کرد وگفت:خوبم دکتر
دادم که نگام به زهرا افتاد.با یه نگاه دلخور داشنننت نگاهم می  سننری تکون

سی  سبت بهش ح شه حداقل می فهمه من ن صیر من چیه؟دلخور  کرد.بابا تق
 ندارم.

 :آروم از کنار دیوار رو بگیر قدم هاتم محکم بذار.من پشتت هستم موافبم-
بریم  روم ترسرش رو تکون داد و راه افتاد.به خاطر شکم ساورینا مجبور بودیم آ

 و زهره و تبسم ازمون جلو زدن.
 روشنا:خوبی ساوری؟نزدین بود بیافتیا

 ساورینا لبخندی زد و گفت:خوبم
باال  هام رو  نه  باال.شننو فت  عد ر گاهم کرد و ب گاه دلخورش ن با ن زهرا 

 انداختم.روشنا و ساورینا جلوتر از من راه می رفتن و من هم پشتشون بودم.
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 ا رفت:آرین معلوم نیست کج-
 روشنا:وای بهتر بذار جلوتر بره نبینیمش یه نفس راحت بکشیم

 خنیدیم و گفتم:دلت میاد؟
روشنننا:شننما اگه جای من بودید و دم به دیقه بهتون تیکه می ائداخت االن از 

 نبودنش از خوشحالی پردر می اوردین
 ساورینا:یعنی االن پر در آوردی؟

 روشنا:آره معلوم نیست
 هات پرواز کن برو باال دیگه بیکاری راه میایساورینا:خب با پر

روشنا:زرنگی؟که من زودتر برسم اون باال دوست آقا رو زیارت کنم؟نه مرسی 
 من همین با پاهام راه بیام خیلی بهتره

 :اگه بهش نگفتم-
 روشنا:نیست خیلی ازش خجالت می کشم تو رو خدا نگی ها

ی اونم خوشننش میاد خندیدم وگفتم:همین دیگه خواهر من.حرا می خور
 حرصت رو دراره.اگه خونسرد باشی اونم دیگه از رو می ره

روشنا:خب آخه چرا از حرا خودن من خوشش میاد؟به من گیر می ده؟خب 
 بره به تبسم گیر بده یا همین ساورینا

:نه دیگه سننرکار خانوم به دخترعموی من که نمی تونه چیزی بگه چون من -
ساورینا خ ست بازم نمی تونه چیزی حالش رو می گیرم  شش ه انومم که دادا

 بگه
 روشنا:خوبه دیگه این وسط من و غریب گیر آورده

 :توهم خوب از پسش بر میای ها-
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روشنا برگشت سمتم و ابروش رو داد باال و گفت:پس چی فکر کردی آقا ارمیا 
 من حال دوست مغرورت رو نگیرم روشنا نیستم

 تیساورینا:اگه روشنا نیستی پس چی هس
 روشنا:می تونی خاموش صدام کنی

 با خنده گفتم:المچ سوخته هم بدنیست
 جفتشون با اخم نگاهم کردن

 روشنا:دکتر شما هم دست کمی از اون دوستتون ندارید ها
 با خنده ببخشیدی گفتم.

 روشنا:وای خیلی آروم میاید دکتر مراقب ساورینا باشید من می رم باال
 رفت باال.به نظرم می خواست تنهامون بذارهسری تکون دادم و روشنا هم 

 ساورینا:واقعا خیلی اذیت می کنن همدیگه رو
 سری تکون دادم .گفتم:چه عرض کنم.هدفشون معلوم نیست چیه

 باخنده گفت:شما فکر می کنید هدفشون چیه؟
 سری تکون دادم وگفتم:واال نمی دونم شاید از هم خوششون میاد

 کرد وگفت:یعنی آرین به شما نگفته؟ با نگاه موشکافانه ای نگاهم
لبخند کجی زدم و دستم رو تو جیب شلوارم فرو کردم وگفتم:آرین اهل نم پس 
دادن نیست بیشتر حرش از زیر زبون آدم بیرون می کشه.چه کنیم دیگه خصلت 

 بازجوییش رو همه جا داره چه تواداره چه تو دوستی
 ساورینا:حاال چی پیشش لو دادید

 تم:واال من هیچی ولی خودش زیادی زرنگهخندیدم وگف
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سننری تکون داد و با شننیطنت گفت:پس رازی پیشننش دارید.ببینیم می تونیم 
 سرگرد رو بخریم رازتون رو لو بده

 نگاهش کردم وگفتم:آخه راز من به چه درد شما می خوره
 ساورینا:جالبه برام بدونم خب

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم:شاید به روز فهمیدید
لبخندی که تلخی رو می شد توش احساس کرد گفت:نکنه عروسی در پیش  با

 داریم؟عروس خوشبخت کی هست حاال؟
خواستم بگم تو.اگر منو بخوای.خواستم بگم ارزومه تو عروس خونم شی ولی 

 می دونم خواسته ام زیادی بزرگه.
نه خواسننتم بگم نه در کار نیسننت.چون می ترسننیدم واقعا عروسننی که من 

 م در کار نباشه نه می خواستم بگم آره که ذهنش رو مشغول کنم.منتظرش
 با شیطنت گفتم:هر وقت شما رو عروس کردیم منم زن می گیرم

 چینی به بینیش داد و گفت:چی؟
 چشمکی زدم وگفت:هیچی...بیخیال مامان خانوم.خسته نشدی؟

هنوز داشننت مشننکوک نگاهم می کرد اما یه لبخندی کنم لبش بود.فکر کنم 
 نظورم رو خوب گرفته.خدایا شکرت.م

 ساورینا:یکم چرا نمی رسیم؟
 نگاهی به دور وبرم کردم.

 آرین جلوی در رستوران مورد نظرمون ایستاده بود و شیطون نگاهمون می کرد.
 ارمیا:بچه ها کوشن؟

 آرین:داخلن.بفرمایید تو خانوم دکتر
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خوب گوشم گفت:ساورینا رفت تو و آرین شکم منو گرفت و نذاشت برم تو.دم 
 دل و قلوه دادی ها بیشرش

 زدم رو شونه اش و با خنده گفتم:تا چشمت دراد
 آرین:خوبه دیگه داداششم که نبود

 نگاهی به تخت بزرگی انداختم که دخترها روش نشسته بودن.
 :اون که داداش نداره چرا رو مخش نمی ری؟-

 آرین خندید و گفت:یعنی همین االن کم رو مخشم
 ش ازت پره:خیلی دل-

 آرین:حقشه جوجه غرغرو.برو تو االن ساوراهم میاد
لبخندی زدم و رفتم تو.نشننسننتم لبه ی تخت.دخترها کفشنناشننون رو در آورده 

 بودن و باال نشسته بودن
 تبسم:پس اون دوتا کوشن

 لبمو کشیدم تو دهنم و گفتم:االن میان
 آرین با ساورا اومدن و نشستن روی تخت

 تاده بود.ساورا به نفس نفس اف
 ساورا:وای اینقدر تند رفتم اومدم نفسم گرفت

باال می خوام  تا  چه معنی می ده؟من  ها نفس نفس زدن  قا مثال مردی  آرین:آ
 ببرمتون

ست داری بیخیال  ست هام رو با خنده باال بردم وگفتم:آرین جون هر کی دو د
 شو
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ین مدیم پآرین سننری با تاسننف تکون داد و گفت:واقعا که ما رو باش با کی او
 نین

سته  ش سینه ن ست به  ساورینا که د سرم رو تکون دادم.نگاهم افتاد به  خندیدم و 
 بود وتوخودش جمع شده بود

 :سردته؟-
 لبخندی زد و سری تکون داد

 ساورا:آرین اون سبده کو پتو بود توش
 آرین:اوناهاش پایین گذاشتمش

ز دسننتش گرفتم و سنناورا رو پتو رو در آرود و چون من نزدین سنناورینا بودم ا
 کشیدم روش.

 تبسم:کفش هاتون رو در بیارید بیاید باال دیگه
 آرین:بچه ها چی سفارش بدم؟قلیون که نمی کشید

با حالت بامزه ای گفتم:نه داداش مثل اینکه یادت رفته با قوم مومنون اومدی 
 پین نین

ته بود.خواسننتم  یادم رف فت:راسنننت می گی  ند وگ خارو آرین صننورتش رو 
 تون کنم اگه می کشید ببرمتون بازداشتگاهامتحان

 روشنا:ِا؟حاال که اینطوریه من یه دوسیب آلبالو می خوام
آرین اخمی کرد وگفت:نه خوبه!خوش اشننتها هم که هسننتی.سنننگینه واسننت 

 یکم...بعد اداش رو در آرود:دو سیب آلبالو
 روشنا:چیه سرگرد می ترسی بهت تعارش کنم کم بیاری حالت بد شه
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آرین:نه می ترسننم مثل دفعه ی قبل که گند زدید تو تفریحمون زدی پات رو 
 داغون کردی ایندفعه حالت بد شه دوباره زهرمارمون کنی

سمت  شنا دور وبرش رو نگاه کرد که یه چیز برداره پرت کنه  اروم خندیدیم.رو
 آرین

آرین نگاه بدجنسننی کرد وگفت:االن که وقت ناهار نیسننت هنوز.من برم اون 
 آشی که واسه سالم رسیدنتون نذر کرده بودم رو بگیر

 این بار همه با صدای بلند زدن زیر خنده و آرین رفت.
دقیقه آرین و یکی از گارسون ها با دوتا سینی پراز آش رشته اومدن و  10بعداز 

 سینی ها رو گذاشتن روی تخت
 آرین:بفرمایید.بفرمایید روشنا خانوم

 گفت:نمی خورم روشنا با اخم نگاهش کرد و
 آرین نشست و یه کاسه آش برداشت و گفت:این آش خوردن داره

با پا زدم بهش که بحث کنه.خودشننم خنده اش گرفته بود اما  آروم خندیدم و
جدی آشننش رو می خورد.خوشننم میادخوب بلده جلوی خنده اش رو بگیره 

 وژست جدی همیشگیش رو نگه داره
شنا تا اخر لب به آش نزد.هرچی بقی شمزه رو صرار کردن که بخور خو ه بهش ا

 اس نخورد که نخورد.
نا روی تخت مونده  ها رو جمع کرد فقط آش روشنن گارسننون اومد و فرش 

 بود.اخم هاش توی هم بود.
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آرین:بخور دیگه ببین این جا کسننی نازت رو نمی خره قاشننق قاشننق بذاره تو 
 دهنت ها

 ساورا:بسه آرین
 بودزهرا:دستتون درد نکنه خیلی خوشمزه 

 آرین:خواهش می کنم.از روشنا خانوم تشکر کنید که باعث این نذر بودن
 بچه ها دوباره خندیدن.روشنا با حرا بلند شد و از روی تخت رفت پایین.

 ساورینا:باز این دوست من و اذیت کردی
آرین:خب شما ها چرا می خندید این بنده خدا هم نمی تونه جواب بده حرا 

 می خوره
 رخواهی کن.:برو ازش عذ-

 آرین:عمرا...
 کاسه آش روشنا رو هم کشید جلوی خودش و شروع کرد به خوردن.

 ده دقیقه ای گذشت.بچه ها مشغول خوردن میوه وتخمه بودن
 ساورینا نیم خیز شد که بلند شه

 ساورا:کجا؟
 ساورینا:برم ببینم این دختره کجا رفت دلم شورش رو می زنه

 بادمجون بم آفت ندارهآرین:نترسید ساورینا خانوم 
 :آرین دیگه داری شورش رو در میاری ها-

شما دارید زهرمارمون می  شیدها ولی فکر کنم این دفعه  ساورینا:آقا آرین ببخ
 کنید
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کار  فت:چی پاش و گ هاش رو زد رو  تا دسنننت  آرین سننری تکون داد و دو
کنم؟بشننینید می رم ببینم کجاس.خودش رو فقط پرت نکرده باشنننه پایین از 

 راح
 اخمی بهش کردم وگفتم:نیاوردیش خودتم دیگه نیا

آرین سننری تکون داد و ریلکس دسنننت هاش رو کرد تو جیب کتش و رفت 
 بیرون.

*** 
 آرین:

آخه من االن برم چی بگم به این دختره؟نیاوردیش خودتم نیا.انگار می ترسننم 
ازشننون.ولی...انگار یکم زیاده روی کردم.نمی خواسننتم بچه ها رو ناراحت 
هاش  گه.تو چشننم  یه چیزی بهم ب نا می خواسنننت  کنم.می دونم سننناوری
میخوندم.به هر حال دوسننتشننه دیگه...اینم این دوتا که جونشننون به هم بسننته 

 است.
مام محوطه رسننتوران رو گشننتم.از  حاال؟دختره ی لوس و ننر...ت ته  جا رف ک

ما این دور وبر نبود.دو نداختم ا گاهی ا یه ن باره رسننتوران هم بیرون رفتم و 
 برگشتم داخل رستوران اونقدر دیوونه نیست که خیلی دوربشه.

شنگی به پایین می  شد برم اونطرش.راه پله ی چوبی ق صدای رودخونه باعث 
خورد.پایین هم چندتا تخت بود و ف ننای قشنننگی داشننت.فقط یکم سننردتر 
بود.یه چندتا پسننر جلوتر از من رفتن پایین.منم به یکیشننون خوردم و با چشننم 

 بال روشنا می گشتم.دن
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 آقا مگه منو نمیبینی-
 :ببخشید-
 یارو مشکل داره-

 برگشتم و یکی از اون اخم های گنده ام رو تحویلش دادم
 برگشتم و با چشم دنبال روشنا گشتم.اینطورش که نبود لعنتی...بگیرمش...

 با صدای خنده ی پسرها برگشتم که یه چشم غره بهشون برم.رو آب بخندید
 شگله چرا تنهابابا خو-

 اخمی کردم و رفتم جلوتر.مثل این که لب رودخونه اتفاقی افتاده بود.
 رفتم جلوتر.اخم غلیظ تر شد

 خانومی چرا تنهایی؟آخی چیزی شده؟-
 با دست زدم رو شونه ی همون پسری که داشت شرو ور می بافت

 برگشت سمتم
باال که بکوبم - قا؟مشننکلی پیش اومده.مشننتم رو آوردم  له آ  تو فکش.ولیب

خودم پلیس بودم و می دونسننتم اگه بزنمش ممکنه براش اتفاقی بیافته نیسننت 
 دستم زیادی سنگینه

قه اش رو صننناش کردم و گفتم:برو  تا دسننتم ی با دو گاز گرفتم و  لبم رو 
 پسرجون.برو مزاحم خانوم نشو که بد می بینی

 دستش رو گذاشت رو کمرش و گفت:مثال چی می بینم
هم قفل کردم و شننکوندمشننون و با صنندای فوق العاده جدیم  انگشننتام رو تو

گفتم:اونوقت معلوم نیسننت مامان جونت سننالم ببینتت یا نه.برو بچه جون تا 
 اون روی سگم باال نیومده
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یارو  یا این  با ب با ید:ول کن  ندی زد دسنننت پسننره رو کشنن دوسننتش پوزخ
 همینجوریش هم مثل سگه

صورتشون دور شدن و وسایلشون رو برداشتن دستم رو بلند کردم که بکوبم تو 
 و رفتن باال.

سمت  شتم  شم.برگ سم رو فوت کردم بیرون تا اروم  شیدم و نف نفس عمیقی ک
روشنننا.با تعجب نگاهم می کرد.تا دید برگشننتم سننمتش صننورتش رو اونوری 

 کرد.
شیده بود با  سته بود.پالتوی چرم قهوای پو ش سنگی ن لب رودخونه روی تخته 

سرش شلوار لی  تخیم کرم  شال  سرمه ای با پوتین های بلند لژدار قهوای.
 کرده بود و شال گردن کرم شکالتی با دستکش های ستش پوشیده بود.

با نگاه جدی دوساعت آنالیزش کردم.انگار یکم معذب بود.می خواستم یدونه 
بخوابونم تو گوشننش که باعث می شننه براش مزاحمت ایجاد کنن.نگاهم بوی 

 داد و می خواستم ازم بترسه.اما عین خیالش هم نبود.عصبانیت می 
 خیلی جدی گفتم:بلند شو بریم

 نگاهم نکرد.با لجبازی گفت:من راحتم شما تشریف ببرید
 با صدای بلند گفتم:مسخره بازی در نیار.ندیدی مزاحمت شدن؟خوشت میاد

 روشنا:حرش دهنت رو بفهم.تو از همه مزاحم تری
 :گفتم بلند شو-

 تم نمی خوام.واسه چی اومدی؟روشنا:گف
 :دوساعته دارم دنبالت می کنم.واقعا که بچه ای-
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 روش رو اونور کرد.
ستی چه حرفی رو  شم به خودم مربوطه آقای بزرگ که بلد نی شنا:هر چی با رو

 بزنی چه حرش رونه.من حوصله هیشکی رو ندارم برو خودم میام
 صداش گرفته بود.یعنی گریه کرده؟

 :روشنا؟-
-...: 

ترب گرفته  سرش رو انداخت پایین و با پاش رو زمین  سادم.  رفتم جلوش وای
 بود

 پوفی کشیدم وگفتم:منو نگاه کن
باز سرش رو انداخته بود پایین.اهل ناز کشیدن نبودم.یعنی کسی رو نداشتم که 
بخوام نازش رو بکشم.واسه همین صدام مالیمتی توش نداشت که هیچ بیشتر 

 عصبانی هم بود.
 نا:روش-

ست برد  صورتش.د شد موهاش بریزه تو  سرش رو با حرا بلند کرد باعث 
 موهاش رو زد پشت گوشش و گفت:می گم برو خودم میام

صورتش قرمز نبود.اما چندتا دونه رد اشن رو صورتش بود.پوزخندی زدم و تو 
 دلم گفتم از بس مغروره درست و حسابی هم گریه نمی کنه

 مردیم وگریه تو رو هم دیدیماروم نشستم و گفتم:نه بابا ن
با پشت دست رد اشن های کمرنگش رو پاک کرد.تو چشم هاش اشن حلقه 

 بسته بود.چقدر دل نازکه.لوس
 روشنا:نخیر من گریه نکردم
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 لبخند بدجنسی زدم و دستم رو کشیدم رو گونه اش.
 :پس چرا هنوز خیسه؟-

 اخمی کرد و گفت:به شما ربطی نداره
 بستم.چقدر باید کنار این دختر کوتاه میومدم.چشم هام رو 

 :بلند شو-
 روشنا:نمی خوام

:پاشو خانوم کوچولو سرما می خوری.کنار رودخونه روی سنگ یخ نشستی -
 سرما می خوری دیوونه بلند شو

لبش رو به دندون گرفته بود و به رودخونه خیره شننده بود و پاهاش رو عصننبی 
 تکون می داد.

 :نمیای؟-
 نننه!روشنا:ن

 سری تکون دادم و دست انداختم و بازوش رو گرفتم
 روشنا:به من دست نزن

 :پس خودت با پای خودت پاشو-
 بلند شد و بازوش رو از دستم کشید بیرون.

 :لجباز ننر لوس-
 روشنا:مغرور از خود راتی زورگو

 لبخندی زدم.عصبانی می شه بامزه تر می شه.
 روشنا:می خندی؟
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 آشتی کن بریم بچه ها منتظرن :خیلی خب دیگه بسه-
 روشنا:آشتی؟صد سال

 رفتیم باال اول بردمش سمت خود رستوران و یه اش سفارش دادم
 تا آش رو دید اخمش پررنگ تر شد.

 گرفتم سمتش.
 پوزخندی زد وگفت:نمی خورم

 :بخور.این از اون آش ها نیست.بخور دیگه دلت می مونه ها-
اره شننوهر تو.یه قاشننق پر کردم و گرفتم با ناز سننرش رو اونور ی کرد.اخ بیچ

 سمتش.
 :خواهش...می کنم-

آش رو از دسننتم گرفت.آروم آروم می خورد.می دونسننتم دوسننت داره و دلش 
 پیش آش مونده

 آشش که تموم شد بلند شدیم بریم سمت بچه ها
 :ببخشید تند رفتم-

اخمی بهم کرد و رفت جلو.دسننتش رو گرفتم وخیلی جدی گفتم:ببخش بعد 
 روب

 با چشمای طوسیش که یه هاله ی قرمز دورش نشسته بود نگاهم کرد.
 روشنا:خیلی بدی

 خندیدم وگفتم:من بد...تو هم لوس.قبوله؟
 چچ چچ نگاهم کرد و لبخند زد.

 :خب پس آشتی کردی خیلی خب بریم-
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 روشنا:نخیر من هنوزم قهرم
 ارودخونه هسرم رو بردم طرش گوشش و گفتم:یه کاری نکن پرتت کنم تو 

 خندید و رفتیم سمت بچه ها
 :اینم گل قهر کنتون.وای که چقدر لوسه این دختره-

روشنا با اخم نگاهم کرد.برای اولین بار دلم می خواست ل ش رو بکشم خیلی 
 بامزه شده بود.چشمکی زدم و خندیدم.

های هم می  غذا نده از  با خ فارش دادن. غذا سنن مدل  یه  کدوم  ها هر  چه  ب
 خوردیم.

 ارمیا دو  رو بده:-
 ارمیا یکی از دو  های کوچین رو گرفت طرفم.

دو  رو گرفتم دسننتم.معلوم بود حسنننابی گاز داره گرفتم جلوی بچه ها و یه 
 چشمم رو بستم

 :خب رو کدومتون بریزم-
 ساورا:رو من بریزی مجبوری لباس هات رو باهام عوض کنی

از  تت می کنم تو رودخونه اینبه ارمیا نگاه کردم که گفت:یه قطره روم بریزه پر
 من

 به روشنا نگاه کردم.تو دخترها فقط می تونستم سربه سر اون بذارم.
 :خب تو یکی که زورت بهم نمی رسه پس می ریزم روتو-

 نگاه چچ چ ی بهم کرد و زیر لب گفت:بچه پررو
 ارمیا خندید وگفت:اتفاقا روشنا خانوم از همه بیشتر زورش بهت می رسه
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 زدم وگفتم:نه بابا؟هیشکی هم نه اینپوزخندی 
ارمیا زد رو شننونه ام و با خنده گفت:کسننی که بتونه آرین مغرور رو مجبور به 

 منت کشی کنه حتما خوب زورش می چربه آرین جان
 همه زدن زیر خنده

شی؟من رفتم یوقت این - ست.من منت ک صال هم اینطور نی ساکت ا ساکت  :
 بچه گم نشه دستمون امانته

 ستش رو گرفت جلوی دهنشروشنا د
 و چشماش رو درشت کرد

ارمیا تکیه داد و گفت:برو داداش ما خودمون آخر سننیاه بازی ایم دیگه ما رو 
 سیاه نکن

سبت  سی ن صم می گرفت.االن همه فکر می کنن من ح از خنده های بقیه حر
 به این جوجه دارم

 :ارمیا جان نذار من دهنم رو باز کنما-
 انداخت و گفت:نه بابا؟چی می خوای بگی مثال؟ارمیا نگاه چ ی بهم 

سری حقایق  ساورینا خانوم من باید یه  ساورینا گفتم: لبخند محوی زدم رو به 
 رو براتون روشن کنم که...

با سنقلمه ی ارمیا که محکم تو پهلوم خورد بود دسنتم رو گذاشنتم رو پهلوم و 
ا ارمیا قصنند شننروع کردم به حرش زدم:خب حاال که اینطور شنند دوسننتان آق

 دارن...
 ارمیا:ساکت شو آرین

 :نه دیگه داداش چیزی که عوض داره گله نداره باید بگم حالت جا بیاد-
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 ارمیا با اخم نگاهم کرد وگفت:آرین خواهش می کنم
 ساورینا:ِا دکتر بذار بگن مثل این که حقیقت جالبیه کنجکاو شدم بدونم

 بقیه هم حرفش رو تایید کردن
ارمیا جان دلت میاد این بچه های مظلوم و معصننوم رو تو با شننوخی گفتم:

 کنجکاوی بذاری؟گ*ن*ا*ه دارن به خدا بذار بگم
اومد بزنتم که رفتم عقب و صنندام رو صنناش کردم و خیلی جدی گفتم:خیلی 

 خب چیزی نمی گم غذاهاتون یخ کرد
همه اخم کردن و غر زدن.مغزشننون رو مغشننوش کردم.با اون اخمی که ارمیا 

بود کسننی جرئت نکرد اصننرار کنه منم نمی خواسننتم دسننتش رو رو کنم  کرده
 که.فقط خواستم تالفی کنم مراقب حرش زدنش باشه...

 ساورینا:
با اون حرش آرین تموم فکر و ذکرم رفته بود سننمت اون رازی که می خواسننت 
شه.ارمیا  صحبت کنه س البد به من مربوط می  ست با من  فاش کنه.می خوا

به آب و آتیش می زد که آرین چیزی رو لو نده.معلوم نسننت  خیلی خودش رو
چه ریگی تو کفش این پسننره اس.تبسننم ریز ریز می خندید مطمئنا اون چیزی 
صا  صو سابی مثل من رفته بود توی فکر.خ می دونه.زهره بیخیال بود و زهرا ح
اون قسننمتی که آرین بهم گفت باید با من صننحبت کنه اخم های زهرا رفت تو 

 هم.
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وشنننا هم که از رو به رو برام ابرو باال می انداخت و ارمیا رو نشننون می داد و ر
یده  ند قدر اخمو  حاال این تا  بود. ته  نده ام گرف ید.خودمم خ ند می خ

 بودمش.ارمیای اخمو هم جذابیت خاصی داشت واسه خودش.
شنا اومد کنارم  سون ها فرش ها رو جمع کردن.رو شدن ناهارمون گار با تموم 

 ومد زیر پتو.نشست و ا
 روشنا:آخ سر شدها

 شد کی برمی گردیم 3ساورا:ساعت 
 تبسم:تا شب بمونیم کیف می ده ها

 زهرا:آره خیلی خوبه شب های دربند
 ارمیا:نه خانوما نمی شه

 تبسم:ِا چرا؟
ارمیا:مثل این که سنناورینا خانوم همراهمونه ها.این بنده خدا رو می خواین تا 

 دارینشب تو این سرما بیرون نگه 
 زهرا با دلخوری گفت:واال ما هم سردمون می شه فقط ایشون نیستن که

شون فرق  شما با ای سرده.بعدش  ارمیا:خب منم همین و می گم دخترخاله هوا 
 دارید

 زهرا:چه فرقی؟
 ساورا:خواهر من بار شیشه داره براش خوب نیست

 زهرا خانوم اخه این حسودی واسه چی خواهر من؟
 گه اشکال نداره ماهم داریم یخ می زنیم. تبسم:اره راست می

 دخترها اون یکی پتو رو کشیدن روی خودشون.
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 تبسم:می گم جرئت یا حقیقت باز کنیم می چسبه
 ارمیا:آره آره اون بطری رو بده

 آرین از دست ارمیا بطری رو کشید و گفت:بده بچه بازی نیست که
 .ارمیا یه مشت زد تو کمر آرین.آرین بطری رو چرخوند

 سرش به ارمیا افتاد و تهش به زهرا.زهرا نیشش زیادی باز شد.
 زهرا:خب پسرخاله جرئت یا حقیقت؟

 ارمیا:اوم...حقیقت
 زهرا:کسی رو در حال حاتر دوست دارید؟

زهرا سننوال منو پرسننید.نفسننم تو سننینه حبس شننده بود نمی تونسننتم نفس 
شم.نگاهش کردم.نگاهش به نگاهم گره خورد و لبخند محوی زد وگفت:یه  بک

 جورایی آره
نفسننم رو فوت کردم بیرون.اون نگاهش به من یه حس خوبی بهم داد.شنناید 

 ...منظورش به من بود...شای
 این بار ارمیا بطری رو چرخوند.سرش به آرین و تهش به روشنا افتاد.

روشنننا لبخند خبیثی کرد وگفت:خب جناب سننرگرد افتادی تو دام.جرئت یا 
 جرئت؟

 ست داری جرئت رو انتخاب کنم؟آرین:خیلی دو
روشنننا:آره دیگه اخه به قول خودتون شننما با جرئت ترین فرد این جمعید حیفه 

 انتخابش نکنید



 479 ییدایش ینیریش

شه.جرئت...ببینیم  صرار داری با سری تکون داد و گفت:حاال که خیلی ا آرین 
 چی می خوای بگی؟

 روشنا:باید برید پایین تو رودخونه شنا کنید
 همه زدن زیر خنده

 آرین:تو این هوای سرد؟
روشنننا شننونه ای باال انداخت وگفت:من دیگه کاری به اینش ندارم می تونید 
ید دل و  که می گ ها هم  قدر  ید اون موقع معلوم می شنننه اون  ند جام  ان

 د*ی*گ*رندارید
آرین:باشه مشکلی نیست.رفتنی وسایل رو که جمع کردیم می ریم پایین انجام 

 می دم
 روشنا:قول؟

 کلی نیست اتفاقا خودمم ه*و*س شنا کردمآرین:مش
 ساورا:قندیل می بندی سر تو این سرما

 آرین:اشکال نداره فقط یه چیز من سرما خوردم باید خودت خوبم کنی
 روشنا با ناز ابرویی باال انداخت وگفت:من خودم دکترم اشکالی نداره

 ساورا این بار بطری رو چرخوند.
 ارمیاسرش به من افتاد و تهش به 

 ارمیا:خب ساورینا خانوم جرئت یا حقیقت
با خنده گفتم:واال من با این وتننعم نمی تونم جرئت رو انتخاب کنم همون 

 حقیقت
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ستش رو بگید به ازدواد مجدد فکر کردید؟کسی تو زندگیتون  سوال را ارمیا:یه 
 هست

 جاخوردم.ابروهام رو دادم باال و یه قیافه متفکر به خودم گرفتم.
 ی جناب دکتر مسائل شخصی خواهر من و نکش بیرون دیگهساورا:ا

 آرین:ساورا جان بازی قانونش همینه باید جواب بدن
یکم فکر کردم.معلومه که به ازدواد فکر می کنم.وقتی اون شوهرم با وجود این 

 که منو داشت رفت زن گرفت چرا من ازدواد نکنم؟مگه من چی کم دارم؟
 به ازدواد مجدد فکر کردم. نفسم رو فوت کردم و گفتم:آره

 ارمیا:و اون یکی سوالم؟
 می خواستم بگم آره تو هستی اما نگفتم.

 :نمیدونم شاید باشه شایدم نباشه-
 ارمیا:گنگ جواب میدید؟

 نگاهش کردم وگفتم:منم از شما یاد گرفتم دیگه
شینی زد.اما من دلم گرفته بود.دوباره یاد زندگی خودم افتادم.یاد او  نلبخند دلن

شب...هورسا...امیر...تو این ماه های آخر خیلی دلم می گرفت.چرا من؟چرا 
 امیر باهام این کار رو کرد؟

 دورم شلوغه ولی خیلی تنهام.خیلی تنها...
 منتظر ادامه ی بازی نشدم.با یه ببخشید از روی تخت پایین اومدم

 ساورا:ساورینا کجا می ری؟
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م گفتم:خسته شدم از نشستن یکم قدم سرم رو تکون دادم و بدون این که برگرد
 می زنم

 روشنا:می خوای باهات بیام
 :نه زود میام.نمی خواد-

اونقدر جدی گفتم که دنبالم نیان.دلم تنهایی می خواست.مثل تموم این روزها 
که تو این شننلوغی تنهای تنها بودم.از باال به رودخونه خیره شننندم.زندگیم به 

 که حتی بخوام نجاتش بدم.همین سرعت رود گذشت بدون این 
چه دردی می خورد؟من  به  که مردش دلش پیش من نبود  جات زندگی ای  ن
طاقت تحقیر نداشننتم.اما االن احسنناس می کنم هیشننکی کنارم نیسننت.دلم 
گرفته...خدا می شنننوی؟حقم نبود به خدا حقم نبود اینقدر تو این شننرایط تنها 

 بشم.
صدا می چکید ر شن هام دونه دونه و بی  شن هام تو اون هوای ا وی گونه ام.ا

شتم  سردم بود خیلی...اما از تو دا سوزوند. شدن و گونه ام رو می  سرد یخ می 
 آتیش می گرفتم

نم  ت خ ی حم اشنننن ر مزا بود و کسنننی  تی  لو خ جای  کر  خدا رو شننن
 نبود.ب*ا*س*نگینی چیزی که رو شونه ام افتاد به عقب برگشتم.

نارم ایسننتاد و به رودخونه از باال خیره ارمیا پتو رو روی شننونه ام مرتب کرد و ک
 شد.

ازش دلگیر بودم.باعث شد خواسته یا نا خواسته تنهایی و گذشته ی تلخم بهم 
 یادآوری بشه.نگاهش نکردم.
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به  گاهمون  ما از چی؟نمی دونم.هردومون ن ته بود.ا گاه اونم دلخور و گرف ن
 منظره ی روبه رومون بود و تکیه به نرده چوبی داده بودیم.

به  گاهمون  ما از چی؟نمی دونم.هردومون ن ته بود.ا گاه اونم دلخور و گرف ن
 منظره ی روبه رومون بود و تکیه به نرده چوبی داده بودیم.

 ارمیا:ناراحت شدی؟
 :ازچی؟-

 ارمیا:از سوالم
 لبم رو بازبونم خیس کردم وگفتم:نه

 ارمیا:چرا شدی
 بیاد که چقدر تنهامنفسم رو فوت کردم و گفتم:نه...فقط باعث شد یادم 

برگشت سمتم.خیلی نزدین بود.بخارهایی که هنگام صحبت کردن از دهنمون 
 خارد می شد به هم می خوردن و درهم آمیخته می شدن.

 ارمیا:تو تنها نیستی ساورینا همه ی ما کنارتیم
به رودخونه و پوزخند تلخی زدم.نمی خواسننتم اون  باره نگاهم رو دوختم  دو

همیشگی باشم.نمی خواستم نقش بازی کنم.می خواستم همون دختر مهربون 
 ساورینای مغروری بشم که با قدرت از امیر جدا شد.

 :به نظرت بودن دوست هام برام کافیه؟اونم تو این شرایط من-
ارمیا:می دونم نه کافی نیسننت.حقت هم نیسننت.می دونم چقدر سننختی می 

 کشی
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شرد.نگاهش کردم با شون حلقه  بغ م دوباره گلوم رو ف شن تو شمایی که ا چ
 زده بود.

شوهرت - ستی ارمیا که بفهمی وقتی بارداری وقتی به  :نه نمی فهمی.تو زن نی
احتیاد داری و کسننی کنارت نیسننت چقدر تننربه می خوری.کاش مرده بود 
اونوقت اینقدر نمی سوختم!وقتی من تنهام اون با زن جدیدش اونور دنیا خوش 

 می گذرونه.
 گونه ام. اشکم چکید روی

:نه نمی فهمی.نمی فهمی وقتی حالت بد می شننه به جای این که شننوهرت -
کنارت باشنننه و پا به پات درد بکشنننه و نگرانت بشنننه که یوقتی تو و بچه ات 

 چیزیتون نشه،مجبوری دوستت رو صدا بزنی که کمکت کنه
نمی گم برام کم گذاشننتید نه.دسننتتون درد نکنه.روشنننا خیلی برام زحمت 

ش شید. سویل خواهر خودم بود این کارها رو نمی کرد.خیلی مدیون ک اید اگه 
 روشنام.

 ولی...ولی هیشکی نمی تونه خال وجودم رو پرکنه.
نه دورش می  باردار بود عین پروا تو نمی فهمی.تو نمی فهمی چون وقتی زنت 
نه تو نمی تونی درکم کنی.زندگی من خیلی  یدی. یدی و بهش می رسنن چرخ

سو.تلخ تر از هر بغ ی که قراره به زور قورت تلخه.تلخ تر از ی س ر ه فنجون ا
 داده بشه

هاش رو  یا چشننم  هام صننورتم رو پر کرده بود.ارم مدم.اشنننن  به خودم او
 بست.قطره اشکی از چشمش چکید.نمی خواستم دلش برام بسوزه

 :اینارو نگفتم که برام دل بسوزونی-
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 بازوم رو از زیر پتو گرفت و برم گردوند.
 هم نگاه کنارمیا:ب

صیر اون نبود.اما من دنبال یه  ستم ببینمش.تق سرم رو اون طرفی کردم نمیخوا
 دیوار کوتاه می گشتم که همه تقصیرها رو باندازم گردنش

دسننتش رو گذاشننتم زیر چونه ام و سننرم رو بلند کرد.به چشننماش زل زدم.با 
 انگشت شصتش اشکم رو پاک کرد.
با ارم عه ای  یه دف مه نزدیکی  گار اونم توحال این ه یب بود.ولی ان یا برام عج

 خودش نبود.
سه دخترت که هنوز  سوال؟خدای نکرده وا ارمیا:زندگی من تلخ نبود؟هوم؟یه 

 ندیدیش یه اتفاقی بیافته چیکار می کنی
 دستم رو گذاشتم روشکمم.حس از دست دادنش برابر بود با مرگم

 :می میرم-
باز کرده و ارمیا:پس من چی؟می فهمی چه دردی داره  تازه زبون  بچه ات که 

می تونه حرش بزنه یه سنناعت پیش بابا صنندات می کرد اما ی سنناعت بعدش 
 دیگه نبود...دیگه رفت؟

زنی که تمام زندگیت رو قرار بود باهاش شننرین شننی و همدم و مونسنننت 
 بودتوماشینی که تو راننده اش بودی تموم کنه؟

شت و رفت؟می ت شوهرت گذا سخته؟ شی.یادش رو می فهمی چه  ونی متنفر 
نابود کنی؟اما من چیکار کنم که زنی که دوسش داشتم و دوسم داشت و برای 

 همیشه از دست دادم؟
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تاق علی  ماه مثل روانی ها تو ا به؟شننیرینه؟می دونی چندین  زندگی من خو
خودم رو حبس می کردم؟سرش رو باال گرفت و چنگی تو موهاش زد.بغ ش 

 گرفته بود.
شنیدن رو دلت بمونه؟می می فهمی چقدر  سرت بابا  سخته تا آخر عمرت ح

 فهمی؟
 از جمله اش شوکه شدم.

:خ..خب...میتونی دوباره ازدواد کنی.دنیا هنوز تموم نشننده می تونی دوباره -
 بچه دار شی.تا کی می خوای با غم از دست دادنشون زندگی کنی

 لبش رو گزید.
روع کردن یه زندگی جدید اما ارمیا:سخته کنار گذاشتن اون همه خاطرات و ش

 مشکل من این نیست
 :پس...-

دسننت هاش رو گذاشننت روی نرده ی چوبی و گفت:خوشننبحالت می تونی 
شتن  شبحالت که می تونی طعم بچه دا دخترکوچولوتو ب* *لت بگیری...خو
سال تجربه اش کردم.وقتی برای اولین بار بابا و  سه  شیرینه  رو بچشی...خیلی 

تری تموم جونت رو بدی تا یبار دیگه  مامان میگه انگار دنیا رو بهت دادن.حا
تری خودت بمیری ولی بچه  شه حا سمت رو تکرار کنه...وقتی مریض می  ا
ات چیزیش نشننه.وقتی چیزی بخواد حاتننری از زیر سنننگم گیرش بیاری تا 

 اشن هاش رو نبینی..
شیرینی صادش...از همه ی این  ساورینا...من...من تو اون ت شبحالت  ها  خو

 برای همیشه محروم شدم.بازم می خوای بگی فقط زندگی توتلخه؟
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باورم نمی شنند.یعنی ارمیا؟مشننکل بزرگش.صننحبت های اون روز تبسننم تو 
باره طعم  گوشننم مییچید.باورم نمی شننند این مرد همه چی تموم من نتونه دو

 پدرشدن روبچشه
 اشن هام تندتند رو گونه ام می ریخت.تو اود ناباوری بودم

 یا لبش روگاز می گرفت تا اشکش نریزه...ارم
 ارمیا:ما خیلی شبیه همیم نه؟هر دومون بدجور تلخی روزگار رو چشیدیم

دلم آغوشش رو می خواست.دلم یه سینه می خواست که سرم رو بذارم روش 
و گریه کنم.حاال...حاال احساس می کردم ارمیا بهترین گزینه برای مرد زندگی 

 تمام آرزوهای پدرانه اش رو واسه دخترم پیاده کنهمن شدنه.اون می تونه 
 دلم گرفته بود.هق هقم بلند شد

 دستم رو تو دست هاش فشار داد.
ارمیا:آروم باش خانومی...این زندگی مونه.نمی تونیم گذشننته رو کاریش کنیم 
بازم  نده...تو می تونی ازدواد کنی دخترت رو بزرگ کنی...ازدواد کنی  ما آی ا

من...نفسننش رو فوت کرد و ادامه داد:من فقط می تونم پدرانه  بچه دار شننی و
 هام رو واسه بچه های کلبه بذارم

 :فقط بچه های کلبه-
ستش رو  شونه اش.د شتم رو  سرم رو گذا نگاهم کرد.نگاهش کردم.لبخند زد.

 گذاشت رو شونه ام و اروم شونه ام رو نوازش می کرد.
 ارمیا:مامان لوس ببین گریه منم در آوردی

 :ببخشید-
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 ارمیا:سبن شدم ساورینا خیلی سبن توچی؟
 :یکم آره-

ارمیا با شننوخی گفت:خیلی دلت پره که این همه گریه کردی تازه یکم سننبن 
 شدی

 :اوهوم دلم پره-
ارمیا با شننیطنت گفت:آره دیگه توش یه دخترکوچولوی نازه که مثل مامانش 

 لوس نشهقراره یه خانوم خوشگل بشه.البته امیدوارم مثل تو 
 سرم رو از روی شونه اش برداشتم و گفتم:من لوسم

 با انگشت زد روی بینیم و گفت:نیستی؟
 :نخیرم-

ارمیا خندید وگفت:نمی دونم چرا ولی احساس می کنم می تونیم سنگ صبور 
 هم باشیم.خیلی سبن شدم.تو دوست خوبی هستی

 خندیدم وگفتم:بهتره بگی همدرد خوبی هستی
 گفت:اره هردوتامون بدجوری امتحان پس دادیمسرش روتکون داد و

 دلم می خواست اون سوالی رو می خواستم ازش برسم.
 :ارمیا؟-

 ارمیا:جانم
 :تو واقعا...من...من باورم نمی شه که تو دیگه نتونی...-

 لبخند تلخی زد وگفت:باورت شه
 :خب دکتر...-

 سری تکون داد و گفت:رفتم.نمی شه...
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 هم کرد.خواست بحث رو عوض کنه.نفسم رو فوت کردم.نگا
با خنده گفت:ای خانوم لوس اینقدر گریه کردی یادمون رفت بریم پیش بچه 

 ها ارین رو دارن میاندازن تو رودخونه
خندیدم و اشننکم رو پاک کردم وگفتم:اخ ارین موش اب کشننیده بشننه دلمون 

 خنن شه
 ارمیا:آره دیگه این دوست خوب بلده دوست منو اذیت کنه

 شه خب.از بس سر به سر روشنا می ذاره:حق-
 ارمیا چشمکی زد وگفت:اینا مشکوک نمی زنن؟

 چشمکش رو با چشمن پاسخ دادم وگفتم:بدجور
 ارمیا بلند خندید وگفت:یه جورایی خیلی تابلوان

 :البته آقا آرین-
 ارمیا:نه دیگه جر نزن دوست خودتم مشکوک می زنه

 نگفتن خندیدم وگفتم:بریم تا پشت سرمون چیزی
 ارمیا خندید وگفت:االن می گن ما هم مشکوک می زنیم

ست کرد وگفت:موافب باش  شونه ام در شت پلکی نازک کردم.پتو رو روی  پ
 زیر پات گیر نکنه.نی نی سرما نخوره

 سرم رو انداختم پایین.با شیطنت گفت:مامان نی نی هم سرما نخوره
 تو چشماش زل زدم وگفت:بریم؟

 :بریم-
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باال.دیگه حرفی نزدیم.ذهنم درگیر مشننکل ارمیا بود.از این که ارمیا آروم رفتیم 
تو ذهنم یه مرد عقیم بشه متنفر بودم.من ارمیا رو کامل می خواستم.بهش نگاه 
کردم.کی می دونه پشننت این چشننم های مشننکی دردی به اندازه ی تموم دنیا 

 نهفته؟
میا داشتم.ارالهی بمیرم براش چقدر سختی کشیده.شیطون شدنش رو دوست 

ی مودب و همیشه رسمی وقتی تبدیل می شد به یه ارمیا شیطون و شوخ خیلی 
 دوست داشتنی تر می شد

 رسیدیم به بچه ها.
 آرین:کجایید شما؟
 ارمیا:هنوز ن ریدی؟

 روشنا:فکر کنم می خواد زیرش بزنه
 آرین:نه می رم ولی دست تو رو هم می کشم با خودم می برم

 رو چنگ زد وگفت:داداش نگاش کنروشنا بازوی ساورا 
 آرین: نه بابا داداش دار هم شدی؟

سنناورا:زورت به دختر من رسننیده؟آرین ب ر دیگه بچه ها تخمه کو.سننکانس 
 جالبی می شه ها

 آرین:کوفت بگیرید همتون
 همه زدن زیر خنده

 روشنا:میری یا پرتت کنم
 آرین ابرویی باال انداخت و گفت:پرتم کن
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شنا رفت کنارش  سینه ی آرین ولی آرین یه میلی متر رو ستش زد رو  و با دوتا د
 تکون نخورد.
 روشنا:هرکول

آرین مچ های فریف روشنارو از روی سینه اش برداشت و کتش رو داد دست 
 ساورا و شیرجه زد تو آب یخ رودخونه

 روشنا بابهت نگاهش کرد.ما همه هم زدیم زیر خنده
 ون االن آب می برتت هاارمیا با خنده گفت:آرین ب ر بیا بیر

 روشنا:جدی جدی پریدی؟
شمت  آرین اب تو دهنش رو ریخت بیرون و در حالی که می لرزید گفت:تا چ

 دراد
ساورا رفت جلو ودست آرین رو گرفت.آرین یکم با زور خودش رو باال کشید 

 و دستش رو به لبه ی سنگ گرفت و باال اومد.
 آرین ارمیا پتو رو داد دستش و گفت:دیوونه ای

فت و یکم خودش رو خشنننن کرد و پتو رو داد  آرین پتو رو دور خودش گر
 دست ارمیا وگفت:دیوونه ترم می شم

شنا حلقه کرد.بردش  ستش رو دور بازوی رو شنا و د سمت رو سرعت رفت  با 
 دم رودخونه

 آرین:حاال نوبت توهه آب بازی کنی
 همه زدن زیر خنده

 محرمهزهرا:ای وای اقا ارین ولش کنید نا 
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 ارمیا:ولش کن آرین نندازیش ها
 روشنا:ولم کن هرکول

 آرین ولش کرد
 روشنا یه مشت زد تو سینه اش

 آرین:بار اخرت باشه از این جرئت ها تعیین می کنی جوجه غرغرو
 با سرعت رفت سمت ارمیا و پتو رو از دستش قاپید و رفت باال

 رفتم کنار روشنا نفس نفس می زد
 ه قلبم ریختروشنا:پسره ی دیوون

 تبسم:حقته پسره االن قندیل می بنده
 روشنا:حقشه.مردک مغرور

همه راه افتادیم سمت ماشین ها.گردش امروزمون هم با گریه و خنده اش تموم 
 شد

 :تبسم؟-
 تبسم نگاهم کرد و گفت:جانم؟

 :می گم تو یه آرایشگر خوب سرا  نداری؟-
 تبسم چشمکی زد وگفت:چیه می خوای عروسی کنی

ت آرومی به شننونه اش زدم و گفتم:دیوونه نشننو.می خوام موهام رو رنگ مشنن
 کنم.نگاه ریشه هاش خیلی دراومده

 روشنا چشم هاش رو گرد کرد و گفت:تو دیوونه ای؟زن حامله و مو رنگ کردن
شبیه رنگ موهات با اون رنگی که رنگ  ست خیلی  صال معلوم نی سم:آخه ا تب

 کردی
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 غییر بدم.:می دونم ولی یکم می خوام ت-
تبسننم سننری تکون داد وگفت:واال چه عرض کنم صننالح مملکت خویش 
خسننروان دانند.یکی از فامیل هامون هسننت آرایشننگر خوبیم هسننت اما فکر 

 نکنم شماره اش رو داشته باشم.بذار ببینم ارمیا داره
روشنننا چچ چچ نگاهش کرد وگفت:تو نداری اونوقت اون داره؟نکنه ارمیا 

 ونه.میره آرایشگاه زن
تبسننم خندید وگفت:شننماره شننوهرش رو داره که.شننماره زنش رو از شننوهره 

 بگیرم.ارمیا...ارمیا
 گارمیا که سرگرم صحبت با ساورا بود برگشت و گفت:جانم؟

خجالت کشننیدم.تبسننم حتما می خواد لوم بده دیگه خودش که مو رنگ نمی 
 کنه که

 آرایشگرهتبسم:می گم شماره ی شوهر سحر خانوم رو داری همون 
 ارمیا ابرویی باال انداخت و گفت:شماره اون و می خوای چیکار؟
 تبسم نگاهی بهم انداخت و گفت:واسه آرایشگاه وقت می خوایم

 ارمیا:واسه کی؟
 اخمی کردم و گفتم:شما شماره رو بده چیکار داری واسه کی می خوایم؟

ی چی می خواین نمارمیا با شیطنت یه ابروش رو داد باال وگفت:تا ندونم واسه 
 دم

 از این پررو بازیش حرصم گرفت.می دونه من میخوام می خواد اذیتم کنه
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کالفه سننری تکون دادم و گفتم:شننما فکر من می خوام مو رنگ کنم.راحت 
 شدی؟حاال بده

 ارمیا ابروهاش رو داد باال و اخم ریزی کرد وگفت:الزم نکرده
 ه بودنبرگشت و راه افتاد جلو.ساورا و آرین دور شد

 روشنا:وا این چرا اینطوری کرد؟
 تبسم خندید و گفت:چه می دونم.

نداختم.نفسننم گرفته بود.بچه ها جلوتر رفته بودن.یه لحظه  باال ا شننونه ای 
شیدم.ح ور نفس های گرم  ستم و نفس عمیقی ک شم هام رو ب ستادم وچ ای

 یکی رو کنارم که حس کردم چشم هام رو باز کردم.
 رد وگفت:خوبی؟وایستادی نگرانت شدمارمیا آروم نگاهم ک

 اخم ریزی کردم و گفتم:خوبم.
 راه افتادم جلوتر که خودش رو بهم رسوند وگفت:مثال االن قهری واسه چی؟

 :خیلی کنجکاوی حرصم می گیره آخه.شما رو چرا ندادی؟-
دستش رو کرد تو جیبش و با یه نگاه عاقل اندر سفیه نگاهم کرد وگفت:تو پیش 

کر کردی؟مثل این که وتعیت خودت رو نمی بینی.مامان خانوم خودت چی ف
شماره  ستی؟نه تنها بهت  سه بچه ات خطر داره یعنی تو به فکر اون بیچاره نی وا
رو نننمننی دم اجننازه هننم نننمننی دم هننر جننای دیننگننه بننری ایننن کننار رو 
نداخت و گفت:رنگ موهای  به موهام ا یدی؟درتننمن...نگاهی  بکنی.فهم

 تره.بهتر بذار در بیادخودت از همه چی قشنگ 
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سمت لبم و  شتش رو گرفت  ستم چیزی بگم انگ صنوعی کردم و تا خوا اخم م
گفت:همین که گفتم رو حرفمم حرش نمی زنی.ببینم رنگ کرده باشننی باهات 

 حرش نمی زنم دیگه خود دانی...
رفت جلوتر.این امر و نهی کردنش برام شننیرین بود.هم قدم شنندم باهاش تا به 

 یم.بچه ها رسید
 بچه ها ماشین رو روشن کردن

 آرین:راننده تون رو عوض کنید دیگه نمی تونم نذری بدما
 روشنا زبونی براش در آورد وگفت:حیف که خوابم میاد

تبسم نشست پشت فرمون ماشینم و منم کنارش نشستم.فبط رو روشن کردیم 
 و راه افتادیم سمت خونه

که راز بزرگ به امروزی  یا رو فهمیدم.نمی خواسننتم  به امروزم فکر کردم. ارم
 خدشه ای به ارمیایی که تو فکر و ذهنم ازش یه اسطوره ساخته بودم،وارد بشه.

با وجود اون مشننکلش هم دوسننش  به مشننکلش فکر کنم.من  نمی خوام 
دارم.دوسش دارم؟آره دوسش دارم و این دوست داشتن چقدر برام شیرینه...این 

ن و ارمیا رو بیشننتر می کنن و من هر مشننکالت با تمام بدبودنشننون نزدیکی م
روز بیشننتر امیدوار می شننم که بتونم ارمیا رو برای همیشننه برای خودم داشننته 

 باشم
 ین ماه بعد

ستم روی  سیاهی می رفت.هیچ چیز رو نمی فهمیدم.فقط می دون شم هام  چ
 برانکارد دارن می برنم سمت اتاق عمل
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 روشنا:ساوری جان تحمل کنی ها
که با درد راه افتادیم روشنننا همین یه جمله رو می گه می ترسننه از همون خونه 

 سر زایمانم بمیرم.
 صدای پر از دلهره ی ساورا رو می شنیدم.

 ساورا:الهی قربونت برم آبجی اروم باش عزیزم
 با صدای آشنای دیگه ای الی پلن هام رو کمی با درد باز کردم

 ارمیا با روپوش سفید به برانکارد نزدین شد.
 داش پراز اتطراب بودص

 ارمیا:سالم.چی شده؟وقتشه
 ساورا:آره دردش شروع شده.روشنا خانوم بهم زنگ زد آوردیمش

 دستم رو فشار داد وگفت:محکم باش دکتر تموم می شه باشه؟
 با ناله گفتم:می ترسم...می ترسم بچه ام سالم...سالم به دنیا...نیاد

ت ه حرفیه؟تا یه ساعت دیگه دخترارمیا دستم رو بیشتر فشار داد وگفت:این چ
ساورینا از  سالم تو اغوش می گیری.به خدا توکل کن.خدا بزرگه  صحیح و  رو 

 هیچی نترس خدا بزرگه...
صننداش تو گوشننم طنین انداز شنند و دیگه هیچکدومشننون نبودن.پشننت در 

 نگهشون داشتن و من رو بردن تو اتاق.
 ادولوی شیطونت به دنیا بیکیان:خب خانوم دکتر مثل این که وقتشه این کوچ

 :خیلی درد دارم...-
ماده  مل رو آ تاق ع عه گفت:سننریع ا یه دف خت و  ندا گاهی بهم ا یان ن دکتر ک

 کنید.مثل این که کیسه ابش پاره شده
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 دلم هری ریخت
 :یا خدا-

 دکترکیان:آروم باش دخترم.چیزی نیست.باید سزارین بشی؟می تونی؟
 عی به دنیا بیارم وحشت داشتم.از فکر این که بخوام بچه ام رو طبی

 :می تونم...می تونم-
 خیلی سریع منتقلم کردن به اتاق عمل.داروی بی هوشی رو بهم تزریق کردن

 دکتر کیان:خب اسمش رو چی می خوای بذاری؟
 :نمی دونم فکر نکردم-

 کیان:وا تو دیگه چه مادری هستی؟همه بهش فکر می کنن
 براش اسم بذارم:می خواستم بعد به دنیا اومدنش -

 کیان:آهان اینم فکر بدی نی...
 دیگه هیچی از حرفاش نفهمیدم چون بی هوش شدم.

با درد چشننم هام رو باز کردم.سننقف کرم رنگ باال سننرم رو تار می دیدم.نمی 
 دونستم من کی ام؟اینجا کجاست؟چه بالیی سرم اومده

 هام رو بستم.کم کم یه چیزهایی واتح تر شد.سرم رو چرخوندم.بادرد چشم 
 روشنا اومد کنارم دستم رو گرفت و پیشونیم رو اروم ب*و*سید

 روشنا:به هوش اومدی مامان خانوم
 :دخترم...-

روشنننا:سننالم سننالمه وای نمی دونی چه بالییه.اینقدر خوشننگله شننبیه خود 
 خودته.دزدکی با پارتی بازی دکتر کیان دیدیمش.
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 :می خوام ببینمش-
 یارتش بهش شیر بدیروشنا:دکتر کیان گفت م

 دکتر کیان اومد توی اتاق.بیحال نگاهش کردم
کیان:به به مامان شدنت مبارک ساورینا خانوم.قدمش برات خیر باشه خوشگل 

 خانومت
 :می خوام ببینمش-

 دکتر کیان:روشنا جان برو بگو بیارن دخترمون رو
 روشنا رفت بیرون.

 ؟دکتر کیان:نمی دونی چقدر مالقاتی داری.بگم برن
 لبخند محوی زدم وگفتم:نه بگید بیان تو

دکتر کیان:شانس اوردن ساعت مالقاته مگرنه الکی نمی ذاشتم بیان تو.دخترت 
 رو شیر بده.بعد می گم بیان تو

روشنننا چرخ کوچیکی رو که دخترم توش بود اورد نزدیکم.قلبم برای دیدنش 
 و چشننممی ت ید.وای خدایا شننکرت.خیلی کوچولو بود.صننورتش قرمز بود 

یادی  هایی که معلوم نبود هنوز چه رنگی ان و تیله ای بودن نگاهم می کرد.ز
 کوچولو بود.دکتر کیان اروم دادش ب* *لم.

ستم و از ته ته اعماق وجودم خدا رو بابت  شم هام رو ب تا ب* *لش گرفتم.چ
 داشتنش شکر کردم.

شدم.این بچه از وجود خودم بود.من ه سیر نمی  م پدرش از نگاه کردن بهش 
های  مادرش.اروم پیشننونیش رو ب*و*سنننه ی نرمی زدم.دسنننت  بودم هم 

 کوچولوش رو تکون می داد.داشت به گریه می افتاد
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 دکتر کیان با مهربونی گفت:دخترت گشنشه
با اشتیاق نگاهش کردم و بهش شیر دادم.اولش یکم شیرم نمیومد اما با فشاری 

با او خانوم دکتر داد درد عجیبی حس کردم. به که  که از وجودم  لین شننیری 
وجودش سرازیر شد عشقش تمام وجودم رو در بر گرفت.زیر لب قربون صدقه 

 اش می رفتم.دردم یادم رفته بود.فقط می خواستم تو ب* *لم باشه.
نمی دونم چند دقیقه ای بود که دخترم شننیر می خورد و نمی دونم چند دقیقه 

که تر کیان گفت:مادر و دختر ول  بود که عاشننقونه و مادرونه بهش زل زده بودم
 نمی کنن همدیگه رو.بسه دیگه شیر بهش نده.کافیه

لباسننم رو درسنننت کردم ودخترم رو تو ب* *لم گرفتم.یکم نق می زد.دختر 
 کوچولو خوشگل خودم.دکتر کیان رفت و ماروتنها گذاشت.

 با تقه ای که به در خورد سرم رو بلند کردم.
 رد تو با شیطنت گفت:خانوم اجازهساورا سرش رو از الی در آو

 خندیدم و گفتم:بیا تو
 ساورا اومد تو.پشت سرش هم ارمیا

چه رو خیلی اروم از  جن دایی رو.ب بده ب* *لم ببینم این ورو سننناورا:اخ 
 ب* *لم گرفت و رو به ارمیا گفت:نگاه حالل زادده چه به داییش رفته

 سالمتی.آخ که چه دختر نازیهارمیا خندید وگفت:خدا برات نگهش داره.به 
 روشنا:شبیه مامانشه دیگه

 ارمیا چشمکی زد وگفت:دقیقا
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ساورینا ما دزدکی اومدیم کلی دیگه  سش به بچه بود گفت: ساورا که تمام حوا
 مالقاتی داری گذاشتن ساعت مالقات راهشون بدن تو

 :مامانینا اومدن؟-
سریع می ره خ  ونه مامان رو برمی دارهساورا:به بابا زنگ زدم بهش گفتم گفت 

 میان هنوز نرسیدن.
یا و رفت  چه رو داد ب* *ل ارم یه کرد.ب که زنگ خورد دخترم گر گوشننیش 

 بیرون.
 ارمیا:الهی قربونت بشم نه نه گریه نکن.هیچی نیست

اما دخترم همچنان گریه می کرد.ترسننیده بودم.به هر حال اولین بارم بود که یه 
 اروم کنم.نوزاد یه روزه رو می خواستم 

 روشنا:االن می رم دکترو صدا می کنم
نازش می  ته بودم و  فت.دخترم رو تو ب* *لم گرف سننرم رو تکون دادم و ر

 کردم.یکم اروم شد
 ارمیا نشست لبه ی تخت.سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم.لبخندی زد

 :چیزی شده؟-
درد نداری ارمیا:چقدر مامان بودن بهت میاد.بعد با نگرانی پرسننید:راسننتی 

 خوبی؟
 لبامو جمع کردم و گفتم:اوهوم خوبم

 ارمیا با خنده گفت:خیلی خوش شانس بودما.اولین نفر من دخترت رو دیدم
 :جدی؟-
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گذاشننتن این پرنسننس کوچولومون رو  گه شننیرینیش رو دادم  یا:آره دی ارم
 ببینم.خب خانوم مامان اسمش چی می شه
 لبم گزیدم وگفتم:بین دوتا اسم شن دارم؟

 رمیا:چی و چی؟ا
 :هستیا و یوکابد.-

 ارمیا:چه اسم های قشنگی
 :کدومش خوبه؟-

 ارمیا:جفتش
 :ارمیا دارم ازت نظر می پرسما-

 ارمیا:به من که باشه می گم هستیا
 :زرنگی؟چون به اسم تو میاد؟-

 ارمیا:ای بابا خب پس یوکابد
 :اخه یکم سخته-

 ارمیا:از بقیه هم پرسیدی؟
 منفی تکون دادمسرم رو به نشونه ی 

 :نه فقط از تو دارم می پرسم-
 ارمیا:اوه چه فرد مهمی شدم من

سمش با باباش دعوا  سر ا پوزخند تلخی زدم وگفتم:بامزه اس نه؟به جای اینکه 
 کنم دارم با تو بحث می کنم

 ارمیا یکم جا به جا شد وگفت:راحت باش عزیزم من و باباش نداریم که
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باشننما.من هر وقت چچ چچ نگاهش کردم و اروم خن دید.ارمیا:من گفته 
 بخوام میام می بینمش.دختر منه

 :نمی ذارم ببینیش-
ارمیا اروم دست کشید رو سر کم موی هستیا و گفت:باشه همه دنیا نمی خواد 

 من باباشم تو هم رو
 با ناز صداش کردم:ارمیا

 ارمیا اروم نگاهش رو دوخت توی چشمام و گفت:درو  می گم
 اصال بیا ببرش خونه ی خودت.بزرگ شد بیارش واسمبا خنده گفتم:

 ارمیا:زرنگی؟گریه هاش واسه من بزرگ بشه مامانش رو به تو بگه؟
خندیدم.کم کم خنده از روی لبم محو شد و گفتم:می ترسم ارمیا...می ترسم 

 نتونم از پس بزرگ شدنش بربیام
دی فکر کردست گرمش رو گذاشت روی دستم و گفت:تو با ارداه ای ساورینا.

کم کاریه بدون شننوهر بتونی یه بچه رو به دنیا بیاری؟تو تا االنش خیلی گل 
کاشننتی دختر...سنناورینا تو زندگیم از تو محکم تر ندیدم بع ننی اوقات بهت 

 حسودیم می شه
هستیا انگشتم رو با دستش گرفته بود.قربون دستای کوچولوش بشم.نگاهم به 

 هستیا بود و گوشم به حرفای ارمیا
 :منم همنیطور.-

صبح  شب اول  صفه  شب ن شه؟ ستم با ستی من ه ارمیا:هر وقت کمن خوا
 وسط فهر اول غروب ...

 :خیلی خب-
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صال منم  شق بچه ام.ا صه دیگه تو که می دونی من عا ارمیا خندید وگفت:خال
میام با ارین زندگی کنم هر روز این کوچولو موچولو رو ببینم.خب چی شننند 

 اسم؟
 :تو می گی هستیا؟-

شی هر چی خودت  سم منه.ولی تو مامان شبیه ا ستیا چون  ارمیا:اره من میگم ه
 دوست داری

 :منم میگم همون هستیا-
 ارمیا:هستیا خانوم خوشگل.یه چیز بگم ناراحت نمی شی؟

 :بگو؟-
 ارمیا:خیلی شبیه خودته.چیزیش شبیه اون نیست؟

 گیبه چشننمای تیله ایش که حالت سننبز رنگ بود خیره شنندم.چشننمای قشننن
 داشت مثل پدرش.منکر این نیستم

 چشم هام رو بستم و گفتم:فقط چشم هاش
با باز شنندن در به خودم اومدم.ارمیا سننریع از روی تخت بلند شنند و روپوش 
سالم و احوال پرسی کرد و به  صاش کرد.با بابا خیلی گرم  سفید پزشکیش رو 

 بودمامان هم سالم و تبرین گفت.چقدر این لباس تو تنش برازنده 
 مامان اومد سمتم و ب* *لم کرد.

 مامان:مبارک باشه دخترم به سالمتی
 :ممنون مامان-
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بابا سننرم رو ب*و*سننید و مامان بچه رو توب* *لش گرفت.خوب شنند بچه 
 داخل پتوش بود مگرنه لهش می کردن.

 بابا:مادرشدنت مبارک دخترم.قدمش مبارک باشه برات.درد نداری باباجان؟
 رم. یکمم سرم درد می کنه.اونم از عالئم بی هوشیه.:چرا یکم درد دا-

بابا اروم روی موهام رو می ب*و*سید.دلم ناز کردن می خواست.اگه روش رو 
سه ارمیا هم ناز می کردم.بغ م گرفته بود.عین دختربچه های لوس  شتم وا دا

سرم رو به بابا تکیه دادم.با دیدن خاله تانیا  شون خریدار داره   وکه می دونن ناز
 شوهرش سیخ نشستم سرجام.اخمام رفت توی هم

 تانیا:الهی مامان بزرگ قربونش بره.خدایا چقدر نازه.ک ی خود ساوریناست
شدید  شدید پیر  شوهرخاله با خنده گفت:خوبه دیگه دوتا خواهرا مادر بزرگ 

 رفت.مبارک باشه ساورینا جان
 خیلی سرد گفتم:ممنون

 اومد طرفم صورتم رو ب*و*سید.خاله همونطوری که هستیا ب* *لش بود 
 تانیا:مبارک باشه عزیزم.یه فرشته به دنیا اوردی خیلی شبیه خودته

سننناورا که کنار ارمیا ایسننتاده بود گفت:انتظار دیگه ای هم نمی رفت خاله 
گه ای وجود  مادرش می ره کس دی به  مادر داره فقط هم  چه فقط  جان.این ب

 نداره که
 همیدن.خاله قیافه اش پکر شد.نیش کنایه ی ساورا رو همه ف

 تانیا:راست می گی خاله جون...حق با شماست
یدونم دل خوشننی ازمون  فت:م ند تلخی زد و دسننتم رو فشنننار داد و گ لبخ

 نداری.ولی بذار هر چند مدت یبار نوه مون رو ببینیم
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 لبخند محوی زدم وگفتم:شما که تقصیری نداشتید
 یوونه اش می شهتانیا:امیر اگه دخترش رو ببینه حتما د

به خاطر  ید اونم  له جون می ذارم نوه تون رو ببین بار اخم کردم و گفتم:خا این 
این که فامیلیم و خاله خونیم هسننتید.اما خواهش می کنم دیگه این حرش زو 

 نزنید.بچه رو از ب* *لش گرفتم وادامه دادم:هستیا فقط دختر منه
 کردی ساورا سوتی کشید وگفت:اوه اسمش هم که انتخاب

 نگاهم رو به ارمیا دوختم و لبخند بدجنسی زدم وگفتم:اره انتخاب کردیم
شی که دور  سفید و گو شد.ارمیا با اون روپوش  شت و به ارمیا خیره  مامان برگ
گردنش افتاده بود.با اون قیافه و ابهت مردونه اش باعث شد لبخند محوی روی 

 لب های مامان بیاد.
یه.ارمیا واقعا هم با اصننالت بود اما اگه مامان حتما تو دلش می گه مرد اصننیل

 حقایق زندگی و تربیت ارمیا رو بفهمه بدون شن نظرش همین نخواهد بود.
 نگاه خاله تانیا رنگ بدی گرفت.خواستم حساب کار دستش بیاد

 دکتر سعادت به اورژانس-
 ارمیا:شرمنده همگی با اجازه

 با سرعت رفت بیرون
 تانیا:همکارته؟

زدم وگفتم:هم همکارمه هم رئیسمه هم یه دوست واقعی!تو این مدت لبخندی 
 خیلی مدیونش شدم

 ابروهاشون باال پرید.نگاهی به بابا انداختم.
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 بابا:اره خیلی پسرخوبیه
 لبخندی زدم.بابا هم تاییدش کرد.

 با باز شدن در می دونستم افراد جدیدی قراره بهمون اتافه شن.
سننالم و علین کرد و اومد سننمتم با خوشننحالی با دیدن مادرجون که با همه 

 جیغ خفیف کشیدم.
 :مادرجون-

 مادرجون اومد سمتم و مادرانه تو ب* *لم گرفت.
 مادرجون:الهی قربونت برم دخترم.قدم نو رسیده ات مبارک

 صورتم رو ب*و*سید
 :ممنون به شما کی خبر داد؟-

 ان خانومتبسم با شیطنت گفت:خود خودم.اخ بدو بیا تو ب* *لم مام
 تبسم ب* *لم کرد و ل م رو محکم ب*و*سید.

شمزه  شم من چقدر خو بچه رو از ب* *لم گرفت و گفت:اوه خدا قوربونش ب
 اس

 روشنا:موافب باش خواهر زاده ام رو نخوری
 تبسم:نخیرم خواهر زاده خودمه من خاله شم

 روشنا:برو بابا من حق آب و گل دارما
گفت:ِا؟ پس عمو آرینش کو؟تو خبر نداری تبسننم نگاهی دورو بر انداخت و 

 کجاست؟
 داشت تیکه می انداخت.روشنا بچه رو از ب* *ل تبسم گرفت

 روشنا:من چه می دونم کدوم...
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 :بابا بچه مو کردید توپ فوتبال-
 روشنا:بابا موافبیم به خدا.یه عمر منتظر امروز بودیما

 صدای در اومد و آرین با لباس نظامی وارد شد
 فاقی افتاده جناب سرگرد؟بابا:ات

 ما ها آروم زدیم زیرخنده
 آرین:بله جناب

 شوهرخاله دست پاچه گفت:چه اتفاقی قربان؟
 آرین:سوژه مورد نظر کجاست؟

 مامان:بله؟
 روشنا:تو ب* *له خالشه

 آرین با خنده اومد جلو که بچه رو ب* *ل کنه.روشنا نداد بهش
توپ فوتبال نکنید قرار تا اخر روشنننا:نه جناب سننرگرد.مامانش گفته بچه رو 

 ب* *ل خاله اش باش
 آرین:به ما که رسید وا رسید دیگه

 دست هستیا رو گرفت و آروم ب*و*سید.
 آرین:مبارک باشه ساورینا خانوم

 :ممنون آقا آرین
 بابا:آشنان؟

شرمنده اینقدر هول بودم  ست داد وگفت: ساورا د شوهر خاله و  آرین با بابا و 
خانوم کوچولو یادم  این  پاک  که  له ببینم  مه می گن خیلی خوشننگ که ه رو 
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شون تو  ساورا جان.البته ای ست  ساورینا خانوم و دو سایه  ستم.هم رفت.آرین ه
 این چندماه دیگه حکم خواهرمون رو پیدا کردن

بابا:پس اون جناب سننرگردی که سنناورینا می گفت تو سنناختمونمون هسننت 
 خیالم راحت بشه شمایید؟

 آرین:با اجازه تون
 بابا:زنده باشی پسرم.

 آرین:ممنون.ساورا ارمیا کو؟
 ساورا:رفت اورژانس

 آرین سری تکون داد.پرستار اومد تو.
 پرستار:خانوما آقایون لطف کنید تشریف ببرید بیرون وقت مالقات تمومه

 مامان:همراه نمی شه بمونه؟
 پرستار:شوهرشون می تونن بمونن

 ستم.روشنا:ترالن خانم شما برید من پیشش ه
 مامان:آخه؟

 :برو مامان جان.روشنا پزشکه کاری داشته باشم راحت تر می تونه انجام بده-
 مامان:خیلی خب پس روشنا حواست کامل بهش باشه ها

 روشنا:چشم
 مادرجون:دخترم چیزی الزم داری؟

 :نه مادرجون.خیلی ممنون که اومدید-
دخترم.هر چیزی الزم مادرجون سرم رو ب*و*سید وگفت:خدا حافظتون باشه 

 داشتی بگو.مراقب خودت و فرشته کوچولوت باش
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 :چشم-
مامان و بابا و خاله و تبسم هم ب*و*سیدنم و همه رفتن بیرون.یکم استراحت 

 الزم داشتم
 ساورا:آبجی با من کاری نیست؟

 :نه برو قربونت برم-
 ساورا:آرین میای؟

 آرین:آره بریم.ساورینا خانوم خدا نگه دار
 حافظ زحمت کشیدید:خدا-

روشنا نشست روی صندلی.دخترم رو دوباه شیر دادم اروم خوابید گذاشتمش 
 تو تخت کوچولوش و چشم هام رو بستم.

نمی دونم چند سنناعتی بود که خوابیده بودم که با صنندای هسننتیا از خواب 
 پریدم.

 لبخند شیرینی زدم.کم کم باید به این گریه های گاه و بی گاه عادت کنم.
 یکم درد داشتم آروم نشستم و دخترم رو ب* *ل گرفتم.

 :چیه مامانم؟گشنت شده؟-
 کار دیگه ای نمی تونستم بکنم.بهش یکم شیر دادم که اروم شد.شکموی من.

 روشنا اومد تو اتاق.
شدی؟نبودی ببینی دخترت چه بویی راه انداخته بود.بردم کلی  شنا:ِا؟ بیدار  رو

 تمیزش کردم
 ی کردی خب.تو زحمت افتادی:آخی...بیدارم م-
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روشنننا:تو هنوز نمی تونی از جات پاشننی.بابا بی خیال بچه ی خواهرمه دیگه 
 خودم مخلصشم هستم

 خم شد و دستش رو ب*و*س کرد.
 روشنا:تازه بردنش آزمایش زردی و ..اینا.سالم سالمه وروجن

 با عشق هستیا رو نگاه کردم وگفتم:خدا رو شکر
 م خونه بیارم؟روشنا:چیزی نمی خوای بر

سایل بردارم.اون - سش لباس و و شنا یهو دردم گرفت اومدیم یادم رفت وا :رو
ستیا رو هم  ساک ه چندتا رو هم خوبه تو یادت بود برداری.اگه می ری خونه 

 بیار.
 روشنا:باشه می رم یه سری وسایل میارم.فعال

 :قربونت برم ایشالله جبران می کنم-
 بچه اش پیشنروشنا:تو شوهرش رو گیر بیار 

 ارمیا یه تقه به در زد.
 :بفرمایید-

 درحالی که ریز ریز می خندید اومد تو.
 ارمیا:سالم خوبین؟

 :ممنون-
 ارمیا:روشنا خانوم جایی تشریف می برید؟

 روشنا با چشم های گرد نگاهش کرد وگفت:فال گوش وایساده بودید؟
زنید نخواسننتم وسننط ارمیا:نه به خداخواسننتم در بزنم دیدم دارید حرش می 

 حرفتون بیام تو
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 خندیدم.روشنا پشت چشمی نازک کرد وگفت:اشکال نداره.فعال
 رفت و در رو بست.ارمیا خودش رو انداخت روی صندلی.

حواسم نبود دارم به هستیا شیر می دم.خوشبختانه سرش طوری قرار گرفته بود 
و جور کردم.انگار و لبه ی روسریم افتاده بود روی سینه ام.یکم خودم رو جمع 

 ارمیا هم متوجه موقعیت شد و گفت:وای ببخشید بد موقع مزاحم شدم
 :نه راحت باشید.چه خبر؟-

 ارمیا:هیچی اتاق عمل بودم.خسته شدم.یه بچه تصادفی بود دور از جون
 :چی شد حاال؟-

ارمیا:خدا رو شننکر عمل خوبی بود.بقیه اش دیگه با خود خداسننت.دخترمون 
ی شه سر عمل همش دلم هواش رو می کرد.بدجوری خاطر چطوره؟باورت نم

 خواهش شدم.
 پشت چشمی نازک کردم وگفتم:دختر بهت نمی دما

ارمیا با شیطنت گفت:اوه اوه چه مادر زن بداخالقی.لبخندی زد وگفت:خودت 
 خوبی؟درد نداری؟

 :یکم درد دارم.زیادنیست طبیعیه-
 ارمیا:گرسنه نیستی؟چیزی برات بیارم؟

 ب بهم می دی:یکم آ-
ارمیا بلند شد و رفت سمت یخچال کوچولوی اتاق.خدا رو شکر تخت کناریم 

 خالی بودو کسی مزاحممون نبود.
 ارمیا:ای به چشم.
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 یه پاکت آبمیوه برداشت و باز کرد و داد بهم
 ارمیا:بیا خنننانوم.

 :مرسی.خودت نمی خوری؟-
می خوری اومدم  ارمیا:نه نوش جون.بعد با اعتراض گفت:هسننتیا چقدر شننیر

 تو رو ببینما
اخم مصنننوعی کردم وگفتم:چیکار داری دخترمو؟می خواد شننیر بخوره زود 

 بزرگ شه
چه بهتر.زودتر دسننتش رو می گیرم می برمش  فت: ندلی و گ به صنن لم داد 

 سرخونه زندگیمون
 :برو بابا مگه می خوام به بابا بزرگش شوهرش بدم-

 باشهارمیا:من شدم بابابزرگ دیگه؟باشه 
 خندیدم وگفتم:خب واسه دخترم بزرگی

 ارمیا زیر لب خندید و خیلی آروم گفت:واسه خودت چی؟
تیز نگاهش کردم.فکر کرد نشنننیدم.لبخندی زدم و تو دلم گفتم:نه واسننه خودم 

 مناسبی
سم رو  شد.ارمیا روش رو برگردوند که راحت لبا ستیا که تموم  شیر خوردن ه

 درست کنم.
شتش که راحت کارش رو انجام بده.وقتی راحت  ب* *لش کردم و اروم زدم پ

 شد.ب* *لش کردم.
ارمیا از ب* *لم گرفتش.تماس دست هاش باعث شد یه لحظه تو عمق چشم 

 های هم خیره شیم.لبخندی زد و عقب رفت
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مه  چه دلی می خوای ببری از ه جن تو  فداش بشننم من.ورو یا:آخ  ارم
 آخه...عسل من جونم.چجوری نگام می کنه

صدقه من لبخ شد االن یکی بود قربون  شد.چی می  سودیم  ندی زدم.یکم ح
 می رفت.زن ها تا بچه میاوردن دلشون توجه می خواست.اما من...

سرباز  شکی روی گونه ام چکید.بغ م  ستم و قطره ی ا شم هام رو ب اروم چ
 کرده بود.قربون صدقه رفتن ارمیا قطع شد.

 ارمیا:ساورینا؟واسه چی گریه می کنی
کنارم.نگاهش پراز تعجب بود.با پشت دست اشکم رو پاک کردم و سعی  اومد

 کردم لبخند بزنم اما موفق نشدم.
 :هیچی چیزی نیست-

 ارمیا:نکنه حسودی کردی؟
 با خنده تلخی سرم رو تکون دادم و گفتم:هنوز هیچی نشده دل همه رو برده

 ارمیا خندید وگفت:درست مثل مادرش
سی رو لبم رو به دندون گرفتم وگف شتباه می کنی.اگه مادرش بلد بود دل ک تم:ا

 ببره پدر نامردش یکی دیگه رو بهش ترجیح نمی داد
ارمیا:کسننی که لیاقت تو رو نداشننته همون بهتر که بره پی کارش.االن دردت 

 چیه؟نکنه پشیمون شدی از این که جدا شدی؟
 :نه...اما االن...بهم حق بده که دلم بخواد شوهرم کنارم باشه-

ارمیا اخم غلیظی کرد وگفت:یه شننوهر یا اون؟هوم؟تو می خوای اون کنارت 
 باشه؟امیر رو می خوای؟یا هر کسی که همدمت باشه
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:نمی دونم.نه امیر رو نمی خوام ولی ...بیخیال بهونه گیر شنندم.از همه مهم -
 تر شناسنامه اش رو چیکار کنم؟اون که گفت اسمش روش نباشه

 ارمیا:مگه می شه؟
 اگه به اون امیر باشه همه چی شدنیه.منم قبول کردم :آره-

ارمیا:قبول کردی؟فکراینجاش رو نکردی می خوای شننناسنننامه این دختر رو 
 چیکار کنی

 با بغض سرم رو تکون دادم و گفتم:نمی دونم...به خدا نمی دونم
 ارمیا:یه مدت دست نگه دار.یکی دوماهی دیر تر بگیر

 بشه:تو این دوماه قراره معجزه -
 ارمیا:شیطون خندید و گفت:تو از کجا می دونی؟شاید شد

 :مثال چه معجزه ای؟-
ارمیا:مثال یه آقای خوشننتیچ از مادر هسننتیا خانوم خواسننتگاری کرد.خب 

 اونطوری باید فامیلی اون رو بچه باشه
 دستی توهوا تکون دادم و گفتم:برو بابا دلت خوشه

 خورد.آروم..آرومباز اشن هام روی گونه ام سر می 
 ارمیا اروم هستیا رو خوابوند تو تختش.

ینم  ب ن باز کن. مات رو  نوم...چشننن خا نا  ی فت:سننناور بون گ مهر آروم و 
شون رو می ذارن  شه  شی شکاتو...خانوم خانوما حق داری خانوما تا وقتی بار  ا
زمین دلشننون توجه می خواد.بابا خانوم بهونه گیر امروز که همه یه ریز داشننتن 

ص ست قربون  شد.نگران نباش یه مدت د سودیم  دقت می رفتن من که کلی ح
 نگه دار.اشکال نداره یکم دیر تر بگیری.عین قدیم قدیما.به حرفم گوش کن
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بت می  بام رو جمع کرده بودم.دلم یکم مح ها ل چه  ند تلخی زدم.عین ب لبخ
 خواست.کاشکی بهم حق بدید.از یه طرش هم فکر شناسنامه...

 گرفت و گفت:نگاهم کن. دستم رو تو دست هاش
 ارمیا:قربونت برم منو نگاه کن

 نگاهش کردم.لبخندی زدم وگفتم:برو پسر پررو نشو.از تو انتظاری ندارم
 ارمیا چشمکی زد وگفت:چی میشه انتظار داشته باشی؟

 :ارمیا؟-
ارمیا:ببین بخوای بهونه بگیری مجبورم عین دخترت که گریه می کنه مجبورم 

 شه تو رو هم ب* *ل کنم آروم شی هاب* *لش کنم اروم 
 خیره نگاهش کردم وگفت:چیه؟چرا اینجوری نگاه می کنی؟

 :چقدر تو شیطون شدی-
بلند زد زیر خنده وگفت:بخوای گریه کنی شننیطون می شننم.حق انتخاب با 

 خودته
 دستم رو تو هوا تکون دادم وگفتم:نخواستم

ستاری.االن برات  ستگاه پر سر ای شام میارن.می تونی خودت ارمیا:من برم یه 
 بخوری دیگه؟

 :آره مرسی برو.شب بخیر-
 ارمیا:شب بخیر خانومی.

 سر هستیا رو ب*و*سید و یه چشمن بهم زد و رفت.
 چقدر ناز کردن برای ارمیا می چسبه.
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سه  سه روز.تو این  شم بعد  ستانم.قراره امروز مرخص  روز اخریه که تو بیمار
یل هم سننه چهار بار تلفنی بهم زنگ زد  روز همه بهم باز هم سننر زدن.سننو

وگفت:حتما تو همین هفته میاد.بفرما خواهر ما تا یه خواهر زاده براش نیاری 
افتخار اومدن نمی ده.اینقدر پشت تلفن جیغ جیغ کرد از خوشحالی سرم درد 

 گرفت.
روشنننا و تبسننم وسننایل هامون رو جمع می کردن و منم به کمن مامان لباس 

 م.هام رو می پوشید
 مامان:میای خونه ما دیگه

 :نه مامان-
 مامان:باز تو شروع کردی؟بیا ما مراقبت باشیم.

:مامان آخه اتاق هسننتیا رو آماده کردم دوسننت دارم ببرمش زود خونه.ذوق -
ستراحت  شما بیاید البته من خوبم.درد هم ندارم.نیاز به ا شتید  ست دا دارم.دو

 یه هفته ای هم ندارم
 ت رو اذیت می کنی.بخیه داری اخه تومامان:باز داری خود

گونه اش رو ب*و*سیدم وگفتم:به خدا مراقب خودم هستم.این دوتا پت و مت 
 هم هستن.کل کارهارو می اندازم رو دوششون.

 مامان:چی بگم به تو.پس روزی چندبار میام خونه ات
 :قدمتون روی چشم.-

ست اتاق رو تخلیه  شنا خوا سمونی رو برعهده گرفت.طفلی رو سی مامان کل 
سایل رو  سرجاش.چند روز اخر کل و شوندمش  کنه که با کلی فحش و دعوا ن
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چیدیم.سنناورا و ارمیا هم وسننایل بزرگ رو جا به جا کردن.خداییش مامان یه 
 سیسمونی عالی داد.صورتی پررنگ و سفید.

شکر اتاق خودم بزرگ  سایل خدا رو  سمت کامل و سمتش کردم یه ق بود.دوق
تی  شده بود.در کل را شلو  ن سایل خودم.اتاق زیاد  ستیا یه طرش هم کل و ه
بودم.روز آخر هم که دردم گرفت و یکم از کارها موند که تبسم و روشنا تو این 

 چند روزه انجام دادن.
ونه ی خ سنناورا و بابا پایین بودن.بابا مخارد بیمارسننتان رو حسنناب کرد.بردنم

خودم. بابا سفارش قربونی داده بود.از دیدن خون گوسفند تو اون شرایطم حالم 
 بد شد.و از روی خونه رد شدیم و رفتیم تو.

 تمنا باخوشحالم اومد سمتم و باهام روب*و*سی کرد.
 تمنا:وای عزیزم.مبارکت باشه اخ خدا چه نازه

 :قربونت برم عزیزم ایشالله قسمت تو-
 خونه.همه بچه ها ور هم جمع بودن. رفتیم باال تو

 روشنا:تمنا وسایلت رو جمع کردی؟
 تمنا:آره...

تر  شون حا شی می کردن.چون خونه ی خود شتن ایاث ک سهیل دا تمنا و آقا 
شننده بود و داشننتن می رفتن اونجا.از دسننت دادن این همسننایه ی خوب برام 

 ناراحت کننده بود.
فارشننات مامان و بابا و سنناورا زیاد حوصننله شننلوغی نداشننتم.بعد از کلی سنن

رتایت دادن برن.تمنا هم رفت تا باقی وسایلش رو جمع کنه.موندیم ما سه تا 
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ما  ید  نه ببخشنن نه  یا هم تو جمعمون  4دختر... عد هسننت به ب تا دختر!از این 
 هست...

 ین ماه بعد
مای بیبی هستیا رو عوض کردم و دستم رو شستم و ب* *لش کردم که بهش 

ین چند مدت خوب دسننتم اومده بود که با این فسننقلی چطوری شننیر بدم.تو ا
برخورد کنم.البته دست روشنا و تبسم هم درد نکنه کمکم می کردن.مامان هم 
هر روز یا میومد اینجا یا ساورا رو می فرستاد دنبالم که نوه اش رو ببینه.بابا هم 

م.به باش هر ماه کلی پول می ریخت تو حسابم که چیزی واسه بچه کم نداشته
ست نگه دارم.اولش می گفت می ریم با  سنامه می خوام د شنا سه  بابا گفتم وا
شاید تو  شن بود  سنامه می گیریم اما من ته دلم رو شنا فامیلی خودمون براش 
این دوماهی که ارمیا گفته معجزه ای بشننه.شننایدم می خواد بیاد جلو؟من که 

 نمی دونم.فعال دختر کوچولوم بی هویته!
 هستیا خانوم باعث شد کلی کادو گیرم بیاد.هه هه!ولی این 

بابا یه حسنناب بانکی داد به هسننتیا که هر ماه توش ول می ریخت.جدا از اون 
شگل هم  سفید خیلی خو سرویس طال  سه من باز کرده بود.یه  سابی که وا ح

 واسه من گرفته بود.
ر شننتتا سننکه تمام و یه عروسننن خیلی بزرگ واسننه هسننتیا یه انگ 5مامان هم 

خوشگل که نگین برلیان داشت واسم گرفت.ساورا یه ماشین بزرگ خوشگل و 
 گوشواره ی ناز واسه هستیا و یه النگو خوشگل واسه خودم گرفت.

شتر  شنا هم یه انگ سن تام و جری گرفته بود.رو سکه و دوتا عرو سم یه نیم  تب
یده بود.آرین براش  باس واسنننه دخملم خر گل و کلی هم ل کوچولوی خوشنن
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که خیلی برام عزیز زنج کاد  یه پالک و ان ی مادر جون هم  ته بود و  یرطال گرف
 بود.

که چشننم نظرهای آبی خیلی  یه سننرویس طالی خیلی کوچولو  یا... و ارم
 خوشگلی داشت واسه هستیا خریده بود.

و ین کادو هم تو جمع دو نفره مون به من داد.یه دسننتبند خیلی خوشننگل.می 
 ی کنن.گفت نمی خواد دیگران فکر بد

شروع  صدقه هاش  سید قربون  ستیا می ر سه همه اخمو بود تا به ه آرین که وا
می شنند.ارمیا که هر روز میاد می بینتش.مادر جون هم هفته ای یبار بهم سننر 
نا  نا ای قدر ممنونشننم.تم یاد می ده و من چ چه داری  نه وکلی بهم ب می ز

 رفتن.انصاری زیاد بهم کار نداره.
ستیا تمام وقتم رو سرکار که نمی رم وتو  ست.ه خونه ام.اما این بار برام مهم نی

 پر کرده و من باعشق بهش می رسم.
به مادرش زنگ زده بود و ازش پرسننیده  یا اومده  به دن امیر فهمید که بچه ام 
ستیا رو نمی  شت بزنه.اون خودش گفت ه بود.اما به من زنگ نزد.حق هم ندا

 شده بود.خواد.هستیا یکم شکل گرفته بود و ت ل تر 
خدا رو شکر مشکل شیر دادن نداشتم و اصال هم دلم نمی خواست به دخترم 
شکمم فرم بدی نگرفته و عین بع ی ها چین چین  شن بدم.از اینکه  شیر خ
نشننده و پوسننتش هنوز صنناش و یکدسننته ممنون خدا بودم.هیکلم یه کوچولو 

داریم نمی تغییر کرده و خوب شننده اما خب هیچوقت به اون هیکل قبل از بار
 رسه.کم کم داره پف بدنم می خوابه.از شر بخیه هام هم راحت شدم.



 519 ییدایش ینیریش

خب خیلی  ما  یام.ا نار ب با شننرایط ک نه نمی گیرم.سننعی می کنم  گه بهو دی
شقونه  شیرین می کنه.عا سختی ها رو  ستیا اما با وجودش تمام این  سخته...ه

 می پرستمش دختر کوچولو خوشگلم رو...
همونی دور همی که البته به مناسبت برگشتن سویل امشب مهمونی گرفتم.یه م

 خانوم هم هس.
سویل  صال خوب نبود و  ساعت نگاهی انداختم.االن تو راه بود.حال عمه ا به 
شتر دختر عمه ام بود  که از همون بچگی با عمه خیلی جور بود و یه جورایی بی

 تا خواهرم عمه رو به ما ترجیح می داد و نمی تونست تنهاش بذاره.
اون پیرزن هم گ*ن*ا*ه داره تنهاسننت و تموم امیدش به همین سننویل خانومه 

 که از نظر اون دریای محبت و از نظر ما یه بی معرفت به تمام معنا!
 هستیا رو گذاشتم تو تختش و رفتم تو آشزخونه.

 :به به خاله ها چه کردن.همه رو دیوونه کردن-
 روشنا:خوابید؟

 آهنگ مالیم گذاشتم یکم سرگرم شه :نه بابا گذاشتمش تو تخت یه-
 تبسم فرش ساالد رو گذاشت تو یخچال.

شیدمش.نمکش کم بود یکم  شتم و یکم چ سبزیم رو بردا شت قرمه  در خور
 نمن ریختم.

مر  های خوشننگلم رو از پشننت شننیشننه ی فر نگاه کردم که روی سننیخ می 
 چرخیدن و درسته بریون می شدن.زیر برنجم رو کم کردم.

 و بورانی اسفناد درست می کرد و تبسم هم سس برای ساالد. روشنا ماست
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ساالد  غذا ها رو خودم درست کرده بودم اما کارهای جانبی مثل درست کردن 
 و ماست و ژله و... به عهده ی تبسم و روشنا بود.

 گوشیم زنگ خورد.تکه خیاری تو ی دهنم گذاشتم و گوشی رو برداشتم.
 :جونم ساورا-
 م نداری بگیرم؟:سالم.چیزی الز-
 :دستت درد نکنه دو  و نوشابه بگیر-
 :همین؟-
:نه نه سنناورا چیزم بگیر..اوم...با انگشننتم زدم تو پیشننونیم که اسننمش رو -

 بگم.:چی س خاللی دیگه سیب زمینی سرخ نکردم
 :باشه-
 :سویل اومد؟-
 :زنگ زد گفت کرجه.وایمیسیم بیاد بعد میایم-
 :باشه قربانت.-
 :فدای تو فعال-

شنا هر وقت گفتم  شی رو قطع کردم و گفتم:بچه ها من برم دوش بگیرم.رو گو
 هستیا رو بیار بشورمش

روشنا سری تکون داد و منم رفتم تو اتاقم.هستیا آروم دراز کشیده بود تو تختش 
ست های خیس و آب دهنیش زدم  سه ای به د شتش رو می خورد.ب*و* و انگ

 و پریدم تو حموم.
 باز کردم و روشنا رو صدا کردم.یکم که گذشت در رو 
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 :روشنا...روشنا-
 روشنا:هوم؟

 :هستیا رو بده-
روشنا لباسش رو در آورد و دادش به من.با احتیاط نشستم رو صندلی حموم و 
شش میومد و گریه نمی کرد.دائم زیر  ستنش.از آب خو ش شروع کردم به  اروم 

صدقه اش می رفتم.حوله اش رو از توی رختکن  شتم و یچیدم لب قربون  بردا
شیدم و اومدم بیرون.اول مای بیبیش کردم و بعد یه بلیز  دورش.حوله خودمم و
نخی نرم صورتی تنش کردم.هوا یکم سرد بود.یه بافت نازک سرخابی هم تنش 

 کردم.با شلوار ستش.روسری کوچولوی نخی صورتی هم سرش کردم.
ی کوچولوش ازروسریش هنوز با این که یه ماهش بود لچ در اورده بود و لچ ها

ست کردم.دوباره  ستیا  زده بود بیرون.لبس های خودم رو همب ا لباس های ه
بعد زایمانم با روشنننا و تبسننم رفتیم خرید.لباس های حاملگیم رو کامل جمع 

 کرده بود.چون دیگه به کار نمیومد.
تان چسنننب  با شننلوار ک بالویی تنم کردم. حدار صننورتی و آل فت طر با یه 

ای صورتی لژدارم رو ام کردم و بعد از یه آرایش کامل موهام رو سفید.صندل ه
 کم ریختم روی صورتم و شال سفیدم رو آزاد روی سرم گذاشتم.

 دخترم رو بردم بیرون.آرین و ارمیا با دیدنم بلند شدن
 :سالم خوش اومدید.کی اومدید؟-

 ارمیا:سالم تازه اومدیم.
سن خرگوش کرم و قرمز رنگی روی مبل بو شت هر دفعه عرو د.ارمیا عادت دا

یه چیز می گرفت و میومد.یا اسننباب بازی یالباس یا خوراکی و کلی وسننایل 
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ساورا که از اینم بدتر  شم. شیردهی باید تقویت  سه من.می گفت تو دوران  وا
 بود.

شون این بود  شونم بهونه  مامان هم به زور هر چیزی رو تو حلقم می کرد.همه 
ترسننم با این روال از دوران حاملگیم هم چاق تر  که من باید تقویت بشننم.می

 شم.
 ارمیا اومد جلوم و خواست بچه رو از تو ب* *لم بگیره.

 زیر لب آروم گفت:مادر دختر چه ستی هم کردن.عافیت باشه
 اخم ریزی کردم وگفتم:ممنون

 هستیا رو ازم گرفت و منم تونستم برم تو آش زخونه و به غذاهام سر بزنم.
ست بزنه ارمیا:وایچ ستیای منه ها.آرین د ه خرگوش نازی مال کیه؟هوم؟مال ه

 می کشمش
 آرین:بده من بچه رو االن همه میان هیچی واسه ما نمیمونه

 روشنا از تو آش زخونه گفت:اینقدر بچه رو پاس ندید بهم
ستم این بچه رو  سمت اپن و گفت:من هر وقت خوا سرش رو برگردوند  آرین 

 ب* *ل کنم شما نذاشتی
 وشنا:آخه بچه ب* *ل کردن تبحر می خواد که شما نداریر

 آرین:البد شما تبحر داری
 روشنا:معلومه که دارم.این بچه رو بیشتر من بزرگش کردم تا مامانش

کارها بلکه یکم  کار کن عوض این  یه لطف کن یکم رو خودت  آرین:شننما 
 بزرگ شی
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 وا معوا نداریم هاخندیدم وگفتم:آهای آقا وخانوم محترم شب مهمونی منه دع
آرین زیر لب گفت:چشننم نداره ببینه این بچه دلش می خواد بیاد تو ب* *ل 

 عموش
آرین بچه رو ب* *ل کرده بود.همش سر این که سرش رو چه جوری بگیرن و 

 دست هاش عقب نمونه و این ها بحث می کردن.عین دو تا پسربچه بودن.
و رفتم دم در.از چشمی نگاه با صدای زنگ در دستی به شال و لباسم کشیدم 

سویل بود.خدایا چه قدر الغر کرده بود.درو باز کردم که خودش رو رت  کردم.
 کرد تو ب* *ل

 جیغی کشید که گفتم االنه انصاری بیاد به رگبار فحش ببندتمون
 سویل:وای خواهری دلم برات یه ذره شده بود.

کلی ازش صننورتم رو غرق ب*و*سننه کردم.منم تند تند می ب*و*سننیدمش.
شتنی که از خون  ست دا شتم ولی با دیدن این موجود جیغ جیغوی دو گالیه دا

 خودم بود تموم اون گالیه ها رو فراموش کردم
 :خوش اومدی بی معرفت.االن میای دیگه؟-

 سویل:آخ بمیرم الهی که راحت شید
 اخم غلیظی کردم وگفت:دوراز جونت روانی

بودم.از اون طرش درسننم از اون طرش سننویل:الهی قربونت برم به خدا گرفتار 
 عمه که اصال حالش خوب نیست.االنم به زور تونستم تنهاش بذارم بیام

 با دست هدایتش کردم داخل بابا ومامان و ساورا هم اومدن تو
 مامان:چه بویی راه انداختی.خب از بیرون سفارش می دادی

 منم رو یابت کنقری به گردنم دادم و با خنده گفتم:می خواستم کدبانو بود
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بابا محکم تو ب* *لش فشننردتم و گفت:به همه یابت شنننده دخترم نیازی 
 نیست دیگه

 جیغ سویل بلند شد.بچه ترسید و گریه کرد.
ستیا  سمت ه ستم برم  شیده بود.تا خوا ستیا بلند جیغ ک شحالی دیدن ه از خو

 ارمیا تو ب* *لش گرفت و ارومش می کرد.
 سویل:این چه گریه روهه

شنا ا سویل جان اونجوری جیغ می زنی بچه می رو ش زخونه گفت:خب  ز تو آ
 ترسه

 سویل:روشن...
 همدیگه رو ب* *ل کردن و روب*و*سی کردن.

 سویل:دلم برات تنگ شده بود چطوری خانم دکی؟
 روشنا:مثل این که تو بهتری جغجغه

از همون اول سننویل جیغ جیغو بود.یعنی نه این که خیلی لوس باشننه ها.کال 
 الی هاش رو با جیغ ابراز می کرد.خوشح

 تبسم:سالم
 سویل مهربون باهاش دست داد وگفت:سالم عزیزم

شغول  شده بود و بابا هم م ستیا تو ب* *ل ارمیا اروم  ستادم.دیگه ه شون ای بین
صحبت با آرین بود.ساورا نوشابه و دو  رو گذاشت تو یخچال و چی س ها رو 

 هم روی میز.
 خواهرم.سویل دختر عمه ام:خب معرفی می کنم.تبسم -



 525 ییدایش ینیریش

 سویل یه مشت زد به دستم و گفت:به این زودی فروختی؟
 :میدونی کی اومدی؟خیلی نامردی تو-

 سویل:من نامرد توی با معرفت چرا نیومدی؟
شکم برامده ام و این - ستی.جداییم از امیر بعدهم که  تع من و میدون :توکه و

 وروجن
 سویل:حق با توهه به خدا.شرمنده ام من

 ساورا:آبجی گشنمونه ها
 :میوه نیارم؟-

سید ماهم دیر اومدیم.مامان  شام.این دختره دیر ر سه بعد  مامان:مامان بذار وا
شکی با یه  شلوار جذب م رفته بود تو اتاق و لباس هاش رو عوض کرده بود.یه 
آستین بلند تا روی ب*ا*س*نش رو گرفته بود.که خودش مشکی بود و ترکیبی 

 ی و سرمه ای بود.با صندل مشکی و بدون روسری.از پولن های مشک
قایون گوش می  حث بین آ به ب فاوت بود و  گاه کردم بی ت یا ن به ارم ین ان 

 کرد.بچه هم ب* *ل مامان بود.
 سویل:من برم لباس عوض کنم اتاقت کجاست

 :دست راستیه-
 سویل:مرسی

 با بچه ها مشغول جمع کردم بشقاب ها بودیم که سویل وارد شد.
 سویل:کمن نمی خواین؟
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ساپورت  سویل به مامان رفته بود. شاید این یه مورد تی چ  نگاهی بهش کردم.
های رونش رو می  تا وسننط  که  ند آبی نفتی  ین آسننتین بل مشننکی و تون

 گرفت.موهای ل*خ*تش رو یه وری ریخته بود و صندل آبی نفتی پاش بود.
وری نشننون خواهرم خوشننگل بود.اما دوسننت نداشننتم خوشننگلیش رو اینط

ندگی  لت کنم.ز خا ندگیش د بده.چیزی بهش نمی گفتم.نمی خواسننتم تو ز
خودم واسننه خودم کافی بود.خودمم فرق زیادی با اون نداشننتم.به علت زیاد 
بودن مهمون ها مجبور به انداختن سفره شدیم.همه از غذا تعریف می کردن و 

 تقریبا همه غذا خورده شده بود.
 فرش ها روبشوره و منم همراهیش کردم. با اصرار سویل زور کرد که

از همه چی حرش زد.از خواسننتگارهای دکتر اونجاش.از حال بد عمه که می 
گفت شنناید خیلی زود از دنیا بره از تموم اتفاقت براش گفتم.کلی حرش های 

 خواهرونه داشتیم که هنوز تموم نشده بودن.
 خسته نشستیم روی مبل کنار هم

 روشنا:خسته نباشید
 لبخندی زدم و بچه رو از تو ب* *لش گرفتم و گفتم:ممنو

 آرین:آره دیگه دو هفته ی بعده
 تبسم:می شه ماها هم بیایم

 ارمیا:آره بابا خانوم یامنی گفت هر کی دوست داره بیاد
 عین گیم ها نگاهشون می کردم.

 :ببخشید کجا؟-
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ی خانوم یامنتبسم با ذوق گفت:وای عید بچه ها رو می خوان اردو ببرن جنوب.
خواهرش تو اداره آموزش پرورشننه گفته برامون جور می کنه ما هم می ریم.آقا 

 آرینم از طرش بسیم واسه آقایون داره جور می کنه بریم جنوب
مامان:وا؟مگه جا قحطه برید جنوب؟اونم عید؟آدم یه جایی می ره که دلش 

 واشه نه این که دلش بدتر بگیره
 می ریم اونجا که دلمون باز شهآرین:اتفاقا ما هم داریم 

 مادرجون:خوش به سعادتتون نایب الزیاره ماهم باشید
 سویل:مگه زیارتگاه هم داره؟

 ارمیا لبخند آرامش بخشی زد و گفت:اونجا همه جاش واسه ما زیارتگاهه
 :منم دلم می خواد بیام-

 تبسم:خب بیا
چه خاک و خول ها.بمامان:بیخود کردی.ساورینا نبینم بچه رو برداری ببری تو 

 کوچین داری هیچ جا نمی ری تو
 ساورا:مامان جان من موافبشونم

 مامان چشم هاش رو گرد کرد و گفت:مگه تو هم می خوای بری؟
 ساورا:بله من پای یابت این سفرم

 بابا لبخندی زد و سر تکون داد.
 مامان:خودت هر جا خواستی بری مهم نیست این دختر و با خودت نمی بری

 اعتراض گفتم:بابا...من می خوام برمبا 
 بابا:مامانت راست می گه دخترم فکر هستیا باش.با بچه کوچین سختته گلم.

 هستیا در اومده دیگه 40:تا دو هفته دیگه -
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 بابا:آخه...
با شیطنت ابرویی باال انداختم وگفتم:من می خوام برم.دخترمم دلش مسافرت 

 می خواد منم بنویسید تو لیستتون
 ان دستی تو هوا تکون داد و گفت:خوبه واال حرش ما هم هیچ ارزشی ندارهمام

 خندیدم و گفتم:سویل تو نمیای؟
 سویل:نه گلم.مامان واسمون برنامه ریخته.می خوایم بریم کیش با خاله اینا

 ابرویی باال انداختم و گفتم:خوش بگذره
 مامان:توهم پاشو با ما بیا

 ها برم خب:مامانی من دوست دارم با بچه -
 مامان:مادر هم شدی هنوزم لجبازی
 لبخندی زدم وگفتم:بر منکرش لعنت

با گذشننتن سنناعت همه کم کم رفتن خونه هاشننون.ارمیا رفت مادرجون رو 
 برسونه.تبسم و روشنا و سویل موندن.

 ارمیا هم برگشت خونه آرین و ساورا هم رفت پایین.
صبح با بچه ها حرش زدیم.این دختر منم مگه شب بود که  تا  می خوابید.نیمه 

 خوابش برد وروجکم.
صبح خیلی زود با صدای هستیا پاشدم.یه سحر خیزی بود این بچه که همه رو 
کالفه کرده بود.شیرش رو دادم و مای بیبیش رو عوض کردم. رفتم تو دستشویی 
و دست و صورتم رو شستم.خوشبختانه داشت پف بدنم می خوابید و هیکل و 

 ز دوران حاملگیم می شد.پوستم بهتر ا
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شن کردم و رفتم  ساز رو رو ش زخونه.بچه ها هنوز خواب بودن.چایی  رفتم تو آ
 لباسم رو عوض کنم.

شلوار کتان زیتونی.موهام رو  شیدم با  یه بلیز کرم متمایل به زیتونی دکمه دار پو
 شونه کردم و یکم آرایش کردم.

ل بع ننی از زن ها افسننردگی از وقتی هسننتیا به دنیا اومده به جای این که مث
شدم.هر روز به خودم  سرحال تر  ست،خیلی  شوهرم کنارم نی بگیرم با این که 
شیدن یه بهونه ی خیلی خوب دارم.و اون  شدن و نفس ک سه بیدار سم.وا می ر

 بهونه چیزی نیست به جز وجود پاک دخترم.
 سویل و تبسم و روشنا هنوز خواب بودن.چون داشتیم تا صبح حرش می زدیم

 همه تو یه اتاق خوابیده بودیم.
لباس هستیا رو با یه بلیز شلوار سبز چمنی عوض کردم و ب* *لش کردم و با 
سفره رو روی میز  شتمش تو کریر و همینطوری که  کریرش بردم توی حال.گذا

 می چیدم با هستیا حرش می زدم.
و ر:آخ که چه دختری دارم من.قربونش بشم سحرخیزه.اون خاله های تنبلت -

 ببین تا خود فهر باید بخوابن.مثه نفس من نیستن که.
با صنندای زنگ فرش مربا رو گذاشننتم روی میز و رفتم سننمت در.نگاهی از 

 چشمی انداختم.ارمیا بود.چادرم رو سر کردم و در رو باز کردم.
 :سالم آقا ارمیا-

 ارمیا لبخندی زد وگفت:سالم ساورینا خانوم گل.صبحتون بخیر.بفرمایید
از نون سنننگن هایی رو که دسننتش بود داد بهم.بوی نون دا  تو راهرو  یکی

 پیچیده بود
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 چشم هام رو بستم و بوش کردم.
 :وای مرسی دستتون درد نکنه-

 ارمیا:خواهش می کنم داغه دستتون نسوزه.با اجازه
 :آقا ارمیا بیاید باال با ساورا و آقا آرین صبحونه بخوریم-

 خانوما می خوان راحت باشنارمیا چشمکی زد وگفت:مرسی 
 سری تکون دادم و رفت.

 درو بستم و نون رو گذاشتم تو سفره.
 :ببین عمو ارمیا چی آورده واسمون.نون دا ...-

سویل با لحن شیطونی گفت:به دستش درد نکنه این...صداش رو آورد پایینتر 
 و گفت:شوهر خواهر آینده

شده نگاهش کردم وگفتم:چی می شم های گرده  گی تو؟چه عجب بیدار  با چ
 شدی

 نشست روی اپن و گفت:همین االن.مشغول صحبت با جناب دکتر بودی
 دستی تو هوا تکون دادم و کره رو توی فرش ریختم.

 :سویل برو بچه ها روبیدار کن-
که  عادتم  عادت داشنننت.ترک  پایین.از بچگی  ید  یل از روی اپن پر سننو

 مرته.اومد سمتم.
 داری مگه نه؟ سویل:ساوری آبجی...تو دوسش

تو چشم هاش خیره شدم.قفسه سینم باال و پایین می رفت.مردمن هام رو می 
 دونستم داره می لرزه دوختم تو چشمای روشنش و گفتم:تو دیوونه شدی
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شقی آبجی.تو حتی در برابر امیر هم اینطوری  سم.عا شنا سویل:من تو رو می 
 زت دور بودم.شاید ازنشده بودی.یعنی اینقدر عاشقشی؟بهم درو  نگو.شاید ا

زندگی اخیرت خبر نداشته باشم زیاد.ولی هنوز هم می تونم احساساتت رو از 
شقی رو که من از  سش داری.فقط بدون اون ع شمات بخونم.می دونم دو تو چ

 نگاه تو خوندم تو چشمای اون...دو برابرش رو دیدم.
شم گفت سید.دم گو ستم رو گرفت و گونه ام رو ب*و* ی :خیللبخندی زد و د

 بهم میاین
شیطونش  سویل  سمت اتاق و دوباره رفت تو جلد  ساکت نگاهش کردم.رفت 

 و روشنا و تبسم رو با سرو صدا بیدار کرد.
سه همه  ستم وا سویل بود.از این که د صحبت های  سم به  صبحونه حوا سر 
یدن  مه فهم که ه تابلوام؟البد هسننتم  قدر  خونده بشنننه متنفر بودم.یعنی این

ا.یوقت هایی که حرش ارمیا میادمعنادار با یه لبخند محو نگاهم دیگه..حتی باب
 می کنه.

سی  ستن.می دونن من و ارمیا ک شون بی غیرت نی ساورا هم بو برده.هیچکدوم
پامون رو از گلیم خودمون دراز تر کنیم و حد و ندونیم.می دونن  نیسننتیم که 

 رسم.بختی بارمیا کسیه که مثل امیر نیست.من می تونم کنارش به اود خوش
 همه فهمیدن جز خودمون دوتا!

بچه ها فرش ها رو جمع کردن.بدجور توی فکر بودم.بچه ها هم متوجه این 
نازش کردم. توچی می گی  یا رو ب* *لم گرفتم و  حالتم شنننده بودن.هسننت
مامان:یعنی ما اینقدر تابلوییم؟مامان اگه من یه روزی بخوام با کسننی ازدواد 

 گه نه؟کنم تو من و می بخشی م
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مه  که ه با این  مانی  ما هاسنننت.تو می دونی  مانی خیلی تن ما تو می دونی 
ساس تنهایی می کنه.می  شن خیلی اح ست داره و همه کنار اطرافیانش رو دو
دونی امیر رفت و تنهام گذاشننت؟می دونی تو حق نداری به اون بگی بابا؟اون 

 فرشته کوچولوی من رو نمی خواست.
 :اون تو رو نمی خواستبه سینه ام فشردمش و گفتم

با نگاهم بهش می گفتم نگاهم می کرد و انگشننتاش رو می  تموم حرفام رو 
 خورد.پیشونیش رو ب*و*سیدم.

تایی رفتیم بیرون.یکم خرید کردیم و یه سننری هم رفتیم  4بعد از فهربا دخترا 
 شهربازی و آخرش هم یه کباب جانانه خودمون رو مهمون کردیم.

بمونه.متاسفانه حال عمه بد شد و مجبور شد برگرده.البته سویل زیاد نتونست 
 این بار باباهم باهاش رفت تا کنار خواهرش باشه.

سننویل:وای سنناوری ببخشننید تو رو خدا می خواسننتم از خجالتت دربیام این 
 چندمدت که نبودم یه دوماهی خونت تلچ شم.حیف نشد

سننالم برسننون موافب زدم زیر خنده و ب* *لش کردم و گفتم:دیوونه.به عمه 
 خودتم باش.بهم زنگ بزن ها.نگران عمه ام.تونستی عید حتما بیا

سه  شم عزیز دلم.تو هم مراقب خودت و دختر گلت باش.آخ دلم وا سویل:چ
 نفس خاله یه ذره می شه.بده با خودم ببرمش

 :دیگه چی دخترم رو ببری؟می میرم که-
 سویل:دور از جونت.
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و در گوشنم آروم گفت:دفعه بعد اومدم باید سنفت تر منو چسنبوند به خودش 
 اسم ارمیا سعادت تو شناسنامه ات باشه.فهمیدی
 مشتی زدم تو کمرش و با خنده گفتم:دیوونه ای تو

ستیا رو هزار بار ب*و*س  سی کردیم.ه شمکی زد و باهم روب*و* سویل چ
 کرد.

 :بسه بچم تفی شد.االن جوش می زنه-
 گه.قربونش بشم خالهسویل:بذار ذخیره کنم ب*و*سامو دی

 با بابا هم خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم.
برگشننته بود عقب و همینطور دسننت تکون می داد.منم با عشننق برای خواهر 
کوچولوی شننیطونم دسننت تکون می دادم.بغض گلوم رو گرفت.خدا مراقبش 

 باشه.
رفتم داخل.روشنننا نبود.هیشننکی نبود.یکم خواب می خواسننتم شننایدم یکم 

 احت برای فکر کردن به آینده ی مبهمم!استر
 روز بعد 12

درسننته که دائم در حال خرید بودم اما خرید عید عجیب یه رنگ و بوی دیگه 
داشت.این اولین عیدی بود که واسه دخترم لباس می خریدم و این اولین عیدی 

 بود که امیر کنارم نبود!
ند روزی دن جارو کردیم.چ نا  باتبسننم و روشنن بازار رو  هامون کل  ید بال خر

شد و  صبی می  ست مامان و خاله هاش ع بودیم.دخملمم بع ی اوقات از د
 گریه می کرد و اگر موداشت از دست ما می کشید و خودش رو کچل می کرد.
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شد که  شن کوچن گرفتم و خودمونی  40دو روزی می  شده بود.یه ج روزش 
پالک زنجیر خوشگل ها رو دعوت کردم.این بار خاله ام اومد و واسه هستیا یه 

 گرفت.اما من دلم نمی خواست هیچی از اون خانواده رو تن هستیای من باشه.
هسننتیا هنوزم بی شننناسنننامه اسنننت و من کالفه از این بی پناهی خودم و 
سم پدرش خالی بمونه و از  ست ا دخترم.نمی دونم چی کار کنم.دلم نمی خوا

اون جای اسم پدر اونجا، تو  یه طرفی هم نه امیر و نه من می خواستیم که اسم
 شناسنامه ی دخترم نوشته بشه.

وسننایالمون رو جمع کرده بودیم.خیلی ذوق و شننوق داشننتم.تبسننم از اونجا 
تعریف می کرد و من رو مشتاق تر می کرد.روشنا هم یبار دوران مدرسه با بچه 

 ها رفته بود اما من نه.
روز  با اتوب*و*س بریم.یه تبسننم گفته بود که زیاد وسننایل برنداریم.قرار بود

جا  ید اون که ع جا بودیم.جوری می رفتیم  یه روز برگشنننت دو روزم اون رفت،
 باشیم.

مامان همش می گفت نرو.به خاطر بچه اما سنناورا و بابا و من هم با لجبازی 
شدنش زیاد مهم نبود چون من کار خودم رو  تی  تیش کردیم.البته را هام را

 انجام می دادم.
و چن کردم.یه مانتوو شلوار توی ساک و یه دستم که رفتنی می وسایل ساکم ر

سواک و  شلوار خونگی و یکم هم لباس زیر.حوله و م سه تا بلیز و دوتا  شم. پو
 کرم و لوازم آرایش.چادرم هم اتو کردم واروم آویزونش کردم.
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سنناک هسننتیا رو هم آماده کردم.یه سنناک سننرخابی و سننفید خوشننگل.تمام 
اس براش گذاشننتم.به هر حال بچه لباس هاش رو کتیف وسننایلهاش و کلی لب

 می کنه دیگه.
کارم که تموم شد بلند شدم و به ساک هام خیره شدم.خنده ام گرفته بود.تبسم 

 این ساک های بزرگ رو ببینه دارم زده.خب چه کنم ما دونفریم دیگه.
ش 28 شوق ق شیدم  سفد بود و قرار بود که فردا راه بیافتیم.نفس عمیقی ک گی نا

 تو وجودم بود.
شته بود و  شنگ گذا شنا هم یه آهنگ ق ستیا تو کریر بود و رو رفتم توی حال.ه

 داشت آش زی می کرد.
 هستیا رو ب* *ل گرفتم و رفتم تو آش زخونه.

:اوه مامانی ببین خاله چیکار کرده همه رو دیوونه کرده بعد یه عمر آشنن زی -
 کرده

وگفت:همینه دیگه.تو این حرفا رو می زنی که مردم روشنا یه ابروش رو داد باال 
 اونجوری می گن دیگه

 نشستم رو صندلی و گفتم:کدوم مردم چجوری میگن؟
 روشنا:همین آرینه دیگه.دم به دیقه می گه تو هیچکار بلد نیستی

جوری خندیدم که دخترکوچولومم لبش به خنده ملیح باز شننند.یه ب*و*س 
 بینی مامان؟خاله هم عاشق شده رفتمحکم از ل ش گرفتم وگفتم:می 

 روشنا:غلط کردی
 :روشی دیگه منو سیاه نکن دیگه تای-

 روشنا برگشت و خبیثانه گفت:ارمیا کی میاد خواستگاری؟
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پا انداختم ومتفکر گفتم:واال دقیقا  مثال می خواد مقابله به مثل کنه.منم پا رو
 مشخص نکرده هنوز

گفت:نه بابا دیگه مثل این که جدی روشنننا جفت ابروهاش رو انداخت باال و
 شده

 با خنده گفتم:پسره دیوونه ست به خدا
 روشنا چشمکی زد وگفت:آره دیگه دیوونه تو

شنا  ش زخونه و به رو شتم و آوردمش تو آ ستیا رو بردا رفتم توی حال و کریر ه
 کمن کردم سفره رو بچینه

 بوی قیمه بادمجون کل خونه رو برداشته بود.
ذاشتم روی میز اومدم لیوان ها رو بردارم که زنگ موبایلم بلند بشقاب ها رو گ

 شد.
سم ارمیا روش  شد و ا شن می  رفتم توی اتاقم.موبایلم روی میز خاموش و رو

 نمایان بود.لبخندی زدم و گوشی رو برداشتم.
 :الو-

الو سننالم خانوم دکتر خودم.این دختر ما رو بردار بیار پایین دلم واسننش یه ذره 
 شده

 یگه چی؟دخترم می خواد شام بخوره بیاین باال شما:د-
 :نه ممنون یه لحظه بیارش دیگه خب-
 :بیاین باال که مادر زنتون دوستون داره بدویین منتظریم.-
 :آخه...-
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 گوشی رو قطع کردم و با خبایت خندیدم.
 از تو اتاق روشنا رو صدا زدم.

 د و گفتم شام بیان باالتا.دکتر و سرگر 4:روشنا...روشنا بشقاب ها رو بکن -
 روشنا پوفی کشید و گفت:چشم

نگاهی به لباسننم کردم.یه بافت سننورمه ای تا باالی زانو با سنناورت تننخیم 
مشننکی.خوب بودم.یه رژ صننورتی براق زدم و دسننتی توی موهام کشننیدم و یه 

 شال سورمه ای سرم کردم.
 رفتم توی آش زخونه

 ذارم :تو برو لباست رو عوض کن من بقیه رو می-
 روشنا نگاهی به بلیز کوتاه و شلوارش کرد و سری تکون داد و رفت.

خورشنت ها رو ریختم و برنم رو توی دیس گذاشنتم.ترشنی خوشنمزه ای که 
 مادرجون بهم داده بود رو ریختم توی فرش.

صدای زنگ من و کشوند سمت در.از وقتی هستیا به دنیا اومده بود و انصاری 
شت.ما هم رفت و آمد خانواده  ام رو به خونه ام می دید دیگه کاری به کارم ندا

هم آزادانه با سننرگرد و ارمیا رفت و آمد می کردیم بدون هیچ ترسننی از اون 
 همسایه گیر پایینی.

 در رو باز کردم.
 ارمیا غر غر می کرد و آرین با لبخند سالم کرد.

 :سالم بفرمایید تو-
سالم.هی می گم بچه رو بیار پایین  شام.نمی دونن ارمیا: هی می گه بفرمایید 

 مردم من رژیمم.وای آرین چه بوی غذایی.البته من که اصال میل ندارم
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 داشتم می مردم از خنده با اخم و شوخی غرغر می کرد.
 آرین:آها پس من بودم هی می گفتم بدو بدو

ارمیا چشننم غره ی وحشننتناکی به آرین رفت و گفت:حاال توهی آبروی ما رو 
 یگه جایی بردمتببر.اگه د

 آرین:وای ساورینا خانوم چه کردید چه بوی غذایی آدم سیرم گشنه اش می شه
سر  شنا تعریف می کنه.چون مطمئنا از  خنده ام گرفته بود.نمی دونه داره از رو

 لجبازی یدونه هم تعریف نمی کرد.
 خندیدم وگفتم:بفرمایید

 ب*و*س کردنش.ارمیا هستیا رو از توی کریرش برداشت و شروع کرد به 
سش نکنید جوش می  سالم.اونقدر ب*و* شنا از توی اتاق در اومد وگفت: رو

 زنه
 ارمیا:سالم خب چه کنم عسل منه دیگه

 آرین:خوبه شما مامانش نیستید
 خندیدم وگفتم:واال روشنا هم کم حق مادری نداره در حقش ها

 روشنا سری تکون داد وگفت:البته حق پدری بیشتر دارم
 ر خندههمه زدن زی

 ارمیا بچه رو ب* *لش گرفته بود.نشستیم سر میز.
 روشنا:بفرمایید نوش جان

 اومدم بچه رو از ب* *ل ارمیا بگیرم که نداد.
 :بده راحت غذاتو بخور-
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 ارمیا:نه این تو ب* *ل من نباشه من راحت نیستم.
سری تکون دادم و نشستم.می دونستم سر هستیا خیلی لجبازه نمی شه بچه رو 

 ب* *لش گرفت.از 
 آرین:وسایلتون رو جمع کردید؟

 :آره فقط یه خورده زیادی برداشتم.-
 روشنا:مگه تبسم نگفت زیاد بردندار؟

 واسه ارمیا برنم کشیدم بعدشم واسه خودم.
 :خب چیکار کنم ما دونفریم ها-

 ارمیا یکم خورشت رو زد به لب هستیا
 د.هستیا با مزه داشت همون یه ذره خورشت رو می خور

ارمیا:الهی قربونت بشننم.بعد به من نگاه کرد وگفت:هر چی درسننت کردین یه 
 ذره بزنید به لبش.بچه اس دیگه دلش می خواد

 آرین:شکمو می شه ها
 روشنا:مادرش که شکمو نبودفکر نکنم بشه

آرین:خاله اش که هست شاید بشه.دستتون درد نکنه ساورینا خانوم فوق العاده 
 گی نخورده بودماس.قیمه به این خوشمز

روشنننا با چشننم های گرد شننده نگاهم کرد.البد فکر کرده غذاش رو به اسننم 
 خودم غالب کردم.

 ارمیا:واقعا!خیلی خوشمزه شده
 با خنده گفتم:نوش جان.ولی من درست نکردم

 آرین با چشم های گرد نگاهم کرد.ادامه دادم
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وشنا درست :روشنا جون زحمتش رو کشیده.منم عاشق قیمه هایی هم که ر-
 می کنه

نه  ثا نا خبی یه لیوان آب بهش داد.روشنن یا سننریع  ید تو گلوی آرین.ارم غذا پر
 خندید و مشغول خوردن غذاش شد.

 :دستتون درد نکنه روشنا خانوم.رو نکرده بودید هنرتون رو-
 روشنا با شوخی گفت:شما سعادت نداشتید دست پخت من رو بخورید

 ارمیا:اون که بله
 عنای کامل الل شده بود.آرین دیگه به م

 ارمیا با شوخی گفت:آبجی دیگه وقتشه ها
 روشنا:وقت چی؟

 ارمیا:وقت اینکه یه عروسی بیافتیم
 آرین با کنایه گفت:ارمیا جان تو این دوره کوخواستگار؟

ستگار نداره.نمونه اش  شالله خانوم دکتر کم خوا ارمیا خبیثانه خندید وگفت:ما
 اکبریان هم یه پرس و جوهایی از من داشت می کرددکتر امین.البته بگما دکتر 

 آرین اخم کرد و روشنا گفت:جدا؟
 آرین:چیه خوشحال شدید؟ارمیا جان مثل اینکه واقعا عروسی روافتادیم

سم رو  ست بدم.دارم در شید ها مگه دیوونه ام آزادی خودم رو از د شنا:ببخ رو
 می خونم خودم آقای خودمم وبس.
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آرین یه جور خاصننی زل زد تو چشننم های روشنننا.یه دیگه چیزی نگفتیم.فقط 
لبخند محوی روی لبش بود.به روشنا نگاه کردم.سارافون پولن دوزی شده ی 

 مشکی و نقره ای با زیرسارافون و شلوار مشکی.با شال نقراه ای.
روشنننای منم زیادی خوشننگل بود.به آرین میومد.اما روحیه نازک نارنجیش با 

 ر نمیومد.اخالق تند آرین درست د
 پسرها بعد از شام و یکم بازی با هستیا خواستن برن پایین.

آماده  7ارمیا:ببخشیدها همیشه مزاحمیم.دستتون درد نکنه.زود بخوابید صبح 
 میریم. 8باشید 

 سری تکون دادم وگفتم:چشم.
 ارمیا:شبتون بخیر.مرسی بابت همه چیز

 آرین:شب بخیر.
 :شب شما هم بخیر-

 روشنا:به سالمت
 :روشنا همه چیز رو برداشتی؟-

 روشنا:وای صد دفعه پرسیدی.آره
چادرم رو سننرم کردم.و برای آخرین بار نگاهی به اطرش انداختم که چیزی جا 

 نگذاشته باشم.وسایلم رو برداشتم و گاز رو چن کردم.
 رفتیم بیرون در رو قفل کردم.

 رفتیم پایین.ارمیا سریع اومد سمتم و ساک ها رو ازم گرفت.
 ارمیا:سالم صبح بخیر.زنگ زدیم آزانس ساورا هم االن می رسه

 :سالم تبسم چی؟-
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 ارمیا:اون خودش زودتر رفته پایگاه
 آرین اومد باال و سریع گفت:سالم بچه ها آزانس اومد.ارمیا بجنب

 ارمیا ساک ها رو برداشت و رفتیم پایین.
 ساورا:سالم به همه ی مسافران عزیز

 :سالم داداش گلم.-
 ین:شما برید بچه ها من می رم اداره بعد میامار

 ارمیا:باشه پس دیر نکن.
همه نشننسننتیم تو ماشننین.چمدون هامون صننندوق عقب بود.هسننتیا رو تو 

 ب* *لم فشردم و گفتم:مامانی این اولین سفرته.امیدوارم بهت خوش بگذره
ستانی چادری با اون چفیه  سته ی دخترای دبیر صف های به هم پیو شای  تما

شت.قرار بود خواهر خانوم یامنی ها شون حس خوبی دا سفید دور گردن ها ی 
که تو آموزش و پرورش کار می کرد واز ق ا مدیر یه دبیرستان بود هم باهامون 
شت به خانوم یامنی کمن می کرد و بچه ها رو مرتب و گروه  سم هم دا بیاد.تب

 برای بندی می کرد.نشننسننتم رو نیمکت گوشننه مدرسننه.شننده بود یه پایگاه
 فرستادن بچه های این منطقه به جنوب.

تا اتوب*و*س بود و هر مدرسه هم یه اتوب*و*س به خصوا داشت.تبسم  6
می گفت چون عیده و اکثر خانواده ها خواسننتن برن مسننافرت و نذاشننتن بچه 

 هاشون جداگانه عید جایی برن تعداد بچه ها کمتره.
 روشنا آروم زد به شونه ام.

 :اونجا رو باش-
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به سننمتی که روشنننا اشنناره می کرد نگاه کردم.آرین لباس بسننیجی کرم رنگ 
 پوشیده بودو یه چفیه هم دور گردنش و یه بی سیم هم دستش.

 :اوه آقا آرین رو باش-
 روشنا با خنده گفت:ارمیا رو نگاه چه بهش میاد

سننرم رو چرخوندم.ارمیا هم یه تیچ کامال بسننیجی زده بود.لبخندی زدم.ته 
تش جذاب ترش کرده بود تو اون لباس خاکی رنگ که شننبیه لباس ریش صننور

رزمنده های جنگ بود.چفیه مشننکی رو دور گردنش انداخته بود و با چندتا 
 دیگه از برادرها صحبت می کرد.

 باالخره اسامی دانش آموزان رو خوندن و از زیر قرآن ردشون کردن.
 تبسم اومد کنارمون.

هاتون رو برد- مدون  ها چ چه  ماره :ب ید سننوار اتوب*و*س شنن ید بر  3ار
 بشید.اتوب*و*س شهید چمران

ست  ش ساورا ن ست  سته ی چمدونم رو بردارم د ستم د سری تکون دادم تا خوا
 روش.

 ساورا:برو قربونت برم من وسایلت رو میارم.باال می ذاری یا بذارم تو صندوق؟
 روشنا:باال بذاریم بهتره ها نمی شه هی از صندوق برداریم که

ته سنننا ها تو اتوب*و*س نشننسنن چه  مد.ب بالمون او ورا سننری تکون دادو دن
بودن.بهشون می خورد سال آخری باشن.همه لبخند به روی لب هاشون بود و 

 معلوم بود حسابی اهل شیطنت کردنن.
خانوم یامنی دستش رو گذاشت رو شونه ام و گفت بشین عزیزم.بعد شروع به 

 شمردن بچه ها کرد.
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 تو این اتوب*و*سنروشنا:تبسم کی ها 
تبسم سرش رو از روی لیستی که داشت می نوشت بلند کرد وگفت:ما سه تا و 

 تا از برادرها 4خانوم یامنی و 
دو ردیف اول رو ما پرکرده بودیم.ردیف دوم کنار پنجره نشننسننتم و روشنننا هم 
سنناک هامون رو باال جابه جا کرد و نشننسننت کنارم.خانوم یامنی و تبسننم هم 

 بچه ها حرش می زدن.داشتن با 
یه آقای میانسننالی که قیافه بسننیجی و مهربونی داشننت سننوار اتوب*و*س 

باس سننبز  50شننند.حدودا  با محاسننن وموهای جوگندمی و ل له بود  سنننا
 ارتشی.چشم های روشن و وستی که در ایر آفتاب کمی سوخته بود.

 تبسم:سالم حاد آقا یامنی منور کردید اتوب*و*س رو
سفری با  حاد یامنی لبخندی سعادت هم سم خانوم مثل اینکه  زد وگفت:به تب
 شما نصیبمون شده

 تبسم:خواهش می کنم حاد آقا
 یامنی نشست روی صندلی ردیف اول پشت سر راننده وگفت:خواهر م کو؟

 تبسم:نرگس خانوم رفتن پایین کار داشتن االن میان.
شیطو سابی  سی ها ح شده بود.ته اتوب*و* صدای بچه ها بلند  نی می سر و 

کردن.هستیا آروم با انگشتاش بازی می کرد.راننده نشست سرجاش و با حاد 
آقا سالم و علین گرمی کرد.شاگرد راننده یه پسر جوون بود که معلوم بود سر و 

 گوشش یکم می جنبه.
 خانوم یامنی هم سوار شد و نشست کنار تبسم.
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ما چ گه حرکت کردن. های دی فت:ِا اتوب*و*س  ها گ چه  را راه نمی یکی از ب
 افتیم؟

شه  ست.بذارید فرفیت تکمیل  سابقه که نی شید بچه ها م شته با صبر دا نرگس:
 می ریم

یکی از دخترا با شننوخی گفت:خانوم یامنی تو راه مسننافر می زنیم اصننال کرایه 
 اون سه تا صندلی خالی رو من حساب می کنم.

 همه زدن زیر خنده.
 ها تبسم:کم نمن بریزید نمن هاتون تموم می شه

 نترش تبسم جون با خودمون نمن اتافه برداشتیم-
خانوم یامنی آروم گفت:نگاشننون کن تو رو خدا،خدا آخر و عاقبت ما رو با اینا 

 بخیر کنه
 تبسم:اشکال نداره بذارید خوش باشن این شیطون ها رو نمی شه ساکت کرد.

 در اتوب*و*س باز شد و آرین و ارمیا و ساورا اومدن باال.
ت کنار حا جی و گفت:خیلی شرمنده ایم حاجی.داشتیم نیروها رو آرین نشس

 می فرستدیم یکم دیر شد
سالم بریم و برگردیم  سه اینکه  شکال نداره.وا سرگرد جان ا شی  یامنی:زنده با

 صلوات
همه صننلوات فرسننتادن و اتوب*و*س راه افتاد.سنناورا جلوی من و ارمیا هم 

 جلوی روشنا نشست.
 :شما فرمانده بسیجید دکتر؟سرم رو بردم جلو وگفتم
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ارمیا سننرش رو برگردوند و با لبخند گفت:نه رئیس آقا آرینه بنده نیروی خود 
 جوش مردمی ام

 ساورا:قراره منم ببرن تو تیم خودشون
 با خنده گفتم:س خدا بداد قلب مامان برسه

 هر سه تا خندیدیم و ارمیا گفت:دخملم و بده جلو
قتی که گریه اش در نیومده بود و شننیر نمی هسننتیا رو فرسننتادم ب* *لش.تا و

خواسننت تو ب* *ل سنناورا و ارمیا بازی می کرد و از دایی و باباش! دل می 
 برد...هه!

 نمی دونم تا کی خواب بودم که با تکون روشنا از جا پریدم.
 :چیه؟-

 روشنا:پاشو رسیدیم قم واسه نماز نگه داشتن
ران رسننتوران بازارچه هایی بود که تو همه پیاده شنندن و رفتیم پایین.یکی از هزا

راه قم وجود داره!اول رفتیم سمت دست شویی و وتو گرفتیم.تو این مدت کم 
و بیش نمازم رو می خوندم بع ی اوقات سهل انگاری می کردم.هنوزم اونقدر 

 اراده ام محکم نبود و بابت این افسوس می خورم.
 فتم و رفتم بیرون.نمازم رو خوندم و هستیا رو از ب* *ل تبسم گر

 :ساورا ناهار نمی خوریم؟-
 ساورا:نه مثل اینکه با یه جای دیگه هماهنگ کردن

 آرین با صدای بلندش گفت:خانوما سریع سوار اتوب*و*س شید حرکت کنیم
 چندتا دخترای اتوب*و*س که کنارمون بودن با خنده به آرین نگاه می کردن.
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 نهیکی گفت:آخ جذبه رو نگاه سنگم آب می ک
 اون یکی گفت:وای بچه ها دیدین چقدر جذابه

 اوه کجای کاری هر سه تاشون خیلی خوشگلن-
 هیس!یکیشون اینجاس می شنوه ها-

شده نگاهم کرد.خندیدم  شم های گرد  ساورا ابروهاش رو انداخت باال و با چ
 و مشت زدم به بازوش و گفتم:برو بچه پورو که دل دخترا رو بردید

 گفت:دل نیست که پارکینگ شبانه روزیهساورا با خنده 
شد و  شدیم.اتوب*و*س که حرکت کرد حاجی یامنی بلند  سوار اتوب*و*س 
شروع کرد به روایت روزهای جنگ.بع ی حرش  ستاد و  سط اتوب*و*س ای و
هاش جالب و آموزنده بود و بع ننی حرش هاش اشننن رو توی چشننمام می 

شوند.بع ی حرش هاش هم باعث خنده ی بچه ها م شیرینی ن شد. راوی  ی 
ساعت ها به این  ست  شت و دلش می خوا ست دا بود.آدم حرش هاش رو دو

 مرد مهربون خیره بشه و حرش های قشنگش رو که بوی وطن می داد بشنوه.
 ارمیا:غرق صحبت های حاجی شدی خانوم دکتر

برگشننتم و بهش نگاه کردم.لبخند کم رنگی زدم و گفتم:خیلی حرش هاش رو 
 دوست دارم.

ارمیا:نمی دونی سر حاجی تو اتوب*و*س ها دعوا بود.همه می خواستن حاد 
شه.با پارتی بازی آوردیمش.خدا به  شون با س یامنی به عنوان راوی تو اتوب*و*
این خواهرا و بردار خیر بده همه جوره دسننتشننون تو خیره.یه پاش رو تو جنگ 

 جا گذاشته
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پاش مصنننوعی بود چ ون موقع راه رفتن یکم به حاجی نگاه کردم.مثل اینگه 
 مشکل داشت.
 رسیدیم اراک.ناهار رو خوردیم و برگشتیم تو اتوب*و*س. 3باالخره ساعت 

 روشنا:چقدر جوجه اش سفت بود
 آرین:دیگه زیادی مر  شده بود

 صدای اعتراض بچه ها بلند شده بود.
 تبسم:چه خبره دخترا

زهای نابلد تبسنم جون خدایی حیف اون جوجه و برنجی که دسنت این آشن -
 می افته

شه.به  شد با خنده گفت:تازه این اول سوار اتوب*و*س می  شت  ارمیا که تازه دا
 خدا دست ما هم نیست ها کال غذاهاش چنگی به دل نمی زنه

 خب آقایون برادر صحبت کنید باهاشون غذاشون رو بهتر درست کنن-
هاش  غذا که هنوزه  یایم هنوزم  له داریم می ریم و م ند سنننا یه جوره آرین:چ

 کاریش نمی شه کرد
شاد  شون  صدا می کردن و برای خود سر و  سته کننده بود.بچه ها  راه یکم خ
بودن.هستیای مامان هم دلش فقط خواب می خواست و حسابی هم خوابید.از 
ین  تار جاده بیرون از شنننهر بود و هوا  گاه می کردم. به بیرون ن پنجره 

ز جاده عبور می کردن.روشنا تارین.اتوب*و*س ها دل شب رو می شکافتن و ا
 سرش روی شونه ام بود و خوابیده بود.هستیا هم توی ب* *لم.

 ارمیا برگشت و گفت:در چه حالی؟
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 لبخندی زدم وگفتم:خوب.بچه هام خوابیدن
 ارمیا نگاهی به هستیا و روشنا انداخت و گفت:خوش به حالشون

ه بودن یا یه چشننمکی زد.نمی دونم منظورش این بود که تو ب* *لم خوابید
 چیز دیگه

 کم کم خودم هم به خواب رفتم.
 ارمیا:ساورینا خانوم.بلند شید رسیدیم.

سایالشون  شتن و شده بود.بچه ها دا شنا هم تازه بیدار  شمام رو باز کردم.رو چ
ساعت توی  12شب بود.درست  10رو برمی داشتن.نگاهی به ساعتم انداختم.
هارو برداشت.ارمیا هم هستیا رو از راه بودیم تنم خشن شده بود.ساورا ساک 

سته  ساورا گرفت.منم از خدا خوا ست  ستیا رو از د ساک ه ب* *لم گرفت و 
 دست خالی پیاده شدم.

شب پخش می  صدای نوحه تو دل  ست کرده و  شگاه مانند در یه راهروی نمای
شنند.حس فوق العاده ای داشننت.خانومای چادری با مهربونی بهمون خوش 

 از نمایشکاه عبور می کردیم.آمد می گفتن و ما 
 هستیا رو از ب* *ل ارمیا گرفتم.

آرین همه رو یه جا جمع کرد وگفت:خانوما لطفا سنناکت.می دونم خسننته اید 
 ولی خواهشا گوش کنید

شدن.البته یه چیزهایی زیر لب در مورد آرین و جذبه و جذاب  ساکت  بچه ها 
شد خنده ام بگیر شم غره نا بودنش زمزمه می کردن که باعث می  شنا چ ه و رو

 محسوسی بهشون بره.
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جا  ن ی یه شنننب رو ا ما  قراره  که  هره  ل ک ید  ه گاه شننن ی پا جا  ن ی ین:ا آر
 4و 3.اتوب*و*س های 1سنناختمون  2و  1بگذرونیم.اتوب*و*س ای شننماره 

 -3ساختمون  6و  5اتوب*و*س های -2ساختمون 
کنن.خانوما االن برادرها هم سنناختمونی که اونطرش قرار داره اسننتراحت می 

میرین داخل سنناختمون ها م*س*تقر که شنندید تشننریف میارید برای نماز 
شتی هم روبه  سرویس های بهدا سالن غذا خوری. شام هم  سینیه و برای  ح
روی سنناختمون هاسننت.فردا سنناعت چهار ونیم بیدار باشننه و همه باید راس 

ساعت  5ساعت  شند. صبحونه آماده با سه نماز و  سمت حرکت می کن 6وا یم 
 مناطق جنگی.خسته نباشید خواهرا بفرمایید

ساختمون بزرگ بود که دو طرفش پراز تخت های  سطی.یه  سوله ی و ما رفتیم 
تا تخت کنار هم پیدا کردیم ووسننایالمون رو گذاشننتیم و رفتیم  4دو طبقه بود.

نماز و شنننام.آخر شنننب خسننته افتادیم روی تخت.غذای دخملم رو بهش 
 ر می خورد و منم اروم قربون صدقه اش می رفتم.دادم.هستیا آروم شی
 آرین:همه هستن؟

 دخترا ین صدای:بنننننننله
 آرین:آقای سلمانی حرکت کنید

 با رسیدن به منطقه ی شرهانی بچه ها از اتوب*و*س پیاده شدن.
منطقه ی خاکی بود و چندتا ت ه کوچین داشت.اول منطقه یه ایستگاه صلواتی 

شربت آبلیمو م صلواتی بود که  ستگاه  ی دادن.هوا یکم گرم بود.بچه ها دور ای
 ایستاده بودن تا شربت بگیرن.
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 یه لیوان برداشتم.
 روشنا هم یه لیوان برداشت و گفت:شهید نشیم

شت وگفت:نه یکی بخوری جانباز  شید و یکی دیگه بردا سرک آرین لیوانش رو 
 می شی دو تا شهید...

 ارمیا:سه تا هم مفقود االیر
 بی زحمت برادرها یه پارچ بدید به من ساورا:پس

 ارمیا آروم گفت:برادر این جا سرویس بهداشتی نداره ها
 زدیم زیر خنده که ساورا بازوی ارمیا رو نیشگون گرفت.

شده بود و چندتا  ست  صورت نمادی در تو منظقه راه می رفتیم.یه جاهایی به 
 .یدا خلوت کردیمهم قبر شهید گمنام بود فاتحه ای فرستادیم و یکم با شه

آرین رییس کل گروه بود و همه رو برای سننوار شنندن به اتوب*و*س هاشننون 
 دعوت کرد.

منطقه بعدی دهالویه بود.یادبود شهید چمران.موزه ی خیلی قشنگی بود.روی 
پشننت بام موزه ایسننتاده بودیم و تمام مناطق اطراش زیر نظرمون بود.رفتم کنار 

تر ب* *ل کردم.قسمتی از زمین رو سنگر  لبه ی پشت بام و هستیا رو محکم
شده  شهید  شهید چمران  ست همونجایی بود که  ست کرده بودن.در مانند در

 بود.
از یادآوری فیلمی که چند دقیقه پیش دیدم.چشم هام رو بستم و سرم رو تکون 
دادم.فیلم لحظه ی شننهادت دکتر و همراهاش بود.سننر یکیشننون قطع شننده 

اقعا چه کسنننانی رفتن تا ما درسنننت زندگی کنیم و ما بود.قلبم به ت ش افتاد.و
 چقدر سهل انگاریم که درست زندگی کردن رو هم بلد نیستیم.
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 ارمیا تکیه داد به لبه ی دیوار و به پایین خیره شد وگفت:به چی فکر می کنی
به آسننمون نگاه کردم وگفتم:به زندگیم.نگاهش کردم و گفتم:ارمیا...به نظرت 

 م؟من زندگی رو باخت
 ارمیا نگاهم کرد وگفت:این چه حرفیه که می زنی؟

سال بیهوده زندگی کردم.هیچی از زندگی و خدا - ساس می کنم این همه  :اح
 و دینش نفهمیدم.

له  گار اسننتغفرال یه جوری حرش می زنی ان یا:چی می گی تو دختر؟ ارم
تو...سری تکون داد و توعمق چشمام نگاه کرد وگفت:تو پاک بودی مگه نه؟تو 

 قبل از این پاک زندگی کردی.مگه نه؟
سننرم رو تکون دادم وگفتم:آره خب.خدا رو شننکر هیچوقت روابطم با پسننرها 
شاید  شم اما خب... شرمنده با سوس بخورم و  طوری نبوده که بخوام بابتش اف

 همه چیزم رعایت نکرده باشم.
 یارمیا:ببین سنناوری درسننته تو از بچگی با نماز و روزه بزرگ نشنندی...چادر

نبودی و تو قید و بند خیلی چیزها نبودی اما تو خیلی هم بد نبودی که بخوای 
 به قول خودت افسوس بخوری

نا  مان سننناوری ما به این  گاه  یه ن گاه کن. فت:ن فت وگ چادرم رو گر به ی  ل
سنگ نبودی که نخوای به راه  شدی.ببین تو  بنداز.چقدر با این چادر خانوم تر 

صلی برگردی.تو پاکی...تو یه مادری که با تمام غرور و اقتدارش داره از دختر  ا
کوچولوش مراقبت می کنه.تو زندگی رو نباختی ساورینا.اگه از اول عالی بودی 
و آخرش بد می شنندی اونوقت بود که کل زندگیت رو باخته بودی نه االن که 
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روز به روز داری بهتر می شننی و چیزهایی رو تجربه می کنی که درسننته..که 
خواسننته.یه نگاه به سنناورینای امروز بیانداز و یه نگاه به سنناورینای خدا ازت 

 امیر...ببین چقدر فرق کردی...تو داری زندگی رو می بری...
بزرگ ترین هدیه ی این راهم هسننتیاسننت...خدا اونقدر دوسننت داشننته که یه 

 فرشته ی کوچولو رو به تو بس اره...اینطور نیست؟
آرومنم منی کنرد.لنبنخننندی زدم ننگناهنش کنردم.چنقندر حنرش هناش 

 وگفتم:درسته...تموم این ها رو هم مدیون تو هستم
مدیون اراده ی خودت و  خداتی...تو  مدیون خودت و  باه نکن.تو  یا:اشننت ارم

 کمکم خدایی من هیچ کاره ام
:اگه تو نبودی شنناید من هنوزم تو همون زندگی خودم غرق بودم و هیچوقت -

 شیرینی خدایی شدن رو نمی چشیدم
یه تلنگری زدم  ارمیا چشننمکی زد وگفت:البته از حق نگذریم بله دیگه بنده 

 بهتون پرت شدین تو این راه
بت این تلنگر ازم چی می  با ناب  خب ج یدم وگفتم: ند بامزه اش خ به لحن 

 خوای؟
 لبش رو گاز گرفت و گفت:دخترم رو می خوام و...

 یکی چیه؟ نگاهی بهش انداختم وگفتم:شرمنده دخترم رو نمی دم.اون
 خندید وگفت:اون یکی رو بهم بدی اولیش رو هم دادی

 :هوم؟-
سی.بریم بچه ها دارن  شمکی زد وگفت:زیاد فکر نکن به نتیجه نمی ر ارمیا چ

 سوار می شن
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تو تموم راه داشننتم به حرش های ارمیا فکر می کردم.چقدر شننیرین بود و آرام 
 بود بخش.اما اون حرش آخرش بدجور ذهنم رو درگیر کرده

رسننیدیم به دوکوهه.غروب بود و دلگیر...سنناختمون هایی که سننر از خاک بر 
سان های بزرگ و پاکی  آورده بودن و خاطرات روزهایی رو زنده می کردن که ان

 از این جا به بهشت رسیدن...
 نوای محزونی تمام ف ا رو پر کرده بود.ارمیا زیر لب با نوا زمزمه می کرد...

ی خانه ی عشق...سالم ما به تو میخانه ی عشق...دو کوهه دو کوهه...السالم ا
 با صفا بودی و زیبا...چرا حاال شدی تنهای تنها؟...

بچه ها با تانن ها عکس می انداختن.هستیا رو به سینه ام فشرده بودم و جلوتر 
می رفتم.بغض سنننگینی توی گلوم جا خوش کرده بود...دلم گرفته بود از این 

 .. از این بوی شهادتی که همه جا پیچیده بود..سکوت ساختمون ها.
 زودتر از همه رسیدم به وتو خانه.

 ارمیا:هستیا رو بده به من برو وتو بگیر
تو  ستیا رو دادم بهش.و شتم و ه سرم بود.برگ شت  شده بودم که پ متوجه اش ن

 گرفتم و هستیا رو ازش گرفتم.
م تادیم سنن یا راه اف قب تر بودن.من و ارم ها ع چه  حاد هنوز ب یه  ت حسننین

 همت.رفتیم داخل.مهرم رو برداشتم.
 ارمیا:بذار جماعت می خونیم

لبخندی بی جونی زدم وگفتم:می شه هستیا رو نگه داری؟می خوام نماز شکر 
 بخونم
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 ارمیا لبخندی زد و هستیا رو از ب* *لم گرفت.
نماز شننکر خوندم.واسننه این که خدا اونقدر دوسننم داشننته که من و تا اینجا 

شون سته مثل خانواده ی ک شته که نخوا سم دا شن کنه.اونقدر دو ده تا دلم رو رو
مادرم بار بیام.اونقدر دوسم داشته که ارمیا رو کنارم قرار داده تا با کمن اون به 
خود خدا برسم.اونقدر دوسم داشته که هستیا رو بهم هدیه داده...تموم این ها 

 ...م*س*تلزم به جای آوردن دو رکعت نماز شکر بود
ستیا رو ب* *ل گرفتم و  شن هام رو پاک کردم و نماز جماعتم رو خوندم.ه ا
تکیه دادم به سنگ های حسینیه و گوش س ردم به صحبت های حاد آقایی که 

 خیلی دلنشین صحبت می کرد.
بلند شنندیم و راه افتادیم سننمت اردوگاه شننهید مسننعودیان.وقتی رسننیدیم 

 اتوب*و*س ها کناری پارک کردن.
خانوما باید تا دم سنناختمون اسننتان تهران پیاده بریم.یه مسننافت تقریبا آرین:

سته حرکت کنن.این اردوگاه برخالش قبلی  صف های به هم پیو زیادیه.همه تو 
خیلی بزرگه موافب باشننید از گروه عقب نمونید خواهشننا.وسننایل هاتون رو 

 بردارید بسم الله
م دسننتش بود.ارمیا سنناورا چمدون خودم رو از دسننتم گرفت.چمدون خودشنن

یا رو از  یا رو گذاشنننت رو چمدون چرخ دار خودش و هسننت چمدون هسننت
 ب* *لم گرفت.

 
 :بابا حداقل بچه رو بده به خودم.-

 ارمیا:نمی خواد ب* *ل باباش راحته
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 روشنا و تبسم زدن زیر خنده
 تبسم:جدی جدی ارمیا پدرش شدی ه

 ارمیا خندید وگفت:مگه شن داری تبسم؟
 دخترها که کنارمون بود گفت:وا مگه دخترتون نیست؟یکی از 

 ارمیا:چرا دختر خودمه
 تبسم با خنده سری تکون داد و منم سقلمه ی روشنا رو به جون خریدم.

 یکی از دخترها گفت:خوش به حالتون خیلی هواتون رو دارن ها
 خندیدم و روشنا گفت:خوش شانسه دیگه دوتا دوتا بهش می رسن

 ا چمدونت رو بده به منساورا:آبجی روشن
 روشنا خندید وگفت:چرخ داره ممنون

شکونی  ساورا با اعتراض به من گفت:تو چرا چرخ دار نیاوردی که کمر ما رو ب
 آره؟

 همه زدن زیر خنده.چچ چچ نگاهش کردم و گفتم:بده به خودم
 ساورا دستی تو هوا تکون داد و گفت:برو بابا بی جنبه

بچه ها عکس می گرفتن و گاهی هم از سنننگینی تا رسننیدن به سننوله ی تهران 
وسننایل هاشننون یا دوری مسننافت گله می کردن.باالخره رسننیدیم.همه رفتیم 
داخل سنناختمان اسننتان تهران.اتاق های کوچین داشننت و تو هر کدوم حدود 

 بود. 9تا تخت دو طبقه بود.به سختی جا پیدا کردیم.هنوز ساعت  15
 دنتبسم:بریم تو حیاط؟چایی هم می 

 رفتیم بیرون.آرین و ساورا چایی می ریختن و ارمیا چایی ها رو پخش می کرد.
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یکی از دخترها که خیلی شننیطون بود گفت:برادرها یه چند تا چایی برسننونید 
 اینور

 آرین:وایسا تو صف خواهرم
یاسننمین:بابا برادر آذرخش دیگه یکم پارتی بازی بفرمایید هم اتوب*و*سننیم 

 دیگه
شه بهتون  آرین:دیگه بدتر سر درد گرفتم که به من با شما ها  ست  اینقدر از د
 شام هم نمی دم

 همه زدن زیر خنده.
 مرجان:دست شما درد نکنه دیگه جناب سرگرد اگه دیگه براتون سرود خوندیم.

 ساورا:آخ که چه تنبیه بزرگی
 دخترها اخم کردن و گفتم:اصال ما چایی نمی خوایم

ون و گفت:قهر نکنید خواهرا اینا دارن سننر به ارمیا با سننینی چایی اومد سننمتم
 سرتون می ذارن.

 مبینا:نه بابا سرگرد آذرخشم بلده سر به سر بذاره
 روشنا:اوه کجاش رو دیدی؟

 آرین لبخندی زد وگفت:راست می گه.این بنده خدا خیلی از دست من کشیده
 روشنا:ولی من کم نمیارم خدا رو شکر

 و روشنا نگاه می کردن.دخترا با عالقه به کل کل آرین 
 آرین:آره دیگه شما تنها چیزی که داری زبونه یه متریه

 روشنا با حرا اومد جواب آرین رو بده که چایی ریخت رو دستش.
 روشنا:آی سوختم...آی دستم.
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سری تکون داد  شنا و  سمت رو شت روی میز و اومد  آرین کتری بزرگ رو گذا
 وگفت:حواست کجاست تو آخه؟

شنا ر ست رو سمت منبع آبی که اون رو به رو بود.دخترا د سریع برد  و گرفت و 
 ابرو می انداختن باال و دم گوش هم پچ پچ می کردن.

آرین یه چیزهایی زیر لب به روشنننا می گفت و روشنننا هم با ناز آی آی می 
کرد.ارمیا ابرویی باال انداخت و چشننمکی بهم زد. منم سننری تکون دادم و 

 :آخ دست یار سوختچشمن زدم .زیر لب گفت
 خندیدم و گفتم:ارمیا..

سابی  سس گوجه فرنگی بود.خوش مزه بود و ح شور و  شام کتلت با نون و خیا
یا رو  که هسننت عد از این ها یکم حرش زدیم و ب چه  با ب ید.شنننب  چسننب
یه سننناورینای  خوابوندم.خودمم خوابم برد.فردا عید بود.اولین عیدی که من 

 از هر عید دیگه ای شوق و ذوق داشتم.جدید بودم.واسه این عید بیشتر 
سمت  صبحونه راه افتادیم  صبحگاه و  سم  شدیم و بعد مرا تر  خیلی زود حا
اتوب*و*س ها.باز هم همون مسننیر طوالنی.بچه ها داشننتن تو راه سننرود می 
شون می کردم.امروز لب های همه می خندید. امروز  خوندن و من هم همراهی

 ا کرده بودیم که کنار شهدا باشیم.عیدی بود که همه توفیقش رو پید
سیدیم به هویزه.کفش هامون رو در آوردیم.این  شیم.ر قرار بود عید رو هویزه با
شهید  شه ای کنار قبر یه  شت با کفش راه بره.هر گروهی گو سی حق ندا جا ک

 سفره هفت سین چیده بود.تبسم نشست کنار مزار شهید علم الهدا
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رو انداختیم کناز مزار شننهید و فاتحه تبسننم:بیاید بچه ها سننفره کوچیکی 
 خوندیم.

 بقیه بچه ها هم جاهای دیگه نشسته بودن.
 روشنا نگاهی به سفره انداخت وگفت:حیف ماهی نداریم

 ارمیا هستیا رو ب* *لش گرفت و گفت:اینم ماهی مون
 آرین:ده دقیقه به تحویل سال مونده

 هستیا رو از ارمیا گرفتم و مشغول دعا کردن شدم.
یا سننالمتی خ خدا ها دخترم. یا هیچی ازت نمی خوام جز خوشننبختی تن دا

خانواده ام و دوسننتام و از خودت می خوام.خدایا همه مون رو عاقبت به خیر 
که تو دوسنننت  ندگی کنم  ید کمکم کن اونطوری ز جد بکن.تو این سنننال 

 داری...بنده ای باشم واست که تو می خوای...
 سال تحویل شد...
 کردیم و به همدیگه تبرین گفتیم.با هم روب*و*سی 

 ارمیا آروم بهم گفت:امسال یه زندگی جدید رو شروع می کنی مطمئن باش
به اون دوتا تیله ی مشننکی که پراز آرامش بود خیره شنندم و از ته قلبم خواسننتم 

 صاحب این چشم ها برای همیشه مال من شه
ست کنارمون و به همه مون تبرین گفت.الی قرآ ش ی نی رو که توحاد یامنی ن

 تومنی از الی قران برداشتیم 5دستش بود رو باز کرد و نفری یه 
 یامنی:انشالله خدا خودش همه تون رو عاقبت به خیر کن

سمت باقی  شد و رفت  شالله.حاجی از کنارمون بلند  صدا گفتیم:ای همه ین 
 بچه ها
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اولین همه به هم دیگه عیدی دادیم.این وسننط خوش به حال هسننتیا بود.چون 
 سالش بود کلی عیدی و تراول گیرش اومد که باعث شد نیش من شل بشه!

ننناهننار روهننویننزه خننوردیننم و حننرکننت کننردیننم سننننمننت آخننریننن 
 ایستگاه...شلمچنننننننه!!!

به خاطر این که کیف یکی از بچه ها گم شده بود و با آرین داشتن ین ساعت 
موندیم.ما خیلی دیر دنبال کیف می گشنتن همه اتوب*و*س ها رفتن و تنها ما 

 رسیدیم شلمچه.دم دمای غروب بود.
 آرین:خانوما وقت زیادی نداریم برید معراد نماز بخونید برگردیم

ها  ها روی خاک  که بع ننی  صننندای همه دراومده بود.موقع اومدن دیدیم 
شت.تو هیچکدوم از این مناطق این حس وحال رو  ستن.ف ای عجیبی دا ش ن

 به این شکل نداشتم.
رمانده ها و حرکت هلکوپتر ها و تیر و مسننلسننل از بلند گوها پخش صنندای ف

به روت صننف های  می شننند.حس می کردی تو خود منطقه ی جنگی و رو
 دشمن...

نماز رو داخل معراد خوندیم.کنار شننهیدهای گمنام فاتحه خوندیم ودرد دل 
 کردیم.همه اتوب*و*س ها داشتن راه می افتادن.

 گفت:حاجی ما برنمی گردیم تبسم رفت کنار حاد یامنی و
 یامنی:چرا دخترم

 تبسم:ما هنوز وقت نکردیم بریم داخل منطقه.
 آرین با جدیت گفت:هوا تارین شده نمی شه بیشتر از این بمونیم.
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 روشنا:یعنی چی؟ما دیر اومدیم خب...
 آرین:خب تقصیر ما چیه؟باید راس ساعت برگردیم

شونه ی آرین وگف شت رو  ستش رو گذا سرم یامنی د ت:من هماهنگ می کنم پ
بچه ها حق دارن دلشننون می خواد بیشننتر بمونن.اینجا شننلمچه اس بذار دل 

 تنگی هاشون رو بیرون بریزن...
 رفت کناری و با بی سیم مشغول هماهنگ کردن شد.

 آرین نگاهی اندخت بهمون و سرش رو تکون داد.
 ارمیا که تازه رسیده بود گفت:چی شد؟

 مونیم ساورا:یکم بیشتر می
 ارمیا:پس بیاید تو منطقه.

هوا تارین تارین بود.دشت خاکی توی آغوش آسمون گم شده بود.بوی عشق 
 همه جا پیچیده بود.هرکسی گوشه ای نشسته بود و با خداش خلوت کرده بود.

 30حاد یامنی روتننه می خوند و عده ای از بچه های اتوب*و*س که جمعا 
 نفر می شدن دورش جمع بودن.

 سرش رو شونه ی روشنا بود و باهم زیارت عاشورا می خوندن.تبسم 
خدای  با خودم و  ته بودم و گوشنننه ای  به آغوش گرف ومن...!ومن دخترکم رو 

 خودم خلوت کرده بودم.
شتباهاتی که  سه تموم ا شه.وا ستم منو ببخ شن می ریختم و از خدا می خوا ا

اونقدری اشننن داشننتم.از خدا خواسننتم کمکم کنه خودم رو از نو بسننازم...
ریختم و با صدای بلند خدا رو صدا کردم که گریه ی هستیام درومد.هستیا رو 
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به خودم چسننبوندم و قربون صنندقه اش رفتم.تنها دردم آینده ی مبهم خودم و 
 هستیا بود.خدا رو شکر همه تو حال خودشون بودن.

 با افتادن سایه ای روم سر برگردوندم.ارمیا کنارم نشست
 رو به هم زدم؟ ارمیا:خلوتت

 سرم رو تکون دادم وگفتم:نه
 ارمیا:قربون صدای گرفته ات.اینقدر گریه کردی گریه این بچه رو هم در اوردی
شونه اش  سرم رو روی  ست  نگاهش کردم.نگاهم کرد و لبخند زد.دلم می خوا

 بذارم و آرومم کنه.
 ارمیا:این اشن ها واسه چیه؟

 دخترم:واسه تنهایی خودم.واسه بی کسی -
شت روی لبم وگفت:هیش!کی گفته تو تنهایی؟کی گفته  ارمیا انگشتش رو گذا

 هستیا بی کسه؟هوم؟کی گفته؟
اشکام رو پاک کردم وگفتم:نیستم؟یه نگاه به من بیانداز...ارمیا می ترسم...می 

روزشننم گذشننت ولی هنوز  40ترسننم از روزی که از دنیا بریده باشننم.هسننتیا 
 شناسنامه...
ت کردم و سنرم رو تکون دادم.بحث همیشنه تکراری نیاز به تکرار نفسنم رو فو

 شدن نداشت
 ارمیا با صدای گرفته ای گفت:از من که تنهاتر نیستی؟هستی ساوری؟هوم؟

صه  شن خیس و از غ شه دریای آرامش بودن امروز از نم ا شم هایی که همی چ
 لب ریز بودن.
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شی سی ب شق ک شده تا حاال عا شی هر  ارمیا:می دونی دردم چیه؟ و مطمئن با
کاری کنی بهش نمی رسی؟شده حتی حاتر باشی جونت رو واسش بدی اما 
حس کنی براش خیلی کمه؟شده احساس کنی واسه کسی که عاشقشی خیلی 
شده؟این تنهاییه...این که هر چی تالش کنی هم بهش نمی رسی...این  کمی؟

 تنهاییه
 

این حرش ها نا آشنننا  گنگ نگاهش کردم.این حرش هاش تازه بود.گوش هام با
 بود...ارمیا کی رو دوست داره که نمی تونه بهش برسه؟

:تو...نفسم رو فوت کردم و گفتم:از کجا می دونی بهش نمی رسی؟ارمیا؟تو -
 کسی رو دوست داری؟

مه چی رو  ها می شننند ه گاهم گره خورد.از اون چشننم  به ن گاهش  ن
 سرخورد. خوند...اشکش آروم از کنار گونه اش راهی باز کرد و

 ارمیا:تو مشکل منو می دونی؟
 پوزخندی زدم وگفتم:مگه همه ی زندگی بچه اس؟

ارمیا ابرویی باال انداخت و گفت:همین تو اگه هسننتیا رو نداشننتی چیکار می 
 کردی؟

حتی فکر کردن بهش هم برام عذاب آور بود.هسننتیا رو به سننینه ام فشننردم 
 وگفتم:نمی دونم...نمی دونم...

 دی زد و گفت:دیدی...برای تو هم بچه همه چیزهارمیا پوزخن
 با بغض گفتم:اون طرفت مشکلت رو می دونه؟

 ابرویی باال انداخت و بامزه نگاهم کرد.
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 :می گم اون کسی که دوسش داری مشکلت رو می دونه؟-
 دست هاش رو دور پاهاش حلقه کرد و به کویر خیره شد و گفت:می دونه

به کسی که دوسش داری مشاوره بدی و بهش پوزخند تلخی زدم.خیلی سخته 
بگی چیکار کنه که اون طرش قبول کنه.یعنی کیه؟اون کسننی که دل ارمیای من 

 رو برده...
 :باهاش حرش بزن شاید قبول کنه-

ارمیا:منم می خوام همین کار رو بکنم.خسته شدم ساورینا.حتی اگه منو نخواد 
وم شم.دیگه نمی تونم تحمل من می خوام حرش هام رو بهش بزنم.می خوام آر

 کنم...نمی تونم...
دسننت کشننیدم رو سننر هسننتیا چشننم هاش خمار خواب بود.لبخند تلخی 
زدم.چادرم رو طوری گذاشننتم که صننورتم رو نتونه ببینه.اشننن هام آروم آروم 
پایین می چکیدن و دا  دلم بیشتر می شد.حتی ارمیا رو هم دارم از دست می 

 دم...
بست و نفس عمیقی کشید و گفت:دیگه نمی تونم تحمل ارمیا چشم هاش رو 

 کنم...چه تو بخوای چه نخوای...
نگاهش کردم.لبخندی زد وگفت:اجازه می دی؟اجازه می دی این رازعشننقی 

 رو که روی سینه ام سنگینی می کنه رو بگم؟
 خسته شدم ساورینا.می دونی چی باعث شد عزمم رو جزم کنم و لب وا کنم؟

 باز به دشت روبه رومون خیره شد.لبخندی زد و 
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شت...من  شلمچه...هیچوقت پیکرش برنگ شد... شهید  ارمیا:پدر من اینجا 
خیلی کوچین بودم که شهید شد...اما می دونی االن یه لحظه میون روته ی 
حاجی دیدمش.تو فکر تو بودم و ذهنم درگیر این احسننناسننی که خیلی وقته 

و گفت"برو"جون دوباره ای داد بهم تا مونس شب و روزم شده...بهم لبخند زد 
 بیام پیشت و اعتراش کنم

 :چی می گی ارمیا؟-
 چشم هاش رو بست.قطره اشکش از چشمش افتاد.

ارمیا:می گم.می گم تا سبن شم.می دونم من کسی نیستم که تو حتی بخوای 
 بهش فکر کنی.اما بذار خودم رو سبن کنم.باشه؟

 :ارمیا-
ته دوسنننت دار یه ارمیا:خیلی وق مه داد:نمی گم عشننق تو  م.لبخندی زد و ادا

نگاه.چون اوایلش فکر می کردم متاهلی.اما بعدش که فهمیدم سننعی کردم به 
عنوان یه دوست کنارت باشم.قسم می خورم هیچ قصد و نیت بدی نداشتم.نه 
که می  خدایی  به همون  نه  فاده کنم. نت اسننت قه بود که بخوام از مطل این 

 پرستمش.
ی خواد از زندگی خودت یکم فاصننله بگیری.کمکت به وانیا می دیدم دلت م

باعث شنند با موسننسننه آشنننات کنم.تو واقعا قابل سننتایش بودی برام.یه دختر 
 مغرور و مهربون که به کسی اجازه نمی ده برای زندگیش تصمیم بگیره...

که چرا زندگی  که تو خلوتم گالیه می کردم  هایی  قت  یه و عث شننندی  با تو 
پسننر من؟روحیه مقاوم تو رو که می دیدم از خودم خجالت می من؟چرا زن و 

شیدم...تو برام یه دختر معمولی نبودی...تو یه مادری بودی که برای بچه اش  ک
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شدی که خیلی چیزها برات  شاید تو خانواده ای بزرگ  تره هر کاری بکنه. حا
 .نامانوس بود اما تو خیلی بهتر از همه ی ما اون چیزها رو درک می کردی.

سننرش رو انداخت پایین و آب دهنش رو قورت داد و با چشننم های قرمز بهم 
 خیره شد.

که  ما ببخش  یادی می زنم ا یا:من دوسنننت دارم می دونم دارم حرش ز ارم
 عاشقت شدم...من...

بغض صداش نذاشت حرفش رو ادامه بده بلند شد و بهم پشت کرد و خواست 
 بره که با بغض صداش کردم.

 :ارمیا...-
 تاد اما برنگشت.ایس

 :منم حرش دارما...نمی خوای بشنوی-
با استینش اشن هاش رو پاک کرد.چقدر این اشن ها برام عزیز و قابل احترام 

 بود.برگشت سمتم و سرش رو انداخت پایین
 :بشین-

سرش رو خم کرد  شت روی پاش و  ستهاش رو گذا ست و د ش کنارم دو زانو ن
 وگفت:بگو..می شنوم
یدم ها برام کم  نفس راحتی کشنن نه تن و گفتم:چرا حس می کنی برام کمی؟تو 
 نیستی از سرمم زیادی

مه  چه ه مه دادم:آره ب باره ادا که دو گه  اخمی کرد و خواسنننت چیزی ب
 چیزه...خواستنیه دوست داشتنیه زندگی بدون بچه خیلی سوت و کوره ارمیا
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 پوزخندی زد وگفت:می دونم.
مین بچه چقدر سننخت بزرگ می شننه :آره این و همه می دونن ولی این که ه-

هایی بزرگ کنه؟به  یه بچه رو تن یه زن می تونه  که  رو هم همه می دونن؟این 
مادرجون حسودیم می شه ارمیا...اون تو رو بعدشم تبسم رو تنهایی بزرگ کرد 
اما من نمی تونم...لبخندی زدم وگفتم:هر چقدرم به قول تو مغرور باشننم و رو 

 یه مورد کم میارم.قبول داری؟ پای خودم وایسم تو این
ارمیا سننری تکون داد وگفت:سننخته ولی شنندنیه...خب..خب...تو می تونی 

 ازدواد کنی تو جوونی هنوز فرصت زندگی داری
تو چشننم های قرمزش خیره شنندم.چقدر با بغض می گفت می تونی ازدواد 

 کنی...فکر می کنه می خواد عشقش رو به یکی دیگه ببخشه
 ن نیستی؟تو فرصت زندگی نداری؟:تو چی؟تو جوو-

پلن هاش رو محکم روی هم فشننار داد وگفت:من مشننکل دارم.من فرق می 
 کنم بفهم

 صدام رو بلند کردم.خوب بود که خیلی دور بودیم و تو دید همه نبودیم...
 :نمی خوام بفهمم...از کجا معلوم واقعا مشکل داشته باشی؟هوم؟-

 ارمیا:عذابم نده ساورینا
 عذابت می دم؟آره؟:من -

 با بغض دستم رو گرفتم سمت سینه ام و گفتم:مننننن؟
ارمیا سرش رو انداخت پایین و گفت:آره تو و عشقی که هیچوقت مال من نمی 
سخته هر روز ببینمت و به این فکر کنم بعد این قراره مال  شه.می دونی چقدر 
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جا بمون خاطر عشننقم بجنگم؟می خوام این به  باکی بشننی؟حتی نتونم   م...
 بیمارستان خرمشهر هماهنگ کردم دارم انتقالی می گیرم

شوکه شدم.تیز نگاهش کردم.داشت بلند می شد که دستم رو دور مچش حلقه 
 کردم.دا  بود.دا  از عشقی که فکر می کنه هیچوقت مال اون نمی شه
 با ناباوری پرسیدم:تو..تو چی کار کردی؟تو..داری فرار می کنی؟آره؟

 ارم فرار می کنمارمیا:آره د
دستش رو از دستم بیرون کشید.بلند شد.نشسته سرم رو باال گرفتم و با بغض 
بدی که توی صدام لونه کرده بود گفتم:باشه فرار کن.بهت نمیومد اینقدر ترسو 
شه برو...فرار کن...ازم  شق؟ با شتی عا سمت رو هم گذا شی ارمیا...ا وبزدل با

 ن...دور شو...اما یه چیزی رو خوب گوش ک
با جدیت گفتم:من...به جز تو...با هیچکس دیگه ای  اشننکم رو پاک کردم و
ازدواد نمی کنم تا آخر عمرم...برو...ولی بدون باعث تنهایی من از این به بعد 
گه امیرنیسنننت تویی  یا دی پدر بزرگ شننندن هسننت عث بی  با فقط تویی...

تی دوسم ارمیا...تننننننننننننو!تویی که من و از عشقت محروم می کنی...فقط گف
 داری و داری می ری؟پس من چی؟من حق انتخاب دارم

صدام بلند تر شد و با گریه گفتم:منم حق انتخاب دارم به خدا...یبار مادرم برام 
انتخاب کرد زن امیر بشننم و این بار تو برام تصننمیم می گیری که از عشننقم 
شته  ست دا شدن ندارم؟من حق ندارم دو شق  بگذرم؟پس من چی؟من حق عا

 باشم
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اشننکام پاک کردم وگفتم:برام مهم نیسننت...من دوسننت دارم این بار می خوام 
 خودم انتخاب کنم عاشق کی بشم...تو...یا تو یا هیچکس دیگه...

ارمیا ناباور نگاهم می کرد.پوزخند تلخی زدم وگفتم:حاال برو...برو و بدون تو 
نه ا همه فرق می کهم مثل همه ی اطرافیانم تنهام گذاشتی.همیشه گفتم ارمیا ب

به  به فکرمه کنارمه ولی االن دارم می بینم تو از همه خودخواه تری...تو فقط 
فکر مشکل خودتی...من یه دختر دارم برای جفتمون بسه...می تونیم عشقمون 
و به پای هسننتیا بریزیم...این همه زن و شننوهر که می تونن بچه دار بشننن و به 

 همیشه می خوای ساز مخالف بزنی...تن فرزندی رتایت دادن...تو چرا 
سننرم رو بلند کردم و لبامو جمع کردم و با خواهش گفتم:ارمیا من بچه دارم یه 
چه نمی خوام من خودت رو می خوام...چرا اذیتم  همراه می خوام.من ازت ب

 می کنی...عاشق شدن جرمه؟
شاید  شمام خیره بود. ست...افتاد کنارم!توی چ ش شوکه بود.نن ی مارمیا هنوز 

خواسننت ببینه حرش هام از عمق وجودمه یانه...ولی من قسننم می خورم تموم 
حرش هام راسننت بود...حرش هایی که مدت ها توی سننینه ام و دفتر اسننرارم 
مخفی مونده بود حاال با شننجاعت هر چه تمام به روی لب هام میومد بدون 

گه یا درموردم چیز دی نه ارم که ممک به این فکر کنم  که بخوام  ای فکر  این 
 کنه...مهم نبود!مهم این بود که اون و برای همیشه مال خودم کنم...

 ارمیا:تو چی داری می گی؟
 :حرش های دلم و...چی شد بازم باعث عذاب کشیدنت شدم-

 با التماس صدام کرد.
 :ساورینا...تو االن داغی نمی فهمی چی داری می گی-
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نم چی دارم می گم.فکر چشننم هام رو بسننتم وگفتم:اتفاقا خیلی خوب می دو
نه بگم منم  بگی دوسننم داری و من عجوال که تو مه؟ می کنی حرش االن
همینطور؟نه ارمیا من ماه هاسننت که دارم به تو فکر می کنم.حتی اون موقعی 

 که مشکلت رو فهمیدم مصمم تر شدم برای عاشق تو بودن!
 ارمیا لبخندی زد وگفت:تو دیوونه ای...اگه مادرت بفهمه...

 ه سری تکون دادم.از این بهانه تراشیش حرصم در میومد.کالف
 :بفهمه خب چیه مگه؟-

به من  مادرت  باال وگفت:فکر می کنی  نداخت  با لبخند ابروهاش رو ا یا  ارم
هاشننون فرق  با قدر  نه چ یده می دو خانواده ی من رو د که  یده؟اون  دختر م

 داریم.بعدشم مشکل من رو که بفهمه...
 جدیت گفتم:هیچکس مشکل تو رو نمی فهمهچشم هام رو بستم و با 

ابروهاش رو انداخت باال وگفت:یعنی چی سننناورینا؟اونا پدر و مادرتن حق 
 دارن بدونن

:نه.همین که گفتم.اگه منو دوست داری نباید حرفی از اون مشکلی که اصال -
معلوم نیست وجود داره یانه زده بشه.نظر مادرمم این بار هیچ اهمیتی برام نداره 

صمیم گرفت و طالق گرفتم دیگه نمیخوام به خاطر اون از زندگی که ی بار برام ت
یدی چی  یا شننن خالف نیسنننت.ارم هات م با نا  با هم مطمئ با گذرم. مه ب حق

 گفتم؟هیشکی مشکلت رو نباید بدونه.منم به هیچکس نمی گم.باشه؟
 ارمیا:مطمئنی؟
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د وگفتم:من :مطمئنم.ارمیا اگه دوسننم داری کنارم بمون...نفسننم رو فوت کر-
ستی که دلم قبولش داره قول بده تنهام  سی ه بدون تو...خیلی تنهام...تو تنها ک

 نمی ذاری؟
ارمیا اشننکی روی گونه اش چکید و با صنندای گرفته اش گفت:تو مطمئنی؟تو 

 مطمئنی می تونی تا اخر عمر کنارم زندگی کنی؟هوم؟
شیدم واونقدر با قطعیت جواب دادم که مطمئن  سم نفس عمیقی ک سا شد اح

 بچه گونه و سرسری نیست.
 :مطمئنم-

خم شنند چادر خاکیم رو ب*و*سننید.بلند شنند و نگاه سننرخش و به نگاهم 
تا اخر عمر کنارت  دوخت وگفت:تنهات نمی ذارم خانومم.قسننم می خورم 

 بمونم.ساورینا...تو وهستیا تموم زندگی منید من بدون شما میمیرم...
 نشده بود اعتراش عاشقیمون...اشکام رو پاک کردم.هنوزم باورم 

هسننتیا آروم به حرش هامون گوش می کرد.مثل این که هسننتیای منم از این که 
ارمیا پدرش بشنه خوشنحال بود.پیشنونیش رو ب*و*سنیدم و رو دو تا دسنتام 

 بلندش کردم و گرفتمش سمت ارمیا.
 یامارمیا نگاهم کرد.چشم هام رو بستم و باز کردم و گفتم:بگیرش دخترمونو ار

 هستیا رو از ب* *لم گرفت.خم شد روی دستم رو ب*و*سید.
 ارمیا:خیلی مخصلیم خانومی...خیلی

 خندیدم وگفتم:مابیشتر
سید وگفت:بابایی قول می ده هیچوقت تو ومامانی رو  ستیا روب*و* صورت ه

 تنها نذاره.اجازه می دی مامانی چرا  خونه ام بشه و تو هم نفس زندگیم؟
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ستش رو دور ستیا د سید و  ه ستش رو ب*و* شت ارمیا حلقه کرد.ارمیا د انگ
 چشمکی بهم زد وگفت:مثل این که حله

خندیدم.خندیدیم...از اعماق وجودمون...خدایا ازت می خوام زندگی جدیدم 
 بدون مشکل باشه...خدایا خودت بهمون کمن کن

شتیم  صدا می کرد برگ شد و با فریاد ما رو  صدای آرین که از دور دیده می  با 
 عقب.چیز زیادی دیده نمی شد خدا رو شکر!

 آرین:ارمنننننننیا...خانوم دکتننننر...بیاید دیگه داریم راه می افتیم...
 ارمیا بلند داد زد:االن میایم

 بچه رو داد ب* *لم وگفت:تو برو من می خوام نماز شکر بخونم
 ریمشیطون ابروهام رو دادم باال و گفتم:من تنهات نمی ذارم سریع بخون ب

 ارمیا:چشم خانومم
چقدر برام این خانومم گفتن هاش شننیرین بود.قامت بسنننت و نماز شننکر 
شن  شد.ا سجده اش طوالنی  خوند.با هر کلمه اش توی دلم زمزمه می کردم.
تعف نبود.از بزرگی  سر  شن هایی که از  ساس غرور می داد.ا هاش بهم اح

 شه...دلی بود که از این به بعد قراره خونه ی من و دخترم ب
 سر بلند کرد و صلوات فرستاد.

 :قبول باشه آقایی-
 ارمیا لبخندی زداز همون لبخندهایی که آرامش رو به وجودم تزریق می کرد.

ارمیا:قبول حق خانومم.واسنه به دسنت آوردن تو هر چقدر هم شنکر کنم بازم 
 کمه



 573 ییدایش ینیریش

بلند شنندم.بلند شنند و خاک چادرم رو تکوند.ب*و*سننه ای بهش زد و صنناش 
ستا شلمچه ممنون ای شه...از  سرم جدا ن سم خوردم تا اخر عمرم چادرم از  د.ق

بودم.واسنننه تمام حس وحال خوبی که بهم داد و برای این که ارمیام رو برای 
 همیشه مال من کرد.

 هستیا رو دادم ب* *لش.باید قبول کنه که از این به بعد اون پدر هستیاست...
سیدیم به بچه  شن هامون رو پاک کردیم.ر سوار اتوب*و*س می ا شتن  ها.دا

 شدن.
 روشنا با غرغر گفت:کجایید شماها؟

 :همین دور وبرا رو زمین خدا-
سنناورا یه نگاه معنی دار بهم انداخت.سننرم رو پایین انداختم.نگاهی به ارمیا 
کرد.ارمیا لبخند محوی زد.ساورا نفسش رو فوت کرد و اومد سمتم.دستش رو 

 آروم گفت:مبارکه خانومیروی شونه ام گذاشت و دم گوشم 
 ناباورانه نگاهش کردم.چشم هاش رو باز و بسته کرد و لبخند زیبایی بهم زد.

 :تو..می دونستی؟-
بقیه رفتن سننوار شننن.دسننتش رو گذاشننت پشننت کمرم و گفت:اول ازم اجازه 

 گرفت.ارمیا می تونه خوشبختت کنه.شما لیاقت همدیگه رو دارید.
ثل همیشنننه کنارم بود و ازم حمایت می نگاهش کردم.اروم شننندم.سننناورا م

سیر رسیدنمون به اردوگاه  سید.تا اخر م شونیم رو ب*و* کرد.ب* *لم کردو پی
به زندگی جدیدم فکر می کردم...البته این وسط گاهی هم از دست کنجکاوی 
سردرد و  شنا که می گفت:چه خبره؟  سقلمه های رو سم و  های بیش از حد تب

 ی برام مهم نبود جز دخترمون و ارمیا...پهلو درد می گرفتم.اما هیچ
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دیگه هیچی برام مهم نبود.حتی آینده هم دیگه برام مبهم نبود.ارمیا به عاشننق 
بودن اعتراش کرده بود و من با تمام وجود قبولش کرده بودم و می دونسننتم اگر 
شه من کوتاه  سخت با شده هر چقدر هم که  سیدن به مردی که تمام زندگیم  ر

 نمیام.
شت با تمام دنیا من ب شی که با ارمیا خواهم دا سیدن به اون زندگی پرآرام رای ر

 خواهم جنگید تا ارمیا رو بدست بیارم...
با توقف اتوب*و*س سننر بلند کردم.اخم هام رو با تعجب در هم کشننیدم و 

 چشم هام رو ریز کردم.مطمئن بودم اینجا مسعودیان نیست.
 :تبسم مگه نمی ریم مسعودیان-

 ند شد و شونه هاش رو باال انداخت.تبسم بل
آرین:نه...بعد صننداش رو بلند کرد تا همه رو مخاطب قرار بده وگفت:خانوما 
ما اردوگاه شهید مسعودیان نمی ریم امشب قراره تو این اردوگاه بمونیم.این جا 
اردوگاه شننکل گرفته ای نیسننت و نوسننازه.امشننب مجبورید تو یه سنناختمون 

ون این جا بخش اردوگاه مسننافران نداره و بیشننتر کوچین م*س*تقر بشننید چ
مام مقررات احترام  به ت قه ی آموزشننی داره.خواهش می کنم  به ی منط جن
با دوتا اردوگاه قبلی کامال فرق می کنه.قراره فردا رو هم  ید.چون این جا  بذار
اینجا بمونیم.برنامه ی سفر عوض شده.انشالله فردا حرکت می کنیم.به خانواده 

 هم خبر بدید.بفرمایید خواهر هاهاتون 
 روشنا ابرویی باال انداخت وگفت:کنجکاو شدم ببینم چه خبره
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شنا و گفت:مثل این که رزمایش هم  ست رو ساورا چمدون ها رو از باال داد د
 داشته باشه

 تبسم:وای االن؟من خیلی خوابم گرفته
 ساورا لبخندی زد وگفت:از بس گریه کردی تو شلمچه خوابت گرفته

بسم لبخندی زد وگفت:آدم شلمچه بره و خودش رو خالی نکنه؟تمام مزه اش ت
 به همین گریه هاشه که آدم رو سبن می کنه

 ساورا چمدونش رو داد دستش و گفت:همین طوره سرکار خانوم.
چمدونم رو گرفت دسننتش و رفتیم پایین.آرین یبار دیگه اون حرش ها رو برای 

و راه افتادیم سننمت یه سنناختمون دو  کل جمعیت اتوب*و*س ها تکرار کرد
سرویس  ساختمون  شت و یه  طبقه تقریبا کوچین که نزدین در ورودی قرار دا

 بهداشتی هم رو به روش کمی اونطرش تر قرار داشت.
شید.این جا  ساختمون م*س*تقر ب شب توی این  آرین:خب خانوم ها.قراره ام

شی سیجیه.از -یه منطقه آموز سمت نباید باال اردوگاهی برای نیروهای ب  این ق
تا هنگامی که ما بهتون بگیم.این مقرراته.خواهرا اول طبقه دوم رو پر  تر برید 
کنید اگه جا کم بود طبقه اول هم می تونید بخوابید.برادرها سننناختمون های 

 دیگه فرفیت ندارند بفرمایید طبقه اول.اتاق الف...
 ما هستیم. ساورا دم گوشم گفت:طبقه اول بخوابید کاری داشتید

 سرم رو تکون دادم.
نفر باال  120تا تخت دو طبقه داشت. 10تا اتاق داشت که هرکدوم  6هر طبقه 

سیجی بود و  صوا راویان و برادران ب خوابیدن و بقیه هم طبقه اول.یه اتاق مخ
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یکی هم برای راننده های محترم.ما هم یه اتاق برداشننتیم درسنننت کنار اتاق 
 برادرها.

ها سعی در شیطنت داشتن.یه چندتایی از برادرهای بسیجی هم بع ی از دختر
 بدشون نمیومد.آرین با اخم چندباری نگاهشون کرد.

روشنننا آروم دم گوشننم گفت:اوه چه اخمی هم می کنه بابا برادر بذار راحت 
 باشن دیگه

صرش رو پر  شته بودن.لیوان یبار م سمت آب خوری که داخل راهرو گذا رفتیم 
 :برادر آرینه دیگهآب کردم و گفتم

یکی از بسننیجی ها زوم کرده بود روی ما.سننر بلند کردم.نگاهش روی روشنننا 
بود.قیافه اش نور باال می زد اما این نگاه خیره اش اعصنناب آدم رو به هم می 
ریخت.آرین سرگرم صحبت با یکی از همکاراش بود.سربرگردوند و نگاه خیره 

یه شب بخیر از جمع شون جدا شد و اون برادر بسیجی رو روی روشنا دید.با 
 اون ها رفتن توی اتاق و متفرق شدن.

با دست زد روی شونه ی پسره.انگار که برق گرفته باشدش از حس خارد شد 
و برگشت طرش آرین.آرین با یه اخم غلیظ بهش یه چیز گفت که اونم سرتکون 

 !هداد و گفت:چشم االن" و رفت بیرون.فکر کنم فرستادش پی نخود سیا
 بعدش اومد سمتمون و گفت:شما نمی خواهید بخوابید؟

 روشنا:چرا قصدش رو داریم ولی فعال خوابمون نمیاد
 آرین:خیلی خب برید تو اتاقتون تو راهرو نایستید
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روشنننا:چیه نکنه اینم مقرراته؟آب هم نمی تونیم بخوریم؟معاذ الله یزید که 
 نیستید نذارید آب بخوریم
گفت:بلبل زبونی نکن.برید تو نمی بینید نگاهتون  آرین سننرش رو خم کرد و

 می کنن
 خندیدم و آروم لبم رو گاز گرفتم.

شکلی نداریم نگاه کنن  سر تا پامون انداخت وگفت:ما که م شنا نگاهی به  رو
 چیه مگه

 آرین:برو تو اعصاب من و خورد نکن
 روشنا با قهر گفت:تو مگه اعصابم داری خوردش کنم من؟

رکشید و دست من و گرفت و گفت:بیا بریم مسواک بزنیم یارو لیوان آبش رو س
 با خودشم دعوا داره...بی اعصاب

آرین اخمی کرد و روشنا هم اعتنایی نکرد.رفتیم سمت سرویس بهداشتی.بعد 
 از انجام کارهای الزم برگشتیم سمت خوابگاه

 همون برادره اومد جلومون رو گرفت:
 ببخشید خانوما-

 انداخت وگفت:بفرمایید برادر روشنا ابرویی باال
آب دهنش رو قورت داد و سننرش رو انداخت پایین و گفت:ببخشننید می شننه 

 چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟
ابروم رو انداختم باال و با نگاه معنی داری به روشنننا گفتم:روشنننا جان من برم 

 ببینم هستیا چیزی نمی خواد تبسم رو اذیت می کنه تو بعدا بیا
 دستم رو گرفت وگفت:یه لحظه وایسا االن می ریم.بفرمایید بگیدروشنا مچ 
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 پسره انگار از ح ور من راتی نبود.
ستش من این چند روز...چطور بگم من  ستش...را کمی من من کرد و گفت:را

 شما رو زیر نظر داشتم...البته با اجازه تون
 جازه بدیدروشنا ابروهاش رو انداخت باال و اخم ریزی کرد و پسره گفت:اگه ا

 برای امر خیر...مزاحم بشیم با خانواده
نفسش رو فوت کرد و سرش رو بلند کرد.بنده خدا هیز نبود عاشق بود.خنده ام 

 گرفت.چه خواستگاری در خواستگاری بود امروز
 روشنا لبخندی زد که زیاد بوی دوستانه نمی داد

 ه.با اجازهروشنا:ممنون از لطفتون ولی من قصد ازدواد ندارم به هیچ وج
 از کنارش رد شد.منم سرم رو تکون دادم و همراه روشنا از کنارش رد شدم.

 خانوم به خدا من...-
صد ازدواد ندارم باور کنید خواهش می کنم دیگه دنبال من  شنا:من واقعا ق رو

 نیاید
ناراحت سننر تکون داد.بیچاره دلم براش  پایین و  پسننره سننرش رو انداخت 

 سوخت.
 خوب بود که...:چرا ردش کردی؟-

قه  ند دقی فت:تو همین چ جب و لودگی گ با تع خت  ندا باال ا نا ابرویی  روشنن
 فهمیدی خوبه؟

سننقلمه ای بهش زدم وگفتم:دیوونه.اینقدر خواسننتگار رد می کنی آخرش می 
 ترشی ها
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روشنا نگاه معنی داری بهم کرد وگفت:همین که تو امروز بله رو دادی بسه.بذار 
 شوهر بعدش...تو رو بفرستم خونه ی 

 :تو..تو از کجا فهمیدی؟-
روشنننا نگاه عاقل اندر سننفیه ای بهم انداخت و گفت:خودتی سنناورینا تو آب 
بخوری من می فهمم.بعدشننم ارمیا قبلش اومد پیش سننناورا یه چیزی بهش 
 گفت و اومد سمتت.اونقدر دیر اومدید که آرین گفت فکر کنم عروسی افتادیم

 :یعنی همه فهمیدن دیگه-
 وشنا:آره دیوونه.خیلی براتون خوشحالم آخر سر بله رو دادیر

لبام رو غنچه کردم و گفتم:اوهوم.راحت شننندم.کم مونده بود دیگه خودم برم 
 ازش خواستگار کنیم

روشنننا یه دونه عالمت زدن تو سننر اومد وگفت:یعنی ابروی هر چی دختره تو 
 بردی

ستم که لگ ستی تو هوا تکون دادم گفتم:مثل تو نی ...هی د به بخت خودم بزنمد
 خواستگار رد کنم...

 آرین:کدوم خواستگار؟
 برگشتیم سمتش.اخمی کرده بود و اومد جلومون.

روشنننا بامزه گفت:وای نبودی سننرگرد یکی از همکاراتون یکی از این برادرها 
 اومدن خواستگاری تو حیاط...جای شما خالی

 اخم آرین غلیظ تر شد وگفت:کی؟
 اال انداخت وگفت:واال اسمش رو نمیدونمروشنا شونه ای ب

 من با شیطنت گفتم:همون که تو راهرو زل زده بود به روشنا
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آرین دستش رو کرد تو جیبش و با دست دیگه اش چونه اش رو گرفت دستش 
 و گفت:علی نژاد...خب شما چی جواب دادی؟

 روشنا:گفتم تشریف بیارن
 در هول شوهر کردنی؟آرین اخمی کرد و پوزخندی زد وگفت:یعنی اینق

سننالگی ازدواد می  18..17روشنننا اخم کرد و با جدیت گفت:اگه هول بودم 
سننالگی همه خواسننتگارهام رو رد کنم...نخیر منفی دادم...آقا  26کردم نه تو 

 باال سر می خوام چیکار؟
سمت آرین.از  شتم  ساختمون.برگ صبانیت رفت تو  شد و با ع از کنار آرین رد 

 فرم در اومد.این همه غرورش ک
:یکم کمتر سننر به سننر هم بذارید بهتره.بهتره دیگه کاری باهاش نداشننته -

 باشید...
 رفتم داخل ساختمون.تو راه خوردم به ارمیا.

 سربلند کردم وگفتم:ببخشید
 ارمیا:خواهش می کنم.چیه عصبانی هستید؟روشنا هم عصبانی بود.

آرین داشننت سننین  :یکی از برادرهای بسننیجی از روشنننا خواسننتگرای کرد-
تا تیکه هم بار روشنا کرد منم بهش گفتم دیگه سربه سرش  6جیممون می کرد.

 نذاره
ارمیا نفسننش رو فوت کرد وگفت:آدم بشننو نیسننت که.من حسننابش رو می 

 رسم.شما عصبانی نشو.کجایی تو؟دخترم کلی گریه کرد
 :وای خدا چرا؟کجاس؟-
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مه مادر نمونه.برو ب* *ل تبسارمیا با شیطنت گفت:خب نی نی گشنشه دیگه 
 یکم آرومش کرد برو دخترم گرسنه اس.تکرار نشه ها

 خندیدم وگفتم:چشم آقا.شب بخیر
 ارمیا:شب شما هم بخیر عزیزم.خوب بخوابی خانوم

 چشمکی زدم وگفتم:تو هم همنیطور
 از کنارش رد شدم.حاال دیگه یه لحظه جدایی هم ازش برام سخت بود.

 رفتم تو اتاق.
 تبسم:ساورینا بچه کشت خودش رو

لبم روگاز گرفتم و هسننتیا رو از ب* *لش گرفتم.چشننم هاش اشننکی بود و 
 قرمز.

:فدات بشه مامان.ببخشید ماهم االن بهت شیر می دم مامانم قربون چشمات -
 بشم من

شش کردم و  شیر دادم خوابید.آروم کنار خودم خوابوندمش.نواز یکم که بهش 
البته بانگاه.بهش گفتم قراره بابا دار بشننه.قراره مامانش از باهاش درد ودل کردم 

 تنهایی دربیاد...اونم راتیه...می دونم
صننبح زود بیدار باش بود.البته قبلش هسننتیا بیدار باش می داد و با گریه هاش 

 بیدارمون می کرد.
لباس هامون رو پوشیدیم ورفتیم دست شویی و وتو گرفتیم و نماز مون رو تو 

نه خوندیم.مراسننم صننبحگاه داشننتیم.اونور تر یه گروه رزمی بودن که نماز خو
 صبحگاه داشتن.

 روشنا:اوه اوه وسط پادگانیم؟
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 ساورا:نه پادگان که نیست ولی آموزش می دن اینجا...پایگاه بسیجه فکر کنم.
 تبسم:جای باحالیه نه...ما رو آموزش نمی دن؟
 اال؟ارمیا:چیه نکنه می خوای از دیوار راست بری ب

 تبسم:خب آره چیه مگه؟
 ارمیا:همین که رو اعصاب من می ری بسه دیوار روباال غیرتن بیخیال شو

 تبسم با حرا گفت:ارمیا..
 ارمیا زد زیر خنده وگفت:اوه اوه فرمانده داره نگاهمون می کنه

آرین با اخم نگاهمون می کرد.بعداز صننبحگاه هر گروه واسننه خودش رفت یه 
سالح ها رو بهمون سمت اردوگاه.آرین  هم هممون رو جمع کرده بود و انواع 

 معرفی می کرد.
شون  سما شدیم قاطی کردیم برادر از بس ا سته  یکی از دخترها غر زد:وای خ

 سخته اینا آخه به چه کار ما میاد؟
 آرین اخمی کرد وگفت:می تونین بلند شید تشریف ببرید

ده چیزی سننر در حاجی با خنده گفت:سننرگرد بچه ها خسننته شنندن...حق ب
 نمیارن که

 صدای بچه ها در اومده بود.
 یامنی:می گم مبارزه کنید بهتره ها نه؟

 روشنا:مبارزه؟
 یامنی:آره دخترم دفاع شخصی

 دخترها دست زدن و موافقت خودشون رو نشون دادن.
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 آرین:حاجی؟
 یامنی چشم هاش رو باز وبسته کرد و گفت:دلشون رو نشکون

 اومد واسه بچه ها و گفت:خب حریف می طلبمآرین یه خشم اژدها 
 دارم بیام 2یکی از دخترها بلند شد و گفت:من دان 

بارزه  با دختر می خوام م گه  فت:م باال وگ خت  ندا تای ابروش رو ا یه  آرین 
 کنم؟بشین سرجات.دکتر مهندس کدومتون تشریف میارید؟

 ساورا با خنده گفت:آقا من از جونم سیر نشدم.
 داد دست ساورا و انگشت هاش رو شکوند و گفت:من هستم ارمیا گوشیش رو

نگاهش کردم.آرین زورش به ارمیا می چربید البته فکرکنم.به هر حال اون یه 
 نظامی بود و ارمیا یه دکتر...

 آرین لبخندی زد و گفت:وصیتت رو کردی دکتر؟
 ارمیا:آره گذاشتم کنار وصیت نامه ی تو

 ه شدن اومدن سمت ما.چندتا گروه دیگه که متوجه مبارز
 روشنا:آخ ارمیا بزن لت و پارش کن دلم خنن شه

شروع  شون  سایل آموزشی بود.مبارزه  شن ورزشی که جزو و سمت یه ت رفتن 
شد.اولین تربه رو آرین زد و ارمیا جاخالی داد.تربه هاشون دقیق و تکنیکی 
بود ولی هردوشننون خیلی خوب جاخالی می دادن.تننربه ی راناسننین آرین 

 رد تو گردن ارمیا.خو
هستیا رو به سینه ام فشردم و چشم هام رو بستم.دردش رو من هم احساس می 
کردم.ارمیا سننرش رو تکون داد و کمی گیم می زد.یه تننربه با پا زد به شننکم 

 آرین و یه هوگ آروم هم به فکش.
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 آرین:به دل نزن ارمیا
 روشنا با خنده گفت:بچه اش میافته

یه نگاه وحشتناک به روشنا انداخت و انگشتش رو به  همه زدن زیر خنده آرین
 نشونه ی تهدید سمت روشنا گرفت وگفت:نوبت تو هم می رسه

شونه ام و کر کر می خندید.منم خنده ام گرفته  شت رو  سرش رو گذا شنا  رو
 بود.

 مبارزه تموم شد.دست ارمیا ترب دیده بود و گوشه لب آرین خون اومده بود.
با من گ با ناقص یامنی:ای  ید همدیگه رو  یه مبارزه ی معمولی نگفتم بزن فتم 

 کنید که
ید  به جون هم می گ ید  نداز گاه رو می ا پای تا مربی  حاجی دو گه  نه دی آرین:

 نزنید؟مگه می شه؟
 ابروهام رو دادم باال.یعنی ارمیا مربی پایگاه بسیجه؟

سم و  ستیا رو دادم ب* *ل تب ستش.ه شی رو گرفته بود د فتم رارمیا باند ورز
 سمتش.روبه روش زانو زدم و باندو ازش گرفتم و دستش رو بستم.

 نگاهم به کارم بود و حواسم به نگاهش که زوم شده بود روم
 :نگفته بودی مربی پایگاهی؟رزمی کاری؟-

 ارمیا:هعی یه چیزهایی بلدم.بده؟
 نگاهم رو دوختم به شب چشماش و گفتم:اگه بخوای آسیب ببینی آره بده

 و از کنارش بلند شدم. لبخندی زد
 ارمیا:اونجا رو باش
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گاه لبخندی به روی لب هام اومد  نگاهم به رو به رو کشیده شد.ناخودآ
 روشنا:

حال من دکتر بودم می خواسننتم ببینم چیزی الزم  به هر  مت آرین. رفتم سنن
ستم ببینم  صل می خوا شتم خودم رو توجیح می کردم.درا شاید دا نداره؟البته 

 چیزیش نشده
 رو گرفته بود کنار شیر آب و خون لبش رو می شست.سرش 

 :خوبی؟-
مال  بال دسننت خت تو جیبش دن ندا گاه چ ی بهم ا باال گرفت و ن سننرش رو 

 بود.دستمال کاغذی رو گرفتم سمتش.
 آرین:آره خوبم.بچه ام هنوز زنده اس

 خنده ام گرفت.عجب تیکه ای انداخته بودم.خودمم توش مونده بودم.
 تر مراقب خودتون باشید اتفاقی واسش نیافته:خدا رو شکر بیش-

نگاهی به چچ و راستمون انداخت.منم با تعجب نگاهی انداختم کسی نبود.با 
سر پرسیدم چیه؟که اومد جلو و فکم رو گرفت تو دستش.اونقدر قدرت داشت 

 که دردم بیاد
 :ولم کن دیوونه-

 آرین:بار آخرت باشه سر به سر من می ذاری نمکدون
ازنازو بغ م گرفت.متنفر بودم از این بغ ی که خیلی زود تو گلوم می باز من ن

سرت  سر به  ستش رو از فکم جدا کردم وگفتم:لیاقت نداری حتی  ست.د ش ن
 بذارم
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ستم  ستش و خوا شته بودم رو دادم د سبی که از جعبه کمن های اولیه بردا چ
 برگردم که مچم اسیر دست های بزرگش شد.

رو به گردنم نزدین کرد وگفت:به نفعته جلوی ایسننتادم ولی برنگشننتم.سننرش 
 چشم های علی نژاد نباشی

 با تعجب برگشتم سمتش.چه ربطی داشت؟
 :واسه چی؟باشم چی می شه؟-

 شونه ای باال انداخت وگفت:ممکنه واسه چشم چرونی از پایگاه اخراد شه
شننونه هام رو انداختم باال و گفتم:مهم نیسننت به من چه.اون نمی تونه جلوی 

 نگاهش رو بگیره هم تقصیر منه؟
لبخند محوی زد وگفت:تو اینقدر بلبل زبونی نکنی مردم به فکر خواسننتگاری 

 نمی افتن
 :من شیرین زبونم خب...چیکار کنم خواستگار زیاد دارم-خنده ام گرفت.

چسب و داد دستم و گفت:بگیر خانوم شیرین زبون این سوسول بازی ها به من 
 نیومده

 ن میاد:داره لبت خو-
گه برداشننتم و گرفتم روی  مال دی یه دسننت مال هم خیس شنننده بود. دسننت

 زخمش.نگاهش به دستم بود.اما من نگاهم به زخمش بود.
ست.باید برگردیم.برید  شنا چیزی نی ستمال و ازم گرفت وگفت:ولش کن رو د

 وسایلتون رو جمع کنید
 :تو که گفتی شب؟-
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ستور  سری تکون داد و گفت:چه می دونم د شب حرکت آرین  سیده راهیان  ر
 نکنن خطرناکه االن باید برگردیم

 سری تکون دادم و هم قدم شدم باهاش تا رسیدیم به بچه ها.
سخت بود.همین  سته بودیم.دل کندن از این مناطق برام  ش توی اتوب*و*س ن
 دو سه روزه اینقدر با اینجا و گروه خو گرفته بودم که دلم نمی خواست برگردم.

سننناورینا خواب بود.چقدر براش خوشننحال بودم که داره به سننر برگردوندم.
عشقش می رسه.از خدا خواستم خیلی راحت به هم دیگه برسن و خوشبخت 
شیده بودن و هر دولیاقت یه زندگی عالی  سختی ک شون تو زندگی  شن.هر دو ب

 رو داشتن.
عت  حدود سنننا کت کرده بودیم. هار حر نا عد از  حدودا اطراش قم 3ب .

ب بود.چشننم چرخوندم.همه خواب بودن جز راننده و شننن 2بودیم.سننناعت 
شنناگردش و آرین ومن.عجیب تشنننه ام بود.خواسننتم بطریم رو بردارم که از 

 دستم افتاد خالی بود.
با صنندای افتادن بطری آرین بلند شنند و اومد سننمتم.دسننتش رو گذاشننت رو 

 صندلی و آروم گفت:نخوابیدی؟
 :نه تشنمه-

 آرین:لیوانت رو بده آب بیارم
لیوانم رو از توسننناک برداشننتم و دادم بهش.از جلوی اتوب*و*س برام آب 

 ریخت و داد دستم.
گاه  عذابم می داد.آب رو خوردم وگفتم:ممنون چرا اینطوری ن گاه خیره اش  ن

 می کنی؟
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 آرین:هیچی.بگیر بخواب همه خوابیدن بازیگوش
 :سرده-

 م.آرین خم شد و از روی صندلیش کتش رو برداشت و انداخت رو
 آرین:خوب شد؟

 شیطون نگاش کردم وگفتم:اوهوم.
لبخندی زد و نشننسننت سننرجاش.دلم دسننتاش رو میخواسننت.دسننتای مرد 
مغروری که داشت قلبم رو به تاراد می برد.کتش رو به خودم پیچیدم و عطرش 

 رو نفس کشیدم.
 ساورینا:
صبح رسیدیم.همه خانواده ها اومده بودن سرا  بچه هاشون.بعد از  5ساعت 

رفتن همه ما مونده بودیم.ارمیا دوتا ماشننین آژانس گرفت به سننمت خونه ی 
 ما.همه رفتیم خونه.

 دلم برای خونه ام تنگ شده بود.اونقدر خسته بودیم که خوابمون برد.
بیدارشدم و صبحونه رو درست کردم.بعد از خوردن صبحونه تبسم  10ساعت 

 و ارمیا رفتن خونه شون.
تن به خونه ی خودمون.لباس های عید خودم و هستیا حاتر شده بودم برای رف

 رو پوشوندم وگفتم:روشنا بیا دیگه
 روشنا:نه آبجی می دونی مامانت دل خوشی ازم نداره بیخیال

 :این چه حرفیه دیوونه.بیا تنها تو خونه بمونی چیکار؟-
 روشنا:اشکالی نداره بابا کلی سریال داره تلویزیون
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 :نمیری اصفهان؟-
مگه وقت دارم.بهشننون زنگ می زنم رفع دلتنگی می شننه.سننویل  روشنننا:نه

 نمیاد؟
شب اونجا بود.مامانم تازه از کیش - :نه بابا حال عمه خیلی خرابه.بابا هم تا دی

 برگشته
 روشنا:برو خوش بگذره

می دونسننتم می گه نمیاد یعنی نمیاد.سننری تکون دادم و هسننتیا رو ب* *ل 
کردم.هستیا رو گذاشتم رو صندلی مخصوصش تو گرفتم و ماشین رو روشن 

 ماشین.
 گوشیم زنگ خورد ارمیا بود.

 :الو جانم؟-
 ارمیا:سالم خانوم یه کار بدی کردم دعوام نکنی ها

 اخمی کردم وگفتم:چی؟چی کار کردی؟
ارمیا:هیچی گوشننی رو دادم به حاد خانوم زنگ زد به توسننلی بزرگ واسننه امر 

 ه با اجازه شماخیر فردا شب وقت گرفت.البت
 با هیجان گفتم:چی؟تو چی کار کردی دیوونه؟بابا چی گفت؟

 ارمیا باخنده گفت:فرمودن تشریف بیاریم.تا می تونی مامانت رو ب ز
 :ارمیا؟-

 ارمیا:جونم؟
 :از دست تو.باشه دارم می رم اونجا فعال-

 ارمیا:مراقب خودت باش خانومم به خدا می س رمت
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و فوت کردم و با خوشننحالی خدا رو شننکر رو گوشننی رو قطع کردم.نفسننم ر
 زمزمه کردم و روبه هستیا گفتم:مامانی شنیدی بابا چی گفت

 :مامان یعنی چی؟-
 مامان:همین که گفتم اونا به ما نمیخورن

 :چرا؟چرا به ما نمی خورن؟-
مامان با عصننبانیت دسننتی توی هوا تکون داد وگفت:اون از محلشننون اون از 

 زندگیشونمادرش اونم از وتع 
با عصننبانیت از جام بلند شنندم وگفتم:مگه شننما اومدی خونه شننون؟مگه 

 مادرجون چشه؟یه آدم با شخصیت متدین
مامان:تو رو شست و شو مغزی دادن.این چادر چیه سرت کردی؟نکنه آقا ارمیا 

 فرمودن
چادرم رو درسننت کردم و لبه اش رو دسننتم گرفتم وگفتم:از این به بعد من رو 

 اهید دید.اینطوری خو
شت رو قلبش و گفت:با قلب من بازی نکن دختر.دختر  ستش رو گذا مامان د

 ترالن چادری شه؟فکر آبروی ما رو نکردی
ست آرومش کنه.دخترم گریه اش  ستیا رو ب* *ل کرده بود و می خوا ساورا ه
ساکت نمی شد.بابا سرش رو گرفته بود.نیم ساعتی بود که پام رو گذاشته بودم 

 و از همون اول مامان مخالفتش رو اعالم کرده بود. تو این خونه
شب  ستگاری کرده ام سامان...ازت خوا سی؟ شنا سر نازنین رو که می  مامان:پ

 قراره خواستگاری گذاشتم.فهمیدی؟
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داشتم گر می گرفتم.یبار زندگیم رو به گند کشیده بود و حاال شرمش نمی شد 
 ما این طور نبود؟که دوباره دخالت می کرد؟فکر می کردم خوب شده ا

 :سامان؟همون که زنش رو طالق داده؟-
 مامان:تو هم طالق گرفتی؟

:آره ولی مثل این که شننما یادتون رفته زن بیچاره اش به خاطر اخالق گندش -
 ازش طالق گرفته

 مامان:اون دختره خودش مشکل داشت
 بابا دستش رو گرفت سمت مامان و گفت:من به اون پسره دختر نمی دم.بیخود

 قرار گذاشتی برو بگو حق ندارن بیان
مامان چشننم هاش رو گرد کرد و گفت:چی می گی سننیاوش؟نکنه می خوای 

 دخترت و تقدیم اون پسره ارمیا بکنی؟نمی بینی چقدر باهامون فرق دارن؟
سننناورا با عصننبانیت گفت:آره مامان فرق دارن.خونه ی اونا بوی زندگی می 

شون مود  شق و محبت تو خونه  ست.مادرش ده.ع می زنه.عین کاخ یخی مانی
 مادری کردن بلده نه امر ونهی...

 مامان با داد گفت:خفه شو ساورا تو هم شدی هم دست این دختره؟
 ساورا:مادر من حرش حقه!من اجازه نمی دم خواهرم زن سامان بشه.

بابا:من جنازه ی دخترمم رو دوش اون مردک نمی اندازم.خواسننتگاری رو به 
 هم می زنی

مامان:دیگه چی همین مونده ابرو و حیثیتم جلوی نازنین بره.امشنننب میان تو 
 هم خودت رو حاتر کن.
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شه اما یکی  صدقش می رفتم که آروم  ساورا گرفتم.قربون  بچه رو از ب* *ل 
رو میخواسننتم خودم رو آروم کنه.خواسننتم برم سننمت در خروجی که مامان با 

ذاری فردا شننب نمی ذارم اون پسننره داد گفت:پات رو از در این خونه بیرون ب
 بیاد خواستگاری...انتخاب با خودته.

ساورا و بابا کنارمن.مطمئنا حرش مامان برام  سمت اتاقم.خوبه  شتم و رفتم  برگ
ستم بگه نمی ذاره یا واقعا نمی ذاره یا آبرو وحیثیتم  شت.اما می دون اهمیت ندا

 رو می بره
و خوابوندمش.نشننسننتم لب  هسننتیا رو شننیر دادم و پوشننکش رو عوض کردم

ست  ستم گرفتم و به ارمیا زنگ زدم.االن فقط اون می تون شی رو تو د پنجره.گو
 آرومم کنه.

 :الو جانم؟-
-.... 
 :ساورینا؟-

 بغ م شکست و با گریه گفتم:ارمیا...
 ارمیا هول کرد وگفت:جانم؟چی شده؟ساورینا تو خوبی؟هستیا خوبه؟

 ه اما من...با گریه گفتم:چیزی نشده هستیا خوب
 ارمیا با نگرانی گفت:اما تو چی؟

باورت نمی شنننه امشنننب قرار - مان بحثم شنننده. ما با  ته... :خیلی دلم گرف
 خواستگاری گذاشته

 ارمیا با عصبانیت گفت:چی خواستگاری؟از زن من؟کی هست؟
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پوزخندی زدم وگفتم:پسننر یکی از دوسننت های جون جونیش که تازه زنش رو 
 دتر از امیرطالق داده.یکی صد پله ب

 ارمیا پوفی کشید وگفت:بابات چی می گه؟
 :بابا طرش توهه.ساورا هم با مامان دعوا کرده-

 ارمیا:خب خدا رو شکر بابات و ساورا طرش مان
:اوهوم.این پسننره برام مهم نیسننت.مامان دیگه نمی تونه زور بگه...از این بی -

 عذابم میده؟رحم بودنش دلم گرفته.مگه من دخترش نیستم چرا اینقدر 
ارمیا مهربون گفت:قربون دلت بشننم.آروم باش خانومم.هیشننکی نمی تونه تو 
رو ازم بگیره...می فهمی؟فدای چشننمای بارونیت آروم باش عزیزم...سنناورینا 

 تو هنوزم دوسم داری؟مگه نه؟
 با پشت دست اشن هام رو پاک کردم وفتم:معلومه که دوست دارم

مال منی. یه نکن.تو  ناز نکنی ارمیا:پس گر بده  له رو  فردا شنننب بهم جواب ب
شونم رو میارم  شتر ن شی خیالم راحت تره...من فردا انگ ها.زودتر مال خودم ب

 ها
خندیدم وگفتم:بیار دیگه طاقت دوری و این همه عذاب رو ندارم.می ترسننم 

 مامان باز شوهرم بده
ای هارمیا:بیخود بیخود از این فکرها نکن.اشننن هاتم پاک کن.نبینم چشننم 

 خانومم بارونی بشه ها.مگراین که ارمیاش مرده باشه
 :دور از جونت.برو به کارت برس.به مادرجونم عید رو تبرین بگو-

شم  سش بشی.چ ارمیا خندید وگفت:آخ نمی دونی چقدر خوشحاله قراره عرو
 خانومم.برو استراحت کن به هیچی فکر نکن جز من
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 م؟خندیدم وگفتم:خواستگاری امشب رو چیکار کن
 ارمیا:می خوای امشب بیایم؟

 :چی؟-
 ارمیا:بیام یا نه؟

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم:واقعا؟
 ارمیا:باید از همین االن یابت کنم مال خودمی.

 :بیا متظرتم ارمیا-
گوشننی رو قطع کردم و خودم رو پرت کردم روی تخت.مامان سنننگ تموم 

 م بزنه.گذاشته بود.نمی دونست قراره ارمیا خواستگاری رو به ه
ست - شدید؟ندا جون خانوم خیلی دو سرتون جدا  شما چرا از هم شید  :ببخ

 داشتنی ای بود
 نازنین:ندا به درد پسر من نمیخورد

:من شنننیده بودم ندا به خاطر تننربه هایی که از شننما خورده بود دو هفته تو -
بیمارسننتان بسننتری بود و بعدش هم پزشننکی قانونی مدرکش رو داده که شننما 

 رسته؟زدینش.د
 مامان:ساورینا.بس کن

ندین چون من - نا زحمت  نازنین خانومی به  که  به شننما گفتم  :مادر من.من 
 جوابم منفیه

بار ازدواد کردی.اگه تو هم  ها.توهم ی نا جون  یاد سننناوری بدت ن نازنین:چرا؟
 مشکلی نداشتی امیر نمی رفت سرا  یکی دیگه
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م به سنننا نداشنننت. قت من رو  یا ندی زدم وگفتم:امیر ل ان خیره شننندم پوزخ
وگفتم:هرکسننی لیاقت من رو نداره.من امروز زنگ زدم به ندا.تمام زندگیش رو 

 برام تعریف کرد.دلم برای اون دختر بیچاره سوخت.
سنتون و بتونید بگید  شنا ستگاری که ن شریف ببرید یه جایی خوا سامان ت آقا 

 شتاشکال از زنم بود.چون همه ی ما می دونیم ندا از خوبی چیزی کم ندا
 نازنین از جاش بلند شد وگفت:بریم صباحی.مثل این که اشتباهی اومدیم

 مامان:ا وا نازنین جون
سه چی  شنه اس وا شتم ترالن تو که دخترت به خون مات نازنین:ازت انتظار ندا

 گفتی بیایم خواستگاری؟بریم صباحی
ستاد و ب* *لم کرد و دم گوشم گفت:آفرین ساورا کنارم ای شدن که برن.  بلند 

 الحق واالنصاش که خواهر خودمی
 :ما مخلص آقا ساورای خودمونم هستیم.-

خانواده ی صباحی رفتن تو حیاط.مامان و بابا هم برای بدرقه شون رفتن.صدای 
 زنگ در شوق رو به رگ هام تزریق کرد.ساورا رفت دم آیفون.

 :جانم؟بفرمایید بفرمایید-
 چشمکی بهم زد و منم خندیدم.

شینش  در رو باز کردم سوار ما سامان  ساورا رفت جلو. ستادم. و روی ایوون ای
باالش اومد توی  با ماشننین مدل  شننند وماشننین رو روشننن کرد.ارمیا هم 
شت و بهم نگاه کرد لبخندی زدم و  شده بود.برگ شم های مامان گرد  حیاط.چ

 سرم رو باال گرفتم.
 نازنین:مثل این که دخترت یکی دیگه رو زیر سر داشته مبارکه
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 ترالن:وای ساورینا...
ستگار می  شدن و رفتن.مامان نباید به زور خوا شین  سوار ما صباحی  نازنین و 
سالم و احوال پرسی  سم  ست داد و با مادرجون و تب آورد تو خونه.بابا با ارمیا د

 کرد.مامان به یه سالم خشن اکتفا کرد.اومدن باال.
 :سالم-

 مادرجون:سالم دختر گلم
دم.من و به خودش فشننرد و دم گوشننم گفت:امشننب باهاش رو ب*و*سننی کر

 عروس خودم می شی مادر
 لبخندی زدم و با تبسم هم روب*و*سی کردم و راهنماییشون کردم داخل

 بابا دم گوش مامان یه چیزی گفت و مامان سر تکون داد.
 ارمیا:سالم عرض شد بانو

شون  ستم ش سیدی  سالم آقا.خوب موقعی ر ست گل رو ازش گرفتم وگفتم: د
 گذاشتمشون کنار

 ارمیا خندید وگفت:دمت گرم
رفتیم داخل مامان عصبی پاش رو تکون می داد.تبسم هستیا رو ب* *ل کرده 

 بود و باهاش بازی می کرد.به تیچ هاشون خیره شدم.
ارمیا یه کت و شننلوار قهوه ای سننوخته با بلیز مردونه ی کرم رنگ پوشننیده 

صل قهوه ایش برق می ز د.موهاش رو خیلی خوشحالت بود.کفش های چرم ا
صاش بود.این  صاش  صورتش  شته بود و  شش رو هم بردا ژل زده بود و ته ری
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ارمیا هم برام جذاب بود.می دونسننتم با این تی ش می خواسننته یکم مامان رو 
 راتی کنه.

شکی.چادرش  شال م شلوار کتان و  شیده بود با  سفید پو سم مانتوی کتان  تب
درجون.یه مانتوی مشننکی پوشننیده بود که سننرش بود و آرایش کمی داشننت.ما

مجلسی بود و حسابی به چشم میومد.سر آستین هاش دوخت نقره ای داشت 
و خیلی شین بود.با روسری مشکی و نقره ای که صورت گرد و روحانیش رو 
در برگرفته بود با چادر مشکی که نشونه ی اعتقاد این خانواده بود و من هم قرار 

 این افتخار رو داشته باشم که چادر سر کنم. بود به عنوان عروسشون
 ارمیا کنار ساورا نشسته بود و با هم پچ پچ می کردن.

بعد از یکم احوال پرسننی هایی که بین همه به جز مامان صننورت می گرفت 
 مادرجون رفت سرا  اصل مطلب.

ت ش قلب گرفته بودم.دستام و تو هم قفل کردم و زیر لب آیه الکرسی رو زمزمه 
کردم.می ترسیدم از این مادر ساکتی که ممکنه هر لحظه آشوب به پا کنه و می 

 باعث بشه این وصلت سر نگیره
مادرجون:ببخشید آقای توسلی قرار بود فردا شب خدمتتون برسیم اما مثل این 

 که امشب قسمت شده...شرمنده
نه هر موقع تشننریف می  نه ی خودتو خانوم خو حاد  با:خواهش می کنم  با

 مادر خدمتتون بودیمآوردید 
مامان پوزخندی زد و سرش رو برگردوند.شاید می خواست تالفی حرش هایی 

 رو که به نازنین جونش زده بودم رو در بیاره.



wWw.Roman4u.iR  598 

 

مادرجون:خب غرض از مزاحمت خودتون بهتر می دونید این پسننر من دل در 
 گروی شاهزاده خانوم شما داره.امیدوارم به غالمی قبولش کنید

ی زد وگفت:خواهش می کنم آقای دکتر عزیز ماست.تو همین مدت بابا لبخند
کم در حق دخترم خوبی نکرده.ماشننالله هزار ماشننالله جوون پاکیه...من که 

 هیچ مشکلی باهاش ندارم اما...
مامان سری تکون داد و با بدجنسی گفت:اما...دختر ما برای ازدواد یه شرایطی 

 کرده داره.می دونی که ساورینا قبال ازدواد
ارمیا سننرش رو انداخت پایین و با متانت جواب داد:بله می دونم من هم یبار 

 ازدواد کردم
 مامان یه تای ابروش رو داد باال و پرسید:پس ازدواد قبلیتون چی شد؟

سننال پیش از دسننت  3ارمیا سننری تکون داد و گفت:متاسننانه زن و پسننرم رو 
 دادم...تو یه تصادش

 با بهش تسلیت گفت.مامان سری تکون داد و با
مامان:خب پس ق یه عوض شد.من فکر می کردم تا حاال ازدواد نکردی.می 

 تونی از هستیا مثل دختر خودت مراقبت کنی؟
ارمیا لبخندی زد وگفت:خانوم توسننلی من پدر بودم می دونم پدر بودن چقدر 

اشه بشیرینه.هستیا همین االن هم برام حکم دخترم رو داره چه جوابشون مثبت 
 چه خدای نکرده منفی.مطمئن باشید من از جونم براشون کم نمی ذارم
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مامان خندید وگفت:این و که همه می گن.شننوهر قبلی سنناورینا وتننع مالی 
سی بدم که نتونه از عهده ی زندگی  شت.من نمی تونم دخترم رو به ک خوبی دا

 عالی برای دخترم بر بیاد.شما وتع مالی تون در چه حده؟
.مامان چقدر وقیح بود.نگاهی به مادرجون کردم.آروم چشننم هاش اخم کردم

 رو باز و بسته کرد و بهم لبخندی زد.
 :مامان...این حرفا...-

به مامان گفت:می دونم هر  با لبخند رو  به طرفم گرفت و  ارمیا دسننتش رو 
شکر اونقدری دارم  ستیا کمه.اما خدا رو  ساورینا خانوم و ه کاری بکنم برای 

 یه زندگی معمولی و درشان ایشون اداره کنم.که بتونم 
یه زندگی  یدی من  که منظورم رو خوب نفهم ثل این  ناب دکتر م نه ج مان: ما

 معمولی برای دخترم نمی خوام.می خوام ببینم سرمایه شما چقدره؟
ارمیا آروم و با لبخند مهربونش گفت:سرمایه من تو زندگی این مادر و همین یه 

 واد قراره ساورینا خانوم و هستیا هم بهش اتافه بشن.خواهره که اگه خدا بخ
ولی اگه منظورتون اون سننرمایه اس که موندن ونموندنش دسننت خداسننت 
خدمتتون عرض کنم که...یه خونه قدیمی تو مهراباد داریم که اونجا زندگی می 

 کنیم.هزار متر با  توی شمال دارم با یه ویالی نقلی
ج یا  باال.ارم هام رو دادم  فت تو چرا درو  می ابرو یه چیزی گ مان  ما ان 

صحبت ارمیا ابروهاش می رفت باال و دهنش باز تر می  بافی؟مامان هم با هر 
 شد و هی سر تکون می داد.

یه آپارتمان تو الهیه دارم که البته خوشننشننون نیومد می تونم جای دیگه رو 
بانکی تقریبا خوب.در آمدم خدا رو شننکر  بگیرم.یه ماشننین و یه حسننناب 
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ستم  ستان رو دارم.فعال به فکر زدن مطب نی ست بخش اطفال بیمار خوبه.ریا
دنشون نچون توی بهزیستی طبابت می کنم.این سرمایه هایی بود که زیاد به مو

دل خوش نیسننتم.اون سننرمایه ای که واسننم می مونه توی کلبه ی آسننمونیه که 
 قسمتی از یه بهزیستیه و افتخار دارم جزو گروه هیات مدیره شم.

مامان ابرویی باال انداخت وگفت:بهت نمیاد این همه وتننعت خوب باشننه 
 دکتر.راست گفتی یا..

نشننون بدم.آدم اگه قراره ارمیا خندید وگفت:می تونم سننندهاشننون رو بهتون 
ساده زندگی کردن رو  شتنه. شه خیالش فقط پیش پول رو پول گذا تجمالتی با

 بیشتر دوست دارم.
 بابا:همین اخالقته که باعث شده تو چندتا برخورد قبولت داشته باشم

 ارمیا سرش رو خم کرد وگفت:اختیار دارین جناب توسلی
 ون برن حرش هاشون رو بزننمادرجون:خب اگه موافق باشید این دو تا جو

 بابا با دست اتاقم رو نشون داد وگفت:حرفی نیست برید بچه ها
با اجازه ای گفتیم و ارمیا بچه رو از ب* *ل تبسننم گرفت و ب*و*سننیدش و 
رفتیم باال.نشست روی صندلی و مشغول بازی با هستیا شد.نشستم رو تخت 

 و خیره نگاهش کردم.دیدم حرفی نمی زنه
 اری؟:حرفی ند-

 ارمیا سرش رو بلند کرد وگفت:جان؟مگه تو داری؟
 با اعتراض گفتم:ارمیا؟
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ارمیا مهربون خندید وگفت:جان ارمیا؟من فکر کردم حرش هامون رو زدیم بله 
 رو هم گرفتم.می ترسم االن حرش بزنیم نظرت عوض ش

 :چرا اون همه درو  گفتی؟-
 درو ؟ ابروهاش رو داد باال وگفت:من که درو  نگفتم.کدوم

 دستی تو هوا تکون داد وگفتم:همین ویال و با  و آپارتمان و...
ارمیا خندید وگفت:به تو هم باید سننند نشننون بدم؟واقعا دارم خب...تو پیش 
خودت فکر نکردی دکتر سننعادت با این همه دبدبه و کبکبه پوالش کجا می 

 رن؟یعنی تو هم فکر کردی من هیچی ندارم
 ه تا ان حد ولی فکر نمی کردم تا این حدگیم نگاهش کردم وگفتم:ن

 ارمیا خندید وگفت:خیلی هم نیست ها
اخمی کردم وگفتم:بهتر.پول آدم که زیاد بشنننه غرورش هم زیاد می شنننه.من 

 راتیم به یه آپارتمان کوچین که توش عشق و صفا باش
صورتش رو آورد جلو و گفت:من مخلص این همه خانومی و بزرگی شمام.بله 

 دی؟مامانت دنبال بهونه اس زودتر بله رو بده تا بهم نزدهرو می 
 سری تکون داد وگفتم:باشه ولی نگی هول بودما

 زد زیر خنده که با دست خواستم صداش رو بیاره پایین تر.
 ارمیا:اون که هوله منم.بدو جونم داره در میاد

 بلند شدم و با خنده گفتم:دیوونه
 جدی گفت:تو مطمئنی مشکلم...

کردم و با جدیت گفتم:من مطمئنم.مطمئنم که از تمام این دنیا فقط تو اخمی 
 رو می خوام
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بلند شنند و مهربون نگاهم کرد.سننر بلند کردم و نگاهم رو دوختم تو تیله های 
 رنگ شبش و اون چشم های کشیده اش و گفتم:قول بده تنهام نذاری

 رو از هم جداهسننتیا رو گرفت بینمون و گفت:هیچ چیزی نمی تونه ما سننه تا 
 کنه.مطمئن باش خانومم

ستم بهترین لحظه ی زندگیم بود.عزم و  شم هام رو ب شیدم و چ نفس عمیقی ک
 جزم کردم و رفتیم پایین.

 ساورا:به به عروس دوماد تشریف آوردن به نتیجه ای هم رسیدید
 :بله-

 بابا:خب دخترم؟
 لبم رو گاز گرفتم وگفتم:هر چی شما بگید بابا

ندید و با خ بار با ته.این  با جون.زندگی خود با ندارم  خالفتی  فت:من هیچ م گ
 خودت تصمیم بگیر هیچکس حق دخالت تو زندگیت رو نداره

 لبخندی زدم.مامان هنوزم عصبانی بود.
شتم برخالش بار  شوق دا سی بود برام. سا سرم رو انداختم پایین .لحظه ی ح

 تی ندارم:من مخافقبل که به امیر بازور بله گفتم.نفس عمیقی کشیدم و گفتم
تبسننم دسننت زد و همه بعدش دسننت زدن و تبرین گفتن.مامان عصننبانی 
ید  نارم و سننرم رو ب*و*سنن مد ک مادرجون او ندم نزد. یه لبخ بود.حتی 
وگفت:خوشبخت بشید دخترم.انگشتر تن نگین برلیان طال سفید رو انداخت 

 ماتو انشگتم و رو به مامان و بابا گفت:اینم از عروس نشون کرده ی 
 بابا لبخندی زد.بابا هم این بار راتی بود مثل من!
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 مامان:هنوز بحث اصلی مونده مهریه...
مادرجون:بله واسننه همچین دختر با ارزش ی هر چقدرم که مهرش کنیم بازم 

 کمه
 ...13مامان خندید وگفت:خب مهرش

 معصوم 14تا سکه به نیت  14تا خواست سال تولدم رو بگه گفتم:
 مامان:ساورینا

:من یبار ازدواد کردم.مهرمم زیاد بود اما برام خوشننبختی نیاورد.من چیزی -
 نمی خوام جز ت مین یه زندگی آروم برای خودم و دخترم

 ارمیا لبخند زد وگفت:من جونم رو برای این ت مین می ذارم.اما خیلی کمه
 تا514مادرجون:راست می گه دخترم.بکنش 

 سکه و یه قرآن...تا  14سری تکون دادم و گفتم:نه...
 تا گل رزم روش1367ارمیا:

 مامان پوزخندی زد و من با عشق به مردم لبخند زدم
** 

 با صدای گوشیم دست کردم زیر پتو درش آوردم.
 َب..له...-
گاه.من دیشنننب خوابم نبرده از - مایشنن ید بریم آز با بالو. خانوم خوا پاشننو 

 خوشحالی خوشبحالت گرفتی تخت خوابیدی
بدنم دادم وگفتم:بابا هستیا مگه گذاشت من بخوابم تازه خوابم کش و قوسی به 

 برده
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شو خانومم زودتر بریم این آزمایش رو بدیم خیالمون - شه باباش.پا قربونش ب
 راحت بشه.راستی بچه ها میدونن؟

 واال من که یادم رفت به روشنا بگم موتوع خواستگاری رو
جا - مه  تا االن تبسننم نیوز ه باش البد  حت ن ماده شننو دارم نارا رو پرکرده.ا

 میام.قربونت برم فعال
گوشننی رو قطع کردم.هسننتیا هنوز خواب بود.پتوش رو روش درسننت کردم و 
شن کردم.تمام کارهام رو با  شویی.یه دوش هم گرفتم و موهام رو خ ست رفتم د

 لبخند انجام می دادم.ولی یکم ته دلم می ترسیدم از آزمایش...
شیدم با ما شم شلوار لی یخی پو سفید جذب.یکم آرایش کردم.چ نتوی کتان 

های رو مداد کشننیدم و رژگلبهی رنگم رو روی لبام کشننیدم. شننال گلبهیم رو 
سابی خرابکاری کرده  شده بود.لبام رو غنچه کردم.ح ستیا بیدار  سرم کردم.ه
شیرش دادم و  شکش رو عوض کردم. ستمش و پو ش بود.مانتوم رو در آوردم و 

شل سش رو با یه بلیز  سفید عوض کردم.دخملم حسابی خوردنی لبا وار گلبهی 
 شده بود.

مانتوم رو تنم کردم و چادر مشننکیم رو سننرم کردم.دسننتی به چادرم کشننیدم و 
 لبخند زدم.هستیا رو ب* *ل کردم.ارمیا اس ام اس داد که رسیده.

 :خداحافظ من رفتم-
 مامان:برو به سالمت خواهر بسیجی

ست مامان شمکی زدم  نگاهش کردم.دلم نمی خوا روز عالیم رو به هم بزنه.چ
 وگفتم:بهم میادنه؟میدونم.بای بای
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 رفتم جلوی در.ارمیا به ماشینش تکیه داده بود و نظاره گر من بود.
ستین هاش رو تا زده  شکیش که آ شکی و بلیز مردونه ی جذب م شلوار کتان م

 بود حسابی خواستنی ترش کرده بود.
 ارمیا:سالم بر بانوی خودم

 ی زدم و گفتم:سالم آقالبخند
در جلو رو برام باز کرد و نشننسننتم.خودشننم نشننسننت و دسننت هسننتیا رو 

 ب*و*سید.
 ارمیا:دختر بابا چه می کنه؟

 :حاال که باباش رو می بینه عالیه-
 ارمیا لبخندی زد و گفت:بریم سرا  اولین قدم برای ماشدنمون.حاتری؟

 چشم هام رو بستم و با شوق گفتم:حاترم.
ایشگاه یکی از دوستاش نگه داشت.قبال تلفنی وقت گرفته بود.رفتیم جلوی آزم

ترب گرفته بودم.هر کاری می کردم از  صندلی هابا ام رو زمین  ستیم رو  ش ن
 اتطرابم کم نمی شد.

 باالخره اسممون رو خوندن.
 ارمیا دم گوشم زمزمه کرد:نمی ترسی؟

 نگاه چ ی بهش انداختم وگفتم:مثل این که خودم دکترم ها
هستیا رو دادم ب* *لش و رفتم تو اتاق.اهل نازنازو بازی نبودم که هیچ عاشق 
ستم خون رو می  سرنگی که از د صندلی و به  ستم تو  ش خون گرفتن هم بودم.ن
ستم  شدن خون گرفتن پنبه رو روی د شید بیرون نگاه می کردم.بعد از تموم  ک
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ستیا ر ست کردم و اومدم بیرون.ه شار دادم و چادرم رو در و از ب* *ل ارمیا ف
 گرفتم و نشستم رو یه صندلی

 ارمیا با نگرانی پرسید:خوبی خانومم؟
 لبخند بی جونی زدم وگفتم:خوبم عزیزم
 ارمیا لبخندی زد وگفت:زودی میام باشه

رفت و خون داد و برگشت.لباش رو جمع کرده بود و پنبه رو روی دستش فشار 
 می داد.

 خندیدم وگفتم:چی شد؟
 هارمیا:می سوز

 چچ چچ نگاهش کردم وگفتم:من ناز نکردم تو داری جای من ناز می کنی
خندید و گفت:همین دیگه دور وزمونه عوض شننده نازم نمی کنه واسننم.بریم 

 یچی بخوریم؟
 با موافقتم سوار ماشین شدیم.

 ارمیا:خب کجا برم؟چی می خوری؟
 صبح بود. 9نگاهی به ساعت انداختم 

 بخوریم.:برو یه جا بتونیم صبحونه -
 ارمیا:ای به چشم فرمانده.هر چی شما امر بفرمایید

 چشم هام رو بستم و سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلی.خدایا شکرت!
شدیم با ذوق  شت.وقتی واردش  سرپوشیده نگه دا سنتی  سفره خونه  جلوی یه 

 خندیدم وگفتم:وای ارمیا اینجا عالیه
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شی  سقف هاش نقا سطش زیرزمین بود.تمام دیوارها و  شت و و سنتی دا های 
 هم یه حوتچه خوشگل و دورش هم کلی تخت های سنتی.

ارمیا یه گوشه دنم رو انتخاب کرد و نشست وگفت:پس چی فکر کردی خانوم 
 مگه سلیقه ی من می تونه بدباشه؟

بعد به من اشاره کرد.با ناز براش پشت چشمی نازک کردم و نشستم.هستیا رو 
 از ب* *لم گرفت.

گوشه دنم رو انتخاب کرد و نشست وگفت:پس چی فکر کردی خانوم ارمیا یه 
 مگه سلیقه ی من می تونه بدباشه؟

بعد به من اشاره کرد.با ناز براش پشت چشمی نازک کردم و نشستم.هستیا رو 
 از ب* *لم گرفت.

 چی میل دارید آقا-
 ارمیا نگاهی بهم انداخت و منم نگاهی به منو...املت مخصوا

 املت مخصوا وچای و نبات... ارمیا:منم یه
مرد سننری تکون داد و رفت.محواطرافم بودم که گفت:به منم یه نگاه بیاندازی 

 بدنیست ها.گ*ن*ا*ه نمی شه
 تکیه دادم به پشتی و دستم رو زدم زیر چونه ام و خیره نگاهش کردم.

 :اینجوری دوست داری-
اینطوری نگاهم چشمکی زد و سرش رو آورد جلو وبا زمزمه اش گفت:همیشه 

 کن.من عاشق جادوی این چشمام.
 چشمام رو بستم و گفتم:دیوونه

 دست به سینه تکیه داد و گفت:دیوونه ی تو بودن افتخاره واسم بانو
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خواستم چیزی بگم که گوشیم زنگ خورد.گوشیم رو در آوردم و فقط به تکون 
 دادن سرم برای ارمیا اکتفا کردم.روشنا بود.

 الو؟-
الو مرض الو زهرمار.تو خجالت نمی کشننی؟یه عمر زحمتت رو الو کوفت -

کشننیدم اون وقت من باید از این پسننره ی مغروربشنننوم ارمیا دیشننب اومده 
خواستگاری و تو هم جواب بله دادی؟خاک تو سرت کنم از اون ارمیا یاد بگیر 
با تو خوش کنم آخه؟کدوم  به آرین خبر داده دلم رو به چی دوسننتی  یه دیقه 

 هستی عروس خانوم گوری
با خنده گفتم:وای روشنا یواش تر گوشم درد گرفت ببخشید اینقدر یهویی شد 

 که یادم رفت بهت بگم.آزمایشگاه بودیم االنم بیرونیم
روشنا با صدای جیغ جیغوش گفت:چی؟آرمایشگاه هم رفتین؟نه به اون موقع 

ن که یه شننبه که جونتون در میومد به هم بگید همدیگه رو دوسننت دارید نه اال
 بریدید و دوختید و پوشیدید بی هیچ خبری

 قربونت برم ببخشید-
 می بخشمت ولی من ازدواد می کنم بچه دارم می شم بعد بهت می گم اوم-

 گوشی رو قطع کرد.خندیدم و سر تکون دادم وگفتم:وای ارمیا خیلی شاکیه
شحالیم زنگ زدم به آرین شب از خو همه چی  ارمیا:حق هم داره.من همون دی

 رو بهش گفتم
 سری تکون دادم وگفتم:راست می گی



 609 ییدایش ینیریش

شن  شمزه مون راه افتادیم.قرارمون این بود که یه ج صبحونه ی خو بعد خوردن 
به همین  نامزدی سننناده بگیریم و بریم سننر خونه زندگیمون.به همین راحتی 

 آسونی.البته ارمیا قرار شد به بچه های کلبه هم یه شام عروسی بده.
 ری ارمیا؟:کجا می -

 ارمیا نگاهم کرد و گفت:خونه دیگه
 :میشه نریم خونه؟-

ارمیا لبخندی زد و گفت:بله که می شننه خانومم.شننما امر بفرمایید کجا می 
 خواید برید من دربست دراختبارتونم

 لبم و گاز گرفتم و مسیرم رو گفتم.باید می رفتم اونجا برام الزم بود...
 تم.باید می رفتم اونجا برام الزم بود...لبم و گاز گرفتم و مسیرم رو گف

گل های سرخ رو پرپر کردم.دست کشیدم روی اسمش...بوی گالب همه جا 
پیچیده بود...تنها بودم.خودم خواستم تنها باشم.با زنی که یه روزی عشق االنم 
تا بتونم  ید از مریم اجازه می گرفتم.ازش کمن می خواسننتم  با مال اون بود.

 کنم.ارمیا رو خوشبخت 
ندیده بودمش.هیچوقت ندیده بودمش اما بغ ننی که تو صنندام خونه کرده بود 

 عذابم می داد.
شته هم تو رو هم - ست دا شتی اونم دو ست دا :مریم...می دونم ارمیا رو دو

علی رو...اونقدر براش عزیز بودید که هنوزم با یاد شننما اشننن می شننینه تو 
بانو...اما ازت میخوام  چشننم هاش.حسننودیم نمی شننه تو حق اب و گل داری

ازمون راتننی باشننی.میدونم دلت میخواسننت ارمیا رو خوشننبخت کنی.ارمیا 



wWw.Roman4u.iR  610 

 

عا کن بتونم خوشننبختش  عا کن مریم...د که برام د پا به خیلی  خیلی خو
 کنم...برام دعا کن.

گالب رو ریختم رو سنننگ علی و دسننت کشننیدم رو سنننگش.قبر کوچولوش 
تم رو سنننگش و گفتم:علی اقا نشننون از زود پرپرشنندنش بود.سننرم رو گذاشنن

شه؟اومدم ازت اجاره  ستیای من ب ست بابات بابای ه سر اجازه ه شگل پ خو
 بگیرم.ازتو و مامان مریم.اجازه می دی مگه نه؟

اشننن روی گونه ام رو پاک کردم.ارمیا نشننسننت کنارم.بینیم رو کشننیدم باال و 
 هنوز به سنگ هاشون خیره بودم.

 لبخند تلخی روی لبش بود.
ا:مریم خانوم اجازه دادی؟مبادا حسننودی کنی ها خیالت راحت باشنننه ارمی

 ساورینا دوسم داره کنارم هست مراقبم هست هوو بزرگه
 لبخند تلخی زدم و گفتم:اوهوم قول می دم به خدا

دسننتم رو گذاشننتم روی سنننگش ارمیا هسننتیا تو ب* *لش بود دسننتش رو 
 گذاشت رو دستم وگفت:مریم خانوم با اجازه...

شدم.درد و دل کردن با مریم برام خوب  سرم سبن  رو تکیه داده بودم به پنجره.
بود.ارمیا لیاقت خوشننبخت شنندن رو داره من به مریم قول دادم تا اخر کنارش 

 باشم و خوشبختش کنم...
***** 

ازش هیچی نمی خواسننتم.اما اون می گفت خیلی هم سنناده نباشننه.دلش می 
عروسننی بگیریم.به هر حال بعد از خواسننت براش لباس عروس ب وشننم و یه 
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کلی حرش زدن به یه عروسننی سنناده تو خونه ی ما راتننی شنندیم.البته ما قرار 
ستیم  شه اما مامان قبول نکرد و ما هم نخوا سی خونه ارمیایینا با شتیم عرو گذا

 جنجال به پا کنه قبول کردیم.
 ادقشب دوباره برای تصمیم های عروسی مادرجون و ارمیا و تبسم و حاد ص

 و خانومش اومدن خونه مون.
 یه کت و دامن شکالتی پوشیدم با چادر گلدار کرم خوشگل.

مادرجون:آقای توسننلی اگه اجازه بدید این دوتا جوون رو به هم محرم کنیم که 
 می رن دنبال کارهای عروسیشون راحت باشن

 بابا دست هاش رو باز کرد وگفت:من مخالفتی ندارم
شما.ارمیا جان پسرم بشین کنار ساورینا خانوم.صیغه حاد صادق:پس با اجازه 

 محرمیت بخونم
سی  شدن به ک ست کنارم.حس خیلی خوبی بود.محرم  ش رفتم کنارتر و ارمیا ن

 که آرزوی داشتن قلبش رو داشتم.
ارمیا نگاهم کرد.اونم پرهیجان بود.چشننم هاش دودو می زد و لب هاش رو 

 د.گاز می گرفت و گاهی لبخندهای محوی می ز
 حاد صادق:خب دخترم مهر موقتت چقدر باشه

 :یه سکه حاد صادق-
 ارمیا با اخم نگاهم کرد.اما اعتنایی نکردم.

صیغه رو می خوند و من با هر کلمه اش از درون گر می گرفتم و  صادق  حاد 
 تو وجودم عشق ارمیا شکوفا تر می شد.
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ت:اینم مهر بعد از جاری شنندن خطبه ارمیا یه سننکه از جیبش در آورد و گف
 خانوم

 با مزه نگاهش کردم وگفتم:چیه پشیمون شدی می خوای طالق بدی
 اخم ریزی کرد وگفت:خدا نکنه

مادرجون و بابا و تبسننم و سنناورا ب*و*سننیدنمون و بهمون تبرین گفتن.اما 
مامان به یه مبارک باشننه ی خشننن و خالی اکتفا کرد و حتی جلو نیومد.یادمه 

میر اون شوق داشت و من ناراحت بودم.پس االن برام اوندفعه سر ازدواجم با ا
 ناراحتیش مهم نبود.همونطور که اون ناراحتیم رو نادیده گرفت.

بعد از خوردن شنام همه مشنغول صنحبت های متفرقه شندن.ارمیا هسنتیا رو 
یا  با تبسننم حرش زدم.دلم پیش هسننت بالکن.کمی  فت تو  ب* *ل کرد و ر

خشننید از جمع جدا شنندمو رفتم تو بالکن.از بود.شننایدم پیش ارمیا...با یه بب
 پشت پرده نگاهش کردم.

سر هستیا رو چسبونده بود به سینه اش وآروم پشتش رو نوازش می کرد و آروم 
 زمزمه می کرد.

ارمیا:قربونت بشم.قول می دم بابای خوبی برات بشم هستی من...قول می دم 
یا تو ومامانت ه باشننم.هسننت ته  ندازه ی علی دوسنننت داشنن مه ی زندگی ا

منید.حاتر نیستم به هیچ قیمتی ازدستتون بدم...شما تا ابد مال من می مونید 
نه؟تو دختر منی...هسننتیا سننعادت...سنناورینا مال منه...عشننق منه و مامان 

 تو...ما هیچ وقت...
 کنارش ایستادم و سرم رو تکیه دادم به دستش و گفتم:ازهم جدا نمی شیم
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و اروم از روی روسننری سننرم رو ب*و*سننید یه دسننتش رو دورم حلقه کرد 
 وگفت:عاشقتونم...

نگاهم رو دوختم تو چشننماش و دسننتم رو کشننیدم رو گونه ش و گفتم:تا ابد 
 عاشقتون میمونم...دیگه هیچی نمی تونه ما رو از هم جدا کنه...حتی مرگ

پشت دستم رو ب*و*سید وگفت:خیلی خوشحالم به آرزوم رسیدم.تو مال من 
 خوابه؟بزن در گوشمشدی.این یه 

 به جای این که بزنم درگوشش ل ش رو کشیدم وگفتم:بیدار بیداری آقایی
 دستم رو تودستش گرفت و آروم دستم رو ب*و*سید.

صله گرفتیم.ارمیا چچ چچ  شه.از هم فا شی سرفه ای کرد و تقه ای زد به  سم  تب
نگاهش کرد که تبسننم گفت:ببخشننید کبوترهای عاشننق مزاحم جین جیکتون 
شب  شریف میارید؟می خوایم رفع زحمت کنیم.می خوای  شدم.ارمیا جان ت

 بمونی؟
با خنده و خجالت سننرم رو انداختم پایین.ارمیا نگاهی بهم کرد وگفت:نه االن 

 میام.
سی کردم و با  صادق روب*و* از بالکن رفتیم بیرون.با مادرجون و خانوم حاد 

* *لم وگفت:مراقب حاد صنننادقم خداحافظی کردم.ارمیا هسننتیا رو داد ب
 خودت و دخترم باش خانوم گلم.شبت بخیر عزیزم.

 چشم هام رو باعشق بستم و گفتم:مراقب خودت باش.رسیدی اس بده
 دستش رو گذاشت رو چشم هاش و گفت:اطاعت امر بانو.خوب بخوابی
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خم شد دست هستیا رو که روی دستم بود ب*و*سید و ب*و*سه کوچیکی به 
دلم رو با خودش برد مردی که تمام دنیام تو چشننم دسننتم زد و رفت.رفت و 

 هاش خالصه می شد.
 برگشتم خونه ی خودم.با کلید در رو باز کردم.

با جیغ جیغ گفت:به چه طوری عروس خانوم؟چه  روشنننا پرید جلوی در و 
 عجب تشریف آوردی

یه دسننتی ب* *لش کردم و صننورتش رو ب*و*سننیدم وگفتم:سننالم به آبجی 
 خدا خودم شرمندتم به

 روشنا:شرمندگی به دردم نمی خوره تعریف کن ببینم چه کردی
 چشمکی زدم وگفتم:دیشب محرممون کردن

روشنا تمام غرغرهاش یادش رفت و با شوق پرید و صورتم رو غرق ب*و*سه 
 کرد.چادرم از سرم افتاد

 روشنا:.وای ساوری خیلی براتون خوشحالم خیلی به هم میاین
 له قسمت تو و آرین خانلبخندی زدم وگفتم:ایشال

 اخم ریزی کرد و خندید.نگاهش کردم با بهت.
 :روشنا؟-

 روشنا:هوم؟
 :خندیدی؟دیگه نگفتی برو بابا.جدی جدی-

 روشنا دستی تو هوا تکون داد وگفت:برو دیوونه
 دستش رو گرفتم و برش گردوندم
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 :چیزی شده بینتون؟-
 روشنا سری تکون داد وگفت:نه به خدا.

ش نه؟آخه دیوونه من عشننق رو از چشننمات نخونم که سنناورینا :دل دادی به-
 نیستم

تاق  فت تو ا فت و ر یا رو از ب* *لم گر نه.هسننت فت:دیوو اخمی کرد و گ
 خودش.لبخندی زدم و گفتم:از دست شما دوتا

نا رو هم  ته تبسننم و روشنن ید.الب عد از فهر بریم خر رفتم حموم.قرار بود ب
قرار شد ارمیا خونه الهیه اش رو بفروشه و سرجهازی می بردیم.به پیشنهاد من 

به روی  خدا رو شننکر رو نه بگیره. نه ی خودم خو ین همین خو یاد نزد ب
سنناختمونمون یه واحد بزرگ و خوشننگل خالی بود که ارمیا قرار بود امروز بره 
نه.منم گفتم نظرش رو قبول دارم خودش بره و من یکم بتونم  مه اش ک نا قول 

 استراحت کنم.
ذوق بچه ها تو ماشننین خنده ام می گرفت.من جلو نشننسننته بودم  از شننوق و

وتبسنم و روشنناهم عقب.همش در مورد وسنایلی که قرار بود بگیریم نظر می 
ستاد  سم رو فر دادن.مادرجون که پاش درد می کرد نیومد ونماینده اش یعنی تب

 و مامان هم که کال اگر میومد زهرمارم می کرد و همون بهتر نیومد.
 جلوی یه طال فروشی نگه داشت. ارمیا

پیاده شدیم.حس خوبی داشتم.ارمیا با فروشنده که انگار از آشناهاش بود سال 
 م و علین کرد و ازش بهترین حلقه هاشون رو خواست.

نگاهم به یه سننت حلقه ی زیبای طال سننفید افتاد که نوارهای طالی زردش به 
 داشت. زیبایی از داخل رد شده بودن و سه تا نگین ریز
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 ارمیا ببین اون خوبه-
 ارمیا سرش رو بهم نزدین تر کرد وگفت:کدوم خانومم

حلقه رو با دسننتم نشننون دادم که گفت:خوشننم میاد همیشننه خوش سننلیقه 
 ای.عالیه همون بگم بیارن

 چشم هام رو بستم و سرم رو تکون دادم.
شه مرد ست این حلقه تون رو برامون بیارین البته اگه می  ال ونه اش طارمیا:آقا 

 نباشه
 پالتین خوبه؟-

 ارمیا سری تکون داد وگفت:ممنون
وقتی حلقه هار و آورد با شوق دستم کردم و به دستم خیره شدم.حلقه ی ارمیا 
شم نزدین تر کرد و گفت:این  شبیه به هم بودن.لباش رو به گو ساده تر بود اما 

 حلقه فقط تو دستای تو می درخشه خانوم.
شق بهش لبخند سر بلند کردم و خی شکیش و با تمام ع شدم تو تیله های م ره 

 زدم.
ارمیا پول حلقه ها رو حسنناب کرد.البته نمی دونم به فروشنننده چی گفت که 
گفت یه سننناعت دیگه میایم و حلقه ها رو می بریم.مقصننند بعدیمون لباس 

 عروس بود
 تبسم:وای ساورینا این لباسه چقدر خوشگله

س کردم.خوشننگل بود اما من اهل این لباس ها نگاهی به دامن پراز چین لبا
 نبودم.لبخندی زدم که با صدای ارمیا به طرفش برگشتم.
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 ارمیا:ساورینا...
ستش رو  سمتم دراز کرده بود.د ستش رو به  نگاهش به یه لباس عروس بود ود

 گرفتم وکنارش ایستادم.
 ارمیا:خوشگله نه؟

ده ای داشننت قسننمت نگاهی به لباس انداختم.مدلش ایرانی نبود.طرح سننا
باالش از جلو وپشت بند خورده بود و دامنش بدون پف و تقریبا راسته بود و تا 
کمی روی زمین ادامه داشت.بندهای پشتش تا روی کمر ادامه داشت و آستین 

 هاش گی ور سفید بود.
 خیلی به دلم نشسته بود.

 :خیلی نازه ارمیا من همین و میخوام-
 ردم.لبمو غنچه کردم و نگاهش ک

 چشمکی زد وگفت:نکن اونجوری خانوم.چشم.خانوما نگردید پیدا کردیم.
تبسم و روشنا با دیدن لباس کلی جیغ جیغ کردن و موافقت خودشون رو اعالم 
ستم ارمیا همون روز  شه و ن وشیدمش.می خوا ستم اندازه ام می  کردن.می دون

نم سخت وایسیم م سوپرایز بشه.با وجود هستیا نمی تونستیم خیلی تو مغازه ها
یدای  مانتو و کلی خر خاب می کردیم.کفش و کیف و  ند نبودم و زود انت پسنن
ته بود.رفتیم تو  یا هیچی برای خودش نگرف ما هنوز ارم گه من تموم شننند ا دی

 رستوران پاساژ و ناهار خوردیم.
 ارمیا:خب من برم حساب کنم.

 :ارمیا یه چند لحظه صبر کن...هستیا گشنشه-
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شکال نگاهی به دور  شم اینجا آخه...ا و اطراش انداخت وگفت:قربون دخترم ب
 نداره

شه.ارمیا کنارم  شیر بدم و جایی هم معلوم ن ستیا رو  سعی کردم ه سختی  به 
ایسننتاد و چادرم رو درسننت کرد.بعد از شننیر خوردن خانوم خریدهامون رو 

 گذاشتیم تو ماشین و رفتیم دنبال خریدهای ارمیا...
ریدهای ارمیای بیچاره براشون جالب نبود ورفتن تا برای تبسم و روشنا دیگه خ

 خودشون لباس بگیرن.موندیم من و ارمیا و دخترمون.
سند بود.باالخره بعد از دیدن چندتا مغازه یه  سخت پ برعکس من ارمیا خیلی 

 کت وشلوار مشکی چشمش رو گرفت.
مشکی بارین پارچه اش یه مدل خاا بود نه ساتن بود نه مات.نوار های براق 

 رو یقه اش قشنگ ترش کرده بود.ساده اما شین.
 ارمیا:ب وشمش؟

با شننوق سننرم رو تکون دادم.رفت داخل اتاق پرو.دوسنناعت گیر کرده بوداون 
 تو...کالفه از سر کنجکاوی که ببینم چه شکلی شده چندتا تقه به در زدم.

بش ده بود تو یه جیدر که باز شده نگاهم رو از پایین آوردم تاباال...دستش رو کر
 و با یه حالت مانکن ها نگاهم می کرد.

 لبخند کجی زد وگفت:چطور شدم؟
 اخمی کردم وگفتم:نمی خواد اصال خوب نیست

 ابروهاش رفت باال ودهنش باز موند.
 ارمیا:چرا؟
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 باهمون جدیت گفتم:خوشم نمیاد تو شب عروسیم دامادو ازم بدزدن
پقی زد زیر خنده وگفت:ای شیطون یکی چند لحظه ای خیره نگاهم کرد و بعد 

 طلبت.تکیه داد به چارچوب اتاق درو و گفت:چی کار کنم خوبه؟
 چشمکی زدم وگفتم:تو هر چی ب وشی خوب نیست عالیه...

 لبخندی زد و تعظیم کرد.ارمیا:ما مخلصیم بانو...
بعد از این که تا شننب کلی خرید کردیم صنندای دخملم در اومد و ما مجبور 

تایت بدیم و بریم خونه.بماند که کل راه تبسم و روشنا از خریدهاشون شدیم ر
 تعریف می کردن و تو سر وکله ی هم می زدن.

 ارمیا من و روشنا رو رسوند خونه و وسایل ها رو با کمن هم بریدم باال.
ارمیا آخرین پالستین خرید رو گذاشت تو اتاقم.منم هستیا رو که خوابیده بود 

 تخت.خوابوندم رو 
 ارمیا:امری نیست بانو؟

برگشننتم سننمتش چادرم رو در آوردم و گفتم:نه عزیزم دسننتت درد نکنه امروز 
 خیلی خسته ات کردم

ارمیا اخم مصنننوعی کرد وگفت:این چه حرفیه؟این چند روز بهترین روزهای 
 زندگیمه از لحظه لحظه هاش ل*ذ*ت می برم

..می ترسننم یه کم دیگه چشننم هام رو بال*ذ*ت بسننتم که گفت:برم خانومی.
 بیشتر بمونم مجبور بشی بزور بیرونم کنی

 اخم کردم وگفتم:دیوونه
 تا دم در همراهش رفتم.تبسم جلوی در ایستاده بود.

 تبسم:ول کن دیگه داداشمو
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دسننت ارمیا رو محکم گرفتم و انگشننت اشنناره ام رو با خنده سننمتش گرفتم 
 واهر شوهر بازی در میارماوگفتم:خواهر شوهر بازی واسم در نیار برات خ

 ارمیا یه ابروش رو داد باال و نگاهم کرد.اوه یعنی چیز بدی گفتم؟
 ارمیا باهام دست داد و رفتن.

 این روزها حتی یه یانیه دوری هم برای دلتنگ بودنم کافیست...!
 دو روز بعد

با هر آیه آیه ی قرآنی که توی دسننتم می درخشننید دلم آروم می گرفت و به این 
 وشبختی امیدوار تر می شدم.خ

برای بار سوم بود که حاد آقا ازم سوال می پرسید.گل ها رو چیده بودم و گالب 
 هم آورده!حاال وقت اقرارعاشقی بود...

صوم و  14سکه به نیت  14مهرم معلوم بود...ین جلد قرآن مجید و  1367مع
گننل رزو...و از هننمننه مننهننم تننر مننهننر مننن مننهننر شننننوهننرم 
بود.عشننقش،قلبش،روحش...من این مهر رو می خواسننتم نه اون مهر مادی 

 رو...
چشم هام رو بستم و با لبخند محوی بله رو دادم.بله ای که شروع کننده ی این 

 راه عاشقی بود...
همه دست زدن.این همه،شامل می شد از پدرومادر و بردارم و روشنا و آرین و 

صادق و خانو سم و مادرجون و حاد  مش...و از همه مهمتر دختر کوچولوی تب
 خوشگلم...
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حاد آقا از ارمیا هم سننوال کرد و اون با صنندای رسننا و جذاب مردونه اش بله 
 اش رو گفت و سند عشقمون رو ام ا کرد.

 سه روز بعد
ست  ساعت زیر د ستم در رفته بود.نمی دونم چند  ساعت از د شیدم. پوفی ک

صو شده بودم.خ سته  سابی خ شگر بودم.ح صا از نگاه های بقیه که غریبه آرای
بودن و تعجب می کردن که من چه عروسننی ام که دم به دیقه دارم به بچه شننیر 

 می دم و برای همشون عالمت سوال شده بود.
شگر گفتم موهام رو به  شت به آرای ست دا چون ارمیا رنگ موهای خودم رو دو

دم رو ه بعد دیگه خورنگ قبلیش رنگ کنه.ابروهام رو یکم باالتر برد.از اونجا ب
 ندیدم.بهش گفتم آرایش سنگینی نمی خوام و ساده رو چشم هام کار کنه.

 لبخندی زد و گفت:بلند شو.تمام شد عروسن خانوم
لبخند بی جونی زدم و بلند شننندم و خودم رو تو اینه برانداز کردم.لبخندی از 

شم هام شوق تو چ شدم... شمام تو آینه خیره  صویر چ تایت زدم و توت  مود ر
حال بودم...این  یا می شننندم خیلی خوشنن مال ارم که امروز  می زد...از این 
شتم و  ست دا سی پر زرق و برق با امیر دو شتر از اون عرو ساده رو بی سی  عرو

 امروز بیشتر از هر روز دیگه ای خوشحال بودم.
 آرایشگر:چطوره؟دل از خودت نمی کنی

شونیم کم  شت با خجالت لبخندی زدم.موهام رو روی پی ست کرده بود و پ در
شته بود.آرایش  موهای بلندم رو جمع کرده بود باال و تور بلندی زیر موهام گذا
دودی چشم هام رو خیلی دوست داشتم.صورتم سفید شده بود و لب هام بین 

 گلبهی و آجری بود.
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 لباس عروسم رو با کمن روشنا پوشیدم.
شده بودن. شگل  سم کردم.خیلی خو شنا و تب دم آخری مامان باز نگاهی به رو

مخالفت کرد و گفت:اجازه نمی ده عروسننی تو خونه ما باشننه و ارمیا خونه ی 
 ویالیی یکی از دوستاش رو که شمال شهر هم بود گرفت.

بعد از کلی مشاجره با مامان اخر سر حرش خودم رو به کرسی نشوندم و گفتم 
 عروسی باید سوا باشه

شیده  شکی پو شب بلند م شنا یه لباس  بود که از باال تا کمرش با طرح های رو
خیلی خوشنگل پولن دوزی شنده بود.موهاش رو فر کرده بود و آزاد رو شنونه 
ند تر هم شنننده  قدش بل نه بلندش  پاشنن با اون کفش های  اش رها کرده بود.

 بود.آرایشش مشکی و طوسی بود و رژلب قرمزش خیلی بهش میومد.
تین ارچه ل*خ*تی داشت و آستبسمم یه لباس شب بلند زرشکی پوشیده بودپ

هاش سنننه ربع بود.یقه اش باز بود و از کنار لباسننش بندهای قشنننگی می 
خورد.تو هیکل تو پرش خیلی قشنننگ شنننده بود.آرایش کمرنگی داشنننت و 
سمت هایی از موهاش به  شونه هاش ریخته و یه ق صافش رو آزاد دور  موهاش 

 صورت بافت تل مانند روی سرش قرار گرفته بودن...
 چشم هام رو بستم و از ته دلم براشون آرزوی خوشبختی کردم.

مامان باهام لم کرد و ارایشگاه مخصوا خودش رفت.سویل بیچاره رو هم با 
مان  ما مان بره بهتره نمی خواسننتم  ما با  یل گفتم  به سننو با خودش برد. زور 
عصبانیتش رو روی سر اون خالی کنه و دوباره یه دعوای دیگه بشه.امشب قرار 

 ود دخملم ب* *ل خاله و عمه اش در گردش باشه.طفلکی هستیای من!ب
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سم ارمیا لبخندی روی  شدم.ا شیده  سمت کیفم ک شیم به  با زنگ خوردن گو
 لب هام نشوند.
 با ناز گفتم:بله؟

 سالم عروس خانوم.اگه کارتون تموم شده بیام باال که دل تو دلم نیست-
 ره تموم شدهاروم خندیدم و لبم رو گاز گرفتم و گفتم:آ

 آرایشگر:شوهرته؟
 دستم رو گرفتم جلوی گوشی و گفتم:بله

 آرایشگر:بهش بگو بیاد باال عروسش رو ببره
 لبخندی زدم وگفتم:ارمیا بیا باال

 ای به چشم بانو...اومدم...-
 نفس عیمقی کشیدم وگوشی رو گذاشتم تو کیفم.

 هم آماده شدن.وسایل هستیا رو چن کردم و شنلم روپوشیدم.تبسم و روشنا 
ستادنم جلوی در.ت ش قلبم دیوانه کننده بود.در رو که  صدای زنگ که اومد فر

 باز کردم دسته گل رز سفید رو گرفت جلوم.
متوجه فیلم بردار شنندم.تو دلم ایشننی گفتم.دسننته گل رو از دسننتش که گرفتم 
داغی دسنننت هاش گرما رو به بدنم منتقل کرد.نگاهش نکردم.اروم خندید و 

 رو گرفت و رفتیم پایین... دستم
سننرش رو آورد سننمتم و اورم نجوا کرد:خانوم خواسننتنی من...قرار نیسننت یه 

 نگاهی به ما بیاندازی...دلم بیش از این طاقت نداره ها
 با ناز گفتم:طاقت داشته باش...هنوز زوده آقنننا
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شنلم رو به خودم نزدین تر کردم.ی ساختمون اومدیم بیرون. شید و از   هپوفی ک
 چندتا ماشین برای همراهی اومده بودن.یه چندتا از دوستامون بودن...

 صدای موزین شاد تو ف ا پیچیده بود و من تو دلم جسابی عروسی بود...
شین اما لحظه ی آخر  شینم تو ما ستم ب شد و در رو برام باز کرد.خوا ارمیا خم 

 برگشتم سمت روشنا و گفتم:مراقب هستیا باش
 گفت:خیالت راحت روشنا چشمکی زد و

 ارمیا اروم گفت:ببریمش با خودمون.
 سرم رو انداختم پایین هنوز زود بود برای دیدن صورت مثل ماهم...

 اروم گفتم:نه...روشنا از پسش بر میاد...
به سختی نشستم داخل ماشین ارمیا خم شد و دنباله لباسم رو اورد داخل و در 

 رو بست.نشست سر جاش.
نار پن مد ک ها رو منتظر آرین او ها مهمون  ید ید دیر کن یا گفت:نر به ارم جره و 

 بذارید مراقب باشید
 ارمیا:چشم داداش

سم  شنا خانوم تب سبتا بلندی گفت:رو صدای ن سالمت...بعد با  آرین:برید به 
 خانوم بفرمایید تو ماشین

نا هم تو همین شنننب عروس  نداختم.دلم می خواسنننت روشنن باال ا ابرویی 
 وماد زیادی جالب بود...بشه...دوجفت عروس و د

 سوار شدن روشنا و تبسم رو دیدم و دلم هنوز هم پیش دختر دوماهه ام بود...
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با ...هوای -به با  آتلیه ای که مامان معرفی کرده بود رسننیدیم.رفتیم داخل 
فروردین حسننابی فوق العاده بود.نفس عمیقی کشننیدم.ارمیا کنارم ایسننتاد و 

 دستم رو دور دستش حلقه کردم.
 با صدایی که عاشقش بودم گفت:چه حسی داری؟

 نفس عمیقم رو عمیق تر کردم و گفتم:فقط خوشبختی...تو چی؟
شه  ساس دیگه ای هم می  شق اح سش رو فوت کرد و گفت:کنار تو جز ع نف

 داشت؟انگار دنیا رو بهم دادن
با ناز خندیدم وگفتم:اگه می دونسننتم اینقدر عاشننقمی زودتر بله رو می دادم 

 دکتر
 بامزه با حرا گفت:پس چی دق کردم خانوم یه بله گفت

 با تعجب گفتم:من که همون لحظه که تو خواستگاری کردی بله رو دادم؟
ارمیا خندید و گفت:اما من خیلی وقته عاشننقت بودم نمی دونی چقدر برام 

 سخت بود عاشق بودن و دم نزدن
دادم به شنونه  نمی خواسنتم خاطرات تنهایی هامون تداعی بشنه سنرم رو تکیه

 اش و گفتم:حاال که مال همیم
 دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و گفت:خدا رو شکر

 رسیدیم به ساختمون اصلی...
دختر جوونی با موهای رنگ کرده ی طالیی اومد سننمتمون و با خنده خوش 
امد گفت:سننالم خیلی خوش اومدین مبارک باشننه بفرمایید داخل تو اون اتاق 

عکس هاتون رو باندازم.خانوم اول شننما بفرمایید عکس تکی اماده شننید تا 
 هاتون رو بگیرم.اقا داماد اینجا منتظر باشید
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ارمیا پوفی کشید و نشست رو صندلی...خبیثانه خندیدم و رفتم تو همون اتاقی 
 که دختره گفته بود. شنلم رو در اوردم.

 هلبخندی زد وگفت:خوش به حال اقا داماد چه عروس خوشگلی دار
 لبخندی زدم و گفتم:ممنون عزیزم.

بعد از کلی کلنجار رفتن با عکاس و گرفتن عکس های مختلف رفت بیرون تا 
ارمیا رو صنندا کنه خواسننتم برم سننمت شنننلم که ارمیا اومد تو...نگاهی بهم 
ست  انداخت...حرارت نگاهش از همون دور هم تنم رو ذوب می کرد.در رو ب

بسننتم...اولین بار بود که آقای دکتر من رو  و اروم اومد سننمتم.چشننم هام رو
اینطوری می دید.دسننت هاش رو گذاشننت روی بازوهام.سننر بلند کردم و زل 

 زدم تو تیله های مشکیش.لبخند محوی روی لب هاش بود...
 ارمیا:چقدر خانومم خوشگل شده...تو فرشته ای به خدا

 اخم مصنوعی کردم وگفتم:یعنی نبودم؟
سید. شونیم رو ب*و* ستم هیجانی رو که پی ست هاش می لرزید...می تون ..د

 تو وجود هر دومون بود رو حس کنم.
با باز شنندن در ارمیا زیر لب زمزمه کرد:خروس بی محل و من اروم خندیدم و 

 از هم جدا شدیم.
شه اروم من  عکاس هم خندید و کلی مدل گفت و عکس گرفت...ارمیای همی

سننرخ می شنندم.دریغ از یکم حسننابی شننیطونی می کرد و من از خجالت 
 خجالت از این پسر...
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بعد از این که کار فیلم برداری و عکس گرفتن تموم شننند راه افتادیم سننمت 
 تاالر...

 ارمیا:خانوم خوشگلم که خودت رو ازم قایم می کنی. اره؟
شنلم رو از روی صورتم کشیدم باال و با شیطنت گفتم:ارمیا واقعا که...بابا اب 

 هشدم جلوی دختر
ارمیا بلند خندید و اروم تننربه ای به نوک بینیم زود و گفت:تا تو باشننی دیگه 

 منو اذیت نکنی...طاقتم تموم شه همین می شه دیگه سرکار خانوم.
سننری تکون دادم و سننرم رو تکیه دادم به پشننتی صننندلی...هنوزم یاد کارهای 

شم.از این که بی پروا سرخ می  ی تمام کارهای ارمیا میوفتم خنده ام می گیره و 
های گرمش و آغوش  یاد ب*و*سنننه  جام می داد. فت ان کاس می گ که ع رو 
پرآرامشش بهم امید می داد که می تونم کنار این مردهمه چی تموم خوشبخت 

 بشم...
با رسیدن به در تاالر ارمیا برگشت سمتم و گفت:می شه شنلت رو بکشی پایین 

 تر عزیزم؟
م ارمیا غیرتی اما نه از اون غیرتی هایی که شنننلم رو اوردم پایین تر.می دونسننت

با تمام  به ادم تحمیل کنه.من ارمیا رو پذیرفته بودم  با داد  بخواد همه چی رو 
 اعتقادهای محکمی که قراره اعتقادات منم بشه و من بهشون افتخار کنم...

صنندای دسننت و جیغ مهمون ها تو ویال پیچیده بود.ویالی قشنننگی بود.در 
مشکی و طالیی داشت و یه راهروی سنگ ریزه ی طوالنی که دو بزرگ و فلزی 

 طرفش پر از بوته های رز قرمز بود و چرا  های کوتاه سفید و قرمز...
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ارمیا پیاده شد و در رو برام باز کرد.دستم رو تو دستش گذاشتم و پیاده شدم.هر 
دین نزقدمی که بر میداشتم احساس می کردم دارم به خوشبختی ای که حقمه 

شتر باورم  شنا میومد و من هر لحظه بی ست و آ صدای تبرین دو شم... تر می 
می شد که من رسما زن ارمیام...ارمیایی که این چندمدت آرزوی من شده بود 

 حاال برای همیشه مال من شده...
 توی حیاط برای اقایون صندلی چیده بودن و توی سالن هم برای خانوم ها...

با هم رفتیم  قدم  لب هم  جا هامون خیلی  خانواده  خل سنننالن...ت ننناد  دا
بود...خانواده ی ارمیا هم رو گرفته بودن و لباس های شین اما پوشیده تنشون 
شون رو با لباس های آنچنانی در  سخاوت تمام اندام ها بود و خانواده ی من با 

 معرض دید همه قرار داده بودن...
به هم برام هیچی مهم نبود...حتی این ت ننناد.من و ارم ما  که  یا مهم بودیم 

میومدیم و هیچ مشننکلی هم با هم نداشننتیم...با تمام فامیل ها سننالم علین 
 کردیم و نشستیم.خیلی ها رو نمی شناختم فرصت آشنایی هم نبود.

نشننسننتیم تو جایگاه عروس و دوماد.برام جالب بود فکر می کردم قراره تو یه 
 ت شبیه تاالر بود...خونه ی ویالیی عروسی بگیرم اما اینجا درس

 سرم رو بردم طرش ارمیا.طرفم خم شد و گفت:جانم؟
 :ارمیا مگه نگفتی ویالی دوستت رو گرفتی؟اینجا که شبیه تاالره-

سی اجاره می ده فکر  سالن انداخت وگفت:خب اینجا رو برای عرو نگاهی به 
 می کردم خوشت میاد و مامانت هم مخالفت نمی کنه
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چرخوندم.میز و صننندلی های سننفید با روکش طالیی لبخندی زدم و سننرم رو 
دور تا دور سننالن چیده شننده بودن.مهمون هامون خیلی نبودن شنناید سننرهم 
سر این  صفش می کردم اما مامان  ست من بود ن ست نفر که اون هم اگه د دوی

 عروسی تا دلش خواست حرش خودش رو به کرسی نشوند.
شی شربت و  شت...از میوه و  سری تکون پذیرایی خوبی دا سر... رینی و انواع د

 دادم وگفتم:این مامان تا ادم رو تو خرد نیاندازه دلش خنن نمی شه
کاری هم برات بکنم  خانوم من هر  ندید وگفت:حرا نخور عروس  یا خ ارم

 بازم کمه...
 دستش رو تو دستم قفل کرد و ارامش رو به وجودم تزریق کرد

.دلم برای ب* *ل کردن روشنننا و تبسننم ودخترم و سننویل اومدن سننمتمون
 عروسکم یه ذره شده بود.

 روشنا:مبارک باشه خانوم و اقای دکتر...
 ارمیا لبخندی زد وگفت:ممنون ایشالله قسمت شما و...

بعد اروم خندید و روشنننا چچ چچ نگاهش کرد و گفت:دیدی سننرکار خانوم 
 گفتم شما دوتا خیلی تابلویی باور نمی کردی

 گفت:دست شما درد نکنه دیگه روشناخانومارمیا تیز نگاهش کرد و 
 روشنا پشت چشمی نازک کرد و گفت:مگه درو  می گم؟

یدم  نارهم د نا رو ک بار ای مدم ی چه دروغی؟من دو روز او با  با نه  یل: سننو
فهمیدم.بهت نگفتم خواهرخانوم؟اگه زن این اقای دکتر نشنندی دیدی شنندی 

 دیدی دیدی؟
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خت و  ندا باال ا نت ابرویی  با شننیط یا  نه. درو  نمی ارم که  خب اون  فت: گ
شم ما به جایی بر نمی خوره  شبختانه ما تابلو تو جمع زیاد داریم دوتا گید..خو

 که
تبسم پقی زد زیر خنده و روشنا چشم های طوسی رنگش رو گرد کرد.با خنده 

 گفتم:حرا نخور ابجی دخترم رو بده ب* *لم
گاه دیگران  یدمش.ن یا رو از ب* *لش گرفتم و ب*و*سنن برام مهم هسننت

نبود...همه باید ما سه تا رو همینطور می پذیرفتن...کنار هم...برام مهم نبود تو 
عروسی خودم مجبورم به بچه ام شیر بدم این مهم بود که من کنار هستیا وارمیا 

 خوشبختم و خوشبخت خواهم موند...
 ارمیا خم شد و سرش رو ب*و*سید و گفت:عزیز دل باباش

 دم.ارمیا بهترین بابای دنیا می شه این رو میدونم...نگاش کردم و لبخند ز
 با گریه هستیا لبم رو گاز گرفتم.

 ارمیا:اشکال نداره اون پشت یه اتاق هست برو اونجا بهش شیر بده
ست کنیم جز این  ستیم در شرمنده تمام خرابکاری های دخترت رو تون سویل:

 یکی...بد عادتش کردی شیر خشکم نمی خوره
 ی باهات بیام.ارمیا:می خوا

 سری تکون دادم و بلند شدم وگفتم:نه عزیزم االن میام.
با سویل رفتم سرا  اون اتاقی که ارمیا گفته بود.با کمن سویل باالی لباسم رو 
باز کردم تا به دخترم شننیر بدم.به لباس عروس سننفید خوشننگلی که تنش کرده 
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وس به خونه اش می بود خیره شنندم...لبخندی زدم و گفتم:ارمیا امروز دوتا عر
 بره...

راستی خونه ام...چه خوب شد که بچه ها خونه روچیدن بدون کمن خواستن 
شتم  ست دا شون رو می کنم...اما از یه طرفم دو شم نیاد کله  از من...اگه خو
وقتی وارد خونه می شننم سننوپرایز بشننم واسننه همین با پیشنننهادشننون مبنی بر 

قت کردم... نه از طرش من مواف یدن خو کاری نکرده ند نه خراب  خدا ک فقط 
سایل هم از  سری و سایل رو با کمن هم گرفتیم و یه  سری و شن...البته یه  با
شب من عروس اون  شدو قراره از ام خونه خودم بردم...به هر حال خونه کامل 

 خونه ی پراز عشق بشم...
سختش  شد.با اون لباس  شم هاش خمار خواب  شیرش رو خورد چ ستیا تا  ه

 بود.
 هستیا کجاست؟:ساک -

 سویل:می خوای چیکار؟
 :یه دست لباس بهم میدی با اینا سختشه بخوابه-

لباسش رو با یه بلیز و شلوار دخترونه خوشگل قرمز عوض کردم و خوابوندمش 
سم رو درست کردم و راه افتادم  سویل از ب* *لم گرفتش...لبا داخل پتوش و 

می خواست اما خب  سمت سالن.هستیا ب* *ل سویل بود...دلم دخترم رو
چه ب* *ل نکنم بهتره...فکر حرش  باس ب با این ل فت  مان می گ ما چه کنم؟
مردم بود...نمی دونست همون داماد دوست داشتنیش که اینقدر سنگش رو به 
حاال این طوری حرا می  که  هام کرده  با کار رو  نه می زد همین  سننی

شم و ابرو میو مد که چیکار کنم خوره...برعکس مامان که همش از دور برام چ
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چیکار نکنم مادرجون با لبخندهاش بهم روحیه می داد و چقدر من ممنونش 
 بودم...

تو این جمع نگاه غیر دوسننتانه ی چند نفر اذیتم می کرد...اولیش زهرا...قسننم 
شتی ش رو از چنگش در  سرخاله ی دکتر خو شنه بود که پ می خورم به خونم ت

شادی که ستی دعوت  اوردم و دومیش هم خانوم ار جزو گروهی بود که از بهزی
 کرده بودیم و سومیش هم خاله...

شاید امید  صره ونمی دونم این نگاهش برای چی بود؟ سرش مق ست پ می دون
 داشت دوباره به هم برگردیم و حاال امیدش ناامید شده...

تمام وجود من و ارمیا خوشحال بود.این خوشحالی رو هرکسی با یه نگاه کردن 
تونسننت درک کنه و چقدر ادم حسننود باید باشننه که برامون ارزوی  بهمون می

 خوشبختی نکنه...
 تبسم شیطون نگاهمون کرد واومد سمتمون.

 ارمیا:یا علی!این دختره معلومه یه نقشه ای داره
تبسننم پشننت چشننمی نازک کرد وگفت:واقعا که به شننما هم می گن عروس و 

باید دوماد؟پاشننید دسننتور از باال صنننادر شنننده عروس  قا داماد  خانوم و ا
 بر*ق*صن...بلند شید پیست رو واستون خالی کردم...

نگاهی به وسننط سننالن جایی که می ر*ق*صننیدن انداختم.راسننت می گفت 
 خالی بود و همه به ما نگاه می کردن.

 ارمیا مظلومانه نگاهم کرد.
 ارمیا:می گم چیکار کنیم این دختره ول کن نیست
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سم:چیکار کنیم  ساورینا نذار از همین االن برات خواهر تب شید ببینم... چیه؟پا
 شوهر بازی دربیارما

 خندیدم وگفتم:ارمیا پاشو من و با این خواهرت در نیانداز همین اول کاری
ارمیا خندید و بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد.با ناز دستم رو گذاشتم 

 تو دستش و بلند شدم
مون لحظه صدای آهنگ بلند شد...وای خدای سویل از دور چشمکی زد و ه

 من ر*ق*ا دونفره اونم با ارمیا...برام زیادی غیر قابل باور بود...
 چه کردی..که به دل من نشستی...

 که با عشق و احترام...هنوز پیش تو میام...هنوزم تو رو می خوام
ارمیا دستم رو تو دستش گرفت و ب*و*سه ی آرومی روی دستم نشوند.چشم 

ست دیگه اش رو ه شونه اش.د شتم روی  ستم رو گذا ستم و د شق ب ام رو با ع
دور کمرم حلقه کرد.سننرش رو اورد دم گوشننم و اروم نجوا کرد:دوسننت دارم 

 خانومی
 سرم رو به شونه اش تکیه دادم و گفتم:دوست دارم ارمیا

سرم رو از روی شونه اش برداشتم و به چشم هایی خیره شدم که مصرانه عشق 
رخ می کشیدن و من چقدر غرق اون تیله های اتشین پر آرامش شدم...که  رو به

 هم از دورن آتیشم می زد و هم بهم آرامش میداد...
 همراه با اهنگ زمزمه می کرد و وجودم رو لبریز از احساس می کرد...

چه کردی...که بی تو بی میلم به عشننق...بی تو بیزارم از عشننق...دیگه حتی 
 ذارم از عشق جونمو به پات می

 بی تو می بارم از عشق
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 من و تو هردو شبیه هم...هر دوتامون تو ین مسیر...
شبیه هم بودیم...هردو  ست...من و ارمیا واقعا  ش لبخند تلخی رو لب هامون ن
درد کشننیده بودیم اونم تو اول جوونیمون...همین درد مشننترک هم باعث این 

 احساسه...
 ین احساس بی نظیرو از من و خودت نگیرگاه و بی گاه...جز من نخواه...ا

 نگاه کن...تو باعث این احساسی
گه...توام احسننناس من و  نه از من ا گه؟ چی می مو کی رو دارم جز تو م

 نشناسی...
تو رو خواستم از خود خدا...نگو راهمون جداست...من و تو کنار هم اره عشق 

 پیش ماست...اره عشق پیش ماست
 هر دوتامون تو ین مسیر...من و تو هردو شبیه هم...

 گاه و بی گاه...جز من نخواه...این احساس بی نظیرو از من و خودت نگیر
باره عاشننقونه لب  با تموم شننندن اهنگ ارمیا پیشننونیم رو ب*و*سننید و دو

 زد:عاشقتم ساورینا
 نگاه پر از عشق و خواستنم رو بهش دوختم و گفتم:تا ابد مال منی

داشننتم اما با نگاه سنننگینی که اذیتم می کرد این حس مالکیت رو دوسنننت 
شون  سته درون شن حلقه ب شم هایی که ا صاحب نگاه...چ شت به طرش  برگ
حتی از این فاصننله هم خوب دیده می شنند...نگاهم رو انداختم پایین...من 

 مقصر این احساس نبودم...
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خاب  یا حق انت که بخوام ازش بگیرمش...ارم به اون نبود  یا متعلق  ارم
اون مشکل ارمیا رو نمی دونست شاید اگر می دونست زندگی با ارمیا داشت.

باعث می شه طعم مادرشدن رو نچشه این احساس ین طرفه رو خیلی زودتر 
گاهم رو از زهرا گرفتم و خودم رو تبرئه  ها از خودش دور می کرد...ن از این 

 وکردم.نشستیم سرجامون...اما من دلخور بودم.دلم نمی خواست دل کسی ر
که اون  کاری نکرده بود  یا حتی  یا مقصننر نبودیم ارم ما من و ارم بشننکونم ا

 احساس کنه حسی بینشونه که بخواد خیال بافی کنه...
ند از روی لبش محو شننند و اخم ریزی رو پیشننونیش  گاهم کرد.لبخ یا ن ارم

 نشست.اروم گفت:چیزی شده؟تو خودتی؟
 دست اچه نگاهش کردم و گفتم:نه...نه خوبم

شم کرد وگفت:از همین اول اخم ها شتر تو هم رفت و لبش رو نزدین گو ش بی
 کاری داری درو  می گی تعیفه؟

 لبخند محوی زدم و گفتم:ارمیا...زهرا
 نگاهش کرد. لبش رو کشید تو دهنش و گفت:زهرا چی؟

 :نمی خواستم ازش بگیرمت؟-
 وایابروش رو انداخت باال و لبخند کجی زد وگفت:مگه مال اون بودم که بخ
 ازش بگیریم؟ساورینا بچه نشو اون هیچ جایی تو زندگی من نداشته و نداره

 سری تکون دادم وگفتم:می دونم اما سنگ دل نباش
به چشننم زنم  لبخند تلخی زد وگفت:اوال چیکار کنم که عین خواهرمه؟من 

 نمی دیدمش...سر عروسِی...
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وگفت:اوندفعه حرفش رو خورد.نگاهش کردم که ادامه بده.کالفه نگاهم کرد 
همینطوری بود...عادتشه تازه مشکل من رو هم بدونه عمرا باز همین احساس 

 رو داشته باشه.مطمئن باش.دیگه هم خودت رو ناراحت نکن...
سننری تکون دادم و نفسننم رو فوت کردم.به جای زهرا که نگاه کردم نبود.شننونه 

 ای باال انداختم و روشنا رو دیدم که میاد سمتمون.
 با خنده گفت:ساقدوشت اومدارمیا 

 چچ چچ نگاهش کردم و روشنا رسید بهمون.
 با لبخند گفت:آقا ارمیا از مردونه پیغام فرستادن شاه دوماد بیاد اونور ببیننتون.

 با خنده گفتم:ارمیا می خوان بفرستنت بری.مقاومت کن
 ارمیا با لبخند گفت:آره ولی بذار برم بنده خداها راحت باشن...

 وگفت:فعال عروس خانوم.مراقب خودت باش.چشمکی زد و رفت... بلند شد
روشنننا نشننسننت جای ارمیا و گفت:وای عجب شننوهری داری تو...از پیشنت 

 تکون نمی خوره
 خندیدم و گفتم:ببخشید کی از مردونه پیغام فرستاده بود؟

 کتش رو در آورد و گفت:آرین
 نم.این دوتا رو ببی دستامو رو به اسمون گرفتم و گفتم:خدایا کی من عروسی

 روشنا با خنده زد به شونه ام وگفت:یواش تر.زشته
 چشمکی زدم وگفتم:مثل این که عروس خانوم راض

سر  شب زبونت رو اقا دوماد کوتاه می کنه عزیزم تا  سری تکون داد و گفت:ام
 به سر من نذاری
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کوتاه متری ما رو کسننی بتونه  6زدم زیر خنده وگفتم:فکر نمی کنم این زبون 
 کنه حتی اون اقا ارین شما...

 روشنا یکم سرخ و سفید شد.دیگه مطمئن شدم دلش رو بدجور باخته..
شام خوردنمون با ح ور یه فیلم بردار مزاحم که هی امر و نهی می کرد و می 
گفت چیکار کنیم سنن ری شنند.تا کارش تموم شنند و رفت ارمیا تند تند برای 

 ور تا سر و کله ی یکی دیگه پیدا نشدهخودم و خودش غذا کشید و گفت:بخ
 زدم زیر خنده وگفتم:وای تو چقدر شکمویی

ماده  غذام ا نه  یام خو فت:پس چی فکر کردی من ب خت و گ ندا باال ا ابرویی 
 نباشه داد و هوار راه می اندازم ها

 با خنده گفتم:هیشکی ام نه تو داد بزنی
 عیفهارمیا لبخند خبیثی زد وگفت:اون روی من رو ندیدی ت

 پشت چشمی براش نازک کردم که یه قاشق غذا رفت تو دهنم.
تو حیاط کنارهم دسننت تو دسننت ایسننتاده بودیم و به همون هایی که بهمون 

 تبرین می گفتن لبخند می زدیم و جوابشون رو می دادیم.
 آرین:آقا سوار شید برید خونتون بذارید بریم بخوابیم

 نم اگه عروسیت موندمارمیا:واقعا که...می خوای بری برو م
 روشنا پوزخندی زد وگفت:کی به ایشون زن می ده

 آرین چچ چچ نگاهش کرد وگفت:می بینیم کی به من زن می ده
 ساورا:بچه ها بابا می گه دیگه راه بیافتید واسه عروس کشون.

 تبسم:وای بدویید دیگه من می میرم واسه بوق بوق بازی پشت ماشین عروس
 خواهر من قرار نیست بزرگ شه ایشالله عروسی شما هاارمیا خندید و گفت:
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سی دخترتون.برید دیگه قالمون نذارید ب یچونید ها  شالله عرو سویل:ممنون ای
 اونوقت حسابتون رو می رسیم دسته جمعی امشب تلچ می شیم خونتون

شمام رو گرد  شون گرفته بود.چ سقلمه ای زد.همه خنده  ست بهش  شنا با د رو
فت:نه..نه ایشالله یه روز دیگه مزاحم می شیم امشب که همه کردم که روشنا گ

 خسته ان
 ارمیا با خنده گفت:قدمتون روی چشم

 دستم رو گرفت و سوار ماشین شدیم.هستیا ب* *ل مادرجون بود.
 مادرجون:برو دخترم امشب این بچه کنارم میمونه.

شب زن و دخترم ر سرش رو اورد جلو و گفت:نه مادر من.من ام و با هم ارمیا 
 می برم خونه

 مادرجون لبخندی زد و گفت:خیلی خب پس دم در بهت تحویلش می دم.
 لبخندی زدم وکفتم:ببخشید زحمت می شه براتون

مادرجون اخم جذابی کرد و گفت:چی می گی دخترم؟نوه مه نور چشننممه رو 
 چشمام می ذارمش.مادر ارمیا مراقب باشی ها اروم برو

 ارمیا:چشم مادر...
فتادیم.چندتا ماشین هم پشت سرمون بود.ارمیا دستم رو تو دستش گرفت راه ا

 و ب*و*سه ارومی بهم زد و گفت:مال خودم شدی
 لبخندی زدم و گفتم:اوهوم خدا رو شکر

 ارمیا هم چشم هاش رو باز و بسته کرد وگفت:اره خدارو شکر...خدا رو شکر
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 برام می خوند و دست برد سمت تبط ماشین و روشنش کرد.تموم راه با اهنگ
 وجودم رو پراز ارامش می کرد.

 هیشکی اینجوری که من دوست دارم دوست نداره
 که بمیره واسه دوست داشتنت و به روت نیاره

 همه حسم و عشقم و قلبم و
 همه فکرمو ذکرمو ذهنمو

 همه شوقم و ذوقم و روحم و
 از این لحظه می دم به دست های تو

 همه اخمت و زخمت و دردت و
 ه شرمت و ترست و لرزت وهم

 همه بغ ت و شکت و اشکت و
 می گیرم دیگه از تو و حس تو

 هیشکی اینجوری که من دوست دارم دوست نداره
 که بمیره واسه دوست داشتنت و به روت نیاره

 تو رو می خوام با یه حس عجیبی
 تو دنیا نیست برای تو رقیبی

 برام به تنهایی...خودت یه دنیایی
 عاشقتو تو این تنهاییتنها نذار 

ست  ست دارم...دو ست دارم...دو ست دارم...دو شکی اینجوری که من دو هی
 نداره

 که بمیره واسه دوست داشتنت و به روت نیاره
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تو تموم راه زمزمه می کردیم و می خندیدیم.این عشننق رو با تمام وجودم می 
و دستم  نخواستم و بابت داشتنش خدا رو شکر می کردم.پنجره رو کشیدم پایی

رو با دسته گل بردم بیرون.دلم می خواست فریاد بزنم ارمیا عاااشقتم اما خب 
ستم رو اوردم تو و پنجره رو  سریع د شوهر مذهبی ما یه اخم ریزی کرد که  این 

 کشیدم باال.زد زیر خنده.
 :به چی می خندی؟-

ستت اومد.قیا ساب کار د شم اومد ح ه فارمیا با خنده بریده بریده گفت:نه خو
 اش رو نگاه مظلوم کرده خودش رو

 با دسته گل زدم بهش و گفتم:بی مزه...فکر کردی گربه رو دم حجله کشتی؟
چشننمکی زد و گفت:نه عروس خانوم هنوز که به حجله نرسننیدیم گربه رو 

 بکشم
 چچ چچ نگاهش کردم و زیر لب زمزمه کردم:خیلی وقیحی

هو به پشت دستم نشوند.ی دستم رو گرفت و با لبخند ارومی ب*و*سه کوتاهی
 شیطون می شد و یه دفعه اروم.این حالت هاش رو دوست داشتم.

با دیدن خونه مون که درسننت رو به روی خونه قبلی خودم بود لبخند پررنگی 
شوهرم که تنها  شب  شد به تیله های رنگ  شد. نگاهم دوخته  مهمون لب هام 

 ماوای ارامش بود.
دسننتش رو به طرفم دراز کرد دسننتم رو تو دسننتش ارمیا پیاده شنند و با احترام 

تا ماشین پشت سرمون بودن.صدای آهنگ هاشون دیوونه  10گذاشتم.حدود 
 کننده بود مطمئنم االن انصاری یه اشوبی به پا می کنه...
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ستم یه دخترتنها  شنا تو همون خونه قراره بمونه.نمی خوا شحال بودم که رو خو
بابت خونه هم راحت اونم روشنننا اسننیر این خونه اون خ ونه بشنننه.خیالم 

بود.وسایل هام تو اتاق خودم بود.لوازم شخصیم رو برداشته بودم و یه سری از 
لوازمم اونجا مونده بود.دلم نمی خواست از روشنا دور بشم واسه همینم خونه 

 مون رو درست رو به روی ساختمون قبلی گرفتیم.
ای اهنگ رو کم کنن فکر کنم آرین به چندتا از مهمون ها تذکر داد که صننند

 اونم از انصاری می ترسید.هه!
شاری ها  شت رو زمین.از این اب شه جالبی رو گذا شف سرهای فامیل ف یکی از پ
نورهای قشنننگی داشننت و همه جا رو روشننن کرده بود.بعد از یکم شننادی و 

 پایکوبی دم در مامان و بابا برای تبرین اومدن جلو...
به ارمیا گفت:مراقب دخترم و دخترش باش ارمیا بابا لبخند مهربونی زد و رو 

هر دوشننون رو به تو سنن ردم خوشننبختی دخترم کنار تو ارزوی منه...می دونم 
لیاقتش رو داری .ازهمون اولم فهمیدم که بهت اطمینان کردم و عزیزای دلم رو 

 س ردم دستت.خوشبخت بشید
م خوشننبختشننون ارمیا:مطمئن باشننید بیشننتر از جونم مرافبشننونم.قول می د

 کنم.قول می دم جناب توسلی
بابا دسننتش رو گذاشننت رو شننونه اش و گفت:از این به بعد تو هم برام مثل 

 ساورایی بهم بگو بابا پسرم.
 ارمیا سرش رو انداخت پایین و گفت:چشم بابا

بابا لبخندی زد ودستمون رو گذاشت تو دست هم و هردومون رو ب*و*سید و 
 ت.بهمون دوباره تبرین گف
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 مامان هستیا رو ب* *ل کرده بود.توی پتوش خوابیده بود.
مامان لبخندی زد.نمی دونم دوسننتانه بود یا نه.اما خیلی هم شننبیه پوزخند 
نبود.مامان هم می تونه خوب باشه شاید من زیادی شلوغش کردم.شاید چون 

 زیاد ازش کم محبتی دیدم اینطور فکر می کنم
با ازدواجتون راتننی نبودم اما این بار سنناورینا  مامان:اقا ارمیا می دونی خیلی

خودش انتخاب کرد و امیدوارم که این بار خوشننبخت بشننه دخترم تو زندگیش 
 کم تلخی نچشیده امیدوارم تو بتونی خوشبختش کنی...

 ارمیا:می تونم...بهم اعتماد کنید ترالن خانوم
بود امیدوارم مامان سننری تکون داد و رو به من گفت:این بار انتخاب خودت 

دیگه شننکسننت نخوری هر چی هم شنند خودت انتخاب کردی دیگه یقه منو 
 نگیری ه

 بازوی ارمیا رو تو دستم فشار دادم و با لبخند گفتم:مطمئنم اینبار اشتباه نکردم
مامان نفسننش رو فوت کرد و گفت:امیدوارم.هسننتیا رو من با خودم می برم 

 امشب فردا بیاین دنبالش
د و گفت:شننرمنده مادر زن جان من عروس و عروسننکم رو با ارمیا لبخندی ز

 هم می برم امشب.
بعدش هسننتیا رو که خواب بود از ب* *ل مامان گرفت.مامان یه ابروش رو 

 باال داد و لبخند محوی روی لبش اومد.
 مامان:خوشبخت شید

 :ممنون مامان-
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شش اما کمی بلند گفت:جرئت دار ستاد کنار ارمیا و دم گو ش ی اذیتساورا ای
 کن تا بفهمی داماد خانواده توسلی شدن چقدر سخته.

 ارمیا خندید وگفت:بابا به خدا من مراقب دخترتونم چرا منو تهدید می کنید؟
ساورا با خنده زد رو شونه اش و گفت:مگه می تونی نباشی؟خوشبختش نکنی 

 می کشمت شادوماد.
 ت.امیدوارم کنارصاش ایستاد و مهربون گفت:خوشبختی تون ارزوی همه ماس

هم به اون زندگی که لیاقتش رو دارید برسننید.هردوتون الیق یه زندگی عالی 
هسننتید هر کمکی خواسننتید رو من حسنناب کنید.از همون اولم می دونسننتم 
 ارمیا لیاقت خواهرم رو داره که گذاشتم بهت نزدین بشه پشیمونم نکنی ارمیا؟

تع گفت:ممنون ساورا جان اگه تو ارمیا چشم هاش رو باز و بسته کرد و با توا
 نبودی شاید به این زودی ها بهم نمی رسیدیم ایشالله جبران کنم برات

 ساورا لبخندی زد و گفت:ایشالله
با مشننغول  با نگاهش کردم که چشننمکی زد و خندید و رفت کنار.مامان و 
صحبت با بقیه بودن.مادرجون و تبسم کنارمون ایستادن.اشن شوق تو چشم 

ماد نه ب* *لم کرد و دم های  مادرو فت. ته بود.چیزی نگ قه بسنن ر جون حل
گوشم زمزمه کرد:اخر عروس خودم شدی.قربونت برم عروسم امیدوارم ارمیام 
شم و  شن و غم تو چ سین دیگه ا شه.به حق امام ح شته با شتنت رو دا لیاقت دا
با مشننکل  هاتیم. مدیون تو و خوبی  یا  تا اخر عمر من و ارم نه... دلتون نشننی

 ا...ارمی
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با اعتراض صداش کردم که خودش رو از ب* *لم کشید بیرون و اشن هاش 
رو پاک کرد و گفت:ببخشید دخترم.انگشت اشاره اش رو به سمت ارمیا گرفت 

 و گفت:وای به حالت اگه اذیتش کنی
ارمیا مظلومانه گفت:آرزو به دل موندم یکی تون به این بگه مراقب من باشنننه 

 هم؟اذیتم نکنه.مامان شما 
ید از  که همیشنننه خیر ببین مادر.الهی  نت برم  فت:قربو ید و گ ند مان خ ما
جوونیتون.دسننتم رو مهربون تو دسنننت هاش گرفت و گفت:نگاه به سننن و 

 هیکلش نکن.هنوز هم بچه اس...مثل هستیای خودت بزرگش کن
 خنیدیدم و ارمیا چشم هاش رو گرد کرد و با اعتراض مادرش رو صدا کرد.

ب*و*سید و برامون ارزوی خوشبختی کرد و رفت پیش خانوم مادرجون ما رو 
شتم نبودن.خاله تانیا  صادق.با نگاه دنبال خاله و دختر خاله های ارمیا گ حاد 

 هم نبود.
 روشنا سقلمه ای بهم زد و گفت:دنبال کی می گردی؟

 اخم ریزی کردم و پهلوم رو ماساژ دادم و گفتم:چته؟یواش تر
شنا:اخی دردت اومد  شادوماد رو سه  عروس خانوم؟حاال بدو برو خودت و وا

 شیرین کن
پچ می کردن ومی  پچ  باهم  یا  ین و ارم گاه کردم.آر ن چچ چ ی بهش 

 خندیدن.اروم به روشنا گفتم:ایشالله این خود شیرین کردن ها قسمت شما
روشنا یه برو بابایی با ناز گفت.دیگه بد جور این خواهر ما دستش پیش من رو 

 سم و سویل هم اومدن سمتمون.شده بود.تب
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 سویل:چی می گید شما ها به هم؟
 با خنده چشمکی زدم وگفتم:داریم در مورد عروس و دوماد بعدی نظر می دیم

 بعد با چشم به روشنا و ارین اشاره کردم که جفتشون زدن زیر خنده
 آرین:اتفاقی افتاده اینقدر خوشحالید؟

 رو پرت کن ببینیم عروس بعدیسویل چشمکی زد و گفت:ساورینا دسته گل 
 کیه؟

سویل جان دیگه پرت کردن  شیطنت ابرویی باال انداخت و گفت:وا؟ سم با  تب
 نمی خواد که.از همین االنم معلومه عروس بعدی کیه؟

 آرین ابرویی انداخت باال و گفت:به سالمتی خبراییه؟خب کیه عروس بعدی؟
 سویل با شیطنت زیاد خندید و گفت:روشنا دیگه

 ن اخم کرد و گفت:چرا؟خبراییه روشنا خانوم؟آری
روشنا چشم هاش رو گرد کرد و به هر کدوممون یکی یدونه چشم غره رفت که 
من گفتم:ماشالله خواستگارای روشنا رو دیگه نمیشه رد کرد باید زنگ بزنم به 
ستگارها معلومه  سه دخترش بکنه با این خوا عمو جون و بگم باید یه فکر ی وا

 نی نیست.زیاد موند
آرین پوزخندی زد و گفت:اونا زیاد ایشننون رو نمیشننناسننن البد مگرنه زود از 

 خواستگار بودنشون انصراش می دادن؟
 روشنا گر گرفت و خواست جواب بده که ارمیا گفت:آرین...

شنا  شید بچه ها و رفت...رو شبخت ب ستی تو هوا تکون داد و گفت:خو آرین د
 ست آرین...حالش گرفته شد.از دست ما حرصی بود.شایدم از د

 روشنا:خوشبخت بشید
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 باهام روب*و*سی کرد و دم گوشم گفت:امیدوارم دیگه ناراحت نبینمت.
بغض داشت نمی دونم از چی.دونه اشکی روی گونه اش افتاد با دست پاکش 

 کردم و گفتم:چرا گریه می کنی؟
 روشنا:داری از پیشم می ری

شونه اش و گفتم:دیوون ه ما که همین رو به روییم.هر روز من میام یدونه زدم به 
 خونه تو.تو بیا خونه ی من.دیوونه ی لوس

ارمیا:ابجی روشنننا خونه ی ما و شننما نداره که هر وقت دلتون خواسننت بیاید 
 اینور.هر چی هم خواستید من هستم

 روشنا اشکش رو پاک کرد و گفت:مراقب هم باشید بچه ها.
 خداحافظیمون رو بکنیم این بنده خدا ها برن خونه شون.تبسم:بابا بذار ما هم 

روشنا رفت کنار و تبسم ب*و*سم کرد و گفت:اقا من از اون خواهر شوهر ها 
شده بهت التیماتوم می دم  شم خیلی مظلوم واقع  شب دادا ستما ولی چون ام نی

 داداشم رو اذیت کنی با من طرفی.
 ارمیا:آخیش یکی هم طرش ما بود

زد وگفت:خوب اومدم نه؟اخرش اینه که امیدوارم زندگی تبسننم چشننمکی 
 خوبی داشته باشید

سویل هم پرید ب* *لم و کلی ب*و*سم کرد و با جیغ جیغ های همیشگیش 
گفت:وای خیلی براتون خوشنحالم خیلی خیلی خیلی خوشنبخت بشنید بچه 

 ها.دوتا دونه خواهر زاده ی خوشگل دیگه هم برامون بیارید یکی کمه
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ت ارمیا رو تو دسننتم احسنناس کردم.دسننتش رو فشننردم و با خنده لرزش دسنن
گفتم:همین هستیا رو هم به زور به دنیا اوردم ای خدا چقدر سخت بود.ممنون 

 من به همین یکی راتی ام
یا جون،این خواهر من و  یال این ارم یل:تو راتننی شننوهرت چی؟بیخ سننو

 چم روشما.یکم قاط می زنه اما در کل دختر خوبیه خوشبختش کن ب
ارمیا لبخند زد اما تلخی رو توش می شد حس کرد.هنوز هم در گیر اون حرش 

 سویل بود.
س ند  سرحال اومد.زیر پامون گوسفند قربونی کردن و ا شوخی بچه ها  با کمی 
دود کردن و ما هم از رو خون رد شنندیم.از این که مهمون ها بیان و خونه ام رو 

داحافظی کردیم.ارمیا هسننتیا رو تو ببینن خوشننم نمیومد با همه جلوی در خ
ب* *لش گرفت و رفتیم باال...تنها چند قدم به زندگی مشترکمون مونده بود و 
بار  عا می کردم این  تادم و د ها برای ارامش گرفتن صننلوات می فرسنن من تن

 خوشبخت بشم در کنار ارمیا و دخترمون...
 ارمیا در رو باز کرد.

س ستی که د ستم و با د شم هام رو ب سم رو چ ته گلم رو گرفته بودم، لباس عرو
باال گرفتم و دسننت دیگه ام رو تو دسننتای ارمیا گذاشننتم و با هم همقدم وارد 

 خونه شدیم.
نه  تا دور خو گاهم رو دور  ته بود.ن یا رو تو ب* *لش گرف یا هسنننت ارم

متری که با سننه تا پله از  24چرخوندم.ترکیب سننفید و سننرمه ای هال تقریبا 
ده بود خیلی سنناده و دلنشننین بود.دیوار ها سننفید بود و روی پذیرایی جدا شنن

سننتون ها و تیکه هایی که توی هال جدا می شنند کاغذ دیواری سننفید با طرح 
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های گل سرمه ای جلوه قشنگی داشت.مبلمان سفید با کوسن های سرمه ای 
فرش فانتزی سرمه ای و سفید ولوسترها و قاب های سفید و سرمه ای...دستم 

 ست ارمیا جدا کردم و با شوق تو خونه دور می زدم.رو از د
ترکیب اشنن زخونه سننفید ونقره ای بود.کابینت های نقره ای با کف سننفید و 

 وسایل برقی نقره ای و سفید.
یا تو  تا هسننت هاش رو گهواره وار تکون می داد  که دسنننت  حالی  یا در  ارم

 ب* *لش بخوابه گفت:چطوره بانو؟می پسندید؟
 کردم و گفتم:هنوز همه جا رو ندیدم که.پشت چشمی نازک 

شاره کرد و گفت:بفرمایید جناب باز  سر به پذیرایی ا سری تکون داد و با  ارمیا 
 رس

دنباله لباسننم یکم اذیت می کرد.گرفتمش باال و خواسننتم از دوسننه تا پله بین 
 هال و پذیرایی برم باال که داشت زیر پام گیر می کرد.

 ارمیا:موافب باش ساورینا
 صاش ایستادم و دستم رو گذاشتم روی قلبم و گفتم:وای نزدین بودا...

ست  ارمیا سنری تکون داد و با سنرزنش گفت:ببین می تونی شنب اولی کار د
 خودت بدی

 نگاهش کردم.اخی!ترسیده بود.چشمکی زدم و گفتم:خوبم نترس
سفید و نقره ای  ش زخونه ترکیب  سمت پذیرایی.مثل ا این دفعه با احتیاط رفتم 

سلطنتی نقره اش با فرش  شت.مبلمان  سالن رو  12دا سخاوتمندانه  متری که 
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پوشیده بود.نقره ای و سفید.لبام اویزون شد.کی می خواد لن های این و پاک 
 کنه؟

متری می  40مجسننمه های خوشننگل و تابلوهای قشنننگ.پذیرایی حدودا
نه خیلی  نه خیلی تجملی  شننند.همه وسنننایلش قشنننگ و جمع و جور بود.
ساده.خونه قشنگی بود.پنجره سرتا سری بزرگی داشت کنارپنجره ایستادم.تراس 
بود.به خیابون می خورد و البته به حیاطی که با بوته های گل سننرخ و چندتا 

 درخت پر شده بود.
این خونه رو دیده بودم اما فکر نمی کردم خونه قبلیمون از همین جا تو دید بود.

 داخلش اینقدر قشنگ باشه.
 برگشتم سمت ارمیا.

 ارمیا:اتاق خواب ها رو هم یه نگاه بیانداز.
که  مت راهروی کوچیکی  باز  5رفتم سنن تا در دورتا دورش بود.اولین در رو 

ورتی صکردم.اتاق بچه بود.وسایل هستیا با چندتا خورده چیز اتافه.دیوارهای 
 با وسایلش ست شده بودن.قراره دخترمون اینجا بخوابه.قربونش بشم.

در بعدی رو باز کردم.ترکیب کرم و سننفید و طالیی وسننایل ارامش خوبی بهم 
می داد.اتاق خوابمون بود.اتاق من و ارمیا.از تصننورش یه چیزی تو دلم غلیان 

سف ست چوبی رو با هم  ست. ش ارش داده کرد.منو ارمیا؟لبخندی روی لبم ن
بودیم.سنننت چوبی با ام دی اش جدید که رگه رگه داشنننت و کرم رنگ بود با 
حاشننیه های طالیی.پرده های اتاق کرم و سننفید بودن و فرش زیر پامون هم 
سننفید.تخت کوچولوی هسننتیا رو گذاشننته بود کنار تخت خودمون.چقدر 

 فکرش به همه جا هست.
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 اومد توی اتاق.
 ارمیا:مورد پسند واقع شد؟

 شیطون نگاهش کردم و گفتم:بله
 ارمیا با تعجب نگاهی به خودش کرد و گفت:خونه یا صاحبخونه.

شیطنت و یکمی هم خجالت گونه اش  ستادم و با  رفتم کنارش رو پنجه هام ای
 رو ب*و*سیدم و گفتم:جفتش

پیشننونیم رو ب*و*سننید و با شننیطنت گفت:نی نی خوابید.مامان نی نی نمی 
 خوابه؟

شت کردم بهش سعی کردم خودم پ شستم لبه ی تخت. ستم می لرزید ن .یکم د
 رو بزنم به کوچه ی علی چچ و گفتم:چرا میای کمن کنی موهام رو باز کنم؟

هسننتیا رو خوابوند روی تختش اروم پتوش رو کشننید روش و ب*و*سننه ی 
ارومی پشننت دسننتش نشننوند و اومد کنارم.نشننسننت روی تخت دقیق پشننت 

 م رو باز کنه.نمی دونم چرا م طرب بودمسرم.دست برد تا سنجاق سرها
من دختر نبودم که از چیزی بترسننم...و این چقدر بد بود که من زن شنندن رو 
شقانه می  شتم و االن پیش مردی که عا ستش ندا سی تجربه کردم که دو کنار ک

 پرستمش...
درسته هر چقدر هم با هم خوب و صمیمی بودیم اما تصور کنارهم بودن من و 

هیجان زده ام می کرد.نفهمیدم چیکار کرد.دسننت کشننید توموهای  ارمیا یکم
 بلندم و گفت:تموم شد خانومم

 برگشتم نگاهش کردم.سرم رو انداختم پایین و لبخندی زدم و گفتم:ممنون...
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 ارمیا چشم هاش رو باز و بسته کرد و گفت:خواهش می کنم.خوابت نمیاد؟
 سرم رو تکون دادم و گفتم:نه زیاد.

 دید و گفت:پس خسته نیستی؟ارمیا خن
سرم رو تکون دادم و گفتم:اوم نه زیاد...امروز بهترین روز زندگیم بود البته بعد 

 از تولد هستیا
ارمیا نگاهی به تخت هسننتیا انداخت.چشننمکی زد و بلند شنند.دسننتش رو به 
سیدم  سر پ ر شتم و با  ست هاش گذا ستم رو تو د سمتم دراز کرد.با تعجب د

 چیه؟
 

تاق بردتم بیرون و اروم در رو بسنننت و گفت:می لبخند زد  چیزی نگفت.از ا
 تونیم یه مهمونی دونفره داشته باشیم؟

 خندیدم و گفتم:چی؟
شیرین ترش  شنی نگاهش بود که  صی چا شیطنت خا نگاهم کرد.اروم اما یه 

 می کرد.
 ارمیا:هنوز از ر*ق*صیدن کنارت سیر نشدم.

و زد.آغوش ارمیا امن ترین جا خندیدم و سننرم رو تکون دادم.حرش دل من ر
 برای من بود.چه تو ر*ق*ا...چه تو گریه و شادی...

شه نه  ستیا بیدار ب صداش خوب نه بلند که ه شنش کرد. سمت فبط و رو رفت 
 اروم که نشنویم.

 دستش رو به سمتم دارز کرد و گفت:بانو برای دومین بار افتخار می دید؟
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وهای باز شننده ام با طنازی پیچ و تابی با ناز خندیدم.قری به گردنم دادم که م
خوردن که ارمیا هم اروم چشننم هاش رو بسننت و لبش رو گاز گرفت.با خنده 

 سر تکون دادم و دستم رو گذاشتم تو دستش.
 زندگی با تو دیگه رویا نیست

 پر شدم از تو،تو دلم جا نیست
 از سر شوقه همه ی اشن هام

 خیلی خوشبختم عزیزم که تویی همرام
 تویی همرام...که تویی همرام...که 

با شننیطنت دسننتش رو پشننت کمرم محکم تر می کرد ومن و بیشننتر تو آغوش 
 گرمش می فشرد.

 تو نزدیکی به من و حسم
 می خواستم که برم اما نتونستم

 با لبخند گفتم:که قرار بود جنوب بمونی
 خندید و سرم رو گذاشت روی گودی گردنم.

 یه فرقی هست بین عشق م
 موم عاشق های کل این دنیابا ت

 چه آروم گرم آغوشت
 می خوام که قصه هات بشه فراموشت

 عشق تو رویاست که شده تعبیر
 می خوام واسه تو دنیا رو بدم تغیر
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 زندگی با تو دیگه رویا نیست
 پر شدم از تو تو دلم جا نیست
 از سر شوقه همه ی اشن هام

 خیلی خوشبختم عزیزم که تویی همرام
شق به شون  با ع شق شم هایی که عا شده بودم.چ شبش خیره  شم های رنگ  چ

بودم.واقعا این رویا نیست.ارمیا برای همیشه مال من شده و من از دستش نمی 
 دم.

 ساده می گیری به من این روزها
 که نشم دلگیر توی این دنیا

 با تو می خوابم تو شب چشم هات
 سمت من می ره مود خوبی هات

 مونهبی تو تو قلبم غصه می 
 بی تو هر لحظه خونه زندونه

 توی سختی هام تو یه همدردی
 

 از تو ممنونم عاشقم کردی
 ارمیا:مرسی که عاشقم کردی خانومی.تو نبودی من چی می کشیدم؟

سینه اش بود و دلم  سرم روی  با ناز خندیدم و همراه اهنگ باهاش می خوندم.
 پر از عشق ارمیا.

 زندگی با تو دیگه رویا نیست
 شدم از تو دلم جانیستپر 
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 از سر شوقه همه ی اشن هام
 خیلی خوشبختم عزیزم که تویی همرام...

شد به  شمکی زد و خم  شدیم.چ شم های هم خیره  شدن آهنگ تو چ با تموم 
طرفم.صننورتش مماس با صننورتم بود.ت ش قلبم زیاد تر شننده بود و دیوانه وار 

رد.دسننتاش رو دور کمرم خودش رو به سننینه ام می کوبید و بی قرار ترم می ک
تای گرمش داشنننت ذوب می  ید عروسننیم زیر دسنن قه کرد.پیراهن سننف حل

 شد.پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد.
تاب اون نگاه گرم رو نداشننتم.صننورتم رو نیمه برگردوندم.کنار گوشننم زمزمه 

 کرد:دوست دارم...
دم بی رنفسم رو با عشق بیرون فرستادم...سینه اش از نفسم گرم شد.نگاهش ک

قرار خواسننتم بگم منم دوسننش دارم اما حرکت لب هاش روی لب هام این 
شقی که پاکیش رو  شق ارمیا...ع شور و ع اجازه رو بهم نداد.گرم بودم...پر از 

 فقط خدا می دونست...
ازم جدا شننند.هنوزم هرم نفس هاش رو روی صننورتم حس می کردم.فهمید 

میا اولین بار بود...اولین بار بود که خجالت کشننیدم.اولین بارم نبود...اما با ار
شوهرم رو همراهی می کردم.نه امیر رو،بلکه ارمیایی که از امروز  شق  سر ع از 

 صاحب قلب منه...
سرم رو گذاشتم روی سینه اش.قلبش آروم و قرار نداشت.دست هاش رو دورم 

 حلقه کرد و روی موهام رو ب*و*سید.



 655 ییدایش ینیریش

یا:آخیش...خوشننبختی یعنی این...یعن به آرامش ارم نار تو آدم  که ک ی این 
 برسه.خدایا خیلی مخلصیم...خدایا شکرت

شت  تربانش رو زیر انگ سینه اش.قلبش هنوزم  شتم روی  ست هام رو گذا د
 هام فریاد می زد.

سرخ تر  شم دوختم به لب هایی که حاال کمی  سر بلند کردم و چ با خجالت 
 شده بودن.

 اخم جدابی کرد و گفت:به چی می خندی؟
دراز کردم و با سننر انگشننتم لب هاش رو لمس کردم.خندیدم و سننری  دسننت

 تکون دادم و کنار لبش رو پاک کردم.
 سر انگشتم رو ب*و*سید و گفت:بخوابیم بانو؟

نگاهی به خودم انداختم.به خاطر تحرکات امروز و آرایشننگاه و این لباس بلند 
 کمی عرق کرده بودم.مظلومانه گفتم:دوش بگیرم

خانومم بفرمایید.تو اتاق حموم داره یکی هم تو راهرو...وسننایل ارمیا:باشننه 
 هاتم دخترا چیدن دقیق نمیدونم کجاست...

 بعد تو همون حالت که تو ب* *لش بودم رفت سمت اتاق.
سخت نبود بازش کردم  سم خیلی هم  سری تکون دادم.لبا خوابید روی تخت.

زیر می گشتم.حوله ی دور از چشم ارمیا.توی چندتا کشو دنبال حوله و لباس 
 سفید نو ام رو برداشتم و لباس زیر ست سفید.رفتم توی حموم.

از ایینه حموم نگاهی به خودم انداختم.این منم؟منم که امشننب عروس شنندم 
 دوباره؟اونم عروس کی؟ارمیا؟
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صر  ستم واب رو باز کردم.یه دوش مخت شم هام رو ب لبخندی روی لبم اومد چ
البته اگر خسننتگی بوده باشننه همش شننوق بود و خسننتگیم رو از بین می برد.

 ل*ذ*ت!
باسننم رو  سننریع دوشننم رو گرفتم و تو رخت کن تنم رو خشنننن کردم و ل
پوشننیدم.خوبیش این بود که حوله تن پوش بود.یه نگاه چ ی حواله ی تصننویر 
با  به تن پوشنننه؟ به شننوهرته اونوقت تو می گی خو نه کردم.خو خودم تو ایی

یا شنن که ارم ته یاداوری این  نده ام گرف فت.خ نگ گر هام ر نه  باز گو مه  وهر
 بود.دیوونه شدم دیگه...

ساعدش رو  شل تر کرده بود. اومدم بیرون.کتش رو در اورده بود و کراواتش رو 
شم هاش رو باز  سشوار رو از تو کشو پیدا کردم و زدم به برق.چ پیشونیش بود.

 کرد.
 :ببخشید بیدارت کردم.-

شد و اومد پ شونه ام و لبخندی زد.بلند  شت رو  ستاد.چونه اش رو گذا شتم ای
 گفت:مگه می شه من امشب بخوابم.

 ب*و*سه ای نشوند رو گردنم.
 :ارمیا؟-

 ارمیا:جون ارمیا؟درو  می گم مگه؟
سننرم رو انداختم پایین.خندید و گفت:خانوم خجالتی.من میرم دوش بگیرم 

 اماده باش نخوابی ها
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باخنده حوله اش رو برداشننت و  با خجالت مشننتی حواله ی بازوش کردم و
رفت.دوباره سننرش رو از الی در حموم اورد بیرون و انگشننت اشنناره اش رو 

 گرفت سمتم و گفت:نخوابی ها
سننرم رو تکون دادم و رفت.بعد از نیمه خشنننن کردن موهام کشننوم رو باز 
کردم.دسننتم خورد به لباس خواب سننفید سنناتنم.دوبنده بود و کنارش بند می 

سم خورد و تا ب شم؟خب مگه لباس عرو االی زانو بود.من جلوی ارمیا اینو ب و
نبود؟شونه ای باال انداختم و تو دلم گفتم:جلوی امیر برات فرقی نمی کرد االن 
جلوی ارمیا اینقدر جحالت می کشننی؟امیر فرق می کرد حس زیادی بهش 

سمت ه شیدم و رفتم  سم رو پو شتم اما ارمیا.دلم رو زدم به دریا و لبا یا ستندا
کنار تخت طرش من با دوقدم فاصله اروم خوابیده بود.ب*و*سه ای رو دستش 

 نشوندم و سرجام دراز کشیدم و پتو رو کشیدم تا روی گردنم.
شن کرد  شید.با حوله موهاش رو خ شت لباس می پو ارمیا اومد.چقدر زود!دا
شت روی  شتم بهش بود.خیمه زد روم و لباش رو گذا شید رو تخت.پ و دراز ک

 زوم.چشم هام رو بستم.با
 دست کشید تو موهام و آروم گفت:خانننننومم!

برگشنتم سنمتش.هنوز خیمه زده بود روم.صنورتمون تو یه فاصنله ی کم با هم 
سرم  ستن و نگاه من پر از ناز کردن. شت.نگاهش تبدار بود...پر از خوا قرار دا

 ند کرد.رو انداختم پایین.دستش رو گذاشت زیر چونه ام و اروم سرم رو بل
لبخند رو لبش شیطون ترش می کرد.چشم هام رو بستم.نمیتونستم خنده ام رو 
قورت بدم.نمی دونم واسنننه چی خنده ام گرفته بود.از اتننطراب!خجالت!یا 

 هیجان کنار ارمیا بودن...لبم رو گاز گرفتم.
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 با اخم مصنوعی گفت:نکن این لبارو الزم دارما.
صتی ب شت کردم اما فر شم هام رو در سریع لب چ شد!چون  رای حرش زدن ن

 هام رو با لب هاش بست...!
نمیدونم چند سنناعت خوابیده بودم.مثل عروس های دیگه دل درد وحشننتناک 

 نداشتم اما یکم...
سننرم رو بازوی ارمیا بود.با نوازش هاش بیدارم می کرد.موهام رو اروم ناز می 

 کرد و صورتم رو می ب*و*سید.
 .قربونت بشم ساورینا...ارمیا:خانومم.خانومی من..

 بی حال گفتم:هوووم؟
 با خنده دم گوشم گفت:نگو هووم شیطون می شما.

 تو همون خواب با چشم بسته مشت زدم به سینه برهنه اش.
 :بذار بخوابم...-

 ارمیا:فدات شم بلند شو یه دوش بگیریم االن اذان می زنه ها
دم و ارمیا انداختم لبم چشم هام رو اروم باز کردم.نگاهی که به سرو وتع خو

رو گاز گرفتم.بازهم اخم کرد و گفت:نگفتم گازشننون نگیر؟مثل این که دوباره 
 من باید...

 خندیدم و گفتم:ِا توام ها.برو حموم بعد من برم
 ابروهاش رو انداخت باال و گفت:خب باهم...

 اخم مصنوعی کردم و گفتم:بنننننرو
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باره رفت دوش بگیره.چشننم هام باره با غر غر  خندید و دو رو بسننتم.اومد دو
 گفت:باز که تو خوابیدی؟

 بلند شدم و گفتم:نه بیدارم.رفتم سمت حوله ام.
سجاده  سته بود روی  ش شتش به من بود و ن سل اومدم بیرون.پ بعد از دوش و غ
اش.چقدر برام عزیز بود.انگار خدا یکی از فرشننته هاش رو برام کنار گذاشننته 

 .بود بعد از اون همه سختی.
یه بلیز و شلوار راحتی سرمه ای و سفید پوشیدم.با صدای مردونه اش سالمش 
رو داد و مهرش رو ب*و*سننید.چادر نمازم رو برداشننتم بوی عطر یاسننی که 
مادرجون بهش زده بود خیلی بهم آرامش می داد.چادرم رو سر کردم و نشستم 

 کنارش و سرم رو گذاشتم رو شونه اش.
 :قبول باشه اقایی-

 برگشت نگاهم کرد تو چشم هاش اشن حلقه بسته بود.
 با بهت صداش کردم:ارمیا
 لبخندی زد و گفت:جونم؟

 دست بردم سمت صورتش و گفتم:این اشن تو چشم هات واسه چیه؟
با دست هاش صورتم رو قاب گرفت و گفت:واسه این خوشبختی.واسه داشتن 

سته کرد و گفت: شم هاش رو باز و ب شو خانومم.نمازت تو و دخترمون...چ پا
 رو بخون.

ستم.نگاه مهربونش رو حس می کردم.تو هر کلمه  ست روی تخت.قامت ب ش ن
ی نمازم خدا رو شکر می کردم بابت این زندگی جدید و ازش خواستم خودش 

 کمکون کنه که خوشبخت بمونیم.
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شتم و دعا خوندم.ارمیا  سبیحم رو بردا سالمم رو دادم.دیگه خوابم پریده بود.ت
ش رو باز کرد و نشننسننت کنارم.دسننتمون رو باهم گذاشننتیم روش و بازش قران

کردیم.نور اومد.هر دو لبخند زدیم و ارمیا با صدای قشنگ و صوت دلنشینش 
شننروع کرد به خوندن.آیه به آیه باهاش می خوندم و دلم پر از عشننق می شنند 

 .عشق خدا و عشق زندگیم...
 نسرت خانوم کوچولوم شروع شد.بعداز نماز یه ساعتی خوابیدیم که بعدش ک

پلکم رو محکم فشننار دادم تا خوابم ب ره.دسننت گذاشننتم روی تخت و با زور 
 بلند شدم.

 :مامانی...تازه خوابیده بودم به خدا...-
 رو کردم سمت هستیا که ارمیا رو بچه ب* *ل دیدم.

 ارمیا:صبح بخیرساورینا خانوم به روز اول زندگی مشترکمون خوش اومدی.
 یا رو تو ب* *لش تکون می داد.خنده ام گرفته بود.هست

 ارمیا:به چی می خندی؟
 :چقدر بابا بودن بهت میاد-

ارمیا لبخندی زد و گفت:پس چی بابا بودن هم تخصص می خواد که هر کسی 
 نداره.بگیر مامان خانوم که فکر کنم دخترت چیزی می خواد که من ندارم.

 انداختم باال و گفتم:مثال چی؟ دخترم رو گرفتم و یه تای ابروم رو
 چشمکی زد و گفت:مثال شیر

 پشت چشمی نازک کردم براش و بلیزم رو دادم باال و گفتم:روت رو اونور کن
 ارمیا چشم هاش رو گرد کرد و با شیطنت گفت:انگار ندیدم حاال
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هسننتیا رو گذاشننتم تو ب* *لم و خواسننتم بالش رو پرت کنم طرفش که در 
ست صبحونه خانوم رفت و در رو ب شرمنده اگه  .باخنده در رو باز کرد و گفت:

 کوچولو تموم شد تشریف بیارید صبحونه.
صبحونه بدم البد  بعد با غر غر زیر لب گفت:واال نمی دونم زن گرفتم خودمم 

 شام و ناهارم با منه دیگه
 با خنده گفتم:کم غر بزن اقنننا

ستیا رو که دادم جاش رو عوض کردم و  ستمش.دخترم بزرگ تر می شیر ه ش
 شه دردسراش بیشتر می شه.اخ من فدای خودش و دردسرای دوست داشتنیش!

ستین کوتاه  سمانی.خودمم یه تونین ا سرهمی ابی ا سش رو عوض کردم.یه  لبا
ابی اسمانی با ساپورت طوسی پوشیدم و صندل هام رو پوشیدم و یه دستی به 

 ز اتاق زدم بیرونسر و روم کشیدم.هستیا رو ب* *ل کردم و ا
ارمیا سر بلند کرد و گفت:به به خانوم ها تشریف اوردن.نگاهی به میز صبحونه 

 انداختم.نون سنگن.شیر و پنیر و کره و مربا.
 نشست رو صندلی.

 ارمیا:زحمت چایی رو دیگه شما بکش
شت گوشم و گونه اش  شدم و موهام رو زدم پ ستیا رو دادم ب* *لش و خم  ه

 گفتم:چشم اقایی من.رو ب*و*سیدم و 
شرنگ ریختم که مقابل اون  ستیا رو از ب* *لم گرفت و منم دوتا چایی خو ه

 سفره کاملی که ارمیا چیده بود چیزی به حساب نمیومد.
 :بفرمایید اقا ارمیا-
 :ممنون ساورینا خانوم زحمت کشیدید-
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لحن شوخش اخم مصنوعی رو تو پیشونیم نشوند و گفتم:خیلی نامردی.خسته 
 دم خببو

چشننمکی زد و یه لقمه نون و مربا درسننت کرد و گرفت سننمتم و گفت:بایدم 
 خسته باشید بانو

 :تو چرا اینقدر شیطون شدی؟-
شما  ستیا رو تو ب* *لش جا به جا کرد و گفت:انتظار نداری که هنوز  ارمیا ه
شننما بگم؟یا این که سننرم رو بیاندازم پایین هی سننرخ و سننفید بشننیم؟همون 

 دی تحمل کردم.چندماهم زیا
 لقمه رو گذاشتم دهنم و گفتم:واقعا که از شما...بعیده برادر ارمیا...

یه ربعی بود که داشننتیم صننبحونه می خوردیم.گوشننیم زنگ خورد.روی اپن 
 بود.برش داشتم.مامان بود.ابروهام رو انداختم باال و تماس رو برقرار کردم.

 الو سالم مامان-
 چی خوبه؟ سالم مامان.خوبی؟چه خبر؟همه-

 لبخندی زدم و گفتم:همه چی خوبه.ما هم خوبیم
 ارمیا:سالم برسون به مادرزن گلم

 اونقدر بلند گفت که مامان خودش شنید.چه خودشیرینیه این
 سالم برسون به ارمیا.مامان امشب خونه ی ما دعوتید-
 ممنون چرا زحمت می کشید مزاحم نمیشیم.-
نگ زدم اول صبحی قولش رو به کس خوبه خوبه تعارش نکن خوشم نمیاد.ز-

 دیگه ای ندیدها منتظرم.هستیا رو هم بب*و*س.
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 چشم مزاحم می شیم پس.سالم برسونید به همه قربان شما خداحافظ-
 گوشی رو قطع کردم.لبام رو برچیدم و گفتم:مامان امشب دعوتمون کرد.

 ارمیا لبش رو کشید داخل دهنش و گفت:مامان هم صبح زنگ زد دعوت کرد
 زدم پشت دستم و گفتم:زودتر می گفتی خب به مامان می گفتم فردا شب بریم

ارمیا ابرویی انداخت باال و گفت:می دونی که مامانت چقدر حساسه.حساس 
ترش نکن.مادرجون درک می کنه.دلخور نمی شه مگه نمی شناسیش.اونم می 

ومده دل دونه من باید دل مادرزنم رو به دسنننت بیارم.این عروس خانوم که نی
 مادرشوهر رو برد.یکم ازاون ترفندهات رو به ما یاد بده

بلند شدم سفره رو جمع کنم.تو همون حال گفتم:باید تو خونت باشه یاددادنی 
 نیست.

 ارمیا ل م رو کشید و گفت:باشه سرکار خانوم.بهم می رسیم.
هسننتیا رو ب* *ل کرد و رفتن تو هال.خنده ام گرفت.هسننتیا کارتون میخواد 

 یکار؟خودش بیشتر بهش احتیاد داشتچ
کیفم رو پرت کردم روی مبل.نشستم روی مبل و با انگشت هام شقیقه هام رو 

 ماساژ دادم.گریه های هستیا سر دردم رو بیشتر می کرد.
 ارمیا دائم تو ب* *لش هستیا رو تکون می داد و قربون صدقه اش می رفت.

 ارمیا:جونم بابایی؟نه..نه گریه نکن...
ستی زانوی غم ب* *ل گرفتی که چی؟بیا با  ش سمتم و گفت:ن شت  اخم برگ

 بچه رو بگیر ساورینا خودش رو هالک کرد.
چشننم هام رو روی هم فشننار دادم و از جام بلند شنندمو هسننتیا رو از ب* *ل 
ارمیا گرفتم.چشننم های تیله ایش حسننابی اشننکی شننده بود.پیشننونیش رو 
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سم رو  ستم روی مبل و لبا ش سیدم و ن شیر بدم.اما لم ب*و* باز کردم بهش 
 کرده بود و نمی گرفت.

م*س*تاصننل به ارمیا نگاه کردم.کنارم روی زمین زانو زد.دسننت کشننید روی 
 سرش.

 ارمیا:تبم نداره
یکم اصرار کردم که باالخره نازنازو سینه رو گرفت.دست کشیدم رو سرش که 

 کم و بیش مو داشت.
 .ارمیا بلند شد ونشست رو مبل روبه روییم

ته؟این اخم و تخم واسنننه  فت:چ ند روی پیشننونیش و گ اخم ریزی نشننو
 چی؟هوم؟

 سری تکون دادم و گفتم:ول کن حوصله ندارم
ست هاش رو توی  شد.نگاه ازش گرفتم و دوختم به دخترم.د اخمش غلیظ تر 

 هوا تکون می داد و شیر می خورد.
 ارمیا:با توام ساورینا

گفتم:ندیدی رفتار مامان و؟فکر می کردم پلن هام رو روی هم فشننار دادم و 
سه خاطر ابروی خودش حرفی  سی وا شب عرو شده.نگو  تی  شده را خوب 
نمی زده.می خواسننت شننمشننیر رو از رو ببنده.نشنننیدی نیش و کنایه هاش 

 رو؟چرا نذاشتی جوابش رو بدم هان؟
گذاشنننت رو  ید جلو و ارنجش رو  ند محوی زد و خودش رو کشنن یا لبخ ارم

سننننت هننناش رو تنننوی هنننم قنننفنننل کنننرد و زاننننوهننناش و د
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گفت:خانومم...عزیزم...گلم...چی می خواستی جوابش رو بدی؟هوم؟جواب 
شنگه این حرکت که  ست بود؟ق مادرت رو؟اونم جایی که مهمونش بودیم؟در

 جواب مادرت رو بدی؟که چی بشه؟
چشننم هاش رو اروم باز و بسننته کرد و ادامه داد:آره خانومی دیدم.اما چیزی 

که می دونستیم مادرت از اول هم راتی نبوده حاال با دوتا اخم و نیش نبود.ما 
یه و  نا مادرت از من خوشننش  4و ک پا پس بکشننی؟گلم  که می خوای  تا تی

نمیاد.نمی خواسننت تو عروس من بشننی.قرار نیسننت هر کسننی رو تو دوسنت 
شت ولی تو  ست دا شه همونطور که اون امیر رو دو شته با ست دا داری اون دو

 اورینا...نداشتی.س
شونه ی تهدید گرفت طرفم و تکونش دادو گفت:به  شاره اش رو به ن شت ا انگ
والی علی اگه بخوای با مادرت سننر من دعوا کنی یا با هر حرفش اخم کنی و 
کام خودت و من و تلخ کنی.نمی بخشننمت...اون بچه چه گ*ن*ا*هی کرده 

ی.امشننب هم خانوم حوصننله نداره؟با این اخم ها همه مون رو اذیت می کن
خیلی بدنبود هر چی بود تموم شننند و رفت.خواهش می کنم ذهن خودت رو 

 مشغول نکن خانومم.باشه؟بهم قول میدی؟
سننرم رو انداختم پایین.وقتی یاد حرش های مامان میافتم گر می گیرم.چقدر 
سنناورا و بابا سننعی کردن حرش رو عوض کنن اما مامان تو هر حرفی به ارمیا 

در مورد محله و خونه و خانواده ش و هر چیزی که باعث تیکه می انداخت.
می شنند دل من و ارمیا رو بسننوزونه و بابا و سنناورا رو ناراحت کنه...حرمت 

 مهمون بودنمون رو هم نگه نداشت.
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نمیدونم مامان چه کینه ای از ارمیا داره؟چرا اینقدر آزارم می ده؟مگه نمی گن 
؟پس چرا مادرمن عذاب کشننیدنم رو مادر ادم از هر کسننی به ادم نزدین تره

 دوست داره.
آب دهنم رو قورت دادم و تو چشننم های سننیاهش نگاه کردم.چقدر صننبور 
شت گره خورده ام رو باز  ستش می گرفت و م شده ام رو تو د شت  ست م بود.د

 می کرد و با ادب و لبخند جواب مامان رو می داد.
 م رو اذیت کنم.راست می گفت.دلم نمی خواست با این اخم ها ارمیا

 :باشه...اما من از همین االن می گم رفت و امدم با مامان کم میشه-
 ارمیا:آخه...

 دستم رو گرفتم طرفش رو چشمم رو بستم و گفت:بی آخه ارمیا.
بلند شدم و رفتم سمت اتاق خواب.هستیا سیر شده بود گذاشتمش تو تخت و 

 لباسم رو با یه بلیز شلوار راحتی عوض کردم.
مان چی از  ما ندی زدم و گفتم:اوه  مد.لبخ هایی میو یه بو یا  های هسننت طرش 

چه  ین اوتننناع  ب ب تم  خ ندا گاه ا ن یه  کردم و  لش  گه؟ب* * م خوردی 
جوریاس؟دیدم بله خانوم حسابی خرابکاری کرده...سری تکون دادم و بردمش 
تو حموم و شننسننتمش.حوله صننورتیش رو دورش پیچیدم و نشننسننتم روی 

داشت.موهاش رو خشن کردم.البته موهاش شامل تخت.اب بازی رو دوست 
 تا نخ شوید می شد. 4

 ارمیا:اوه دخملم و نگاه کنید رفته اب بازی؟
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لبخندی زدم و گفتم:ارمیا قربون دسننتت یه دسننت لباس از کشننوش بده مای 
 بیبیش رو هم بیار

 ارمیا:ای به چشم ما دربست مخلص دخترمونم هستیم
گرفتمو یه دونه برداشننتم.ارمیا پشننتش رو کرد مای بیبی رو از دسنننت ارمیا 

مای بیبیش  باز کردم و  له اش رو  ندی زدم و سننر تکون دادم.حو طرفم.لبخ
ست روی تخت و  ش سیدم.ارمیا ن سینه اش رو ب*و* شدم و روی  کردم.خم 
گفت:بده لباسننش رو ب وشننونم.بچه رو از روی تخت برداشننت و بلیز شننلوار 

تم رو شونه اش.دستش رو حلقه کرد دور نارنجیش رو تنش کرد.سرم رو گذاش
 شونه ام و روی موهام رو ب*و*سید.هستیا هم توی ب* *لش بود.

مامان راحت از  که بودم دیگه هیچ چیز برام مهم نبود.تلخی های  یا  کنار ارم
دهنم می رفت.تلخی هایی که چشیده بودم.زجر هایی که کشیده بودم همه در 

ید.تند تند میز رو جمع کردم.نگاهی به کنار ارمیا دود می شننند وپر می کشنن
نداختم. باهم بریم  9سننناعتم ا که امروز  نا بهم زنگ زده بود  ونیم بود.روشنن

شتم.تازه عروس بودم و تازه کلی خرید کرده بودم  خرید.زیاد میلی به خرید ندا
سم هم که کلبه بود.این روزها کار کلبه  شکونم.تب شنا رو ب ستم دل رو اما نخوا

شده بود شتر  صتی که پیدا می کرد می رفت کلبه.قرار بود فردا  بی سم هر فر و تب
صدای اش اش  سی به بچه های کلبه بدیم.لبخندی زدم و با  شام عرو شب یه 

 رفتم سمتش و گوشی رو برداشتم.
 روشنا:بجنب ساوری

 :اومدم وایسا-
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چادرم رو سننر کردم.ارمیا با قامت بلندش روبه روم ایسننتاد و گفت:داری می 
 ری؟

عالی هسننت چه داریش  قدر ب ماده اش کرده بود.چ یا رو از ب* *لش گرفتم.ا
بود.رو پنجه هام ایستادم و گونه اش رو ب*و*سیدم و گفتم:آره روشنا اومد برم 

 با اجازه
شنا  شد.به رو سالمت مراقب خودتونم با سید و گفت:برو به  گونه ام رو ب*و*

 خانومم سالم برسون.
 قربان؟چشمکی زدم و گفتم:چشم امر دیگه 

تا دم در اومد و گفت:عرتننی نیسننت بانو.موافب باش چادرت زیر پات گیر 
 نکنه

چشننمی گفتم و از پله ها رفتم پایین.این چند روزه یکم تنبل شننده بودم واسننه 
 همین تحرک بد نبود برام.رفتم پایین.روشنا تو حیاط بود.

 روشنا:سالم بر عروس فراری.
 وری؟شرمنده ام به خداخندیدم و گفتم:سالم خواهری خودم.چط

شکال نداره خواهرم منم  ستیا رو از ب* *لم گرفت و گفت:ا شنا با خنده ه رو
بی خبر شننوهر می کنم.می رم چند روز پیدام نمی شننه.نه زنگی نه اسننی نه 

 خبری...منم بلدم تالفی کنم.ب ر برو ماشینت رو بیار
 خواستم برم تو پارکینگ که آرین اومد داخل حیاط

 آرین خوب هستید؟بفرمایید؟ :سالم آقا-



 669 ییدایش ینیریش

شما خوبید؟چه می  سالم عروس خانوم.ممنون  آرین لبخند محوی زد وگفت:
شم  شش رو بک ستید یا نه؟می خواین گو تی ه کنید با این ارمیای ما؟ازش را

 ادبش کنم؟
با خنده گفتم:نه تو رو خدا گ*ن*ا*ه داره.مگه می شننه ازش راتننی نباشننم 

 آقاست
 هر ذلیلروشنا:وای حالم بد شد.شو

شما رو هم می بینیم.لچ  شوهر کردن  شنا انداخت و گفت: آرین نگاهی به رو
هسننتیا رو کشننید و خم شنند سننرش رو ب*و*سننید.نگاه خیره روشنننا به آرین 

 موند.فاصله اش خیلی کم بود.منتظر بودم یه ب*و*سم از لچ روشنا بکنه...
 آرین:ارمیا هست؟

 ریم خرید:بله بفرمایید باال.شرمنده ما داریم می -
 آرین:خواهش می کنم خوش بگذره مراقب خودتون باشید با اجازه

آرین رفت باال اما روشننا هنوزم از اون حرکت آرین و فاصنله ی کمشنون توی 
شین رو از پارکینگ در اوردم.بوق زدم  سری تکون دادم و ما شوک بود.با خنده 

 که از عالم ه روت در اومد.
 روشنا:چته تو؟

شین.ه ست تو ما ش صندلی خودش و ن شوندمش تو  ستیا رو ازش گرفتم و ن
به هسننتیا رو ب*و*س  محکمش کردم و گفتم:بابا درا از شننوک خواهرم.خو

 کرد.خودت رو ب*و*س می کرد چیکار می کردی؟
روشنننا اخمی کرد و رو ازم گرفت و گفت: برو بابا دیوونه.چرت می گی توهم 

 ها...
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 ناسم باید برم بمیرم.ابرویی انداختم باال و گفتم:من تو رو نش
 دستی تو هوا تکون داد و من خندیدم.

 ارمیا:
 سینی چایی رو گذاشتم رو میز و گفتم:چته آرین؟گرفته ای؟

لیوان چاییش رو گرفت تو دسننتش و دسننت هاش رو دورش حلقه کرد.پاهاش 
 رو باز کرده بود و آرنم هاش رو روی زانوهاش گذاشته بود.

 آرین:هیچی بابا
 اندر سفیهی بهش انداختم و گفتم:آرین می گم چته؟نگاه عاقل 

 تکیه داد وبا پوزخند گفت:هیچی مامان دیشب زنگ زد و...
 خندیدم و گفتم:اوه اوه تا اخرش رو گرفتم.مهلتت تموم شد و ازدواد و...

پوفی کشننید و گفت:اره بابا.شننب عروسننی زنگ زده بود گفت کجایی؟گفتم 
..با اخم نگاهم کرد و گفت:هر چی عروسننی.گفت عروسننی کی؟گفتم ارمیا.

 می کشم از دست توهه
 با خنده گفتم:به من چه؟واسه چی؟

صاحب زندگی  سرتو که ارمیا دوبار زن گرفت و  شته می گه خاک تو  آرین:برگ
 شد تو توهمون یدونه اش موندی

شتی االن این  قهقهه زدم و گفتم:مگه درو  می گه؟یکم از این جر بزه ی منو دا
 ر  سرکنده بال بال نمی زدی.خب دیگه چی گفت؟جوری عین م
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لیوان چاییش رو گذاشننت روی میز و گفت:هیچی گفته یا تا اخر همین هفته 
دختر مورد عالقه ات رو معرفی می کنی یا همین جمعه میریم خواسننتگاری 

 مهرناز
که از مهرناز خوشننش  خانوم؟موندم اون  حاد  ماتوم داده  گفتم:اوه پس اولتی

ی تو رو با اون تهدید می کنه؟شنناید داره الی منگنه قرارت می نمیاد واسننه چ
 ده.مامانت دلش نمی خواد مهرناز عروسش بشه.تو هم زیاد جدی نگیر

دستی توی هوا تکون داد و گفت:نه بابا دایی بهم زنگ زده بود خوش و بش می 
 کرد.مثل این که مامان یکم رفته سمتشون.اوتاع داره خطرناک می شه به خدا

 خب حاال می خوای چیکار کنی؟:-
 آرین:ازدواد

 چشم هام رو گرد کردم و گفتم:چی؟تو و ازدواد؟با کی؟
 آرین:چه می دونم.یکی که بتونه نقش زنم رو بازی کنه

 تکیه دادم و با اخم گفتم:ازدواد صوری که نمیخوای بکنی؟
سر یه  ستینم االن می رم  ست دختر دارم تو ا ست کلی دو سخر گفت:نی با تم

ست دارم که هف سی رو دو شون نامزد می کنم.چیکار کنم پس؟مگه ک ته با یکی
 بخوام باعشق ازدواد کنم؟

 :اره داری-
با اخم نگاهم کرد وگفت:اا من نمیدونم تو می دونی؟خب کی هسننت این زن 

 خوشبخت؟
خب ازش - نا رو دوسنننت داری. یت آرین تو روشنن :خودت رو نزن ب خر

 خواستگاری کن
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سایه همو با تیر می زنیم  آرین:ولم کن تو رو سازیم  خدا.من و اون با هم نمی 

 باهاش ازدواد کنم؟
:اینقدر خودت رو گول نزن معلومه دوسننش داری.اونم نسننبت به تو بی میل -

نیسننتیرین:مگه نمیبینی هی داره خواسننتگار رد میکنه؟من نمیتونم برم افهار 
شم میاد دلم میخ ست.اره ازش خو شقی نی شق کنم بهش.چون ع سر به ع واد 

 سرش بذارم اما عشق...پوزخندی زد و گفت:محاله
:از بس غد و یه دنده ای.باشننه خواسننتگاری نکن برو خواسننتگاری مهرناز -

خانوم.ایشننالله خوشننبخت شننید.بلند شنندم و لیوان چاییش رو برداشننتم و 
 گفتم:یخ شد عوتش کنم

 ارین:بشین بابا یه راه پیش روم بذار چایی رو می خوام چیکار؟
باره چایی ریختم و از همون جا بلند گفتم:همون که  رفتم تو آشنن زخونه و دو
ست.اونم نه به زور...اگه می دونستم به زور  شنا گفتم.تنها راه حل ازدواد با رو
داری باهاش ازدواد می کنی بی هیچ عشننقی عمرا بهت این پیشنننهاد رو می 

.آرین بهش فکر دادم ولی االن همه می دونن شننما دوتا یه حسننی بهم دارید
 کن...

سری تکون داد و چشم هاش رو بست و دست هاش رو گذاشت زیر سرش و 
 تکیه داد به مبل و گفت:می کنم.چاره ی دیگه ای نیست.

بعد از نیم سنناعت کلنجار رفتن با آرین متقاعدش کردم که اون و روشنننا می 
رد اما تونن درکنارهم زود خوبی باشننن.عالقه ای تو عمق نگاهش بیداد می ک
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شق نبوده اما مطمئنم  شاید هم ع اونقدر مغرور بود که بروزش نمیداد.نمیدونم 
یه حس خوب،یه حس دوسننت داشننتنی بین قلب این دوتا هسننت که من و 

 مصمم می کنه این دوتا رو بهم نزدین تر کنم.
 امیدوارم این حسم اشتباه نباشه و بعدها به خاطرش خودم رو سرزنش نکنم.

ا ناهار ما رو پاگشننا دعوت کرد.هرچی بهش گفتم از تو انتظاری آرین برای فرد
ید  با مادرامون بریم قبول نکرد و گفت  ما خودمون فقط قراره خونه ی  نمی ره 

 بریم و منم قبول کردم.
به  ند مهربونی زدم  مت در.لبخ ندم سنن ید سننرم رو برگردو با صننندای کل

ن یه ساعت اعصاب دخترها.آرین نصف و نیمه باهمون اخم و کالفگی که توای
 من رو هم بهم ریخته بود،بلند شد که با تعارش ساورینا نشست سرجاش.

 :خسته نباشید خانوم ها.کف بازار رو هم جارو کردید؟-
شت کنار مبل و تقریبا  شنا خریدهاش رو گذا ست روی مبل.رو ش ساورینا ن
پرت شنند روش و گفت:خانوم شننما که صننرفه جو شنندن.می گم نکنه بهش 

 م دادی حق نداره پول خرد کنه؟التیماتو
لیوان ها رو آب کشننیدم و با مظلومیت گفتم:مِن بیچاره که هر چی دارم متعلق 

 به این سرکار خانومه.جرئتش رو دارم مگه؟
 آرین پوزخندی زد و گفت:از بس زن ذلیل

سینی و بردم تو هال و به بچه ها تعارش  ست کرده ام رو چیدم تو  شربت در تا 
سینی رو  شتم روی میز و گفتم:ما تفاهم داریم عزیزم.این چیز خیلی کردم. گذا

 طبیعیه
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آرین قیافه اش رو کم کرد.انگار که بخواد حالش بهم بخوره.روشننا هم سنعی 
 کرد خنده اش رو بخوره اما نتونست.

 
 آرین:حالم بد شد...

 چشمکی زدم و گفتم:سر خودتم میاد داداش من،عجله نکن
 انداخت و گفت:من؟عمرا آرین تکیه داد و پا رو پا

 سری تکون دادم و با تمسخر گفتم:می بینیم
 جدی گفت:می بینیم

 ساورینا:خیلی خب...راستی ارمیا روشنا جون واسه فردا ناهار دعوتمون کرده
 اوه اوه!چی شد؟

 لبخندی مصنوعی زدم و گفتم:دست شما دردنکنه مزاحم نمی شیم
تعارش ها خوشننم نمیاد تازه خونه روشنننا اخم ریزی کرد وگفت:اصننال از این 

 خوده ساوریناست.اصال تعارش نکنید که کالهمون میره تو هم ها
شرمنده خانوم آقا ارمیا قول فردا ناهار  شت و گفتم: شربتش رو بردا آرین لیوان 

 رو به من دادن.شما بیاندازید یه روز دیگه
 ساورینا نگاهم کرد که با مظلومیت با سر تایید کردم.

شنا ب سه رو شما بیاندازید یه روز دیگه من وا شده ای گفت: صبانیت کنترل  ا ع
 فردا به زور مرخصی گرفتم

که از  کار من  ندی کرد و گفت:منم واسنننه فردا مرخصننی گرفتم  آرین اخم ت
 کارشما سخت تره
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نا آب دهنش رو قورت داد و گفت:تو رو خدا خودتون رو تو زحمت  سننناوری
 نمی شیم.نیاندازید ما راتی نیستیم.مزاحم 

ساورینا نگاه کردن و گفتن:محاله!فردا خونه ی من  شتن به  شون با اخم برگ جفت
 دعوتید

خنده ام گرفته بود.مثل برره شده.مهمون قاپون نکنن حاال؟سریع به مغزم فشار 
آوردم و با لبخند گفتم:این که مشکلی نیست.شما دوتا فردا یه مهمونی شریکی 

صف می شرمنده هیچ  بگیرید.اینجوری هم خرجش ن شه هم کارهاش.ماهم 
 کدومتون نمی شیم.

فت:می فهمی چی میگی؟مهمونی  خت گره زد و گ هاش رو سنن آرین ابرو
 شریکی دیگه چه صیغه ایه؟

 روشنا تکیه داده و دست به سینه با قهر گفت:عمرا من مهمونی شریکی بدم.
هم  منم دسننت هام رو باز کردم و سننرم رو تکون دادم و گفتم:شننرمنده پس ما

به  نا هم  به آرین قول دادم سننناوری یایم مهمونی تون.چون من  نمیتونیم ب
شما...اصال هم دلم نمیخواد یکی رو انتخاب کنیم که باعث کدورت اون یکی 

 بشه شرمنده
 ساورینا با خنده گفت:آقا این شریکیه به نظر من خیلی خوبه ها.باحال می شه

 سقلمه ای به روشنا زد و گفت:قبول کن دیگه
خودم رو کشننیدم جلو سننمت آرین.اونم به تبعیت من همین کار و کرد.خیلی 

 آروم بهش گفتم:این بهترین موقعیته
 گیم نگاهم کرد که پوفی کشیدم و گفتم:مهلت مادرت...
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شم هام  شید.چ ستی تو موهاش ک صبی د دوزاریش که افتاد هردو تکیه دادیم.ع
 .رو باز و بسته کردم به نشونه ی این که قبول کنه

 پوفی کشید و نفسش رو عصبی فوت کرد بیرون و گفت:باشه قبوله
 روشنا تیز نگاهش کرد.با پاش به لبه ی مبل تربه می زد.

 روشنا:باشه ولی خونه ی من.
 آرین:خونه شما خیلی توش مهمونی برگذار شده این بار خونه ی من...

گه  ست میروشنا خواست حرفی بزنه که ساورینا گفت:روشنا جون آقا آرین را
 بذار یبار مهمونی خونه ایشون باشه.تازه خیالت بابت تمیزکاری هم راحته

 آرین:نه دیگه حاال که مهمونی شریکیه باید همه کارها تقسیم بشه
ستام رو زدم روی رونم و گفتم:ببینم چه می کنید.فقط نزنید همدیگه رو  دوتا د

 بکشید عذاب وجدانش بیافته ِخر ما...
 د و روشنا پشت چشم نازک کرد.آرین پوزخندی ز

ساورینا  شم های  صی تو چ شرمندگی خا شب خوب بود.خیلی خوب...یه  ام
مادرخودش  با  مادرجون رو  تارهای  عذابم می داد.می دونم داره رف که  بود 
مقایسننه می کنه اما این کار درسننتی نیسننت.هر مادری شننبیه مادر دیگه ای 

 نیست.
ترسم بشه مشکل زندگیمون.امشب خوش  ساورینا باید با مادرش کنار بیاد.می

گذشننت.با مهربونی های مادرجون و شننیطنت های تبسننم.امشننب خوب بود 
چون ساورینا امشب خوب بود.بهتر از دیشب بود.دستش مشت نشده بود و به 

 زور جلوی زبونش رو نگرفته بود.
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***** 
 روشنا:

 از پیشنهاد ارمیا و ساورینا حرصم دراومده بود.
کردم جلوی دهنم و گفتم:ِا ِا...اخه من با اون پسننره چیکار دسننتم رو مشننت 

 کنم؟
 ته قلبم زیادم ناراتی نبودم.لبخند خبیثی زدم و گفتم:امروزم ماجراها داریم...

یه تونین لیمویی تا باالی زانوم پوشننیدم.یقه شننلی داشننت که زیاد باز نبود و 
 ربع بود و نوارهایچندتا دکمه برای زیبایی رو یقه اش بود و آسننتین هاش سننه 

شال قهوه  سوخته جذبم رو تنم کردم و  شلوار قهوه ای  شت. سوخته دا قهوه ای 
سته ام.یکمم ریمل  سر کردم.یکم رژگونه زدم به گونه های برج ای لیموییم رو 

 و یه برق لب صورتی کم رنگ.
سننبد پین نیکم رو برداشننتم و تو یخچال جسننت و جو کردم.بسننته های قرمه 

شتم.وای!یادم رفته سبزیم کوچین ب سبزی بردا سته قرمه  سه همین دوتا ب ود وا
گوشت خورشتی تموم کردم.لباموغنچه کردم.شاید آرین داشته باشه؟شونه هام 

 رو انداختم باال.
یه بسته هم لوبیا قرمزی که قبال پخته بودم و تو یخچال آماده داشتم برداشتم.یه 

 بسته هم سبزی سوپ.
 یم و سس مایونز و یه سری وسایل دیگه...یکم لیمو امانی و جو و هو

صننبح بود.سننبدم رو برداشننتم و رفتم پایین.در  9نگاهی به سنناعت انداختم.
 زدم.لبامو کشیدم تو دهنم و دستم رو گذاشتم روی زنگ.

 آرین با اخم ریزی اومد جلوی در.دست به سینه تکیه داد به چارچوب در.



wWw.Roman4u.iR  678 

 

 آرین:امرتون؟
 کردم.مردِک...چشم هام رو درشت 

 چشم هام رو درشت کردم و گفتم:اومدم سالن مهمونیم.
هار  نا باال درسنننت می کردی موقع  هات رو  غذا فت: ندی زد و گ آرین پوزخ

 مزاحم می شدید
اخم شدیدی نشوندم روی پیشونیم و خواستم برگردم که لبخندی زد و مچم رو 

 گرفت و سبدم رو گرفت و گفت:بیا لوس نشو شوخی کردم.
م تو.ابروهام رو دادم باال البته با یه چشننم غره ی وحشننتناک به آرین.خونه رفت

 تمیز بود.از آرین بعید نبود زیادی مقرراتی بود.
جا  فت:می خوای همون گاه متعجبی بهم کرد و گ نه.ن فت توی آشنن زخو ر

 وایسی؟بیا دیگه استخاره می کنی؟
 رفتم سمت آش زخونه.داشت کباب سیخ می زد.

 کنی؟:چی درست می -
بازی می داد و سننیخ می زد  تاش  که گوشنننت رو تو دسنن همونجوری 

 گفت:بختیاری...دوست داری؟
 لبخندی زدم و گفتم:اوهوم.

 آرین:زود باش دیگه نمی خوای غذات و درست کنی
 :بهم دوتا قابلمه می دی-

 یکم فکر کرد و گفت:کابینت دومیه هست.بردار
 هروشنا:راستی نمی ری خرید؟من گوشتم تموم شد
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ست.چیز دیگه ای هم  شوی اول فریزر ه آرین یکم ابلیمو ریخت و گفت:تو ک
نا رو سننیخ بزنم می رم میوه بگیرم.چیزی می خوای لیسنننت کن  میخوای؟ای

 بگیرم.
روشنا:فقط کاهو میخوام واسه ساالد.میگم این همه ریخت و پاش واسه دونفر 

 زیاد نیست؟
ش گفت:دو نفر؟خودمون رو ابروش رو انداخت باال و با لحن مغرور همیشگی

 حساب نمی کنی؟درتمن تبسم خانوم و ساورا هم دعوتن.غذات می رسه
 سری تکون دادم و گفتم:آره

دوتا قابلمه و دوبسته گوشت خورشتی برداشتم و مشغول درست کردن سوپ 
 جو وقرمه سبزی شدم.

 مگاه و بی گاه سنگینی نگاه های آرین رو حس می کردم.هم برام شیرین بود ه
کالفه ام می کرد.تو یه لحظه سننریع سننر برگردوندم و مچش رو گرفتم.به روی 
کاهو می  کار من تموم شننند.فقط  فت: فت و گ یاورد و رو ازم گر خودش ن

 خوای؟میوه چی بگیرم
 بود. 11نگاهی به ساعت انداختم:

دسننت هام رو گذاشننتم روی کابینت و به کابینت تکیه دادم و گفتم:نمیدونم 
 وز.خوبه؟سیب و خیارو م

 آرین:یه چندتا چیز دیگه هم میگیرم.بستنی هم میگیرم.دسر نمیخواد
سننری تکون دادم و دوباره سننری به سننوپم زدم.رفت توی اتاقش.بوی عطرش 
ستم  ستم.با جرئت می تون شم هام رو ب ش زخونه.چ جلوتر از خودش اومد تو آ

 بگم عاشق این بوی عطرم.
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 تی زنگ بزنآرین:من دارم می رم.چیزی دیگه ای خواس
برگشننتم طرفش.اسننتین بلند چهارخونه ی سننبز با شننلوار جین سننرمه ای 
جذب.لبخند کجی روی لبم اومد.خوشتیچ شده بود مثل همیشه.نگاه خیره ام 
شت کردم و  ست هام رو م سری تکون داد و پوزخند کم رنگی زد.د رو که دید 

شده بود.دیگه  صابم خورد  شیفته...اع سترو ازش گرفتم.مردِک خود م نمیخوا
 نگاهش کنم فکر کرده کیه؟

خداحافظی گفت و رفت.عصبانی یکم برنم خیس کردم و خودم رو پرت کردم 
 روی صندلی میز ناهارخوری

نفس هام تند و عصننبی بود.من تننایع نگاهش نکردم اما اون زیادی اعتماد به 
صله  صال حو سخره کنه.امروز ا ست بگیره و م نفس داره.بازم می خواد برام د

 ش ودعوا با آرین رو نداشتم.تن
تقریبا همه کارها رو کرده بودم.زیر برنم رو روشننن کردم و یکم روغن کره ای 

 بهش زدم.فقط یکم که خوشمزه اش کنه.
فقط میموند درسنننت کردن سننناالد و شننسننتن میوه ها.یکم اسننتراحت بد 

 نبود.فروش هم خودش بیاد جمع کنه به من چه؟
شالم رو که  شتم صدای در که اومد  ست کردم.دا شم افتاده بود رو در روی دو

خیار پوسننت می کندم.با اخم تو همون حالت بهش گفتم:میوه ها و کاهو رو 
 بشور ببین فرش چی می خوای بذاری اونا رو هم جمع کن

پوزخند صدا داری زد.دست هاش رو گذاشت روی پشتی صندلیم و به سمتم 
به ی شنننالم میخو به ل که  هاش  مای نفس  باال خم شننند.گر رد ت ش قلبم رو 
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ته سننراغم میاد وقتی کنار این کوه  میبرد.تقصننیر من نبود.این حس خیلی وق
 غرورم!

 آرین:زیادیت نشه
آب دهنم رو قورت دادم.اخمم رو غلیظ تر کردم و برگشننتم طرفش.صننورت 

 هامون چندسانتی متر بیشتر باهم فاصله نداشت.
شاقی ب سیخ زدن کار  شنا:فکر نمیکنم یه کباب  سوپ رو شت و  شه.من خور ا

 وبرنم و ساالد دارم درست می کنم.یعنی یه میوه شستن هم ازدستت برنمیاد
 روم رو ازش گرفتم و گفتم:اشکال نداره خودم انجام میدم فهمیدم بلدنیستی

صنندای سنناییده شنندن دندون هاش رو حس می کردم.پوزخندی زدم.آخیش 
ساعتش رو پرت ک صدای آب وانتقامم رو گرفتم.بعد چند یانیه   رد روی میز و 

افتادن میوه ها تو سینن فرش شویی میومد.کاهو ها رو شسته شده توی ابکش 
 گذاشت روی میز.

 یکم کاهو خورد کردم.
 :آقا آرین رنده داری؟-

دست هاش رو خشن کرد.مثل این که کار شستن میوه ها تموم شده بود.رنده 
خوربود.انگار داشت ناز رو از کابینت برداشت و گذاشت روی میز.نگاهش دل

 می کرد.لبخندی زدم و تو دلم گفتم:حقته!
 :آی..دستم-

 برگشت سمتم.
 آرین:چی شد؟
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سمتم.با  شتم و رنده رو هول دادم اونور.اومد  ستم نگه دا شتم رو با د کنار انگ
 تاسف سری تکون داد و گفت:بریدی؟

 :یکم اره فکر کنم.-
 آرین:دستت رو بردار ببینم

یه خراش کوچین بود.از تو یخچال یه چسننب برداشنت و  دسننتم رو برداشننتم
گفت:انگشننتت رو بیار باال.یه کار نمیتونی انجام بدی.خدایی شننمردی ماهی 

 چندبار دست و پات رو داغون می کنی
لبامو غنچه کردم و گفتم:من چیکار کنم؟از بس چشم میخورم اینطوری میشم 

 دیگه
 خندید و گفت:کی تو رو چشم می زنه آخه؟

 ت چشمی نازک کردم و گفتم:همهپش
چند یانیه نگاهم کرد.سننرش رو انداخت پایین.یکم دسننت دسننت می کرد که 
شد طرفم.آب دهنم  ست روی میز و خم  ش حرش بزنه.خیلی بهم نزدین بود ن
صبی فوت کرد و  سش رو ع سیاهش بود.نف شمای  رو قروت دادم نگاهم به چ

 گفت:یه سوال ازت ب رسم.ناراحت نمی شی؟
قلبم شنندت گرفت.این چرا یهو اینطوری شنند؟تننربان قلبم شنندت تننربان 

 گرفت.این چرا یهو اینطوری شد؟
 :نه-

چشننم هاش رو بسننت.چی می خواسننت بگه که اینقدر دسننت اچه اش کرده 
 بود.نکنه میخواد خواستگاری کنه
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 آرین:راستش...راستش خواستم ب رسم...
تماد به ب رسم این اعنفس عمیقی کشیدم.نفسش رو فوت کرد و گفت:خواستم 

 نفس باال رو از کجا میاری؟
چندیانیه خیره نگاهش کردم.نفس هام این بار از عصننبانیت تند شننده بود.تا 
قیافه ام رو دید زد زیر خنده و از روی میز اومد پایین و تکیه داد به کابیت ها و 

 یه سره می خندید.فقط خیره با یه نگاه عاقل اندر سفیهی نگاهش می کردم.
 :واسه چی می خندی؟هه هه مردم دچار دیوانگی شدن.-

آرین سننعی کرد جلوی خنده اش رو بگیره و گفت:قسننم می خورم فکر کردی 
 می خوام ازت خواستگاری کنم که اونطوری تو چشم هات ذوق مود می زد.

فکرم رو خونده بود.مهم نبود.دسننتی تو هوا تکون دادم و گفتم:تو از کجا این 
سقف صدتا بهتر از تورو یه یانیه ای رد کردم تو پیش  اعتماد به  رو آوردی؟من 

 خودت چی فکر کردی هوم؟
خنده اش محو شد.اخم کرد و برگشت و از کابینت ها بشقاب و قاشق چنگال 
سراون  صش رو  ست حر شت.فرش ها رو می کوبید.می خوا و لیوان برمی دا

طوری پیش وجدان ها خالی کنه.لبخندی زدم.هر حرفی زد جوابش رو دادم.این
 خودم شرمنده نبودم.دستم رو شستم.کنارش ایستاده بودم که دادش بلند شد.

 آرین:دست خونی رو اینجا می شورن آخه؟
نگاهی به دسننتام انداختم.در حد یه قطره خورده بود به این دسننتم.حواسننم 

 نبود.لبامو برچیدم و مظلومانه گفتم:ببخشید.
 واقعا از دادش ترسیده بودم

 کرد و بهم تنه زد که برم کنار و بعد سینن رو شست.ایش وسواسی!اخمی 
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کارام تموم شنند.انگشننت هام رو شننکوندم و خودم رو کشننیدم تا خسننتگیم در 
بود.اینا هم گذاشننتن دم ناهار بیان.خودم که خوب میدونم اینا  12بره.سنناعت

 میخوان ما دوتا رو بهم نزدین کنن.
 :من می رم باال-

به تننرب سننری تکون داد.چشننم  باز کردم و  غره ای بهش رفتم و درو 
 بستم.ابروهام پرید باال.شونه هام رو انداختم باال و از پله ها رفتم باال.

یه دوش سرسری گرفتم و یه تونین مشکی که آستین های قرمز داشت پوشیدم 
شگل  سرم کردم و رژقرمز زدم.خو شال قرمزم رو  شکی. ساپورت جذب م با 

های قرمز و ندل  باز  شننندم. صنن پایین.در زدم. پام کردم و رفتم  مشننکیم رو 
 نکرد.دوباره زنگ زدم.خبری نبود.

دستم رو گذاشتم رو زنگ و پیاپی فشارش می دادم.در رو باز کرد.موهاش یکم 
خیس بود.بلیز چهارخونه اش ترکیبی از رنگ های قرمز و مشننکی و طوسننی 

ستاده بود.مث شکی.جلوی در ای شلوارکتان جذب م از هم ل این که بتنش بود.با 
 قرار نبود بره کنار.

 چشم هام رو درشت کردم و گفتم:نمیری کنار؟
 نفسش رو فوت کرد و ابروهاش رو انداخت باال

 :می شه ب رسم چرا؟-
 آرین:در طویله بود اونجوری می کوبوندیش؟

 لبم به خنده کم شد و گفتم:دور از جون...آروم تر گفتم:طویله
 شد.اما شنید و اخمش غلیظ تر 
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 :برو کنار وسایل من تو خونه توه-
از شننانس گندم همون لحظه خانوم انصنناری از در خونه اومد بیرون.بیا از این 
بدتر دیگه بهتر نمی شنند.مثل این که پشننت در فالگوش ایسننتاده بود که چهره 

 اش بر افروخته بود و هی با تاسف واسه من سر تکون می داد.
 شما؟آرین:سالم خانوم انصاری.احوال 

 انصاری:ممنون پسرم.بدنیستم.
 :سالم-

پوزخندی زد واز سننر تا پام رو برانداز کرد.گفتم دو تا دونه پله بیشننتر نیسننت 
 مانتون وشیدم.

به جای این که جواب سننالمم رو بده با نیش و کنایه گفت:خوبه واال یه حرفی 
هم بزنیم می گن دخالت می کنن و ق نناوت می کنن و این حرش ها.شننرم و 
حیاهم خوب چیزیه.اون یکی که خدا رو شننکر رفت تو تنها شنندی افتادی به 

 جون پسرهای ساختمون؟
ندازی خونه پسننر مردم؟این  یا به زور می خوای خودت رو ب لت بکش  جا خ
جناب سننرگرد پسننر خوبیه نمیتونی از راه به درش کنی.خوب کاری می کنی 

 پسرم راهش نمیدی...دختره ی...
 ری.احوال شما؟آرین:سالم خانوم انصا

 انصاری:ممنون پسرم.بدنیستم.
 :سالم-

پوزخندی زد واز سننر تا پام رو برانداز کرد.گفتم دو تا دونه پله بیشننتر نیسننت 
 مانتون وشیدم.
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به جای این که جواب سننالمم رو بده با نیش و کنایه گفت:خوبه واال یه حرفی 
ا.شننرم و هم بزنیم می گن دخالت می کنن و ق نناوت می کنن و این حرش ه

حیاهم خوب چیزیه.اون یکی که خدا رو شننکر رفت تو تنها شنندی افتادی به 
 جون پسرهای ساختمون؟

ندازی خونه پسننر مردم؟این  یا به زور می خوای خودت رو ب لت بکش  جا خ
جناب سننرگرد پسننر خوبیه نمیتونی از راه به درش کنی.خوب کاری می کنی 

 پسرم راهش نمیدی...دختره ی...
شننده بود.بغ ننم گرفته بود.هر چی دلش می خواد می  چشننم هام درشننت

ست  ستادتا خوا صاش ای گه.آرین هم هیچی نگفت بهش.فقط یکم اخم کرد و 
 دهن باز کنه

گفتم:اوال به شننما هیچ ربطی نداره تو این سننناختمون چه اتفاقی میافته دوما 
کارتونه ق اوت های الکی بعدشم کلی شرمنده شید.سوما من ساورینا نیستم 

نتون رو باز کنید هر چی دلتون خواسننت بار من کنید.من از همین اول دارم ده
هشنندار میدم بهتون پا رو دم من نذارید که بد می بینی خانوم انصنناری...می 
سته  شماش ادم رو در سنش با اون چ شوهرت رو بگیر با اون  تونی برو جلوی 

 قورت می ده.خجالتم خوب چیزیه سن پدر من و داره مردک هیز...
چشننم هاش رو درشننت کرده بود حاال ریلکس بودم.خواسننت حرفی بزنه که 
صننندای گوشننیم از توی آشنن زخونه اومد.از کنار آرین رد شننندم و رفتم تو 
ید بغض تو گلوم هنوزم خودش رو نشننون می  تام می لرز نه.دسنن آشنن زخو

 داد.گوشی رو برداشتم ساورینا بود.
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شده شت  ست م شم اما د سلط با ام روی اپن بود و می  سعی کردم به خودم م
 لرزید.

 الوسالم-
 سالم کجایید پس شما؟واال همین رو به رویید خوبه-
ببخشننید توروخدا رفته بودیم شننام سننفارش بدیم واسننه امشننب ارمیا گفت -

 تبسمم دعوته رفتیم دنبال اون یه بیست دقیقه دیگه می رسیم
 باشه منتظریم-
 قربونت می بینمت-

شی رو قطع کردم.دیگه  صاری نمیومد.جیغ گو صحبت آرین با زن ان صدای 
جیغ هاش رو می شنیدم.آرین هم داشت از من طرفداری می کردو یه چیزهایی 

 رو توتیح میداد و هم اون و اروم می کرد.
گاهش  بده دسننتم.ن هام رو بسننتم.لیوان اب رو می خواسنننت  چشننم 

 کردم.پوزخندی زدم و رو ازش گرفتم و دستش رو پس زدم.
 بد حرش زدی. آرین:باهاش

گذاشننتم جلوی دهنم و  گاهش کردم و دسننتم رو  با چشننم گرد شنننده ن
فت  بد حرش زدم.البد اونم هر چی درموردم گ ید من  گفتم:ِا..ِا...آره ببخشنن

 درست بود آره؟
 آرین:من...

دسننتم رو گرفتم طرفش و گفتم:الزم نکرده همون سننکوتت خیلی چیزها رو 
 بارم کرد؟آره؟نشون داد.حال کردی هر چی دلش خواست 

 اشن تو چشمام جمع شده بود.
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 آرین:چی می گی دیوونه؟اومدی تو نشنیدی چی بهش گفتم؟
ست.آبرو و - شه ب شون رو دیگه نمی شون دهن سی  شنا ست.نمی  :دیگه مهم نی

 حیثیت برام نمی ذاره
 اشکم چکید روی گونه ام.نازک نارنجی بودم دیگه...

گفت:روشنننا غلط کردن بخوان غلط دسننت دراز کرد و اشننکم رو پاک کرد و 
اتافی بکنن.بخدا بخوای گریه کنی میرم حال این زن...استغفرالله...دیوونه تو 

 که جوابش رو دادی...
:دادم ولی آروم نشدم.ِا...ِا زنیکه هر چی می بینه ق اوت می کنه.امیدوارم تو -

 اتیش جهنم بسوزین...واگذارتون می کنم به خدا
یاد می زدم.جفت بازوهام رو از پشننت گرفت.تقال کردم ولم رو به در با داد فر

 کنه.
 :ولم کن حالم از همه تون...-

 آرین با داد گفت:بسه روشنا ساکت شو
برگشتم با خشم نگاهش کردم.نفسش رو فوت کرد و گفت:اروم شو...خواهش 
سوژه ان تا با آبروی مردم بازی  شوهر دنبال یه  شون؟زن و  سی شنا می کنم.نمی

 کنن
 داد گفتم:چرا اون مردم باید من و ساورینا باشیم؟ با

بامزه نگاهم کرد و گفت:مثل این که به من تهمت زدها.خودش رو پرت کرد 
روی مبل و لم داد و پا رو پا انداخت و شننیطون نگاهم می کرد.منم عصننبی 

 دست به کمر ایستاده بودم و نگاهش می کردم.



 689 ییدایش ینیریش

 ه صورتت بزنآرین:روشنا خانوم حرا نخور برو یه اب ب
 با اخم دست کشیدم رو صورتم و گفتم:چشه مگه؟

 لبخند کجی زد و گفت:چیزیش نیست اما رد اشکات رو صورتت معلومه
با اخم نگاهم رو ازش گرفتم و رفتم سننمت دسننت شننویی.واحدش از واحد 
ماخیلی بزرگ تر بود.نگاهی به درهای توی راهرو انداختم و داشننتم فکر می 

 بهداشتیه که صداش رو از پشت سرم شنیدم.کردم کدوم سرویس 
 آرین:ته راهرویی اس

خودشننم در اولین اتاق رو باز کرد و رفت تو.شننونه ای باال انداخت و رفتم 
داخل.یه مشت اب به صورتم زدم و تو اینه به خودم دقیق شدم.زیر چشمم یکم 
سننیاه شننده بود.با دسننتمال پاکش کردم.ارایشننم کمرنگ شننده بود.اما مهم 

شیدم و اومدم نب سر و روم ک ستی به  ست کردم و د تایع نبود.یکم در ود.زیاد 
 بیرون.

همزمان صنندای زنگ در اومد.سنناورینا اینا بودن.آرین رفت اسننتقبال و منم 
 پشت سرش...

 اول از همه سا.ورینا وارد شد.با ارین سالم و علین کرد و اومد سمت من.
نکنم و خودم رو خوشننحال  سننعی کردم دیگه به اتفاقات چند لحظه پیش فکر

نشون بدم.با لبخند رفتم سمتش و تا خواستم باهاش روب*و*سی کنم.بازوهام 
 رو گرفت و تو چشم هام خیره شد و گفت:چی شده؟گریه...

لبم رو گاز گرفتم و مظلومانه نگاهش کردم.باهاش روب*و*سی کردم اما هنوز 
 شوکه بود.
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کنم.بعد از اونم تبسننم باهام رو  رفت کنار تا با ارمیا و سنناورا سننالم علین
 ب*و*سی کرد.اونم مشکوک نگاهم می کرد.

 لبخندی زدم و گفتم:بفرمایید خواهش می کنم
 آرین:چچ چ ی نگاهم کرد و گفت:خیلی خوش اومدین بفرمایید

 بچه ها رو مبل ها جا گرفتن.
 ارمیا خندید و گفت:نکشتید همدیگه رو که

 جا گفت:نه باید می کشتیم؟ آرین رفت سمت آش زخونه و از همون
 تبسم:وای واقعا برام جالب بود بچه ها گفتن قراره با هم مهمونی بدید

 با تعجب گفتم:چرا؟
 ساورا:واال با اون لم و لجبازی های شما یکم از شما دوتا بعید بود

لبخندی زدم و سننرم رو تکون دادم.زیر نگاه خیره سنناورینا داشننتم ذوب می 
 نگاهمون بهم گره خورد. شدم.سر بلند کردم که

 با سرپرسید:چی شده؟
سرم رو به نشونه ی هیچی تکون دادم و رفتم تو آش زخونه.آرین لیوان های بلند 
رو پر ازشربت آلبالو کرده بود.خواستم ازش بگیرم گه با اخم جذابی گفت:الزم 

 نکرده سنگینه
ستم بردارم که آروم  ستی ها رو خوا  گفت:چرا قیافتسری تکون دادم و پیش د

شه؟االن اینا فکر می کنن من چیزی بهت  وقتی گریه می کنی اینقدر تابلو می 
 گفتم
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لبخند محوی زدم که با حرا گفت:آره بخند اگه این بچه ها رو با همین قیافه 
 ننداختی به جون من

:تو چرا جوش می زنی؟بخوان چیزی بگن می گم تقصننیر تو نبوده.تو حرفی -
 فتم:تو اصننال حرفی نزدینزدی... با حرا گ

سالن.جلوی هر کدوم یه پیش  شتم و بردم توی  ستی و چاقو ها رو بردا پیش د
صبی بودم و زمان  شون دادم.هنوزم ع شتم و لبخند ژکوندی تحویل ستی گذا د

 می برد که آتیش درونم فرو کش کنه.
 آرین شربت تعارش کرد.فرش میوه و شیرینی هم از قبل روی میز بود.

سید چیزی نخورید می  شنا آرین:بفرمایید تعارش هم نکنید که منو خوب می 
 ریزم تو جیب هاتون

ستت هم  ساورا با خنده گفت:جیب چیه؟تو فرش بریز با خودمون می بریم د
 درد نکنه

 همه خندیدن و گفتم:بهت نمیاد شکمو باشی اقا ساورا؟
ره یه لی بدم نمیاد جیساورا متفکرانه نگاهم کرد و گفت:واال شکمو که نیستم و

 هفته ام آماده باشه
 تبسم:اوه اوه شما از اون زبر و زرنگ هایی

 ساورا خندید و گفت:از اون فرصت طلب ها منظورته دیگه؟
 تبسم خندید و سر تکون داد و گفت:چه عرض کنم

شوخی می کنم.من اگه  ستی زد روی پاش و گفت:که اینطور....نه بابا  ساورا د
 کلم به این خوبی نمی شدبخور بودم که هی

 آرین:تعارش نکنی داداش کم وت دلستر نوشابه چی واست باز کنم؟
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سنناورا خم شنند جلو و با چشننمن گفت:اینا راه دسننت ما نیسننت بی زحمت 
 شام اینی ویسکی ...

 بعد تکیه داد و زد زیر خنده
سرگرد آذرخش و این حرش  ستغفرالله خونه  صنوعی کرد و گفت:ا آرین اخم م

با لحن با مزه ای گفت:می خوای برو تو یخچال ببین چیزی پیدا می  ها؟بعد
 کنی

 ساورا با شوخی خواست بلند شه که ارمیا گفت:واسه منم بریز
 ساورینا:بیخود نگاه نگاه شوهرم و از راه بدر می کنن همین اول کاری

ساورا نشست سر جاش و با چشم های گرد شده گفت:شوهرت ما رو از راه به 
 ما از راه به درش نمی کنیم. در نکنه

شرمنده من  شت رو پاش و گفت: ست هاش رو گذا آرین لبخند محوی زد و د
 برم بساط کباب و راه بیاندازم.

 تبسم:آخ جون کباب
 ارمیا:کمن ممن نمی خوای؟کجا می خوای آتیش کنی؟زیر دما  انصاری؟

ندازه یا باب راه م ته کلی بوی ک با هر هف با فت:آره  نده گ با خ تو  آرین 
شه.تو چرا التی حرش می زنی؟قبال زن نگرفته بودی بهتر بودی  ساختمون.حق

 ها
با مزه ای  با لحن  جا کرد و  به  جا  یا رو تو ب* *لش  نا هسننت سننناوری

 گفت:منظورتون چیه؟یعنی من التش کردم؟
 همه زدن زیر خنده.
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ارمیا نگاه پر عشقی به ساورینا انداخت و گفت:خب اون موقع داشتم خودم و 
شیرین می کردم خانوم جواب مثبت بده بعد با خنده ادامه داد:دیگه خرم از رو 

 پل گذشته
سننناورینا مشننتی حواله ی بازوی ارمیا کرد و گفت:ای شننیطون...پس نقش 

 پسرهای خوب و محجوب رو بازی می کردی
سرخوبی ام در همه  ساژ داد و گفت:به خدا من پ ستش رو ما ارمیا مظلومانه د

 حال
 م چه سیاست دارن خودشون رو شیرین می کنن جواب مثبت بگیرنساورا:مرد

ارمیا اشنناره ای به آرین کرد و گفت:باز من یکم سننیاسننت داشننتم بع ننی ها 
 همونم ندارن

بعد نگاه نامحسننوسننی به من انداخت که بچه ها نگاهم کردن و لبخند محوی 
 زدن اما به روی خودشون نیاوردن.منم همنیطور.

م انداخت و پوزخندی زد و رفت تو آشنن زخونه.دسننتم رو آرین نیم نگاهی به
 کنار خودم مشت کردم.لعنتی!

شتن کباب درست می کردن.بدجنس بازی هم حدی  ساورا تو تراس دا آرین و 
داره اینجا آپارتمانه ولی تو گوششون نمی ره که.ساورینا داشت توی اتاق هستیا 

 رو می خوابوند ارمیا هم پیشش بود.
 برداشتم و گفتم:تبسم بیا ببین خوب شده؟در قابلمه رو 

 تبسم کنارم ایستاد و با شوق چشم هاش رو بست و بوی غذا رو استشمام کرد
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تبسننم:وای بوش که عالیه.خدایی کدبانویی ها روشنننا من بعد این مدت هنوز 
نتونسننتم درسننت و حسننابی غذا پختن و یاد بگیرم.البته اسننتاد خوبی دارما 

 ندارهمادرجون دست ختش حرش 
شه.تو همون حال  ستش تا بچ شت توی نعلبکی ریختم و دادم د شق خور یه قا
یه خودم خوردم می  عال که  خانوم  حاد  خت  نت دسنن  گفتم:برمنکرش لع
دونم.منم شننناگرد مامان خانومم بودم.این چند مدته هم با سننناورینا یه روز 

 درمیون غذا درست می کردیم دستم راه افتاد
شت رو گ شق خور سم یه قا شت تو دهنش.یکم دا  بود.خنده ام گرفت از تب ذا

 بس که هوله
 تبسم:اوم عالیه حرش نداره

 لبخندی از روی رتایت زدم و گفتم:به نظرم دیگه آماده اس سفره رو بیاندازم؟
 تبسم نگاهی از دور به تراس انداخت و گفت:وایسا ببینیم کباب ها آماده اس؟

 کردم.تبسم رفت سمت تراس.منم وسایل رو جمع می 
سفره بیاندازه.آماده اس کباب ها  شنا جون می خواد  شید.رو سته نبا سم:خ تب

 سفره بیاندازیم؟
 

 آرین:آره تا سفره رو پهن کنید آماده می شه
 تبسم اومد تو آش زخونه سفره رو برد پهن کنه که ساورا اومد کمکش.

 ساورا:تبسم خانوم بذارید کمکتون کنم.
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سم با لبخندی خجالت زده "مم ساورینا اومد کنارم تب نون"ی گفت.لبخند زدم.
 ایستاد.

 ساورینا:خب چیکار داری بکنم؟
کار  تازه عروس  ما نیسنننت از  خانوم تو مرام  اخمی کردم و گفتم:برو عروس 

 بکشیم
با خنده سقلمه ای بهم زد و گفت:برو بابا...من حوصله این جور تعارش ها رو 

شت  شت رو گذا سوپ و خور سه ها رو از ندارم.بعدش قابلمه  روی میز و کا
 روی اپن برداشت و پرشون کرد.

نگاهم معطوش ساورا و تبسم بود که با کمن هم وسایل رو می چیدن.با لبخند 
 به ساورینا گفتم:چقدر بهم میان

ساورینا برگشت و نگاهشون کرد.لبخندی زد و نفسش رو بیرون دادو گفت:آره 
 خیلی

باشنننه  یادش اومد  تازه چیزی  نگاهم کرد و گفت:راسننتی تو چت انگار که 
 بود؟واسه چی گریه کردی؟باز با آرین دعوات شده؟

 با اخم گفتم:نه بابا با اون چیکار دارم؟
 ساورینا بازجویانه رسید:پس چی؟

سننری تکون دادم و همونطور که برنم رو توی دیس می کشننیدم و روش رو با 
ماجرا رو آروم و خال مام  صنننه براش تعریف برنم زعفرونی تزیین می کردم ت

کردم.به حدی عصننبانی شنننده بود که اگه می تونسنننت می رفت خرخره زن 
 انصاری رو می جوید.
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شه  شون می  ستغفرالله.تو رو خدا اینا چجوری رو ساورینا:غلط کرده زنیکه...ا
 نماز بخونن با این تهتمت هایی که می زنن

ساورینا از سم رو آه مانند بیرون فرستادم و گفتم:بیخیال  دم رو فهر دارم خو نف
 مشغول می کنم یادم بره.بریم مثل این که بچه ها سفره رو چیدن.

 برنم رو گذاشتم روی سفره و با لبخند گفتم:بفرمایید.
ست  6جمعمون  شه تو مهمونی ها دو صمیمیت بود.همی صفا و  نفره اما پر از 

 داشتم سفره پهن کنیم.اینجوری احساس نزدیکی بیشتری بینمون بود.
 کباب ها رو توی دوتا دیس ریخته بود و گذاشت توی سفره آرین

 آرین:بسم الله بفرمایید شرمنده کم و کسری هست اونم تقصیر روشنا خانومه
تا کباب سننیخ زدی  4چشننم هام رو گرد کردم و گفتم:دسننت شننما درد نکنه 

 دیسن کمر نگیری یه وقت
سننخته مال ما آرین با پررویی گفت:خواهش می کنم چیکار کنم؟هر چی کار 

 مردهاست دیگه
چچ چچ نگاهش کردم که با خنده سنری تکون داد و گفت:ببخشنید لیوان ها 

 رو قراره با چی پر کنیم؟
وای تازه یادم افتاد نوشنننابه و دو  رو نیاوردم.م*س*تاصنننل نگاهش کردم که 

 پاشد و رفت توی آش زخونه.
یه ببخشننید بلند  تا اومدم دیس رو بردارم.صنندام زد.نفسننم رو فوت کردم و با

 شدم و رفتم تو آش زخونه.
 :هوم؟-
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نا فهمید واسنننه چی گریه  له...سننناوری اخم کمرنگی کرد و گفت:هوم چیه؟ب
 کردی؟خیلی مشکوک نگاهت می کرد.ارمیا فکر کرده من چیزی بهت گفتم
 دو  رو خالی کرد توی پارچ و یکم نعنا ریخت روش و منتظر بهم نگاه کرد.

صیر تو سرم رو تکون دادم و  شده.گفتم تق ساورینا هم فکر کرد دعوامون  گفتم:
 نبود با زن انصاری دعوام شده

شکر.از اول یه جوری نگاهم می کرد که  سری تکون داد و گفت:خدا رو  آرین 
 گفتم االن پا میشه میزنتم.

 لبام و برچیدم وگفتم:اون که حقته
 آرین:چرا؟

 :ازم دفاع نکردی-
 دم تو اومدی تو.می موندی می شنیدیآرین اخمی کرد و گفت:دفاع کر

 شونه هام رو باال انداختم و گفتم:حاال هرچی بیخیال
 خواستم پارچ ها رو از دستش بگیرم که گفت:الزم نکرده برو تو

رفتم نشستم سرسفره.ارمیا معنادار نگاهمون می کرد.بچه هاهم لبخند محوی 
شونه هام رو باال انداختم و بی تفاوت شون بود. شغول خوردن غذام  روی لبا م

 شدم.واقعا خوب شده بود!هم سوپ هم قرمه سبزی و هم کباب های آرین!
بعد از خوردن غذا من و تبسننم مشننغول شننسننتن فرش ها شنندیم و به اصننرار 
سنناورینا مبنی بر کمن کردن بهمون هیچ اعتنایی نکردیم.اونم دخترش رو که 

ته بود و یدار شنننده بود تو ب* *لش گرف ندلی تو  تازه از خواب ب روی صنن
 اش زخونه نشسته بود.

 پسرها هم توی هال سرگرم سر و کله زدن با هم بودن.
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هسننتیا توی ب* *ل سنناورینا بود.تازه شننیرش رو خورده بود و با دسننت های 
کوچولوش لبه ی شال ساورینا رو تو دستش فشار می داد و صداهای نامفهموم 

همون دسنننت های کفی و  و بامزه ای در میاورد.دلم طاقت نیاورد دسنننت با
 خیسم رفتم طرفش و خم شدم روش و ل ش رو محکم ب*و*س کردم.

 صداش دراومد اما گریه نکرد.
 ساورینا:کشتی دخترمو

:اخ چه خوشننمزه بود.چیکار کنم این بچه اینقدر شننیرین و خوردنیه...می -
 خواستی بچه به این خوشگلی نیاری.

 ...اس ند براش دود کن ببینم.تبسم:وای عمه قربونش بره.چشم نزن بچه رو
با خنده گفتم:خب حاال توام ها.چشننمم که شننور نیسننت.ولی برای این که 

 خیالت راحت بشه چشم.آقا آرین...آقا آرینننن...
 آرین:بنننله؟

 :اس ندتون کجاست؟-
 چشم هاش رو ریز کرد و با تعجب گفت:می خواین چی کار؟

سه سناورینا با خنده گفت:واال زیاد از دسنت خت  روشننا تعریف کردیم می تر
 چشم بخوره

مد تو  ندی زد و او گاهشننون کردم.آرین پوزخ های گرد شنننده ن با چشننم 
آشنن زخونه.کابینت سننومی رو باز کرد و یه قوطی اسنن ند و اسنن ند دود کن داد 
شما  ست خیلی زیاده.این بنده خداها با اون غذای  ستم و گفت:اعتماد به نف د

 س آوردنکارشون به بیمارستان کشه شان
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شه ولی با کباب  سموم ب سبزی م سی با قرمه  سی ندیده ک اخمی کردم وگفتم:ک
 چرا.بعدشم واسه این بچه می خواستم نه خودم.

آرین نگاهی به هسننتیا انداخت و گفت:خدایی اسنن ندالزمه این وروجن.بده 
 خودم دود می کنم.

شد اما  سم یه لحظه حبس  ستم.نف ستش خورد به د ستم گرفت که د ون ااز د
سر  سن د رو دور  سم رو فوت کردم و رفتم کنار.ا عین خیالش نبود.با حرا نف
ستش پودر  شده اش رو توی د سرد  سر یکم از ذغال  همه مون چرخوند.آخر 
 کرد و خواست بزنه به پیشونی هستیا که ارمیا گفت:نزنی دخترمو سیاه می کنی

ط و زد وسننآرین پوفی کشننید و عقب گرد کرد و تو یه حرکت سننریع دسننتش ر
 پیشونی من.

خواستم سرش داد بزنم که همه زدن زیر خنده.خودشم با خنده گفت:شبیه فال 
 گیرها شدی

 با حرا گفتم:فعال که اس نددود کن دست توهه
ست من و گفت:اوم حاال خوبه  شت تو د سریع گذا ستش کرد و  نگاهش به د

 تی ت کامل شد.
 ها رفتن تو تراسبا عصبانیت نگاهش کردم که لبخندی زد و با پسر

ساعتی بود که بچه ها رفته بودن.ما موندیم تا یکم خونه رو تمیز کنیم و بعدا  یه 
 به اون ها توی کلبه آسمونی ملحق بشیم.

سته بودیم اما جمع و جور کردن  7ساعت  ش غروب بود.با این که فرش ها رو 
ازه من ت خونه یکم وقت برده بود.آرین از زور خسننتگی افتاده بود روی مبل.اما
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جارو برقی کشننیدنم تموم شنننده بود.جارو برقی رو خاموش کردم و صننناش 
 ایستادم و دستی به کمرم کشیدم.

 تا مهمون بودن اینقدر خسته شدی 4:خوبه -
 آرین ساعدش رو از پیشونیش برداشت و گفت:کی گفته خسته شدم؟

 پوزخندی زدم و گفتم:معلومه
ند کنم و ببرم  جارو برقی رو بل که اشننند وگفت:نمی خواد خواسننتم  تاق  تو ا

 سنگینه خودم می برم.
شونه  شدم. ست می رفت توی اتاق خیره  با تعجب به آرینی که جارو برقی به د
ای باال انداختم.وسننایل خودم رو جمع کرده بودم توی همون سننبدی که اورده 

 بودم.
ست آماده ی رفتن بودم نگاهی انداخ سبد به د ش زخونه.به منی که   تاومد تو آ

شین یه چایی بخور  ستکان رو از چایی پر می کرد،گفت:ب و همونطور که دوتا ا
 خستگیت در بره

شت روی  ستم.چایی رو با یه فرش کوچین خرما گذا ش سری تکون دادم و ن
 میز و خودشم رو به روم نشست.

دا  بود.سرم پایین بود و به بخاری که از استکان چای ام بلند می شد نگاه می 
می گفت بعد از این همه کار یه لیوان چای کنار این مرد مغرور کردم.راسننت 

 می چسبید.
با سنگینی نگاهی که روم زوم شده بود.سربلند کردم.برخالش انتظارم نگاهش 

 رو نگرفت و خودش رو مشغول نشون نداد.
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 :چیزی شده؟-
 یه قلچ از چاییش خورد و گفت:نه قراره چیزی بشه؟

 م:نمیدونمشونه ای باال انداختم و گفت
 آرین:فکر نمی کردم دست ختت به این خوبی باشه.نه خوشم اومد آفرین

ند وگفتم:قبال هم  ند کوچیکی رو روی لبم نشننو گاه لبخ ناخودآ تعریفش 
 دس ختم رو خورده بودی

 سرش و تکون داد وگفت:آره.
ستم چی...اما هر چی  ساس می کردم چیزی میخواد بگه اما دودله.نمیدون اح

صفه خوردم با یه  که بود انگار سونی ها بگه.چاییم رو ن شت به این آ خیال ندا
 خرما...تلفن خونه اش زنگ خورد.رفت سمت تلفن و مشغول صحبت شد.

 الو بفرمایید-
 سالم مامان جان.خوبید؟بابا خوبه؟-
 ممنون منم خوبم-
 چی؟-

فروکرد و  حالتش  های خوش  تومو ید و دسنننتش رو  پوفی کشننن فه  کال
 م گره خورد.سرم رو انداختم پایین.چرخید.نگاهمون به ه

 نه یادم نرفته-
 اصال حرفش رو هم نزنید خودم یه کاریش می کنم

چاییم رو سر کشیدم و سبدم رو برداشتم.بدون خداحافظی که نمی شد.وسط 
 مکالمه اش گفتم:با اجازه آقا آرین خداحافظ



wWw.Roman4u.iR  702 

 

د.پوفی دقیقه رو نشننون دا 1دسننتش رو به معنای نرو تکون داد و با انگشننتش 
 کشیدم و نشستم رومبل.

 بله؟-
 راستش آشناست...-
 نه مادرمن این حرش ها چیه؟من و این کارها؟نه حاال براتون میگم بعدا-

نگاهی بهم انداخت.حتما مادرش صدام رو شنیده.خب چیکار کنم؟من که از 
 قصد نگفتم؟

 لبخند محوی زد و گفت:شما مگه همین و نمیخواستی؟
 بده ببینم چی میشه؟آره اما یکم فرصت -
 باشه ممنون فعال سالم برسونید.خداحاش-

گاهش  گوشننی رو قطع کرد و نفسننش رو بیرون داد.سننرم رو کم کردم و ن
 کردم.لبخندی زد و گفت:داشتی می رفتی

سنگینه  سبدم  شو بریم کلبه.اون  تر شه برو حا سرم رو تکون دادم و گفت:با
 بذار واست میارم

 شده؟سنگینه سنگینهاین چرا اینقدر حساس 
 :نیازی نیست خودم میبرم.انصاری باز می بینه یه..-

با اخم حرفم رو قطع کرد وگفت:به اونا هیچ ربطی نداره.اگه بازم چیزی بهت 
گفتن اولین نفر به من میگی تو جواب نده.فکر کردن چون تنهایی باید هر چی 

 دوست دارن پشت سرت بگن؟حالیشون میکنم.
 رفت و تا باال اورد.کلید انداختم و گفتم:بفرماییدسبد رو ازدستم گ
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 سری تکون داد و گفت:ممنون تا نیم ساعت دیگه حاتر شو بریم.
ش زخونه.آرین امروز عجیب  شتم تو آ سبد رو گذا سرم رو تکون دادم ورفتم تو.
گاهی  گاهی گرم و  هاش رو درک نمی کردم. تار یب...رف بود خیلی عج

 پیش بینیه...سرد...هنوزم برام غیر قابل 
شگل  ساده ی ابی که خو شال  سرمه ای و  شلوار جین  سرمه ایم رو با  مانتوی 
صورتی رو روی  شتم.رژ شیدم.آرایش کامل اما کم رنگی دا سرکرده بودم و پو
لب هام کشیدم و دستی به موهام کشیدم و فرستادمشون داخل.تنها یکمشون 

شتم.هوای ریه  فرودین رو با عشق به با لجبازی بیرون مونده بودن.کیفم رو بردا
یاط بود و خودشننم  ماشننین آرین توی ح پایین. هام دعوت کردم و رفتم 

 داخلش.سوار شدم.
 :دیر که نکردم؟-

 نگاهی به ساعت ماشین انداخت و نگاهی هم به سرتا پای من و گفت:نه
شلوارکتان  شده بودیم. ست  گاه باهم  شده بود.امروز ناخودآ اون هم خوشتیچ 

لیز چهارخونه ی آبی و کت اس رت سرمه ای سیر...جذاب بود و سرمه ای با ب
 جذاب تر هم شده بود این روزها...شاید درچشم من!

یاط برد  ماشننین رو روشننن کرد و از ح با همون اخم کمرنگ همیشننگیش 
 بیرون.در رو با ریموت بست و راه افتاد.

 دسننتش رو برد سننمت تننبط.گوش دادن به آهنگ تو این مسننافت طوالنی تا
شننهریار بهترین کار بود چون من و آرین که اهل حرش زدن نبودیم.حرفمون یا 

 دعوا بود یا طعنه...
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با شنننیدن صننندای آهنگی که خودم این روزها زیادی گوش می دادم لبخند 
محوی زدم و سننرم رو تکیه دادم به پشننتی صننندلی وچشننم هام رو بسننتم و به 

 آهنگ گوش س ردم.
 این دل تنگ داره دق می کنه از دوری تو

 تو رو عاشق می کنم بیخودی با خودت نجنگ
 در خونه رو نبستم شاید از راه برسی
 وقتشه بیای به داد هر دوی ما برسی

 تو دلم یه دنیا حرش،یه دنیا حرش گفتنی
 اما هیچی نمی گم تا تو یه حرفی بزنی

 تو دلم یه دنیا حرش،یه دنیا حرش گفتن
 زنیاما هیچی نمی گم تا تو یه حرفی ب

 نمی تونم برم از عشق تو ساده بگذرم
 از تویی که عشقت از سرم زیاده بگذرم

 وقتشه با تو عوض شه سرنوشت قصه مون
 خودت و به خونه ی آرزوهامون برسون.
 تو دلم یه دنیا حرش،یه دنیا حرش گفتنی

 اما هیچی نمی گم تا تو یه حرفی بزنی
 تو دلم یه دنیا حرش،یه دنیا حرش گفتنی

 هیچی نمی گم تاتو یه حرفی بزنیاما 
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ین و عشنننق و  مرا آر ع نه! ی حرش دل آر نه  ک ن باال. هام رو دادم  برو ا
عاشقی؟محاالته...اونم کی عاشق من؟من که چیزی کم ندارم اما این به جای 

 عشق همش بامن کل کل می کنه.
نگاهم رو به نیمرخش دوختم.آرنجش رو گذاشته بود لبه ی پنجره و دستش رو 

هاش ته  تو مو به نظر خسنن ندگی می کرد. یه دسننتی ران فرو کرده بود و 
 میومد...شایدم کالفه!

 باالخره طاقت نیاوردم و گفتم:چیزی شده؟
یدم و  که پوفی کشنن گاهم کرد  باشنننه بیرون گیم ن یده  یا پر عالم رو گار از  ان

 گفتم:گفتم چیزی شده؟کالفه ای انگار
 لبش رو به دندون گرفت و گفت:راستش...نمیدونم

شننیطنت لبخندی زدم و گفتم:انگار از یه چیزی ناراحتی؟هوم؟درسننته من و با 
تو باهم همش دعوا می کنیم اما قول میدم سنننگ صننبور خوبی باشننم.چیزی 

 شده؟نمی خوای بگی؟
 لبخند تلخی زد و گفت:اتفاقا گفتنش به تو از همه سخت تره

تنننم ینخ زد.صننناش نشننسنننتنم و بنرگشنننتنم طنرفنش و بنرینده بنرده 
 ..افتاده؟کسی چیزیش شده؟گفتم:اتفاقی

نگاهی به صننورت ترسننیده ام انداخت و با خنده گفت:نه بابا دیوونه.نترس 
 چیزی نشده

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:پس چی شده
 لبخندش محو شد و گفت:می گم...می گم!
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نمی دونم چرا اما اسننترس گرفته بودم سننرانگشننتام یخ شننده بود.ت ش قلبم نا 
تا باهم می زد.اینم مسننخره بازی  7 6ا نمی زد یهو منظم بود.یکی می زد دوت

 درمیاره.
صل  سش رو و شت تو گوشش و تما گوشی آرین زنگ خورد.هندزفری رو گذا

 کرد.
 جانم ارمیا؟-
 تو راهیم-
 نمیدونم شاید...-
 خب حاال توهم ها...گفتم شاید-
 نمیدونم چیکار کنم؟راه دیگه ای هست به نظر تو؟-
 کی برسیم.شام ما رو نگه دارید.قربانت.. باشه حاال معلوم نیست-
 کوفت مگه مثه توام؟-
 خیلی خب برو خداحافظ-

باال  هام رو  نه  فه تر سننری تکون داد.شننو ماسننش رو قطع کرد و کال ت
ید  با هاش بوهای مشننکوکی می داد. های امروزش و حرش  ماس  نداختم.ت ا

 امشب ازشون سر دربیارم.
 

شیشه رو کشیدم پایین.هوای خنن شب های فروردین ماه به صورتم می خورد 
شدن درخت ها و با  های  ستم از زیاد  شالم رو تکون می داد.میتون و موهام و 
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قدیمی تشخیص بدم که به شهریار نزدین شدیم.شکوفه های سفید و صورتی 
 حتی تو این تاریکی هم می درخشیدن.

 می خوری آرین:شیشه رو بده باال سرما
 :همینطوری خوبه-
 :روشنا میگم شیشه رو بده باالسرما میخوری با من لم نکن-

لم نمی کنم به خدا.خب دوسنت دارم هوا بخوره «نگاش کردم.با تعجب گفتم
 به صورتم

 آرین:سر درد می گیری ها.تو گوشت هم باد میره
 با لبای برچیده گفتم:خب تو هم شیشه ات پایینه

سی زود سری تکون داد و  سا گفت:من هر چی میگم تو یه چیزی میگی.تو ح
 سرما می خوری

شه رو کمی دادم باال  شی شم اومد. نمیدونم چرا از این توجه ش یه جورایی خو
 تر

 لبخندی زد و گفت:ببین وقتی حرش گوش کن می شی چقدر خوبه
شد.دور و اطراش رو  شین پیاده  شت و از ما چچ چچ نگاهش کردم که نگه دا

 م.جاده بود.شونه ای باال انداختم و گفتم:کجا میری؟نگاه کرد
 آرین سرش رو از پنجره آورد پایین و گفت:االن میام.همینجا بمون.

از خیابون رد شنند.نفسننم تو سننینه حبس شننده بود تا سننالم به اونور خیابون 
ها این توجه  کارها رو نمی دونسننتم.این نگرانی  یل این  برسنننه.خودم هم دل

م و این لرزش دست هام وقتی که کنارمه.چشم هام رو بستم ها...این ت ش قلب
 و زیر لب زمزمه کردم.خدایا یعنی این عشقه؟
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چشم هام رو بستم.قطره ی اشکی روی گونه ام راهش رو باز کرده بود.درماشین 
 باز و بسته شد.نامحسوس اشکم رو پاک کردم و نگاهش کردم.

بسننتنی رو از داخلش  سننینی کوچین پالسننتیکی رو گذاشننت روی پام و یه
برداشننت و با لبخند گفت:بسننتنی آوازه ی اینجا حرش نداره خیلی خوشننمزه 

 اس.بخور حتما خوشت میاد
لبخند محوی زدم.فاهرش که با اون سننس توت فرنگی تزیین شننده بود خیلی 
عالیش کرده بود.اولین قاشننقی که گذاشننتم تو دهنم با ل*ذ*ت چشننم هام رو 

 ود.بستم.طعمش فوق العاده ب
 :خیلی خوشمزه اس-

 ابروهاش رو انداخت باال و گفت:دیدی گفتم
 با لبخند نگاهش کردم و گفتم:اوهوم.

شق بزرگ همون زودتر تموم کرده  ستنیم رو تا اخر خوردم.آرین که با چندتا قا ب
 بود،منتظر بود تا من بستنیم رو بخورم و بعد راه بیافته!

هی پوفی می کشننید و دسننتی توی تو تمام راه سننکوت کرده بود.هر از چندگا
 موهاش می کشید و لبش رو به دندون می گرفت.

صمیم گرفتم دیگه چیزی  ستم اگه نخواد لب از لب باز نمی کنه.پس ت می دون
 ن رسم وحرفی نزنم تا خودش حرش بزنه...

 با رسیدن به کلبه لبخندی زدم و آرین بوق زد تا در رو برامون باز کنن.
رد و با گفتن سننالم رفت کنار.آرین ماشننین رو برد سننمت نگهبان در رو باز ک

 گوشه ای از حیاط که جای پارک ماشین ها بود.
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ین  عت نزد ندم.سنننا یاده شننندم و منتظر آرین مو ناراحتی  9پ با  و نیم بود.
 گفتم:دیگه شام خوردن

قدر شننکمو  که این فت:تو  خت و گ ندا ته ای بهم ا چچ و خسنن گاه  آرین ن
 برامون نبودی.نترس گفتم نگه دارن

 با دلخوری رفتم جلو تر و گفتم:شام عروسی به دور هم بودنشه
 خندید و باهام هم قدم شد و گفت:خوبه یبار خوردی

لبخند محوی زدم و گفتم:تقصننیر توهه دیگه اگه دوسنناعت نگه نمی داشننتی 
 واسه بستنی...

 پرید تو حرفم و با تعجب گفت:واقعا که.خوردی حاال غرم می زنی؟
 ی از مربی ها ساکت شدیم و سالمی کردیم و رفتیم تو.با دیدن یک

شادی رو  صحبت با دوتا از مربی ها بود.خانوم ار شغول  سر م سم چادر به  تب
 شناختم.ساورینا ازش دل خوشی نداشت.اون هم همینطور.

 تبسم:سالم.منتظرتون بودیم دیر کردید ها...
 کشید:سالم ببخشید تا خونه رو جمع کنیم و بیایم یکم طول -

شتیم به خدا اینجا هم کار  ست تنهات گذا شید د سم:الهی قربونت برم ببخ تب
 بود باید زودتر خودم رو می رسوندم
 آرین:تنها نبود تبسم خانوم من بودم

 با لبخند گفتم:نه قربونت برم چیزی نبود که.حاال بچه ها کجان؟
 تبسم با خنده گفت:تو سالن غذا خوری ان.شما برید منم االن میام

 سری تکون دادم و رفتیم سمت سالن.
 آرین:همه اینجان یعنی مرداهم اینجان؟برو ببین چه خبره
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که  ها و پسننرها بودن  یه طرش سنننالن مرد باز کردم. سننرتکون دادم و در رو 
تعدادشننون خیلی هم نبود و یه طرش هم مربی ها و دخترها.برگشننتم عقب و 

 گفتم:بیا تو اینجان
ت مردونه.ارمیا از همونجا بلند شد و با سر سالم زودتر رفتم تو.آرین رفت سم

 کرد.با لبخند جوابش رو دادم و رفتم سمت ساورینا.
شی خانوم  سته نبا سید و گفت:خ شد و گونه ام رو ب*و* ساورینا بادیدنم بلند 

 خونه
شی  سالمت با صندلی خالی کنارش و گفتم: ستم رو  ش اخم کمرنگی کردم و ن

 مامان خانوم.
 رو نکشتید؟زنده اید؟ساورینا:همدیگه 

 نگاهی به سر تا پای خودم کردم و گفتم:فعال که می بینی خوبم زنده ام.
با خنده و لحن بامزه ای گفت:بایدم خوب باشننی آقا آرین امروز همه جوره 

 هوات رو داشت.وای باید فکر لباس واسه عروسی باشیم.
ه تنمون بر سننقلمه ای بهش زدم و گفتم:تو ام ها بذار خسننتگی عروسننی تو از

 بیرون بعد فکر عروسی من باش.شام نخوردید؟
سنناورینا:نه هنوز.تازه می خوان بیارن.ولی به شننادی و اهنگ و اینای بچه ها 
شده.بع ی  شون داماد  شتن عمو ارمیا شوقی دا شور و  سیدید.ندیدی چه  نر

 هاشونم اخماشون تو هم بود.فکر کنم برای ارمیای من نقشه ها داشتن.
ندی یا بود معطوش من با صننندا خ با ارم بت  که سننرگرم صننح گاه آرین  دم.ن

 شد.اخمی کرد و من با ترس وخجالت خنده ام رو قورت دادم.
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 ساورینا با دست زد پشت کمرم و گفت:خوشم میاد ازش حسابم می بری
با حرا نگاهش کردم که لبخندی زد و با اشنناره به پیشننخدمت ها گفت:مثل 

 این که شاممون هم رسید.
یع خودش رو رسننوند به جمعمون و گفت:وای نزدین بود از شننام تبسننم سننر

 عروسی دوباره تون جا بمونم
شوهرت  شکمویی دارم خدا به داد  شوهر  ساورینا:خدایا می بینی؟چه خواهر 

 برسه
 اروم زیر گوش ساورینا جوری که تبسم نشنوه گفتم:منظورت که ساورا نیست؟

شت گف سعی در قورت دادنش دا ت:نمی دونم واال.تا خدا چی با خنده ای که 
 بخواد.فعال که نوبتی هم باشه نوبت تو و آرینه...

با تاسف سری تکون دادم از دست این حرش های ساورینا و به چلو جوجه ای 
که مقابلم بود خیره شنندم.وای فعال خوردن این غذای خوشننمزه مهم ترین کار 

 بود...بقیه رو بیخیال!
های خوشگلشون رو پوشیده بودن و تو حیاط مهمونی خوبی بود.بچه ها لباس 

شته بودن.اما خبری  شادی گذا سبتا  شادی بودن.اهنگ مجاز ن شغول بازی و  م
 از ر*ق*ا نبود.اونم تو این محیط فرهنگی بیش از این انتظار نمی ره.

گوشننه ی حیاط ایسننتاده بودم به جمع شننیرینی و شننربت به دسننت مربی ها و 
محوی روی لب هام بود.این شننادی که بین این دخترها نگاه می کردم.لبخند 

سی عمو ارمیایی  شتم.بچه هایی که برای عرو ست دا جمع مود می زد رو دو
 ذوق و شوق داشتن که براشون از جونش هم مایه می گذاشت.
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بچه هایی که شاید هیچوقت عموی واقعی شون رو ندیدن ولی ارمیا رو عموی 
 خودشون می دونن و اگر می شد حتی پدر!

لبخندم تلخ شنند.چرا این بچه ها نباید تو خانواده هاشننون باشننن؟با اون ها 
عروسی برن؟موقع عروسی مادرهاشون موهای بلند و زیباشون رو ببافن و بگن 

 ایشالله عروسی دختر خوشگلم؟
 چرا این پسرها نباید دست در دست پدر هاشون برن عروسی و شاد باشن؟

چکید.خوب بود که دور بودم.از وسننط قطره ی اشننکی از گوشنننه چشننمم 
 جمع!شاید این اشن کار دستم می داد...

گرمی وجود یه نفر رو کنارم حس کردم.حتی از بوی عطرش هم می تونسننتم 
 تشخیص بدم کیه...

 آرین:تنهایی؟
 :نه تنها نیستم-

 آرین:پس چرا تو جمع نیستی؟
 شونه ای باال انداختم و گفتم:همینطوری

 آرین:نگام کن
های مغرورش با  به چشننم  هام رو  گاهش کردم.چشننم  جب ن کمی تع

دوختم.غرور چشننم هاش جذابش می کرد.سننرد نبود.هیچوقت!می خواسننت 
ست گرمای نگاهش رو قایم  ست...نمی تون سنگی اما نمی تون شه و  سرد با
کنه...نمیتونسننت مهربونی هاش رو قایم کنه حس نگرانی رو که در مورد بقیه 
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سئولیتی ک شت...حس م ستت دا ه تو وجودش بود...نه آرین هیچوقت نمی تون
 سرد باشه و سنگد

چشم هاش روی صورتم چرخید و دوباره زوم شد توی چشم هام و گفت:گریه 
 کردی

 نگاه از نگاه بازجویانه اش گرفتم و گفتم:نه!
سودیت می  ساورینا خانوم ح سه چی؟نکنه به ارمیا و  آرین:چرا گریه کردی.وا

 شه؟
شم غره ای بهش  شون آرزوی منه.خودتم چ شبختی رفتم وگفتم:چرت نگو.خو

 خوب می دونی
 با صدایی که خنده توش مود می زد گفت:پس چرا گریه کردی جوجه غرغرو؟
سه این بچه ها کبابه.آخه چرا نباید پیش خانواده  اخم ریزی کردم وگفتم:دلم وا

 هاشون باشن؟
 شننه چرایی نفسننش رو فوت کرد وگفت:تقدیرشننون اینه.تو حکمت خدا نمی

 آورد
سننر تکون دادم و گفتم:حکمت خدا اینه اینا بی پدر ومادر بزرگ بشننن؟خیلی 

 تلخه...نیست؟
آرین:هسننت ماهم هر کاری می کنیم این تلخی کم شننه.اما خود خدا هم می 
دونی این تلخی با هیچ کاری برطرش نمی شننه.ببینشننون می خندن اما پشننت 

ست که همی شم هایی ه شه غم رو فریاد می زنن...ما اون لب های خندون چ
 می خوایم اون غم از یادشون بره اما نمی دونم...نمی دونم تا کجا موفق بودیم.
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لبخند تلخی زدم و گفتم:می دونی آرین...تو عجیبی!هر کی بار اول ببینتت می 
 گه چه آدم مغرور و مزخرفی...

رسیدم خندیدم و اخم کرد.از همون گنده ها که آدم رو می ترسونه اما این بار نت
 گفتم:ولی پشت این فاهر مغرورت قلب مهربونی داری.باور کن

به ابعاد  باز شننند و گفت:جدا؟یعنی اینقدر روی من دقیقی که  کمی اخمش 
 شخصیتی من فکر می کنی

 با ناز نگاهم رو ازش گرفتم وگفتم:بیا اینم یه وجه از اون شخصیت مز...
زخرفم؟اگر آره چرا همیشننه تو به من با تشننر گفت:یعنی واقعا به نظر تو من م

 پیوند می خوری؟تو این جمع؟هوم؟
شونه هام رو باال انداختم و گفتم:من چه می دونم.اینم از شانس بد منه هر جا 

 می رم تو زودتر اونجایی
 پوزخند صدا داری زد و گفت:نمی دونم شاید دارم به حرش ارمیا می رسم

ادامه بده.یه دسننتش رو کرده بود برگشننتم سننمتش.با تعجب نگاهش کردم که 
 توی جیبش و با دست دیگه اش با چونه اش بازی می کرد.

 :کدوم حرش-
لبش رو کشننید داخل دهنش و دسننت دیگش رو هم کرد توی جیبش.لبه های 

 کتش رفته بود عقب و ژست قشنگی بهش بخشیده بود.مردونه و جذاب!
تو عمق چشم هام نگاه نگاهی به آسمون انداخت و نفسش رو فوت کرد و بعد 

 کرد و گفت:این که من و تو چه بخوایم چه نخوایم برای هم ساخته شدیم
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یا یعنی  خدا کافی بود. یدن وجودم  به آتش کشنن تاه برای  له ی کو همین جم
 چه؟گوش هایم درست می شنود؟

شده بود.نگاه از  سم حبس  سینه ام می کوبید.نف قلبم دیوانه وار خودش رو به 
ست تاییر جمله ی کوتاه اما پر از معناش رو نگاهم نمی گرفت. شاید می خوا

ببینه.قدرت گرفتن نگاهم رو از چشم هاش نداشتم.شاید من هم می خواستم 
 به عمق و واقعیت این جمله پی ببرم.این که شوخیه یا نه...

 
نمیدونم.پوزخند بود یا لبخند.هر چه بود زد و نگاهش رو گرفت و به رو به رو 

 دوخت.
و از تن و تا نیانداختم.زانوهام می لرزید کاش یه صننندلی نزدیکم بود خودم ر

ومی نشننسننتم اما تننعف نشننون ندادم.موندم همون روشنننایی که همیشننه 
گسننتاخیش زبونزد همه بود.همونی که با زبون تند و تیزش خواسننتگارهاش رو 

 رد می کرد.
 دست به سینه ایستادم و گفتم:خب؟

 ه اشی؟نگاهم کرد.آرین:خب؟منتظر بقی
شتیاق و کنجکاویم  سه.اما ا بودم منتظر بودم بدونم این حرفش قراره به کجا بر

 رو پنهون کردم وگفتم:نه...مگه بقیه ایهم داره؟
ست های دا  وملتهبش  سیر د شم که مچم ا ستم از کنارش بی تفاوت رد ب خوا
شه خیلی زود  ستم اگر قرار به موندنم با شدم.فرفیتم کامل بود.میدون شد.دا  
این فاهر یخیم آب می شنه و لو می ده رازهای مگوی این قلب سنرکش رو که 
 از داغی دست های آرین ت ش هاش اود گرفته بود و گوش هام رو کر می کرد.
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 با صدای گرمش زیر گوشم زمزمه کرد:اما بقیه داره
صننورتم رو چرخوندم طرفش.منتظر نگاهش کردم.صننورتش نزدین بود.نفس 

 ی که بهم منقل می کرد نزدین بود.هاش نزدین بود.گرمای
 آرین:بقیه داره.بقیه اش اینه که...اینه که من به حرش هاش ایمان آورد

شیدن  شد و نفس ک سبن می  سنگین و  شد.انگار هوا هی  سم دوباره حبس  نف
 برای من سخت و سخت تر!

مچم رو اروم بیرون کشیدم.ممانعتی نکرد.کنارش ایستادم.هنوز هم میخواستم 
 رو به رخ بکشم اما می دونستم چشم هام منتظر یه اجازه ان تا ببارن.غرورم 

چشننم هاش رو باز و بسننته کرد و گفت:می دونم جای خوبی برای زدن این 
حرش نیسننت اما این حرش چند روز عین خوره افتاده به جونم.شنناید از چند 
روز هم بیشننتر شننناید چند ماه...هنوز هم مطمئن نیسننتم که بخوام به زبون 

 بیارمش اما...
نفسننش رو فوت کرد و نگاهش رو باز به چشننم های خاکسننتریم دوخت و 

 گفت:اگه ازت خواستگاری کنم،قبول می کنی؟
ستاد.ه م این جمله ازان قبلی ها هم  سم می خورم این بار قلبم ای ستاد.ق ای
مان هسنننت؟می  ما شننندن کان  خت تر بود.من و آرین؟آرین ومن؟ام سنن

ان هاسننت و این بار خودم رمان شنندم برای شننود؟همیشننه می گفتم مال رم
اطرافیان...مرد مغرور و دختر سننرکش؟می شننود؟نمی دانم!اما نمی دانم قلبم 
شود ما،"ما"  سختی هایش ب شود.با تمام  شدن ب صر اری دارد که این ما  چه ا

 شویم در کنار هم...
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اما عشننق پس چی؟خودم را می شننناسننم.حال و روز قلبم رو این روزها می 
دسننتم آمده ت ش های نامنظمش و بی قراری اش هنگام دیدن این شننازده دانم.

 پسر مغرور.
 اما آرین؟نمی شود از این چشم ها چیزی خواند.نه عشق نه اجبار...

 لب هایم باز شد.سعی کردم لحنم سرد باشه.
ستش  ابروم رو باال انداختم و گفتم:باید قبول کنم؟به نظرت غیر منتظره نبود؟را

 ورم نمی شه تو بخوای ازم خواستگاری کنیرو بخوای با
 یه تای ابروش رو داد باال و گفت:چرا؟

شونه ام رو باال انداختم و با دست از همون دور ارمیا رو نشون دادم که با خنده 
 هستیا رو ب* *ل کرده بود و با ساورینا حرش می زد.

...چشننم :نگاه کن هر کسننی ارمیا رو می بینه می فهمه چقدر عاشننقه.اما تو-
ستریم رو دوختم تو نگاه تیره اش و گفتم:حتی حاال هم داری به قول  های خاک
که یکی  گار  نداری.ان گاری می کنی هیچ نرمش و مالیمتی  خودت خواسننت

 چاقو گذاشته بیخ گلوت و مجبورت کرده
 لبخند کجی زد و گفت:من بهت پیشنهاد ازدواد دادم نگفتم که عاشقتم.

وم خالی کرده باشن.باز هم قلبم ایستاد این بار از تلخی انگار یه تانکر آب یخ ر
 حرش آرین.

پوزخندی زدم وگفتم:پس چرا خواسننتگاری می کنی از کسننی که دوسننش 
 نداری؟

 با شیطنت ابرویی باال انداخت و گفت:من گفتم دوست ندارم؟
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کالفه سننری تکون دادم و گفتم:گیجم نکن آرین وقتم با ارزشنننه با این حرش 
 سرو تهت تلفش ننهای بی 

خندید و نشننسننت لبه ی جدول کنار حیاط.خلوت بود و تارین.تنها نور تیر 
چرا  برق توی خیابون از ال به الی شنناخ و برگ های کاد های سننبز فرصننت 

 فوتولی میانمان پیدا کرده بود.
 ایستادم مقابلش.بی طاقت و کالفه تر از چند ساعت قبل آرین.

ندا فه منتظرم ا یا به ق گاهی  عاشننق ن فت:من هیچوقت  ندی زد و گ خت.لبخ
نشننندم.هیچوقت هیچ دختری تو زندگیم نبود.خودم خواسننتم نباشنننه.خودم 
شتم  شی ندا ش شقی.برام بی معنی بود.هیچ ک شق و عا شه دور بودم از ع همی
یه فرق  با  مه بودی  ثل ه یل تو هم م به دختر!اوا خالف... به جنس م بت  نسنن

 بزرگ...
 و گفت:گستاخ و زبون دراز...چشم هاش گره خورد به چشم هام 

ستام خفه  ست با همین د سرم رو برگردوندم دلم می خوا اخم هام گره خورد و 
 اش کنم

آرین:همین زبون درازی هات باعث شد سربه سرت بذارم.تو تنها کسی بودی 
شتن ها نوعی توجه  سر گذا سر به  شدی من بهت توجه کنم...همین  که باعث 

ده ی بقیه بود باعث شننند ما به هم نزدین تر بود.همین دعواها که باعث خن
 بشیم.
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نمی دونم چرا اما بهت جذب شدم.تو تونستی منو بکشونی طرش خودت...نه 
که برام مهم  ندگیم  ها دختری بودی توی ز نه!تو تن فقط توی جمع خودمون...

 شدی...
شون کردم.یه تای ابروم رو  شتن اما کنترل لب هام میل عجیبی به کش اومدن دا

 باال و منتظر باقی صحبت هاش بودم. دادم
گاه یه قدم رفتم عقب و برای دیدنش  بلند شنند.اونقدر نزدین بود که نا خود آ

 سرم رو باال گرفتم.درسته قد بلند بودم اما نه قد بلند تر از آرین.
شدم.گفتم برام با بقیه فرق می کردی  شدی.گفتم جذبت  آرین:گفتم برام مهم 

 باش بگم عاشقتم.اما ازم انتظار نداشته 
من نه عشق تویه نگاه رو باور دارم نه عشق تو چندماه رو...نمی گم قبول ندارم 
و می گم نیسننت...هسننت...اما نه برای من!برای من تو این چندماه عشننقی به 

 وجود نمیاد...نمی گم احساسی نیست...هست!اما عشق...
صادقانه گف صادقانه هم آب دهنش رو قورت داد و با لبخند گفت:زوده... تم...

 جواب می خوام...خواستگاریم رو قبول می کنی؟
برگشننتم.توهین بود به من.به منی که خواسننتگارهام رو با سنننگدلی بدون هیچ 
فرصننتی رد می کردم.خواسننتگارهایی که شنناید خیلی هاشننون واقعا منو می 
خواسننتن اما حاال آرین؟آرینی که من پیش خودم اعتراش کرده بودم عاشننقش 

حاال می گفت برای عشننق زوده...سننخت بود...سننخت بود جلوی این شنندم 
 بغض رو گرفتن!
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چه وقیحانه منتظر جواب بود.می دونسننتم اگر بگم نه می ره...من این و نمی 
ستگاری از هزار تا فحش برام  ستم اما این خوا ستم.رفتن آرین رو نمی خوا خوا

 بدتر بود.
ستادم.رفتم بدون حر سنگین بیرون فر سم رو  صدام نف ش...قدم دومم بود که 

کرد.ایسننتادم.برنگشننتم...هنوز هم بی آوا می شنننیدم صنندای مردی رو که با 
که  ناراحتم کرده بود.دلگیر بودم.دلخور بودم از آرین...آرینی  هاش  حرش 

 عاشقش بودم و عاشقم نبود...دوست داشتنش رو هم باور نداشتم..
ب که  قدر مغروری  نا...تو اون بت آرین:می دونم روشنن ها جوا ا این حرش 

منفیه...اما بدون من...پا پس نمی کشننم.پس بهتره جوابت مثبت باشننه.چون 
گاری نکرده...تو اولین  30آرین تو این  سنننال عمرش از هیچکس خواسننت

نفری...پس بدون تو آخرین نفر هم می مونی...روشنننا من جواب منفی نمی 
 خوام ها

حساسی باشه. گفتم:منم ازدواد برگشتم وسعی کردم نگاهم خالی از هر گونه ا
 بدون عشق نمی خوام

سیدن می  شدن و به مراد نر شق  شق نزدیکه...من از عا لبخندی زد و گفت:ع
 ترسم.تو بله رو بده عاشقی با من

لبخندمحوی روی لبم نقش بست. که فقط خودم حسش کردم.سرتکون دادم و 
 یا دلخور... رفتم.اما این بار کمی با امید...نمی دونستم خوشحال باشم

* 
 آرین
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رفت...رفت و من ایستادم.چقدر سخت بود این خواستگاری لعنتی...لعنتی؟ 
 لعنتی بود اما با چاشنی شیرینی...

می خواستم به خودم به قوبولونم که این خواستگاری فقط برای راحت شدن از 
سرش رو  شقانه آرزوی داماد کردن تنها پ سه پیچ مادری بود که عا شر گیرهای 

 شت.دا
منی که هیچوقت به ازدواد فکر نمی کردم.امروز اینجا همین چند لحظه پیش 

 از دختری که فکر می کردم فرسنگ ها با من فاصله داره خواستگاری کردم.
عاشننق  یدم. یا رسنن به حرش ارم چه زود  جا خوش کرد. ندی روی لبم  پوزخ

 نشدم...البته به نظرم...شاید هم هنوز...
کشننم و به سنننگ ریزه ی جلوی پام تننربه می  کالفه دسننتی تو موهام می

نا  ها این رو می دونم روشنن زنم.نمی دونم...خودم هیچ چیز رو نمی دونم.تن
 برای من مهرناز نیست.روشناست!

با همان شننیطنت ها و زبون درازی های معروش و مظلوم نمایی های خاا 
 من!خودش!همون روشنایی که بارها اعتراش کرده ام چیز دیگریست برای 

و من باز چه مغرورانه خواسننتگاری کردم برای اولین بار از کسننی که هر جور 
 شده باید شرین زندگی مِن مغرور بشه...

انتظار داشننت بگم عاشننقشننم؟هسننتم؟نیسننتم؟خودم هنوز هم باور ندارم این 
 حس درونم به روشنا چیه؟

فقط هر چی که هسننت بد نیسننت.تنفر نیسننت.سننیاه نیسننت...سننفیده...بوی 
شه ازش فراری خوب شدنی که مِن آرین همی سیر  شدن..ا سیر  ی می ده...بوی ا

 بودم...
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نمی دونم با خودم چی فکر کرده بودم که اگه ازش خواسننتگاری کنم بال در 
میاره.یادم رفته بود این دختر روشننناسننت.درسننت به اندازه ی خودم مغرور و 

مام معادالت لجود!لبخندی زدم و به ماه چشننم دوختم...تو شنناهد بودی...ت
 من رو این جوجه غرغروی دوست داشتنی بازم بهم ریخت!

شننب بود.رو به ارمیا که با نگاه شننیطونش می  11برگشننتم توی جمع.سنناعت 
که  هام  چه  ته.ب یا بر نمی گردیم؟دیر وق خواسنننت مچم رو بگیره گفتم:ارم

 اکثرشون خوابیدن.
جا به  جا  یا رو تو ب* *لش  که هسننت حالی  ند شننند در  یا بل می کرد  ارم

 گفت:چرا.یه لحظه بیا باهات کار دارم.
سمت  شد به  شیده  صی بود.نگاهم ک شیدم.نگاه های بقیه یه جور خا پوفی ک
روشنننا.بی تفاوت مشننغول صننحبت با تبسننم خانوم بود.نه خوشننحالی نه 

 ناراحتی.چیزی رو نمی تونستم از صورتش بخونم.
شننت سنناختمون.این نفسننم رو فوت کردم و دنبال ارمیای بچه ب* *ل رفتم پ

 قسمت کال برای صحبت های یواشکی مناسب بود.
 :هوم؟-

 با خنده گفت:هوم و کوفت.خواستگاری کردی
 دستام رو زدم به کمرم و گفتم:به توچه

 اخمی کرد و گفت:لوس نشو جواب من رو بده
 سرم رو تکون دادم و گفتم:آره

 لبخند عری ی روی لب هاش نشست و گفت:جوابش؟
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تم به درخت های پشننت سننرش و زبونم رو یه دور روی دندون نگاهم رو دوخ
هام چرخوندم و گفتم:گفت باید فکر کنه.اما ناراتننی ناراتننی به نظر نمی 

 رسید.گفتم عاشقش نیستم
ارمیا با تاسننف سننری تکون داد و با تشننر گفتم:چیه؟درو  می گفتم خوب بود 

 برادر ارمیا؟
 شه خوند ارمیا:درو  چرا؟عشق و از همین چشم هات می

آرین:ولم کن تو رو خدا ارمیا.امروز به اندازه ی کافی اسننترس داشننتم.بچه ها 
 می شه 1رو جمع کن برگردیم.تا برسیم 

سری تکون داد و پتوی هستیا رو کشید روش و گفت:خیلی خب وایسا.روشنا 
 رومی فرستم با خودت رو مخش کار کن تا داماد دایی جونت نشدی شازده

دم که چشننمکی زد و رفت.چقدر ممنونش بودم اگه ارمیا با حرا نگاهش کر
 نبود من جرئت خواستگاری کردن و نزدین شدن رو به روشنا پیدا نمی کردم.

بچه ها سوار ماشین ارمیا شده بودن.ارمیا و ساورا جلو.ساورینا و تبسم و هستیا 
 هم پشت.

ش شرمنده رو ساورینا با خنده گفت: شین  سمت ما ست بره  شنا تا خوا جا  نارو
 نیست

 چشم های خاکستریش رو گرد کرد و گفت:وا؟چی می گی جا که هست
 ارمیا:پشت جاشون تنگ می شه آبجی

شما برید من آژانس می  سم نبود. سینه گفت:بله حوا ست به  پوزخندی زد و د
 گیرم
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ارمیا:ِد نه ِد نشنند.اومدی نسننازی آبجی با آرین اومدی با همونم می ری.اون 
 اهاش حرش بزن تو راه خوابش نبره فعالچشم هاش غرق خوابه ب

ارمیا خندید و سوار ماشین شد.سریع راه افتاد و روشنا با چشم های گرد شده 
 نگاشون کرد.دستاش رو مشت کرد و پاش رو به زمین کوبید.

 آرنجم رو گذاشتم رو سقف و گفتم:تشریف نمیارید؟
سری  شین. ست تو ما ش صبانی بود اومد و با یه نگاه چچ چچ ن و  تکون دادمع

 نشستمساکت بود عصبی پاش رو تکون می داد.
باره به جاده خیره شننندم و گفتم:کنار من بودن  نیم نگاهی بهش انداختم و دو

 عصبانیت می کنه؟
نه" اما لب هاش تنها  ن ن ن ن ن نگاهم کرد.نگاهش کردم.نگاهش فریاد می زد"ن

 پوزخندی نثارم کرد و ازم رو گرفت.
 :اینقدر ازم بدت میاد؟-

 روشنا:نه
 :خب پس چی؟-

 آروم گفت:هیچی
 :از من دلخوری؟-

 روشنا:نه...ولی از اونا...
 لبخندی زدم و گفتم:خواستن ما با هم تنها باشیم

 چرخید سمتم و با گالیه گفت:همشون می دونن مگه نه؟
 :نه فقط ارمیا.نمی دونم به بقیه گفته یا نه ولی من فقط به اون گفتم-
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 روشنا:چرا؟
زدم و گفتم:واسننه مشنناوره ی خواسننتگاری.اینقدر تو این یه مورد بی لبخندی 

 تجربه ام که امکان گند زدنم زیاد بود.
 خندید اما زود قورتش داد.

 :من جوابم منفیه-
 معلوم بود از ته دلش نیست.این منفی تنها از سر زبونشه.نوک زبونش!

 بی تفاوت پرسیدم:چرا؟
نم از هر کس و ناکسی.پس با کسی روشنا:من عشق می خوام.گداییش نمی ک

 ازدواد می کنم که عاشقم باشه
زدم کنار.تارین بود و ماهم از فرعی های پراز دار و درخت شننهریار رد می 

 شدیم.
 کمی ترسید.کمی سمتش خم شدم.ترس تو چشم هاش می دیدم.

 آروم پرسیدم:از من می ترسی؟
به بیرون دوخت و گفت:نه از این درخت ها . چرا وایسنننادی؟یه نگاهش رو 

 جوری خوفناکه
 لبخندی زدم و گفتم:تا من کنارتم از چیزی نباید بترسی

شد جیغ آرومی بزنه و به لبه ی کت من  گاه باعث  سگی ناخود آ صدای پارس 
 چنگ...

میل عجیبی که به در آغوش گرفتنش رو داشننتم تو خودم سننرکوب کردم.این 
رم می شننه من عاشننق این حس لعنتی از جون من چی می خواد؟چرا داره باو

دخترم؟چی باعث می شه ترسش آروم و قرار رو ازم بگیره.با یه دستم فرمون رو 
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مشت کردم و دست دیگه ام رو گذاشتم روی صندلی و گفتم:نترس روشنا.من 
 نمی ذارم هیچکس به تو آسیبی بزنه.تو جوابت منفی نیست.

با دست سردش  دست مشت شده اش رو گرفتم.می لرزید اما با تماس دستم
 لرزشش ایستاد.تو عمق چشمام خیره شد.

 لب زدم:هنوزم می ترسی؟
 سرش رو به طرفین تکون داد.

شن از  شاید لب هایم تعجب کرده با لبخندی زدم.امروز چقدر لبخند می زدم.
 این همه لبخند بی موقع و واقعی!

:دیدی؟چون دستت تو دست منه.توهم عاشقم نیستی. اما یه حسی تو چشم -
 هات هست.تنفر نیست.هست؟

بی صدا سر تکون داد و من چشم هام رو بستم.نفس عمیق کشیدم.عطرهامون 
 باهم آمیخته شده بود مثل نفس هامون!

دوباره نگاهش کردم.چشنم دوختم تو عمق اون خاکسنتری هایی که دلم رو به 
 آتیش می کشید.

 ؟:من منفی نمی خوام...این و قبال هم بهت گفته بودم مگه نه-
سی که ناز  شید بیرون.ناز می کرد!برای ک ستم ک ستش ر از د جرئت گرفت و د

 کشیدن رو بلد نبود...
ماشین رو روشن کردم و گفتم:یه روز بهت زمان می دم.بعد برای خواستگاری 
می ریم اصفهان پیش خانواده ات.زنگ می زنم به مادرپدرم برای خواستگاری 
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نجا می کنیم.حاال اگر عقدکنون و از شننمال بیان...عقد مح ننری رو هم همو
 عروسی...

کنده از اخم و عصننبانیت که شننبیه دختر بچه ها کرده بودتش  با صننورتی آ
 گفت:کی بله داد تو واسه خودت می بری و می دوزی؟

مه  جا خوش کرده بود.از این ه نه ای گوشنننه ی لبم  ندا ند کم و پیروزم لبخ
 سرکشی خوشم میومد.

 رش تو بله رو میدی چه یه هفته چه یه سال بعد:برای من فرقی نمی کنه.آخ-
 با حرا گفت:اینقدر به زورگویی و قدرتت مطمئنی؟

شت  سعی دا سرخی می گرایید اما  شم های خواب آلودش به  نگاش کردم.چ
 سرخی چشم هاش رو پای عصبانیتش حساب کنم.

نه...من به حسم مطمئنم.حسی که اخرشم باعث می شه تو مال من - ن ن ن ن ن :ن
 بشی

سخت بود.می م ات و مبهوت نگاهم می کرد.ه م این جمله ها براش کمی 
 دونم.درک می کنم. برای خودم هم همینطور!

اولش فکر کردم فقط یه بازیه.حسی نیست...احساسی نیست.یه خواستگاری 
ننننننود!برای من دیگه صوری و الکی  صوری می کنم و تموم...اما نبود..نه نب

ود.از ته قلبم بود.دسنننت خودم نبود.انگار این همه نبود.این جمله ها بازی نب
مدت فقط منتظریه اشننناره بودن تا سننر ریز کنن و آبروی این غرور چندین و 

 چندساله رو ببرن.
 با ناله گفت:پس چرا باورم نمی شه؟

 :باورم کن...سخت نیست-
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اما سننخت بود.این آرین برای خودم هم باور پذیر نبود.دروغگو نبود...همین 
ست متعج ستگاری می کنم و می گم دو بم کرده.فکر می کردم وقتی ازش خوا

دارم باید به ذات پلیدم لعنت بفرستم.اما نه حاال این حرش ها راست بود حرش 
 هایی که خیلی وقته تو دلم بود و جرئت گفتنش رو نداشتم.

 روشنا:باید فکر کنم آرین...بهم بیشتر وقت بده
 و گفتم:همون یه روزم زیادیه صبرم زیاد نیستبا شیطنت ابرویی باال انداختم 

 دست به سینه پشت چشمی نازک کرد و گفت:می تونی بری سرا  بعدی
ستم خنده ام رو بخورم و گفتم:تو یکی تو  سال زندگیم به  30هر کار کردم نتون

سال بعد صبر کنم.اونموقع دیگه به  30زور پیدا شدی...اینجوری باشه باید تا 
 ه ازدواد؟بعدی کدومه روشنا؟بحث شکستن غرورمنه؟آره؟چه دردم می خور

 نگام کرد.گفت:نه به خدا...چه می دونم این خواستکاریت یه جوریه
:قبول دارم تو یه جای رویایی با حلقه ی الماس نشان نبود.اما ببخشید از مِن -

 آرین بیشتر از این انتظار نداشته باش
 باید انتظاراتم رو کم کنم پس!خندید و زیر لب گفت:یه عمر تو زندگی 

 دستم رو گذاشتم رو دستش و گفتم:نه قربونت برم درست می شم
سیدن این  شده بود.دلم بد جور هوای ب*و* شت  شم هاش در نگاهم کرد.چ

 چشم های جادویی رو داشت.چقدر شیطون شدی آرین...
لبخندی زدم و آروم دسننتم رو از روی دسننتش برداشننتم.به دسننتش نگاه می 
سرگرد دور نمونده بود.من  شم های تیز جناب  کرد.لبخند کم رنگش از زیر چ

 تو رو از خودم بهتر می شناسم روشنا...
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تا رسیدن به خونه حرفی نزدیم.می خواستم تو سکوت فکر کنه.یه روز مهلتش 
از همین حاال شننروع می شنننه.منتظر جوابش می شننم و بعد به مامان زنگ 

د من که می دونم روشنننا جوابش مثبته.کی بهتر از میزنم.اینطوری بهتره هر چن
 من؟

ابرویی واسننه خودم باال انداختمو در رو با ریموت باز کردم ماشننین رو بردم تو 
 پارکینگ.بی صدا پیاده شد.من هم پیاده شدم و درهای ماشین رو قفل کردم.

دکمه ی آسنننانسننور رو زدم.لعنتی گیر کرده بود.من موندم ما که زیاد از این 
آسانسور استفاده نمی کنیم.دوتا واحدهم که خالی ان این آسانسور واسه چی 

 همیشه گیرمیکنه؟
شید و راهی  شنای خوابالو نگاه کردم.فهمید و پرفی ک سری تکون دادم و به رو
شب  ستم بهش  سرش می رفتم.به واحد من که رسیدیم خوا شت  شد.پ راه پله 

 بخیر بگم که انصاری رو با کیسه زباله دیدم
 سر بلند کرد و پوزخندی زد.

 :سالم حاد آقا-
 نگاهش رو بین ما رد و بدل کرد و گفت:سلنننننننام جناب سرگرد..

 روشنا سری تکون داد و گفت:فعال شب بخیر
 لبخندی زدم و گفتم:شب تو هم بخیر

 پوزخند صدادار انصاری و جمله های بعدیش رو مخم رژه رفت.
ناب  جب می کنم ج ما تع گه چرا گول انصننناری:از شنن ما دی سننرگرد شنن

خوردی؟البته حق هم داری از بس قرو قمیش میان که من پیرمردم باشم هوایی 
می شم چه برسه به تو که هم جوونی هم مجرد.ولی از من به تو نصیحت گول 
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که جلوی  ها رو نخور.این طوطی خوش آب و رنگی  فاهر و ادا اطوار این 
 چشماته کالغه افتاده تو قوطی رنگ...

سمتش و رو به رو ستم روگرفتم  ست دهن باز کنه که د شت خوا ستاد برگ شنا ای
سنناله نیسننتم خوب و بد  19 18سننالمه پسننر 30انصنناری گفتم:حاد آقا من 

سم.بزرگ ترید احترامتون واجب.اما یه کم فکر اون باال  شنا زندگی خودم رو ن
 ید؟بد سری باشید که بعدا واسه این تهمت های نارواتون قراره چه جوابی پس

 انصاری:تو هم گول...
:شکر میان کالمتون.درسته شما سنی ازت گذشته و به قول هم نسلی هاتون -

سرد و گرم چشیده اید ولی نمی دونم این سرد وگرمی که چشیدید چی بوده که 
باعث شننده از دخترها خوشننتون نیاد.چشننمکی زدم و ادامه دادم:حاد آقا نکنه 

کال  های رنگ شننده دل ازتون برده و پولی شننما هم بله؟نکنه یکی از همون 
 چیزی ازتون باال کشیده؟

سید حاد خانوم  ست.البد تر شده بود.با ترس در خونه رو ب شم هاش گرد  چ
چیزی بشنننوه.س ریگی تو کفشننش هسننت.روشنننا هم با تعجب نگاهم می 

 کرد.نه! دیگه نمی ذارم کسی بهش یه کلمه توهین کنه.چه زنم بشه چه...
ستام رو کر ست به هر حال این د دم توجیبم و ادامه دادم:البته زیادهم عجیب نی

روزها واسننه حاد آقاهای پولدار دام زیاد پهن می شننه شننما هم که هی وتننع 
 مالیتون بد نیست.اما حاد اقا قرار نیست همه رو با یه چوب بزنید که...

انصنناری:چی داری می گی سننرگرد؟اسننتغفرالله چرا تهتمت می زنی پسننر 
 و این کارها اصال به من می خوره؟ من؟من
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دستم رو گذاشتم روی شونه اش.با این که مطمئن شدم حرفم تهمت نبوده اما 
من قصنندم مقابله به مثل بود ببینه چقدر بده تهمت زدن ولی مثل این که حاد 

 اقا هم دستش تو کاره.
ا مدوتا تربه زدم به شونه اش وگفتم:همین دیگه عزیز من.منم همینو می گم.ش

که می بینی تهمت شنننیدن چه دردی داره واسننه چی می زنی؟اونم به یه دختر 
تنها که تو این شننهر بزرگ خدا رو شننکر داره پاک و درسننت زندگی می کنه.نه 
تنها ادا و اطواری من ازش ندیدم بلکه خیلی هم سنننگینه.چون می دونه این 

از نیش  فتم:والبته پرجامعه پراز گرگه...نگاهی به سرتا پای انصاری انداختم وگ
و کنایه های ادم هایی که باید به فکر اخرت خودشننون باشننن خرابکاری به بار 

 نیارن.
 

اخم همیشننگیم رو انداختم بین ابروهامو گفتم:حاد انصنناری همسننایه مونید 
درست.هر روز چشم توچشم همیم درست.بزرگ تر ازمنید و احترامتون واجبه 

ه خدای نکرده بشنننوم یا ببینم چه شننما چه اینم درسننت.ولی به والی علی اگ
خانومتون و چه هر احدالناس دیگه ای از این به بعد به خانوم دکتر رتننوی 
به  با خوِد خوِدمن طرفه... بارش کنه  یا درشنننت  ناراحتش کنه  یا  چیزی بگه 
تا آخر عمر که می بینتش ازش  شننرافتم قسننم ازش نمی گذرم.کاری میکنم 

فی بهش بزنه.اون روی من خدانکنه باال بیاد که عذربخواد و جرئت نکنه حر
 اون روز واویالست...

 روبه روشنا که با لبخند نگاهم می کرد گفتم:برو خونه شبت بخیر
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پوزخندی به انصنناری که با چشننم های به خون نشننسننته نگاهم می کرد زدم 
 وگفتم:شب بخیر.امیدوارم حرفام هیچوقت یادتون نره

شنا مطمئن ساس مالکیت  وقتی از رفتن رو ستم.این اح شدم رفتم تو ودر رو ب
 رو دوست داشتم.این که روشنا از همین حاال هم ناموس منه

 روشنا:
رسننیدم به در آپارتمانم و سننریع بازش کردم و رفتم تو ودر رو بسننتم.همونجا 
ستم  شد.اتفاق های امروز باور نکردنی بود.د سر خوردم.باورم نمی  شت در  پ

ک گذاشننتم روی قلبم  ند نفس می رو  ندت ید.ت پایین می پر باال و  جان  ه از هی
هه  به قهق یل  بد جاخوش کرد وکم کم ت ند عری ننی روی لبم  یدم لبخ کشنن
شد.خوب حال انصاری رو گرفت.یعنی اگه می تونستم می پریدم یه ماچ گنده 

 از ل اش می گرفتم.شرم و حیاهم خوب چیزیه واال...
یه لیوان آب برای خودم  ند شننندم و  فاق رو بل مه ات مل این ه ریختم.تح

نداشننتم.خواسننتگاری امروز آرین خیلی خوشننحالم کرده بود اما وقتی گفت 
 عشق نیست حالم گرفته شد.

نشستم روی مبل.دستم رو اوردم باال جلوی چشمام.گرفته بودش.گرمی دست 
های بزرگ و مردونه اش رو حس کرده بودم.شنناید اولین بار نبود اما این حس 

 بود که بیان می شد. اولین بار
ستم آرین جزئی از زندگی  سش دارم خیلی وقته این رو می دون ستم دو می دون
سیدم که چیزی  شده.حتی باقی بچه ها هم فهمیده بودن و من چقدرمی تر من 

 بینمون نباشه و تایع شم.
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گفت دوسننتم داره عشننق بوجود میاد.و من امیدوار بودم واقعا عشننق تو قلبش 
ی تونسننتم.من روشنننا بودم که می تونسننت دل از هر کسننی بوجود بیاد.من م

ببره.کسننی که آرین سننخت و سننرد و مغرور رو تا همین مرحله پیش برده کم 
 کسی نیست.

ست میومدم.بایدبرام تالش  سون به د ستمش.با تمام وجودم.اما نباید آ می خوا
 می کرد.حداقل یه ذره!

د د می رفتم دانشگاه..این چنصبح با نشاط تر از هر روز دیگه ای بلند شدم.بای
مدته یکی در میون غیبت می کردم و این اصننال برای منی که تخصننص می 
شگاه بدون  سش رو ادامه می داد.دان ساورینا هم در ست.کاش  خونم خوب نی

 ساورینا دیگه هیچ مزه ای برام نداره.
 مانتوی طوسننی تیره ام رو که تا باالی زانوم بود و خوش دوخت و سنناده بود رو

تنم کردم با جین مشکی و مقنعه.جزوه و کتاب هام رو ریختم تو کیفم واز خونه 
زدم بیرون.دکمه آسننانسننور رو زدم.نه مثل اینکه از دیشننب تا حاال درسننت 
ستادم و  شده.پله ها رو دوتا یکی رفتم پایین.جلوی در واحد آرین یه لحظه ای ن

 شت ماشینش رو میلبخند کم رنگی زدم.خیلی زود خوردمش و رفتم پایین.دا
برد بیرون.قلبم تننربان گرفت...از دیشننب که فهمیدم این حس دو طرفه اس 
حسم شدید تر شده.نمی تونم دیگه باهاش کل کل کنم احساس می کنم سرخ 

 می شم و خجالت می کشم.البته این فقط یه احساسه!
 نگاهی به ساعتم انداختم دیرم شده بود.از در کوچین رفتم بیرون.

 ؟:روشنا-
 برگشتم سمتش.سری تکون دادم و سالم کردم.
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 آرین:سالم...کجا می ری برسونمت؟
 :نه ممنون می رم دانشگاه.با اجازه-

اخمی کرد و گفت:بیا بشین می رسونمت.بعد در سمت خودش رو باز کرد. با 
 اخم بهم اشاره کرد سوار شم.پوفی کشیدم و رفتم سوار شم.

 ببخشید مزاحم...-
 رش اینجوری حرش نمی زنهآرین:آدم با شوه

شده بود.اما اون بیخیال فرمون رو چرخوند  شم هام گرد  ابروهام رفت باال و چ
 و راه افتاد.

 تکیه دادم و دست به سینه گفتم:اما من جواب مثبت ندادم
 زبونش رو روی دندون هاش چرخوند و گفت:مهم نیست می دی تا امشب

 :اما من قصد ازدواد ندارم-
بهم رفت و گفت:فکر نمی کنی خیلی جمله ی کلیشنه ایه؟چیه چشنم غره ای 

 می خوای درس بخونی؟
:معلومه.نکنه می خوای درسننم رو ول کنم؟اونم تخصننص جراحی عمومی -

 رو؟
آرین خونسننرد نگام کرد وگفت:فکر می کنی شننوهر سننابق سنناورینام؟نه نمی 

 خواد درست رو ول کنی تو بخون به اون چیکار دارم
ازدواد کنم نمی تونم به درسننم برسننم.ازدواد آدم رو از کار و :من می دونم -

 زندگی میاندازه
 آرین:یعنی اینقدر بهم وابسته ای؟
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چچ چچ نگاهش کردم وگفتم:باز این اعتماد به نفسش شروع شد.بعدش هم 
 من دودلم.یعنی خب خواستگار زیاده نمی دونم به کدوم جواب بدم؟

ارها؟اگه منظورت اون همکارمنه که آرین پوزخندی زد وگفت:کدوم خواسننتگ
 باید بگم نامزد کرده

:کدوم؟آهان اون...اوه اینقدر هستن یادم رفته بود اون یکی رو...از همه بدترم -
 دکتر امین.هنوزم دست بردار نیست.چه تو دانشگاه چه تو بیمارستان

اخم شدیدی نشست رو پیشونیش و گفت:پس واجبه هم دانشگاهت رو عوض 
 مارستانت روکنی هم بی

 :اونوقت چرا؟شاید بخوام بهش جواب مثبت بدم-
 با قیافه برزخی نگام کرد.یه لحظه نفسم حبس شد.خیلی ترسناک بود

 از بین دندون هاش غرید:جرئت داری یبار دیگه تکرار کن
 شمرده شمرده گفتم:شاید..بخوام..بهش..جواب..

 شمرده شمرده گفتم:شاید بخوام بهش جواب مثبت بدم
انگشت اشاره اش رو گرفت سمتم و گفت:روشنا با اعصاب من بازی نکن.بد 

 می بینی
اخمی کردم وگفتم:تو چکاره ی منی؟تو هم یه خواستگاری مثل بقیه یکم پررو 
که دور  ته  به تو مثب ته جواب من  تر.واسنننه من تعیین تکلیف نکن.کی گف

شق؟یعن شتی؟فکر کردی باهات ازدواد می کنم؟اونم بدون ع بی  ی اینقدربردا
 ارزشم؟واقعا که رو تو بر
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شت  شین رو زد و برگ ستگیره که قفل ما سمت د ستم رفت  شت.د کنار نگه دا
با آرامش  هاش رو بسنننت و  ما چشننم  بانی بود هم دلخور.ا طرفم.هم عصنن

 گفت:روشنا...با اعصابم بازی نکن...خواهش می کنم
ده ی مغروِر پوزخندی زدم و گفتم:تو اعصننابم داری مگه.آقای عصننا قورت دا

 خودخواه...
باز کرد و گفت:من عصننبانی.من مغرور من خودخواه.ولی  چشننم هاش رو 

 یادت باشه همین مِن خودخواه اگه ببینم...
شاره اش رو گرفت طرفم و گفت:به خدا اگه ببینم به اون مردک امین  شت ا انگ

 جواب مثبت دادی عروسیت رو عذا می کنم.
یی؟چرا هرچی دسنننت می ذاری روش باید با بغض گفتم:چرا اینقدر زور گو

 مال تو بشه؟
دو دسننتی کوبوند رو فرمون و گفت:ِد آخه من که می دونم اون و نمی خوای 

 واسه حرا دادن من می گی این حرش ها رو
 از حرا خوردنش خوشم میومد

 :باید به زور زنت بشم؟آخه اجباری نیست که-
 ت.گرمای دستش آرومم کرد.تو عمق چشم هام خیره شد.چونه ام رو آروم گرف

آرین:ِد آخه جوجه تو که چشننم هات با زبونت یکی نیسننت چرا من و عصننبی 
می کنی؟فکر می کنی اگه می دونستم جوابت منفیه خودم و کوچین می کردم 
واسننه خواسننتگاری؟تو که من و دوسننت داری واسننه چی لم می کنی؟من یه 

شم های طرش مقابلم می خ سته عمره بازجویی کردم.از چ ونم کدوم حرفش را
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به زور مجبورت کنم جواب  کاری نکن  یه  بازی نکن. یا و لم  کدوم درو ...ب
 مثبت بدی

به جای اینکه دسنننت من و بخوای رو کنی بگو  بغض کرده بودم.خب لعنتی 
 دوست دارم.بگو عاشقمی چرا نمی گی لعنتی...بگو...

ده بود با بغ ننی که سننعی در کنترلش داشننتم و اون مصننرانه جا خوش کر
 گفتم:من این مرد زورگورو نمی خوام

فت:می خوای یعنی  تارت زد و گ نه ام رو ول کرد و اسنن ندی زد و چو پوزخ
 مجبوری بخوای.من نه نمی شنوم ازت

 راه افتاد بی احساس.من چیه تورو دوست دارم اخه؟مغرور و یخی...
س شیدم و مقنعه ام رو در سر و روم ک ستی به  شت.د شگاه نگه دا  تجلوی دان

 کردم.آرایش خالصه شده بود تو یه مداد و برق لب.
دسننت بردم سننمت دسننتگیره که نگاهم به یه جفت چشننم دلخور و پریشننون 
برخورد کرد.برگشننتم سننمت آرین که گفت:به خدا قسننم ببینم رفتی طرفش یا 

 اومد طرفت خون به پا می کنم.برو حواست به خودت هم باشه
 بوطهپیاده شدم و اروم گفتم:به خودم مر

 آرین:می بینی.خداحافظ
گازش رو گرفت و رفت.برگشننتم.نبود...من هیچ حسننی به دکتر امین نداشننتم 
فقط می خواستم آرین یکم حساس شه و بدونه من بی خواستگار نیستم.حالم 
صندلی  شگیم ردیف دوم  صندلی همی ستم رو  ش سر کالس.ن گرفته بود.رفتم 

 چهارم.
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که هانیه دوسننتم نشننسنننت کنارم و  یکم خودم رو با جزوه ام سننرگرم کردم
 گفت:سالملبخند تلخی زدم و باهاش دست دادم:سالم.خوبی؟

سی بلند  شا شین  شمکی زد و گفت:من که خوبم.تو چطوری؟می بینم با ما چ
 رفت و آمد می کنید.به سالمتی شیرینیش کو

 :برو بابا هانی حوصله ندارم.شیرینی چی؟-
خواسننتگار رد می کنن.خدا بده شننانس.رنگو هانیه:واال خوبه مردم دوتا دوتا 

 داداش ماداشم بوده که می دونم نداری.داشتی من مجرد نمی موندم
خندیدم و گفتم:یعنی من باید برات شننوهر جور کنم؟بابا خانوم دکتر از شننما 

 بعیده
به خودمون بی  سننرش رو آرود نزدین تر و گفت:مگه درو  می گم؟یه نگاه 

گار ر قدر خواسننت نداز.این یا ا د کردیم می خوایم درس بخونیم درس بخونیم.ب
 اخرشم ترشیدیم.

 نگاهی با تاسف بهش کردم و گفتم:واقعا که.مثال دکتری ها...
 هانیه:برو بابا.حاال بگو طرش کی بود.

صرش بشه  ستم دیگه من ست ردیف جلویی.ناراحت بود.می خوا ش دکتر امین ن
 دادم.ول کن نبود.اما انگار نه انگار چندبار بهش جواب منفی 

 هاینه با سقلمه اش منو به خودم اورد و گفت:با توام ها...بگو تا استاد نیومده
 کالفه گفتم:اره خواستگارمه

دکتر امین برگشت طرفم.نگاهش به نگاهم گره خورد.دلخوری تو نگاهش مود 
 می زد
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 هانیه هم که می دونست و از ماجرامون خبر داشت گفت:خب جواب مثبته
 محوی زدم و گفتم:تا خدا چی بخوادلبخند 

دکتر امین دسننتش مشننت شنند.هانیه خواسننت دهن باز کنه که اسننتاد اومد و 
 ساکت شد.

شتم.هانیه گفت:بیا  ساعتی وقت دا شده بود.تا کالس بعدیم نیم  سم تموم  کال
 بریم بوفه یه چیز بگیریم تو هم برام تعریف کن.

 وسایلم رو جمع کردم وگفتم:بریم.
 ودیم که دکتر امین صدام کرد.تو راهرو ب

 تو راهرو بودیم که دکتر امین صدام کرد.
 دکتر امین:دکتر رتوی

 نفسم رو فوت کردم و گفتم:بله؟
 امین سرش رو انداخت پایین و گفت: می تونم وقتتون رو چند لحظه ای بگیرم

 هانیه زد به شونه ام و گفت:من می رم بوفه فعال
 می رفت.به رفتن هانیه خیره شدم.کاش ن

 امین با ناراحتی گفت:پس خواستگار و رقیب جدیدی پیدا کردم.آره؟
 نگاهش کردم و خواستم حرفی بزنم که گفت:می شه بریم حیاط؟

سری تکون دادم و رفتم سمت حیاط.رفت بوفه و دوتا نسکافه گرفت و آورد.از 
 دستش گرفتم و گفتم:ممنون

 امین:چرا؟
ید دکتر امین من خیل- ما هم مردی :چی چرا؟ببین قائلم شنن ی براتون احترام 

 هستید که هر دختری می تونه آرزوش رو داشته باشه
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 امین:هر دختری جز شما.درسته؟
 :من از همون اولم گفتم.بین ما عالقه ای نیست-

 دستش رو گرفت سمتم و گفت:نگید بین ما..من دوستون دارم ولی شما...
 .ولی خب...:درسته من عالقه ای بهتون ندارم..ببخشید -

ست دارید؟چیش بهتر  ستاد بیرون وگفت:ولی اون رو دو سش رو آه مانند فر نف
 از منه؟اخم و تخمش؟

:نمی دونم.ولی اینو می دونم من و شننما با هم به جایی نمی رسننیم اینو چند -
 بار بهتون گفتم

 امین:اینقدر جدی ای؟مطمئنی اون دوست داره؟
سش دارم.اینو که نمی تونم انکارش نه نبودم.خودش هم بهم نگفت.اما من دو

 کنم.
 درو  گفتم.دروغی که عذابم می داد.

 :داره-
 امین:بیشتر از من؟

 :نمی دونم.ولی می دونم من بهش احساسی دارم-
 پوزخندی زد و دست هاش رو تو جیبش فرو کرد و گفت:هیچ راهی نداره

 چشم هام رو بستم و گفتم:متاسفم.
رم دوستتون داشته باشه به اندازه ی من.تو اون پوفی کشید و گفت:باشه.امیدوا

چندتا برخوردمن که عشقی تو چشم هاش ندیدم.امیدوارم پشیمون نشید.چون 
 اونوقت سودی نداره.
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ببخشننید اونقدر حسننود نیسننتم که بخوام زندگیت رو خراب کنم.منم عاشننق 
نبودم...فقط دوستون داشتم.اونقدری هم مهربون نیستم که آرزوی خوشبختی 

 کنم.با اجازه
ست؟بغ م  شق نی ست من می خوره عا شق نبود.چرا هر کی به پ رفت.اینم عا

 گرفت.خواسته غرورش نشکسته باشه.
 کالس بعدیم گذشت من چیز زیادی ازش نفهمیدم.

شت خداحافظی می کرد که دکتر  با هانیه جلوی در رفتیم.راهمون یکی نبود.دا
ستم بگم د شید خوا سمتم و گفت:ببخ ست ندارم این موتوع بین امین اومد  و

 ما رو بهم بزنه من هنوزم دوست شما هستم درسته؟
 لبخندی زدم و گفتم:درسته.امیدوارم که به دل نگرفته باشید

نداره سننعی می کنم  به دل نگرفت؟اشننکال  پوزخندی زد و گفت:می شنننه 
 فراموشش کنم.

 آرین:خوب کاری می کنید
کار می کرد.امین  جا چی گاهش کردم.این این به آرین ن نه ای  یدارا گاه خر ن

 انداخت و گفت:به آقای خواستگار...اومدی جلبمون کنی؟
سبز یونیفرمش و با جدیت گفت:فکر  شلوار  ستش رو فرو کرد تو جیب  آرین د

 نمی کردم مزاحم خانوم ها بشید آقای دکتر
 امین:مزاحم کسی نشدم.دارم با همکارم صحبت می کنم.

 خانوم من...آرین:ولی من نمی خوام با 
سمت آرین و گفت:تند نرو آقای پلیس اینقدر مطمئنی  ستش رو گرفت  امین د

 جواب مثبت می شنوی؟
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 آرین با لبخند پیروزمندانه ای گفت:شن نکن.بریدتو ماشین می رسونمتون
 امین:ولی تو شن کن.چون هنوز جوابی نگرفتی اینطور نیست؟

 کرد و به امین گفت:می گیرم.لبخند آرین ناپدید شد و با اخم به من نگاه 
 امین:اینقدر به زور خودت مطمئنی جناب سرگرد؟

به  نداخت و گفتم:هم  به من ا یه نگاهی  به زور خودم مطمئنم... آرین:آره هم 
 احساسم.به نفعته مزاحم خانوم من نشی.برید تو ماشین

 :ممنون خودمون می ریم.بریم هانیه.-
رد.از این که جلوی امین تنننایعش امین لبخندی زد وآرین با حرا نگاهم ک

 کردم عصبانی بود.خودمم نمی خواستم این کارو کنم.
 آرین غرید:برید تو ماشین گفتم...

دستم مشت شد و دست هانیه رو گرفتم و طرش ماشین راه افتادم.امین سری با 
 تاسف تکون داد و شونه ای باال انداخت.

باس پلیس  قدر ل مد.چ یه چیزی بهش گفت و او مد.خیلی کم آرین  بهش میو
 می پوشیدش.دوتایی پشت نشسته بودیم

 نگاهی تو آینه بهم انداخت و گفت:اول کجا برم
 هانیه گفت:شرمنده من خودم می رفتم.روشنا...

 آرین حرفش رو قطع کرد وگفت:خواهش می کنم.بفرمایید کجا؟
آدرس خونه ی هانیه رو که نزدین بود بهش دادم.جلوی در خونه شننون نگه 

 ت.داش
 هانیه:ببخشید خیلی ممنون.چشمکی بهم زد و گفت:می بینمت خداحافظ
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 رفت داخل خونه.آرین گفت:بیا جلو بشین.راننده ات نیستم که
پوفی کشیدم و رفتم جلو.نمی خواستم دمش رو لگد کنم چون بدجور عصبانی 
بود.راه افتاد.بعد از چند دقیقه محکم زد رو فرمون و گفت:پسره ی مردنی واسه 

 ن زبون در آورده شیش متر.انگشتش رو گرفت سمتم و گفت:همش تقصیرتوهم
با خبر  مه چیزم  که.مردک از ه نداده بودی زبون در نمی اورد گه تو بهش رو  ا

 بود.درد و دل می کردی باهاش آره؟
 :نیازی نمی بینم جواب بدم بهت-

 مشتش رو کوبوند رو فرمون و گفت:باید جواب بدی باید...
 گفتم:کی منی هوم؟با عصبانیت 

 پوزخندی زد و گفت:شوهر آینده ات
 :ِد نیستی آرین نیستی.من نمی خوامت.-

نگاهم کرد.سننرد و سنننگی.نگاه ازش گرفتم.زورم می کنی من بدم میاد بفهم 
 روانی.

 سرش رو تکون می داد و زیر لب چیزی می گفت با خشم و عصبانیت.
 آرین:بهت گفتم من نه نمیخوام نگفتم؟

نه :منم گ- بدون احسننناس رو نمی خوام.تو فقط زور داری  فتم من ازدواد 
 دوستم داری نه عشقی نه احساسی

 آرین زد کنار.یه کوچه خلوت و درختی بود.نمی شناختم مهم نبود.
 برگشت سمتم و سعی کرد با آرامش باهام حرش بزنه.

 آرین:تو بوجودش بیار



wWw.Roman4u.iR  744 

 

دوسننم نداری اصننرارت واسننه لبم رو به دندون گرفتم و گفتم:نمی خوام.وقتی 
 چیه

 چشم هاش رو چرخوند و گفت:بازم شروع شد.دارم روشنا دارم
 نگاهم رو دوختم به کوچه و گفتم:فقط زور می گی.فقنننط زور می گی

 خندید و گفت:عاشق زورگو نمی خوای؟
 :تو عاشقم نیستی-

 سرش رو انداخت پایین و گفت:نبودم اینقدر خودم رو نمی کشتم واسه جواب
 مثبت تو نیم وجبی.چزا لم می کنی روشنا خانوم؟گ*ن*ا*ه ندارم

 نگاش کردم.لبخند رو لبش بود.لبامو برچیدم و گفتم:نیم وجبی خودتی
 با مزه نگاهم کرد وگفت:من با این هیکلم نیم وجبی ام؟مطمئنی؟

 خندیدم و گفت:دیدی اخرش خندیدی خب چرا منو دق می دی اینقدر
شه نه اینکه من به زور خودمو با ناز گفتم:دلم می خو شته با سم دا شوهرم دو اد 

 تو دلش جابدم
دسننتش رو زد زیر چونه اش و گفت:من نگفتم که خوتو تو دلم جاکنی تو توی 
شحال  ستی گفتم جاتو محکم کن.من به خانواده ام زنگ زدم خیلی خو دلم ه

 شدن و گفتن یکی دو روز دیگه میان واسه خواستگاری
 اما من که هنوز جواب..باحال زاری گفتم:

 دستش رو گرفت سمتم و گفت:روشنا واقعا نمی خوای یا داری ناز می کنی؟
 سرم رو انداختم ایین و با دسته ی کیفم بازی می کردم و لبم رو گاز می گرفتم.
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دست برد تو موهای مشکیش و گفت:پس قرارمون اخر هفته.من گفتم جوابت 
 خواستگاری و بله برون میانمثبته و مادرو پدرم هم برای 

 دستم رو زدم زیر چونه ام.از دست این موجود خودخواه و خواستنی
آرین:شننماره خونه تون رو بده بدم به بابام یه هماهنگ بکنه.بعدش هم بریم 

 اصفهان واسه عقد.چطوره؟
 دست به چونه فقط نگاهش می کردم.

به چی خی فت: با انگشننتش زد نوک بینیم و گ ندی زد و  یهلبخ به   ره شننندی؟
 پسرخوشگل و خوشتیچ

 :عوض شدی آرین.خیلی عوض شدی؟-
 گونه اش رو خاروند و گفت:چیه خوشت نمیاد از این تغییر؟

ابروهام رو دادم باال و گفتم:باورم نمی شنننه این همه تغییر.آرینی که ادعا می 
 کرد زن نمیگیره و بامن لجه حاال به زور بهم می گه باید جوابم مثبت باشه

جور خاصننی نگاهم کرد وکم کم لبش به لبخند باز شنند و گفت:پشننیمونی  یه
 برگردم همون آرین فبلی؟

 سرم و به طرفین تکون دادم و اونم راه افتاد.
وقتی داشننتم پیاده می شننندم دسننتش رو گرفت طرفم.گیم نگاهش کردم و 

 گفتم:چی؟
 پوفی کشید و گفت:شماره خونه

خداحافظی کردم.حتما می خواسنننت آهانی گفتم و شننما ره رو دادم بهش و 
برگرده سننرکار.چقدر لباس سننبز نیروی انتظامی بهش میومد و بهش ابهت می 

 بخشید.چقدر خواستنی بود و من این رو با تموم وجود حسش کرده بودم.
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ساورینا:وای روشن راست می گی.دیدی گفتم وای خدا شما از من و ارمیا هم 
 تابلو تر بودی

شربت  سینی  سمتش.تا بهش زنگ زدم پرید خونه مون و خندیدم و  رو گرفتم 
 از همون وقتی که اومده داره باال و پایین می پره.
 ساورینا:دستت درد نکنه.خب دیگه چی گفت؟

 :هیچی دیگه گفت باید جوابت مثبت باشه پس فردا هم میان خواستگاری-
 ساورینا:اینجا؟

صفهان.اومدم به مامان زنگ زدم و بهش گفتم ا- ستی یه :نه ا شه.وای را ماده با
 چیز دیگه که خیلی عالیه.دارن بر می گردن.البته تا یکی دو هفته دیگه.

 ساورینا:خوبه دیگه پس همه چی جوره.چشمت روشن
شی من  شما.دیگه باید فکر یه م*س*تاجر جدید با لبخندی زدم و گفتم:قربون 

 که رفتنی ام
 خواستگاری رو؟ سری تکون داد و گفت:آره.به بچه ها نمی گی جریان

 :فقط یه تبسمه دیگه اونم تو زحمتش رو بکش بهش بگو.-
 ساورینا:ای به چشم عروس خانوم.

 :چه خبر از اقاتون؟زندگی خوبه؟همه چی بر وفق مراده؟-
سنامه  شنا شکر همه چی خوبه.رفته دنبال  شیرینی زد و گفت:خدا رو  لبخند 

 هستیا خدا کنه بدون دردسر بتونه بگیره
م سننخته ولی شنندنیه اون برگه رو که امیر ام ننا کرده بده ببره خودتم :آره یک-

 برو...اگه یابت کنی ارمیا در اصلیشه...
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شنا اون موقع که من باردار بودم زن امیر بودم  چچ چچ نگاهم کرد و گفت:رو
 می خوای یه سنگسارم بیافتیم؟

 زد زیر خنده و گفت:دور از جون دیوونه.
ستگار :خیلی خب تو چرا اینجای- صفهان؟نکنه می خوای بعد خوا ی؟نمیری ا

 ها برسی؟
پشننت چشننمی نازک کردم و گفتم:نخیر اقا آرین رفته برام بلیط هواپیما بگیره 

 فردا می رم
 سری تکون داد و گفت:نگاه چه زود بله رو داد

 :من چیکار کنم به زور داره ازم می گیره باور کن-
 ت:می دونم می دونم.لباشو غنچه کرد و سرش رو تکون داد و گف

 ین روز بعد
سفارش کردن رفت خونه که مادر  سوند و بعد از کلی  آرین تا دم فرودگاه منو ر
شده بود و کلی بهم  شت در نمونن.از همین حاال غیرتش چند برابر  و پدرش پ

 سفارش می کرد مراقب خودم باشم و هی بهش زنگ بزنم و...
سالم کردم.دل صفهان  شهر ا م برای مامان تنگ بود برای بابا و لبخندی زدم به 

نه رو برام  که آدرس خو تا  به اس ام اس رزی بار  تا خواهرام.برای آخرین  دو 
 فرستاده بود نگاه کرد و به راننده آژانس آدرس رو گفتم.

 چندماه دوری کم نبود برای منی که دلم برای خانواده ام یه ذره شده بود.
به راننده کف دسنننت های عرق کرده ام رو اک کردم  قابل توجهی رو  و مبلغ 

دادم.چمدونم رو دستم گرفتم و به آپارتمان سه طبقه رو به روم خیره شدم.زنگ 
 طبقه دوم رو زدم.
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 کیه؟-
 :یه گل دختر درو باز نمی کنی؟-
 وای بیا تو روشنا-

با خنده رفتم تو.پله ی سننوم و چهارم نرسننیده بودم که بابا از له ها خودش رو 
پایین.خیره نگاهش کردم.قد این همه ماه دلتنگی.موهای جوگندمیش رسننوند 

 بیشتر به سفیدی می گرایید.چمدونم رو گذاشتم رو پله و ب* *لش کردم.
 سالم باباجون-

بابا محکم تر در اغوشننش فشننارم داد و گفت:سننالم دختر بابا خسننته نباشننی 
 سفرت بخیر خانوم خانوما

ب*و*سی کردم.چمدونم رو برداشت و با از ب* *لش در اومدم و باهاش رو 
مادر و  یدونی این  عاشننقش بودم گفت:وای دختر نم که  نده همیشننگیش  خ

 خواهرات چه آشی برات پختن
 ابروهام رو انداختم باال و گفتم:خدا به خیر کنه

ستاده  سرهم جلوی در ای شت  سیدن به طبقه دوم مامان و رزیتا و روژینا پ با ر
شکی ب شماش ا شن هام بودن.مامان چ شش و ا ود.خودم رو پرت کردم تو اغو

 اروم جاری شدن.دلم برای این حس آرامش تنگ شده بود.
 اخ فدای مامانی خودم-

 مشت آرومی زد به پشتم و گفت:سالم دختربی معرفت خودم.خوبی مامان؟
یا شننما که منو گذاشننتید در  از ب* *لش در اومدم و گفتم:من بی معرفتم 

 رفتید؟
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 ورزیتا:معلومه ت
 خواهر کوچیکترم رو تو ب* *لم گرفتم و ب*و*سش کردم.

 رزیتا:به به خانوم ما رو ندیدی ترگل ور گل تر شده شیطون
 :برو بابا بیا ببینم روژینا-

شده بود.اما به روی خودم نمی اوردم توتنهایی هام  شون تنگ  دلم برای تن تک
 که اذیت نشم...حداقل بیشتر از این!

و لباس عوض کردن.رو به روی خانواده ام نشسته بودم بعد از کلی گچ و گفت 
 و با عشق به صورت های ماهشون خیره شده بودم.

به پدرم که مرد جا افتاده و تقریبا مسنی بود و مهربونی از چشم های مهربونش 
شنی که به من و  شم های طوسی رو صورت گرد و چ می بارید.به مادری که با 

 هرهای کوچین تر از خودم.روژینا ارث داده بود و به خوا
ساله و سبزه با چشم های قهوه ای تیره و صورت  23رزیتا درست شبیه بابا بود.

صد  18گرد و با نمن.اما روژینای  شبیه من بود یکم تو پر تر و  ست  ساله در
 البته شیطون تر.

نا افتادم.چقدر برای من خواهری  یاد سننناوری به خواهرام نگاه کردم و بی هوا 
ساعت هم کافی بود برای کرد؟من چ قدر برای اون خواهری کردم؟همین چند 

 دلتنگ خواهری شدن که برات خیلی عزیزه.
شه  سره کیه؟خودت همی ست و گفت:خب بابا جان.این پ شک سکوت رو  بابا 

 می گفتی به کسی اجازه نمی دی بیاد خواستگاری مگراینکه ق یه جدی باشه
تم پایین و گفتم:نه بابا جدی راسننت می گفت.کمی با خجالت سننرم رو انداخ

 که نیست ولی خب...
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 مامان:خب؟
 تو چشم هاشون نگاه کردم و گفتم:خیلی سعی کردم ردش کنم نشد.یعنی...

 رزیتا با خنده گفت:یعنی خیلی سمجه ابجی ماست
شب  سری تکون دادم که بابا گفت:خب ازش بگو ببینیم کی قراره فردا  با خنده 

 دم حسابیه؟آشناست؟بیاد خواستگاری دختر من.آ
زبونم رو یه دور تو دهنم چرخوندم و گفتم:آدم حسابی که...آره هست.دوست 

 شوهر ساوریناست یه جورایی برادر شوهرشه
مامان:راستی از ساورینا چه خبر؟خیلی شرمنده شدیم دعوت کرد و نتونستیم 
صوم از اون  شوهرش با بچه خوبه؟طفل مع بیایم.خوبه؟بچه اش به دنیا اومد؟

 قبلیه که شانس نیاورد
با خنده گفتم:وای مامان چه پشننت سننر هم.آره گفتم که بچه اش به دنیا اومده 
اینقدر خوشگل و نازه که نگو.شوهرشم جای برادرم باشه خیلی آقاست اصال 
شه  شق بچه ا شتاد درجه با اون م*ر*ت*ی*ک*ه امیر فرق می کنه.عا صد و ه

نا به کل عوض شننده باید ببینیدش خیلی هم اهل خدا و دین و ایمونه.سنناوری
فکر نکنم بشناسیدش البته هنوز هم همونطور شیطونه اما فاهرش کلی عوض 

 شده
بابا خندید وگفت:خدا رو شننکر اونم مثل دختر خودم خوشننبختیش ارزومون 
بود.خانوم خوب بحث و انداختی تو یه مسیر دیگه ها داشتیم در مورد این پسره 

 ود؟صحبت می کردیم؟اسمش چی ب
 با لبخند گفتم:آرین...آرین آذرخش
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 بابا:آره آره.خب بابا جان داشتی می گفتی
ست یعنی یه خورده جدیه و خوبیش اینه  سر بدی نی سری تکون دادم و گفتم:پ
من ندیدم به دختر نگاه کنه.فقط یکم جدیه.وتع مالیشم بد نیست طبقه پایین 

که پلیسه...سرگرد اداره خونه ای که من االن زندگی می کنم می شینه شغلشم 
گاهیه  آ

 با این حرش یه اخم کم رنگی نشست رو پیشونی بابا.پوفی کشید و گفت:پلی
سننرم رو تکون دادم و گفت:من به پلیس جماعت دختر نمی دمچشننم هام گرد 

 شد.نکنه بابا می خواد منو بده به دزدها؟
 مامان:چرا؟پلیس که بد نیست؟

سش بیافته دختر جوون من می بابا:می دونی کارش چقدر خطرناکه؟ اتفاقی وا
خواد چیکار کنه؟بعدش هم هیچی زندگی پلیس ها رو برنامه نیسنننت اینا رو 

 می دونی دختر من؟
 :بله ولی من که تا االن ندیدم خیلی مشغله کاری داشته باشه-

 بابا:تو مگه باهاش زندگی کردی که بفهمی تو اخه از کجا باید بدون
 ه:به هر حال همسایمون-

مامان:حاال بذار بیان بعد در موردش تصننمیم می گیریم...تو هم سننخت نگیر 
 رتا

 بابا سری تکون دادم و رفت دم پنجره و گفت:چه می دونم هر چی خدابخواد
خونه سننه خوابه بود.یکی اتاق مامان و بابا و یکی هم اتاق رزیتا و روژینا و یه 

 .دونه هم وسایل اتافی و اتاق مهمون محسوب می شد
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شته های نه چندان دور و تا  سه تایی تو اتاق خواهرام خوابیدیم به یاد گذ شب 
شد  شون باز می  شحال بودن از ازدواد من.راه برا صبح با هم حرش زدیم.خو

 دیگه!
ساعت  سخت  9صبح  شگاه و روژینای کنکوری  شدم.رزیتا رفته بود دان بیدار 

یزی به کنکور باقی مشننغول درس خوندن بود.به هر حال روزای اخر بود و چ
 نمونده بود.لبخندی زدم به صورت غرق در درسش.

سننرش رو آورد باال و گفت:سننالم ابجی صننبح بخیر خانوم خوابالو.صننبحونه 
 حاتره بر بخور تا مامان جمع نکرده

 :سالم صبح تو هم بخیر سرکار خانوم مهندس-
 لبخند پهنی زد و قند تو دلش اب شد.

 دستشویی و بعدش هم رفتم توی آش زخونه. بلند شدم و راه افتادم سمت
مامان سر گرم درست کردن غذا بود.اوم بوی خورشت قرمه سبزی توکل خونه 

 پیچیده بود.از پشت ب* *لش کردم و ل ش رو ب*و*سیدم.
 :سالم به مامان خوشگل خودم-

 مامان:وای روشنا تو باز اینجوری ب*و*سم کردی
ریختم و گفتم:چه کنم مادر من؟من یه اسننتکان برداشننتم و برای خودم چای 

 شما رو می بینم نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم خوش به حال بابا
لت بکش بزرگ  جا فت:دختر داری شننوهر می کنی خ سننری تکون داد و گ
شکوک و بازجویانه پرسید:تو این  شم هایی م سمتم و با چ شت  شدی.بعد برگ

 اری مگه نه؟پسره رو می خوای که گذاشتی زنگ بزنه برای خواستگ
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سرم رو انداختم پایین و برای این که تو جواب دادنم وقفه ای ایجاد شه یه لقمه 
خامه شکالتی واسه خودم گرفتم اما مامان همون طور منتظر داشت نگاهم می 

 کرد.
 با چشمام پرسیدم چیه؟

مامان:زود لقمه ات رو بجو جواب منو بده فکر کردی می تونی از جواب دادن 
 تفره بری؟

با یکم چایی لقمه ام رو فرسننتادم پایین و گفتم:ای بابا مادر من خانوم مارپل 
 شدی می خوای مچ منو بگیری؟خب بدم نمیاد ازش پسر بدی نیست

 مامان:پس جوابت مثبته؟
 سری تکون دادم و گفتم:نمی دونم

 مامان لبخندی زد و گفت:این نمی دونم یعنی بله ما هم که هیچی دیگه
قائل نبودم همون موقع :این چه - یه مادر من؟من اگه برای شننما احترام  حرف

 بهش بله رو می دادم اما من گفتم هر چی خانواده ام بگن.باور کن
مامان سننری تکون داد و برگشننت و گفت:اره تو گفتی ومن هم باور کردم.فقط 
مدن  جازه ی او که ا ته دل تو رو ببره.تویی  یه تونسنن منتظرم ببینم این پسننره ک

 ستگار رو به کسی نمی دادیخوا
لبخندی زدم و یه لقمه دیگه واسنننه خودم گرفتم.اره واقعا ارین کی بود که من 
سرگرد آذرخش معادالت و  شدم باهاش طوری دیگه ای رفتار کنم.این  مجبور 

 قانون های زندگی من رو به هم ریخت...
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م صننورت برای آخرین بار جلوی آینه به خودم نگاه کردم.آرایش کم رنگی روی
ستم  شدم.می خوا شنگ  ستم خانواده اش فکر کنن با آرایش ق شتم.نمی وا دا

 خود واقعیم رو ببینن.
دامن بلند طوسننی تیره که تنگ و راسننته بود و یه بلیز آسننتین بلند سننفید مدل 
مردونه که دکمه های نقره ای قشنننگی داشننت.هیکل کشننیده و قد بلندم رو 

رو سرم کردم و تنها یکم از موهام رو  قشنگ نشون می داد.شال هم رنگ دامنم
 بیرون گذاشتم.در کل ساده و رسمی بودم و در عین حال شین.

 
 رزیتا:بابا خواهر من دل بکن از اون آیینه خوشگلی

 دستی به موهام کشیدم و گفتم:می دونی نیاز به گفتن تو نیست
م میاینمی دونم از نیم سننناعت پیش که آرین زنگ زده بود و گفته بود داریم 

سترس گرفته بودم. شما ا سیده بودن و رفته بودن  2سمت خونه  ساعت پیش ر
 هتل و حاال هر لحظه ممکن بود سر برسن.

سم رو عمیق فرستادم بیرون.اولین باری نبود که می خوام آرین رو ببینم ولی  نف
اولین باره اینقدر برای دیدن همسایه طبقه پایینیمون استرس دارم.خدا کنه دسته 

 به اب ندم.گل 
که  یدن زنگ آیفون ت ش قلبم شننروع شننند.نفهمیدم چند لحظه بود  با شننن
همونطور ایستاده صلوات می فرستادم ولی لحظه ای به خودم اومدم که صدای 

 سالم و علین رو شنیدم و بعدش هم صدای آرین.
 روژینا:برو دیگه منتظر چی هستی؟
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ن.هنوز ایسننتاده بودن.با بسننم الله رو زیر لب زمزمه کردم و رفتم داخل سننال
 لبخند و اروم گفتم:سالم

شیده و با حجاب.و  شون روی من یابت موند.مادرش مانتویی بود اما پو نگاه ا
سرمه ای پوشیده  شلوار  درش مردی بلند قد با چهره ی مهربونی بود که کت و 

 بود.
مد.دسنننت دراز کرد و  ندی روی لبش او مادرش کم کم برق زد و لبخ گاه  ن

 م و منو تو ب* *لش گرفت و باهام روب*و*سی کرد.سمتش رفت
 خوش اومدین-
 می بینم سلیقه ی آرینم حرش نداره سالم دخترم ممنون-

با پدرش و دختری که فکر کنم خواهرش بود و چند سننالی از خودش وچین 
 تر بود دست دادم.

 سالم عزیزم.ارزو هستم خواهر آرین-
 سالم خوشبختم روشنا-

 هش می کنم سرپا نایستیدبابا:بفرمایید خوا
تازه جرئت کردم به آرین نگاه کنم.اما اون از همون اول هم سنننگینی نگاهش 

 روی من بود.
 لبخندی زد و گل رو گرفت سمتم

هنوز هم همون اسننتایل مغرور و مردونه اش رو نگه داشننته بود.کت و شننلوار 
ازش  نوک مدادی با پیرهن طوسننی.لبخند ارومی زدم و دسننته گل رز سننرخ رو

 گرفتم و آروم گفتم:بفرمایید
 داشت می رفت سمت جمع و زیر لب گفت:مثبت...یادت نره
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از تحکم صداش خوشم میومد.این که به زور می خواد مال خودش بشم اما نه 
تا حدی که بخواد همیشننه با همین تحکم همه چی رو به زور بهم بقبولونه!نه 

 اصال..
شتم تو گلدون و با  سته گل رو گذا شستم رو مبل تن نفره.بعد اد ز تعارش بابا ن

 کمی معارفه و خوش وبش کم کم رفتن سر اصل مطلب...
صل مطلب که این دو تا  سرا  ا شه بریم  توی دیگه وقت آذرخش:خب آقای ر

 جوونن.این پسرمن و این هم شما...
قا آرین شننما  قای آذرخش.خب ا با لبخندی زد و گفت:خواهش می کنم آ با

 تون بگیدبفرمایید از خود
آرین کمی تو جاش جا به جا شننند و با لبخند گفت:واال چی عرض کنم؟این 
خانواده ی من که خدا رو شننکر می کنم بابتشننون این هم خودم.شننغلم که تو 
اداره اگاهی کار می کنم خدا رو شننکر در امد بدی ندارم یه آپارتمان دارم که 

ساکن شین و یک طبقه ی پایین همین خونه ای که خانوم دکتر توش  ستن.ما م ه
 پس انداز هم هست.

بابا:زنده باشی پسرم.خب وتعیت مالی خوب االن برای خواستگاری مد نظر 
یه زندگی خوب و  ما برای من همین که بتونی از عهده ی  خیلی ها هسنننت ا
متوسط بربیای کافیه مهم اینه که بتونی دخترم رو خوشبخت کنی ان آرزوی هر 

 بربیای آقا آرین؟ پدریه از این یکی می تونی
آرین چشننم هاش رو بسننت و با قاطعیت گفتم:سننعی خودم رو می کنم آقای 
رتوی...من تو این عمر سی ساله ام از کسی خواستگاری نکردم.یعنی کسی 
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شید حاال که اینجام کامال  شم مطمئن با نبودم که بخوام خیلی به فکر ازدواد با
شما  شتن یه زندگی خوب در کنار دختر  صمم برای دا شما م البته با اجازه ی 

شما باهمه  صورت بگیره زندگی من و دختر صلت  شه و این و سمت با ام.اگه ق
 پس خوشبختی ایشون خوشبختی من هم هست.این طور نیست

بابا با تحسننین سننرش رو تکون داد و گفت:نه خوشننم میاد پسننر م*س*تقل و 
صمیم گی سه ت ستی.اما خب این که بخوایم تو یه جل شن فکری ه نیم ری کرو

 برای زندگی این دو تا جوون به نظرم زود و با عجله اس
با شننماسنننت اما خب ما هم راهمون دوره و از شننمال میایم  آذرخش:حق 

 امیدوارم این رو هم در نظر بگیرید
شید تا یکی دو روز من و  شم می تونید همین جا با سر چ بابا:بله البته قدمتون 

 دخترم مهلت می خوایم.باالخره...
ید  با نداره شننما هم  له مشننکلی  کت بود گفت:ب تا االن سنننا که  مادر آرین 
تل بمونیم  ما تو همون ه بدین حق دارین.ممنون بهتره  جام  قاتتون رو ان تحقی

 اینطوری راحت تریم هم ما و هم شما برای فکر کردن
شیم ولی هر طور که  شدیم در خدمتتون با مامان با لبخند گفت:خوشحال می 

 .صال ح می دونید
 آذرخش:می گم حاال این دو تا جوون چند کلمه با هم حرش بزنن؟

 بابا:بله ولی به نظر من قبلش این روشنا خانوم باید بره چایی بیاره
سبید اما چایی  ست عروس.این چایی هم چ شود چایی به د آذرجون:به به چه 

 از دست عروس خانوم یه چیز دیگه اس
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د تو آش زخونه.رزیتا از کنار آرزو بلند ش لبخندی زدم و با اجازه ای گفتم و رفتم
 و اومد تو آش زخونه.

 همونطور که با دقت چایی می ریختم گفتم:خوب باهم جور شدید ها
رزیتا:آره دختر خوبیه خوش بحالت خواهر شننوهر خوبی گیرت اومده.آقاتونم 

 که بد تیکه ایه
 پشت چشمی نازک کردم و گفتم:چشما دریش

 ه امیدوارم خوشبخت شیدخندید و گفت:برو دیوون
 لبخندی زدم و گفتم:ممنون قندون ها رو میاری

چشمی گفت و من سینی پراز چایی رو برداشتم.بابا با دست اشاره کرد اول از 
شتن.بعد  شکر چایی بردا سمت پدر و مادر آرین با لبخند و ت مهمون ها.بردم 

آخر هم برای گرفتم سننمت پدر و مادر خودم.بعد هم برای آرزو و رزیتا و در 
 آرین.نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:ممنون روشناخانوم.

لبخندی زدم این ممنون بهم چسبید.نشستم سرجام و با چاییم بازی بازی می 
 کردم.

گه می خوان حرش بزنین  ها ا چه  خب ب فت: با گ با چاییم خوردم. که از  یکم 
 مشکلی نیست.روشنا جان آقا آرین رو راهنمایی کن اتاق

د شد و با اجازه ای گفت و من هم بلند شدم.رفتم سمت اتاق و در رو آرین بلن
سالن  شبختانه از  شتم اما خو باز کردم و آرین رفت تو الی در رو کمی باز گذا

 دور بود و صدا نمی رفت
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سالمی  سته رو تخت روژینا.روژینا هم قبل از اومدن ما  ش شتم دیدم آرین ن برگ
 کرد و رفت اتاق ب* *لی

 کوچولوی خجالتی ای داری چرا نیومد تو جمع؟آرین:خواهر 
 لبخندی زدم و گفتم:دوتای منه خجالتی نیست کنکوریه داره درس می خونه

ابروهاش رو داد باال و دستش رو گذاشت کنارش روی تخت و گفت:چرا نمی 
 شین

ستم که کمی نزدین تر  ش صله ازش روی تخت ن شم غره ای بهش رفتم با فا چ
 اومد.

 حرفی نداریم همه رو زدیم تو حرفی داری؟ آرین:خب ما که
گذاشننتی من حرفی بزنم؟حرفت رو زدی و  گاهش کردم و گفتم:تو  دلخور ن

 بریدی و دوختی
 آرین:خب حاال بزن

 :دو دلم آرین.بینمون عشقی نی...-
 انگشتش رو گذاشت روی لبم و گفت:نمی خوام بشنوم

 تو چشم هام خیره شدم و گفتم:می تونی خوشبختم کنی؟
اروم پلن هاش رو باز وبسته کرد و گفت:می تونم.شن نداشته باش.ما دلمون 

 خیلی وقته با همه چرا می خوای به هردومون سخت بگیری؟
نفسمو فوت کردم.حرش هاش سرشار از کلمات عاشقانه نبود اما بهم امید می 

 داد
 دستش رو زد زیر چونه اش و خیره نگاهم کرد.نگاهش کرد و گفتم:چیه؟

 مامانم ازت خوشش اومده برق خوشحالی تو چشماشهآرین:
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 لبخندی زدم و گفتم:این ویژگی منه هر کی منو می بینه ازم خوشش میاد
باشننن مگرنه  نث  که می گی مو مه ای  یدورام این ه فت:ام ندی زد و گ لبخ

 کالهمون میره توهم
 چشمکی زد و سری تکون دادم و گفتم:دیوونه

 سه انگشتر و بله برون هاآرین:پاشو بریم من فردا میام وا
 چشم هام گرد شد و گفتم:چه زود.باز تو امر و نهی کردی؟

آرین بلند شد و سرش رو خم کرد و گفت:در تمن یه هفته بیشتر عقد نگهت 
 نمی دارم زود ازدواد می کنیم مثل ارمیایینا حوصله ی عقد موندن رو ندارم

 مزدی می خوامدست به سینه نگاهش کردم و گفتم:نخیر من دوران نا
 آرین:نه...

 روشنا:پس جوابم منفیه
 کالفه پوفی کشید و گفت:پس فقط یه ماه

 :خودم تعیین می کنم-
آرین:پاشننو بریم تا دعوامون نشننده همین اول کاری کمربندمو در نیاوردم کار 

 دستت بدم سیاه و کبودت کنم
ز مظلوم نگاهش کردم که نگاهش رو ازم گرفت و گفت:پشننیمون شنندم یه رو

 عقد کافیه
با اخم نگاهش کردم و بعد از این که متوجه منظور پلیدش شننندم خواسننتم 
بزنمش که رفت بیرون.خندیدم این بشننر زیادی غیر قابل پیش بینیه این آرینه 

 امشب؟باورم نمی شه
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با هنوز هم می  با ما  تایجی هم رسننیدیم ا به ن کلی حرش زدیم و حرش زدن و 
ین اسننونی ها دختر به مردم نمیدم.اون شننب گفت باید تحقیق کنیم و من به ا

بعد از رفتن خانواده ی آذرخش با مامان و بابا کلی صننحبت کردیم و باباهم 
زنگ زد به یکی از دوسننتای معتمدش که چند روزی بود رفته بود واسننه انجام 
کاری تهران.بهش ادرس داد و گفت تحقیق کنه.از اونجایی که مادر و پدرش 

ال و آرین اونجا زندگی نمی کرد و باباهم اشنننایی اونجا تازه رفته بودن شننم
 نداشت از تحقیق اونجا گذشتیم.

قرار شنند فردا دوسننت بابا بره تحقیق و نتیجه رو به بابا بگه و بابا هم با خانواده 
اذرخش هماهنگ کنه.بابا می دونسننت من موافقم اما سننعی کردم حجب و 

تی بود حیام رو نگه دارم و زیاد از حد خودم رو  شون ندم.بابا هم را شتاق ن م
 مامان هم همنیطور...

با شنننب بخیر از جمع گرم خانواده جدا شننندم و رفتم تو اتاق..رزیتا و روژینا 
فت  ندی زدم.آرین می گ نا رو درسنننت کردم و لبخ خواب بودن. پتوی روژی

 خجالتی...نمی دونه چه شر و شطونیه این دختر...
دیدم چرا  کنار گوشیم خاموش و روشن می خواستم رو تشکم دراز بکشم که 

 شه.گوشیم رو برداشتم و دراز کشیدم.پیام بود از آرین.
 بازش کردم.

 مثبت یادت نره..-
 خوابیدی؟-
 روشنا؟-
 باشه شب بخیر-
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خندیدم و نوشتم:نه بیدارم دارم می خوابم جوابم خودم می دونم چی بدم.شب 
 بخیر

کارت کنم.بخواب اخرین شننبایی که حاال تو هی ناز کن من که می دونم چی-
 تنهایی.شب بخیر خوب بخوابی

 شب شما هم بخیر اقای زورگو-
***** 

 فهر بود و بابا اومده بود خونه. 4لبخندی زدم و رفتم توی پذیرایی.ساعت 
 :سالم بابا خسته نباشید خبریه؟پچ پچ هاتون مشکوکه ها-

یق رفته بود واسننه تحقبابا با لبخند گفت:امروز حمیدرتننا بهم زنگ زد.گفت 
مه از خوبیش می  فت ه هاتون هم از سننرکارش.می گ یه  هم از همسنننا
صه مثل  سی نداره.خال صداییه.زیاد کاری به کار ک سر و  سر بی  گفتن.میگن پ

 این که قسمته این وصلت سر بگیره.
ته راسنننت و  مه از ترس آرین ازش تعریف کردن.الب نا ه ندی زدم.مطمئ لبخ

 ی رسه جز من!حسینی آزارش به کسی نم
ید چی شننند؟منم گفتم امشنننب می تونن  قای آذرخش زنگ زد پرسنن با:آ با

 بیان.چیزی الزم نداری؟
مامان نگاهی به دور و ورش انداخت و با تردید گفت:نه همه چی از دیشننب 

 مونده چیزی نمی خواد بگیری
 با تعجب پرسیدم:بابا یعنی امشب بیان؟
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شم هاش رو با شکلی بابا نگاهی بهم انداخت و چ رین کرد و گفت:مگه تو م
 داری دخترم.

شون جواب  صاش کردم و گفتم:نه یعنی چیزه...یعنی می خواین به صدام رو 
 بدید؟

بابا دسننتش رو روی مبل دراز کرد وبهم اشنناره کرد برم پیشننش رفتم کنارش و 
ندارم.مهم  که حرفی  فت:من  نه ام و گ گذاشنننت روی شننو دسننتش رو 

و عاقل شدی که خوب و از بد تشخیص بدی.این تویی...ماشالله اونقدر بزرگ 
پسننره خانواده خوبی داره معلومه سننر سننفره ی پدر و مادرش بزرگ شنننده 
تحقیقات هم که نتیجه اش خوب بوده من به حمید رتننا اطمینان دارم کارش 

 رو خوب بلده.
 می مونه تو...که از همه مهم تری...تو می خوای باهاش ازدواد کنی یا نه؟

داختم پایین.می دونم گونه هام رنگ گرفته بود.می خواستم.از ته دلم سرم رو ان
 میخواستم اما حیای ذاتی ام اجازه ی هیچ حرفی بهم نداد.

پاره ی وجود منی  فت:تو  ید و گ هام رو ب*و*سنن ندی زد و روی مو با لبخ با
امیدوارم خوشننبخت بشننی باباجان که تنها آرزوی من تو این سننن و سننال 

 ا نازدونه ی منهخوشبختی شما سه ت
 دستام یخ زده بود.با خجالت پاشدم و گفتم:یه چایی براتون می ریزم

خواسننتم فرار کنم که بابا با خنده گفت:چایی رو باید واسننه یکی دیگه بیاری 
 ولی بیار دخترم که بدجوری دلم چایی می طلبه

شیطون  شمکی زد و گفت:آخ که  ش زخونه.مامان چ لبخندی زدم و رفتم توی آ
 ه داره عروس می شه.قراره چشم و چرا  چه خونه ای بشی تو مامان؟خون
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با  با نار  فت و ک مان ر ما چایی ریختم. تا  یدم و دو  نه اش رو ب*و*سنن گو
سر معنا  سرا شون با گاه مهربون و  شون.هردو ست.چایی رو گرفتم مقابل ش ن
نگاهم می کردن.نمی دونم نمی تونم بگم درکشننون می کردم چون هنوز مادر 

دم و پدر هم نیستم و نخواهم شد.تنهاشون گذاشتم شاید باهم حرفی نشده بو
 داشته باشن و خودم رفتم توی اتاق.

از همین حاال دلهره ام شننروع شنننده بود.نفسننم رو آروم بیرون فرسننتادم و 
 گفتم:خدایا خودت کمکم کن

سرجای خودم.لبخند محوی روی  ستم  ش شتم روی میز و ن سینی چای رو گذا
رفته بود سننراصنننل مطلب و خانواده ها به توافق رسننیده  لب هام بود.بحث

بودن.خیلی حرش نمی زدم.اوتننناع جوری بود که من می خواسننتم و گاهی 
خیلی کوچین افهار نظر می کردم.ولی آرین از همون اول بدون هیچ خجالتی 
تو تمام بحث ها شننرکت می کرد.بیش از این هم ازش انتظار نمی رفت.فکر 

سره سر پایین بیاندازه و کن بخواد مثل پ شینه  شه ب ای خجالتی و محجوب گو
 بگه هر چی شما بگید.من همچین مردی رو نمی خواستم.

شت  شد.هر لحظه که می گذ شتر می تربان قلبم بی شت  هر لحظه که می گذ
بیشننتر باورم می شنند من و آرین مال همیم و بیشننتر اون حس شننیرین ته قلبم 

 رد مغرور می شدم.رنگ می گرفت و من بیشتر عاشق این م
آذرخش:خب جناب رتننوی...ما اینجاییم فقط واسننه شنننیدن یه بله ناقابل از 

 زبون عروس خانوم گل.
 آرین با غرور نگاهم کرد و با نگاهش بهم فهموند.فقط بله!
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بابانگاهم کرد و گفت:واال جنب آذرخش خدمتتون که عرض کردم بنده هیچ 
صلت برای ما هم ار صمیم مخالفتی ندارم این و شمنده اما خب دخترم باید ت ز

 بگیره.
 آذرجون:خب عروس گلم جواب ما چیه؟

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم:واال چه عرض کنم هر چی پدرو مادرم بگن
 آذرخش:پدر و مادرت که موافقن خب جوابمون چیه خانوم خانوما؟

 سرم رو تکون دادم و گفتم:واال من هم مخالفتی ندارم
 آذرجون:پس بله؟

 دی زدم و چشم هام رو بستم و آروم گفتم:بلننه...لبخن
صدای دست و مبارک باشه از گوشه کنار شنیده می شد.آرزو کل می کشید و 

 رزیتا و روژینا با شادی دست می زدن.چقدر جای ساورینا خالیه
شون می  توی با اجازه تون ما یه ن ست کنارم و گفت:آقای ر ش آذرجون اومد ن

 دا برن دنبال کارهای عقدشون.مخالفتی که نداریدذاریم تا ایشالله از فر
 بابا دست هاش رو از دو طرش باز کرد و گفت:صاحب اختیارید

 آذرجون ب* *لم کرد و زیر گوشم گفت:ایشالله خوشبخت شید دخترم
ممنونی زیر لب گفتم و انگشننتر طال سننفید خوشننگلی رو که بافت قشنننگی 

سه تا نگین ریز می خورد رو د شت و روش  ست دا صدای د ستم کرد.باز هم 
شنیدم  شبختی رو هم می  صدای پای خو صدای خنده و من در اون بین  بود و 

 که بهم نزدین می شد و لبخند می زد.
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صل مطلب که  صل مطلب ها...البته ا سر ا تا دیگه بریم  آذرخش:خب آقا ر
نا هم می مونه.خب شننما  یه و ای له عروس خانوم بود ولی خب بحث مهر ب

 چندتاست؟نظرتون 
بابا:واال من نظری ندارم این سکه ها واسه کسی خوشبختی نمیاره اصل تعهد 
شرطه هردو باهم  سکه اش.خب نظر بچه ها  شه نه به میزان  آدم باید تو دلش با

 گفتیم.
 آرین:سال تولد

 تا 114:-
 همه خندیدن و آرزو با لحن بامزه ای گفت:وای وای چه تفاهمی...!

 من هم نظر پدرم رو دارم تا کافیه 114:ممنون -
 آرین ابرویی باال انداخت و منم خبیثانه لبخند زدم.

آذرخش:خب برای زمان عقد که به نظر من تو همین دو سه روز باشه بهتره.مثل 
این که شننما هم مسننافر تهران هسننتید و قراره نقل مکان کنید.جشننن عقد هم 

 هرجور شما مایلید
من خیلی دوسننت ندارم زمان عقد  آرین:شننرمنده من یه چیزی و عرض کنم

 طوالنی بشه اگر اجازه بدید زودتر ازدواد کنیم بهتره
 همه ابرویی باال انداختن و بابا گفت:چه با عجله پسرم

آرین تکیه داد و با لبخند گفت:راسننتش سنننم داره زیاد می شننه ترجیح می دم 
 سریعتر ازدواد کنیم.
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حداقل یه زمان میخوایم برای اماده  مامان:آخه آقا آرین اینطوری که نمی شه ما
 کردن جهیزیه

آرین:حرش شما متین ولی خونه ی من از نظر ایاییه کامله کم وکسری هم باشه 
 باهم بر طرفش می کنیم

بابا:نه پسننرم ما رسننم داریم دختر با جهیزیه بفرسننتیم.حداقل یه ماه باید نامزد 
 بمونید

 کرد و من خوشحال خندیدم. آرین معلوم بود ناراتیه اما به ناچار قبول
قرار شنند برای فردا بریم واسننه ی آزمایش.آرین گفت صننبح میاد دنبالم.رفتنی 
شم خونتون  شی نه؟هر روز تلچ می  شحالی یه ماه قراره نامزد با هم گفت:خو

 بابات به دو روز نامزدی قانع شه
گاهش برام خط و نشننون  با ن یدم و هیچی نگفتم.حرا می خورد. ند خ

 میکشید.
 یه شب بخیر رفتم تو اتاقم و با کلی فکر آینده به خواب رفتم. با

صنندای آالرم گوشننیم رو قطع کردم و چشننم هام رو مالوندم.به زور از جام 
 پاشدم و رفتم تو دست شویی و دست و صورتم رو شستم.

شت کرم  سفید که گل های در شال  شرمه ای و با  شلوار لی  یه مانتوی کرم با 
ی هم آرایش کردم.رژ گلبهی مایع و مداد و ریمل و داشنننت سننر کردم.یه کم

ساده  شیم  شتم بیرون و طبق عادت همیگ شال گذا رژگونه.موهام رو کمی از 
درستشون کردم و کیف سفیدم رو برداشتم و رفتم توی هال.بابا خونه نبود.رفته 

 بود سرکار اما مامان تو آش زخونه بود.
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سته گل می مونی مامان.بذار بادیدنم لبخندی زد و گفت:قربونت برم که  عین د
 واست اس ند دود کن

 با حالت زاری گفتم:نه تو رو خدا مامان لباسام بو می گیره
 مامان سری تکون داد و رفت توی اتاق و با قران برگشت.

 مامان:بیا از زیر قران رد شو ایشالله زندگیتون همیشه آروم و پر از عشق باشه
شدم و با مامان روب*و*سی کردم و گفت:مراقب لبخندی زدم و از زیر قران رد 

 خودت باش به آرینم سالم برسون
مان - ما عا کن برامون  مان خوشننگلم بزرگیتون رو می رسننونم.د ما :چشننم 

 خداحافظ
مامان خدا حافظی زیر لب زمزمه کرد و بعد برام آیه الکرسننی خوندو فوت 

 کرد.از پله ها که رفتم پایین.آرین تو ماشین منتظرم بود.
درو باز کردم و سننالم کرد.سننالم آرومی کرد و راه افتاد.حتی یه نیم نگاهم بهم 

 نیانداخت.دلخور شدم.دستم رو زدم زیر چونه ام وخیره شدم به پنجره بیرون.
 :تو با ماشین اومدی از تهران-

 آرین:آره
 :پدر و مادرت؟-
 :با هواپیما-
 :وقت گرفتی آزمایشگاه؟-
 ون گرفتم:قبل از این که بیام خونت-

 برگشتم و نگاهش کردم.
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 :دلیل این رفتارهات چیه؟-
 ابرویی باال انداخت و گفت:کدوم رفتارها؟

 خیره نگاهش کردم.بلیز شکالتی با کت و شلوار کتان کرم بهش میومد.
 نگاه خیره ام رو که دید گفت:خوشگل ندیدی؟دید نزن مال مردمه؟

 اینقدر سردی؟:اون مردم مثل این که منم ها.یعنی چی -
:به نفع هردومونه.من بخوام گرم باشننم نمیتونم خودم رو کنترل کنم بهتره تا -

 عقد همینجوری سرد باشیم
 نا باورانه صداش کردم:آرین؟خودتی؟

به ازت خواهش  لبخندی زد و نگاهش رو به چشننم هام دوخت و گفت:خو
یه ماه کردما.می شننه چشننمات رو اونجوری نکنی اونوقت قول نمیدم به اون 

 وفادار بمونم
شده  شت  شم هام در سرمای عجیبی وجودم رو گرفته بود.چ یه حس گرما و 
بود.صاش سرجام نشستم و تصمیم گرفتم پا رو دم این شیر شیطون نذارم که یه 

 کاری دستم می ده
 آرین:پیاده شو رسیدیم

پیاده شنندم و هم قدم باهاش رفتم تو آزمایشننگاه.آزمایشننگاه کوچیکی بود و یه 
 چند نفر قبل ما نوبت داشتن.

نشننسننتیم رو صننندلی.یه زود که تازه از داخل اتاق اومده بودن نظرم رو جلب 
 کردن.دختره همش دستش رو فشار می داد ناز می کرد.

 آرین زیر گوشم گفت:از این کارها نکنی ابرومون رو ببری ها
 دقیفه نوبتمون شد. 20چچ چچ نگاهش کردم.بعد از 
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 رفت تو بخش مردونه منم نشستم رو صندلی منتظر آرین چشمکی زد و
ستین مانتوم رو بدم باال.منم همون کار رو  سمتم و گفت آ سالی اومد  زن میان
کردم.تماس سننر سننوزن با پوسننتم رو حس کردم.دردی نداشننت و ترسننم هم 

 همینطور.من دکتر بودم و این چیزها فوق العاده عادی.
رون.آرین هم کناری ایستاده بود.با دیدنم پنبه رو گذاشتم روی دستم و اومدم بی

 اومد سمتم و گفتم:بریم
 تو ماشین همش یه نیم نگاه بهم می انداخت.کالفه گفتم:چیزی شده؟

 آرین:صبحونه بریم د*ی*گ*رکی؟
چشم هام رو بستم.بد فکری نبود.نمی خواستم براش کالس بیام و بگم ایف و 

 اوش و نه و خوشم نمیاد.من پایه بودم.
 هوم:او-

 ابروهاش رو انداخت باال و گفت:گفتم االن می گی نه بدم میاد
 :سعی نکن منو بشناسی چون نمی تونی.من به اندازه ی تو ناشناخته هستم.-

 نفسی کشید و گفت:برمنکرش لعنت
لقمه هایی که از دسننت آرین می گرفتم برام مزه ی دلچسننبی داشننت.رفتیم یه 

شتر سوند خونه و  جای تمیز اما معمولی.من اینو بی شتم.آرین منو ر ست دا دو
قد.می  عد هم فردا بریم برای ع قد بکنیم و ب ید ع یاد بریم خر فت فهر م گ
خواسننتم خریدهای اصننلیم رو بذارم واسننه تهران و با کمن بچه ها انجامش 
شه.مادر  صرار کرده بود بی خرید نمی  شتم اما آذر جون ا بدم.خرید زیادی ندا

زد!غروب با مامان و آذرجون و آرزو روزیتا  شننوهرمونه دیگه نمی شننه حرفی
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رفتیم خرید.رزیتا ماشین بابا رو اورده بود ومن و آرینم باهم رفتیم.می خواستن 
با هم تنها باشننیم.کل بازار رو زیر و رو کردیم واسننه چندتا دونه لباس و دو تا 

 حلقه.
تینی یه رینگ طال سننفید با چند تا نگین ریز و درشننت و یه رینگ سنناده ی پال

 واسه ی آرین.ساده بودنش رو دوست داشتم.
 یکم لباس هم گرفتیم و برگشتیم خونه.

 آرین منو رسوند و مادر و خواهرش هم از ماشین آرزو رفتن تو ماشین آرین.
مامان هر چه اصننرار کرد دیگه هتل نمونن و زشننته مادرش قبول نکرد و گفت 

شیم و این حرش ها.ولی به خود آرین ب شب می مود با پیژامه هم مزاحم نمی ود 
 تو اتاق من می خوابید از بس که پرروهه!هه...

یه نگاهی به آینه انداختم.رزیتا آرایشم کرده بود.دوست نداشتم واسه یه آرایش 
سنناده برم آرایشننگاه.موهام رو سنناده اما قشنننگ بسننته بود و جلوی موهام رو 

 ل*خ*ت روی صورتم ریخته بود.
ود اما مثل همیشننه غلیظ نبود.مانتوی سننفیدم رو با آرایش قشنننگی که کامل ب

شلوار کتان سفیدم پوشیدم و کیف و کفش صدفی رنگم رو هم برداشتم.شال 
سننفید و طالیی رو که رزیتا با زیبایی خیلی زیاد روی سننرم مدل دار بافته بود 

 خیلی تو چشم بود.
نی یر کرزیتا سننوتی زد و گفت:خوردنی شنندی عروس خانوم.بریم که آقاتون د

 می کشتت
 خندیدم و رفتم پایین.ده دقیقه ای می شد که آرین منتظرم بود.
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خانواده اش هم مح ننر بودن و باباینا هم حاتننر و اماده جلوی در بودن.باناز 
 از اتاق رفتم بیرون و گفتم:من آمادهام.

 آرین نگاه خاصی بهم انداخت و مامان قربون صدقه ام رفت.
 بابا:بدو دخترم دیر شد

 رژینا:بابا مثل این که عجله داری روشنا رو بدی بره ها
مامان اخمی کرد و با سننر به آرین اشنناره کرد و لبش رو گاز گرفت و همه زدن 
زیر خنده از همه بلند ترهم آرین.مثل این که خیلی خوشننش اومده بود از این 

 حرش.واقعا که!
لو.درو بسننت و در ماشننین رو برام باز کرد و خانومانه نشننسننتم رو صننندلی ج

 خودش هم کنارم نشست.لبخندی زد و با زدن بوقی برای ماشین بابا راه افتاد.
 آرین:خب بازم می خوای بگی نمی خوای دیگه؟

 خندیدم و گفتم:اوهوم به زور داری منو می بری مح ر
 آرین اخم جذابی کرد و گفت:پشیمونی پیاده ات کنم.

 ی؟لبخندی زدم و برگشتم سمتش و گفتم:می تون
 سری تکون داد و گفت:اره می تونم ولی دلم نمیاد.

 نگاهم کرد هر چند نگاهش کوتاه بود اما یه رنگ و بوی عجیبی داشت.
 چشم هام رو بستم و گفتم:چرا اینجوری نگام می کنی؟

 آرین:به زن خودم هم نباید نگاه کنم؟
 :هنوز نشدم که-
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که یه سنناعت بعد بازم با کف دسننت زد رو فرمون و با لحن بامزه ای گفت:آخ 
 ببینم میتونی شیرین زبونی کنی یانه؟

:یه سنناعت که هیچی یه قرن بعد هم من شننیرین زبونیم رو می کنم تو نگران -
 نباش

 نفسی کشید و گفت:همین شیرین زبونیه من و به این جا کشونده دیگه
لبخندی زدم و با ناز روم رو ازش گرفتم.چقدر این دلشننوره ی ته دلم شننیرین 

 بود.دلشوره از یه زندگی جدید کنار آرین!
سین  شتن یه زندگی خوب بازش کردم.یا ستم گرفتم و با نیت دا قرآن رو توی د
ست به قلب نا آرام و پرت ش من آرامش بده.زیر  بود قلب قران!قلب قرآن می تون

 لب زمزمه می کردم کالم خدا رو و چه آرامش بخش بود این کالم وحی!
صیغه ی عقد رو می خوند.تا آخر این جمله ها من  صدای حاد آقا بلند بود و 

و آرین مال هم می شنندیم؟زندگی با چندتا جمله شننکل می گیره؟زندگی توی 
 قلب هامون چی؟عشق بینمون شکل گرفته؟

 این دلشوره ای که من ته دلم دارم و هر عروسی پای سفره ی عقد داره؟
 ار من اود گرفت.برای بار سوم حاد آقا پرسید و ت ش قلب بی قر

تا آیا به بنده  توی فرزند ر شنا ر سرکا خانوم رو شیزه ی مکرمه ی معظمه  دو
سکه ی  114وکالت می دهید که شما را با مهریه ی ین جلد کالم الله مجدید 

به همراه ا هار آزادی  مام ب قای آرین  1367ت قد دائم آ به ع گل نرگس  خه  شنننا
 خانوم وکیلم؟آذرخش فرزند محمدامین در بیاورم.عروس 

قرآن رو بسننتم و ب*و*سننیدم.تو اینه نگاهم رو دوختم به چشننم های آرین که 
 منتظر چشم هاش رو به تصویر لب های من تو اینه دوخته بود.



wWw.Roman4u.iR  774 

 

 لبخندی زدم و گفتم:با اجازه ی پدر و مادرم و بزرگ ترهای مجلس بله...
شاد بو ست زدن خانواده ی کوچیکم توی مح ر پیچید چقدر  دن و صدای د

 من شادتر.
حاد آقا از آرین هم پرسننید و اون با صنندای مغرور و جدابش بله گفت و مال 

 هم شدیم.
شد من و  ستم.باورم نمی  شم هام رو ب صندلی و چ شتی  سرم رو تکیه دادم به پ
آرین باهم ازدواد کرده باشننیم.ماشننین رو روشننن کرد.بوی عطر خاصننش تو 

شوهرم شیدم عطر  شین پیچیده بود.نفس ک شوهر؟آرین؟باور کردنی  ما رو...
 نبود...

هدیه های خوبی بهم دادن.همه خوشننحال بودن.چقدر سننر انداختن حلقه و 
خوردن عسنننل شننیطنت کرده بودیم.همه اش گذشنننت زود مثل برق...چه 
لحظات شننیرینی بود.کاش تمام زندگیمون مثل طعم اون عسنننل شننیرین و 

 دلچسب باشه.
 ؟آرین:به چی فکر می کنی عروس خانوم

باز کردم و نگاهش  هام رو  تن صنننداش جدی بود بی هیچ مالیمتی.چشننم 
 کردم.لبخند متعجبی زدم وگفتم:به چند دقیقه پیش توی مح ر

 بدون این که نگاهی بهم بیاندازه گفت:چیه پشیمونی؟
 ابروم رو باال انداختم و گفتم:نه واسه چی پشیمون؟مگه تو پشیمونی؟

شخیص این شه لبش رفت باال.ت سخت بود.لبم رو یه گو  که لبخنده یا پوزخند 
 کشیدم تو دهنم.داره شوخی می کنه نه؟
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 آرین:نه...نیستم
 :آرین از چیزی ناراحتی؟-

 آرین:نه
 :پس چرا...-

 آرین:پس چرا چی؟
نفسننم رو فوت کردم و سننرم رو به سننمت شننیشننه برگردوندم و گفت:پس چرا 

 خوشحال نیستی؟
 آرین:هستم

ر یه دسننت نامرئی داره خفم می کنه.آرین چش بغض گلوم رو می فشننرد.انگا
بود؟اون که کلی برای زودتر ازدواد کردنمون اصننرار داشنننت چرا حاال؟چرا 

 حاال اینطوری میکنه؟درکش نمی کنم.این سردی رو درک نمی کنم.
 :نیستی...-

شم های  صیب چ شونه ای باال انداخت و چیزی نگفت.حتی یه نیم نگاه هم ن
ن بله ای که دادم اشننتباه بود؟خدایا چرا مبهوتم از رفتار منتظرم نشنند؟خدایا او

یا خودت کمکم کن...این سننر در گمی رو دوسنننت  خدا یب؟ این مرد عج
 ندارم.این بغض صدای خودم و سردی کالم آرین رو...

نفره...سنناورینا بهم زنگ زد و  9خودمون بودیم و خودمون.یه جشننن کوچین 
هم همینطور.برامون آرزوی خوشبختی  کلی تبرین گفت.ارمیا و تبسم و ساورا

ند می زد و جواب  های متنوع!آرین لبخ که  نت و تی با کلی شننیط کردن همراه 
میداد.از لحظه ای که بهم محرم شنندیم دلم نسننبت بهش یه کشننش خاصننی 
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داره.دوسننت دارم نگاهش کنم و گرمای دسننتاش رو حس کنم.اما رفتارش با 
 من؟

با خانواده ی من.پدرم ازش راتننیه باهمه خوبه با همه می خنده خصننوصننا 
مادی نصننیبش شنننده خواهرام از ازدواد من  له همچین دا حا مان خوشنن ما
خوشننحالن.با مادرش کمی سننرده.با پدرش متعادل و با خواهرش خوبه...و با 
شدم؟پس چرا با همه خوبه  سش ن شب من عرو سرد تر از همه...مگه ام من؟

 جز من؟
یا های کش م لب  خه. ند سنننالن دور سننرم می چر د ولی می دونم لبخ

نیست.مصنوعیه...نفسم توی سینه حبس شده.انگار یع نفر روی قفسه ی سینه 
ام نشننسننته.همه چی برام بی رنگه...این چه مدل عروس شنندنیه؟اون چه مدل 
خواستگاری بود؟یعنی فقط می خواست ازدواد کنه؟ینی فقط داشت گولم می 

و بهت و ناباوری ام از این زد؟چرا حرفی نمیزنه؟چرا شننکایت نمی کنم؟چرا ت
رفتارهای یخی...چرا تنم از سننرمای این رفتارها داره یخ می بنده...قندیل می 
بندم وقتی کنارش شننام می خورم و قشننری از لبخندتصنننعی به صننورت گرم 

 خانواده ام می پاشم.
نذاشننتن امشننب کار کنم.بعداز شننام رفتم توی اتاقم.خسننته بودم.به ده دقیقه 

ستراحت نیا سقف ا شیدم روی تخت روژینا و به  شتم.فقط ده دقیقه!دراز ک ز دا
سقف گرفتم و به در دوختم.به قامت بلند و  شد.نگاهم رو از  شدم.درباز  خیره 

 چارشونه ای که قاب در رو پرکرده بود. نگاهم رو برگردوندم به سقف.
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که دلم می  هایی  گاه  گاهش نکردم.تالفی اون ن مد جلو ودر رو بسنننت.ن او
 و بهم نکرد.خواست 

 نشست لب تخت.بی حرکت بودم
 آرین:چته؟

می پرسید چته؟در حالی که من باید می پرسیدم چته؟نه باید می پرسیدم بعد 
 عقد چت شد؟تو که قبل عقد خوب بودی.داشتی گولم می زدی بله رو بدم؟

 آرین:با توام
سمتش و گفتم:تو چته؟از چی ناراحتی که شیدم تو دهنم و چرخیدم   لبم رو ک

سننر من خالی می کنی؟این اخم ها واسنننه چیه؟یعنی خودت نمی دونی من 
 چمه؟من چیکار کردم که بعد عقد اینجوری شدی؟
 دستش رو گذاشت روی تخت و گفت:چه جوری؟

سرد رو  ست.ازش این رفتار  با دلخوری نگاهمو ازش گرفتم.دلم گریه می خوا
روزها با گرماش من و  انتظار نداشننتم.نه به خدا نداشننتم از اون آرینی که این

 دیوونه می کرد این سردی رو انتظار نداشتم.
 :خودت بهتر می دونی چه جوری-

دسننتش رو کشننید روی صننورتم.روی موهایی که از روسننری ام بیرون زده 
 بود.روسری ام رو در آورد.

 :نکن-
سرش رو  شد روی بالش. لبخندی زد و گیره ی موهام رو باز کرد.موهام پخش 

و عطر موهام رو نفس کشننید.دلخور بودم اما از گرمای نفس  گذاشننت کنارم
سات  سا شیطون بودم اما اح سته  شدم.من هم دختر بودم.در گرمش گرم می 
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دخترونه داشننتم.نفسننم رو بیرون فرسننتادم.ب*و*سننه ی آرومش کنار گوشننم 
 نشست و سرش رو بلند کرد.نگاهش کردم دلخور...

 می گفت:چجوری ام خانومم؟دستش رو کشید بین موهام و با لبخند مالی
با ناز گفتم:بعد عقد خاموش شننندی.به زور باهام ازدواد کردی؟ خودم و که 

 بهت ننداختم اخم و تخم می کنی جلوی همه واسه من.زوری بود؟
 لبخندی زد و گفت:آره زوری بود

نفسننم ایسننتاد.قلبم ایسننتاد.مغزم قفل کرد.قلبم لحظه ای از ت ش افتاد.تمام 
 برای درک جمله های بعدی آرینوجودم گوش شد 

 آرین:آره زوری بود یعنی تو این و نفهمیدی
 ناباورانه گفتم:کی...کی زورت کرد...َمنن ..من؟

چشم هاش رو دوخت بهم و با خنده گفت:تو که کشتی من و تا بله رو بدی نه 
 یکی دیگه

اشننن تو چشننمام حلقه زده بود.پس اون فکرها درو  نبود.اشننتباه نبود.زورش 
 رده بودن.اما چرا؟ک
 :کی؟-

 لبش رو کشید داخل دهنش و گفت:مامانم
نشستم سرجام و با بغض گفتم:اون که من و ندیده بود.چطور زورت کرد با من 

 ازدواد کنی
خودش رو کشید سمتم و دستش رو کشید روی صورتمو با شیطنت گفت:اون 

 که نگفت با تو ازدواد کنم.
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فت:مجبورم  گاهش کردم و گ خه کی دوران خوب منتظر ن کرد زن بگیرم.ا
 مجردی رو ول می کنه زن می گیره...ای خدا

شتی بخوای زندگی منو  صورتم پس زدم و گفتم:تو حق ندا ستش رو از روی  د
 خراب کنی.نمی خواستی زن بگیری خب نمی گرفتی.من و چرا قربانی کردی؟

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:قربانی؟دیوونه شدی
م:من و نمی خواسننتی...از اولم بهم گفتی ولی زور کردی پوزخندی زدم و گفت

 باهات ازدواد کنم از دست حرش های مادرت خالا شی
شنا که اینقدر زود گول  سرت رو شونی خودم و گفتم:خاک تو  یدونه زدم تو پی

 خوردی
خندید و با تشر گفت:نزن...اومد پیشونیم رو ب*و*س کنه پسش زدم.فرفیتم 

 نستم همین االنه سر ریز کنم و چشم هام ببارن.کامل بود.پر بودم میدو
دسننتم رو تو دسننتش گرفت و گفت:مامانم گفت زن بگیر.منم گرفتم...اما به 
فاهر به زور.درسنته مادرم صنالح من و می خواسنت اما تو این یکی دوسناله 

 اینقدر با گیرهای متنوعش اذیتم کرد که می خوام یکمش رو تالفی کنم.
به زور.با کسننی ازدواد کردم که تمام معادالت من مغرور  من زن گرفتم اما نه

رو بهم ریخته با دختری که دوسننش دارم..با روشنننای خودم...سننردی رفتار 
به ازدواجم  به زور وادار  نه  مان حس ک ما که  بازی بود...واسنننه این  امروزم 
کرده...از این که دسننت از زور گویی های همیشننه اش برداره.من پشننیمون 

 ید اگه امروز اذیتت کردم عروس خانوم...نیستم.ببخش
قصنندم فقط یه عذاب وجدان تو دل مامان بود.چه کنم منم پسننرشننم و یکم 

 خبیث...



wWw.Roman4u.iR  780 

 

چشمکی زد.خواستم بزنم تو صورتش.دیوونه اس به خدا دل و روده ی منو باال 
 آورده امروز حاال می گه ببخشید بازی بود مامانم و اذیت کنم

 گفتم:روانی...من چه گ*ن*ا*هی داشتم اخه؟با بغض نشسته توی صدام 
به تو می گفتم مزه اش می  خب  فت:غلط کردم  ید و گ دسننتم رو ب*و*سنن

 پرید.می شه یکم کمکم کنی؟
 :دیوونه شدی؟کمکت کنم مادرت رو اذیت کنی؟خجالت بکش-

 شونه ای باال انداخت و گفت:کمکم نمی کنی؟
 با جدیت گفتم:معلومه که نه

 ذره بس بود.بخشیدی دیگه؟آرین:باشه همین یه 
سری از روی تاسف تکون دادم و گفتم:اعصابم روخورد کردی انتظار بخشش 

 هم داری؟
جه  جو کن  ن هر  ق فت: گ ید و  هام رو ب*و*سننن مو ندی زد و روی  خ ب ل

 کوچولو.ببخشید
شت و از  شومم حقیقت ندا شحال بودم حداقل اون فکر های بد و  ته دلم خو

 و بجوام.طرفی می خواستم خرخره ی آرین ر
که  فت:قصننند کشننتنم رو داری؟گفتم  ندی زد وگ گاهش کردم.لبخ با اخم ن
تعیفه بس  سه اولین بار تو زندگیم گفتم غلط کردم اونم به یه  شید ببین وا ببخ

 کن اخم و دیگه.خیلی بامزه شده بودی ولی...فکر کردی گولت زدم جوجه؟
با مزه شننندم اره؟ل*ذ*ت گاز گرفتم و گفتم:بغض کردم  می بری از  لبم رو 

 ناراحتیم.
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من و کشید تو ب* *لش.چقدر این گرمای وجودش خواستنی بود.دست هام 
رو گذاشننتم رو سننینه اش.چونه اش رو گذاشننت رو موهام و گفت:من بیخود 

 بکنم از بغض و ناراحتی تو ل*ذ*ت ببرم.
ستم نگاه  شماش آدم رو ذوب می کرد اما نمی تون سرم و بلند کردم.قهوه ای چ

 دو تا تیله ی دوست داشتنی بگیرم.از اون 
شی مثل  شته با ست دا سی رو هر قدر هم که دو شه می گفت هر ک مادرم همی
زمانی نیست که بینتون صیغه عقد جاری می شه.می گفت همین چند تا کلمه 
شتر می کنه.همین چندتا ام ا بهت یابت می کنه  ساس آدم ها رو بی کلی اح

عتماد بینتون بیشتر شکل می گیره و احساس اون واقعا کنارته و تو همسرشی...ا
 ها قوی تر می شه.

شید رو موهام و گفت:چرا اینجوری نگام  ست ک سش می کنم.د حاال دارم ح
 می کنی؟بعد اتفاقی بیافته بدون خودت مقصرشی ها

ند  مدم بیرون و بل با گفتن "پررو" از ب* *لش او هام رو گرد کردم و  چشننم 
سرخه و قلبم شدم.تنم گرمای آرین رو قرض گ ستم گونه هام  رفته بود.می دون

 تربانش تند شده
 بلند شد و لبخندی زد و دستم و گرفت و گفت:بهتره بریم تو جمع زشته

 لبم رو گاز گرفتم و گفتمکاالن چه فکر هایی که نمی کنن
 با اخم گفت:خب بایدم فکر های اون مدلی بکنن ناسالمتی نامزدیم ها

که حیا حالیت نمی شننه عین خیالت نیسننت من  نگاهی بهش کردم و گفتم:تو
 االن اب میشم.

 ابرویی باال انداخت و گفت:قربون خانوم با حیام
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تاق اومدم بیرون.نگاه ها یه جور خاا بود  چشننم غره ای بهش رفتم واز درا
بهمون.آذرجون یکم تو خودش بود.با دیدن ما کنارهم لبخند محوی زد.بیچاره 

 اینطوری نگاهمون می کنه. ببین آرین چی بهش گفته که
یه چشننمن  ما برخوردش معمولی بود. باره آرین توی جمع جدی شننند.ا دو
نامحسوس هم می زد که یعنی بازی و حال گیریه.مثل بچه ها می مونه فقط قد 

 و هیکل داره به خدا...
برگردن  مد  ح م قا  فردا آذرجون و آ بود  قرار  بود. ین دو دل  تن آر موقع رف

پیشنننهاد من نگرفتیم چون یه ماه دیگه عروسننیمون شننمال.جشننن عقد هم به 
 بود.از خرد های بیخودی خوشم نمیومد.

ها نیسننتم و  یه هفته دیگه میان تهران و من دیگه تن که حدودا  نا هم  مان ای ما
 بعدش هم می رم سرخونه زندگی خودم.

 روز بعد 10
 بابا:دختر برو کنار میخوره بهت

کارتون بزرگی رو تو دسننتش گرفت گه  آرین  نار دی چه برو ک فت:ِا ب و آروم گ
 همش تو دست و پایی

 چشم هام درشت کردم و بی توجه به من رفت تو.
سامان بود.مامان اینا  تعیت خونه نا به  شی بدم میومده. و شه از ایاث ک همی

 برگشته بودن تهران.
که می  ما  گاه می کردم.شنن به خونه ن فه  تاده بودم و کال گیم جلوی در ایسنن

 برگردید واسه چی همه وسایل رو برید آخه...خواستید زود 
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سال  شی کردید من ام سال کنکور من دو بار ایاث ک روژینا دائما غر می زد که 
شه بردش خونه ی  صابش خوردمی ساورینا هم دید خیلی اینجا اع شم. قبول نمی
به  گه نفس برامون نمونده  مه چی سننرجای خودش برگرده...دی تا ه خودش 

 خدا...
کردم رو مبل و چشم هام رو بستم و گفتم:آخیش تموم شد خدا خودم رو پرت 

 رو شکر
سرم امروز  ست تو هم درد نکنه پ شدیما د سته  شکر خیلی خ بابا:آره خدا رو 

 خیلی تو زحمت انداختیمت
 آرین لبخند خسته ای زد و گفت:خواهش می کنم آقا رتا وفیفمه

دقیقه راه بود اما  20چشننم هاش خواب الوده به نظر میومد.تا خونه ی خودش 
 دلم نمی خواست بره.ممکن بود با این خستگی یه اتفاقی براش بیافته

 بلند شد و گفت:با اجازه تون من دیگه بر
 ناراحت نگاهش کردم کاش نمی رفت.

 مامان:کجا پسرم؟دیر وقته بمون کجا می خوای بری
 بابا:راست می گه آرین جان بمون

.برگشت سمت من و گفت:شما کی میای آرین:نه ممنون صبح باید برم سرکار
 وسایلت رو جمع کنی؟

سننری تکون دادم و گفتم:نمی دونم وسنننایلم تو اون خونه اس االن چیزی با 
 خودم نیاوردم

 آرین:می خوای االن بیا وسایلت رو جمع کن صبح برگرد
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ستی برو  سته نی سری تکون داد و گفت:می خوای خ نگاهی به بابا انداختم که 
 جا به جاشی تو هم زودتر

 سری تکون دادم و رفتم سمت اتاقم و گفتم:باشه پس وایسا بیام.
خاکی شنننده بود.تکون دادمش و تنم  مانتو و روسننریم رو برداشننتم.یکم 

 شب بود خمیازه ای کشیدم و رفتم توی هال. 11کردم.ساعت 
آرین با دیدن من با بابا دسنننت داد و خداحافظی کرد منم خداحافظ و شننب 

 فتم و رفتم تو آسانسوربخیرم رو گ
تکیه داده بودم به دیوار و چشم هام رو بسته بودم.صدای خانومه من و به خودم 

 اورد و رفتم بیرون و سوار ماشین شدم.
 آرین:خوابالو خوابیدی؟

 همونجور چشم بسته گفتم:نچ
دسننتم رو گرفت توی دسننتش و اروم ب*و*س کرد.لبخند محوی زدم.درسننته 

صد شه قربون  شگیش رو آرین همی قه ام نمیره اما مهربونه. همون جدیت همی
 داره اما بداخالق نیست.اخمش رو حفظ می کنه اما لبخند هم می زنه.

 آرین:خانومم خسته اس؟
 :اوهوم-

 آرین:جوجه کوچولو پاشو رسیدیم.نمیتونم ب* *لت کنما
 با چشمای خوابالو نگاهش کردم و گفتم:چرا؟

از کرد و گفت:اوال همسننایه همیشننه در پیاده شنند و اومد در سننمت من رو ب
 صحنه می خواد چچ چچ نگاهمون کنه دوما سنگینی جوجه
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 یه تای ابروم رو انداختم باال و گفتم:من سنگینم؟
 خندید خواست ب* *لم کنه که گفتم:نکن خودم میام بیدارم که

 شونه ای باال انداخت و در رو بست.
 آرین:منم میام خونه ی تو اشکالی که نداره

 سرم رو تکون دادم و گفتم:نه
تو این یه هفته ای که برگشننتم خونه ی هم رفتیم اما شننب رو خونه ی خودمون 
بودیم.به قول خودش می ترسننه کاری کنه تاریخ عروسننی جلو بیافته از بس که 

 شیطونه.
سایل من تو همون  ساورینا بود کل و سایل که برای  درو با کلید باز کردم.اکثر و

میشد که سنگین هاش رو امروز جابه جا کردیم و سبن هاش  یه اتاق خالصه
 مونده.

خواسننتم چایی دم کنم که آرین گفت:نمی خواد خوابمون می پره.خمیازه ای 
 کشیدو گفت:یه بالش می دی به من؟

رفتم تو اتاق.تختم رو برده بودم.یه تشننن انداختم با دوتا دونه بالش و یه پتوی 
 گلبافت.

 م و گفتم:یعنی صداش کنم؟پیش همشونه ای باال انداخت
 توفکر بودم که خودش اومد توی اتاق

 آرین:رفتی بالش بیاری یا بسازی؟
صدام  شمش خورد به رخت خواب و گفت:ِا انداختی؟پس چرا  شتم که چ برگ

 نکردی؟خدایی دارم می میرم از خستگی



wWw.Roman4u.iR  786 

 

نشست روی تشن و ساعتش رو درآورد و دکمه های بلیزش رو باز کرد.زیرش 
 تیشرت آستین کوتاه جذب سفید پوشیده بود که جذابش میکرد.یه 

 نگاهم کرد مثل گیم ها هنوز ایستاده بودم.
 آرین:پس واسه چی وایسادی؟بیا بخواب دیگه

 رم رو تکون دادم و گفتمکباشه بذار لباسم رو عوض کنم.
یه آستین سه ربع قرمز با ساپورت مشکی برداشتم و رفتم توی هال و لباسم رو 

شتم تو اتاق.گیره ی موهام رو باز کردم و موهام رو روبه روی عو ض کردم و برگ
 آینه شونه می کردم.

سرش و خیره به من نگاه می کرد.زیر گرمای  شته بود زیر  ستاش رو گذا دوتا د
 نگاهش حس یه قطعه یخی رو داشتم که داره ذوب می شه.

 کالفه نفسم رو فوت کردم و رفتم کنارش دراز بکشم.
یدم.غلتی زد سننمتم و دسننتش رو سننمتم دراز کرد و اشنناره کرد برم تو خواب

 ب* *لش.
شید تو  شاره کردکمی جلو رفتم که خودش منو ک فقط نگاهش کردم که دوباره ا

 ب* *لش و دست رو دورم حلقه کرد.
 چیکارمی کنی آرین؟خفه ام کردی-

 ی؟شاروم خندید و گفت:ساکت تعیفه اینقدر نحیفی با ب* *ل کردن خفه 
 موهام رو کنار زد و گفت:هوم؟

 با ناز گفتم:خب فریفم
 نوک بینیم رو ب*و*سید و گفتم:قربون فرافت خانوم
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 با خجالت خندیدم و گفتم:بخواب آرین
 آرین:می دونی واسه چی نبردمت واحد خودم؟

 :نه واسه چی؟-
 آرین:آخه می دونستم اینجا اوتاع جوریه باید کنارم بخواب

 بازوش و گفتم:خیلی زرنگی فکر همه جا رو هم می کنیمشتی زدم به 
با صدای جذاب و جدیش گفت:داری با یه سرگرد زندگی می کنی.من همیشه 

 فکر همه جا رو می کنم
 :کم وت اعتماد به نفس-

 محکم تو ب* *لش فشارم داد که صدام در اومد
 آرین:شبت بخیر روشنا

 :شبت بخیر-
 ساورینا:

 ا خداحافظی کردم و در رو بستملبخندی زدم و با روژین
بنده خدا تو این ایاث کشی کالفه شده بود.برگشتم تا میز صبحانه رو جمع کنم 

 که ارمیا جلوی آینه کتش رو پوشید و کیفش رو دستش گرفت.
 :داری می ری؟-

لبخند مالیمی کرد و گفت:آره دیگه با چند تا از اشناهام صحبت کردم گفتن یه 
شیطون ابروهاش رو باال انداخت و گفت:به هر حال این کاری برام می کنن.. .

برو وبیاهای ما تو سازمان بهزیستی و این ور و اون ور یه جایی باید به دردمون 
 بخوره دیگه.
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:دم شننما گرم آقای دکتر خدا کنه این شننناسنننامه زودتر جور شننه خیالمون -
 راحت شه

ران نباش خانومم از پشننت ب* *لم کرد و گونه ام رو ب*و*سننید و گفت:نگ
 هستیای بابا زود شناسنامه دار میشه خیلی خیلی زود

دسننتم رو گذاشننتم روی دسننتش و گفتم:مطمئنم بهت اعتماد دارم وتی میگی 
 زود یعنی زود انجام میش

یه ب*و*سنه ی دیگه کاشنت رو موهای رنگ شنده ام و گفت:شنرمنده ام می 
گاهی  ماد داری.ن که بهم اعت نت برم  بانو.قربو خت و کنی  ندا به سننناعتش ا

 گفت:من برم دیگه دیرم شده
 از ب* *لش اومدم بیرون و گفتم:ارمیا یادت نره به حاد صادق بگی

 ارمیا:چشم خانوم.مطمئنی دیگه؟
یدا نمی کنم.بهش بگو  یا بهتر پ با م*س*تاجر از پر با لبخندی زدم و گفتم:آره 

گردم هم من خیالم خونه رو مبله اجاره می دم دنبال یه ادم مورد اطمینان می 
 بابت خونه وسایلم راحته هم اون بنده خدا یه جای راحت زندگی می کنه

 ارمیا:چشم میگم امری نیست بانو؟
لبخندی به چشننم های عاشننق شننوهرم پاشننیدم و گفتم:نه فدات شننم برو به 

 سالمت خدانگهدارت باشه
چشننمکی زد و دسننتی تکون داد و گفت:مراقب خودت و فسننقل بابا باش 

 حافظخدا
 از در که رفت بیرون سری تکون دادم و گفتم:دیوونه تم شوهر دیوونه ی م
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ارمیا این چند مدته همش درگیر کارهای شناسنامه ی هستیاست درسته سخت 
بود اما داره کم کم جور می شننه.به لطف پارتی های ریز و درشننتی که تو هر 

قراره قانونا اسننم و سننازمانی داره به هر طریق داره کارمون جور میشننه و دخترم 
 رسم سعادت رو یدک بکشه...

 چقدر خوب که هستیای من،هستیا سعادت می شه نه هستیا شفیق...
 میز رو جمع کردم داشتم طرش ها رو میشستم که صدای گریه هستیا اومد.

سمت اتاق  شون کرد و همونطور که به  شک ستم و خ ش ست های کفیم رو  د
 رفتم.هستیا می رفتم قربون صدقه اش می 

تازه بیدار شده بود.صبح زودبیدار میشد شیرش رو که می خورد باز می خوابید 
 و دوباره بیدار میشد.از تخت برش داشتم و تکونش دادم.

 :قربونش بره مامانش چیه مامانی؟بابایی رفته بیدار شدی؟اره؟-
نگاهی به پوشننکش انداختم.اخم بامزه ای کردم و گفتم:اوه دخترمو ببین چی 

 همه رو خفه کرده کرده
ب* *لش کردم و بردمش تو حموم.یه دوش کوچولو نیاز داشننت این وروجن 
شیرش رو دادم خوابوندمش تو  سش رو پوشوندم و  خرابکار من.بعداز اینکه لبا
نگ اروم  باصننندای اه گذاشننتم. نگ مالیمی  تاق و اه گذاشننتم تو ا کریر و 

 م.میشد.فرش هام رو که شستم نشستم رو مبل و ب* *لش کرد
پیشونیش رو ب*و*سیدم و رو موهای کم پشتش دست کشیدم.چقدر از آینده 

 ی هستیا می ترسیدم.از این که تنهایی چه جوره قراره بزرگش کنم؟
چه دوران حاملگی سختی داشتم.درسته همه کنارم بودن حتی ارمیا اما ته دلم 

بار  یننمی دونسننتم قراره زندگیم به کجا کشننیده بشننه.باز هم برای صنند هزارم
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خدا رو شننکر کردم که زندگی االنم آروم و بی دغدغه اس.االن تنها نگرانیم 
سه و  ستم می ر ست که اونم با قول آقا ارمیا به زودی به د ستیا سنامه ی ه شنا

 اون وقتی که برگ های شناسنامه رولمسش کنم آروم تر میشم.
به دیگه ت یا...چقدر خو به ارمیا هسنننت.کنار من و کنار هسننت نها چقدرخو

 نیستم.هستیا بابا داره و من ارمیا شوهرم رو...
شی رو روی  شنا رو گرفتم و گو شماره رو پیاز های دخل ماهیتابه رو بهم زدم و 
شونه ام گذاشتم و با صورتم نگهش داشتم و تو همون حال زردچوبه رو اتافه 

 کردم به محتویات خوش عطر ماهیتابه.
 بعد از سه بوق روشنا جواب داد.

 بله؟-
 :سالم بر عروس خانوم تازه وارد چطوری-
شده به ما زنگ زدی - ساوری خانوم خدارو کر خوبم تو چطوری؟چی  سالم 

 بی معرفت
 رو تو برم روشی می گم کجایی؟ناهار با آرین بیاین خونه ی ما-
 نمی دونم آرین که سرکاره ولی فکر کنم فهر بیاد ارمیا خونه اس؟-
ستان  نه بابا بنده خدا رفته دنبال- کارهای این وروجن من.بعدش هم بره بیمار

 واسه ناهار میاد پاشین بیاین تعرش معارش ندارم باهات خوب می دونی
روشنننا با خنده گفت:قربون این همه لفظ قلم حرش زدنت کشننتی ما رو با این 

 تعارش کردنت.باشه تلچ می شیم خدمتتون
 خندیدم و گفتم:منتظرتونم تشریف بیارید-
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 ایچشم با ب-
 خداحافظ-

ش زخونه  سر و گوش آ ستی به  شی قطع کردم و زیر برنجم رو کم کردم و د گو
کشیدم.اولین بار بود دعوتشون می کردم اما باهاشون تعارش که ندارم.یه زنگی 
شه  ست می  شکر دیگه داره در شدم.خدا رو  هم به ارمیا زدم و جویای کارها 

 همه چی...
 رو فشار دادم روسریم رو گره زدم و دکمه ی آیفون

باز کردم و  حد رو  مده بود.در وا یا نیو ما هنوز ارم مدن ا نا او آرین و روشنن
 منتظرشون موندم.

با دیدنشننون کنار هم لبخندی به صننورت هاشننون پاشننیدم و گفتم:به عروس 
 دوماد خوشتیچ چقدرم به هم میان سالم خوش اومدید بفرمایید

 م داخلبا روشنا رو ب*و*سی کردم و آرین رو دعوت کرد
 آرین:ارمیا نیست؟

سننری تکون دادم و گفتم:شننرمنده یکم دیر کرده شننما بفرمایید االناس پیداش 
 بشه

 نشستم کنار هم روی مبل.سر ب* *ل کردن هستیا دعوا می کردن.
 روشنا:ولش کن دلم برای د*ی*گ*ر خاله تنگ شده

 آرین:نخیرم خودم دلم براش تنگ شده نمی دم دستت بچه بازی نیست که
روشنا مشتی زد به بازوی آرین و من با خنده سینی شربت رو مقابلشون گرفتم 

 و گفتم:ازدواجم کردید باز با هم دعوا می کنید؟
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آرین لبخندی زد و گفت:نگاش کن تو رو خدا حداقل اون وقع نامحرم بودیم 
 مشت و لگد نداشتیم که االن داریم

 روشنا هم خندید و گفت:حقته.بچه رو بده به من
 :نی نی من توپ نیست ها سرش دعوا می کنید-
 :توپ نیست عشق خالشه-

 چشمن شیطونی زدم و گفتم:ولی من فکر کنم عشق خالش یکی دیگه اس
 روشنا با چشم های درشت شده چچ چچ نگام کرد و آرین بلند زد زیر خنده.
نگ می شننند احسننناس کرد.عوض شنننده  تار آرین رو قشنن به نظرم تغییر رف

و حاال تالشی برای پنهون کردن عشق توی چشماش و تن تن بود.مهربون تر 
 حرکاتش نداشت.

شون آرزوی  شبختی هر دو شیطون و جذاب بودن و چقدر خو چقدر کنار هم 
من بود.آرزوی همه مون...لیاقت هم رو داشتن و امیدوارم تا اخر عمر خنده از 

 لب هاشون پر نکشه
 صدای کلید و بعدش هم صدای یا الله ارمیا.

سه بلند رو سرش کرد و هر  شونه اش افتاده بود رو  سریش رو که روی  شنا رو
شدیم.ارمیا کفش هاش رو در آورد و با خنده اومد سمت آرین و گفت:شرمنده 

 به خدا یکم کارم طول کشید خیلی خوش اومدید.
شاد؟تو این یه هفته ای که  شم شاخ  سی کرد و گفت:احوال  با آرین روب*و*

 ندیدمت کم پیدایی؟برگشتی دوبار بیشتر 
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آرین:سننرگرم یه سننری کارها بودم این چندمدت مرخصننیم رو باید جبران می 
 کردم.تو چطوری؟

ارمیا دستش رو به نشونه ی تعارش به نشستن نشون داد و هر سه شون نشستن 
 و من برای آوردن یه لیوان شربت برای همسرم به آشزخونه رفتم.

نوم؟این آرین اذیت نمی کنه ارمیا:شننکر.شننما چطورید؟خوبین عروس خا
 کهروشنا با لحن بامزه ای گفت:آرین و اذیت نکردن؟بال به دور

 آرین:طفل معصوم من.من آزارم به یه مورچه نمی رسه می گی نه از ارمیا ب رس
گه  یه می هدت ک باه می پرسننن شنننا فت:از رو چه کرد و گ باش رو غن یا ل ارم

 برم ادب شهدمبم.آبجی تعارش نکن اذیت کرد بگو گوشش رو ب
آرین اش رو انداخت روی پاش و گفت:خودتون و نکشید من همینم که هستم 

 عوض بشو هم نیستم
شید و آرین چچ چچ نگاش کرد و گفت:مدافع  شنا آهی از اعماق وجود ک رو

 داری اینجا خوشحالی؟وایسا ببرمت خونه می دونم چیکارت کنم
ست به خوا شتم روی میز و گفتم:د هرم بزنی با من طرفی شربت ارمیا رو گذا

 آقا آرین
شید و گفت:بیخیال خانومم تو  سر ک شربتش رو  ارمیا ابرویی باال انداخت و 

 دعوای این دوتا ما دخالت نکنیم بهتره به هر خانومشه دیگه
 سری تکون دادم و گفتم:من برم غذا رو بکشم

 روشنا بلند شد و گفت:میام کمکت
 :بشین تو خودم اماده می کنم-

 برو بابا با من تعارش می کنهروشنا :
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خندیدم و رفتیم توی آشنن زخونه.میز رو چیدیم وحرش زدیم.آروم جوری که 
فت.از حرا  نار آرین می گ ند روزه اش ک یا نشنننون از این چ آرین و ارم
شوق  شور و شد  شحالی هاش.تو تن تن حرش هاش می  خوردناش و از خو

 زندگی کنار محبوبش رو حس کرد.
 بفرمایید:آقایون -

 آرین و ارمیای بچه ب* *ل وارد آشزخونه شدن.
 آرین:راتی به زحمت نبودیم به خدا

 :خواهش می کنم شما رحمتید بفرمایید شرمنده کم و کسری هست-
 روشنا:قربونت همه چی هم زیادی هست

سنامه و گفت:خدا  شنا شید به  شغول غذا خوردن بودیم که ارمیا بحث رو ک م
 ه کارهای آخرش این چندمدته خیلی این در و اون در زدیمبخواد فردا بریم واس

 آرین:خدا رو شکر جور شد
 :منم باید بیام؟-

 ارمیا:آره خانوم شما که حتما باید باشی
 سری تکون دادم و لبخندی زدم.

سکه  سه همین دو تا ربع  ستم چی باید بگیرم وا شا نمی دون سه کادوی پا گ وا
میا خونه رو جمع و جور کردیم و فکرم فقط گرفتیم.بچه ها که رفتن با کمن ار

 درگیر فردا بود.فردایی که هستیای من سعادت میشد.
**** 
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به جا کرد و گفت:اینم از  یا رو تو ب* *لش جا  ارمیا چشننمکی زد و هسننت
 شناسنامه ی هستیا خانوم

به طرش ماشین راه افتادیم.بعد از این همه دوندگی این دفترچه ی کوچن چند 
 خستگی های ارمیا و دلشوره های من رو از بین برد.برگی تمام 

 ارمیا:به افتخار هستیا خانوم سعادت می ریم یه ناهار خوشمزه بزنیم به بدن.
 لبخندی زدم و هستیا رو تو اغوشم فشردم و ارمیا راه افتاد.

شت می  شت عجیب بوی به شیدم پایین.هوای روزهای آخر اردیبه پنجره رو ک
شبخت بود شوقی برای داد.چقدر خو شکر گذار خدایی که بهم  شتر  م و چه بی

 زندگی کردن داد.شوقی از جنس همسرم ارمیا و دخترم هستیا.
 صدای کلید و بعدش هم صدای یا الله ارمیا.

سه بلند  سرش کرد و هر  شونه اش افتاده بود رو  سریش رو که روی  شنا رو رو
ین و گفت:شرمنده شدیم.ارمیا کفش هاش رو در آورد و با خنده اومد سمت آر

 به خدا یکم کارم طول کشید خیلی خوش اومدید.
شاد؟تو این یه هفته ای که  شم شاخ  سی کرد و گفت:احوال  با آرین روب*و*

 برگشتی دوبار بیشتر ندیدمت کم پیدایی
آرین:سننرگرم یه سننری کارها بودم این چندمدت مرخصننیم رو باید جبران می 

 کردم.تو چطوری؟
ونه ی تعارش به نشستن نشون داد و هر سه شون نشستن ارمیا دستش رو به نش

 و من برای آوردن یه لیوان شربت برای همسرم به آشزخونه رفتم.
 ارمیا:شکر.شما چطورید؟خوبین عروس خانوم؟این آرین اذیت نمی کنه که

 روشنا با لحن بامزه ای گفت:آرین و اذیت نکردن؟بال به دور
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 مورچه نمی رسه می گی نه از ارمیا ب رس آرین:طفل معصوم من.من آزارم به یه
گه  یه می هدت ک باه می پرسننن شنننا فت:از رو چه کرد و گ باش رو غن یا ل ارم

 دمبم.آبجی تعارش نکن اذیت کرد بگو گوشش رو ببرم ادب ش
آرین اش رو انداخت روی پاش و گفت:خودتون و نکشید من همینم که هستم 

 عوض بشو هم نیستم
شنا آهی از اعماق وجود  شید و آرین چچ چچ نگاش کرد و گفت:مدافع رو ک

 داری اینجا خوشحالی؟وایسا ببرمت خونه می دونم چیکارت کنم
ست به خواهرم بزنی با من طرفی  شتم روی میز و گفتم:د شربت ارمیا رو گذا

 آقا آرین
شید و گفت:بیخیال خانومم تو  سر ک شربتش رو  ارمیا ابرویی باال انداخت و 

 دخالت نکنیم بهتره به هر خانومشه دیگهدعوای این دوتا ما 
 سری تکون دادم و گفتم:من برم غذا رو بکشم

 روشنا بلند شد و گفت:میام کمکت
 :بشین تو خودم اماده می کنم-

 روشنا :برو بابا با من تعارش می کنه
خندیدم و رفتیم توی آشنن زخونه.میز رو چیدیم وحرش زدیم.آروم جوری که 

یا نشنننون از  فت.از حرا آرین و ارم نار آرین می گ ند روزه اش ک این چ
شوق  شور و شد  شحالی هاش.تو تن تن حرش هاش می  خوردناش و از خو

 زندگی کنار محبوبش رو حس کرد.
 :آقایون بفرمایید-
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 آرین و ارمیای بچه ب* *ل وارد آشزخونه شدن.
 آرین:راتی به زحمت نبودیم به خدا

 نده کم و کسری هست:خواهش می کنم شما رحمتید بفرمایید شرم-
 روشنا:قربونت همه چی هم زیادی هست

سنامه و گفت:خدا  شنا شید به  شغول غذا خوردن بودیم که ارمیا بحث رو ک م
 بخواد فردا بریم واسه کارهای آخرش این چندمدته خیلی این در و اون در زدیم

 آرین:خدا رو شکر جور شد
 :منم باید بیام؟-

 اید باشیارمیا:آره خانوم شما که حتما ب
 سری تکون دادم و لبخندی زدم.

سکه  سه همین دو تا ربع  ستم چی باید بگیرم وا شا نمی دون سه کادوی پا گ وا
گرفتیم.بچه ها که رفتن با کمن ارمیا خونه رو جمع و جور کردیم و فکرم فقط 

 درگیر فردا بود.فردایی که هستیای من سعادت میشد.
**** 

یا رو تو  به جا کرد و گفت:اینم از ارمیا چشننمکی زد و هسننت ب* *لش جا 
 شناسنامه ی هستیا خانوم

به طرش ماشین راه افتادیم.بعد از این همه دوندگی این دفترچه ی کوچن چند 
 برگی تمام خستگی های ارمیا و دلشوره های من رو از بین برد.

 ارمیا:به افتخار هستیا خانوم سعادت می ریم یه ناهار خوشمزه بزنیم به بدن.
 خندی زدم و هستیا رو تو اغوشم فشردم و ارمیا راه افتاد.لب
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شت می  شت عجیب بوی به شیدم پایین.هوای روزهای آخر اردیبه پنجره رو ک
شوقی برای  شکر گذار خدایی که بهم  شتر  شبخت بودم و چه بی داد.چقدر خو

 زندگی کردن داد.شوقی از جنس همسرم ارمیا و دخترم هستیا.**
 

 روشنا:
و خریدهام رو گذاشتم رو صندلی عقب و نشستم جلو.آرین هم پوفی کشیدم 

 خسته نشست روی صندلی و استارت زد.
همیشنننه از خودخواهیش بدم میومده.دلم می خواسنننت با بچه ها خرید می 

 کردم اما خیلی شین و مجلسی برگشت گفت:خودم و خودت!
سر  سم  شتم همونطوری که من و تب ست دا اد ازدوسلیقه اش که بد نبود اما دو

 ساورینا شیطونی کردیم تو خرید عروسی من هم اونا شیطونی کنن.
لباسننعروسننم خوشننگل بود یه لباس نباتی رنگ پفی.قسننمت باالش باز بود و 
شد قبول  شم اومده مجبور  سر این یکم گیر داد اما بعدش که دید من خو آرین 

نگ هم برای دا باتی ر با بلیز ن ته  کت و شننلوار قهوه ای سننوخ یه  نه. ماد ک
 خوشتی مون گرفتیم.

 باورم نمی شد که کت و شلوار دامادیش اینقدر به تنش بشینه.
شدیم ولی خریدمون خوب بود.به چها روز بعد فکر می کردم به چهار  سته  خ
روز بعدی که براش تاالر گرفته بودیم و کارت و کین سننفارش داده بودیم و 

داشتم.یه حال عجیب  کلی مهمون دعوت کرده بودیم.چقدر این روزها استرس
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بهاری که پر بود از شننوق و اتننطراب از شننروع کردن یه زندگی جدید کنار یه 
 مرد دوست داشتنی و جدی...

 آرین دستی تو موهاش کشید و گفت:خب دیگه چی مونده؟
یه  هامونه و  گا یه آرایشنن مه رو ردیف کردیم فقط  چه کردم و گفتم:ه بامو غن ل

 امش بدیمماشین عروس که روز آخر باید انج
سری تکون داد و تو اینه جلوی ماشین دنبال یه تار موی سفید بین موهاش می 

 گشت و اخرش هم گفت:نگاه سر این عروسی گرفتن من پیر شدم.
ریلکس شننونه ای باال انداختم و گفتم:می خواسننتی اینقدر عجله نکنی تو به 

 همون یه ماهی که قول دادی وفا نکردی
شم غره بهم رفت و گ سنامه ی منه یه چ شنا سمت تو  شم نمیاد وقتی ا فتکخو

 یعنی زن منی پس باید تو خونه ی خودم باشی
لبخندی زدم به این همه خودخواهی و یه دندگی.دو هفت هم از نامزدی مون 
سیمونه  سی بگیریم.تا چهار روز دیگه که عرو نمی گذره که حاال می خواد عرو

ای...همش درگیر ایاث کشننی و فقط بیسننت روز نامزد بودیم اونم چه نامزدی 
 این حرش ها می ترسم اخر عقده ای بشم...

بابای بیچاره هم مجبور شنند خیلی زود جهیزیه ی من رو جور کنه.البته خونه 
سی نمی ده به هر حال من برای  ی آرین تکمیل بود اما دختر بدون جهزیه به ک

لی خب خی خودم ارد و قربی دارم.دکتر روشنا رتوی که کم کسی نیست ولی
خالصننه و جمع و جور با آرین دکوراسننیون خونه رو تغییر دادیم.این چند روزه 

 ساعت هم نخوابیدم از دست این پسره که اینقدر عجله داره... 10سرهم 
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نفسنم رو تو سنینه حبس کرده بودم.به نظر من عروس شندن سنخت ترین کار 
شگر جلو درست کرده ست...تکه ای از موهام رو که آرای شتام  دنیا بود دور انگ

 می پیچوندم.
 رزیتا:نکن روشنا شنیونت خراب می شه

انگشننت هام رو تو هم قفل کردم و یه بار دیگه تو آینه نگاه کردم.درسننته قبل از 
اینم ابرو بر می داشتم و اصالح می کردم اما نه اینقدر.احساس می کردم خیلی 

شده.موه شنیون  ام رورنگ نکردم ارین تغییر کردم با این همه آرایش و موهای 
تهدیدم کرده بود حق ندارم دسنننت به رنگ موهام بزنم تا اطالع یانوی.و من 
سر جذاب میترسیدم  شه از تهدید های این پ سرکش همی شنای بازیگوش و  رو

 چون مطمئن بودم عملیشون می کرد.
 از وقتی که زنگ زده توی راهه و داره میاد آرایشننگاه دلم آروم و قرار نداره.یعنی

 خوشش میاد از فاهر امروزم؟
 یکی از شاگردهای ارایشگر با لبخند گفت:عروس پاشو اقا دوماد اومد

 همینجمله بس بود برای ده برابر شدن استرسم.
شی بهم زد و  شد و لبخند آرالمش بخ ستیا رو ب* *ل کرد و بلند  ساورینا ه

شه آری سترس داری ولی اروم با ه غریبه نگفت:برو قربونت برم.درکت می کنم ا
 که نیست عروس خانوم خوشگل.برو مجنونت رو منتظر نذار.

سیدم و  ساورینا رو ب*و* شیدم و گونه ی  شنلم رو پو سم و رزیتا  با کمن تب
 گفتم:همه رو مدیون تو ام ایشالله عروسی دخترت

 دست کشید رو صورتم و گفت:فدای تو ایشالله خوشبخت بشید
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رین پشننتش به من بود.صنندام رو صنناش با اسننترس در آرایشننگاه رو باز کردم.آ
 کردم و برگشت.

لبخند کجی زد خواسننتم صننورتم رو نبینه اما بازوهام رو تو دسننتش گرفت و 
 گفت:سرتو بلند کن.

 :نچ-
 آرین:بلند کن می خوام ببینمت

 ریز ریز می خندیدم و گفتم:نمی خوام.
 دستش رو رسوند به چونه ام رو سرم رو بلند کرد

اه قهوه ایش گره خورد.تحسین.التهاب شوق و از همه مهم تر نگاه طوسیم با نگ
 دوست داشتن تو نگاه هر دومون بیداد می کرد.

 اروم پیشونیم رو ب*و*سید و گفت:زیبا بودی زیبا تر شدی جوجه غر 
مشتی حواله ی بازوش کردم که فیلم بردار خندید و من تازه متوجه اش شدم.یه 

یه نگاه  به فیلم بردار و  گاه  به ن که آرین لبخندی زد و گفت: نداختم  به آرین ا
 خانوم موسوی گفتم ما مثل بقیه زود ها نیستیم نگران نباش.

از این حرفش هر سننه خندیدیم و از پله ها پایین رفتیم با اون دامنه بلند واقعا 
برام سننخت بود و محکم بازوی ین رو چسننبیده بودیم تا به سننالمت پایین 

 برسیم.
سه تا درو برام باز ک ست و دو  ش شینم.خودش هم ن شین ب رد و کمکم کرد تو ما

 ماشین همراهمون،دنبالمون اومدن.
 سرمو تکیه دادم به ماشین و لبخند محوی زدم.

 آرین نفس عمیقی کشید و زیر لب :خدای شکرت رو زمزمه کرد.
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شاد بودم اما  شنش کرد.منتظر یه اهنگ  شین و رو تبط ما سمت  ست برد  د
نام صفوی چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم.نفسی باشنیدن صدای به

 که عطر آرینم رو همراه داشت.
 سر عشقت خودم و لو دادم راز چشمام و همه فهمیدن

 عاشقی خونه م رو ویرون کرده عشق یعنی تو رو هر شب دیدن
 من و اواره ی دنیا کردی تا بیام دوباره مهمونت شم

 قراره مدیونت شمجاده ی عشق تو راهش بازه تا کجا 
 بین این همه غم تکراری...شن ندارم که تو دوسم داری

 من بدون عشق تو گم می شم...نکنه که چشم ازم برداری
 خیلی جاها خودم و گم کردم خیلی وقت ها تو رو دلخور کردم

 تو همیشه عاشق من بودی من همش می رم و برمیگردم
 من دیدیتو همه چی رو ازم می دونی خیلی بی وفایی از 

 من فقط سوالم از تو اینه چرا ین عمره نجاتم می دی؟
 بین این همه غم تکراری...شن ندارم که تو دوسم داری

 من بدون عشق تو گم می شم...نکنه که چشم ازم برداری
نگاه هایی که گاه و بی گاه بهم گره می خورد و با چشم غره و لبخند تموم میشد 

سننت های مردونه اش توی دسننت هام.اما دلم تشنننه ترم می کرد برای گرفتن د
ست فریف تو دست  شم.انگاری فکرم رو خوند د ست من پیشقدم ب نمی خوا
بزرگش گم می شد.گرمای دستش بهم شوق زندگی می داد.فکر نمی کردم اون 
 پسری که اینقدر تو سر و کله ی هم می زدیم رو اینطوری دوست داشته باشم.
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 ..شاید!شاید هر دومون جادوگر بودیم.
***** 

 آرین اخمی کرد و نشست تو ماشین.
 :اعصاب نداری ها-

آرین:م*ر*ت*ی*ک*ه هیز دو دقیقه بیشننتر می موندیم ها می زدم فکش رو 
 پایین می اوردم انگار خودش ناموس ندارم چشم دوخته به زن من.

 خندیدم و گفتم:خب اونم زنش اونجا بود تو هم مقابله به مثل می کردی
شننتناکی بهم کرد که تازه فهمیدم چی گفتم.قیافه ام رو مظلوم کردم یه اخم وح

اما اخمش باز نشد.انشگت اشاره اش رو گرفت طرفم و گفت:بار اخرت باشه 
 همچین حرفی می زنی.من این طور ادمیم؟

 با بغض گفتم:ببخشید شوخی بود
 ماشین رو روشن کرد و گفت:خیلی خب بغض نکن زشت تر میشی

 بازوش.خندید و گفت:جوجه چه دست سنگینی ام دارهمشتی زدم به 
رسننیدیم به تاالر.شننین و مجلل بود.اما نخواسننتم خیلی غذا سننفارش بدم و 

 اسراش کنم.
شمکی زد و  شیدن.آرین چ شیدن و می درخ شعله می ک شعل ها دو طرفمون  م

 پیاده شد.
ت شصدای جیغ و سوت ف ا رو پرکرده بود.با ناز پیاده شدم و دستم رو دور د

ین و آرزوی  یدن تبر ین و شننن عد از کلی سننالم و عل قه کردم.ب آرین حل
 خوشبختی از فامیل و آشناهای دور و نزدین رفتیم باال.
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لحظه لحظه هایی که کنارش بودم برام تازگی داشننت.وای که چقدر دخترخاله 
اش حرا می خورد و آرین بهم گفت مادرش با اون تهدیدش می کرده و من 

 اقعا هم من کجا و اون دختره کجا...چقدر خندیدم.و
بعد از ر*ق*صیدن با آرین و رفتنش به قسمت مردونه.روژینا و ساورینا نشستن 

 کنارم و شروع کردن به حرش زدن
 با چشم دنبال تبسم می گشتم نبود.

 :ساورینا تبسم کجاست؟-
ته بود.االنم معلوم  خدا خودمم نمی دونم امروز خیلی گرف به  نا:واال  سننناوری

 یست کجا نشستهن
 رزیتا وایساد کنارم و گفت:تو اتاق آرایش

 نگاهی به ساورینا انداختیم هر دومون با تعجب شونه هامون رو باال انداختیم.
بعد از ده دقیقه تبسننم با یه لبخند مصنننوعی داشننت میومد سننمتمون که مادر 
سرش رو پایین  شد و  سم محو  صنوعی تب ساورینا چیزی بهش گفت.لبخند م

شم های اندا شم دوخت تو چ شه.بعدش چ صحبت ترالن خانوم تموم  خت تا 
 ترالن خانوم و حرفی زد و دوباره برگشت به همون اتاق آرایش

 ساورینا:من می رم دنبالش ببینم چی شده
سنناورینا با سننرعت ازمون دور شنند.اگه عروس نبودم من هم سننریع از فرط 

 کنجکاوی می رفتم سرا  تبسم
 ساورینا:

 ...:تبسم جان-
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تبسم پشتش به من بود سریع دستی به گونه هاش کشید وبینیش رو کشید و با 
شت  شون دادنش، دا سعی در طبیعی ن سمتم و با لبخندی که  شت  لبخند برگ

 گفت:جانم عزیزم؟
رفتم سمتش و دست کشیدم رو گونه اش و گفتم:تو..تو گریه کردی؟چی شده 

 تبسم؟
 م فکر کنمتبسم:نه چیزی نشده یه چیزی رفته تو چشم

اخمی بهش کردم و گفتم:من و ن یچون چی شنننده؟مادرم بهت چی گفت که 
 بهم ریختی هان؟
 تبسم:هیچی به...

 نتونست قسم بخوره چیزی نگفت.
 سرم و با عصبانیت تکون دادم و گفتم:پس می رم از خودش می پرسم

خواسننتم برم که تبسننم دسننتم رو از پشننت گرفت:تو رو خدا قسننمت می دم 
 خیال شو...ن رس نه از من نه از مادرت...یه سوتفاهمی بود حل شد.نرو...بی

 :چرا نمیگی چی شده؟-
چشم هاش رو بست و با بغ ی که تو صداش ته نشین شده بود گفت:تو رو به 

 جان هستیا ن رس...
دستم رو ول کرد و از اتاق رفت بیرون.هاد و واد وسط اتاق ایستاده بودم چی 

 داشته باشم؟بود که من نباید خبر 
 حاال که تبسم چیزی نمی گفت باید می رفتم سرا  مامان.

شه از باال به  شنا بود.مثل همی صحبت با مادر رو شغول  سمت مامان م رفتم 
 دیگران نگاه می کرد.
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لبخند مصنننوعی ای زدم و گفتم:ببخشننید مامان یه چند لحظه میاید؟کارتون 
 دارم

ببخشید بلند شد و با هم رفتیم گوشه مامان نگاه مشکوکی بهم انداخت و با یه 
 ی سالن.

 مامان:خب بگو
 :چی به تبسم گفتید دختره بهم ریخته؟-

 مامان پوزخندی زد و گفت:اومده چغلی؟
صرار کردم گفت - سم هر چی ا شما ب ر :اگه چغلی کرده بود نمیومدم دیگه از 

 چیزی نیست.چی بهش گفتید؟
 مامان:مهم نیست

 :برای من مهمه-
 دی پاش رو از گلیمش درازتر کرده تو دخالت نکنمامان:زیا

قه ای نکرد.هیچ  فا های من هیچ ا نارم رد شننند و صننندا کردن  با غرور از ک
 کدومشون حرش نمی زدن.

چندبار دیگه رسیدم هر دو تفره می رفتن.داشتم دیوونه می شدم.چیز زیادی از 
انم که عروسننی نفهمیدم ذهنم همش درگیر بود.تبسننم که قسننمم می داد و مام

 لب از لب باز نمی کرد.
سی خوبی بود حیف من درگیر بودم و اونجور که  شده بود.عرو سی تموم  عرو
باید ازش ل*ذ*ت نبردم.نمی خواستم روشنا از ناراحتیم بو ببره. یبار ازم پرسید 
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سم بوده مامان نگران  ست تب ستیا بوده د سر ه شده که گفتمکمثل اینکه  چی 
 شده همین!

هی اوقات الزمه برای این که گفته بشننه و ذهن یه عروس درو  مصننلحتی گا
 خانوم ف ول تر از خودم مشغول نشه.

مانتوم رو روی لباس بلند سرمه ایم پوشیدم و چادرم و سر کردم.مامان با دیدنم 
به اعتقادات هر  باید  با اکراه کنارم راه میومد.کاش می فهمید  پوزخندی زد و 

 کس احترام گذاشت.
ما ما من دلم می به نظر من  به دل بود ا نداشنننت مهم  یاد فرقی  چادر ز نتو و 

خواست عروس یه شهید بودن رو کامل رعایت کنم.می دونستم ارمیا اینطوری 
 خوشحال تره خودم هم راتی بودم.

یه نظری  حال هر کسننی  به هر  قت زورم نکردن  خانوم هیچو حاد  یا  یا  ارم
 داره.روشنا چادری نیست اما فرقی بین ما نیست.

سمت  سید.رفتیم  ستیا رو از تو ب* *ل گرفت و ب*و* ست و ه ارمیا بهم پیو
 آرین و روشنا.

شید خدا یه جین  شبخت  شالله خو شتیچ ای ارمیا:خب دیگه عروس دوماد خو
 بچه هم بهتون بده خوشبختی تون کامل تر شه

نن؟همین روشنا خانوم نقش دوجین بچه رو ایفا  ن ن آرین:وای تو رو خدا یه جی
 می خوای منو بکشتن بدیمی کنه 

شو  ست ب شما دوتا در شنا چچ چچ نگاهش کرد و ارمیا با خنده گفت:نه  رو
 نیستید به خدا

 روشناکمگه چمون بود بخوایم درست شیم؟
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 ارمیا:هیچی من اشتباه کردم همشیره
لبخندی زدم و گفتم:خدا واسنننه هم نگهتون داره ایشنننالله همیشنننه کنار هم 

 قی بمونید و خوشبخت زندگی کنید.همینطوری شاداب و شیطونبا
روشنا رو ب*و*سیدم و در گوشش اروم گفتم:من گوشیم رو می ذارم باال سرم 

 شب اگه مشکلی پیش اومد بهم زنگ بزن عروس خانوم
شرم رو تو وجودش حس می کردم ولی خب ما از همه به هم  شارم داد. اروم ف

ش سویل داره عروس می  ساس می کردم  شاید از نزدین تر بودیم.اح شنا  ه رو
 سویل هم بهم نزدین تر بود.

به آرین  پاک کردیم و رو  جداشننندیم و قطره ی اشننکمون رو  هر دو از هم 
 گفتم:سر به سر خواهر من نذاری ها اشکش رو در بیاری با من طرفی

 آرین:فعال که شما اشن زن من رو در آوردی
شم ما مخلص  شنا حلقه کرد و گفت:چ ستش رو دور کمر رو شنا خانوم د رو

 هم هستیم.
شکم  شده بود و گفتم:اوی عروس نازنازو گریه نکن ا شنا نوک بینیش قرمز  رو

 در میادها
 آرین:آقا بریم خونه که هم ما کار و زندگی داریم همین بنده خدا ها

 ارمیا:آروم برو ما رو هم ن یچون فعال می بینمت
شین و بچه رو از ارمیا گرفتم.مامان و ب ستیم تو ما ش شدن ون شین  سوار ما  ابا 

 ساورا نشست پشت فرمون.تازه برای اولین بار امشب دیدمش.تو خودش بود.
 :ارمیا؟-
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 ارمیا در حالی که تبط رو روشن می کرد گفت:جونم؟
 :نمی دونی ساورا چشه؟-

ارمیا:نه به خدا خیلی تو خودش بود ولی چیزی نگفت میدونی منم زیاد اهل 
 ست باهام در میون می ذاشت.پیله کردن نیستم اگه می خوا
 سری تکون دادم و گفتم:آره

ست  شناختم.وقتی چیزی رو نمی خوا سی می  من برادر خودم رو بهتر از هر ک
قت هیچ چیز رو بروز نمی  که هیچو قدر تو دار بود  فت.اون گه نمی گ ب

 داد.درست مثل مامان و تبسم!
 حرش مامان...حاال مطمئن شدم این ق یه به ساورا و تبسم مربوطه و اون 

 "زیادی پاش رو از گلیمش درازتر کرده تو دخالت نکن"
شتنی رو که جلوی من  ست دا شاید اون دو سم چیزی گفته. ساورا از تب حتما 

 فاش نکرده بود به مامان گفته و مامان مثل همیشه...مخالفت کرده!
حتی صنندای بوق بوق هم من رو به وجد نمی اورد.فکرم ذهنم تمام حسننم در 

 ین سه نفر بود.ساورا...تبسم...مامانگیر ا
شد جوون تر  جلوی خونه ی آرین که همون جلوی در خونه ی خودمون هم می
شینش و ناراحت  ساورا تکیه داده بود به ما ها کمی ر*ق*ا و پایکوبی کردن.
و جدی به نقطه ای زل زده بود.بهش نزدین شننندم و رد نگاهش رو گرفتم.به 

سمی که کنار مادرجون  ست می زد نگاه می کرد.از تب ستاده بود و با لبخند د ای
 همون فاصله هم غم توی چشم های تبسم بیداد می کرد.

 کنارش ایستادم و گفتم:چی شده که همه تون پکرین؟ساورینا غریبه اس آره
 پوزخندی زد و گفت:من از همه غریبه ترم ساوری
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اری کردی بی :چی گفتی که هم مامان و هم تبسننم بهم ریخته ان؟خواسننتگ-
 آبجی کوچیکه

 ساورا:مامان راتی نیست
 

 :تو از اول هم این رو می دونستی مگه نه؟-
ساورا:آره اما فکر نمی کردم تا این حد نمی خواستم تبسم از دهن مامان بشنوه 

 اون از هیچی خبر نداشته
:مامان عادت داره کسننی رو ب سنننده که ما نمی خویم و کسننی رو که ما می -

ندیم او یا پسنن پای ارم که  ثل من  ن نمی خواد اگر می خوایش تالش کن م
 وایسادم.بدون من و بابا کنارتیم

سنناورا پوزخند تلخی زد.درکش می کردم خودم این روزها رو این حس ها رو 
 چشیده بودم و بهش حق می دادم اگر تلخ باشه.

 ساورا:به نظرت تبسم قبول می کنه؟معلوم نیست مامان چی ها بارش کرده
ن رو گفت و نشست داخل ماشین.گاهی اوقات به "مادربودن"مادر شن می ای

 کردم.چرا باید راتی به ناراحتی ما بشه؟مگه تبسم چی کم داشت؟
روشنننا و آرین خداحافظی کردن و رفتن.همه رفتن و ماهم به واحد خودمون 

 رفتیم.پر بودم از بی مادری هایی که کشیده بودم وچشیده بودیم.
دنیا آوردن بچه کافیه؟بزرگ کردنش پر و بال دادنش کنارش بودن الزم خدایا!به 
 نیست؟

 اون بهشتی که وعده دادی به مادرها زیر پای مادر من هم هست؟
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 خدایامکم کن من ترالنی نشم برای هستیا...
*** 

 روشنا:
ت ش قلبم اود گرفته بود.آرین در واحد رو باز کرد و دسننتش رو به نشننونه ی 

کرد.با ناز پام رو بلند کردم و با بسننم الله اولین قدم رو به عنوان تعارش دراز 
 عروس خونه ی ارین داخل خونه گذاشتم.

 آرین:خوش اومدی روشنا خانوم.از این به بعد به المچ و چرا  نیازی نداریم
 با لبای غنچه شده و چشم های ریز شده پرسیدم:چرا؟
بازوهام رو تو دسنننت گرف ت و گفت:چون از امرو خیلی جدی اومد جلو و 

 روشنا خونه ام تویی
 لبخندی زدم و چشمهام رو تو چشم هاش دوختم و گفتم:واقعا؟

 ل م رو ب*و*سید و گفت:واقعا
 خمیازه ای کشید وگفت:من که خیلی خوابم میاد تو رو نمی دونم

سی باهام بوده نمی دونم چرا ولی  شه تو دوارن نوجوونیم یه تر تنم یخ کرد.همی
 م حق دارم.حس می کن

 اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:من خوابم نمیاد
 با صدایی که به عمد خش دار و کشیده شده بود گفت:چرا خوابت میاد عزیزم.
یه قدم رفتم عقب و اون یه قدم اومد جلو.ب* *لم کرد و یه دور چرخوند و 

 پیشونیم رو ب*و*سید.دست هام رو دور گردنش حلقه کردم.
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و پراز خواسننتن بود.با گرمی لب هایی که به لب هام خورد  نگاه هر دوتب دار
شوهرم  سش کردم.تو ب* *ل  شق رو با تمام وجود ح ستم و ع شم هام رو ب چ

 توی خونه ی خودم...خدایا شکرت!
نداختم صننبح شنننده  به دور وبر ا گاهی  باز کردم و ن از الی پتو الی پلکم و 

تا لنگ فهر بود.هنوز خوابم میومد ولی دلم نمی خواسنننت روز او ل زندگیم 
بخوابم.خدارو شکر قبل اذان دوش گرفته بودم.کش و قوسی به بدنم دادم وبلند 
شدم.زیر دلم یه تیر کوچین کشید.لبم رو گاز گرفتم.نگاهی به جای الی آرین 
گاه کردم.صننندای شننرشننر اب از حموم  نداختم و مشننکوک دور وبر رو ن ا

 امیومد.این که صبح رفت چه حوصله ای داره ه
سفید  شلوارک تا روی زانوی  سرخابی و یه  شت گردنی  سم رو با یه تاپ پ لبا

 عوض کردم و موهام رو دم اسبی بستم و یکم آرایش کردم.
باز کردم.یه سننینی بزرگ پر از  چایی سننناز رو روشننن کردم ودر یخچال رو 
صبحونه و البته یه فرش کاچی یه طبقه از یخچال رو اشغال کرده بود.لبخندی 

 گفتم:از دست این مامان خانوم.سینی رو در آوردم و روی میز چیدم. زدم و
سر  صدای آرین  شه که یا  شته با سر ندا سفره بود که چیزی کم و ک شمم به  چ

 بلند کردم.
 آرین:صبح بخیر

 لبخندی زدم و گفتم:صبح شما هم بخیر اقا
به میز کرد و  ید روی گردنش و اشننناره ای  له کوچیکش رو کشنن آرین حو

 ه شدیاگفت:خست
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 لبامو غنچه کردم و گفتم:تقصیر منه برامون صبحونه آوردن.
ست هاش رو دورم حلقه کرد و گفت:نه خانومم بهترم  خندید و اومد پشتم و د

 شد.بهتری درد...
هنوزم شننرمم می شنند از ب* *لش اومدم بیرون و گفتم:خوبم...رفتم سننرا  

 چایی ساز و دو تا چایی ریختم و گذاشتم روی میز.
 ن:یه خجلتی بودنت رو ندیده بودیم که اونم بحمدالله دیدیمآری

 چشم غره ای بهش رفتم و گفت:آرین
 لقمه ای که درستکرده بود رو گرفت سمتم و گفتم:بله؟

 لقمه رو ازش گرفتم و گفتم:میشه دیگه حرفش رو نزنی؟
آرین بدجنس خندید و گفت:باشننه دیگه حرفش رو نمی زنم ولی تکرارش می 

 کنم
 کردم و گفت:بابا زنمی حق دارم مگه نهاخمی 

هنوز یاد دیشنننب گونه هام رو سننرخ می کرد.فکر نمی کردم اینقدر خجالتی 
 باشم.اونم در مقابل آرین!

 ساورینا:
شده بودم و غرق افکارم  شتم.به لیوان چاییم خیره  صبحونه ندا میلی به خوردن 

یدم  قل فهم حدا به بودم.هیچکس حرفی نمی زد.خوبیش این بود  یه  ق نن
 خواستگاری ساورا از تبسم مربوط میشه

 ارمیا:ساورینا...ساورینا
 با تکون دست ارمیا سرم رو بلند کردم و سرم رو تکون دادم.
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هت می کنم  گا قه اس دارم ن ند دقی ته دختر؟چ ید و گفت:چ مه اش رو جو لق
 انگار نه انگار...کجایی خانومی؟از دیشب گرفته ای

 م و گفتم:چیز مهمی نیستموهای صافم رو زدم پشت گوش
 ارمیا اخم ریزی کرد و گفت:من غریبه ام؟

یدونم چجوری بگم احسننناس می - یه...نمی دونم...نم چه حرف نه این  :
 کنم...پوفی کشیدم و گفتم:تو هم متوجه تغییر رفتار این سه تا شدی؟

 چشم هاش رو ریز کرد و گفت:کدوم سه تا؟
 مان و ساورا و...دستی توی هوا تکون دادم و گفتم:همین ما

 ارمیا:ساورا و؟
 لبم رو گاز گرفتم و گفتم:تبسم

اخم های ارمیا بیشتر در هم کشیده شدو گفت:آره یکمی ناراحت بودن اما...به 
 نظر تواتفاقی افتاده؟

سننرم رو تکون دادم و گفتم:فکر کنم مامان به تبسننم چیزی گفته اما هر چی 
 تبسم ب رسی پرسیدم هیچکدومشون حرفی نزدن.میشه تو از

ارمیا:می دونی ما رابطه مون با هم خیلی خوبه اما نمیخوام تو زندگیش دخالت 
 کنم اگه نخواد بگه کاری از دست من بر نمیاد

 :ارمیا...یه چیزی بگم؟-
 دستش رو زد زیر چونه اش و گفت:بگو

 من من کردم که ارمیا کالفه به ساعتش اشاره کرد که داره دیرش می شه
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قورت دادم و گفتم:فکر کنم سنناورا در مورد تبسننم با مامان حرش اب دهنم رو 
 زده...یعنی چیزه...یعنی خواستگاری...

 دیگه ادامه ندادم به چهره ی ارمیا نگاه کردم.نه عصبی شد نه خوشحال.
 ارمیا:خب به نظرت این دلیل ناراحتی شونه؟

اذیت می  سنری تکون دادم و گفتم:می دونی که مامان خیلی سنر ازدواد ما ها
کنه مطمئنا با تبسم هم مخالفه...نه این که خدای نکرده تبسم چیزی کم داشته 
باشه ها نه...مامان رو که می شناسی تو رو هم هنوز به عنوان داماد قبول نکرده 

 چه برسه به تبسم که هم چادریه و معتقده هم...
 

 ارمیا لبخند تلخی زد و گفت:هم پدر و مادر ندارم
سش بغ م گرفته  سم هم دو ستم تب سوخت.نمی دون ساورا می  بود.دلم برای 

داره یا نه.اینقدر خانوم و با حیا بود که چیزی بروز نمی داد اما سننناورا رو می 
شناختم.دیشب داغون شده بود.اول راه بود و دلش شکسته بود باز هم به دست 

 مامان.
سم حرش می زنم اگر هم چیزی بروز نداد به حاد خانوم می گم  ارمیا:من با تب

مثل مادر و دختر می مونن حرفشننون بهتر بهم می زنن تا به من و تو...تو هم 
 نمی خواد اینقدر ناراحت باشی شیرت خشن میشه

ستم به  سید و گفت:تون شد و روی موهام رو ب*و* اخمی بهش کردم که بلند 
 ساورا هم زنگ می زنم وا کن اون اخم هاتو بهت نمیاد عزیزدل

بام رو غنچه کردم و گفتم:یعنی درسنننت سننرمو بلند کر دم و نگاهش کردم.ل
 میشه؟
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شون  سمت شد و گفت:هر چی ق صندلیم خم  شت  شت روی پ ستش رو گذا د
 باشه خداعالمه

ب*و*سننه ی کوتاهش روی لب هام نشننسننت وکیف و کتش رو برداشننت و 
 گفت:با اجازه بانو

 ه؟بگی ها باشبلند شدم و تا دم در همراهش رفتم و گفتم:ارمیا خبری شد بهم 
 پلکش رو باز و بسته کرد و گفت:چشم امر دیگه

 :برو به سالمت.در تمن یادت نره با دکتر صدر صحبت کنی-
 ارمیا لبش رو کشید داخل دهنش و گفت:مطمئنی می خوای برگردی سرکار؟

اخم ریزی کردم و گفتم:این همه مرخصننی برام بس نبود؟هسننتیا سننه ماهشننه 
 که نرفتمچند ماه بارداریم رو هم 

 ماهش بشه بعد.اخه بچه رو چیکار کنیم؟ 6ارمیا:بذار
 با اعتراض صداش کردم که سری تکون داد و گفت:باشه خداحافظ

 :خداحافظ مراقب خودت باش-
سر کارم این  شتم به  ستم.باید برمی گ صی نبودم اخراد بودم  7درو ب ماه مرخ

 به کار کردن.اما هستیا... انگار.دوباره باید برگردم جامعه به من نیاز داره و من
یه  یا خودت کمکم کن... خدا خاب کنم؟ کدوم رو انت هام  نه  مادرا کار و  بین 

 تصمیم درست بگیرم...
سی و جم  سته بودم و بین پی ام  ش ستیا رو تازه خوابونده بودم. پای تی وی ن ه
چرخش می کردم که صنندای زنگ در اومد.نگاهی به سنناعت قهوه ای دیوار 

 م.مطمئنا ارمیا نبود.پذیرایی انداخت
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 رفتم سمت آیفون.ساورا بود.
 :بفرمایید داخل-

 دکمه رو زدم و جلوی در واحد منتظرش بودم.
 سری تکون دادم و سالم کردم.

 :سالم خوش اومدی-
 ساورا لبخند تلخی زد و باهام دست داد و کفش هاش رو در اورد.

 ساورا:سالم ارمیا خونه نیست؟
 میخوری برات.. :نه بیمارستانه بشین چی-

 ساورا کالفه پرید میون حرفم و گفت:یه لیوان اب...ممنون میشم.
سرم رو تکون دادم و رفتم تو آش زخونه و یه لیوان آب خنن رو توی پیش دستی 

 گذاشتم و روی میز گذاشتم.
صورتش ریخت و پنجه اش  شید و کمیش رو روی  سر ک ساورایه نفس آب رو 

 رو فرو کرد توی موهاش.
رو تکیه داد به پشننتی مبل.چشننم هاش رو بسننت بود و من بی قرار سننرش 

 انگشتهام رو توی هم میشکوندم.
 لبخند تلخی زد و گفت:هنوزم مثل بچگی هات انگشت میشکونی؟

 با صدایی که بغ ی ته نشینش شده بود گفتم:ساورا...
 نگاهم کرد.چشم هاش اشکی بود و تب دار.

 ساورا:نترس خوبم...دیوونه هم نشدم
:چی شده؟از دیشب یه لحظه هم از فکرتون در نیومدم ساورا دارم دیوونه می -

 شم
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 ساورا لبخند تلخی زد و بلند شد.
یب شننلوارش فر و کرد و  هاش رو تو ج تاد و دسنننت  جلوی پنجره ایسنن
گفت:هیچی نشننده خواهر شننوهر عزیزت آب پاکی رو ریخت روی دسننتم و 

 جواب رد داد
 ناباورانه گفتم:نه مگه میشه

شننونه ای باال انداخت و گفت:آره میشننه.خیلی محترمانه گفت ما به درد هم 
 نمی خوریم

 :شاید اون..خب شاید وتعیت مالی رو در نظر گرفته-
سننری تکون داد و گفت:نه...گفت بین من و خودش هیچ ارتباطی نمی بینه و 

 نمی تونه روی من به عنوان همسر آینده اش حساب باز کنه
 شه تبسم اخه...:من باورم نمی -

ست اونم  شه اونم حق داره قرار نی صدایی که گرفته بود گفت:باورت  ساورا با 
 عاشق من باشه

 :تو..تو عاشقشی؟-
به درد هم می خوریم و می تونیم  فت:اولش فکر کردم  ند تلخی زد و گ پوزخ
کنار هم خوشبخت شیم.چیزی بروز ندادم ولی ساوری اون دختر همه چیزش 

صومیت هاش،پاکیش نوع حرش زدن و برای من خاا بو شیطنت هاش،مع د.
ساورینا من  شت گفت: صدایی که بغض دا شت طرفم و با  شش برگ نگاه و پو
شه مغرور  ساورای همی ستم همون  شتم ولی هیچکس نفهمید.خوا سش دا دو

 باشم اما نشد.نتونستم.
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یان  پوزخندی زد و گفت:می گن خودتون سننرخود کاری نکنین.خانواده ها ب
ص بانی گفت:بیا اینم از خانواده اینم از مادر ما دختره بیچاره روحش از جلو..ع

شت بارش کرده خب معلومه اونم غرور  شته رفته کلی ریز و در هیچی خبر ندا
 داره قبول نمی کنه دیگه

به دل نگیره اگه اونم تو رو بخواد - مامان رو  :خب بهش میگفتی حرش های 
 پاش می مونی

هر چی تونستم گفتم اما گفت مشکلم این نیست من ساورا:گفتم گفتم به خدا 
و شننما نمی تونیم باهم ازدواد کنیم.حرفش یه کالم بود.ناز نبود سنناورینا که 
بکشننم جدی و رک گفت نمی خوامت به حرمت فامیلی و نون و نمکی که با 

 هم خوردیم دیگه این حرش زو نزن و من رو فراموش کن.
 گفتم:خب می خوای چیکار کنیدست هام رو فرو کردم تو موهام و 

 سرش رو باال گرفت و جدی و محکم گفت:می رم...از ایران می رم...
 :چننننی؟به این اسونی می خوای تسلیم شی؟-

با لبخند کجی گفت:وقتی حرفش یکی بود و گفت نمی خواد.اگر یکم نرمش 
ساورا خودش  سش هر کاری می کردم ولی نه... شون می داد می موندم و وا ن

به کسننی تحمیل نمی کنه می رم شننناید بتونم کمی فقط کمی از خاطرم رو 
 پاکش کنم.

 :کجا؟ساورا این چه کاریه آ-
سنناورا:بابا خیلی وقته دنبال یه آدم قابل اعتماد بود که تو شننرکت ایتالیا کنار 
شه قبل از این که بیام پیش تو رفتم پیش  سش به کارها با شه و حوا شریکش با

 م.بابا و گفتم من میر
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 تا یه هفته ی دیگه ایران نیستم.می رم یه مدتی دور باشم برای همه بهتره
 بلند شدم و بازوش رو گرفتم و گفتم:ساورا یکم بیشتر فکر کن.

چشم های تب دارش رو بهم دوخت و گفت:چیکار کنم ساورینا؟اون ساورای 
 مغرور جلوی تبسم شکست ولی مرغش یه پا بیشتر نداشت نه...وقتی منو نمی

 خواد وقتی...
نفسننش رو آه مانند فوت کرد و گفت:بیخیال خواهر من عاشننق شنندن به ما 

 نیومده
رفت سننمت کتش و از روی صننندلی برش داشننت و گفت:ببخشننید که تو رو 

 دلخور کردم تو از هر محرمی بهم محرم تر بودی...مرسی آبجی فعل
راه باز  خواسننتم حرفی بزنم اما رفت و در رو بسننت.اشننن هام روی گونه ام

 کرد.حقش نبود حق ساورا نبود.آخه چرا تبسم؟چنننرا نه؟
کیفم رو از روی میز برداشننتم و هسننتیا رو ب* *ل گرفتم.باید می رفتم.باید 

 حرش می زدم.
شماره رو گرفتم و با چونه  سور رو زدم و  سان در خونه رو کلید کردم و دکمه ی آ

 ام نگهش داشتم.
 :الو-

 تبسم:سالم عزیزم خوبی؟
 خمام به هم گره خورد و جدی گفتم:سالم...کجایی؟می خوام ببینمتا

 تبسم:اتفاقی افتاده؟
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قت  تاده اونو فاقی اف گه ات فاوت می قدر بی ت ندی زدم و تو دلم گفتم چ پوزخ
 ساورای من؟

 :اره باید ببینمت.کجایی؟-
تبسننم با صنندایی که کنجکاوی ازش می بارید گفت:دارم از کلبه بر می گردم 

 اونجا؟ خونه میای
 :آره فعال خداحافظ-
 :خدانگهدار-

هستیا رو گذاشتم تو صندلی مخصوصش و پشت فرمون نشستم.عینن آفتابیم 
رو زدم به چشننم هام و چادرم رو درسننت کردم.دوباره برگشننته بودم به همون 
ست خورده بود و اخم روی چهره اش  شک ساورینای مغرور.همونی که از امیر 

 یایی که مهربون و لبخند به لب بود.مهمون شده بود.نه زن ارم
تبسننم رو دوسننت داشننتم مثل خواهرم بود اما سنناورا...سنناورا مثل برادرم 
نبود.برادرم بود از خون خودم بود تبسم حق نداشت دل بشکنه دل ساورایی که 
برای من قد تموم دنیا عزیز بود ساورایی که تو تنهایی هام تنهام نذاشت و پشتم 

ام تو روزهای بی کسننیم و بی انصنننافی بود اگر براش خواهر بود.برادر بود بر
 نباشم تو روزهای دل شکستگیش.

سرخم خواب بود.لبخندی زدم اما  صندلی عقب انداختم.گل  نگاه کوتاهی به 
 تلخ بود.صدای اهنگ رو کمتر کردم.پیچیدم توی کوچه مادرجونینا.

دم.خواب و بیدار جلوی درشون نگه داشتم و پیاده شدم و هستیا رو ب* *ل کر
 بود.دستم رو روی زنگ فشردم و منتظر موندم.
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تبسننم با چادر طوسننی رنگش که گل های درشننتی داشننت با لبخند در رو باز 
 کرد.

 تبسم:به به چطوری زن داداش؟بفرمایید منور کردید خونه رو
سری تکون دادم و باهاش رو ب*و*سی کردم اما جدی.نمی دونم شاید گاهی 

 ین خویی از ترالن داشتم.وقت ها من هم 
تبسنم با لبخند هسنتیا رو از ب* *لم گرفت.مادرجون اومد جلوی در اتاق.نه 

 با هر کسی می تونستم این تلخ بودن رو شرین بشم اما با مادر جون...هرگر!
 لبخندی زدم و رفتم سمتش و تو آغوش گرمش فرو رفتم.

 :سالم مادر جون؟خوبید؟-
 اومدی عزیزم.تنهایی پس ارمیا کو؟ مادرجون:سالم دختر گلم.خوش

 :بیمارستانه گفتم بام یه سری به شما بزنم-
 تبسم اومد باال و مادرجون گفت:خوب کاری کردی مادر بیا تو

 رفتم تو.
چه  یار بخوابونمش ب بالش کوچولوی دخترمو ب مادر اون  مادرجون:تبسننم 

 خوابش میاد
پاش.لبخندی زدم.ترالن مادرجون پاهاش رو دراز کرد هستیا رو گذاشت روی 

یا رو  با عشننق هسننت ندیدم اینطوری  تاحاال  این کار رو می کردم؟نه من که 
 بخوابونه

صادق اومد  ستیا هم خوابید.خانوم حاد  کمی که با مادرجون حرش زدیم و ه
 دنبال مادرجون برن خرید.
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خانوم قول داده بودم  طاهره  به  مادر من رو ببخش  جان  نا  مادرجون:سننناوری
 رمباهاش ب

شید من و  شما راحت با ساختگی کردم و گفتم:این چه حرفیه مادرجون؟ اخم 
 این خواهر شوهر تو سر و کله می زنیم تها نیسیتم

مادرجون چادرش رو سننرش کرد و گونه ام رو ب*و*سننیدو گفت:قربون تو 
سماور رو بعدا خاموش کن عزیزمادر  سم  عروس خوشگلم خداحافظ مادر.تب

 باشه
 ن خیالتون راحت رید به سالمتتبسم:چشم مادر جو

مادرجون لبخندی زدورفت.بهتر شد جلوی مادرجون نمی شد حرش زد.چشم 
 دوختم به گل های قالی

 تبسم:نمی گی چی شده؟
 نگاهم رو اوردم باال و گفتم:می شه بریم تو حیاط هوای خونه خفه اس

 سری تکون داد و گفت تو برو االن میام
خونه ی قدیمی ای که ارمیام خیلی دوسش  نشستم روی تخت.نگاه دوختم به

 داشت.
 تبسم دوتا پیش دستی وفرش میوه رو گذاشت رو تخت و خودشم نشست.

 تبسم:خب حاال بگو؟
 بی مقدمه گفتم:چرا گفتی نه؟

 تبسم متعجب گفت:چی رو گفتم نه؟
نگاه دوختم تو چشننم های روشنننش.سنناورا حق داشننت عاشننق این دختر 

 وم اما ساورا حق نداشت نه بشنوه ساورا آقا بود و متین.بشه.تبسم زیبا بود و خان
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یه دسننتم رو سننتون بدنم کردم و با لحن بازجویانه ای پرسننیدم:چرا به سنناورا 
 جواب رد دادی؟

 تبسم سرش رو انداخت پایین و با پایین تونیکش بازی می کرد.
 با صدایی که می لرزید گفت:فکر کنم دالیلم رو به خودش توتیح دادم

 اورا چی کم داره که ردش می کنی:س-
 نگاهم کرد.چشم هاش دو دو می زد.سیب گلوش می لرزید.

 تبسم:به خدا هیچی فقط...
 چشم هام رو بارین کردم و گفتم:فقط؟

آب دهنش وقورت داد و گفت:فقط ما...ما به درد هم نمی خوریم.اقا سننناورا 
 برای من به چشم یه برادره نه چیز دیگه

اون دوسننت داره رابطه ی تو و سنناورا جوری نزدین نبوده که نرم تر گفتم:اما 
 بگی برام مثل برادره درست نمی گم؟

ستی به  شتی مگه نه؟تون ست دا لبش رو به دندون گرفت و گفت:تو ارمیا رو دو
عنوان شوهر قبولش کنی مگه نه؟من نمی تونم ساورینا دست خودم نیست اقا 

ایشون زیر یه سقف...نه ساوری نمی  ساورا هیچی از اقایی کم نداره ولی من و
 تونم به چشم دیگه ای ببینمش به جز برادر زن پسرعمویی که برام برادره...

 :اون داره داغون می شه-
شه  صدای گرفته گفت:نمی خوام اذیت  نگاهش رو دوخت به موزایین ها و با 

 فکر نکنم اونقدری منو بخواد که نتونه فراموش کنه از یادش می رم
 ری به موال نمیری تبسم.دوست داره :نمی-
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شو روش  ستیات دیگه پاپی این ق یه ن سم:کمکش کن فراموش کنه جان ه تب
خاک بریز وبذار مدفون شه این عشق ین طرفه ی برادرت.برام همون خواهری 
باش که همیشننه بودی.ازم به دل نگیر که عاشننق نیسننتم خواهش می کنمرفت 

بش رو دیدم.اگه نمی خوادش چرا داخل خونه.لحظه ی آخر چشننم های پرآ
گریه می کنه؟چرا پس می زنه؟تازه می فهمم سننناورا چرا گفته می رم.تبسننم 
شوقی  همینطور بهش گفته واون هم فهمیده راهی نداره جز دور بودن از این مع
که شاید بشه اسم سنگدل روروش گذاشت اما من نمی تونم تبسم رو سنگدل 

 بدونم.
نمی ذاره جدی تر از اون حرش ها جواب می ده که  اومدم تا راتننیش کنم اما

یدی  چه کشنن تازه می فهمم  هاش تلخ بود و محکم. فکر رو می کردم.حرش 
 ساورا...طفلی برادرم...راست می گی عاشقی به تو نیومده!!!

 هستیا رو ب* *ل گرفتم و از در خونه زدم بیرون.
 تبسم:به دل نگیر ساورینا خواهش می کنم

سی رو  لبخند تلخی زدم صمیم بگیری ک سه زندگیت ت و گفتم:تو حق داری وا
ته  ب ل نه ا ک می  موش  فرا هم  نی.سننناورا  ک خاب  ت ن خوای ا می  که 

 امیدوارم...فقط...ساورا داره از ایران می ره گفتم در جریان باشی
سعی داره  ستم این دختر چرا  شد و کاش می دون سیب گلوش باز باال و پایین 

 این رو نمی خواد.ساورا رو پس بزنه وقتی دلش 
 تبسم لبخندی مصنوعی زد و گفت:ایشالله موفق باشن

 پوزخندی زدم و گفتم:انشالله.فعال از مادرجون هم خداحافظی کن خداحافظ
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خداحافظ گفت و من سننوار ماشننین شنندم و بی ان که نگاهی بهش بیاندازم 
 سرعت گرفتم و دور شدم.

 گذرد...کاش!" "کاش می دانستن در دل این تبسم بی تبسم چه می
ین هفته سریع تر از اونچه که فکرش رو می کردم گذاشت.چون ساورا خیلی 

 ایتالیا می رفت و مدتی هم اونجا مونده بود کارهاش سریع جور شد.
ین هفته گذشت برای منی که سعی کردم هر طور که میشه ساورا رو اروم کنم 

 و از تصمیمش منصرش.و تبسم رو راتی کنم اما نشد
سم رو ین ه شب خونه ی مادرجون بود و تب شت برای ارمیایی که هر  فته گذ

 نصیحت می کرد ساورا مرد زندگیه و از دستش نده
ساورایی که افتاده بود رو دنده لم و لجبازی و فقط می  شت برای  ین هفته گذ

 گفت میرم تا فراموشم بشه کسی که من رو نمی خواد
ساکت و خام سمی که  شت برای تب وش حبس در اتاقش بود فقط ین هفته گذ

صداش  سته تو  ش سی نفهمید اون بغض ن شه و نمی خوام اما ک می گفت نمی 
 برای چیه

 :ساورا نمی خوای بیشتر فکر کنی-
 لبخندی زد که تلخیش رو فقط خودش و خداش درک می کرد.

 دستم رو تو دست هاش گرفت و گفت:مطمئنم حاللم کن ساورین
 س ردم و اجازه دادم اشن هام سر ریز بشن.خودم رو به آغوش گرم برادرم 

شگون نداره حیف  سافر گریه  سر م شت  شید رو کمرم و گفت:پ ستش رو ک د
 چشای نازت...
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 از ب* *لش در اومدم و اخم کردم و اشن هام رو پاک کردم.
 :خیلی دیوونه ای ساورا-
:می دونم می رم تا دیوونگی از سننرم ب ره.خب ارمیا جان بدی خوبی چیزی -
 دی حالل کن.این خواهرم دستت امانت برگشتم همینطوری می خوامشدی

 ارمیا لبخندی زد و اشاره ای به صورت خیس من و کرد و گفت:یعنی گریون؟
شکش  شونه ی ارمیا و گفت:نخیرم جرئت داری ا ساورا اخمی کرد و زد روی 

 رو در بیار ببین چی کارت می کنم
 گفت:فعال تو اشن زن من رو در آوردیارمیا ساورا رو مردونه ب* *ل کرد و 

 بابا ساورا رو در اغوش گرفت و دوباره بهش کلی سفارش کرد.
 ساورا:چشم پدر من خیالتون راحت حواسم به همه چی هست

ستش رو فرو برد توی  ساورا یه د ساورا رو ب* *ل کنه اما  مامان جلو رفت که 
داد.مامان خشننن  جیبش و تنها دسننت داد و لبخندی زد که بوی دلخوری می

شنند سننرجاش.سنناورا اون رو از ب* *ل کردن تنها پسننرش منع کرده بود.این 
 یعنی اعالن جنگ...

 یعنی ساورا هیچوقت فراموش نمی کنه ترالن براش مادر نبود و مادری نکرد.
چه  بار براش دسنننت تکون دادم و اون  به همین راحتی.برای آخرین  رفت...!

شد و من چقدر پر از بغض بودم و ای کاش  سریع از مقابل دیده هامون محو
 این بغض تبدیل به کینه نشه.

ای کاش کینه ای به دل نگیرم از مامان و تبسم که تنها برادرم رو آسون شکستن 
 و خم به ابرو نیاوردن.
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جب  کار سننناورا تع مادرت خیلی از  فت: خت و گ ندا گاهی بهم ا یا نیم ن ارم
 کرد.توهم باهاش برخورد خوبی نداشتی

 ری تکون دادم و گفتم:می دونی چیه؟حقش بود.ساورا خوب کاری کردس
 ارمیا:ساورینا مادرته

تمام عصننبانیت این چند روزه ام رو فریاد کردم و گفتم:کدوم مادر؟مادری که 
مادری نکرده؟مادری اینه؟من یبار طالق بگیرم سنناورا از ایران بره زندگی مون 

 بهم بخوره مادری اینه ارمیا؟
 لی خب آروم تر بچه می ترسه.باشه هر کاری کرده باشه بازم مادرهارمیا:خی

چشم هام رو بستم و با بغض نالیدم:من به مادربودنش شن دارم.من به عنوان 
 مادر قبولش ندارم

ستم بهونه بود یا عقده ی  سته یا نه.نمی دون ستم را گفتم اما خودم هم نمی دون
 دری.این همه سال بزرگ شدن بدون ذره ای محبت ما

ارمیا ساکت شد.می دونست وقتی عصبانی ام نمی تونه نصیحتم کنه.پر بودم 
 از گالیه...چرا تبسم؟چنننرا لعنتی؟

 این بار زخمی تر از دفعه ی قبل بودم.
 :برو خونه ی مادرجون-

 ارمیا:اما...
 چشم هام رو بستم و گفتم:گفتم برو خونه ی مادرجون

 باشارمیا:تو عصبی هستی ساورینا اروم 
 :ارمیا می ری یا پیاده شم با تاکسی برم-
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دستش رو تو هوا تکون دادو گفت:خیلی خب باشه می رم.فقط بگو چیکار می 
 خوای بکنی؟

 :می خوام یبار دیگه با تبسم حرش بزنم-
 ارمیا:اون حق داره شرین زندگیش رو خودش انتخاب کنه

 :نه حق نداره دل ساورا رو بشکونه-
تو با میل خودت من و انتخاب کردی اون این حق رو  ارمیا:زندگیشنننه چطور

 نداره؟
با عجز نالیدم:معلوم بود ساورا رو دوست داره من از چشم هاش عشق رو می 

 خوندم چرا یه دفعه این کار و کرد
ارمیا چنگی به موهای خوشحالتش زد و آروم گفت:نمی دونم به خدا منم نمی 

 دونم
 داشت.زنگ زدم.یبار دوبار سه بار و پیاپیجلوی در خونه ی مادرجون نگه 

 مادرجون درو باز کرد.
 مادرجون:سالم دخترم.هول کردم گفتم اتفاقی افتاده چیزی شده مادر

 :می تونم بیام تو-
 مادرجون رفت کنار و گفت:آره قربونت برم بیاتو دخترم

شد و با مادرجون  سر من بچه ب* *ل وارد حیاط  شت  رفتم تو حیاط.ارمیا پ
 م و علین کرد.سال

 :تبسم کجاست؟-
 تبسم در حالی که لباس بیرون تنش بود از بیرون اومد تو

 ارمیا اخم کم رنگی کرد و گفت:تا االن کجا بودی؟
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 تبسم:سالم اتفاقی افتاده
صننداش گرفته بود.چشننم های قرمزش نشننون از گریه ی تازه ای می دادن که 

یی که برادرم دوست مهمون چشم های خوش رنگش شده بود.همون چشم ها
 داشت.

اومده بودم هوار بکشننم بزنم تو صننورتش بگم نابودش کردی.اما چرا پاهام 
 سست شده؟این دختر چی داره که نمی تونم باهاش بد باشم.

رفتم رو به روش.با قدم هایی که سننعی می کردم محکم به نظر بیان.ایسننتادم 
شدم دختر ترالن.زن امیر...پر از فخر  ستم محکم و مغرور. و تکبر...نمی خوا

 اما شدم.
 صدام کوبنده شد برای دختری که برام مثل سویل عزیز بود و دوست داشتنی.

:رفت!راحت شننندی؟دیگه هیچ مزاحمی هم نداری...خیالت راحت دیگه -
شی...راحت  تیت کنه زنش ب سی نمیخواد را شه.دیگه ک ساورا مزاحمت نمی 

 ت...نفس بکش تو این هوایی که دیگه ساورایی نیس
 چشم هام پر شد چشم های او نیز هم...

"و چه کسی می دانست این دختر تازه از راه رسیده با چشمان خویشتن دید که 
که  ید؟از رفتنی  جانش می رود و این خواهر دلخور ازچه چیز برایش می گو

 روحش را با خود برد؟"
د ر تبسننم لب گزید از کنارم رد شنند و گفت:متاسننفم فکر نمی کردم یه جواب

 اینقدر آقا ساورا رو به هم بریزه اما...
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سی برای  صبی من و گفت:هر ک شم های ع شم دوخت تو چ سر بلند کرد و چ
زندگی خودش می تونه تصنمیم بگیره.امیدوارم برای این که برای زندگی خودم 

 تصمیم گرفتم سرزنشم نکنید
رفت داخل اتاق.چرا حس می کنم دل و زبونش یکی نیسننت؟چرا تبسننم می 
گدل  که تو این دختر سننن حالی  گه تو رو ببینن در  یه طور دی خوای دیگران 

 نیستی؟چرا؟
یدم و زیر لب خداحافظی زمزمه کردم و از در حیاط بیرون زدم.ارمیا  لب گز
پشت سرم اومد و در جواب اصرار های زیاد مادرجون برای موندنمون ممنونی 

 گفتیم و برگشتیم به خونه ی خودمون.
 تا قرا سردرد هم از سردردم کم نکرد. حتی خوردن دو

 ارمیا چرا  اتاق رو خاموش کرد و کنارم دراز کشید.
 دستش رو گذاشت روی بازوم.چرخیدم طرفش.

 ارمیا:می دونم از همه دلخوری ولی خواهش می کنم به بقیه حق بده.
 :به کی؟به مادرم؟به تبسم؟-

و مادر و خانواده داشننته  ارمیا:آره مادرت حق داره بخواد عروسننی بگیره که پدر
 باشه

 :نداره-
ارمیا:داره.تبسم هم حق داره واسه زندگی خودش تصمیم بگیره.اینم می خوای 

 بگی نداره؟
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با چشننم های اشننکی بهش خیره شنندم.دسننتش رو دراز کرد و من به سننوی 
ست هاش دورم حلقه  سینه اش و د شتم روی  سرم رو گذا شیدم. شش پرک آغو

 می کرد. شد.موهام رو اروم نوازش
شه همه چیز اونطوری که  سعی کن به دیگران هم حق بدی.همی ارمیا:خانومم.
سم و  من و تو می خوایم پیش نمیره.بع ی چیزها قسمته...مطمئن باش اگر تب
شن هیچ چیزی نمی  شن و خدا بخواد این دوتا کنار هم با سمت هم با ساورا ق

رو هم در نظر تونه جلوشننون رو بگیره...سننعی کن درکنار احسنناسننت عقلت 
بگیری.همه رو محکوم نکن...هر کسی برای زندگی خودش هدفی داره تو نمی 

 تونی به کسی چیزی رو تحمیل کنی خانومی
چشننهام رو بسننتم و عطر ارمیا رو نفس کشننیدم.چقدر حرش هاش شننیرین و 
لحنش آرام بخشه...خدایا خودت حکیمی و بزرگ...به داد دل عاشق برادر من 

 برس
** 

 روشنا:
صنندای جارو برقی تو کل خونه پیچیده بود.حواسننم پی تمیز کردن زیر مبل ها 
شد با تمام وجودم  شد و باعث  شکمم حلقه  شت دور  ست از پ بود که دو تا د

 جیغ بکشم.
آرین جارو برقی رو خاموش کرد و گفت:وای گوشننم چه خبره؟چرا جیغ می 

 زنی؟
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لرزیدم گفتم:تو کی دسننتم رو گذاشننتم روی قلبم و در حالی که از ترس می 
 اومدی؟سکته کردم دیوونه

شدم روی مبل و چچ چچ نگاهش کردم.خندید و  شده بود.ولو  شن  گلوم خ
 رفت تو آش زخونه.

خدا رو  باشننی خوبم  ته ن بازی گفت:ممنون عزیزم تو هم خسنن با مسننخره 
 شکر.خبری که نیست...

 :آرینننن-
صاب نداری ها  صاب مع ستم و گفت:اع ببینم بابات که تو لیوان آ؛ب رو داد د

 رو بهم داد تمانت نامه ای حق تعوی ی چیزی نداشتی؟
 اخم کردم و گفتم:مگه زن خریدی؟

تکیه داد به مبل وسننری تکون داد و گفت:واال با اون همه خرجی که رو دسننتم 
 گذاشتی کمتر از اینم نبوده

 پشننت چشننمی نازک کردم و گفتم:بیچاره منکه هر کاری کردم به تو فشننار نیاد
 اول زندگی لیاقت نداری که

شو محکم دورم  ستا شدم تو ب* *لش و د شید.پرت  ستم رو گرفت و ک مچ د
 حلقه کرد و گفت:که من لیاقت ندارم اره

 با جیغ گفتم:ولم کن
محکم تر ب* *لم کرد و با یه دستش گیره ی موهام رو باز کرد و حجم موهام 

هام و گفت:خدا فقط ل*خ*تم روی شونه ام پخش شد.سرش رو فرو برد تو مو
 به تو یه صدای جیغ جیغی داده
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سرش رو روی  شده بودم  شد.اروم تر  شم مورمورم می  از نفس گرمش زیر گو
ست و  شو برو لبا شیدم تو موهاش و گفتم:پا ست ک شونه ام ب* *ل کردم و د

 عوض کن ناهارو اماده کنم.تارموم میافته رو لباست آبروت می ره سرکار.
 و چشمکی زد و گفت:چشم فرمانده بدو که خیلی گشنمه از ب* *لم در اومد

شیرین بود.کنار کل کل هامون و  شدم.زندگی این روز هام  لبخندی زدم و بلند 
 شیطنت های گاه و بی گاهمون.و کنار عشقی که بینمون مود می زد.

 ارین مغرورم شیطنت می کرد و من گاهی اروم و خانومانه دلبری...
شرت میز رو چیدم و آرین و سرمه ای با تی شلوار گرم کن  شد. ش زخونه  ارد ا

سننفید و بلیز چهارخونه ی سننفید و سننرمه ای حسننابی خواسننتنی اش کرده 
 بود.نشست رو صندلی و با دستش دلش رو مالید و گفت:اخ که چقدر گشنمه

براش غذا کشیدم توی بشقابش و نشستم سر جای خودم.بسم الله ی گفت و 
 شروع کرد.

 وردنش نگاه می کردم و لبخند می زدم.به با اشتها خ
 چشمکی زد و گفت:چیزی شده؟

 سری تکون دادم و گفتم:نه
 آرین:چی شده؟

 :هیچی فکرم مشغوله تبسم و ساوراست.-
 سری تکون داد و دست از خوردن برداشت.

:راسننتش اصننال نمی تونم ه ننم کنم تبسننم جواب رد داده باشننه.معلوم بود -
 نیست.به نظر تو پای کس دیگه ای وسطه؟نسبت به ساورا بی میل 
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آرین:فکر نمی کنم.البته هیشننکی نمی دونه تو دل تبسننم خانوم چی می گذره 
ولی خب رفتار ساورا هم اصال درست نبوده خب اون گفته نه.تو هم اولش می 

 گفتی نه...مرد باید با اقتدار با زور وایسه جواب مثبتش رو بگیره حتی با زور.
ش رفتم و گفتم:می خوای همه مردها رو مثل خودت زورگو چشننم غره ای به

 کنی؟
ابرویی باال انداخت و گفت:خب خوب بود منم همون بار اول که تو نه گفتی 
 می رفتم پشت سرم رو نگاه نمی کردم تو این بی شوهری حسرت می خوردی؟

صحبت می  یه تکه نون پرت کردم طرفش و گفتم:خیلی بی مزه ای جدی دارم 
 کنم

ین:منم جدی گفتم باور کن.به نظر من سننناورا یکم بچگانه تصننمیم گرفته آر
سمم تر از این حرش ها  سم خانوم البد ناز کرده این باید  شته رفته خب تب گذا

 باشه اشتباه می کنم؟
لبامو غنچه کردم و دسننتم رو زدم زیر چونه ام و گفتم:خب نه.اما خب من ناز 

رده قسمشون داده دیگه خواستگاری نکنن کردم اما ساورینا می گه تبسم ناز نک
و بیخیال بشننن.می گفت خیلی تند گفته نمی خواد.یعنی جدی گفته بی هیچ 

 ناز و ادایی
آرین شونه ای باال انداخت و قاشقش رو پر کرد و گفت:خب شاید واقعا عالقه 

 ای به ساورا نداشته
ی شننه این همه با غذام بازی بازی کردم و گفتم:واال چی بگم من که باورم نم

 اتفاق تو این مدت کم افتاده باشه.تو باورت می شه؟
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آرین لبخندی زد و دستم رو تو مشتش گرفت و گفت:تو دلت پاکه براشون دعا 
 کن اگه قسمت هم هستن به هم برسن.

لبخندی زدم.پشننت دسننتم رو ب*و*سننید و گفت:حاال می شننه غذامون رو 
 بخوری

 منم تا اخرش رو خوردم. سر تن دادم و یه قاشق اومد طرفم و
*** 

 ساورینا:
لبخندی زدم و نشننسننتم توی ماشننین.تازه فهمیدم چقدر دلم برای محیط کارم 
تنگ شننده بود.فقط دل نگران هسننتیام بودم.البته دکتر کیانمهر که یه دختر یه 
سنناله داشننت بهم اطمینان داده بود مهدکودکی که بین بیمارسننتان و خونمونه 

 4اما به هر حال نمی تونسننتم نگران نباشننم.دختر من جای خوب و مطمئنیه 
ستیا عین من بی مهر مادری بزرگ  ستم ه شده بود.نمی خوا ماهش هم تموم ن

 شه.
شریکی  ستاش  دعا دعا می کردم ارمیا زودتر مطب رو که قرار بود با چند تا دو
بزنن زودتر افتتاح کنن تا من برم اونجا و اینطوری خیالم راحت تره سننناعات 

شتر دخترم رو به کا شم به خاطر کار بی ستم خودخواه با ریم هم کمتره.نمی تون
 اون خدا بس ارم اونم تو این سنی که به من از همه کس بیشتر نیاز داره.

امروز روز اولش بود.می دونم بی تابی می کرده اما باید عادت کنه.چشننم هام 
 نه بابا.رو بستم.دلم برای گل سرخم پر می زد اما باید می رفتم خو
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یه هفته از رفتن ساورا می گذشت.بابا می گفت مامان تو خودشه و کمتر حرش 
 می زنه و غذا می خوره.نمی دونم درسته یا نه ولی باید بگم حقشم همینه.

ستی  سرایدار در رو برام باز کرد.د شتم و بوق زدم. شینم رو جلوی درنگه دا ما
سال با خوشرویی جوابم رو داد تکون دادم و با صدای بلند سالم کردم.مرد میان

 ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم و رفتم باال.
 :سالم من اومدم.کسی خونه نیست؟-

 مریم خانوم لبخندی زد و گفت:خوش اومدین خانوم
رفتم سمتش و صورتش رو ب*و*سیدم.امروز خوشحال بودم و نمی خواستم 

 اخم کنم.
 :مامان کجاست؟-
 

 اتاقشونمریم:ترالن خانوم تو 
 چشمکی زدم و گفتم:ممنون من میرم پیشش.

 مریم:چی بیارم براتون خانوم
همینطور که از پله ها می رفتم باال دسننتم رو گرفتم سننمتش و گفتم:هیچی 

 ممنون
 جلوی در اتاق مامان ایستادم و در زدم.

 صدای محکمش رو شنیدم:کیه؟
 :ساورینام مامان-

 ترالن:بیا تو
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سی درو باز کردم.رو به  شد و باهام رو ب*و* سته بود.با دیدنم بلند  ش پنجره ن
 کرد.

 :سالم خوبین؟-
 ترالن:سالم ممنون تو خوبی؟بشین مامان...تنهایی؟هستیا کو؟

 سر تکون دادم و گفتم:آره...گذاشتمش مهد از فردا بر می گردم سر کارم.
سننری تکون داد و گفت:خوب کاری می کنی دلت تو خونه می گیره این همه 

 س نخوندی بشینی تو خونه که.چی شده سری به من زدیدر
چادرم رو در اوردم و  پایین.کمی گرم بود. نداختم  ندی زدم و سننرم رو ا لبخ

 گذاشتم رو دسته ی صندلی.پوزخند مامان اذیتم نکرد.عادت کرده بودم.
 چیزی نگفتم که خودش پرسید:از ساورا خبر نداری

 لبخند زدم.خودش بحث رو وسط کشید.
 با باید بیشتر خبر داشته باشه که:با-

سیاوش که حرفی نمی زنه.حرش های اونا هم  ستی تو هوا تکون داد و گفت: د
 که همش در مورد کار و کار و کاره.به تو زنگ نزده؟

 سر تکون دادم و گفتم:چرا یبار زنگ زد یبارم با وب کم باهم ارتباط داشتیم.
 ؟چشم هاش رو باز و بسته کرد و گفت:چطور بود

چشننم هام رو دوختم تو چشننم های آرایش کرده اش و گفتم:می خوای چطور 
باشننه مامان؟زندگیش رو بهم زدی.دختری که دوسننتش داشننت به خاطر تو و 
که زنده  نه  باشنننه؟اگه منظورت ای حرش های تو پسننش زد می خوای خوب 

 اس...آره زنده اس ولی نمی دونم زندگی می کنه یا مردگی...
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کون داد.دسننت کشننید تو موهای رنگ شننده اش و با تلخی مامان کالفه سننر ت
 گفت:تو رو خدا تو یکی دیگه شروع نکن

پوزخندی زدم و گفتم:همش همینه خراب می کنید و بعد هم خودتون رو می 
 کشید کنار.مامان فقط یه سوال دارم چی به تبسم گفتید؟

ف هم کمامان لبش رو به دندون گرفت و گفت:گفتم دور پسننر من نباشننه اون 
 پسر من نیست

 دو تا مشت هام رو کوبوندم روی پام و گفتم:آخه چرا؟مگه تبسم چشه؟
شم  تع مامان نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:اون دختر نه پدر داره نه مادر.و
که می بینی.پس فردا چجوری تو دوسننت و آشنننا سننر بلند کنم و بگم اینه تن 

 عروس خانواده ی توسلی؟
 ار رو کردین:سر ارمیا هم همین ک-

یه چیزی این  یه خونه ای  یه دکتر بود  باز  ما ارمیا فرق می کرد.اون  ترالن:آره ا
 دختره هیچی از خودش نداره.بعدشم تو یبار ازدواد کرده بودی

:مگه قراره تبسننم زندگی رو بچرخونه که بخواد پول و پله داشننته باشننه؟االن -
ایمون رو بگیره بیاره شننما  سنناورا بره دسننت یه دختر فرنگی مایه دار بی دین و

صیت  شخ شما فقط پوله نه منش و  سه  قبولش دارید نه؟مالک برتری آدم ها وا
 آدم ها...

می دونی؟حاال به تبسننم حق می دم.معلومه چی ها بارش کردید که اونم به 
غرورش برخورده.هر چی باشه پاکه و مثل آدم زندگی کرده.مادرجون هم براش 

نداره؟مامان سنناورات خورد شنند و رفت...فقط خواسننتم مادره کی گفته مادر 
 همین و بهت بگم اگه پسرت دیگه مامان صدات نکنه مقصرش فقط خودتی...
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سمت در.لحظه  سرم کردم و راه افتادم  سری تکون دادم و چادرم رو  شدم  بلند 
ی آخر برگشتم طرفش و گفتم:تبسم دلش پاکه...خدا هواش رو داره...فقط دعا 

 اکی که شکستی دامنت رو نگیره مادر من!...خداحافظکن آه دل پ
سر باز کنه  شه.اونقدر که تا اخر پله ها  ستم و اجازه دادم بغ م عمیق تر  درو ب
سمون و  شنوم.رو کردم به آ شه که خودم هم ن و خداحافظ گفتنم اونقدر اروم با
گفتم:خدایا به دل شننکسننته ی برادرم و تبسننم رحم کن نذاراین عشننق مدفون 

 .**شه.
 پنم سال بعد

موهام رو زدم پشننت گوشننم و ماکارانی رو آبکش کردم.از دسننت این هسننتیا 
 خانوم باید هفته سه چهار بار ماکارانی درست کنم.

 صدای زنگ در واحدمون اومد.البد باز این بچه ها درحیاط رو باز گذاشتن.
شید:حتما باباییه و شد و جیغ ک شحالی از پای تی وی بلند  ستیا با خو عد ب ه

دویدنش سمت در و باز هم جمله ی همیشگی من"یواش تر مامان می خوری 
 زمین"

 ارمیا امروز زود اومده.هنوز یه ساعت مونده بود به تموم شدن شیفتش.
 

صدای صحبت هستیا با مردی غیر از ارمیا گوش هام رو قلقلن می داد.گوش 
 تیز کردم و آبکش به دست با اخم ریزی دقیق شدم.

از شننند قامت مرد جوانی جلوی در پدیدار شننند.نگاهش به دخترک "در که ب
قدیم  ندگرمش رو ت باز کرده بود.زانو زد و لبخ که در رو  تاد  کوچولویی اف
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زیباترین دختر دنیا کرد و دسننت کشننید رو موهای ابریشننمی و ل*خ*تش و 
 گفت:سالم خانوم کوچولوی من.

 هستیا با لبخندی مشکوکانه گفت:سالم شما همون...
سر ب صتی برای  ساورینا فر ستیا رو ب* *ل کرد. شتر از این طاقت نیاورد وه ی

عارفی  مِت خوش پوش بی هیچ ت قا ند  یدا نکرد.مرد بل لدارش پ چادر گ کردن 
 کفش های چرمیش رو در آورده بود و داخل شده بود."

 ساورینا:
ا اخم کردم به این مهمون ناخونده که بدون یالله و تعارش وارد خونه می شنه ام

 از دیدن کسی که با لبخند جلوم ایستاده بود خشکم زد.
ستیا  شد.ه صدایی ازش خارد ن سته کردم اما هیچ  چند بار لب هام رو باز و ب
رو آروم روی زمین گذاشت و دست هاش رو باز کرد و با اطمینان چشم هاش 

 رو باز و بسته کرد.
و خودم رو پرت قدم های اولم اروم و گنگ بود اما قدم های بعدیم تند شننند 

 کردم تو آغوشی که خیلی وقته مزه اش نکرده بودم.
 :چه بی خبر اومدی دیوونه؟-

گه  نه دی مد به بی خبر او فت:مزه اش  هام رو ب*و*سنننه ای زد و گ مو
 خواهرخانومی

ست هام قاب گرفتم.هنوز همون  صورت مثل ماهش رو با د شدم و  ازش جدا 
جذابیت خاا رو داشت شاید هم بیشتر شده بود.این مرد سی و سه ساله ی 
خوشتیچ رو به روم که چند تار سفید میون انبوه موهای مشکیش ب چشم می 
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خورد،برادری بود که دلم براش حسابی تنگ بود.دستم رو ب*و*سید.با پشت 
 دست اشن هام رو پاک کردم و ازش جدا شدم.

 ساورا:گریه نداره ناراحتی اومدم برگردم؟
 اخم کردم و رو به هستیا با خنده گفتم:می شناسی دایی ساورا رو که مامانی؟

 هستیا سری تکون داد که موهای ل*خ*تش تکون خورد و دلم رو برد.
 ابایی باهامون حرشبا شادی کودکانه اش گفت:اوهوم دایی از پشت لچ تاپ ب

 می زد دیگه
ساکش رو اورد تو.در یکی از چمدون  ساورا لبخندی زد و رفت جلو در و دوتا 
ها رو باز کرد و عروسنننن خوشننگلی رو در آورد و اومد سننمت هسننتیا و 

 ب* *لش کرد.
سن رو گرفت  شه.عرو ساورا:قربونش بره داییش که اینقدر این دخمل ما باهو

 وشحالی ازش گرفت.سمت هستیا و هستیا با خ
 :مامانی از دایی تشکر کردی؟-

 هستیا لچ ساورا رو ب*و*سید و گفت:مرسی دایی
ساورا محکم لچ هستیا رو ب*و*سید و گفت:فدای تو بشه دایی کلی سوغاتی 
دیگه هم دارم بذار همه جمع شننن بدم بهت خانوم خوشننگله دایی.از دو سننال 

ساورینا و ارمیا تبریپیش که دیدمت خیلی بزرگتر و خانوم تر  ن شدی.باید به 
 بگم خوشبحالشون همچین گل دختری دارن

هسننتیا خندید از همون خنده ها که عاشننقشننون بودم و روی گونه اش چال 
 میافتاد.
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شین زحمت نکش ارمیا کی  ستیا و گفت:بیا ب شید رو موهای ه ست ک ساورا د
 میاد؟

رو  به روش و نگاهم سینی شربت و شیرینی رو گذاشتم روی میز و نشستم رو
به ساعت دوختم و گفتم:یه ساعت دیگه.خب نگفتی خان داداش؟بی خبر می 

 گفتی گاوی گوسفندی چیزی می کشیتم.
 هستیا چینی به بینیش داد و اخم کرد.عاشق حیوون ها بود دختر دل نازک من!

 ساورا لیوان شربتش رو برداشت و گفت:گفتم بی خبر بیام شوکه شین
 با خواهش ته نشین شده ای توی صدام گفتم:اومدی که بمونی؟ لبخندی زدم و

 چشم هاش رو باز و بسته کرد و گفت:اومدم که بمونم
 چشم هام رو بستم و گفتم:خدا رو شکر.خوش اومدی...

 با شیطنت ادامه دادم:زن دایی خارجی که واسه دخترم نیاوردی؟
اره چه برسننه به اونور لبخند تلخی زد و گفت:مامان ما ایرانی هاش رو قبول ند

آبی هاش.سننربلند کرد و محزون توی چشننم هام خیره شنند و گفت:راسننتی 
 حالش چطوره؟

نوزم  ه تم: ف گ کون دادم و  ت تی سنننری  ح نارا با  تم و  گرف ندون  بم رو د ل
 همونطوره...هیچ تغییری نکرده

نفسش رو با بغض داد بیرون و خیره شد به قاب عکسی که جاش روی عسلی 
کسی که رمان مشکی اش نشون دهنده ی دل های شکسته ی خونه بود.قاب ع

 زیادی بود.
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ستیا رو از روی  ست.ه شد.بغض راه گلوم رو ب شم هاش تر  لبخند تلخی زد.چ
سلی زانو زد  شت.رو به روی قاب عکس روی ع پاش بلند کرد و روی مبل گذا

 و قاب عکس رو تو دستش گرفت.
زیر خروار ها  دسننت کشننید رو صننورت خندون صنناحب عکس.خنده ای که

 خاک بود.سرم رو بلندکردم که اشن هام نچکه و هستیام ناراحت نشه.
اما سنناورا با تمام غرور مردونه اش اجازه داد آروم و بی صنندا اشننن روی گونه 
اش جاری شه.اشن های سمم من هم دووم نیاوردن.رفتم سمت آش زخونه و 

 به بهونه ی سر زدن به غذا کمی بغ م رو بشکنم.
عروسکش رو ب* *ل کرده بود و گوشه ی مبل نشسته بود.اون هم درک  هستیا

می کرد.درسننته سننه سننال و نیم بیشننتر نداشننت اما می شننناخت.دوسننتش 
داشت.همه ی ما دوستش داشتیم.رفت و همه رو شکست.رفت و داغش رو به 

 دل همه گذاشت.
شگیش رو با خودش برد.چقدر غریبانه رفت.چقدر  شیطنت های همی رفت و 

 ش شکسته بوددل
صننورتم رو آب زدم و نشننسننتم روی مبل.سنناورا قاب عکس به دسننت رو مبل 

 نشسته بود.اروم تر شده بود.اما مات اون صورت خندون بود.
لب زد تلخ و سننوزنده:دلم براش تنگه...نگاه دوخت بهم و گفت:امروز وقت 

 داری یه سر بهش بزنیم؟
وای م:حتما...فقط قبلش نمی خباید می رفتم بیمارستان.اما لبخندی زدم و گفت

 سری به مامان و بابا بزنی؟بابا می دونه برگشتی؟
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سنناورا:بابا آره فقط نمی دونسننت چه روزی قراره بیام.اما بهش سنن رده بودم به 
 مامان نگه...

 خم شدم طرفش و گفتم:ساورا...نمی خوای با مامان آشتی کنی؟
 ش فشرد و گفت:نهاخم کشید در هم و بلند شد.قاب عکس رو به سینه ا

 با التماس صداش کردم:ساورا؟
برگشننت.ادامه دادم:اون مادرمونه هر کاری هم که کرده باشننه بازم مادره االن 
درکش می کنم سنناورا...اون خودش پشننیمونه دلش برات تنگ شننده درسننته 

 باهات بد کرد ولی...
 قاب عکس رو گرفت سمتم.رمان مشکیش بدجور توی ذوق می زد.

شتم از اون چی؟من نمیتونم بگذرم تو می بلند گفت:ن گاهش کن.از خودم گذ
تونی؟زندگی من رو خراب کرد دختری که دوسننش داشننتم رو ازم گرفت ولی 
ندونم  ید چوب  با یل چی؟چرا همه مون  ما درمورد سننو باهاش قهر نکردم.ا

 کاری های اون رو بخوریم؟
بود؟میثم ساله ی من چه گ*ن*ا*هی داشت؟مگه عاشق کی شده  24خواهر 

چی کم داشننت؟پسننر به اون خوبی.وتننعش که بد نبود داروسنناز بود رو پای 
شگاهی  شت؟پرور ستاده بود فقط گ*ن*ا*هش این بود خانواده ندا خودش ای
ست زندگی کرد.مامان  شتنش.اون که در سر راه گذا صیر اون بود  بود؟مگه تق
ندید؟داغون شننندنش رو  یل رو  چرا اینقدر خودخواه بود؟اشنننن های سننو
ساورینا تا عمر دارم  تافه کرد؟ نه  ندید؟زندگی من و تو کم نبود اونم بهمون ا

 نمی بخشمش.
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سالمتیش فکر می کرد و  شه به  صدا نداره...مامان خانومی که همی چوب خدا 
انواع ورزش ها رو انجام می داد حاال از دا  ته تغاریش باید سکته کنه و ویلچر 

صداش بلن شه.مامان خانومی که  شین ب ستور دادن ن د بود برای توبیخ کردن و د
خدا صننندا  نه...تنش لمسنننه...آره خواهر من چوب  حاال نمی تونه حرش بز

 نداره...آه دل شکسته ی سویل گرفتش...آه دل شکسته ی میثم گرفتش...
شکیش و پراز بغض گفت:یادم نمی  ستش رو فرو برد تو حجم موهای م دو تا د

شق رو روی م سر عا زار خواهرم.من برادرم غیرت دارم اما در ره زجه های اون پ
صانه  شون پاک بود خال شق ستم بزنم.ع شق هیچ حرفی نمی تون مقابل اون ع

 بود.اساطیری شد...شد مثل لیلی و مجنون...شیرین و فرهاد...
من میثم رو درک می کنم.مامان لیلی مارو از مون گرفت.نه من به تبسم رسیدم 

 ازم آشتی نخواه...نخواه...نه میثم به سویل....نه ساورینا 
 اشن هام تند و تند روی گونه ام می چکید.

:آره یادم میاد زجه های میثم رو...گریه های من و تو رو...خم شنندن کمر بابا -
رو...یادم میاد اون روزی که سننویل با چشننم گریون راهی اون جاده ی لعنتی 

ه...تو سم میثم رو بیارشد.که مامان گفته بود نه...گفته بود طردش می کنه اگه ا
نبودی...دیر رسننیدی وقتی رسننیدی که بهت زنگ زدم و خبر فوت ته تغاری 

 خونه رو دادم اما من بودم ساورا...من بودم...
هسننتیا لب گزیده رفت توی اتاقش.نباید جلوش این حرش ها رومی زدم.اما 

و ردست خودم نبود.می دونستم دختر کوچولوم حساسه به گریه کردن...نفسم 
 فوت کردم
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ساورا نشست روی مبل و چشم دوخت به در اتاق هستیا و آروم تر گفت:تو که 
 بودی تو که دیدی چرا با مامان قهر نمی کنی؟چرا ازم آشتی می خوای؟

 سر انداختم پایین و گفتم:مامان پشیمونه
خندید...بلند خندید.مثل دیوونه ها...صننداش خیلی بلند بود...کم کم خنده 

 اومد.با حالت متعجبی پرسید:واقعا پشیمونه.اخی...یکم دیر شده...اش بند 
اخم هاش گره خورد و گفت:دیر شنننده پشننیمونیش خواهر من رو زنده نمی 
کنه...وقتی سویل با عصبانیت زد به دل جاده وقتی اونقدر با گریه رانندگی کرد 

 م؟که تصادش کنه و بره تو دل کوه دیگه پشیمونی چه سودی داره خواهرک
چشم هاش رو بست و گفت:ازم نخواه...من اونقدر دلم بزرگ و مهربون نیست 
که ببخشننمش...دیدی آه همه مون گرفتش..خدا عادله به عدل اون باالسننری 

 نباید سر سوزنی شن داشته باشی
سننرم رو انداختم پایین و تکون دادم.رفتم تو دسننت شننویی و صننورتم رو آب 

یا ز تاق هسننت به در ا باز کردم.رو تختش دراز کشننیده زدم.چند تقه  دم و درو 
بود.نشننسننتم کنارش و دسننت کشننید تو موهای مسننحور کننده اش.برگشننت 
سننمتم.چشننم های سننبز ارث رسننیده از پدرش می درخشننیدن میون هاله ی 

 قرمزی که نشون گریه ی دخترکم بود.
شید مامان نباید جلوت اونطوری حرش  سیدم و گفتم:ببخ شونیش رو ب*و* پی

دل دایی سنناورا واسننه خاله سننویل تنگ شننده بود.می خوای بریم می زدیم.
 سرمزار خاله جون تو هم میای؟

 هستیا:پس بابایی چی؟
 ل ش رو ب*و*سیدم و گفتم:بابایی بیاد ناهار بخوریم بعد می ریم
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 هستیا:بیمارستان نمیری؟
:نه زنگ می زنم می گم نمی رسم بیام.حاال یه ب*و*س خوشگل به مامانی -

 دایی رو ب* *ل کن ب*و*سش کن بهش بگو ناراحت نباش بده برو
دسننتای کوچولوش رو دورگردنم حلقه کرد و ب*و*سننه ی شننیرینش رو روی 
گونه ام کاشننت.ب* *لش کردم و موهاش رو بهم ریختم...دوید و رفت توی 
هال...صدای شوخی های ساورا با اون صدای گرفته اش با هستیا میومد.چشم 

 ن فکر کردم تبسم اگه بفهمه ساورا برگشته....هام رو بستم و به ای
لبخندی زدم و بلند شدم.ارمیا اومده بود خونه و کلی از اومدن ساورا خوشحال 
شنننده بود.کنارهم ناهار خورده بودیم و خندیده بودیم.بدون این که حرفی از 

 تبسم و مامان و سویل وسط بیاد.
 .فرش ها رو شستم و سینی چایی رو گذاشتم روی میز

 ارمیا:دستت درد نکنه خانومم.خسته نباشی
 لبخندی زدم و نشستم ورو به هستیا گفتم:مامان صدای تلویزیون و کم کن.

 ارمیا:خب ساورا برنامه ات واسه امروز چیه؟
ساورا استکان چاییش رو برداشت و گفت:می خوام برم بهشت زهرا سر خاک 

 سویل
 تو هم می خوای بری؟ارمیا مغموم سری تکون داد و رو به من گفت:

 :آره تو نمیای-
دسننت هاش رو از هم باز کرد و گفت:من مشننکلی ندارم فقط تو بیمارسننتان 

 نمیری؟
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لبخندی زدم و گفتم:خان داداشننم اومده کجا برم؟زنگ می زنم مرخصننی می 
 گیرم

 ساورا:نه نه نمی خواد ه خاطر من از کار و زندگی بیافتی برو سرکارت
 :مگه میشه...نه-

سنناورا اخمی نشننوند رو پیشننونیش و گفت:می ری خوبشننم میری.ناهارتم که 
 اتافه اومد.من و ارمیا و هستیا هم در نبود تو کلی خوش می گذرونیم

یه دوسننناعت  چچ چچ نگاهشننون کردم و گفتم:خیلی خب زنگ می زنم 
یل رو کرده از اون جا میرم بیارسننتان.ونه  مرخصننی می گیرم دلم هوای سننو

 م نزنین هازندگیم رو به
هردوشننون چشننمی گفتن و من رفتم توی اتاقم و به بیمارسننتان زنگ زدم و 

 دوساعت مرخصی گرفتم.آرایش مالیمی کردم و هستیا رو صدا زدم.
 :هستیا مامان بیا لباسات رو ب وش-

صد دفعه گفتم اینطوری تو خونه  سمت اتاق اخمی کردم و گفتم: ستیا دوید  ه
 اندو سر می خوری رو سرامین ه

 هستیا:ببخشید خو
باز کردم و شننونه شننون  سننری تکون دادم و موهای دم اسننبی طالییش رو 
کردم.دست هام میون گندم زار موهاش حرکت می کردن و من چقدر دیوونه ی 
گندم زار مسننخ کننده بودم.موهاش رو باالی سننرش بسننتم و مثل همیشننه غر 

 ش!زد"یواش تر" و من خندیدم به این لوس بازی های همیشگی



wWw.Roman4u.iR  850 

 

شلوار لی سرمه ای و بلیز قرمزش رو تنش کردم و روی اون سویشرت بهاره ی 
سفید و قرمزش.کاله پسرونه ی لبه دار قرمزش رو گذاشت رو سرش و آستین 

 های سوشرتش رو داد باال.
سننری تکون دادمو زیر لب "قرتی" بارش کردم.پشننت چشننمی برام نازک کرد و 

 باش لوس کنه و زبون بریزه.رفت توی پذیرایی تا خودش و واسه با
 چادرم رو سرم کردم.ساورا و ارمیا هم آماده بودن.

شکی و آروم بغض می  سنگ م سفید روی  شده بود به نوشته های  ساورا خیره 
شکست و من با صدای لرزونم آروم حمد و توحید زمزمه می کردم.ارمیا گلب 

 رو ریخت روی سنگ و من با دست روی سنگ رو لمس میکردم.
وقتی سویل مهمون این بهشت زهرا شده بود هر پنم شنبه اینجا بودم.گاهی  از

شده بود.میثمی  شد.میثمی که برام مثل برادر  زمان های اومدنم با میثم یکی می
که برای این که به مزار محبوبش نزدین تر باشننه کار و زندگیش رو تو شننمال 

 رها کرده بود و اومده بود تهران.
سه کسی به قول خودش که می  ست وا ست.مهم نی گفت:کسی که منتظرمن نی

من کجا باشننم.اما واسننه من مهمه کنار سننویل باشننم.گاهی وقت ها که می 
سته و از کارهای روزانه اش باهاش  ش سویل ن سنگ  رسیدم می دیدمش باالی 

 حرش می زنه.اگه من پنم شنبه ها اینجا بودم اون هر روز اینجا بود.
دا کرده بود و بیشتر در امدش رو صرش بچه های تویه شرکت داروسازی کار پی

کلبه می کرد.پای یابت کلبه ی آسننمونی بود و همه می دونسننتیم اون با تمام 
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که  هایی  ها رو درک میکنه.از خودشننونه ازجنس همین بچه  وجود این بچه 
 مظلومانه میخندیدن با غم هایی که تو دلشون مود می زد.

م.من مردم.اگر خودم رو از نفس کشیدن میگفت بعد سویل من زندگی نمی کن
خالا نمی کنم واسه این بچه هاست.من میمونم و زندگی می کنم و سرمایه 

 جمع می کنم واسه آینده این بچه ها...نمی خوام مثل من شکست بخورن...
مان حرش  ما با  به سننناورا حق می دادم  ید و  هام قطره قطره می چک اشنننن 

 خیلی بد... نزنه.نخواد ببینتش.مامان بد کرد
سر خاک  ست.لبخندی زد و گفت:میرم  ش شونه ام ن ست مرطوب ارمیاروی  د

 مریم.
ستیا با گل های  شدم.ه شن بود کرد.بلند  ساورا که غرق ا شاره ای به  با ابرو ا

 توی دستش بازی می کرد و میون قبرها می چرخید.
 .ارمیا:هستیا بابا بیا دخترم.ساورا جان ما میریم سرخاک مریم و علی..

 ساورا سربلندکرد و سری تکون دادو گفت:راحت باشید داداش
 هستیا جلوتر از ما راه می رفت.

 ارمیا:بهتر بود تنهاش بذارم یکم درد ودل کنن
 سر تکون دادم و گفتم:به تبسم که نگفتی؟

ارمیا:نه نگفتم...وفیفه ی من و تو نیست گفتنش...ساورا خودش باید از تبسم 
 ب رسه میدونی کهحرش بزنه یا چیزی 

تا مزار مریم و علی پیاده ده دقیقه راه بود.ارمیا با گالب سنگ هاشون رو شست 
 و فاتحه فرستادیم.
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هسننتیا گل ها رو پرپر می کرد روی سنننگ ها بدون این که بفهمه سنننگ کی 
 هست.ارمیا ب* *لش کرد و نشوندش رو پاش و ل ش رو ب*و*سید.

ستش رو دور گردن ارمیا  ستیا د صورت ه سبوند به  صورتش رو چ حلقه کردو
ارمیا.هستیا خیلی بابایی بود و من خیلی حسودیم می شد.به این عشق بینشون 

 ولی همیشه از خدا خواستم بیشترش کنه.
به  یا غیر م*س*تقیم  نداشنننت م*س*تقیم  پدر بود هیچکس حق  ارمیا واقعا 

درش هم ود و پارمیا بفهمونه که پدر واقعی هستیا نیست.هستیا عاشق پدرش ب
 عاشق هستیا.

 تبسم:
ست این بچه های  شینم.امان از د ستم داخل ما ش سری با خنده تکون دادم و ن
ند دسنننت تکون داد و  با لبخ که  خانوم رتنننایی زدم  شننیطون.بوقی برای 

 گفت:سعادت جان تو برو من با سرویس میرم امروز
 :باشه پس خدانگهدار-

سه در رو برام باز کرد و من خیلی اروم دستی تکون دادم و دور زدم.سرایدار مدر
 ماشین رو از هجوم دخترهای سرمه ای پوش راهنمایی خارد کردم.

شه و گفت:خانوم درارو  شی تربه ای زد به  شاگردهام  توی کوچه غزل یکی از 
 قفل کنید خوشگالرو می دزدن ها

 اخم ریزی بهش کردم و گفتم:پس شما حواست به خودت باشه سرکار خانوم
 د و ماشین رو روندم.خندی
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چشم هام رو بستم و دستم رفت سمت فبط و همون آهنگ همیشگی و چشم 
 های مرطوبم پشت شیشه های سیاه عینن آفتابی!

 فاصله چقدر زیاده بین ما میدونم تو هم خیلی ناراحتی
 لحظه های اخره بیا ببین نفسی ندارهقلب لعنتی

 نه شدهمتنفرم از این فاصله ها دیدنت برام یه افسا
 دیگه از خدا نمی خوامت تو رو می دونم یه التماس بی خوده

 تو دیگه برنمیگردی پیش من اخه قسمت من و تو دوریه
 دیگه بی قرار دیدنم نباش این جدایی دست ما نیست زوریه

 تو ازم دوریه و این یانیه ها عمریه شاهد تنهاییم شده
 دهگریه کردن واسه ی نبودنت به خدا تمام زندگیم ش

 دوست دارم ب* *ل بگیرمت تو رو تا که اینجوری کمی اروم بشم
 سرت و بذار رو قلب عاشقم تا بفهمی چه زجری می کشم.
 همه ی خواب و خیال من شدی نمیتونم دیگه بی تو سر کنم

 منی که محتاد آغوش توام چجوری رفتنت و باور کنم
 تو دیگه برنمیگردی پیش من اخه قسمت من و تو دوریه

 ه بی قرار دیدنم نباش این جدایی دست ما نیست زوریهدیگ
 تو ازم دوریه و این یانیه ها عمریه شاهد تنهاییم شده
 گریه کردن واسه ی نبودنت به خدا تمام زندگیم شده

 با صدای زنگ موبایلم دست برم سمت هندزفریم و صدای تبط رو کم کردم.
 :جانم؟-
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شم.لبخندی  ستیا پیچیدتوی گو شاد ه سی که تو این روزهای صدای  زدم به ک
 تلخ تمام امید زندگیم شده بود.

 :سالم عمه جونم خوبی؟امروزم میای دنبالم بریم پارک؟-
سته نبودم.روزایی  ستیا خ درسته تازه از مدرسه اومده بودم اما هیچوقت برای ه
شم و  شتن پی ستیا رو میذا ساورینا ه شتم و کلبه نمی رفتم ارمیا و که کالس دا

 سرا  کار و مطبشون. می رفتن
ته - مامان رف مال خودمی  له خانوم امروزم  ین سننالم دختر خوشننگل.ب :عل

 مطب؟
 لبخندی زد و با شوق گفت:نه داره میره پس بیا منتظرتم ها

 :ای به چشم شما خودت و خوشگل کن بریم خوشگذرونی مجردی-
 هستیا:چشم ب*و*س ب*و*س عمه جون

رو قطع کرد.چه خوب که تو این  یه ب*و*س محکم براش فرسننتادم و گوشننی
 همه گرفتاری هستیا رو دارم که از تنهایی درم بیاره.

جلوی در خونه پارک کردم.یکمی دیر شننده بود.تن بوقی زدم و مثل همیشننه 
 منتظرموندم تا ساورینا هستیا رو بس اره بهم و بره مطب.

مدرسنه  رایتو آینه دسننتی به مقنعه ام کشننیدم و کمی رژلبم رو پررنگتر کردم.ب
ارایش زیادی نداشتم.برخالش دانش اموزام که با وجود سن کمشون آرایش می 
کردن و چقدر خانوم قربانی باهاشون مشکل داشت.تدریس رو دوست داشتم 
.با بچه ها بودن رو دوست داشتم چه توی مدرسه توی کالس زبان یا توی کلبه 

 ا...کنار دخترهای کوچولوم چه بودن با نفس زندگیم هستی
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 ساورینا با عجله اومد بیرون و پیاده شدم.
 لبخندی زدم و هول باهام روب*و*سی کرد و گفت:شرمنده دیرم شده

 :طبق معمول همیشه برو حواسم هست-
 چشمکی زد و گفت:مزاحم همیشگیتم

 خندیدم و گفتم:خودت آره ولی دخترت نه.برو تا دکتر سعادت توبیخت نکرده
گفت:مردمم شننوهر دارن ما هم شننوهر داریم.مراقب اخم سنناختگی ای کردو 
 خودتون باشید خداحافظ

سننوار زانتیای سننفیدش شنند و رفت.چقدر ارمیا اصننرار کرده بود ماشننینش رو 
عوض کنه و ساورینا قبول نکرده بود.دوستش داشت مثل خیلی از چیزهایی که 

شده ی توی کی شون داریم.مثل همون عکس بریده  ست  فمجونی ندارن و ما دو
شگی جیب مخفی  سته جمعی جداش کرده ام و مهمون همی که از یه عکس د

 کیف پولم شده.جونی نداره یه عکسه اما واسه من یه دنیاس...
 درو باز کردم و رفتم تو...

 :چه می کنی تو-
 از پله ها اومد پایین و با خنده گفتم:هنوزم سوار آسانسور نمی شی

با عشننق ب* * ید تو ب* *لم.نشننسننتم و  مام پر جازه دادم ت لش کردم و ا
وجودش تو وجودم حل شه.موهای طالییش رو ب*و*سیدم و عطرش رو نفس 

 کشیدم
با شوق میخندید.همیشه خنده های صدادارش رو دوست داشتم.فشارش دادم 
ساختمون پیچید کمی خودم رو  صدای پایی که تو حیاط  توی ب* *لم که با 
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به در بود و چیزی نمی جمع کردم.فکر کردم یکی از همسنننایه هاس.پ شننتم 
 دیدم.

اما با صداش تمام دلم ریخت.دست هام شل شد و پاهای سستم میل ایستادن 
 پیدا کردن.

 :هستیا دایی...-
لب گزیدم ولعنت فرستادم به این قلب تعیف که از شوق هیجان باال و پایین 

 می پرید و تنی که از درون گر گرفته بود و از بیرون یخ بسته...
م.ایستاده بود.نگاهم کشیده شد روی قامت بلند و صورت سبزه و مردونه برگشت

 اش.روی چشم های روشن و نگاه خیره اش...
یده بودمش.جلوم  یا نبود د لن زدم.رو یده بودمش.پ هت زده بود...د اونم ب
ایسننتاده بود.بعد از پنم سننال.چقدر حسننرت خورده بودم که وقتی بعد از سننه 

س شته بود برای مرا شهد بودم و نه برای خاک سال برگ م خواهرش من اردوی م
س اری رسیدم نه برای دیدن کسی که قد دنیا دلتنگش بودم...و با هیچ بهانه ای 
نه...یعنی موفق  ته بود من رو فراموش ک هم نمی تونسننتم بهش زنگ بزنم.رف

 شده؟یعنی دیگه هیچ حسی نسبت به من....
دلخور...کاش می فهمید چه زجری نگاهم کرد.جلو اومد.مغرور بود...شایدم 

کشیدم...میدونستم خودخواهیه اما کاش دل نبسته باشه به کسی...که مطمئنم 
 اونروز من میمیرم.

 لبخندی زدم دست اچه و پرشرم.
 :س..سالم...شما؟کی برگشتین؟-
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 هستیا دستم رو فشرد و گفت:دایی ساورام رو می شناسی؟
 لبخندی زدم و گفتم:آره عزیزم.

 و فرو برد داخل جیبش و سرد گفت:سالم...خوبین؟تازه برگشتم.دستش ر
یخ زدم از لحن سردش...حق داشت...حق داشت؟نمی دونم شاید حق داشت 

 شاید...
 سری تکون دادم و گفتم:خوش اومدین...اومدم هستیا رو با خودم ببرم پارک
ی هساورا نگاهی به هستیا انداخت و گفت:خانوم کوچولو یادت رفت قول همرا

 امروزت رو به من داده بودی؟
هسننتیا نگاهی به من و نگاهی به سنناورا انداخت و گفت:خب امروز سننه تایی 

 بریم نمی شه؟
 من چیزی نگفتم اما ساورا خشن گفت:نه...

 بی اختیار نگاهش کردم که گفت:مزاحم تبسم خانوم نمیشیم
ست  ساورا این برنامه ی روزانه ی ما ستیلبخندی زدم و گفتم:نه آقا  ا که من و ه

تا ارمیا و سننناورینا برگردن خونه.دلتون می خواد  خانوم باهم وقت بگذرونیم 
 شما همراه ما بیاین...با اجازه

 دو دل بود.نگاهی بهم انداخت و گفت:خیلی خب بیاید با ماشین من بریم.
 :ماشینم...-

 ساورا:بذاریدش تو حیاط
ال نگ.هم از برگشتنش خوشحسر تکون دادم و رفتم ماشینم رو بردم توی پارکی

 بودم هم از رفتارش دلخور.
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مونده بودم جلو سوار شم یا عقب.با همون صورت آغشته به اخم اشاره ای به 
ستم  ش صندلی عقب و من هم به ناچار ن ستیا زود رفت  ست.ه ش جلو کرد و ن

 صندلی جلو...
بینمون سکوت بود.نه اون می خواست حرش بزنه و نه من جرئت شکستن این 

سکوتی که  شتم. شید و تمام وجودم رو به  5سکوت رو دا سال آزگار طول ک
 آتیش کشید.

که جوابی  بدون این  ند حرش می زد  ند و ت که ت یا بود  ها صننندای هسننت تن
بخواد.الفبایی رو که باهاش کار کرده بود یاد گرفته بود و تابلوها رو می خوند و 

ست تا مج ستیا ه شحال بودم از این که ه ساورا تنها من چقدر خو شم با  بور ن
 باشم.

 ساورا:دایی کجا برم؟
 هستیا کمی فکر کرد و گفت:بریم پارک همیشگی

 لبخندی زدم و به ساورا گفتم:ب یچید تو این خیابون
سننری تکون داد.چقدر دلم می خواسننت زل بزنم به نیم رخ مردونه اش و تمام 

خم ها نمی این دلتنگی ها رو جبران کنم.اما نمی شننند.نمی خواسنننت.اون ا
 ذاشت و البته شرمی که توی وجودم هنوز هم شعله می کشید.

روی یه نیمکت کنار مردی که پنم سال تمام خواب و خوراکم شده بود نشسته 
وجب ناقابل.اما فاصننله ی قلب هامون شنناید  3بودم با فاصننله ای به اندازه ی 

 کیلومتر ها می شد.
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دیم.کاش این سننکوت رو می هر دو در سننکوت به بازی هسننتیا خیره شننده بو
 شکست.کاش...

شروع  شکش  صدای رسمی و خ شنید که با همون  صدای دلم رو  مثل این که 
کرد به صحبت کردن.حرش می زد که زده باشه.که سکوت شکسته باشه...اما 

 برای من همین هم کافی بود.همین که به صداش گوش کنم.
 ساورا:خب چه خبر؟خوش می گذره؟

 تو فقط"می گذره"نه خوش نه بد!نگاهش کردم.بدون 
 لبخندی زدم و گفتم:خدا رو شکر.بد نیست...می گذره

 پوزخندی زد و گفت:ازدواد نکردید؟
شد و تنها به کلمه "نه"اکتفا  شونیم  سر انداختم پایین.اخم کم رنگی مهمون پی

 کردم.
پوزخندش عمیق تر شد.حرصی بود.می دونستم اگه می تونست حتما خرخره 

 جوید و بهم کلی فحش می داد.ام رو می 
سنناورا:چرا؟به نظرم سنننتون داره می ره باال دیگه وقتشننه...البته از وقتش هم 

 گذشته
سنگدلی.مثل همه ی  ست روی لبم.بذار اونم منو متهم کنه به  ش لبخند کجی ن
اون کسایی که بعد رفتنش باهام سنگین شدن.مثل همه ی اون کسایی که وقتی 

باشه:"بود...از خدامم بود اما نمی شد.نمی تونستم.نه شنیدن گفتن:از خداشم 
 این که نخوام نمی شد...نمی تونستم...به خدا نمی تونستم.
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:دستتون درد نکنه یعنی منظورتون اینه دیگه بوی ترشی ما بلند شده؟شما هم -
شنندین ارمیا؟شننما چی؟ازدواد نکردین؟جدیدا هر کی می ره فرنگ سننوغاتی 

 میاره
برای اولین بار امروز تو عمق چشننم هام نگاه کرد.لحظه ای نگام کرد.شنناید 

محوش شدم ولی بعد سرم رو انداختم پایین.نگاهش هنوز روم بود.دلخور بود 
 و عصبی...حق داشت...حق داشت؟

 ساورا:ازدواد؟ترجیح می دم مجرد بمونم تا این که یبار دیگه...
 نگاهش کردم که ادامه بده.

 :یبار دیگه؟-
 دیگه نه بشنومساورا:یبار 

ستم بحث رو عوض کنم  شرد.خوا شدم.بغض گلوم رو می ف به رو به رو خیره 
 که هستیا دست تکون داد و گفت:عمه بیا هولم بده

لبخندی زدم و با شننوق به سننوی عزیز دردونه ام پر کشننیدم و گونه اش رو 
 ب*و*سیدم که عمه اش رو نجات داده از اون بحث گریه آور...

تیا شندم که نفهمیدم سناورا نشنسنته روی تاپ کناری و به اونقدر سنرگرم هسن
 هستیا نگاه می کنه.

 هستیا با ذوق می گفت:دایی ببین چقدر رفتم باال توهم بیا توهم بیا
 ساورا خندید و گفت:دایی من بخوام بیام باال باید فاتحه کل تاپ رو بخونیم.

و من غرق صورتش هستیا می خندید و ساورا هم با خنده های اون لبخند میزد 
لت  مه.د نا محر گاهش نکن. که ن یب می زد  جدانم بهم نه شنننده بودم.و
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نلرزه.هنوز هیچ چیز عوض نشنننده.هنوز هم شننرایط همونه...هنوزهم ترالن 
 خانوم...

 ساورا:هستیا دایی بریم بستنی بخوریم؟
 هستیا:بذار تاپم وایسه دایی

یا فکرم پیش دایی هسننت تکیه دادم به پایه ی تاپ و به هسننتیا نگاه می کردم و
ظه ای روی من نمی مونه.خوش  هت لح گا که حتی ن بدجنسننی  قدر  بود.چ
بحالت که رفتی و فراموش کردی و من موندم و سننوختم تو این درد عشننقی که 

 باید توی سینه ام مدفون بمونه.
کنار هم بسننتنی خوردیم.سننینما رفتیم خوراکی می خوردیم و می خندیدیم و 

ن بود.خوش گذشننت...بعد این سننال ها یه روز"خوش" همیشننه هسننتیا بینمو
 گذشت کنار کسی که نیمه ی گمشده ی من بود و بهش نمی رسیدم.

غروب بود خواسننتم سننرکوچه پیاده بشننم و برم خونه اما اصننرار های هسننتیا 
 نذاشت.

با  ما همراه  که برام ل*ذ*ت بخش بود ا چار بودنی  نا چار قبول کردم. نا به 
با نه ترس.نمی خواسننتم دو گاری و  یاد.خواسننت قات پیش ب فا ره اون ات

شنننیدن...ولی حاال مطمئن شنندم پیش نمیاد با رفتارهای خشننن سنناورا و 
پوزخندهای عصبیش که نشون دهنده ی این بود که ح ورم چقدر آزارش می 

 ده و چقدر ازم متنفره
 :هستیا عمه شام چی درست کنم؟-

و مبل و کنترل رو به سنناورای لباس عوض کرده خسننته خودش رو پرت کرد ر
 دست گرفت و گفت:الزم نیست غذا از فهر مونده
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 به هستیا نگاه کردم که سر تکون داد و گفت:ماکارونی داریم
رفتم طرفش و از روی اپن ب* *لش کردم و گفتم:از بس تو ماکارونی خوردی 

 خودتم شبیه ماکارونی شد
دسننت هاتو  دسننت هاش رو گذاشننت روی شننونه ام و گفتم:از بیرون اومدی

 شستی؟
سرش رو به چچ و راست تکون داد و گفتم:بدو برو دست هات رو تمیز بامایع 

 بشور یدونه میکروبم باقی نمونه ها
 دوید سمت دستشویی و چقدر این دویدن هاش روی نرو ساورینا بود.

کش و قوسننی به بدنم دادم.این لباس و چادر از صننبح تنم بود.کاش می شنند 
یقه ای دراز بکشننم.هسننتیا که اومد به بهونه ی عوض کردن درش بیارم و ده دق

لباس هاش رفتیم تو داخل اتاقش.یه بلیز شلوار نارنجی برداشت و پوشید.چادر 
 و مقنعه ام رو دراوردم و بالش رو گذاشتم رو ی زمین و دراز کشیدم.

 هستیا:عمه برو رو تخت بخواب خب
 م خوابید.دستمو دراز کردم سمتش اومد کنارم و تو ب* *ل

ما  نده ی  هاش.امروز وصنننل کن تارهای طالیی مو یدم میون  دسنننت کشنن
بودی...عمه دلش خونه کاش می شنند با کسننی درد و دل کرد...کاش...!تمام 
شن ریختم و تو جمع خندیدم.به هیچکس نگفتم به  سال تو خلوت ا این پنم 
صرتر سته تر بودم و از همه مق شک شت وقتی از همه دل   حال و روزم چی گذ

 می شناختنم.
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این که تو چشم بقیه سنگدل شناخته بشی درحالی که دل نازکت هوای دیدنش 
ته. یا  5رو داره خیلی سننخ باهسننت هام رو  سنننال دم نزدم از درد دلم و روز

 گذروندم.شدم مادر دومش...شد تمام زندگیم...!
صدایی که از  سرو  شت که با همون لباس ها خوابم برد.با  نمیدونم چقدر گذ

ال میومد بیدار شدم.بدنم رو کشیدم و نیم خیز شدم.مانتوم کمی چروک توی ه
ساورینا و ارمیا اومده  ستیا انداختم. صورتی اتاق ه ساعت  شده بود.نگاهی به 
بودن.تو دست شویی صورتم رو اب زدم و برگشتم توی اتاق و مقنعه ام رو سر 

 کردم و رفتم بیرون
** 

 ساورا
شسته بود و از امروز تعریف ساورینا غذا رو گرم می کرد.هست یا رو پای ارمیا ن

می کرد.امروزی که من و "تبسننم"بیرون برده بودیمش.از امروزی که من عمه 
خت بود برام ببینمش و اعتراض نکنم.اعتراض  قدر سنن یدم.و چ جونش رو د
سته  سال تو وجودم خونه کرده و حتی هزاران مایل دوری هم نتون نکنم که پنم 

 ونش کنه...از فکر و ذهنم بیر
شتباهی که پنم  ستم.همون ا تیح می خوا شد داد می زدم.ازش تو کاش می 
سننال پیش هم تکرارش کردم.رفتم!با لجبازی رفتم بدون این که ازش توتننیح 
سر و غرور و لجبازی رفتم و حاال  شتنش تالش کنم.از  بخوام.بمونم و برای دا

کفری ام.از  که برگشننتم باز هردومون فقط سننکوت می کنیم.از دسننت خودم
 دست تبسم کفری ام.از این سکوت مسخره مون کفری ام.
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تا االن  باشنننه اما نبود.اگر بود  رفتم و گفتم شننناید کس دیگه ای تو زندگیش 
که اون منو  له  ازدواد کرده بود.چرا حس می کنم منتظر من مونده؟خیال محا

 بخواد...
اش می تونسننتم یه من دارم به اون فکر می کنم و اون راحت گرفته خوابیده.ک

 پرس بزنمش و دلم خنن شه...
شده بودم.اخمی کردم و  سالم کرد.ماتش  از در اتاق اومد بیرون.لبخندی زد و 

 نگاه ازش گرفتم.
 ارمیا:سالم خواهر خوابالوی من.چطوری؟

رفت تو اشنن زخونه و گفت:شننکر.شننما چطوری خانوم و آقای دکتر؟خسننته 
 ینباشید...ساورینا جان کمن الزم ندار

 ساورینا:نه قربونت برم برو بشین این وروجن ما حسابی خسته تون کرده
شه من از  ست و گفت:مگه می  ش شت توی هال و روی مبل ن اخمی کرد و برگ

 بودن با هستیا خسته بشم؟
ستیا رفت تو ب* *لش.درو  نگم یکم  ستیا و ه سمت ه ستش و دراز کرد  د

 عزیزه...حسودیم می شد به هستیا که اینقدر برای تبسم 
خودم رو مشننغول بحث و صننحبت با ارمیا کردم و سننعی کردم یادم بره مقابلم 
درست تو چند قدم اونور ترکسی نشسته که پنم سال ارزوی دوباره دیدنش رو 

 داشتم.
 با اصرار های زیاد ارمیا و ساورینا قبول نکرد بمونه و شبونه رفت.
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 .اما از پشت پنجره ی اتاقرفت و من تنها به یه خداحافظ کوچین بسنده کردم
 هستیا تا سر کوچه با نگاهم ماشینش رو بدرقه کردم.

پاک  پاکش کنی. مت هم نیسننتیم از ذهنم  یا...ازت خواسننتم اگر قسنن خدا
نشنند...این یعنی اون دختره چادریه دوسننت داشننتنی با تموم سنننگدل بودنش 

 من؟ قسمت منه؟خدایا این حکمتته که نه اون دل به کس دیگه ای بسته نه
تمام شب بدون پلن زدم به سقف اتاق خیره شده بودم و تمام لحظات امروزم 
شتم  سعی دا سم بودن و من چقدر  شیرین بود کنار تب رو مرور می کردم.چقدر 
ما  هام تلخ کنم ا بدخلقی  هام و  با اخم  این شنننیرینی دلچسنننب رو 
نشد...ح ورش اونقدر آرامش بخش هست که حتی اخم هام لحظه های هم 

 اریمون رو تلخ نکنه...!جو
** 

 ساورینا:
شتنش هنوز  شرکت بابا بعد از دو روز برگ ساورا رفته بود  شد که  ساعتی می  دو
ساورا  ستم به  شته و من نمی دون سرش برگ شده بود که تن پ هم مامان باخبر ن

 حق بدم یا خودخواه بدونمش.
امادگی من توصننیه کردم بره پیش مامان اما اون گوش نکرد و می گفت هنوز 

دیدن مامان رو نداره.برخوردش با تبسننم بد نبود اما معلوم بود هنوز هم یادش 
نرفته تبسم رو دوست داشته و تبسم نخواستتش.می تونستم عشق و عصبانیت 
رو توام توی نگاهش ببینم.گاهی عشق رنگ بیشتری داشت و گاهی عصبانیت 

 و خشمش...
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ارمیا رفته بودن پارک.پدر و یکم به سننر و گوش خونه دسننت کشننیدم.هسننتیا و 
ها  گذرونن و منو تن دختری خوب واسنننه خودشننون می گردن و خوش می 
میذارنویه وقت هایی به هسننتیا حسننودیم می شننه.حس می کنم ارمیا اون و 
ستیا اون و  شه که ه سودیم می  ست داره.گاهی هم به ارمیا ح شتر از من دو بی

 ط...بیشتر از من دوست داره.کال من مظلومم این وس
 با صدای آیفون لبخندی زدم و گفتم:چه زود...

صویر افروز یه لحظه جا خوردم و باروهام رو دادم  سمت آیفون.بادیدن ت رفتم 
بار می  ماه ی ند ما چ هاش خوب بود ا با طه ام  نه ی من؟راب باال.افروز در خو

 دیدمش.
 گوشی رو برداشتم و گفتم:سالم افروز جان بفرمایید

باز  ندی زد و درو  به لبخ نداختم و دسننتی  نه ا به خودم توی آیی گاهی  کردم.ن
موهام کشیدم و در واحد رو باز کردم.در آسانسور باز شد و دختر خوش پوش 

 خاله با لبخند بهم سالم کرد.
 ب* *ل گرفتمش و ب*و*سیدمش.دعوت کردم بیاد تو.

بانو...راه گم - :چه عجب افروز خانوم صننفا آوردید منزل ما رو منور کردید 
 دی؟کر

نشننسنننت روی مبل و گفت:نه به خدا اینقدر گرفتارم وقت نمی شنننه دختر 
 خاله.شرمنده تو خوبی؟هستیا کجاست خونه نیست؟

 لبخندی زدم و گفتم:با باباش رفته پارک.
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ابرویی داد باال و "آهان"ی گفت.خیلی ناراحت بودن که بهشننون اجازه نداده 
مادربزر ین بشننن و خودشننون رو  یا نزد به هسننت یا بودم  مه ی هسننت گ و ع

بدونن.مادرجون مادربزرگ هسننتیاسننت و تبسننم عمه ی دخترم.نه هیچکس 
 دیگه...

برادرش حق پدر داشننتن رو از دخترم گرفت و من به خودم حق میدم حق عمه 
 بودن و مادربزرگ بودن رو ازشون بگیرم.

 لبخندی زدم و گفتم:چی میخوری عزیزم؟
 افروز:زحمت نکش عزیزم زود می خوام برم

شتم  شتم و برگ شیرینی گذا شربت و  سینی دوتا لیوان  ش زخونه و تو  رفتم تو آ
 توی هال.

 لیوانش رو برداشت و تشکر کرد.
 :چه خبرا؟خوبی؟خاله خوبه؟-

 افروز:قربونت همه خوبیم...ترالن جون چطوره؟
 شونه ای باال انداختم و گفتم:تعریفی نداره

 سری تکون داد و نفسش رو فوت کرد بیرون.
 اقا رادمان خوبه؟:-

لبخندی زد و گفت:قربون شننما سننالم داره خدمتتون.بنده خدا این چند روزه 
 خیلی گرفتاره

شوخی گفتم:موافب باش این گرفتاری ها مربوط به هووی  شمکی زدم و با  چ
 تازه نشه

 افروز:جرئت داره سر من هوو بیاره؟از مادر زاده نشده دخترخاله
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 لبخندی زدم و گفتم:خدا رو شکر
شده بود.مادر تو به دنیا آوردتش.برادرت جرئت  اما توی دلم گفتم مال من زاده 
شی و طعم زندگی تلخ  شبخت با سر من هوو آورد اما من آرزومه تو خو کرد و 

 گذشته ی من رو نچشی.
صدفی رنگ رو مقابلم گرفت.یه  سمت کیفش.کارت  ست برد  لبخندی زد و د

 ابروم رو دادم باال و گفتم:این چیه؟
 خندید.دندون نما و با شوق و ذوق.

 افروز:کارت عروسیمه.اخر همین هفته...حتما تشریف بیارید بانو
 لبخندی زدم و گفتم:به سالمتی مبارک باشه...فقط...

 افروز:فقط چی؟
کمی دسننت اچه شنننده بودم.خدا خدا می کردم نیاد.ولی مگه می شننند؟امیر 

شوب بود.نگاه گی سی تنها خواهرش نیاد.دلم آ شم عرو سرگردونم رو تو چ م و 
 های افروز دوختم.از نگاهم فهمید حرفم چیه.

 سر پایین انداخت و گفت:مشکلت امیره؟
نگاهش کردم.با التماس.کاش بگه نمیاد.براش مشکل پیش اومده اتفاقی افتاده 

 که نتونه...
اما صننداش درونم رو شننکسننت.کاخ آرامشننم خراب شنند روی سننرم وقتی 

 گفت:میاد
پهن شدم روی مبل.سرم به دوران افتاده بود.چشم هام سیاهی دستم شل شد. 

 می رفت.دهنم خشن شده بود.
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 افروز لیوان شربتم رو گرفت طرفم.با لبخند نصفه نیمه ای از دستش گرفتم.
شدی؟میاد ولی اون که به تو کاری  ساورینا جان خوبی؟چی  م طرب گفت:

 من نه تو...نداره از هم جدا شید...به خدا اگه نیای عروسیم نه 
یدن  با د ما می ترسننم  ناکم رو بهش دوختم و گفتم:اره ا های نم  چشننم 
یا...افروز من نمی خوام ارامش زندگیم از دسننتم بره.نمی خوام خدای  هسننت

 نکرده هستیا بو ببره ارمیا پدر اصلیش نیست...
دستم رو تو دستش گرفت و گفت:امیر اگه می خواست پدر هستیا باشه همون 

پدری می کرد.درتننمن تو مگه از امیر کاغذ ام نننا شنننده موقع میمون د و 
مح ننری نداری؟نگران چیزی نباش...داداش من عرتننه ی انجام کاری رو 

 نداره...
شدم و لبخند زدم.لبخندم تلخ بود.تلخ تر  شد.به پاش بلند  لبخندی زد و بلند 

 از زهر...
 :بودی افروز جان...کجا به این زودی-

شت رو بازوم و  ست گذا با لبخند مهربونی گفت:نه عزیزم.باید برم یه چندتا د
کارت رو بدم.تو هم نگران نباش.حتما باید بیای عروسننیم.فهمیدی سنناورینا 
خانوم؟هسننتیا رو هم از طرش من بب*و*س به اقا ارمیا هم سننالم برسننون 

 ببخشید مزاحمت شدم.منتظرم نذاری ها می بینمت
قا یزم.ایشالله خوشبخت شین.به آسری تکون دادم و گفتم:ببینم چی میشه عز

 رادمان و خاله و شوهر خاله سالم برسون
 چشمکی زد و گفت:چشم خدا نگهدار
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اخرین لبخندم رو زدم و خداحافظی کردم.رفت داخل اسننانسننور و در بسننته 
 شد.در رو بستم و پشت در سر خوردم.

 تردلم شننور می زد.بد شننور می زد...می ترسننیدم امیر هسننتیا رو ببینه...دخ
کوچولوم اونقدر شیرین بود که بتونه دل امیر رو بلرزونه و منصرفش کنه.به اتاق 

 خوابم پناه بردم.عروسن دخترکم رو ب* *ل کردم و غ م شکست.
ستیا  سته اس.تو که می دونی ه ستیا ب خدایا تو که می دونی نفس من به نفس ه
یا چیزی  من کن هسننت یا کمکم کن.ک خدا یاس. ندگی من و ارم ید ز ام

 فهمه.کمن کن امیر هستیا رو نخواد...خدایا کمکم کن...ن
سن رو تو ب* *لم می  شده بودم و عرو شیده بودم روی تخت.مچاله  دراز ک

 فشردم.بالش زیر سرم خیس بود از اشن هام.
صنندای دررو شنننیدم و بعد صنندای پر شننور و شننوق دخترم و بعدش صنندای 

 مهربون و مردونه ی همسرم رو...
دست کشیدم روی صورتم و اشن هام رو پاک کردم چندتا بلند شدم نشستم.

خنده ی تصنعی کردم تا قرمزی صورتم ب ره.فرصت رفتن سمت دستشویی رو 
 پیدا نکردم چون هستیا درو باز کرد و پرید روی تخت.

 دستامو باز کردم و تو آغوش کشیدمش.
تنی سهستیا:سالم مامانی.چرا نیومدی؟اینقده خوش گذشت تازشم با بابایی ب

 خولدیم.
 صروتش رو قاب گرفتم و پیشونیش رو ب*و*سیدم و گفتم:تنها تنها؟
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ارمیا تکیه داده بود به چاچوب در و گفت:مگه میشه ما چیزی بخوریم واسه تو 
نخریم حسود خانوم؟بیا بستنی گرفتم.فقط هستیا خانوم چون تازه خورده براش 

 کوچولو؟خوب نیست می ذاریم بعدا می خوریم.مگه نه پرنسس 
هستتیا سر تکون داد و موهای ل*خ*ت و بلندش به زیبایی تکون خورد.دست 
کشنیدم میون موهاش.مسنخ شنده نگاهش می کردم.دلشنوره ام شندت گرفته 
بود.نمی خواسننتم یه لحظه ام به چیزهای بد فکر کنم اما چه کنم؟مادر بودم و 

 دل نگران یمره ی زندگیم...
ت لبه ی تخت و گفت:هسننتیا خانوم مگه ارمیا متوجه حال خرابم شنند نشننسنن

 خسته نیست؟
 هستیا:چرا یکم خسته ام.

 ارمیا دست کشید تو موهاشو گفت:پس برو یکم استراحت کن دخمل بابا
 هستیا چشمی گفت و رفت سمت اتاقش.

هستیا که رفت ارمیا در رو بست و نشست لبه ی تخت.چشم هاش رو ریز کرد 
 ؟و متعجب پرسید:چیزی شده ساورینا

 دست اچه لبخندی زدم و گفتم:نه چطور
نگاه عاشق اندر سفیه بهم انداخت و انگشت شصتش رو کشید روی گونه ی 
نم ناکم.سننرم رو انداخت پایین و گفت:پس البد برای این که نبردیمت پارک 

 گریه کردی آره؟
جرئت حرش زدن نداشننتم.نمی شنند به ارمیا درو  گفت.اونقدر زرنگه که زود 

 شه.دستم رو می
 سرش و خم کرد و گفت:چی شده بانو؟
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گه ای رو  یا کس دی ید بهش می گفتم.جز ارم با باز کرد. باره سننر  بغ ننم دو
 نداشتم که بخواد دلداریم بده و کنارم باشه.

 سربلند کردم.چشم هام خیس شد و می لرزید.
شده  ساوری؟چی  شید کنارم و با دلهره گفت:اتفاقی افتاده  ارمیا خودش رو ک

 عزیزم؟
 م رو گاز گرفتم و گفتم:ارمیا...امیر...لب

 اخم های ارمیا در هم کشیده شد و گفت:امیر چی؟
با صنندای بریده بریده گفتم:اخر هفته عروسننی افروزه امیر داره میاد...من می 

 ترسم ارمیا
ارمیا ب* *لم کرد.سرم رو گذاشتم روی سینه اش.دستش رو موهام نوازشگر 

 اشن هام پیراهنش رو خیس می کردم.باال و پایین می رفت و من با 
ارمیا:اروم عزیزم.من فکر کردم چی شننده خب بیاد عروسننی خواهرشننه می 

 خوای نیاد؟
 :اگه هستیا رو بخواد اگه..-

ارمیا با صدای جدی و خشکش گفت:کسی نمی تونه دخترمون رو از ما بگیره 
ه هیچ گفت یادت نرفته که هستیا سعادته...دختر من.در تمن امیر ام ا کرده و

 حقی نسبت به اون بچه نداره.از چی می ترسی؟از این که بچه رو بخواد؟
گیرم یه درصنندم خواسننتش...با اون برگه ای که دسننت ماسننت اون هیچ حقی 

 نداره.خودشم بکشه نمی تونه حتی یه روز هستیا رو داشته باشه...
 :نگرانیم از اینه که اگه هستیا بفهمه...ارمیا من میمیرم-
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:نمی ذارم بفهمه...من پدر هسننتیا بودم و خواهم بود...کسننی حق نداره ارمیا
زندگی دخترم و خراب کنه...اگه بخواد به هسننتیا نزدین شننه قسننم می خورم 
ارمیایی بشننم که هیچکس تا حاال ندیده...من یبار زندگیم رو از دسننت دادم 

سه تا رو از هم سی ما  جدا کنه  مطمئن باش دیگه نمی ذارم...دیگه نمی ذارم ک
 اون هیچ قدرتی نداره پس برای هیچ و پوچ اشکاتو هدر نکن بانو

سم رو  ست هاش قاب گرفت و لب های خی صورتم رو با د سرمو بلند کردم 
 آروم ب*و*سید.

ارمیا:سنناورینا خانوم.خانوم دکتر تحصننیل کرده آدم به اطر یه چیز بی خودی 
خسته نیومدم خونه اشن زندگی رو به کام خودش و خانواده اش تلخ نمی کنه.

 های تو رو ببینم ها...اینه خسته نباشید گفتنت؟
شونه ام بهم قوت  ستش روی  سرم رو پایین انداختم.د ستم و  شم هام رو ب چ

 قلب می داد.با یه دستش چونه ام رو باال گرفت.
 دوباره نگاهم قفل اون نگاه زیباش شد و صدای مهربونش تو گوشم زمزمه شد

تو یعنی بی اعتمادی به من.یعنی که حس می کنی قدرت امیر ارمیا:اشن های 
از من بیشننتره.یعنی حس می کنی میذارم دخترمون رواسننون ازم بگیره...بدون 

 این اشن ها کمرمو خم می کنه
 :ارمیا...-

 دست گذاشت روی لبم و گفت:هیچی نگو...
اخم کرد و خواشننت از روی تخت بره پایین سنناعدش توی دسننت هام اسننیر 

.موهای نرم دستش رو با انگشتم نوازش کردم.اخم کرده بود.مرد سی و پنم شد
 ساله ی من لوس شده بود.بهش بر خورده بود.
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 :ارمیا...-
 دست گذاشت روی لبم و گفت:هیچی نگو...

اخم کرد و خواشننت از روی تخت بره پایین سنناعدش توی دسننت هام اسننیر 
خم کرده بود.مرد سی و پنم شد.موهای نرم دستش رو با انگشتم نوازش کردم.ا

 ساله ی من لوس شده بود.بهش بر خورده بود.
 :ارمیا...من این و نگفتم عزیزم.-

 ارمیا:گفتی ...این اشن هات همینو میگ
 :درکم کن مادرم می ترسم دخترم...-

 تند برگشت سمتم.لباش می لرزید.
 ارمیا:من پدر نیستم نه؟

 .خواست بلند شه که کشیدمش.افتاد روی تخت
 ارمیا:ول کن

 :عین دخترها ناز داره-
 دلخور نگاهم کرد.لبخند محوی زدم.

شتم روی پاش و  سرم رو گذا سمتش و  شیدم  چچ چچ نگاهم کرد.خودمو ک
نگاهش کردم.دست کشیدم رو صورت مردونه مردم.رو زبری ته ریش های دو 
روزه اش.حل شدم تو گرمای دست هاش که نشست روی شکمم و نگاهی که 

 رو ذوب می کرد.وجودم 
 :می دونستی گاهی اوقات از هستیا هم بیشتر ناز می کنی؟-

 دست کشید میون موهام و گفت:دوست ندارم بهم بی اعتماد باشی ساورینا
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 :به خدا من بی اعتماد نیستم.نمی دونم دلشوره دارم-
پیشننونیم با ب*و*سنننه اش گرم شننند و گفت:به نظرت می تونم مقابل امیر 

 بایستم؟
 زدم و گفتم:در مقابل تو سوسکم نیست... لبخندی

مدنش  ند و منتظر او فت:پس بخ فت و گ به خودش گر ژسنننت مغروری 
ین  به زن و دختر من نزد گه  حالش ا به  یاد و وای  باش ب باش.منتظر 
بشننه...اونوقت ایران رو براش جهنم می کنم.طوری که روزی صنندبار ارزوی 

 مرگ خودش رو بکنه
 تم:ارمیا خشن می شود.چشم هام رو درشت کردم و گف

بینیش رو کشننید به بینیم و گفت:بله خانوم چی فکر کردی؟هنوز اون روی من 
رو ندیدی.به هیشکی اجازه نمیدم ارامش خانواده ام رو بهم بزنه.بابت این چند 

 تا قطره اشکم باید حالش رو بگیرم.
که  قدر خوب  هاش هم دل گرمی می داد.چ قدر حرش  ندید.چ ندیدم و خ خ

سنناله تنها نیسننتم.این که سننایه ی یه مرد  5ه من یه زن مطلقه با بچه هسننت.ک
 باالی سرم هست.

روزها می گذشت و استرس من بیشتر می شد.تبسم کمتر میومد خونه مون به 
خاطر ساورا...به خاطر این که نمیخواستن گذشته دوباره تکرار شه...این حرش 

 چشم هاشون نبود.حرش نفس سرتقشون بود.
نوز هم مامان رو ندیده بود.و مامان هنوز هم خبر اومدن تن پسننرش سنناورا ه

سمم داده بود نگم اومده...و من دهن  ساورا ق شش نرفتم. شت.من هم پی رو ندا
به رازی که مامان  باز نکنم  لق از خودم مطمئن نبودم برم مامان و ببینم و لب 
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نم شه و پمشتاق شنیدنشه...شنیدن خبر اومدن پسری که دوساله چشم به راه
ساورا خودش رو از مادر دریغ کرد.نمیدونم  شه... شنه ی گرمای وجود سال ت
درست یا اشتباه فقط اینو می دونم ترالن اون ترالن سابق نبوده و نیست...ترالنی 
که با فریادهاش صنندا رو تو گلوی ما از همون نطفه اش نابود می کرد و مجال 

 صحبت و افهار نظر رو به کسی نمی داد.
رژلب روی لب هام می لرزید.لرزش دسننت هام محسننوس بود.پلن هام رو 
ستم گرفتم.پر  سرمو توی د ستم روی تخت. ش شار دادم و ن محکم روی هم ف
به زبون  بودم از بغض...از ترس...از دلشننوره و اتننطراب ولی جرئتی برای 
آوردنشننون نداشننتم...ارمیا بهم حق نگرانی نمیداد.دسننتور می داد و چقدر بی 

،تکیه گاهم شننده بود.کاش می تونسننتم کمی گریه کنم.کاش می شنند رحم
دوباره بهش بگم می ترسم...ولی از واکنش ارمیا بیشتر می ترسیدم.حرش من 
و هستیا که وسط بود جدی می شد.عصبی می شد.میشد یه تکیه گاه محکم و 
سی که بهم اجازه نمی  شد ارمیایی که من رو دیوونه تر می کرد.ک مغرور...می 
سال پیش من و فرزند جا خوش کرده در بطنم رو  شش  سم از مردی که  داد بتر

 گذاشت و رفت.
 ارمیا راست می گه.امیر ترس نداره...امیر ترس نداره...نترس!نتننننرس

 نفسم رو فوت کردم و دست هام رو مشت.باید مغرور باشی...مغنننرور!
سمی  شین و ر شیده ی  شلوار پو شد.مرد کت و  من چارچوب در در اتاق باز 

ست و  ستین هاش رو می ب سر آ شتنیش پر کرد.دکمه ی  ست دا رو با اندام دو
 میومد داخل.
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 ارمیا:هنوز که نشستی؟
سمتم دراز کرد.دکمه رو براش بستم  ستش رو به  شید و د نگاهش کردم.پوفی ک

 و بلندشدم.
 چونه ام رو آروم تو دستش گرفت و زل زد توی چشم هام.

 زدم و گفتم:چرا اینجوری نگاهم می کنی؟لبخند نصفه نیمه ای 
 ارمیا:چرا می لرزی؟

 لبخندی زدم و گفتم:نمی لرزم
اخم نشست بین ابروهاش و گفت:هنوزم تردید داری؟عزیز من امشب نبینیش 
دوروز دیگه سنننه روز دیگه.باالخره که می بینیش.می خوام امشنننب پرقدرت 

یزمن.نه خانوم جلوش فاهر شننی.فکر می کنی خوشننم میاد ببینمش؟نه عز
من...اگه اصننرار دارم امشننب بریم عروسننی واسننه اینه که نمی خوام حس کنه 
ازش می ترسی و خودت رو قایم کردی...به خدا قسم فقط همین ساورینا...اگه 
ببینه نیومدی ُبل می گیره فکر می کنه چقدر ترسناکه.می خوام بریم بهش یابت 

 کنی رو پای خودت ایستادی..
 کرد و دستم رو دستش گرفت. طوالنی نگاهم

 ارمیا:اگه نیای حس می کنم چیز دیگه ای هست که...
نگاهش کردم.کمی دلخور.سر گذاشتم رو سینه اش که بالش هر شبمه...همون 
جای همیشگی کنار قلبی که بی توقف میت ه و من حاترم جونمو بدم برای این 

 صدای زندگی بخش...
 :دیوونه شدی-

 گفت:پس زود حاتر شو بانو... دست کشید روی کمرم و



wWw.Roman4u.iR  878 

 

لبخندی زدم و ازش جدا شنندم.وجودش پر از حس آرامش بود.نیرو گرفتم.پر 
سعادت و مادر  سر ارمیا  ساورینا توسلی هم شدم از انرژی و غرور...من دکتر 
هسننتیا سننعادتم.من امیر شننفیق رو در هم میشننکنم.وای به حال کسننی که به 

 بی بزنه...خانواده ی ما نزدین شه و بخواد آسی
رژکم رنگی نشوندم روی لب هام.کت و دامن بلند مشکی و طالییم خیلی زیبا 
تو تنم نشننسننته بود.سننر آسننتین هاش و یقه اش برق میزد و نگین کاری شننده 
صورت با  ستم.گردی  سرم ب شمیم رو زیبا دور  شکی و طالیی ابری شال م بود.

س شنه پنم  شید.کفش های پا شال می درخ سیاهی   انتی و کیفحجابم میون 
 مجلسی مشکی نگین کاری شده.

آرایش کامل اما مالیمم زیبام کرده بود.ارمیا چشننمکی زد و گفت:شننبیه خانوم 
 های عرب شدی

 لبخندی زدم و چادرم رو سر کردم.
 ارمیا:اگه سختته نمیخواد امشب..

حرفش رو ناتموم گذاشننتم و گفتم:نه.من راحتم...باید به امیر نشننون بدم من 
 سابق نیستم.همه چیز عوض شده.اون هیچ اراده ای مقابل من نداره ساورینای

خندید و برام دست زد خندیدم و رفتم توی هال.هستیا دست به سینه نگاهمون 
 می کرد.

 ارمیا:اخم های دختر بابا رو نگاه
 هستیا:دوجایین شما دوساعته من حاترم خو
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بانوی قرمز پوشننمون و دسننتش رو ب*و* بل  قا یا خم شننند م ید و ارم سنن
 گفت:شرمنده پرنسس من.

 هستیا لبخندی زد.خدایا این لبخندها دل امیرو نلرزونه.
ستش رو  سس ها نبود.ارمیا د شباهت به پرن شد.با لباس پفی قرمزش بی  بلند 
توی دست گرفت و رفتیم توی راهرو.به نیم رخ مردم خیره شدم که در آپارتمان 

 رو قفل میکرد.
 ندیدی؟چشمکی زد و گفت:خوشتیچ 

 خندیدم و گفتم:تا این حد نه
 ارمیا:ما مخلص شمایین دربست خانوم

بلیز مردونه ی قرمز و کت و شننلوار مشننکی.به قول خودش باهردومون سننت 
 کرده حسودیمون نشه.

چشم هام رو بسته بودم و صلوات می فرستادم.عروسی مختلط بود.اونم تو با  
بودیادمه همونجا هم باهم اشنننا  لواسننون پدر رادمان که نزدین با  خاله اینا

شون مجاور هم بود و برای تعطیالت که رفته بودن همدیگرو می  شدن.ویالها
بینن و از هم خوششون میاد.نمی دونستم هورساهم هست یانه...به میل خودم 
هیچ خبری از امیر و هورسننا به گوشننم نمیرسننید.شنناید بچه داشننته باشننه و 

 مه...چشمش دنبال هستیا نباشه.خدا عال
مشننعل های بزرگ زبانه می کشننیدن و دل من هم مثل سننیر و سننرکه می 
سمت  شین رو بردیم  شید.کارت دعوت رو دادیم به نگهبان جلوی درو ما جو

 پارکینگ بزرگی که پر از ماشین های مدل باال بود.
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ست هردومون  ستیا رو باز کردو با احترام د سمت من و ه شد و در  ارمیا پیاده 
دور بازوی ارمیا حلقه شنننده بود.کنارش جون می گرفتم و رو گرفت.دسننتم 

 محکم می شدم.استوار و محکم قدم بر می داشتم.
تمام حیاط با  پربود از میز و صندلی های روکش شده ی سفید و طالیی.مردها 

 و زن ها با لباس های مجلل می خوردن و می نوشیدن و می خندیدن.
سازهای  سر یکی از برد  سی که پول پارو می کرد رادمان فروزش پ تهران بود.ک

 و با تمام بزرگ های شهر دم خور بود.
یای من نیسنننت.یکم دچار  بدی نبود فقط حس می کردم از جنس ارم پسننر
ماد  مان سنننالم بود می خواسنننت دا ما گه االن  نا ا خودبزرگ بینی بود.مطمئ

 خواهرش رو با تنها داماد خودش مقایسه کنه و کلی حرش بارمون کنه.
 مامان اومده؟زیاد اجازه نمیداد کسی ببینتش.یعنی اومدن؟ساورا چی؟یعنی 

رفتیم سننمت شننوهر خاله و مردمسنننی که با اقتدار کنارش ایسننتاده بود و گرم 
 صحبت بودن.

 ارمیا:سالم آقای شفیق مبارک باشه
 شوهر خاله بادیدن ارمیا لبخندی زد و باهاش روب*و*سی کرد.

 بخت شن:سالم تبرین میگم ایشالله خوش-
 شوهرخاله:سالم خیلی خیلی خوش اومدین ممنون عزیزم

خم شد و هستیا اروم بهش سالم کرد.پیشونی هستیا رو طوالنی ب*و*سید و 
 گفت:سالم عزیزدلم.خوبی؟

 هستیا که غریبی میکرد کمی به ارمیا نزدین تر شد و گفت:بله
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سرش نگاه کرد نیمی ا شت  ستاد و لبخند تلخی زد.به پ مون ز مهشوهرخاله ای
هاهم داخل سالن بودن و سالن هم پر بود ازمیز و صندلی.رد نگاهش روگرفتم 
و رسننیدم به امیر.قلبم ت ش گرفت.دسننت ارمیا رو محکم گرفتم.لبخند زوری 

 زدم که گفت:راستی معرفی میکنم جناب فروزش پدر رادمان جان.
ا غرور بمرد قدبلندی که با ریش پروفسوری .کت و شلوار طوسی روشن به تن 

شد رو  ست دادن به طرفش دراز  شوهرم که برای د ست گرم  سر تکون داد و د
 می دیدم.اما دلشوره ی درونم نمیذاشت خوب حواسم به همونجا باشه.

آروم تبرین گفتم و رفتیم داخل سننالن.سننریع دسننت هسننتیا رو گرفتم و رفتم 
به سننرو  سننمت اتاقی که کمی شننلو  تر بود.چادرم رو در آوردم و جلوی اینه

شتم توی  سالم وعلین کردم و برگ شناها  شیدم باچند تا از آ ستی ک صورتم د
 سالن.

یده  که پوشنن گار دزدی کردی  که ان ند می زدن  گاهشننون پوزخ با ن جوری 
اومدی.هستیا اروم دستش رو از توی دستم کشید بیرون و دوید و با خوشحالی 

 گفت:باباجون
 واش تربابا دور بود لبخندی زدم و گفتم:هستیا ی

درحال دویدن خورد به امیری که بی حواس با مرد ب* *ل دسننتیش صننحبت 
 میکرد و عقب میومد.

 دختر کوچیکم خورد زمین.امیر برگشت.بی هوا...
 امیر:ای وای خانوم کوچولو چی شد؟ببخشید خوبی عزیزم؟

داشتم می رفتم سمتشون.قدم هام کند بود.لب های دخترم غنچه شده و چشم 
 اریدن بود.صد دفعه گفتم ندو...هاش منتظر ب
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شد  ستیا بلند  ست ه ستیا رو بگیره و بلندش کنه.د ست ه ست دراز کرد که د د
برای گرفتن دسننت امیر اما قبل از اون دسننت ارمیا دسننت هسننتیا رو پرکرد و 
هسننتیا رو بلند کرد.امیر کنار رفت و گفت:ببخشننید من نمیدوسننتم این خانوم 

 کوچولو پشتم در حال دویدنه
شکالی نداره دخترم  ست این مرد امیره لبخندتلخی زد و گفت:ا ارمیا که میدون

 یکم بازیگوشه
یا رو ب* *ل کرده بود و زانوش رو نوازش می کرد و دخترم تو  زانو زده هسننت

 ب* *ل باباش اشن می ریخت.
صدقه اش می رفت و بابا  ستیا.ارمیا قربون  سمت ه شدم  قدم بلند کردم و خم 

 بود.کنارم ایستاده 
 :مامان صد دفعه گفتم ندو دخترم هیچی نیست مامان جان-

 نگاه خیره ی امیر رو روی صورتم حس می کردم.اما انگار ندیدمش
 ارمیا هستیا رو ب* *ل کرده بلند کرد و صورتش رو ب*و*سید.

ارمیا:قربونت بشننم بابا.چیزی نشننده هسننتیا خانوم من بازیگوشننی کرده بازم 
 دویده

ستیا بند  ستیا رو پاک کرد و رو به گریه ه شن های ه ست ا اومده بود.ارمیا با د
 امیر گفت:شرمنده اقا

 نگاهی به امیر کردم.امیر مبهوت مونده بود.
 لبش به لبخندی کم شد و گفت:سالم ساورینا خانوم

 لبخندی زدم.مغرور ومحکم.
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 :سالم آقا امیر.خوش اومدین.تبرین میگم.-
 امیر:ممنون.خوبی؟

 بین؟هورسا جون خوبن؟:ممنون شما خو-
 ابروهاش رو انداخت باال و گفت:ما از هم جدا شدیم.خبر نداشتی؟

 تعجب کردم.ابروهام باال پرید و گفتم:متاسفم.نه خبر نداشتم
 ارمیا با زیرکی خاا لبخند زد و گفت:خانومم معرفی نمی کنی؟

ه لقاین بار چشم های امیر گرد شد و من با لبخند دستم رو دور دست ارمیا ح
کردم و گفتم:آقای مهندس امیرشننفیق پسننرخاله ام.دکتر ارمیا سننعادت هم 

 همسرم
ست برد جلو.امیر گیم و مبهوت بهش  ارمیا یه تای ابروش رو انداخت باال و د

 دست داد.
 ارمیا:پس آقا امیر شمایین.مشتاق دیدارجناب

 امیر لبخند نصفه و نیمه ای زد.
 بابا:دخترم نمی خوای بشینی؟

 زدم و سمت میزی که بابا اشاره کرد راه افتادیم.لبخندی 
شوق از  سته بودن و حرش میزدن. ش ساورا و خاله تانیا ن شد.مامان و باورم نمی 
چشنم های مادر غرق در سنکوتم می بارید و سناورا عادی برخورد می کرد.نه 

 قهر بود نه خیلی آشتی.
 :خاله جون تبرین میگم-

کرد و گفت:قربونت برم ایشالله عروسی خاله بلند شد و باهام روب*و*سی و 
 ساورا.عروسی دخترت
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 ارمیا:سالم تانیا خانوم تبرین می گم خوشبخت شن
به امیر دوخت و گفت:ممنون اقا  یا لبخندی زد و نگاه معنادارش رو  تان خاله 

 ارمیا.
 نشستیم دور میز.

 ارمیا لبخندی زد و گفت:با اجازه من برم صورت دخترمو بشورم گریه کرده
سری تکون دادم و رفت.امیر خیره با نگاهش تا ته سالن ارمیا و هستیا رو بدرقه 

 کرد.
 دم گوش ساورا گفتم:آشتی کردی؟

سه کالم از طرش من و یه  شتی؟فقط درحد دو شونه ای باال انداخت و گفت:آ
دنیا حسننرت و پشننیمونی هم تو نگاه ترالن خانوم.خواهر من،رابطه ی ما مثل 

 همون قدیمش هم رابطه ی ما خوب نبودقدیم نمیشه البته 
 :همین که گذاشتی ببینتت خودش کلیه-

 لبخندی زد و گفت:برخوردت با امیر عالی بود
لبخند کجی زدم و یه سننیب برداشننتم پوسننت کندم.امیر نشننسننت پشننت میز 

 ما.دست هاش رو گره کرده بود توهم و غرق در فکر بود.
ماهش رو زیبا تر می ارمیا برگشنننت.کنارم نشننسنننت.لبخند صننورت مثل 

 کرد.دخترم می خندید و تو ب* *ل باباش شیرین زبونی میکرد.
 ارمیا:بابا بذار برم برات صندلی بیارم.صندلی نیست دخترم.

 هستیا:نمی خوام تو ب* *لت می شینم دیگه
 ارمیا موهای هستیا رو ب*و*سید و گفت:قربونش بشم من
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شم های امیر می دیدم.اما نگاه سرت رو تو چ شاید هنوز ح شکوک بود. ش م
باور نداشننت هسننتیا دخترشننه.شنناید خاله و افروز حرفی از یادگاریش نزده 

 بودن...نمیدونم...
 لبخندی زد و گفت:چندسالته عمو جون؟

 سال و نیم.آره بابایی؟ 5هستیا با زبون شیرین بچگونه اش گفت:اوم 
ستیا و گفت:آره شت هاش روفرو کرد تو موهای طالیی ه  5باباجونم  ارمیا انگ

 ماه 4سال و 
شه  شتی می کرد ببینه دختر خود سرانگ ساب  ابروهای امیر در هم گره خورد.ح

 یا ارمیا...
آقا امیر لطفا در این حس های سرانگشتی اون ُنه ماه تنهایی و درد کشیدن های 
من رو هم حسنناب کن.تنها زایمان کردنم رو...آقا امیر اون روزهای نبودنت و 

شگذرونی با  ساب کن این دختری رو که خو ساب کن.ح هووی مزاحمم روح
 نخواستی و از همه چیز محروم کردی...

 امیر نگاه دوخت بهم.زیر نگاهش ذوب می شدم.معذب بودم.
 لبخند کجی زد و گفت:دخترخاله خیلی تغییر کردی

 اشاره ای به سر و وتعم کرد
می  قا امیر.آدم ها تغییرلبخند مغرورانه ای زدم و گفتم:زندگی باال و پایین داره آ

کنن.خودشننون باورهاشننون عقایدشننون.شنناید یه عمر طوری زندگی کردن که 
درست نبوده و حاال عوض می شن.گاهی هم یه عمر درست زندگی می کنن و 
یداکردم و  خدارو شننکر من راه خودم رو پ خاکی... جاده  دم آخر می زنن تو 

 اینطوری شدم
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 فاهر جدید اجبار آقا ارمیا در کار نبودسری تکون داد و گفت:یعنی تو این 
:اجبار؟ارمیا مجبور کردن بلد نیسننت...فقط تنها مشننکلش اینه که راهنمای -

 خوب
ارمیا لبخند مهربونی زد.میدونسننتم از درون آروم نیسننت چشننم هاش رو من 
خاطر  به  ما  نه ا یداد می ک که تو وجودش داره ب ندم از غیرتی  ندم.میخو میخو

نمی گه.می دونستم نمیتونه شوهر سابق زنش رو ببینه حق احترام جمع چیزی 
داره اما خودش خواسننت...یادم رفت آقا امیر ارمیا مجبور کردن رو بلده خوب 
شته  س رکنم رو تموم دا سینه  ستم و  بلده که مجبورم کنه محکم رو به روت بای

سایه بیاندازه...آره آقا ام یر،ارمیای هام...که نذارم نگاه چ رو آرامش خونه ی ما 
ستوار...باغرور و پرصالبت...مقل  شم...قوی و ا من بلده مجبورم کنه خودم با

 شش سال پیش و حتی قوی تر از اون...
همون شش سال پیش هم رو پای خودم ایستادم و ازت جدا شدم.اون موقع یه 
ستادم حاال که یه  شتم و محکم ای زن باردار خ*ی*ا*ن*ت دیده بودم.ترک بردا

همسننرم.حاال که دلم گرمه به دسننتای گرم حمایتگر شننوهرم،دلم  مادرم...یه
به روت می  به "مامان"گفتن های دخترم...حاال قوی تر از هر کوهی رو گرمه 
شم رو ازم بگیری زندگی  شی...آرام شته با سوء به زندگی من دا ستم اگر نظر  ای

 رو ازت می گیرم "آقننننا امیر"
 بل ارمیا و هستیامیوه های پوست کنده شده رو گرفتم مقا

 ارمیا:دست شما درد نکنه بانو
 :نوش جان عزیزم-
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ارمیا به هسننتیا میوه می داد و چقدر ذوق می کردم از این همه پدرانه هایی که 
شدنی و گاهی  تظاهر جلوی امیر نبود.کار هر روزش بود این پدرانه های تمام ن

 چقدر حسود می شد این طفل درون من!
 :خودتم بخور ارمیا-

 ارمیا:چشم.
یه تکه سننیب رو به چنگال زد و گرفت سننمتم.ازش گرفتم...چقدر دوسننت 
داشننتنی تر شننده بود امشننب...چقدر دلم امشننب"ارمیا" میخواسننت.گرمی 

 وجودش بهم قدرت می داد آرامش میداد عشق میداد...
تمام شب امیر بود و پوزخندها و نگاه های تیزش...تمام شب من بودم و یه دنیا 

خانواده ی سه نفره مون...تمام شب ترالن بود و نگاه هاش که یه دنیا  عشق بین
حرش داشننت...تمام شننب سنناورا بود و اخم های ریزی که روی پیشننونیش 
مام شنننب دخترم بود و  هاش توی جمع...ت مایی می کرد و کم حرفی  خودن
شیرین زبونی های فریبنده اش...تمام شب خدا کنارم بود.مثل تموم شب هایی 

نارم بوده و خواهد بود.تمام شننب در کنار ارمیا نمی ترسننیدم از شننوهر که ک
 سابقی که رو به روم نشسته بود و مو از ماست بیرون می کشید.

 هستیا:مامانی
 :جانم مامان؟-

 هستیا:گوشتو بیار یچی بهت بگم؟
 اخم ریزی کردم و گفتم:درگوشی تو جمع زشته دخترم

 هستیا:مامان
 خم کردم. سری تکون داد و سرم رو
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 هستیا:مامان دسشویی دارم
خندیدم و گفتم:اوم پس فوق خصوصی بوده پاشو مامانی پاشو ببرمت تا دسته 

 گل به آب ندادی
بلند شنندم و دسننت هسننتیا رو تو دسننت هام گرفتم.ارمیا که سننرگرم بحث و 

 صحبت با ساورا و بابا بود نگام کرد و گفت:کجا؟
 زدم:دستشوییاشاره ای به هستیا کردم و آروم لب 

 لبخندی زد و گفت:مراقب باش
امیر سننر میز نبود.برادر عروس بود و با تمام مهمون ها باید خوش و بش می 

 کرد.
نگاهم افتاد به افروز.لبخند زد.لبخند زدم.زیبا بود و زیبا تر هم شننده بود.براش 
بار  باشنننه تو همون  خت  نه.خوشننب بار ازدواد نک ثل من دو عا می کردم م د

ل من شننیرینی زندگی رو تو بار دوم حس نکنه...تو ازدواد دومش اولش...مث
 تازه حس زندگی خوب رو نچشه...

 هستیا رو بردم دستشویی.بیرون که اومدیم امیر جلوی راهم رو گرفت.
 نگاهش کردم.لبخندی زد و گفت:میشه چندلحظه وقتت رو بگیرم.

 اخم ریزی نشوندم رو پیشونیم و گفتم:برای؟
باهات.خانوم کوچولو میشنننه شننما بری پیش آقا ارمیا من با  امیر:حرش دارم
 مامان کار دارم

سمتم اومد.ابروهاش مثل  صداش کردم.به  ستیا نگاهم کرد.بابا نزدیکم بود  ه
 من گره خورده بود.
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امیر پیشدستی کرد و گفت:آ؛قا سیاوش هستیا جان یه چند لحظه پیشتون باشه 
 من با ساورینا خانوم کار دارم

گاهم کرد.سر تکون دادم.دست هستیا رو تو دست گرفت و گفت:زود بیا بابا ن
 دخترم ارمیا نگران میشه

 نگاه چ ی به امیر کرد ورفت.
 امیر:میشه بریم یه جای خلوت تر..

 :من...-
 امیر:می دونم فقط چند لحظه

به حفاظ تراس  یه داده بود  بار رفتم تو تراس پشننتی.تک بااج یدم و  پوفی کشنن
 دست هاش بود.وسیگاری بین 

 :خب می شنوم آقا امیر-
 پن محکمی به سیگارش زد و با پوزخند تلخی گفت:خوشبختی؟

 ابرویی باال انداختم و گفتم:خب آره.خدا رو شکر زندگی خوبی دارم.
 امیر:چرا خوشبختی؟

شرین زندگی خوب  صدام و گفتم:چون یه تکیه گاه دارم.یه  شیدم به  غرور بخ
ن عشقه دوست داشتنه شوهرم دوسم داره هم من و دوست داشتنی.چون بینمو

ندگیم جون  به ز یه دختر دارم سنننالم و شننیرین. و هم دخترمون رو...چون 
داده.واسننننه خننیننلننی چننیننزهننایننی کننه نننمننیشننننه تننوصننننیننفننش کننرد 

 خوشبختم...توچی؟خوشبختی؟
پوزخندی زد و گفت:خوب آه کشننیدی سنناورینا خانوم با آه تو زندگیم آتیش 

 و گذاشت بین لباش و گفت:دود... گرفت و دود شد...سیگار
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سش گرفتم.اگه اون اتفاق  شم پ شیده با شیدم اگرم ک با تعجب گفتم:من آه نک
نمی افتاد و جدانمی شدیم من االن ارمیا رو نداشتم.االن خیلی خوشحالم که 

 جداشدیم.میگن هیچ کار خدا بی حکمت نیست...چرا دود شد؟
ستاد.هنوز ه صاش ای م همون امیر بود.مغرور و خوش لبش رو گزید و مقابلم 

سنش باالتر رفته  شده بود و کمی  شتر  سفید تو موهاش بی لباس.تنها رگه های 
سننناله ی رو به روی من یه چیزی تو  40بود و سننیگاری شنننده بود.این مرد 

سرت یه غم...نمی  شیمونی یه ح شاید یه پ شماش بود که درکش نمی کردم. چ
 دونم چی اما مطمئنا یه چیزی بود...

ست هاش رو فرو برد  سیگارش رو انداخت رو زمین ود شید و  نفس عمیقی ک
 تو جیب شلوارش.

امیر:بعد از این که رفتیم آلمان اولش همه چیز خوب بود.من بودم و هورسننا و 
 یه زندگی جدید.

 سرش رو انداخت پایین و ادامه داد:نمیگم به اندازه ی تو ولی دوسش داشتم
 کشید روی صورتم.پوزخندی زدم و نگاهش رو 

امیر:چیه؟می خوای بگی دوسننت نداشننتم؟داشننتم اما من و تو با هم فاصننله 
 داشتیم هیچوقت برای هم اونی نبودیم که باید می بودیم.ما...

شنیدن این حرش ها ندارم.همه چی  سمتش و گفتم:تمایلی به  ستم رو گرفتم  د
 تموم شده...
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شده...هورسا خوب بود.تمام کمبودهایی که تو  سر تکون داد و گفت:آره تموم 
با تو داشننتم رو برام جبران کرد.دوسننتم داشنننت هر شنننب بیرون و  زندگی 

 تفریح...ولخرد و خوشگذرون بود درست مثل خودم...
پوزخندم پر رنگ تر شنند.چقدر زندگی من و ارمیا با امیر و هورسننا فرق می 

 کرد.چقدر ارزش هامون متفاوت بود.
 :خب پس چرا...-

والم و ادامه داد:گفتم اوایلش خوب بود نه همه اش.یه سننالی اومد وسننط سنن
شتم از قبل هورسا هم برای  شناهای زیادی اونجا دا ست و آ شته بود.من دو گذ
ست هاش که تازه باهم  ست پیدا کرده بود.از طریق برادریکی از دو خودش دو

 آشنا شده بودن بهم پیشنهاد سرمایه گذاری بهم داده شد.
کردم خوب بود.سودی که داشت وسوسه برانگیز بود.قبول شرایطش رو بررسی 

 کردم و شدم شرین معین...مهراد معین تمام زندگی من رو بهم ریخت...
شراکتمون خوب بود.همونطور که گفته بود کلی سود داشت.وتعم روز به روز 
بهتر می شنند و ولخرجی های هورسنناهم متقابال زیاد تر.مهراد ماهی چندبار 

ما برای من مهم مهمونی می گر با هورسنننا خیلی صننمیمی شنننده بود ا فت.
 نبود.فکر نمی کردم هورسا بخواد همچین کاری بکنه...

ابروهاش گره خورد و محکم و با کمی عصننبانیت گفت:بعد یه ماه هورسنننا 
شینش رو عوض  خامم کرد براش یه خونه ی بزرگ بخرم.من خر هم خریدم.ما

بود با عشوه هاش خرم کنه و من و  کردم.حسابش رو پر کردم.هورسا خوب بلد
 تیغ بزنه.
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کم کم با اون دارایی هایی که بهش داده بودم یه سهام تو شرکت خودمون خرید 
شرکا.خوشحال بودم که حداقل من و هورسا باهمیم و اینطوری  شد یکی از  و 
دوتا از سهم ها دست ماست...اما ای دل غافل...هورساو مهراد باهم دستشون 

 بود... تو یه کاسه
 چشم هام رو بستم و تو دلم گفتم:سزای خ*ی*ا*ن*ت همینه

سهم و  شون رو رو کنم و یه تکونی به خودم بدم دیدم تمام  ست امیر:تا اومدم د
ست  شدن.باختم تمام اون زندگی رو که به د شیدن و ناپدید  شرکت رو باال ک

حق تو بدکردم  آورده بودم...باختم سنناورینا...اینا همه اش از آه تو بود...من در
 و هورسا در حق من...

سننری تکون داد و نفسننش رو فوت کرد:خ*ی*ا*ن*ت کردم و خ*ی*ا*ن*ت 
 دیدم...

 :متاسفم-
ست  شن.خودم با د سف با سف...آره برای من باید همه متا سف...متا امیر:متا
خودم زندگیم رو خراب کردم.اگه کمن بابا نبود االن همین یه ذره اعتبار و آبرو 

 نداشتم.رو هم 
خواستم برگردم.حدود دوسال و خورده ای از جدا شدنمون می گذشت که اون 
ستم تو اونقدر دلت  شیمونم میدون ستم برگردم بگم پ سم افتاد.خوا اتفاقات وا
بزرگ هسننت که بخوای من و ببخشننی و از اشننتباهاتم بگذری...اما روش رو 

نه.اون ...تو رو راتی کنداشتم.به افروز زنگ زدم شرایط رو برای برگتم مهیا کنه
باز کرد و گفت تو ازدواد کردی.گفت زندگی خودت رو  تازه افروز لب  موقع 
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شتن تو زندگی تو برام  داری برنگردم و خودم رو کوچین نکنم...راهی برای برگ
 نیست.

تنها روزنه ی امیدم رو ازم گرفت.بابا کمکم کرد دوباره یه کاری تو آلمان برای 
ست و پا کنم. ترر و خودم د ستم یکم از اون  ست خورده.تون شک اینبار تنها...

زیان هایی که دیده بودم رو جبران کنم.اما چه فایده...چه فایده که زندگیم دیگه 
 هیچ رنگی نداشت.دلخوشی نداشتم...

برگشننت سننمتم.خالی بودم از هر حسننی و پر بودم از چیزی که نمی دونسننتم 
یه حسننی بی بد... یه حسننی بین خوب و  یه... چاره چ یا شننکرت و بی خدا ن 

شم یا از  شحال با ستن و خ*ی*ا*ن*ت دیدنش خو شک ستم از  امیر...نمیدون
این که دیگه هیچ کسی رو نداره ناراحت...اما هر چی بود خودش کرد.خودش 

 خواست...خودش به ناکس اعتماد کرد...خودش...خودش!
 ذشننته فکر:خب متاسننفم نمی دونم چی بگم اما بعد از ازدواجم نه به تو و گ-

کردم نه برات آه کشیدم .و نفرینت کردم.فقط واگذارت کردم به خدا...همین!اگه 
 حرش هات تموم شد برگردیم.ارمیا نگران می شه

 برگشتم بدون این که منتظرش بمونم.از پشت سرم گفت:همین.متاسفی؟
 ایستادم و برنگشتم:چیزبیشتری انتظار داری؟آره فقط متاسفم برات

 کمکم کن...کمن کن به زندگی برگردم.امیر:ساورینا 
 :چطوری؟-

 امیر م*س*تاصل گفت:دخترم...
 تند برگشتم.اخم کردم و سر بلند کردم با غرور و گفتم:دخترت؟کدوم دختر؟

 امیر:هستیا دختر منه.نمی خوای که انکارش کنی؟
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:آره دخترته همون دختری که ندیده گفتی نمی خوایش و ام ا کردی برگه ی -
دنش رو...گفتی از اریت محرومه و فامیلی تو رو نمی گیره.اون دختر بی پدر ش

شفیق.چرا ارمیا رو پدرش می دونه نه تو  سعادته نه  توهه؟اگه بود چرا فامیلیش 
رو.چرا کنارش نبودی؟چرا حسننش نکردی؟می دونی حقت بود آقا امیر...من 
مان  عدل و حکمتش ای به  که خوب  باالسننری  به همون  مت  گذار کرد وا

 رم.دخترت؟مسخره اس...دخترت...دا
ستیا بهونه ی  راهم و گرفتم که بیام و بلندتر گفت:من زندگیم خاموشه...بذار ه

 زندگیم شه...خواهش می کنم.
یار که الیق  به زبون ن آخرین نگاهم رو انداختم بهش و گفتم:اسننم دخترم رو 

 گفتن اسمشم نیستی...
براق سالن.دستام می لرزید  قدم های عصبیم رو می کوبوندم رو سرامین های

 درست حدس زده بودم.امیر هستیام رو می خواد.نمی ذارم نمیذارم نمیذارم.
 کیفم رو از روی صندلی برداشتم و خم شدم روی شونه ی ارمیا.

 :بریم؟-
 مشکوک نگاهم کرد و گفت:کجا بودی؟

 دستم رو گذاشتم روی شونه اش و با التماس گفتم:بریم ارمیا...بریم.
ه لرزش صنندام شنند.نگاهش رو دوخت به چشننمام و دنبال جواب این متوج

لرزش های بی موقع بود.اشن تو چشمام حلقه زده بود سیب گلوم باالو پایین 
ستیا رو گرفت.نفهمیدم  ست ه شد و لبخندی زد و د شد.ارمیا فهمید.بلند  می 
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 نبه بابا چی گفت و نفهمیدم از دور چی به خاله گفتم وچطور به افروز تبری
 گفتم و دورشدیم.دور شدیم از اون ف ای خفقان آور.

سننکوت کرده بودم.میدونسننتم لب باز کنم بغ ننم می شننکنه.نگاه دوختم به 
صننندلی عقب ماشننین.جایی که فرشننته کوچولوم آروم خوابیده بود و کت بابا 

 ارمیاش روش بود.
 ارمیا:خانوم نمی خوای بگی چی شده؟

م به صننندلی وگفتم:از اون چیزی که می لب به دندون گرفتم سننرمو تکیه داد
 ترسیدم سرم اومد

 ارمیا اخم کرد و گفت:منظورت چیه؟
 نگاه خیسمو دوختم به صورت صاش و سفیدش و گفتم:ارمیا...امیر...هستیا...

 چشمام رو بستم و قطره های اشن از روی گونه ام سر خورد.
هیچ کاری بکنه ارمیا:آروم باش سننناورینا.خواهش می کنم.می دونی نمیتونه 

 واسه چی خودت و اذیت می کنی.
دسننتمال کاغذی ای رو که گرفته بود سننمتم ازش گرفتم و اشننکم رو پاک 

 کردم.چه کنم مادرم می ترسم...ارمیا
سمت اتاق  شد و رفت  در آپارتمان رو باز کردم و ارمیا بچه ب* *ل آروم وارد 

 دم...هستیا.یه لیوان آب برای خودم ریختم و یه نفس سر کشی
پوزخندی زدم و گفتم:دخترم...خجالتم نمی کشنننه م*ر*ت*ی*ک*ه می گه 

 دخترم...
 

 ارمیا پارچ آب و ازم گرفت و یه لیوان آب واسه خودش ریخت.
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 ارمیا:ساورینا امیر چی گفت دقیقا؟
یه مشنننت چرت و پرت.هورسنننا جونش بهش  به اپن و گفتم: یه دادم  تک

رو باال کشننیدن آقا آس و پاس خ*ی*ا*ن*ت کرده با شننریکش همه زندگیش 
 اون سر دنیا تشریف داشته کمن شوهرخاله نبود اینی که االن دیدی نمی شد.

ارمیا سننری تکون داد و با لبخند کم رنگی گفت:چه دنیای کوچیکیه...چقدر 
خدا بزرگه.خ*ی*ا*ن*ت کرد و خ*ی*ا*ن*ت دید.در مورد هسننتیا چی می 

 گفت؟
سخر گفتم:هی سه زندگیش پوزخندی زدم و با تم سوگلی جدید نداره وا چی.آقا 

 می خواد "دخترش" بشه بهونه ی زندگی گندش.
شتها یادش  شید و گفت:زهی خیال باطل.خوش ا سر ک خندید و لیوان آبش رو 
شه اون برگه رو گم نکنی.این چند  ست با ساورینا حوا رفته برگه رو ام ا کرده.

به برگه باشه...امکان این  روزه هم اگه کسی از خانواده اش اومد اینجا حواست
که بخواد نابودش کنه هست ولی خب نمی تونه...من سه تا ک ی دیگه ازش رو 

 گرفتم.ولی خب اصلش یه چیز دیگه اس.
دسننتش رو گذاشننت روی شننونه ام و گفت:مطمئن باش تا وقتی اون برگه تو 
دسننت ماسننت اون هیچ کاری نمی تونه بکنه آزمایش دی ان ای نه هیچ چیز 

ست.اون برگه یعنی امیر با علم اینکه می دونه دخترش تو  دیگه براش کارساز نی
شه  شته با بطن توهه گفته اون بچه رو نمی خواد پس حاال هیچ ادعایی نباید دا

 بانو...
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ست هاش رو فرو کرد تو جیبش و گفت:به پاره تن من  سش رو داد بیرون و د نف
سی ای شام عرو شتی یه  ر ن آقا رادمان بده.نون و پنینمی تونه نگاه چچ بکنه.نذا

 داریم
ستو عوض کن یه چیزی  شوندم رو لب هام و گفتم:تو برو لبا لبخند کم رنگی ن

 حاتر می کنم.طفلی بچم بدون شام خوابید
 ارمیا سری تکون داد و گفت:بیدارش کنم؟

 :نه بدخواب می شه گشنه اش بشه شب بیدار می شه بهش یچیزی می دم-
ونی املت درسننت کردم ومیز رو سنناده چیدم.میلی به با همون لباس های مهم

 خوردن نداشتم بیشتر به خاطر ارمیا بود.با غذام بازی بازی می کردم
 ارمیا:هستیا شدی؟

 بی حواس گفتم:هوم؟
لقمه ای گرفت واسه خودش و گفت:می گم هستیا شدی ناز می کنی غذا نمی 

 خوری.واست لقمه بگیرم؟
 ونسری تکون دادم و گفتم:نه ممن

 یکی دو لقمه خوردم و بلند شدم.
 ارمیا:هیچی نخوردی که.تو برو من جمع می کنم.

سری تکون دادم و رفتم تو اتاق.لباسم رو عوض کردم و رفتم سرا  گاوصندوق 
گوشه اتاق.درش رو باز کردم و تو پوشه ی مدارک برگه ی زندگی بخشم رو پیدا 

سننینه ام فشننردمش.این برگه کردم.ده بار از روش خوندم وکمی اروم شنندم.به 
شتن زندگیم...این برگه یعنی اجازه ی  شتن دخترم...دا ستیا...دا شتن ه یعنی دا



wWw.Roman4u.iR  898 

 

نفس کشننیدن...این برگه یعنی خراب شننندن تمام افکار امیر..خدایا خودت 
 مراقب دخترم باش...

تمام شننب ارمیا دم گوشننم زمزمه می کرد و بهم امید و دلگرمی می داد.تمام 
ه اش بود و دستش بین موهام.تمام شب عشق رو توخونه مون شب سرم رو سین

دیدم و دعا کردم همیشننه عشننق باشننه.همیشننه سننه نفره باشننیم.کاش امیر 
 نمیومد.کاش...!

کنار ایستگاه پرستاری ایستادم و دستورات الزم رو یادداشت کردم و دادم دست 
شی موبایلم رو از جیب ر شار دادم رو هم.گو شم هام رو ف ستار.چ شم پر وپو

 دراوردم و برای چهارمین بار شماره ی تبسم ور گرفتم.
 الننننو؟ساورینا تو کار و زندگی نداری؟

 لبخند بی جونی زدم و گفتم:چه کنم تبسم؟دلم شور می زنه.هستیا خوبه؟
شور نزنه.جاش پیش عمه  سم:هزار دفعه گفتم اینم و هزارو یکمین بار دلت  تب

 هی مزاحم می شی زن داداش خانومش امنه داریم بازی می کنیم
 :شرمندتم به خدا.-

تبسم:دشمنت شرمنده برو یه سرم وصل کن یکم به خودت استراحت بده بلکه 
 خوب بشی خانوم دکتر.کاری نداری؟

با نگرانی های مادرانه گفتم:ناهارش رو خورد کامل؟موافب باش نره تو کوچه 
ه خیالم ورا کنارتون باشخیابون.پارکم نبرش اگرم خواستی برین زنگ بزن با سا

 راحت تره...تبسم چشم ازش برنداری ها از این امیر همه چیز برمیاد
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تبسننم کالفه پوفی کشننید و گفت:چشننم چشننم چشننم.برو به کارت برس من 
 خوب بلدم مراقب دخترم باشم.خداحافظ

 زیر لب خداحافظی گفتم و گوشی رو گذاشتم تو جیبم.
 خندی زدم وگفت:خسته نباشی پکری؟کسی آروم زد به شونه ام برگشتم.لب

 سری تکون دادم و گفتم:میدونی که امیر...
لبخند دندون نمایی زد و گفت:برودختر دیوونه جلوی دکتر سننعادت می تونه 

 وایسه یعنی؟اینقدر شجاعه؟
 سری تکون دادم و خندیدم.

 :تو چه خبر؟رو به روی مایی و بی خبریم از هم.آرین خوبه؟-
 و گفت:خوب که...آره بد نیست. لب به دندون گرفت

 :هنوزم بینتون شکرابه؟-
 سر تکون داد و با لبخند تلخی گفت:ساوری یعنی من مقصرم

سننیب گلوش باال و پایین می شنند افهار به خوب بودن می کرد.قربونت برم 
 خواهرم که توهم عین من تلخی می چشی این روزها...

بشننه.دکتر کیان چی  :نه عزیزم.مگه دسننت توهه؟حکمت خداسننت اینطور-
 گفت؟

به  نداخت و گفت:مثل همیشنننه.آزمایش و مراقبت و توکل  باال ا شننونه ای 
 خدا...آخرشم که نمی مونه...شاید لیاقت مادرشدن رو ندارم

یادت نیسنننت من  یه می زنی؟ چه حرف نه این  اخمی کردم و گفتم:دیوو
 چقدرسختی کشیدم سر هستیا؟هر شیرینی سختی داره قبلش عزیزم.

 تکون داد و گفت:چی بگم؟من برم به مری ام سر بزنم.فعالسری 
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 لبخندی زدم و گفتم:به چیزای بد فکر نکن.برو عزیزم..
 روشنا:

شه چرا  های خاموش  شدم.مثل همی شار دادم و وارد خونه  پلکام و روی هم ف
رو روشننن کردم.نفس عمیقی کشننیدم و کیفم رو انداختم روی مبل.رفتم تو 

 دا  کردم.رفتم توی اتاق خواب.برق و روشن کردم.آش زخونه و غذا رو 
 آرین:خاموشش کن

 :سالم-
 آرین:سالم

 :خوبی؟چه خبر؟-
چشم از مانیتور لچ تاپش گرفت و سری تکون داد و گفت:هیچی مثل همیشه 

 دزدی و جنایت همین.
 سری تکون دادم و لباسم رو عوض کردم.

 :پاشو بیا شام.-
 من میام... پیشونیش رو خاروند و گفت:تو برو

رفتم تو آش زخونه میز رو چیدم و صداش کردم.وقتی کار می کنه دیگه اومدنش 
 با خداست.

 :آرین...آرین غذا سرد شدا-
 آرین:خیلی خب چرا داد می زنی؟



 901 ییدایش ینیریش

با همون اخم ریزی که این چند مدته مهمون  نشننسنننت روی صننندلیش و 
شیدن.مثل همه ی این ر شروع کرد به غذا ک شده بود  شونیش  سکوت پی وزها 

 بود بینمون و بغض تو گلوی من.
صورت  شدم به  شیدم.خیره  ست ک شق ماکارنی خوردم و از خوردن د چند قا

 مرد مغروری که رو به روم غذا می خورد.
 آرین:بخور دیگه.واسه چی من و نگاه می کنی؟

دستم و زدم زیر چونه ام و گفتم:شوهرمی دوست دارم نگات کنم جرمه جناب 
 سرگرد؟

 دی زد و گفت:هر جور میلتهپوزخن
دست بردم دست مشت شده اش رو روی میز بگیرم که دستش رو کشید عقب 
و بلند شد.بشقابش رو گذاشت توی سینگ فرش شویی و گفت:ممنون.شب 

 بخیر
شتنش بودم و چقدر بی  شنه ی دا شدم.چقدر ت سرت به رفتن آرینم خیره  با ح

 رحم بود با من
م اشن هام رو پاک کردم و برق های سالن رو فرش ها رو شستم.با سر شونه ا

خاموش کردم ورفتم تو اتاق خوابم.لباس خواب صننورتی بلندم رو تنم کردم و 
دراز کشیدم.آرین ساعدش رو روی چشم هاش گذاشته بود و تظاهر به خواب 
سال تن تن نفس هاش  ست.تو این پنم  ستم خواب نی بودن می کرد.می دون

 رو هم می فهمیدم.
گذاشتم روی سینه اش و دستم و دورش حلقه کردم.نفس عصبیش رو سرم رو 

شه.خیلی  ست هاش دورم حلقه ب شتم د فوت کرد.لبخندتلخی زدم.انتظار ندا
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یدم.اخم کرد.بغض  نه اش رو آروم ب*و*سنن کار رو نمی کرد.گو ته این  وق
 کردم.خوبیش این بود پسم نزد.می ذاشت تو ب* *لش بخوابم.

شنندم.آرین می خواسننت بلندشننه.چشننم هام رو باز  با تکونی که خوردم بیدار
 کردم و با لبخندی نیم خیز شدم و از ب* *لش دراومدم و تونست بلند شه.

 :تا تو دوش بگیری من صبحونه رو حاتر می کنم.-
 سر تکون داد و بدون حرش رفت سمت حموم.نگاهم دنبالش پرمیکشید.

زیر لبی گفت و  صننبحونه اش رو خورد و بلند شننند.مثل همیشنننه یه ممنون
 لبخندی روی لبم نشوند.

 کتش رو تنش کردم و روی پنجه ایستادم و گونه اش رو ب*و*سیدم.
 :مراقب خودت باش خداحافظ-

 خداحافظ
رفت در و بسننتم و دسننتم رو گذاشننتم روی قلبم.کاش همه چیز مثل قبل می 

 شد.کاش...!
 انس.گ زدم به آژباید می رفتم یه جایی.دلهره داشتم سریع لباس پوشیدم و زن

شی رو با لبخند لرزونی  شتم و لبخند من شخوان بردا شم رو از پی برگه ی آزمای
صدباره برگه رو خوندم.مثبت بود.آزمایش بارداریم مثبت  جواب دادم.دوباره و 
بود...چشننم هام رو بسننتم.اشننن از روی گونه ام پایین چکید و زیرلب خدا 

 رصت دیگه بهم داده.روشکر می کردم.خدا رو شکر می کردم یه ف
از روی تخت بلند شدم و با دستمال شکمم رو پاک کردم.باید سونوگرافی می 

 کردم تا بیشتر مطمئن بشم.
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دکتر کیان لبخندی زد و نشست روی صندلیش و گفت:خب روشنا جان بهت 
باره داده برای  یه فرصنننت دو هت  خدا ب نه  تا ین می گم.خوشننبخ تبر

رو هم می دونی.رحم تو توانایی  مادرشنندن.خودت دکتری وتننعیت خودت
زیادی برای نگه داشننتن بچه نداره باید حتما اسننتراحت مطلق باشننی.بعد 
چهارسال تالش برای بارداری،جنین قبلیت که با سهل انگاری خودت و حرش 
گوش نکردن ها و کارو فعالیت زیادت سننقط شنند.این بار حق نداری از جات 

مونده و تو باید تمام تالشننت رو  تکون بخوری.هشننت ماه از حاملگیت باقی
برای نگه داشتن این بچه انجام بدی.حق کارکردن و فعالیت کردن هم نداری.یه 

 چندماه از شیطنت هات کم کن تا به چیزی که چندساله منتظرشی برسی.
درتننمن به آقای آذرخش هم بگو بیاد پیشننم.باهم بیاین.با ایشننون هم حرش 

و بهش بکنم توی شننیطون رو تنها خونه هایی دارم.باید سننفارشنننات الزم ر
 نذاره.دستش رو تو هوا تکون داد و گفت:یه پرستاری چیزی الزم داری...

 :نه خانوم دکتر من خودم...-
اخم جذابی کرد و پرید وسننط حرفم و گفت:تو خودت چی؟هوم؟می خوای 
سر  شته نمی خوام  شنا دیگه گذ شه؟ببین رو شایند تکرار ب باز اون اتفاق ناخو
زنشت کنم اما با یکم مراقبت اون بچه می تونست زنده بمونه.تو با حرش گوش 
نکردن هات باعث شدی اون بچه سقط شه.خواهش می کنم این بار اون اشتباه 

 رو تکرار نکن.
شتن.هم اون هم  شت.حق دا سرم و انداختم پایین و لبم رو گاز گرفتم.حق دا

اهیم سرکار میومدم و می گفتم آرین.من استراحت مطلق بودم و با تمام خودخو
 خوبم.چیزیم نیست.درحالی که بچه خوب نبود.چیزیش شد...
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همینه که آرین باهام حرش نمی زنه.فقط ماهی چندبار وفایف همسننریش رو 
به جا میاره که یادش نره شوهرمه.یادش نره من زنشم.واسه این که شاید خدا یه 

 م بده...فرصت دیگه برای جبران اشتباهات گذشته ام به
 لبخندی زدم و گفتم:چشم خانوم دکتر

آروم بلند شنندم و باهاش دسننت دادم.مثل مادرمهربونی دسننتم رو تو دسننتاش 
 گرفت و گفت:جون تو و جون این بچه مراقب خودت و جنینت باش

که بهم می  هایی  من  مام ک بت ت با ندی زدم و گفتم:چشننم.ممنون  لبخ
 ون میدمکنید.شرمنده بابت تموم زحمت هایی که بهت

اخم جذابی کرد و گفت:وفیفمه عزیزم.به شننوهرت سننالم برسننون و از طرش 
 من بهش تبرین بگو

وای اگه آرین بفهمه...لبخند دندون نمایی زدم و گفتم:چشننم بزرگیتون رو می 
 رسونم خداحافظ

 دکتر کیان:خدانگه دارت گلم.
تراحت ه اسدل توی دلم نبود.کمی خرید کردم و رفتم خونه.خوبه دکتر بهم گفت

شن  شن بگیرم.ج شب ج ست.می خوام ام ست خودم نی کنما.ولی چه کنم د
آشننتی کنون و خبر دوباره پدر شنندن آرین رو بهش بدم.آرین خیلی سننختی 
کشننید.چهارسننال دنبال من تو مطب و بیمارسننتان میومد تا این که بچه دار 

ردم طی کبشیم.حاال که درمان شده بودم.حاال که جنین دار شده بودم بی احتیا
شکر  شد.اما خدا رو  سال انتظارمون دود  و با بی احتیاطی من نتیجه ی چهار

 این دفعه موافبم.موافب...
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کمی خونه رو تمیز کردم و قورمه سننبزی بار گذاشننتم.کرم کارامل و سننوپ 
 درست کردم.میز چیدم.با گل و شمع و کلی تزیین.

د و از پوشننیدم.بندی بوبا احتیاط دوش گرفتم و یه لباس سننفید تا باالی زانو 
شی وقتی این رو  شبیه عروس ها می  کناره هاش بند می خورد.آرین می گفت 
می پوشننی.می گفت تو لباس سننفید مثل فرشننته ها می شننی.اما خیلی وقته با 

 فرشته اش قهر کرده بود.حق داشت...حق داشت...
شوندم روی  صورتم موهام رو فر درشت کردم و حالت دادم.آرایش کم رنگی ن

شم رو همراه  شیدم و برگه ی آزمای شنه ام رو پو صندل های بدون پا و عطر زدم.
یه دختر و پسننر کوچولو روش بود رو  که عکس  ین کوچولویی  کارت تبر با 

 گذاشتم توی جعبه...
شتر می کرد.زیر لب آیه  تربان قلبم رو بی ساعت  شدم.تین تاک  منتظر آرین 

خش کلید تو قفل در بلندم کرد.برق الکرسی می خوندم تا آروم شم.صدای چر
کافی بود.نمی دونسننتم  های روی میز  خاموش کرده بودم.نور شننمع  ها رو 
ست هام  ست اچه ای د ستاده بودم و با لبخند د سرپا ای سالن  سط  چیکار کنم و

 رو تو هم گره کرده بودم.حتی نمی تونستم بهش سالم کنم.
 اخم ریزی نشوند روی پیشونیش و گفت:خبریه؟

خودم جرات دادم و رفتم نزدیکش و کتش رو ازش گرفتم و گفتم:سننالم.آره به 
 خبریه برو لباست رو عوض کن زود بیا

کتش رو آویزون کردم و رفتم تو آشنن زخونه.دسننتام می لرزید چجوری بهش 
گه تو سننرم چرخ می زدن و  گه...و هزاران ا گه...ا نه تو ذوقم...ا گه بز بگم؟ا

 اعصابم رو بهم می ریختن.
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شاره ای به میز کرد و آری شن کرد.ا ش زخونه رو رو ستاد و برق آ ن باالی میز ای
 گفت:تولد منه؟تولد توهه؟سالگرد ازدواد؟چه خبره؟

 برگشتم و لبخندی زدم و گفتم:هیچکدوم.تو فکر کن مراسم آشتی کنون
 پوزخندی زد و گفت:آشتی کنون؟

یت با مظلوم خواسنت از آشن زخونه بره بیرون که از پشنت دسنتش رو گرفتم و
ماش و گفتم:خواهش می کنم آرین  مام رو دوختم تو چشنن خاصننی چشنن

 بشین...تو رو جوِن...
سننری تکون داد و دسننت به سننینه نشننسننت.لبخندی زدم و غذا رو کشننیدم و 
گذاشننتم روی میز.نگاهش روی حرکات و اندامم یابت مونده بود.دلم واسننه 

که داشننتیم می خندید آرین شننیطونم تنگ شننده بود که با تمام سننختی هایی 
واذیتم می کرد.دلم برای صدای خنده هاش تنگ شده بود.من مسبب تمام این 

 تلخی ها بودم.من!
قت بود  گاهم می کرد.همینم خوب بود.خیلی و یدم.هنوز ن غذا کشنن براش 

 اینطوری نگاهم نمی کرد.
 بشقاب سوپش رو گرفتم سمتش و بالبخند گفتم:بفرمایید آقا

گرفت.جناب سننرگردم مشننکوک شننده بود.به همه بشننقابش رو از دسننتم 
 چی.لبخند از روی لب هام کنار نمی رفت.

 آرین:نمی خوای بگی مناسبت این کارها چیه؟
 انگشت اشاره ام رو گرفتم سمتش و گفتم:بعد شام...
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اخمی کرد و با لوس بازی گفتم:جر نزن آرین من واسنننه تن تن لحظه های 
 .خواهش می کنم.امشب برنامه ریزی کردم.بهمش نریز

سننری تکون داد و غذاش رو خورد.تمام شننب مشننکوک نگاهم می کرد.فرش 
ستش رو گرفتم و  شدم و د شتم و میز رو خلوت کردم و بلند  های غذا رو بردا
سفید  شمع های  سرخ بود و  بردمش توی پذیرایی.روی میز پر از گلبرگ های 

 بلند.
شکوک نگاه می  ست.باز هم به همه چی م ش سمت ن شیدم  شوق پر ک کرد.با

آشنن زخونه.لبم رو گاز گرفتم.بازم داشننتم شننیطونی می کردم.به خودم اخمی 
کردم و آروم رفتم سننمت یخچال کین کوچولویی رو که خریده بودم به همراه 

 جعبه ی مخمل زرشکی رنگی که کنارش بود برداشتم و بردم سمت آرین.
 گذاشتمش روی میز.دستام از شوق می لرزید.

 ین:گفتی تولد نیست؟آر
 :مگه تو تولدها فقط کین می خورن؟-

 شونه ای باال انداخت و گفتم اول کین یا کادو؟
 بی حوصله سرتکون داد و گفت:خواهش می کنم روشنا خسته ام.

 لبام رو غنچه کردم و گفتم:خیلی بی ذوقی.
 جعبه ی زرشکی رنگ رو دادم دستش و گفتم:بازش کن شاید سر ذوق بیای

 کجی زد و گفت:برام سرویس طال خریدی؟ لبخند
به جعبه اشننناره کرد.مجبور بودم برایبرگه ی آزامایش یکی از جعبه های بزرگ 

 سرویسم رو بردارم.خندیدم و گفتم:نخیرم بیشتر از اونه
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مایش درشنننت  یدن برگه ی آز با د هاش  باز کرد.چشننم  به رو  اروم در جع
 شد.نگاهش به من کرد و نگاهی به برگه

 ین چیه؟آرین:ا
با صننندای لرزونم  نه. گاز گرفتم.نفسننم حبس شنننده بود توی سننی لبم رو 

 گفتم:بخونش
برش داشننت کارت تبرین از زیرش افتاد روی زمین.نگاه گذرایی بهش کرد و 

 تمام توجه اش معطوش برگه ی آزمایش شد.
 ناباورانه نگاهم کرد و گفت:تو؟تو...

 گرفتم سمتش.سرم رو تکون دادم و خم شدم و کارت تبرین رو 
لباش میل عجیبی به کش اومدن داشت.م طرب و شوکه بود.کارت و باز کرد 

 و خوند.
 "بابا شدنت مبارک بابا آرین"

 چشم هاش رو بست و گفت:خدایا شکرت.
 نگاهم کرد و گفت:من...بابا...

 سر تکون دادم و قطره های اشن روی گونه ام رو پاک کردم.
به  تش رو  فت و دسننن گر گاز  بش رو  تو ل یدم  پرکشننن کرد. تم دراز  م سننن

 ب* *لش.دستاش دورم حلقه شد و موهام رو ب*و*سید.
گریه می کردم.از شوق...دست گذاشتم روی سینه اش و سر بلند کردم و چشم 

 دوختم تو چشم های خیس و نمناکش.
 :مبارکه-
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 با انگشتش تربه ای به بینیم زد و گفت:مبارکه
 وشنا این بار...خودم و بیشتر تو ب* *لش فشردم و گفت:ر

 زود گفتم:مراقبم به خدا مراقبم...
 لبخند تلخی زد و گفت:نمی خوام دیگه اون اتفاق بیافته ها

با لبای غنچه شننده گفتم:فقط بچه دوسننت داری نه؟تا فهمیدی داری بابا می 
 شی آشتی کردی خیلی بدی؟

الت حبا دستش موهام رو کنار زد و دلخور گفت:بی انصاش نباش روشنا.وقتی 
نت بودم.تو  نارت بودم.نگرا چه رو سننقط کرده بودی ک تازه ب بد بود.وقتی 
فهمیدی من چی کشننیدم؟بچه به کنار تو با اون کارها جون خودت رو به خطر 
انداخته بودی.بهم حق بده قهر کنم و باهات حرش نزنم.تو با سننهل انگاریت 

سرا  تو جون زن و بچه ام رو تو خطر انداختی...می دونی اون روزها  من فقط 
با  گه  یه برات الزم بود دی رو از دکتر می گرفتم؟تو برام مهم بودی.تو...این تنب
جات تکون  عه نمی ذارم از  ته بچم...این دف بازی نکنی و الب جون زنم 
بخوری.برات پرستار می گیرم فقط دراز می کشی سرکار خانوم فهمیدی؟نمی 

 ؟می فهمی خانومم؟خوام دوباره گذشته تکرار شه.می فهمی روشنا
ستاش رو محکم تر  سینه ی مردونش.د سرم رو فرو کردم تو  سر تکون دادم و 

 کرد و سرم رو می ب*و*سید و زیر لب خدا رو شکر می گفت.
سردگی گرفته بودم کنارم بود بی  سقط اف ست می گفت اون روزهایی که بعد  را

دازه ی تمام هیچ کم و کاسننتی.ولی وقتی حالم خوب شنند باهام قهر کرد.به ان
 روزهای دلتنگیم ب*و*سیدمش.

 خدایا شکرت...خدایا قول میدم مراقب این هدیه ی کوچولو باشم...
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 ساورینا:
ماشننینم رو از پارکینگ در آوردم و پیاده شنندم تا در حیاط رو ببندم.درو بسننتم 
سر بلند کردم.با دیدن امیر جلوی در  صدام کرد. شم که کسی  سوار  ستم  وخوا

 ب شدم.مطمئنا آدرس رو از خاله یا افروز گرفته.خونه ام متعج
 امیر:سالم

 اخم ریزی نشوندم روی پیشونیم و جدی گفتم:سالم.شما؟اینجا؟
 امیر:می خوام باهات حرش بزنم

:فکر کنم اون شننب تمام حرش هاتون رو زدین من هم همینطور.حرش دیگه -
 ای نمونده منم االن می خوم برم بیمارستان دیرم شده

ب نه این که امیر  ا کنایه گفت:آدم پسننرخاله اش رو دعوت می کنه خونه اش 
 دست به سرش کنه

سرخاله االن وقت خوبی برای مهمونی  شرمنده پ لبخند زوری ای زدم و گفتم:
 نیست.انشالله با خانواده دعوتتون می کنم وقتی که همسرم خونه باشه

 امیر:می خوام باهات حرش بزنم.بریم یه جای دیگه
 بامن حرش دارین مگه شما؟من حرفی ندارم:چقدر -

امیر:من دارم خواهش می کنم.فقط نیم سنناعت.همین کافی شنناپی که سننر 
 خیابون هست اومدنی دیدم جای خوبیه به نظرم

 پوفی کشیدم و گفتم:فقط نیم ساعت
 امیر:فقط نیم ساعت.با ماشین من...

 :نه شما برو من خودم میام.-



 911 ییدایش ینیریش

شد.عصبی سوار ماشینم شدم و رفتم سمت سری تکون داد و سوار ماشینش 
 کافی شاپ.

 نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:خب بگید وقت زیادی ندارم
 امیر:یه چیزی سفرش بده

 دستی به چادرم کشیدم و گفتم:ممنون میل به چیزی ندارم.
دوتا قهوه سننفارش داد و گفت:سنناورینا من چیزی ازت نمی خوام فقط دخترم 

 رو بهم بده.
 ی زدم و با حرا گفتم:چیزی نمی خوای جز کل زندگیم.درسته؟پوزخند

شوهرت رو  امیر:بذار هستیا من و به زندگی برگردونه ازت خواهش می کنم.تو 
 داری دوباره می تونه بچه دار بشی

کار - با دختر من چی چه دار شننی. باره ازدواد کنی وب :تو هم میتونی دو
 مادرش بذاریش کنار داری؟دخترم تو رو به زندگی برگردونه و مثل

 امیر:ساورینا من...
دستم رو گرفتم سمتش و گفتم:نه آقا امیر.تو حرش نمی زنی.یه مشت چرت و 
پرت می بافی و تحویلم می دی.حرش هات خنده داره.اومدی تو نیم سنناعت 
به اون بچه  دخترم رو ازم بگیری و بری؟خودتم می دونی هیچ حقی نسننبت 

های الکی یادآوری کنم  نداری پس این تالش  مه  باره الز بذار.دو نار  رو ک
باره  باره الزمه بگم تو بچه رو نخواسننتی و ام نننا کردی برگه رو؟دو بهت؟دو

 الزمه بگم؟
شتباه  ست.می دونم من ا ست هاش گرفت و گفت:نه الزم نی سرش رو بین د

 کردم حاال می خوام جبران کنم پدری کنم براش
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ستیای من همین حاال هم پدر داره به - شته :ه تو هیچ احتیاجی نداره.ارمیا نذا
نداره.خیلی از  ندگیش  آب تو دل دخترمون تکون بخوره.هیچ کمبودی تو ز
دوستای مهدش بهش حسودی می کنن که پدرت خیلی خوبه و مهربونه.خوش 

 به حالت!
شی؟نه نمی تونی.تو اگه قرار بود پدری کنی  تو می تونی مثل ارمیا براش پدر با

ی.من و با یه بچه تنها نمی ذاشننتی سننوگلی خائنت رو سننرمن هوو نمی اورد
 ترجیح بدی.

کجا بودی آقا امیر وقتی من بایه بچه تو شننکمم مطلقه شنندم و رو پای خودم 
ایسننتادم؟کجا بودی وقتی که به یه تکیه گاه به شننوهرم احتیاد داشننتم تاتمام 

با تمو نه  ها رو حس ک ظه  ثل من اون لح باشنننه و م نارم  حاملگیم ک م دوران 
وجودش؟کجا بودی وقتی نگاه های تیز و برنده ی همسایه ها شمشیر می شد 
توی قلب و روحم که یه زن تنها با یه بچه ی تو شننکمش بدون شننوهر چیکار 
شته یانه؟کجا بودی وقتی بهم تهمت  شوهری دا ست می گه  صال را می کنه؟ا

 می زدن ودر موردمناعادالنه ق اوت می کردن؟کجا بودی؟
تی که درد کشننیدم و "بچه ات"به دنیا اومد؟کجا بودی وقتی که کجا بودی وق

شوهرم به همکارم داد  سالم بودن بچه ام رو به جای  ستار خبر دختر بودن و  پر
و ازش شننیرینی گرفت؟کجا بودی وقتی براش اسننم انتخاب می کردم و می 

 ترسیدم از این که شناسنامه ی دخترم رو از کجا بیارم با چه فامیلی؟
ودی وقتی دخترت دوماه شننناسنننامه نداشننت.کجا بودی شننب های کجا ب

مری یش؟کجا بودی وقت دندون در آوردن هاش که بی قراری می کرد و ارمیا 
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شوهرم  سن می زد و تب می کرد و من و  آرومش می کرد؟کجا بودی وقتی واک
تا صننبح باالسننرش بیدار می موندیم.کجا بودی وقتی لب باز کرد و به ارمیا 

 ا؟گفت:باب
کجا بودی وقتی ارمیا از شنیدن کلمه ی بابا گفتن هستیا اونقدر خوشحال شد 
که همه رو شام بیرون دعوت کرد و همه به دیوونه بازی هاش می خندیدن؟اگه 
تو پدرش بودی چرا به ارمیا گفت بابا؟چرا اون رو پدر خودش می دونه.چون 

.چون ارمیا برای چشننم کهباز کرده ارمیا روباال سننر خودش دیده و شننناخته
 هستیا به معنای واقعی"پننننندر" بوده.

که  ها رو تو درک کردی  کدوم یکی از این  قا امیر از دخترت حرش می زنی؟ آ
ادعای پدری داری؟نه آقا امیر حرمت کلمه ی"پدر" رونشننکن.نگو پدری.تو 

 هیچکدوم از این ها رودرک نکردی و حاال ادعای پدر بودن داری؟
دستت برنمیاد.الزم باشه می رم همون قاتی و مح ردار و  می دونی کاری از

دفتردار رو پیدا می کنم میارم شننهادت بدن لحظه ای رو که تو گفتی بچه رو 
 نمی خوای و برگه ی بی پدر شدن دخترت رو ام ا کردی.

بلند شدم و لبه ی چادرم رو تو دستم گرفتم و گفتم:نه...نه حرمت کلمه ی پدر 
 رو نشکن.

شنناپ بیرون اومدم و سننوار ماشننینم.شنندم.باعصننبانیت رفتم سننمت  از کافی
 بیمارستان.اومده بود حرش بزنه و من حرش زدم.

 ارمیا:
:برو پدرجان به امید خدا بهترمی شی.فقط حواست به ساعت داروهات باشه -

 سر موقع بخوری.
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ممنون آقای دکتر.خدا بهت خیر بده پسننرم.اجرت با امام حسننین اگه شننما -
 ن برای این دوا و درمون پولی نداشتم.نبودی م

 اخم ریزی کردم و گفتم:این حرش ها چیه پدر من؟شما هم جای پدر منی.
 خدا خیرت بده-
 :ممنون.خدا نگهدار-
 خداحافظ پسرم.-

سری تکون دادم.دلم به همین خدا خیرت بده ها و اجرت  رفت لبخندی زدم و 
 با امام حسین ها خوشه.
دادم.مریض بعدی اومد داخل .سربلند کردم. با دیدن زنگ روی میزم رو فشار 

شم و لبخند بزنم.اما نا خوادگاه از این مرد  سعی کردم آروم با شدم. شوکه  امیر 
 بدم میومد.به من بدی نکرده بود.اما به زن و دخترم چرا...

 بلند شدم و گفتم:سالم.خوش اومدین.
زیت و بگیرم.البته ویباهام دست داد و گفت:سالم.می تونم چندلحظه وقتتون ر

 هم پرداخت کردم.
 اشاره کردم به صندلی که بشینه و گفتم:خواهش می کنم بفرمایید.

 نشست و نگاهی به در و دیوار مطبم انداخت.
 امیر:مطب شیکی دارین.

 خندیدم و گفتم:قابلی نداره
 لبخندی زد و گفت:راستش اومدم

 باهاتون صحبت کنم
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 بودم روی میز و گفتم:بفرماییددست هام رو حلقه کرده گذاشته 
امیر:می دونم همه چیز رو در مورد گذشته ی ساورینا می دونی معلومه که می 

 دونی
نا هیچ چیز پنهونی از هم  خب آره من و سننناوری سننری تکون دادم و گفتم:

 نداریم.از همه ی گذشته اش خبر دارم.
ه .همینطور بامیر:پس مقدمه چینی نمی کنم.می دونی من به سنناورینا بد کردم

 دخترم.
از شنننیدن کلمه ی دخترم از زبون امیر اخم کردم.حق نداشنننت به دختر من 

 بگه"دخترم"
نا که دیگه  باه کردم.اومدم جبران کنم.خب...سننناوری امیر:من می دونم اشننت

 ازدواد کرده.
نگاه کرد تو چشم ها و با حسادتی مشهودگفت:معلومه خوشبخته دوست داره 

 اما دخترم...
 زدم و گفتم:منظورتون دخترمه دیگه؟ لبخندی

 امیر:خودتم خوب میدونی هستیا دختر منه
چشم هام رو درست کرم و باحالت بامزه ای گفتم:جدا؟پس دخترم اشتباه می 

 کنه به من می گه بابا؟جدا دختر شماست؟
شتباه کردم حاال می خوام جبران کنم.دخترم رو بهم  امیر کالفه گفت:گفتم که ا

 واهش می کنمبرگردونید خ
اخم کردم و جدی شدم.کسی حق نداره پا روی خط قرمز های من بذاره.هستیا 

 دخترمنه.دخترمننننن!
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شته وجود نداره.گاهی اوقات ادم - شتباهای گذ صت جبران ا :گاهی اوقات فر
یه اشننتباهایی میکنه که نمی تونه جبرانشننون کنه. و شننما هم مرتکب یکی از 

 همین اشتباهات شدی.
قا امی با تمام آ ر پدر بودن فقط ایجاد کردن یه نطفه نیسنننت.پدر بودن اینه که 

وجودت زندگیت رو واسنننه بچه ات بذاری.پا به پاش بخندی گریه کنی تاتی 
تاتی کنی.با هر بابا گفتنش بری تو آسننمون و برگردی.اگه تو پدر هسننتیایی چرا 

نا؟چرا اوریبه من می گه بابا؟چرا دخترت به من وابسننته اس حتی بیشننتر از سنن
من و دوسننت داره چرا من دوسننتش دارم و براش جونمم می ذارم؟آقا امیر.اگه 
ستیا دختر منه و  شی باید همون موقع می موندی.االن ه ستی باباش با می خوا

 من پدرشم.من...
اگه پدر بودی تو این چند سننال یه خبری از دخترت می گرفتی.می گفتی زنده 

ت افتاده پدرشی؟امیرخان تو این چندساله اس؟حالش رو می پرسیدی.تازه یاد
سفم دیره برای جبران  شتین؟متا شریف دا شما پدری کردم کجا ت که من جای 
اشننتباهات گذشننته ات.شننما اگه دخترت رو نمی دیدی یادت نمیومد یه بچه 
سم دختر من رو به  شرمنده ام لطف کن دیگه ا ساورینا.خیلی  ست  شتی د دا

 زبون نیار
صبی اخمی کرد و گف ست ع ساورینا صال توچیکاره ای؟اون بچه ی من و  ت:ا

من پدرشننم و تو ناپدری.اگه من اینجان نیومدم ازت خواهش کنم دخترم رو 
 بهم برگردونی ومدم بهت بگم با ساورینا صحبت کنی هستیا رو بده به من
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صحبت کنم دخترم رو بده بهت؟چه  سخر گفتم: صبی.با تم خندیدم.بلند و ع
 مسخره.مگه دیوونه ام؟

امیر دستش رو گذاشت روی میز و گفت:ببین آقاارمیا گه این کار رو برام انجام 
 بدی برای تو هم بد نمیشه؟

 لبخند کجی زدم و با تمسخر گفتم:جدی؟چطور؟
 امیر دسته چکش ر در آورد و گفت:حاترم پول خوبی بهت بدم بابت این کار

نهاد پول بهم پیشداشتم می سوختم در قبال دختری که عاشقانه می پرستیدمش 
 می داد؟

حیف حیف که حاد خانوم بهم یاد داده بود تمام مشننکالتم رو با صننبوری و 
آرامش حل کنم مگرنه همین االن این مردک نفهم رو از مطبم پرتش می کردم 
ستم جلوی مری ام و  بیرون.حیف که اهل داد و بیداد نبودم.حیف ه نمی خوا

ع یا سنن ید ارم با که  بد شننم.حیف  کارام  حاد علی هم باشننم پسننر  ادت 
 سعادت...حیف!

 با حرا لبخندی زدم و گفتم:چقدری می خوای بنویسی
نیم نگاهی بهم انداخت.لبخندی زد.خوشحال بود.فکر می کرد میشه همه آدم 
ها رو با پول خرید.فکر می کرد عشننق پدری من رو می تونه با پول بخره.زهی 

 خیال باطل آقا امیر...زهی خیال باطل!!!
 :چقدری کافیه؟امیر

دست به سینه شدم و گفتم:ساورینا می گفت خانومت با شریکت تمام دارایی 
هات رو باال کشننیدن وفرار کردن.االن پولی برات مونده داری بهم پیشنننهاد 

 میدی؟
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 دندون هاش رو روی هم فشار میداد و بدجنسانه لبخند میزدم.
 بگذری از میون دندون هاش غرید:اونقدری می دم که از دخترم

پدریم رو  که بتونی مهر  قدری داری  ندم و گفت:یعنی اون خارو پیشننونیم رو 
 بخری؟آره؟

شلوار طوسی و بلیز مردونه ی  تعش کردم.خوب بود کت و  سر و و نگاهی به 
 سفید.

شی که قیمت بذاری رو تمام پدرانه های این پنم - شته با :بهت نمیاد اونقدر دا
همون پولی که می خوای بهم پیشنننهاد بدی  سننال و خورده ایم.آقا امیر ده برابر

رو می ریزم به پای دخترم و هیچی ازش نمی خوام جز شنننیدن کلمه ی بابا از 
 لب هاش.

با پول  که تو بخوای  نداره  مت  پدربودن قی جا  ندارن.این مت  ها قی جا آدم  این
بخریش.همین االن لطف کن از مطب من برو بیرون و دیگه سننرا  من و زن و 

.این برخورد آروم امروزم رو به پای ترس از خودت نذار.من همیشننه دخترم نیا
حال منش من  به هر  هام برخورد می کنم. با مشنننکالت و مزاحم  آروم 
اینه...اما...انگشتم رو گرفتم سمت و بلند شدم.خم شدم روی میز و گفتم:اما 
شم و با توکل به سرد با شکالتم خون  همون مادری که بهم یاد داده روبه روی م
خدا برطرفشننون کنم بهم یاد داده اگه کسننی چشننمش به ناموسننت افتاد و نظر 

 سوئ به زندگیت داشت مردونه باهاش بجنگ.
من واسه پدر بودنم می جنگم.من واسه دخترم می جنگم خودتم می دونی من 
ستیا  سال و چهارماهه ام ه سعادت پدر دختر پنم  پیروز این بازی ام.من ارمیا 
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این پنم سننال براش پدری کردم.هسننتیا فامیلی من رو تو سننعادتم...من تمام 
شناسنامه اش داره.اسم من تو شناسنامه اش به عنوان پدر یبت شده.مهر من رو 
نه.توی ب* *ل من.روی  با م خاطرات کودکی شننیرینش  مام  تو قلبش داره.ت
شن هاش رو پاک کرده.من بهش  ست من ا شونه های من.هر بار گریه کرده د

 دادم.من پای خنده و گریه اش نشستم.مننننن...راه رفتن یاد
توی به اصطالح پدر حتی نمی دونستی بچه ات دختره یا پسر.چه برسه لحظه 

 لحظه های زندگیش رو درک کنی.
می دونی این که بگی تو پدر هستیایی خنده داره خنده دار...کی تو رو به عنوان 

سه؟خانواده ات؟همونایی که به  شنا ستیا می  سرمون پدر ه ساورینا می گن پ
 لیاقت همسری تو و پدری هستیا رو نداشت؟اوناهم تو رو قبول ندارن.

کی تو رو به عنوان پدر هستیا می شناسه؟خانواده ی توسلی؟اونا که به خون تو 
تشنننه ان و اگه احترام خاله تانیا و آقای شننفیق نبود تو همون عروسننی ریز و 

 درشت بارت می کردن.
ردم و گفتم:آقا امیر اون موقع که جنابعالی خانوم باردارت رو دسننتام رو باز ک

طالق دادی و با معشننوقه ات خوش می گذروندی مِن همکار سنناورینا رو می 
رسنوندم دکتر.وقتی درد داشنت وقتی دلش یه غمخوار می خواسنت یه نازکش 
سه ماهگی تو خونه ی من  ستیا از  ستش کنارش بود.ه شنا دو ست رو می خوا

 د تمام شیرینی زندگی من و زنم.بزرگ شد.ش
سرپا ایستادم و دست هام رو کردم تو جیب شلوارم.باغرور و مقتدر.ایستاد رو 

 به روم.عصبی بود.دهن باز می کردحرش بزنه...اما نمیتونست.
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:آقا امیر.غیبت شننش سنناله داشننتی شننرمنده که با مهربونی هام جات رو پر -
پدر بچه ای شننو که ازاول پاش  کردم.برو یه زندگی جدید تشننکیل بده.برو

 وایسی.دختِر من،من رو پدرش می دونه نه تو...
سهم  ستیا  شقش نداری.خنده ها و مهربونی های ه ستیا و ع تو هیچ حقی از ه
منه که پدرانه هام رو خرجش کردم.برو و چشننم به داشننته های من ندوز.اون 

م دسننتت به قدر َقدر هسننتم که باهات بجنگم.اون قدر قدرت دارم که نذار
 دخترم برسه.

برو...برو از مطب و زندگیم بیرون.سنننایه ات روی زندگیم نیافته که اگه بیافته 
 میشم شیرو باهات می جنگم.

 پوزخندی زد و گفت:توی ناپدری من روبیرون می کنی؟منتظرم باش
مت  ندی زدم و رفتم سنن ته چکش رو برداشنننت.پوزخ فت و دسنن این و گ

 ه پایین و رفتنش رو با چشم ببینم.پنجره.اونقدر ایستادم تا بر
 برای من دسته چن بیرون می کشه...دسته چن...

شیدم.وقاحت تا چه اندازه؟م*ر*ت*ی*ک*ه عیاش  سرک لیوان آبم رو یه نفس 
خوشگذرونی هاش رو کرده نادم برگشته فکر کرده با یه ببخشید و دو قرون پول 

 همه چی حل میشه.
 شماره ساورینا رو گرفتم.

 لو سالم خانومم.خوبی؟بیمارستانی؟ا-الو؟-
 :ممنون خوبم تو خوبی؟آره بیمارستانم چطور؟-
 :هیچی همینطوری هستیا کجاست؟-
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 :پیش تبسمه.ارمیا امیر امروز اومد بود سراغم؟-
 اخم کردم و گفتم:چه ساعتی؟

 :یه دوسه ساعت پیش که می خواستم بیام بیمارستان.-
 :پیش منم اومد-
 :کی؟-
 :تازه رفته.-
 :چی می گفت؟-
:چرت و پرت.دخترش رو می خواسنننت منم شننسننتمش و پرتش کردم -

گران  ن تو  پدری. نا گه  ی م من  به  یه  ک کرده  کر  ف یرون.م*ر*ت*ی*ک*ه  ب
ستیا رو  س ار ه سم ب تعیفه هیچ غلطی نمی تونه بکنه.فقط به تب نباش.اونقدر 

 بیرون نبره.تنهایی.
 با استرس گفت:باشه

برم اینا رو نگفتم بترسننی که.امیر ترس نداره اخم ریزی کردم و گفتم:قربونت 
من ترس دارم.جرات نداره هیچ غلطی بکنه.اینم گفتم نبرتش بیرون چون نمی 

 خوام دختر خوشگلم رو با اون چشم های زشتش ببینه.اوم؟
 لبخندش رو حس کردم و گفتم:تا تو هستی از هیچی نمی ترسم

ب- کارت  به  نه. ت یه  تر خودم بشنننم  نوم دک خا فدای  رس همسنننر.می :
 ب*و*سمت.بای

 :می ب*و*سمت.فعال-
 گوشی رو قطع کردم و به تبسم زنگ زدم.
 گوشی رو قطع کردم و به تبسم زنگ زدم.
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نا - چه خبرا؟سننناوری فت.چطوری خوبی؟ خان داداش بی معر الو سننالم 
 خوبه؟همه چی خوبه؟

سره حرش زدی یه مجالی به ما بده  شتی یه  شی رو بردا خندیدم و گفتم:باز گو
 انوم.سالم.ممنون خوبم تو خوبی؟دختر گلم خوبه؟خ
مه - با ع به.داره  له خو نه من ب خاطر دخترته  به  گه زنگم می زنی  :همین دی

 خانومش بازی می کنه
 :گوشی رو می دی بهش عمه خانوم؟-
 :باشه از من خداحافظ.هستیا بیا بابایی-
 خداحافظ-

ستم و با جون و دل صدای خوشحال دخترم بهم جون دوباره داد چشم هام رو ب
 به صداش گوش کردم.

 الو بابایی؟سالم...-
 :سالم عمربابا...سالم نفس بابا...خوبی؟-
 :بله خوبم.داشتیم با عمه تبسم خاله بازی می کردیم.-

خندیدم و گفتم:عمه خوب پایه خاله بازی هاته ها خانوم کوچولو.با عمه بازی 
 کن حوصله اش سر نره کوچولوهه دیگه

 م تعف رفت واسه نخودی خندیدن هاش.خندید.دل
شم من...گل دختری چیزی - شه.آخ قربونش ب :آخ بابا فدای اون خنده هاش ب

 نمی خوای برات بگیرم؟سفارشی ندارین بانو؟
 یکم فکر کرد و گفت:اوم...چرا چرا پاستیل خرسی با بستنی با دوتا عروسن
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 خندیدم و گفتم:چشم فرمانده حاال چرا دوتا عروسن؟
 ی واسه خودم یکی واسه نازنین که مری ه.می خوام خوشحال شه خب:یک-
 :می دونی عاشق اون دل مهربونتم فسقلی؟-

 خندید و گفت:اوهوم
شب.می خورمت درسته.یه ب*و*س محکم - ستم به تو برسه ام :آخ آخ من د

 رو ل ات.عمه رو اذیت نکنی ها
 :بابایی عمه من و نمی بره پارک-
 من بیشتر خوش می گذره مگه نه؟ :خودم میام می برمت.با-
 :اوهوم-
:دختر گلم مراقب خودت وعمه باش.باشه؟می ب*و*سمت بابایی برو بازی -

 کن.
 :چشم بابای یادت نره ها.ب*و*س ب*و*س-

 چشم یادم نمی ره خانومی.ب*و*س ب*و*س
تلفن رو قطع کردم.چشننم هام رو بسننتم و گفتم:کجایی آقا امیر که دارم عشننق 

 ا گفتن های دخترت.می کنم از باب
 سه روز بود که امیر مزاحممون می شد و ادعای پدری می کرد.مردک دیوانه...

 صدای آیفون که اومد بلند شدم و جواب دادم.
 بله؟-
 پست چی هستم.چند لحظه تشریف میارید؟-
 بله...بله-

 ساورینا:کیه؟
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 شونه ای باال انداختم و گفتم:پست چی بود
رو باز کردم.مرد پسنننت چی جلوی در ایسننتاد بود.با  از پله ها پایین رفتم.در

 دیدنم گفت:آقای سعادت؟
 مشکوکانه گفتم:بله خودم هستم

 پاکت بزرگی رو گرفت سمتم و گفت:اح اریه دارید.لطفا اینجا رو ام ا کنید
 اخم کردم از شنیدن کلمه ی اح اریه.امیر کار خودش رو کرده بود؟؟؟

به دست برگشتم خونه.یه راست رفتم توی ام ا کردم و رفت.رفت و من پاکت 
 اتاق خواب.ساورینا چندبار صدام زد.حواسم نبود.اومد توی اتاق.

 ساورینا:ارمیا چی بود؟چرا جواب نمیدی؟
 نگاهش کردم و گفتم:یه قیچی بهم بده

 قیچی رو از توی کشو پیدا کرد و گرفت سمتم.
باز کردم و برگه ی داخلش رو بیرون کشننیدم کت رو  پا نه کنارم در  .کنجکاوا

 نشست و گفت:این چیه؟
بد کردی  گذاشننتی رو دم شننیر... پا  خان  یه.امیر  ند گفتم:اح نننار با پوزخ

 باخودت...بد!
ساورینا وایی گفت و چشم هاش رو بست.گوشیم رو برداشتم و شماره ی آرین 

 رو گرفتم:
 الو...سالم آری-
کیله دوسننتت بود وممنون توخوبی؟ببین آرین یه زحمتی دارم برات ببین اون -

 شماره اش رو خوام
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آره درمورد امیره باشه باشه شماره رو واسم اس کن قربانت به خانومتم سالم -
 برسون.خداحا

مه چیز رو براش  یل و ه به وک مد.زنگ زدم  عد اس ام اس ارین او قه ب یه دقی
جام  کاری ان نه  قانونی امیر نمیتو حاظ  توتننیح دادم.اون هم مطئن بود از ل

 کار!بده.هیچ 
ستیا رو بردم  شت.وقت دادگاهمون بود.ه سه روز از گرفتن اح اریه می گذ
خونه ی مادرجون و کلی به مادرجون و تبسم سفارش کردم مراقبش باشن.نباید 

 از دادگاهمون خبر دار میشد.
سنناورینا اسننترس داشننت.دسننتش رو توی دسننتم گرفته بودم و آرومش می 

 ون داد و رفت داخل.کردم.وقت دادگاه ما بود.امیر سری تک
سالم کردیم و نشستیم.مرد میانسال عینکش رو جا به جا کرد و نگاه کوتاهی به 

 پرونده مون انداخت.
 قاتی:خب آقای امیر شفیق مدعی شدن پدر هستیا سعادت هستن.چطور؟

مرد خوش پوشننی که همراه امیر اومده بود و به احتمال زیاد وکیلش بود اجازه 
 خواست و بلند شد.

ساورینا و سال پیش از خانوم  شش  شفیق  تی موکل من آقای امیر  کیل:آقای قا
توسننلی جدا شنندن و این بچه یمره اون ازدواجشننون بوده.االن آقای شننفیق 
خواهان اون بچه هستن.که خانوم توسلی از آقای شفیق قایمش می کنن و حق 

من پدری ایشننون رو ازشننون می گیرن.و ادعا می کنن اون دختر فرزند موکل 
 نیست

 پوزخندی زدم و زیر لب آروم گفتم:موکلتون غلط کرده خواهان دخترمنه
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 قاتی:درسته خانوم توسلی؟این دختر فرزند آقای شفیق هست یا خیر؟
شون  تی اگر پدر بودن به معنی به وجود آوردن یه جنینه بله ای ساورینا:آقای قا

 پدرش هستن.
 و کتمان می کنید؟قاتی سری تکون داد و گفت:پس چرا این حقیقت ر

سنناورینا:چون خود این آقا همون شننش سننال پیش این حق رو از خودشننون 
 گرفتن.

شفیق تو - ست که خود آقای  شید حاد آقا میون اون برگه ها یه برگه ای ه :ببخ
مح نرام نا کردن و حق ح نانت رو برای همیشنه به خانوم توسنلی دادن و 

 ون منع کردن.فرزندشون رو از ارث و حتی داشتن فامیلی خودش
شت و باالخره پیداش کرد.با اخم ریزی که  تی کمی برگه ها رو با تعجب گ قا
نشننونه ی دقتش بود برگه رو خوند و رو به امیر گفت:درسننته.شننما این برگه رو 

 ام ا کردید؟
شون در اون  تی ولی ای ست چیزی بگه که وکیلش گفت:بله آقای قا امیر خوا

گاه   نبودنموقع به عواقب این کار آ
ساورینا:وقتی چندبار مح ردار ازش پرسید و آقا حواسش به خانوم جدیدش 

 بود فرصت فکر کردن به این روزهاش ر داشت؟
 قاتی:علت طالق چی بوده؟

سنناورینا:آقای شننفیق سننر من هوو آوردن.درحالی که من دوماه باردار بودم.با 
شون را شون ای صرار زیاد خودم و البته حرش های خانوم جدید تی به طالق ا

شون کردن  ستن از بچه بگذرن ولی اون خانوم اینقدر پر شدن.اوایل نمی خوا
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که حتی به من پیشنننهاد سننقط اون بچه رو دادن.من با علم بر این که وجود یه 
بچه همراه یه زن مطلقه چقدر می تونه سخته ومشکل ساز بشه نفقه و کمی از 

همون موقع گفتن بچه رو  مهرم رو بخشننیدم و بچه ام رو خواسننتم.ایشننون که
 نمی خوان و خودشون رو از پدربودن منع کردن.

شده  شون یه برگه ی ام ا  صمیمی ندارن از شون یبات ت ستم ای من که می دون
خواسننتم با همون شننرایطی که خودشننون تحت تاییر خانوم جدیدشننون گفته 

شون سهمی نداره و نباید فامیلی ای شون  و ر بودن.این که بچه ی من از ارث ای
شرایط تو همون برگه ای که  شون بدونه.تمام  شون رو پدر خود شه و ای شته با دا

 خدمتتون هست درد شده.
شیرین من عواطف  شتن و بعد از دیدن دختر  سال برگ شش  شون بعد  حاال ای
پدریشننون گل کرده.آقای قاتننی ایشننون تا همین چندروز پیش نمی دونسننت 

یا پسننره.حاال چجوری ادعای دخترش مرده یا زنده اس.نمی دونسننت دختره 
 پدری داره؟

دختر من به خاطر شرط ایشون دوماه وخورده ای شناسنامه نداشت.می دونید 
چقدر سخته یه زن باردار تنها به جای این که فکر خودش و بچه اش باشه فکر 

 جور کردن یه شناسنامه واسه آینده ی دخترش باشه؟
سری تکون داد و به فکر فرو رفت و گف تی  سناد قا ست.تمام ا شما ت:حق با 

نشننان دهنده ی اینه که خود آقای شننفیق اون بچه رو نخواسننتن و حاال به هر 
 دالیلی که باشه ادعاشون بی اعتباره

امیر:من اون موقع اشننتباه کردم.انسننان جایزالخطاسننت.حاال می خوام جبران 
 کنم.می خوام پدر دخترم باشم
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 ر دارهاخم کردم و گفتم:هستیا همین حاال هم پد
 قاتی:شما چه نسبتی با خانوم دارین؟

 :همسرشون هستم-
 قاتی:یعنی پدر فعلیه هستیا خانوم؟

 لبخندی زدم و گفتم:پدر فعلی و همیشگیش
 قاتی:خانوم ارتباط دختر و همسرتون چطوره؟

شه انتخاب کنه با  ساورینا نگاهی بهم انداخت و گفت:عالی.دخترم اگه قرار با
مسننلما پدرش رو انتخاب می کنه.دختر من از سنننه کی روزش رو بگذرونه 

ستن که روزی  سته ه شده.اونقدری بهم واب ماهگی تو ب* *ل این مرد بزرگ 
ستش من خودم  صحبت کنن.را سرکاره باید باهم تلفنی  سرم  چندبار وقتی هم

 به ارتباط و عشقی که بینشون حسودیم می شه
 قاتی:آقای...

 :سعادت هستم-
 ستیا فامیلی شما رو نگه داشتهقاتی:آقای سعادت.پس ه

:درسننته من وقتی با خانوم توسننلی ازدواد کردم که هسننتیا سننه ماهش بود و -
 بدون شناسنامه.با کلی دوندگی تونستم با فامیلی خودم براش شناسنامه بگیرم

 قاض:شما خودتون فرزندی ندارید مشترکا؟
 :خیر-

 قاتی:پنم ساله ازدواد کردین چطور بچه ای ندارید؟
 واستم لب باز کنم که ساورینا گفت:بچه نمی خواستیمخ
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 قاتی ابرویی باال انداخت و گفت:همسرتون هم همین نظر رو دارن؟
 سری تکون دادم و گفتم:بله

قاتننی:عجیبه.دختری که به ناپدریش وابسننته تر از مادرشننه و ناپدری ای که 
 باوجود این که بچه از وجود خودش نیست بچه ای نمیخواد

قاتننی من خودم پدر بودم.پی لطف کنید نگید ناپدری.من همسننر و :آقای -
پسر سه ساله ام رو تو یه تصادش از دست دادم.از اون پس شدم پدر بچه های 
بی سرپرست پرورشگاهی.بچه هایی که سه چهارساله بودن و می دونستن من 
پدرشننون نیسننتن جوری باهام انس گرفته بودن که بابا صنندام می کردم.آقای 

ی من پدرم نه نا پدری...پدر بودن رو خوب بلدم.اونقدر خوب بلدم که قاتنن
 دخترم بهم وابسته اس.که دوسم داره...که پای جونم پاش وایمیسم.

سعادت نداره.پرونده  شفیق قی درمورد هستیا  تی لبخندی زد و گفت:آقای  قا
 بسته شد.بفرمایید

 امیر:یعنی چی آقای قاتی این چه دادگاهیه؟
 که اون برگه رو ام ا می کردید باید فکر این روز رو می کردید.قاتی:وقتی 

 امیر:من دخترم رو ازتون می گیرم حتی شده به زور.
 :تهدید نکن آقا...تهدید نکن-

شارداد و گفتم:دیدی نمیتونه کاری  ساورینا رو ف ست  سالن اومدیم بیرون.د از 
 بکنه.قربونت برم بیخودی نگران بودی

 ت میارم منتظر باشینامیر:من دخترم روبدس
 زخندی زدم و گفتم:آره ولی تو خواب...

* 
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 ساورینا:
ست کاری بکنه اما نمی دونم  شحال بودم از این که به طور قانونی امیر نتون خو
یه چیزی ته دلم بود.یه حس بد.یه دلشننوره...یه سننره رفتیم خونه ی مادرجون 

 دنبال هستیا...
 رفتمش و اروم اشکم چکید.با دیدن دخترم ده دقیقه توی ب* *لم گ

 هستیا:مامانی چیزی شده؟
اشکم رو پاک کردم و با لبخند گفتم:نه مامانی نه قربونت برم دلم واسه فندوقم 

 تنگ شده بود.
 هستیا چشم هاش رو درشت کرد و شونه هاش رو باال انداخت.

ارمیا خندید و ب* *لش کرد و دو دور چرخوندش و گفت:احوال جوجه ی 
 اذیتت نکرد کهبابا؟عمه 

 تبسم اخمی کرد و گفت:بسه دیگه اینقدر لوسش می کنید بچه رو
 ارمیا بچه ب* *ل گفت:دختر من اصال هم لوس نیست.خیلی هم خانومه

 مادرجون با اس ند اومد توی حیاط و گفت:چشم حسود بترکه ایشالله.
 دور سرمون اس ند دود کرد.ب*و*سیدمش و تشکر کردم.

 شکر همه چی خوبه و بخیر گذشت.مادرجون:خب خدا رو 
لبخندی زدم.چقدر خوب هسننتیا اونقدر کوچولو بود که به این رفتارها زیاد 

 شن نکنه و حتی به ذهنش نرسه یه بابایی داره که اومده سراغش
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صبح  شام موندیم خونه ی مادرجون و حتی همون جاهم خوابیدیم. شب  اون 
سم هم که مدرسه ن ستیا رو از همون جا رفتیم مطب و تب شه ه شت مثل همی دا

 نگه داشت.
بار  ند  یا رو چ نه هسنننت دلم شنننور می زد از صنننبح.موقع رفتن از خو
شیدن.چیزی  شون رو به رخ می ک سیدم.مادرانه هام جور دیگه ای خود ب*و*
از ته دلم فریاد می زد که نرم.پاهام سنننگین شننده بود.انگار جلوی در طوسننی 

 رنگ خونه ی مادرجون قیر ریخته بودن.
ارمیا نشست توی ماشین و صدام زد.سفارش هام رو تند تند به تبسم می کردم 
بار گفتن و  بار گفتی و چرا این هزار  فت هزار  یداد و می گ باز سننر تکون م و
سفارش کردن ذره ای از دلشوره ی مادرانه ی من کم نمی کرد؟کاش نمی رفتم. 

شوره ها بیخودیه شد نرم.اما به قول ارمیا این دل .امیر نمی تونه کاری کاش می 
 بکنه هستیا پیش تبسمه.پیش مادرجونه...

سننوار ماشننین شنندم اما نگاهم به دختر کوچولوم بود که برام دسننت تکون می 
گاهم روی دخترکم  یا رفت و ن ند می زدم.ارم با دلهره لبخ ندید و من  داد.میخ

 یابت بود.رفتن تو...کاش نمی رفتن.کاش نمی رفتیم...کاش!
 تبسم:

 ن دادم و گفتم:وای از دست مامانت هستیا.آدم رو کچل می کنهسری تکو
 هستیا نخودی خندید و گفت:عمه بیا بازی کنیم.

سنری تکون دادم و مشنغول بازی با هسنتیا شندم.کاری که بهم کمن می کرد 
شکالت و دغدغه های این  شا تمام م ساورا من شکالتم فکر کنم.به  کمتر به م
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هفته اس برگشننته و من چه خوب می فهمم روزهای من.به سنناورایی که چند 
 اون ساورای سابق نیست.بایدم نباشه...بایدم نباشه...

بد کردم بهش.من غرورش رو شننکسننتم وانتظار دارم همون آدم سنننابق  من 
باشنننه؟بهش گفتم نه و انتظار دارم هنوز هم عاشننق باشنننه؟من پر توقعم می 

 م شه.دونم.همه چیز تموم شده.چیزی شروع نشده بود که تمو
شد  شت.هیچ حرفی بینمون ن سش تا رفتنش دوهفته زمان گذ سا بین ابراز اح

 جز جواب نه من و چند بار پرسیدن جواب از جانب اون.
خودم رو با هستیا سرگرم می کردم که یادم بره تلخی نگاه های قهرگونه ی ساورا 

ر قدرو.یادم بره دیگه من و نمی خواد دیگه درخواسننتش رو تکرار نمی کنه.و چ
سال پیش  ستش رو تکرار کنه من همون جواب پنم  تلخه که اگه باز هم درخوا

 رو خواهم داد!
هیچ چیز عوض نشنننده.شننرایط همونه...من معلم شننندم اما پدر و مادر دار 
سطح زندگیم همونه.من تو نگاه خاموش ترالن خانوم هنوز  تعم همونه  نه...و

 الن خاموشه اما راتی نیست.تبسم ام که به خانواده شون نمی خورم.درسته تر
 هنوز هم یادم نرفته قولی که دادم.قسمی که خوردم...یادم نمیره...نه.

 هستیا اخمی کرد و با لحن بچگونه ای گفت:ِا عمه چرا حواست نیست
لبخندی زدم و گفتم:ببخشننید اینقدر تو زرنگی حواسننم پرت اینه من االن چه 

 جوری باز کنم؟
فکری رو تکون دادم.خونه خونه باال تر می رفتم.اما لبخندی زد و مهره ی بازی 

نمی  6نمی رسننیدم به هدفم نمی رسننیدم.هر چه می رفتم باال تر تو زندگی 
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سال مهره ی شانسم سوخته بود.به چه جرمی و چه  5نیاوردم. 6سال  5اوردم.
سننال خواسننتگارهام رو  5گ*ن*ا*هی نمی دونم...نمی دونم...نمیدونم چرا 

رد کردم.چرا حس می کردم یه گمشده دارم...چرا منتظر بودم؟چرا  دیده و ندیده
ستم  شته ها رو میگیره...باید می دون سرا  گذ حس می کردم وقتی میاد دوباره 
ست  سال همون درخوا ست که بخواد بعد پنم  شق نی ساورا مغروره.اونقدر عا

 رو داشته باشه
..میخندم.صننورتم پوزخندی زدم به خودم.اشننکالی نداره خدای من هم بزرگه.

 پر از تبسمه اما دلم پر از غصه است.
بلند شنندم و چایی برای خودم ریختم.پتو رو کشننیدم روی هسننتیا.معصننوم 
های تلخی  ند ند زدم.ازهمون لبخ هاش رو نوازش کردم و لبخ یده بود.مو خواب

 که همیشه رو لبمه و هیچ کس نمی فهمه طعم گسش رو...
اشنننت و گفت:مادر من میرم خونه ی مادرجون چادر به سننر کلیدش رو برد

شد بهونه گرفت  شه.اگه بیدار  ست به این بچه با سه ی قرآن داره.حوا خاله.جل
 سرش رو گرم کن.

شه بخواد ببرمش بیرون  شده.بلند  سینش که.بچه بیرونی  شنا سم:مامان می  تب
 چیکار کنم؟

مادرجون:سعی کن سرش رو گرم کنی دلش بیرون رفتن نخواد.اگرهم خواستی 
 ببریش زنگ بزن به ارمیا بهش بگو.یا زنگ بزن به آقا ساورا...

 با گفتن اسم ساورا لحظه ای مکث کرد و گفت:خداحافظ
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مادرجون هم می دونست این اسم ممنوعه...ساورا برای من ممنوع بود.یه میوه 
سرخ...چقدر دلم هوای چیدن سیب  سیب  ساورا  ی ممنوعه...من حوا بودم و 

 داشت...افسوس!
 ندی زدم و گفتم:سالم برسونید.چشم.خداحافظلبخ

مادرجون رفت و در خونه رو بسنننت.غروب بهاری بود و دلم گرفته بود.برگه 
 های زبان بچه ها رو برداشتم و رفتم توی حیاط روی تخت نشستم.

تح  شون میخندیدم.به تقلب های وا صحیح می کردم و گاهی به غلط ها برگه 
 وشته بودن.ب* *ل دستی ها که یه جور غلط ن

 صدای زنگ باعث شد نگاهم رو از برگه ها بگیرم و بلند شم.

 صدای زنگ باعث شد نگاهم رو از برگه ها بگیرم و بلند شم.
 :کیه؟-

 ساورا:منم...ساورا
شت در،اود گرفت و دیوانه  صداش از پ شنیدن  تربان قلبم از  لبم رو گزیدم.

ناب برداشننتم و هول وار می کوبید.دسننت اچه روسننریمو چادرم رو از روی ط
 هولکی پوشیدم.

 دوتا تربه زدم به صورتم و در رو باز کردم.
 :سالم.بفرمایید؟-

نفسننش رو فوت کرد و با همون اخم همیشننگیش گفت:سننالم.اومدم دنبال 
 هستیا.به ساورینا گفتم

 سرم رو انداختم پایین و گفتم:بفرمایید داخل.هستیا خوابه.بیدارش می کنم.
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 رو دور تا دور حیاط چرخوند.لبخند محوی زد.اومد داخل.نگاهش 
 ساورا:حاد خانوم نیستن؟

 با لبخند گفتم:نه نیستن تشریف بردن جلسه ی قران.بفرمایید داخ
ست روی تخت و گفت:ممنون همین جا راحتم.نمی خواد بیدارش  ش ساورا ن
شکلی  شما م شه البته اگه از نظر  شه.منتظر می مونم تا بیدار  کنید بدخواب می

 اشته باشهند
سری تکون دادم و گفتم:خواهش می کنم این چه حرفیه؟با اجازه من برم چایی 

 بیارم.
شه ی لبش جا خوش کرده بود  لبخند بود یا پوزخند نمی دونم؟هر چی بود گو
و قصنند رفتن نداشننت.رفتم داخل آشنن زخونه.دو تا لیوان چایی خوش رنگ 

اتاقم و شننلوارم رو با دامن ریختم با یه فرش نقل و پولکی و خرما.رفتم توی 
سرمه ای و تیشرتم رو با یه بلیز دکمه دار چهارخونه ی آبی سفید عوض کردم و 
روسری سرمه ایم رو سر کردم.چادرم رو گذاشتم و برگشتم تو آش زخونه.سینی 

 چای رو برداشتم.نگاهی به هستیا انداختم خواب بود...خواب خواب...
تعارش کردم.برگه های بچه ها دسننتش نفس عمیقی کشننیدم و چای رو بهش 

 بود.لبخندی زدم و گفتم:بفرمایید
 برگه ها رو گذاشت کنار و چاییش رو برداشت.

 ساورا:معلم بودن چطوره؟خوبه؟
 برگه ها رو کشیدم کنار و جمعشون کردم.

ها - چه  با ب خدا رو شننکر  طه ام هم  تدریس رو دوسنننت دارم راب به... :خو
 در هفته مشاورم.خوبه.هم معلم ام هم دو روز 
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سننری تکون داد و گفت:مشنناور...لبخندی زد و گفت:فقط به دخترها مشنناوره 
 میدی؟

 گیم نگاهش کردم و گفت:منم به مشاوره احتیاد دارم.می تونی کمکم کنی؟
ستم بر بیاد دریغ نمی  سری تکون دادم و گفتم:واال چه عرض کنم؟کمکی از د

 کنم آقا ساورا
و تکیه گاه خودش کرد.نگاهش رو دوخت  دست هاش رو گذاشت روی تخت

فت: چه و گ باغ مه.موفقم تو  5به درخت توی  یه چیزی ک له تو زندگیم  سنننا
کارم.اما تو زندگی شننخصننیم یه خال بدی حس می کنم.حس می کنم یه تیکه 

 از وجودم کمه...به نظر شما از چیه؟
 چشم هام رو بستم و گفتم:نمی دونم شاید به خاطر این که تنهایید...

 سر تکون داد و گفت:آره منم می گم واسه همینه...واسه این که تنهام ...تنها...
لبخند تلخی نشننوندم روی لب هام و حرفی زدم که قلب خودم رو تیکه تیکه 

 می کرد.
 :چرا ازدواد نمی کنین؟از تنهایی در میاین.سنتون داره میره باال-

 نگاهم کرد.دلخور و کمی با حرا توام.
 م.خواستم ازدواد کنمساورا:خواست

ست ازدواد کنه؟چیه؟نباید ازدواد  شد.یعنی می خوا شت  ستم زیر چادر م د
 کنه؟تو گفتی نه انتظار داری اونم مجرد بمونه؟

سنناورا:اما طرفم نخواسننت.دوسننتم نداشننت...فکر کنم شننما هم در جریانید 
 درسته؟
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 عصبی بود.باالخره لب باز کرده بود.نمی دونستم چی باید بگم.
 قا ساورا...گذشته ها گذشته این موتوع تموم شده اس:آ-

ست.اگه برای تو تموم  صداش لرزیدم و آروم تر گفت:نی ست...از تن  ساورا:نی
شتم که  ساله دارم از خودم می پرسم چی کم دا شده.پنم  شده برای من تموم ن
ساله دارم به خودم می گم اگه من نفهم  ستی؟که ردم کردی؟پنم  تو من و نخوا

ه ها قهر نمی کردم و به غرورم بربخوره و همه چی رو جمع کنم و برم عین بچ
شتباه کردم.یه  شاید تو قبول می کردی.من ا اونورآب می موندم و می جنگیدم 

شتباه بچگانه... شغلی و کاری  5ا سته موقعیت  شد...در سال از زندگیم نابود 
 خوبی بدسننت آوردم شننرکت بابا وسننعت بیشننتری پیدا کرد.سننهام زیادی

 خریدم.برام بد نشد.اما یه چیز کم بود.
تو تن تن اون روزهایی که تو آپارتمانم زندگی می کردم یه چیزی کم بود.اون 
سوال دارم تو رو به روح مادرت به ارواح خاک  سم...فقط یه  یه چیز تو بودی تب
پدرت راسننتش رو بگو...دیگه نمی تونم بی تفاوت باشننم اگه ندونم برای چی 

سننال پیش باید  5م.دیوونه تر از اینی که االن هسننتم می شننم.دیوونه می شنن
 قسمت می دادم و می پرسیدم االن دیره ولی باید بدونم.باید...می فهمی؟

تو رو به روح پدر و مادرت قسننم می دم فقط بگو تو که از چشننم هات معلوم 
 بود دلت با منه، چرا جواب رد دادی؟

گیر کرده بود.چشننم هام پر  بغض کردم.گلوم می سننوخت از بغ ننی که توش
شده بود.سرمو انداختم پایین و گفتم:قسم ندید خواهش می کنم.ما به درد هم 

 نمی خوردیم
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سم خانوم حقمه  ستش رو بگو تب سمت دادم را ست و گفت:ق شم هاش رو ب چ
 بدونم

 بلند شدم.جرئت نگاه کردن به ساورا رو نداشتم.
 ندین آروم زیر لبی گفتم:قسم خوردم که نگم...قسمم

 بلند شد.
 ساورا:کی قسمت داده.هوم؟به من نگاه کن

از صدای دادش چشم هام رو بستم.هستیا بغض کرده در حالی که چشم هاش 
 رو می مالید اماده ی گریه کردن با موهای ژولیده جلوی در ایستاده بود

 برگشتم دست کشیدم رو گونه ی خیسم و رفتم سمتش و ب* *لش کردم.
 :عمه بیدار شدی-

 دستاش رو دور گردنم حلقه کرده و با صدای خش دار گفت:عمه
 :جانم از خواب پریدی ببخشید-

کنده از خنده ی  صورتی آ شید و با  شید توی موهاش.پوفی ک ستی ک ساورا د
سالم دایی جون.چه خوش خواب  ستیا زانو زد و گفت: سمت ه صنعی اومد  ت

 شدی تو.بیا ب* *لم دلم برات تنگ شده بود.
ستیا رو  ساورا نگاه ه شتش گرفته بود و با اخم به  شتم زمین.چادرم رو تو م گذا

 می کرد.
 ساورا:اخماشو.دلت واسه داییت تنگ نشده؟

 هستیا با لجبازی گفت:نخیرم.بیدارم کردی داشتی دعوا می کردی باعمه
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ساورا نگاهم کرد خواستم دهن باز کنم که ساورا گفت:نخیرم دعوا نبود.داشتیم 
دئیدم تو بیدار نمی شننی بلند حرش زدم بیدار شننی.بیا صننحبت می کردیم.

 ب* *لم ببینم
هستیا رو کشید تو ب* *لش.هستیا طبق معمول بعد از خواب بعد از فهرش 

 بهونه گیر شده بود و نق می زد.ساورا بلندش کرد و ل ش رو ب*و*سید.
 هستیا:اومدی من و ببری پارک؟

نوشننته پارک؟من و می بینی یاد سنناورا با لحن با مزه ای گفت:رو پیشننونی من 
 پارک میافتی؟

هستیا سرش رو فرو کرد تو گردن ساورا و گفت:اوهوم.دایی بریم پارک حوصلم 
 سر رفت تو خونه اه...

چچ چچ نگاهش کردم.باز لوس شده بود.و این نتیجه ی تربیت برادر مهربون 
ین دختر و من بود. که هر چی این دختر خواسننته نه نگفته...آی ارمیا آی که ا

 لوس کردی حسابی...
 ساورا دست کشید رو موهاش و گفت:خیلی خب برو حاتر شو ببرمت.

 هستیا لبخندی زد و گفت:عمه ام بیاد؟
خواسننتم بگم نه که سنناورا نگاهی بهم انداخت و دوباره به هسننتیا نگاه کرد و 

 گفت:عمه ام بیاد
 :شما برید مزاحم نمیشم.-

 تند سریع.حوصله ی لوس بازی ندارما اخمی کرد و گفت:حاتر شید.زود
بازی؟هر چی بودم جز این یکی...برای کی  منظورش من بودم.من و لوس 

 لوس می شدم؟کسی بود ناز من و بخره مگه؟
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دسننت هسننتیا رو گرفتم و رفتیم داخل.لباس هاش رو پوشننوندم و خودم هم یه 
ان تمانتوی سننفید با روسننری مشننکی که لبنانی بسننته بودم و یه شننلوار ک

شتم و رفتم توی  سر کردم.کیفم رو بردا شکی.کمی آرایش کردم و چادرم رو  م
 حیاط.هستیا ب ر ب ر می کرد.

ستیا  ستم و ه ش ساورا نگاهی بهم انداخت و رفت بیرون.در و قفل کردم.جلو ن
 عقب.

نگاهش روم یابت شد.معذب شدم.لبخندی گوشه ی لبش جاخوش کرد و سر 
سته بودم. منم آدم شیدم.همه من  5م...منم تکون داد.خ سال مثل اون زجر ک

رو متهم می دونم.من و مقصر می دونن.منم دخترم.منم احساس دارم...خدایا 
به درد دل من گوش نمی  بت بودم؟نبودم؟ پس چرا  نده ی خو که ب من 
کنی؟خدایا منم عاشننق می شننم...خدایا منم دوسننش دارم...خدا خسننتم 

 خسته...
رها به درخت ها...به هرچی غیراز اونی که کنارم چشم دوختم به خیابون.به عاب

بود.به غیر از اونی که تمام دنیام شننده بود و مال من نبود...تمام دنیای من قراره 
 سهم کی بشه؟قراره دست هاش با دست های کی پرشه...

فت...هر چیزی رو می شنننه خورد اال  پایین نمی ر بغض قورت می دادم و 
ی داد.شننیشننه رو کشننیدم پایین تر.باد بغض...احسنناس خفگی بهم دسننت م

صننورتم رو نوازش کرد.چادرم تکون می خورد و لبخند محوی روی لب هام 
 جا خوش کرده بود.
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نمی دونستم مقصدمون کجا بود هر جا بود کنار ساورا بود.ساورا اونجا خواهد 
 بود.من کنار ساورایی که ازش فراری ام خواهم بود...

شنا ابرو سیر نا آ شم بارین کردم و گفتم:کجا می با دیدن م هام گره خورد و چ
 ریم؟

سننناورا فرمون رو کمی چرخوند و عینن آفتابیش رو جا به جا کرد و گفت:یه 
 شهربازی اینجا هست میریم اونجا

 هستیا دست هاش رو کوبید به هم و گفت:آخ جون
 وسنناورا لبخند می زد.چقدر با لبخند زیباتر بود.چشننم از دنیای بیرونی گرفتم 

 چشم به دنیای خودم دوختم.جذاب بود.
ساعت  شلوار جین زغالی. سی دیره و  شکی و پیراهن طو با اون عینن آفتابی م

 نقره ای تو دستش می درخشید و دست بند چرم مشکی تو مچ دیگه اش...
 نگاهم رو با نگاهش غافل گیر کرد و گفت:اتفاقی افتاده؟

شما  شیدم و گفتم:نه...موندم  سی ک سرد نف سال خارد بودین خون که این پنم 
 شهربازی رو از کجا می شناسین؟

 سال نبودم نه یه قرن. 5ساورا نگاهی عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و گفت:
 ابرو باال انداختم رو برگردوندم.

 رسیدیم به شهربازی معرفی شده توسط آقا ساورا.
سایل  سه تا و ستیا  ست هاش گرفته بود.ه ستیا رو محکم تو د ست ه چگونه بد

رو سنوار شند.با ذوق می خندید و چقدر دنیای بچه ها پاک بود...چه زود قهر 
 هاشون با یه پارک و بستنی تموم می شد...

 "رویای بزرگ تر شدن خوب نبود...ای کاش تمام عمر کودک بودیم"



wWw.Roman4u.iR  942 

 

ساورا با انگشت اشاره اش بستنی رو از کنار لب های هستیا پاک کرد.نگاهش 
کردم که چقدر مردونه جذاب و خواستنی بود و برای من  می کردم.نگاهش می

 ممنوع بود خواستن این مرد خواستنی...ممنوع!
نفسم رو آه مانند فرستادم بیرون و چشم دوختم به وسایل بازی ها...به مردمی 
که می خندیدن سرخوش...شاید هرکدومشون یه غمی دارن...یه قصه ای...یه 

شت تلخی.اما با تمام وجود اینجا می خندن.لبخند تلخی زدم.اینجاهم  سرنو
 که همه شادن باز خنده برای من ممنوعه...ممنوع!

پر شننده این روزهای زندگیم از این ممنوع ها...خدایا نفس کشننیدن چی؟اون 
 برام ممنوع نیست؟می تونم کمی از هوای تو استفاده کنم؟

 ساورا:می خوای سوار شی؟
 برگشتم و گیم گفتم:هوم؟

ی زد و گفت:دیدم یه طوری نگاه می کنی می گم می خوای سننوار لبخند محو
 شی

 لبخندی زدم و گفتم:نه.ممنون
 ساورا:می ترسی؟

سال هم زیادی می چرخید  شت.تاب بزرگ نگاه کردم به فریز پی.زیاد ترس ندا
و سننرم گیم می رفت.سننفینه ی بزرگش کمی ترس داشننت و کشننتی صننباش 

 جالب بود...
 کاش بچه ها هم بودن :نه...تنهایی نمی چسبه-
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دسننت هاش رو با دسننتمال کاغذی روی میز پاک کرد و گفت:می تونم باهات 
 بیام

 نگاهی به هستیا انداختم وگفتم:آها اونوقت هستیا خانوم چی؟نه نمی خواد.
 هستیا:منم میام خو

سیله ها  سه این و سنت وا شیدم رو موهاش و گفتم:نه عمه جون...تو  ستی ک د
 شمکمه بزرگ تر شدی چ

 لباشو غنچه کرد و پا کوبید.
 هستیا:میخوام سوار شم

سوار  شما رو  ستیا خانوم مگه من نق زدم بیام اون هلیکوپترکوچولوی  ساورا:ه
شم یا اون خرس های رنگی رنگی رو؟هوم؟عزیزم اونا مال شماست اینا واسه 

 ما
 :منم که نمیرم سوار شم عزیزم.-

 ساورا:خب خوردی پاشو بریم ماشین سواری
 هستیا زود بلند شد با خوشحالی

دسننتمال رو برداشننتم و گفتم:بیا دور دهنت رو پاک کنم.دور دهنش رو پاک 
شیر آب دوردهنش و  ستینش رو گرفتم و بردم دم  شد.آ کردم.نه اینطوری نمی 
دست هاش رو با آب شستم و با دستمال کاغذی کمی خشکش کردم.موهاش 

 رو درست کردم و رفتیم کنار ساورا.
خاصننی نگاهم می کرد.سننر انداختم پایین و گفت:میگم مادر خوبی می جور

 شی ها
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شنش.آب دهنم رو قورت دادم و  شم های رو شدم تو چ سر بلند کردم و خیره 
قت ازدواد  کاش می دونسننتی من قسننم خوردم هیچو ند محوی زدم. لبخ
شم...مادر بچه های توهم نمی تونم  نکنم.من مادر بچه ی کس دیگه ای نمی 

شم.. ستیا و بچه های کلبه ام...همین ب .من محکومم به تنهایی.من مادر دوم ه
 ساورا...همین

 رفتیم دم باجه ی بلیط و برگشت سمتم و گفت:ماشین که سوار می شی؟
 خواستم بگم نه که هستیا با اعتراض گفت:عمه بیا دیگه اینقدر کیف میده

 لبخندی زدم و ساورا گفت:سه تا بلیط ماشین برقی
رو داد دسننت مرده و رفتیم سننوار شننیم.سنناورا و هسننتیا توی ماشننین  بلیط ها

شن  شین ها رو ست کردم و ما شین دیگه...چادرم رو در ستن و من توی ما ش ن
شننندن.ماشننینم گیر می کرد به گوشنننه های سنننالن و سننناورا و هسننتیا می 
خندیدن.محکم می کوبید به ماشننینم.داشننت تمام دق دلیش رو سننر ماشننین 

رد.خودم رو که نمی تونه بزنه حداقل توی بازی کمی دلش بیچاره خالی می ک
 رو خنن کنه.اشکال نداره...

 با تربه ی محکم آخرش تکون محکمی خوردم دنده ام خورد به فرمون.
 ساورا:چی شد؟

 با حرا نگاهش کردم و فرمون رو چرخوندم سمتش و کوبوندم بهش
 نومخندید و گفت:بازی اشکنن داره سر شکستنن داره تبسم خا

سته  شک سر من  شه تو این بازی ها قراره  صنوعی و گفتم:آره همی اخم کردم.م
 بشه...
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به طاق شننما هم بشننکن...اعتراتننی  ما رو کوبوند  بازی روزگار که سننر 
یادی...فقط کمی بغض می کنم...همین  نه فر نه دادی می زنم  نیسنننت...

 کافیست!
دی رفت و گفت:دیبازی تمام شد.پیاده شدیم.هستیا دوید سمتم و دستم رو گ

 چقدر خوبه...
لت لوسننی اخم کردم و گفتم:نمی خوام من و داغون کردین کیف می  حا با 

 کنین؟
 ساورا:اذیت شدی؟چی شد؟خوبی؟ببخشید نمی خواستم آسیب ببینی

 :نه چیزی نشد-
 ساورا:من برم ذرت مکزیکی بگیرم

 :االن تازه بستنی خوردیم که-
ستنی  ست روی نیمکت و گفت:ب ش ستیا ن سه من ه خوردیم نه ذرت...دایی وا

 پفن هم بگیر
 ساورا:بیا دایی بریم بخریم

هستیا پرید پایین و باهم رفتن.نفسی کشیدم و کمی پهلوم رو ماساژ دادم.کمی 
 درد می کرد.آی ساورا هم روحم رو زخمی کردی هم تنم رو...

 اده دقیقه ای گذشت و حوصله ام سر رفت.از همون راهی که رفتن رفتم.هستی
رو دیدم که یه مرد غریبه خم شده و داره باهاش صحبت کردم.چشم چرخوندم 
و سنناورا رو ندیدم.جای نسننبتا خلوتی بود.گوشننه ی پارک و دور از محوطه ی 

 شهربازی.
 قدم تند کردم و صداش زدم:هستیا
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مرده با دیدنم هول شنند و دسننت هسننتیا رو گرفت و به سننمت درب خروجی 
 دوید

صله ام صدا  دویدم اما فا ستیا رو  سم ه شیدم و ا سبتا زیاد بود.جیغ ک باهاش ن
 کردم.خدایا امانت برادرمه...

 :هستینننننننننننا-
شیدن من دنبالم دوید  شنیدن جیغ ک ستیا رو گم کرده بود با  ساورا که انگار ه
رسننیدم بهشننون.نفسننم باال نمیومد.دسننت دراز کردم و دسننت هسننتیا رو 

سیده بود گریه ستیا که تر شیدم.ه شنا  ک شید.مرده برام آ می کردم و جیغ می ک
نبود.نمی شننناختمش.امیربود؟ نه امیر نبود...نمی دونم من که امیر رو ندیده 

 بودم...
مرده دسننت هسننتیا رو گرفته بود و من هم دسننت دیگه اش رو.جیغ می زدم و 

 کمن می خواستم.خلوت بود...لعنتی خلوت بود این گوشه...خلوت!
اد.دید دست بردار نیستم دست هستیا رو ول کرد و بهم مرده با دستش هولم د

 حمله کرد.چند تا تربه ی مشتش به صورتم خورد
 :برو عمه برو...برو پیش دایی هستیا-داد می زدم

هسننتیا با  گریه صنندام می زد و کمی دور تر شنند.یه مرد دیگه از پشننت سننرم 
 هستیا رو گرفت.برگشتم.

ستیا  ستیا رو ب* *ل کرد.ه سبز!لبخند کم رنگی زد و ه شم های  مردی با چ
دست و پا می زد.خواستم برم سمتش که ساورا از پشت سر مرده رسید.خواستم 
برم سننمتشننون که مردی که باهام درگیر شننده بود کشننید منو سننمت خودش و 
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شتی که به گونه ام خورده بو شدت م صورتم خوابوند.از  شت دیگه ای تو  و  دم
هولی که داده بود پرت شندم.سنرم دا  شند...چشنم هام سنیاهی رفت...نمی 

 دونستم چی شده...
شم  ساورا رو با مرد چ سیاهی می رفت. درگیری  شم هام  سم باال نمیومد.چ نف

 سبز دیدم.دیدم...تار دیدم...جیغ های هستیا رو شنیدم...گنگ شنیدم...
شنیدم.می گفت:امیر لع ساورا رو  ستیا برو صدای داد های  نتی...می گفت ه

دایی...می گفت کشننتیش عوتننی...شنننیدم صنندای پاهای چند نفرو که برای 
کمن رسننیده بودن.جیغ ها و دادهامون رو شنننیده بودن...کسننی دسننتم رو 
گرفت...سننوال می پرسننید اما نمی دونم چی می گفت...دیگه نه هیچی می 

 شنیدم نه چیزی می دیدم.
سرم پر صدا بود.پر از گیجی پر از منگی...پلن هام سرم درد می کرد.تمام  از 

سنننگین بود...باز نمی شنند...نفسننم سنننگین بود..باال نمیومد...دسننتم می 
 سوخت...سوزش چی بود نمی دونم...

باره  به دو تار بود.پلن هام میل عجیبی  باز کردم همه جا  با زحمت  پلکم رو 
شتم رو با زحمت تکون دادم.توی بینی شتن.انگ شدن دا سته  شلنگ بب ود...اه م 

 لعنتی این سیم ها و شلنگ ها چرا بهم وصله...
صنندای گنگی رو می شنننیدم...چشننم هام رو دوباره بسننتم...دسننتم دا  تر 
سرمای تنم نفوذ پیدا کرد و خون  ستم رو گرفته بود به  ستی که د شد.گرمای د
باز شننندن  یخ زده ی تنم رو گرم کرد...پلن هام بسننته شنننده بودن.در برابر 

 ومت می کردن.مقا
 صداهای دور و برم بیشتر شد...اما من هیچی نمی فهمیدم...هیچی!
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دوباره خوابم برده بود.می خواستم بیدار شم.خسته شده بودم.نمی دونشتم از 
کی اینجا خوابیدم چشننم باز کردم.سننری رو ی تختم بود.موهای مردونه ی 

 مشکیش برام آشنا بود.
صدایی از حنجره ام بیرون نمیومد.حرش مثل ماهی لب باز و بسته می کردم  و 

ته گلوم بیرون  ته بودم.صننندای گنگی از  یادم رف خت بود. زدن هم برام سنن
اومد.سریع سر بلندکرد.صورتش زخمی بود.روی پیشونیش پانسمان شده بود 

 و کنار لبش زخم بود.گونه اش کبود بود.
سرخ بود.نمی دونم  شم هاش  ست لبخند بزنه...چ از بی لبش کش اومد خوا

 خوابی بود یا گریه...
 ساورا:خانوم خوش خواب بود به هوش اومدی؟

 بغض صداش رو خش دار کرده بود.داغون بود...چرا؟
 :ای...اینجا...چین..-

 سرفه کردم و نتونستم ادامه بدم...گلوم خشن بود.آب می خواستم...
 :آ...آب-

تر گفته گفت:دک سریع یه دستمال رو با آب خیس کرد وگذاشت رو لبام.تند تند
نباید آب بخوری.دوسنناعت پیش به هوش اومدی اما دوباره خوابیدی.خسننته 

 نشدی؟سه روزه خوابیدی پاشو دیگه
 چشم هام رو بستم.سه روز؟

با ترسی که تو صداش مود می زد گفت:نبند تو رو خدا چشم هاتو نبند خشته 
 شدم از بس سه روز با چشم های بسته نگاهت کردم.
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 :چی شده؟-
 نشست کنارم وگفت:یادت نمیاد؟

گاهش کردم.نمی دونم  های سنننگینم ن لن  حال از الی پ گاهش کردم.بی  ن
 انگار ترسیده بود

 :آقا ساورا چی شده؟-
خندید و گفت:وای دختر ترسننیدم فکرکردم فراموشننی گرفتی...نمی دونی این 

 چند روزه که جنابعالی راحت اینجا خوابیده بودی چه اتفاقاتی افتاده...
شتی دختر  شون رو باز کردن.ک شما ستار اومد داخل و گفت:به به خانوم چ پر
این نامزدت رو.بنده خدا کلی نگرانت بود.بیمارستان رو گذاشته بود رو سرش 
که بذاریم بیاد پیشت.سه روز داره از پشت شیشه نگاهت می کنه امروزم که به 

 هوش اومدی رفت باال اومد پایین باید برم داخل اتاق.
گه آشنای دکتر سعادت نبودین نمی ذاشتیم بیاد تو.حاال هم آقا اینقدر این بنده ا

 خدا رو به حرش نکش.
 آم ولی خالی کرد توی سرمم.

 با صدایی که از قعر چاه بیرون میومد گفتم:آب می خوام
پرسننتار:فعال نمی شننه عزیزم.خوب نیسننت برات.نگاهی به سنناورا انداخت و 

این بنده خدا بردار یکم اسننتراحت کن.خدا رو گفت:شننما هم دسننت از سننر 
 شکر که خانومتونم بهتر شده

 ساورا:اذیتش نمی کنم شما بفرمایید
 پرستار سری تکون داد و رفت بیرون.

 نگاهش کردم و گفتم:من خانومتونم؟؟؟
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 نشست کنارم و دستم رو تو دست هاش گرفت و گفت:شن نکن
وشنی نگرفتم.یادم نرفته قسنمم اخمی کردم و دسنتم رو کشنیدم.نه سناورا فرام

 رو...یادم نرفته مادرت رو...یادم نرفته بی کس بودنم رو...یادم نرفته...
سلول  شاید این یکی رو یادم رفته...من چرا اینجام.به  ستم و فکر کردم  شم ب چ
های مغزم فرمان دادم این یکی رو هم به یاد بیارن...مثل تنهایی های همیشگیم 

اجباریم رو...مثل ممنوعیت های زندگیم رو...مثل قسننم رو...مثل لبخندهای 
خوردن های زوریم رو...این یکی رو هم به خاطر بیارن مثل اون همه دردی رو 
که هیچوقت فراموش نمی کنن و هر لحظه بهم باد آوری می کنن که من چقدر 

 غریب و تنهام!
 چشم هام رو بستم.کم کم صداهایی تو سرم جون گرفت و پررنگ شد

ستیا برو ص شنیدم.می گفت:امیر لعنتی...می گفت ه ساورا رو  دای داد های 
دایی...می گفت کشننتیش عوتننی...شنننیدم صنندای پاهای چند نفرو که برای 
کمن رسننیده بودن.جیغ ها و دادهامون رو شنننیده بودن...کسننی دسننتم رو 
گرفت...سننوال می پرسننید اما نمی دونم چی می گفت...برام آشنننا بود این 

 این حرش ها...صداها 
با ترس چشننم باز کردم.توی ذهنم یه کلمه می چرخید و ترسننی آوار می شنند 

 روی سرم...هستیا...هستیا!
با زبون خیس کردم و مردمن های لرزونم رو دوختم تو چشننم های  لبام رو 

 سرخ و خسته ی ساورا...
 با صدایی که از ترس و دلهره می ترسید گفتم:هستیا...هستیا کجاس؟
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ندش مود می سننناورا  نه...آرامش توی لبخ ند محوی زد.تلخ نبود  لبخ
 زد.کمی...تنها کمی دلم آروم گرفت.

 ساورا:خوبه...خیالت راحت االن توی خونه پیش مادرشه
شه ی  شکی از گو شکری گفتم.قطره ی ا ستم.زیر لب خدا رو  شم هام رو ب چ

 چشمم پایین افتاد.امانت دار خوبی نبودم...نه نبودم
 ...:اون مردها-

صننداش جدی شنند و گفت:امیر بود...امیر لعنتی.می خواسننت هسننتیا رو 
ستیا  شتیم ه بدزده...هه دخترش رو...فرار کرد اما دیروز گرفتنش...من و تو نذا

 رو ببره.عمه خانوم بدجوری جان فشانی کردی ها
:من امانت دار خوبی نبودم.نمیدونم چجوری تو چشننمای ارمیا و سنناورینا -

 نگاه کنم.
رو دوباره توی دسننتش گرفت.سننعی کردم دسننتم رو بکشننم اما این بار  دسننتم

با  مای توام  یب گرم و آرامش بخش بود.این گر هاش عج نتونسننتم.دسنننت 
 گ*ن*ا*ه برام شیرین بود اما این شیرینی هم برایم جز همان ممنوع ها بود...

شت.من مریِض روی تخت کجا و مرد قدری که رو به  تقال کردنم فایده ای ندا
 رویم نشسته کجا؟

مای ل*ذ*ت  ما برایش مهم نبود.مهم نبود این گر یدم و اخم کردم.ا لب برچ
 بخش روحم رو آزار میده...دلم رو خون می کنه.

ساورا:اتفاقا هردوشون خودشون رو به تو مدیون می دونن خانوم.ساورینا خیلی 
ستیا همی خواست پیشت بمونه ولی از طرفی هستیا رو نمی تونست تنها بذاره.

 یه روز تو بیمارستان بود.بچه حسابی ترسیده بود و فشارش افتاده بود.
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سننناورینا هم باالی سننرش بود.بقیه هم بودن.خیلی نگرانت بودن.نمی دونی 
چقدر شننلو  شننده بود اینجا.دیگه دیروز با کلی اخم و تشننر همه شننون رو 

خونه اس.از  فرسننتادم برن.مادرجون که زیر بار نمی رفت موند.االنم توی نماز
دو سنناعت پیش که فهمیده چشننمات رو باز کردی تو نماز خونه داره خدا رو 

 شکر می کنه.چه قلب صافی داره این زن...خوشبحالش!
 سری تکون دادم و گفتم:پس چرا خودتون نرفتین؟

نشننسننت روی تخت.نزدین بود.منشننا تمام ممنوعیت های زندیگم نزدین 
سننتم رو ول می کرد.خدایا خودت بود.چشننم بسننتم و کاش می رفت.کاش د

میدونی من به نزدین بودن مردها عادت ندارم.مردهای زندگی من خالصه می 
شنندن در پدر و پسننر عمویی که روی همه ی برادرهای دنیا رو تو برادری کم 

 کرده بود.
من به این مردهای نامحرم عادت ندارم.من به نزدیکی این مرد معشوق شده ی 

 ارم.خدایا نفس کم می آورم کمکم کن.این سال ها عادت ند
لب به دندون گرفتم و اخم ریختم رو پیشونیم بلکه کمی دور شه.اما نه!این مرد 
شدنم  ساورای مغرور قبل از بیهوش  شده بود. جذاب عجیننننننننننننب پررو 

 نبود.عوض شده بود به یکباره
سنناورا:کجا می رفتم؟کجا می رفتم وقتی کسننی که دوسننش دارم اینجا روی 

بیهوش افتاده بود؟بسه تبسم.خسته شدم.چرا لجبازی می کنی وقتی دل تخت 
 تو هم پیش منه؟هوم؟
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با ابروهای گره خورده دسننتم رو کشننیدم از دسننتش بیرون و گفتم:کی گفته دل 
 من پیش شماست برای خودتون میبرین ومی دوزین؟

سنناورا:بگم کی گفته؟اون چشننم های روشنننت بهترین چیزایی ان که می تونن 
 دست دلت رو روکنن خانوم...

 پلن هام رو بستم و گفتم:توهماته آقا ساورا
یه  لت چ یه؟مشننک کل تو چ ندی لو نری؟مشنن فت:چشننم می ب ندید و گ خ

 تبسم...دلیل بیارواسم دلیل منطقی...
یارم برات وقتی دالیلم دل  یل منطقی ای ب چه دل بغض نشننسنننت توی گلوم.

تو؟چی بگم بهت وقتی خودم سرکش خودم رو هم راتی نمی کنه چه برسه به 
هم با این حرش ها آروم نمی شننم.دلیل می خواب ازم که قانع شننی که دیگه 
عاشننقم نباشننی وقتی که دلیل هام نمی تونن جلوی دل خودم رو بگیرن که 

 عاشقت نباشم؟
 چی بگم بهت ساورا؟چی بگم؟

 با بغض نالیدم:ما به درد هم نمی خوریم گفتم که...
 ا لجبازی گفت:گفتم دلیل نه حرش های مفتچشم هاش رو بست و ب

 باحرا نگاهش کردم و گفتم:حرش های من مفته؟
 ساورا:آره مفته.به درد هم نمی خوریم واسه من نشد جواب

دا  کردم.خودم کم نمی کشیدم که توهم روی عصاب من رژه میری.با تنی که 
ا بانداژ.بمی سوخت از جای آنژیو کت های زیاد و سری که سنگین شده بود از 

 وجود تازه چشم باز کردنم قوی شدم و صدام اود گرفت.
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:چی می خوای بشنوی تن پسرخانواده ی توسلی؟یه نگاه به من و یه نگاه به -
خودت بیانداز.نگاه کن خودت می فهمی دلیل الزم نیسننت.تو مولتی میلیاردر 

ساب چند میلیونی کل داراییمه.تو سری ارییه پدرم یه ح صدقه  س و من از  م و ا
رسم خانواده ات اونقدر بلنده که من توش جا نمی شم.من الیق عروس توسلی 
شدن نیستم.الیق این که ترالن خانوم مادرشوهرم باشه.منی که تمام خانواده ام 

 زن عموم و پسرعمومن.
 یه نگاه به من و خودت بکن آقا ساورا...

.اما نمی ترسننیدم اخم های مردونه اش در مقابل بغض زنونه ام قدعلم می کرد
از اون ابروهای گره خورده و چین های پیشننونی.از بغض ترک خورده ی خودم 

 می ترسیدم که سر باز کنه و همین یه ذره آبرویی رو هم که دارم ببره...
شی رو چی؟دارن؟این  شون ب س سلی لیاقت این که تو عرو ساورا:خانواده ی تو

شه مادر نوه های تو شه ادامه دهنده ی نام که یه دختر پاکی مثل تو ب سلی ها؟ب
خانوادگی توسننلی ها.به من نگاه کن به نظرت اونقدر الیق هسننتم که بشننم 
همسننرتو؟تبسننم توکه اهل نماز و روزه و راز و نیازی دیگه چرا...تو دیگه چرا 
میشننی ترالن وآتیش می زنی به هسننتی من؟تو چرا نگاهت رو می دوزی به 

سمی...همون که من و  سیر کرد.تو چرا حرش های ترالن رو می مادیات؟تو تب ا
ما  کی و  پا تو  مادرم... من و  نواده ام.از  خا من و  تو دوری از  نی؟آره  ز

سنننال از بهترین روزهای عمرم رو تو  5چی؟هوم؟من که با یه غرور مسننخره 
غربت حروم کردم واسننه چی؟ واسننه این که پول رو پول بذارم اسننم و رسننم 
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شرکت سترش بدم تو  سلی ها رو گ ست  تو صد میلیاردی اما دلم د های چند 
 توی معلم تو خونه ی قدیمی حاد علی سعادت گیره؟

تبسم بسمه به همون خدایی که بهش ایمان داری تمومش کن.کی قسمت داده 
 که هر چی قسمت می دم نمی شکنیش؟

اشننن ریختم.بغ ننم سننر باز کرد.مالفه رو کشننیدم روی سننرم.اشننن که می 
 اما سبن تر میشد. ریختم سرم درد می گرفت.دل

 با صدای لرزون گفتم:تنهام بذار...برو...برو ساورا
خم شننند روی تخت و گفت:میرم اما به نفعته وقتی برمی گردم دالیل خوبی 
داشته باشی.دالیلی که قانعم کنه.مِن مرد سی و سه رو که االن باید بچه هام از 

مت میدم بهم نگاه سنر و کولم باال برن رو قانع کنی که توی این سنن دارم قسن
کنی به عنوان یه مرد.یه مرد واسننه زندگیت.من بچه نیسننتم.پس لطفا دالیلت 

 منطقی باشه اگرچه این دل من دالیل منطقی هم حالیش نمی شه.
مه  ته بود از ه فه هق هق می کردم.دلم گرف فت.در رو بسنننت...زیر مال ر

و نداشننته کس...ازهمه چیز.خدایا همیشننه شننکر کردم واسننه تمام داشننته ها 
هام...ولی خدا چرا قسننمتم اینه؟مادرم رو ازم گرفتم پدرم رو ازم گرفتی تنهام 

 کردی بی کس و کارم کردی...عاشق شدم عشقمم ازم میگیری؟
 گریه کردم و به خودم لعنت فرستادم.

شه و جلوی  شته با سخته یه دختر غم دا سات دخترونه...خیلی  سا لعنت به اح
شنند لین باور هم توی مردم جا میافتاد دختر نباید گریه اش رو بگیره.کاش می 

گریه کنه.گریه مال زن نیسنننت همونطوری که میگن مال مرد نیسنننت و من 
 باورش ندارم.
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لعنت به این اشن ها...لعنت به عشقی که باید تو دلم مخفی بمونه...لعنت به 
ی زبونی که بی اجازه قشننم خورد...لعنت به این غرور زخم دیده و دل مهربون

که نتونسننت جلوی مادر مع ننوق سننر بلند کنه و بگه نه.بگه من می خوامش 
 دوسش دارم.

بگه قسننم نمی خورم که از تنها پسننرت دسنننت بردارم...لعنت به ترالنی که 
خواسننت مادرانه هاش رو خرد تن پسننرش کنه و عروسننی براش بگیره که در 

م با ت که  به ترالن مغروری  نت  باشنننه...لع خانواده ی خودش  ام زور و حد 
ست از  شن ریخت تا دل من و نرم کنه.که با التماس ازم بخواد د تهدیدهاش ا

 سر پسرش بردارم.از یکی یدونه ی خانواده ی توسلی بگذرم.
و چقدر خنده دار بود که این زن نمی دونسننت من دسننت روی سننر پسننرش 

 نذاشتم که حاال بردارم.
شه خانومانه گفتم و خندیدم و شدم.لعنت به منی  لعنت به منی که همی شق  عا

ست دارم.لعتا به  ساورا رو دو ساورینا قدعلم کنم و بگم منم  ستم مثل  که نتون
شتر برام تالش  شاید کمی بی شه  ساورا بفهمونم دلم همراه ستم به  منی که نتون

 کنه...
 سال پیش حرفم یکی کالم بود و اونم...نه! 5لعنت به من مغرور که با جدیت 

یم رو تباه کردم.لعنت به من!به غرورم! به بی کسننیم!به لعنت به منی که زندگ
شن های ترالن و  شن ها و بغض ها....لعنت به ا مهربونیم!لعنت به همه ی ا

 بغض توی گلوی من وقتی با صدای لرزونم قسم می خوردم.
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شنا و آرین...لعنت به فهری که زندگیم رو  سی رو لعنت به اون روز...روز عرو
 عوض کرد.

خانوم من کاری به پسر شما ندارم هیچ عالقه ای هم بهشون ندارم.اگه :ترالن -
عالقه ای از طرش ایشننون هسننت که من هم نمیدونم هسننت یا نه از طرش 

 خودشونه نه من...
ترالن خانوم با غرور تو چشنم هام خیره شند و گفت:یعنی باور کنم؟یعنی باور 

 ای هم نکشیدی؟کنم تو به ساورای من دل نباختی یا حتی براش نقشه 
اخمی کردم و گفتم:نقشننه؟کدوم نقشننه؟من تازه همین حاال از احسنناسننی که 
گفتید هسننت با خبر شنندم.اونقدری عزت نفس دارم که برای پسننرهای مردم 

 نقشه نکشم خانوم توسلی
کالفه سننری تکون داد و گفت:ببین دختر خودتم خوب میدونی توبا سنناورای 

منه و هر چی که بخواد براش مهیا می من در یه حد نیسننتی.سنناورا تن پسننر 
کنم.اسننمش که بیاد کلی از رقیباش به لرزه می افتن.تو دوسننت و آشنننا هزارتا 
خاطر واه داره کافیه یه لب تر کنه کلی دختر مهندس و دکتر و تاجر و کارخونه 
دار براش صننف می کشننن بیا و ببین.نمی دونم این پسننر من چرا عقل از کف 

ساورای داده و دل به تو ب شه به هر حال  شایدم تو کاری کردی که اینطور  سته.
شه اما خودت  شمت دنبالش با ست بهت حق می دم تو هم چ سی نی من کم ک
سنگین کن.اگه کمی تنها کمی به عقلت رجوع کنی خودتم تفاوت ها  سبن و 

 رو خوب حس می کنی.
کمی فرق می دونی هم کف ما نیسننتی...ارمیا هم نبود.اما شننرایط ارمیا با تو 

می کرد.ارمیا یه دکتر بود و رئیس یکی از بخش های مهم بیمارسننتان.وتننع 
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زندگیش خوب بود.مادر داشننت...سنناورینا هم سنناورا نیسننت.یبار من براش 
ساورینا  ستم دخالتی کنم. شد و این بار نتون شبخت ن انتخاب کرده بودم و خو

رد تا ازدواد می کدختر نبود یه زن مطلقه بود با یه بچه ی کوچین.باید سننریع 
بیشنتر از این حرش پشنت سنرش نباشنه.اما سناورا چی؟تنها پسنر خانواده ی 
نام خانوادگی ما رو زنده نگه میداره و بعد از پدرش اون  توسننلی کسننی که 
ریاست شرکت و کارخونه رو برعهده می گیره.نه دختر خانوم من نمیذارم پسرم 

روی خانواده ی ما رو نابود با یه احسننناس پوچ و تو خالی زندگی خودش و آب
 کنه.

صیتم رو  شخ شت کرده بود و دندون هام رو قفل که چیزی نگم که  ستم رو م د
از بین ببره.ناخن هام توی گوشت دستم فرو می رفت و کف دستم می سوخت 
سوخت از این حرش ها  سوختن قلبم چیزی نبود.قلبم می  اما این درد در برابر 

بغض گلوم سنگ شده بود و حتی نمی دونستم و تمام وجودم شعله ور می شد.
 آب دهنم رو قورت بدم.

شده، با  این زن این زن رو به روی من با این همه آرایش و موهای طالیی رنگ 
سرش بود چطور به  شالی که آزادانه روی  شکی زنونه ی کوتاه و  اون مانتوی م
صیت و آدم شخ سوال ببره؟مگه  صیت من رو زیر  شخ  خودش اجازه می داد 

به وتننع مالیه؟خدا مگه خودت نگفتی که میزان برتری مخلوقاتت به  بودن 
سنگین بودنه تقوا و ایمانشونه نه حساب های بانکی؟من بی پدر و مادر کجای 
رو کم رفتم؟چه خطایی کردم که خیلی از دخترهای فراری با پدر و مادر دار 

 این شهر نرفتن؟
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بود حلقه ی اشننکی که توی سننیب گوم باال و پایین می شنند و دسننت خودم ن
 چشم هام برق می زد.

 دسته ی کیفم رو گرفتم و بلند شدم.نگاهم کرد و گفت:چی شد؟
:با تمام احتراماتی که برای زن داداشم قائلم و شما هم مادر همون زن داداشی -

به شننخصننیت من توهین  که برام خیلی عزیزه بهتون اجازه نمیدم  هسننتین 
سلی  شما ترالن تو سعادت کنید.اگه  تا  سعادت دختر ر سم  ستید منم تب ه

همون که یه روزی یه محله سننر اسننمش قسننم می خوردن.شننایدوتننع مالی 
سمش زندونی آزاد می کرد.نه ترالن  شت.ا شت اما آبرو و اعتبار دا سطی دا متو
خانوم من هیچ عالقه ای به تن پسننرتون ندارم.ایشننون هم نباید حسننی به من 

ا به هم نمیخوریم اگه پدرم زنده بود حاتر داشته باشن.شما درست می گید م
نمی شنند به همچین خانواده ای دختر بده...البته باز هم میگم سنناورینا و آقای 

 توسلی واسه من خیلی عزیزن.
ساورا  سی به  سم بخور که ح پوزخندی جا خوش کرد گوشه ی لباش و گفت:ق

 نداری.
 :نیازی به قسم خوردن نیست-
 کنمهست...قسم بخور تا باور -
 :واسه چی اینقدر خودتون رو اذیت می کنید؟-

ستی که بفهمی وقتی  شت گفت:مادر نی صدایی که غرور ندا ست و با  شم ب چ
شی چه حس  شته با شه که تو نخوایش تو قبولش ندا سی می  شق ک بچه ات عا
بدیه...سنناورای من مغروره لجبازه صنندبرابر سنناورینا...اگه یه درصنند تنها یه 
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م باهاشننه آسننمون و به زمین میاره تا مقابل مِن مادر درصنند بفهمه دل تو ه
 وایسه...

 قسم بخور در با  سبز بهش نشون نمیدی
شن من.دو زن رو به روی هم.دوئلی  شم دوخت تو تیله های رو نگاهم کرد.چ
بود سننر ین مرد...دو زن متفاوت.دو زنی که فاصننله شننون از زمین تا آسننمون 

 بود.
زی و عقاید سننفت و سننخت و ین نام بلند ین زن مادر بود با فاهری امرو

فامیلی...ین غرور خاا و احسنناسننی خاا تر نسننبت به پسننرش...تنها 
 پسرش!

و ین زن من...با چادری که عقایدم خودم رو نشننون میداد.و ین خانواده که 
تنها اسم نیکویی ازشون به جا مانده بود...ین غرور خاا واحساسی خاا 

 اسم تا امروز ین طرفه اس...تر به کسی که حس می کردم احس
شن هام رو بگیرم.لب  شاید جلوی ریزش ا پوزخندی زدم و ابرو باال انداختم 
گزیدم و این بار با التماس مادرانه ی بیشننتری نگاهم کرد.باور نمی کردم این 
زن مغرور چند دقیقه ی پیشه.می دونست دلم با ساوراست و نمی دونم چی از 

 ید از ین اشاره ی من به پسرشساورا دیده بود که می ترس
باور نمی کردم او هم  یافته و من  پایین ب اجازه داد دو سنننه قطره اشننکش ارام 
شقش جدا کنی اما این زن  ست که فرزندت رو از ع مادری بلده.این مادری نی
برای اعتقادات و تصننورات خودش که از مادری داره و فکر می کنه درسننته 

 اینطور می جنگه...
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دوسنننت دارم...اما نمیتونم پا به خونه ای بذارم که من و نمی  من سننناورا رو
سر عموم و زن و فرزندی که  شده تو زن عمو و پ صه  خوان.من خانواده ام خال
دختر و نوه ی همین زن رو به رویم هسننتن و چقدر فرق می کنند این مادر و 

شم که مادر و پدر دوباره ای شتم وارد خانواده ای ب شته  دختر.همیشه آرزو دا دا
 باشم نه جایی برم که با تنفر نگاهم کنند.

التماس چشننماش و غرور خودم بهم این اجازه رو داد به سننختی لب تر کنم و 
 بگم:قسم میخورم

ها  یا این چشننم  ما هنوز هم مطمئن نبود.خدا خندید چشننم هاش برق زد ا
چیست که گویا تر از زبان است و این زن چه خوب چشم های مرا خوانده بود 

 و باید هم بی اعتماد می بود به این زبان چند گرمی!
دسننتم رو فشننرد و گفت:قسننم بخور به روح پدر و مادرت...به جون هر کی 
دوست داری...به همون خدا و دین و ایمونت.قسم بخور به پسرم کاری نداری 
هرچقدر دنبالت اومد پسننش بزنی و بهش رو ندی تا ازت نا امید شننه.قسننم 

 رجونت و هستیا...قسم بخور تا باورم شهبخور به جون ماد
چشننم بسننتم و قطره ی اشننکی از کنار چشننمم به پایین افتاد و گفتم:قسننم می 

 خورم
شق تازه جوانه زده ی قلبم را.ممنوع کردم  شد!با زبان خودم ممنوع کردم ع تمام 
روییدن و شکوفه دادن نهال عشق وجودم را و چقدر سخت می شود این نهال 

 کیلوییست!!! 60در آورد.ریشه اش در تمام رگ و پی این جسم را از ریشه 
سرم  شیدم. سرم ک سنگینم رو باز کردم و مالفه رو از روی  پلن های خیس و 
درد می کرد از شنندت گریه های چند دقیقه ی پیش که تازه آرام شننده بود.دلم 
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می سننوخت از یاداوری گذشننته و بی کسننیم.چشننم دوختم به تخت خالی 
باشننم؟حق من حرش زدن ب* *ل دسننتم  ها  ید تن با جا هم  یا این خدا و 

نیست.گالیه کردن نیست...من تبسم ام.من تنها باید بخندم و لبخند هدیه بدم 
به دیگران و درددل هام رو برای خودم نگه دارم.دا  دل من گفتنی نیسننت...من 

م ابه دنیا اومدم لبخند بنشننونم رو لب های بچه های کلبه و برادرزاده ی ناتنی 
 که از هر تنی ای برام عزیزتره.

من فقط توی کلبه ارامش می گیرم کنار بچه هایی که از جنس خودمن.یتیم اند 
و چقدر سخته دا  یتیم بودن.چشم بستم و باز اشن غلتید روی گونه ام و این 
شه که قدعلم کنه  سرت نبا سایه پدر باال  سخته  شن ها تمامی ندارند.چقدر  ا

ن بهتون دختر نمیدم.شننما به ما نمیخورید.چقدر سننخته جلوی ترالن و بگه م
دست نوازش مادری موهات رو شونه نکنه و نگه گل دخترم غصه نخور به کس 
کسونت نمیدم به کسی نشونت نمیدم به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش 
شیرین بود و حاال مادر...کجایی؟کجایی ببینی  شعر  شه و چقدر این  اطلش با

به تن ترالن این شننع ر رو برای پسننرش جلوی من خواند ومن پیراهن اطلس 
 نداشتم که پسرش رو به من بده.

کجایین؟من و می بینین؟زود رفتین...زود رفتین و من و تنها گذاشتین...خسته 
 ام از این همه تنهایی و حرش شنیدن...برام دعا کنین...دعا

ساده ی روی دیوار اتاق بیمار ساعت گرد و  شم دوختم به  ستان.عقربه ها از چ
هم سبقت می گرفتن و چه عجله ای بود برای این همه دویدن؟برای تمام شدن 
یانیه های عمر ما آدم ها چقدر عجله دارین...ین ربع به چهار بود و چهار هم 
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شتم؟پوزخندی  ساعت مالقات اغلب بیمارستانها...یعنی مالقاتی دا به گمانم 
 زدم و گفتم:شاید...

خ بود برای من تنها...لبخند می زدم مصنوعی که شاید قرمزی و این شایدها تل
 صورتم زودتر از بین بره و اگر مالقتی داشتم نفهمه گریه کردم.

و عقربه ی دیگر روی دوازده.اما یانیه شننمار هم چنان  4عقربه ایسننتاد روی 
شننتابان می دویدوچقدر حرصننم می گرفت از این عجول بودن این عقربه ی 

 رمز.الغر مردنی ق
چهار شننده بود و خود را به بیخیالی می زدم و اتاق رو انالیز می کردم اما تمام 

 بدنم گوش شده بود تا شاید صدای آشنایی به گوش برسه.
شدند.لبخند زدم و  شد و خانواده ی کوچیکم وارد  تقه ای به در خورد و در باز 

 م دارم.چشم بستم و خدا رو شکر گفتم که حداقل همین چند نفر رو کنار
باز کردی  مای خوشننگلتو  مادرجون اون چشنن نت برم  مادرجون:الهی قربو

 نمیدونی چقدر این چند روزه دعا کردم خدا تو رو دوباره بهمون برگردوند
خم شنند و صننورتم رو ب*و*سننید و با گوشننه ی روسننریش اشننکش رو پاک 
صر بودم یانه؟نمی  ستم چی باید بگم.من مق شتم نمیدون کرد.قدرت تکلم ندا

ونم...هستیا دوید سمتم.قدش به تخت نمی رسید.ارمیا با لبخند ب* *لش د
 کرد ونزدین من آوردش.

این بار اشن شوق بود.هستیام کمی الغر تر شده بود و زیر چشم هاش گودی 
کوچیکی افتاده بود.دست کشیدم روی صورت سفید و موهای طالییش و خم 

و چه شننیرین بود این  شننند طرفم و ب*و*سنننه ها بودکه بهم هدیه می دادیم
 دخترک کوچولوی من.
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به خانوم سنننه روزه اینجا خوابیدی  یا عمه رو کشننتی.خو ارمیا:بسنننه هسننت
 راحت.خوش می گذره دیگه نه

سننناورینا لبخندی زد و گفت:اذیتش نکن ارمیا.خوشننحالم به هوش اومدی 
 عزیزم.

 دستم رو فشرد و دست من توان فشاردادن دست های گرمش رو نداشت.
 یدم و گفتم:شرمنده ام.امانت دار خوبی نبودملب گز

سنناورینا اخمی کرد و گفت:تبسننم این چه حرفیه می زنی عزیزم؟اگه تو نبودی 
ستیای من کجا بود.من مدیونتم خانومی.تو جون خودت رو  االن معلوم نبود ه
به خاطر هسننتیا به خطر انداختی.دخترک من زیادی بازیگوشننی کرده و داییش 

 ین وسط من به تو مدیونم تبسم جون.هم حواس پرتی.ا
 لبخندتلخی زدم و این حرفا هم وجدانم رو آرام نمی کرد.

باره  یه مشنننت میزنم تو سننرت دو ارمیا:از این چرت و پرت ها بخوای بگی 
 بیهوش شی.مفهومه؟

 :پزشکی یا جالد؟-
ارمیا مهربون گفت:هیچکدوم برای تو فقط داداشننم.داداشننی که دوسننت نداره 

 چرت و پرت تحویلش بده.مرسی خواهری خواهر گلش
مادرجون مهربون میخندید و نگاه قدرشننناسننانه ی ارمیا و سنناورینا لبخند رو 
یا رو می  عه کم نمیکرد.اگر هسننت فاج ما این از عمق  روی لبم می نشننوند.ا

 دزدیدن چی...
 تقه ی دیگه ای به در خورد و آرین و روشنا با یه دسته گل وارد شدن.
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 انوم خانومای قهرمان چطوری تو؟روشنا:به به خ
خم شنند و ل م رو ب*و*سننید و گفت:بد گردوخاک کردی تبسننم.کم مونده تو 

 روزنامه عکست رو چاپ کنن.تبسم عمه ی قهرمان.
 خندیدم و آرین سر خم کرد و گفت:بال به دور تبسم خانوم.خوشحالم بهترین

 :ممنون زحمت کشیدین آقا آرین-
رو نگاه کرد و گفت:بله کلی زحمت کشنیده روشننا با نگاه خاصنی شنوهرش 

 آقامون خبرنداری
 ابرویی باال انداختم و گفتم:جدا؟چی شده؟

آرین لبخندی زد و برای اینکه بحث رو شننروع نکنه گفت:چیزی نیسننت بعدا 
 درموردش صحبت می کنیم

و بعد نگاه معنی دارش رو به هستیا دوخت.متوجه شدم جلوی بچه نمی خواد 
تکون دادم و سعی کردم به چیزهای بد فکر نکنم.تمام ساعت  حرفی بزنه.سری

مالقات خانواده ی کوچیکم کنارم بودن.مادرجون اصننرار می کرد پیشننم بمونه 
اما من قبول نکردم.اون پیرزن کاری از دستش برنمیاد.ساورینا هم باید موافب 
هسننتیا می بود.روشنننا هم که اسننتراحت مطلق بود و همین عیادت اومدن هم 
براش خطرناک بود چه برسنننه به این که به عنوان همراه بمونه.نمی خواسننتم 
سی  شون می دادم به ک شون ن شم.با خنده به سی با شه.مزاحم ک شم با سی پی ک

 احتیاجی ندارم در حالی که درونم چیز دیگه ای می گفت.
هستیا رو اونقدر ب*و*سیدم که سیراب بشم از وجود شیرینش.موقع رفتن رو 

 روم گفتم:دزدها چی شدن؟به ارمیا آ



wWw.Roman4u.iR  966 

 

شدی همه چیز  لبخندی زد و گفت:همه چی خوبه.تو به این ها فکر نکن.بهتر 
 رو بهت میگم.حاال وقتش نیست

 همین رو گفت و رفت و من در خماری حوادث این چند روز غرق شدم.
سته برام  شدم.کاش نمی رفتن.این تنهایی خود خوا شون عجیب دلتنگ  با رفتن

ل های توی گلدون و شننیرینی روی میز نگاه کردم.لبخند شننیرین نبود.به گ
زدم.نشونی از وجودشون هنوز هم توی اتاق بود و عطر گرمشون که بهم لبخند 

 هدیه می داد.
شب شده بود.غذای بیمارستان چنگی به دل نمی زد.راه گلوم بسته شده بود و 

وبی  ه بودمیلی به خوردن غذا نداشننتم.تنهایی نمی چسننبید.دلم بهانه گیر شنند
 قراری می کرد.دلش یه نازکش می خواست.چیزی که برای من ممنوع بود!

به  گاه دوختم  باز بغض بزرگی روی گلوم چنبره زد.ن نفسننم رو فوت کردم و 
پنجره.چیز زیادی دیده نمی شنند از این دور.کاش میتونسننتم پاشننم.چندباری 

پاهام رو  امتحان کرده بودم اما سننرم گیم می رفت و قدرت ایسننتادن روی
 نداشتم.

در باز شد.چشم بستم.باز هم یه پرستاره و قراره یه جای بدنم رو سوراخ کنه.اما 
 نه...پرستار نبود.یعنی بود ولی نبود.

کسی بود که با دیدنش اروم می شدم و ازم پرستاری می کرد اما لباس پرستارها 
سری تکون دادم و تازه یادم اومد جواب  شت.کالفه  باید آماده می رو به تن ندا

 کردم برای این مرد!
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ست روش و  ش شید کنار تختم برعکس ن صندلی رو ک بی حرش و با کمی اخم 
دسننت هاش رو گذاشننت روی پشننتی صننندلی و خیره نگاهم کرد.بی تفاوت 

 نگاهش کردم.
 ساورا:خب؟

 :خب؟-
 سری تکون داد و گفت:اومدم جوابم رو بگیرم
گفتم:پس اومدنتون بی فایده اس پوزخندی مهمون لب های بی رنگم کردم و 

 چون جوابی ندارم که بخوام بهتون بدم
اخم هاش گره خورد و گفت:کالفه ام از دسننتت.نذار چیزی بگم که احترام 

 بینمون از بین بره
نگاه دوختم به پنجره.نازکشننی که می خواسننتم اومده بود اما با کلی اخم و 

شب تیره گم شبختی من کجای این  ستاره ی خو شده که هیچ جوره نمی  دعوا!
 شه پیداش کرد؟

شونه ای  سیدم لحنم از ناز ن ست و می تر چیزی نگفتم.دلم ناز کردن می خوا
 داشته باشه وساورا این نرمی رو ببینه و کششم رو بفهمه و قسمم رو بشکنه!

بلند شد.فرش سوپ مر  و سبزیجات رو برداشت و روی تخت نشست.کمی 
شم گ ست زیر بال شت و کمی بلندم کرد.از این همه نزدیکی عقب تر رفتم.د ذا

قلبم تننربان می گرفت و کاش این گرمای ه*و*س انگیز برای من بود و خدایا 
 یادم رفت ممنوع ست این مرد!

 ساورا:چرا غذاتو نخوردی؟
 :میل ندارم-
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سمتم می گرفت و  سمتم گرفته بود.ازهمون هواپیماهایی که مادر به  شقی به  قا
با عشننق هواپیمای پر از غذا رو می بلعیدم و آی من کودکانه می خندی دم و 

 کجایی مادر!
 دستم رو گرفتم جلوی قاشق و گفتم:نمی خورم

نه ای گفت:بیخود نمی  با لحن سننرزنشننگرا هام و  خیره شننند توی چشننم 
خت  یاد رو این ت تا اخرش خوبم می خوری.خوشنننت م خوری.می خوری 

 فهمی؟باید... بخوابی؟بخور دل بخواه تو نیست.باید خوب شی.می
نازکش می خواسنننت و خدا برام ملکه ی  یدم.خنده ام گرفته بود دلم  لب گز

 عذاب فرستاده بود اون هم از نوع عزرائیلی؟
 :نمی خورم-

قاشنق رو اورد جلوتر.اخم رو پیشنونیش جاخوش کرده بود و شنبیه معلم های 
ی هم از نسخت گیر شده بود.دهان باز کردم به اجبار.سوپ نیمه ولرم بیمارستا

 دستان کسی که عاشقشی مزه ی شهد و شیرینی می ده.
 قاشق رو از دستش گرفتم و گفتم:خیلی خب خودم می خورم.

ستم و غذام رو زیر نگاه نافذش تا اخر به زور خوردم.اما هیچ  شقاب رو داد د ب
 کدوم از قاشق هاش مزه ی قاشق اول رو نداشت.

شدی دختر خوب.جواب  منم رو بدی دیگه عالی می ساورا:خیلی خب حاال 
 شی.

 :جواب ندارم بدم-
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ساورا:تو که دوستم داری واسه چی لجبازی می کنی؟یه نگاه به سنمون کردی 
 داره دیر می شه ها سرکار خانوم

یا میشنننه قسننمم رو بشننکنم؟دلم مهربونیش رو می خواد.عشننقش  خدا
نم زرو...خواسننتنش رو...یکی پیدا شننده دوسننتم داره واسننه چی باید پسننش ب

 خسته شدم به بزرگیت قسم.
 :اذیتم نکن سرم درد می کنه-

خم شنند سننمتم.آب دهنم رو قورت دادم و با چشننم های گرد شننده نگاهش 
کردم.لبخندی زد و گفت:حیف که می دونم خانومی و مقید.مگرنه یه کاری 

 می کردم سرت خوب شه
 با تعجب گفتم:چی کار؟

یه از جادوی های من  فت:ب*و*سنننه  قب و گ هر چی دوا و دکتر هم  رفت ع
 کارسازنره خانوم

 اخم کردم و چقدر پرروهه این پسر.
با کنایه گفتم:معلومه خیلی اسننتفاده کردین ازش که بهش مطمئنین.تا حاال 

 چندنفرو اینطوری شفا دادین آقای دکتر
 خندید و گفت:حسود می شی جذاب تر می شی

 .د غیرت و حسادتمسریع برگشتم به حالت خودم و راست می گفت.معلوم بو
 :نخیرم به من مربوط نیست حق با شماست.نه چه حسادتی-

تننربه ای زد روی بینیم و گفت:خانوم کوچولوی حسننود.من از احسنناس تو 
مطمئنم.نه تنها من بلکه بقیه هم می دونن تو من و دوست داری.من قرارهام رو 

 با ارمیا گذاشتم بعد از مرخص شدنت یه راست می برمت مح ر
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جازه ی کی می خوای منو ببری  چشننم با ا ما  درشنننت کردم و گفتم:شنن
 مح ر؟مگه من راتی ام؟

 ساورا:بله راتی ای فقط داری ناز می کنی
 کالفه سر تکون دادم و گفتم:ناز نیست.من و شما به درد هم...

شنوم.زورم زیاده به  سم نمی خوام ب سه تب سبوند به لبم و گفت:ب شتش رو چ انگ
ستش زورم می برمت به زور سمت در و د شد و رفت  م ازت بله می گیرم.بلند 

سم خوردم به  سم خوردم.ق شت و گفت:منم مثل تو ق ستگیره بود که برگ روی د
باید  سنننال پیش انجام می  5زورم که شنننده تو رو مال خودم کنم.کاری که 

 دادم.درست دیره اما شدنیه.خوب بخوابی همسرم.شب بخیر
گذاشنننت.پس ترالن چی؟خدایا خودت  رفت و من و میون ناباوری هام تنها

شقدم  ساورا خودش داره پی شحال بودم. ستم.اما خو شک سمم رو ن شاهدی ق
مننیشنننه و مننن و بننه زور مننی خننواد مننال خننودش کنننننه.مننن کننه کنناری 

 نکردم.خندیدم.خدایا یعنی می شه؟
 

شده بود.البته کمی!قرار  شت.حالم خوب  چهار روز از به هوش اومدنم می گذ
ترسیدم از تهدید ساورا.ترس که نه یه جور دلشوره،دلهره بود مرخصم کنن.می 

ساورینا  ست می گفت چی؟نگاهی به آینه انداختم.با کمن  یا هیجان...اگر را
لباس هام رو عوض کرده بودم و روسری سبزم رو روی بانداژ بسته بود.صورتم 

 کبود بود و بی رنگ.ساورینا کمی برقلب به لب هام زد.
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نکن زن داداش.هر کاری کنی قیافه ی آدمیزاد از من در خندیدم و گفتم:تالش 
 نمیاد

خندید وگفت:پاشننو دیوونه تو همه جوره خوشننگلی.کسننی که باید ب سنننده 
 پسندیده

این رو گفت و چشننمن زد.نکنه قرار مح ننر جدیه؟ازاون شننب به بعدسنناورا 
دم رنیومد.مالقاتی داشتم از کلبه و دوستام اما بینشون ساورا نبود.جرئت نمی ک

سم پیش همه رو شده  سا ست می گفت اح ست.را از کسی خبر بگیرم که کجا
 بود که ساورینا اینطور از پسندیدن حرش می زد و چشمن!

سرگیجه  شدم.هنوز کمی  شین  سوار ما صم رو انجام داد و  ارمیا کارهای ترخی
سرم تکیه دادم  ستان بهم می خورد. شتم اما حالم از ف ای خفقان آور بیمار دا

ی صننندلی.ارمیا نشننسننت پشننت فرمون و به سننمت خونه ی خودمون به پشننت
سیر مح ر رو نرفتیم و  شحال بودم یا ناراحت که م حرکت کرد.نمی دونم خو

 ساورا برای به زور بردنم به مح ر نیومده بود.
یاده شننندم.ب* *لش کردم و  تاده بود.پ با اسننفند جلوی در ایسنن مادرجون 

د.همسننایه ها و خاله ی ارمیا و ب*و*سننیدمش.دلم برای خونه تنگ شننده بو
 دخترخاله هاش هم بودن.بسم الله گفتم و وارد خونه شدم.

چادرم رو از سرم در آوردم و نشستم.حسابی خسته شده بودم.مثال اومده بودن 
با لبخند جواب محبت هاشننون رو می  باید می نشننسننتم و  عیادت.همش 

 دادم.دلم یه دل سیر خواب میخواست.
 بلند شو حاتر شو بریم تبسم و مادرجونم خسته ان ارمیا:خانوم دیگه
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مادرجون:اوا مادر این چه حرفیه میزنی؟شننام هسننتین دیگه تو چرا تعارش می 
 کنی

باید  نه  نه مادرمن تعارش چیه؟ما که هر روز اینجاییم. ارمیا خندید و گفت:
 صبح بریم سرکار بریم بهتره.

 م برو حاتر شودستش رو گذاشت رو کمر هستیا و گفت:برو گل دختر
سب دیدم که  صت رو منا ستیا رو گرفت و رفت توی اتاق.فر ست ه ساورینا د

 ازش در مورد اون مردها ب رسم.مطمئن بودم یکیشون امیره...
 :ارمیا دزدها چی شدن؟-

ساورا که  سرش رو خم کرد و آروم تر گفت:همون موقع که فرار کردن.اما خب 
شناخت به آرین گفت.آرین  شون امیر رو می  ستگیر هم پی اش رو گرفت و د

کرد.البته امیر خودش نمی خواسننت وارد ماجرا بشننه یه گنده الت رو مامور 
خب برای  ما  بدزده.خودشننم یکم تغییر چهره داده بود ا کرده بود دخترمو 

 پسرخاله اش که نمی تونه تغییر چهره بده
 ری تکون دادم و گفتم:پس گرفتنش.خب حکمش چی شد؟

باال و گفت:حاال تازه چند روزه گرفتنش باید کمی منتظر  شننونه ای انداخت
بمونیم اما من شننکایت خودم رو کردم.آرین هم سننفت و سننخت پرونده رو 
گرفته دستش.نباید ازش بگذریم.تو هم فردا باید بری شکایت نامه رو بنویسی 

 حتما
 :باشه بذار حالم بهتر شه میرم.هستیا واسه چ از ساورا جدا شده بود؟-
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تکون داد و پوفی کشننید و با دسننت زد روی پاش و گفت:واال چه می  سننری
دونم؟به عمه اش رفته دیگه شننیطونه.سنناورا می گه دسننتمو ول کرد گفت میاد 
پیش تو که مرده راهش رو گرفته.ساورا هم شرمنده بود حسابی که حواسش رو 

 بیشتر جمع نکرده.دیگه بگذریم خدا رو شکر اتفاقی نیافتاده
 تم:نه فقط مخ من تیکه تیکه شده چیزی نشده که.با اخم گف

شتی  سرت نخورده بود مخ ندا تربه به  خندید و گفت:وای تو همون موقع که 
 چه برسه به حاال

بالش کوچولویی رو پرت کردم طرفش که تو هوا گرفت و گفتش:بفرما می گم 
 دخترم به تو رفته میگی نه.شیطون خانوم

شنیدیم حالل زاده به داییش میره بامزه اخم کردم و بی حواس گفتم کواال ما که 
 نه عمه اش

ارمیا شننیطون خم شنند جلو و با چشننم های کنکاش گرش گفت:آها پس به 
شیطونه دیگه  ساورا  شما آقا  ستیای من به داییش رفته؟یعنی به نظر  نظرتون ه

 نه؟
 چشم هام رو گرد کردم و گفتم:ارمینننا

 ت:امان از دست شما جوون هاتکیه داد به پشتی و زد زیر خنده و گف
فت:نمی خوای بهش فرصنننت  با لحن مهربونی گ نده اش رو خورد و  خ

 بدی؟ساورا واقعا دوست داره
 کالفه از این بحث تکراری سر تکن دادم و گفتم:ارمیا خواهش می کنم

سنننالته  28اخم کرد و گفت:خواهش می کنم چی؟یه نگاه به خودت بیانداز.
ها یکم دیر سنننال.کم نیسنننت خ 28می فهمی  بازی  واهر من.برای این بچه 
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سته  ساورا مرد زندگیه در سال پیش با لم و لجبازی و غرور بی جاش  5شده.
گذاشننت و رفت و فرصننت ها رو از جفتتون گرفت اما حاال رگشننته.دیگه نمی 
خواد مرد اون پنم سننال پیش باشننه.سنناورا بزرگ شننده.تو هم همنیطور.همون 

حا ما  چه نبودین ا قت زنش هم  33ال سننناورا موقع هم ب سنننالشنننه.از و
 گذشته.خواهر من پی عشق یه شبه نیومده که اینطور پسش می زنی.

ست داره.من باورش  ساورا دو شد و تکیه داد به پنجره ی نیمه باز و گفت: بلند 
نه ی تو رو در هم بشننکنه.می  تا  کاری می کنه  باورش کن...هر  دارم.تو هم 

دون هر کاری می کنم که بهت برسننه.هر دونم ته دلت باهاش هسننت...اینو ب
 کار...

اینو گفت و رفت توی حیاط...مادرجون توی حیاط بود.نمیدونم شنننیده بود یا 
نه اما این حرفایی که من شنننیدم دلم رو بع لرزه می انداخت.این که همه از 
سرت  سنگدلی.که  سی.به  سا ساورا حرش بزنن و متهمت کنن به بی اح شق  ع

نی و به خدا قسم من باورش دارم.همونطوری که قسم روح هوار بزنن باورش ک
 پدر و مادرم رو باور دارم.همونطوری که نفرت ترالن رو باور دارم.

 لب گزیدم و می لرزیدم از این همه بغض
ساورینا انگار شنیده بود صدای بلند و مواخذه گر شوهرش رو.دست در دست 

گونه ام رو پاک کردم و بلند  هسننتیا قاب در رو پر کرد.سننر به زیر انداختم و
 شدم.لبخند زدم و چشم دوختم تو چشم های مهربان اما مشکوک زن داداشم.

سال  ستاش و گفت:پنم  ست بدم بازوهام رو گرفت تو د رفتم جلو که باهاش د
شکوندی  شم و  شت بهت گفتم که دل دادا پیش اومدم تو همین خونه ریز و در
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کردم سنننگدلی یا دلت پیش کس  و حق نداری بهش جواب نه بدی.فکر می
شکل تو گیر کردن دل پیش کس  سال مطمئنم م دیگه اس.ولی حاال...بعد پنم 
سویل عزیزی...همه می دونیم دلتون باهمه اما  سم تو برام مثل  ست.تب دیگه نی
این دلیل مخالفت رو نمی فهمم.یه چیزی هسنننت که تو رو وادار می کنه از 

شی.امیدوارم اون چی سین.چون من ساورا دور با شه و بهم بر ز خیلی زود حل 
 اجازه نمی دم کس دیگه ای جز تو عروس خانواده مون شه.

یا برای  ثل ارم من کنم بهم بگو...منم م هت ک قت فکر کردی می تونم ب هر و
 رسیدنتون بهم هر کاری می کنم...هرکار...

دسننت هسننتیا رو که کنجکاوانه بهمون نگاه می کرد رو گرفت و گفت:از عمه 
 خداحافظی کن

نشستم و هستیا رو ب* *ل کردم.ب*و*سیدمش.دنبال آرامش تو وجود هستیا 
 می گشتم.

کودکانه گونه ام رو ب*و*سننید و گفت:عمه جونم غصنننه نخوری ها زودی 
 خوب می شی.

سننر بانداژ شنننده ام رو ب*و*سننید و بای بای کرد.تا جلوی در اتاق رفتم و 
 خداحافظی کردم.

که مادرجون درکم می کرد.تنهام می گذاشت.پناه بردم  برگشتم اتاقم.خوب بود
مدمم شنننده بودم و  که ه تاقم.عکس کوچیکی  خت سننناده ی گوشنننه ا به ت
برداشتم.دست کشیدم روی صورتش.چرا اینقدر دست نیافتنی هستی درحالی 

 که اینقدر بهم نزدیکی؟
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 گریه کردم.کاری که این پنم سال همیشه می کردم.گریه سبکم می کرد.نشونه
ی تننعفم نبود.نشننونه ی تنهایی و دل شننکسننته ام بود.دو تقه خورد به در 

 اتاقم.دست اچه اشن هام رو پاک کردم و صدام رو صاش.
گریه کردم.کاری که این پنم سال همیشه می کردم.گریه سبکم می کرد.نشونه 
ی تننعفم نبود.نشننونه ی تنهایی و دل شننکسننته ام بود.دو تقه خورد به در 

 اشن هام رو پاک کردم و صدام رو صاش. اتاقم.دست اچه
 :بله؟-

 مادرجون:تبسم دخترم بیامادر مهمون داریم
شد نرم.بی ادبی بود.حاال هر کی که  ست این مهمون ها.نمی شیدم.از د پوفی ک

 بود.
 :چشم االن میام-

صورت قرمزم.آیینه هم عادت کرده  شدم به  صورتم رو آب زدم و تو آینه خیره 
 ه.کو دختر خندون روزهای قبل از آشنایی؟من و این شکلی ببین

برق لبی زدم و دسننتی به لباسننم کشننیدم و چادر گلدارم رو سننر کردم و رفتم 
 بیرون.

مهمون ها توی حیاط بودن.مادرجون داشننت چایی می برد.ازدسننتش گرفتم و 
 لبخند زد.رفتم توی حیاط.از دیدن مهمون ها ایستادند.هم قلبم هم پاهام!

 مقتدرانه سالم کرد. ساورا بلند شد و
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شین بود.نمی دونم  سالم کردم.نگاهم به زن ویلچرن آب دهنم رو قورت دادم و 
یدنش می  به د بار مجبور  ماه یک ند یده هرچ یده بودمش.شنننا ند ته  خیلی وق

 شدم.دل خوشی ازش نداشتم.
 :سالم ترالن خانوم-

 فقط تونست کمی سرش رو تکون بده.
 یی رو گذاشتم روی تخت.:بفرمایید بشینید.ساورا نشست و چا-

 ترالن خانوم روی ویلچر نزدین تخت نشسته بود و خیره نگاهم می کرد.
 :حالتون چطوره؟-

سنناورا:بهتره.دکترها می گفتن با برگشننتن من کمی بهتر شننده.به هر حال من 
 معجزه می کنم دیگه

سبز  سیدم لبخند بزنم که مادرش فکر کنه در با   از خودش تعریف کرد.می تر
میدم به تن پسننرش.هنوزم بعد پنم سننال یاداوری حرفاش دلم رو می  نشننون

 سوزوند.
 ساورا:مامان می خواست ببینتت.

 چشم هام گرد شد و آروم گفتم:خودشون گفتن؟
لبخند کجی گوشننه ی لبش خودنمایی کرد و زل زد به مادرش و گفت:آره.این 

گفته.فهمیده تو به چند روزه بعد از اون اتفاق دوبار اسننمت رو نصننفه نصننفه 
 خاطر هستیا جون خودت رو به خطر انداختی می خواد ازت تشکر کنه

 خانومانه لبخند زدم و گفتم:جون هستیا جون منه.وفیفم بود
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انگشننت های ترالن خانوم روی دکمه ی ویلچر رفت و جلوتر اومد.درسننت 
جلوی من.بی اختیار زل زدم تو چشننم های روشنننش.دسننت هاش کار می 

 ا قدرت تکلم زیاد وراه رفتن نداشتکردن.ام
 :بله؟-

 مادرجون:تبسم دخترم بیامادر مهمون داریم
شد نرم.بی ادبی بود.حاال هر کی که  ست این مهمون ها.نمی شیدم.از د پوفی ک

 بود.
 :چشم االن میام-

صورت قرمزم.آیینه هم عادت کرده  شدم به  صورتم رو آب زدم و تو آینه خیره 
 ببینه.کو دختر خندون روزهای قبل از آشنایی؟من و این شکلی 

برق لبی زدم و دسننتی به لباسننم کشننیدم و چادر گلدارم رو سننر کردم و رفتم 
 بیرون.

مهمون ها توی حیاط بودن.مادرجون داشننت چایی می برد.ازدسننتش گرفتم و 
 لبخند زد.رفتم توی حیاط.از دیدن مهمون ها ایستادند.هم قلبم هم پاهام!

 شد و مقتدرانه سالم کرد.ساورا بلند 
شین بود.نمی دونم  سالم کردم.نگاهم به زن ویلچرن آب دهنم رو قورت دادم و 
یدنش می  به د بار مجبور  ماه یک ند یده هرچ یده بودمش.شنننا ند ته  خیلی وق

 شدم.دل خوشی ازش نداشتم.
 :سالم ترالن خانوم-

 فقط تونست کمی سرش رو تکون بده.
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 و چایی رو گذاشتم روی تخت.:بفرمایید بشینید.ساورا نشست -
 ترالن خانوم روی ویلچر نزدین تخت نشسته بود و خیره نگاهم می کرد.

 :حالتون چطوره؟-
سنناورا:بهتره.دکترها می گفتن با برگشننتن من کمی بهتر شننده.به هر حال من 

 معجزه می کنم دیگه
سبز  سیدم لبخند بزنم که مادرش فکر کنه در با   از خودش تعریف کرد.می تر
نشننون میدم به تن پسننرش.هنوزم بعد پنم سننال یاداوری حرفاش دلم رو می 

 سوزوند.
 ساورا:مامان می خواست ببینتت.

 چشم هام گرد شد و آروم گفتم:خودشون گفتن؟
لبخند کجی گوشننه ی لبش خودنمایی کرد و زل زد به مادرش و گفت:آره.این 

فته.فهمیده تو به چند روزه بعد از اون اتفاق دوبار اسننمت رو نصننفه نصننفه گ
 خاطر هستیا جون خودت رو به خطر انداختی می خواد ازت تشکر کنه

 خانومانه لبخند زدم و گفتم:جون هستیا جون منه.وفیفم بود
انگشننت های ترالن خانوم روی دکمه ی ویلچر رفت و جلوتر اومد.درسننت 
جلوی من.بی اختیار زل زدم تو چشننم های روشنننش.دسننت هاش کار می 

 قدرت تکلم زیاد وراه رفتن نداشت. کردن.اما
لبخند مصنننوعی گوشننه ی لبم جاخوش کرده بود.نمیدونم مصنننوعی بود یا از 

 روی گیم و مبهوت بودن.ترالن خانوم از من تشکر کنه؟
دسننت های لرزونش رو به سننمتم دراز کرد.دسننتش رو گرفتم.سننعی می کردم 

ورتش اون دسننتم رو محکم بگیره اما نمی تونسننت.دسننت هاش شننل بود.صنن
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صننورت سننابق نبود.خبری از اون آرایش زیادنبود.آراسننته بود اما پیرتر شننده 
سرم رو انداختم پایین و از کنارش  ست ندیدمش.هر کجابود  سال در بود.پنم 
رد شدم.نمی خواستم سیاهی زندگیم رو تو صورت این زن ببینم.نمی خواستم 

شین حس تنفرم زیاد  شه و کینه ی دلم بیبا نگاه کردن به این زن ویلچر ن شتر ب
 شکل بگیره و بزرگ شه و تمام وجودم پرشه از کینه،از نفرت...

بدون این که  یه چیز غریبی بود.لب هاش تکون می خوردن  تو چشننم هاش 
شنوم چیزی  شد تا ب شون بیرون بیان.تمام وجودم گوش  ستی از بین کلمه ی در

 رو که می خواد بهم بگه.
سعی ست و کالفه  شم هاش رو ب ست اما خیلی  چ می کرد حرش بزنه.می تون

 کم.اما خیلی سخت...
هنوز صدای کوبنده و فرمان دهنده ی اون روزش توگوشم می پیچه که مقتدرانه 
و گاهی با التماس ته نشننین شننده تو صنندایی که همیشننه و همه جا حتی با 
التماس دستوردهنده بود،حرش می زد و حکم می کرد و خدایا چقدر تو بزرگی 

 ادل؟و ع
ترالن خانوم داره تقاا پس می ده.تقاا خراب کردن سه سال زندگی ساورینا 
شدن  شت و زور و حکم اون بود.تقاا خط خطی  ستش ندا سی که دو کنار ک

 شناسنامه ی هستیا با یه بچه ی بدون اسم و رسم و فامیلی پدر.
بارداریش.تقاا سنننگ  نا تو روزهای  ها و دلهره های سننناوری تقاا ترس 

 ن جلو پای پسرعموی من.انداخت
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ساورا.تقاا این  ستن دل من.تقاا رفتن  شک سالی که به هردومون  5تقاا 
 سخت گذشت درحالی که می تونستیم در کنارهم خوب و خوش باشیم.

تقاا شننکسننتن دل یه پسننری که ناخواسننته سننر از پرورشننگاه در آورده بود و 
جرمی ست بس گ*ن*ا*هی نداشت و خدایا عاشق شدن هم در نظر این زن 

 نا بخشودنی و بزرگ!
شد و  صبانیتی که به مردن ته تغاریش منجر  ستن دل دخترش و ع شک تقاا 

 سکته کردن خودش.
تقاا پس می ده.ما کاری نکردیم.شنناید قهر کردیم.نفرین هم نه...فکر نمی 
فت و تحقیرم  که زندگی رو ازم گر قل من نفرین نکردم این زنی رو  حدا کنم.

 کرد.
که خوب می  همه مون فقط به خدا...خدایی  گذارش کردیم  کار کردیم.وا یه 

 دونه چطور تقاا این همه دل شکسته رو از این زن مغرور بگیره.
آب دهنم رو قورت دادم و چشم دوختم تو چشم هاش که حرش داشت.رنگی 

 از پشیمونی داشت.پشیمونی؟بعید میدونم.
 ترالن:َت..تب...س...

چشننم می بسننت و راسننت می گفت  نمی تونسننت صنندام کنه و با حرا
سر یکدانه اش بود همانی  شده بود انگار...انگار!معجزه ی دیدار پ ساورا.بهتر 

 که اسم و رسم توسلی ها رو زنده می کنه.
 :بله ترالن خانوم؟-

 ترالن:َمنن...مم..نو
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لبخندی زدم و گفتم:خواهش می کنم نیازی به تشننکر نیسننت.من هسننتیا رو 
تش بامنه تا با سنناورینا.هسننتیا تنها چیزیه که تو زندگی بزرگ کردم.بیشننتر اوقا

 دارمش و اجازه نمی دم این یکی رو هم کسی ازم بگیره.
نیش کالمم رو گرفت و چشم بست.ساورا کمی اخم کرد و مشکوکانه مادرش 

 رو نگریست.به من و مادرش نزدین تر شد.
یگه دست دترالن دستش رو گرفت سمتم ساورا.یه دستش تو دست من بود و 

اش رو ساورا گرفته بود.نگاهش بین هردومون چرخ می خورد و می خواست با 
 نگاه چیزی بگه.

 دهن باز کرد و اما باز هم نا مفهوم بود.
 ترالن:ِب..بخ...ش

ستان  ست؟از کی؟از دختری که روزی با د ستم و این زن عذرمی خوا شم ب چ
به هم چسباندم اما  خودش خوردش کرد و من باغرور تکه هام رو جمع کردم و

هیچوقت اون دختر شنناد سننابق نشنندم.همون دختری که با این که یتیم بود اما 
 می خندید و خنده می نشوند رو لب بقیه.

این عذرمی خواسنننت حاال؟اینقدر دیر؟حاال که ناتوانه و کاری از دسننتش 
شم فریاد می زد دیره و نف سرک سم گرفته ازم؟حاال نه دیره...نفس   سبرنمیاد و ق

 المه ام نمی تونست داغی این نگاه پر از شرم رو ببینه و نرم نشه.
صل نگاهش  شت.م*س*تا شم بیرون.نذا ستش بک ستم رو اروم از د ستم د خوا

 کردم.نگاه ساورا به من بود.
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شم هام رژه می رفت و دلم  شده بود یانیه یانیه اون روز جلوی چ شم هام پر چ
مه ت مه تحقیر.از این ه که می سننوخت از اون ه قدر بزرگ نبودم  هایی و اون ن

 بخوام ببخشم این زن رو...حداقل اینقدر آسون الیق بخشش نمی شد.
 ساورا:واسه چی عذرمی خوای مامان؟

 ترالن:َب..د کر..کردم...ِب...بخش
سش رو فوت می کرد  سر نف سش باال میومد و اخر  تا یه کلمه حرش می زد نف

 ن.زنی که مجال صحبت به کسیبیرون.سخت بود براش یه کلمه رو کامل گفت
 نمی داد.

 ترالن:می...بخ...شی؟
لب گزیدم و کاش می تونسننتم بزرگوارانه لبخند بزنم و بگم:شننما که کاری 
ما نمی  ما رو ببخشنننه"ا که بخواد شنن باشننم  خانوم.من کی  ید ترالن  نکرد

سننال گریه ی شننبونه و بغض هر یانیه ام رو فراموش  5تونسننتم.نمی تونسننتم 
یادم بره هق هق های از ته دلم رو..تنهاتر شدنم رو...نمی تونستم کنم.نمی شه 

فراموش کنم همه من رو سنننگدل و بی احسننناس خطاب می کردن وقتی دل 
شت.نمی  شد وحق دم زدن ندا شق ذوب می  شت تو حرارت این ع کوچیکم دا

 تونستم...
دسنتم رو کشنیدم بیرون و بلند شندم.نگاه هردوشنون باال اومد.پشنت کردم و 

شکام رو پاک کردم.ساورا گیم نگاهم می کرد.نمی دونست چه قراره پیش بیاد ا
 و چی شده.

صنندام می لرزید سننر بلند کردم بدون این که برگردم و گفتم:می بخشننم...می 
 بخشم.
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ساورا بلند شد و کالفه گفت:یکی به من بگه این جا چه خبره؟مامان واسه چی 
 عذرمی خوای؟تو چی رو می بخشی تبسم؟

 ادمم.می فهمین؟به منم بگین.مامان که نمی تونه حرش بزنه تو بگوتبسممن 
 مادر جون قاب در رو پر کرده بود و نگران به منافره ی ما نگاه می کرد.

 لبخندی زدم و برگشتم سمت ترالن و ساورا.
 لبخند تلخم مزه ی زهر می داد.

 :چیزی نیست یه رازه بین من و ترالن خانوم.-
 بازی ها چیه؟حرش بزن ساورا:این مسخره

 نگاهمون قفل شد توی هم.ترالن نگاه خیسش رو دوخت به من.
 :ِب...گو-

 متعجب نگاهش کردم و گفتم:ترالن خانوم...
 ُّ ..ی...ِر ّّ  ترالنم:ِب...گو َهنن..ِمه ّچ

مردمن چشننم هام چشننم های ترالن رو می کاوید تا به عمق راسننت بودن 
 ود.حرفش برسم.حتی حرش چشم هاش هم گفتن ب

سمتش.زانو زدم کنارش و گفتم:همه چی رو؟همه ی اون روز رو؟همه ی  رفتم 
 سال رو؟ 5این 

 زبونم باز شده بود و شکایت می کرد و دست خودم نبود.
 :ِب...گو-

سننال  5بلند شنندم و گفتم:نه...نمیگم...دسننتم رو گذاشننتم روی قلبم و گفتم:
 اینجا مونده تا اخر عمرم هم همینجا می مونه
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م برم داخل که بازوم اسیر دست های محکم و مردونه ی ساورا شد.نگاه خواشت
ها چه رازی  که جالب شننند.خانوم  نه مثل این  به نیم رخم و گفت: دوخت 

 بینشون هست که من نباید بدونم؟
شته هاس.بیرون  ست مال گذ ست.هر چی ه شیدم و گفتم:چیزی نی بازوم رو ک

 کشیدن خاطرات گذشته رو دوست ندارم
رفتم سننمت اتاقم.سنناورا دنبالم دوید درو بسننتم و با دسننتهای لرزون  دویدم و

 قفلش کردم.
یه  بالشننم و گر خت و سننرم رو پنهون کردم تو  خودم رو پرت کردم روی ت

 کردم.دیگه طاغت نداشتم.بگم که چی بشه؟حاال دیگه چه فایده ای داره؟
 ساورا عصبی در میزد.

شت در می ساورا:باز کن درو؟فکر کردی من می رم؟تا خ صبح همین جا پ ود 
شینم تا بگی اون رازهای مگوی پنهانیتون رو...بسمه تبسم.بسمه...خر فرتم 
 کردید و بین خودتون قول و قرار گذاشتید واسه از بین بردن و داغون کردن من؟

مادرجون:آقا سنناورا تو رو خدا بفرمایید داخل ترالن خانوم رو هم بیارید داخل 
 مادر خوبیت نداره تو حیاط

ساورا:نه مادرجون من از این جا جم نمی خورم تا نگه اون حرفایی رو که باید 
 بشنوم.مشت زد به درو گفت:نمی رم

صدای هق هق هام و خدایا باز هم زور مردها  شد به  صدای بلندش پیروز می 
 بیشتر بود.

بی صنندا گریه می کردم.به سننکسننکه افتاده بودم.زانوم رو ب* *ل کرده بود و 
اشننن می ریختم.دو سنناعت گذشننته بود.سنناورا رفته بود ترالن رو ببره  آروم
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ساعت  شده بود.مادرجون خواب  1خونه.بهم گفته بود منتظرم باش. شب  نیمه 
بود.ساورا برنگشته بود.ترالن خانوم مقاومت می کرد برای رفتن و ساورا عصبی 

 برده بودش.
 صدای زنگ اومد و بعدش هم صدای اسم ام اس گوشیم.

ورا"اگر می خوای همسایه هاتون نصفه شب بیدار شن و بفهمن چه خبره که سا
باز  یا درو  پاشننو مثل بچه های خوب ب هیچی، ولی اگه فکر ابروی خودتونی 

 کن.اونقدر زده به سرم که تا صبح دستم رو بذارم روی زنگ."
 عصبی پلن های پف کرده ام رو فشار دادم و خواستم نرم.

م.لجباز بود.مادرش هم از همین لجبازی ها می تن زنگ بعدیش رو شنننید
ترسید و حاال ترالن می خواست بگم و قسم بشکنم و پشیمون بود و پشیمون 
نمی شنند از این که عروسننش بشننم؟من هنوز همون تبسننم سننابقم.هنوز هم 
ستم و ترالن  سلی ها نی شان تو خانواده ای ندارم و هنوز هم به قول خودش در 

 فرق کرده بود؟
 ر کردم و صدای سومین زنگش هم اومد.درو باز کردم و رفتم کنار.چادر س

 عصبی نگاهم کرد.گره ابروهاش باز شد و گفت:چیکار کردی با اون چشم ها
 بی توجه به حرفش گفتم:مادرجون خوابه خوبیت نداره این وقت شب...

 ساورا:بی اعتمادی؟
سری شد بی اعتماد بود به این پ شدم و می  شم هاش خیره  که هنوز هم  تو چ

 بزرگ ترین آرزوی زندگیم داشتن این چشم هاست
 لب زدم :نه
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 ساورا:می شینیم تو حیاط
 نشست روی تخت و با فاصله نشستم روی تخت.

 ساورا:می شنوم
 :چیزی برای شنیدن وجود نداره-

شیش.می  شم هاش التماس میکنه ببخ ساورا:داره که ترالن می گه بگو.که با چ
سال پیش و احتماال دل شکسته.دلی  5حرش زده همون دونستم ترالن باهات 

 که من عاشقشم رو.اما می خوام بگی با جزییات.مامان گفت بگو...پس بگو
یا نگفتن من  با بغض گفتم:گفتن  ها خیره شنننده بودم و  ین  به خطوط موزای

 چیزی رو عوض نمی کنه.می کنه؟
 نزدیکم شد و گفت:می کنه.قلب من رو آروم می کنه

اال آوردم و گفتم:اگه بی تاب تر و عصبی تر شدی چی؟اگه صدات بره تند سر ب
باال و همسایه هامون رو بیدار کنی چی؟اگه از حرفام خوشت نیومد چی؟بگم 

 چه فرقی می کنه؟همه چی تموم شده
شده انگار با یکی دیگه  زیر لب با حرا گفت:همچین می گه همه چی تموم 

 ه نمی شه مال من شهتا بچه داره و دیگ 6ازدواد کرده و 
 لبم رو به دندون گرفتم و گفتم:درسته نمی شه.همه چی از نظر من تموم شده

شته ای که میگی  شده که ازدواد نکردی؟که هنوزم با یاداوری گذ ساورا:تموم 
تموم شننده اونقدر گریه می کنی که چشننمات باز نشننه.که فرار کنی و هق هق 

سننتی.شنناید نمایش های عروسننکی هات کل اتاقت رو پرکنه.بازیگر خوبی نی
کلبه رو خوب اجرا کنی و بچه ها باورت کنن اما من نمی تونم بشنننوم که بگی 
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تموم شننده و هیچ حسننی بهم نداری با وجود این که چشننم هام می بینه این 
 چشم های قرمز و این بغض و...

 دستی به پشت گوشش کشید و بامزه گفت:یه دست بزن ببین مخملیه
لبخند زدم و گفتم:نصننفه شننب اومدی واسننه نبش قبر کردن کمرنگ و تلخ 

 خاطره ها؟چه فایده ای داره؟
شم  صبی تر می شایدم به قول تو ع شه.یا  ساورا:فایده اش اینه که دلم آروم می 
شما دوتا زن. غیر  سر زندگیم آوردین  ست می فهمم چی به  ولی هر چی که ه

 ی بقیه مهم نباشننه که تو هماز اینه؟خیلی بده تو نفهمی دسننت و پا بزنی و برا
آدمی.که اون حرش هایی که زدن سر زندگی تو بوده.زندگیم رو عوض می کنین 
تا زن مغرور  که گیر دو  چه گ*ن*ا*هی کردم  به خودم چیزی نمی گین؟ و 
افتادم؟اون یکی که رتننایت داده به گفتن زبون درسننت و حسننابی نداره تو که 

 این راز های مگو.زبون داری رتایت نمی دی به فاش شدن 
 تبسم می گی یا با کتن از زیر زبونت بکشم بیرون؟

نفسم رو فوت کردم و گفتم:بزن ما که کتن خورده ی تموم دنیا هستیم شما هم 
 بزن حرفی نیست

 لبخند زد و گفت:التی حرش می زنی خانوم معلم.از شما بعیده
ی میگیم و تلخ خندیدم و خیره شنندم به ماه.ماه هم می خواسننت بفهمه ما چ

 ف ولیش گل کرده بود.
سنننال تو زندگیت هر شنننب گریه کنی و  5:وقتی کارت به جایی برسنننه که -

گالیه،می شننی کتن خورده ی این دنیا که نمی تونه خوشننیت رو ببینه.اول 
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مادرت رو می گیره و بعدش هم پدرت.می شننی بی کس و کار اما اون باالیی 
که تلخ گذشته و سخت گذشته اما همیشه باهات هست.هوات رو داره.با این 

 بازم...شکر!
چی می خوای بدونی؟آره مادرت باهم حرش زد.تلخ گفت و تلخ سننوزوند اما 
راسننت می گفت.سننرزنشننش نمی کنم فکر تن دونه پسننرش بود.حقم داره 
آسننمون دهن باز کرده و یه دونه پسننر افتاده تو ب* *ل ترالن خانوم.ما کجا و 

 شما کجا ارباب زاده!
 را و کمی ناز می گفتم و اخم می کرد.با ح

 ساورا:این چرت و پرت ها چیه؟
پوزخند زدم و گفتم:خودت گفتی بگم.مگه نمی خوای بشنننوی؟خود مادرتون 
اجازه صادر فرمودن...پس می گم.بسه از بس تو دلم پنهون کردم و خودخوری 
 کردم.بذار با تو شننرین شننم این حرفا رو...فقط شننرمنده کمی تلخه...کمی

 که...شاید یکم بیشتر از کمی...
کجا بودم؟آهان.خب آره حق داره من به قول خودش یتیم با یه زن عمو که حق 
مادری به گردنم داره و پسرعمویی که برام برادری کرده با یه وتع خیلی خیلی 
ساورا با این همه دب دبه و کب کبه کجا؟مادرت حق  شما آقا  سط کجا و  متو

شت بهم نمی  شان دا سی بگیرم که در شت بگه می خوام عرو خوردیم.حق دا
خودمون باشننه.حق داشننت مادرنوه هاش رو خودش انتخاب کنه.زنی که می 
شت من و  شن.حق دا سلی رو یدک می ک شه مادر بچه هایی که نام تو خواد ب

 ن سنده...اما...
 زل زدم تو چشم های عصبیش و گفتم:حق نداشت تحقیر کنه.داشت؟
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دور گردنم گلوم رو فشننار می داد و می خواسننت خفه ام دسننت های بغض 
کنه.مثل کسی که نمی خواد این زبون کار کنه و حرش بزنه و می خواست ببنده 

 ساله ام رو.دردهایی که بزرگ شدن با من. 5راه تنفسم رو تا نگم دردهای 
با نوک کفش براقش رو موزایین  سننناورا کالفه دسننتی تو موهاش فرو کرد و 

 ه بود.ترب گرفت
:منم آدم بودم نبودم؟کجای راهمو کم رفتم که مادرت اینطور بی ارزشننم می -

کرد؟به خدای احد و واحد قسم درسته بی پدر و مادر بزرگ شدم اما مادرجون 
شه.هنوز حرش های پدرم تو  شه بود که راهنمام با شه بود.بود که مراقبم با همی

جابت مادرم رو...ن ته  یادم نرف نه. نگ می ز پدرم گوشننم ز ته  یادم نرف ش رو...
رو...آبرو و اعتبارش رو...یادم نرفته عموی مهربون و شنهیدم رو...یادم نمی ره 
مادرجون رو که مادری کرد در حقم و خوب و بد رو نشننونم داد...یادم نمی ره 
ارمیا رو که من و کشننید میون اون بچه ها تا زندگیم رو بسننازم و رو پای خودم 

 بایستم.
که می بینی؟نمی  خدا راهم کم نبوده  به  گم بی گ*ن*ا*ه و معصننومم ولی 

 مادرت اونطور پسم می زد.به خدا برات نقشه نکشیده بودم.
اشکم چکید روی گونه ام و دست ساورا بلندشد برای پاک کردنش.صورتم رو 

 عقب کشیدم و دستش توی هوا خشن شد.
و دردهای درونم زخمم سر باز کرده بود و نفس درونم سرکشانه گالیه می کرد 

 سال بارداری بیرون میومدن و زاییده می شدن. 5بعد از 
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ته تو کم  یدی برای من؟کی گف ته تو نقشنننه کشنن سننناورا:قربونت برم کی گف
خدا دیده دل  قاا این حرفاش رو پس می ده. ته االن داره ت رفتی؟هر کی گف

شده سته دهنی رو که به ناحق باز  شین کرده.که ب سته ات رو که ویلچرن  و شک
سته.تو اگه کم رفته بودی تو اگه اینقدر خانوم نبودی  شک تهمت زده و دلت رو 
من عاشقت می شدم؟دور و برم زیاده دخترایی که بخوان برام چشم و ابرو برن 
و دلم رو ببرن با زیبایی های مصنوعی یا طبیعیشون ولی من عاشق اون نگاهی 

انومانه های معصننومانه ام که م*س*تقیم بهم نگاه نمی کرد.من عاشننق اون خ
 ات شدم تبسم.

سننال نگاه به زنی نکردم که بخوام نبودت رو پر کنم.دخترباز نبودم که  5تو این 
شه  شون کنم.نبودی اما همی بخوام وقتم رو با دخترهای رنگارنگ بگذرونم و ول

 هر کجا کنارم بودی.
عکس کوچیکی از کتش دراورد.اونم مثل من از عکس های دسننته جمعیمون 

 جداش کرده بود.لبخند زدم
سر دنیا هم جات تو قلب من بوده.هرجا که رفتم هر  ساورا:می بینی؟تو تو اون 
کاری که کردم قبلش باتو حرش زدم.اخر شننب هام رو با تو دردو دل کردم.می 
بینی؟من دوسنننت دارم.دلت شننکسننته بود که دلم رو شننکسننتی؟چرا بهم 

ورت نداشتی؟یعنی اینقدر غر نگفتی؟چرا اونقدر سخت گفتی نه.یعنی دوستم
زخم خورده بود؟درکت می کنم زبون تلخ و تیز ترالن رو کسننی فراموش نمی 
ناز می کردی.کاش اونقدر  کنه اما کاش یه اشننناره ای می کردی.کاش کمی 
مقتدرانه نه نمی گفتی.چرا تبسم؟چرا بهم نفهموندی دلت شکسته؟چرا نشون 
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برای به دسننت آوردنت؟چرا سننخت ندادی دلت پیشننمه تا بمونم و تالش کنم 
 شدی و سنگ شدی درحالی که خودت هم از این سختی عذاب می بردی؟

 با بغض گفتم:قسمم داد
 ساورا:کی؟ترالن؟

سر تکون دادم و گفتم:قسمم داد تو رو نکشونم سمت خودم.قسمم داد به روح 
 پدر و مادرم.نمی تونستم ساورا...نمی تونستم

ودیم هردومون.لبخند تلخی زد و گفت:حاال سننر تکون داد و چقدر خسننته ب
 همه چی تموم شده مگه نه؟

شده بودم و چقدر درد این  سبن  سال کمتر  5نگاه دوختم به نگاهش و چقدر 
 شده بود حاال که او که باید دردم را می دانست،می دانست!

 لبم رو با زبونم خیس کردم و گفتم:مادرت هنوزم مخالفه.مگه نه؟
توی صننورتم و گفت:اگه مخالف بود می گفت بگو؟می  نفسننش رو فوت کرد

خواسننت ازم که بیارمش اینجا کنار تو؟که من و تو رو به هم نزدین کنه؟دیگه 
 مخالف نیست که میخواد ببخشیش.مگه نه؟

 شونه انداختم باال و گفت:می بخشیش؟
 لبم رو به دندون گرفتم و گفتم:کینه ای نیستم ولی...

 مهربون گفت:ولی؟
چشننم بسننتم و چقدر بغض سنننگینی می کرد تو گلوم و کاش می تونسننتم می 
سینه مردونه اش و می  شت می زدم به  ستم این بغض و بهونه می گرفتم.م شک
ست  ستم.دو ست آوردنم؟"اما نمی تون سه به د گفتم"چرا رفتی؟چرا نموندی وا
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م تداشتیم همدیگه رو بدون این که بهم نزدین باشیم.باهاش رو دربایسی داش
سم وقتی دلتنگ وجودش  سش رو بب*و* شد عک شرمم می  سی که حتی  با ک

 می شدم و دلم "ساورا" می خواست و بس!
 :ولی هیچی...-

با شیطنت گفت:یعنی تموم شد اون همه عذاب دادن من؟یعنی دیگه همه چی 
 حله؟

 با اخم و چچ چچ نگاهش گردم که گفت:خدایا شکرت
 نکردی؟ سال ازدواد 5:چرا من؟چرا تو این -

هام رو  گاهش کردم.دسنننت  جب ن ند شننند.زانو زد مقابلم روی زمین.متع بل
گرفت.تاب داغی دست هاش رو نداشتم.نگاه روشنش نگاه طوسیم رو به بازی 
گرفته بود.تو اون چشم های روشن شراره های آتیش عشق رو می دیدم و خدایا 

 ببخش این لمس کردن های بی اجازه و این عشق سرشار رو...
 امشب به من ببخش! یه

ساورا:وقتی قلبت رو به کسی می دی دیگه قلبی نداری که بخوای به کس دیگه 
سننال پیش تو همین  5ای هم بدی.من فقط یه قلب داشننتم تبسننم خانوم.اونم 

خاک تو همین شهر تو همین خونه دست همین فرشته ای که مقابلش زانو زدم 
 به کسی بدم و ازدواد کنم. جا گذاشتم.من با خودم قلبی نبردم که بخوام

 لبخند کجی نشوندم کنار لب هام و گفتم:اومدی قلبت رو ببری حاال؟
چشننم هاش رو باز و بسننته کرد و با مهربونی گفت:اومدم سننندش رو بزنم به 

 نامت قبولش می کنی؟
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قدر  ها و چ باور بود این حرش  بل  قا قدرغیر  نه.چ ما خانو یدم.ریز و  ند خ
مزه می کرد و چقدر منتظر شنننیدن این حرش های شننیرینیش زیر دندان هایم 

 خاا با این صدای خاا بودم.
 :اگه پشیمون شدی چی؟-

سال پشیمون نشدم حاال که همه چی داره درست  5اخم مصنوعی کرد و گفت:
 می شه پشیمون شم؟

شننونه ای انداختم باال و گفت:طاغت ندارم تبسننم.می خوام هر چه زودتر مال 
 خودم شی.
شد و  شب میایم بلند  ست هاش رو فرو کرد توی جیبش و مغرورانه گفت:ام د

 خواستگاری همین بار اولم بله رو میدی فردا هم می ریم مح ر
 ابروانداختم باال و گفتم:امشب؟

ساعت  ساعتش نگاه کرد و گفت: ستش رو از جیبش در اورد بیرون و به  بامزه د
ی 2 خانوم امشنننب م کار  نه.سنننر نه ی عشنننق م جا خو مداد این ایم با

 خواستگاری.مفهومه دیگه؟
لبخند زدم و گفت:عاشق این لبخند های ارومتم نه اون چشم های پف کرده و 

 قرمز.همیشه لبخند بزن.این لبخندها بهم زندگی میده.
لبخندم پررنگ تر شنند و کاش این ها خواب نباشننه.کاش همه چی حل شننده 

که تحمیل می باشنننه بدون این که حرفی بزنم.کاش این حرش های مقتدرانه 
کرد جواب بله رو بهم خواب نباشننه.کاش این سنناورا خواب نباشننه.کاش می 

 تونستم دست بکشم روی تنش و ببینم واقعیه.
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 لبخند زد مهربون و پر از عشق.
ساورا:خب من از ح ورتون مرخص می شم ایشالله شب باخانواده مزاحمتون 

 می شیم خانوم سعادت
یه کلمه حرفم بزنی  خندیدم وگفت:حاال من گفتم عاشننق هاتم ولی  خنده 
 بدنیستا.من عاشق صداتم هستما خانوم

 با ناز صداش کردم:ِا آقا ساورا
 دستش رو گذاشت رو قلبش و گفت:جون دل ساورا؟

 با التماس گفتم:هیس!همسایه ها
ساورا:همسایه ها دارن کنار عیالشون خواب هفتمین پادشاه رو می بینن چیکار 

 دارن آخه؟ به ما کفترهای عاشق
باز خندیدم و نمی دونسننتم چی باید بگم.خنده های آروم و بی صنندام تمومی 
نداشت.می خواستم خودم رو ب* *ل کنم و بچالنم و مثل هستیا وقت هایی 
 که ذوق می کنه باال و پایین ب رم و جیغ بزنم که خدایا شکرت.خیلی مخلصیم

شته پیش  شق که آبرو برایم نذا ست این ع صیر من و وای از د خدا و خدایا تق
شقی که تو خلق کردی  شق رو آفریدی و من با تمام وجود ع ست خودت ع نی

 رو بلعیده ام.
 چشمکی زد و خواست بره که گفتم:لباستون...

به شلوارش نگاه کرد و خندید و گفت:خاطره می شه نمی خوام پاکش کنم.می 
 خوام اولین یادگاری زانو زدنم رو نگه دارم.

 عدا پشیمون نشی:خدا کنه ب-
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هایی مون داره تموم  که دیگه روزهای تن سننناورا:نمی شننم.برو خوب بخواب 
 میشه.دیگه چشماتو بارونی نبینما.تبسم من باید همیشه بخنده.

 سرم رو انداختم پایین و لبخند زدم.
 :چشم.-

 ساورا:شبت بخیر
 :شب بخیر-

 زد:دوست دارم.درو اروم باز کرد و سوار ماشینش شد.دست تکون داد و لب 
ست عطر تنش رو ببلعم و  شیدم دلم می خوا شقش رو نفس ک ستم و ع شم ب چ
سر کوچه  ست تکان دادم آروم و رفت.با نگاهم تا  ست ندم.د ذره ایش رو از د

 بدرقه اش کردم و درو آروم بستم.
تکیدادم به در و چشننم دوختم به ماه و زمزمه کردم:یعنی تموم شنند شننب گریه 

 ت مراقب این عشق باش...پاکه...پاکهای من؟خدایا خود
** 

 روشنا:
ما انتظارم روبسننتم و  9خسننته شنندم از بس توی خونه دراز کشننیدم.کتاب 

گذاشتم روی عسلی.آخه یکی نیست به این آرین بگه آخه مر دمومن من هنوز 
ماهم نشنننده نمیذاری ازجام تکون بخورم اونوقت که دم زایمانمه میخوای 2

 چیکارکنی؟
گیرم خوبه.با سننرو صننداهایی که تو آشنن زخونه راه انداخته بود از زخم بسننتر ن

 سرجام بلند شدم و راه افتادم سمت آش زخونه.
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بال چیزی می  به کارهاش خیره شننندم.توی کابینت ها دن به اپن و  تکیه دادم 
ست و جو  سردرگم همه جا رو ج شت.در همه کابینت ها باز بود و خودش  گ

 شل*خ*ته ی من!می کرد.بامزه شده بود مرد 
 :دنبال چیزی می گردین جناب سرگرد؟-

 برگشت و بااخم ریزی گفت:تو چرا بلند شدی؟
کالفه پوفی کشننیدم و گفتم:خواهش می کنم آرین.تو خونه ام راه نرم؟تازشننم 
میگن پیاده روی واسننه زنای باردار خوبه.این دو قدمم راه نرمکه دیگه راه رفتن 

 یادم می ره
سرتکون داد  سم.بچه هنوز خوب کالفه  سم می تر وگفت:واال چی بگم می تر

 جا نیفاتاده تو شکمت یه تکون بخوری در میاد
 بلندخندیدم و گفتم:چنی؟جا نیفتاده مگه آشه؟

با لبخند کمرنگ و اخم جذابی نگام کرد و گفت:خب حاال غلط امالیی نگیر 
 ازمون خانوم دکتر

تم به ح ور مبارکتون غلط امالیی نبود و غ- تمن :عر لط کلمه ای بود.در 
 دنبال چی می گردی کل خونه زندگیم رو بهم زدی؟

نده  فت:ر ها گ چه  ثل ب ید تو دهنش وم ند و لبش رو کشنن خارو سننرش رو 
 کجاست؟هرچی می گردم دنبالش نیستش.

فت.رفتم جلو و ل ش رو محکم  بامزه اش تننعف ر فه ی  یا دلم واسنننه ق
نده رو از پشنننت کاسنننه ها ب*و*سننیدم و در کابینت پایینی رو باز کردم و ر

 برداشتم و دادم دستش.
 خندید و گفت:این جا بود دو ساعت داشتم دنبالش می گشتم؟
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 :دراین کابینت رو باز کرده بودی-
 مظلوم نگام کرد و گفت:آره به خدا نبود

:آره من شعبده بازی کردم اومد اینجا.می دونی مشکل شما مردا اینه که فقط -
د یکم نمی گردید شاید اون پشت پشت ها هم چیزی جلو دستتون رو می بینی

 باشه
 ابرویی انداخت باال و گفت:اووو حوصله ام نمی گیره.

دسننتامو دور شننکمش حلقه کردم و فشنننارش دادم به خودم و گفتم:دیوونتم 
 شل*خ*ته ی بی حوصله ی من.حاال چی قرار به خورد من و نی نی بدی؟

 شدبا خنده گفت:یواش قربونت برم بچه له 
حد  فت:می دونی آشنن زیم در  ید و گ ولش کردم و محکم ل م رو ب*و*سنن

 غذاهای ساده اس کتلت درست کنم؟می خوری؟
ست کن من می  ستامو دور گردنش حلقه کردم و گفتم:تو زهرمارم بخوای در د

 خورم
 زد رو دستش و با لحن زنونه ای گفت:اوا خجالتم نده

عاشننقانه رو ازمون نگیر.این خنده خندیدم و خدایا این لحظه های سنناده ی 
شادی ای که تو دل من و  شق رو،این  سر ع های ازته دل رو،این لبخندهای از 
شوهرم خونه کرده رو...خدایا این لحظه های ناب پر از عشق رو همیشگی ش 

 کن.من به عشق این لحظه های باهم بودنه که نفس می کشم
شمال میخوام نه شوهرم نه ویالی  ستم و نه یه  خدایا من از  سی شین آخرین  ما

خونه ی ویالیی بزرگ.به همین یه واحد آپارتمان و ماشننین و زندگیم راتننی 
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هات.من فقط از آرین عشننق می  نداده  ها و  بت داده  با یا شننکرت  خدا ام.
که رنگ خوشننبختی ب اشننی روی  باشنننه.این  مال من  بد  تا ا که  خوام.این 

ش.خدایا این لبخندها رو زندگیمون.خدایا خودت مراقب یمره ی عشننقمون با
 همیشگی کن!

با دقت سننیب زمینی پوسننت می کند انگار که داره اتم می شننکافه!کمی برنم 
 شستم و نمن ریختم و زیرش رو روشن کردم.

به قبال تنها زندگی می  سننیب زمینی ها رو رنده می کرد و بعدش هم پیاز.خو
 کرده و آش زی بلده

 همچنان غرق شده بودم تو وجودش.گوشت و ادویه رو اتافه می کرد و من 
می  خوب  هاش رو  بازی  لوس  ین  کرد و ا می  کارش رو  فاوت  ت بی 
شننناختم.نگاهم نمی کرد و مغرور می شننند و من چقدر دلم برای در آغوش 
سه بارانم می  شد و اونوقت بود که ب*و* شیدن این مرد جذاب بی قرار می  ک

 کرد.
نظیم کرد دست هاش رو شست کتلت ها رو داخل ماهیتابه ریخت و شله رو ت

و اومد جلوی من که باالی اپن نشننسننته بودم.دسننت هاش رو گذاشننت روی 
سنننگ اپن و خم شنند طرفم و گفت:خودت مگه پدر برادر نداری اینطوری به 

 پسر مردم زل زدی دو ساعته؟هوم؟
ابروانداختم باال و گفتم:دوسننت دارم عشننقم می کشننه نگات کنم.مشننکلیه 

 اری؟آقاجان؟شما حرفی د
ابرو انداخت باال و سر تکون داد و گفت:خیلی خب نه نگاه کنم فقط یه چیزی 

 و بدون...
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 با نوک انگشتش زد روی بینیم و گفت:خیلی هیزی خانومی
 :شوهرمه دوس دارم نگات کنم مال خودمی-

عاشننقتم  فت: ید وگ هام و عمیق نفس کشنن خل مو سننرش رو فرو کرد دا
 روشنا...عاشقتم

 وازش کردم و گفتم:بابایی غذات نسوزهموهای مشکیش رو ن
صاش ایستاد و با اخم رفت سمت کتلت ها و گفت:اه میذارن مگه ما دو دقیقه 

 به خانوم مون برسیم؟
 خندیدم و بچگونه گفتم:ما گشنه مونه بابایی

 آرین:الهی من قربون جفتتون بشم یه تنه که همه زندگی منین
 :خدا نکنه آقا-

 لفنبی سیم رو از روی میز ناهارخوری برداشت.تلفن زنگ خورد و آرین ت
 الو-
 سالم آرین جان.خوبی داداش؟-
 به سالم آقا ارمیا چه خبرا؟خوبی خانوم بچه ها چطورن؟-
 قربانت.کجایی؟-

شینم دارم میرم  ستش انداخت و گفت:من االن تو ما شی تلفن د نگاهی به گو
 سرکار.عزیزدل برادر به کجا زنگ زدی؟

اال توام.ببین این همکارت بهم زنگ زده بود درمورد پرونده ارمیا:خیلی خب ح
 ی امیر.راستش یه چیزایی گفت درست سر در نیاوردم.

 اوم پس نادی بهت زنگ زده خب چی گفت؟-
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 هیچی گفت من و تبسم و ساورینا فردا بیایم اداره ی شما-
ست - شکایتتون هستین یا نه.حتما وکیل امیر درخوا رده.به کمیخواد ببینه روی 

باهم بریم اداره  جا  یا این حاال می خوای غروب ب نظرم میخواد بره رو مختون.
 ببینیم چه خبره

نه داداش غروب جایی ام.تو فردا اداره ای دیگه؟یه سننر بیای بخش سننرگرد -
 نادی

 آره عزیز هستم.غروب کجایی مگه؟-
ستین - سه برادرزن گل و گالب آ تم به ح ور مبارکتون داریم وا  می باال:عر

 زنیم
 جدی؟به سالمتی حاال کی هست این عروس خوشبخت؟-
 به نظرت کی قراره باشه؟-
 تبسم خانوم؟-
 آره-
شالله به پای هم - شه ای شما آقا مبارکا با برو باالخره قبول کرد این دخترعموی 

 پیر بشن امشب خواستگاریه؟
شما که نمیدونیم چیه هنوز.بریم سی نخودی  شالله عرو  صحبت آره.ممنون ای

 هاشون و بکنن ببینیم چی میشه خدا خواست یه عروسی بیافتیم.
 باشه آقا خبری شد به ما هم بگین سالم برسون دخترگلتم بب*و*س-
 فدایی داری به آبجی روشنا سالم برسون می بینمت فردا خداحافظ-

سن بهم بزن کف  شق دارن می ر شی رو قطع کرد و گفت:آقا دو تا کفتر عا گو
 قشنگه رو



wWw.Roman4u.iR  1002 

 

 تبسم و ساورا آره؟:-
 آرین:آره امشب دارن می رن خواشتگاری

با خنده دسننت بردم سننمت آسننمون و گفتم:خدایا شننکرت.اینا رو هم به هم 
 رسوندی

 آرین لبخندی زد و یه هو بوی سوختگی رو حس کردم.
 :آرین کتلت ها...-

 دوید سمت گاز و باز صدای غر من که:یه ناهار خواستی به ما بدی ها...
** 
 ورینا:سا
 :ارمیا زنگ زدی به آرین؟-

له زنگ زدم گفت فردا خودش  ارمیا خودش رو پرت کرد روی مبل و گفت:ب
 میاد ببینه چی به چیه

گذاشننتم توی سننینی و بردم توی هال و  ها رو توی فرش ریختم و  بسننتنی 
خدا می خواد  نده  یه آرین ب به چ خب خودمون نمی تونیم بفهمیم چی  گفتم:

 چیکار کنه؟
ابرو انداخت باال و گفت:به هرحال اون بیشننتر تو این خط هاسننت.یهو  ارمیا

شه  شمون با شنا پی شاخ بازی دربیاره یه پلیس آ ست  دیدی این وکیل امیر خوا
 بهتره.

شونه ای انداختم باال و گفتم:واال چی بگم.هستینننننننننا هستیا مامان بیا بستنی 
 دخترم
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ل و موهاش رو با دسننتای هسننتیا دوید توی هال و با جیغ جیغ پرید روی مب
 عرق کرده اش زد عقب و گفت:بابایی ببین نقاشیم خوشگله؟

ارمیا دسننت انداخت دور کمر هسننتیا و کشننید توی ب* *لش و گفت:ببینم 
 بابایی...به به چی کشیده دخترقشنگم.این کیه بابایی؟

شگلش و نفس نفس زنان گفت:منم دیگه موهام زرده اونم  ستیا با لبخند خو ه
 ی اونم مامانیبابای

 ارمیا موهاش و ب*و*سید و گفت:این کیه پس؟
هستیا کمی فکر کرد و گفتکنی نی خاله روشنا ولی چون نمیدونم دختره یا پسر 

 کچل کشیدمش.خوشگله؟
ارمیا بلند خندید و نقاشی رو به سمت من گرفت.چشمام رو یه بچه قنداق پیچ 

 شده کچل یابت موند.خنده ام گرفت.
 غنچه کرد و گفت:خوشگل نشده؟هستیا لباشو 

ارمیا خنده اش رو خورد و گفت:چرا بابایی خیلی هم خوشگل شده عمو آرین 
ستان  شکر سکندر تو  شبیه ا شه فقط این  شته با شه همچین بچه ای دا از خدا

 نیست
هستیا با ذوق گفت:آره بابا خیلی دوسش دالم بابا بگو به خاله روشنا اسم بچه 

 اش رو بذاره اسکندر
سر تکون داد و گفت:خیلی هم خوبه اسکندر و آرین خیلی هم ارم یا متفکرانه 

 اسمشون به هم میاد.چشم میگم بهشون
هسننتیا با ذوق دسننتاش و کوبید بهم وارمیا ریز ریز میخندید با کوسننن زدم به 

 شکم ارمیا و گفتم:ارمیا اذیتش نکن دخترم و
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به عم با جلوتر می گفتی االن  با کاش  یه  یا:اذیت چ و آرین زنگ زده بودم ارم
 بهش می گفتم

 هستیا ارمیا رو تکون داد و گفت:خو دوباره زنگ بزن بهش.
ارمیا:بابا هر چی ناهار خوردم داره قاطی پاطی میشننه دخملم نکن بابایی عمو 

 آرین اینا االن فهره جمعه ای رفتن بخوابن.
ایی و ریز ریز می خندید و به من چشننمن می زد دور از چشننم هسننتیا بی حی

 نثارش کردم و گفتم:بستنی هاتون آب شد
هستیا بیخیال نقاشی و اسکندرش شد و کاسه بستنیش رو برداشت و مشغول 
سط فیلمی که ارمیا  ست و شین تون.در شت و زد پر شد.کنترل رو بردا خوردن 
داشننت نگاه می کرد و مطمئنن چیزی از بخش آخرش نفهمیده بود.مظلوم من 

 نه باال انداختم.و نگاه کرد و خندیدم و شو
بامزه چچ چچ به هسننتیا نگاه کرد اما دخترم تو با  نبود و متوجه نگاه های 
سس خونه ی منه دیگه  سبوندش به خودش و گفت:پرن شد.ارمیا چ ارمیا نمی 

 جزئت می کنم چیزی بگم مگه
شب کمد لباس هام رو زیرو رو می کردم که ارمیا اومد  شتم برای  توی اتاق دا

 آروم بست. تو اتاق و درو
 برگشتم و گفتم:چیه؟

 ارمیا:هیچی خوابش برده.چیکار می کنی؟
 متفکر به کمد لباسم زل زدم و گفتم:امشب چی ب وشم



 1005 ییدایش ینیریش

پقی زد زیر خنده و گفت:نه خدایی خوشننم میاد با وجود این که میدونین این 
 جمله سوژه شده بازم استعمالش می کنین شما خانوما خیلی باحالین به خدا

 تخت و مشت زدم به شکمش نشستم رو
 ارمیا:یواش بچه ام

 اخمی کردم و گفتم:دکتر به این لوسی نوبره واال.یکم سنگین باش مرد
نگاهی به دور و برش انداخت و گفت:تو اتاق خواب خودمم باید مردونه و با 

 وقار رفتار کنم بانو؟
 خم شدم روش و گفتم:مرد من باید همیشه سنگین باشه

 با اون دست خت خوشمزه ی شما ما همیشه سنگینیم خانوم خندید و گفت:واال
 :اون از شکمویی شماهه-

ستم رو گرفت افتادم  شکموام.د شم هام و گفت:آره من خیلی  شد تو چ خیره 
 اروم روی تخت.چشم هام رو بارین کردم و گفتم:باز تو شیطون...

نذاشننت جمله ام رو کامل کنم و چقدر دلچسننب بود این ب*و*سننه های یه 
دفعه ای!و چه آرامشننی داشننتم میان این ف ننای کوچن میان بازوان مردی که 
یای من  مام دن با وجودش "زندگی "شننند و این ف نننای کوچن ت زندگی ام 
ستی برای من،  ست که ه ستیا ه ستم که ه ست که ه شکرت!که ه بود.خدایا 

 برای شوهرم، برای دخترم!
برای آرین و روشنا و نی نی ای که دوباره بهشون بخشیدی!برای تبسم و ساورا 
شون برسن و آرامش پیدا کنن کنارهم!خدایا  شق سال قراره به ع که بعد این همه 
برای میثم هم باش.میدانم برای او هستی شاید بیشتر از بقیه اما تلخی زندگیش 

تر باش!اشننتباه کرد و رو خودت شننیرین کن.خدایا برای ترالن هم کمی بیشنن
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تقاا پس داد.دختر جوونش پرپر شد به خاطر اشتباهاتش.اما خدایا تو بزرگی 
 و بخشنده...ببخش!

** 
 تبسم:

گل های مصنننوعی گلدون رو مرتب کردم و پشننتی ها رو صنناش کردم.نبود 
شنا  شتیم.آ سلی تعارش ندا مبلمان کمی توی ذوق می زداما ما که با خانواده تو

ن همین سننادگی رو دوسننت داشننت.اکثر وسننایل خونه قدیمی بودن.مادر جو
بود.مادرجون یادگاری های حاد علی رو نگه داشننته بود.دلش می خواسننت 
خونه شبیه همون سال های اول ازدواجش باشه.ارمیا هم حریف این زن عاشق 

 نمی شد چه برسه به من.
 دستی به شالم کشیدم و موهام رو فرستادم تو.

د و گفت:الهی قربونت برم مادر.کاش مادر و پدرت بودن مادرجون لبخندی ز
 امشب.

 بغض گلوم رو با لبخند تصنعی خوردم و چقدر تلخ بود این بغض سنگین.
مادرجون:بغض نکن دورت بگردم.تو خوشبخت بشی اوناهم خیالشون راحت 

 می شه.
دهن باز کردم که چیزی بگم و صنندای زنگ در مانع شنند.دسننتم رو گذاشننتم 

فت:هول نکن روی قلب ندید و گ ند خ مادرجون بل ندون گرفتم. به د م و لبم رو 
 دخترم غریبه که نیستن.
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چادرش رو مرتب کرد و رفت درو باز کنه.چادر سننفیدم رو سننر کردم و وقتی 
ستادم و  صلوات می فر ست اچه بودم و زیرلب  نبود برای دیدن خودم توی آینه.د

بفرمایید بفرمایید توی حیاط ذکر می گفتم.جلوی در ایستادم.صدای همهمه و 
شه ی در انداختم و لبه ی  شی صویر خودم توی  شده بود.نگاه کوتاهی به ت پر 

 18سنناله بودم و مثل دخترهای  28چادرم رو درسننت کردم.دسننتم می لرزید 
 ساله سردرگم بودم.ساورینا اولین نفر کفشش رو در آرود و اومد باال.

 شم گفت:آخرشم شدی عروس خودمبا لبخند باهام روب*و*سی کرد و دم گو
 لبخندی زد و گفت:او چه حاال می لرزه ترس نداره بابا نمی خوریمت

 اروم گفتم:استرس دارم
 ازم جدا شد و چشمن زد و گفت:نترس این نیز بگذرد

ساورا  سلی و ارمیا درگیر باال اوردن ویلچر ترالن خانوم از پله ها بودن. آقای تو
ستش بود.خوب بود م سته گل د ستیا دوید د شاید کمی مرتب تر.ه شه  ثل همی

سمتم و با دیدنش آروم شدم.اب شد روی آتیش دلم و بی اختیار نشستم و در 
 آغوش کشیدمش.
 هستیا:سالم عمه

 :سالم عزیزدلم-
مه می  فت:ع نه اش گ با لحن کودکا بامزه اش و  های  ند ید.از همون خ ند خ

 خوای عروس شی؟
شدم.همه خندیدن و بل سرخ  شم و ابرو لب گزیدم و  ستیا چ شدم و برای ه ند 

 اومدم.
 آقای سایوش خندید و گفت:آره باباجون عمه می خواد عروس من شه؟
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گذاشنننت روی لبش و ادای فکر کردن رو در آورد و  یا انگشننتش رو  هسننت
 گفت:یعنی می خواد با کی عروسی کنه؟

 باالخره موفق شدن و ویلچر رو آوردن روی ایوون.
 ن سوالش اخم کرد و گفت:هوم بابایی؟هستیا از بی جواب موند

 ارمیا خندید و گفت:یه نگاه کن ببین مجردمون کیه؟
 هستیا چشم بارین کردو گفت:مجرد یعنی چی؟

 سیاوش بلند خندید و گفت:یعنی ببین کی زن نداره
ساورا گوشه ای ایستاده بود و لبخند می زد.من سرم رو انداخته بودم پایین و تو 

سابت  دلم می گفتم:اومدی شدنم؟ح سرخ  شی مایه  ارومم کنی وروجن یا ب
 رو می رسم هستیا

 هستیا مشکوک به همه نگاه کرد و مادرجون:بفرمایید بفرماییدمی گفت.
شکوک نگاه می کرد و خدایا هوش این بچه  ستیا هنوزهم م شدیم.ه وارد خونه 

 به کی رفته اینقدر نابغه اس؟
مام  که روی ت ته دلم ریخت از نگاهی  به نگاه ترالن خانوم. نگاهم گره خورد 
شق و  شعف.خالی بود از هر ع شتم و نه  شم دا وجودم کاوش می کرد.اما نه خ
از هر کینه ای.نگاهش پراز خال بود.چشننم گرفتم از اون نگاه خالی و لبخند 

ین از همه بود و ا زدم و بفرمایید گفتم.همه نشننسننتن.ترالن خانوم باز هم باالتر
سننال پیش برگذار نشننده برای  5باال تر بودن یادآوری می کرد اگر این مجلس 

ته و  باالتر می دونسنن که این زن خودش رو  ها بوده.برای این  باالتر بودن  این 
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حاال هم هنوز همون ترالنه.ترالن خواه یا ناخواه همیشننه باالتر بوده و از باالتر 
 بقیه رو دیده.

گوشه مجلس نشسته بودم و هستیا دم گوش ارمیا گفت:فهمیدم عمه سر به زیر 
 می خواد با دایی عروس بشه؟

 ارمیا ریز خندید و گفت:عروس بشه نه بابا عروسی کنه.آره به هم میان؟
شنیدن و لبخند می زدن و وای  شی نبود و بقیه می  شون همچین هم درگو صدا

 از دست تو هستیا.
را انداخت و خودش رو ه ارمیا نزدین تر کرد و نگاهی به من و نگاهی به سنناو

 گفت:اره خیلی هر دوتاشون خوشگلن
ستیا  ستیا:ه شاره کرد به ه ستیا و ا شم بارین می کرد برای ه ساورا خندید و چ

 بیا پیش دایی
هسننتیا اروم رفت پیش سنناورا نشننسننت و سنناورا موهاش رو ب*و*سننید و 

 بدی به عمه؟گفت:هستیا من یادم رفت این دسته گل و می بری 
 هستیا نگاه با مزه ای به من و گله کرد و گفت:خودت چرا نمی بری؟

 ساورا:خجالت می کشم
هسننتیا نخودی خندید و نمیدونی هسننتیا این داییت چقدر پرروهه.سنناورا و 

 خجالت؟
هستیا بلند شد و دسته گل رو به سختی برام آورد.از دستش گرفتم و بقیه لبخند 

 زدن.
 ه سمت ساورا و گفت:دیدی خجالت نداشت.هستیا دوید دوبار
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بار کمی لبخند ها پررنگ تر شننند ومادرجون گفت:بفرمایید تو رو خدا  این 
 ببخشید از خودتون پذیرایی کنید.

 همه چشمی گفتن و کسی میوه برداشت یا برنداشت.
 کمی صحبت پا گرفت و مادرجون دم گوشم گفتکمادر برو چایی بیار

 فت:پاشو مادر یه چاییهنگاه م طربم رو دید و گ
 ساورینا خندید و گفت:برو میام دنبالت.

سرتکون دادم و بلند شدم و با اجزاه ای گفتم.از بس سرم رو انداخته بودم پایین 
 گردنم درد گرفته بود.

 با دستگیره قوری رو برداشتم و چایی ریختم.
 ساورینا از پشت گفت:عروس ما چیکار می کنه

 .ساوری ببین اینقدر خوبهکمی پریدم و گفتم:یواش
یدم زبونت  خدا رو شننکر فهم با  با نه  به. فت:آره خو نت و گ کابی به  یه داد  تک

 سرجاشه.اوه اوه چه خانوم سر به زیری شدی نیست اینا نمیشناسنت.
 اخمی کردم و با دلخوری گفتم:بابا من همیشه سر به زیرم تو که می دونی

فت:آره آره می دون با لودگی گ مه از دسنننت سننرتکون داد و  که ه م.فقط اون 
 شیطنت هاش آسی ان منم.

 :برو تو ام ها من کجام شیطونه-
لبخندی زد و دستم رو گرفت.پشت دستم رو نوازش کرد و گفت:شیطون بودی 

شی بخندی ولی یه  5خانوم. شاد با ساله لبخندهات بوی غم می ده .میخوای 
 م شه.غمی تو چشم هات پنهونه.امیدوارم اون غم همین امشب تمو
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 خیره نگاهش کردم و گفتم:اینقدر تابلو بودم؟
سننال پیش بله رو میدادی  5خندید و گفت:از تابلوام تابلو تر.می مردی همون 

خودتون و ما رو جون به لب نمی کردی؟االن یه بچه هم داشننتین منو عمه می 
 کردین.

 سرم رو انداختم پایین و از خجالت اخم کردم و گفتم:نمی شد.
 ساورینا:دلیل داشتی؟

 :دلیل داشتم.-
 ساورینا:دلیلش؟

نه می  بدو ید  با که  باال آوردم و گفتم:اونی  ها رو ریختم و سننر  چایی 
 دونه.چشمکی زدم و راه افتادم سمت سالن

 ساورینا:من که آخرش سر در میارم
شوهر بازی هایی رو که براش  لبخندی زدم و حاال می خواد تالفی اون خواهر 

 سرم دراره.در آوردم 
چایی ها رو تعارش کرده بودم و حاال سر به زیر نشسته بودم و به صحبت های 
صحبت می  سمی  شین و ر سیاوش می خندید و  بزرگترها گوش می دادم.آقا 
کرد و از آینده ی روشن ما می گفت.چقدر تفاوت بود میان این زن و مرد و چرا 

بود سیاوش خان و ترالن  می گویند زن و شوهرها شبیه هم می شوند؟هرچه که
شون  شتن و نمی دونم چطور زندگی  شباهتی به هم ندا خانوم به نظر من هیچ 

 تا االن دووم آورده.
اما یه چیزی رو می تونم حدس بزنم که سیاوش خان شین و رسمی نمی تونه 
حرفش رو در مقابل ترالن خانوم به کرسننی بنشننونه که اگه می تونسننت وتننع 
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شون ای ساورا زندگی بچه ها ساورینا یه ازدواد ناموفق. شد. سال  5نطوری نمی
عقب افتادی از عشننقو زندگیشننو سننویل هم...!کاش سننویل هم به جایی می 
رسید.اما مرگ سویل به ترالن فهموند همیشه اونچه خواسته نمیشه.گاهی دود 
کارهاش تو چشننم خودش می ره و میشننه مرگ دختر عزیزش.اما سننویل نباید 

شم هایی قربانی کارهای تر سر بلند کردم و نگاهم گره خورد به چ شد. الن می 
 که روی من زوم کرده بودن.ترالن چشم دوخته بود به من.

شب هایی  شم نمیومد.هنوز مزه ی گس  من از این نگاه های پر از حرفش خو
که تا صننبح گریه می کردم زیر زبونمه.می بخشننمش.فرینش نکردم اما دلم 

شه.بد کرد.بد صاش نمی  ست  باهاش  شه قرار نی تهمت زد.بد تحقیرکرد.همی
شه.اگرچه ما  شی و بگی و بخندی و همه چی مثل اولش  شیده  آخر ق یه بخ

 از اول هم در حد یه سالم و علین خشن خالی بودیم نه بیشتر!
 مادرجون لبخندی زد و گفت:نظرتوچیه مادرجون؟

 مثل نفهم ها سر تکون دادم و گفتم:بله؟
سرش رو خ م کرد طرفم و گفت:تو ه روتی عروس خانوم؟میگن ساورینا اروم 

اگه راتننی هسننتین برین صننحبت های اخرتون و بکنین ما هم در مورد تاریخ 
 عقد و مهریه یه حرش هایی بزنیم تا شما بیاین نیجه بگیریم.

 لبخند کم رنگی زدم و گفتم:هرچی شما بفرمایید
بت هاتون رو آقا سننیاوش:پس با کسننب اجازه از حاد خانوم شننما برید صننح

 بکنید.البته صحبت های آخرو...



 1013 ییدایش ینیریش

ساورا لبخندی زد و بلند شد و من هم با سر به زیری هرچه تمام تر بلند شدم و 
 مادرجون گفت:برید تو حیاط

 سرتکون دادیم و با اجازه ای گفتیم و رفتیم توی حیاط.
ا با جنمی دونم استرس داشتم.با این که ساورا غریبه نبود.با این که دیشب همین

هم کلی حرش زدیم ولی خب این حرش های اخر خواستگاری خواه ناخواه یه 
 استرسی تو دل ادم میاندازه که هم شیرینه هم ترش.

 ساورا نگاه دوخت به ستاره ها و گفت:هوا چقدرامشب خوبه
نخودی خندیدم و گفتم:همه خواسننتگارها با همین جمله شننروع می کنن.آره 

 خوبه خنکه امشب
فم و تیله هاش رو دوخت به تیله های من و گفت:اما مثل باقی برگشنننت طر

ستی.چون قراره به تو  شب خوبه چون تو ه ستگارها حرش نمیزنم.هوای ام خوا
تاریخ  یده.گوش کن.دارن در مورد  برسننم.چون عطر عشننقمون تو هوا پیچ

 عقدمون صحبت می کنن.حرش ازدواد ماست....
شته که من شعبه ای از به سم؟خونه تون  سرم*س*ت کرده؟اینجا  تب و اینطور 

ست نیافتنی ام رو  شحالم؟که آرزوهای د شته که من اینقدر عالی ام؟که خو به
توی مشننتم میبینم؟تبسننم امشننب خوبه چون قراره تو مال من شننی...امشننب 

 خوب نیست بهترینه...عالیه...امشب معرکه اس.
شت ما دونفر  شباهت به به شب بی  ست میگفت ام شت نبود.بهلبخند زدم.را

 ما کنارهم بودنه.
شه ی چادرم بازی می کردم و بی کالم به حرش های دل ذیرش گوش می  با گو
که بود تجسننم همون  یا...نمی دونم هر چی  یا رو گار خواب بود  کردم.ان
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رویاهای شننبانه ی من بود.اینکه کنار سنناورا بشننینم و در مورد عروسننی مون 
شکرت برای ست  صحبت کنیم آرزوم بود و خدیا  ست یافتن به آرزوهای د د

 نیافتنی ام.خدایا تو هر نشدنی رو شدنی می کنی.خدایا شکرت
سنناورا دسننتی جلئی صننورتم تکون داد و گفت:کجایی خانوم؟امشننب اصننال 

 حواست به هیچی نیست ها
 لبخندی زدم و با خجالت گفتم:میشه حواسم باشه؟

شما ح شکافانه نگاهم کرد و گفت:ا؟پس چیزی نمی ذاره  ستون رو جمع مو وا
 کنی؟زود باش بگو ببینم چی نمی ذاره؟هوم؟

 لبم رو به دندون گرفتم و گفتم:هیجان
 بلند خندید.

 با التماس گفتم:تو رو خدا یواش تر االن فکر میکنن چی شده
دسننتش رو گذاشننت روی دهنش و سننر تکون داد اما هنوز می خندید و خدایا 

 لبخندهاش رو برامون نگه دار.این مرد با لبند زیباتر میشه.همیشه 
شننیطون گفت:پس پاشننو زودتر بریم تو که تو هم مثه من دل تو دلت نیسننت 

 زودتر همه چی تموم شه بره یه نفس راحت بکشیم
 اخمی کردم و دلخور گفتم:من هول نیستم.

سننال پیش  5خم شنند طرفم و گفت:می دونم هول نیسننتی.اگر بودی همون 
 عذابم نمی دادی جوابم رو می دادی و این همه

 نگاهش کردم.دلخور بود.لبخند کم رنگی زدم و گفتم:ببخشید.می بخشی؟
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شم.همه زندگیم رو بهت.دلم  سته کرد وگفت:آره می بخ شم هاش رو باز و ب چ
 و قلبم و وجودم رو تمام دار و ندارمرو می بخشم به تو.فقط باش.فقط باش...

 .سر پایین انداختم و با ل*ذ*ت چشم هام رو بستم
صبر  شو که دیگه نمی تونم  شو خانوم...پا شدناتم.پا سرخ  ساورا:دیوونه ی این 

 کنم
سمون نگاه کردم.ماه هم  سر بلند کردم و آ شدم و قبل از رفتن به داخل خونه  پا
می خندید.ستاره ها چشمن می زدند.ابرها می ر*ق*صیدند و خدا هم لبخند 

 می زد.خدایا خودت مراقب این عشق باش.
 روز بعد 3

دسننت هام می لرزید.هیجان تمام وجودم رو فرا گرفته بود.گل و گالب آروده 
 بودم.گل و گالب من ساورا بود.

 عروس خانوم برای بار سوم عرض می کنم وکیلم؟-
سب اجازه از روح پدر و  سیدم و گفتم:با ک ستم و ب*و* ستم رو ب قران توی د

 مادر عزیزم.با اجازه بزرگترها بله...
ستم رو  سته ساورا د شرد.دا  بود برعکس من که از هیجان یخ ب ستش ف توی د

 بودم کف دستم گزگز می کرد.
سنناورا هم بله اش رو داد.تبرین ها به سننر و رویمان سننرازیر می شنند.نگاه به 
یدا  نه پ مادم در ایی نداختم.تصننویر شننناه دا بام ا ما زی سننفره ی عقد سننناده ا

سر تکون می دادم.از شمن می زد و من با خنده  هیجان فقط لبخند می  بود.چ
یا ممنونم....خدایا  زدم و اگر شننرم وحیام می گذاشنننت قهقهه می زدم.خدا

 کرامتت رو شکر
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مراسننم عقد سنناده ام توی خونه ی ما برگذار شنند.ترالن خانوم خاموش بود.نه 
 خوشحال نه خشمگین.

اقا سیاوش ویلچر رو اورد جلو و بعد هم ساورا رو ب* *ل کرد و ب*و*سید.با 
شننوهرم دسننت دادم و پیشننونیم رو ب*و*سننید و دم گوشننم گفت:لیاقت پدر 

 خوشبخت شدن رو دارید.خوشبختی تون آرزومونه.همیشه عاشق بمونید.
 :ممنونم.چشم پدرجون.-

سنال دورمون کردید.می  5سناورا مادرش رو ب*و*سنید اما درگوشنش گفت:
 بخشیم.اما بدون تلخ بود...تلخ...

ساورا بود ترالن خانوم بغض قورت داد و  شد.نگاهش به  شم هاش کمی تر  چ
که حاال کنار من ایسننتاده بود و با غرور دسننتم رو تو دسننتش گرفته بود و به 

 مادرویلچرنشینش نگاه می کرد.
راست می گفت.تلخ بود.این تلخی رو فقط ما حس کردیم.فقط من فقط ساورا 

شت.این  ش 5سال  5می دونیم چی برما گذ شت.هر یانیه اش ا ن بود قرن گذ
شیرینم رو  تجه...اما حاال...امروز نمی خوام با یاداوری اون تلخی ها کام  و 

 تلخ کنم.
خم شنندم و صننورتش رو ب*و*سننیدم.لباش سننعی می کردند لبخند بزنه اما 

 موفق نمی شد.
 :امیدوارم لیاقت پسرتون رو داشته باشم-

ش داده رو سیاوش:داری دخترم.امیدوار ساورا هم قدر این فرشته ای که خدابه
 بدونه.بدون خیلی برامون عزیزی.
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لبخند زدم در جواب محبت هاشننون.مادرجون صننورتم رو ب*و*سننید و به 
 ساورا تبرین گفت.

ب* *لش کردم.بوش کشننیدم.بوی مادرم رو می داد.این سننال ها برام مادری 
 کرد و چه خوب مادری می کرد این زن مهربون.

 :مدیونتونم مادرجون-
کرد و دم گوشم آهسته قربون صدقه ام می رفت:قربونت برم  سرم رو نوازش می

شم.من و از  شی مادر.امیدوارم خوب امانت داری کرده با شبخت ب دخترم خو
ب* *لش جدا کرد و رو به سننناورا گفت:این امانت حاد رتنننا دسنننت تو 

 پسرم.دل عزیزکرده مون و نشکنی ها.این دختر خیلی پاکه.براش بهترین باش
 تمام زندگی منه.از جونم بگدرم ازش نمی گذرم ساورا:چشم.تبسم

 ارمیا:خوبه دیگه خواهرم رو دزدیدی بلبل زبونی هم می کنی.
شرمنده  ست کرد تو جیباش و یه تای ابروش رو انداخت باال و گفت: ساورا د
اونی که ب* *لتون ایستاده هم خواهر منه.محض اطالع گفتم.قرار به دزدیدنه 

 رو. شما زودتر دزدیدی خواهرم
ارمیا دسننت انداخت دور کمر سنناورینا و گفت:امیدوارم مثل ما خوشننبخت 
شین.البته شوهری مثل من که گیرنمیاد یه دونه بودم صرفا جهت نمونه بودم که 
اونم نصیب ساورینا خانوم شدم.ولی ابجی این ساورا هم بچه بدی نیست.بگی 

 نگی سرش به تنش می ارزه
شننم های گرد شننده گفت:شننانس اوردی که سنناورا ابروانداخت باال و با چ

 نامزدیمه مگرنه می دونستم چیکارت کنم.
 آرین:آقا تبرین.کی قراره کی رو بکشه؟اونم جایی که من هستم.
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آرین با ساورا دست داد و روشنا هم منو ب*و*سید و دم گوشم گفت:شرمنده 
ی یادش زنتونستم قر بدم تو نامزدیت.وتیتم رو که می دونی.بعد انگاز تازه چی

یادم نبود منو باش دارم عذرخواهی می کنم.تو تو  باشنننه گفت:اصننال  اومده 
 عروسی من که همش یه گوشه نشسته بودی

لبخندی زدم که تلخیش رو فقط ساورا دید و فهمید.دستم رو فشار داد و لبخند 
 زد و لب زد:همه چی تموم شد.

 گم.ن تبریکم و بسر تکون دادم و ساورینا گفت:همه پریدین وسط نذاشتین م
اومد جلو.هردومون رو همزمان ب* *ل کرد و گفت:ساورا تبسم آبجیمه اذیت 
کنی کشتمت.تبسم ساورا یدونه داداشمه جرئت داری بهش بگو تو ببین با کی 

 طرفی
 ساورا:ای ساورینا خفه مون کردی

ساورینا هردومون رو ب*و*سید و گفت:خوشبخت شین یه پسردایی هم واسه 
 بیارین.دخترم 

 ساورا:به چه دردت می خوره پسر دایی؟از دخترت کوچیکتره که
 ساورینا:واال چه می دونم.می ترسم دخترم رو دستم بمونه

به  ارمیا اخم کرد و گفت:دختر من کلی خواهان داره ولی کی جرئت می کنه 
 دخترم چچ نگاه کنه؟

 روشنا:دختر خوبه بشه عروس من
 سمون رو انتخاب کردیمآرین:آقا ما از همین االن عرو

 ارمیا:بذار اون جوجه ات به دنیا بیاد بعد دنبال عروس باش
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 آرین:حسودیت میشه؟پسرم مثل خودم خوشتی ه زود زن گیرش میاد؟
 ارمیا:اخالقش مثل تو باشه که دیگه هیچی

شه  شوهرم چ سعادت  ستش و گفت:وا دکتر شنا بازوی آرین رو گرفت تو د رو
 آقاییمگه؟به این خوبی به این 

شین عزیزم خسته میشی.چیزی می  ست خانوم.ب شماییم درب آرین:ما مخلص 
 خوری برات بیارم.

سنناورینا چچ چچ نگاشننون کرد و دسننت ارمیا رو محکم گرفت.سنناورا هم 
 دستش رو انداخت دور بازوم و گفت:خدا خودش هوای عاشقا رو داره

چی؟همه تون هسننتیا از بین پاها جا باز کرد و اومد وسننط و گفت:ا؟پس من 
 عروس شودین که

همه زدیم زیر خنده و ارمیا خم شنند و هسننتیا رو ب* *ل کرد و گفت:بابایی 
 همه عروس شدن تو عروسن...عروسکا خوشگل ترن مگه نه؟

 هستیا خندیدو سر تکون داد و ارمیا با عشق موهاش رو ب*و*سید.
** 

 ارمیا:
چهارمین بار نگاه به با نوک کفشننم روی سننرامین تننرب گرفته بودم و برای 

 ساعتم انداختم.
 ساورینا:ارمیا...اومدن

 سر بلند کردم و ساورا و تبسم رو دیدم که به طرش ما می اومدن.
 بلند شدم.

 ساورا سر تکون داد و دست داد و گفت:سالم دیر که نکردیم؟
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دوباره نگاه به ساعت انداختم و گفتم:نه زیاد.بچه ها به خدا شرمنده ام سه روز 
 عقدتون نگذشته پاتون و اینجا باز کردم از

سنناورا زد رو شننونه ئام و گفت:این چه حرفیه؟هسننتیا خواهر زاده ی من هم 
هسننت.تازه اگر من سننهل انگاری نمی کردم و بیشننتر مراقبش بودم االن این 

 اتفاق ها نمی افتاد
 تبسم:ولش کنید هرچی بود گذشت.

 ساورینا:تبسم شکایتت رو چیکار می کنی؟
 م سر تکون داد و گفت:پس می گیرمتبس

 ساورینا اخم کرد و گفت:تبسم...
 دستم رو گرفتم جلوی ساورینا و گفتم:تبسم مطمئنی؟

سرش  شم.درد شکایت و اینا با سم:آره داداش.نمی خوام اول زندگیم دنبال  تب
 واسه خودمه.هی باید برم و بیام.بیخیال

 ساورینا اخمی کرد و سر تکون داد.
 ت خودشه میتونه پس بگیره:خانومم شکای-

ست پس آرین و  ساعتم انداختم و گفتم:االن نوبت ما کالفه نگاه دوباره ای به 
 موسوی کجان؟

 آرین و موسوی به حالت دو به سمت ما میومدن.
 آرین نفس عمیقی کشید و گفت:شرمنده سالم

 موسوی:ببخشید دیر شد.نوبت ماست؟
 :خواهش می کنم.آره-
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سم شاره سر تکون داد و رفت  سالن دادگاه و در زد.چیزی گفت و بعد ا ت در 
 کرد به ما.رفتیم تو.

امیر و اون همکار دزدش دسننتبند زده نشننسننته بودن و کنارشننونم وکیل امیر که 
 سرتا پامون رو بررسی می کرد.

 سرجاهامون نشستیم.
چند دقیقه ای به منسننبات اولش گذشننت و من می دیدم سنناورینا هر لحظه 

 عصبی تر می شد.
شون و  صابر احدی متهم اند به دزدیدن فرزند خود شفیق و  تی:آقای امیر  قا

 خانوم ساورینا توسلی.درسته؟
سعادت  ستیا  ست.ه تی.این پرونده تنها مربوط به االن نی سوی:بله آقای قا مو
دختر موکل من خانوم ساورینا توسلی و آقای شفیِق.اما آقای شفیق هنگامی که 

از ایشون جدا می شن و اعالم می کنن که فرزندشون خانوم توسلی باردار بودن 
رو نمی خوان.و حتی برگه ای هم به عنوان سند ام ا می کنند که فرزندشون نه 
شون  شون رو به ارث می برن نه حق ارث دارند.موکل من فرزند نام خانوادگی 

 رو به تنهایی به دنیا می اورند و بعدش هم ازدواد می کنند.
ال بر می گردند و ادعای پدری و افهار پشیمونی می کنند س 6آقای شفیق بعد 

 و اعالم می کنند بچه شون رو میخوان.
به آقای ارمیا سننعادت همسننر خانوم توسننلی که پدر هسننتیا سننعادت هسننتند 
شکایت  شفیق  شون قبول نمی کنند و آقای  شنهاد مبلغی پول می کنند که ای پی

 می کنند.
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شده و ح انت هستیا به موکل بنده واگذار پرونده خدمتتون هست که مختومه 
سه دادگاه موکل بنده رو تهدید می کنند که به زور  شفیق بعد جل شده.اما آقای 

 فرزندشون رو ازشون میگیرند.
چندباری موکل بنده رو تعقیب کردند و براشون ایجاد مزاحمت کردند.درنهایت 

فاده لت آقای توسلی استروزی که هستیا با دایی و زن داییش به پارک میره از غف
سعادت دختر عموی آقای  ستیا رو بربایند.خانوم  سعی می کنند ه می کنند و 
سعادت که زن دایی هستیا هستند متوجه می شوند و سعی می کنند در مقابل 
آقای شننفیق و احدی مقاومت کنند که با تننربه ای که آقای احدی به ایشننون 

رد می کنه و سننه روز در کما و وارد می کنند سننرشننون به لبه ی جدول برخو
 بیهوشی به سر می برند.

ما  عدشننم  تاد.ب پاش لیز خورد اف گه خودش  قاتننی درو  می  قای  حدی:آ ا
نخواستیم بچه رو بدزدیم این آقا به من گفتن زنشون بچه رو ازشون گرفته نمی 
پدر و دختر بتونن  یه  کار خیر کنیم  ما هم خواسننتیم  نه  ذاره دخترش رو ببی

 بینن همینهمدیگرو ب
 قاتی:ساکت آقا.بفرمایید آقای موسوی

:ممنون.االن هم خانوم توسننلی از آقای شننفیق شننکایت دارند و هم خانوم -
 سعادت از آقای احدی.
 قاتی:می تونید بشینید.

سال قبل ین اشتباهی مرتکب  6سلیمانی:جناب قاتی،به نظر شما اگر پدری 
سال بنا به هر  6جرمه؟پدری که شده باشه و حاال درصدد جبران اون باشه این 
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دالیلی از دخترش دور بوده حاال برگشننته که مهر و عاطفه ی پدریش رو نثار 
پدر رو برای  خالی  جای  نه و  هاتش رو جبران ک با مام اشننت نه و ت دخترش ک
دخترش پر کنه.فراموش نکنیم موکل من آقای شننفیق ین پدره نه ین جانی و 

 آدم ربا.
سل شفیق رو از حق م مش منع کردند.از حق پدری.موکل من نمی خوان آقای 

 دخترشون زیر دست نا پدری بزرگ شه
 ساورینا پوزخند زد و گفت:واقعا؟کی این حق و ازش گرفت:خودش.خنننودش

 قاتی:خانوم توسلی آروم باشید
ستم  ستش رو گرفتم و خوا سیده بود.د صبانیتش به اود ر شد.ع ساورینا بلند 

وقتی عصننبانی می شنند کسننی جلودارش آرومش کنم.اما نشنند.سنناورینا 
 نبود.درست مثل مادرش...

سننناورینا:وقتی رفت زن گرفت.وقتی به خاطر حرفای اون زنی که حاال ولش 
شت و ام ا کرد حاال از چه حقی دم می  کرده گفت بچه اش رو نمی خواد.نو

 زنه؟
من مادر تنها بچه ام رو بزگ کردم.کو این پدری که گفتید؟خسننته شنندم.همه 

پدری  این نا  حاال هم می گم.شننوهر من  بل هم زدم  گاه ق فا رو تو داد حر
نیسننت.هسننتیای من از دوماهگی تو ب* *ل این مرد بزرگ شننده.دختر من 
عاشننق پدرشننه و پدرش هم عاشننق دخترم...دخترمون...حاال برگشننته جبران 
پدر  قای شننفیق بخواد پرش کنه.دختر من  که آ نداره  کنه؟جای خالی وجود 

ی به من داره...هسننت پدری داشنننت  قا عاطفه و مهر  پدر داره.اگه این آ ای من 
 پیشنهاد سقط بچه رو نمی داد.
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 قاتی:آروم باشید خانوم.دختر شما االن کجاست؟من می تونم ببینمش؟
 اروم گفتم:با مادر بنده قرار بود بیان اینجا

 قاتی:آقای سعادت شغل شما چیه؟
 :من پزشن هستم.متخصص کودکان.-

 د ساله ازدواد کردید؟قاتی:شما چن
 سال و چندماه 5:حدودا -

 قاتی:شما و خانوم توسلی فرزندی دارید؟
 سرم رو انداختم پایین و گفتم:خیر

 قاتی:می تونم ب رسم چرا؟
سناورینا م نطرب نگاهم کرد و من به چشنم های قاتنی زل زدم و گفتم:من 

 توانایی بچه دار شدن ندارم
ن داد و گفت:و به همین دلیل هسننتیا رو قاتننی ابرو انداخت باال و سننری تکو

 دوست دارید؟
لبخند محوی زدم و گفتم:من خودم از ازدواد قبلیم یه پسر سه ساله داشتم که 
تو یه تصننادش رانندگی از دسننتش دادم.من جای خالی فرزندم رو با هسننتیا پر 
شم و هم من  شته با ستم دا شد که من نمی تون کردم.هم اون برای من فرزندی 

 اون جای خالی پدر رو پر کردم.برای 
 قاتی لبخندی زد و گفت:مادرتون تشریف نیاوردند.

 ساورا:می تونم برم ببینم
 قاتی:بفرمایید
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شت.دخترم به ف ای  ستیا برگ ساورا رفت و بعد از چند دقیقه با مادر جون و ه
نا آشنننای دادگاه کنجکاوانه نگاه می کرد و توی دلم به زمین و زمان بد وبیراه 

 گفتم که چرا دخترم باید بیاد اینجا توی دادگاه با این سنش. می
 مادرجون پشت تبسم نشست و هستیا هنوز گیم نگاه می کردو

 قاتی لبخندی زد و گفت:تو هستیایی دخترم
 هستیا اروم سر تکون داد و آروم گفت:سالم بله

 قاتی:سالم دخترم.هر جا پیش هر کی دوست داری بشین
رد و اومد طرفم ب* *لش کردم و نشست روی پام.موهاش هستیا به من نگاه ک

رو نوازش کردم و ب*و*سننیدم.دم گوشننم اما کمی بلند گفت:اینجا کجاسننت 
 بابایی

 :هیچی عزیزم.چیزی نیست.اینا دوستای مان-
هستیا کنجکاوانه به دور و بر نگاه کرد.امیر چشم دوخته بود به دخترم.هستیا تا 

صابر رو دید چنگ اند اخت به پیراهنم و با بغش و ترس گفت:بابا...اون امیر و 
 آقا دزده..

صدقه اش می رفتم  سینه ام پنهون کرد و من آروم قربون  سرشو تو  لباش لرزید 
 و موهای طالییشو ناز می کردم.

 :آروم باش دخترم.بابایی اونجاست.نترس عزیزم.نترس خوشگلم-
 ه من بگه آقا دزدهامیر:ببینید آقای قاتی کاری کردن که دخترم باید ب

 عصبی سر تکون دادم و می خواستم امیر رو با دستای خودم خفه کنم.
صالح نمی دونم دخترم اینجا - شید  شه دخترم بره بیرون.ببخ تی می  :آقای قا

 باشه و این حرفا رو بشنوه.درتمن حالش خوب نیست.
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 قاتی:بله بله متاسفم.می تونه بره
 رفت تا برن بیرون.مادرجون بلند شد و دست هستیا رو گ

 هستیاایستاد و با چشم های خیسش به من و ساورینا نگاه کرد:بابا
مادرجون بیرون.برو  با  پاش زانو زدم و گفتم:برو  ند شننندم و جلوی  بل
دخترم.مادرجون برا دخترم بسننتنی بخر تا من بیام باشننه؟برو بابایی.از هیچی 

 نترس.
ن دادم روی چشمم.با بسته شدسر تکون داد و رفت.بلند شدم انگشتم رو فشار 

کاری  ما  با لحنی پر از تنفر گفتم: به امیر و  گاه پر از خشننمم رو دوختم  در ن
کردیم که هسننتیا به تو بگه آقا دزده؟اون بعد از اون ماجرا چند روز فقط گریه 

 می کرد.دختر کوچولوی من دو روز زیر سرم بود آقای به اصطالح پدر.
یدنت می ترسننه؟تو خودت خواسننتی.تو خودت تو اگه پدری دخترت چرا با د

پدر بودن می  رفتی.تو خودت دخترت رو طرد کردی و حاال برگشننتی ادعای 
کنی؟نمی بخشمت.بابت اون اشکایی که دخترم ریخت.بابت اون جای سوزن 
و سننرمی که رو تنش به خاطر تو نقش بسننت.نمی بخشننمت بابت این ترس 

 هاش.نمی بخشمت
سر دخترم امی:برو بابا م*ر*ت*ی*ک ست از  سه چی د شد وا *ه حاال معلوم 

 بر نمی داری.ساورینا خانوم چشم دنیا رو کور کردی با این شوهر عقیمت
 دستم مشت شد و قاتی با چکشش روی میز کوبید.

شته با خانوم  شد.ح انت مثل گذ شن  تی:بس کنید آقایون.همه چی رو قا
 توسلیه.
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 می گیرید؟قاتی:خانوم توسلی شما شکایت خودتون رو پس 
 ساورینا:نه آقای قاتی به هیچ وجه
 قاتی:خانوم سعادت شما چطور؟

 تبسم:بله من شکایتم رو پس می گیرم.
قاتننی:بفرمایید اینجا رو ام ننا کنید.هم من و هم تبسننم بلند شنندیم.ام ننا 

 کردیم.یکی برای ایستادن روی شکایتش.و یکی برای پس گرفتن شکایت...
 از درسالن اومدیم بیرون.

سننال حبس.به اندازه ی همون روزایی که  5امیر با خشننم نگاهمون می کرد.
 برای هستیا پدر نبود.

 پوزخندی زد و گفت:زیاد خوشحال نباشید من اون تو نمی مونم.
 11 10سننال زندگی تو زندان ل*ذ*ت ببر آقا امیر.تا اون موقع دخترم  5ارمیا:از 

 ساله میشه
شت کرد و من با افتخار دست فرو بردم امیر دست های دست بند زده اش رو م

 سال از شر این مرد راحتیم. 5توی جیبم و 
 آرین:تبرین می گم جلسه ی خوبی بود

سننر تکون دادم:نتیجه اش خوب بود اما جلسننه اش پر از تشنننم بود.باید بریم 
 پیش هستیا

شه بودی تا با افتخار بگم  ساورینا لبخند زد و گفت:ممنون.ممنون که مثل همی
 تیا پدر دارههس
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لبخندی زدم و چشننمن کوچیکی حواله ی بانوی مقتدرم کردم و گفتم:ممنون 
ست آقا  شدن از د سبت خالا  شب به منا شدین.چطوره ام که همه زندگیم 

 امیر یه جشن بگیریم؟
 ساورینا:قبوله

 آرین:ما هم دعوتیم؟
 :مگه میشه شما نباشید جناب آذرخش-

 دیگه برم دفترم. موسوی:تبرین می گم.با اجازه تون من
با هاش دسننت دادم و گفتم:ممنون آقای موسننوی خیلی لطف کردید انشننالله 

 جبران می کنیم
فه  ما حق دارن.وفی قا آرین بیشننتر از این گردن  یه آ چه حرف موسننوی:این 

 بود.خوشحالم به خوبی تموم شد.خدانگهدارتون
 :بریم یه بستنی بهتون بدم اجالتا تا شام-

 .هستیا ساکت بود اما دیگه گریه نمی کرد.سوار ماشینمون شدیم
 :دختر بابا چطوره؟-

 با لبای غنچه شده اش گفت:اون آقا دزده چرا به من گفت دخترم؟
نا کمی دسننت اچه گفت:هیچی  به هم نگاه کردیم و سننناوری نا  من و سننناوری

 دخترم.تو به اون فکر نکن
ساورینا و گفت:ولی او صندلی من و  شت رو  ستاش رو گذا ستیا د ن به من ه

 گفت دخترم
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شتباه کرده بود دختر اون - شی ولی خب ا :آره بابایی اون فکر می کرد تو دختر
باه کرده و تو دختر اون  جه شننند اشننت عدش متو یه تو بوده.ب فقط یکم شننب

 نیستی.دخمل منی
 هستیا متفکر گفت:یعنی اینقدر دخترش شبیه من بوده؟

شاید ولی خب دختر من از  شاید سری تکون دادم و گفتم: شگل تره. همه خو
 یکم شبیه تو بوده

 هستیا تو فکر رفت و چه زودباور بود این دخترمن.ولی هستیا واقعا دختر منه.
 ساورینا

 :ارمیا درو باز کن.-
 ارمیا:چشم خانوم.
 آیفون رو برداشت.

 :همه باهم اومدین؟هماهنگ کردین؟-ارمیا
 آرین:آره درو باز کن.که خیلی گشنه ایم

 :شکموها.بفرمایید تو-
شننام خورده بودیم و خندیده بودیم.درمورد امروز حرفی رد و بدل نشنند و نباید 
هم می شنند.دلم می خواسننت از همه ی اون اسننترس ها دور باشننم.دلم کمی 

 زندگی میخواست.بدون امیر.بی فکر امیر...بی سایه ی امیر روی زندگیم.
چیزی من و تبسننم خانوم  سنناوراصننداش رو صنناش کرد و گفت:آقا راسننتی یه

 تصمیم گرفتیم عروسی نگیریم.
 با تعجب گفتم :چی؟مگه می شه؟می خوای مامان باز سکته کنه؟
 ساورا:به مامانم گفتم.سکته نکرد.ناراحت شد ولی به سکته نرسید.
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 ارمیا:برای چی؟
ست و فامیل ندارم نمی  ستم.خب من...من که زیاد دو ستش من خوا سم:را تب

 عروسی...خوام تو 
صر  شام مخت صمیم مون رو گرفتیم یه  ساورا حرفش رو قطع کرد و گفت:ما ت

 می دیم بهتون مدیون شکماتون نشیم بعدشم می ریم مشهد
آرین:نه خوبه خدا رو شکر به فکر شام عروسی بودین کم کم داشتم سکته می 

 کردم
 روشنا:ِا آرین تو که اینقدر شکمو نبودی؟

 دقت کنی من از اول گاوم درسته می خوردم آرین:کی گفته نبودم؟اگه
 ساورا:همون دیگه ترسیدم شام ندیم ما رو بخوری جناب سرگرد

 ارمیا:هرجور خودتون صالح می دونید.مادرجون در جریانه؟
 تبسم:بله به ایشونم گفتیم

سی.ولی باید لباس - شما مهمه نه کوچیکی یا بزرگی عرو شبختی  شه خو :با
 ومعروس ب وشی ها تبسم خان

 ساورا:فکر کن ن وشه.من عروسم و با لباس سفید می برم خونه ام
مه مون  نه ه خدا ک خت شننین. نه خوشننب خدا ک فت: ندی زدو گ یا لبخ ارم

 خوشبخت باشیم.
 :خداکنه.-
 :یه لحظه صبر کنید-

 ارمیا آهنگ گذاشته بود.بی کالم و مالیم.
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 رفتم سرا  دی وی دی و آهنگی که امشب می خواستم رو پلی کردم.
ارمیا برگشت و نگاهم کرد.همه نگاهشون افتاد به من.لبخند زدم و نشستم کنار 

 ارمیا.
 لب می زدم و با آهنگ می خوندم.از ته قلبم لب می زدم.

 یه نفر هست که چهره اش جلوی چشمامه
 یه نفر هست که نزدیکه بهم باهامه

 یه نفر هست که قلبم واسه اون می کوبه
 ی من خوبهیه نفر هست که تنها واسه 

 اون مثل تو نیست اون عشقم و باور داره
 اون مثل تو نیست جونشم برام می ذاره

 اون مثل تو نیست قلبش واسه من می کوبه
 اون مثل تو نیست برعکس تو خیلی خوبه

 اگه نفس می کشم واسه خاطر اونه
 از همه دست می کشم واسه خاطر اونه

 این و بدون بعد اون دیگه عاشق نمی شم
 جا که اسم اون بیاد من میگم عاشقشمهر 

بچه ها اروم لبخند می زدند و من با لبخند به شننوهرم و یمره زندگیم نگاه می 
 کردم که می دوید و بازی می کرد.
 رنگ چشماش عجیبه پره از آرامش

 خودشم خوب میدونه که من چقدر می خوامش
 با وجودش چه راحت غمم و کم کرده
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 مصمم کردهواسه این عشق دیگه من و 
 اون مثل تونیست اون عاشقی رو می شناسه

 اون مثل تو نیست دوستم داره بی اندازه
 اون مثل تو نیست دائم نگرانم می شه
 اون مثل تونیست قلبش با منه همیشه

 اگه نفس می کشم واسه خاطر اونه
 از همه دست می کشم واسه خاطر اونه

 این و بدون بعد اون دیگه عاشق نمی شم
 ه اسم اون بیاد من میگم عاشقشم.هرجا ک

همه به عشقاشون نگاه می کردند و عاشقشم رو تکرار می کردند.خدایا خودت 
 مراقب این قلب های عاشق باش....!

 زندگیم عوض شد.
 امیر سرم هوو آورد و جداشدم.

 بچه ام رو نخواست و خواستمش.
 باردار بودم و تنها.تنها به دنیا آوردمش.

 که دوستم داشت ازدواد کردم.با ارمیا مردی 
 برای من شد پشت و پناه و برای دخترم هستیا پدر

 دخترم وشوهرم شدن تمام زندگیم.تمام عشقم.تمام وجودم
 بعد از اون تلخی ها،زندگیم شیرین شد.عشق برام شیرین شد

 تمام وجودم پر شد از شیرینی عشق...پر شد از شیرینی شیدایی...
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 پایان....
 93ر3ر7

21:54 
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز بهارک مقدم  با تشکر از  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


