
 

 نهیخشت و آ
 یباسمه تعال

 

از در اتاقم بیرون رفتم. صددددال بلند بلند حرد زدن مامان ملوی می آمد. با 
ستادم.  شان من بودم. گوش ای ضوع بحث مامان بحث می کرد و طبق معمول مو
در همان حال نیمی از ذهنم به دنبال این بود که اتول موهایم را کجا گذاشددته 

 ام.
بود. از بلند بلند حرد زدن و خشم در مامان عصبی بود و این کامال مشخص 

صددای  می شدد حال درون  را تشدخیص داد. مامان همیشده آرام بود. برال 
مه مظهر آرام  و  که برال ه جانی  که بهی  مه آرام بود. فقط برال من بود  ه

 محبت بود، تبدیل به بهجت الزمان فخرالدینی می شد.
سختیه؟ من هر کارل _مامان خواه  می کنم یکم با من همکارل کنید.  کار 

درباره آذر می کنم با حرد ها و کارهال شددما بنبه میشدده. مامان این دختر داره 
شم.  شم. من مادر شه. تو رو خدا بفهمید که من نگران از کنترل من خارج می 

 آخه کدوم مادریه که بد بچه اش رو بخواد؟
 صدال مامان ملوی مثل همیشه آرام و دلنشین بود.

خت می گیرل بهی. این طورل مثل ماهی از دسددتت لیز می _دارل به  سدد
 خوره می ره.

 چند لحظه سکوت ایجاد شد. در اتاق را آهسته بستم و به راهرو نزدیک شدم.
ست  ست و برخا ش شم. با دخترهایی ن شده. من نگران _مامان جان جامعه بد 

 داره که اصال مورد تایید من نیستن. من فقط می ترسم.
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 شد. لرزان و خسته. دو بله بایین آمدم. صدای  بغض آلود
_این راه  نیسددت بهی. این طورل دارید از هم دور می شددید. شدداید تو فکر 
کنی من بیر و خرفت شدددم ولی یه چیزهایی هسددت که هم من می بینم و می 

 فهمم
یه همچین  ید. من غلط بکنم  چه حرفی می زن خدا این  مان ملوی تو رو  ما _

 منید، فداتون بشم. غلطی بکنم. شما تاج سر
ستم و زانوانم را ب*غ*ل کردم.  ش شد. رول همان دومین بله ن شان قطع  صدای
شه  ضلی که بهی جان رو به زانو در آورده بود. بهی جانی که همی شده بودم مع
محکم و مثل یک صددخره در میان طوفان برال همه مظهر اسددتوارل بود، حا  

 در مقابل من با بس کشیده بود.
به فرجام بگم بیاد. شدداید اون بتونه رام  کنه. نمی دونم دیگه چی  _می خوام

 کار کنم....
 مثل یک گلوله آت  از بله ها سرازیر شدم.

ستم؟ زن خراب خیابونی؟ یا یه  ضال خدا فکر کردل که من چی ه _محض ر
دیونه زنجیرل که می خوال به اون بگی بیاد؟ اصددال مگه اون کیه؟ بلیسددده؟ 

ردل من دیوونه ام که می خوال منو مهار کنی؟ سدده هار روانپزشددکه؟ فکر ک
 شدم؟

مامان از جا برید. بدتر از او مامان ملوی بود که طفلک دسددت  را رول قلب  
گذاشددته بود و هاج و واج به من که دسددتانم را به کمرم زده بودم و با حالتی 

 دشطلبکارانه نگاهشددان می کردم، نگاه می کرد. مامان ملوی سددریعتر به خو
 آمد و با اخم و خنده گفت:
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 _مامان جان تو که منو سکته دادل.
یده اش را  پل و نرم و چروک هال ت نه  دلم می خواسدددت ب*غ*ل  کنم و گو
ب*و*سدده باران کنم. مامان ملوی ماه و نازنین بود و من دیوانه وار عاشددق  

 بودم.
 _آذر ......

 فشرد. حرف  را قطع کرد و با حرص و خستگی چشمان  را رول هم
_ گوش که ایسددتادل. کم مونده بود این بیرزن رو هم سددکته بدل. تو خجالت 
سم  هم برال تو  شی؟ این حرد هال چیه می زنی آخه؟ حتی بردن ا نمی ک

 زشته
 شانه ام را با  قیدل با  بردم و برال لجبازل با او گفتم:

ها نسددلشدد یابونی این زن قت؟ مثال اگر من نگم زن خراب خ ون _چرا اون و
منقرض میشدده؟ این به قول شددما خانم دکتر، معضددل اجتماعی، از بین میره؟ 

 حل میشه؟
 چانه ام را با  بردم و با حالتی مسخره آمیز ادامه دادم.

 _مادر من خود سانسورل نکن خواهشا. من رو هم سانسور نکن.
 لب  را گزید و سرش را با تاسف تکان داد.

ه اندازه سددنت کلمات رو به کار ببرل از _این که ازت بخوام مودب باشددی و ب
 نظر تو خود سانسوریه؟
 بود خنده دارل کردم.
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ست. یه  سال قبل نی _مامان خواه  می کنم یه نگاه به دور و برت بکن. بنجاه 
 نگاه بکن ببین دنیا داره کجا می ره؟

دسددت  را رول بیشددانی اش گذاشددت و با درماندگی به طرفم آمد و دسددت 
 انه ام گذاشت.دیگرش را رول ش

شو من  شو خانم ب شما بزرگ ب شم  _مامان جان آخه ما چی کار دنیا داریم؟ چ
 خودم می فرستمت برل همه جال دنیا رو ببینی ولی ا ن آذر جان....

 حرف  را قطع کرد و عمیق و طو نی به من نگاه کرد.
بدت رو نمی  بده. من  هام گوش  به حرف مان، خواه  می کنم  ما جان  _ آذر 

 خوام مامانم.
 اخم کردم و با ناراحتی گفتم:

_حرد گوش کردن از نظر شددما چیه؟ بزشددکی خوندن؟ من از خون متنفرم. 
خون که می بینم سددکته می کنم. چرا نمی خواهی این رو بفهمی مامان؟ من 
سم؟ چرا باید وقتی که همه  شقم بر ستم. چرا نباید به ع شق کیک بوکس ه عا

من فقط چون شدما گفتی که نمی تونم، نباید برم و دوسدتام می خوان برن تولد 
فردا تو مدرسه همه مسخره ام کنن که بچه ننه هستم. چرا باید وقتی که دوست 
دارم با دوستام به کافی شاپ برم باید راس ساعت هفت شب خونه باشم. اون 

 وقت دوستام تا یازده بیرون هستن.....
 حرفم را قطع کرد.

ستات خانواده  شاید دو شزد کنن که _ شون گو ست و درمونی ندارن که به در
ساعت یازده شب موقع مناسبی برال خونه اومدن یه دختر شونزده ساله نیست 

 ولی شما که بی رگ و ریشه نیستی مامان جان...
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 حرف  را قطع کردم.
شما محدود  شتن از نظر  شه دا شد. دوما رگ و ری سالم تموم  شونزده  _او  

شما بی رگ و ریشه نیست. استاد رو که می شناسید  کردنه؟ سوگل هم به قول
 انشا ؟ ولی هیچ وقت این طور محدودش نمی کنن.

 _سوگل خودش ماشا  دختر عاقلیه...
 جیغ کشیدم و باهایم را رول زمین کوبیدم.

 _بس من خرم آره؟ تعارد نکن تو رو خدا بهی جون.
سعی کرد مرا در بر بگیرد ولی قبل از  ست  فرلب  را گزید و  ار آن من از زیر د

 کردم و به طبقه با  رفتم.
_آذر مامان جان، من منظورم این نبود. من منظورم این بود که چی می شددد که 

 همه دوستال شما مثل سوگل بودن.....
 از با  فریاد زدم و حرف  را نیمه تمام کردم.

 _مهم نیست، منظورت رو به بهترین وجه ممکن رسوندل بهی خانم.
سرم را بیرون در  سرعت در را باز کردم و  اتاقم را محکم به هم کوبیدم. ولی به 

 بردم و فریاد کشیدم.
شه بیاد این  سمه بالهت هم بگی با ضال خدا نمی خواد به اون مج _محض ر
شت رو دیدل،  شت گو شبونه از این خونه می رم. دیگه ب جا. اگر اون بیاد من 

 منو هم می بینی.
 _آذر...
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خشک و عصبی بود. می دانستم. همیشه همین طور بود. همیشه  آذرش بلند و
 هر وقت از عزیز کرده اش صحبت می کردم مثل اسپند رول آت  می شد.

 
دوباره از اتاق بیرون آمدم و چند بله را بایین رفتم و به او که درمانده روبه رول 

 مامان ملوی ایستاده بود، نگاه کردم.
 بگی بیاد بد می بینی. _من جدل هستم مامان. اگر به 

شکم زد. بهی جان محکم به گریه افتاده بود؟  ض  ترکید و به گریه افتاد. خ بغ
 فقط برال این که من به تاج سرش گفته بودم مجسمه بالهت؟

 با هر دو دستم نرده بله ها را گرفتم. ناخن هایم از فشار دستم سفید شده بود.
 _آذر بسه دیگه خسته ام کردل.....

 فریاد کشیدم. یک هوچی گرل حسابی. بلندتر
 _چرا؟ چون به فرجام گفتم یابو؟ به اسب شاه توهین شد؟ ....

 حرفم را قطع کرد.
 _چی می گی تو آخه؟ ...

 آرام گریه می کرد. سخت و سرد گفتم:
 _حرفم همونه که گفتم. اون بیاد من رفتم.

 مامان ملوی جلو آمد و گفت:
شده. من خیلی وقت بی  به  زنه زدم _آذر جان مامان من دلم براش  تنه 

 و گفتم که بیاد. حا  هم فقط منتظره که کارهاش ردیف بشه.
به مامان ملوی نگاه کردم. می دانسددتم که مامان ملوی هم او را دوسددت دارد. 

 همه او را دوست داشتند. مگر چه داشت؟ یک عنق احمق از خودراضی.
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قت چ مان ملوی هیچ و ما به  تاق چیزل نگفتم.  به ا باره  یزل نمی گفتم. دو
برگشتم و این بار در را آن چنان محکم بستم که قاب کنار در به رول زمین افتاد 

 و شکست. قاب عکس بابا.
مان طور  نارش زانو زدم و عکس را بیرون آوردم، در ب*غ*لم گرفتم و ه ک
عکس به ب*غ*ل رول زمین گلوله شدددم و گونه ام را رول موکت خشددک و 

 شتم.خشن گذا
تا زمانی که بابا بود چقدر همه چیز خوب بود. چقدر همه چیز عالی بود. ما 
بابا، مامان و حتی فرجام. چقدر آخر هفته  یک خانواده ل نمونه بودیم. من، 
هایی را که با هم بودیم، دوست داشتم. چقدر همه چیز عالی بود. بابا که رفت 

 از من گرفت. مثل اینکه آرام  را هم از ما گرفت. یا حداقل
دیگر هیچ چیز مثل قبل نشددد. همه چیز عوض شددد. مامان عوض شددد. من 
ستون خانه  شد. بابا که رفت مثل این بود که  شدم و خانواده مان عوض  عوض 
فرو ریخت و همه چیز خراب شد. دیگر بعد از بابا این خانه را دوست نداشتم. 

 بی معنی بود. مامان فقط این خانواده و جمعی که متالشی شده بود دیگر برایم
کار می کرد. برای  همه مهم تر از خانه و من بودند. ولی برال بابا من همیشدده 
هال  چه  با ب با کار مهم تر ازمن نبود. برال  با  با یت قرار داشددتم. برال  در الو
ظات  با هم کلی لح که  ند. فقط من بودم  نداشددت جه اول قرار  انجمن در در

شتیم. ک ست می کردیم، بام تهران می دخترانه و بدرانه دا وه می رفتیم. کیک در
که رفت  با  با بدرم انجام می دادم.  با  هایم را هم  ید  رفتیم. حتی من تمام خر
همه چیز بد شد. من هم دیگر آن آذر قبل نشدم. دیگر دوست نداشتم آن بوسته 
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 قدیم را. من عوض شدم. وقتی که دیدم با این کارها و خنده ها و مهمانی رفتنها
صه دورل بابا دق نخواهم کرد برطبل  شوم و عجالتا از غ شاد می  شوخی ها  و 

 بی عارل زدم و شدم آذرل که آینه دق بهی جان بود.
عکس را کنار گذاشتم و به صداهال بیرون گوش دادم. با کسی تلفنی صحبت 

 می کرد. احتما  فرجام. برال اینکه چغلی مرا بی  او بکند.
رون بروم ولی دیگر برایم هیجان انگیز نبود. مامان می خواسددتم با سددوگل بی

سوگل را از من عاقل تر می دانست. از نظر مامان همه دخترهال دوست و آشنا 
و فامیل عاقل و خانم و متین بودند و فقط این من بودم که عوضی و خطرنای و 

 غیر قابل کنترل بودم.
ر تکالیف ریاضددیاتم فقط اس ام اس دادم که نمی آیم و حوصددله ندارم. به سدد

برگشتم. کتاب زیست شناسی در زیر کتاب تاریخ معاصر چشمک می زد. از 
ستم عاقبت مرا به طرد بزشکی  سی متنفر بودم. درسی که می دان شنا ست  زی
هل خواهد داد. چیزل که تا سر حد مرگ از آن می ترسیدم. خون و زخم. مرگ 

ت داشت که من راه خودش را و بیمارل. ولی مامان این ها را نمی فهمید. دوس
ادامه دهم. کارل به ذهن و عشددق من نداشددت. به اینکه من دیوانه وار عاشددق 
بوکس بودم. عاشق آن هیجان و لذت مسابقه دادن و کتک زدن و کتک خوردن. 
با  برود و من هم حرکت کنم و  تا اوج  که آدرنالین خونم  عاشددق این بودم 

شوق زن ستم حرکت. هیجان و حرکت در من  دگی ایجاد می کرد. اگر می خوا
برال لحظه ایی به دانشگاه بروم و سرکالس بنشینم و دروس بزشکی را بخوانم 

 مطمئن بودم که با  می آوردم.
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من او نبودم. من مامان نبودم. من، من بودم. خودم. شخصیت خودم را داشتم. 
صیت خودم آذر بودم. ولی مامان هیچ زمانی متوجه این نکته نبود. که من  شخ

را دارم. وقتی که من ورزش می کردم ساعت از دستم در می رفت. در آن زمانها 
من کسی دیگر می شدم. یک آذر دیگر. آذرل که خودم می شدم. همان بوسته 
قدیمی. چقدر آن زمانها با بدرم درباره ورزش و آینده من صحبت می کردیم را 

 دوست داشتم.
ر ته قلب  دوست داشت که من بزشکی بخوانم همیشه می دانستم که بابا هم د

کارحتی اگر عملی هم شددود فقط مرا از من دورتر  که این  ولی می دانسدددت 
خواهد کرد. سدداعت ها در سددرما و گرما قدم می زدیم. حرد می زدیم و به 
خارج از  ها در ایران و  که ورزش زن هایی  فاوت  به ت بادل نظر می برداختیم.  ت

شت شت. عقیده دا شور دا سطح با  ادامه  ک که اگر می خواهم ورزش را در 
بدهم. مخصددوصددا کیک بوکسددینه را، بهتر اسددت که در خارج هم تجربیاتی 

 کسب کنم.
با اینکه می دانسددتم که دورل از من چقدر برای  دردنای اسددت ولی به خاطر 

 من حاضر بود که تن به این فداکارل در دهد.
قهوه تری می خوردیم به قول بابا ژست به کافی شاپ می رفتیم و همان طور که 

صحبت هال بزرگ بزرگ می کردیم. فقط محض  هال هنرمندانه می گرفتیم و 
شتیم کمی  شوخی از چیزهایی که حتی اطالع کاملی هم درباره آن ندا خنده و 
بلند تر از حد معمول حرد می زدیم و به این ترتیب جلب توجه می کردیم و 

دوست داشتم این شوخی ها و خنده ها و به قول بابا بعد ریز ریز می خندیدیم. 
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ژست هال هنرمندانه را. خنده ها و موقعیت هایی که هرگز با مامان نداشتم. با 
ضیعت  شرفت های . کمبود بودجه و و شه حرد از انجمن بود و بی مامان همی
شه  صحبت از ریز نمرات من بود. همی شه  ضی بچه ها. با مامان همی وخیم بع

 د. توبیخ به خاطر اینکه چرا علی رقم هوش خوبم درس نمی خوانم.توبیخ بو
با مامان هیچ نقطه مشددترکی نداشددتم. نقطه ایی که بتوانم به رول آن دسددت 
بگذارم و بگویم که من با مامان در این نقطه تفاهم دارم. با مامان هر چه بود 

 تفاوت بود. تفاوت و دورل.
ش سته می  ضع خ ستیم گاهی خودم هم از این و شتم که می توان ست دا دم. دو

شدم.  صا بعد از بابا من خیلی تنها  صو شیم. مخ نزدیک تر از این ها به هم با
سته و داغان بود که  شک تنها و دورتر از مامان. ولی مامان به اندازه کافی در هم 

 به نظر می رسید، حتی گاهی وجود مرا فراموش می کرد.
 

سرش را  مرا فراموش کرده بود. یادش می رفت ستم، ولی فرجام را نه.  که من ه
به رول شددانه فرجام می گذاشددت و برال او گریه می کرد. غصدده های  برال 
فرجام بود. از نظرش من دختر کوچولویی بودم که نباید مرا جز آدم حساب می 

 کرد.
من تمام این ها را دیدم. من غصدده داشددتم. من غم داشددتم. من تنها بودم. من 

شتم که ست دا شانه من بگذارد و برال من گریه کند.  دو سرش را رول  مامان 
ولی مامان این کار را نکرد. فاصله بین ما روز به روز و ماه به ماه و سال به سال 
عمیق تر شددد. مثل اینکه دیوارل بین ما کشددیده شددده بود که حا  علی رغم 

شتم که این دیوار را خ ست ندا شی که مامان می کرد، من دیگر دو  راب کنمتال



wWw.Roman4u.iR  14 

 

و به آن طرد دیوار بروم و دسددت دوسددتی که مامان به طرفم دراز کرده بود را 
بفشارم. سوگل همیشه می گفت که رابطه من و مامان مثل ایران و آمریکا شده 
اسددت. حا  حا  ترمیم نخواهد شددد. حداقل نه تا زمانی که ما هیچ کدام از 

 موضع خودمان تکان نمی خوردیم.
 

م اس به خودم آمدم. سوگل بود. می خواست بداند که چرا نمی با صدال اس ا
ست  صرار نکرد. خودش خوب می دان شگی. ا شگل همی آیم. گفتم که همان م
ضی به انجام  شم فلک هم نمی تواند مرا را که من اگر رول مود انجام کارل نبا

 آن کار کند.
ستانم بود شتم. یکی از بهترین و قدیمی ترین دو ست دا کی از . یسوگل را دو

معدود دوسدتانی که مال گذشدته بود. زمانی که فقط دو نفرمان با هم شدیطنت 
شتیم. مثل دو خواهر دو قلو. زمانی که من یک آذر دیگر بودم. زمانی که بابا  دا

 زنده بود.
حا  دوستان من بیشتر شده بودند. کسانی که مورد بسند مامان نبودند. کسانی 

ه هایی به شدددت وروتمند و بی اصددل و نصددب که سددرخوش بودند و از خانواد
بودند. خانواده هایی که درل به تخته ایی خورده بود و صاحبی وروتی باد آورده 

 شده بودند.
وروتی که همراه خودش فرهنه آن وروت را نیاورده بود. خانواده هایی بی اصل 
و نصددب که حتی برایشددان مهم نبود که دختر نوجوانشددان شددب را به خانه 

 گردد.برن
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من این ها را می دانسددتم. مامان فکر می کرد که من احمق هسددتم. من دسددت 
برورده بابا بودم. زمانی که مامان تمام وقت  را در دانشددگاه و مطب و انجمن 
شگل  می گذراند، بابا مشدغول فرم دادن خمیر مایه من بود. خمیر مایه ایی که 

سند بابا بود. یک دخ شکلی که مورد ب شیطان ولی حرگرفته بود.  شاد و  د تر 
گوش کن و مودب. چیزل که در گذشددته بودم. ولی من در این برهه از زمان 
فقط می خواستم که الکی شاد باشم. می خواستم که عقب نباشم. می خواستم 
که کمی از غم هایم را کم کنم. و شدداید بهتر بود که می گفتم می خواسددتم که 

شم. من این راه ر صال باب میل مامان باب میل مامان نبا ا بیدا کرده بودم. من ا
 نبودم.

ضمن  شان نمی ارزد ولی در  شان به تن سر ستم  سانی که می دان شرت با ک معا
بابا را فراموش می کردم.  ناراحتی دورل از  با انها بودم شددداد بودم و  وقتی که 
آذرل می شدددم که مامان همیشدده از آن فرار می کرد. آذرل که مامان به دنبال 

بود که او را تربیت کند. مامان همیشه می خواست شیطنت ذاتی مرا از من این 
بگیرد. می خواسددت مرا یک دفعه بزرگ کند. خانم کند. به درون زندگی برت 
کند. ولی راه  را بلد نبود. شاید اگر بابا بود راه را درست می رفت ولی او نه. 

ز او دورتر شددوم. او که مرا نمی شددناخت، فقط داشددت کارل می کرد که من ا
له می داد. حا  هم نمی خواسدددت برال من وقت  به فرجام حوا داشدددت مرا 

 بگذارد.
همین ها مرا آت  می زد. وقتی که رابطه خوب و عالی سددوگل را با مادرش می 
دیدم، غم عالم در قلبم خانه می کرد. مادرل که می دانست که باید این روحیه 

نه آنکه یک دفعه به او دهنه بزند و به قل و  شددیطنت آمیز را به مرور کنترل کند
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شت. حتی با توجه به اینکه  شاند. کارل که مامان خیال انجام آن را دا زنجیر بک
سوگل یک صدم شیطنت هال مرا هم نداشت. سوگل فقط عاشق این بود که با 
من باشددد. دنباله رو من و همراه من. می دانسددتم که حتی گاهی با بعضددی از 

سوگل هیچ کارهال من  شد.  ست. اما در نهایت با من همراه می  هم موافق نی
 وقت رفیق نیمه راه نبود.

مامان همیشده از تربیت بابا شداکی بود. بابا این روحیه شدیطان و بر از شدور و 
شت که من باید نوجوانی کنم.  شت. بابا عقیده دا ست دا هیجان و خطر مرا دو

زمانی که این دوره بر از شددور و  به زمان اش من هم خانم و آرام خواهم شددد.
هیجان و رنگی طی شددود من هم شددخصددیتم وبات بیدا خواهد کرد و آذرل 
خواهم شدددد که به او افتخار خواهد کرد. تمام بحثشدددان دقیقا همین ها بود. 
شت، آن  حرفهایی که مامان با وجود احترام زیادل که به فکر و نظر بابا می گذا

شت. مامان عق شور ها را قبول ندا شت که باید از همان دوران رنگی و بر  یده دا
نوجوانی، مرا جهت بدهد. از همین زمان باید مرا خانم کند. بزشدددک کند و 

 وادار کند که تمام آن هیجان و شیطنت را در درونم خاموش کنم.
شتم زمانی که با بدرم آهنه می  ست دا شی را. دو شتم این خمو ست ندا دو

دیم. دوست داشتم زمانی که با خنده و شیطنت، گذاشتیم و تانگو می ر*ق*صی
با مامان ملوی که او هم خودش یک بال وابت خرابکارل هال ما بود مامان را 
ست می انداختیم و می خندیدیم. بعد از بابا دیگر از هیچ کدام از این کارها  د
خبرل نبود. حتی مامان ملوی هم دل و دماغ شددیطنت را نداشدددت. بیشددتر 
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را می کرد. بابا آن قدر دوسددت داشددتنی بود که غم از دسددت  مراعات مامان
 دادن  برال مامان ملوی مثل از دست دادن یک بسر بود، نه یک داماد.

مامان در خودش بود. غمگین و دور ازمن. با فرجام خوش بود. تمام حرد و 
 درددل اش با او بود. مرا وادار کرد که از آن بوسته قدیم بیرون بیایم.

ی به دلخواه  رفتار کردم. شدم آن آذرل که او دوست داشت. به این چند مدت
امید که شدداید مرا ببیند. مرا هم کنار فرجام یک آدم بزرگ حسدداب کند ولی او 
این کار را نکرد. من هم به خودم بر نگشددتم. کس دیگرل شدددم. یک آذر که 
 خودم نبودم. ولی آن کسددی هم که مامان می خواسدددت، نبودم. شددددم آذرل

 سرخود و ناسازگار.
من شددادل هال افراطی را با کسددانی که می دانسددتم مورد تایید مامان نیسددتند 
شروع کردم. حا  مامان می خواست که مرا دوباره از این بوسته جدید هم دور 
کند ولی هدف  نه برگردان من به خودم، بلکه باز هم فرم دادن من به شددکلی 

یال داشددتم تا بال جان از آن سددرباز بود که خودش می خواسددت. چیزل که خ
 بزنم.

شیطان و خراب کار بودم.  شتم. مهم نبود که چقدر  صیت خودم را دا شخ من 
 مهم این بود که من بودم. آذر. نه کسی که مامان می خواست باشد.

نه مامان و نه هیچ کس دیگرل نمی توانسدددت مرا وادار کند که از من دسددت 
 بکشم.

 
 فصل دوم
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را رول کولم جابه جا کردم و نیم نگاهی به سددمانه کردم. کنار کیف باشددگاهم 
بسرل نشسته بود و دو ساعتی بود که دل می دادند و قلوه می گرفتند. از با ل 
سرش را با  آورد و به من نگاه کرد.  سی  سو شاره کردم. به طور نامح سرش ا

زدن را در  چشمانم را چرخی دادم و به بسر کنار دست  اشاره کردم و ادال اوق
شان از این داد که به زحمت جلول  شد و ن شرده  آوردم. لبهای  به رول هم ف

 خنده اش را گرفته است.
با دسددتم به نشددانه خای برسددرت رول هوا به بایین کوبیدم. و او این بار لبخند 
سرش را با  گرفت و به من نگاه کرد. لبخند مودبانه ایی زدم. مات و  سر  زد. ب

گاه کرد و من با خنده آنها را تری کردم. مهمانی هم چنان ادامه مبهوت به من ن
شته بود و بهی جان  ساعت از نه گذ شتم.  شت ولی من باید به خانه برمی گ دا

 اگر تا به حال سکته نکرده باشد، شانس اورده بودم.
سته به خانه برگردم.  ستم خ شگاه بودم و حا  می خوا صر را در با مثال تمام ع

سکی هر چند که ت صال آن چیزل نبود که من به خاطرش چنین ری سل ا ولد ع
نار برادرش بود،  که ک بد نبود. از عسدددل  کردم. ولی خوب برال تنوع هم 
شته  شم از من برندا شب چ سر خوشتیپ و جذابی که تمام  خداحافظی کرد. ب

 بود و نگاه  به دنبالم بود.
تا من بتآژانس بیرون منتظرم ایسددتاده بود. دعا کردم که ترافیک  باشدددد  وانم ن

سریعتر به خانه برسم. در خانه ظاهرا که همه چیز سر جال خودش بود. بورل 
جان درآشپزخانه مشغول تمیز کارل بود و مامان هم رول مبل نشسته بود و در 
حالیکه عینک مطالعه اش رول بینی اش سددر خورده و بایین آمده بود، کتاب 
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بول خطر را حس می کردم. احساس می خواند. همه چیز درست بود ولی من 
 می کردم که یک چیزل سر جال خودش نیست.

مخفیانه لباسددهایم را بو کشددیدم. مبادا بول سددیگار بدهم. هر چند با آن همه 
به رول خودم خالی کرده بودم، تنها بویی که می دادم  عطرل که در ماشددین 

ه یکی دیگر از بول معرکه ل عطر تند و تیز انجل من بود. زدن عطرهال مردان
سیده بودیم. او از  سر آن به تفاهم نر چیزهایی بود که من و مامان هیچ وقت بر 

 این کار من متنفر بود و خب من هم این کار را می کردم.
شگاه بودم و باید دوش می  سالمی زیر لبی کردم و به طرد راه بله رفتم. من با

ی عجیب و غریب به من گرفتم! بورل جان از آشددپزخانه بیرون آمد و با حالت
 نگاه کرد. ب*و*سه ایی برای  در هوا فرستادم.

 _احوال بورل جونم چطوره؟
 لبخندل نگران زد که مرا بیشتر مطمئن کرد که اتفاقی افتاده است.

 _خوبم مادر جون
 اولین بله را با  رفتم. دومین بله. سومین بله. و با خره.

 _آذر...
ان به مامان که برخاسته بود و دست به سینه به می دانستم. چرخیدم و لبخند زن

 کنار راه بله ها آمده بود، نگاه کردم.
 _تا حا  کجا بودل؟

 شانه ام را با  بردم و مظلومانه گفتم:
 _کجا قرار بوده باشم؟ باشگاه دیگه.
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لبان  را گزید. صددورت  طوفانی بود و این صددورت طوفانی می گفت که یک 
ست. خون سینه کو ی در راه ا ست به  سردانه به نرده ها تکیه دادم و من هم د

شانس خوب من مامان ملوی خانه مان نبود؟ زمان هال  شب از  شدم. چرا ام
 این چنینی مامان ملوی فرشته نجات من می شد.

 _اون لبخند احمقانه رو از رول صورتت بای کن.
چشمان  را خشم از هر کلمه او می چکید. نا خودگاه لبخندم بر رنه تر شد. 

 به رول هم فشرد.
 _من دختر خنده رویی هستم. مشکلیه؟

 دست  را به بیشانه اش تکیه داد.
 _خسته ام کردل آذر.

 شانه ام را با  بردم.
سالمتیم ورزش  شگاه بودم و برال  _برال چی اون وقت؟ برال اینکه تا حا  با

 می کردم!
 چشمان  را تنه کرد.

من هالو هسددتم. برال اینکه تو اصددال امروز  _نه برال اینکه فکر می کنی که
باشددگاه نرفتی. تو چه فکرل بی  خودت می کنی بچه؟ می خوال منو به قول 

 خودتون دو در کنی؟
از یک طرد خشددکم زده بود و از طرد دیگر از اینکه باز هم مرا بچه خطاب 
یات  کرده بود آتشددفشدددان شدددده بودم و از طرد دیگر از اینکه بهی جان ادب

*تهجن نسددل جدید را در غالبی خنده دار به کار برده بود، چیزل نمانده م*س
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شنیدن جمله دو در کردن از دهان مامان،  شوم.  بود که از خنده رول زمین ولو 
 خنده دار ترین بخ  موضوع بود.

با حالتی طلبکارانه دستانم را به کمرم زدم. می دانستم که بهی جون کشته مرده 
 این متانت من است.

 منو چک می کنی؟_
_من چکت نکردم. ولی مثل اینکه تا به حال اشددتباه می کردم که برال این یک 

 قلم کار چکت نمی کردم. دیگه به اسم باشگاه کجا ها رفتی؟
 فهمیدم که مربی ام با او تماس گرفته است.

_بار چندمت بود که زیر آبی می رفتی آذر؟ هان؟ از کی منو جلول مربی ات 
 ادل؟احمق نشون د

سددعی کردم به خاطر بیاورم که چند بار به قول او زیر آبی رفته بودم. آن قدرل 
باشددگاه را  بار  یاه تر از آن چه که بود بکند. فقط دو  نبود که برونده ام را سدد
بیچاندم و با عسددل و سددوگل به گردش رفتیم. فقط همین. هیچ کار خارج از 

 عرفی هم نکردم.
 رل رو نمی دل نتیجه اش می شه این._وقتی که به من اجازه هیچ کا

 با خشم گفت:
 _چی کار بوده که برات نکردم؟ چی کم دارل؟ چی برات کم گذاشتم؟

 صدال من هم ناخودگاه با  رفت.
_مگه همه چیز به بوله؟ بابا برام همه چیز می گذاشددت. چیزل که مهم تر از 

به من احترام  با برام وقت می گذاشدددت.  با می گذاشدددت. بول تو بود. وقت. 
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شه  شه توهین. همی شه تحقیر. همی شت. تو چی؟ همی ست دا صیتم رو دو شخ
 دسته چک. تو برال من همه چیز کم گذاشتی خانم دکتر.

 چشمان اشک آلودش مرا تکان داد و خفه شدم. بابا باشنه آشیل مامان بود.
 _ بابات....

ند. من هم دیگر چیزل نگفتم. بوران جان عمال ما ما  حرف  نیمه تمام  میان 
بال بال می زد تا نکند که کارمان به جاهال باریک کشددیده شددود. تکیه ام را از 

 نرده کندم و بدون حرد به با  رفتم.
 

صدال آهسته صحبت کردن  را با بوران جان تا ساعت ها می شنیدم و وقتی 
که برال لحظاتی به بایین رفتم دیدم که دسدددت بوران جان در دسددت  بود و 

سته گری شود. من مامان آه ستم که این طور  ه می کرد. ناراحت بودم. نمی خوا
را دوست داشتم. این او بود که مرا نمی خواست. گاهی اوضاع عمال از کنترلم 
خارج می شددد. و این زمانها بود که روحیه شددیطان و خرابکار من همه چیز را 

 نابود می کرد.
شد به جال همه این کارها برایم کمی وقت خ شد چه می  رج می کرد. چه می 

اگر ما به یکدیگر بیشتر نزدیک بودیم. با سوگل تماس گرفتم و جریان را برای  
تعریف کردم. او عقیده داشددت با دسددته گل امشددب من احتمال اینکه مامان از 
یاد اسدددت. چیزل نگفتم و  هد، خیلی ز مک بخوا جام برال کنترل من ک فر

 ه این احتمال بسیار زیاد است.مخالفت نکردم. چون خودم هم می دانستم ک
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صحبت از آمدن فرجام کرده بود، مامان به کرات گفته  سه ماه اخیر که  در طی 
بود که از دست کارهال من خسته شده و به ستوه آمده است. نمی دانم چرا از 
سته  ست آن همه بچه و نوجوان مورد دار و نامتعادلی که در انجمن بودند، خ د

 همیشه خدا خسته بود. نمی شد ولی از دست من
سوگل عقیده داشت که من باید از آمدن و دخالت فرجام خوشحال هم باشم. 
چون هر چه که نبود تقریبا ده سددال بود که در خارج زندگی می کرد و به عقیده 
شتر به روز بود تا مامان. او که در محیطی زندگی می کرد که  شاید او بی سوگل 

 باب دندان من بود.
دیگرل می دانسددتم. چیزل که سددوگل از آن بی اطالع بود. و آن  ولی من چیز

ستور مامان در  ضر بود جان بدهد. اطاعت از د اینکه فرجام به خاطر مامان حا
مورد امر خطیر تربیت من، حتی علی رغم میل و عقیده خودش، که جال خود 

 داشت.
، دبس اگر بهی جان می گفت که کارهال من درست نیست و باید اصالح شو

فرجام حتی اگر کارهال من از نظرش نرمال هم می آمد بی چون و چرا با بهی 
 جان موافقت می کرد.

شه با مامان ملوی زندگی کنم ولی نمی  ستم بروم و برال همی ال کاش می توان
شد که اگر مامان کمی فقط کمی به مامان  شت. چه می  شد. مامان نمی گذا

 غمی نداشتم و همه زندگی عالی بود.ملوی شبیه بود. آن وقت من دیگر هیچ 
سال  دل  زنده بود و  سن و شاد من که علی رغم  سرخوش و  مامان ملوی 
شت از من به  شه اخبارهایی که از دنیال تکنولوژل دا شه به روز بود. همی همی
روز تر بود. او بود که برایم لپ تاپ خرید و اجازه داد که در فیس بوی باشددم. 
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شی او بود که به هزار زحم ست دارم یک گو ت از مامان اجازه گرفت که من دو
به روزتر داشته باشم. نه آن گوش کوب قدیمی که همه دوستانم به خاطرش مرا 

 مسخره می کردند.
مامان هیچ وقت اجازه نمی داد که من حتی به کامپیوتر فکر کنم. لپ تاپ که 

به  لی هرگز چیزلدیگر جال خود را داشت. مامان بسیار به کامپویتر وارد بود و
ند جلول مرا بگیرد.  کار را بکند می توا که اگر این  نداد. فکر می کرد  یاد  من 
ولی در نهایت این من بودم که با کمک مامان ملوی بیروز شدم. و کمی بعد از 
سا ن من خیلی زودتر  شم. چیزل که هم  شته با ستم لپ تاپ دا فوت بابا توان

بودند من، آن هم با کلی التماس و افسدردگی  از من داشدتند و به آن کامال وارد
 که به خاطر فوت بابا حاصل شده بود، صاحب یک لپ تاپ شدم.

کار کنم شددیطان همان جا در  کامپیوتر  با  که اگر من  بهی جان فکر می کرد 
ست که بیرون بپرد و در جلد من فرو برود. هر چند که  سته ا ش مانیتور بی کار ن

ه شیطان نداشتم. خودم به اندازه کافی بتانسیل  زم من برال خرابکارل نیازل ب
 برال خبره بودن در این این زمینه را داشتم!

قضیه سر شب به کلی فراموشم شد و با سوگل شروع به صحبت کردن و برنامه 
چیدن برال تعطیالت آخر هفته کردم. مامان طبق معمول خانه نبود و من می 

بگوید که من تمام روز را در خانه درس توانسددتم بورل جان را راضددی کنم که 
 می خواندم. بعد هم با بچه ها به گردش می رفتم.
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سوگل کمی نه آورد. همیشه همین بود. در دوستی مشتری چندین و چند ساله 
صمیم گیرنده بودم و حرد خودم را به  شه این من بودم که در نهایت ت مان همی

 کرسی می نشاندم.
ظر خودمان هم عجیب بود. ما دو نقطه مخالف هم بین ما دوسددتی بود که از ن

سوگل آرام تر و متین  شیطان و بر جنب و جوش.  شر و  شه خدا  بودیم. من همی
 تر و کم حرد تر.

کارها و تصمیمات سوگل همیشه منطقی تر و عاقالنه تر بود. و تصمیمات من 
ش سرل بود که همی شه بر از خطر و هیجان بود. ولی خب نمی دانم چه  ه همی

کارهال بر خطر و بر  یت بیشددتر برال من داشدددت.  جذاب چیزهال بر خطر، 
هیجان که باعث می شددد آدرنالین خونم به با  ترین حد خودش برسددد و بعد 
سن بلوغ رسیدم مردان خطرنای و به قولی بد بول  ها وقتی که بزرگترشدم و به 

 ها بیشتر برال من جذابیت داشتند تا مردان ساده و آرام.
مام سالهایی که از دوستی من و سوگل می گذشت همیشه این من بودم که در ت

توانسته بودم او را به انجام کارهایی که شاید اگر دست خود سوگل بود اصال به 
 انجام نمی رسید، قانع کنم.

خاطر من این از  به  که  بار هم من بیروز شددددم. سددوگل راضددی شدددد  این 
دروغ بگوید. هر چند که شک داشتم خودگذشتگی را بکند و به بدر و مادرش 

به برادر  فت  مادرش هم چیزل نمی گ بدر و  به  ند. حتی اگر  کار را بک این 
ما بود. هر چند  به  بزرگترش حتما می گفت. برادرش هم دورادور حواسدد  
ساس امنیت می کردم. چیزل که به  س  به ما بود اح سینا حوا گاهی از اینکه 

 دم.خود سوگل هم درباره اش نگفته بو
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قول و قرار ها گذاشددته شددد و من به رختخواب رفتم. هنوز خوابم نبرده بود که 
جب کرد.  بد توقع  مان در زد و وارد شدددد. از دیدن من در رختخواب تع ما

 داشت که من را در حال انجام یک کار بد دیگر ببیند.
چشددمان  هنوز گریه ایی بود. آمد و کنار من رول تخت نشددسددت. نگاه بر از 

تی به من کرد. هنوز هم علی رغم سددن و سددالی که از او گذشددته بود زن حسددر
 زیبایی محسوب می شد.

دسددت  را رول موهایم گذاشددت و نوازش کرد. مدتها بود که چنین مهربانی 
 هایی را نکرده بود.
 _کجا رفته بودل؟

چشمانم را چرخاندم. باید حدس می زدم که مهربانی اش برال زیر زبان کشی 
 است.

 ه ام را با  انداختم و صادقانه گفتم:چان
 _تولد عسل.

عسل یکی از دوستانی بود که چندان مورد تایید مامان نبود. ولی خب گزینه آن 
 چنان بدل هم نبود.
 _چرا دروغ گفتی؟

 _چون اگر می گفتم اجازه نمی دادل. می دادل؟
 سرش را به نشانه نفی تکان داد. خندیدیم.

 گفتم._دیدل. برال همین دروغ 
 لب  را گزید. دستم را در دست گرفت.



 27 نهیخشت و آ

 _من نگرانتم آذر جان.
 می دانستم که درباره چه چیزل صحبت می کند ولی خودم را به نفهمیدن زدم.

 _برال چی؟ من که سالمه سالمم. مشکلی ندارم.
 لبخند زد. فهمیده بود.

 _خدا رو شکر... همیشه سالم باشی مامان جان.
 چند وانیه سکوت کرد.

_تو خوشددگلی.. شددیطونی.. خوش سددر و زبونی.. تمام چیزهایی رو دارل که 
مردها رو به اندازه زیاد به طرفت جلب کنه. ممکنه ا ن متوجه نشددی که چی 
می گم. چون داغی. بر از هیجانی. ولی ممکنه این بی بروایی به ضددررت تمام 

 بشه.....
گاه   با حیرت ن گاه کرد.  به من ن کردم. این اولین و حرف  را قطع کرد و 

 نیمچه صحبت درست و حسابی بود که مامان با من می کرد.
_من دوست دارم که همه چیزهال خوب برات اتفاق بیفته آذر جان. یک شغل 

 خوب. یک شوهر خوب و بچه هال خوب....
 با بردن اسم بچه چهره اش گشوده شد.

قدر زنده بمونم  مانی برال من. دوسدددت دارم اون ما هال  هام رو _نوه  که نوه 
 ب*غ*ل بگیرم.

با چنان حسددرتی از چیزل  به حال مامان  تا  باز مانده بود.  دهانم از تعجب 
 صحبت نکرده بود.

 _مامان....
 صدای  لرزید.
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_بعد از آرش من دیگه فکر نمی کردم که بتونم حتی زنده بمونم. زندگی کردن 
 که دیگه جال خودش رو داشت....

 گرفت و با انگشتانم بازل کرد. آهی کشید. دستم را در دست
_داشددتم می مردم. من مدت دو سددال تمام بین مرگ و زندگی دسددت و با زدم 

 آذر. خیلی .....
 مکث کرد. نفس گرفت.

_ولی بعدش خدا بهم رحم کرد. فرجام اومد تو زندگیمون و بعدش خدا تو رو 
 بهم داد...

وقتی که به یاد آرش می حرف  را نیمه تمام رها کرد. آهی عمیق کشید. همیشه 
افتاد به نظر می رسد که حتی صحبت کردن هم برای  دشوار می شود. نگاهم 
صحبت نکرده بود. مثل یک آدم  شمان  زیبا بود. هرگز این طور با من  کرد. چ

 بزرگ. نه با مواخذه و تحکم مثل یک دختر بچه. چیزل که از آن متنفر بودم.
 ن اینکه دنبالت بدوم رو ندارم._آذر دختر عاقلی شو. من دیگه توا

با همان یک جمله آخر تمام آن چند لحظه جادویی آرام  که بین ما ایجاد 
شددده بود و حداقل برال من یک نفر بر از حس خوب بود، دود شددد و به هوا 

 رفت.
اینکه عاقل باشددم. چون ا ن نفهم بودم و اینکه او دیگر حوصددله من را ندارد و 

 ست. با صدال گرفته ایی گفتم:از دستم خسته شده ا
_شما هیچ وقت حوصله منو نداشتی. کی برال من وقت گذاشتی؟ بورل جون 

 و مامان ملوی برام بیشتر مادرل کردن تا شما.....
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حرفم را قطع کردم. می دانسددتم که لحنم کامال متهم کننده و نامهربان اسددت. 
شه اول حرفم را می زنم و  ست خودم نبود. من همی شدم ولی د بعد متوجه می 

که چه حرد بدل و به چه کسی گفته ام. واکن  هال من سریع و تند و آتشین 
 است. گاهی خودم هم از اینکه چه عوضی احمقی هستم بی خبر نبودم.

 چشمان  را رول هم فشرد. رنگ  کمی بریده بود.
_راسددت میگی من برات کم گذاشددتم. چون اگر کم نگذاشددته بودم ا ن این 

 حبت نمی کردل...طورل ص
به این نکته فکر می کردم که من و  نامهربانانه بود. گاهی  بار لحن او هم  این 
شباهت ها بود که  شاید به خاطر همین  شباهت هایی هم با هم داریم.  مامان 

 نمی توانستیم یکدیگر را تحمل کنیم.
 بشتم را به او کردم و با صدال خفه ایی گفتم:

 _می خوام بخوابم خسته ام.
چند لحظه ایی هیچ حرفی نزد و هیچ حرکتی هم نکرد. در نهایت آهی عمیق 

 کشید و اتاق را تری کرد.
همان طور در سددکوت و تاریکی به دیوار روبه رو خیره شدددم. من باید چگونه 
می بودم که مامان مرا دوست داشته باشد؟ گاهی فکر می کردم که چرا ما نباید 

باشددیم. کمی صددمیمی تر. کمی نزدیک تر. مامان مرا مثل بقیه مادر و دختر ها 
دری می کرد و همیشددده در این فکر نبود که مرا آدم کند. کمی احترام متقابل 

 چیزل بود که من و مامان به آن نیاز مبرم داشتیم.
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سیگارل آت  زدم و کنار بنجره رفتم تا بو در اتاق سوگل نپیچد. من و سوگل و 
در خانه سددوگل جمع بودیم. به قول فاطمه، یک عسددل و فاطمه و شددبنم همه 

 بارتی گرل بی خطر. شاید تنها خالفمان سیگار بود.
عسل با کنترل صدال بخ  را بیشتر کرد. حا  تتلو داشت اراجیف به هم می 
بافت. اراجیفی که به نظر من جالب بود ولی مامان با شددنیدن آنها شددوکه می 

. ولی من نمی توانستم فضال غم بار شد. مامان همیشه شجریان گوش می داد
 موسیقی سنتی را تحمل کنم. من عاشق ریتم و حرکت و بوم بوم هستم.

شروع به ر*ق*ص  سط اتاق  سوگل را گرفتم و از رول تخت کندم و و ست  د
قدر در  ما دو نفر می خندیدند. آن  ها از دیدن  تانگو کردیم. حا  همه بچه 

 متوجه آمدن سینا نشده بودیم. عشق و حال و صدا و موزیک بودیم که
سددینا هم مثل اینکه به در اتاق زده بوده و چون ما جواب نداده بودیم در را باز 
کرده بود و با بهت و حیرت به من که سددیگار بر لب دسددت در کمر خواهرش 
تانگو می ر*ق*صددیدم، نگاه می کرد. آن قدر حیرت در نگاه  بود که مرا بی 

حتی با وجود عاقبتی که می دانسددتم در انتظار سددوگل اراده به خنده انداخت. 
 خواهد بود.

چند وانیه بعد بهت  از بین رفت و جای  را خشددمی مهار گیسددخته گرفت. 
سددوگل رد نگاه مرا گرفت و به طرد برادرش چرخید. برال لحظه ایی آن قدر 
ترسید و رنگ  برید که دلم برای  سوخت. نمی دانست با سیگار درون دست 

ه کند. آن قدر ترسیده بود که برال لحظه ایی فکر کردم که حاضر خواهد من چ
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بود که سددیگار را از من بگیرد و مثل کارتون تام و جرل ببلعد و از گوشددهای  
 دود بیرون بزند ولی سینا آن را نبیند.

او را کنار زدم و به طرد در رفتم. کامال مقابل  قرار گرفتم. دسددتم را به چهار 
 و کامال جلول در را گرفتم. چوب در زدم

 _هی مهندز چطور مطورل!!؟
با اخم ابتدا به چشمانم و بعد به سیگار گوشه لبم نگاه کرد. سرش را با تاسف 
سینا  شه آرام  صورت همی شم  تکان داد. هیچ چیز خنده دار تر از قیافه بر از خ

شتم که عالقه ایی برادر ست دا سینا از آن مردانی بود که من دو من  انه بهنبود. 
سته مردان مورد عالقه من نبود. او بی خطر،  سینا از آن د شند. همین.  شته با دا
سته کننده بود. ولی یک  شیده. خ سته و رفته و اتو ک ش آرام و مودب بود. کامال 
برادر فوق العاده بود. چیزل که من گاهی حسددرت  را می کشددیدم و به سددوگل 

 حسادت می کردم.
ار را از گوشه لبم برداشت. هرگز در تمام عمرش لب دست  را دراز کرد و سیگ

به این به قول خودش، کثافات نزده بود. زندگی سددینا یک زندگی سددالم و آرام 
شتم که یکی از همین روزها یک دختر ماه و خوب  صمیم قلب آرزو دا بود. از 

 و آرام هم مثل خودش بیدا کند و دست از سر ما بردارد.
 

 _آذر....
سعی کرد که از کنار در همان یک ک لمه اش یک دنیا حرد بود. لبم را گزیدم. 

 سر من به درون اتاق نگاه کند. من ریز نق  ام و زیاد بلند قد نیستم.
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ست  ست  مانده بود و نمی دان سیگار درون د ستم.  بازوی  را گرفتم و در را ب
دم و آن را که باید با آن چه کند. خنده ام را فرو خوردم و بنچره راهرو را باز کر

 از دست  گرفتم و بیرون انداختم.
ساس  صبی بود. به طوریکه اح شدت ع شت و به  خیره به من نگاه کرد. اخم دا

 می کردم که چیزل نمانده است که سرم را از تنم جدا کند.
_فکر می کنید که چه غلطی دارید می کنید؟ دیگه چه ی*ث*ا*د*تی تو اون 

 کردید؟اتاق خراب شده بود؟ دیگه چی کار 
 شانه با  انداختم و به دیوار روبه روی  تکیه دادم.

 _فقط همین...
 _اینه اون مهمونی دخترونه تون؟ واسه این از من اجازه گرفتید؟

شناختم. زمانی که برال اولین  سالگی او را می  ش   به طرف  رفتم. از تقریبا 
ریه شدت گبار کنار خواهرش رول نیمکت اول ابتدایی نشستم. دخترل که به 

شیطان تکان تکان می خوردم و همه چیز  سر خوش و  شاد و  می کرد. ولی من 
سی هایم  ضی از هم کال ستم دری کنم که چرا بع شت. نمی توان برایم تازگی دا
گریه می کردند. مدرسه عالی بود. بر از هیجان و بازل و اتفاقات تازه. چه چیز 

ن زار زار گریه می کردند که مرا این می توانست بد باشد. بعضی از آنها آن چنا
هم به ترس انداخته بودند که شدداید واقعا آن چیزل که من فکر می کردم و بابا 
تعریف  را کرده بود درست نباشد و آن چیزل که مامان گفته بود درست باشد. 
اینکه مدرسدده جایی اسددت که باید در آن جا سدداکت و آرام باشددم و فقط درس 

 ورم. اولیال مدرسه تکانم خواهند داد.بخوانم و اگر تکان بخ
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شدیم و تا آخر  ست  سوگل را آرام کردم و با هم دو آن زمان هم این من بودم که 

 سال و سالهال بعد دنیال ما بر از شیطنت و شادل و خنده شد.
 _سخت نگیر مهندس جان

 با سردل نگاهم کرد.
 _مامانت می دونه؟

 را برای  گرد کردم. می خواست مرا بترساند. با خنده چشمانم
 _وال ترسیدم. نه.

سینا از این ترس چیزل  شتم که بگذارم  صمیم ندا سیده بودم. ولی ت البته که تر
 بفهمد.

 _به سوگل بگو بیاد بیرون
 یک قدم به طرف  برداشتم.

 _چی کارش دارل؟
سمت  رفتم. و بازوی  را گرفتم. خدا را  شتر به  نگاهم کرد ولی حرفی نزد. بی

هم خودش مرد بلند قدل به حساب نمی امد. نمی توانستم آن طور شکر سینا 
که باید به رول مردان بلند قد نفوذ داشته باشم. حرفهایم و جذابیتم آن طور که 

 باید اور نمی کرد.
 _هی میشه بی خیال بشی.

 اخم  غلیظ تر شد ولی چیزل نگفت.
 ولی به سددوگل _تقصددیر منه. اگر می خوال برو همه چیز رو به بهی جون بگو.

 کارل نداشته باش. اون مقصر نیست.
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 چند وانیه نگاهم کرد.
 _شما برال هم همه کارل می کنید آره؟

 یک ابرویم را با  بردم و نیشخند زنان گفتم:
 _عشق خواهرانه.

 نگاه  اخم شدیدل داشت.
 _بس شاید  زم باشه که دیگه نگذارم تو با سوگل در ارتباط باشی.

 کردم.با حیرت نگاه  
 _مسخره است. برال چی؟

حا  این او بود که سدعی می کرد که خونسدرد باشدد و مرا از میدان به در ببرد. 
 هرگز فکر نمی کردم که سینا می تواند تا این هم حد آزار دهنده باشد.

 _برال اینکه تو برال خواهرم بدآموزل دارل.
 هوا تکان دادم. بود بلندل کردم و دستم را به نشانه برو بابا برای  در

به دیوار راهرو تکیه داد و مرا نگاه کرد. من هم به طرد دیگر دیوار تکیه دادم و 
نگاه  کردم. اخم نگاه  را دوسددت نداشددتم. خبرهال بدل داشددت. برال 

 خودم نگران نبودم. بیشتر نگرانی ام برال قطع دوستی ام با سوگل بود.
. دسددت به سددینه شددده بود و با حالتی تکیه ام را از دیوار کندم و به طرف  رفتم

سرد و طلبکارانه به من نگاه می کرد. هر دو دستم را رول هر دو ساعدش که به 
سعی کرم که لحنم نرم ترین حالت  شتم.  شده بود، گذا صلیب  سینه اش  رول 

 ممکن را داشته باشد.
 _بس کن سینا. اونقدر بد نباش دیگه.
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دلربا زدم. امیدوار بودم که اور کند. عمیق در چشددمان  نگاه کردم و لبخندل 
 هر چند صددرصد مطمئن بودم که بی اور است.

 چند وانیه نگاهم کرد و بعد با همان اخم و سردل گفت:
چه غلطی تو و اون  یادم بره  که  با من  س بزنی  _جوجه فکلی تو می خوال 

 خواهر احمقم کردید؟
می کند. برال سددینا من چشددمانم را چرخاندم. می دانسددتم که در سددینا عمل ن

 مثل سوگل بودم. هیچ دید جنسیتی به من نداشت.
 _آخه احمق جون تو برال من مثل سوگلی خره.

شده بود. حا  وقت  بود که کمی خودم را  به خنده افتادم. کمی خوش اخالق 
 لوس کنم تا شاید از سر تقصیرات ما بگذرد. با  و بایین بریدم.

 _بخشیدل؟ بخشیدل؟
 رول شانه من گذاشت و عجالتا مرا ساکت کرد. دست  را

 _چی رو بخشیدم؟ اینکه تو سیگار کشیدل؟
 مکثی کرد و با حالتی جالب برسید:

 _سوگل هم کشیده؟
 هوشمندانه از من حرد بیرون می کشید. چند وانیه نگاه  کردم.

 _نه. خواهرت عاقله. هنوز نشناختی .
 تو نمی خوره. _بس اگر این طوره واقعا به درد دوستی با

 شانه ام را با  بردم.
 _من اونقدرها هم بد نیستم. یکم بدم.

 جلو رفتم و این بار صادقانه نگاه  کردم و حرد هایم هم صادقانه بود.
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_دوسددتی با خواهرت تنها چیز خوبیه که من دارم. بد نباش سددینا. من قول می 
 دم که این بار آخر باشه.

سوگل از اینکه بخواهم زیر بار حرد  ست با  سی بروم متنفر بودم ولی از دو ک
شی کنم. حتی به قیمت کوچک کردن خودم. نمی دانم  شم بو ستم چ نمی توان
شاید هم  شاید در ماندگی و یا  شد.  در نگاهم چه دید که رنه نگاه  عوض 

 حقیقت گفته هایم.
 چند وانیه عمیق نگاهم کرد و بعد سرش را چند مرتبه تکان تکان داد.

ه. مطمئن باش که بار دیگه چشددم بوشددی نمی کنم... بار دیگه باید با _بار آخر
 سوگل قطع رابطه کنی.

 بعد اخم اش بیشتر شد و با تاکید گفت:
 _حواسم بهتون هست. حواست باشه.

 سرم را به نشانه تایید تکان دادم. غرولند کنان به اتاق خودش رفت.
ن حالت بط در بایین تریبه اتاق برگشتم. رنه به صورت سوگل نبود. صدال ض

ممکن  بود و همه شددان مثل یک مشددت جوجه بی مادر گوشدده اتاق کز کرده 
 بودند و جیک شان هم در نمی آمد.

 _چی شد؟
 حتی دستان  هم می لرزید. دلم برای  سوخت.

 _دیده بود آره؟
 رول تخت ولو شدم.

 _نه بس کوره.
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 با دست  به لپ  چنه زد.
 نمی ذاره ما با هم باشیم. _خای تو سرم شد رسما. دیگه

 _آره کم مونده بود
 کنارم نشست و با استرس گفت:
 _جون بکن آذر چی گفت سینا؟

 _هیچ گفت که بار آخرم باشه و ...
شتم که به خانه  ست دا شده بودم. دو شدت بی حوصله  حرفم را قطع کردم. به 

 م.تمام کنبرگردم. ولی رنه و رول نزار سوگل باعث شد تا موضوع را با خنده 
سل اور ندارد.  سل ست. توپ تانک م سنه خارا شت هم که مثل  شا  دادا _ما
 می خواستم  س بزنم رام  کنم. گفت برو بچه برو ما خودمون این کاره اییم.

 با حیرت نگاهم کرد و بعد محکم بس سرم کوبید.
_خای تو سرت. آخه تو عقل دارل؟ نه وا  به خدا. آخه با سینا؟ هیچ کس نه، 

 اون هم سینا.
 شانه ام را با  بردم و با غرور گفتم:

_این که از زیبایی ملکه آسددال من کم نمی کنه. داداش تو چشددم  کوره این 
 زیبایی ها رو نمی بینه.

 با صدال خنده بلند فاطمه عسل بحث حالت دیگرل به خودش گرفت.
صگلی وکمی بعد نگاهی به ساعت کردم و به خانه برگشتم. سوگل متوجه بی ح

ام شده بود ولی هر چه کرد نماندم و چیزل هم نگفتم. از روز قبل برنامه ریزل 
کرده بودم که بعد از خانه سددوگل به خانه خاله سددورل بروم و بعد به خانه 
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برگردم. باید میالد را می دیدم. ولی آن قدر بی حوصله بودم که حتی این کار را 
 تی حوصله میالد را هم نداشتم.هم نکردم و م*س*تقیم به خانه برگشتم. ح

ست و  شته ا ستم که مامان هنوز به خانه برنگ ش  بود. می دان ساعت کمی به 
بوران جون هم قرار بود که عصددر به شددداه عبد العظیم برود تا نزدیک غروب 
مامان به سددراغ  برود و با هم به خانه برگردند. می توانسددتم تا آمدن آنها یک 

سیگار  شتم. بردوش بگیرم تا بول  سی گرفتم و به خانه برگ ال از بین برود. تاک
زمانی که به سن قانونی برسم و بتوانم گواهی نامه رانندگی بگیرم لحظه شمارل 
ستم خودم  شم و حتی می توان سابم بول بیرون بک ستم از ح می کردم. می توان
سیدن به آزادل بود. احتیاج  سالگی برال من مرز ر شین معامله کنم. هجده  ما

ود که برال ریال به ریال بول تو جیبی که مامان می داد حسدداب بس بدهم. نب
برال مامان مهم بول نبود. مهم این بود که من آن را چطور خرج می کنم ولی 
وقتی که زمانی می رسددید که می توانسددتم خودم از حسدداب خودم بول بیرون 

من بیاده رول بکشددم این ها دیگر چیزل نبود که مامان با آن بتواند رول مغز 
 کند.

یاط نبود. نفس راحتی  مان در ح ما ماشددین  باز کردم.  نداختم و در را  ید ا کل
کشیدم و با خیال راحت به ساختمان رفتم. خانه ما یک خانه قدیمی است ولی 
به هزار آبارتمان لوکس تجری  ترجیح می دهم. این  قدیمی را  نه  من این خا

دل داشددتم. این لحظات برال من با جا جایی بود که با بدرم لحظات شدداد زیا
 هیچ چیز دیگرل در این دنیا برابرل نمی کرد.
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شت. خانه ایی که او هم  ست دا سید که مامان هم این خانه را دو به نظر می ر
درآن لحظات شاد زیادل را تجربه کرده بود. مامان عاشق بابا بود. و بعد از بابا 

شده بود. ولی هیچ وقت سردرگم  شود که من  خیلی داغان و  ست متوجه  نخوا
هم ناراحت و سدردرگم بودم. من هم عاشدق مردل بودم که او را از دسدت داده 
بودم. هیچ وقت مرا ندید. سددعی کرد که غم های  را در خودش برزید. شدداید 
مان  ته بود هر دو نفر نارم قرار گرف بل من قرار گیرد در ک که مقا به جال این هم 

دگیمان بهتر کنار می امدیم و به جال اینکه روز باغم از دست دادن مرد مهم زن
به روز از هم دورتر شددویم به هم نزدیک تر می شدددیم. ولی این کارل بود که 

 مامان نکرد.
با آسددودگی درهال را باز کردم. ولی همان جا مقابل در خشددکم زد. دهانم باز 

بود و مانده بود و مات و متحیر به فرجام که رول مبل روبه رول در نشددسددته 
 چال می نوشید، نگاه کردم.

i 
 فصل سوم

 
نمی دانستم چه کار باید بکنم. این دیگر از کجا بیدای  شده بود؟ تمام سه ماه 
بعد از تهدید آن شب مامان، فکر می کردم که بی خیال فرجام شده است. ولی 
حا  او مثل شاخ شمشاد مقابلم نشسته بود و همان نگاه همیشه اش را داشت. 

 چهره و همان تیپ را. خنده ام گرفت. فرجام تغییر نابذیر بود. همان
که تعجب کردم. نگاه   مد. در نگاه  چیزل بود  به طرفم آ برخاسدددت و 

 متعجب و تا حدودل می توان گفت که با توجه بود. حیرت زده ولی آرام.
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بابا بود. و  یاورم. دقیقا زمان مرگ  به خاطر ب سددعی کردم آخرین دیدارمان را 
بعد از آن هم دوباره فرجام از ایران رفت. زمانی که من تنها دوازده سددال  کمی

 داشتم. فکر کردم که آن زمان چطور بودم؟ احتما  نه چیزل که ا ن بودم.
سرانه و ناخن  سیخ کوتاه و ب سیخ  سر به هوا با موهال  یک دختر بچه ل خام و 

دو سددوراخ داشددت  هایی که  ی سددیاه به رول آنها خورده بود. گوشددم را که
سوراخ جدیدل به سبک ریحانا خواننده کرده بودم. و فقط خدا می دانست که 
اگر مامان قصددد جانم را نکرده بود خیال داشددتم که موهایم را هم مدل موهال 
دیوید بکهام کنم. ولی می دانستم که اگر این کار را بکنم شاید بابا هم خوش  

ه د من بود و همان کوتاه کردن تیغ تیغ و بسراننیاید. بابا عاشق موهال تیره و بلن
 هم به اندازه کافی قلب او را شکسته بود. برال بابا من همه کارل می کردم.

اندامی خام و بچه گانه و ریز نق  و حتی کمی لغ لغو، چیزل بود که احتما  
شی دندان هایم را فاکتور بگیرم  سیم ک ستم  در آن زمان بودم. البته اگر می خوا

 که تمام مدت دوران نوجوانی را برایم تبدیل به کاب*و*س کرده بود.
با این یاد آورل فهمیدم که فرجام بینوا بی خود حیرت زده نشده است. با توجه 
به اینکه احتما  هیچ عالقه ایی نداشددته اسددت که در این چند سددال عکس 

 د.ده شوجدیدل هم از من ببیند حا  با این تغییرات حق داشت که شگفت ز
اندام خام و بچه گانه من حا  زنانه و خوش فرم شده بود. هنوز هم ریز نق  و 
 غر، اما خوش اندام بودم. و دندان هایم چیزل بود که همیشدده به آنها افتخار 
می کردم. حا  به لطف آن سیم کشی هال عذاب آور من صاحب یکی از زیبا 



 41 نهیخشت و آ

یی ردیف و سفید که لبخند بی نقصم ترین دندانهال خانواده شده بودم. دندانها
 را دیدنی تر می کرد.

لبخند دندان نمایی زدم و سددعی کردم که ناراحتی ام را از دیدن او مخفی کنم. 
 این حقیقت محض بود که من اصال از فرجام خوشم نمی آمد.

 _سالم.
دلم می خواسدددت که یک متلک آبدار به او بگویم. ولی با به یاد آوردن مامان 

را بستم و خفه شدم. اگر عزیز دردانه مامان را ناراحت می کردم، احتمال  دهانم
این که حتی مرا از خانه بیرون کند خیلی زیاد بود. مامان برال فرجام هر کارل 

 می کرد.
کامال جلو آمد. نگاه  هنوز هم بسدیار حیرت زده بود و این باعث تفریح من 

 بود.
 شدل _آذر.... چه بزرگ شدل.... خیلی خانم

حا  نوبت من بود که حیرت زده شددوم. لحن فرجام مثل همیشدده سددرد ولی تا 
 حدودل مسالمت جویانه بود. بیشتر حیرت زده و تا حدودل با توجه.

 لبخندل کج زدم و با شیطنت چشمکی زدم و گفت:
 _خوشگل شدم؟

لبخندل بر لب  آمد. ولی چیزل نگفت. جلوتر آمد و من نمی دانسددتم که چه 
عملی باید نشدددان بدهم. باید او را بب*و*سددم یا نه؟ خودش کار را عکس ال

راحت کرد. خم شد و گونه راستم را ب*و*سید. اما به سرعت کمرش را صاد 
 کرد و با اخم و نگاهی جدل به من نگاه کرد.
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سیگار  شدم که احتما  آن چنان بول  با تعجب نگاه  کردم و ناگهان متوجه 
را اذییت کرده است. می دانستم که گزارش این کار می دادم که شامه ظریف او 

همین امشددب به سددمع و نظر مامان خواهد رسددید. برال لحظه ایی ترسددیدم. 
شاید هم  شت. یا  ست. اگر می فهمید مرا می ک مامان این یک قلم را نمی دان

 خودش سکته می کرد.
 _کجا بودل؟

، حتی یت فعلی که داشتمدستم را به کمرم زدم و با حالتی طلبکارانه که با موقع
برال خودم هم خنده دار به نظر می رسید به او نگاه کردم. اما من دختر بررویی 

 بودم. این چیزل بود که خودم هم می دانستم.
 _بازجویی شروع شد؟ اومدل که به وظیفه ات عمل کنی سرکار استوار؟

 نگاه سرد و آرام  تغییرل نکرد.
ی هاته که اول حرف  فرجامه و آخر حرف  _مامان به خاطر همین خود شیرین

 فرجام.
شدم و تنه محکمی هم به  شتم جا به جا کردم و از کنارش رد  کوله ام را رول ب

 او زدم.
 _من زیر یوغت نمی رم آقال دکتر.....

شعور  شکر آن قدر  شیدم. به اتاقم رفتم. خدا را  صد محکم ک آقال دکتر را از ق
رفتم و به بایین رفتم. در آشددپزخانه برال داشددت که به سددراغم نیامد. دوش گ

خودش کافی میکس درسدددت می کرد. برال لحظه ایی خنده ام گرفت. یک 
شدلوار راحتی چهارخانه مامان دوز بوشدیده بود همراه با یک تک بوش آسدتین 
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بلند باییزه. عضددالت در هم تنیده بازوی  حتی از رول بارچه هم به خوبی 
ضالتی رو هم خو شخص بود. ع شمانم را چرخاندم و م ابیده و دختر ک . چ

اوق زدم. به سدمتم چرخید. دعا کردم که اوق زدن مرا از شدیشده کابینت ندیده 
 باشد.

باره نگاهم به سددمت شددلوارش رفت. دیگر  نگاهی بی تفاوت به من کرد. دو
 نتوانستم و خندیدم. رد نگاهم را گرفت و به خودش نگاه کرد.

 _چته؟
 که طلبکارانه بود. سرش را تکان داد و با تاسف گفت: حا  این لحن او بود

 _ از اون چیزل که تعریف  رو شنیده بودم، بدترل.
ستم را به کانتر گرفته بودم و  شده بودم و یک د شد. حا  خم  شتر  خنده ام بی

 ریسه رفته بودم.
_آره بدترم. ولی تو بدترل. یکم فکرت رو به صددراط م*س*تقیم هدایت کن 

به این شددلوار مامان دوزات می خندم. ببینم فرجام تو اون ده کوره  جان من! من
شیک تر از این بیدا نکردل؟ نکنه بهی جون  شلوار  سم  نیویورکه یه  ایی که ا
نداره. ولی  قت  نه. برال من و کارها نمی ک که از این  ته؟ برال من  برات دوخ

ره؟ مامان خب تو فرق دارل. تو دردونه اشددی. برال تو همه کارل می کنی. آ
 دوزه؟

شید. و بعد هم  سرد به کانتر تکیه داد و کافی میکس اش را نو بی تفاوت و خون
 بد به این نتیجه رسددید که من بچه تر از آنی هسددتم که بخواهد شددخصددیت 
وا ل خودش را زیر سددوال ببرد و با من دهان به دهان بشددود. به هال رفت. در 

کردم از یخچال آب برتقال در آوردم حالیکه هم چنان می خندیدم و تفریح می 
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شاید آمدن فرجام  سیده بودم که  و یک لیوان برال خودم ریختم. به این نتیجه ر
چندان هم بد نباشد. می توانستم کلی بخندم و تفریح کنم. فرجام اتو کشیده و 
خشددک می توانسددت بهانه خوبی برال دسددت انداختن باشددد. البته با نادیده 

 گرفتن مامان.
ال رفتم. مقابل بخ  ایسددتاده بود و با آن کار می کرد. بعد از چند لحظه به ه

ستثنا با داریوش مشکلی نداشتم. حتی  آهنه مالیمی از داریوش بخ  شد. ا
 با وجود تم غم بار آهنه های .

رول مبل مقابل  نشددسددتم. و سددعی کردم که لبخندم را بای کنم. آرام کافی 
یه وان ند  ید. چ تا  میکس اش را می نوشدد ظه منتظر بودم  گاه کرد. هر لح مرا ن

جریان بول سددیگار را بی  بکشددد. در مغزم مشددغول بافتن دروغ به هم بودم. 
مثال اینکه مردل که در کنار دستم در تاکسی بوده است، سیگار کشیده است و 

 من بو گرفتم.
 _درسها چطوره؟

 شانه ام را با  بردم.
 تحمل می کنیم._من و درسها. درسها و من. همدیگر رو 

 نگفتم که درست مثل کارل که من و مامان می کردیم.
 درست که عالیه. تعریف  رو شنیدم.-

جا از من تعریف کرده بود. بی  یک  مان در  ما که  چه عجبی  ند زدم.  بوزخ
 حوصله سرم را تکان دادم.

 _آره خوبه.
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فنجان کافی میکس اش را رول گل میز کنار دسددت  گذاشددت و دسددتان  را 
گاه   گاه کرد. ن به من ن ظه فقط  ند لح به هم قالب کرد و چ بل دهان   مقا
با برویی در  ته بودم.  گاه  قرار نگرف سددنگین بود. هرگز این چنین زیرن

 چشمان  زل زدم.
 _از رشته تحصیلی ات خوشت نمیاد؟

 بشکنی برای  در هوا زدم.
 _بینگو... خیلی باهوشی دکی.

ان  نشددسددت ولی با سددرفه ایی آن را فرو برال لحظه ایی لبخندل محو رول لب
 خورد.
 _چرا؟

 _زیرا برال اینکه.
 یک ابروی  با تعجب با  رفت ولی چیزل نگفت. خندیدم.

 _خوشم نمیاد از تجربی.
 _دوست ندارل دکتر بشی؟

 _زدل وسط خال.... من که مثل تو باهوش نیستم.
 باز هم نگاهی طو نی دیگر.

 _چه رشته ایی دوست دارل؟
 ام را چین دادم. بینی

 _کیک بوکس.
 با تعجب نگاهم کرد و هوم بلندل گفت.
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_ا ن هم که دارل کار می کنی. دیگه چه فرقی در اصددل قضددیه داره. ورزش 
شرفت آن چنان نداره.  شن برال خانم ها، حداقل تو ایران جایی برال بی هال خ

 می تونی در کنار درست ادامه بدل. هیچ کس هم مخالفتی نداره.
 ر هر حال بزشکی گزینه من نیست._د

 _چرا؟
 دلم می خواست بگویم به تو ربطی ندارد.

 _محض ِارا. چه می دونم. از خون می ترسم. از مرگ می ترسم.
_مگه همه بزشکها از اول کار دستشون تو خون و جسده؟ برو یه رشته شسته و 

 رفته. داروسازل چیزل.
ی کرد و همین مرا تا سددر حد او داشدددت مثل مامان برال من تعیین تکلیف م

 جنون به خشم می آورد.
 _دوست ندارم. برال این کار هم باید جواب بس بدم؟

چیزل نگفت. حتی به نظر می رسددید که ناراحت هم نشدددده اسدددت. گاهی 
 شناخت فرجام واقعا سخت می شد.

 _سال دیگه باید کنکور بدل
 با برخاش تکرار کردم.

 _می دونم.. می دونم.. می دونم.
 برخاستم.

 _ زم نیست مثل گزینه دو هر روز برنامه کنکور داشته باشی!
 با تعجب گفت:
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 _گزینه دو؟
با شددیطنت نگاه  کردم. می توانسددتم از نااگاهی فرجام اسددتفاده ها بکنم. 

 خبیثانه گفتم:
_آره یه برنامه سددیاسددی اقتصددادیه که درباره اورات کنکور بر اقتصدداد جامعه 

 صحبت می کنه!!
موشددکافانه نگاهم کرد. مثل اینکه متوجه شددده بود که لحنم خبیثانه بود. ولی 

 چیزل نگفت. به آشپزخانه رفتم و در همان حال گفتم:
 _کی رسیدل؟ بورل جون خونه بود اومدل؟

 او هم به اشپزخانه آمد.
 _ساعت بنج. نه نبود.

 نگاهی به ساعت مچی ام کردم.
 _ا نه که دیگه بیداشون بشه.

 رفتن؟ _کجا
 _شاه عبدالعظیم.

شتر از  شدت در هم رفت. حتی بی شد. اخم های  به  حالت چهره اش عوض 
 زمانی که مرا ب*و*سید و متوجه شد که بول سیگار می دهم.

 چرخید و در یخچال را باز کرد و گفت:
 _از اون اب برتقالی که برال خودت ریخته بودل برال منم می ریزل؟

ش صاد و آرام و بم. نه لرزان و گرفته. حا  لحن  همان لحن همی شده بود.  ه 
چیزل نگفتم و برای  آب برتقال ریختم. دست  را برال گرفتن لیوان دراز کرد. 

 لیوان را به عقب و به سمت خودم کشیدم.
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 _به مامان که چیزل نمی گی؟ می گی؟
 دست به سینه شد.

 _کجا بودل؟
شیدم. از اینکه بخواهم ب سر بیچارگی ک سی جواب بس بدهم متنفر آهی از  ه ک

 بودم. مخصوصا از جواب بس دادن به او.
 _یه مهمونی دخترونه.

شت که مهمانی دخترانه  ستگی به این دا خودم هم خنده ام گرفت. جواب من ب
شد. اگر او مهمانی دخترانه را در بفک  شته با در نظر فرجام چه ویژگی هایی دا

ستن و غیبت کردن و نهایت شک ا آرای  کردن و  ی ناخن زدن خوردن و تخمه 
می دید، فاتحه من خوانده بود. دعا کردم که وجه آمریکایی فرجام کمی نرم  

 نشان دهد. فقط کمی. این توقع زیادل بود؟
 _تو مهمونی دخترونه سیگار می کشن؟

یادل  که توقع ز کامال مشددخص بود  نده ام را فرو بخورم.  تا خ یدم  لبم را گز
 بی او را شستشول مغزل داده بود.است. ظاهرا مامان حسا

 لیوان را به طرف  دراز کردم. مکثی کرد و لیوان را گرفت.
 _خب ما یکم شیطونی کردیم. یکم اوضاع از کنترل خارج شد.

 به کانتر تکیه دادم.
 سوالم را دوباره تکرار کردم.

 _به مامان می گی؟
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صدال در هر دو نفرمان از جا بریدیم. مامان و بورل  شته با  جان بودند که برگ
 بودند. به جرات می توانم بگویم که فرجام به طرد در برواز کرد.

صورت  را ب*و*سه  سر و  لحظه ایی بعد مامان را در آغوش گرفته بود. مامان 
باران می کرد و او با لبخندل گشدداده و عشددقی کامل به مامان نگاه می کرد. 

 رفت.مامان هم مدام قربان صدقه قد و با ی  می 
برال لحظه ایی بغض گلویم را فشددرد. مامان هرگز مرا این طور ب*غ*ل نکرده 
شان می چرخید. به  صدقه نرفته بود. بورل جان مثل بروانه به دور بود و قربان 
طبقه با  و به اتاق خودم رفتم. در حالیکه احساسی بوچ و بیهوده داشتم. دیگر 

م به مامان بدهد، برایم بی حتی اینکه فرجام گزارش سددیگار کشددیدن مرا ه
 تفاوت بود.

سوگل اس ام اس دادم و خبر آمدن فرجام را دادم. به  ستم و به  ش رول تخت ن
سددرعت موجی از بیام هال همدردانه را به سددمتم سددرازیر کرد. گفت که اگر 
دوست داشته باشم می توانم شب را به خانه آنها بروم. از جا بریدم. می دانستم 

شب سایلم را جمع  که مامان با  شت. و سوگل مخالفتی ندا ماندن من در خانه 
 کردم و بایین رفتم.

حا  هر دو نفرشان رول مبل نشسته بودند و مامان در حالیکه دست فرجام در 
 دست  بود، آهسته صحبت می کرد. احتما  از من.

شیده با تعجب حرف  را قطع کرد و به  شتی و لباس بو با دیدن من با آن کوله ب
 نگاه کرد. من

 _کجا؟
 سرد و بی تفاوت گفتم:
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 _خونه سوگل. سینا میاد دنبالم.
 _یعنی چی؟

 برخاست و با خشم جلو آمد.
 _حرفم واضح نبود؟

 چشمان  را رول هم فشرد.
 _همین امشب باید برل؟

فرجام برخاسددت و او هم جلو آمد. بازول مامان را گرفت تا مثال آرام  کند. 
 م.بوزخندل به این حرکت  زد

_آره همین امشب. مشکلیه؟ شما که سرت شلوغه. به من چی کار دارل؟ هر 
 چند که همیشه به من کارل نداشتی.

 ناله ایی کرد.
 _آذر....

 اخم هال فرجام در هم رفت. دست به سینه شد و گفت:
 _می خوال باز هم مهمونی دخترونه راه بندازید؟
اولین بار در زندگیم کم آورده احسدداس کردم که کم آوردم. حس کردم که برال 

ام. فقط نگاه  کردم. نمی دانم چه در نگاهم دید که کمی اخم های  از هم 
 باز شد. مامان با تعجب به من و او نگاه کرد.

 _مهمونی دخترونه چیه؟
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توقع داشددتم که فرجام هر لحظه گزارش را کف دسددت مامان بگذارد. ولی او 
عد در حالیکه هنوز نگاه  رو به من بود، تنها نگاهی طو نی به من کرد و ب

 خطاب به مامان گفت:
 _چیز خاصی نیست.

سوگند  سم و  شتر کرد. من اگر ق شمم را بی شد. همین خ سرعت قانع  مامان به 
هال تمام ادیان را هم می خوردم، مامان باور نمی کرد. ولی با یک جمله کوتاه 

به این سددرعت به  فرجام قانع شددد. خیلی دلم می خواسددت بگویم کسددی که
بال خودم  به تو دروغ گفت. ولی نمی توانسددتم. چون  ماد کردل  حرف  اعت

 بیشتر از همه گیر بود.
_امشددب نه. فردا شددب برو. بذار امشددب دور هم باشددیم. بعد از مدتها فرجام 

 اومده، نمی خوال بیش  باشی؟
 فتم:شانه ام را با  بردم و با بدجنسی که خودم هم از آن متعجب شدم، گ

 _اون که برادرم نیست.
به همان سرعتی که آن جمله از دهانم بیرون آمده بود، بشیمان شدم. ولی فایده 
نداشددت. باز هم حرفی که سددریعتر از فکر کردن به رول آن، عنوان کرده بودم. 
نامهربانانه هم بود. ولی دیگر عنوان شدددده  بد و  حرفم هیچ خوب نبود. حتی 

 دیگر هیچ کارل هم نمی توانستم بکنم. بود. من گند زده بودم و
برال لحظه ایی آن چنان رنه مامان برید و چانه اش شددروع به لرزیدن کرد که 
مرا عمال به غلط کردن انداخت. فرجام اما با نگاهی سددخت و محکم، ولی 
یان  به من نگاه می کرد. مثل اینکه توقع ب ناراحتی،  بدون هیچ حسددی، حتی 

 ن داشت.چنین حرفی را از طرد م
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 مامان در حالیکه می لرزید با دست  به طبقه با  اشاره کرد و گفت:
_برو تو اتاقت آذر. برو یکم فکر کن ببین چطور آدمی هستی؟ خای تو سر من 
سی این  شعور نداره که به ک که تو رو تربیت کردم..... دخترل که حتی اونقدر 

 همه از خودش بزرگتر توهین می کنه....
سرشانه او به خاطر لرز ست  را  صدای ، جمالت نامفهوم بودند. فرجام د ش 

گذاشددته بود و با مالیمت او را صدددا می کرد تا آرام شددود. باهایم را رول زمین 
 کوبیدم و با بلند ترین صدال ممکن فریاد زدم.

شد  سالم که  شی خانم دکتر. هجده  ستم راحت ب _دیگه چیزل نمونده که از د
نمی کنم. می دونم که از خدات هم هست. من مثل  میرم و بشت سرم هم نگاه

شاد  فرجام نیستم که هر شب از دوری  اشک بریزل. من برم تازه روحت هم 
 میشه.

 چرخیدم تا به با  برگردم.
شه این بابا بود که منو  ستی. همی صال می دونی چیه؟ تو هیچ وقت منو نخوا _ا

بزرگ شدددم که بتونم  دوسددت داشددت نه تو. تو فقط اون رو می خوال. اونقدر
 حست رو بفهمم.

 با انگشت به فرجام اشاره کرد و با نیرول بیشتر هوار کشیدم.
_البته این رو هم بهت بگم. منم مثل خودت هستم. منو نمی خوال؟ منم هیچ 

 حسی بهت ندارم.....
که البته دروغ بود مثل سه! ولی واقعا اختیار زبانم در آن لحظه اصال در دست 

ست  را به خودم نبو د. در همین لحظه مامان که کمی به هن و هن افتاده بود، د
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سینه اش گرفت. فرجام به بورل جان که بازول مامان را در دست داشت اشاره 
شد و به طرد من آمد. برال لحظه ایی از ابهتی  شته با کرد که هوال مامان را دا

شده بود، جکه در نگاه  بود و آمیخته با تیپ و قد و هیکل  واقعا تر ا سنای 
 خوردم. ولی کوتاه نیامدم.

که چیزل  قدر محکم  ید. آن  ها کشدد له  به طرد ب بازویم را گرفت و محکم 
شیدم. یا  ست  بیرون ک ستم را از د شکند. د ستم ب ستخوان د نمانده بود که ا
حداقل سعی کردم. ولی او محکم تر فشرد و کشید. به طوریکه دست من و او، 

له از خود من جل با دو ب گام برمی داشدددت  و تر حرکت می کردند. اگر کنارم 
شدنی نبود. من  صورت  می کوبیدم. ولی  شتم به  آرنجم به بهلوی  و یا با م

 زیادل ریزه و کوتاه قد هستم.
 _هی دستم رو شکوندل؟ فکر می کنی که چه خرل....

شین بود  سمتم چرخید آن قدر آت سرعت به  حرفم را قطع کردم. نگاه  که به 
مرا در جا خفه کرد. نگاهی سددرد و سددخت و تند و بر از خشددم. نگاهی که که 

عذاب  جان   که بهی  کارل کنم  ندارم و اگر  فت من برای  اهمیتی  می گ
 بکشد با کمال میل گردنم را هم خواهد شکست.

 
سکندرل خوردم  مرا به اتاقم برد و به درون اتاق هل داد. آن قدر محکم که من 

ک نده بود  ما که بود تلو تلو و چیزل ن به هر زحمت  تاق ولو شددوم.  ه در کف ا
خوردم و خودم را محکم نگه داشتم. دلم می خواست بالیی برسرش بیاورم که 
دیگر از این غلط هال اضددافه نکند. اما او به درون اتاق آمد و در را هم بشددت 
سددرش بسددت. قدمی به طرفم برداشددت و به شدددت کوله ام را از دسددتم بیرون 
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شید. ب شاید اگر من یک دختر ورزشکار ک شانه ام تکان بدل خورد.  ه طوریکه 
 نبودم با این حرکت خشن او کتفم از مفصل خارج شده بود.

در کوله ام را باز کرد و به جستجو در آن برداخت. لباسها را دانه به دانه به بیرون 
سه شتم که دو  شتی. خیال دا سایل بهدا  برت می کرد. لباس هال زیر و رو. و

سوگل بمانم. در انتها در جیب کوله، چیزل را که به دنبال  بود  روزل را خانه 
 یافت. تلفنم را باز کرد و با خشم و تنها یک کلمه گفت:

 _سیکیورتی کد.
شتم. او چه فکرل کرده بود؟ که  شمی دو برابر خودش به طرف  خیز بردا با خ

 من یک احمقم که از او می ترسم؟
 .._به تو ربطی نداره...

با یک گام فاصددله بینمان را طی کرد و مقابلم قرار گرفت. حا  انقدر نزدیک 
 بود که اگر فقط ده سانت به جلو متمایل می شدم در ب*غ*ل  بودم.

_ببین دختر جون من خسته و داغونم. نزدیک ش  ساعت برواز داشتم. برواز 
 نیویوری آم*س*تردام هم به کنار. بس.....

 با  داد. با اخم نگاه  کردم. با دست  چانه ام را
 _بس منو دست ننداز که مطمئن باش اون وقته که هر کارل ازم برمیاد. اوکی؟

نفسدد  که هنوز بول آب برتقال می داد به صددورتم خورد. مخلوط با بول افتر 
 شیو و صابون. با لحنی محکم گفتم:

تو چیزل یاد _به تو هیچ ربطی نداره. تو اون خراب شددده ایی که مهد تمدنه. 
 نگرفتی؟ اینکه موبایل یک وسیله شخصیه؟
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 چند وانیه نگاهم کرد. گوشی را به طرفم دراز کرد.
 _به دوستت زنه بزن بگو نیاد سراغت.

 محکم گفتم:
 _این هم به تو ربطی نداره...

 حرفم را قطع کرد.
 _اوه چرا دقیقا ربط داره. یا  زود باش....

 ر باهایم برت کرد.کوله بشتی ام را رول زمین کنا
_انتخاب با خودته. می تونی محترمانه قضیه رو تموم کنی، می تونی هم آبشن 

 هال دیگه رو انتخاب کنی. ایتس یور چویس.
یا مامان  یاید و او  با  بردم. احتمال اینکه سددینا این همه راه را ب شدددانه ام را 

ه سینا به خاطر اینکنگذارند که من با او بروم خیلی خیلی زیاد بود. فقط و فقط 
این همه راه تا آنجا بیهوده نیاید با او تماس گرفتم. گفت که تازه می خواسته که 
از خانه بیرون بزند. برسید که چیزل شده است و من مبهم و سر بسته گفتم که 

 مشکلی نیست و من فردا خودم با سوگل تماس می گیرم.
بود که از آن طرد تخت  گوشی را محکم رول تختم برت کردم. چیزل نمانده

شی نمی خرید. یک  ست مامان دیگر برال من گو شک به بایین بیفتد. اگر می 
 حماقت دیگر.
 _برو بیرون....

شد. فرجام  ستم این طور خواهد  شک بود. می دان شدت گرفته و خ صدایم به 
آمده بود که همه چیز را عوض کند. بدون هیچ حرد اضدددافه ایی از در اتاق 
بیرون رفت. عصددبی بودم. دلم می خواسددت چیزل را بشددکنم و تخریب کنم. 
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روحیه خراب کار من به با ترین حد خودش رسددیده بود. آن قدر خشددمگین 
ودم که بی اختیار طول و عرض اتاق را طی می کردم تا آرام شددوم و بایین نروم ب

 و تمام ظرود آشپزخانه را نشکنم.
یادم می آید زمانی که تازه بابا فوت شددده بود بر سددر موضددوعی با مامان بحث 
شدددیدل داشددتیم و من در نهایت آن قدر خشددمگین شدددم که با هر چند عدد 

شی که درمنز شره ک سپرل ح شه ایی ا شی شتی و در اتاقک  شتیم به حیاط ب ل دا
شاید تقریبا  سازل کرده بود و  ساخته و  نه  شت خانه  سیعی که مامان در ب و
دویست سیصد جفت مرغ عشق و فنچ و طوطی و قنارل نگه می داشت، رفتم 

 و تمام اسپرل ها را در آن اتاقک ها خالی کردم و در را بستم.
شیمان کارل که بعد از انجام آن، د شدت ب قیقا همان وانیه بعد از انجام آن، به 

شدددم. ولی دیگر کارل نمی شددد کرد. به نزد مامان ملوی و بورل جان رفتم و 
هق هق کنان جریان را برال آنها تعریف کردم. همه به سرعت به سراغ برنده ها 

 رفتند ولی نصف بیشترشان تلف شده بودند.
که خو مانی  مان را ز ما قت چهره  ها را از هیچ و نازه برنده  نه ج به دا نه  دش دا

شید، از یادم نمی رود. فردال همان روز تمام برنده  شه بیرون می ک شی اتاقک 
هال باقی مانده از حمله تروریسددتی من را به یکی از همکاران  بخشددید و 

 اتاقک شیشه ایی بشت ساختمان را برال همیشه بست و بلمپ کرد.
دیگر تکرار شود. هر چند که شک داشتم که  دوست نداشتم که آن کار یک بار

باشددم و چنین کارل را انجام دهم.  با وجود فرجام بتوانم که جرات داشددته 
 احتما  حمله من توسط او در همان نطفه خفه می شد.
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آن قدر قدم زدم که کمی آرام شدددم. ولی فقط کمی. به طبقه بایین برنگشددتم. 
ایم کرد هم نرفتم. رول تخت دراز حتی در جواب بورل جان که برال شام صد

کشیدم و دعا کردم که هر چه سریعتر فرجام برود و من هم هر چه زودتر هجده 
ساله شوم و بروم. می خواستم که دیگر این جا نباشم. چند سالی بود که بروژه 
مغزشددویی سددوگل را هم شددروع کرده بودم که خانواده اش را راضددی کند تا به 

ز دبیرسددتان به خارج برویم. هر دو نفرمان نمرات محض فارغ التحصددیلی ا
عالی داشتیم. با توجه به این که در مدرسه دو زبانه درس می خواندیم، کارمان 

 راحت تر بود.
شد. آن  ستم راحت می  شدم. او هم از د ست مامان راحت می  می رفتم و از د

شاید من هم به خاطر دورل ارج و قرب فرجام را بیدا می کردم. هر چند  زمان 
شه فرجام در  شق فرجام بود. برال مامان همی شه عا شتم. مامان همی شک دا که 

 درجه اول اهمیت بود.
 

کنار سوگل در سالن ورزش نشسته بودیم و به بازل کردن بقیه بچه ها نگاه می 
کردیم. در حقیقت سددوگل نگاه می کرد و من حواسددم جال دیگرل بود. در 

تعطیالت آخر هفته بودم. مامان و بورل جان و ذهنم مشغول برنامه ریزل برال 
خاله فخرل و خاله سورل و مامان ملوی در خانه خانم صبایی یکی از دوستان 
مامان، دورهمی داشددتند. و فرجام هم احتما  در خانه می ماند. باید جورل 
فرجام را می بیچاندم. در ذهنم تمام راهکارهال فرار را برسددی می کردم. اینکه 

رجام را قال بگذارم و مجبور نباشم که تمام تعطیالت را در جوار فرجام چطور ف
 بگذرانم. احتما  دیوانه می شدم یا کارل می کردم که فرجام دیوانه شود.
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توپ سنگین بسکتبال محکم به سرم خورد و مرا به خودم آورد. به آن جا. از جا 
 را بزند. بریدم تا ببینم چه کسی به خودش جرات داده که این ضربه

 سوگل دستم را گرفت.
 _آذر بذار ببینم سرت چی شد؟

با دلسوزل سرم را چرخاند تا نگاهی به سرم بیاندازد. اما نگذاشتم. صدال ریز 
 ریز خنده هال چند نفر می گفت که این کار از قصد بوده است.

چند نفر در جهت جایی که توپ برتاب شده بود ایستاده بودند و می خندیدند 
مال مشددخص بود که مرا دسددت انداخته اند و این چیزل بود که من اصددال و کا

نمی توانستم آن را تحمل کنم. در راس آنها دخترل که همیشه از او متنفر بودم، 
ایسددتاده بود. دختر زیبایی که مادرش روس بود و بدرش ایرانی. یک از خود 

شده بود که فکر کند  سی اش باعث  شکر بی همتا. زیبایی رو مائده  که یکمت
 ل آسمانی است.

کسی بود که از اولین روز ورودش به مدرسه با او برخورد بیدا کرده بودم. و من 
اگر با کسددی در بیافتم برال همه مسددلم اسددت که تا طرد را به عمال به غلط 
کردن وادار نکنم دسددت بردار نخواهم بود. اگر هم تا به حال از او زیر سددیبیلی 

فقط به خاطر اینکه او ایرانیه ایرانی نبود و اصددال دوسددت رد شددده بودم فقط و 
صبر من هم حدل دارد.  شورمان را بگوید. ولی خوب  شتم که برود و بد ک ندا
حال  به  تا  بل او  قا که صددبر کمی دارم. ولی در م ته خودم هم قبول دارم  الب

 بیشترین درجه صبرم را نشان داده بودم. دیگر کافی بود.
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تر بود. بلند و باریک. ولی آشددکارا بی زور. می توانسددتم  او خیلی از من بلند
به طرفشدددان رفتم.  لدرها  به در کنم. مثل ق یدان  با یک حرکت او را از م ها  تن
حالتی که سوگل را همیشه به خنده می انداخت. نگاهی به اطراد کردم. مربی 

ند. و دنبود. نمی دانم کجا رفته بود که آنها هم از این فرصددت اسددتفاده کرده بو
حا  هم من باید از این فرصت استفاده می کردم و یک حال اساسی از او می 

 گرفتم.
 _کدومتون بودید؟

 لبخند رول صورتم خنده دار بود.
 _از قصد نبود آذر

 سرم را تکان دادم و خندیدم.
 _واقعا؟ بس تو بودل اولگا؟

 شانه هال نوی تیزش را با  برد و گفت:
 _گفتم که از قصد نبود.

فارسددی را با لهجه ل فاجعه روسددی صددحبت می کرد. چیزل نتراشددیده و 
 نخراشیده.

سط دو تیکه ات کنم  سهو بزنم از و ضی ندارل که من هم از رول  _بس اعترا
 هان!!؟

شت من به این راحتی تهدید اش  شد. مثل اینکه توقع ندا لبخندش کمی جمع 
تم ت تا آرامم کند. دسکنم. سوگل بازویم را گرفته بود و مثل همیشه سعی داش

را رول شانه اش گذاشتم. استخوانی و نازی بود. با یک حرکت می توانستم از 
 مفصل خارج اش کنم.
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 _ببین جیگر، من به اندازه کافی مهمون نوازل کردم.
 نگاه  گیج شد. به نظرم متوجه حرفم نشد. چشمک زدم.

 _حا  صاد و بوست کنده بگو چرا اون کاررو کردل؟
 با بررویی گفت: باز هم

 _از قصد نبود آذل. گفتم که .....
هیچ چیز بیشددتر از اینکه کسددی مرا آذل صددددا بزند مرا به نقطه جوش نمی 
رسدداند. حرف  با مشددتی که من به شددانه اش کوبیدم نیمه تمام ماند. تلو تلو 

 خورد و محکم به در کمد وسایل ورزشی که کنارش ایستاده بود، کوبیده شد.
دش در سالن بیچید. احتما  صدمه شدیدل ایجاد شده بود. رول صدال فریا

زمین افتاده بود و کتف  را گرفته بود و به زبان روسددی چیزهایی فریاد می زد. 
 احتما  ناسزا به من.

شتر و  شده بود. کمی بی شدم. حا  که به اندازه کافی خرابکارل  به روی  خم 
می شددد که او برال تمام مدت  کمتر به کسددی و جایی برنمی خورد ولی باعث

سه  شاید هم من از مدر شاد اش را ببنند. یا  صیلی دهان گ سال تح باقی مانده 
شه به لطف بهی جان،  شدم. این اولین برونده ل من نبود. ولی همی اخراج می 
مسئولین زیر سیبیلی موضوع را رد کرده بودند. هر چند که صادقانه باید بگویم 

 ی فاجعه بارتر از دفعات قبل بود.که کار این بار من خیل
سوگل سعی می کرد تا مرا کنترل کند ولی طفلک با من خم شد و نتوانست که 

 مرا بلند کند.
 _متاسفم الگا، از قصد نبود!
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 لبخند دندان نمایی زدم.
_ما تو فارسددی یه مثال داریم که میگه هر چی فح  می دل آینه آینه. بس همه 

 ولو.اش به خودت برمی گرده کوچ
دستم را رول شانه مصدوم اش گذاشتم و بی رحمانه فشار دادم. فریادل از درد 

 کشید.
_می دونی که من چقدر کله خرم. بس بهتره اون دهن گشدددادت رو ببندل و 

 خفه خون بگیرل. اوکی؟ حله مامانی؟
چشمان  بر از ترس بود. به طوریکه مرا ناخوداگاه به خنده انداخت. با صدال 

 ی از رول او برخاستم.فریاد مرب
 _اون جا چه خبره؟

یکی از بچه ها چیزل نمانده بود که خودشددیرینی کند و بدود و برود جریان را 
نداختم، خفه شدددد و کس دیگرل هم  به او ا با نگاه تیزل که  تعریف کند که 

 چیزل نگفت.
 مربی با ل سرمان آمد. به رول الگا خم شد و بعد با خشم به من نگاه کرد.

 _توضیح بده آذر چرا هر جا خرابکارل هست تو هم اون جایی؟
 شانه ام را با  بردم و با بررویی و شادمان خندیدم.

 _از شانس بد خانم فتاح.
چشددمان  را به رول هم فشددرد. خانم فتاح یکی از محبوب ترین معملم هال 
من بود. من هم یکی از محبوب ترین شدداگردان . من ورزشددکار بودم و خانم 

 فتاح مرا خیلی دوست داشت.
 _برو دفتر.
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ستان  آن  شت و از فرط ترس و هیجان د ست دا ست مرا در د سوگل هنوز د
 چنان عرق کرده بود که کف دست مرا هم خیس کرده بود.

 دستم را از دست  بیرون کشیدم. با دلگرمی نگاه  کردم.
 .بیام_چیزل نمی شه، سکته می کنی. آروم باش. وسایلم رو ببر با  تا 

 لب  را گزید.
 _اگر اخراجت کنن.

از کنار دست من به الگا که هنوز از درد شوکه بود و اشک می ریخت نگاه کرد 
 و آهسته گفت:

 _آذر فکر کنم شکسته. بیچاره شدیم.
همیشدده همین بود. همیشدده افعال سددوگل جمع بود. چه در شددادل و چه در 

 د که دوست  داشتم.ناراحتی همیشه ما جمع بودیم. به همین خاطر بو
 _بسه اونقدر ناله نکن. برو با  تا من بیام.

 نگاهی به الگا کردم و آهسته گفتم:
 _به خاطر این ریقو منو اخراج نمی کنن. نترس.

 آهسته تر گفت:
 _مامان  نفوذ داره، باباش بول.

 چشمانم را چرخاندم. سوگل تا کجا ها بی  رفته بود.
بکنه؟ کدوم نفوذ دلت خوشددده تو هم. مترجم  _مثال ننه اش چه کار می خواد

نیروگاه بوشددهره دیگه. مثال می خواد چه تهدیدل بکنه که باهاش بتونه یه دختر 
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ستم؟ می گن بهتر...  ستانی رو اخراج کنه؟ میخواد بگه دیگه مترجمتون نی دبیر
 برو دست خدا.

ه بود. حا  خانم فتاح الگا را با کمک چند نفر از دوسددتان  جمع و جور کرد
 نگاهی بر از خشم و نامیدل به من کرد و گفت:

 _آذر تو که هنوز اینجایی؟ برو دفتر تا من بیام.
 با خنده و گشاده رویی گفتم:

 _ایستادم شاید کمکی از دستم بربیاد!
لبخند محول رول لب  نشست که به سرعت آن را جمع کرد و با اخم بیشترل 

 گفت:
 دسته گل دیگه آب ندادل._کمک بیشک  ات برو دفتر تا یه 

به دفتر رفتم. بعد از لحظاتی خانم فتاح آمد. مدت زمان طو نی خانم فتاح و 
شغول  شه ایی از اتاق م سه در گو صبایی مدیر و خانم خادم معاون مدر خانم 
بحث و تبادل نظر بودند و هر از چند لحظه یک بار برمی گشتند و با تابلو ترین 

کردند. من هم با همان لباس ورزشددی رول یکی  حالت ممکن به من نگاه می
 از مبلهال راحتی دفتر لم داده بودم و به در و دیوار دفتر نگاه می کردم.

عاقبت جلسدده محرمانه شددان تمام شددد ولی به من چیزل نگفتند و تکلیف مرا 
 مشخص نکردند. با در هوا مانده همان طور برال خودم در دفتر نشسته بودم.

صبایی دخ شه در خانم  سی که همی صمیمی مامان بود. ک ستان  تر یکی از دو
شونتی  مهمانی ها او را دیده بودم. از کودکی. زن جوان مهربانی که ذاتا هیچ خ
سن بیوه و  سال  سی  شوهرش طالق گرفته بود و حا  با  سال قبل از  شت.  ندا

 مادر یک دختر یک ساله بامزه بود.
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کرده بود و مرا تحت نظرگرفته بود. دسددتان  را روبه رول دهان  به هم قالب 
شدم. اما این زیاد  سرزن  ولی خاموش او معذب  برال لحظاتی از نگاه بر از 

 به طول نینجامید. ضربه ایی به در خورد و فرجام وارد شد.
ناله ایی اشددکارا کردم. چرا او؟ چرخید و به من نگاه کرد. حالت صددورتم همه 

 ت. خانم صبایی به احترام  برخاست.چیز را بیان می کرد. اما چیزل نگف
 

 جناب دکتر رسیدن بخیر... حالتون چطوره؟
 فرجام لبخند گشاده ایی زد و گفت:

 _مرسی خانم صبایی. خوشحال شدم از مالقاتتون.
خانم صبایی کمی قرمز شد. موشکافانه نگاهشان کردم. یک چیزل این وسط 

بدون هیچ حسددی در درسدددت نبود. فرجام همان طور خونسددرد و آرام بود. 
بات جایزه  به احتمال زیاد می توانسدددت در نق  یک رو صددورت . این آدم 
سمه بالهتی که به مامان گفته بودم برازنده  سکار را از آن خود کند. همان مج ا
اش بود و بس. اما خانم صددبایی مدام رنه به رنه می شددد. دهانم از حیرت 

 باز مانده بود.
 ظرل به فرجام داشته باشد، خنده دارترین لطیفهحتی فکر اینکه خانم صبایی ن

 سال بود. هیچ کس نه آن هم فرجام.
نگاهم را از خانم صددبایی که حا  آهسددته با فرجام که کامال به میزش نزدیک 
شدددده بود و صددبحت می کرد، به فرجام دادم. فرجام اما خونسددرد و آرام به 
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یکی از معلمان در صددحبت هال خانم صددبایی گوش می داد. برال لحظه ایی 
 دفتر را زد و خانم صبایی را به بیرون صدا کرد.

خانم صددبایی با لحنی بامزه عذرخواهی کوتاهی از فرجام کرد و بیرون رفت. 
ستم به هیچ عنوانی آن را ببندم. فرجام  شم آن چنان باز مانده بود که نمی توان نی

 با دیدن صورت خندان من اخم کرد و جلو آمد.
 رصت دارل اون دهنت رو ببندل._یک وانیه ف

هم چنان نیشم باز بود و حا  به او نی  خند می زدم. خشمگین شده بود ولی 
 آرام بود. دست به سینه شد.

_چی این وسددط خنده داره آذر؟ بگو تا منم بخندم. اینکه تو زدل دسددت هم 
 کالسی ات رو شکستی؟ درست مثل دخترهال  ت.

فرجام خودش را کنار کشید. خنده ام بیشتر شد. سرم را آهسته به سمت  بردم. 
 نگاه  کردم.

 _نترس فرجام نمی خورمت!
 نگاهی با اکراه به سر تا بای  انداختم.

 _همچین مالی نیستی....
 چشمان آرام  حیرت زده شدند. سرش را با تاسف تکان تکان داد و گفت:

 _حرفی ندارم که بزنم!
 _ممنون.... بهترین کار رو می کنی!

برال لحظه ایی از این همه بررول من لبخندل محو به رول لبان  نشددسددت. 
 ولی چیزل نگفت.

 _متوجه شدل؟
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 بی حوصله گفت:
 _متوجه چی؟ خرابکارل تو؟

 با عشوه لبخند زدم و چشمکی هم به آن اضافه کردم.
 _ُدکی تو که باید با هوش تر از این حرد ها باشی. خانم صبایی تو نخته.

 _چی؟
هر چه تمام تر بلک زد. لبم را گزیدم تا جلول خنده بی امانی که به با حیرت 

آن دچار شددده بودم را بگیرم. با ابرویم به در دفتر، جایی که لحظاتی قبل خانم 
 صبایی از آن بیرون رفته بود، اشاره کردم.

 _هر کس کور نباشه، می بینه و می فهمه که طرد از تو خوش  اومده
 ساییده می شد نشان از خشم عمیق داشت. عضالت فک  که به برهم

 _چرنده.
 با لجبازل گفتم:

 _نیست. تو کورل به من چه!
 آه عمیقی کشید.

 _ مودب باش!
 لحن  بر از خشم بود.

 _خرابکارل کردل حا  تازه دارل حرد اضافه هم می زنی؟
 این بار او بود که کمی به سمتم خم شد.
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می تونی بفهمی که چه طورل با  _می تونی بفهمی که چه خرابکارل کردل؟
سوال برل.  شه که زیر آبرول خانواده بازل کردل؟ آذر کارهات فقط باعث می 

 اینکه چرا تو که دختر بهی جونی این طورل شدل.
شت علنا می گفت که کارهال  شمگین بودم. او دا شانه ام را با  بردم. حا  خ

 من باعث سرافکندگی مامان خواهد بود.
 نکه بهی جون هیچ وقت برال تربیت من وقتی نگذاشته._خب علت  ای

 چند وانیه نگاهم کرد. از نگاه  چیزل خوانده نمی شد.
 _این طور نیست. بهی جون خیلی دوست داره.

 با برخاش گفتم:
 _تو از کجا می دنی؟ تو که این جا نبودل. مامان فقط تو رو می خواد.

بود. توقع داشددتم که او هم با صدددایم آهسددته و آرام و بر از خشددم و غم شددده 
برخاش جوابم را بدهد. ولی او فرجام بود. من نبود. دسددت  را برال لحظه ایی 

 رول ساعدم که به سینه ام قالب شده بود، گذاشت.
 _این طور نیست. یکم منطقی فکر کن. بزرگ شو آذر

 هاین بار با خشم بیشترل دست  را بس زدم. هیچ چیزل مرا بیشتر از اینکه بچ
بخوانند عصددبی نمی کرد. و حا  فرجام دقیقا دسددت  را رول نقطه درد من 

 گذاشته بود.
 _من بچه نیستم.....

 حرفم را قطع کرد و با لحنی جدل گفت:
خانم دختر  چه  مه فکر کنن  که ه کارل کن  تار نکن.  ها رف چه  ثل ب _بس م

 فهمیده و عاقلی هستی.
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 _من فهمیده و عاقل هستم
نمی زدل دست همکالسیت رو بشکنی. باعث آبرو ریزل _نیستی. اگر بودل 

 بهی جون بشی...
 حرف  را قطع کردم.

 _چیزل هم هست که به غیر از بهی جون برات ارزش داشته باشه؟
 نگاه  برال لحظه ایی غمگین شد. صادقانه اعتراد کرد.

 _نه. هیچ چیز با ارزش دیگه ایی ندارم.
 با تمسخر گفتم:

یه دونه  ندارل که بتونه جال مامان رو برات _یعنی حتی  دوسدددت دختر هم 
که همین خانم  باشددده. من میگم  نه  چه ن قدر ب که مرد اون  بده  بگیره؟ خیلی 

 صبایی رو ....
 حرفم را قطع کرد و با لحنی جدل گفت:

 _ساکت!
 غرولند کنان گفتم:

 _منظورت همون خفه شو بود دیگه نه؟
 گفت: ابروی  را با  برد و با لحن بامزه ایی

 _هر طور دوست دارل می تونی برداشت کنی.
در همین لحظه خانم صبایی همراه با خانم فتاح به دفتر برگشت. آهسته آستین 
کت فرجام که حا  کنار من ایسددتاده بود و با دقتی خنده دار و تابلو به خانم 
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شد. خانم فتاح و خانم  شیدم. توجه اش به من جلب  صبایی زل زده بود، را ک
 صبایی هم چنان آهسته صحبت می کردند.

شه می فهمه که یه مرگت  _تابلوتر از این نمی تونی نگاه  کنی؟ طرد خر نبا
 هست.

 نگاه گیجی به من کرد و آهسته گفت:
 _تابلو؟

 با ابرویم به خانم صبایی اشاره کردم.
 _یعنی که یه جورل نگاه  نکن که ضایع باشه.

سید. ادبیات شمانم را چرخی  به نظرهنوز گیج می ر شنا بود. چ من برای  نا آ
 دادم.

 _فراموش  کن.
دوباره به خانم صددبایی نگاه کرد. نگاه  به هیچ وجه نگاه یک مرد به یک زن 
نبود. نگاهی سرشار از تعجب بود. مثل اینکه باور نداشت که مورد توجه خانم 

 صبایی باشد.
 _فرجام؟

 نگاهم کرد و منتظر حرد من ماند.
 می گی؟ _به مامان

 نگاه  را ازمن گرفت.
 _شک نکن.
 _آخه چرا؟

 در حالیکه نگاه  هم چنان بین خانم صبایی و خانم فتاح می چرخید، گفت:
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 _همون بارل که از مهمونی دخترونه اومدل باید می گفتم....
 نیم نگاهی به من کرد و ادامه داد.

 _من یه اشتباه رو دوباره تکرار نمی کنم.
 زیر لب گفتم:
 _ازت متنفرم.

نگاه  نشددان نمی داد که چیزل را شددنیده باشددد. حتی به من نگاه هم نکرد. 
 خانم صبایی گفت:

 _جناب دکتر خودتون که در جریان هستید.....
 حرف  را قطع کرد و به من نگاه کرد. نگاه  رنه مالمت و سرزن  داشت.

شدم از بس که خر سته  صه خ شخ ابکارل _آذر خیلی خرابکاره. من خودم به 
جا قبول   مه این  که ه خاطر بهی جون  به  هاش رو رفع و رجوع کردم. اگر 

 دارن نبود، تا حا  آذر از مدرسه اخراج شده بود.
 _چرا مگه چی کار کردم؟

خودم هم می دانستم که سوالم به شدت احمقانه است. من برونده ایی عریض 
 و طویل از خرابکارل داشتم.
وم  بگم؟ ماه بی  مهتابی رو شددل کرده بودل _چی کار نکردل آذر؟ از کد

سال قبل چهار  ساعت آخره خانم همایی در رفتید.  شه. بعد از زیر  شن ن که رو
سط کالس. از روش می  شن کرده بودید و شی رو سورل یادته؟ چه آتی شنبه 
بریدید. اون نامه وحشددتنای یادته که تو صددندوق بیشددنهادات انتقادات دفتر 

شه رو بنچر کردل؟ زیر بال  انداخته بودل؟ یادته سعادت بی شین خانم  که ما
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آقال لنگرل بونز گذاشتی... همین هفته قبل.... یکی از بهترین دبیرال فیزیک. 
از کدوم  بگم آذر؟ من دیگه خسددته شدددم. این آخرل دیگه شدداهکاره.. می 
صال وقتی که کارل رو  شکایت بکنن چی میشه؟ ا دونی اگر خانواده الگا ازت 

 ل بکنی قبل  حتی یه کوچولو درباره اش فکر هم می کنی؟می خوا
سینه و با اخم نگاه  کردم. تمام چیزهایی که گفته بود حقیقت بود  ست به  د
ولی صادقانه فکر نمی کردم که آنها را لیست کرده باشد و از همه مهم تر من به 

شه بقیه کار سعادت بی شین خانم  ا را از هغیر از کار آخرم و البته بنچر کردن ما
سل  صد بد انجام نداده بودم. فقط محض تفریح و خنده بود. در این کارها ع ق
و فاطمه و شبنم و تا حدودل هم سوگل با من همکارل کرده بودند ولی همیشه 
این من بودم که به عنوان عامل این کارها و خرابکار اصددلی معرفی می شدددم. 

 این اصال انصاد نبود.
 رها رو نکردم. برال شوخی بود._من اصال از قصد این کا

شین خانم  شوخی ما شتی؟ برال  شوخی زیر بال آقال لنگرل بونز گذا _برال 
 سعادت بیشه رو بنچر کردل؟

 شانه هایم را با  بردم.
_نه اون آخرل از قصد بود. خب خانم سعادت بیشه هم منو فال کرد. کار اون 

 از قصد بود.
و مرا فال کرد. کارل که باعث شددد خانم سددعادت بیشدده با من سددر لج افتاد 

معدلم به طور وحشتناکی افت کند. خانم صبایی سرش را با تاسف تکان تکان 
 داد.

 _اون نه آذر. ایشون.
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شونت  صدال محکم و بر از خ شمانم را چرخی دادم. دهانم را باز کردم اما  چ
 فرجام در جا مرا خفه کرد.

 _بسه آذر تموم  کن. همین حا .
شاره  نگاه  کردم. سرش به در دفتر ا سرزن  بود. با  شن و بر از  نگاه  خ

 کرد.
 _برو بیرون

احساس می کرد که از گوشهایم دود بیرون می زند. مامان رول همین خشونت 
و تحکم فرجام حسددداب باز کرده بود که او را برال به قول خودش، کنترل من 

 خبر کرده بود.
 _من از تو دستور ...
سرش را آن قدر بایین آورد که با حرفم را قطع کرد. با ست گرفت.  زویم را در د

 سر من هم سطح شد. صدای  زمزمه ایی آرام ولی محکم بود.
 _بحث نمی کنی آذر... برو بیرون.

بعد تقریبا مرا به سمت در هل داد. کمی محکم. جورل که اگر خودم را محکم 
 نگه نداشته بودم، کف دفتر افتاده بودم.

 رفتم و در را کمی محکم بر هم کوبیدم.با خشم بیرون 
 _چی شد؟

 از جا بریدم. سوگل بود که با نگرانی بشت در دفتر به انتظار من مانده بود.
 _تو چرا نرفتی سر کالس؟ ا ن اون لنگرل عزراییل صداش در میاد.

 با  قیدل شانه اش را با  انداخت و آهسته به دفتر اشاره کرد و گفت:
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 رفت تو؟ _فرجام بود اومد
 سرم را بی حوصله تکان دادم.

 _چقدر خوش تیپ شده!
 محکم بس سرش زدم.

 _کجال این دیالق خوش تیپه؟ تو هم مثل اینکه یه چیزیت می شه.
 خندید.

 _خبیث نشو آذر. فرجام خوش تیپه. به نظرم شبیه جرج کلونیه نه؟
شباهتی  شتم. فرجام  شمانم را چرخی دادم. خودم هم این نظر را دا کمی با چ

 جرج کلونی داشت.
 _حا  این رو ول کن. چی شد؟ اخراجی؟

 به دیوار تکیه دادم.
_نه. ولی خانم صبایی یه لیست از خرابکارل هام رو کرد. فکر کنم برال همین 

 فرجام یه دفعه داغ کرد منو از دفتر انداخت بیرون.
 چشمان  را گرد کرد.

 _فرجام از دفتر انداختت بیرون؟
یی کردم و به دور و اطرافم نگاه کردم. همین مانده بود که کسددی هیس آهسددته ا

از بچه ها می فهمید که من از دفتر بیرون انداخته شدم. فضاحت از این با  تر 
 نبود.

 در حالیکه از خنده غ  و ریسه رفته بود، گفت:
صحنه رو  ضرن هر چی دارن ببازن که این  سه حا صف بچه هال این مدر _ن

 رتت کرد بیرون؟ببینن. واقعا ب
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کت اش کرد ولی هم چنان زیر لبی می  که برای  آمدم سدددا چشددم غره ایی 
 خندید.

 _مامانت حق داشت که به فرجام گفت بیاد تو رو کنترل کنه.
 چیزل که خودم هم از تصدیق آن نزد خودم نفرت داشتم.

 _خدایی فرجام خیلی ابهت داره.
 _آره جون خودش.... ابهت.

 خندید.
ه بود برتت می کرد بیرون چی کار می کردل آذر؟ شکم طرد رو _هر کی دیگ

سددفره می کردل. ولی دیدل که  ل مونی گرفتی اومدل بیرون. بس نگو ابهت 
 نداره.

 با بدجنسی و خنده گفتم:
شون بده که دیگه  _می خوال بگم یه نمه از این ابهت مردونه اش رو به تو هم ن

 کمتر کشته مرده ابهت  بشی.
 را با  برد و با بدجنسی و شیطنت گفت:شانه اش 

ساب می  سینا ح _به من برال چی؟ برادر خونده ل توئه. من به اندازه کافی از 
 برم.

 خندیدم.
 _آره می دونم خدا زده ایی.

 خندید. دستم را دور شانه اش حلقه کردم و آهسته گفتم:



 75 نهیخشت و آ

و ایی که ت_ول کن این چرت و برتها رو. بگو چی فهمیدم تو همین چند دقیقه 
 دفتر بودم.

 با چشمک برسید:
 _چی؟

 نیم نگاهی به دفتر کردم.
 _خانم صبایی یه نیمچه نظرل به فرجام داره.

با دهان باز و حیرت کامل نگاهم کرد. با انگشت اشاره ام چانه اش را با  دادم 
 و دهان  را بستم. سرم را تکان تکان دادم.
 ... تیز و فرز!_بله دخترم.... من یه همچین آدمی هستم

 _شوخی می کنی آذر؟
 _ا ن به نظرت من حوصله شوخی دارم؟

 _خانم صبایی؟ فرجام؟
 دوباره سرم را تکان تکان داد.

 _آره منم یه جفت شاخ مامانی رو سرم سبز شد.
 _به حق چیزهال نشنیده. چطورل؟

 شانه ام را با  بردم.
کنه که فرجام شددبیه به _چه می دونم.  بد خانم صددبایی هم مثل تو فکر می 

 جرج کلونیه
نگاه  به بشت سرم افتاد. لب  را گزید و با ابروی  آهسته به چیزل که دیده 

 بود اشاره کرد.
 _بابال الگا. بیچاره شدیم.
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چرخیدم و نگاه کردم. حق داشددت بابال الگا بود که شددلنه تخته زنان از بله 
سید. نگاهی ساختمان با  می امد. مقابل ما ر سوگل  هال  با تعجب به من و 

 کرد ولی چیزل نگفت. به در دفتر زد و داخل شد.
چیزل در حدود ده دقیقه بعد زمانی که من به بیچارگی سددوگل را راضددی کردم 
قل هر دو نفرمان از درس  تا حدا قال لنگرل برود  یک آ که بر سددر کالس فیز

سته به دفتر ب عقب نیفتیم، الگا که به دفتر مربی بهداشت مدرسه رفته بود دست
 آورده شد. نگاه شرارت بارل به من کرد.

نه اش  تا فرجام معای به دفتر رفته بود  نداختم. احتما   بینی ام را برای  چین ا
کند. حا  از ته قلب امیدوار بودم که چیزل نشددده باشددد. ترسددیده بودم. اگر 

د. واقعا خانواده الگا از من شددکایت می کردند اوضدداع قمر در عقرب می شدد
 مامان مرا می کشت. یا شاید هم فرجام.

با خره در دفتر باز شددد و اجالس آنها به بایان رسددید و بیرون آمدند. مقابل در 
دفتر رول زمین چهار زانو مثل کولی هال فالگیر نشددسددته بودم و بی خیال به 

 اعالمیه هایی که کنار در دفتر در بورد زده شده بود، نگاه می کردم.
میان فرجام و بابال الگا ایسددتاده بود و حرد می زد. الگا هم با خانم صددبایی 

خانوم فتاح بیرون آمد. بدرش کلید ماشددین را به او داد و گفت که در ماشددین 
منتظرش بماند. خانم صبایی با دیدن من در آن وضع و روز با خشم اشاره کرد. 

وانست ید نمی تبرخاستم و جلو رفتم. نگاه بابال الگا حا  متعجب تر بود. شا
 باور کند که دان  آموزل که دخترش را ناکار کرده است، من باشم.
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قیافه آرام فرجام چیزل نشددان نمی داد. اما من می دانسددتم که فرجام در نهایت 
 کار خودش را می کند. بازول مرا گرفت و با لحنی جدل گفت:

 از دوسددتت _برو وسددایلت رو جمع کن بیا..... اما نه صددبر کن. قبل اش باید
 عذر خواهی کنی!

صحبت  شده نگاه  کردم. مثل اینکه به زبان ژابنی  شمانی گرد  آن چنان با چ
سه اخراج کرده بودند؟ آن هم به خاطر یک دعوال  ست. آنها مرا از مدر کرده ا

 دخترانه؟ باید از الگا عذر خواهی هم می کردم؟ این دیگر نور علی نور بود.
 _برال چی؟

ویم وارد کرد. که حتما این معنی را می داد که خفه شددوم و فشددار کمی به باز
 حرد اضافه ترنگویم.

شک و جدل فرجام را نادیده گرفتم و با ناراحتی به  شار رول بازویم و قیافه خ ف
 خانم صبایی گفتم:

 _شما دارید منو اخراج می کنید؟ به خاطر اینکه الگا رو زدم؟
 ه جال او بدر الگا گفت:خانم صبایی نگاه ناراحتی به من کرد و ب

شده. فقط یکم  ست الگا هم که چیزل ن شکایتی ندارم. د _فرجام جان من که 
 رباط  کشیده شده. این طورل این خانم هم از درسها عقب می افته.

نگاهم بین فرجام و بدر الگا و خانم صددبایی گشددت. بدر الگا چه صددنمی با 
صدا می کرد؟ م شت که او را فرجام جان  شنایی از فرجام دا شخص بود که آ

ضر ظاهرا تنها ناجی  ست. هر چه که بود در حال حا شته ا شان وجود دا قبل بین
من او بود. الگا با حالتی بزرگ منشانه سرش را به نشانه موافقت با حرد هایی 
ید که من با بزرگوارل کار  بدرش تکان تکان می داد. یعنی می خواسدددت بگو
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که من ید  یده ام. ببین ته  آذر را بخشدد ما در  بد. ا قدر خوب هسددتم و آذر  چ
ضحکانه  شی ظاهرل، حالتی م شیطنتی نهفته بود که با آن بزرگ من شمان   چ
بیدا کرده بود. به طوریکه خنده ام گرفت. نمی دانم او چه فکرل بی  خودش 
کرد که او هم لبخند زد ولی به سددرعت خودش را جمع و جور کرد و باز هم 

 شته آسا را به خودش گرفت.همان قیافه محترمانه و فر
 فرجام اما خیلی مودبانه و محکم و سرد گفت:

 _به نفع خودشه. باید یاد بگیره که هر کارل عواقبی داره.
حیرتم بیشددتر شددد. کسددی که مرا از مدرسدده اخراج کرده بود، خانم صددبایی یا 

 شکایت الگا نبود. فرجام بود. با خشم فراوان و دست به سینه گفتم:
سه تعیین تکلیف می  _برال چی ستی که برال مدر صال تو کی ه اون وقت؟ ا

 کنی؟
سرد دوباره بازویم را  صبایی را نادیده گرفتم. فرجام خیلی خون شم غره خانم  چ

 گرفت.
 _عضو هیت امنال جدید. من به خانم صبایی بیشنهاد دادم.

 چیزل نمانده بود که همان وسط مدرسه هوار بکشم.
ع کن بیا. یک هفته از مدرسه اخراجی تا بفهمی که _حا  برو وسایلت رو جم

بال مسددئولیت   ید  با یدل  جام م کارل رو ان کارل عواقبی داره و وقتی  هر 
 وایستی.

با حیرت نگاه  کردم. نمی توانستم موضوع را تجزیه و تحلیل کنم. من با آن 
سط برادر خوانده ام که  شده بودم و حا  تو سه اخراج ن همه خرابکارل از مدر
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احتما  جال مامان را در هیت امنال مدرسدده گرفته بود، اخراج شددده بودم. از 
همان روز اول باید می فهمیدم که فرجام برال تغییر آمده اسددت. مامان سددراغ 
شک بود و انعطاد بذیرل کمی  سی بود که خ سی رفته بود. فرجام ک خوب ک

ام شددت. فرجداشددت. یا شدداید بهتر بود که می گفتم اصددال انعطاد بذیرل ندا
جدل و حسدابگر و محکم بود. کسدی بود که می توانسدت در برابر خرابکارل 

 هال من دوام بیاورد و مرا تربیت کند.
 _تو نمی تونی این کار رو بکنی.

ضو هیت  ست. فرجام ع ستم که حرفم تا چه حد خنده دار ا خودم هم می دان
خانم صددبایی امنال مدرسدده شددده بود و احتما  در همان نیم سدداعت هم با 

حرفهای  را زده بود. اینکه برال آدم کردن من این اخراج ضددرورل اسددت. و 
 حا  ظاهرا خانم صبایی هم مخالفتی با نظر فرجام نداشت.

 _چرا می تونم... برو وسایلتو جمع کن.
 بی ادبانه او را نادیده گرفتم و رو به خانم صبایی گفتم:

مهم نیسددت؟ یک هفته اخراج کلی  _من از درسددها عقب می مونم. این براتون
 منو عقب می اندازه.

 به جال خانم صبایی که حا  ناراحت به نظر می رسید، خود فرجام گفت:
 _خودم تو درسها کمکت می کنم.

دلم می خواسددت بگویم تو خفه شددو و حرد نزن. ولی به اندازه کافی اوضدداع 
ام با کمی حیرت خراب شددده بود. ولی احتما  نگاهم همان حرد را زد. فرج

 نگاهم کرد و بعد دوباره خشک و سرد گفت:
 _از دوستت عذر خواهی کن و برو



wWw.Roman4u.iR  80 

 

 آهسته و جورل که تنها خودش بشنود، گفتم:
 _ازت متنفرم.

 نگاه  هیچ تغییرل نکرد. تنها سرش را تکان داد.
 _می دونم!

سمت جایی که الگا  ستم را گرفت و کمی به  ستدهانم را باز کردم ولی د اده ای
 بود چرخاند. یعنی که عذر خواهی کنم.

 _این جا نه آذر، قشنه نیست. برو
 به الگا نگاه کردم. در نگاه  شادل موج می زد. خنده و شادل.

 _متاسفم!
سیار  شتم نارحتی ب سی که آن لحظه دا سف نبودم. تنها ح صال متا در حالیکه ا

و  خورده وسایلم را برداشتمزیاد و خشم نسبت به فرجام بود. به با خشمی فرو 
از سدداختمان بیرون زدم. دلم می خواسددت چیزل را بکوبم و بشددکانم. آن قدر 

 خشمگین بودم که نفسهایم سنگین شده بود.
سمتم  سویچ را در هوا به  صدا کرد و  ستاده بود. مرا  شین با بدر الگا ای کنار ما

 برت کرد.
 _برو تو ماشین تا بیام.
ر ماشددین بدرش نشددسددته بود. سددعی کردم لبخند رول به ماشددین رفتم. الگا د

صدورت  را نادیده بگیرم. چون در این صدورت امکان اینکه به سدمت ماشدین 
با اخالق فرجام می  یاد بود. چیزل که  باره کتک بزنم ز شدددان بروم و او را دو
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دانسددتم عاقبت خوشددی را برایم به ارمغان نخواهد آورد. در را آن چنان محکم 
 ل نمانده بود از لو  خارج شود و کف آسفالت بیفتد.بستم که چیز

 کمی بعد خداحافظی گرمی با بدر الگا کرد و به ماشین آمد.
 _تو حق ندارل درباره ل منو کارهام تصمیم بگیرل. به تو ربطی نداره.

شانه  ست  را رول  شده بودم. د سمت  متمایل  شم فراوان به  سته و از خ ناخوا
 و بشتی صندلی هل داد.من گذاشت و مرا به عقب 

 _چرا من هر کارل بخوام می کنم.
 ماشین را روشن کرد.

 _چی گیرت میاد؟ چرا برنمی گردل همون جایی که تا حا  بودل؟
حتی به من نگاه هم نکرد. خونسددرد می راند. محکم رول داشددبورد زدم، به 

 طوریکه صدال بدل داد.
 _با تو هستم آقال از خود متشکر.

کرد و من چون کمر بند نبسددته بودم به جلو برت شدددم و سددرم  یک دفعه ترمز
 محکم به شیشه ماشین خورد. شانه ام را گرفت و به عقب کشید.

_ببین آذر یا همین حا  دهنت رو می بندل و سددداکت می شددی، یا هر چی 
 دیدل از چشم خودت دیدل. مفهومه؟

شن  سنای ندیده بودم. آن قدر خ شم بود که تا به حال او را آن قدر تر و بر از خ
برال لحظه ایی حتی نفس هم نکشددیدم. بیشددتر به طرفم خم شددد و کمربند را 

 محکم کشید و برایم بست.
دهانم بسددته شددده بود. تا به حال کسددی این چنین محکم با من برخورد نکرده 

 بود. این بار آهسته تر گفتم:
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 _ازت متنفرم.
 ا آهسته تکان تکان داد.باز هم تنها یک نگاه خشک و سرد دیگر. سرش ر

 _می دونم آذر، احتیاجی به تکرار دوباره نیست.
 _چی گیرت میاد که برگشتی و سوهان روح من شدل؟

سماجت  شن کرد و حرکت کرد. چیزل نگفت. دوباره و با  شین را رو دوباره ما
 بیشترل برسیدم.

ین ا_برال بهی جون این طورل باچه خوارل میکنی؟ فکر می کردم بیشددتر از 
ها داشددته باشددی آقال دکتر. می دونی که بهی جون هر چه داره تو شددکم او 

 موسسه خیریه می کنه. دنبال چی هستی؟
شتم و  ستم را رول بازوی  گذا سکوت. د ستاد. باز هم  شت چراغ خطر ای ب
محکم کشیدم. نیم نگاهی به من کرد و برخالد خشم و صدال بلند من، آرام 

 گفت:
 ول بهی جونی؟_تو چی ؟ تو دنبال ب

شتر از  سخره آمیزل بیرون دادم. البته من بدم نمی آمد که مامان برایم بی بود م
اینها بول خرج کند ولی اینکه چشددمم به دنبال مال و اموال  باشددد هیچ وقت 
ستم که فرجام هم  شتر. می دان ستم. نه بی این طور نبوده. من توجه او را می خوا

بابا چشم داشتی نداشت ولی در آن لحظات  هیچ وقت به مال و اموال مامان و
آن قدر عصبی بودم که دوست داشتم به هر طریقی که شده او را عذاب بدهم. 

 حتی اگر با زدن ننه چشم داشتن به مال مامان و بابا باشد.
 _بس مطئمن باش که من هم چشمم دنبال مال بهی جون نیست.
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 چراغ سبز شد و ماشین را حرکت داد.
 این جایی؟ چرا منو راحت نمی گذارل؟ _بس برال چی

_برال اینکه بهی جون ازم خواسدددت. مطمئن باش که این خواسددته قلبی من 
 نیست.

 بوزخند مسخره ایی زدم.
ست  ضال حس ریا سه بهی جون آره؟ یعنی می خوال باور کنم که برال ار _وا

 طلبی خودت نیست که ا ن این جایی؟
 سینه شدم.به بشتی صندلی تکیه دادم و دست به 

شما فقط و فقط به خاطر خودته که  _ولی من نظریه دیگه ایی دارم. به نظر من 
این جایی. بی  خودت گفتی می رم یه حالی از آذر می گیرم یکم دلم خنک 

 بشه.
ست. ولی  ساس ا ستم که حرد هایم تا چه اندازه بی بایه و ا خودم هم می دان

 .در حال حاضر فقط دوست داشتم که ضربه بزنم
 بشت چراغ خطر بعدل نگه داشت.

 _برال چی؟ برال چی باید دلم خنک بشه؟
 شانه ام را با  بردم و با بدجنسی گفتم:

 _برال اینکه عقده ایی هستی!
 نگاه عاقل اندر سفیه به من انداخت. آن چنان که خودم هم خنده ام گرفت.

 ذر._یه روزل، یه زمانی، به خاطر این کارها از من متشکر می شی آ
 خنده بلندل کردم.

 نیم نگاهی به من کرد و لبخند زد.
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_متشددکر؟ تو خواب ببینی فرجام. من تا آخر عمرم اگر خیلی خوش شددانس 
 باشی شاید میزان تنفرم کم بشه، ولی اینکه متشکر باشم. توهمه.

چیزل نگفت و فقط لبخند رول لبان  بر رنه تر شد. به خانه رسیدیم. بیچاره 
و واج به من که با اخم و قهر سالم کردم و به اتاقم رفتم و در را بورل جان هاج 

صحبت کردن  با فرجام  سته  صدال آه برهم کوبیدم، نگاه کرد. از درون اتاق 
 را شنیدم.

با اخم و ناراحتی لباس هایم را کندم و رول تخت نشددسددتم. چند دقیقه بعد 
شلوار مدرسه ام ضربه ایی به درخورد و فرجام به داخل آمد. نگاهی به  مانتو و 

کرد که همان جا کف اتاق انداخته بودم. به میز تحریرم تکیه داد و دسدددت به 
 سینه به من نگاه کرد.

 _برنامه کالسی ات رو بده ببینم.
 _برال چی؟

 _برال اینکه می خوام طبق برنامه بی  بریم.
 _بی  بریم؟

 از جا برخاستم و مقابل  ایستادم.
 عزیز جان. مایی وجود نداره. من با تو بهشت هم نمیام._اشتباه متوجه شدل 

 خونسرد چانه اش را با  برد.
 _از درست عقب میفتی.

 _واقعا؟ اگر این قدر برات مهمه اصال چرا کارل کردل که اخراج بشم؟
 _برال اینکه این کار واجب بود. گفتم که بعد ها ....
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 حرف  را قطع کردم.
 ت متشکر می شم._آره آره می دونم. بعدها از

 لبخند زد و سرش را به نشانه تایید تکان داد.
 _برنامه کالسیت رو بیار.

سهایم را بیرون آوردم. برگه را  سی در سه کتابهایم برنامه کال بوفی کردم و از قف
 گرفت و بشت میز تحریر من نشست. بی حوصله گفتم:

ا تمسخر ریم را ب_تا تو دارل برنامه ریزل می کنی که چطور بی  بریم. )بی  ب
 گفتم ( من برم یه چیزل بخورم.

 _روزهال تمرینت کیه؟
 _سه روز در هفته. روزهال زوج.

چیزل نگفت و اشدداره کرد که می توانم بروم. به طرد در رفتم ولی بالفاصددله 
 یک نیم چرخ زدم و رو به فرجام برسیدم.

 ؟سی _راستی بابال الگا خیلی باهات جیک تو جیک بود. ازکجا می شنا
چند وانیه حتی به من نگاه هم نکرد. هنوز نگاه  به برگه درون دسددت  بود. 

 ولی کامال مشخص بود که حواس  جال دیگرل است.
_سیکرته؟ من هالی چیزهال سیکرت هستم. اگر بهم نگه تو دلم قلنبه میشه 

 ها
سدرش را از رول برگه درون دسدت  با  آورد و نگاهم کرد. چشدمان  حالتی 

 داشت ولی لبخند مالیمی بر لبان  بود. معمولی
 _یکی از دوستال دانشگاه است.
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به طرف  رفتم و یک برل رول میز روبه روی  نشستم. سرم را کمی خم کردم 
 و به طرف  بو کشیدم.

_مشکوی می زنی. من خودم مشکوی همه عالم بشریت هستم. بول شک رو 
صد مترل هم حس می کنم. حا  هم تو بد  صله  شکوی می زنی از فا جور م

 ُدکی.
به بشددتی صددندلی تکیه داد و به دور خودش چرخ خورد. در همان حال خنده 

 اش بر رنه تر شد ولی سرش را تکان تکان داد و گفت:
 _برو بایین خوراکیت رو بخور بیا برسیم به کارمون

دوباره حواسدد  را به کاغذ برنامه کالسددی من داد که  بد این معنی را می داد 
ضولی نکنم. بینی ام را چین دادم و با که  شد و در کارش ف سرم به کار خودم با

 اخم هال درهم به بایین رفتم. بورل جان برایم چال و شیرینی آورد.
 _چی شده بود مامان جان؟

ستم. می  ش سبد بزرگ را خورد می کرد، ن سبزهال درون یک  کنارش که لوبیا 
ستم که فرجام جریان را به طور کامل  ست ولی چیزل دان برای  تعریف کرده ا

شرطی که  شق بی قید و  شتم. ع شه نگه می دا نگفتم. احترام بورل جان را همی
به من داشت را به راحتی از چشمان  می خواندم. از کودکی او بیشتر از مامان 

 زحمت مرا کشیده بود.
 _از مدرسه اخراج شدم بورل جون.

 لب  را گزید.
 ناراحت میشه. _آذر جان، خانم بشنوه خیلی
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 شانه ام را با  بردم و گاز بزرگی به شیرینی درون دستم زدم.
 _چرا باید ناراحت بشه؟ خود دردونه اش باعث شد که من اخراج بشم.

 صدایم را بایین اوردم و آهسته گفتم:
 _بورل جون فرجام کی جال مامان رو تول هیئت امنال مدرسه گرفت؟

 ته گفت:نگاهی به راه بله ها کرد و آهس
_بهی خانم دو روز قبل رفتن مدرسه و چه می دونم همین که تو گفتی رو به نام 

 آقا فرجام کردن.
 چشمانم را تنه کردم.

 _که این طور. اون وقت این فکر بکر مال کی بود؟
 بشت چشمی برایم نازی کرد و گفت:

 _مامان جان دارل از من حرد می کشی ها. خوراکیت رو بخور.
 _فرجام آره؟

خنده با مزه بورل جان حرفم را تایید کرد. شیرینی دیگرل در دهانم گذاشتم و 
به با  برگشددتم. فرجام خیلی با دقت رول میز خم شددده بود و رول یک برگه 
سرش را هم بلند نکرد تا مرا نگاه کند. به لبه  شی می کرد. حتی  کاغذ را خط ک

ام گرفته بود. خیلی قشنه و میز تکیه دادم. از این همه صبر و حوصله او خنده 
با خودکار قرمز و آبی  با دقت کاغذ را زمان بندل و جدول بندل کرده بود و 
شت. برخالد خط خرچنه  سلیقه نوشته بود. خط خوانا و زیبایی دا خیلی با 

 و قورباغه من.
 اشاره ایی به کاغذ درون دست  کرد و گفت:
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ساعت فیزیک رو  سی ات ا ن  صر کار _بر طبق برنامه کال ست دادل. ع از د
می کنیم. ا ن این ساعت شیمی دارل. برو از اتاق من صندلی میز تحریر من 

 رو بیار بشین کار کنیم.
جورل نگاه  کردم که آیا واقعا راست می گوید یا شوخی می کند. با انگشت 

 اشاره اش به در اتاق اشاره کرد.
 _برو آذر. من تو کارم جدل هستم.

 ا حالتی بسیار جالب با  برد و با کمی بد جنسی گفت:سپس ابروی  را ب
 _قراره تو این یک هفته خیلی بهت خوش بگذره!

 
 چشمانم را تنه کردم و با نفرتی آشکار گفتم:

 _گفته بودم که ازت متنفرم؟
 سرش را تکان داد.

 _آره سه مرتبه!
 نی  خندل تحویل  دادم.

 رو بکنم._البته اگر منم که می دونم چطور باید کارم 
 لبخند آرامی زد و دوباره به در اتاق اشاره کرد.

ست ندارل که تمام  شه. دو صر جبران می  _برو آذر هر چی وقت تلف کنی ع
 عصرت رو به جال اینکه جلول تلوزیون لم بدل مجبور بشی درس بخونی.

 رول تخت نشستم.
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شم قیافه تو رو تحمل کنم. می  صر هم مجبور با ست ندارم که ع  دونی_نه دو
 فرجام تحمل تو صبر ایوب می خواد.

 لم دادم و دستم را زیر سرم گذاشتم.
 _دوست دخترهات چطور تو رو تحمل می کنن. من که .....

 _آذر....دارل وقت تلف می کنی. عقب میفتی....
 _چرا باید به حرد تو گوش بدم؟ یه دلیل قانع کننده بیار

 _برال اینکه من خوبیت رو می خوام.
برال اینکه بهی جون بهت گفته که منو ادب کنی.. که اگر تکون خوردم _نه.. 

بدم..  بل کنترل هسددتم.. شددیطونم.. خرابکارم..  قا که من غیر  بدل..  تکونم 
 نفهمم....

بی اراده صدددایم با این جمالت با  می رفت. خونسددرد دسددتان  را به سددینه 
 قالب کرده بود و به من نگاه می کرد.

 اینها نیستی.... _شما هیچ کدوم از
 حرد اش را قطع کردم و با تمسخر گفتم:

_نیستم؟ ببینم تو تعادل روحی دارل فرجام؟ همین چند ساعت قبل تو مدرسه 
 بهم گفتی که خرابکار و شیطونم....

 سکوت کرد. مثل اینکه می خواست تا مرا آرام کند.
اگر یاد  _نگذاشددتی من حرفم رو کامل کنم. شددما هیچ کدوم از اینها نیسددتی

بگیرل که قبل از انجام هر کارل و زدن هر حرفی یه کوچولو فکر کنی. جاست 
وان مینت. در همین اندازه. باید یاد بگیرل که وقتی خیلی عصبی هستی کارل 
رو انجام ندل. یه نفس عمیق بک . یه کم آب بخور. تا ده بشددمار. من نمی 
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روش هال معمول آروم دونم چی بگم آذر. من روانشددناس نیسددت. فقط دارم 
باید درباره اش مطالعه  یاد بگیرل  شددددن رو یادت می دم. اگر بخوال کامل 

 کنی.
 _اینها به درد من نمی خوره..
 _اینها به درد همه می خوره.

 با بدجنسی برسیدم.
 _حتی تو؟

 لبخنداش با مزه بود.
 _حتی من.

 _مگه فرجام اقبالی هم عصبی میشه؟
تخت نشددسددت. ناخوداگاه برخاسددتم و نشددسددتم. برخاسددت و آمد کنارم رول 

احترام نبود. ولی نمی دانم چرا نمی توانسددتم از اعتراد به این نکته، حتی نزد 
 خودم، دست بردارم که فرجام به شدت با شخصیت بود.

شن. مگه من از  صبی می شه. همه یه زمانهایی ع صبی می _فرجام اقبالی هم ع
 سنگم؟

 رو می کنی؟_وقتی عصبی می شی همین کارها 
شبها در آغوش می گرفتم و میخوابیدم را از رول تخت  سک خرسی را که  عرو

 برداشت و نگاه کرد.
_وقتی عصبی می شم یادم می یاد که زندگی چقدر کوتاهه و چقدر سریع می 

 گذره و نباید این طورل هدر اش بدم....
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 خرس را به سرجای  گذاشت و نگاهم کرد.
گفتم جواب می ده. حا  بلند شددو بیا سددر درسددت. _برال تو همون هایی که 

 عقب میفتی.
 غرولند کنان برخاستم.

_اگر اینقدر دلت می سوزه چرا اخراجم کردل؟ حا  بعد از یه هفته من بیچاره 
 چی جورل برگردم تو اون خراب شده و سر بلند کنم؟

 _دقیقا برال همین بود.
 گفتم:همان طور که به طرد در می رفتم، بلند بلند 

 _ازت متنفرم. ببین کی بهت گفتم.
 _بار چهارم...

 خنده ام را فرو خوردم و به اتاق  رفتم.
اتاقی بسددیار با سددلیقه داشددت. رول میزش بر از کتابهال بزشددکی به زبان 
ضولی در اتاق   سس و ف شروع به تج صندلی  سی بود. به جال آوردن  انگلی

ست کردم. سالنامه ایی را که رول  کردم. از هر کدام از عطرهای  کمی ت دفتر 
میز کنار تخت  بود، حریصانه برسی کردم. خودم هم نمی دانستم که به دنبال 
چه چیزل هستم. چیزل که نشان دهد فرجام لیاقت تربیت مرا ندارد؟ یا چیزل 

 که فقط از سر کنجکاول بود.
 _آذر....

ستم به رول زمین افتاد سید از د سرر سط باز  از جا بریدم. آن چنان که  و از و
شدددد. کنار در اتاق به در تکیه داده بود و با اخمی در ابروان  به من نگاه می 

 کرد.
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_فکر می کنم من باید صبر ایوب داشته باشم تا تو رو اون چیزل بکنم که باید 
 باشی.

 شانه ام را با بررویی با  بردم.
 نکنی. تلف_مجبور نیستی. می بینی که من خیلی بی ادبم. بهتره وقتت رو 

به درون اتاق آمد و با یک دسددت  بازویم را گرفت و محکم از جا بلندم کرد و 
 با دست دیگرش صندلی اتاق  را بلند کرد.

ید دور بزنی  با باه راه میرل.  فت. تو ا ن تول زندگی در مسددیر اشددت _راه بی
 برگردل.

 با تمسخر گفتم:
 _مرگ من؟ بس بگذار راهنما بزنم.

 دست دیگرم زدم و با تاسف ساختگی و مسخره آمیز گفتم:بعد با دستم بشت 
 _دیدل چی شد؟ من که رانندگی بلد نیستم ُدکی...

 _اشکال نداره من می رونم. با هم دور می زنیم برمی گردیم.
 در حالیکه هنوز می خندیدم، گفتم:

 _از تو سیری  تر آدم ندیدم فرجام. آخرش از من کتک می خورل!
به طرفم خم شد و بو کشید. آهی از سر بی حوصلگی  چیزل نگفت ولی کمی

 کشید.
 _ از همه اون عطرها به خودت زدل آره؟
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سرم  شاده تحویل  دادم و با حالتی خنده دار  سرم را با  بردم و نی  خندل گ
را تکان دادم. چند وانیه نگاهم کرد و بعد اخم میان ابروان  کم رنه شدددد و 

 ناخواسته می آمد. لبخندل جای  را گرفت که به نظر
 _افتضاحه!

 چشمانم را چرخاندم.
 _بی سلیقه.

 _تو دخترل باید عطر دخترانه بزنی.
این هم احتما  یکی دیگر از گزارش هال مامان به او بود. این که من عشددق 
به سددمع و نظر او  مان  ما که  نه هسددتم. نمی دانم چیزل بود  هال مردا عطر 

 نرسانده باشد؟
صر و تا زمانی  سیاه بازل تا ع شت تمام روزمان با همان  که مامان به خانه برگ

هال من و جواب هال هوشددمندانه او گذشدددت. ولی اگر از تمام این ها می 
ستم بگذرم. مثل  ستم بگذرم از اینکه او یک معلم فوق العاده بود نمی توان خوا
 اینکه او بیشددتر از اینکه یک بزشددک باشددد ذاتا یک معلم بود. خیلی آرام و با
با شددیطنت هال من در هنگام درس خیلی جالب  له درس می داد.  حوصدد
برخورد می کرد. به تمام سددئوا تی که می دانسددت نه از رول نااگاهی بلکه از 
ست، جواب می داد. جورل که در آخر کار این من بودم که از  شیطنت ا رول 

شتم و دل به د سوا ت احمقانه بردا ست از  رس کارم عذاب وجدان گرفتم و د
 دادم.
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ضیح  ضا می کردم که یک مطلب را ده مرتبه هم تو صد تقا حتی اگر از رول ق
دهد، بدون انکه به رول من بیاورد که می داند تمام این کارها از رول بدجنسی 

 من است، کامل و جامع توضیح می داد.
و در نهایت زمانی که نزدیک غروب مامان به خانه برگشدددت و ما را در حال 

دید نه تنها چیزل از اخراج من نگفت بلکه حتی در صددورت   درس خواندن
لبخندل رضددایت بخ  هم دیده شددد. حتما این چیزل بود که روزل رویای  
را داشددت. اینکه من مثل یک دختر نمونه بشددت میز تحریرم بشددینم و درس 

 بخوانم.
من باهوش هستم و به سرعت هر مطلبی را که تنها یک مرتبه برایم توضیح داده 
شددود فرا می گیرم ولی هیچ وقت در درس خواندن نظم و انظباط ندارم. یعنی 

 من در هیچ کارل به غیر از ورزش نظم درستی ندارم.
به علت بازیگوشی و شیطنت هایم خیلی سریع حواسم از درس و یا هر کارل 
که می کنم، برت می شود و فکر می کنم که بوست فرجام کنده شد تا توانست 

مرا به خودش جلب کند. و در آخر کار زمانی که خیلی منظم  هوش و حواس
شمان   ست، چ شت و کتاب را ب سر خودکار را به جال خودش گذا و مرتب 
ستانم را  شده بود. مثل بچه هال کوچک د سته  ضوح خ شده بود و به و قرمز 
بشددت سددرم به هم قالب کردم و رول دو بایه عقبی صددندلی بلند شدددم و تاب 

ه همیشدده مامان را کفرل می کرد. همیشدده می گفت که اگر خوردم. حالتی ک
 صندلی از زیر در برود، لگنم خواهد شکست.

 موذیانه گفتم:
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 _فکر کنم حسابی خسته شدل نه فرجام؟
 فقط نگاهم کرد و چیزل نگفت. چشمکی برای  فرستادم.

 _فردا هم درس داریم؟
 دوباره نگاهی آرام و عمیق دیگر.

 با دستم چند ضربه آهسته به سرشانه اش زدم.خنده کنان برخاستم و 
 _از زبون افتادل ُدکی.

چیزل نگفت و از جا برخاسددت. جلول روی  بریدم و هر دو دسددتم را دور 
 بازوی  حلقه کردم.

 _ببین دکی من یه بیشنهاد دارم اگر خسته شدل می تونیم فردا رو....
 حرفم را قطع کرد و دستانم را از دور بازوی  باز کرد.

 _نه آذر... فردا کالس راس ساعت هفت ونیم مثل مدرسه بر قراره
 اخم کردم.

 _تو از خانم صبایی هم بدترل نه؟
 قبل از انکه از در بیرون برود متوقف اش کردم.

 _به مامان که هنوز نگفتی؟
 سرش را به نشانه نفی تکان داد.

 _من نه. ولی ممکنه مدیرت به  گفته باشه
 آهی کشیدم.

 نگفته باشه تو چی می گی؟_اگر 
 دست  را سر شانه ام گذاشت و مرا از مقابل در کنار زد.

 _این دیگه به خودم ربط داره.
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به تو ربط داره؟ عجب دوره زمونه ایی  به منه. اون وقت  _یعنی چی؟ مربوط 
 شده ها. چی می گی؟

 _بعد می فهمی.
 دستانم را رول صورتم گذاشتم و ناله کنان گفتم:

 ام من آخرش از دست تو سکته می کنم._وال فرج
 بعد نخودل خندیدم.

 _مامان همیشه همین رو می گه.
لبخند مالیم زد و بدون حرد از اتاق بیرون رفت. می دانسددتم که این برنامه تا 
بایان هفته ادامه خواهد داشددت. از فرجام گریزل نبود. برال شددام بایین رفتم. 

 با هم صحبت می کردند.کنار مامان نشسته بود و آرام آرام 
 

خیلی تابلو رفتم و کنارشان نشستم. مامان چرخید و با تعجب نگاهم کرد. من 
 عادت داشتم که بیشتر وقتم را در اتاقم می گذراندم.

 _چیزل شده آذر جان؟
به مامان نگاه کردم که هنوز به نظر بسددیار حیرت زده ولی مهربان می رسددید. 

 یا حداقل هنوز نگفته بود.فرجام چیزل به او نگفته بود. 
 _هان؟ نه چیزل نیست.

به فرجام نگاه کردم. لبخند رول لب  به نظر می رسددید که چیزل اسدددت که 
اصال و ابدا توان کنترل آن را ندارد. و وانیه بعد آن لبخند تبدیل به خنده ایی آرام 

 شد. سرش را بایین انداخت و در حالیکه تکان تکان می داد می خندید.
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 ن این بار با تعجب به او نگاه کرد. بس خانم صبایی هم چیزل نگفته بود.ماما
 _بهی جون. آذر یک هفته ایی رو خونه می مونه.

 تعجب مامان این بار به نهایت رسید.
 _برال چی؟

 چرخید و با نگرانی به من نگاه کرد.
 _چیزل شده مامان جان؟ خوبی؟

ه فرجام نگاه کردم. فرجام با نگران بود که من بیمار شدددده باشددم. درمانده ب
 مالیمت گفت:

 _چیزل نیست بهی جون.
 _بس برال چی خونه بمونه؟

 _مشکلی بی  اومده که خونه بمونه بهتره.
 _چی شده؟

 دلم می خواست سرم را به دیوار بکوبم. اما فرجام هم چنان خونسرد بود.
 _به من اعتماد کنید بهی جون. مشکلی نیست.

فرجام نگاه کرد. چهره فرجام محکم و با اعتماد به نفس مامان چند لحظه به 
بود. مامان با آنکه به نظر بسددیار نگران می رسددید و اصددال قانع نشددده بود ولی 

 چیزل نگفت.
چه می شد اگر مامان به من هم این طور اعتماد داشت. آن قدر زیاد که حتی با 

می زند ولی باز وجود آنکه می دید که جایی از کار و حرد هال فرجام لنه 
 هم اعتماد کرده بود.

 با حسادت به فرجام نگاه کردم. نگاه  به رول من بود.
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 _می بینی همیشه به تو اعتماد داره.
 صدایم بر از ناراحتی بود. بر از بغض و آرام.

 مامان با ناراحتی نگاهم کرد.
 _مامان جان من به شما هم اعتماد دارم.

 _نه ندارل. سرمو شیره نمال.
تم را گرفت. دسددتم را از زیر دسددت  بیرون کشددیدم. با ناراحتی رول مبل دسدد

 سیخ نشستم.
باز هم فرجام  باز هم نمی فهمم.  باز هم بچه ام.  _من هر کارل هم که بکنم 

 خوبه.
 باز هم دستم را گرفت. این بار محکم تر.

 _به خدا این طور نیست مامان جان.
 جدل گفت:فرجام که تا آن لحظه ساکت بود، محکم و 

_برمی گرده به همون اصلی که صبح درباره اش صحبت کردیم آذر. اعتماد یه 
 چیزه اکتسابیه. چی می گن....

چند لحظه گیر کرد. به نظر می رسددید که چیزل را به فارسددی فراموش کرده 
 است.

 _می گن از شکم مادر .... یه همچین چیزل هست...
خودش هم خنده اش گرفته بود به شددددت خنده ام گرفت. مامان در حالیکه 

 گفت:
 _هیچ کس از شکم مادرش .... مثال اعتماد دیگران رو کسب نمی کنه.
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 _بله بله خودشه...
 هنوز می خندیدم.

_سددعی کن که اعتماد رو کسددب کنی. کار سددختی نیسددت آذر. اسددتارت  با 
 خودته. اصال این چیزیه که دست خودته.
شت  ست دا ستم را که هنوز در د نوازش کرد. نگاه  کردم. لبخنداش مامان د

 مهربان بود.
حرفی نزدم و برخاسددتم و به آشددپزخانه رفتم. کمی بعد از آشددپزخانه سددری 
صحبت  صحبت هال بزرگانه.  صحبت کرده بودند.  شروع به  شیدم. دوباره  ک
سادت  سرت و ح شت. برال لحظه ایی ح هایی که مامان هیچ وقت با من ندا

وقتی که چهره آرام و شدداد مامان را دیدم تمام آن در وجودم زبانه کشددید. اما 
خشددم فرو ک  کرد و جای  را ناامیدل گرفت. اینکه شدداید واقعا بهتر بود که 
سب  صحبتی منا شاید مامان مرا هم برال هم  شدم تا  من هم آدم و بزرگ می 

 می دانست.
 دسر شام مامان با آب و تاب برال فرجام از فعالیت هال انجمن تعریف می کر

و او هم با دقت و عالقه صددحبت مامان را دنبال می کرد و گاهی سددوا تی می 
سر رفته بود. زمانی که بابا زنده بود هم این طور بود. بابا و  صله ام  سید. حو بر
مامان با عالقه از این دست صحبت ها می کردند و بابا مشوق همیشگی مامان 

شت. شه وقت دا هیچ زمانی نبود که از او  در کارش بود. ولی برال من هم همی
طلب زمانی برال با هم بودن را داشددته باشددم و بابا کارل را بهانه کند. ولی 

 مامان...
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صحبت با  شدم که مامان در حین  شده بودم. زیاد نخوردم و متوجه  شتها  بی ا
ست  به  شد که من کم خوردم. با د ست و متوجه  س  به من ا فرجام تمام حوا

رخواهی کرد که حرف  را قطع کرده است و بعد با لحن فرجام اشاره کرد و عذ
 نگرانی گفت:

 _چی شده آذر مامانم؟ کم خوردل؟
ستم به خودم دروغ  شم ولی نمی توان سعی کردم عادل با چانه ام را با  بردم و 

 بگویم که به شدت از این نگرانی مامان لذت برده بودم.
 _اشتها ندارم.

 رول دستم گذاشت.دست  را از رول میز دراز کرد و 
 _تب هم ندارل... چرا؟

 رو به فرجام کرد و آهسته و با نگرانی گفت:
 _فرجام مامان آذر مریضه که نمی خوال این هفته بره مدرسه؟

نگرانی درون صدددای  چیزل بود که مرا به حیرت انداخت. چیزل نمانده بود 
 که از شدت نگرانی به گریه بیفتد.

ندلی اش را بیشتر به سمتم خم کرد و دست دیگرم بورل جان نگران تر از او ص
 را گرفت.

 _چی شده مامان جان؟
لبخندل به صددورت نگران بورل جان زدم. از این دسددت نگرانی ها از بورل 

 جان زیاد دیده بودم.
 _خوبم چیزل نیست بورل جونم
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نگاهم به فرجام افتاد. موشکافانه مرا نگاه می کرد. دست از خوردن کشیده بود 
درحالیکه قاشدق را در دسدت داشدت چنگال  را در بشدقاب گذاشدته بود و و 

دسدت چپ  را با  آورده بود و زیر لبان و چانه اش گذاشدته بود. سدرانجام در 
 حالیکه هنوز نگاه  به رول من بود به مامان گفت:

شید. آذر هم مریض  شته با ست بهی جون. گفتم که به من اعتماد دا _چیزل نی
 نیست.

را برای  گرد کردم تا دست از این خیره نگاه کردن بردارد. وقتی کسی چشمانم 
صابم به هم می ریخت. چون  این طور موشکافانه و محقانه نگاهم می کرد، ع
حس می کردم که کار بدل انجام دادم. بدون آنکه کسددی متوجه شددود کمی از 

 زبانم را هم برای  بیرون آوردم.
 گفت: لبخندل به رول لبان  آمد و بلند

شم بتونم کارل  شحال می  ست خو _بهی جون ببینید اگر به من هم احتیاج ه
 انجام بدم.

 مامان با این حرد او حواس اش از من برت شد و با خوشحالی گفت:
_راست میگی مامان جان؟ ما که از خدامونه. اگر بتونی هفته ایی چند روز هم 

 افتخارل کار کنی عالیه.
 _حتما خوشحال می شم.

حرص و ناراحتی خندیدم. او حواس مامان را از من برت کرده بود. تا چند با 
لحظه قبل از آنکه مامان حواسدد  بی حرد او برود تمام و کمال نگران و به 
فکر من بود. بشددقابم را برداشددتم و با ب*و*سدده ایی به رول گونه بورل جان 

 بابت شام تشکر کردم و با لحنی مسخره آمیز گفتم:
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 ام. از رول متن که نمی خونی. بیخی. خودمونی تر حرد بزن._بس کن فرج
 بعد صدایم را کلفت کردم و ادامه دادم.

 _اگر به من احتیاجی هست خوشحال می شم کارل انجام بدم.
مامان آهی کشددید و سددرش را تکان داد. ولی فرجام دوباره نگاهی موشددکافانه 

د سر من به آشپزخانه آم دیگرل به من کرد و او هم بشقاب  را برداشت و بشت
 و بشقاب کثیف را در سینک گذاشت. دست به سینه نگاهم کرد.

ضربه زدم تا از مقابل کانتر کنار  با برویی بینی ام را چین انداختم و به بازوی  
 برود.

 _خود شیرین.
 لبخند بر رنگی زد و گفت:

 _باید متوجه یه چیزل می شدم که شدم.
 با تعجب نگاه  کردم.

 اون وقت._چی 
لبخندش بیشددتر شددد ولی چیزل نگفت و از آشددپزخانه بیرون زد. کمک بورل 
شیدند  شتم. مامان و فرجام در هال چال می نو شین گذا جان ظرد ها را در ما
و باز هم صددحبت هایی درباره انجمن و مطب فرجام می کردند. فنجانی چال 

 برال خودم و بورل جان ریختم و به هال برگشتم.
 رجام مگه تو حا  حا ها ایرانی که دارل دنبال مطب می گردل؟_ببینم ف

شانه  سرش را به ن سرد به من نگاه کرد و  سرش را با  آورد و نگاهی آرام و خون
 تایید تکان داد. صورتم را وحشتزده کردم.
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_شددوخی می کنی؟ چه کاریه آخه؟ این جا چی داره که می خوال بمونی؟ من 
 بشت سرم رو هم نگاه نمی کردم. اگر جال تو بودم می رفتم

شدت بریده بود. لب  را گزید  نگاه  متفکرانه و آرام بود. ولی رنه مامان به 
 و فنجان را رول میز گذاشت.

 _میرل بشت سرت رو هم نگاه نمی کنی؟
خفه شده بودم و چیزل نمی گفتم. خودم هم متوجه شده بودم که حرفم چقدر 

یلی دوست داشتم که از ایران بروم ولی اینکه احمقانه بود. درست بود که من خ
ستم با آن  سرم را هم نگاه نکنم، حرد مفتی بود که فقط می خوا شت  بروم و ب
شدم در  صبی می  ست مامان ع سر فرجام بگذارم. چیزل که وقتی از د سربه 

 سرم می چرخید ولی به سرعت مرا بشیمان می کرد.
به که دلم  تا دختر دیگه دارم  باشددده. فکر من رو  _مگه من چند  ها خوش  اون

 کردل؟
 _مامان....

 حرفم را قطع کردم و ادامه ندادم.
نه خودش  گه برنگردم وگر که برم دی نه  _بهی جون آذر می خواد منو بیرون ک

 همچین خیالی نداره. خیالتون راحت.
 همچنان نگاه  به من بود. سرم را تکان دادم.

 _آره فقط می خوام که فرجام بره.
 غم و اندوه مامان تبدیل به خشم و عصبانیت شد.آن حالت 

 _واقعا که آذر.... خجالت نمی کشی؟
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هال فرجام  به رول لب ندل  گاه فرجام بود. نیم لبخ به رول ن نان  گاهم همچ ن
 نشست.

_نه برال چی باید خجالت بکشددم؟ اون قراره زندان بان من باشدده یا یه همچن 
اد که من عاشددق چشددم و چیزل. کدوم خرل از یه همچین آدمی خوشدد  می

 ابرول فرجام بشم
 _احترام بزرگترت رو داشته باش.

ستان که با  صریهال با ستم و مقابل فرجام رفتم و مثل م خندیدم و از جا برخا
ست کردن کمرشان با  و بایین می  ستانشان را همراه با خم و را دیدن فرعون د

ش سجده مانند به فرعون احترام می گذا م تند، مقابل فرجام خبردند و با حالتی 
 و راست شدم.

 _بیا احترام ... احترام.... احترام..... احترام.... احترام ....
باز آخر سددرم را با  بردم و زیر چشددمی به مامان که می خندید و فرجام که 

 لبخند بررنگی برلب داشت، نگاه کردم.
می  _ولی می ترسددم احترام رو هم شددوهر بدن اون وقت سددر فرجام بی کاله

 مونه.
با این حرد من خنده ل مامان و بورل جان بلند ترشدددد. مامان در حالیکه 
 دست  را جلول دهان  گرفته بود تا حتما به خیال  من بررو تر نشوم، گفت:

_زشددته آذر.... جلول خودش این رو نگی آبروم بره، بگن خای تو سددر بهی با 
 این دختر تربیت کردن .
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ما  به  مات و متحیر  که او اطالعی از آن فرجام  نگاه می کرد. موضددوعی بود 
نداشت. احترام خانم دختر خاله مامان بود که بنجاه و چند ساله بود ولی هنوز 
شددوهر نکرده بود. این احترام گفتن و خندیدن ما به آن بود. چیزل که فرجام از 

 آن خبر نداشت.
ت صحبت ها به سم مامان با خنده ماجرا را برال او تعریف کرد و به این ترتیب

 دیگرل کشیده شد.
 

سر افکندگی  شتم با خفت و  بعد از یک هفته بر از فراز و فرودل که با فرجام دا
هر چه تمامتر به مدرسه برگشتم. در آن یک هفته تا توانسته بودم خون فرجام را 
در شددیشدده کرده بودم. آن قدر که گاهی واقعا کالفه می شددد. گاهی حس می 

خواهد مرا کتک بزند ولی همیشه نهایت عصبانیت اش را با  کردم که دل  می
یک جمله خشددن و یک نیمچه فریاد نشددان می داد. این مرد خوددارل عجیبی 

 داشت.
البته باید بگویم که گاهی اوقات بد هم نبود. دو شددب در آن هفته فرجام همه 

 تمان را به رستوران دعوت کرد که خیلی عالی بود و خوش گذشت. خیلی وق
بود که من و مامان از این دست تفریحات نداشتیم. مامان یا وقت نداشت و یا 
اگر هم وقت داشددت حوصددله اش را نداشددت. به گمانم این کار او را به یاد بابا 

 می انداخت. زمان هایی که خودشان دو نفرل به رستوران می رفتند.
با فرجام مخالفتی نکرد و همراه شدددد. نمی دانسددتم که وا به مامان ولی  قعا 

ضوع را نگفته بود یا انکه مامان خودش را به نادانی زده بود که از چیزل خبر  مو
ندارد. فقط تنها صددحبتی که درباره اخراج من شددد صددحبتی بود که بین من و 
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فرجام اتفاق افتاد. دقیقا فردال روز اخراج از مدرسه. فرجام صحبت اینکه چرا 
من هم گفتم چون الگا با توپ به سددرم زده این کار را کرده بودم بی  کشددید. 

 بود.
از آن جایی که فرجام زیادل خوش بین بود گفت که شاید اشتباه صورت گرفته 
صورت  ست. اما من زیر بار نرفتم. من  صد این کار را نکرده ا ست و الگا از ق ا
شددیطان الگا را دیده بودم. صددورتی که می گفت این کار صددد در صددد از رول 

 ست. او که ندیده بود.قصد بوده ا
در آخر فرجام گفت که گاهی  زم اسدددت که آدم چیزهایی را نادیده بگیرد. یا 
نظرش را جور دیگرل تعبیر کند. عقیده داشددت که اگر می خواهم در این دنیا 
ید هر کنشددی  قانونی که می گو بدانم.  قانون داد و سددتد را  ید  با زندگی کنم 

شی دارد. و اگر من آن روز کا شاید خود الگا از واکن ر الگا را نادیده گرفته بودم 
کارش بشددیمان می شددد و آن وقت شدداید حتی بین ما دوسددت هم شددکل می 

 گرفت.
چیزل که من سرسوزنی آن را قبول نداشت. من و الگا مثل کارد و بنیر بودیم. و 
تاد احتما  مسددخره  ما می اف اگر من این کار را می کردم تنها اتفاقی که بین 

 من توسط الگا بود.شدن 
چیزل که همین حا  هم مطمئن بودم که اتفاق افتاده اسددت. چیزل که باعث 
شد من تمام هفته زندگی فرجام را تبدیل به جهنم کنم. خسته اش کنم تا دست 

 بردارد. ولی فرجام قاطع تر از این ها بود.
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وز د ربه مدرسه برگشتم ولی تمام هوش و حواسم به مهمانی تولدل بود که چن
صددرصد مخالفت  ستم که اگر به مامان بگویم  شده بودم. می دان قبل دعوت 
می کند. مهمانی تولد، آن هم در خانه یکی از دوسددتانم که اصددال و ابدا مورد 

 تایید مامان نبود، هیچ شانسی برال بذیرفته شدن از طرد مامان را نداشت.
ست ستم که در نهایت این من ه م که باید تکلیف او را سوگل دودل بود. می دان

هم مشخص کنم. می گفت که بعد از آن مهمانی دخترانه ایی که سینا شاهدش 
ست داده بود و اجازه نمی داد که به راحتی قبل  بود، دیگر اعتمادش را به او از د
رفت و آمد کند. با آن چنان غصدده و ناراحتی گفت که سددینا هنوز از دسددت  

سینا با هم خیلی صمیمی ناراحت و دلخور است که دلم بر ای  سوخت. او و 
شته  سینا خیلی به روی  اور گذا بودند و به همین خاطر دلخورل و کم محلی 

 بود.
ته مطمئن  به منزل تعین کرده بود. الب مامان برال من سددداعات ورود و خروج 
بودم که این تصمیم فرجام است. می دانستم که هر بالیی به سرم آمده و یا قرار 

 بیاید، با برنامه فرجام جلو می رود.است که 
تصددمیم داشددتم آن چنان رودسددتی به او بزنم که دیگر ه*و*س نکند برال من 
تعیین تکلیف کند. نقشدده ایی که کشددیده بودم احمقانه، دور از ذهن و بسددیار 

 بسیار بچگانه بود.
ولی در حقیقت فرار و در رفتن از بیخ گوش فرجام چیزل بود که می توانسددتم 

ال تمام عمر با به یاد آوردن آن روحم شاد شود. فرجام زیاد از حد به خودش بر
 مطمئن بود. به یک حالگیرل اساسی نیاز داشت.
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نقشدده ام آن قدر خنده دار بود که وقتی برال سددوگل تعریف کردم ابتدا فکر کرد 
سرت با  شمان جدل مرا دید، یک خای تو  شوخی می کنم ولی وقتی که چ که 

شه ا سر این نق شت که احتما  جانم را بر  ت گفت و دیگر حرفی نزد. عقیده دا
ست و  شک شد و گردنم خواهد  این کار خواهم داد. می گفت که برت خواهم 

 آن وقت فرجام است که به من خواهد خندید.
شتم این هیجان و بنهان کارل را. اینکه بخواهم از بیخ گوش فرجام  ست دا دو

سعی کردم که در بروم، برایم دنیایی از خن ده و هیجان و تفریح بود. در مدرسه 
شم. و این اتفاق برال اولین بار بود که در زندگی من  شم نبا تا حد امکان در چ
افتاده بود. من معمو  همیشدده در چشددم هسددتم و به خاطر شددلوغ کارل ها و 
شیطنت هایم همیشه دیده می شوم. ولی آن اخراج یک هفته ایی از مدرسه، آن 

ر نظرم خفت بار می آمد که ترجیح می دادم دیده نشددوم. فرجام موفق چنان د
شده بود که مرا سرجال خودم بنشاند. او دقیقا به هدف  رسیده بود. اینکه من 

 به خاطر خجالت هم که شده، شیطنت هایم را فاکتور بگیرم.
ند بر از  که لبخ مال این ندازم. احت یا گا ن به ال گاهی هم  سددعی کردم حتی ن

یی او را ببینم و نتوانم جلول خودم را بگیرم و دوباره در دهان  بکوبم، خودستا
باره تکرار شددود. چون با اخالقی که از  زیاد بود. چیزل که نمی خواسددتم دو
سیار بود. و این  شین کند، ب شتم احتمال اینکه دوباره مرا خانه ن سراغ دا فرجام 

شد دیگر ذره ایی برال من سه آبرو باقی  چیزل بود که اگر تکرار می  در آن مدر
شتم و بر  شت. بنابراین برال اولین بار در زندگی ام دندان بر جگر گذا نمی گذا

 خالد میلم به قول سوگل خفه شدم و کارل نکردم.
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صیل من بود. تمام مدت  ضاح ترین روز در تمام تاریخ تح سه افت روز اول مدر
سرم حرد می زنند و می خندن شت  د. آن قدر زیاد حس می کردم که بچه ها ب

شت بارانویید بیدا کرده ام. او می گفت  سوگل عقیده دا شده بودم که  ساس  ح
ساس نمی کند. ولی من می  صی اح ست و او که چیز خا که همه چیز نرمال ا
توانسددتم در بس تمام چهره ها، خنده تمسددخر آمیز بچه هال مدرسدده را ببینم. 

 .دلم می خواست با دستان خودم فرجام را خفه کنم
تصددمیم داشددتم که بعد از مدرسدده به دیدن خاله سددورل بروم. خاله سددورل را 
دوسددت داشددتم. شدداید نه به اندازه مامان ملوی ولی خیلی بیشددتر از بقیه خاله 
شده بود. در  شتر برال میالد تنه  شده بود. البته دلم بی هایم. دلم برای  تنه 

شته بود که منآن اخراج یک هفته ایی خفت بار، فرجام حتی یک بار ه  م نگذا
بایم را از خانه بیرون بگذارم. فقط با خودش به کالسددهال ورزش می رفتم و 

 برمی گشتم. حس یک زندانی را داشتم. حسی که اصال خوب نبود.
ولی مثل اینکه فرجام خیال داشت که کار خودش را بکند. روز اول مدرسه هم 

خواهد آمد. از اینکه مثل مرا رسدداند و گفت که بعد از ظهر خودش به سددراغم 
بچه هال کالس اولی که بدر و مادرشددان به سددراغشددان می آمدند، به سددراغم 
بیایند متنفر بودم. ولی علی رغم دعوا و جر و بحث حسددابی که در خانه به راه 
انداختم مرغ فرجام فقط یک با داشت و با قیافه ایی به شدت خونسرد گفت که 

سددراغم میاد و اگر مرا در مقابل در مدرسدده  بحث نکنم چون او در نهایت به
 نبیند، آزادل ها مرا به مدت بیشتر لغو خواهد کرد.

جیغ کشددیده بودم و به شدددت داد و هوار به راه انداخته بودم ولی فرجام آدمی 
نبود که از میدان به در برود. مامان طاقت نیاورد و خانه را تری کرد ولی فرجام 
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سردل هر چه تمام ت ست با خون ستاد و به داد و هوار هال من گوش داد و د ر ای
آخر هم به اتاق خودش رفت. این مرد از سددنه بود. میزان نفرتم روز به روز 

 نسبت به او بیشتر می شد.
آن قدر زیاد که روزل نبود که به درگاه خدا دعا نکنم که از آن جا برود و مرا به 

 حال خودم بگذارد.
شم جابه  شغول وراجی کوله ام را رول دو سوگل که م جا کردم و بی تفاوت به 

درباره عروسی بسر خاله اش بود با ل سرش ایستادم تا وسایل  را جمع کند. 
در همان حال با بال چپم رول زمین ضددرب گرفته بودم و نیمی از حواسددم به 
له  خا به دیدن  ها  چانم و تن که چطور می توانم فرجام را بپی این مشددغول بود 

احتمال اینکه میالد آن جا باشددد خیلی زیاد بود. می خواسددتم سددورل بروم. 
 بدون حضور فرجام به آن جا بروم.

بانم می  به رول ل نه  قا ندل احم یاد آوردن او هم لبخ به  با  میالد.... حتی 
سوگل هیچ وقت  سوگل با خنده از آن یاد می کرد.  شه  ست. چیزل که همی ش ن

شت که ست.  از میالد خوش  نیامده بود. عقیده دا سبی نی صال آدم منا میالد ا
در حقیقت عقیده داشددت که میالد اصددال آدم نیسددت. ولی به نظر من میالد به 
شد که  شمان او باعث می  شتناکی جذاب بود. همان نگاه کردن به چ طور وح

 ضربان قلب من با  برود.
 سوگل دست  را مقابل صورتم با  و بایین کرد و با دلخورل گفت:

 ود که چی می گفتم یک ساعته؟_اصال حواست ب
 با دقت نگاهم کرد.
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 _خای تو سرت دوباره می خوال برل دیدن میالد رفتی تو هپروت؟
 زیپ کوله اش را محکم بست.

 _ببین کی دارم بهت می گم این بسره آخرش باعث دردسرت میشه آذر...
 بوزخند شیطنت امیزل زدم و با مشت به بازوی  کوبیدم.

از هر جا کم میارل لنه میالد رو می کشی وسط. مظلوم تر  _باشه بابا تو هم.
از میالد سدراغ ندارل؟ حواسدم بود که چی می گفتی. داشدتی درباره اون غول 
بیابونی بسددر خاله ات می گفتی دیگه. می گفتی که شددب عروسددی  همه می 
شده. عروس هم احتما  باربی بوده. فیل  شبیه گوریل انگورل  گفتن که دوماد 

 ون بودن خالصه دیگه نه؟و فنج
 با دست  بازوی  را ماساژ داد.

_درد بگیرل آذر. صددد دفعه گفتم با این دسددت سددنگین ات نزن به بازول من. 
 مگه گوش می دل؟ آخرش یه زن طالقی میاد می گیرتت. ببین کی گفتم.

 بوزخند موذیانه ایی زد و ادامه داد
سنگینه ست   ، مرد زن طالق داده میاد _آخه مگه نشنیدل که می گن زنی که د

 خواستگاری .
دسددتم را با  بردم تا یک ضددربه دیگر بزنم. که با صدددال خانم صددبایی دسددتم 

 همان جا خشک شد.
 _بورتاش.... این کارها چیه می کنی؟

چشددمانم را چرخی دادم. همین مانده بود که خانم صددبایی مرا در حال اعمال 
سی هایم ببیند. خ شونت بر علیه هم کال سوگل را آن خ شکر همه من و  دا را 

 قدر صمیمی می دانستند که این حرکت را شوخی تلقی کنند.
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 _شوخی می کردم خانم صبایی.
 آهی از سر نارضایتی کشید و اشاره کرد و آهسته گفت:

شما. با آقال دکتر هماهنه کردم بمون خودم  سه دارم میام خونه  _بعد از مدر
 می برمت.

ق العاده خنده دار سددوگل گم شددد. دهان  باز مانده تعجبم در میان تعجب فو
سعی کردم  صبایی زل زده بود.  شده خیلی تابلو به خانم  شمان گرد  بود و با چ
خنده ام را کنترل کنم. در دلم لعنتی نثار آقال دکتر کردم. من می خواسددتم به 

 خانه خاله سورل بروم. حا  تکلیف من چه بود؟
بگیرم و بگویم که من قصد داشتم به خانه خاله  می خواستم که با فرجام تماس

شان می دادم که از  شدم. با این کارم ن صرد  سرعت من سورل بروم. ولی به 
فرجام اجازه می گیرم و من اصددال چنین خیالی نداشددتم. و از طرد دیگر به 

 شدت مشتاق بودم که رفتار خانم صبایی را با فرجام ببینم.
م گرفتم. خانه خاله سددورل و میالد می کمی فکر کردم و به سددرعت تصددمی

توانستند کمی دیگر منتظر باشند. ولی از این دست فرصت ها دیگر بی  نمی 
 آمد.

تشددکر کوتاهی کردم و گفتم که منتظرش خواهم ماند. دوباره به دفتر برگشددت. 
 سوگل با حالتی حسرت بار خنده دارل گفت:

 _منو دعوت نمی کنی خونتون؟
 خندیدیم.

 ه بیا. تو از کی دعوتی شدل؟_خب دیون
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 خندید و کیف  را برداشت.
_شددوخی کردم. زشددته می فهمه به خاطر اون اومدم خونتون. فردا برام تعریف 

 کن.
چشکمی زد و گفت که سینا مقابل در منتظرش است. دستی تکان داد و رفت. 

 گردیم.ربه مقابل دفتر رفتم تا کارهال خانم صبایی تمام شود تا بتوانیم به خانه ب
سه  صبایی کارهال دفتر را انجام داد و با هم از مدر شدم تا خانم  کمی منتظر 
سه  صحبت کردیم. خارج از مدر بیرون زدیم. در راه درباره مادرش و دخترش 
صدا  ستاره جان  ساله ایی که بین ما بود او را  ستی چندین و چند  به خاطر دو

تی رفتار خودش هم می کردم. خارج از مدرسددده او کس دیگرل می شدددد. ح
تغییر می کرد. شوخی می کرد و می خندید. درست مثل دختر یکی از صمیمی 

 ترین دوستان مادرم.
در خانه مامان و بورل جان در هال منتظر بودند، ولی فرجام نبود. نگاهی به 
اطراد کردم. من فقط و فقط به خاطر این دو نفر رفتن به خانه خاله سددورل و 

ست دیدن میالد را لغ شته بود. مامان د سرکار گذا و کرده بودم. حا  فرجام مرا 
سید. بورل جان هم که  صورت  را با محبت ب*و* ستاره انداخت و  در گردن 
به عادت همیشدده اش مدام قربان صدددقه قد و با ی  رفت. صددورت سددتاره 
شکفته و سرخ شده بود. یک ابرویم را با خنده با  دادم. با حرکت لبم از مامان 

رسیدم که فرجام کجاست. مامانم اشاره نامحسوسی به راه بله ها کرد. سرم را ب
یک  مد.  بایین می آ یپ  قا دختر ک  و خوش ت له... آ که ب ندم و دیدم  چرخا
شلوار بارچه ایی مشکی و یک بیراهن مردانه طوسی ساده بوشیده بود. کت  را 

 رول بازوی  انداخته بود و خیلی خونسرد بایین می آمد.
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سرم را با  نگ ستاره اما به او بود. با خنده جلو رفتم و تنه محکمی به او زدم.  اه 
 گرفتم و چشمکی نثار چشمان متعجب اش کرد.

 _چطورل خوش تیپ؟ طرد رو که دارل رو آنتن؟
با حیرت بلک زد و نگاهی به سددتاره کرد. خنده ام بررنه شدددد و به زحمت 

 خودم را نگه داشتم.
 جام به خدا....!!!_تابلو اعالناتی فر

شانه ام را با  قیدل با   سمت من چرخید و نیم اخمی غلیظ کرد.  نگاه  به 
 بردم و با مشت به بازوی  کوبیدم و آهسته گفتم:

_من عاشددق چشددم و ابروت نشدددم ها. برال یکی دیگه از این عشددوه ها بیا که 
 کشته و مرده ات شده... جرج کلونی.

گاهم  با حیرت ن یه  وان ند  بازویم را گرفت و چ ند محول زد و  عد لبخ کرد و ب
همراه خودش به طرد جایی در هال که سددتاره و مامان و بورل جان نشددسددته 
ضولی  صال بدم نمی آمد کمی ف شاند. من هم که ا بودند و حرد می زدند، ک

 کنم با او همراه شدم. با کمال میل ولی در ظاهر بدون رغبت.
 _ِاه با من چی کار دارل؟

 کنار گوشم زمزمه کرد. آهسته
 _نه اینکه تو هم خیلی بدت میاد!!

نیشددخند بررنگی زدم و سددرم را با حالتی خنده دار بایین و با  کردم. لبخندش 
 بر رنه تر شد و نگاه  رنگی از توجه به خود گرفت.
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سددتاره به احترام  برخاسددت. فرجام هم مودبانه دسددت داد و احوال برسددی 
طور که دست من در دست  بود رول مبل نشست و مرا گرمی با او کرد. همان 

هم کنار خودش نشدداند. فرجام کامال بی منظور دسددت مرا گرفته بود ولی نگاه 
ستاره لحظه از رول دست او که دست مرا در خودش جال داده بود، کنار نمی 
رفت. خنده ام را کنترل کردم. بله قطعا این خیلی مفرح تر و هیجان انگیز تر از 

 تن به خانه خاله سورل بود.رف
سددتاره حسددادت می کرد یا شدداید هم آرزو داشددت که مثال فرجام به جال من 
دسددت او را بگیرد؟ شدداید باید می گفتم که بیا مدیر جان برادر خوانده من دو 

 دستی بیشک  تو. مرا هم از شراش خالص کن.
ت دیده برال لحظه ایی نگاه  در نگاهم گره خورد. در نگاه  نوعی حسدداد
 می شد. شاید هم من حساس شده بودم و این طور احساس می کردم.

سددتاره یا خیلی کم عقل بود یا خیلی عاشددق. حتی فکر اینکه فرجام روزل از 
قصد دستم را بگیرد مرا بیمار می کرد. فکر توجه مردل مثل فرجام اقبالی برایم 

سیاه هم بدتر بود. حتی اگر فرجام تنها مرد رو ل زمین و من هم تنها از طاعون 
زن رول زمین بودم و نزدیکی و ازدواج ما برال تداوم نسددل بشددر  زم بود من 
شوند ولی فرجام به  سورها منقرض  سانها مثل داینا ترجیح می دادم که همه ان

 من نزدیک نشود.
باهال او  دسددتم را از دسددت  بیرون کشددیدم و مقنعه ام را در آوردم و رول 

مان چشددم ما نداختم.  جب فرجام  ا فه متع یا به ق غره رفت ولی من بی توجه 
 نیشخند زدم و آهسته گفتم:

 _سخت نگیر ُدکی... یار را دریاب!
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باهای   تاقم بروم. فرجام صددددایم کرد و مقنعه مرا از رول  به ا تا  برخاسددتم 
 برداشت و به طرفم گرفت و درحالیکه نگاه  به من بود، رو به ستاره برسید.

 چطور بود ستاره خانم؟_امروز رفتار آذر 
شیدم و با باهایی که به  ست  ک شمانم را چرخی دادم و مقنعه را محکم از د چ
رول زمین می کوبیدم به اتاقم رفتم. اما قبل از آن شددنیدم که سددتاره از من و 

 رفتار آن روزم تعریف کرد.
به اتاقم رفتم و به سددرعت لباس عوض کردم و به بایین برگشددتم. بورل جان با 

شغول خوش و ب  و طبق تل شت خط بود م سی که ب صحبت می کرد. با ک فن 
شی را به طرفم گرفت و گفت که  صدقه رفتن بود. با دیدن من گو معمول قربان 

 سوگل بشت خط است.
 با تعجب گوشی را گرفتم.

 _سالم.
 _چرا گوشیت رو بر نمی دارل؟ جونم با  اومد اونقدر زنه زدم.

 مرا به خنده انداخت.لحن طلبکارانه درون صدای  
 _ببخشید رو سایلنت بود.

 _جونت با  بیاد. چی شد حا ؟
خندیدم و در حالیکه فرجام و ستاره را که مشغول صحبت بودند زیر نظر گرفته 

 بودم، با بدجنسی گفتم:
 _با خره تکلیف منو روشن کن. جون من با  بیاد یا مال خودت؟

 خندید و گفت:



 117 نهیخشت و آ

 دیگه، مردم از فضولی _ال بمیرل آذر جون بکن
بلندتر خندیدم. به طوریکه فرجام کمی سددرش را چرخاند و به من نگاه کرد. 
بدجنسددی ب*و*سددده ایی در هوا برای   با  مانم را برای  گرد کردم و  چشدد
فرسددتادم. تعجب اش تبدیل به بوزخندل با مزه شددد. اخم سددتاره کمی در هم 

 رفت ولی نه خیلی زیاد. تا حدودل جدل شد.
 

باره به بحث اش با سددتاره برداخت و من هم گوشددی به دسددت به  فرجام دو
آشددپزخانه رفتم. بورل جان مشددغول درسددت کردن شددام بود. از درون ظرد 
سددبزیجاتی که بای شددده رول میز بود یک ترب قرمز برداشددتم و در دهانم 

 انداختم و خرپ و خرپ کنان جویدم.
 کوفت کردنه آخه؟ _به خدا می کشتمت آذر.... ا ن وقت خیار

 _خیار که نیست گل گلم. تربه.
صدال بوف  از بشت تلفن بلند شد. نیم نگاهی به بورل جان کردم که سرش 

 درون تابه ایی بود که بیاز در آن سرخ می کرد. آهسته گفتم:
ست. جیک تو جیک. البته از طرد بانو. این دیالق رو  شهر در امن و امان ا  _

بالهتیه. ولی طرد نه. آقا یه دقیقه دستم رو گرفت که می شناسی چه مجسمه 
 یه نگاهی به من کرد که بیا و ببین. کم مونده بود بیاد درسته منو غورت بده....

شیدم که  شت. جیغ خفیفی ک شانه ام گذا سر  ست  را  سر، د شت  سی از ب ک
ستاده بود و  سرم جفت به جفتم ای شت  بورل جان را هم از جا براند. فرجام ب

ست. برال اولین بار در نگاه د شنیده ا شمان  می گفت که همه چیز را  رون چ
 عمرم واقعا خجالت زده شدم.
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 _برو بهی جون کارت داره.
سریع گفتم  سوگل الو الو می کرد.  شده بود. از آن طرد خط هم  سته  دهانم ب
که بعد با او تماس خواهم گرفت و تماس را قطع کردم. چرخیدم تا از آشپزخانه 

شت و مانع  واز زیر سرشانه ام گذا ست  را  شوم که د آن نگاه گویایی او خارج 
شد. چند لحظه در چشمانم نگاه کرد. سرم را بایین انداختم. دعا می کردم که 
کلمه مجسددمه بالهت را نشددنیده باشددد. حرد زشددتی بود. ولی خب این یک 
سوگل بود. در هیچ جال دیگر آن را عنوان نکرده صی بین من و  صو  شوخی خ

 بودم. شاید فقط به مامان، آن هم برال لج و لجبازل.
_قرار بود رول فیزیک ات کار کنی. یکم ضددعیفی. امشددب بیدار بمون برمی 

 گردم کار می کنیم.
 با دهان باز و حیرت نگاه  کردم.

 _فکر نکن نشنیدم که چی گفتی. ولی نشنیده می گیرم.
 سرم را بایین انداختم.

 _به خاطر مامان.
 الی نبود.لحنم سو

 _آره فکر نکن عاشق چشم و ابروت شدم.
شنی آن  ست و خنده چا شک صله کمی  سرد و بی حو درآخر جمله، آن لحن 
شددد. می توانسددتم قسددم بخوردم که صدددال نرم خنده و لبخند در تک تک 
کلمات  حس می شددد ولی وقتی که سددرم را بلند کردم. چهره اش همان چهره 

 عادل همیشه بود.



 119 نهیخشت و آ

 بله ها به خودش گفته بودم حا  به خودم تحویل داده بود.حرفی که بال 
 _دارم می رم بیرون بشین سر درسهات. یکم تالشت رو بیشتر کن.

دوباره شیطنتم گل کرد و با سرم به هال و جایی که ستاره نشسته بود اشاره کردم 
 و گفتم:

یده این هم راه اومده این جا . حا   دارل می _این بیچاره برال خاطر تو کوب
 زارل می رل؟

 اخم  همراه با لبخندل کم رنه همراه شد.
 _چرت و برت بسه آذر. ستاره خانم به خاطر بهی جون این جاست نه من.

 شانه ام را با  انداختم و با ناراحتی گفتم.
 _من اگر می دونستم این جا فیلم هندل نداریم رفته بودم خونه خاله سورل.

 د و با حالتی سرد گفت:در حال حرکت بود که ایستا
_یادم نمیاد که بهت اجازه داده باشم که بعد از مدرسه برل خونه خاله سورل؟ 
قرار بود که خودم بعد از مدرسدده بیام سددراغت که سددتاره خانم لطف کرد و 

 رسوندت. همین.
 دوباره خشمگین شدم. دست به سینه شدم و با لحنی عصبی گفتم:

هستی؟ نکنه باورت شده که صاحب اختیار منی. _بسه فرجام. فکر کردل کی 
 تو بابام نیستی این رو یادت بمونه.

شان می داد حتی ذره ایی هم از  یک ابروی  را با  برد و با لحنی معمولی که ن
 لحن بد من ناراحت نشده است، گفت:

 _نه من بابات نیستم و هر روز به خاطرش خدا رو شاکرم!
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خاطر همین حرف  دل می خواست تا جا داشت  با تنفر نگاه  کردم. فقط به
 کتک اش بزنم.

 _بابا هر روز به خاطر اینکه من دخترش هستم خدا رو شاکر بود.
ناخواسته لحنم بر از حسرت و ناراحتی شد. از اینکه ضعیف باشم متنفر بودم. 

 مخصوصا که حاضر بودم بمیرم ولی در برابر فرجام ضعف نشان ندهم.
صددورت اش عوض شددده بود. به نظر می رسددید که از  نگاه  کردم. حالت

شیمانی در نگاه  هویدا  سف و ب ست. تا شده ا شیمان  ست ب حرفی که زده ا
 بود.

 دست  را برال لحظه ایی سر شانه ام گذاشت.
 _بابات مرد فوق العاده ایی بود. یکی از الگوهال من تول زندگیم.

 ادامه داد.نیم لبخندل زد و با لحنی که کمی دلجویانه بود، 
شم که حا  می تونم تمام محبت هاش رو جبران  شاکر با شاید من هم باید  _

 کنم.
وا دادم. لحن اش زیادل نرم بود. از فرجام بعید بود. ولی کامال مشددخص بود 

 که دلجویانه و تا حدودل عذرخواهانه بود.
به در آشددپزخانه تکیه دادم و در حالیکه سددعی می کردم نشددان دهم لحنم بی 

 تفاوت است، گفتم:
_چی جورل جبران کنی؟ با زندانی کردن من به بهانه تربیت؟ بابا هیچ وقت 

 این کار رو نمی کرد.
 چند وانیه نگاهم کرد. دقیق و عمیق.
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_نه. می خوام چیزل بشددی که باید باشددی. چیزل که بابات دوسددت داشددت 
 باشی.

 سرم را بایین انداختنم.
 م._بابا دوست داشت که من شاد باش

ته بود. اولین  هانم را فرو دادم. گلویم درد گرف ناراحتی بود. آب د لحنم بر از 
بل  قا یه نمی کردم. آن هم م ندادم. من گر نه بغض فرو خورده. اهمیتی  نشدددا

 فرجام.
 _خب شاد باش.

 نگاه  کردم و با برویی گفتم:
_اگر تو برل همین کار رو هم می کنم. ولی خدایی با وجود تو شددادل امکان 

 بذیر نیست فرجام.. بیلیو می.
آرام خندید. همیشددده همین بود. از هیچ کدام از متلک هال من ناراحت نمی 

 شد.
_حا  بهت یاد می دم که شادل باید چطور باشه. هر چیزل کثیف و خارج از 
قاعده و قانونی شادل نیست آذر. باید به این فلسفه تو زندگیت برسی که شادل 

سبیه . یک چی شی. حتی تو یک چیز ن شته با شرایطی دا زل که می تونی تو هر 
شرایط بد هم میشه یک چیز کوچیک ولی خوب، آدم رو شاد کنه. باید راه بیدا 

 کردن اون چیز خوب و کوچیک رو بیدا کنی.
شان دادم که  شتن او با دهان باز نگاه  کردم. این طور ن سر گذا سر به  برال 

 نشدم. حتی یک کلمه هم از حرفهای  را متوجه
 _بس کن ُدکی. یکم زیر دکترا حرد بزن من هم بفهمم آخه.
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 لبخند کجی زد. با دست  مرا از سر راه  کنار زد.
 _برو سر درست.

شدم. حرد های  برایم جالب بود.  شپزخانه بیرون زد. به دنبال  روان  از در آ
شیطنتی، حرد های  واقعا رنه و بویی از حرد هال  شوخی و  خارج از هر 

داشددت. همان جمله بندل ها. همان آرام  زمان حرد زدن. همان منطق  بابا
نهفته در جمالت. منطقی که آمیخته با آرام  و دور از تحکم بود. منطق بابا. 

 نه منطق بی منطق مامان که بر بود از تحکم و بکن و نکن هال اجبارل.
شبیه به بابا شده بودم که فرجام تا چه حد  می  صحبت چرا تا به حال متوجه ن

 کند؟ حا  متوجه شدم که او واقعا درست می گفت. الگول او بابا بود.
ستاره رول مبل نشسته بودند  هر دو دستم را دور بازوی  حلقه کردم. مامان و 
و حرد می زدند. سددتاره هم چنان جدل بود. هیچ وقت ندیده بودم که سددتاره 

 ا حفظ کند.خارج از محیط مدرسه چنین حالت رئیس مابانه خودش ر
صمیمیت ما  شدم. مامان با دیدن ما و احتما  با دیدن  شتر به فرجام آویزان  بی

 لبخند شادل زد و گفت :
سال قبل رفت نروژ چی  صمت خانم که چند  سم دختر ع _مامان جان آذر... ا

 بود. می خوام به ستاره جون بگم. هر چی فکر میکنم یادم نمی یاد.
 اب می خوردم، گفتم:در حالیکه از بازول فرجام ت

 _لی لی حوضک
 ستاره لبخند زد و سرش را تکان تکان داد.
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_آره لی لی معتمد. حا  یادم افتاد. یه بار دیده بودم . موهال روشنی داشت. 
 بیشتر شبیه اوروبایی ها بود.

 فرجام بدون آنکه بازوی  را از دست من خارج کند، گفت:
صف  آلم شبیه به خانواده بدری  _برال اینکه خود آقال معتمد ن انیه. لی لی 

 شده.
 مامان با تعجب برسید.

 _مگه تو با لی لی رفت و آمد دارل.
 با آرنجم به بهلول فرجام زدم.

 _اعتراد کن ُدکی. زود.. تند.. سریع
 زیر زیرکی به قیافه منتظر ستاره خندیدم و آهسته زمزمه کردم.

با لی لی حوضک دارل؟  _زود باش ا ن طرد سکته می کنه. بگو چه صنمی
 هان؟

 فرجام نیم نگاهی به من کرد و بازوی  را از دستم بیرون کشید.
که تول مهمونی  بل بود  با سدددال ق گه نروژ نیسدددت. من هم تقری _ لی لی دی

 کریسمس یکی از دوستام دیدم . با دوست بسرش اومده بود.
 مامان آهانی گفت و فرجام ادامه داد.

صال اون رو  شناخت. چنچ کرده بود. امیزینه. _من ا شناختم. ولی اون منو  ن
 یکم تپل و دور از اون چه که من از لی لی تو ذهنم بود.

یان می کرد،  نه بود و مثل اینکه یک حقیقت مسددلم را ب با لحنی که طلبکارا
 گفتم:

 _با دوست بسرش اومده بود؟ چه کار خوبی کرده بود!
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سددتاره به زور جلول خنده اش را نگه مامان طبق معمول چشددم غره رفت. ولی 
داشته بود تا حتما من بررو تر از آن چه که بودم نشوم. ولی همان ستاره همیشه 

 شده بود. ستاره ایی که خارج از مدرسه مهربان و بر از شوخی و خنده بود.
 فرجام دست  را سر شانه من گذاشت و مرا به سمت راه بله هل داد.

 ی معمتد سی و سه سالشه._برو سر درست بچه. لی ل
 چرخیدم و با حالتی خنده دار گفتم:

_یعنی من به خاطر یه دوست بسر ناقابل باید تا سی و سه سالگی صبر کنم؟ 
 خب چه کاریه شوهر می کنم. هان چطوره؟

باره مرا به سددمت بله هل  لبخندل که فرجام با اخم بر لب آورد بامزه بود. دو
 داد.

 امتحان دارل._برو سر درست. شنبه 
تاریخ امتحانات مرا از خود من بهتر می دانست. خیلی دلم می خواست زبانم 
یانه ایی آرام و  را برای  بیرون بیاورم. اما به جال آن با حالتی مسدددالمت جو

 آهسته گفتم:
که امروز  مه. من هم  ندل تمو که فیلم ه که دارل می رل بیرون. یعنی  _تو 

 بذار خونه خاله سورل هان چطوره؟تکالیفم زیاد نیست. منو ببر 
سورل چه خبره از  سهات آذر. خونه خاله  سر در ست. برو  صال خوب نی _نه ا

 موقعی که اومدل هی دارل میگی؟
 شانه ام را با  بردم.

 _باید خبرل باشه؟ دلم واسه خاله تنه شده
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 چشمان  را کمی تنه کرد. سرش را تکان تکان داد.
 ه یا میالد؟_دلت برال خاله سورل تنه شد

جا خوردم. فرجام بی  از اندازه تیز بود. حتی مامان هم به عالقه من به میالد 
شددک نکرده بود. ولی حا  فرجام که اصددال سددالها بود در جو خانواده نبود به 
ستی  ستی می زد تا دود شاید هم فقط یک د ضوع را گرفته بود. یا  سرعت مو

 ه زدم و گفتم:تحویل بگیرد. بنابراین خودم را به آن را
 _میالد خر کیه؟ خاله رو عشقه.

 چند وانیه دقیق نگاهم کرد.
_او  که درسددت حرد بزن. خودت می دونی که لحن صددحبتت تا چه حد 
بازارل و زننده اسددت؟ دخترهال مورد دارل که تو انجمن هسددتن این طورل 

و رحرد می زنن آذر. یکم رول گفتارت تجدید نظر کن. به نفع خودته. دوما ب
به درسددت برس. سددر زمان  میریم دیدن خاله سددورل. خودم هم باید برم 

 دیدن . چند روز قبل زنه زد نارحت بود که بی معرفت شدم.
 یک ابرویم را با  بردم.

 _خب چرا بی معرفت شدل؟ بیا ا ن بریم خاله رو هم ببین.
 نگاهی به ساعت مچی اش کرد.

 _ا ن نه. ا ن کلی کار دارم.
خم شدددم. از من دور شددد. نمی دانم چرا فرجام فکر می کرد که من  به طرف 

 خیال خوردن او را دارم. خندیدم.
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_مرگ من فرجام به خدا نمی خورمت. خیلی گوشدددت تلخی. رودل می کنم 
گازت بزنم. چرا یه دفعه فاصددله می گیرل آخه؟ من می خوام یه چیزل یواش 

 در گوشت بگم. نمی خوام که گازت بگیرم.
 عمیق کشید و با دست  بیشانی اش را ماساژ داد. آهی

 _آذر...آذر....آذر....درست حرد بزن
 کت  را بوشید و در مقابل آینه یقه اش را مرتب کرد. دستی به موهای  کشید.

 _ریزش مو گرفتم از دست تو دختر....چی می خوال بگی بگو؟
 د.بلند بلند خندیدم. تجسم فرجام بدون مو واقعا خنده دار بو

 _می گم خبریه که دارل جنگی می رل بیرون؟
 با سردرگمی به من نگاه کرد و در همان حال به طرد در خروجی رفت.

 _چه خبرل مثال؟
 با او همراه شدم.

 _همیشه بال یک زن در میان است.
 ایستاد و نگاهم کرد. سرش را با تاسف تکان تکان داد.

صیه. صو شته  _چی بگم به تو آخه دختر؟ این چیزها خ من اگر ا ن قرار هم دا
 باشم به تو ربطی نداره.

 با برویی گفتم:
_آره راست میگی موافقم. با قسمت خصوصی  البته. بس تو هم کارل به کار 

 من ندارل دیگه نه؟
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های  را  حافظی کرد و کف   خدا تاره  مان و سدد ما به حرد من از  بی توجه 
 بوشید.

صددی چه عمومی. برال همین این _من به همه کار تو کار دارم آذر. چه خصددو
 جا هستم.

 دست به سینه شدم و با بررویی گفتم:
 _کسی ازت دعوت نکرد که بیایی.

لبخندل محو زد. چرا هیچ وقت از حرد هال من ناراحت نمی شددد. چرا این 
همه خونسرد و متین بود. این همه آرام و مودب. چرا من به این سرعت از کوره 

این حرد ها را به خود من می گفت کمترین کارل که در می رفتم. اگر کسددی 
 انجام می دادم کوبیدن یک مشت به بینی آن شخص بود.

 _نه من به دعوت بهی جون اومدم.
 دستم را تکان تکان دادم.

 _آره آره می دونم... برال بهی جون هر کارل می کنی.
 م، گفتم:جدل شدم و در حالیکه به کمد آیینه دار درون راهرو تکیه می داد

شی یا برعکس، تو چه  شه که تو نبا ضی با _اگر یه روزل بهی جون به چیزل را
 کار می کنی فرجام هان؟

با مزه  یک چال  نه اش  با  برد. چا نه اش را  یه نگاهم کرد. کمی چا وان چند 
ستثنال  شم می آمد. البته با یک ا شه از این چال چانه مردان خو شت. همی دا

ی. فرجام اگر آلن دلون هم باشد باز هم برایم جذابیتی بزرگ به اسم فرجام اقبال
 ندارد.

 _نمی دونم راجع به  فکر نکردم.
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از در بیرون زد. من هم به دنبال  بیرون زدم. رول بالکن ایسددتادم و نگاه  
 کردم. سویچ  را در آورد تا سوار ماشین شود . بلند گفتم:

لت رف مان هم علی رغم می که اون ز مان _ولی من مطمئنم  ما تا  تار می کنی 
 ناراحت نشه.

یک غم و  ید و نگاهم کرد. در نگاه   به دسدددت چرخ همان طور سددوییچ 
 ناراحتی دیده شد. ولی فقط برال یک لحظه. سرش را تکان تکان داد.

 _آره همین طوره.
 به سرعت سوار ماشین شد در را زد و از در بیرون رفت

 فصل بنجم
 

ست آوردم یک روز بعد از بعد از امتحان فزیک ام و نمره ب سیار خوبی که به د
ظهر فرجام به سددراغم آمد. هنوز هم به شدددت عصددبی می شدددم از اینکه مثل 

 بچه ها به سراغم می آمد ولی چاره ایی نبود.
شناس می  سمت جایی نا ست. به  شت به خانه نی سیر برگ شدم که در م متوجه 

 رفت.
 _جایی می ریم؟

 با حوصله می راند گفت: همان طور که مثل همیشه آرام و
 آاره

 _کجا؟
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سرش را چرخاند و نیم نگاهی به من کرد ولی چیزل نگفت و مقابل یک خانه 
 نگه داشت. یک خانه در از حیاط و قدیمی.

ستمه. چند وقت بی  اتفاقی تو بانک دیدم . به دردت می  _این جا خونه دو
باشددگاه نرل و با خوره. باهاش راجع به تو صددحبت کردم. قرار شددده که دیگه 

 دوستم کار کنی. برات بهتره. حرفه اییه
شک ام زده بود. او به دنبال مربی برال من بود؟ آن قدر  چند وانیه همان طور خ
به من اهمیت می داد که برایم به دنبال این کار بوده اسددت. مثل بابا. این به آن 

نه مثل مامان که هیچ زم به ورزش معنی بود که کار من برای  مهم بود.  انی 
 کردن من به چشم یک کار مثبت نگاه نکرده بود.

بیاده شدم. شاید اگر بال در آورده بودم آن چنان خوشحال نمی شدم. از مربی 
فعلی ام راضی بودم ولی خب تمرین کردن با یک مربی مرد و احتما  بسیار با 

 تجربه می توانست برال من بهترین موقعیت باشد.
 _مامان می دونه؟

 ر را برایم نگاه داشت.د
 _مامان هم می دونه

شانه ام  سر  ست  را  ضایت زدم. چند لحظه نگاهم کرد و د سر ر لبخندل از 
 گذاشت و با لبخند مرا به داخل فرستاد.

دوسددت  همراه با همسددر و دختر کوچک اش از ما اسددتقبال کردند. یک دختر 
دم که آوا سدده چهار سدداله بسددیار با نمک داشددت. که من آخرش هم نفهمی

 صدای  می کردند یا آ .
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ولی بامزه بود. بیشتر شبیه به همسر آقال سلطانی بود. آقال سلطانی سوا تی 
از من برسددید و گفت که می توانم از شددنبه کارم را شددروع کنم. گفت که تا به 
حال شاگرد دختر داشته است و اگر من مشکلی با این کار نداشته باشم او هم 

صی و در خانه اش می بذیرفت. یک اتاق بزرگ را مثل ندارد. دختران  صو را خ
باشددگاه کرده بود و رینه و تشددک و همه چیز را تداری دیده بود. مرد بسددیار با 
شتنی بود. کمی مرا به یاد  ست دا سراش هم زن آرام و دو صیتی بود. و هم شخ

 سوگل می انداخت.
و فرجام را  انقدر خوشددحال شدددده بودم که دلم می خواسدددت همان جا بپرم

بب*و*سم. این بهترین موقعیتی بود که برال من جور کرده بود. قطعا کار کردن 
 با آقال سلطانی سطح کار مرا ارتقا می داد.

بعد از آن در حالیکه من از خوشددحالی رول باهایم بند نبودم به سددمت خانه 
سر حرد افتاده بودم و از تمام وقا شوق و ذوق  شدت  سورل راند. از  یع خاله 

ریز و درشددتی که آن روز در مدرسدده اتفاق افتاده بود برال فرجام تعریف می 
کردم. درسددت مثل زمانی که بابا زنده بود و من از مدرسدده برال او تعریف می 

 کردم.
فرجام همان واکن  هال بابا را داشددت. با دقت به حرد هایم گوش می داد و 

 همیشه عجله دارد.گاهی حتی چیزل هم می برسید. نه مثل مامان که 
در خانه خاله سددورل همه جمع بودند. آخر هفته بود و می خواسددتند که قرار 

 بگذارند که برال تعطیالت به شمال بروند.
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خاله فخرل و مامان ملوی و مامان کنار هم نشددسددته بودند و مثل نخود فرنگی 
شنک را که نه  سورل کمر رو شده بودند. آن طرد خاله  هال درون یک قالد 

اهه باردار بود، ماسدداژ می داد. محمد مثل همیشدده با اخم و کج خلقی رول م
 یک مبل تکی نشسته بود و با شوهر روشنک حرد می زد.

سرش با هم جرو بحث می  سهیل ب سارا دختر خاله فخرل و  سالن  آن طرد 
کردند. چشم چرخاندم تا میالد را بیدا کنم. رول مبلی در انتهال سالن نزدیک 

 ه بود. کمی بنجره را باز گذاشته بود و سیگار می کشید.بنجره نشست
سی کرد. هیچ کس را  ستند و فرجام باهمه احوال بر همه به احترام فرجام برخا

 از قلم نیانداخت. حتی بچه درون شکم روشنک را.
من هم سالمی زیر لبی به همه کردم و بی حوصله به آشپزخانه رفتم. از یخچال 

مام هوش به آن جمع  آب خوردم ولی ت یال  که بی خ به میالد بود  و حواسددم 
 بیرون را نگاه می کرد.

سرد بود.  شد. میالد متفاوت و  همین متفاوت بودن میالد باعث جذابیت  می 
مغرور بامزه و خیلی خیلی جذاب. سددیگارش را خاموش کرد و به آشددپزخانه 

 آمد. نگاه بی تفاوتی به من کرد.
 _چطورل ترقه؟

زی کردم. خندید و همان طور که از قورل برال خودش برای  بشددت چشددم نا
چال می ریخت آهسددته به بشددت کمرم زد. چای  را رول میز گذاشددت و به 

 طرفم آمد.
شه کارل  ست. ولی همی ستم که میالد از عالقه ام به خودش بی خبر نی می دان

 می کرد که به نظر بسیار بی تفاوت می آمد.
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 ام را از سرم بیرون کشید.دست  را زیر چانه ام برد و مقنه 
 _در بیار این رو ببینم خفه شدل.

سیاه و خوش حالت و  با دست موهایم راصاد کردم. من موهال زیبایی دارم. 
 بلند. تعریف موهال من همیشه در فامیل بوده است.

چند وانیه نگاهم کرد. بعد با دو انگشدددت اشددداره و کنارل اش زیر گلویم را 
 غلغلک داد.

 ترقه. _خوشگل شدل
 _به من نگو ترقه

 این کلمه به نظر بچگانه بود. دوست نداشتم در ذهن میالد بچه به نظر بیایم.
 _بس چی بگم ترقه؟

با دسددت  کمرم را  با حالتی قهر آمیز از کنارش حرکت کردم. آرام خندید و 
گرفت و همان طور که بشددت میز می نشددسددت مرا هم رول باهال خودش 

 نشاند.
 که هر لحظه بی هوش خواهم شد.احساس می کردم 
 _مدرسه چطوره؟

 سعی کردم که معمولی به نظر برسم.
 _خسته کننده

خواست تا جوابم را بدهم که فرجام به اشپزخانه آمد. می توانم قسم بخورم که 
 زاغ سیاه مرا چوب می زد. دلم می خواست که با مشت به بینی اش بکوبم.



 133 نهیخشت و آ

س ش سرد و نگاه  به من که رول باهال میالد ن سی بود.  ته بودم بدون هیچ ح
 سنگین.

 _باشو مامانت کارت داره.
 میالد نیشخندل زهر آلود زد.

 _مامان ؟ تو هنوز هم به خاله میگی بهی جون؟
 فرجام خونسرد نگاه  کرد. مثل اینکه اصال میالد حرفی نزده است.

 _اگر هیچ کارل هم برات نکرده باشه مادرل که کرده در حق ات.
لو آمد. برال لحظه ایی از ابهت اش ترسددیدم. ولی کارل نکرد و فقط فرجام ج

 بازول مرا گرفت و مرا بلند کرد.
بدون هیچ حرفی از آشپزخانه بیرون کشید. حس خوبی نداشتم. با انکه عاشق 
به  به جایی اینکه  به هم ریخته بود.  میالد بودم ولی عصدددابم از حرد های  

تاریکی که به اتاق هال خواب منتهی می  سددراغ مامان برویم مرا به راهرول
 شد، کشید.

 _هیچ می دونی چه کار احمقانه ایی کردل؟
 با اخم نگاه  کردم. اصال حوصله یکه به دو کردن با او را نداشتم.

 _چه کارل؟ من دیگه چه غلطی کردم که خودم خبر ندارم؟
 _رفتی رو باهال این بسره نشستی که چی ؟

 .خنده مسخره آمیزل کردم
_نگو دکی. تو که خودت اون ور آبی هسددتی. یعنی می خوال بگی شددنا بلد 

 نیستی؟
 سرش را با تاسف تکان تکان داد.
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_این بسره یه مرگ  هست آذر. همیشه یه مرگ  بوده. آخه من چی به تو بگم 
 دختر؟

 با نفرت نگاه  کردم و با لجبازل گفتم:
 _این تویی که همیشه یه .....

 یک مرگت است اما حرفم را خوردم.می خواستم بگویم 
 _تو یه چیزل ات می شه.

 کف دست  را رول بیشانی اش کشید و آه عمیقی کشید.
_رفتی نشددسددتی رو باهال مردل که کثیفه. نگاه  کثیفه، خودش کثیفه، تمام 
زندگی  کثیف بوده. فکر می کنی چی میشددده؟ اون از سددنگه. نه خیر خانم. 

 و؟بفهم آذر... من چی بگم به ت
ست منظورش را بیان  حرد های  کامل و گویا بود. دیگر از این بهتر نمی توان
کند. سرم را بایین انداختم. خجالت زده شده بودم. اصال به این جنبه از قضیه 

 فکر نکرده بودم.
 _دور میالد رو خط بک  آذر.....

 حرد اش را قطع کرد و دستانم را گرفت.
 ل همه زنها و دخترها خطرناکه._میالد برات خطرناکه. میالد برا
 دستم را از دست  بیرون کشیدم.

_تویی که خطرناکی. اون هم برال خودت. از بس که خشدددک و خاله زنکی. 
 همه اش ور دل مامان نشستی.

 دست  را رول دهان  کشید. عینک طبی اش را برداشت.
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ر فک_می دونی میالد چی کاره اسدددت؟ می دونی چقدر از تو بزرگتره. به این 
 کردل که این همه سال تو اجتماع چه کار می کرده؟

شددانه ام را با  بردم. او متوجه شددده بود که من به میالد عالقه دارم بس دیگر 
 بنهان کارل نیاز نبود.

_خب که چی؟ میالد سدده سددال از تو کوچیک تره. بس اگر این طور باشدده تو 
 گودزیالل ما قبل تاریخی. فسیلی....

 . شاید به حرد من شاید هم به خود من.لبخند نرمی زد
 _من دنبال دختر بچه ها نیفتادم، ولی میالد چرا

شانه و  ضربه ل محکمی بود ولی  شانه اش کوبیدم.  صبانیت به  با حرص و ع
 بازول او هم عضالنی بود. حتی تکان هم نخورد.

 _من دختر بچه نیست.
 بوزخند زد. دست  را رول شانه ام گذاشت و فشار داد.

 _تو رو نگفتم خانم بزرگ.
 با شک و تردید گفتم :

 _کس دیگه؟
شته و دارد. میالد  ست دختر دا سرش دو ستم که میالد به اندازه موهال  می دان
یک بد بول واقعی بود. در خانه و خانواده ایی که حتی یک عضددو سددیگارل 
نداشدت میالد خیلی راحت سدیگار می کشدید و نوشدیدنی می نوشدید. میالد 

شه  سمت اش همی شاید یکی از علت هایی که به  شکن واقعی بود.  یک تابو 
 کشیده می شدم همین وجه تشابه ما بود.
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او بود که اولین بار سددیگار را به من داد. منی که حتی طرز کشددیدن اش را هم 
بلد نبودم. شدداید به نوعی میالد راهنمال من در خرابکارل ها به حسدداب می 

یچ وقت نگفته بود که کارل را انجام دهم یا نه. آمد. کامال غیر م*س*تقیم. ه
ولی من همیشه دوست داشتم که در نظرش بزرگ جلوه کنم. فکر می کردم که 
نابراین کارهایی را انجام می دادم که فکر  بداش می آید. ب او از دختر بچه ها 
کند من هم مثل دوست دخترهای  هستم . جذاب و بزرگ... یک زن واقعی... 

 ر بچه.نه یک دخت
 با دستم او را کنار زدم. ولی کنار نرفت.
 _برو اون ور. ازت متنفرم فرجام اقبالی.
 _دیگه کارل به کارش نداشته باش آذر

 دست به سینه شدم.
_اگر داشددته باشددم چی؟ به مامان می گی؟ اون از خداشدده که من زن بسددر 

 خواهرش بشم.
 بود مسخره آمیزل کرد.

ست. هر کس یه شه می بینه و  _نه از خداش نی شته با سرش دا شم تو  جفت چ
می فهمه که میالد برال تو مناسددب نیسددت. میالد برال هیچ دخترل مناسددب 

 نیست.
 او هم دست به سینه شد. حالتی بسیار جدل بیدا کرده بود.

 _دیگه سمت اش نرو
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_این یه دسددتوره؟ دارل به نم دسددتور می دل؟ حا  بشددین ببین که چی کار با 
 می کنم آقال اقبالی. فقط بشین و ببین.دستورات ات 

 چند وانیه نگاهم کرد.
 _نه یه دستور نیست. یه راهنماییه. راهنمایی برال خودت که تو چاه نیفتی.

 بدون حرد دیگرل از من فاصله گرفت و به سالن برگشت.
 

شید. جلو آمد و مچ  سری ک شپزخانه  شت کوبیدم. میالد از ا صبی به دیوار م ع
 ام را گرفت.

 _هی هی .... نکن. ببینم این کارها چیه؟
 موهایم را از جلول چشمانم کنار زد. به نرمی مچ ام را نوازش کرد.

 _ازش متنفرم. از روزل که اومده زندگیم سگی شده
 در سکوت به من نگاه کرد. چشمان  عالی بودند.

 _فرجام باعث همه این ها شده؟
. گاهی تفاوت اینکه میالد سددرم را تکان دادم و با کمی خشددم نگاه  کردم
 جدل صحبت می کند یا شوخی، کار دشوارل بود.

 _خدا لعنت اش کنه! جیز بشه الهی.....
الهی را کشددید و خنده آرام اش را رها کرد. حا  دیگر مطمئن بودم که شددوخی 

 می کرد.
 _اصال شوخی نداشت

ونه خنده اش جمع شد ولی چشمان  هنوز می خندید. با انگشت اشاره اش گ
 ام را نوازش کرد.
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_یکم ابتکار از خودت نشددون بده ترقه. جون به لب  کن تا بره و دیگه بشددت 
 سرش رو هم نگاه نکنه....

حرد اش را قطع کرد و چند وانیه خشددک اش زد. مثل کسددی که در ذهن اش 
مشغول یاد آورل چیزل است. دست اش را از رول گونه من برداشت و درون 

 موهای  کشید.
ه. فرجام هیچ وقت زیاد ایران نمی موند. ا ن چند ماهه که اومده و مثل _تعجب

 اینکه خیال نداره بره.
 آهی از سر بیچارگی کشیدم

 _نه هست فعال. مطب هم گرفته.

 یک ابروی  از تعجب با  رفت.
 _که این طور...
 به من نگاه کرد.

 _بس ترقه تحت فشاره. منفجر نشی خرابی به بار بیارل
 خندیدم. موذیانه

_یه مهمونی دعوتم که هیچ کس خبر نداره. می خوام از بیخ گوش فرجام بزارم 
 در برم.

 چانه و لب بایین اش را با حالتی خوش آیند هم زمان با  برد.
 _باریکال. دیگه چی.... چطورل می خوال در برل حا ....

 _وقتی خبرش بهت رسید اون وقت می فهمی
 دوباره خنده آرامی کرد.
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 _یعنی تا این حد فاجعه است که تق اش در میاد؟
 _دقیقا!

چند وانیه چیزل نگفت و فقط با دقت به من نگاه کرد. دسددت  را دور کمرم 
 حلقه کرد.

 _ترقه داره روز به روز خوشگل تر میشه، خبر داره؟
شی  شم بو سته بود، چ ش شی که بر لبانم ن ضایت بخ ستم از لبخند ر نمی توان

 وش باز مانده بود که باعث تفریح و خنده میالد شد.کنم. نیشم تا بناگ
حا  جفت به جفت هم ایسددتاده بودیم. هر کسددی که رد می شدددد احتما  
برداشدددت خوبی از این ایسددتادن نمی کرد. ولی گور بابال برداشدددت خوب 
سی  سمت از خانه ک دیگران. برال من فقط لحظه مهم بود و بس. البته در آن ق

 بخواهد به اتاق هال خواب برود. نمی آمد، مگر اینکه
 _آذر.....

 از جا بریدم ولی میالد با مالیمت کمرم را محکم تر گرفت تا آرامم کند.
 _خاله کارت داره. مگه فرجام صدات نکرده بود؟

محمد ..... گاهی دلم می خواسددت که او را هم بزنم. آدم از خود متشددکر و 
شده و سوراخ  سمان  ضی که فکر می کرد که آ سقوط  عو او از آن با  به بایین 

کرده است. رقیب دیگر من بود. مامان گاهی بدش نمی آمد که محمد گفتن از 
دهان  نیفتد. البته گاهی. محمد آن قدر نچسب بود که تعداد انگشت شمارل 

 می توانستند او را تحمل کنند و فرجام هم جز این گروه انگشت شمار بود.
و ناراحتی بود. اما میالد خونسرد دست  را از نگاه  به برادرش از سر خشم 

شخندل به برادر بزرگتر اش زد.  سیگارل آت  زد و نی شت و  رول کمر من بردا
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محمد دقیقا هم سن فرجام بود. تنها چند ماه از فرجام بزرگتر بود. ظاهرا سی و 
 دو سالگی سنی بود که آدم ها از خود متشکر می شدند.

یگار نک . تمام خونه بول گند سددیگار می گیره _چند دفعه گفتم تو خونه سدد
 مامان ناراحت میشه.

 میالد نگاه عاقل اندر سفیه به محمد زد و با لحن با مزه ایی گفت:
 _نمی دونم وا  داداش حساب  از دستم خارج شده...

محمد در حال انفجار بود. میالد به وضددوح مسددخره اش کرده بود. خنده ام را 
انکه خود مامان به دنبالم بیاید به سددالن برگشددتم. فرجام  فرو خوردم و قبل از

کنار روشنک و همسرش نشسته بود و با خنده به شکم روشنک اشاره می کرد 
 و چیزل می گفت.

با ورود من به سددالن سددرش را بلند کرد و نگاهی خشددک و سددرد به من کرد. 
شددوق از  نگاه  آن نگاه گرم و مهربان درون ماشددین نبود. نگاهی که من با

مدرسدده تعریف می کردم و او با شددوق و محبت به من نگاه می کرد و با دقت 
 گوش می داد. نگاه بابا.

حا  نگاه  سددرد و خشددک بود. نگاه یک غریبه کامل. برال لحظه ایی قلبم 
 گرفت. ولی با به یاد آوردن رفتارش با من خشم دوباره جای  را به تاسف داد.

و به میالد نگاه کرد. موشکافانه و دقیق. اما میالد  نگاه  از رول من سر خورد
بی خیال و بی تفاوت باکت سیگارش را برداشت و خداحافظی سردل با جمع 

 کرد و از در خانه بیرون زد و گفت که شام نخواهد آمد.
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نگاهی بر از نفرت به فرجام کردم. او و محمد باعث شددده بودند که او برود و 
ت به سینه شد. نگاه  تا حدودل آرام شده بود. مثل برال شام هم نماند. دس

 بچه ها صورتم را به سمت مخالف چرخاندم و به سراغ مامان رفتم.
 

سعی کردم که بینی ام را با  بکشم. خنده دار بود ولی نمی شد. حس می کردم 
شده بود. حتی  ست. تمام بینی و گونه هایم بی حس  شده ا که بینی ام ده برابر 

لب با یم هم حس  را از دست داده بود. در عجب بودم. سحر زن قسمتی از 
لو یه کوچو» آرایشددگر گفته بود که بی حس کرده اسددت. به قول خودش فقط

ولی حا  به طور واضددحی من تمام حس بینی ام را از « لیدوکایین ده درصددد.
 زدسددت داده بودم. به طوریکه اگر آب بینی ام راه می افتاد هم نمی توانسددتم ا

 بایین آمدن آن جلو گیرل کنم.
سوگل با ل سرم ایستاده بود و با استرس هر از چند لحظه گوشه ناخن اش را 

 می جوید. جورل به من نگاه می کرد مثل انکه به غسالخانه امده ام.
 _نکن ناخنت رو. داغون کردل خودت رو . چته؟

 زیر چشمی نگاهی به سحر کرد و آهسته به رول صورتم خم شد.
 _اگر وسایلشون تمیز نباشه آذر ایدز می گیرل!

 خنده ام را فرو خوردم.
 _خای تو سرت با این نفوس بد زدنت.

 دوباره زیر چشمی به سحر نگاه کرد.
 _یه جوریه.
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این بار من هم نگاه کردم. کامال مشخص بود که زنک آرایشگر یک مرگی دارد. 
ار بیدا کرده بودیم و من ولی در حال حاضددر او تنها کسددی بود که برال این ک

 اصال حاضر نبودم که این فرصت از دستم برود.
 _چیزل نیست آروم باش.

 ولی کامال مشخص بود که سوگل آرام نیست. به شدت نگران بود.
 سحر به طرفم چرخید و با صدال دو رگه و به اصطالح تو دماغی اش گفت:

 _خب گلم حاضرل؟
گی کردم. رنه سددوگول به شدددت برید و لبخند احمقانه ایی زدم و اعالم اماد

سرش را به سمتی دیگر چرخاند. هیچ چیزل حس نکردم. فکر کنم آن قدر بی 
حسددی قول بود که تمام حواسددم را از کار انداخته بود. خودم را برال یک درد 
حسددابی آماده کرده بودم ولی تنها چیزل که حس کردم بول گند سددیگار ارزان 

 یایی ام از کار نیفتاده بود.قیمت سحر بود. ظاهرا بو
_خب تمام شدددد گلم. دو روز حمام نرو. هر روز هم بماد تتراسددداکلین بزن 

 روش.
دوباره لبخندل احمقانه دیگر زدم. این زن اگر کمی من را می شددناخت متوجه 
می شد که لبخندم تا چه اندازه نی  دار است. سوگل خنده اش را فرو خورد و 

صندلی آرایشگاه بلند کند. همیشه این صندلی هال  دست مرا گرفت تا از رول
صف عمرم را  شکی می انداخت. جایی که ن شگاه مرا به یاد یونیت دندانپز آرای

 آن جا گذرانده بودم.
 برال لحظه ایی کوتاه سرم گیج رفت و به بازول سوگل چنه زدم.



 143 نهیخشت و آ

 _چی شدل؟
 صدای  نگران بود. دست  را دور کمرم حلقه کرد.

 _آذر خوبی ؟
 لبخندل برال آرام کردن  زدم.

 _آره عزیزم.
 با ترس نگاهم کرد و با کمی اخم روبه سحر گفت:

 _این که خون ریزل داره
 سحر خونسرد لبخند زد.

 _طبیعیه گلم. خوب میشه. تا چند دقیقه دیگه بند میاد
 سوگل دوباره به بینی من نگاه کرد.

 _اگر بند نیومد چی؟
سوگل نگاه کرد  مثل اینکه بزرگترین توهین ممکن را به او کرده سحر جورل به 

 است.
_مگه می شه عزیزم. من کارمه. فقط که بینی دوست شما رو سوراخ نکردم که 

 نگرانی. روزل چند تا سوراخی دارم.
به خنده افتادم. زنک احمق حتی حرد زدن هم بلد نبود. سددوگل هم جلول 

 .خنده اش را گرفت. دست  را زیر بازویم حلقه کرد
 _خدا کنه که بند بره.

به نظر می رسددید که سددحر عجله دارد که به مشددترل بعدل اش برسددد. از او 
خداحافظی کردیم و سوار تاکسی شدیم تا به خانه سوگل برویم. می خواستم 
تا زمانی که کمی ورم احتمالی بینی ام بخوابد و از آن حال روز ارژانسی خارج 
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م گفته بودم که تمام روز را در خانه سددوگل شددوم در خانه آنها بمانم. به فرجا
 خواهم بود. فرجام با سوگل موردل نداشت.

شیراز رفته  ست  به  سینا هم برال دیدن دو سفر رفته بودند و  بدر و مادرش به 
 بود. خانه خالی و خلوت بود.

شد. کمی با نگینی که رول بینی ام کار  شتر  سی خون ریزل بی در راه و در تاک
ر رفتم تا حس  کنم که ناگهان خون ریزل به شدت اوج گرفت. گذاشته بود و

 به طوریکه کامال رول دهانم راه گرفت و رول شال سفیدم چکید.
سوگل چشمان  از وحشت گشاد شده بود. خودم چیزل حس نمی کردم ولی 
تا  ید خودم هم  نه ام می چک چا به سددرعت از رول  که  با دیدن خون  حا  

 حدودل وحشت کرده بود.
 ی کار کردل؟ چقدر بهت گفتم دست نزن. آذر داره عین فواره خون میاد._چ

توجه راننده هم به ما جلب شدددد. بنده خدا هاج و واج به من نگاه می کرد و 
شت غالب  شدت وح سوگل بود که چیزل نمانده بود از  شم دیگرش هم به  چ

 تهی کند.
 _خون دماغ شده خانم؟

 سوگل نگاهی از آینه به راننده کرد.
 _بله فکر کنم.

 _خیلی شدیده خانم. می خواین برسونمتون جایی؟
 به جال سوگل که به نظر می رسید به شدت دودل است، گفتم:

 _نه آقا مرسی خوب میشه. همون مسیر قبل رو لطف کنید ما رو برسونید.
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حا  سددوگل هر چه دسددتمال کاغذل در جیب و کیف  بود بیرون آورده بود و 
بود. درد هم کم کم خودش را نشددان می داد. بی حسددی در  زیر بینی من گرفته

تادن از  بایین اف که بینی ام در حال  حال از بین رفتن بود و من حس می کردم 
 صورتم است.

 _آذر اگر بدتر بشه من چه خاکی تو سر بگیرم؟ هیچ کس خونه نیست.
 _می دونم. خوبم نگران نباش.

ت زده بود که ترجیح می دادم اما اصددال خوب نبودم. ولی سددوگل انقدر وحشدد
سمتال کاغذل  شتیم. حا  د شان دهم. به خانه برگ سرد ن خودم را خوب و خون

 ها تمام شده بود و تمام شال سفیدم لک لک قرمز رنه شده بود.
چیزل نمانده بود که گریه را سددر دهم. بینی ام به شدددت درد می کرد و خون 

 وحشت زده کرده بود. ریزل آن چنان زیاد شده بود که خودم را هم
 _آذر داره بدتر میشه ...

صدای  بغض الود شده بود. سوگل همیشه ترسو بود. ولی موقعیت فعلی من، 
 خودم را هم وحشت زده کرده بود.

_به خدا اگر بگی خوبی خودم رو می زنم. داره مثل سددر مرغ بریده از دماغت 
 خون میاد

 در کیفم را که در دست  بود باز کرد.
 ل چی می گردل؟_دنبا

آرنجم را گرفت و مرا رول مبل نشددداند. همان طور که در کیفم کند و کاو می 
کرد جعبه دستمال کاغذل را از رول میز برداشت و مقوال آن را باره کرد و تمام 

 باقی مانده دستمال ها را که کم هم نبود، زیر بینی من گرفت.
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 گوشی موبایلم را از کیفم بیرون آورد.
 زنه می زنی؟_به کی 
 _فرجام

 _نه سوگل من خوبم....
با خشم نگاهم کرد. برال لحظه ایی خنده ام گرفت. تا به حال سوگل را آن قدر 

 مصمم ندیده بودم.
نه دوسدددت دارم برال  _تو دهنت رو ببند حرد نزن. چقدر گفتم نکن. گفتی 

چنان مهمونی هفته آینده دماغ صدداب مرده ام سددوراخ باشدده. بفرما... حا  آن 
شی می ذارل  شه جمع اش کرد. حا  هم خفه می شده که دیگه نمی  سوراخ 

 من کارم رو بکنم.
 _سوگل...

 بی توجه به من با فرجام تماس گرفت.
آن قدر حالم بد بود که نتوانم مقاومتی در برابرش انجام دهم. رمز گوشددی مرا 

ستم ک ست. هیچ چیزل جلو دارش نبود. می دان ه در حال بهتر از خودم می دان
حاضر بهترین کار را انجام می دهد ولی وحشت من از عواقب کار بود. مامان 

 اگر می فهمید سکته می کرد.
 گوشی را رول اسپیکر گذاشت.

 _آذر....
حا  او از این  ته بودم و  ماس نگرف با او ت جب بود. هرگز  صددددال فرجام متع

 تماس غیر منتظره متعجب شده بود.
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 ل هستم._سالم آقا فرجام. سوگ
 چند وانیه سکوت کرد.

 _سوگل جان حالت چطوره؟ خانواده چطورن؟ ...
 مکثی کرد و با کمی نگرانی برسید.

 _چیزل شده؟
 سوگل چرخید و به من نگاه کرد.

 _راست  آقا فرجام آذر یکم حال  خوب نیست.
 _چی شده؟

 صدای  حا  کامال نگران بود.
رو حس می کردم که آتشی در بینی ام فبی حسی بینی ام کامال از بین رفته بود. 

 کرده اند. حرکت آرام خون را حس می کردم. درد امانم را بریده بود.
 _بینی اش خون میاد.

 فرجام کمی مکث کرد و بعد با لحنی بر از شک و تردید برسید
 _شما کجا هستید؟

 _خونه ل ما
   آقال_چرا بینی اش خون میاد؟ مگه ضددربه خورده؟ قبل اش رفته بوده بی

 سلطانی؟
 سوگل مکث کرد. نگاه  به من بود.

 _نه چیزه....
 _چی شده سوگل جان؟

 من من کنان گفت :
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_ما رفتیم بینی آذر رو سددوراخ کردیم. اما از موقعی که از در آرایشددگاه بیرون 
 اومدیم خون ریزل کرده و مدام هم داره بدتر میشه

 دیگر نتوانست و زیر گریه زد.
 آقا فرجام...._خیلی خون میاد 
 _چی کار کردید؟

فه فرجام در آن  یا نده ام گرفت. ق که خ قدرل حیرت زده بود  به  لحن فرجام 
 لحظه دیدنی بود. مثل اینکه نمی توانست حرد سوگل را قبول کند.

 _متاسفم ....
 به هق هق افتاد.

 چند وانیه سکوت دیگر. مثل اینکه فرجام در حال تجزیه و تحلیل بود.
تاکسی بگیر برو بیمارستان... من خودم رو می رسونم. نزدیکتون  _همین حا 

 هستم. انجمنم.
 صدای  محکم و آماده بود. محکم ولی بر از خشم و غضب.

 _باشه مرسی
سرویس تماس گرفت.  سی  شید و با تاک سر ک شال  را به  گوشی را قطع کرد. 

 . درد ازاز دسددتمال کاغذل به در شددده بود. حس سددرگیجه بدل بیدا کرده بود
یک سددو و خون ریزل که با تمام وجود شدددت آن را حس می کردم از طرد 

 دیگر، حالم را بد کرده بود.
سوگل شال به درد نخورل را از کمد بیرون آورد و زیر بینی ام گرفت. اگر دستم 

 به سحر می رسید با دستان خودم خفه اش می کردم.
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سیدیم. با دیدن محمد که مقابل ستان ر ستان با چهره ایی در به بیمار  در بیمار
 هم ایستاده بود، آهی کشیدم که باعث شد خونریزل بینی ام بیشتر شود.

 _تو رو خدا نگاش کن. مثل اینکه ارث بابال خدا بیامرزش دست منه.
 سوگل در حالیکه کرایه تاکسی را برداخت می کرد. با صدایی خفه گفت:

ذار آذر. این طور مجبورن _محض رضدددال خدا یه دقیقه دندون به جیگرت ب
 دماغت رو از جا بکنن!

دستم را گرفت و با احتیاط از ماشین بیاده کرد ولی به نظر می رسید هر تکانی، 
حتی جزیی باعث می شددد که خون با شدددت بیشددترل از بینی ام جریان بیدا 
کند. محمد با گام هال بلند خودش را به ما رسدداند. اصددال نمی دانسددتم که او 

شدت خونریزل رو به قبله هم می هم در  ست. و گرنه اگر از  ستان ا این بیمار
 شدم نمی گذاشتم سوگل مرا به آن جا بیاورد.

 _چی شده؟
 رول صحبت  با سوگل بود. مثل اینکه او مشکل داشت نه من.

 _هی مریض منم نه اون!
چشددمان  را به طرد من چرخاند و نگاهم کرد. نگاه  مثل همیشدده چیزل 

ن هرگز نتوانسددته بودم آن را دری کنم. چیزل مثل طلبکارل. با داشدددت که م
 برویی در چشمان  زل زدم.

 _چی کار کردل دوباره؟
 با خشم گفتم:

 _به تو ربطی نداره. از بقیه مریض هاتم بازخواست میکنی؟
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لبخند کجی زد و بی توجه به خشددم من آرنجم را گرفت و به طرد بیمارسددتان 
وواج به او نگاه می کرد. محمد چند بارل سوگل را  کشاند. بیچاره سوگل هاج

دیده بود ولی به نظر می رسید که او را نشناخته است. به طرف  چرخید و نگاه 
موشکافانه ایی به سوگل کرد. سوگل ناخوداگاه شال  را جلو کشید و موهای  
را داخل شال کرد. مثل اینکه محمد گشت ارشاد است. خنده ام گرفت. چیزل 

 ده بود که با آن بینی ناقص کار دست خودم بدهم.نمان
 _سوگلی دیگه آره؟

 _بله آقال دکتر.
به من نگاه کرد که این معنی را می داد که این بسددرخاله من چه مرگ  اسددت. 

 کمی شانه ام را با  بردم. محمد همیشه خدا عنق بود.
 _فرجام کو؟

 نگاهم کرد و بوزخند زد.
 خاله بیاد_میاد حا . شاید هم با 
 چشمانم را چرخی دادم.
 _هرهرهر خنده دار بود.

 _نگفتم که بخندل. گفتم که بترسی.
 بود خنده دارل کردم.

 _آره تو بمیرل ترسیدم. چیزل نمونده خودم رو کثیف کنم
 سرش را با تاسف تکان تکان داد.

 _ادب در حد صفر
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 با خشم گفتم:
س شما رو زیر  سی بی ادبی من وجه  ضال خدا _تو که می تر وال ببره محض ر

دهنت رو ببند و حرد نزن. من همین هسددتم محمد.... اگرنمی تونی تحملم 
 کنی که واضحه همین طوریه، بس حرد نزن.

 با کمی تعجب نگاهم کرد و بعد با سردل گفت:
 _فرجام بیر میشه

 زیر لب گفتم:
 _کسی مجبورش نکرده. بره هم من راحت می شم و هم خودش

سکوت  شاجره من و محمد نگاه می کرد. کمی حیرت زده ولی سوگل در  به م
 دقیق. نگاه  بیشتر به رول محمد بود تا من.

مرا به اتاق اورژانس برد. آن جا نگین بینی ام را خارج کرد و بعد با بتادین بینی 
ام را شتشو داد. چیزل حس نمی کردم. آن را بی حس کرده بود. نه به اندازه بی 

بود ولی بعد از آن درد وحشددتنای کمی آرام ، لذت حسددی که سددحر کرده 
 بخ  بود.

ساس آرام  و قدردانی که از این  سید. بدون مامان. اح کمی بعد فرجام هم ر
کارش به من دسددت داد برال خودم هم تعجب برانگیز بود. توقع داشددتم که به 
ست محمد و خانم  شد. کنار د شد و کلی هم چغلی مرا کرده با مامان گفته با

ستارل که به رول بینی من کار می کرد، ایستاد و در سکوت به من نگاه کرد. بر
 نگاه  مالمت گرانه بود. چیزل که به هیچ وجه آن را دوست نداشتم.

با محمد چند اصطالح بزشکی به کار بردند که به گمانم راجع به بینی من بود. 
م برسددتار مدت زمانی طو نی به رول بینی من کار کردند و دسددت آخر خان
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وسددایل را جمع کرد و از اتاق بیرون رفت. نمی دانم چه بالیی بر سددر بینی ام 
سوراخ بینی ام فرو کرده  شده بود و با فیتله ایی که در  آورده بودند. کامال بانداژ 

 بود تنفس برایم سخت شده بود.
به غیر از آن سددردرد بدل گرفته بودم و احسدداس می کردم که بینی ام به اندازه 
 یک گرپ فروت بزرگ شده است که حمل آن بر رول صورتم کار سختی بود.

سدوگل معذب و ترسدیده گوشده اتاق اورژانس ایسدتاده بود و هر از چند لحظه 
 نگاه  بین فرجام و محمد در رفت و آمد بود.

فرجام به سددراغ  رفت و احوال برسددی گرمی با او کرد. حال و احوال سددینا را 
این نظر و روابط اجتماعی یک جنتلمن بی عیب و نقص هم برسددید. فرجام از 

 بود. از آنهایی که زنها برای  جان می دادند.
سوگل شکفته و سرخ شده جواب  را مودبانه داد. خنده ام گرفته بود. تا به حال 
سوگل را آن قدر معذب و مودب ندیده بودم. محمد را بیج کردند. عذرخواهی 

 تنها گذاشت. بعد از رفتن او فرجام به سراغم آمد. کوتاهی از فرجام کرد و ما را
_هیچ فکر نکردل اون احمقی که این بال رو سددر بینی ات آورده می تونسددت 

 دستگاه هاش آلوده باشه و ا ن تو هزار و یک نوع بیمارل گرفته باشی.
 سرم را با  بردم و نگاه  کردم. چشمان  عصبی و خسته بود.

 اصال فکر هم می کنی؟_آذر قبل از هر کارل 
سددرم را به طرد بنجره کوچکی که در اتاق بود چرخاندم و بیرون را نگاه کردم. 
او حق داشت. من اشتباه کردم. این را می دانستم . چیزل بود که سوگل هم به 
سیار  شی و ب صمیمات من تکان ضوع این بود که کارها و ت کرات گفت. ولی مو
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زل خوشددم می آمد. به سددرعت آن را می سددریع و بدون فکر بود. اگر از چی
 خریدم. اصال به این فکر نمی کردم که آن وسیله به هیچ دردل نخواهد خورد.

صمیم  صدق می کرد. من ت صمیمات من  ضوع درمورد تمام کارها و ت این مو
صله زمانی  سوراخ کنم و کردم. فا گرفتم که برال مهمانی هفته آینده بینی ام را 

ر ذهنم و عملی کردن آن، کمتر از بیسددت و چهار سدداعت بین ایجاد این فکر د
بود که البته تمام آن بیست و چهار ساعت را هم درباره همین موضوع فکر کرده 
بودم. و این به این معنی بود که زمان هیچ نوع ریکاورل به افکار و مغزم نداده 

 بودم، تا فکرم شروع به اخذ تصمیم درست بکند.
شکلی بود که از  صادقانه باید بگویم که قادر به این م آن بی اطالع نبودم. ولی 

 کنترل آن هم نبودم.
 صدال کشیده شدن صندلی رول زمین آمد. کنارم نشست.

 _چرا این کار رو کردل؟
 نگاه  کردم.

 _مگه تو خارج این کار رو نمی کنن؟
شه رگ بینی  ضاح که باعث ب ضع افت _چرا می کنن. ولی نه این طورل. با این و

 باره بشه.... ات
 حرف  را قطع کرد. آه عمیقی کشید.

 _به خودم می گفتی برات سوراخ می کردم.
 آن چنان با حیرت نگاه  کردم که لبخندل محو بر رول لبان  نشست.

 _نمی کردل
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فه، اگر  یاد. بینی غضددرو که این بال سددرت ب _چرا می کردم. بهتر از این بود 
 نس آوردل.کلویید نشه یا عفونت غضروفی نگیرل شا

 با ترس نگاه  کردم.
 _کلویید دیگه چیه؟

 نمی دانستم که چیست ولی فکر می کردم که نباید چیز خوبی باشد
 _گوشت اضافه.

 لبم را گزیدم.
 _یعنی ممکنه بشه؟

 چند وانیه نگاهم کرد. نگاه  رنه دلسوزل به خود گرفت.
 _نمی دونم آذر. کار اشتباهی کردل.

 _به مامان میگی؟
سوگل را جوابم  ست و به طرد در رفت و  را نداد. بعد از نگاهی طو نی برخا

 صدا کرد.
 _سوگل جان بیا یکم با هم حرد بزنیم.

طفلک سوگل مطیعانه از جا برخاست و لبخند مهربانی به من زد و از در بیرون 
 رفتند.

رفتار فرجام خیلی دورتر از آن چیزل بود که در ذهنم بود. گزارش هیچ کدام از 
 شیطنت هال مرا به مامان نمی داد. چرا؟ این چیزل بود که واقعا نمی دانستم.

نمی دانم چه در ذهن فرجام بود. حدس زدن افکار و ذهنیات آدم تو دارل مثل 
شه گیرل بود. چیز  صال کار راحتی نبود. فرجام ذاتا آدم کم حرد و گو فرجام ا
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مودب خوش رو بود ولی زیاد نمی گفت که بشددود با آن او را شددناخت. فرجام 
 کم حرد و منزول.

 
صحبت کردند. بعد از چیزل در حدود ده دقیقه  سوگل بیرون از اتاق  مدتی با 
شتند. اخم هال محمد هنوز هم در هم بود. من هم  همراه با محمد به اتاق برگ
صال به او مربوط نبود. نمی  ضوع ا برای  اخم هایم را در هم فرو بردم. این مو

 همیشه محمد کاسه داغ تر از آش بود. دانم که چرا
سددوگل در حالیکه نی  اش تا بناگوش باز بود و با فرجام خوش و ب  می کرد 

 دستم را گرفت و از جا بلندم کرد. سرم برال لحظه ایی گیج رفت.
یام بی  هم  قا فرجام ازم دعوت کرد. گفت شدددب ب _منم میام خونه شددما. آ

 بگم شب  زم نیست بیاد بیشم. عالیه نه؟باشیم. باید به خاله ام زنه بزنم 
چشددمانم گرد شددد. به فرجام نگاه کردم. هنوز اخم داشددت و عصددبی بود ولی 

 نمی شد چیزل از نگاه  خواند. محمد اما ناراضی و ناراحت بود.
 _به خاله گفتی که چه دسته گلی به آب داده؟

بدهم که فرجام  دهانم را باز کردم تا با شدید ترین لحن ممکن جواب محمد را
 اجازه نداد.

 _آذر بسه....
 نگاه  را از من به محمد داد.
 _اگر  زم باشه خودم می گم.

دلم می خواست زبانم را تا جایی که بیرون می آمد برال این آدم فضول از خود 
 راضی بیرون بیاورم.
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فرجام به طرفم آمد مچ دستم را گرفت و کمی فشار داد. بعد رها کرد و به جال 
 انگشتان  نگاه کرد و بعد بلک بایینی ام را بایین کشید و دوباره نگاه کرد.

 _سرت گیج می ره؟
 _یکم. وقتی بلند شدم.

 سرش را تکان تکان داد.
 _به نظرم کم خونی دارل. بهی جون می دونه؟ قرص آهن مصرد می کنی؟

 _گاهی وقت ها. اسهال می گیرم.
ید د تاک بار مامان همیشددده رول مصددرد قرص آهن  اشدددت ولی من از زیر 

 خوردن  شانه خالی می کردم. لبخند زد.
سیت دارن. بیرون رول می گیرل؟ ایزو آیرون برات  سا ضی ها به آیرون ح _بع

 می گیرم.
 نی  خند زدم. طبع شوخ و شیطانم دوباره برگشته بود.

 _ما که سر در نیاوردم دکی. ما رو به کشتن ندل.
ا بی قرارل نگاه  بین ما در حرکت بود، فرجام چیزل نگفت ولی محمد که ب

 گفت:
 _برمی گردل انجمن یا می رل خونه؟

 فرجام نگاهی به ساعت مچی اش کرد و چانه اش را کمی با  برد.
 _نه می رم خونه. خیلی خسته ام. روز سختی بود.

شرد و کمی عینک  ستخوان با ل بینی اش را ف صت  ا ش شاره و  شت ا با انگ
 ر کشید. چند لحظه چشمان  را رول هم فشرد.طبی اش را بایین ت
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 _بعضی از این مسائل آدم رو تا سر حد مرگ از آدم بودن خودش زده می کنه
 محمد دست به سینه شد و با عالقه برسید.

 _چطور مگه کیس خاصی داشتی؟
فرجام به قفسه کوتاهی که وسایل بزشکی در آن بود تکیه داد و او هم دست به 

 سینه شد.
 دختر نوجوون که به  ت*ج*ا*و*ز شده بود، باردار شده._یه 

سوگل بود که رنه به  شدت تعجب و ترس باز مانده بود. بدتر از من  دهانم از 
 رو نداشت.

 محمد با ناراحتی گفت:
 _کی بوده؟ گرفتن ؟

فرجام در حالیکه نگاه  به رول من بود به طرفم آمد بازویم را گرفت و آهسته 
 رو به محمد گفت:

 یکی دو تا که نبودن. کدوم رو بگیرن؟_
شده  شوکه  سوگل آن قدر  شنیدم.  سته این جمله را بیان کرد ولی من  خیلی آه

 بود که بعید می دانستم شنیده باشد. ولی من همیشه گوشهایی تیزل داشتم.
 محمد تنها نگاهی بر از اکراه به فرجام کرد و حرفی نزد.

و به خانه برگشتیم. در راه فرجام هم  از محمد جدا شدیم و سوار ماشین شدیم
شدت در فکر بود. حرفی نمی زد. اما اخم های   سکوت کرده بود و به  چنان 
شت و دوباره  سایل اش را بردا سوگل رفتیم و و شده بود. به خانه  به مرور بازتر 
در راه خانه خودمان قرار گرفتیم. بوران جان در خانه نبود. برال دیدن دوستان  

 فته بود. برال آمدن مامان هم زود بود.به کرج ر
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بار که به  به حمام فرسددتادم. اخالق  را می دانسددتم. بعد از هر  سددوگل را 
سر تا نوی باهای  را می  ستان می رفت باید به حمام می رفت و از فرق  بیمار

 سایید.
ضددربه ایی به در خورد و فرجام با سددینی چال و کیک هال خانگی بورل جان 

حا  مثل فرجام همیشددده شدددده بود. دیگر آن چهره برزخی و  به داخل آمد.
 عصبی درون بیمارستان را نداشت.

 _دوستت کو؟
 برای  از عادت سوگل تعریف کردم. لبخند زد.

 _صبر کن تا بیاد بعد چایی بریز.
شته  سینی گذا سکنی که برایم در  شدت درد می کرد. قرص م سر و بینی ام به 

کیک برداشددتم و آهسددته جویدم. حرکت آرام فکم بود را خوردم و یک تکه هم 
بار  یک  که خود بینی ام درد می کرد.  ندازه ایی  به ا نه  ما  نای بود. ا کمی درد
مشددت محکمی از یکی از دوسددتان ام خوردم. آن هم زمانی که کاله به سددر 
شت به کنار بینی ام خورده بود ولی خیلی دردنای بود. ولی درداش  شتم. م ندا

 بود که امروز کشیده بودم. کمتر از دردل
 _فرجام...

 دست  را به دستگیره در تکیه داد و به طرفم چرخید و نگاهم کرد.
 _بله؟

 _به مامان می گی؟
 در را کامال بست و به آن تکیه داد.
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 _آره می گم.
 با لجبازل گفتم:

 _بگو. کیو می ترسونی؟ اصال می خوال خودم می گم؟
 اخم های  در هم رفته بود.سرش را تکان تکان داد. دوباره 

_چرا یک بار هم که شددده نمی خوال قبول کنی که کارهات از رول بی فکرل 
 محض و بچگیه؟ چرا لج می کنی؟ با کی دارل لج می کنی آذر؟

 شانه ام را با  انداختم.
_من بزرگم فرجام. اون قدر بزرگ هستم که خواستگار دارم. این یعنی که عاقل 

اصال برام مهم نیست. مگه تو خودت کی هستی که حرفت هم هستم. نظر تو 
برام مهم باشه؟ من مامان نیستم که بگم آسمون سوراخ شده فرجام از اون با  

 افتاده بایین. من برال خودم ارزش قایلم....
 حرفم را نیمه کاره گذاشت و به میان حرفم برید و با لحنی تمسخر بار گفت:

ه؟ اگر این طوره که دخترهایی که هنوز هم تو _مگه عقل به خواسددتگار داشددتن
شون خیلی از  شن عقل سالگی عروس می  ست ایران تو ده  ستاهال دور د رو

 تویه به اصطالح هفده ساله بیشتره سرکارخانم....
 بوزخندش رول عصابم بود.

 _خب که چی؟ حرد حسابت چیه؟
 آمد و کنارم رول تخت نشست.

 ارل که می خوال انجام بدل....._حرد حساب من؟ یکم فکر کردن رول ک
 حرف  را قطع کرد و کامال به طرفم چرخید.
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_بین آذر من اصال نمی گم که شاد نباش و تفریح نداشته باش. من حرفم اینکه 
کنار تمام این شددادل و خنده ها، فکر و بزرگ شدددن رو هم قرار بده. هر کارل 

مل کن  تا یه  وان ند  بدل قبل  فقط چ جام  ن و فکر کن ببین ایکه می خوال ان
ست یا نه؟ همین. باور کن که همین  ست ه کارل که می خوال انجام بدل در
ضررت  شه آذر. باور کن که من به  سودت تموم می یه درنه کوچیک یه دنیا به 

 حرد نمی زنم.
به ناخن هایم نگاه کردم. دوسددت نداشددتم اعتراد کنم که حرد های  را قبول 

سکو سکوت کردم. او هم  شتم.  ت کرد. دقایقی طو نی هیچ حرفی بین ما دا
 ردوبدل نشد.
 _ببین آذر...

حرد اش را قطع کرد و چند وانیه نگاهم کرد. به نظر می رسددید چیزل را در 
 ذهن  سبک و سنگین می کند.

 _می خوام یه قول و قرار با هم داشته باشیم. موافقی؟
صورت شکی اش خیلی به  .   می آمدبا کنجکاول نگاه  کردم. عینک دور م

آخرین بارل که به ایران آمد یک عینک بدون قاب به چشددم داشددت که زیاد به 
صددورت  نمی آمد. صددورت فرجام درشددت بود و آن عینک برال صددورت او 

 زیادل ظریف بود. ولی این عینک کامال مردانه و جالب بود.
 _ چه قول و قرارل؟

ش برل؟ اشددکال _هر کارل که می خوال بکنی به خودم بگو. می خوال گرد
نداره،  به مهمونی برل؟ اون هم موردل  با هم می ریم. دوسدددت دارل  نداره 
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طرفی که می خوال برل خونه اش مهمونی رو به من معرفی می کنی بعد که از 
شی تنها.  شته با ست دا شد مهمونی هم میرل. اون هم اگر دو طرد من تایید 

شه برو ولی شاپ برل؟ با ستات کافی  ست دارل با دو خودم می برمت و  دو
یک  کار کنی؟ کوه؟ گردش؟ ب گه دوسدددت دارل چی  مت. دی یار خودم هم م

 نیک؟ خرید؟ همه رو به خودم بگو...
 با حیرت نگاه  کردم.

 _در عوض چی می خوال؟
 لبخند مالیمی زد.

_گفتم که همه اینها رو می تونی داشددته باشددی. در عوض دلم می خواد که قبل 
بدل فکر از انجام هر کارل یک دقیق به اون کارل که میخوال انجام  ه راجع 

کنی. تمام جوانب رو بسددنجی. عاد نه و بی طرد. نه از طرد خودت. فکر 
کن که یه غریبه می خواد این کار رو بکنه و تو می خوال در موردش قضدداوت 

 کنی. چطوره؟
 _به مامان می گی؟

 جواب سوالم را نداد.
شی حتی می تونی  _می تونی رشته ات رو هم ادامه بدل. شته با ست دا اگر دو

 دانشگاه هم تربیت بدنی بخونی. ولی یک رشته دیگه رو هم امتحان کن.
 با حیرت و خوشحالی دستم را زیر چانه ام گذاشتم و نگاه  کردم.

 _یعنی می تونم بزشکی نخونم؟
 _چرا دوست ندارل بزشکی بخونی؟ واقعا می ترسی؟



wWw.Roman4u.iR  162 

 

من بود تا حدودل صحت داشت. من واقعا  البته ترس از خون و مریضی که در
می ترسددیدم. ولی خودم هم می دانسددتم که بیشددترین دلیل مخالفت من با این 

 رشته شاید مامان باشد.
 _آره می ترسم. به نظرم خسته کننده هم میاد.

چند وانیه نگاهم کرد. دستان  را از آرنج رول باهای  گذاشت و کمی به جلو 
 خم شد.
 طور.... ولی تو خیلی باهوشی._که این 

با خوشددحالی لبخند زدم. خیلی وقت بود که کسددی این طور صددادقانه از من 
ن خانم خوشددگل م»تعریف نکرده بود. همیشدده این بابا بود که به من میگفت 

نازه، ملک خاتون من. باهوش و خانم و  با « چه  با نامی بود که  ملک خاتون 
 همیشه مرا با آن صدا می کرد.

 ی_مرس
لبخند کوچکی در گوشدده لب  جا خوش کرد. سددرش را به نشددانه مثبت تکان 

 داد.
 _دوست ندارل تو یه رشته دیگه شانست رو امتحان کنی؟

 کمی شانه ام را با  برد.
 _مامان دوست داره.

خاطر خودش می  مان فقط برال  ما که  ثل این یان کردم م له را ب جورل این جم
 شگاه قبول شوم.خواهد که من یک رشته خوب در دان

 _هر مادرل دوست داره.
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 _مادر تو هم دوست داشت که دکتر بشی نه؟
بدر و مادر فرجام هر دو از دوسددتان بزشددک مامان بودند. چند وانیه مرا نگاه 

 کرد.
 _آره اون هم دوست داشت که من دکتر بشم.

 _بزشکی دوست ندارم.
سددی؟ هر _هر رشددته ایی که دوسددت دارل. چی دوسددت دارل؟ هنر؟ مهند

 چی...
شتم. ولی در آن حدل که  صا به طراحی عالقه دا صو از هنر بدم نمی آمد. مخ

 به دانشگاه آن رشته بروم.
 _نمی دونم.

 سرش را تکان تکان داد.
 _خیلی خب یک سال فرصت داریم که راجع به  فکر کنیم....

 حرد اش را نیمه کاره گذاشت. چند وانیه سکوت کرد.
 قول و قرارمون چه نظرل دارل؟ قبول می کنی یا نه؟_آخرش نگفتی راجع به 

 _با هم بریم گردش؟ تو میال؟
 _آره میام. هر جا که بخوال.

 با برویی و شیطنت گفتم:
 _اگر دوست داشته باشم تو خونه بارتی بگیرم چی؟

 خنده آرام  را رها کرد.
 _از دست تو آذر.... آره اون رو هم می تونی. به یه شرط.
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هم رفت. خودم هم می دانسددتم که مزایال فراوانی دریافت کرده  اخم هایم در
 ام. چیزهایی که با مامان حتی فکرش را هم نمی کردم.

 _چه شرطی؟
_مهمونی دخترونه مثل اون شددب نداریم. کسددایی که میان هم باید تمام این 
چیزها رو رعایت کنن. مهم نیسددت که دوسددتات بیرون از این جا چه کار می 

 که به این خونه میان باید قوانین این خونه رعایت بشه.... کنن. وقتی
 مکث کرد و خیلی جدل و خشک برسید:

 _هنوز سیگار می کشی؟
سیگار نزده بود. فرجام  سی بود که تا به حال لب به  شدم. فرجام ک سرخ  کمی 

 یک زندگی بسیار سالم داشت.
 _نه...

شید. شاره اش رول گونه ام به طرد با  ک شت ا آرام و نوازش گونه. می  با انگ
 خواست تا سرم را با  ببرم و نگاه  کنم.

 _ببین منو...
 نگاه  کردم.

 _روزل چند نخ؟
 _هیچی.. گاهی اوقات.. نه هر روز.

 حقیقت محض بود.
 هوم بلندل گفت و چند لحظه سکوت کرد.

 _یه شرط دیگه هم دارم.



 165 نهیخشت و آ

 _دیگه چی؟
 به لحنم که طلبکارانه بود، لبخند زد.

 بیشتر با مامانت باش. نزدیک تر شو... مهربونتر..._یکم 
شه  شه دعوا داره... همی شه... اونکه همی شه... مهربون ب _اونکه باید نزدیک ب

 عصبیه... اونکه همیشه میگه من غلطم... بچه ام... نمی فهمم.
 ناخوداگاه صدایم با  رفت. در سکوت به حرفهایم گوش داد.

 خودت رو یه نگاه بکن. _چرا داد می زنی؟ فاصله من و
 بی اراده خنده ام گرفت. کامال کنار هم بودیم.

ست. فقط  سخت نی صال به کار بردن   _یکم آرام . یکم متانت چیزیه که ا
 باید بخوال.

 حرفی نزدم. ولی با ناراحتی نگاه  کردم. با لحن با مزه ایی گفت:
 _یکم عذرخواهی هم بد نیست. سخت هم نیست.

 گفتم. سرش را تکان تکان داد.با برویی چیزل ن
_مامانت خیلی تنهاسددت آذر. یه زن به سددن بهی جون دوسددت داره که برال 

 دخترش درد دل کنه.
 شانه ام را با  بردم.

 _اون به اندازه کافی برال تو درددل می کنه.
 لحنم بر از حسادت بود. چند وانیه متفکرانه به من نگاه کرد.

به من چیزهایی رو نمی تونه بگه که به تو می  _من فرق دارم. من مرد هسددتم.
 تونه.

 _اون فکر می کنه که من بچه ام.
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 یک ابروی  را با  برد و با لحنی جدل گفت:
 _بس یه کارل کن که فکر نکنه بچه ایی...

 آهی کشید و با یک وقفه زمانی گفت:
به نکرده آذر. این گه روزگار خوبی رو تجر مادرت دی عد از فوت برادرت   _ب

 سخته... خیلی سخته...
 کمی شانه هایم را با  بردم.

 _بعدش تو اومدل. اون خوب شد. مگه نه؟
 چند لحظه به فضال خالی بشت سر من خیره شد.

 _آره ... ولی یه چیزهایی هست که خب ....
صدال سوگل که حوله می خواست حرد اش را قطع کرد. برخاستم و حوله را 

 م هم برخاست تا از اتاق بیرون برود.بشت حمام آویزان کردم. فرجا
 _راجع به بیشنهادم فکر کن...

 سرم را تکان دادم.
 _چه چیزهایی؟
 نیم لبخندل زد.

 _بذار مامانت بهت نزدیک بشه. یه فرصت برال هر دو نفرتون خوبه.
 چیزل نگفتم. هنوز هم نمی دانستم که به مامان خواهد گفت یا نه؟

 _کی بینی ام رو باز می کنی؟
 نگاه  موشکافانه و دقیق بود. در چشمان  نگاه کردم.

 _فردا. اذیتت می کنه؟
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 دستم را رول بینی ام گذاشتم و باند قلنبه را لمس کردم.
 _خیلی.. احساس می کنم که یه گردو گذاشتن تو دماغم.

 بود خنده دارل از میان لبان  بیرون داد.
 _اون دختره از بچه هال انجمنه؟

سددوالی که برسددیده بودم یکه خوردم. تا به حال نسددبت به خودم هم از این 
مسدددائلی که در انجمن می گذشدددت بی تفاوت تر از سددنه بودم. حتی در 
ناخوداگاه ام به انجمن حسددادت هم می کردم. انجمنی که تمام وقت و توجه 
مامان را از آن خود کرده بود. ولی حا  آن دختر و اتفاق وحشددتناکی که برای  

 د توجه ام را به خودش جلب کرده بود.افتاده بو
 فرجام هم حیرت زده چرخید و نگاهم کرد.

 _آره از بچه هال انجمنه.
 با بی تفاوتی ظاهرل برسیدم.

 _حا  چی به سرش میاد؟
 فرجام دست به سینه شد. هنوز هم متعجب بود. ولی حرفی نمی زد.

 هنوز بچه است. _منتظر می مونه تا بچه اش به دنیا بیاد. هر چند که خودش
 _چند سالشه؟

 همراه با آه عمیقی گفت:
 _چهارده ساله.

 _چطور این اتفاق براش افتاده؟ منظورم چند نفر....
که بگویم چطور مورد ت*ج*ا*و*ز  یدم  لت کشدد جا حرفم را قطع کردم. خ

 گروهی قرار گرفته است؟ آن هم یک دختر چهارده ساله.
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موهال قشددنگی داشددت. تیره، خوش دسددت  را درون موهای  کشددید. فرجام 
حالت و بربشددت. آنها را کوتاهه کوتاه نمی کرد. کمی بلند نگه می داشددت. به 

 طوریکه تا کمی از بشت گردن  را می بوشاند.
_سددداقی بدر معتادش بوده. تو یکی از حمل و نقل هال مواد این اتفاق براش 

 میفته.
 چهره اش سخت شده بود. سخت و غمگین.

 ها از حیون هم کمتر هستن._بعضی آدم 
ستم حرفی بزنم. به اندازه ایی دردنای بود که مرا هم از  چیزل نگفتم. نمی توان

 زبان انداخته بود.
صدددال مامان که فرجام را صدددا می کرد ما را به خودمان آورد. فرجام به طرد 
 در رفت و در را برال مامان باز کرد. مامان داخل آمد و با دیدن بینی من جیغ

 کوتاهی کشید.
 _خای به سرم آذر چی شدل مامان جان؟

نده نمی  به رول من بود. از نگاه  چیزل خوا به فرجام نگاه کردم. نگاه  
 شد.

شه.  سته خوب می شک شت خورده تو بینی اش. ن ست بهی جون. م _چیزل نی
 یکم خون آمد مجبور شدیم بک اش کنیم. چیزل نیست.

 یم را نوازش می کرد.مامان حا  ب*غ*لم کرده بود و موها
_مامان جان مواظب باش. آخه این چه ورزشددی که شددما دوسددت دارل؟ اگر 

 بینی ات بشکنه از زیباییت کم می شه مامانم.
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نگاهم هم چنان به رول فرجام بود. این سددومین مرتبه ایی بود که گزارش خطا 
 کارل هال مرا به مامان نمی داد.

شا سرش را رول  سر مامان که  شته بود و مرا در آغوش گرفته از کنار  نه من گذا
بود ب*و*سه ایی برال او فرستادم. ب*و*سه ایی خالی از تمسخر و نیشخند. 
ب*و*سدده ایی تشددکر آمیز. لبخند آرام  اش بررنگتر شددد. سددرش را تکان 

 مختصرل داد و از در بیرون زد و ما را تنها گذاشت
 

 فصل ششم
 

ضوع ف شه که هیچ چندین و چند بار درباره این مو کر کرده بودم. برخالد همی
با فکر انجام نمی دادم. این موضددوع خیلی مهم بود. نمی توانسددتم  کارل را 
نادیده بگیرم که فرجام به شددددت مالیمت به خرج داده بود. به طوریکه حتی 

 خود من را شگفت زده کرده بود.
کردم. در برابر، دادن آن همه امتیاز به من چیزل بود که اصال فکرش را هم نمی 

کارل  بل از هر  جام می دادم. کمی فکر کردن ق به فر ناچیزل  یازات  من امت
 احتما  سخت ترین بخ  قراردادمان بود.

مخصوصا برال من که اصال عادت به انجام این کار نداشتم. من دوست داشتم 
با فرجام هم می  باره گردش رفتن  جام بگیرد. در به سددرعت ان کارل  که هر 

ستم سته کننده ترین بخ  قرارداد خواهد بود. فرجام  توان بگویم که احتما  خ
 آرام و جدل بود.
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شاید نه خیلی خشک. ولی هیچ روحیه ل شاد و بزن و بکوب و هیجانی در او 
نبود. شدداید اگر می توانسددتم او را متقاعد کنم که در گردشددها و خریدهایمان 

 شد. سوگل هم همراهمان شود، دیگر همه چیز عالی می
من می توانسددتم با سددوگل و حتی فرجام اوقات خوبی داشددته باشددم. دوسددتان 
سانی  شتم. ک شان ندا ست سانی که چندان هم دو دیگرم آن چنان مهم نبودند. ک
که شاید فقط به خاطر لج و لجبازل با مامان با آنها نشست و برخاست داشتم. 

شادل  شان دق نمی کردم. ولی هیجان و خنده  چیزل بود که من قطعا از دوری
وسوگل سالها آن را در کنار هم داشتیم و بنابراین اگر فرجام می توانست سوگل 

 را قبول کند دیگر چیزل از قرار داد نبود که مشکلی داشته باشد.
نزدیکی با مامان همیشه آرزول من بود. این که مامان من را هم جزآدم حساب 

شدم. کند و با من درددل کند. چیزل که فرجام گفت ه بود. ولی من نزدیک نمی 
بعد از فوت بابا من یک بار بخت خودم را امتحان کرده بودم و مامان مرا نادیده 
ست این بار او  سبک کرده بود. اگر می خوا گرفته بود و با فرجام بار غم اش را 

 بود که باید جلو می آمد.
راضددی به  فرجام وجود سددوگل را قبول کرد. ولی به شددرط انکه خانواده سددوگل

گردش و تفریح ما باشند. آن هم با وجود فرجام. می دانستم که خانواده سوگل 
 چیزل نخواند گفت.

به نظر می رسددید که شددرایط بهتر از آن چه که باید باشددد، بود. ولی چیزل که 
به  که من نمی توانم  ته بود  باره آن نزده بود، میالد بود. او نگف فرجام حرفی در

ش ست که حرد اش غیر خانه خاله بروم.  اید چون احتما  خودش هم می دان
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منطقی است. خودش هم می دانست که چنین حقی ندارد که من را از رفتن به 
صلی این جا بود که میالد در خانه ل  شکل ا خانه خاله خودم منع کند. ولی م
مادرش زندگی نمی کرد. بر عکس فرجام که از روزل که برگشددته بود از ور دل 

سالها بود که تنها زندگی می کرد. روش زندگی مامان ت کان نخورده بود، میالد 
میالد چیزل نبود که مادر و برادر بزرگترش بتوانند آن را تحمل کنند و به همین 
خاطر میالد سددالها بود که جدا از آنها زندگی می کرد. خوشددبختی که من هم 

 برال رسیدن به آن لحظه شمارل می کردم.
اموش کرده بود که قوانینی هم بر علیه میالد وضددع کند. یا شددداید هم فقط فر

ندارد،  نانی در زندگی من  که میالد نق  آن چ ید هم چون فکر می کرد  شدددا
نیازل به قوانین درباره او ندیده بود. اینکه میالد مرا بچه میدانسددت چیزل بود 

ه همکه شدداید فرجام هم فهمیده بود. البته اگر می خواسددتم این حرف  را که 
 دوست دخترهال میالد بزرگ نیستند را نادیده بگیرم.

عصر یک روز که به دنبالم آمده بود گفتم که با قوانین اش موافق هستم. چیزل 
سکوت  ست که موافقت می کنم. مدتی را در  نگفت. مثل اینکه از قبل می دان
گذراند و در نهایت گفت که اگر دوسددت داشددته باشددم می توانیم آخر هفته را 
همه با هم به کوه برویم. باحیرت نگاه  کردم. خب برال آغاز کار، کوه اصال 

 بد نبود. در حقیقت مدتها بود که کوه نرفته بودم.
چاره ام را سددوراخ کرده بودم،  خاطر آن بینی بی به  که  ته ایی  مانی آخر هف مه
شده بود  شدت کبود  شد و به  شد. با آن بینی که دو روز بعد کامال باز  سل  کن

ن حتی مدرسه را هم به زور می رفتم و فقط شانسی که آورده بودم این بود که م
ستند که من ورزش رزمی کار می کنم و به همین خاطر  سه همه می دان در مدر
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کسددی زیاد به کبودل رول بینی من دقیق نشدددگ دیگر جایی برال مهمانی رفتن 
بودند. فاطمه نمی ماند. تنها کسددی که از جریان خبر داشددت سددوگل و فاطمه 

شان برایم بیدا کرده بود و بعد هم کلی اظهار  شنایان سحر را از یکی از آ آدرس 
 شرمندگی کرد که نمی دانسته این طور می شود.

به این ترتیب نتوانسددتم به مهمانی که آن قدر برال آن برنامه ریزل کرده بودمگ 
شحال بو شدت خو ضع به  سوگل از این و سید که   د. از اینبروم. به نظر می ر

قول و قرار من و فرجام. می گفت که عاقالنه اسدددت. ولی برال من تنها جنبه 
 آزادل هال نسبی که به دست می آورده بودم، مهم بود و بس.

و به این ترتیب ما در اولین گردش آزادل من با هم به کوه رفتیم. من سددوگل و 
 سینا و فرجام.

شحال بود. آ ضوع خو شدت از این مو شت که مامان به  شوق دا ن قدر ذوق و 
من تعجب کرده بودم. از او بدتر بورل جان بود. که صدبح زود برخاسدته بود و 

 برال ما انواع و اقسام خوراکی ها را مهیا کرده بود.
مامان به طور مدام و مثل یک نوار ضبط شده می گفت که مواظب خودم باشم. 

م. چند لحظه ایی هم با مثل اینکه من بچه بودم و ممکن بود از کوه برت شددو
صبی کرد و بدون خداحافظی به  صحبت کردند که بازهم مرا ع سته  فرجام آه

 ماشین رفتم و نشستم.
صبح  شده بودم  خوابم می آمد. روز تعطیلم به هم ریخته بود. حا  که مجبور 
به این زودل از خواب بیدار شوم، این بیشنهاد و گردش اصال آن چیزل که فکر 
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سرد مثل می کردم، نب ست داده بود. ولی فرجام آرام و خون ود. جذبه اش را از د
 همیشه بود.

بدون خواب الودگی و کامال بیدار و سددرحال. آرام رانندگی می کرد و به حرد 
من که گفتم کمی تند تر رانندگی کند چون در خیابان یک ماشین هم دیده نمی 

 رانندگی ادامه داد.شود تنها نگاهی بی تفاوت کرد و همان طور آرام به 
نمی توانسددتم دری کنم که در آن وقت صددبح چرا باید آن قدر آهسددته رانندگی 

 کند. در آن ساعت روز حتی سگها هم در خیابان دیده نمی شدند.
سرحال  شحال و  شدت خو سوگل به  سیدند.  سوگل هم ر سینا و  سیدن ما  با ر

ست همدیگر را گرفت شد. د شغول وراجی  سرعت هم م شابی بود و به   یم و بی
 سینا و فرجام حرکت کردیم. هر از چند لحظه یک خمیازه می کشیدم.

 _بمیرل آذر. چقدر خمیازه می کشی؟ منم خوابم گرفت.
شده بود را  سرازیر  شک چشمانم که در اور خمیازه  نگاه  کردم و درحالیکه ا

 بای می کردم، بی حوصله گفتم:
ن، اون هم تو روز تعطیل رو _آخه این گردش علمی تفریحی ارزش بیدار شددد

 داشت؟ نه وا ....
 به دهان  حالت بامزه ایی داد و گفت:

 _ببین چه هوال عالیه... به من که خیلی خوش می گذره
 با مسخره گفتم:

با شددکم  که داریم الکی الکی  گذرونده؟ این  قا چیه این حالت خوش  _دقی
سر شت  سینا و فرجام ب سبوخالی بیاده گز می کنیم یا اینکه  ن دارن مون مثل با

 میان؟
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 خندید.
_بی ذوق... تنها ذوقی که تو زندگیت به کار بردل انتخاب من به عنوان دوست 

 بود.
صورش او  شتر از حد ت ستم را دور بازوی  حلقه کردم. بی بی اختیار خنیدم و د

 را دوست داشتم ولی این چیزل بود که هیچ وقت آن را نشان نداده بودم.
صددحبت در مورد عمه بزرگ  کرد که بعد از مدتها به ایران سددوگل شددروع به 

شیده  ستان ک آمده بود و در هوال آلوده تهران قلب  گرفته بود و کارش به بیمار
 بود که فرجام ما را صدا کرد.

 چرخیدیم و با الگا و بدرش و یک زن جوان روبه رو شدیم.
 _وال....

 خید.و این دقیقا کلمه ایی بود که در مغز من هم چر
 _آره وال...

شتیم. بدر الگا کنار  شاره کرد که جلو برویم. راهی که رفته بودیم را برگ فرجام ا
فرجام ایسددتاده بود و خوش و ب  می کرد. مادرش را تا به حال ندیده بودم. به 
شباهتی به بدرش  ست. هیچ  صل مادرش ا سید که الگا کپی برابر ا نظر می ر

ستاد شت. مادرش کنار الگا ای سرش ندا ه بود و مودبانه به حرفهال فرجام و هم
 گوش می داد و گاهی هم حرفی می زد.

 آهسته گفتم :
 _مار از بونه بدش میاد دم در لونه اش سبز میشه
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لبهال به من دوخته سوگل نشان از خنده می داد ولی با این حال مودبانه با آنها 
من از طرد بدر  سددالم و احوال برسددی کرد. مادر الگا با دیدن من و معرفی

ندل  با لبخ که  با مزه ایی برای  زدم.  ند  به من کرد. لبخ گاهی دقیق  گا، ن ال
 جوابم را داد و رو به الگا برسید:

 _این همون دوستیه که با هم مشکل بیدا کرده بودید؟
سرش را تکان داد. رو به  صحبت می کرد. الگا  صیح ولی با لهجه  سی را ف فار

 گفت:من کرد و برخالد انتظارم 
_منم از این درگیرل ها تو دبیرسددتان زیاد داشددتم. اصددال به نظر می رسدده که 
دبیرسددتان بدترین مقطع تحصددیله. ولی حا  با کسددی که بیشددترین بحث رو 

 باهاش داشتم صمیمی ترین دوست هستم.
 بازول دخترش را گرفت و کمی به طرد من و سوگل هل داد.

 این جا زمین بی طرفه. برید ببینم چه _وقتشدده که یه کم با هم وقت بگذرونید.
 می کنید.

با حیرت به سددوگل نگاه کردم. ولی الگا متعجب نبود. به نظر می رسددید که به 
این اخالق مادرش آشدنا اسدت. با خونسدردل کنار ما شدروع به قدم زدن کرد. 

 کمی که دور شدیم، گفت:
 _مامان من نمی دونه تو چه عجوبه ایی هستی بورتاش....نه؟

 چشمانم را تنه کردم و نگاه  کردم.
 _شاید هم نمی دونه دخترش چه جیگریه؟

 مثل خود من چشمان  را تنه کرد.
 _این جیگر ایهام نداشت؟
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حث  ند زدم. سددوگل برال جلو گیرل از هر ب با  بردم و نی  خ نه ام را  چا
احتمالی میان ما قرار گرفت. شددداید هم برال جلو گیرل از برخورد فیزیکی. 

خره من و الگا هر دو بی کله بودیم. و یک نفر مثل سددوگل احتیاج بود که با 
 نق  سوباپ اطمینان را ایفا کند.

 ماهرانه بحث را به سمت دیگرل کشید.
 _بابات چه جوونه الگا... نه آذر؟

ناخوداگاه چرخیدم و به بدر الگا که با بقیه می آمد، نگاه کردم. سددوگل حق 
شده شت. چرا من متوجه ن سن تر  دا بودم. بدرش خیلی جوان بود. از فرجام م

صورت  هم بخته تر بود ولی به  سیاه بود و حالت  سفید  سرش  بود. موهال 
 نظر جوانتر از آن می امد که بدر الگا باشد.

 سرم را تکان دادم.
 _آره ... فرجام گفت که با بابات هم دانشگاهی بودن ...آره؟ هم سن فرجامه؟

 به ما گفت: الگا بدون نگاه کردن
 _آره بابا و آقال اقبالی هم دانشگاهی بودن. نه بابا بزرگتر از آقال اقبالیه.

 من و سوگل نگاهی به یکدیگر انداختیم و الگا بحث را عوض کرد.
 _شما برال کنفرانس روز شنبه آماده اید؟

 رول صحبت  با سوگل بود. سوگل با بیچارگی گفت:
ستم.  صال آماده نی سینا _وال نه من ا شتم  صر که برگ از تاریخ متنفرم. قراره ع

 باهام کار کنه
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صال از او  شاید هم چون ا صحبت کردند. به نظرم الگا ما را بیچاند.  شروع به 
شت و  سکوت گذ شم نمی آمد این طور فکر می کردم. تمام طول راه یا در  خو

شد،  سوگل ردوبدل می  وش گیا من با اجبار به حرفهال کوتاهی که بین الگا و 
به زحمت آن جمع را تحمل می  می دادم. کج خلق و عصددبی شدددده بودم و 

 کردم.
 

عاقبت الگا و سددوگل را تنها گذاشددتم و به عقب برگشددتم. فرجام در حالیکه 
دسددتان  را بشددت کمرش به هم قالب کرده بود، آرام کنار بدر الگا قدم برمی 

ا هم درسکوت می داشت. بدر الگا از چیزل صحبت می کرد. سینا و مادر الگ
رفتند. به کنار فرجام رفتم. کمی سرش را چرخاند و نیم نگاهی به من کرد. بدر 
الگا هم مکثی کرد و با کمی تعجب به من نگاه کرد. لبخند دلربایی به آن جمع 
حث را کوتاه کرد.  گا ب بدر ال قه کردم.  بازول فرجام حل زدم و دسددتم را دور 

ایرانی به خارج از کشددور صددحبت می  متوجه شدددم که درباره صددادرات فرش
شخص  صورت  م کرد. چیزل که ظاهرا زیاد مورد توجه فرجام نبود. از حالت 
سوالی  سینا  شان که  صحبت های سینا با عالقه گوش می داد. میان  بود. ولی 
برسددید و توجه بدر الگا به او جلب شددد، فرجام در حالیکه به مقابل باهای  

 نگاه می کرد آهسته گفت:
 را برگشتی عقب؟_چ

 با حرص و عصبانیت گفتم:
سخ....  صحبت می کردل؟ قرارداد ف _این اون برنامه ل تفریحی بود که ازش 

 من تحمل این سوسول بازل ها رو ندارم.
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 نیم نگاهی تمسخر آمیز به من کرد.
 _قرارداد فسخ؟

ه از گ_آره... اگر قرار باشدده تو هر گردش و تفریح ما این ماجراها اتفاق بیفته دی
اعصدداب من چیزل نمی مونه که بخوام برال تو خرج کنم فرجام. با خره باید 

 تو رو هم تحمل کنم یا نه؟
 _فکر می کنی من دعوتشون کرده بودم؟

 _شک ندارم..
 لبخند نرمی زد.

 _نه نکردم
 با بی حوصلگی گفتم:

 _باشه نکردل... ولی قرار داد فسخ
 بود. کامال به سمت من چرخید.ایستاد. همچنان بازول او در دست من 

_فسخ هر قراردادل شامل برداخت ضرر و زیان میشه.. می تونی خسارت منو 
 برداخت کنی؟

 چشمانم را برای  گرد کردم.
 _اسکل گیر آوردل؟

 بی توجه به حرد من به راه افتاد. دست  را از بشت سر گرفتم.
 _صبر کن ببینم.

. حا  از بدر و مادر الگا و سینا فاصله صبر نکرد و من هم کنارش به راه افتادم
 گرفته بودیم.
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ست جا زدل؟ فکر  ضاع بر وفق مرادت نی شی. یه بار او صبور با شد که  _قرار 
 نمی کردم تا این حد ضعیف باشی.

از گوشه چشم نگاهم کرد و دوباره خونسرد به روبه رو و مناظر نگاه کرد. دستم 
سرش ب شت  ست  را گرفته بود از ب ست را که د شکم اش آورد و با د ه مقابل 

 دیگرش رول دستم آهسته ضربه زد.
 _با الگا بحث ات شد؟

 با کج خلقی گفتم:
 _نه

 _بس چته؟
 _بشیمون شدم.. دوست ندارم که ...

شن بود.  شک و خ حرفم را قطع کرد. این بار دیگر لحن اش آرام نبود. کمی خ
 آمرانه و تحکم آمیز.

کن. من اگر بخوام می تونم خیلی سخت تر  _دختر خوبی باش و منطقی رفتار
شنجی که  از اینها بهت بگیرم آذر خودت هم می دونی. ولی من می خوام که ت
ا ن تو خونه هست به حداقل برسه. هر چی رشته ام بنبه نکن آذر. یکم به فکر 

 مادرت باش. سنی ازش گذشته...
 _مشکلیه؟ مریضه؟

ن نگران شددوم ولی حا  نگرانی از هیچ وقت فکر نمی کردم که درمقابل ماما
تمام صددددایم خوانده می شدددد. بار آخرل که با هم بحث کردیم، روز آمدن 
فرجام، مامان دسددت  را به قلب  گرفته بود و به هن و هن افتاده بود. همین مرا 

 ترسانده بود.
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 متفکرانه به من نگاه کرد و مدت طو نی چیزل نگفت.
به خونه برگر بذار یکم آرام   به هر دو نفرمون _ که  هت قول می دم  ده. من ب

 خوش بگذره.
شمان  جدل و محکم بود. چیزل در نگاه  بود  شمان  نگاه کردم. چ به چ
که نمی توانسددتم توصددیف کنم. چیزل مثل نگاه بابا. زمانی که من زمین می 
خوردم و دسددتم را می گرفت و بلندم می کرد و با نوازش می گفت که چیزل 

یز ردیف خواهد شد. نگاه فرجام هم در آن لحظه بسیار دوست نیست و همه چ
 داشتنی و محکم شده بود.

 _می خوام بفرسمت  یه مسافرت.
 _مامانو؟

 سرش را تکان داد.
 _آره. اگر بشه با خاله سورل و خاله فخرل و مامان ملوی.

 با هیجان گفتم:
 _مسافرت زنونه؟

 لبخند کوچکی گوشه لب  جا خوش کرد.
 دارم... نمیشه من و دوستام هم سفر زنونه برم؟ _منم دوست

 با تمسخر گفت:
 _با همون دوستایی که سیگار دادن دستت؟

 بی هوا از دهانم برید
 _سیگار رو میالد به من داد.
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شب ورود  شم به من نگاه کرد. در نگاه  مثل  ستاد. چرخید و با خ در جا ای
 اش خشم فراوانی دیده می شد.

 _چی گفتی؟
 صال نمی خواستم اعتراد کنم ولی ترسیده بودم.با انکه ا

 _هیچی...
فت. محکم، و من را  که دسددتم را گر بار او بود  تا بروم. این  راهم را گرفتم 

 وادارکرد که در کنارش قدم بردارم.
 _بس میالد بهت داده؟

 دهانم قفل شده بود.
 _میالد دیگه چی بهت یاد داده؟

 عوض کردن بحث گفتم:نیم نگاهی با خشم به من کرد. برال 
ستی بابال الگا خیلی  صال. حا  من یه چیزل گفتم. را _هیچی بابا ول  کن ا

 جوونه...
 حرفم را قطع کرد و با کمی خشونت گفت:

 _میالد دیگه چی بهت یاد داده؟
 با عصبانیت گفتم:

 _به تو ربطی نداره. تو...
ستم بگویم تو نه برادرمی و نه بدرم که حرفم را  ه قطع کرد و با لحنی کمی خوا

 بسیار جدل و خشک بود گفت:
 _دیگه سمت  نمی رل...

 بود مسخره آمیزل کردم و شانه ام را با  بردم.
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_وقتی که بزرگ شدددم دیگه اختیارم دسددت تو یا مامان یا هیچ کس دیگه ایی 
 نیست. من باهاش ازدواج می کنم.

 با حالتی تمسخر آمیزبه من نگاه کرد.
 ون هم با میالد.._آره حتما.. ا

 _نمی تونی جلوم رو بگیرل
 خندید. خنده ایی آرام و عصبی. بر از خشم و ناراحتی.

_نه عزیزم من جلوت رو نمی گیرم. کس دیگه ایی مانع این خیال بردازل خام 
 و بچگانه اته...

 کمی به طرفم خم شد و آرام زمزمه کرد.
 _خود شاه داماد

 با تعجب نگاه  کردم.
هل  _تو فکر می که میالد ا جه؟ تو فکر می کنی  هل ازدوا که میالد ا کنی 

 زندگیه؟
 با اشاره ایی که بدر و مادر الگا و سینا کردند به آنها بیوستیم.

_زندگی و آینده ات رو نابود نکن آذر. میالد اهل زن و زندگی نیسددت. این رو 
 خودت هم می دونی. دارل دست و بال الکی می زنی

 با خشم گفتم:
تو اهل زن و زندگی هستی؟ حتی یه زن تو زندگیت هست؟ از روزل که  _نکنه

 اومدل من که چیزل ندیدم. می خوال بگی که خیلی مردل .....
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سددوگل دوان دوان به ما بیوسددت و حرد من قطع شددد. نگاهی به من و فرجام 
ست ولی حرفی نزد و  شده ا صورت من بی برده بود که چیزل  کرد. از حالت 

 گرفت و گفت:فقط دستم را 
 _بیا می خوایم برال صبحانه بریم.

 
بدون حرد و در حالیکه از شدت خشم در شرد انفجار بودم با سوگل همراه 

 شدم و تا بایان گردش مان دیگر با هیچ کس هم کالم نشدم.
 

****** 
 

شدت به رول کار من نظارت  شده بود و فرجام به  شروع  سال  امتحانات آخر 
امتحانات او به قول اش وفا کرده بود و با هم چند مرتبه ایی به داشت. تا قبل از 

 خرید و گردش رفته بودیم.
ستین  شرت هال آ شلوار و چند جین و تی سلیقه من کت و  خرید برال او که به 
سپرت  شیدن لباس ا سته مردانی بود که از بو سپرت خرید. فرجام از آن د بلند ا

رید برال من باز هم به سددلیقه ابایی نداشددت حتی در موقعیتی رسددمی. و خ
شتم. فرجام در جریان مد مانتو  سلیقه فرجام را قبول ندا صال  خودم. چون که ا
و شددال و روسددرل در ایران نبود و بیشددنهادهایی که می داد همه به درد خودش 

 می خورد و بس.
ستم از  اما تمام اینها برال روحیه ماجراجول من کافی نبود. ولی خب نمی توان

 گذرم که گاهی اوقات خوشی را کنار فرجام می گذراندم.این ب
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فرجام مالیم و آرام بود و گاهی با شیطنتهال من کنار می آمد. به ندرت می شد 
شان  صبانیت عکس العمل تندل ن شود و با این ع صبی  که از کوره در برود و ع
 دهد. بیشتر خواسته هال معقول مرا اجابت می کرد. اگر چیزل که می خواستم

 واقعا به جا بود، هر قیمتی ولو گران را برال آن برداخت می کرد.
شتم تا مامان. گاهی فکر می کردم  شترل دا در کنار او و با او راحتی و آرام  بی

 که کمی از آن آرام  فطرل فرجام به من هم سرایت کرده است.
شت. خودش مو ب شترین نظارت را به رول کار من دا  هدر زمان امتحانات او بی

مو بر رول دروسددم کار می کرد. انواع و اقسددام کتاب هال تسددت را برایم تهیه 
می کرد و درسددت مثل یک بدر به تحصددیل من نظارت داشددت و از چیزل کم 

 نمی گذاشت.
ستم  شتیم که اگر می خوا شدیدل دا البته هنوز هم گاهی با هم برخورد هایی 

بود. ولی دیگر از آن منصددفانه قضدداوت کنم نود و نه درصددد آنها تقصددیر من 
شده بود یا  شتر  صبر فرجام بی شدید آغازین کمتر بی  می آمد.  برخورد هال 

 من آرام تر، چیزل بود که مشخص نبود.
مدتها بود که میالد را ندیده بودم. چند بار در خانه خاله سورل همه جمع شده 

ین خاطر بودیم که او نیامد و من همه را از چشددم فرجام می دیدم و بس. به هم
 بعد از باز گشت به خانه هر بار دعوال مفصلی با او می کردم.

مامان هر بار با مشدداهده بحث و جدل بین ما عصددبی می شددد و از اتاق بیرون 
می رفت ولی فرجام مثل یک تکه سددنه خونسددرد، داد و فریاد هال مرا تحمل 

 می کرد و دم نمی زد.
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صب صبر و تحمل فرجام هم ع سرت می گاهی از این همه  شدم و هم ح ی می 
خوردم. من اگر زمانی می توانسددتم یک صدددم صددبر و آرام  او را به دسددت 

 بیاورم دیگر مطمئن بودم که مرده ام و در این دنیا نیستم.
سید که فرجام  ستم و به نظر می ر صبی و تحریک بذیرل ه من ذاتا آدم تند و ع

 ن تا آسمان بود.هم ذاتا صبور و آرام و مالیم است. تفاوت ما از زمی
شده بودند. میالد باز هم  سورل جمع  روز جمعه بود و همه باز در خانه خاله 
صبی و بی حوصله بودم. بعد از ناهار تکالیفم را بهانه کردم و  نیامده بود. من ع
شده بود ولی اجازه  شکوی  شدت م شتم. با انکه فرجام به  با آژانس به خانه برگ

 داد که تنها به خانه برگردم.
باس عوض کردم و آرای  کردم و  نه برگشددتم ولی آژانس را رد نکردم. ل خا به 

 برال هزارمین بار با میالد تماس گرفتم.
تازه در  نداده بود و من  با او تماس گرفته بودم و او جواب  تمام هفته ل قبل را 
مهمانی امروز فهمیده بودم که ایران نبوده است. برال آوردن جنس به ترکیه رفته 

 د. میالد در همه موارد تابو شکنی کرده بودبو
شتند، میالد به  صیالت عالیه دا ضال آن تح در خانه و خانواده ایی که تمام اع
زور دیپلم اش را گرفت و بعد از آن با سددرمایه ایی که بدر خدا بیامرزش در 
سبی خوبی برال خودش به هم زد.  اختیارش قرار داده بود بوتیک زد و کار و کا

 ذاتا تاجر بود. مثل محمد که ذاتا بزشک بود.میالد 
خواب آلوده جوابم را داد. گفتم که تا نیم ساعت دیگر خانه اش هستم. تعجب 

 کرد ولی چیزل نگفت. از این دست دیوانگی ها از من فروان دیده بود.
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با محاسبه من، و اگر زمانی که حدس می زدم مامان و فرجام برمی گشتند، من 
شته صورت و اینکه آنها زودتر از حدس من برمی  رفته و برگ بودم. در غیر این 

 گشتند .... خب احتما  کارم زار بود.
سریع تر از انچه فکر می کردم به خانه میالد رسیدم. روز جمعه بود و خیابانها 

 خلوت بود.
 _سالم ...

 با تعجب و تحسین نگاهی به سرتابال من انداخت و کنار رفت تا داخل شوم.
شان می داد. تنه آرامی به او آرا سالی مرا بزرگتر ن ی  کاملی که کرده بودم چند 

 زدم و داخل شدم.
 _کجایی تو؟

نیشددخندل سددرحال زد و درحالیکه دسددت به سددینه در حال دید زدن من بود 
 گفت:

 _آنتالیا
سب برال  سیار منا شهرت میالد آنتالیا جایی ب یک ابرویم را با  بردم. خب با 

 او بود.
 _خوش گذشت؟

 رول مبل نشستم و شالم را باز کردم. چشمکی زد و گفت:
 _عالی.

 به آشپزخانه رفت و از همان جا گفت:
 _چطور شد اومدل این جا؟ زندان بانت کو بس؟



 187 نهیخشت و آ

 _خونه مامانت.
 از اوبن اشپزخانه سرش را به بیرون آورد و با تعجب گفت:

 _واقعا؟ بس تو چطور در رفتی؟
 ت با  بردم.شانه ام را با شیطن

 _ما اینیم دیگه. من ا ن دارم درس می خونم. کورل نمی بینی؟
آرام خندید. صددددال خنده اش در صددددال غالب هال یخی که از یخ سددداز 
هال برگشدددت. در لیوان بزرگ و  به  خت، گم شدددد.  به بیرون می ری چال  یخ

شیدنی ریخته بود ستالی که بر از تراش و کنده کارل بود برال خودش نو  و کری
در یک کیسه بالستیک هم یخ هال خورد شده ریخته بود که رول بیشانی اش 

 گذاشت وآرام ناله کرد.
 _چته؟

 یکی از چشمان  را باز کرد و نگاهم کرد.
 _درد خماریه.

سیگارش که رول میز بود  شانم داد. از جعبه  شیدنی اش را با  برد و ن لیوان نو
شتم و آت  زدم. بک  سیگارل بردا صانه  محکمی زدم که با توجه به اینکه حری

مدتها بود نکشیده بودم به سرفه افتادم و اشک در چشمانم حلقه بست. ولی با 
همان یک بک نکوتین وارد بدنم شد و لذتی عالی را به من هدیه کرد. چشمانم 

 را بستم و بک بعدل را آرام تر کشیدم.
 _چته بچه خفه میشه ... یواش تر

 تری بودل ا ن این جورل شده بودل._تو هم اگر مثل من تو 
 لبخند کجی زد.
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 _فرجام آره؟ روزگارت رو سیاه کرده نه؟
 بی حوصله سرم را تکان تکان دادم.
 _بیا این جا بی  خودم ببینم چته..

 با کف دست  به کنارش اشاره کرد و رول مبل زد.
ه ا ببا ناز برخاسددتم و کنارش نشددسددتم. دسددت  را دور شددانه ام حلقه کرد و مر

 خودش فشرد.
 _خوب چطورشد امروز به این حقیر افتخار دادل اومدل این جا؟

سددرم را با  بردم و نگاه  کردم. صددورت  جدل بود ولی چشددمان شدداد و 
 درخشان اش، سرخوش و شیطان می خندید.

 _همین طورل
 بوزخند بامزه ایی زد.

 _دلت تنه شده بود؟
 با سرسختی گفتم:

 _نه...
 آرام خندید.

یام  _ولی من دلم تنه شدددده بود. اگر امروز نمی اومدل مجبور می شددددم ب
 خونتون و به باهال فرجام بیفتم تا بذاره تو رو ببینم.

 با آرنجم محکم به بهلوی  کوبیدم. چهره اش را جمع کرد.
 _اوه اوه ترقه چه زورل بیدا کردل. چرا فرجام رو نمی زنی؟

 خندیدم.
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ید از با یه بهلوانی... ن فاده کنی. از  _روح نت اسددت تا یه زیر دسدد زورت عل
 جوانمردل به دوره.

 با صدال بلند قهقهه زد و بعد کیسه یخ را دوباره رول بیشانی اش گذاشت.
 _نمیرل تو دختر...

سته  ست دیگرش آه سبید و با د ست  گرفتم ولی آن را محکم چ لیوان را از د
 بشت دستم زد.

 _دست نزن جیزه.
 با ناراحتی لب ورچیدم.

 _اه خوب من هم می خوام.
 یک چشم  را باز کرد و نیم نگاهی طو نی به من کرد.

 _این نه. فرجام منو می کشه. شاید هم خاله.
 با تمسخر گفتم:

 _می ترسی؟ از فرجام؟
 یک ابروی  را با  برد و با تمسخر گفت:

 _البته فرجام سگیه که زیاد بارس میکنه، گاز نمی گیره.
 _درست صحبت کن!

خودم هم از این حرد و لحنم جا خوردم. ولی برال لحظه ایی خیلی بدم آمد 
ید میالد از خودم هم  به نظر می رسدد به فرجام این حرد را زد.  که او راجع 
متعجب تر شده است. کیسه یخ را از رول بیشانی اش برداشت و سرش را که 

 به لبه کانابه تکیه داده بود بلند کرد و من را نگاه کرد.
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ه طرفدار دو آتیشه ایی. اون .... چی داره که این طورل همه خاطرخواه  _چ
 می شن.

سرخ  شوم و هم از خجالت  شمگین  شد که هم خ شتی که زد باعث  حرد ز
 شوم.

 _حا  چی می گی؟
 به نظر خشمگین می آمد.

 _به نظر من فرجام اقبالی یه آدم ......
 کرد. دوباره شروع به فحاشی و به کار بردن کلمات زشت

 _بسه دیگه
حرف  را قطع کرد و چند وانیه نگاهم کرد و بعد بلند خندید. دسددت  را دور 

 شانه ام حلقه کرد و مرا به سینه اش چسباند.
 _بیا.....خانم ناراحت شد.

 _ناراحت نشدم.
 این بار خنده اش از سر حرص و خشم بود.

 _چرا خوشگله ناراحت شدل. بیا....
شد و با ل سرم را ب*و*سید. ب*و*سه ایی محکم بیا را محکم کشید و خم 

 و تا حدودل دردنای.
از او کناره گرفتم و با ناراحتی دست به سینه نشستم. به آشپزخانه رفت و با یک 
لیوان دیگر برگشدت. خم شدد و این بار با مالیمتی بی نظیر کنار سدرم، نزدیک 

 شقیقه ام را ب*و*سید.
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 . بیا بزنیم بترکونیم._بیا ببینم چند مرده حالجی ترقه
چیزل نگفتم و حرکتی هم نکردم. اما همان ب*و*سددده مرا رام کرده بود. رول 
زمین و کنار کانابه ولو شدد و دسدت مرا هم گرفت و بایین کشدید به طورل که 
رول باهال خودش نشانده شدم. اما با یاد آوردن حرد آن روز فرجام خودم را 

ین آمدم و رول زمین نشستم. با تعجب نگاهم گلوله کردم و از رول باهای  بای
 کرد.

 _با ما به از این باش ترقه.
 با دست  رول باهای  زد.

_جا به این خوبی. همه براش سددرو دسددت میشددکنن. اون وقت سددرکارخانم 
 اومدل بایین؟

چیزل نگفتم و فقط شددانه هایم را با  بردم. چیزل نگفت و فقط موشددکافانه 
 ه سمتم گرفت.نگاهم کرد. لیوان را ب
 _بیا بزن روشن شی.

 _تا حا  نخوردم.
 لبخند کجی زد.

 _می دونم. ولی همیشه باید یه بار اولی باشه مگه نه؟ بزن
نگاهی به مایع درون لیوان کردم. فرجام مرا می کشت. در ضمن نمی خواستم 
شتر حس کنجکاول بود  سم. ولی از همه بی او فکر کند که من از فرجام می تر

وجودم زبانه می کشید. کمی از لیوانم را مزه مزه کردم. خنده آرامی کرد. که در 
باصدال زنه تلفنم آن چنان از جا بریدم که هر چه درون لیوان بود رول لباسم 

 ریخت. جیغ خفیفی کشیدم. دست  را سر شانه ام گذاشت تا مرا آرام کند.
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 _چته دختر؟ مگه جن دیدل این طورل ترسیدل؟
شی که همچن سخر گو شت و نگاه کرد. با تم ان رول میز زنه می خورد را بردا

 خندید.
 _فرجامه

 گوشی را به طرفم گرفت.
 _بیا جواب بده.

 با اکراه گوشی را گرفتم. دست دست می کرد.
 _چته آذر؟ جواب بده؟ می ترسی؟

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم و تماس را برقرار کردم.
 _آذر...
 _سالم

ام گرفت. سددالم خنده دار ترین جمله در آن لحظه بود. خنده خودم هم خنده 
 دارترین و احمقانه ترین.

 _کجایی؟
 _خونه

چشمانم را رول هم فشرد. نباید می گفتم خانه. اگر او خانه باشد چه؟ اگر هم 
نباشد و فقط تماس گرفته باشد می توانستم بگویم که دستشویی یا حمام بوده 

 برقرار شد.ام. سکوتی چند وانیه ایی 
 _آذر...آذر...آذر..

 تمام آذرهایی که می گفت بر از خشم و ناراحتی و حتی غم و اندوه بود.
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 _چرا به شعور من توهین می کنی؟
 _من....من...

 به لکنت افتادم. اما سعی کردم که به خودم مسلط باشم. بس او خانه بود.
 _کجایی؟

اگر همان لحظه تاکسی می سریع در ذهنم یک محاسبه زمانی و مکانی کردم. 
شاید با کمی خوش  گرفتم و به خانه فاطمه که نزدیک خانه میالد بود می رفتم 
شانسی می توانستم بگویم که آن جا هستم. البته اگر فاطمه را متقاعد می کردم 
که با من همکارل کند. فاطمه چندان مورد بسددند فرجام نبود ولی هر چه بود 

جام بودن در خانه او را بهتر می توانست قبول کند تا تنها بهتر از میالد بود. و فر
با میالد را. این چیزل بود که مامان هم نمی توانسدددت آن را قبول کند.  بودن 

 حتی با این که میالد خواهر زاده خودش بود.
 تصمیم گرفتم تا بختم را امتحان کنم.

 _خونه ل فاطمه.
شددپزخانه رفته بود، از همان جا با اما در همین لحظه میالد که برخاسددته و به آ

 صدال بلندل گفت:
 _میوه می خورل ترقه؟

 نفسم را حبس کردم و چشمانم را رول هم فشردم.
 _باش تا بیام سراغت

 گوشی را قطع کرد.
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ستم، مات و متحیر و حتی می توانم بگویم ترسیده به گوشی نگاه  گوشی در د
 می کردم.

 _آذر ...
   کردم.سرم را بلند کردم و نگاه

 _میالد چی کار کردل؟ فهمید من این جا هستم.
 لبخند با مزه ایی زد.

 _خب منم گفتم که بفهمه.
 جلو آمد و با انگشت اشاره گونه ام را نوازش کرد.

 _چته ترقه؟ بسه بابا فرجام که دیو دو سر نیست زرد کردل.
 لیوان دیگرل برایم ریخته بود و آورده بود.

 استرس غ  نکنی_بیا یکم بخور از 
دست  را بس زدم و عصبی شروع به قدم زدن در هال کردم. جلو آمد و کمرم را 

 گرفت. محکم و خشن.
 _چته؟ آروم باش.

سیگارل آت  زد و به  صبی بود.  شن و ع شمان جذاب ، خ نگاه  کردم. چ
دستم داد. کشیدن سیگار کمی آرامم کرد. ولی فقط کمی. دستم را گرفت و مرا 

 ل مبل نشست و مرا هم کنار خودش نشاند.کشاند و رو
 _بیا ببینم چته...

 دستم را گرفت و با مالیمت بشت آن را نوازش کرد.
 _حا  بگو ببینم... از فرجام می ترسی؟
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 با خشم نگاه  کردم.
 _نه.. بسه دیگه. این قدر نگو از فرجام می ترسی از فرجام می ترسی.

 آرام خندید.
 از فرجام نمی ترسی. خوب شد؟ _باشه. از فرجام نمی ترسی

 خنده ام گرفت.
 چشمکی زد و گفت:

 _مهمونی اون دفعه ات هم که به هم خورد. آره؟
 خم شد و کمی بینی ام را نگاه کرد.

شانس آوردل. این دفعه به خودم بگو یه جال خوب برات بیدا  _جاش نمونده. 
 می کنم.

 با تمسخر گفتم:
 _آرایشگاه زنونه؟
ما با زنها بیشتر طرد هستیم دیگه چه کنیم. این هم از شانس  _دیگه دیگه ....

 ماست.
بوزخندل زدم. اگر با من ازدواج می کرد دیگر نمی گذاشتم دست هیچ زنی به 
او برسد. حا  نمی توانستم. می ترسیدم که او را از من دور کند. چیزل بین ما 

جدل نبود. ا ند ولی هرگز  هایی می برا که  گاهی او ت قت نبود.  صددال هیچ و
 نمیشد فهمید که چه زمانی میالد جدل است و چه زمانی شوخ.

می ترسددیدم که مرا بچه بداند. می ترسددیدم که اگر حرفی درباره ارتباط هال 
رنه و وارنه او بگویم، بگوید که به من ربطی ندارد. با میالد باید قدم به قدم 

را در دسددت داشددتم. من جلو می رفتم. در نهایت این من بودم که برگه برنده 
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بودم که دختر خاله اش بودم و خاله سددورل از خدای  بود که من عروسدد  
 باشم.

شه در کنار میالد بودم و با برنامه ایی که من چیده بودم می توانستم در  من همی
آینده بیشتر هم او را ببینم و در نتیجه بیشتر او را به خودم وابسته کنم. دخترهال 

گی اش بودند شانسی نداشتند. ولی حا  باید دندان بر جگر دیگرل که در زند
می گذاشتم. شاید میالد تنها چیزل بود که من برال او صبر کرده بودم و خودم 

 هم می دانستم که دست بیدا کردن به میالد یک بروسه طو نی است.
هنوز بنج دقیقه از تماس فرجام نگذشددته بود که زنه در به صدددا در آمد. می 
سم بخورم که فرجام از همان ابتدال تماس دور و اطراد خانه میالد  ستم ق توان
سورل او هم حرکت کرده و  ست. احتما  بعد از رفتن من از خانه خاله  بوده ا

 به دنبالم آمده بوده.
ناخوداگاه برخاستم. کمی استرس داشتم که به نظر خودم هم عجیب می آمد. 

 ال فرجام باز کرد.ولی میالد خیلی خونسرد در را بر
 _به به.. باد آمد و بول عن.... بر آورد.

شتر  سمتی ادا کرد. با تاکید بی صد واژه عنبر را دو ق خنده ام را کنترل کردم. از ق
 بر رول بخ  اول کلمه!

شک و جدل نگاه  کرد ولی چیزل نگفت و نگاه  را به رول من  فرجام خ
 بود. سرم را بایین انداختم.حرکت داد. نگاهی که بر از سرزن  و ناراحتی 

 _راه بیفت بریم.
 به جال من میالد گفت:
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 _کجا حا ؟ تشریف داشتید شازده ل کاکل زرل. مجلس بی ریاست.
بی توجه به فرجام در را بسددت و ناچار فرجام به داخل آمد. سددیگارل از رول 
میز برداشدددت و آت  زد و به سددمت فرجام گرفت. فرجام فقط نگاه  کرد. 

 بر از بیزارل. نگاهی
 _اوه اوه. چه اشتباهی کردم.... عجب گ*ن*ا*هی کردم....

 با ریتم و ضرب و بشکن شروع به تکرار و خواندن کرد.
 _چه اشتباهی کردم .... عجب گ*ن*ا*هی کردم...
 حا  آشکارا مشخص بود که میالد م*س*ت است.

 م..._شما که سنت فرجام قدیس هستی یادم نبود. عفو بفرمایید سرور
 خنده بامزه ایی کرد و سیگارش را به سمت من گرفت.

 _بیا ترقه. تو که قدیسه نیستی. از خودمونی.
شده ماند. خندید و رو به  شک  ست  همان طور بین هوا و زمین خ نگرفتم. د

 فرجام گفت:
 _بیا... تحویل بگیر. ببین چی تربیت کردل. می ترسه ازت.

 بریده بود. ولی قفسه سینه اش با  وفک فرجام منقبض شده بود. کمی رنگ  
بایین می شد. یک قدم به جلو برداشتم. ولی میالد با دست  مانع شد. نگاه  
کردم. چشددمان  مرا رام کرد. نگاه  دعوت کننده بود. دوباره سددیگار را با  
یدن  هدد داشدددت کوب یک  ها  کارش تن به طرفم گرفت. میالد از این  آورد و 

 دو نفر مثل کارد و بنیر بودند؟فرجام. چرا؟ چرا این 
فرجام با یک گام بلند خودش را به ما رسدداند و محکم زیر دسددت میالد زد. به 
شد و رول بارکت چوبی اتاق  ست  به هوا برت  شن از د سیگار رو طورل که 
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شید ولی میالد  ستم را گرفت و کمی به طرد خودش ک فرود آمد. فرجام مچ د
 فت و به عقب هل داد.فرزتر بود و سریع یقه او را گر

شدل  شمو بیرون. دختر خاله من اومده خونه من. تو چی کاره ایی که بلند  _گ
 اومدل این جا واسه من ادال جاهل هال درخونگاه رو در میارل؟

ستم را رول  شان قرار گرفتم. و د شیدم و میان ست فرجام بیرون ک مچم را از د
شتم وبه عقب هل داد سر سینه هال هر دو نفرشان گذا م. میالد کمی به عقب 

 خورد ولی فرجام تکان نخورد.
 _هی هی... بسه دیگه. تموم  کنید.

 میالد غرولند کنان گفت:
له رو چه حسددداب و کتابی تو رو کرده همه کاره خودش.  _من نمی دونم خا
اصددال به تو چه ربطی داره که دارل تو زندگی ما دخالت میکنی؟ برگرد همون 

 قبرستونی که بودل.
شاره اش را به طرد میالد تکان فر شت ا شده بود. انگ صبی  شدت ع جام به 

 تکان داد.
_نمی گذارم این رو قاطی ی*ث*ا*د*ت کارل هال خودت بکنی. بفهم بی 

 شرد این فقط یه بچه است.
 میالد با بوزخند نگاهی خریدارنه به من کرد.

 _بچه؟
 _ی*ث*ا*د*ت!
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شتن فرجام  شدم. اما نگاه  به رول من بود و خیز بردا را ندید. بین آنها برس 
با تمام زورل که داشددتم فرجام را عقب راندم. میالد در حالیکه می خندید 

 گفت:
 _هی تو واقعا نامتعادلی

فرجام مشددت  را بر کرد و تا به صددورت میالد بزند. میالد جا خالی داد که با 
 برتتوجه به این که نیمچه م*س*ت بود حرکت تمیزل بود. اما من حواسددم 

 شد و گوشه مشت فرجام به با ل سر من خورد.
 _آخ...

ضددربه ل دردناکی بود. شدداید نه به اندازه ل بعضددی از ضددربه هایی که خورده 
بودم. ولی احساس کردم که بوست سرم کشیده شد. در رینه ما با کاله تمرین 
می کردیم ولی حا  من بدون محافظ مشددت خوردم. هرگز فکر نمی کردم که 

 رجام تا این حد سنگین باشد.مشت ف
 فرجام مرا گرفت.

 _آذر....
 سرم را گرفتم.

 _بسه دیگه جفتتون خفه شید.
میالد خندید ولی فرجام عصددبی دسددتم را گرفت و با خشددونت به طرد در 

 کشاند.
 _تو خفه می شی و میال می ریم.
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فه  که خ ته بود  جام هرگز بی ادب بود. هرگز نگف گاه  کردم. فر با حیرت ن
مام شددو که از ت لک می گفتم و او بود  به او مت که  م. همیشددده این من بودم 

 اشتباهات من چشم بوشی می کرد.
شالم هم  سفند قربانی.  ست مثل یک گو شید. در بازویم را گرفته بود و می ک
بایلم را  نه زد و از رول میز کیف و م هایم آویزان بود. چ نه  نان رول شدددا چ

 حال چرخید و به میالد گفت: برداشت و به طرد در رفت. در همان
 _جواب خاله ات رو خودت بده.

 میالد نی  خندل کج زد.
_من برال چی؟ اصددال مگه چی شددده؟ دختر خاله ام اومده خونه ل من. نه 
آسددمون اومده به زمین و نه زمین رفته به آسددمون. تازه اگر هم خالفه اصددول و 

 قوانین شما و خاله جان باشه ...
 انگشت  به من اشاره کرد.مکث کرد و با 

 _خود این ترقه اومد این جا.. من کسی رو دعوت نکردم.
 فرجام به من نگاه کرد که با حیرت و سرگشتگی به میالد نگاه می کرد.

 _تحویل بگیر خانم. بیا بریم.
 مرا به بیرون کشید و در را به هم کوبید.

 _ولم کن. مگه دزد گرفتی؟
رد را می زد. و حا  داشددتم عصددبانیتم را سددر عصددبی بودم. میالد نباید آن ح

 فرجام خالی می کردم.
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یک دفعه ایسددتاد. به طرفم برگشددت. خم شددد و با تحکم هر دو مچ دسددتم را 
 گرفت و به فلز سخت درون آسانسور زد. آرام ولی با کمی خشونت.

 _ساکت آذر.... اگر همین حا  ساکت نشی یه جور دیگه ساکتت می کنم.
شته تقال کردم  تا مچم را رها کنم. هرگز فکر نمی کردم که فرجام آن قدر زور دا

 باشد.
 _ازت متنفرم فرجام اقبالی. امیدارم برل به جهنم.

مچم دسددتانم را رها کرد و صدداد روبه رول در آسددانسددور ایسددتاد و به شددماره 
با  یک آدم آرام و  که  گاه کرد. هر کسددی او را می دید فکر می کرد  قات ن طب

ست که تنها توجه اش به شماره طبقات است. اما خشم و عصبانیت حوصله ا
شم اش  شه چ صورت  هویدا بود. از تیک کوچکی که در گو ضال  از تمام اع
بیدا کرده بود گرفته تا حالت دهان  که تبدیل به یک خط باریک و م*س*تقیم 

 شده بود.
مجرد..  _بلند شدل خودت رو مثل یه زن آن چنانی کردل اومدل خونه یه مرد

یه مرد مجرد کثیف.. بول گند سیگارت و م*ش*ر*و*بت از ده فرسخی بلنده. 
 آذر...آذر... چی کار دارل با زندگیت می کنی؟

 با خشم فریاد کشیدم.
 _من ه*ر*ز*ه نیستم. حرد دهنت رو بفهم....

 به طرفم چرخید.
 _داد نزن..

طورل که برال داد را بلند ادا کرد. صددورت  به شدددت ترسددنای شددده بود. به 
لحظه نفسددم بند آمد. باورم نمی شددد که این فرجام مالیم و آرامی باشددد که 
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همیشدده فکر می کردم هیچ چیز نمی تواند او را از جا تکان دهد. ولی حا  از 
 شدت خشم به نفس نفس افتاده بود.

ست  بیرون  ستم را از د شاند. د شد و دوباره مرا به بیرون ک سور باز  سان در آ
محکم. آن چنان که مفصددل مچم صدددال تق بدل داد. ولی اهمیتی  کشددیدم.

 ندادم.
 _دستت رو بک  کنار

 اما توجه نکرد. قفل ماشین را باز کرد و مرا به داخل ماشین برت کرد.
_می تونی بفهمی چی کار کردل آذر؟ یه دختر سدددالم این کارها رو می کنه؟ 

 ک؟ سارا؟ کدومشون؟کدوم یکی از دخترهال فامیل این طورل بودن؟ روشن
 به طرفم چرخید و با خشم فریاد کشید.

 _از نظر تو فرق یه دختر سالم و ه*ر*ز*ه چیه؟ بگو تا منم بدونم.
 چیزل نمانده بود که از آن همه تحقیر به گریه بیفتم. جیغ کشیدم.

 _اون غریبه نبود. بسر خاله امه. کسیه که دوست  دارم.
 بسیار بلند کرد. خنده ایی بر از حرص و ناراحتی و

 
 _دوست  دارل؟

 نی  گاز شدید که داد صدال بدل در بارکینه سربوشیده ایجاد کرد.
_نه.. تو دوسددت  ندارل. این فقط یه حس زودگذره که من نمی گذارم باهاش 

 گند بزنی به زندگیت.
 با شدت هوار کشیدم.
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 نم._تو از کدوم جهنمی می دونی؟ من دوست  دارم و باهاش ازدواج می ک
 به طرف  خم شدم و محکم رول بازوی  کوبیدم.

که نمی تونم.  باز هم می رم خونه اش. تو هم نمی تونی بگی  عد  به ب _از این 
 چون به تو ربطی نداره

 بوزخندل اعصاب خورد کن زد.
 _اگر راهت داد برو. تو کورل دختر؟ نمی بینی؟ میالد تو رو نمی خواد.

گاهی خودم هم به آن فکر می کردم. این که  دهانم بسته شد. این چیزل بود که
برال میالد من فقط یک دخترخاله بودم. ولی حتی از اعتراد آن در نزد خودم 
هم نفرت داشددتم. چه کار باید می کردم؟ من شددیفته میالد شددده بودم. شددیفته 
متفاوت بودن . جذابیت بی  از اندازه اش. چیزل در وجود میالد بود که به 

 بود و همین مرا به سمت او می کشید.شدت شبیه من 
دوسددت داشددتم که با هم ازدواج کنیم و هر کارل که خودمان میخواهیم انجام 
شده بود که چیزل که  سی بیدا  شگی من بود. و حا  ک دهیم. این رویایی همی

 از آن وحشت داشتم را در سرم می کوبید.
 _خاله سورل از خداشه که من عروس  بشم.

 تاسف به من کرد.نیم نگاهی با 
_ما داریم درباره میالد حرد می زنیم. اون ازدواج نمی کنه. حداقل حا  حا  
ندگی  تا آخر عمر همین طورل ز یا  که  هایی  نه. میالد از اون مرد ها نمی ک

 میکنه، یا عاشق می شه و همه چیز رو می ب*و*سه می گذاره کنار....
 حرد اش را قطع کرد.

 . تو هم عاشق اش نیستی._اون عاشق تو نیست آذر
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 کنار خیابان ایستاد. چند لحظه سکوت کرد.
شق در وجود آدم وابت  شتن و ع ست دا سی مثل دو شه که تا یه ح _طول می ک
ضیه رو  سن تو همه چیز رو یک وجهی می بینه. ابعاد دیگه ق شه. یه دختر به  ب

یه نگاه نمی کنه. طول می کشدده که بفهمی عشددق واقعی چیه آذر. یه روزل، 
سی که تو  سی که ا ن به میالد دارل خنده ات می گیره. این ح زمانی از این ح
ست. یه هول، یه  ست. این فقط یه جرقه ا شتن نی ست دا شق و دو ا ن دارل ع
ه*و*س. یه روزل که به طور یقین عاشددق بشددی، می فهمی که چیه. اون یه 

 چیزل با تر از این هاست. به وقت  آذر. به وقت .
 سینه و با خشم نگاه  کردم.دست به 

 _نمی تونی به من بگی که حسم چیه. به تو ربطی نداره.
 آه عمیقی کشید و سکوت کرد.

شتباه بود؟ گفتی و قول دادل که فکر می کنی.  _خودت قبول ندارل که کارت ا
 درباره این کارت فکر هم کردل؟

سمت خودش چرخاند.  صورتم را به  شت و  ست  را زیر چانه من گذا آرام د
شده بود. شاید نه به آرام  همیشگی اش. نه فرجام همیشه. اما دیگر آن خشم 

 جنون آسایی که در ابتدال ورودش به خانه میالد داشت از بین رفته بود.
_من بهت اعتماد کردم تنها فرسددتادمت خونه. این نتیجه اعتماد منه؟ ما با هم 

کارل  یادت رفت؟ گفتم رو هر  که می خوال بکنی فکر قول و قرار داشددتیم. 
کن. این طورل؟ تمام راه تا خونه رو احتما  فکر کردل که چی بپوشددی و چه 

 آرایشی بکنی. این فکر کردنه؟
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برال لحظه ایی خنده ام گرفت. توصددیفی که کرده بود. کامال دقیق بود. من در 
 تاکسی و در راه برگشت فقط داشتم به لباس و آرایشم فکر می کردم.

 اسه میالد تنه شده بود._من دلم و
_فکر نکردل این آدم م*س*ت هر کارل از دسددت  برمیاد؟ فکر حیثیتت رو 

 نکردل؟ فکر نکردل بی آبروت کنه؟
 حرف  را قطع کرد و آهسته رول فرمان زد.

 _آذر...آذر... آخه من چی به تو بگم؟ کارل که کردل حماقت محض بود.
 دهانم بسته شده بود.

 _من...
 ه من کرد.نیم نگاهی ب

 _به این فکر نکرده بودل؟ یا چیزل بود که خودت دنبالشی؟
 لحن اش طعنه آمیز بود. با نفرت نگاه  کردم.

 _این تویی که فکرت کثیفه. می بینی که هیچ اتفاقی هم برام نیفتاد.
 بود مسخره آمیزل کرد.

 _شانس آوردل. میالد ممکنه عاشق سینه چای ات نباشه. ولی از یه دختر نمی
 گذره. اونم دختر احمقی که خودش دنبال  افتاده.

 _اینها چیزهایی که تو فکر می کنی. گفتم که فکرت کثیفه.
_واقعا؟ ببین بچه ممکنه من تازه اومده باشددم به ایران ولی تو این چند وقت 
انقدر تو انجمن دیدم که دیگه می فهمم چی به چیه. می خوال بهت بگم چند 

ا دارن بهشددون ت*ج*ا*و*ز شددده خودشددون با بال درصددد دخترهایی که ادع
خودشددون به تله افتاده بودن؟ نه اینکه بخوان بهشددون ت*ج*ا*و*ز بشدده، نه.. 
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ولی وقتی اونقدر اعتماد کردن که به بهانه هال مختلف دوسددت بسددرشددون به 
خونه اش رفتن، خودش عین حماقته. می بینی به همین سادگی و حماقت. می 

صدشون هم سن تو بودن؟ سنی که تمام تصمیمات آنی و خوال بدونی چند در
 سریعه. سنی که هیجانات به حد اعالست.

 _اون بسرخاله امه
_آره... شددداید تنها دلیلی که میالد با وجود این حماقت هال تو کار دسددتت 

 نداده، همینه.
 ماشین را روشن کرد.

 _چقدر خوردل؟
 شانه ام را با  بردم و حقیقت را گفتم.

 قلپ._نصف 
 خنده تمسخر آمیزل کرد.

شه که من کجا  شین رو گرفته. قطعا نه به این کمی. بچه یادت با _بوش تمام ما
 زندگی کردم. زیاد نه. ولی نه یه قلپ

 با خشم بلند گفتم:
باسددم.  کارت کنم؟ همه اش ریخت رو ل باور نمی کنی. چی  که  _به جهنم 

 رو لباسم.سرکار زنه زدل و من از جا بریدم و همه اش ریخت 
 _این قدر از من می ترسی؟

 خنده اش بر از حرص بود. بشت چراغ خطر ایستادیم.
 _مهم نیست. این از اشتباه بودن کارت کم نمی کنه.
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 با خونسردل گفت:
_تمام آزادل هات برداشددته میشددده. اوضددداع برمی گرده به زمان قبل از قول 

 انیقرارمون. دیگه تنها جایی نمی رل. حتی بی  آقال سلط
 با تعجب نگاه  کردم و بعد با عصبانیت گفتم:

 _تو نمی تونی این کاررو با من بکنی.
 نیم نگاهی بی تفاوت به من کرد.

_تو که از قول و قرارمون متنفر بودل. به نظرت من خسته کننده می اومدم. می 
گفتی که گردش و تفریح رو با من دوسددت ندارل. خب من هم کارل رو کردم 

 دارل. دارل از دست من نجات بیدا می کنی. که تو دوست
قت این خزعبالت رو هم  ندانی می کنی اون و _گرفتی منو؟ دارل منو ز

 تحویلم میدل؟
_خودت خواستی آذر.. برنامه هال دیگه ایی برات داشتم. خودت همه چیز رو 
شتباه کردل. این  ستی که که قبول کنی ا ضر نی خراب کردل. حا  هم حتی حا

 که باید باشه. من نمی خوام که تو این باشی. چیزل نیست
_منم هم نمی خوام چیزل باشددم که تو میخوال. من می خوام خودم باشددم. 
گه  ید از من یکی دی مه اش می خواه مان ه ما خدا چرا تو  محض رضدددال 

 بسازید.
 آرام گفت:

_نه همون چیزل که می خوال باش. ولی درست. من طرفدار چیزهال درست 
 زل که ا ن هستی درست نیست آذر.هستم. این چی

 با تمسخر گفتم:



wWw.Roman4u.iR  208 

 

 _از نظر تو هیچ چیز درست نیست.
شی که من درمقابلت به کار  سطه نکن آذر. خودت هم می دونی که نرم سف _
تا خودم رو  کار من ایراد داشدددت؟ بگو  جال  ندازه بود. ک به ا بردم منطقی و 

 اصالح کنم.
 نیم نگاهی به من کرد.

 اول تمام خطاهات رو به مامانت می گفتم._شاید هم باید از 
شدددانه ام را با  بردم. اما نمی توانسددتم اعتراد کنم که او واقعا در مقابل من 

 نرم  به کار برده بود.
 _به خاطر اینکه مامان ناراحت نشه به  نگفتی. به خاطر من نبوده.

 کرد.ماشین را مقابل حیاط نگاه داشت و در را زد. برگشت و به من نگاه 
_آره ولی فقط یه درصدش به این خاطر بود. بقیه اش به خاطر خودت بود آذر. 
می خواسددتم که یه اعتماد متقابل بین ما به وجود بیاد. می خواسددتم که این 
نفرتی که می دونم همیشدده از من تو دلت بوده ریشدده کن بشدده. من دشددمنت 

 .مشکالت حل میشهنیستم آذر. من دوستت هستم. اگر این رو باور کنی تمام 
نگاه  کردم. نگاه  صادقانه بود. این حقیقت محض بود که او خیلی با من 

 راه امده بود.
 _متاسفم.

عذر  که از او  جب کردم. این من بودم  به شددددت تع خودم هم از این حرد 
ست.  شده ا سید که خود فرجام هم متعجب  خواهی کرده بودم؟ به نظر می ر
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گا نه مرا ن یه متفکرا وان ند  نه برد. چ خا خل  به دا ماشددین را  عد  ه کرد و ب
/[font][/align] 
 

تا شددب که مامان برگشددت از دراتاقم بیرون نیامدم. فرجام هم به اتاق خودش 
رفت. نمی دانسددتم که چه کار می کند. برایم مهم هم نبود. مدتی صدددال آرام 
صحبت کردن  را شنیدم. ولی آن قدر عصبی بودم که حتی حوصله فال گوش 

 یستادن را هم نداشتم.ا
با هم به اتاق مامان رفتند و سدداعت ها آرام آرام صددحبت کردند. می دانسددتم و 
مطمئن بودم که گزارش این کار من را به مامان خواهد داد. خودش گفته بود که 
رویه کار و رفتارش را در برابر من عوض خواهد کرد و آن بچ بچ هال آهسددته 

 که او این بار به مامان گفته است. حکایت از همین داشت. از این
هر لحظه انتظار داشتم که مامان مرا صدا کند و یا به اتاقم بیاید و جاروجنجال 
به راه بیاندازد. ولی این طور نشد. و وقتی که شام به بایین رفتم مامان ساکت و 
درخود فرورفته بود و با من هم اصددال حرفی نزد. نه با من و نه حتی با فرجام. 

ر میز شام آن چنان سکوتی برقرار شده بود که چیزل نمانده بود جیغ بکشم. س
شه با  شتها غذا می خورد وفرجام مثل همی سته، بی ا مامان با قیافه غمگین و خ

 صورتی آرام و جدل، با اشتها غذا می خورد.
بعد از شددام برال لحظه فرجام را در آشددپزخانه گیر انداختم. باید مطمئن می 

مامان گفته است یا نه. بازوی  را گرفتم. با سردل و کمی خشونت  شدم که به
 بازوی  را از دستم بیرون کشید.

 _چیه؟
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 _به مامان گفتی؟
چند لحظه نگاهم کرد. نگاهی که ک  دار و عصاب خورد کن بود. نگاهی که 
سوال  ست آخر هم بدون حرد و جواب  شد. د هیچ چیزل از آن خوانده نمی 

رون زد و به هال رفت و با مامان، صددحبت درباره کارش را من از آشددپزخانه بی
صدال معمولی انجام  صحبت هایی که با  صبحت هال معمولی.  شروع کرد. 

 شد. نه از آن دست صحبت هایی که قبل از شام در اتاق مامان انجام دادند.
 

 فصل هفتم
 

م نبا صدال زنه تلفن از خواب بریدم. کورمال کورمال دستم را مقابل چشما
 گرفتم تا از ورود نور به چشمانم و بیدار شدن جلو گیرل کنم.

 _هوم؟
 _هوم نه. بله.

 خمیازه ایی کشیدم.
 _خب حا  هر چی حرفت رو بزن.

سی میگیرل میال  ست چک منو برمی دارل یه تاک شی د _همین حا  بلند می
 انجمن.

 صدای  عصبی و تا حدودل غمگین بود.
به سدداعت کنار تختم انداختم. غرولند کنان  یک چشددمم را باز کردم و نگاهی

 گفتم:
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 _من فقط چند روز دیگه می تونم بخوابم. چشم ندارل همین رو هم ببینی؟
 _آذر...

 آذرش عصبی و کشیده بود.
 _دسته چک.... همین حا ....

 این بار هر دو چشمم را بازکردم و برخاستم و در تختم نشستم و با خشم گفتم:
 نداره خودت بیا ببر. من که خدمتکارت نیستم. بر مدعا!_به من ربطی 

 چند لحظه سکوت کرد.
_محض رضال خدا نمی تونی برال یه بار هم که شده بحث نکنی؟ اگر خودم 

 می تونستم که .....
بقیه حرف  توسط صدال مالیم زنی قطع شد. سیخ در جایم نشستم و گوش 

 تیز کردم.
 _این کی بود؟

بی حوصددلگی عمیقی که از همان ابتدال حرد زدن  در این مرتبه علی رغم 
صدای  بود، به نرمی خندید. نمی خواستم اعتراد کنم ولی خنده هال فرجام 
بامزه بود. آرام و مالیم. بر عکس من که بلند بلند قهقه می زدم. به نظرم جال 
ما عوض شدددده بود. او دخترانه و متین می خندید و من مردانه و  تی و داش 

 تی.مش
 _به تو ربطی نداره. دست چک...

 با کج خلقی گفتم:
شته؟ کجایی؟ چی  _مثل اینکه دکمه ریپیت ات گیر کرده، آره؟ کی بود؟ زن بی

 کار می کنی؟
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به خنده  به طوریکه او را  با شددیطنت فروان همراه بود.  چه کار می کنی آخر 
 انداخت.

 _دسته چک رو بیار تا بفهمی.
 خمیازه دیگرل کشیدم.نگاهی به ساعت کردم و 

 _انجمنی؟
 _آره. سریع تاکسی بگیر بیا.

 در حالیکه از تخت بایین می آمدم، گفتم:
_زیاد برام جذابیتی نداره. تو انجمن که نمی شدده کارل کرد. گفتم شدداید خونه 

 ایی.. جایی باشی... یه خونه خلوت....
 حرفم را قطع کرد با صدال بلند و تحکم گفت:

 _دسته چک
سریع آماده گوشی ر ا بدون خداحافظی قطع کرد. به گوشی دهن کجی کردم و 

سی گرفتم و به انجمن  شتم و تاک سته چک  را بردا شدم و به اتاق  رفتم و د
 رفتم.

سدالها بود که من به انجمن نرفته بودم. به طوریکه حتی آدرس جدید آن جا که 
 بودم. و مجبور شدمچند سالی بود انجمن به آن جا منتقل شده بود را هم بلند ن

چند مرتبه راننده بیچاره را در خیابان با  و بایین بکشددم تا آدرس را به خاطر 
 بیاورم.
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با یک تاخیر زمانی به دفتر رسددیدم. جال بزرگی بود. از جال قبلی بزرگتر و 
صورت   سته چک را مقابل  سته بود. د ش شت میز ن دلباز تر بود. دختر جوانی ب

 گرفتم و گفتم:
من این دسددته چک رو برال فرجا...یعنی چیزه... آقال اقبالی آوردم. _سددالم 

 به  بگید خودش در جریانه.
شتم و فقط نگاه   صله ل لبخند زدن را ندا نگاه بر از تعجبی به من کرد. حو
کردم. خیره و با بررویی. تلفن را برداشت و آهسته آهسته در گوشی زمزمه کرد. 

بد به نظر خودشدان جذاب تر نشدان داده می حتما این شدیوه منشدی ها بود.  
 شدند.

 با انگشت  به در اتاقی اشاره کرد وگفت که دکتر اقبالی منتظر هستند.
بدون در زدن در را یک دفعه باز کردم. می دانستم بی ادبی محض است ولی به 

 شدت دوست داشتم که مچ فرجام را بگیرم.
شت میز بزرگی که در اتاق بود، فرجام و  شناختم و ب سرعت او را  مردل که به 

ساس خجالت کردم. فرجام هم آن  سته بودند. مرد بدر الگا بود. اح ش ستاره ن
 چنان نگاه بر از خشمی به من کرد که برال لحظه ایی جا خوردم.

 _سالم..
سالمم را داد  همه با تعجب نگاهم کردند. بدر الگا با مهربانی و لبخند جواب 

 رش را تکان تکان داد. یعنی که کارم اشتباه بوده است.ولی ستاره هم با اخم س
فرجام برخاسددت و جلو آمد. دسددته چک را در دسددت  گذاشددتم. بدون هیچ 

 حرفی و تشکرل آن را گرفت. آهسته گفتم:
 _متشکرم که این هم راه اومدم و دسته چک یه نفر رو براش آوردم.
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شمان  به شدت خسته نگاهی سرد و خالی به من کرد. فرجام هر روز نبود. چ
 بود.

 _چیزل شده؟
برال لحظه ایی نگران  شدددم. بازویم را گرفت و به طرد صددندلی هایی که با 

 فاصله از میز کنفرانس قرار داشت، کشاند.
 _بشین تا کارم تمام بشه.

نشددسددتم و به حرد هایشدددان گوش دادم. دسددته چک را برال بدر الگا می 
ی هم به او کرد. ظاهرا بولی بود که برال خواست. مبلغی را نوشت و توصیه های

سه را  ستطاعت رفتن به مدر شد که ا ستی برداخت می  سربر بچه هال دارال 
نداشددتند و باید در خیابان کار می کردند. این بول به خانواده هال آنها توانایی 

 این را می داد که بتوانند بچه هایشان را به مدرسه بفرستند.
ستاره سه  چک دیگرل هم برال  ستاره هم آن چک را برال مدر شت. ظاهرا  نو

ایی در باین شددهر می خواسددت. هزینه رخت و لباس و لوازم و تحریر کودکان 
 کم بضاعت.

بدر الگا جلو آمد و خداحافظی گرمی با من کرد. به نظرم مرد بسیار خوبی می 
آمد. مخصددوصددا با ان کار افتضدداح آمیزل که ابتدال تابسددتان با دخترش کرده 

 ودم.ب
کارل که چیزل نمانده بود الگا را به مزر جنون بکشدداند. ما یک گیس و گیس 
سابی به راه انداختیم و در نهایت و با اجبار فرجام و بدر و مادر الگا،  شی ح ک
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ب*و*سدده ایی به عنوان آشددتی رد و بدل کردیم. ب*و*سدده ایی که به شدددت 
 ظاهرل بود.

از فامیل هال الگا به ویالل آنها در  قضددیه از این قرار بود که همه و چند نفر
شدمال رفته بودیم و من به سدرعت فهمیدم که در بین اقوامشدان بسدرل بود که 
سبت به او بی میل نبود.  سر هم ن شیفتگی به او نگاه می کرد و ظاهرا ب الگا با 
شان دهد که دخترل متین،  سر ن شدت مایل بود که در مقابل آن ب ولی الگا به 

اسددت. به طورل که در مقابل تمام تیکه ها و متلک هال من سددنگین و وزین 
ستفاده کردم  شیطنت از موضوع ا کنار می امد و چیزل نمی گفت. و من هم با 

این خر مدل .... رینه اسپورت و فول سیستم به » و رول یک کاغذ نوشتم که 
سد.  سباندم. « فروش می ر شت کمر الگا چ سته به ب سب آه و بعد آن را با چ

شد که حتی متوجه خ  حقیق سر با تا فکر نمی کردم او آن قدر در هپروت آن ب
و خ  کاغذ هم نشددود. ولی این اتفاق افتاد و او با آن تکه کاغذ که به کمرش 
شده بود همه جا مانور داد و در آخر وقتی که فهمید چیزل نمانده بود  سنجاق 

 که درسته و زنده زنده مرا غورت بدهد.
سابی به راه انداختیم و مامان و فرجام مرا وادار ما جنه و دعوایی د ست و ح ر

کردند که از او معذرت بخواهم. و حا  بعد از آن اتفاق، بدر الگا حتی برال 
 لحظه ایی هم آن موضوع را به رول من نیاورد.

به نظر می رسید که ستاره کمی برال رفتن سنگین بود. مدام چیزل را بهانه می 
صحبت با فرجا شت میز کرد و  سرزنده ب شاد و  م را ک  می داد. با خنده ایی 

صندلی چرخان تاب می خوردم، به آنها  ستم و همان طور که رول  ش فرجام ن
نگاه کردم. می خواسدتم ببینم مقاومت سدتاره تا چه اندازه اسدت؟ دسدت آخر 



wWw.Roman4u.iR  216 

 

وقتی که ظاهرا ستاره از نرفتن من ناامید شد با حالتی که کمی عصبانیت در آن 
و بسددیار برال من مفرح بود گفت که اگر بخواهم می تواند مرا به خانه داشددت 

برسدداند و من هم خباوت را به حد اعالل خودش رسدداندم و گفتم که تصددمیم 
 دارم امروز را در رکاب آقال اقبالی باشم.

حافظی کرد ولی وقتی او را برال  خدا ناراحتی از من  با سددردل و کمی 
ره همیشده شدد و با محبت مرا در آغوش خداحافظی ب*و*سدیدم، همان سدتا

کشید و سفارش کرد که سالم بلند با  به مامان و بورل جان برسانم. وقتی که 
باه بود.  کارم اشددت جدان گرفتم.  عذاب و ظه ایی  فت برال لح از در بیرون ر

 شیطنت بیهوده ایی بود.
ی آمد. ان ماما با نگاه کردن به فرجام همه چیز از یادم رفت. به نظر بسیار بریش

قدم می زد و هر از چند لحظه یک مرتبه می ایسددتاد و به من نگاه می کرد. به 
ست.  س  جال دیگرل ا نظر می رسید که فقط نگاه می کند ولی هوش و حوا
شتم تا او را  سینه قالب کرده بود، گذا ستم را رول بازوی  که به  جلو رفتم و د

 متوقف کنم.
 _چی شده؟

 فی برال دلگرمی من زد.نگاهم کرد و لبخند ضعی
 _دون ورل.

 اخم کردم. انگشت  را دراز کرد و اخم میان ابروانم را باز کرد.
 _ابروهال بر و دخترونه بیشتر به تو میاد.
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این را یک بار دیگر هم گفته بود. زمانی که بدون اجازه رفته بودم و ابروانم را 
باریک کرده بودم. البته کامال ناخاسددته. نمی دا نم چرا من در رفتن به خیلی 

آرایشگاه شانس نداشتم. این بار هم آرایشگرم با دوست بسرش بحث اش شده 
بود و همان طور که گوشی تلفن را بین شانه و سرش نگاه داشته بود، ابروان مرا 
هم برداشته بود. و زمانی که هر آن چه در عالم و آدم بود، در گوشی تلفن هوار 

داد تازه متوجه شددد که چه بالیی به سددر ابروان  کنان به دوسددت بسددرش حواله
بینوال من آورده اسدددت. تبدیل به خط باریکی شدددده بود. چیزل که مامان با 
دیدن  کم مانده بود بس بیفتاد. یک دعوال مفصدددل به راه انداخته بودم ولی 

 چه فایده.
 حا  بعد از گذشت تقریبا دو ماه ابروانم بر و معمولی شده بود.

 نکن. دوباره دوستت مریضه؟ _بحث عوض
 آرام خندید.

 _نه. خیلی بهت خوش گذشت تول اون یک ماه و نیمه نه؟
چشمک زدم و سرم را به نشانه تایید تکان دادم. یک ماه نیم از تابستان را فرجام 
ست  بیمار بود و فرجام باید آنجا می بود.  شته بود. دو به اجبار به نیویوری برگ
از قرار دوست بسیار صمیمی اش بود. کسی به اسم علیرضا که گاهی می دیدم 

صحبت می کردند. و من هم در ای ستفاده را برده با هم تلفنی  ن مدت نهایت ا
بودم. این تابسددتان قطعا برال من رویایی ترین تابسددتان بود. مامان به شدددت 
مشغول کارهال انجمن بود و من هم از این فرصت بدست آمده نهایت استفاده 
را برده بودم. تنها ایرادل که این تابسددتان عالی داشدددت این بود که میالد هم 

با دوستان  یک تور طو نی مدت چند کشوره در شرق همزمان با رفتن فرجام 
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آسیا رفت و بعد از آن هم به کی  و ترکیه. و من عمال در تمام تابستان از او بی 
 خبر بودم.

 _بس چی شده؟
 رول صندلی نشست و با آشفتگی میان موهای  دست کشید.

 _اون دختره رو یادته؟
 _کدوم؟

که  که دو دل بود  ثل این کث کرد. م نه؟ رفتم و کمی م یا  ید  به من بگو چیزل 
 رول باهای  نشستم. کمی تعجب کرد.

 _بلند شو. این جا محل کاره. دختر گنده.
 با خنده گفتم:

 _مگه به غیر از من کس دیگه ایی هم در نزده میاد تو؟
سعی کرد مرا بلند کند ولی محکم نشستم و تکان نخوردم. اخم مالیمی کرد و 

 ر با حالتی جدل گفتم:دیگر تالشی نکرد. این با
 _کدوم دختره؟

 آهی کشید و به بشتی صندلی تکیه داد و از من فاصله گرفت.
 _همون دختره که چند ماه قبل گفتم که باردار شده یادته؟

یادم بود. کامل و بدون کم و کاسددت. چیزل بود که محال ممکن بود کسددی 
 بشنود و فراموش کند. سرم را به نشانه مثبت تکان دادم.

 _بچه اش به دنیا اومد؟
 دست  را رول دهان اش با حالتی عصبی چند بار محکم بایین و با  کشید.
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 _امروز خبر دادن که فوت شد. هم خودش هم بچه.
نفسم بند رفت. دهانم باز مانده بود. ضربه ایی به در خورد و قبل از انکه من از 

 داخل شد.رول باهال فرجام بایین بیایم ستاره در را باز کرد و 
من آن چنان شوکه و ناراحت بودم که خشک شده همان طور به ستاره که کمی 
رنگ  بریده بود، نگاه کردم. سددریع خودش را جمع و جور کرد و به طرد میز 

 آمد. چک را مقابل فرجام گذاشت.
 _تاریخ چک رو اشتباه زدل. امروز بیست و هفتمه.

شفته فرجام به نرمی مرا از رول باهای  بلند کر د و قلم اش را در آورد. گیج و آ
 کنار بنجره رفتم. به نظرم ستاره هم متوجه آشفتگی من شده بود.

 _آذر جون خوبی؟
 _هوم؟ یعنی بله.. جانم؟ بله خوبم مرسی.

نگاه  نگران بود. سددتاره خوش قلب بود. یکی از خوش قلب ترین آدم هایی 
 که می شناختم. فرجام آهسته گفت:

 ریان فرشته رو به  گفتمگ ریخت به هم._تقصیر منه. ج
 ستاره با سرزن  نگاه  کرد.

 _فرجام...
فرجام اش غلیظ و با اخم بود. با حیرت متوجه شدددم که دیگر برال هم سددتاره 

 خانم و آقال دکتر نیستند.
 _اشتباه کردل. چرا گفتی؟ ذهن  درگیر می شه.

انجمن بگیره. باید آب _براش خوبه. با خره باید یه روزل جال مادرش رو تو 
 دیده بشه.
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لحن فرجام محکم بود. اما من هنوز حالم بد بود. یک دختر چهارده سدداله که 
 مرده بود. این حقیقتی از جامعه بود که من هرگز ندیده بودم.

 _می خوال ببرمت خونه آذر جان؟
لبخندل برال دلگرمی اش زدم. به نظر می رسید که کامال نشستن رول باهال 

 م را بخشیده است.فرجا
 _مرسی ستاره جون. خوبم.

 تنها نگاه نگران دیگرل کرد و چیزل نگفت و خداحافظی کرد و رفت.
 _دوست دارل ببرمت خونه؟

 نگاه  هنوز خسته و آشفته بود. سرم را تکان دادم.
 _نه.

 اشاره ایی به لباس هال تنم کردم و گفتم:
 م؟_با این مانتو می شه یه چرخی تو ساختمون بزن

مانتول تنم خیلی کوتاه بود. با یک شلوار جین کوتاه و تنه. نگاهی به سرتابایم 
 کرد. چندان راضی نبود ولی چیزل نگفت:

 _بیا نشونت بدم.
 در را باز کرد و گفت:

_اگر باز هم دوست داشتی که این جا بیال، یه لباس مناسب تر بپوش. این جا 
ه داره که زوده تو در بطن این کارها همه جور آدمی میاد. البته بهی جون عقید

 قرار بگیرل. ولی به نظر من برات خوبه.
 _چند روز دیگه مدرسه ها باز میشه.
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 دست  را سرشانه ام گذاشت تا به بیرون راهنمایی کند.
 _می دونم. گفتم که اگر دوست داشتی

 
چرخی در سداختمان زدیم. در یکی از اتاق ها چند خانم مشدغول بسدته بندل 

اس در سدددایزهال مختلف بودند. لباس و کیف و کف . همه مخصددوص لب
ستند. با  سمت دیگر اتاق لوازم تحریر بود. همه به احترام فرجام برخا سه.  مدر

 ادب و مهربانی خاصی با همه احوال برسی کرد.
با تعجب نگاه  کردم. در آن جا او شددخص دیگرل شددده بود. کسددی که به 

ضوح ببینم که شدت مورد احترام بود.  ستم به و احترامی توام با عالقه. می توان
همه کارمندان انجمن، چه آنهایی که افتخارل کار می کردند و چه آنهایی که 

 رسمی بودند، چه احترامی برال فرجام قایل بودند.
تک  تک  بانی در  نت و مهر تا ما م جدل بود. ا که چهره اش خشدددک و  با ان

ابل را وادار می کرد که دوست  داشته باشد حرکات  بود که ناخوداگاه طرد مق
 و به او احترام بگذارد.

سادت می کنم. من فرزند مامان بودم  شدم که به او ح در کمال تعجب متوجه 
ولی در آن جا کسددی مرا نمی شددناخت. در عوض همه او را می شددناختند. می 

شاید اگر خیلی کارها را انجام نمی ست.  ستم که کم کارل از خودم ا دادم  دان
 مامان مرا هم به انجمن می آورد و حا  من هم شناخته شده بودم.

اما در ان عماق ذهنم هم می دانسددتم که من با فرجام قابل مقایسدده نیسددتم. او 
فرجام بود. همیشدده آرام و مطمئن به خود. من آذر بودم. همیشدده سددربه هوا و 

 شیطان.
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فرل جرات به خرج دادند همه با تعجب به من نگاه می کردند و عاقبت چند ن
و بقیه را هم از فضددولی نجات دادند و از فرجام برسددیدند که من چه کسددی 

 هستم. فرجام هم مرا به عنوان دختر خانم فخرالدینی معرفی کرد.
شود. زنها خیلی خودمانی با  ستقبال  صال فکر نمی کردم که آن چنان از من ا ا

وسددت داشددته باشددم در کار من برخورد کردند و حتی دعوت کردند که اگر د
 خیرشان شریک شوم.

نگاهی به فرجام کردم. چشمان  فوق العاده بود. مملو از محبت و توجه. تا به 
حال چشددمان  را آن چنان آرام و مالیم ندیده بودم. لبخند رول لبان  فقط 

 مختص من بود.
 _می تونم؟

 _چرا نتونی؟
 بررنه تر شد.با شیطنت کمی شانه هایم را با  بردم. لبخندش 

 _ نشون بده که چه دختر خوبی هستی....
 مکث کرد و چند وانیه نگاهم کرد.

مه ببینن زیر این  یه مس، طال  بذار ه بده.  _اون طالل وجودت رو نشددون 
 هست.

احسدداس کردم که چیزل در وجودم فرو ریخت. تا به حال کسددی چنین حرد 
ف. مامان همیشدده سددرکوفت هایی به من نزده بود. این چنین بر از محبت و لط

زده بود که من خرابکار و غیرقابل کنترل هسددتم. هیچ وقت نگفته بود که من 
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طالیی در وجودم دارم که زیر  یه از مس بوشیده شده است. دهانم بسته شده 
 بود. بی اختیار به یاد بابا افتادم. لبخند لرزانی زدم.

 _مرسی.
به خنده انداخت. مرا به خانم ها واگذار  کامال مودبانه بود. به طوریکه فرجام را

 کرد و به اتاق  برگشت. گفت که ظهر به سراغم می آید تا با هم ناهار بخوریم.
تا ظهر نفهمیدم که زمان چطور گذشت. با خانم ها که اسم چند نفرشان را یاد 
گرفته بودم کار بسددته بندل لباسددها را تمام کردیم و بعد به اتاق دیگرل که مواد 

ذایی در آن جا بود رفتیم. انواع و اقسددام روغن هال مایع و جامد، گونی هال غ
بیست و ده کیلویی برنج، رب گوجه فرنگی، چال هال بسته بندل شده، انواع 
و غذاهال مختلف کنسددرو شددده، تخته هال چیده شددده بتو در کنار دیوار، 

 قالیچه هال کوچک لوله شده، بخارل گازل هال کوچک....
سالها با حیر صادقانه باید بگویم که در تمام این  ت به آن همه کا  نگاه کردم. 

هیچ زمانی راجع به فعالیت هایی که مامان در انجمن انجام می داد، نپرسددیده 
بودم و کنجکاول نکرده بودم ولی حا  به وضددوح می دیدم که مامان چه کار 

رل که آن همه کا  را به بزرگی را در تمام این سددالها انجام داده بود. آخرین با
شم دیده بودم زمانی بود که در خیابان برال زلزله زده ها کمک مردمی جمع  چ

 آورل می کردند.
ضور من در آن جا ذوق  شغول کار بودیم که مامان به ما بیوست. آن قدر از ح م
سید و  شک ب*غ*ل کرد و ب*و* شم هم با ا شده بود که مرا در مقابل چ زده 

 ام می رفت. مدام قربان صدقه
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گیج شده بودم. من تا این حد ادم آحساساتی بودم و خودم خبر نداشتم؟ مامان 
شان نداده بود. این طور با افتخار مرا  ساتی به من ن سا هیچ وقت این چنین اح
ستم. ولی حا   ب*غ*ل نکرده بود و به همه اعالم نکرده بود که من دخترش ه

به بیرون نفوذ کرده بود. می فخر و خوشددحالی از تک تک سددلولهال بدن  
صحبت می کرد و چیزل می گفت و دوباره مرا  خندید و با خانم ها درباره من 
شود  ست ب ش سال دیگر که باز ن شان می داد و می گفت که چند  شت ن با انگ

 خیال  راحت است که یک دختر دارد که به این جا سروسامان بدهد.
شتم و به اتاق فرجام برگ سرش به رول توده ایی کاغذ که آنها را تنها گذا شتم. 

 رول میزی  بود، مشغول بود. این بار در زدم و مودبانه اجازه ورود خواستم.
شده بود که ابتدا با تعجب نگاهم کرد و بعد با  صورتم چطور  نمی دانم حالت 

 نگرانی برخاست و به کنارم آمد.
 _چیزل شده آذر؟

ستم چطور ب شه آب دهانم را فرو دادم. نمی دان اید منظورم را بیان کنم. من همی
در بیان احساساتم عالی بودم. همیشه در زمان خشم و عصبانیت داد و هوار به 
راه می انداختم و در زمان شددادل هم از ته دل شدداد بودم. تنها زمان غم بود که 
من در بیان احسدداسدداتتم عاجز می شدددم. من در زمان غصدده و ناراحتی هم، 

عمو  نتیجه ایی فاجعه بار به همراه داشددت. من به خشددمگین می شدددم که م
یه  هایی، گر هان و تن که آن هم در ن به ایی  یه می کردم. آخرین مرت ندرت گر

 سیرل کرده بودم زمانی بود که بابا فوت کرد.
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احسداسداتی که حا  داشدتم چیزل نامشدخص بود. من به شددت تحت تاویر 
حجم وسددیع از اطالعاتی درباره کار مردن آن دختر قرارگرفتم و بعد ازآن هم با 

مامان، که سددالها از آن مثل یک طاعون فاصددله گرفته بودم، قرار گرفته بودم. 
 کارل که مامان بعد از فوت بابا یک تنه انجام داده بود.

این تحسددین برانگیز بود. از طرفی آن احسدداس افتخار و عشددق، در چشددمان 
ییس آینده این تشکیالت، مرا گیج کرده مامان با به کار بردن اسم من به عنوان ر

بود. ترسددیده بودم. این مسددئولیت وحشددتناکی بود که مطمئن بودم از انجام آن 
عاجز خواهم بود و دوباره کار خرابی می کردم و باز من مامان از من ناامید می 
سات از چند جهت به رول  سا شد و دیگر به من افتخار نمی کرد. تمام این اح

 ده بود.من فشار آور
دستم را گرفت و مرا رول صندلی نشاند. خودش مقابل باهایم رول زانوان  و 

 بنجه باهای  نشست.
 _حا  بگو.

 با سردرگمی نگاه  کردم.
 _چی شده آذر؟

_مامان از من تعریف کرد. گفت که من گل دخترش هسددتم که قراره جاش رو 
 تو انجمن بگیرم.

نشست. فشار مالیم به دست من که لبخند رضایت بخشی به رول لبان فرجام 
 در دست داشت، وارد کرد.

 _این که عالیه. چرا ناراحتی؟
 _من....
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 نتوانستم حرفم را کامل کنم. دوباره فشار مالیم دیگرل به دستم داد.
 _من تو نیستم فرجام. من خرابکارل می کنم. من ..... می ترسم.

 چند وانیه نگاهم کرد. عمیق و متفکرانه.
شکم مادرم مدیر، دکتر و عاقل به دنیا _فکر  کردل که من از اول چی بودم؟ از 

 اومدم؟ فکر می کنی من همین حا  نقطه ضعف ندارم؟
با تمجید نگاه  کردم. درست بود که من اصال از فرجام دل خوشی نداشتم. 
شده بودم و از همه  او خوشی هال مرا زایل کرده بود ولی کمی به او عالقه مند 

شه او َاَبرمرد می آمد. حتی زمانی که تازه به ایران آمده با ت ر اینکه به نظرم همی
بود و من به حد مرگ از او متنفر بودم، باز هم نمی توانسددتم از این نکته چشددم 
سئله این جا  سلط به خود بود. م شی کنم که به نظرم فرجام قول و مقتدر و م بو

شه فرجام را این طور دیده بو دم. من نوجوانی فرجام را به خاطر بود که من همی
نداشتم. من از زمانی که دست چپ و راستم را از هم تشخیص دادم این فرجام 

 بزرگ و آقا بود که دیده بودم نه کسی که نقطه ضعفی دارد و کمبودل.
آهی کشید و مرا بلند کرد و بشت میز کنفرانس برد و کنار هم نشستیم. دستم را 

شتان  کشیده و مردانه بود. موهال مالیم مشکی در دست خودش گرفت. انگ
 رنگی رول بندهال بایینی دست  را بوشانده بود.

_زمانی که نوجوان بودم صورتم بر از جوش شده بود. خیلی زشت شده بودم. 
بینی ام دو برابر صددورتم بود و دراز و بی قواره بودم. شددبیه به خونه شدداگردها 

 بودم...
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ا این جور به خاطر نمی آوردم. خودش هم لبخندل خندیدم. من هرگز فرجام ر
 جدل زد.

 _تو کوچیک بودل. نوزاد بودل. یک ساله، شاید یکم بیشتر.
عینک اش را برداشددت و کنار گذاشددت. بدون عینک صددورت  حالت همیشده 

 اش را نداشت ولی ابهت بیشترل بیدا می کرد.
. شددبانه روزل بودم. _اون زمان من با بهی جون و آقا فریدون زندگی نمی کردم

یه شددبانه روزل تو تجری . یه روز اومدم که آخر هفته رو با شددما باشددم. بهی 
جون تو انجمن کار داشددت شدددید. شددب عید بود و سددرشددون شددلوغ بود. آقا 
بدل خورده بود. بوران جون هم تهران نبود. بهی جون  مال  یدون هم سددر فر

شته بود آورده بود انجمن. و سیدم خونه به من زنه زد و ناچارا تو رو بردا قتی ر
 گفت که اگر می تونم بیام انجمن کمک....

حرف  را قطع کرد و به من که دسددت دیگرم را زیر چانه ام گذاشددته بودم و با 
 دقت به حرد های  گوش می دادم، لبخند زد.

_منم بلند شدددم و رفتم انجمن. اوضدداع خیلی شددلوغ بود. بهی جون گفت که 
حواسددم به تو باشدده. یه قفس بزرگ اون جا برات گذاشددته بود که برم دفترش و 

 توش بر از اسباب بازل بود. تو باید قاعدتا اون جا می بودل. ولی نبودل.....
شترل گوش دادم. این خاطره ایی  شتیاق بی صاد کردم و با ا با حیرت کمرم را 

 بود که مامان هرگز نگفته بود.
س اومده بودل بیرون. از همون موقع هم _نمی دونم چی جورل از لبه هال قف

بال بودل. اومدم بیرون تا به بهی جون بگم که نیسددتی ولی رفته بود بیرون. تو 
سیده بودم. یه  سیده بودم. واقعا تر شتم اتاق. تر شته بود. برگ رو به امید من گذا
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مادر، بچه کوچیک اش رو به امید من گذاشددته بود و من گند زده بودم. نمی 
ا عقلم نرسددید که تو باید تو اتاق باشددی. اومدم بیرون و همه جال دونم چر

موسددسدده رو گشددتم. چند نفرل هم جریان رو فهمیده بودن و کمک می کردن. 
شیه دختر  صورت  جوش جو سر که  شنیدم که زیر لبی می گفتن که این ب می 
سی یه چیزل می گفت. یکی می گفت که  دکتر فخر الدینی رو گم کرده. هر ک

سددتاره تو هسددتم. یکی می گفت که من بادول خونه خانم دکتر هسددتم. من بر
یکی هم می گفت که من از فامیلهال خانواده بورتاشم. من خودم ترسیده بودم 

 همه این حرد ها و حدیث
یده بودل. وقتی  نده شدددده بودم تو اون زیر برال خودت خواب _من مرده و ز

اق همه به  گفته بودن که چی مامانت برگشت من مطمئن بودم که بیرون از ات
شده ولی خودم همه چیز رو براش تعریف کردم. یادمه اون روز مامانت حرد 
خوبی به من زد. گفت مهم اینکه نترسددی. وقتی که بترسددی قدرت تصددمیم 
گیریت زایل میشدده. ترس همه حواسددت رو از کار می اندازه و حتی چیزل که 

ه همه به خودشدون اجازه می جلول چشدمت هسدت رو نمی بینی. اون وقته ک
دن که به جال تو که قدرت تصمیم گیرل ندارل تصمیم بگیرن و تعین تکلیف 
کنن. یه مدیر همیشدده باید آروم و مسددلط به خودش باشدده. حتی اگر در مرز 
ضاع تحت  سیده و او ست. نتر سربا و آماده ا شون بده که  شه، باید ن سقوط با

 کنترلشه...
 من هم سطح شود.سرش را خم کرد تا با سر 
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_حتی اگر مجبور باشدده نشددون بده. همه چیز با تجربه به دسددت میاد. من هم 
که  ندادم  جازه  عد از اون روز ا گه ب کارل می کردم. ولی دی اول  خیلی خراب

 ترس داشته باشم. این مهمه آذر. این یادت باشه.
نمی  سددرم را تکان دادم. چرا مامان این طور با مالیمت و آرام  مرا نصددیحت

 کرد؟
 

مامان هیچ وقت مثل تو با من حرد نمی زنه. مامان اصددال با من حرد نمی 
 زنه.

 چند وانیه سکوت کرد.
 _مامانت ....

حرف  را قطع کرد. دسددتم را رها کرد و به بشددت صددندلی تکیه داد و مرا نگاه 
 کرد.

 _مامانم چی؟
ست دارل که اخر هفته ها بیایی این جا؟ این جورل روش کار  ستت _دو به د

 میاد.
 متوجه شدم که نمی خواهد چیزل بگوید. فرجام استاد دور زدن بود.

 _تو برمی گردل؟
 با اخم با مزه ایی گفت:

سال دیگه که یکم همه چیز رو برنامه  شاید چند  _نه حا . ولی در نهایت اره. 
 افتاد و تونستم این تشکیالت رو بدم دستت.
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کرد. گفت که مامان را صدا کنم تا برال  برخاست و بازول مرا هم گرفت و بلند
 ناهار برویم. در را باز کردم و در مقابل در گفتم:

 _نگفتی مامانم چی؟
 لبخند کوچکی زد و اهسته گونه ام را بین دو انگشت  گرفت.

 _خود مامانت بهت میگه. من کاره ایی نیستم.
 با حسادت گفتم:

 _خودت هم می دونی که همه کاره مامانی.
ست _ماما سخت بهتره که به د شته. تعریف این دوران  سختی رو دا نت دوران 

 خودش باشه.
 با اخم و ناراحتی گفتم:

 _وقتی بابا مرد؟ اون موقع که تو بودل.
 بازویم را گرفت و فشار مالیمی داد.

_من بودم ولی مامانت خیلی داغون بود. اون دوسددتت داره. این رو باور کن. 
 یک بشید. باور کن که ضرر نمی کنی.بذار یکم به هم دیگه نزد

چیزل نگفتم. برال جلو گیرل از ادامه صحبت مرا اهسته به بیرون هل داد و در 
را بست. وقتی که به اتاق بسته بندل رفتم مامان هنوز داشت از من تعریف می 

 کرد. با همان اشتیاق و همان محبت.
 

ه در من سعی می کردم کسال تحصیلی جدید برال من برکار بود. بسیار برکار. 
ست زنی که فرجام وبت نامم کرده  سم هم کالس ت سهایم بر آن واحد هم به در
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سلطانی ادامه دهم. حس  شود و هم بتوانم به تمریناتم با آقال  بود، دیر و زود ن
 می کردم که تبدیل به هشت با شده ام.

سلطانی برا ستم بگذرم. آقال  سلطانی نمی توان من عالی  لاز تمریناتم با آقال 
بود. ضددرباتم عالوه بر قدرت بیشددتر، تکنیکی تر هم شددده بود. از طرد دیگر 
ذهنم به شدددت درگیر شددده بود. من باید به دانشددگاه می رفتم. در این اصددال 
شته ایی نظر مرا جلب کرده بود چیزل بود که مرا  حرفی نبود. ولی این که چه ر

 با آن دو دلی که داشتم، عذاب می داد.
ی کردم که گاه گدارل سددرل هم به انجمن بزنم. آخر هفته ها هم با سددعی م

سددوگل بودیم. گاهی او به خانه ما می آمد و گاهی من به خانه آنها می رفتم. با 
سددینا و فرجام هم گاهی بیرون می رفتیم. نمی دانم کی و چه زمانی دوسددتانی 

کم خارج شددده  که مورد تایید مامان نبودند از چرخه فعالیت اجتماعی من کم
یک دعوا و جرو  ها را قبول می کردم و  گاهی دعوت آن ته هنوز هم  ند. الب بود
بحث حسددابی با فرجام را به جان می خریدم و می رفتم. حا  با اجازه و یا بی 

 اجازه.
ست از  شده بودم که زمان آن چنانی برال آن د ولی در حقیقت آن چنان درگیر 

سددتان دیگرم داشددتم، باقی نمی ماند. آن زمانی کارها و تفریحاتی که قبل با دو
هم که باقی می ماند دوسددت داشددتم که با سددوگل بگذرانم. اگر برنامه و نقشدده 
فرجام این بود که مرا با فعالیت زیاد درسددی و غیر درسددی از خسددتگی بیهوش 
شم، باید به او تبریک می گفتم. چون آن  شته با ستانم ندا کند که وقتی برال دو

 ه و بر برنامه شده بودم که دیگر فرصت هیچ کارل را نداشتم.چنان خست
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فرجام قول داده بود که مرا به کالس آموزش رانندگی بفرسددتد. قول داده بود که 
یک ماشین هم برال من بخرد و قول داده بود که به محض تعطیل شدن من یک 

شتر  سافرت چند روزه برویم. گاهی با هم خرید می رفتیم. ولی من بی رجیح تم
 می دادم که با سوگل به خرید بروم.

در حقیقت رابطه من و فرجام وارد مرحله ایی شددده بود که می توان گفت یک 
سوهان روح یکدیگر  شده بود. دیگر آن طور  سبتا بایدار بین ما برقرار  صلح ن
باره حس ریئس بازل اش گل  نبودیم. البته گاهی هنوز هم زمانی که فرجام دو

ن گیر می داد. من هم کوتاه نمی آمدم و یک جنجال حسددابی به می کرد و به م
 راه می انداختم. ولی دیگر این قبیل صحنه ها کمتر شده بود.

هنوز هم با هم برخورد داشددتیم. ولی دیگر به چشددم دشددمن به هم نگاه نمی 
کردیم. حداقل از جانب من. البته آن چنان هم نبود که کشددته و مرده فرجام 

نهایت کار خودم را می کردم ولی حا  کمی مالحظه کار تر باشددم. من در 
برخورد می کردم. فضددال خانه آرام تر شددده بود و این چیزل بود که مجبور به 
اعتراد به آن بودم که در چند سددال بعد از فوت بابا هیچ زمانی خانه ما آن قدر 

 آرام نبود. ولی حا  بهتر شده بود.
ند که کار فرجام ه یاد شدددده بود. انجمن، مطب و ناگفته نما به شددددت ز م 

گاهگدارل هم بیمارسددتان. آن چنان خسددته بود که زمانی که به منزل برمی 
سد به گیر دادن به من و امرو نهی  شت چه ر صله حرد زدن هم ندا شت حو گ

 کردن.
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از بورل جان شنیده بودم که فرجام می خواهد جدا شود ولی هنوز صحبتی از 
مین مرا خوشددحال و امیدوار کرده بود که فرجام برود. خودش نشددنیده بودم. ه

اما می دانستم که فرجام اگر هم برود نظارت  را به رول من حفظ خواهد کرد. 
فرجام با آن چشمان عقابی اش و آن هوش زیادش به قول مامان، مثل یک شیر 
 با ل سددر زندگی ما ایسددتاده بود. مامانی که حا  به نظر می رسددید در بهترین

 شرایط زندگی باشد.
مامان سددرخوش و شدداد بود. من تا حدودل ادب شددده بودم و فرجام هم که 

 نزدش بود. به قول خودش مگر یک مادر چه از زندگی می خواهد.
میالد را گاهی در مهمانی ها می دیدم. از من دورل نمی کرد ولی به نظر می 

تفکرانه به من رسددید که مرا تحت نظر دارد. گاهی می نشددسددت و سدداعت ها م
شمک حواس مرا از این نکته برت می  ست آخر هم با یک چ نگاه می کرد و د

 کرد.
گاهی فکرهایی بی  خودم می کردم که اصددال دوسددت نداشددتم آن فکرها در 
سته این اتفاق می افتاد و مرا درگیر خودش  شکل بگیرد ولی کامال ناخوا ذهنم 

ه میالد مرا می خواهد یا نه؟ می کرد. دوسددت نداشددتم به این نکته فکر کنم ک
ولی بی اراده حرد هال فرجام در ذهنم مانور می دادند. اینکه میالد مرا نمی 

 خواهد و اصال مرا نمی بیند. و هزار یک جور حرد دیگر.
صال میالد مرا  شکالی ندارد، ا وقتی که از او دور بودم فکر کردن به اینکه خب ا

یچ کار سددختی نبود. می نشددسددتم و نمی خواهد؟ به دری که نمی خواهد، ه
خودم را قانع می کردم. عصبی می شدم به دیوار مشت می کوبیدم و به زمین و 
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زمان بدوبیراه می گفتم. وقتی که کمی آرام می شدددم ناراحت و غمگین به این 
 فکر می کردم که چرا میالد به من حسی ندارد.
دیگر این حرد ها حتی گفتن  ولی وقتی که در کنار او بودم و یا او را می دیدم 

هم کار راحتی نبود. دیگر نمی توانسددتم به خودم بگویم به دری که میالد مرا 
نمی خواهد. وقتی که او را می دیدم آن چنان به طرف  جذب می شدم که تمام 
فکرها و تصمیماتی که گرفته بودم باد هوا می شد. می خواستم خودم را سرد و 

شای شان دهم.  شود ولی این بی تفاوت ن د میالد این گونه به طرد من جذب 
هم شدنی نبود. فقط در حد حرد و فکر بود. چیزل که با دیدن میالد کامال از 

 ذهنم بای می شد.
یده  ناد که بتوانم او را  جذاب تر از ان جذاب بود.  عاده برال من  میالد فوق ال

بود. سعی می کردم بگیرم. ولی این هم عذاب آور بود. مرا از درون خسته کرده 
 که رفتار میالد را نادیده بگیرم، ولی شدنی نبود.

مدرسه تعطیل شده بود و فرجام هم گفته بود که قول  را فراموش نکرده است. 
در سال جدید تحصیلی فقط سه ماه به مدرسه رفته بودیم و بعد برال کنکور ما 

اده و تسدددت زنی را تعطیل کرده بودند ولی تقریبا هر روز کالسددهال فوق الع
 داشتیم.

آخر هفته بود و مهمانی همیشددگی در منزل ما بود. فرجام خانواده الگا را هم 
که  ظاهر می کردیم  ته بودیم و ت نار هم نشددسدد گا ک دعوت کرده بود. من و ال
دوستان خوبی هستیم. نگاهم را از رول میالد برداشتم و به فرجام دادم که کنار 

کرد و  ره صحبت میستاره نشسته بود و صحبت می کرد. یعنی در حقیقت ستا
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فرجام فقط شددنونده بود. با شددناختی که از فرجام بیدا کرده بودم می توانسددتم 
 قسم بخورم که هم صحبتی با ستاره چندان برای  دلچسب نبود.

 _خانم صبایی حسابی گلوش بی  آقال اقبالی گیر کرده نه؟
 .به الگا نگاه کردم که با کمی تعجب و کنجکاول آنها را نگاه می کرد

_چند روز بی  شدنیدم که بورل جون به مامانم گفت که سدتاره خیلی وقته که 
 خاطر فرجام رو می خواد.

 الگا به طرفم چرخید و با هیجان گفت:
 _من شنیدم که از همسرش جدا شده. بس برال همین بوده؟

 _نه. فکر نکنم. به خاطر اعتیاد ازش جدا شد.
 الگا چانه اش را با  انداخت.

 یان نه؟_به هم م
 با بدجنسی گفتم:
 _نه. حتی یک ذره

 الگا خندید و با بدجنسی متقابل گفت:
 _تو و بسرخاله ات هم به هم نمیایید.

 با حیرت نگاه  کردم. شانه اش را با  برد.
ساعته که کم مونده برل جلو گاز  ستم؟ یک  سکول ه _چته؟ فکر کردل من ا

 بزنی بخوری .
 :خنده ام گرفت. واقع بینانه گفت

 _ناراحت نشی ها. ولی اون تو نخت نیست.
 با نارحتی و لحنی خشک گفتم:
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 _می دونم.
دوباره سکوت برقرار شد. میالد برخاست تا سیگار بکشد. آهسته اشاره کرد تا 

 همراه  بروم. الگا با شیطنت گفت:
 _بدو داره آ رم میده.

رودل ایستاده خنده ایی کردم و برخاستم. از سالن خارج شد. محمد کنار در و
سر میالد راه افتادم. محمد با اخم هال  شت  صحبت می کرد. ب بود و با تلفن 
در هم مرا نگاه کرد. برای  چشددمک دلبرانه ایی زدم که خنده اش گرفت ولی 

 فقط لبخند زد.
 میالد با صدال بلند گفت:

 _ترقه کجا میشه تو این خونه یه سیگار آتی  کرد؟
 ه کردم.با دست به طبقه با  اشار

 _بالکن با . صبر کن بیام کلیدش رو برات بیارم.
شپزخانه رفتم تا مثال کلید را از کابینت بردارم. میالد به نرده هال راه بله ها  به آ

 تکیه داده بود و با ژست با مزه ایی به محمد نگاه می کرد.
 به بالکن رفتیم. سیگارل آت  زد و به طرد من گرفت.

 باستوریزه ات کرده؟_می کشی یا فرجام 
لحن  دلخور بود. با حیرت نگاه  کردم. ولی دسددتم را برال گرفتن آن دراز 
سته بودم به طور کامل آن را کنار بگذارم.  سیگار تنها چیزل بود که نتوان کردم. 

 هنوز هم کش  عجیبی به آن داشتم.
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سته ایی از صدال آه ستم. با  شمانم را ب  بک محکمی زدم و با آرام  خاطر چ
 جا بریدم که باعث شد میالد به خنده بیفتد.

 _کجا رفت اون دخترل که می گفت من از فرجام اقبالی نمی ترسم؟
 به من نزدیک شد و دست  را دور کمرم حلقه کرد و گونه ام را ب*و*سید.

 _ا ن بهت می گم. اون دختر جلول من ایستاده و با صدال در از جا می بره
 را از او جدا کردم. عصبی شده بودم.خندید. با ناراحتی خودم 

 _ عوض شدل ترقه.
 کمی از من فاصله گرفت.

 _من اون آذر رو بیشتر دوست داشتم.
 با ناراحتی لبم را گزیدم. غرولند کنان گفتم:

 _من عوض نشدم.
 چشکمی برایم زد و لبان  را جمع کرد و ب*و*سه ایی در هوا برایم فرستاد.

 هشتاد درجه...._چرا کوچولو عوض شدل. صد و 
 با تمسخر خندید.

 _هر وقت نگاهت می کنم احساس می کنم که فرجام لباس زنونه بوشیده.
 با بافشارل گفتم:

 _نه این طور نیست.
 خندید و کامال به من نزدیک شد.

 _بیا جلو ببینم.
اگر کمی جلو تر می رفتم صدداد در ب*غ*ل  می افتادم. بنابراین سددرجایم 

 بلندل کرد که مرا از جا براند.ایستادم. خنده ل 
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_دیدل گفتم فرجام کوچولو... تا قبل از اومدن این آشددغال اگر من بهت این 
 حرد رو می زدم با کله می بریدل تو ب*غ*لم. ولی حا ...

 با انگشت  به من اشاره کرد. به سرتا بال من.
 _حا  خانم شدل. عاقل شدل. بزرگ شدل. ولی می دونی چیه جوجو؟...

به حال اینطور مرا در آ تا  فاصددله بین مان را از بین برد و مرا ب*غ*ل کرد.  ن 
 آغوش نگرفته بود. زیر گوشم و میان موهایم زمزمه کرد.

_من این خانم بزرگ رو دوست ندارم. من اون جوجول خوشگل و شیطون رو 
 دوست دارم که منو سر شوق میاورد.

که بس بیفتم. آب دهانم  نده بود  ما یه چیزل ن وان به زحمت فرو دادم. برال  را 
سر من نگاه کرد  شت  سر خورد و به ب صورتم  شمان  از رول  ایی مردمک چ
ولی همین که من خواستم بچرخم و جایی که او نگاه کرده بود را نگاه کنم، مرا 
ب*و*سددید. دهان  صدداد رول دهانم قرار گرفت و ب*و*سدده ایی سددریع 

 نشاند.
در گوشددهایم می شددنیدم. حس می کردم که گونه حا  صدددال بوم بوم قلبم را 

 هایم آت  گرفته است. مرا رها کرد. تلوتلو خوردم. اما بازویم را گرفت.
آن چنان در هپروت بودم که اصال متوجه نشدم که فرجام به بالکن آمده است. 
تا زمانی که کنار دسددتم قرار گرفت، درسدددت مثل یک کاب*و*س. حالت 

ست میالد را محکم از رول صورت  تهدید کننده و ب شمگین بود. د سیار خ
 بازویم کنار زد. به طوریکه بازول من درد گرفت.

 _دستت رو بک ...
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صدای  محکم و خشن بود. به طوریکه صدای  مرا از آن هپروت خارج کرد. 
میالد با لبخندل کج و درحالیکه با بی خیالی دسددتان  را در جیب شددلوارش 

سخر آمیز، او را به  فرو کرده بود به او نگاه می کرد. دیدن همان لبخند کج و تم
 خشم آورد.

 _ی*ث*ا*د*ت....
ولی به سرعت به خودش مسلط شد. بازول مرا گرفت و کشان کشان به راهرو 
و اتاقم برد. مرا درون اتاق انداخت. گیج تلوتلو خوردم و چیزل نمانده بود که 

شوم. اما کمرم را  سر به رول کف اتاق برت  شاند. با  گرفت و مرا رول تخت ن
سرش را داخل کرد. محمد او را خبر کرده بود.  ضربه ایی به در خورد و محمد 
حاضددر بودم که سددر هر چه داشددتم شددرط ببندم. چهره اش حتی از فرجام هم 

 خشن تر بود.
 _چی شده؟

 فرجام عصبی به من نگاه کرد.
 _محمد می شه یه لحظه تنهامون بگذارل؟

یشددتر در هم فرو رفت. کامال مشددخص بود که دلخور شددده اخم هال محمد ب
 است ولی چیز نگفت و فقط سرش را تکان داد و از اتاق بیرون رفت.

 _دوباره آذر؟
نگاه  کردم. صددورت  نا آرام بود. خودم را جمع کرده بودم. حسددی که در 
سید که تمام  شتم حیرت محض بود ولی حا  به نظر می ر سه دا زمان ب*و*

شق و عال شدن بود. چیزل ع سرریز  سرم در حال  شتم از  قه ایی که به میالد دا
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نمانده بود که از شدددت عشددق اش هالی شددوم. فقط یک فکر در ذهنم می 
 چرخید. او مرا دوست داشت. همین.

 _من عاشقشم....
صدایم لرزان بود. لرزان و ترحم برانگیز. چیزل که از آن متنفر بودم. چیزل که 

ست میالد می گفت به آ شتر دو شده ام. میالد گفته بود که آن آذر را بی ن تبدیل 
داشددته اسددت. با خشددم و نفرت به فرجام نگاه کردم. به طوریکه جا خورد و با 

 تعجبی در نگاه  به من نگاه کرد.
_اون به من گفت که من عوض شدددم. گفت که آذر قبلی رو بیشددتر دوسددت 

 داشته. گفت که...
 کوبیدم. با مشت محکم به شانه فرجام

 _همه اش تقصیر توئه...
شت  شت تا من خودم را خالی کنم. چند م صورت  گذا سی در  بدون هیچ ح

 محکم دیگر به شانه اش کوبیدم. باز هم چیزل نگفت.
 _دروغ گفته...

 حرف  را قطع کرد.
 _این تویی که همیشه دروغ میگی. ازت متنفرم. برو از اتاقم بیرون.

 و دستان  را در جیب شلورش فرو برد.برخاست. با ل سرم ایستاد 
 _وقتی آروم شدل حرد می زنیم.

 _من هیچ حرفی با تو ندارم که بزنم....
 و بعد بلند و با خشم تقریبا فریاد کشیدم.
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 _مرده شور خودت و قوانین ات رو هم ببرن..
سکوت کرد. چند  سال من  شم جنون آ شه در مقابل خ چیزل نگفت. مثل همی

تامل کرد و یه  به طور دایم آن  وان یدم.  تاق بیرون زد. رول تخت خواب عد از ا ب
ب*و*سده و آن حرد ها از مقابل صدورتم می گذشدت. دوسدت داشدتم که با 
سی دعوت بود و احتما   شن عرو ستم. به ج سوگل حرد بزنم. ولی نمی توان

 حتی گوشی موبایل  هم همراه اش نبود.
دانم چگونه اما به صددورت با صدددال اس ام اس گوشددی از جا بریدم. نمی 

 غریزل احساس می کردم که میالد است. حدسم درست بود.
اگر زنده ایی و دوسددت دارل یه شددب با هم خوش بگذرونیم و تو دوباره آذر » 

قدیم بشددی، بس فردا شددب بیا می برمت یه جال باحال. عصددر از خونه بزن 
شنیدم که فرجام دیگه چکت نمی کنه. به هوال کالس  باس بیا بیرون. لبیرون. 

 «مهمونی یادت نره. 
گوشددی را رول تخت انداختم و به عکس خودم و بابا که کنار تخت بود نگاه 
شتم که  ست ندا کردم. در تمام این مدت فرجام همه کارهای  مثل بابا بود. دو
شده بودم، رفتار مامان  صا از زمانی که من آرام تر  صو این طور رفتار کنم. مخ

با من عوض شده بود. دوست نداشتم که دوباره مرا نخواهد  صد و هشتاد درجه
شتم که او را ناامید کنم. اما از میالد  ست ندا شم. دو و من برای  عذاب آور با
سیده  سته بود. ب*و* ستم بگذرم. میالد بعد از آن همه مدت مرا خوا نمی توان

ه این نقطبود و می خواسددت که مرا به مهمانی ببرد. مرا. نه یک دختر دیگر را. 
امیدل بود برال من که در چند ماه اخیر به شدددت از جانب میالد ناامید شددده 
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مدت  که در این  بت مرا دیده بود. این مهیج ترین چیزل بود  عاق بودم. میالد 
 برایم اتفاق افتاده بود

 
شددب بعد از رفتن مهمانها در حالیکه هنوز حال مسدداعدل نداشددتم فرجام به 

صله دید شدت در هم بود ولی سراغم آمد. حو شتم. اخم های  به  ن  را ندا
حرفی نمی زد. چند قدمی دراتاق برداشددت ولی هم چنان سددکوت کرده بود. 
که میالد مرا  یده بود  نده تر از هر چیزل بود. او د همین سددکوت  آزار ده
ب*و*سیده است ولی حا  سکوت کرده بود. عاقبت این من بودم که به حرد 

 افتادم.
تاق منو متر کنی، برو تو _چی میخوال ؟ اگر می خوال همین طورل کف ا

 سالن رو متر کن که بزرگتره.
چرخید و چند لحظه متفکرانه و با ناراحتی نگاهم کرد. رول صددندلی مقابلم 
نشست و در حالیکه ساعد های  را رول رانهای  گذاشته بود، دستان  را از 

مقابل دهان  قسددمت کف دسددت رول هم جفت کرد و به صددورت عمودل 
 گرفت.

 _برال چی با میالد اومدل تو بالکن؟
 _برال اینکه دلم خواست

سرش را  شید و  شد ولی نفس عمیقی ک شم  نگاه جدل اش لحظه ایی بر از خ
 تکان تکان داد.

 _که این طور
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 با برویی سرم را مثل خودش، با همان حالت و فرم تکان تکان دادم.
 _آره که این طور

در هم فرو رفت. به طرد در رفت ولی لحظه ایی دست  اخم های  به شدت 
 را رول دستگیره در گذاشت و چرخید و گفت:

 _آتی  داغه آذر، می سوزونه. مواظب دستات باش!
 از در اتاق بیرون زد.

 
لباس مهمانی را در سددای ورزشددی گذاشددته بودم و سدداعت ها بود که با خودم 

سته بودم و عم ش ستکلنجار می رفتم. رول تخت ن شان بودم. نمی توان م یقا بری
تصمیم بگیرم که چه باید بکنم. حسی که داشتم اصال خوب نبود. از دو طرد 
به مغزم فشار می آمد. مامان و فرجام از یک طرد و میالد از طرد دیگر. نمی 

 توانستم از میالد بگذرم.
ذاشتم. گعاقبت این میالد بود که بیروز شد. لوازم آرایشم را برداشتم و در سای 

صحبت کرده بودیم. با  ساعتی با هم  سوگل تماس گرفته بود و نیم  ساعتی قبل 
سوگل حرد زده بودم ولی چیزل نگفته بودم. حتی به او. خیلی دوست داشتم 
که کنارم بود و با من می آمد. ولی نمی خواستم او را درگیر کنم. می دانستم که 

اسددت. دوسددت نداشددتم که باعث  اگر بگویم احتمال اینکه نه بیاورد خیلی کم
 دردسرش شوم.

سته بودم که به  سی که میالد داده بود رفتم. خوا سی گرفتم و به آدر با خره تاک
سددراغم بیاید و یا حداقل به خانه اش بروم و با هم به مهمانی برویم. ولی او 

 گفته بود که مهمانی دوست صمیمی اش است و او به شدت درگیر است.
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شدم. یک خانه باغ در مقابل یک خانه  سان بیاده  باغ بزرگ در ابتدال جاده لوا
کوچه بس کوچه هایی برت و دورافتاده. میالد مقابل در ایسددتاده بود. لباس 
شده بود. نفس  سیار جذاب  شلوار و کراوات. ب شت. کت و  سی به تن دا مجل

 راحتی کشیدم و بیاده شدم.
 کرایه تاکسی را برداخت و مرا در آغوش کشید.

 فکر کردم نمیایی._
 لبخند عصبی زدم.

 _ترافیک بود.
 مرا متوقف کرد.

_ببینمت. آروم باش. چته؟ اومدل مهمونی. اداره مرکزل ساوای که نیست این 
 طورل زرد کردل

لبخند عصبی دیگر زدم. حس خوبی نداشتم. چیزل نمانده بود برگردم و بروم، 
 که گفت:

ستت که  ستی. اون دو سته بودید _بیا تو، تنها نی ش دیروز خونه خاله کنار هم ن
 هم با دوست بسرش اومده.

 با حیرت گفتم:
 _الگا؟

 سرش را تکان داد و دست مرا گرفت و به داخل باغ کشاند.
 _آره. روسه؟

 _مادرش.
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مهمانی هنوز حالت رسددمی به خودش نگرفته بود ولی به شدددت شددلوغ بود. 
سم و گفت که آن جا می توانم لبا کسی به کسی نبود. مرا به اتاقی راهنمایی کرد

را عوض کنم. ضربه ایی به در خورد و الگا داخل شد. سالم و احوال برسی با 
 الگا کرد و آشنا شد و از در بیرون رفت.

 _دیدمت که با بسرخاله ات اومدل تو. شما منو ندیدین؟
 سرم را تکان دادم.

 _نه. کجا نشسته بودل؟
 _کنار بار

 با خنده گفتم:
 مون بسره اومدل؟_با ه

 خندید و چشمان  را برایم گشاد کرد.
 _آره.

سای ورزشی  شتم. نگاهی به  سای بیرون آوردم و رول تخت گذا سم را از  لبا
 من کرد.

 _مثال ا ن کالسی؟
 با نگرانی سرم را به نشانه مثبت تکان دادم. با لحن ناراحتی گفت:

 _منم خونه سمیرا دارم درس می خونم.
 وست صمیمی الگا بود.سمیرا حجازل د

لباسم را عوض کردم و با هم بیرون رفتیم. مهمانی شروع شده بود. نوربردازل 
فوق العاده. دل جی که به نظر بسددیار وارد و کار بلد بود. مهمانی هنوز ریتم 
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ست. نگاهی در بین مهمان  ش سرش ن ست ب شت. الگا رفت و کنار دو آرامی دا
 ها کردم. میالد نبود.

شتم روزل به حس بدل که د شه آرزو دا شده بود. منی که همی شتم چند برابر  ا
ست که  سید که این تنها چیزل ا شوم، حا  به نظر می ر چنین مهمانی دعوت 
سته بودم و در  ش شه کنار فرجام ن شتم که ا ن مثل همی ست دا نمی خواهم. دو
حالیکه من تکالیف ریاضددیاتم را حل می کردم او هم مطالعه می کرد. آهنه 

الیم جورج مایکل بخ  می شدددد و مامان هم دورو بر ما حرکت می کرد و م
 هر از گاهی قربان صدقه ما می رفت.

 _چته ترقه؟ اخمت تو هم رفته؟
 لیوان نوشیدنی به دستم داد. با احتیاط گرفتم. نگاهی جدل به من کرد.

 _بخور.
 حالتی کامال دستورل و آمرانه داشت.

 _نخورم بهتره نه؟
 ان  را محکم به لیوانم زد.با اخم لیو

_تو چته بچه؟ نه بهتر نیسددت. بزن روشددن شددی. یه شددب هم این فرجام رو 
 فراموش کن.

_چی جورل برگردم خونه؟ من گفتم کالس هسددتم. باید تا شددب خونه باشددم 
 وگرنه فرجام زنه می زنه به آقال سلطانی ...

 به میان حرفم برید.
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سه دیگه. تو چی کار دارل _حالم به هم خورد اونقدر فرجام  فرجام کردل... ب
من سددر سدداعت نه می رسددونمت خونه. اوکی؟ این بیک هم سددبکه. بزن یکم 

 سرت گرم بشه بتونی خودت رو تکون بدل.
 خم شد و کنار گوشم زمزمه کرد.

 _دوست ندارل که من یه شریک ر*ق*ص دیگه بیدا کنم ها؟
انگشددت اشدداره اش را زیر لیوان نفسددم را با صدددا بیرون دادم و لبی تر کردم. 

 گذاشت و کمی به با  فشار داد تا همه را بنوشم.
چیزل نمانده بود که خفه شوم. اجبارا همه را نوشیدم. و چهره ام را جمع کردم. 
تا  ها برد  نده  یان ر*ق*صدد به م فت و  ندل کرد و دسددتم را گر نده ل بل خ

 بر*ق*صیم.
.......... 

 
سی دوباره لیوانم را بر کر سمم را ک ستم ا ده بود. میالد کجا بود؟ حتی نمی توان

هم به خاطر بیاورم. کسددی کنار دسددتم نشددسددت. در تاریک و روشددن آن نور 
بردازل لیزرل و افتضاحی که سرم را به شدت به درد آورده بود، نگاه  کردم. 
سیار جذاب بود. لیوان اش را به لیوانم زد. آن چنان  سرل بود که ب میالد نبود. ب

م که کمی از آن به رول لباسددم ریخت. خندید. خنده ایی مالیم و گوش محک
 نواز.

 لبخند بر رنه و با مزه ایی به او زدم و گفتم:
 _تو چقدر خوشگل می خندل.

 بلند تر خندید و مرا کامال دید زد.
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 _تو خودت چقدر خوشگلی.
 شانه ام را با  بردم.

 _ما اینیم دیگه.
 نگاهی به بیراهنم کردم.

 ین چه گندل زدل._بب
 دستم را گرفت و مرا بلند کرد. کمی تلو تلو خوردم و به سینه اش سنجاق شدم.

 _بیا بریم با  عوض  کن. این که چیزل نیست.
 نگاهی عاقل اندر سفیه به او کردم که به شدت به خنده افتاد.

_من م*س*ت ام. احمق که نیستم شازده. اون با  لباس کجا بود؟ مگه بوتیکه 
 ون با ؟ا

 دستم را گرفت و با خودش به طبقه با  کشاند.
 _تو بیا می گم برات بوتیک هم بزنن.

 دستم را از دست  بیرون کشیدم.
 _َاه. می گم ولم کن.

ستم را محکم تر گرفت. این بار من  شت و د ساس کرده بودم. نگذا خطر را اح
 ت شدم.هم محکم تر دستم را کشیدم و تقریبا از بله ها به بایین بر

 _ال خای تو سرت دختره سلیطه ....
ناسزاهای  را بی جواب گذاشتم. ترسیده بودم. برخاستم و افتان و خیزان به راه 
سالن بود، دویدم. در راه رو تاریک بود ولی یک جو فوق  رول تاریکی که کنار 

 العاده کثیف حکم فرما بود. ترسیده و لرزان از آن جا هم فرار کردم
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....... 
 

تلوتلو خوران کنار اسددتخر برال خودم قدم می زدم. حداقل آن بیرون به علت 
سددرما امنیت بیشددترل بود. باشددنه بایم کج شددد و چیزل نمانده بود که با مغز 
درون استخر خالی برت شوم. اگر این طور می شد احتما  می مردم و فردا در 

باغی جان داد. روزنامه ها می نوشددتند که دخترل م*س*ت، در اسددتخر خانه 
آذر بورتاش بعد از این که به بهانه کالس کیک بوکسددینه از خانه بیرون زد، تا 

 خرخره نوشید و بعد در استخر خالی افتاد و متاسفانه مغزش متالشی شد.
نخودل و ریز ریز با خودم خندیدم. احساس می کردم هر قدمی که بر می دارم 

صورتی و آبی بفکی و نرم  سگک کوچک بررول ابرهایی  شدم تا  ست. خم  ا
سا و  سگک گاهی غول آ سخت ترین کار دنیا.  سخت بود.  شم را باز کنم.  کف
بزرگ مقابل چشمانم می ر*ق*صید و گاهی آن چنان کوچک می شد که دیده 
نمی شد. گاهی هم بالتویم که رول شانه هایم بود سر می خورد و مقابل دیدم 

 را می گرفت.
 _هی تو کجا رفتی؟

ستخر بیفتم که الگا بازویم را چرخیدم  و این بار واقعا چیزل نمانده بود که در ا
 گرفت. او هم م*س*ت بود ولی نه به اندازه من. احمقانه خندیدیم.

 _این باز نمیشه
 نگاهی به کف  من انداخت.

 _خب واسه چی می خوال بازش کنی؟
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صبر و ح شان می داد. با  شه خودش را ن شتر از همی سی اش بی صله لهجه رو و
صدال بلند  ضیح دادن تمام توهمات و جریان روزنامه ها. با  شروع کردم به تو

 خندید.
 _بسه دیگه بابا.

خم شددد و سددگک ها را باز کرد. ب*غ*ل  کردم و ب*و*سدده محکم و صدددا 
دارل به رول گونه اش نشدداندم. غ  غ  خندید. دسددت در دسددت هم دور 

ودم و در دسدددت دیگرم گرفته اسددتخر قدم زدیم. من کف  هایم را در آورده ب
 بودم.

 رول لبه استخر نشستیم.
 _بسر خاله ات کو بس؟

_بسددرخاله نداشددتیم. فقط یه کاله قرمزل داشددتیم که بعد ببعی و فامیل دور و 
 بسر عمه زا و ..... به  اضافه شد.

 با کمی تعجب نگاهم کرد و بعد خندید.
 _بورتاش؟

 _هوم؟
 کشه.. _چطورل بریم خونه؟ مامانم منو می

 آهی کشیدم.
 _منم می کشه.
 با خنده گفت:

 _مامان من تو رو می کشه؟
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 _نه خره...
 آهی از سر بیچارگی کشیدم.

 _فرجام منو می کشه
ست. چند نفر دیگر در باغ قدم می زدند و  ساعت چند ا ستم که  حتی نمی دان
گاهی در بیچ تاب شدداخه هال درختان گم می شدددند. نگاهی به هم انداختیم 

 چیزل نگفتیم. ولی
 _تو هم فرار کردل؟ کسی اذیتت کرد؟

 سرم را تکان دادم.
_آره م*ر*ت*ل*ی*ه آشددغال فکر می کرد که من از بشدددت کوه اومدم. می 

 گفت بریم با  لباستو عوض کن.
سختی را  ساختمان لحظات  نگاهم کرد. نگاه  می گفت که او هم در داخل 

 مثل من تجربه کرده است.
 ن._همشون کثیف هست

چیزل نگفتم و فقط سددرم را به نشدددانه تایید حرد او تکان دادم. چند لحظه 
 سکوت کرد و بعد با لحن با مزه ایی گفت:

 _می دونستی که ازت متنفر بودم؟
 نگاه  کردم و سرم را تکان دادم

 _منم
 خندید. سرش را رول شانه ام گذاشت. من هم سرم را رول سرش گذاشتم.

 _بهت حسودیم می شد.
 حیرت گفتم:با 
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 _به چیه من؟
 کمی شانه اش را با  برد و صادقانه گفت:

 _خوشگلیت. دل و جرائتی که دارل. اینکه ورزشکارل.
آن چنان حیرت کرده بودم که حد و اندازه نداشت. همیشه این الگا بود که فکر 

 میکردم زیباست.
 _تو خوشگلی. خیلی خوشگل تر از من.

صادقانه ام وادارش کرد که شانه ام بلند کند و با حیرت  لحن  سرش را از رول 
 نگاهم کند.

 _چه تفاهمی.
 نخودل خندیدیم.

 _به نظر من مژهال سیاه و برگشته ات عالیه.
صال از زیبایی  کم نمی  شن بود. ولی این ا الگا بور بود. مژه های  بر ولی رو

 کرد. او طالب زیبایی شرقی من بود و من شیفته رنه روشن او بودم.
 

ستیم. یکی چن شروع به مزاحمت کردند. ما برخا شدند و  سر جوان نزدیک  د ب
از آنها که بسددیار تنومند و چهارشدددانه بود، جلو آمد. آن قدر جلو که به الگا 
چسدبید. تمام آن هیکل بزرگ نفرت انگیزش را به الگال بیچاره چسدبانده بود. 

تم لگا دست بزند. مشظاهرا چشم  الگا را گرفته بود. قبل از انکه بخواهد به ا
 را بر کردم و با تمام زورم به سینه اش کوبیدم.
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حیرت زده به من نگاه کرد. توقع این ضددربه را نداشددت. آن هم از دخترل که 
ولث خودش بود. باید سددر فرصددت مناسددب، دسددتان آقال سددلطانی را می 

ستفاده کرده بودم. من به  سیدم. در آن لحظه تنها از نیمی از زورم ا  طورب*و*
 وحشتناکی م*س*ت بودم و همین مرا سنگین کرده بود.

 _هی جوجه چه زورل دارل
ستم  صال نمی دان صورت میالد بکوبم که ا شت را به  ست آن م دلم می خوا
کدام گورل بود. حتی به خاطر نمی آوردم که آخرین مرتبه کی و کجا او را دیده 

 بودم.
ده کشیدم. دوستان  با عالقه و خنمچ دستم را گرفت و بیچ داد. فریاد ضعیفی 

مثل اینکه به یک فیلم سددینمایی نگاه می کنند به این کشددمک  ما نگاه می 
تا او را از من دور کند. اما قبل از آنکه بتوانم  کردند. الگا دسددت  را کشددید 
ست مثل  ستخر کوبید. در سیمان کنار ا شان دهم مرا محکم رول  شی ن واکن

شت. خیلی هم درد داشت. ضربه هایی که در بازل می خ وردم. اما این درد دا
 حس کردم که یکی از دنده هایم تری برداشت.

الگا حا  جیغ جیغ کنان لباس او را می کشددید تا از من محافظت کند. اما آن 
بسددر غیر قابل کنترل بود. بول هیچ نوع نوشددیدنی ا*ل*ی*لی از او به مشددام 

صال  شخص بود که ا شکارا م ست. نمی خورد ولی آ و ابدا در حال نرمالی نی
چیزل قول تر از ا*ل*ی*ل مصددرد کرده بود که او را کامال از این دنیا خارج 

 کرده بود. تبدیل به حیوانی درنده شده بود که تنها یک هدد داشت.
دوسددتان کثیف تر از خودش هم با لذت به این جدال نا برابر نگاه می کردند. 

راسددت کشددید. بیراهنم کمی با  رفته  محکم مرا رول سددیمان به طرد چپ و
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شیده  شن ک شک و خ سیمان خ شت کمر و بهلوهایم بی حفاظ، رول  بود و ب
شت می کوبید ولی کارل از بی  نمی  صورت  م سرو  ستانم به  شد. د می 
بردم. بار دیگر مشت محکم ترل کوبیدم. تکان بدل خورد. کمی دردش گرفته 

ول تر از من. بی اراده دعا کردم. تا بود. کامال مشددخص بود. قول بود. خیلی ق
به حال در عمرم آن قدر نترسددیده بودم. چیزل نمانده بود که زیر دسددتان  بی 

 هوش شوم.
چند دختر جوان که بعضددی از آنها حتی از ما هم کم سددن تر بودند و وضددع 
آرای  و لباس وحشتناکی داشتند از ساختمان بیرون آمدند. در آن سرما بدون 

قدم می زدند. ظاهرا از همراهان هیچ بوشددشددی  نه  باز، م*س*تا با لباس  و 
یدا کردند. یکی از  ما شدددده بودند. همدیگر را ب بسددرهایی بودند که مزاحم 
به راه  ناراحتی داد و هوار  با  ظاهرا همراه آن حیوان کثیف بود  که  دختران 
 انداخت که او را در سالن فراموش کرده است و این جا سرش گرم شده است.

سددر مرا رها کرد. نمی دانم چه سددرل بود. اگر تا به آن لحظه اعتقادل به دعا و ب
 فرشته نگهبان نداشتم، آن لحظه اعتقادل راسخ به این موضوع بیدا کردم.

فاصددله از دسددت دادن باکی ام فقط یک لحظه بود. یک درنه. یک دعا. یک 
شدت بریده بود و چیزل نمانده بود که  از ترس غالب لطف خدا. رنه الگا به 

صال امن نبود. اگر آنها و یا  شدت ترسیده بودم. آن جا ا تهی کند. خودم هم به 
کسدددان دیگرل به سددراغ ما می آمدند، فاتحه مان خوانده بود. دیگر آن جا را 

 دوست نداشتم. دوست داشتم که ا ن در تختم خوابیده بودم.
 دست الگا را گرفتم و به ته باغ و زیر درختان رفتیم.
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 _اون دوست بسر احمقت کجاست؟
به گریه افتاد. چیزل که کم مانده بود من هم به آن دچار شددوم. می لرزیدم و 

 سعی می کردم که کنترل خودم، اوضاع، و الگا را به دست بگیرم.
 _چه می دونم. همون گورل که بسرخاله تو اون جاست.

 هق هق کرد.
ست درازل کنه منم فرار کردم  ست بهم د اومدم دنبال تو بیرون. بابام _می خوا

 اگر بفهمه می کشت .
می دانسددتم که آن بسددر از دوسددتان خانوادگی و فامیل دور آنها بودند. خب که 
چه؟ میالد که نسددبت نزدیک ترل با من داشدددت. من مثال ناموس اش بودم. 

 دختر خاله اش. مرا میان آن همه گرگ رها کرده بود.
رول علف هال مرطوب نشددسددتم. هوا به  به سددکسددکه افتاده بود. چند لحظه

شدت سرد بود. کمی سرحال تر شده بودم ولی دندان هایم به شدت به هم می 
 خورد.

 هق هق کنان گفت:
 _زنه بزن به آقال اقبالی بگو بیاد دنبالمون
 خودم را رول چمن هال خیس گلوله کردم.
 _منو می کشه. گوشیم هم تو خونه جا مونده

ی دانسددتم که فرجام دیگر از این نخواهد گذشددت. من صدددایم لرزان بود. م
برنامه ریزل کرده بودم که حداقل برال سدداعت نه تا نه نیم خانه باشددم. میالد 

 قول داده بود که به موقع مرا به خانه می رساند.
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گوشددی تلفن اش را از جیب بالتوی  بیرون آورد و تماس گرفت. دسددتان  به 
بودم اگر دسددتانم را از جیب هایم بیرون شدددت می لرزید. چیزل که مطمئن 

 بیاورم، برال خودم هم اتفاق خواهد افتاد.
صدددال فریاد بلند بدرش در گوشددی بیچید و هق هق الگا را بیشددتر کرد. در 
حالیکه چیزل نمانده بود که از شدددت گریه بی هوش شددود آدرس را داد. چند 

د. من همان آدرس نصددف بار در بین آن مکث کرد. اما او از من هوشددیار تر بو
نیمه ایی که او داده بود را هم به خاطر نداشددتم. دسددت آخر اضددافه کرد که من 

 هم با او هستم.
باره  دلم به شددددت به هم می خورد. خیلی دلم می خواسدددت با  بیاورم. دو
صداهایی از درختان بشت سرمان شنیده شد. خنده هال بلند و مردانه. الگا به 

به درخت تبریزل کنار دسددتم. اگر می شددد شدداید مثل من چسددبید و من هم 
 سمندرها با درخت یکی می شدم.

لرزشددی که به آن دچار شددده بودم اجتناب نابذیر بود. زانوان، چانه و دسددتان و 
 تمام بدنم را لرزه هایی دردنای و موذل فراگرفته بود.

طر ا به خاحا  تنها چیزل که می خواسددتم فرجام بود. حتی اگر قرار بود که مر
 این اشتباه بکشد.

 _صدا میاد...
صدددای  به شدددت لرزان و زمزمه ایی ضددعیف بود. خودش را بیشددتر به من 
چسباند و من هم دستم را بیشتر دور شانه اش حلقه کردم. چقدر احمق بودیم 
سیار دور و بچگانه می  شمنی به نظر ب شمن بودیم. حا  آن کینه و د که با هم د
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که در  حا   مد.  مان کس آ به غیر از خود تاده بودیم و  آن محیط کثیف گیر اف
 دیگرل را نداشتیم.

 _بابا داشت سکته می کرد.
قت آن را سددوال نکرده بودم،  ها بود درذهنم بود ولی هیچ و ماه  که  چیزل 
برسیدم. شاید چون آن قدر همیشه با هم بحث و جدل داشتیم که جرات نمی 

چیزل که می دانستم فرجام هم از آن بااطالع  کردم که این سوال را از او بپرسم.
به کس دیگرل  که راز کسددی را  قدر مبادل آداب بود  اسدددت. ولی فرجام آن 

 نگوید. حتی با وجود کنجکاول ها و برسیدن هال بشت سر هم من.
 _بابات؟

 سرش را با  آورد و نگاهم کرد. نگاه  سخت بود و ناراحت.
 _دکتر اقبالی بهت گفته؟

 کرد و ناراحت کمی از من فاصله گرفت. با ناراحتی گفتم: سکسکه ایی
 _نه. من خودم با هوشم.

لبخند زد. این بار من خودم را به او نزدیک کردم. تا به حال به هیچ دوسددتی آن 
سوگل. ولی حا  ما هر دو در یک جبهه بودیم.  شده بودم. به غیر  قدر نزدیک ن

 ه بود غرق شود.در یک جزیره شناور در آب، که چیزل نماند
 _بابال منه. من عاشقشم. همین کافیه.

 نگاه  کردم. نگاه  اخم آلود بود. سرم را تکان دادم.
 _آره همین کافیه.

شینی  سرعت عقب ن شت که من به این  شاید توقع ندا با تعجب نگاهم کرد. 
 کنم. با لبخند آرام به سرم ضربه زد و گفت:
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 م بزرگ ها رفتار می کنی._این م*س*ت کردن عاقلت کرده. مثل خان
سر آن  شت  صدال خنده ایی مردانه آمد و ب شتم. دوباره  صله خندیدن ندا حو

 مردل از فاصله خیلی نزدیک گفت:
 _بیا میالد فکر کنم این جاست.

 از جا بریدم. الگا هم نیم خیز شد.
 _بسر خاله اته.

الد مقابل ما هنوز این حرد به طور کامل از دهان الگا بیرون نیامده بود که می
 سبز شد.

 _کجایی تو بچه؟
به حال خودش نبود. اما سددربا بود و به طور بدل، خیره خیره به الگا نگاه می 
ضافه نگاه می  سس ا سنه ایی که به یک همبرگر دوبل با  ست مثل گر کرد. در
با  بد بود که بیچاره الگا از خودش وا رفت و  نده و  قدرل زن به  کند. نگاه  

 من و او در گردش ماند. با خشم گفتم:حیرت نگاه  بین 
 _به تو ربطی نداره.

 ابروی  را با  برد و در حالیکه نگاه  هنوز به الگا بود، گفت:
صاحاب بیدا می  سرت بیاد که هزار تا  _مرگ من؟ بعد اون وقت اگر یه بالیی 

 کنی.
برخاسددتم. به سددرعت. آن چنان که الگا فرصددت نکرد خودش را جمع و جور 

ی ند و  تاد. خودم هم سددرم گیج رفت و ک هال مرطوب اف ک برل رول چمن 
 چیزل نمانده بود که از عقب بس بیفتم.
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 _من حا  هم صاحاب دارم.
 نی  خند زد.
 _فرجام آره؟

دسددتم را گرفت و به طرد الگا خیز برداشددت و مچ او را هم گرفت و کشددید و 
 بلند کرد.

 _دوست بسر تو کو خوشگله؟
 فاصله گرفت. الگا با اکراه از او

 _همون قبرستونی که تو بودل.
به هر دو نفر ما انداخت و خندید. بلند  با تعجب مکث کرد و نگاهی  میالد 

 بلند و بر از صدا.
مرا کشان کشان به قسمت آسفالت باغ، جایی که ماشین ها باری شده بودند، 

سویچ را از جیب  بیرون بیاورد. در  ستاد تا  شین اش ای شاند. کنار ما مان هک
 حال رو به الگا که بشت سر ما آمده بود کرد و گفت:

 _بس به دوست بسرت بگو از قبرش دربیاد و ببرتت خونه
نی  خندل زد. محکم با آرنجم به بهلوی  کوبیدم. حواسدد  به الگا بود و 

 متوجه ضربه من نشد. بهلوی  را گرفت.
 _تو بچه ......

تا کشددیده ایی به صددورت  بزنم. حرد زشددتی زد. این بار دسددتم را بلند کردم 
مچم را در هوا گرفت. زورش زیاد بود. میالد باشددگاه می رفت و بدن قویی 
داشت. مچم را از دست  بیرون کشیدم. دلم می خواست با مشت به صورت  

 بکوبم.
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از خیر هر آن چه که در داخل سدداختمان داشددتم، گذشددتم و تمام خطراتی که 
مان را می کشددید به جان خریدم و کاله بالتو را به شدداید در بیرون از باغ انتظار

ست الگا را گرفتم تا از باغ بیرون برویم.  صله گرفتم و د شیدم و از او فا سرم ک
شده  شان  شت و موهای  بری سان به دنبال من آمد. بالتول او کاله ندا الگا تر

 بود.
ما بال  به دن مد و  به خودش آ جا خورده بود  که از این حرکت من  مد.  میالد  آ

سعی می کردم که قدم هایم تند باشد. ولی می دانستم که زیگزاگ حرکت می 
کنم. بشددت سددرم الگا افتان و خیزان می آمد. گاهی تلو تلو می خورد و نوی 
کف  اش به بشددت بال برهنه من می خورد و درد بدل ایجاد می کرد. باهال 

ی سدوخت. مثل برهنه ام از سدرما ذوق ذوق می کرد و کف باهایم به شددت م
صال به خاطر  سوزن را هم زمان در بایم فرو می کردند. ولی من ا اینکه هزران 

 نمی آوردم که کف  هایم را کجا گذاشتم. کنار استخر یا زیر درختان.
 میالد از ما م*س*ت تر بود و سرعت حرکت اش هم بایین تر بود.

 _آذر... بچه وایسا... خاله منو می کشه
دم. حا  از باغ بیرون آمده بودیم و در کوچه باغ تاریک برگشددتم و نگاه  کر

 حرکت می کردیم.
_به جهنم.... تو اصددال امشدددب به فکر من بودل؟ بمیرل بهتره. کدوم گورل 
کدوم  یدل و برمی گردل. رفتی  جام م کارل دارل ان که می رل  بودل؟ گفتی 

 جهنمی؟ وقتی که اون م*ر*ت*ل*ی*ه نره خر ....
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ست حرفم را قطع کردم ستم با گفتن اینکه چیزل نمانده بود به من د . نمی خوا
ضم را فرو خوردم.  سکه افتادم و بغ سک شحال کنم. به  شود، او را خو درازل 

 چقدر احمق بودم
 _منه خر عاشقت بودم....

 خنده با مزه ایی کرد.
 _آخه تو ترقه ل منی بچه. آدم که از ترقه اش نمی گذره.

 _من که دختره ....
 که چند دقیقه قبل گفته بود را تکرار کردم. حرد زشتی

 _حا  من یه چیزل گفتم، شما به ترقگی خودت ببخ .
 _آشغال...

ماشددینی با سددرعت به داخل کوچه باغ بیچید و کم مانده بود که ما را زیر کند. 
الگا جیغ خفیفی کشید و به عقب برید. کوچه باغ تنه بود و ما تقریبا به طرد 

شت ولی چند متر دیوار کاهگلی با شین از کنار ما گذ شدیم. ما غ کنارل برت 
 آن طرد تر ایستاد و دنده عقب گرفت و کنار ما ایستاد.

فرجام و بشددت سددر او بدر و مادر الگا بیاده شدددند. الگا با دیدن مادرش گریه 
اش بیشددتر شددد و در آغوش مادرش فرو رفت. مادرش با صددورتی خشددک و 

 آرام  خیال او را ب*غ*ل کرد.ناراحت ولی در عین حال با 
بدرش با تاسدف سدرش را تکان تکان می داد و الگا همان طور که زار زار گریه 

 می کرد، عذرخواهی می کرد.
فرجام با یک گام بلند خودش را به من رساند. زبانم بند رفته بود. تا به حال این 

سات باعث  سا شده بودم. اح شحال ن سان و هم خو شده قدر از دیدن  هم تر
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بود که بیشددتر گیج شددوم. گیج و بدحال. قدمی به جلو برداشددتم و لرزان در 
 آغوش  فرو رفتم.

ناراحت و عصبی تمام عضالت  منقبض شده بود. اشک تا بشت بلکهایم آمد 
ولی بایین نریخت. هیچ عکس العملی نشدددان نداد. دسددتان  هیچ حمایتی 

 رفته بود.نکرد. مشت شده و بر از خشم در کنار بدن  قرار گ
ساتم را رقیق کرده بود. محکم  سا شک بایین ریخت. ا*ل*ی*ل اح یک قطره ا
شتم و گردنم را کامال خم  سینه اش گذا سرم را رول  تر در آغوش  فرو رفتم و 

 کردم و در یقه ام فرو رفتم.
دسددتان  با  آمد و مرا در آغوش کشددید. آرامشددی که در آن لحظه بیدا کردم، 

تا به حال تجربه کرده بودم. حس می کردم که دیگر همه بهترین حسددی بود که 
شه فکر می کردم که  ستم. منی که همی ست و من درامان ه شده ا ست  چیز در
ستم، حا  فهمیده بودم که  شکر مرد را حریف ه ستم و یک تنه یک ل محکم ه
یک دختر در مقابل یک مرد تا چه حد می تواند شددکننده باشددد. حا  فهمیده 

ون از خانه و خانواده چه خطرهایی اسددت که من همیشدده فکر می بودم که بیر
کردم جذاب اسددت. ولی آن شددب فهمیده بودم چقدر احمق بودم که شددیفته 
خطر بودم و قدر امنیتی که در خانه داشددتم را ندانسددته بودم. امنیتی که شدداید 

 یخیلی از دختران هم سن من از آن بی بهره بودند. دخترانی که در آن چند ماه
 که در انجمن رفت و آمد کرده بودم، نظیرشان را زیاد دیده بودم.

 _یه روزل میالد می کشمت.....
 صدای  خشک و گرفته بود و از کنار گوشم شنیده می شد.
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 _مرگ من؟ باشه من منتظرم...
صدددال میالد خندان بود. دهان  به خاطر مصددرد ا*ل*ی*ل کمی لق شددده 

 بود و حرود را می کشید.
لحظه ایی مرا رها کرد. به طرد میالد خیز برداشدددت و قبل از انکه بدر برال 

الگا بتواند خودش را جمع و جور کند و جلول او را بگیرد. با مشددت به چانه 
 میالد کوبید.

میالد با ب*ا*س*ن و از عقب به زمین برت شددد و باهای  به هوا رفت. هرگز 
ت بدر الگا مقابل  قرار گرف فکر نمی کردم که فرجام چنین زورل داشته باشد.

و نگذاشت تا یقه میالد را بگیرد و ضربه بعدل را بزند. او را کشان کشان سوار 
سایلم را از داخل  ستم و شین کرد. نخوا ست مرا هم گرفت و ما شین کرد. د ما
خانه بیاورد. فقط می خواستم که به خانه بروم. سرم را رول شانه اش گذاشتم. 

 حلقه کرد و گذاشت تا آرام شوم. دست  را دور شانه ام
دستم را دراز کردم و دستم الگا را که کنارم نشسته بود، گرفتم. نگاهی ردوبدل 

 کردیم ولی چیزل نگفتیم.
 

خوابم برد. اصددال به هوش نبودم. گیج و منه در هپروت بودم. ولی به شدددت 
م مرا احالت تهوع داشتم. به طور مبهمی احساس کردم که ماشین ایستاد و فرج

 درآغوش گرفت و از ماشین بیرون آورد.
چیزل به کسی گفت. چیزل مثل تشکر و خداحافظی. صدای  آرام و ضعیف 
بود. مثل اینکه از میان آب به گوشددم می رسددید. حرکت گهواره ایی راه رفتن  
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سینه اش  شتر کرده بود. به طوریکه چیزل نمانده بود که در  شدت تهوع مرا بی
 با  بیاورم.

 له کردم.نا
 _نه... نکن....

صورتم خم  شنیدم. به رول  سختی  صدایم آرام بود. به طوریکه خودم هم به 
 شد و مرا که کمی به بایین سر خورده بودم، با  کشید.

 _چی؟
 دوباره نالیدم.

 _نکن...
 _چی رو نکنم؟

هوال گرم به صددورتم خورد. چشددمانم را باز کردم. هنوز در آغوشدد  بودم و 
شت. صورت  با  شت. در خانه بودیم. مرا رول تخت گذا صورتم قرار دا ل 

بیشددتر از این نتوانسددتم تحمل کنم. نیم خیز شدددم و کمی سددرم را خم کردم و 
رول زمین و دقیقا کناربال او با  آوردم. بعد هم آن چنانی ضددعفی بیدا کردم 

ش سیاهی می رفت و معده ام به  شمانم  ت دکه تا به حال تجربه نکرده بودم. چ
 درد می کرد. دستم را رول شکم ام گذاشتم و از ته دل ناله کردم.

ند و دهانم را تمیز کرد.  با خت خوا مت مرا رول ت با مالی نارم نشددسدددت و  ک
سقف  شدم. این  سقف خیره  شت. به  ست و چند دقیقه ایی مرا تنها گذا برخا

 مدرن و دارال نور بردازل جدید، متعلق به خانه ما نبود.
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صله داد. عق زدم و  دوباره کنارم سرم را بلند کرد و کمی از تخت فا ست.  ش ن
 دوباره چرخیدم تا با  بیاورم. آرام بشتم را ماساژ داد.

 _بسه دیگه. معدت رو تحریک نکن. چیزل توش نیست. بیا این رو بخور.
دستانم را دراز کردم تا لیوان را بگیرم. ولی آن چنان می لرزید که مرا به وحشت 

 ایع درون لیوان را به خوردم داد. شیرین بود و طعم خاصی داشت.انداخت. م
باره مرا خواباند. چند وانیه بیدار بودم ولی به سددرعت به خواب رفتم. گاه  دو
گاهی بیدار می شدم و به طور مبهم صداهایی می شنیدم. صدال حرد زدن و 

رول تخت سرو صدال هال دیگر. او را می دیدم که در اتاق قدم می زد، کنارم 
نشددسددته بود و لحظه ایی هم او را دیدم که کنار تخت رول زمین زانو زده بود و 

 کثیف کارل مرا تمیز می کرد.
به هوش ولی بی هوش بودم. مثل اینکه بیدار بودم ولی توان حرکت نداشددتم. 
حال بسیار بدل که تا به آن روز به آن دچار نشده بودم. اگر نوشیدن این بود، به 

ضدداح ترین حس دنیا بود. هیچ چیز جذابی در م*س*تی نبود. چیزل نظرم افت
 که ظاهرا دیر به آن بی برده بودم.

 
از خواب بیدار شدم. به شدت منه بودم و از آن بدتر سرم بود که مثل یک تکه 
سنه شده بود. سعی کردم که برخیزم. ولی نتوانستم. عضالت گردنم به شدت 

سرم جریان منقبض و دردنای بود. همین طور  کمرم. اما هنوز رتبه اول درد در 
داشددت. حس می کردم که چیزل از بشددت بلک هایم و درون سددرم به بیرون 
فشدددار می آورد و هر لحظه چشددم هایم بیرون خواهد زد. نور اتاق و روز به 

 شدت عذاب آور و کور کننده بود.
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ستی بازویم را گرفت و شمانم گرفتم و نالیدم. د ستم را مقابل چ م خیز مرا نی د
کرد و به خودش تکیه داد. آن چنان گیج بودم که چند وانیه طول کشددید تا مغزم 

 ریکاورل کرد و کمی از اتفاقات شب قبل را به خاطر آوردم.
 _آخ...آخ...

 به نرمی موهایم را از رول شانه ام کنار زد.
 _کجات درد می کنه؟ سرت؟

 _دارم می میرم.
شجاعت به خرج دادم و  شدت عاقبت  شتم.  شمانم بردا ستانم را از مقابل چ د

 نور کمتر شده بود.
 _بلند شو یه چیزل بخور تا بعدش بهت مسکن بدم.

دسددتم را گرفت و مرا بلند کرد. به چشددمان  نگاه نکردم. می ترسددیدم و از آن 
با تر خجالت می کشیدم. نگاهم را به گلوی  داده بودم. دست  را بی  آورد 

 داد. و چانه ام را با 
نگاه  وصددف ناشدددنی بود. ناامیدل عمیقی در چشددمان  دیده می شددد. 
ناامیدل و تاسددف. نگاه  هیچ گرمی و توجه ایی نداشددت. سددرد و سددخت، 

 درست مثل یک غریبه.
 _ناامیدت کردم؟

 خودم هم می دانستم که سوالم به شدت احمقانه است.
 _خیلی زیاد.

 _معذرت می خوام.
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شد. با کمی تعجب به من نگاه کرد. دستانم را دور صدایم لرزید و بغض آلود 
سرد و بی تفاوت حتی مرا در  سینه اش آرام گرفتم.  کمرش حلقه کردم و مقابل 

 آغوش نکشید. تنها یکی از دستان  را رول شانه ام گذاشت.
_آذر...آذر... دیشب من مردم و زنده شدم. نمی دونی چه به من گذشت. حتی 

 چرا این کار رو کردل؟بزشک قانونی هم رفتم. 
ضم را فرو خوردم ولی یک قطره  شک بود. بغ سرد و خ لحن مالمت گرانه اش 

 اشک بایین چکید.
 _معذ...رت می خوام..

تا حدودل هق هق فرو خورده، دچار شدددده بودم. چیزل نگفت.  به لکنت و 
محکم تر در آغوشدد  فرو رفتم. باز هم واکنشددی نشدددان نداد. نفس عمیقی 

 ه تنفسی ام کمی باز شود.کشیدم تا را
 _ما..مان کو؟

 نگاهی به اطرافم کردم. بله قطعا آن جا خانه ما نبود.
سکته می کردم اگر اون می فهمید فکر می کنی  شتم  شتم بفهمه. من دا _نگذا

 چی می شد.
صورت و  شک رول گونه ام،  سرم را با  گرفتم و نگاه  کردم. با دیدن خط ا

 چشمان  کمی مالیم تر شد.
 کجاست؟ چی به  گفتی؟_

_خونه خاله سورل. شب بعد از اینکه دیدم نیومدل و بابال الگا تماس گرفت 
مد  به مح چه قراره.  یان از  که جر یدم  نه؟ فهم یا  که از دخترش خبرل داریم 
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شونه اون  سورل بگه به یه بهانه ایی مامان رو بک تماس گرفتم گفتم که به خاله 
 ریه.جا. ا ن هم هنوز خونه خاله سو

 _این جا کجاست؟
 مرا به بیرون اتاق خواب هدایت کرد.

_خونه من. نمی تونستم ببرمت خونه. بورل جون سکته می کرد اگر اونجورل 
 تو رو می دید.

تنها سرم را تکان دادم. شاید اگر زمان دیگرل بود کلی تیکه به او می انداختم و 
ضر حتی حوصله  شتم. ولی در حال حا سرش می گذا حرد زدن را هم سر به 

 نداشتم. چه رسد به شوخی و خنده.
 _می تونم حمام کنم.

 آهسته انگشت  را زیر چشمانم کشید.
 _ آرایشت رو هم بای کن. قیافه ات افتضاح شده.

به حمام رفتم. حق داشدددت. تمام آرای  ام ریخته بود و مثل نقاب هال گریه 
شود. رول لبه شیر آب را باز کردم تا گرم  ستم. هنوز گیج و  شده بودم.  ش وان ن

 ترسیده بودم. حا  تمام لحظه به لحظه اتفاقات شب قبل را به خاطر آوردم.
ستانم  سرم را بین د ستخر را. آن قیافه کثیف و نفرت انگیز را.  شمک  کنار ا ک
شتم  ست دا ست که چقدر دو ضم را فرو خوردم. خدا می دان گرفتم و دوباره بغ

 خورد.که گریه کنم. ضربه ایی به در 
 _بله؟

 _آذر...حوله
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 _بیا تو
 در را با احتیاط باز کرد و حوله درون دست  را به بشت در حمام آویزان کرد.

 _الگا زنه زد. می خواست بدونه حالت چطوره.
با شنیدن اسم  لبخند زدم. حا  دیگر مطمئن بودم که هر اتفاقی که بیفتاد ما 

 دیگر با هم دشمن نمی شدیم.
 قرارتون بود؟_اون هم جز 

با به یاد آوردن نگاه هایی که میالد شددب قبل به الگا می کرد، اخم هایم در هم 
 رفت.

 _نه اون با دوست بسرش اومده بود.
 بوزخند زد و عصبی گفت:

 _چه مردان با غیرتی.
 سرم را بایین انداختم.

 _دوش بگیر بیا یه چیزل بخور
سعی می  ستم و در حالیکه  ش شب قبل فکر چند لحظه دیگر هم ن کردم که به 

 نکنم برخاستم و دوش گرفتم.
بشت میز آشپزخانه نشسته بود. آشپزخانه ایی کامال مدرن. جزیره ایی و با تمام 
امکانات رفاهی. با چشددمانی گرد شددده به دور و اطرافم نگاه کردم. اشددپزخانه 

گشاد قدیمی ما کجا و این جا کجا. با همان حوله حمام او که خیلی هم به تنم 
بود نشستم و ناشیانه سعی کردم که کاله حوله را از مقابل چشمانم کنار بزنم. 
ستین هایم را تا زد  ست  را دراز کرد و با چابکی کاله را کمی تا زد و بعد هم آ د

 تا مقابل دست و بایم را نگیرد.
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 _چقدر این جا شیکه.
ذاشدددت. باز هم تنها نگاهی بی تفاوت به من کرد. و تکه نانی را در دهان  گ

 سکوت.
 _کی خریدل؟ خریدل دیگه آره؟

 تنها سرش را تکان داد.
 _یه یک ماه ونیمه

 همان طور که چایم را هم می زدم با کنجکاول برسیدم.
 _زیاد میال این جا؟

 _گاهی. وقتی که می خوام تنها باشم.
 با حالتی واقع بینانه گفتم:

 _وقتی که می خوال از دست من راحت بشی.
متفکرانه مرا نگاه کرد ولی جواب حرفم را نداد. با صددبحانه اش مشددغول کمی 

 شد. اشتها نداشتم. با غذا بازل می کردم.
 _درست بخور. شکمت خالی بمونه نمی تونی مسکن بخورل

 دستم را رول سرم گذاشتم.
 _بهتر شدم.

شب قبل مرا سردرد تمام لحظه به لحظه  صال بهتر نبودم. عالوه بر   در حالیکه ا
راحت نمی گذاشت. از طرفی نگاه هال فرجام عذاب آور بود. نگاهی که سرد 
بود و هیچ مهربانی در آن دیده نمی شددد. من به فرجام صددبورل عادت کرده 
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بودم که با وجود اذیت هال من باز هم حمایت و توجه اش را از من دریغ نمی 
 کرد. این فرجام دور و سرد بود.
یق مرا ادب کند موفق شددده بود، چون به شدددت اگر او می خواسددت به این طر

ست  را از رول  شده بودم. عاقبت کمی کوتاه آمد و برال لحظه ایی د ناراحت 
 میز رول دستم گذاشت.

 _چیزل شده؟
 نگاه  کردم. نگاه  نگران، ولی مثل همیشه محکم و جدل بود.

 _نه...
 برخاستم. چیز زیادل نخورده بودم.

 . نمی خوام لباسهال شب قبلم رو تنم کنم._یه چیزل می دل من بپوشم
به طرد اتاق خواب رفتم. رول لبه تخت نشددسددتم و به ناخن هال  ی زده 
به خرج داده بودم. می  مانی وسددواس  قدر برال آن میه گاه کردم. چ هایم ن با

 خواستم در چشم میالد بهترین باشم. کنارم نشست.
 _آذر..

 نگاه  کردم.
 _چیزل شده؟
 ادم.سرم را تکان د

 _ببینمت
شید و چند لحظه  شتم. آه عمیقی ک شانه اش گذا سرم را رول  اجتناب کردم و 

 سکوت کرد.
 _دیشب اتفاقی .....
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 حرف  را قطع کردم و با خشونت و قاطعانه گفتم:
 _نه. من خوبم.

شانه ام  ست  را دور  شد و د سته  شک سم  سکوت کرد. اما این بار طل دوباره 
رد. اما من دلم مامان را می خواست که مثل شب حلقه کرد و مرا به خودش فش

قبل که مامان الگا او را ب*غ*ل کرده بود، ب*غ*لم کند. حتی اگر قرار باشددد 
 که یکی هم در گوشم بزند، باز هم باشد که بزند.

_دیشب با اون وضع.. بدون وسایل.. بدون حتی روسرل وسط کوچه باغ چی 
 ل شده بگو تا چاره کنم.کار می کردل؟ آذر این مهمه.. اگر چیز

ست که در حالت  ست. می دان ش ست و مقابلم زانو زد و ن مرا رها کرد و برخا
 قبلی نگاه  نخواهم کرد.

 _چیزل شده؟
شب قبل فکر کنم ولی او  ستم به  صورتم گرفتم. من نمی خوا ستانم را مقابل  د

 نمی گذاشت.
 _نه... نه اون چیزل که تو فکرش رو می کنی.

خفه بود. ولی صدددال نفس راحتی که او کشددید را به وضددوح  صدددایم لرزان و
شنیدم. دستم را از مقابل صورتم برداشت و نگاهی دقیق و طو نی به من کرد. 

 صورت جدل و محکم ، آرام  بخ  بود. حتی با وجود سردل نگاه .
 _مطمئن؟

ست و از  سرم را تکان دادم. ابروان  را با  داد و نفس عمیقی بیرون داد. برخا
ستین حلقه ایی با ماری بوما و یک  شرت آ شو برایم لباس بیرون آورد. یک تی ک
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شددلواری کوتاه. با تعجب به لباسددها نگاه کردم. تا به آن لحظه این لباسددها را بر 
ال آسددتین بلند و شددلوارهال تن او ندیده بودم. فرجام تمام مدت تیشددرت ه

 معمولی ورزشی می بوشید.
 _این ها مال توئه؟

 لحن حیرت زده ام او را به خنده انداخت و نیم لبخند محول بر لب آورد.
 _آره... برال چی؟

 چانه ام را با  بردم و بی حوصله گفتم:
 _بس چرا از این تیشرت جینگولی ها برال ما نمی بوشی؟

 ند نشان داده می شد، گفت:با لحنی که از قصد ت
 _بپوش بچه حرد نزن.

با کسددی تلفنی  تاق بیرون آمدم.  یدم و ازا باس را بوشدد تاق بیرون رفت. ل از ا
صددحبت می کرد. گوش دادم. مامان بود. از من می گفت. اینکه صددبح مرا به 
کالس برده است و بعد هم قرار است که بعد از کالس به سراغم بیاید تا با هم 

برویم. مقابل  نشددسددتم. همان طور که گوشددی در دسددت  بود و  به انجمن
لبخندل تابنای بر چهره اش بود، با مامان صددحبت می کرد و نگاه  هم به 
من بود. دایما می گفت که من خوب هستم و اگر گوشی را جواب نداده ام برال 

 این بوده است که گوشی رول سایلنت بوده است.
 دم که رول اسپیکر بگذارد.مامان به فکرم بود. اشاره کر

_فرجام جان مامان حواست به  باشه.... بچه ام صبحانه نخورده ناهار زودتر 
 به  بده. کاشکی یه لقمه ایی چیزل براش می بردل....



wWw.Roman4u.iR  274 

 

به... نترسددید ضددعف نمی کنه. چشددم ناهار زودتر می  _بهی جون آذر خو
 خوریم. بس شما می رید خونه مامان ملوی؟ مشکلی ندارید؟

نه مامان جان.. فقط مواظب آذر باش. خیالم راحت باشدده؟ فرجام شددبها یه _
 سرل به  می زدل. آذر لحاف  رو کنار می زنه...

 _اون هم به چشم...
 _فدات شم مامان جان

گوشی را از حالت اسپیکر خارج کرد و به آشپزخانه رفت. صدای  آهسته شد. 
سمان برده بود. مام شبها لحاد نگرانی هال مامان مرا به آ ان یادش بود که من 

را کنار می زنم. تمام این شبها به اتاقم می آمده و لحاد به رول من می کشیده 
ضعف می کنم؟ لبم را  صبحانه نمی خورم،  ست زمانی که من  ست؟ می دان ا
گزیدم. سرم را بین دستانم گرفتم. هنوز هم احساساتی بودم. مگر من شب قبل 

صرد کرده ب شدت تحت تاویر قرار می چقدر ا*ل*ی*ل م ودم که هنوز هم به 
گرفتم. نفس عمیقی کشددیدم و سددعی کردم حواسددم را با نگاه کردن به اطرافم 
سایل خانه فرجام را نگاه کردم. مقابل بوفه کوچکی که  ستم و و برت کنم. برخا
در سددالن بودگ ایسددتادم. درون بوفه به جال لوازم دکورل و ظرود کریسددتال، 

 چند ماشین کوچک بچگانه. قاب عکس بود و
کمی خم شدددم و عکس ها را با دقت نگاه کردم. عکس مامان بابا بود. دسددت 
در دست هم. مامان با شادل می خندید و بابا با عشق نگاه  می کرد. عکس 
قدیمی بود. متعلق به زمان شدداه. در خیابان بود. روبه رول دانشددگاه. سددردر 

و جلیقه به تن داشددت و موهای   دانشددگاه مشددخص بود. مامان کت و دامن
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شده بود. عکس دیگر همان جا بود با این  ست  شده، در شنیون  حلقه حلقه و 
تفاوت که چند دختر و بسر دیگر هم با آنها بودند. یکی از مردها دست  را دور 
گردن مامان حلقه کرده بود. به سددرعت دایی حسددام را شددناختم. خلبان نیرول 

ه شددهید شددده بود. تنها برادر مامان که همیشدده با هوایی که همان ابتدال جن
 حسرت از مرگ  یاد می کرد.

عکس دیگر مامان و بابا بودند همراه با فرجام. تولد فرجام بود. مامان و بابا هر 
سمت از گونه های  را می  سته بودند و هر کدام یک  ش سمت اش ن کدام یک 

بین نگاه می کرد. ب*و*سددیدند. فرجام با حالتی خجالتی و محجوب به دور
 بسربچه ایی زیبا با چشمانی درشت ولی صورتی رنه بریده و ضعیف.

عکس دیگر مامان و بابا کنار هم ایسددتاده بودند. فرجام کنار بابا ایسددتاده بود و 
من هم ب*غ*ل بابا بودم. شاید یک ساله بودم. شاید هم بیشتر. با شیطنت در 

. به طورل که سددر بیچاره فرجام با موهال فرجام چنه انداخته و کشددیده بودم
شیده بود. قیافه بابا با کمی اخم  سمت بابا ک شت من بود، به  موهای  که در م
و خنده به من خیره بود و دهان مامان باز مانده بود. عکاس یک شددکار لحظه 

 خنده دار کرده بود.
صله شتم. بعد از فوت بابا بود. من و فرجام با فا نار ک عکس دیگر را به خاطر دا

هم ایسددتاده بودیم. و هر دو با اخم به دوربین خیره شددده بودیم. فرجام مثل نی 
یافه  غر و نچسدددب کجا.  نه کجا و آن ق یده و مردا قلیان بود. این هیکل ورز

 فرجام از آن دسته مردانی بود که با با  رفتن سن شان، جذاب تر می شوند.
 _عکس ها رو نگاه می کنی؟
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دم. روبه رول من ایسددتاده بود. یکی از دسددتان  را در چرخیدم و نگاه  کر
جیب شددلوارش فرو کرده بود در دسددت دیگرش یک لیوان شددیرو موز بود. به 

 طرفم گرفت.
 _بیا اینو بخور.

رفت و رول کانابه نشددسددت. نگاهم را دزدیدم. خجالت می کشددیدم. من گند 
رده بود. زمانی که زده بودم. آن هم بعد از آن همه اعتمادل که فرجام به من ک

آن همه بشدددت من در آمده بود و گزارش هیچ کدام از خرابکارل هال مرا به 
مامان نداده بود. در تمام مدت سددعی اش را کرده بود که به من نزدیک شددود و 

 جول متعادل در خانه برقرار شود.
آن وقت من چه کرده بودم؟ از اعتمادش به خودم سددواسددتفاده کرده بودم. به 

رفته بودم تمام امنیت مرا به خطر انداخته بود. تا خرخره نوشددیده بودم و جایی 
 از خود بیخود، به همه چیز گند زده بودم.

 _خب ....
 سرم را با  بردم و نگاه  کردم.

 _اگر بهترشدل یکم حرد بزنیم.
 به نشانه موافقت سرم را تکان دادم. چند لحظه سکوت کرد.

 بود، یا نظرت چیز دیگه اییه؟_موافقی که کارت اشتباه محض 
 نگاه  کردم. چشمان  جدل بود. به شدت جدل.

 _موافقم.
 سرش را تکان مختصرل داد.
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 _چرا این کار رو کردل؟
 آهی کشیدم.

 _چون می خواستم که میالد...
حرفم را قطع کردم. دلیلی که به خاطر آن به آن مهمانی کوفتی با گذاشددته بودم 

چگانه می آمد. حا  که دیده بودم که هیچ جایگاهی حا  به نظر احمقانه و ب
در زندگی میالد ندارم. میالدل که حتی به خودش زحمت نداده بود که بداند 
من در میان آن همه گرگ زنده و سالم هستم یا نه. میالدل که شاید اگر نزدیک 

 اش بودم خودش ازهر گرگی درنده تر می شد و به جانم می افتاد.
 م را کامل کرد.حرد ناتمام ا

_چون که می خواسددتی میالد نظرش بهت عوض نشدده. چون نمی خواسددتی 
 میالد رو از دست بدل، آره؟

شانه هال  شده بود. اولین ن شمانم گرم  بغض دوباره گلویم را گرفت. لبها و چ
 گریه. اما خاموش ماندم. سرم را بایین انداختم.

 برخاست و آمد و کنار من نشست.
دستت بسوزه. نمی خواستم آسیب ببینی. ولی وقتی دارل با _من نمی خواستم 

ته و تو می سددوزل. گریزل  یا زود می اف فاق دیر  بازل می کنی این ات آتی  
 نیست.

 صورتم رابا  داد و نگاهم کرد. لبم را گزیدم.
به کنی.  ید تجر با که  به ایی آذر. چیزهایی هسدددت  خام و بی تجر _تو خیلی 
سها رو آروم  شم رو میکنم که تو این در سه. من دارم نهایت تال زندگی بر از در
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یاد بگیرل. بدون عوارض. بدون همین سددوختگی ها. ولی اگر مثل دیشدددب 
 خودت با من همکارل نکنی اوضاع از این هم بدتر میشه...

انستم و فشارل که از شب قبل به رول من بود خودش را نشان داد و به دیگر نتو
گریه افتادم. هق هق می کردم و زار می زدم. با تعجب فراوان به من نگاه کرد و 

 بعد دستم را کشید و در آغوش خودش جا داد.
شکم را در آن مخفی کردم. موهام را با  صورت بر از ا به بیراهن  جنه زدم و 

 ش کرد.مالیمت نواز
_تا به حال ندیده بودم که گریه کنی. خوبه... گریه کن. بعضددی وقتها  زم که 

 یک کم دختر باشی و ناز داشته باشی.
 میان سینه اش و در بین هق هق گریه هایم، خندیدم.

 _آذر.... شب قبل که چیزل نشد هان؟
 فقط سرم را به نشان نفی تکان دادم.
 جو بد و کثیفی بود. یه بسره بود که ...._فقط ترسیده بودم. اون جا خیلی 

شده بود.  شتر  صبح بی حرفم را قطع کردم. کمرم هنوز درد می کرد. درداش از 
 برال لحظه ایی دست فرجام رول همان نقطه رفت. خودم را جمع کردم.

شتباه محض بود. اما او تیز تر از  شترل بداند. کار من ا ستم او چیز بی نمی خوا
 از خودش جدا کرد و با جدیت و موشکافانه نگاهم کرد.این ها بود. مرا 

 _یه بسر بود که چی؟
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در همان حال به سددرعت مرا چرخاند و قبل از انکه بتوانم مانع اش شددوم، 
شده  ستخر ایجاد  شک کنار ا سیمان خ ساییدگی که رول  بیراهنم را با  داد و 

 بود را دید.
 _کار کیه؟ میالد؟

گرفت. من حتی در مقابل مردل مثل او هم  با هر دو دسددت  شدددانه هایم را
آسددیب بذیر بودم. چرا فکر این را نکرده بودم؟ چرا آن قدر به زور و ضددرباتم 

 مغرور شده بودم. چه احمق بودم.
 _نه...

 _ این جال زخم، چیه؟
 صدای  تحکم آمیز بود. جدل و آمرانه

 _یه بسره بود که گنده بود. از این هیکلی ها ....
فتادم. آن چنان که کلمات نا مفهوم شده بودند. مرا دوباره در آغوش به هق هق ا

 کشید. این بار با محبت بیشترل به نرمی به رول موهایم ب*و*سه زد.
 _خیلی خوب باشه بعد درباره اش حرد می زنیم.

کمی بعد مرا همان جا رول مبل گذاشدددت و به آشددپزخانه رفت تا برایم آب 
 بیاورد.

 
ستیم. من دیگر گریه نکردم و او هم مدت زمان طو نی  ش همان جا کنار هم ن

سید. کتاب می خواند و گاهی از با ل کتاب، نیم نگاهی به من که  سوالی نپر
هنوز هم گیج و منه بودم، می کرد. تا ظهر در همان حال بودیم. گاهی او در 
حالیکه نگاه  به من بود به شدت به فکرفرو می رفت و گاهی بر می خاست 
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چند قدمی را در سالن راه می رفت. چند بارل به او تلفن شد که یکی از آنها و 
هم سددتاره بود. نزدیک ظهر گفت که برال لحظه ایی به خانه می رود و مرا تنها 

 گذاشت.
حتی حوصددله اینکه در وسددایل خانه اش فضددولی کنم را هم نداشددتم. اگر در 

دم و تمام زندگی فرجام را زیر مواقع عادل بود من از آن تنهایی اسددتفاده می کر
و رو می کردم. ولی بی حوصددله گوشدده مبل خودم را گلوله کردم و خوابیدم. با 

 صدال زنه تلفن از جا برخاستم.
شتنی برایم خریده  ست دا به یاد گوشی موبایل عزیزم افتادم که مامان ملوی دو

صدال شتم.  شی را بردا ظریف   بود و در آن ویالل منحوس جا مانده بود. گو
 را به سرعت شناختم.

 _سالم الگا
 _سالم خوبی؟ زنه زدم آقال اقبالی گفت که حمامی ...

 _آره تو خوبی؟
 چند لحظه مکث کرد و بعد گفت:

 _نه خوب نیستم آذر.... دیشب همه اش کاب*و*س دیدم...
 صدای  را آهسته کرد.

 _کاب*و*س اون بسره رو..
 _می دونم.

 آه عمیقی کشیدم.
 تو هپروت بودم. کم مونده بود که رول فرجام با  بیارم._من دیشب 
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 خندید.
 _آره دیشب خیلی گیج بودل.

 کمی سکوت بین ما برقرار شد.
 _آذر؟

 _هوم؟
 دوباره مکث کرد.

 _دیگه دوستیم؟
 خندیدم.

 _آره.
 او هم خندید و بعد با لحنی دوستانه و کامال جدل گفت:

 سر من میامد...._اگر تو نبودل معلوم نبود که چه بالیی 
 صدای  بغض آلود شد.

شتباهی کردیم. تمام.  سه الگا. دیگه نمی خواد درباره اش فکر کنی. ما کار ا _ب
ول  کن. این طور خودمون هر لحظه عذاب می کشددیم. مامان و بابات چی 

 گفتن؟
 _بابا که باهام قهره. مامان هم از دیشب دائم داره نصیحت می کنه....

شی را جابه جا کردم و به چیزل نمانده بود  صدال در، گو که به گریه بیفتاد. با 
فرجام که با وسایل من به خانه برگشته بود، نگاه کردم. سالم آهسته ایی کردم. 
شدت خنده دار می آمد. آن هم با  شیدم که به نظرم به  از فرجام خجالت می ک

 بررویی که همیشه در مقابل  به کار برده بودم.
 د؟_آقا فرجام اوم
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 _آره...
 _خب برو مزاحمت نمی شم. خداحافظ. فردا تو کالس می بینمت.

 _باشه خداحافظ
 گوشی را قطع کردم. فرجام وسایل مرا رول نزدیک ترین مبل گذاشت.

 _کی بود؟
 _الگا

شود که راست  ست مطمئن  نگاه موشکافانه ایی به من کرد. مثل اینکه می خوا
 گفته ام.

 یگه برال من مرد._دارم راست می گم. میالد د
شاره می  سایل من ا لبان  را به طور فریبنده ایی جلو آورد و همان طور که به و

 کرد، گفت:
 _تو که برال اون زنده ایی ظاهرا..

 با تعجب گفتم:
 _زنه زد؟

 _نه خونه بود. اومده بود از تو خبر بگیره.
 چهره ام از خشم جمع شد.

 _می خواستی به  بگی بره بمیره.
 الیمی زد.لبخند م

 _گفتم
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خندیدم. برال اولین بار در طی بیسددت و چهار سدداعت گذشددته. نه یک خنده 
 اجبارل، بلکه خنده ایی معمولی کردم.

 _دعواتون شد؟
 نشست و دست  را درون موهای  کشید.

_نه. من با کسددی که لیاقت دعوا کردن رو هم نداره بحث نمی کنم. شددب قبل 
فشددار زیادل رول ذهن و فکرم بود. به حد هم خیلی عصددبی بودم که زدم . 

 انفجار رسیده بودم.
 _متاسفم.

 لحنم کامال با تاسف همراه بود.
 _بشین.

 به مبل روبه روی  اشاره کرد.
 _آروم شدل؟

 سرم را تکان دادم.
_خب حا  جریان رو تعریف کن. بی کم و کاسددت. هر چی که هسددت. می 

 ل هم شده، حتی جزیی به من بگی.خوام شرم و حیا رو بذارل کنار و اگر چیز
شب قبل به یاد  شروع به تعریف هر آن چه از  سکوت کردم و بعد  چند لحظه 
داشددتم، کردم. سددخت بود ولی این را به فرجام مدیون بودم. به خاطر اینکه مرا 
بخشددیده بود و به مامان چیزل نگفته بود. مامانی که حتی امکان داشددت که از 

 ترس بس بیفتاد.
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رده بود. سکوت  برایم عذاب آور تر از هر سرزنشی بود. اگر مرا می سکوت ک
تا این  حت تر بود،  مل اش را خت برایم تح ندا به راه می ا یا داد و هوار  زد و 

 سکوت.
 _نمی خوال دعوام کنی؟

 چند لحظه با دقت مرا نگاه کرد.
 _نمی دونم باید بکنم؟ اون چیزل که نباید، اتفاق افتاده.

 گفتم: با صدال آرامی
 _اگر بخوال می تونی محدودیت هام رو بیشتر کنی.

چیزل نگفت. زیر چشددمی نگاه  کردم. خنده اش گرفته بود و دسددت  را 
 مقابل دهان  نگه داشته بود که من با دیدن خنده اش برو نشوم.

 _خب این لطف و بزرگوارل تو رو نشون میده....
 ت:رگه هال خنده در صدای  مشخص بود. برخاست و گف

 _تو همین فکر هم بودم.
 چیزل نگفتم. برخاست و گفت:

_بیا لباس برات آوردم. بپوش بریم خونه. وسایلت رو جمع کن یه دو سه روزل 
 می ریم شمال.

 با تعجب نگاه  کردم.
تازه انجمن هم  هام چی؟ فردا کالس دارم. امروز هم نرفتم.  _بس کالس 

 هست.
 لبخند مالیمی زد.
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 این آذر مسئول؟_من چی کار کنم با 
 خودم هم خنده ام گرفت.

ضمن من زیر قولم  سفر احتیاج دارل. در  شکال نداره. به این  _یکی دو روز ا
 نمی زنم.

لحن  با سددرزن  همراه شددد. می خواسددت به من حالی کند که زیر قولم زده 
 بودم و از اعتماد او سواستفاده کرده بودم.

 کمی سرم را تکان دادم.
 بورل جون گفتی که من شب قبل کجا بودم._به مامان و 

 در حالیکه به طرد اتاق خواب  می رفت گفت:
 _با سوگل هماهنه کردم گفتم که رفتی خونه اونها.

 همراه  به اتاق خواب رفتم.
 _سوگل می دونه؟

 _آره
 کمی این با و آن با کردم و عاقبت برسیدم:

 _چی گفت؟
تان از آن بیرون آورد و رول تخت در کمدش را باز کرد و یک بلور و شددلوار ک

 انداخت.
 _هیچ گفت که بهت بگم که خیلی احمقی و دیگه هم باهات کارل نداره.

 خنده ام گرفت. می دانستم که از دستم ناراحت شده است.
ست  شه. دو سوگل کم بیدا می  ستی مثل  _بعد زنه بزن از دل  دربیار. یه دو

 تر بهتر ....و یه چیز دیگه آذر...خوب و قدیمی مثل ش*ر*ا*به. هر چه قدیمی 
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 مکثی کرد و چند لحظه به من نگاه کرد و گفت:
سعی کن که اعتماد منو  ستم.  ستت ناراحت ه شه که من خیلی از د _یادت با
دوباره به دست بیارل. کار سختیه. یعنی خودت کار خودت رو سخت کردل. 

ره. و همین طور این کارها فقط به خاطر اینکه نمی خوام بهی جون ضددربه بخو
سی. نمی  سهات می ر سفر رو می رل و برمی گردل، با جدیدت به در که این 

 خوام دیگه هیچ بهانه ایی داشته باشی. روشنه؟
 سرم را تکان دادم.

 _آره روشنه.
لباس بوشیدم و به خانه رفتیم. بوران جان هم نبود. وسایلم را جمع کردم و تازه 

ی آید. مامان و بوران جان به خانه مامان ملوی آن زمان بود که فهمیدم مامان نم
رفته بودند. ظاهرا خاله فخرل و خاله سددورل هم آن جا بودند و قرار بود چند 
شود و یک دورهمی  ستاره هم به آنها ملحق  شان از جمله مادر ستان نفر از دو
بیرزنی راه بیاندازند. عصددر همان روز من و فرجام به طرد جاده شددمال در 

 م.حرکت بودی
 

 فصل هشتم
 

هن هن کنان از خواب بریدم. چراغ کنار تختم را روشددن کردم. دسددتم را رول 
بیشانی ام کشیدم. از عرق خیس بود. آهی کشیدم و برخاستم. من از زمانی که 
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بزرگ شده بودم و به سن عقل رسیده بودم تنها زمانی که کاب*و*س دیده بودم 
 زمانی بود که بابا تازه فوت شده بود.

شته بودم. بابا مدتها ه سه برگ یچ وقت آن روز را از خاطر نمی بردم. تازه از مدر
بود که حال خوبی نداشددت. تحت درمان بود. به خانه رفتم. همان طور که با 
شته بودم. با هیجان و بلند بلند برال  شیطنت از همان مقابل در مقنعه ام را بردا

 بود، جریان زمین خوردن یکی از بابا که به خیالم در اتاق کارش در طبقه با 
 معلم ها را مقابل چشمان مان تعریف می کردم و غ  غ  می خندیدم.

شنیدم به اتاق  رفتم. کف اتاق افتاده بود.  شه را ن اما وقتی که از او جواب همی
چشمان  باز مانده بود. و دست راست  رول زمین به طرد در دراز مانده بود. 

اهای  از هم باز مانده بود و کمرش کمی به سددمت کف دسددت  رو به با  و ب
سی بود که می دیدم.  شه این تنها کاب*و* سالها همی شده بود. تا  در متمایل 
ولی مدتها بود که من شددبها خیلی سددنگین و مثل سددنه می خوابیدم. ولی 
اتفاقات آن شددب باعث شددد، منی که همیشدده فکر می کردم چیزل نیسددت که 

کند، بفهمم که بعضی چیزها هست که شاید به ظاهر  بتواند روحیه مرا ضعیف
کوچک و بی اهمیت بیاید ولی می تواند برال همیشدده روحیه یک نفر را عوض 

 کند.
ضربه ایی به در  شن بود.  ستم و از اتاق بیرون رفتم. چراغ اتاق فرجام رو برخا

 زدم.
 _صبر کن.

 با تعجب صبر کردم.
 _بیا تو
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کرد. مشددخص بود که در آن چند لحظه آن را  بایین بیراهن  را در تن  مرتب
ست. بدون حرد رفتم و رول تخت  خوابیدم. با تعجب به من نگاه  شیده ا بو
 کرد. دو روزل بود که من خیلی بهتر شده بودم. ولی حا  حال خوبی نداشتم.

 _چی شده؟
 آمد و کنارم رول تخت نشست. آهنه جمعه فرهاد شنیده می شد.

 _میشه خاموش  کنی؟
 ا کنترل سیستم را خاموش کرد.ب

 _صداش بلند بود؟ اذیت شدل؟
 به طرف  چرخیدم و خودم را گلوله کردم و زیر بتوی  رفتم.

 _نه اصال نشنیدم.
 اخم کرده بود و به من نگاه می کرد.

 _بس برال چی بیدار شدل؟
 شانه ام را با  بردم.

 _همین طورل
 _خواب بد دیدل؟

 به نشانه مثبت تکان دادم.نگاه  کردم و تنها سرم را 
 خواب اون بسره؟-

 آه عمیقی کشیدم.
 _نه خواب بابا

 با تعجب نگاهم کرد. بغضم را فرو خوردم.
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 _اگر بابا از من راضی نباشه....
تعجب  بیشتر شد. من بی  از همیشه حساس شده بودم و او نگران به نظر می 

 رسید.
 _برال چی باید ازت ناراضی باشه؟

دم. نمی دانم در نگاهم چه دید که کمی خم شد و دست  را رول جواب  را ندا
 موهایم گذاشت و موهایم را نوازش کرد.

 _بابات عاشق تو بود....
 مکثی کرد و لبخند بی حوصله ایی زد.

_روزل که به دنیا اومدل، خب اوضدداع یکم ناجور بود. مامانت حال  خیلی 
شدد  ماه و نیمه به دنیا اومده  بد بود. تو بدتر از مامانت بودل. نارس بودل.

بودل. هیچ کس باور نداشددت که تو زنده بمونی. اون قدر ضددعیف و شددکننده 
بودل که آدم می ترسددید حتی نگاهت بکنه. مثل بچه هال سددومالی تمام دنده 

 هات مشخص بود.....
 به من که با حیرت نگاه  می کردم، لبخند زد.

ستان_دکترها گفته بودن که زنده نمی مونی.   ولی بابات با امید هر روز به بیمار
می اومد و کنار تو که تو دسددتگاه بودل می نشددسددت و نگاهت می کرد. نمی 
شد که جون  شت، باعث  شق و عالقه ایی که اون بهت دا شاید همون ع دونم 

 بگیرل
ید من  هیچ زمانی هیچ کس به خودش زحمت این را نداده بود که به من بگو

 دم.نارس به دنیا آمده بو
 _بس چرا من این چیزها رو نمی دونستم؟
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 صدایم ناراحت بود.
 _شاید چون کسی نمی خواسته ناراحت بشی.

 متوجه شدم که او فقط از بابا صحبت کرده بود.
 _مامان نبود؟

 چند لحظه مرا نگاه کرد.
 _نه مامانت حال  خوب نبود. زایمان سختی داشت.

 از تخت  بیرون بروم. با نارحتی بتو را کنار زدم و غلت زدم تا
 _بگو منو نمی خواد راحت.

 مچ دستم را گرفت. نگاه  جدل ولی آرام بود.
 _آروم....

شیدم.  ست  بیرون ک ستم. مچم را از د شردم. برخا شمانم را به رول هم ف چ
زانوانم را در آغوش کشیدم و سرم را کج کردم و گونه ام را رول زانویم گذاشتم 

 و به او نگاه کردم.
 این قدر من زود جوش میارم؟ _چرا

 چند لحظه چیزل نگفت.
 کنارم به تاج تخت تکیه داد و آه عمیقی کشید.

 _به خاطر اینکه تو نوجوونی. این اقتضال سنته.
 با دلخورل گفتم:

 _من نوجون نیستم. من هفده سالمه.
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آن چنان می گفتم هفده سال، مثل آنکه می خواستم بگویم هفتاد سالم است. 
 م رنگی زد.لبخند ک

 _شما یه خانم زیبا و بالغی.
 نیشم باز شد و با شیطنت خندیدم.

 _بازم بگو...
 خنده ایی آرام کرد و آهسته گونه ام را کشید.

 _تو هم این جورل بودل؟
نمی توانستم فرجام را هیچ زمانی عصبی تصور کنم. فرجام برایم مظهر آرام  

 و خونسردل بود.
تت _آره منم هم این دوران رو  نا جا ندازه تو. تو یکم هی به ا نه  طی کردم. ولی 

 بیشتره.....
 مکثی کرد و با لحنی کامال دکترانه برسید:

 _سیکل ماهانه ات چطوره؟ منظمی؟
 با حیرت نگاه  کردم و خنده ام گرفت.

 _عالی! مثل ساعت!
 سرش را با تاسف و خنده همزمان تکان تکان داد.

 _دختر یکم خجالت بک  مثال.
 دکترل چی بگم؟ _خب تو

 ابروان  با خنده بیشترل با  رفت.
 _ا ن به چشم دکتر به من نگاه کردل؟ من جنبه مردانه هم دارم.

 به صورتم حالت خنده دارل دادم و با خنده گفتم:
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 _تمایلی به اون جنبه ندارم.
سی  شوخی ها حواس مرا از کاب*و* ستم که می خواهد با این  خندید. می دان

 ، برت کند.که دیده بودم
 _خب اگر این طور باشه بس هورمون هات هم درست کار می کنه.

 با هیجان دستانم را زیر چانه ام گذاشتم و گفتم:
 _اون جنبه مردنه که گفتی فکر کنم بیشتر مورد بسند ستاره باشه، نه؟

 با تعجب به من نگاه کرد.
 _اذر تو درست نمی شی نه؟

 م خنده اش گرفته است.لحن  جورل بود که مشخص بود خودش ه
_نه آدم نمیشددم . اگر منظورت این بود. حا  کارل به آدم شدددن من نداشددته 

 باشیم. بیا برال یک بار هم که شده یه صحبت بزرگونه با من بکن....
سکوت کرد و تنها انگشت اش را به حالت دورانی تکان داد که حتما این معنی 

 هم.را می داد که من به حرد هایم ادامه بد
 _تو از ستاره خوشت میاد؟ حست نسبت به ستاره چیه؟

لحنم کامال جدل بود. درسدددت مثل یک خانم بزرگ. خودم هم تعجب کرده 
 بودم. بزرگ بودن و درست صحبت کردن، کار چندان سختی هم نبود.

شغول  شان می داد م صورت  طورل بود که ن سکوت کرد. حالت  چند لحظه 
 جواب ندادن داشته باشد.فکر کردن است نه انکه خیال 
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_سددتاره زن خوبیه. هیچ ایرادل نداره که من انگشددت بگذارم رول اون نقطه و 
خانم و  لب،  عاده ایی. مهربون، خوش ق نه. زن فوق ال تاره ای که ایراد سدد بگم 

 متین....
با دقت گوش دادم. احسدداس حسددادت کردم. یعنی زمانی خواهد رسددید که 

ند؟ بگوید آذر بورتاش یه خانم فوق العاده کسددی هم این گونه از من حرد بز
 است. متین و خانم و مهربون .....

 _بسه دیگه بابا... ستاره دیگه در اون حدل که تو میگی هم نیست.
 خودم هم متوجه لحن حسودانه ام شدم. لبخند مالیمی رول لبان  نشست.

 میشه..._یه روزل مقدار این تعاریف از تو، حتی از ستاره هم بیشتر 
 لبخند گشادل زدم و نخودل خندیدم.

 _نه بابا فکر نکنم.
می خواسددتم جورل نشددان بدهم که فکر نکند که این خواسددته قلبی من هم 

 است. اما فرجام تیز تر از این ها بود.
_زمانی که مدیریت انجمن دستت باشه. زمانی که اون قدر خانم و بخته بشی 

بدونی چی درسددته و چی غلط. زمانی که منطق  که زود از کوره در نرل. که 
جال احساسات غلط رو تول مغزت بر کنه. که بفهمی کی دوسته کی دشمن. 
حت رو می خوام.  که من خیر و صددال ماد کنی،  به من اعت که بتونی  وقتی 
بگذارل من برنامه هایی که برال آینده ات کشددیدمو آروم آروم جلو ببرم اون 

 یرل. چون لیاقت اش رو دارل.موقع تو از ستاره هم با تر م
سم  شنیده بودم. اعتماد به نف حرد های  بهترین حرد هایی بود که تا به حال 
باعث شددود فکر کنم که بی عیب و  نه در حد اغراق که  یاد می کرد ولی  را ز



wWw.Roman4u.iR  294 

 

نقص هسددتم. مخلص کالم اش، چیزل شددرطی بود. آن هم با شددرط زمان. 
ه کند که توانایی هایم افزای  بیدا زمانی که خواهد گذشددت تا مرا وارد مرحل

 کند.
 _برنامه هات شامل تنبیه من هم میشه؟

 لبخند کوچکی گوشه لب  آمد
 _شک نکن!

 چشمانم را برای  گرد کردم و با ناز سرم را چرخاندم و گفتم:
 _خب نگفتی از ستاره خوشت میاد یا نه؟

 .ول آنها قرار دادبه تاج تخت تکیه داد. زانوان  را با  کشید و دستان  را ر
 _نه اون عشقی که  زمه یه زندگی مشتری باشه....

 نیم نگاهی به من کرد و دوباره با انگشتان  مشغول شد.
 

 _ستاره حیفه. من اون عشقی که باید رو به  ندارم.
 _چرا؟

 کمی فکر کرد. چانه اش را با  برد.
نه یل بیدا کنی. ممک_نمی دونم. این یه حسه آذر. نمی تونی به زور به کسی تما

سی کنم و تا آخر عمر هم زندگی کنیم، ولی قطعا اون زندگی  ستاره عرو من با 
 عاشقانه ایی که باید باشه، نیست. میشه عادت. یه جور تحمل کردن.

بحث حالت جالبی به خودش گرفته بود. تا به حال کسددی به خودش زحمت 
د. مخصوصا اگر صحبت نداده بود که با من از این بحث هال جدل انجام ده



 295 نهیخشت و آ

به سددمت عشددق و عاشددقی کشددیده میشددد، مامان فکر می کرد که دیگر بحث 
 حالتی بیدا کرده است که اگر من بشنوم دچار انحرافات اخالقی می شوم.

رول تخت به رول شددکم لم دادم و باهایم را با ل سددرم تکان تکان دادم و با 
 حالتی جدل گفتم:

 رت رو می خواد. قبل از ازدواج و طالق ._ولی ستاره خیلی وقته که خاط
 با حیرت به من نگاه کرد.

 _تو از کجا می دونی؟
 _مامان و بورل جون درباره اش حرد می زدن و من شنیدم.

 _گوش ایستادن کار بدیه.
 بینی ام را به طور بامزه ایی چین دادم.

ایسددتادن ها _آره میدونم. ولی قبول کن که آدم خیلی چیزها رو تو همین گوش 
 می فهمه که به دردش می خوره.

 کمی شانه ام را با  بردم.
_اخالقیات همیشه دست و بال آدم رو می بنده. ا ن اگر من گوش نداده بودم 

 تو نمی فهمیدل که ستاره دوست داره.
خواسددت تا با نصددیحت درباره فال گوش ایسددتادن حرفی بزند که بی ربط به 

 قضیه ستاره گفتم:
 تو تا حا  عاشق شدل؟_اصال 

با اخم نگاهم کرد که حتما این معنی را می داد که به من ربطی ندارد. شدددانه 
هایم را با  بردم و با لحن جدل یاداورل کردم قرار بود که یک بحث جدل و 

 بزرگانه داشته باشیم.
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 _نه عاشق نشدم.
 لحن اش خیلی معمولی بود.

 _این طبیعیه؟
 ت:اخم با مزه ایی کرد و گف

 _یعنی می خوال بگی من غیر طبیعی هستم؟
 چانه ام را با  بردم.

 _با کسی رابطه هم نداشتی؟ اگر این طورل باشه این غیر طبیعیه نه؟...
شیطنت ادامه  شده بود. با  شدت خنده دار  حرفم را قطع کردم. چهره فرجام به 

 دادم.
 _من چه می دونم تو دکترل. خودت بگو طبیعیه یا نه؟

به  بازویم ندیدم.  ند می خ ند بل حا  بل ند کرد.  خت بل را گرفت و از رول ت
هایم  مام حرف که ت یده بود  حا  فهم ته بودم.  نداخ نده ا به خ که او را هم  طوری

 شوخی بوده است.
 _بلند شو... اگریکم دیگه بهت رو بدم نمی دونم چی دیگه قراره بپرسی.

گاه باشم؟  _چه ایرادل داره که من آ
 بازول من در دست  بود گفت:همان طور که 

_نه ایرادل نداره. تو آمریکا کالس هال آموزشددی این جور موارد از دبیرسددتان 
شروع می شه اون هم به صورت مختلط. ولی فرهنه با فرهنه فرق داره. اون 
شروع این روابط بایینه. هر  سن  شه چون  شروع می جا آموزش این موارد زودتر 
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هی جون دوسددت نداره که تو به این زودل درگیر این جا یه عرفی داره. در وانی ب
 چیزها بشی.

 شانه ام را با  بردم و گفتم:
_مامان یکم عقب افتاده فکر می کنه فرجام. خودت نظرت در این مورد چیه؟ 
بگذار یه چیزل رو صاد و بوست کنده بهت بگم. تو دبیرستان همه این چیزها 

یشه چند نفرل هستن که یه چیزهایی در گوشی و غیر درگوشی عنوان میشه. هم
شن و بیان و برال بقیه هم تعریف  شتر از بقیه بدونن و یا حتی تجربه کرده با بی
شم یا نخوام که  شته با سی ندا ستر سعت د کنن. ممکنه من به اینترنت به اون و
سی هال من  سب کنم، ولی فقط کافی یکی ازهم کال اطالعاتی در این مورد ک

نه. اون وقت با یه فل  همه کارل می شدده کرد و همه یه فیلتر شددکن نصددب ک
اطالعاتی هم میشه ردوبدل کرد. به اندازه ایی که دیگه کمتر دختر و بسرل بیدا 

 بشن که در این زمینه حتی یه کوچولو اطالعات نداشته باشن..
 با چهره ایی جدل و متفکرانه به من نگاه کرد.

 ت، به قول تو ردوبدل میشه؟_تو مدرسه شما هم با یک فل  این اطالعا
 سرم را به نشانه تایید تکان دادم.

شدت متفکرانه  شاند. چهره اش به  ست و مرا هم کنار خودش ن ش رول تخت ن
 شده بود. چند لحظه ایی حرد نزد.

 _تو چقدر در این باره می دونی؟
شیده بودم.  شیدم. حا  که بال عمل به میان آمده بود عقب ک حا  خجالت ک

د می توانسددتم با سددوگل، آن هم فقط سددوگل، از این درگوشددی هال من شددای
سیر تا بیاز  شینم و از  ستم مقابل فرجام بن شیم ولی نمی توان شته با دخترانه دا
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ماجرا را بپرسددم یا بگویم. حتی اگر دیدل کامال دکترانه به او بیدا می کردم باز 
 یک مرد بود.هم نمی شد این حقیقت را نادیده گرفت که فرجام در نهایت 

 _هیچی ول  کن.
 کمی سرخ شدم. نگاهی دقیق کرد.
 _ خب بس معلومه زیاد نمی دونی

 خودم را به کندن  ی ناخن هال دستم مشغول کردم.
 _بذار به وقت . همه چیز به وقت ....

 دست  را سر شانه ام گذاشت.
 _بلند شو برو بگیر بخواب.
 نگاهی به تخت اش کردم.

 بخوابم؟_می شه بیشت 
 لبخند زد.

 _نه نمی شه. برو تو اتاق خودت
 _زورگو

 به طرد در رفتم و به سرعت برگشتم و گفتم:
 _راستی درباره بابال الگا هم می دونم.

 با تعجب به من نگاه کرد.
 _چیو میدونی؟

 _این که بدر واقعی الگا نیست
 _کی بهت گفت؟
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 _خودش
 چند لحظه چیزل نگفت.

دوسددت داره. میگه اگر یه دختر از خودم داشددتم این قدر _رضددا خیلی الگا رو 
 به  عالقه نداشتم.

 _الگا هم. می گفت اون بابال منه و من عاشقشم.
 لبخند محول زد.

 _از مادرش کوچیک تره، آره؟
 سرش را به نشانه تایید تکان داد.

شقی بود. مادر الگا بیوه بود و  شق و عا شون از رول ع _آره. ولی خوب ازدواج
ضی نبود. می گفت که این ازدواج آینده رض صال را سر جوون. مادر الگا ا ا یه ب

 نداره. می ترسید که رضا یه روزل زده بشه و بره بی زندگی ....
 حرف  را قطع کرد. کمی از بنجره به بیرون نگاه کرد.

سی رو اذیت  ضا مرد تر از اونیکه بخواد ک شد. ر _ولی هیچ وقت این طورل ن
نوز هم عاشددقه زنشددده. عشددق  کم رنه نشدددده. الگا دختر کنه. در وانی ه

 خوشبختیه.
 _آره خوشبخته. من دوست داشتم که بابا زنده بود...

دیگر ادامه ندادم. سددرم را بایین انداختم. جلو آمد و دسددت  را رول شددانه من 
 گذاشت و حمایت گرانه فشرد.

 ی.نداشته باش_مامانت زنده و سالمه. بیشتر به  برس که فردا بشیمونی 
 نگاه  کردم. نگاه  مهربان بود.

 _اون منو دوست نداره...
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 کمی شانه ام را با  بردم و سعی کردم که لحنم بی تفاوت باشد.
 _دل  برال من تنه نشده. دورهمی خونه مامان ملوی رو به من ترجیح داد.

 سه روز بود که آن جا بودیم و من کمی دلم برال مامان تنه شده بود.
ل  هم برات تنه شدددده. خواسدددت بیاد من گفتم رانندگی براش سددخته. _د

 زم*س*تونه جاده ها لغزنده است....
 مکث کرد و ادامه داد.

_مهمونی مامان ملوی رو ترجیح نداد. بیشتر به خاطر خود مامان ملوی رفت. 
 یکم سرما خورده بود، رفت بیش .

 _چرا به من نگفتی؟
 نگاه عمیقی کرد.
 داشت یه چند روزل استراحت کنی. _مامانت دوست

 چیزل نگفتم.
 _دست از این بدبینی نسبت به مامانت بردار.

 حرفی نزدم و فقط سرم را تکان دادم و به اتاق خودم برگشتم.
 

 _بهی جون آخه تو این بارون برال چی راه افتادید اومدید
ه وقته ک_نمی تونسددتم مامان جان دلم برال بچه ام یه ذره شددده بود. تو خیلی 

رفتی به نبودنت عادت کردم ولی من نهایت  یه شددب آذر رفته خونه سددوگل، 
 ندیدم .

 غلتی در رختخوابم زدم.
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 _خسته هستید. رنگتون بریده. گفتم که به من اعتماد کنید مواظب آذر بودم.
سر خای می رم می بینم  سال آرش بود. هر بار که  ست. دیروز  _نه برال این نی

 است....داغم هنوز تازه 
مان و فرجام  ما مه  کال به م مان حال  مدم. در ه تاقم بیرون آ تلوتلو خوران از ا
گوش می دادم. مامان هنوز بالتو تن  بود و بوران جان هم تازه به داخل آمده 
بود. هوا هم به شدت بارانی بود. با حیرت نگاهی به ساعت درون سالن کردم. 

 افتاده است. آن هم در آن باران.ساعت ده صبح بود. یعنی مامان شب به راه 
 _مامان...

شت رنه مامان بریده  شد. فرجام حق دا شاده  صورت  گ به طرفم چرخید و 
 بود.

 _آذر جان مامان خوبی؟
 جلو آمد و مرا در آغوش کشید.

 _با ماشین اومدل؟
 _نه مامان جان با هوابیما اومدیم. از رشت هم تاکسی در بست گرفتیم.

 دیده ب*و*سی کردم.با بوران جان هم 
 _مامان ملوی بهتر شد؟

 بالتوی  را در آورد.
_بهتره. سپردم  دست فخرل و اومدم. دلم طاقت نیاورد. سه روز بود دخترمو 

 ندیده بودم.
 با خوشحالی نیشخند زدم.

 نگاهی به ساعت کرد و با دلخورل گفت:
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 _آذر... مامان چرا این قدر دیر بلند میشی آخه؟ دهه مامان جان
 چشمانم را چرخ دادم. امر و نهی مامان شروع شد. فرجام گفت:

_زود بلند میشدده بهی جون. دیشددب خواب بد دیده بود، یکم بد خواب شددده 
 بود. امروز زیادتر خوابید. خودم بیدارش نکردم.

لبخند تشددکر آمیزل به فرجام زدم و به آشددپزخانه رفتم. بوران جان شددروع کرد 
سورل برال محمد بیدا کرده بود، صحبت کردن.  یک نفس از دخترل که خاله

ظاهرا خاله سدورل دختر یکی از آشدنایانشدان را برال محمد کاندید کرده بوده 
است و محمد هم آب بای را رول دست مادرش ریخته که هنوز خیال ازدواج 
سنات اخالقی دختر می گفت و بوران جان هم  ندارد. مامان با دلخورل از مح

را دوباره تکرار و تایید می کرد. در حالیکه یک تکه کیک در تمام حرد های  
دهانم گذاشددته بودم، فنجان کافی میکس به دسددت به مقابل آشددپزخانه رفتم و 

 گفتم:
 _دختره خوب بود؟

 بوران جان با شوق و ذوق گفت:
شبیه این یارو  شنک می گفت که  شگله. رو _وال مامان جان نگو. این قدر خو

 ت. اسم  چی بود بهی خانم؟هنربیشه خارجیه اس
 به مامان نگاه کرد و مامان با خنده گفت:

 _آره شبیه نیکول کیدمنه.
 با تمسخر و بدجنسی گفتم:
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_ببینم احیانا این خانم کیدمن بیل تو مخ  نخورده از محمد خوش  اومده؟ 
 آخه محمد وا  همچین مالی نیست.

 دم.مامان چشم غره رفت و من غ  غ  خندیدم و ادامه دا
 _خدایی اخالق  هم که صفر. به سایه اش می گه دنبالم نیا تکه.

 بوران جان با محبت فطرل اش گفت:
 _وا مامان جان نگو. محمد ماهه. بچه ام چقدر مهربونه.

 خنده ام بیشتر شد.
 _وا  من که مهربونی تو محمد ندیدم.

سا سر  شه  ست. همی شخص بود که غمگین ا ل مامان لبخند زد ولی کامال م
ضاع کمی بهتر بود. بابا  شت. آن زمان که بابا زنده بود او آرش همین حال را دا
ستان  سال آرش تنها به قبر سر  سالها بود که  کنارش بود و تنها نبود. ولی حا  
به  ندانی  یل چ ما مان ت ما ته بودم ولی  با او رف بارل  ند  فت. من هم چ می ر

صبح به شت که از  ست دا شتر دو شت. بی ستان برود و تا  همراهی من ندا قبر
 عصر آن جا باشد.

فرجام با ابروی  اشددداره کرد که یعنی بروم و کنار مامان بشددینم. رفتم و کنار 
ست  را دور  ستم. ابتدا با حیرت به من نگاه کرد ولی بعد با محبت د ش مامان ن

 شانه ام حلقه کرد و مرا به سینه اش فشرد.
ش نگرفته بود. آخرین مرتبه زمانی خیلی وقت بود که مامان این طور مرا در آغو

شبانه روز با ل سرم برستارل کرده  بود که بیمار شده بودم. و مامان با نگرانی 
 بود. به طورل که در نهایت از با در آمده بود.
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بوران جان حا  یک بند با فرجام صددحبت می کرد و از محمد خبر می داد. 
ی هال بوران جان گوش می فرجام هم با صددبورل و لبخندل بر لب به برحرف

 داد. با هم به آشپزخانه رفتند.
 _خوش گذشت تو این دو سه روزه؟

 سرم را تکان دادم.
 _آره خوب بود.

 لبخند مالیمی زد.
 _حا  واقعا مامان ملوی خوبه؟
 با محبت موهایم را نوازش کرد.

 _آره مامان جان مطمئن باش. بهتر شد که من اومدم.
 نوازش های  به وجودم می ریخت. مقدار زیادل آرام  با

 _دیروز سال آرش بود؟
 آهی کشید.

 _آره
 _رفتی سر خای؟

 تنها سرش را تکان داد.
 _بچه ام بود مگه می شه فراموش کنم؟ هنوز داغ  تازه است.

چرا هیچ وقت متوجه نشده بودم که مامان هنوز داغ دار آرش است. در خانه ما 
م شددناخت و بالطبع عالقه کمی به خیلی کم از آرش صددحبت می شددد. من ه

آرش داشددتم. آن زمان که بابا زنده بود، گاهی صدددال گریه مالیم مامان را از 
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اتاق خوابشددان می شددنیدم که با گریه و ناله اسددم آرش را می برد. ولی بعد از 
فوت بابا دیگر ندیده بودم که گریه کند. احتما  گریه های  را در خفا و یا بر 

 جام می داده است.سر خای او ان
 _اگر بود ا ن تقریبا هم سن و سال میالد بود....

شانی ام را  شک بود. بی شمان  بر از ا حرف  را قطع کرد و به من نگاه کرد. چ
 ب*و*سید.

_اشددکال نداره. خواسدددت خدا بود. خدا رو شددکر که من تو رو دارم. تو که 
صویر از خود اون ز شه مثل یک ت نه. همدم ام می دخترمی. دختر یک زن همی

 شی. برام نوه هال خوشگل میارل. سرم گرم میشه.
شه از  ست که مرا دارد. همی شاکر ا تا به حال مامان هرگز نگفته بود که خدا را 
ضایت  ساس ر سرت یاد کرده بود ولی از وجود من هیچ گاه اح مرگ آرش با ح

 شوق از نکرده بود. حا  آن چنان با محبت میگفت که عوض اش مرا دارد و با
 نوه های  صحبت می کرد که من را ذوق مرگ می کرد.

ناخوداگاه آن غرورل که همیشدده در مقابل مامان داشددتم را کنار گذاشددتم و 
دسددتانم را دور گردن  حلقه کردم و درآغوشدد  فرو رفتم. به گریه افتاد. نمی 

ه دم کدانسددتم چه باید بگویم؟ یا چه کار کنم؟ من هرگز مامان را آرام نکرده بو
 حا  بلد باشم که چه کار باید انجام دهم.

 _خدا رو شکر که تو رو دارم.
سید  شد. عاقبت مامان که به نظرمی ر چند لحظه هیچ حرفی بین ما ردوبدل ن

 کمی آرام شده است گفت:
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_خوشددحالم که می بینم با فرجام کنار اومدل. خیر و صددالحت رو میخواد. 
 دوست داره.نمی دونی بچه ام چقدر نگرانته و 

 شانه هایم را با  بردم و با کمی خجالت گفتم:
 _آره فرجام خوبه.....

 حرفم با ورود فرجام نا تمام ماند.
 _اسم خودم رو شنیدم. کی گفت که فرجام خوبه؟

 با بدجنسی گفتم:
 _تو خوبی؟ کی یه همچین عقیده ایی داره؟

سی که به  سی به اطرافم نگاه کردم. مثل ک ست. ببا کمی تخ ا دو دنبال چیزل ا
انگشت اشاره و کناری  آهسته بینی ام را فشرد. با همین شوخی ها و خنده ها 

 روزمان را شروع کردیم.
مامان انجمن را به طور تمام و کمال به سددتاره و دو نفر از همکاران  سددپرد. 
فرجام هم مطب را تعطیل کرد و ما در شمال ماندگار شدیم. اصال فصل خوبی 

شمال را در برگرفته بود برال  سرد  سافرت نبود. برد وباران و یک توده هوال  م
سافرت خانوادگی بود که بعد از فوت  ولی برال ما لذت بخ  بود. این اولین م
بابا انجام داده بودیم. زمانی که بابا زنده بود و فرجام هم هنوز به خارج نرفته 

فوت بابا مامان دیگر دل و  بود ما خیلی زیاد به شددمال می امدیم. ولی بعد از
دماغ این تفریحات را نداشت. خستگی در هنگام رانندگی را بهانه می کرد و از 
زیر بار شددمال رفتن شددانه خالی می کرد. ولی من می دانسددتم که فقط نمی 

 خواست به جایی برود که بیشترین خاطرات را همراه بابا از آن جا داشت.
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لی به من خوش گذشددته بود که تعجب آور بود. با انکه هوا زیاد مسدداعد نبود و
شتم.  سفر هیچ حس بدل ندا شینی متنفر بودم ولی در آن  من از رکود و خانه ن
شدداید به این علت بود که فرجام راه هایی را نشددان می داد که می شددد با آنها 

 ساعت ها یک جا نشست و بی حوصله نشد.
شد. من لباس  شروع می  شیدم و یک روز ما با ورزش کردن من  ورزش می بو

سه بوکس را ایفا می کرد و  ساعت تمام تمرین می کردم. گاهی فرجام نق  کی
 با من ورزش می کرد.

شت اش را به من می کرد و زیر  ذوق می کردم وقتی که می دیدم او در نهایت ب
ضددربات من کم می آورد و می گذاشددت تا من از بشددت سددر بمباران  کنم. 

گفت ولی روزهال بعد شاکی می شد که بدن اش درد روزهال اول چیزل نمی 
گرفته است. ضرباتم را آن چنان محکم می زدم که چهره فرجام در هم فرو می 
صورت  شان در زیر زمین ویال که به  شت. من جیغ ک رفت و به دنبالم می گذا

 باشگاهی کوچک برال من در آمده بود می دویدم و فرجام هم به دنبال من.
شت ک ست  فرار می کردم عقیده دا ضربه می زنم. از د سی به او  ه من با بدجن

ضربه محکم  اما در نهایت در چنگ  بودم. مرا غلغلک می داد گاهی هم یک 
 به بشت دستم می زد.

بعد از ورزش دوش می گرفتیم و صددبحانه می خوردیم. مامان و بورل جان 
خانه ما می گاهی به خانه خانم شددکوهی می رفتند و گاهی خانم شددکوهی به 

آمد. آقال شکوهی و همسرش از قدیمی ترین همسایه هال ما در آن جا بودند 
و تقریبا بیست و چند سالی بود که همسایه ما بودند و با مامان صمیمی بودند. 
شکوهی هم  سالها بود که به خارج رفته بودند و آقا و خانم  شان  سر و دختر ب
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قال شددکوهی برال تهران را رها کرده بودند و در آن جا مقی م شدددده بودند. آ
خودش در همان باغ کوچک ویال، یک مزرعه درسددت و حسددابی راه انداخته 
شوهر راحتی بودند و  بود و مرغ و خروس و بوقلمون هم برورش می داد. زن و 

 مامان تمایل داشت که بیشتر وقت  را با خانم شکوهی بگذراند.
م و فرجام هم گاهی با لپ تاپ بعد از صبحانه من درس هایم را شروع می کرد

سراغ  صحبت می کرد. در نهایت به  شد و گاهی هم با تلفن  شغول می  اش م
من می آمد و به رول کار من نظارت می کرد. بعد از درس اگر هوا خوب بود 
جان بیشددتر را  یا می رفتیم. من هی به در قدم می زدیم و  کمی در اطراد ویال 

شتم ولی فرجام به من می  ست دا گفت که به درختان و گیاهان نگاه کنم. به دو
دریا، به آسددمان. عقیده داشدددت که با نگاه کردن به طبیعت می توانم آرام  
داشددته باشددم. آرامشددی که من نیازمند اش بودم. نیازمند اینکه با هر حرفی از 

 کوره در نروم.
شد. به عمق  ست و به دریا خیره می  ش ساعت ها بی حرکت می ن می دیدم که 

یا. به افق بی کران. نیم رخ اش جدل و بی حرکت بود. و بدون هیچ حسددی در
 در صورت  به فکر فرو می رفت.

به چه فکر می کرد. وقتی که می برسددیدم، لبخند محول می زد و  نمی دانم 
 جواب  این بود. گذشته و آینده.

گاهی هم که هوا کمی بهتر بود رول ماسه ها دراز می کشید و چشمان  را می 
ست. من هم با شیطنت با ل سرش می نشستم و یک شاخه ظریف بیدا می ب

کردم و در بینی اش فرو می کردم. بار اول به حد مرگ وحشت کرد. و طورل از 
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ست و بینی  شک شد و  سوراخ بینی اش وارد  شاخه م*س*تقیم به  جا برید که 
 اش را زخم کرد.

را می چسددبید و با  دفعات بعدل به محض اینکه دسددتم را بی  می بردم مچم
 توبیخ و خنده ایی زیر لبی، آهسته کشیده ایی نثار گونه ام می کرد.

گاهی هم دست مرا می گرفت و کنار خودش رول ماسه می خواباند. آن وقت 
هر دو نفرمان به آسمان نگاه می کردیم و ابرها را تماشا می کردیم. من شکلک 

ل را شددبیه سددتاره می کردم که در هال خنده دارل به ابرها نسددبت می دادم. ابر
سر آینده ام  شبیه من و هم ست. گاهی هم می گفتم که این ابر  آغوش فرجام ا

 است.
بیشددتر اوقات با حرد هال من به خنده می افتاد. گاهی هم توبیخ می کرد و 

 می گفت که حرفم زشت بوده است.
سمان شت. نگاه کردن به دریا و آ واقعا آرام   فکر می کردم که او واقعا حق دا

به این نکته توجه نکرده بودم. این آرام  ها خوب  به حال  تا  بخ  بود. چرا 
شد. آن زمان  شیطنت تنه می  شتم. ولی گاهی هم دلم برال  ست دا بود. دو
صبی می کردم  شتم. آن قدر او را ع سر فرجام می گذا سربه  بود که به حد مرگ 

ساکت می کرد. ولی رول هم رفت شتم. که با فریاد مرا  ست دا ه این روزها را دو
 عجیب شبیه به روزها و لحظاتی بود که بابا زنده بود و به ما خوش می گذشت.
فرجام متعادل بود. جدل و محکم. اما به وقت  آرام بخ ، شاد و مالیم. شاید 
شیطانی ها و انرژل تمام  ست و  ش شیطنتی مرا همراهی نمی کرد ولی می ن با 

با قیافه آرام ولی با توجه مرا تماشددا می کرد. ولی  نشدددنی مرا تماشددا می کرد.
 حرفی نمی زد.
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به ویال برمی گشتیم و من آهنه می گذاشتم و دست فرجام را هم می گرفتم و 
می ر*ق*صیدیم. اوایل من با لودگی سعی می کردم که فقط بایین و با  بپرم و 

فاوت و آرام فرجام  یت ر*ق*ص مت ها ته انرژل حرام کنم. ولی در ن که شددیف
 آهنه زمزمه جرج مایکل بود، مرا هم تحت تاویر قرار می داد.

مثل زمان هایی که بابا زنده بود دسددت در دسددت هم تانگو می ر*ق*صددیدیم. 
مامان به شددیطنت هال من می خندید و با عالقه و محبت به ر*ق*ص من و 

به خرج می داد و هر مام هنرش را  جان هم ت گاه می کرد. بوران  چه  فرجام ن
 فرجام و من دوست داشتیم برایمان درست می کرد.

رابطه من و مامان خیلی بهتر شده بود. آن قدر زیاد که حتی باورش برال خودم 
هم سددخت بود. می دانسددتم که تمام این ها را مدیون فرجام هسددتم. گاهی به 
سندید ولی همین که می خواست  شم می دیدم که موضوعی را مامان نمی ب چ

د و یا خشونتی به خرج دهد، با اشاره فرجام خاموش می شد و چیزل عنوان کن
نمی گفت و سددکوت میکرد. مامان به فرجام اعتماد داشددت. آن قدر زیاد که 
شته بود و همان کارل را می  تمام اختیار زندگی خودش و من را به عهده او گذا

آن به  کرد که فرجام می خواسددت. مامان می دانسددت. چیزل که مامان به امید
 فرجام اعتماد داشت، عشق بی حد و اندازه فرجام نسبت به خودش بود

 
 فصل نهم
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شین  سی خانه نبود. هوا آفتابی بود. یک آفتاب دلن از اتاق خواب بیدار آمدم. ک
بعد از چند روز ابر و باران. سددرکی در آشددپزخانه کشددیدم. بوران جان مشددغول 

سبدل که  سبد بزرگ رول میز بود.  سایلمان را بود. یک  گاهی در بیک نیک و
سه بیچیده  سته هال کی سبد بر بود از ب شتیم. رول میز و درون  در آن می گذا

 شده ساندویج هال کوچک. سبزل خوردن و بنیر هنوز رول میز بود.
 _سالم بورل جون

 _سالم مامان جان. صبحت بخیر.
 بشت میز نشستم و به نان و بنیرها اشاره کردم و گفتم:

 هم بخیر. اینها برال چیه بورل جون؟ _صبح شما
دستان  را خشک کرد و سبد سبزل خوردن و ظرد بنیر را در یخچال گذاشت 

 و به جای  یکی از ساندویج ها را مقابل من گذاشت.
به بهی خانم گفت که نون و بنیر درسددت کنیم با  _هیچی مامان جان. هوا خو

 شنبه است.خانم شکوهی بریم امام زاده خیرات. امروز بنج 
 _آهان.... مامان کو؟

مانتوی  را از رول صندلی آشپزخانه برداشت و بوشید و روسرل اش را به سر 
 کرد.

 _میاد. با خانم شکوهی رفتن ماشین خانم شکوهی رو تنظیم باد کنن.
 همان طور که با بالستیک ساندویج مقابلم بازل میکردم، گفتم:

 _فرجام کجاست؟ با شما میاد؟
 ال برایم ریخت و همراه با شکر باش مقابلم گذاشت.فنجانی چ

 _نه مامان جان. صبح زود رفت بیرون کار داشت....
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 مکثی کرد و نگاهی به دور و اطراف  انداخت تا چیزل را فراموش نکند.
صبحانتو بخور. چاییت یخ می  شور دخترم.  صورتت رو ب شو آذر جان  _بلند 

 کنه.
شددد. بشددت سددرش هم خانم شددکوهی.  مامان از در بشددتی آشددپزخانه وارد

سبد نان و بنیر  سالم و احوال برسی کردم. مامان  شکوهی  ستم و با خانم  برخا
صیه هال  زم را می کرد، خداحافظی کرد و  ست گرفت و در حالیکه تو را به د

 با خانم شکوهی همراه شد.
 هبوران جان هم اشاره ایی به لباس هایی من و فرجام که شسته و خشک و تاشد

کدام را در  تاق  ببرم و هر  به ا هال فرجام را هم  باس  که ل فت  بود کرد و گ
 جایشان قرار بدهم.

بعد هم سریع سوار ماشین شد دستی تکان دادند و رفتند. خانه خیلی ساکت 
شاید بهتر بود که من هم با آنها می  شپزخانه زدم.  بود. بی حوصله چرخی در آ

هایی بهتر  قل ازاین تن حدا نان و بنیرم را خوردم و رفتم.  چال و  بود. کمی از 
لباس هال خودم را برداشددتم و به اتاقم بردم و جابه جا کردم. بعد لباسددهال 
ستم گرفتم و در را به  سها را در یک د سته بود. لبا شتم. در اتاق  ب فرجام را بردا

 زحمت باز کردم.
ا شددلوار جین به ب اما فرجام درون اتاق ایسددتاده بود. دقیقا روبه رول آینه. یک

داشت ولی با  تنه اش برهنه بود. بیراهن اش در دست  بود. دهان  باز مانده 
بود و حیرت زده به من نگاه می کرد. اما حیرت و خشک شدگی من بیشتر بود. 
سینه و  ست  آن قدر نزدیک بود که بتوانم جال زخم هال متعدد را رول تمام بو
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هال عم قا رول کتف بازوی  ببینم. جال سددوختگی  یک رد بزرگ دقی یق و 
 چپ . چیزل مثل یک بریدگی عمیق.

ستم هیچ حرکتی انجام دهم. او زودتر از  شده بودم که نمی توان شک  آن قدر خ
من به خودش آمد. با دو گام بلند خودش را به من رساند. در صورت  خشم و 

را به مسددرگشددتگی عمیقی بود که تا به حال ندیده بودم. مچ دسددتم را گرفت و 
بیرون از اتاق برت کرد. لباسها همان جا در درگاه در از دستانم رها شد و بایین 

 ریخت.
_کی بهت اجازه داد که بیال تو اتاق من؟ مگه تو شددعور ندارل؟ نمی دونی 
وقتی که می خوال به اتاق یه مرد وارد بشددی باید در بزنی؟ مگه این جا طویله 

 است؟
از این حالت عصدبی و خشدم فراوان او که تا به  دهانم بسدته شدده بود. آن قدر

 حال نظیرش را ندیده بودمگ ترسیده بودم که زبانم بند رفته بود.
مرا بیشددتر به بیرون هل داد. نمی توانسددتم نگاهم را از رول سددوختگی که به 
بد منظر بود و  به شددددت  یک دایره خیلی کوچک بود بردارم. زخم  شددکلی 

ضافه آورده بود. زخ شت ا ست  بود. خیلی با  نزدیک گو سینه را م دقیقا رول 
 استخوان ترقوه.

 بازویم را محکم گرفت و تکانم داد.
 _با تو هستم...

نگاه ترسددیده ام را به چشددمان  دوختم. نمی دانم در نگاهم چه میزان ترس و 
 وحشت بود که حالت صورت او را هم عوض کرد.

 _برو بیرون...
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ست. گیج سرم ب شت  سالن رفتم. لباس  در را محکم ب و منه تلوتلو خوران به 
ها زیر دست و باهایم مانده بود. رول مبل نشستم. به روبه رویم زل زده بودم. 
نمی توانسددتم چیزل که دیده بودم را هضددم کنم. آن زخم هال وحشددتنای.... 
شید را فهمیده بودم.  ستین نمی بو سهایی بی آ حا  دلیل اینکه او هیچ وقت لبا

 چه در تابستان و چه در زم*س*تان ندیده بودم که تیشرت بپوشد. هیچ زمانی
حا  می فهمیدم که چقدر کم از فرجام می دانسددتم. هیچ زمانی به اینکه از 
بدر و مادرش و گذشته اش بپرسم، اهمیتی نداده بودم. تنها می دانستم که بدر 

 رستی او را بهو مادرش از دوستان مامان بودند که فوت شده بودند و مامان سرب
شان نداده بودم.  ستن ن شتر به دان عهده گرفته بود. همین. هیچ زمانی تمایلی بی
نداده  به خود فرجام و وجودش اهمیت و عالقه ایی نشدددان  چون هیچ زمانی 

 بودم.
صدال در  سته بودم. با  ش شده ن شک  نمی دانم چه مدت زمان همان طور خ

به رویم تاق فرجام از جا بریدم. آمد و رو ایسددتاد. ناخوداگاه بلند شددددم و  ا
شمان   شم در چ صبی بود. ولی دیگر آن جنون و خ ستادم. نگاه  هنوز ع ای

 نبود. غم بود و سرگشتگی فراوان.
 _متاسفم که سرت داد زدم.

چیزل نگفتم. هنوز زبانم سددرجای  نیامده بود. دسددتم را گرفت و با هم به 
صندلی هال ستخر خالی رول  ستیم. مدت  بیرون رفتیم. کنار ا ش صیرل ن ح

زمان طو نی حرفی نزد. چیزل در حدود ده دقیقه، شاید هم بیشتر. تنها به کوه 
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شت و با برگهال زرد و قرمز. باییز  شم دوخته بود. جنگل کم ب روبه رویمان چ
 به جنگل زده بود.

_روزل که به دنیا اومدم، زنی که منو به دنیا آورد نئشه بود. شاید حتی از شدت 
 نفهمیده بود که من کی به دنیا اومدم... نئشگی

 نگاه  کردم. چهره اش به طور وحشتناکی خالی بود. خالی و سرد.
_می گم زنی که منو به دنیا آورد. نمی گم مادرم. چون به نظرم اسم مادر خیلی 
مقدس تر از اینکه آدم بخواد با گذاشتن اون رول هر کسی قداست این اسم رو 

 زیر سوال ببره...
سددتان  را با  آورد و مقابل دهان اش به هم قالب کرد. دوباره سددکوت کرد. د

 به نظر می رسید حرد زدن برای  دشوار است.
شتم.  سم ندا سیه خونه. من ا سا شون بی اهمیت بودم. یه چیزل مثل ا _من برا
هیچ کدومشون به خودشون زحمت نداده بودن که برال من اسم انتخاب کنن. 

بدر سه یا نکبت بودم. اونقدر منو به این اسمها صدا کرده من اوهول یا بچه، 
بودن که من واقعا فکر می کردم اسددمم اینهاسدددت. مثل درخت که اسددم  
یده بودم. اون هم  یه چیز رو خوب فهم چه بودم. فقط  یدم، ب ته. نمی فهم درخ
این بود که وقتی اونها حالشددون خوب نبود، که اغلب اوقات این طورل بود، 

 ون نپلکم.....دورو برش
دوباره سددکوت کرد. نفس عمیقی گرفت و به من که خشددک و بهت زده به او 

 نگاه می کردم، نیم نگاهی تو خالی و خشک کرد.
_نمی دونم چند سالم بود که زنی که منو به دنیا آورده بود مرد. )بوزخند تلخی 

که از زد و گفت:( مادرم.... اون موقع نمی دونسددتم چیه. ولی حا  می دونم 
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سمم شد  شدم. ا سم  صاحب ا صرد بی  از اندازه مواد مرد. بعد از اون من  م
فرجام. کسی به خودش زحمت نداده بود که برام شناسنامه بگیره. شناسنامه ل 
برادر بزرگترم که مرده بود رو دادن به من. شناسنامه باطل نشده بود چون کسی 

تو چند سددالگی خدا میدونه؟  گزارش مرگ اون رو نداده بود. برادرم مرده بود.
چطور؟ اون هم خدا می دونه. خیلی مبهم به خاطر دارم که بابا میگفت که تو 
خونه قبلی شددون، بخارل آتی  می گیره و بچه که تو خونه تنها بوده جزغاله 
سی چیزل نگفتن. ولی خب  سادگی. اونها از ترس بلیس به ک شه. به همین  می

 دشون خورد. دادن به من.به قول خودشون شناسنامه به در
 لبخند تلخی زد.

سم برادرم فرجام بود. بزرگ  شدم فرجام. ا _دیگه اوهول، نکبت یا بچه نبودم. 
شددده بودم که بابام فهمید من چقدر به دردش میخورم. از اون روز، روزگار من 

 سیاه شد. من شدم ساقی خودش و دوستاش....
 های  گذاشت.به جلو خم شد و دستان  را از ساعد رول با

شد منو می زد. به حد مرگ.  ستاش دیر و زود می  _اگر یکم مواد خودش یا دو
با هر چی که دم دست  بود. از خاکستر سیگار گرفته تا سیخ تریای و کمر بند 
و چاقو. یه بار بهم گفت بلند شددم برم براشددون مواد جابه جا کنم. نرفتم، حالم 

شتم. سرما خورده بودم تب دا شدید. از همون طرد اتاق که  خوب نبود.  تب 
نشسته بود چاقول ضامن دارش رو برداشت و برت کرد طرفم. نمی فهمید داره 
چی کار می کنه. اون قدر خمار بود که حتی بتانسیل کشتن من رو هم داشت. 
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سته  ش صاد ن شیده بودم  شت. اگرخودم رو کنار نک زدن که دیگه جال خود دا
 بود تو قلبم.....

کتف چپ اش گذاشدددت. رول همان جال زخم عمیقی که  دسددت  را رول
 لحظاتی قبل دیده بودم.

باید بخیه می خورد. زخم عمیق بود ولی خب نمی دونم  باره کرد.  _کتفم رو 
من بوسددت کلفت شددده بودم یا خدا با من یار بود که خوب شددد. خیلی خون 

 ریزل کرد ولی خوب شد....
کرد. نمی دانسددتم چه عکس سددرش را کمی به سددمت من چرخاند و نگاهم 

 العملی باید نشان دهم. دوباره به روبه رو نگاه کرد.
_جال فروشددنده مواد که براش کار می کردم. شدداه عبدالعظیم بود. شددهررل. 
دقیقا تو بافت قدیم شددهر. اوایل مواد رو معمولی جابه جا می کردم. کم سددن 

شک نمی کرد. ولی  سی به من  یک بار کم مونده بودم و خیلی ریز و ظریف. ک
بود که بگیرنم. فرار کردم. چند تا بچه دیگه هم بودن که با هم کار می کردیم. 
 اونها فراریم دادن. بعد از اون وادارم کردن که مواد رو تو بدنم جا سازل کنم....
حرد اش را قطع کرد. نیم رخ  به شدت بریشان بود. رنگ  بریده بود. ولی 

بود. یا حداقل سعی می کرد که فرجام همیشه باشد. باز هم فرجام آرام همیشه 
 دستان  را جلول صورت  گرفت. کف هر دو دست  را.

 _آخ خدا.....
 صدای  خفه بود. خفه و تا حدودل بغض آلود.

 _ دفعشون وحشتنای بود....
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که گیج بودم و منظورش را  با آن یدم.  فت. من هم چیزل نپرسدد دیگر چیز نگ
سددیدن نداشددتم. احسدداس می کردم که نباید چیز نگرفته بودم ولی جرات بر

ساس  شد. اح ضوح دیده می  شد. این از تمام حس و حال بد او به و خوبی با
سی که تا آن روز فکر می کردم  ست. ک سته ا ست و باهایم یخ ب می کردم که د
فرزند نازبروده یکی از دوسددتان مامان بوده، تبدیل به کسددی شددده بود که حتی 

 ت.نامی هم نداشته اس
سرش روبه بایین و  شت.  شید و همان جا نگه دا ستان  را درون موهای  ک د
زمین مانده بود وسکوت کرده بود. دوست داشتم چیزل بگویم تا از این رنجی 
شود. ولی در حقیقت آن قدر بهت زده بودم که  شید، خالص  شکارا می ک که آ

 خودم هم سکوت کرده بودم.
رسونده بودم. از شدت خمارل رو به مرگ  _یه روز منو زد. چون موادش رو دیر

بود. با همون حال خراب  بلند شددد و شددروع کرد به زدن من. نمی دونم چند 
 سالم بود....

 سرش را بلند کرد و صدای  از آن حالت خفگی خارج شد.
_آدمی که شناسنامه نداره. چه می دونه چند سالشه. بدترین کتکی بود که تا به 

شت و  حال ازش خورده بودم. ست. جمجه ام تری بردا شک یکی از دنده هام 
بیهوش شدددم. اصددال نفهمیدم که کی منو رسددوند بیمارسددتان. شدداید یکی از 

 دوستاش، شاید هم خودش بعد از این که از خمارل در اومده بود....
 دوباره سکوت کرد. این بار لبخند مالیمی گوشه لب  نشست.
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گذروندم. اون جا همه با من خوب  _تو بیمارسددتان بهترین روزهال عمرم رو
شته بود.  ستارها، دکترها... ولی مامانت چیزه دیگه ایی بود. مثل یه فر بودن. بر
مهربون، خوشرو. همیشه منو ب*و*س می کرد. سرم رو. بهم می گفت بسرم. 
یا گل بسددر...تو بیمارسددتان که بودم حتی از طرد روزنامه هم اومدن گزارش 

نمی دونسددتم چیه. کودی آزارل چی بود؟ برال منی که تهیه کردن. اون زمان 
تک می خوردم و تو سددرل و بس  عده ک بت بودم و هر روز دو و اوهول و نک
گردنی یه چیز روتینی بود، حتی تصددور اینکه بچه هال دیگه زندگی دیگه ایی 
دارن غیر ممکن بود. فکر می کردم که همه اوضددداعشددون مثل منه. تو جایی 

که قشر فقیر و ضیعف زندگی می کردن. طبعا چیزل که دیده  زندگی کرده بودم
 بودم و باهاش بزرگ شده بودم فقر و فحشا و زندگی بر از خشونت بود.

 از آن حالت خم شدگی خارج شد و به صندلی تکیه داد. نفس عمیقی گرفت.
که بودم اون هم مرد. اون هم اوردوز کرد. کسددی رو  تان  مارسدد _تو همون بی

شتم. یا  سی تحت عنوان فامیل ندا شتم. هیچ وقت، هیچ ک شتم خبر ندا اگر دا
خونه ما نیومده بود. اون زمان مامانت هنوز عزادار بود. گاهی از برسددتارها می 

 شنیدم که میگفتن خانم دکتر حال  خوب نیست....
 نگاهم کرد و ادامه داد

شده بود ولی مامانت هنوز داغ   سالی بود که فوت  سال یا دو  _برادرت یک 
سنامه ام باید  شنا سن  ستی. بر طبق  ستان من رفتم بهزی تازه بود. بعد از بیمار
چند سددالی می بود که مدرسدده رفته باشددم. ولی من اصددال نمی دونسددتم چند 

ستادن کالس اول با اینک سه هم نرفته بودم. منو فر شتسالمه. مدر ن ه عقیده دا
که هنوز زوده. حا  یا من زیر و ضددعیف بودم، یا واقعا هنوز به سددن مدرسدده 
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نرسیده بودم. اما هوشم خوب بود. خیلی زود درسها رو یاد می گرفتم. تا اینکه 
یه روز مامانت و آقا فریدون اومدن بهزیستی. مامانت او جا خیلی آشنا داشت. 

موقع بود که فهمیدم مامانت یه موسددسدده  تمام بهزیسددتی اونو میشددناختن. اون
خیره داره. می خواسددت سددربرسددتی منو رو به عهده بگیره. بهترین روز زندگیم 

 بود....
 سکوت کرد. حا  لبخندش گشاده شده بود. رنه صورت  برگشته بود.

 _روزل که مامانت و بابات منو با خودشون بردن خونه...
 

بر لب داشددت. مثل اینکه در ذهن  چند لحظه سددکوت کرد. هم چنان لبخند 
 مشغول یاد آورل آن روز به قول خودش، خوب و خوش بود.

بابات خیلی زحمت کشددیدن. روزل که برال  _یکم زمان برد. ولی مامان و 
اولین بار بام رو گذاشتم تو خونه شون یادم نمی ره. به من یه اتاق دادن و با کلی 

بورل جون خیلی بهم می رسید و وسیله. لباسهال قشنه، غذاهال خوشمزه. 
برال من همون موقع شددد عشددق سددومم. مامانت و بابات برام مثل خدا بودن. 
محبتی که تو تمام این سالها به من کردن منو اون قدر سیراب کرد که دیگه هیچ 
زمانی به بدر و مادر اصددلی ام، حتی فکر هم نکنم. اوایل خب، حال خوبی 

شتم. ب شب ادرارل دا شتم.  صدایی از جا می بریدم. فقط کافی بود که ندا ا هر 
شه. اون  صبانیت  برال من نبا شه، حتی اگر ع صبی ب سر یه چیزل ع مامانت 
وقت بود که به حد مرگ می ترسددیدم، می لرزیدم. می رفتم یه گوشدده قایم می 
شدم. می ترسیدم که منو بندازن بیرون. تا اینکه یه روز مامانت نشست و کامل 
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داد که هیچ کس تو اون خونه خیال نداره منو بندازه بیرون. گفت برام توضددیح 
که من بسددرش هسددتم و آدم بچه اش رو بیرون نمی اندازه. حرد هاش انقدر 
 صادقانه و با محبت بود که باور کردم. بابات مثل یه مرد باهام رفتار می کرد....

شم در نگاه  اورل نبود. هنوز  چرخید و نگاهم کرد. دیگر از آن ناراحتی و خ
 غمگین بود ولی خشمگین نه.

_می تونم حس کنم که چقدر دلت برال فریدون خان تنه شدددده. یه زمانی 
شیطنت ها و بازل هایی که با تو می کرد، با من می کرد. به وقت   دقیقا همون 
مثل یه مرد باهام رفتار می کرد، گاهی هم بچه می شددد و باهام بازل می کرد. 

م بازل می کردیم. همیشدده می گذاشددت که من بازل رو فوتبال دسددتی با ه
 ببرم...

 نیم لبخندل گوشه لب  بازل کرد. دستم را گرفت.
_هیچ وقت فرصددت نکردم به  بگم که چقدر به  مدیونم. چقدر دوسددت  
دارم. روزل که بهی جون خبر فوت  رو داد تا خود ایران زار زار گریه کردم. می 

ریدون خان به من یاد داد که گاهی  زمه مرد هم گن مرد گریه نمی کنه، ولی ف
شه براش  صه داره گریه نکنه، همین می  گریه کنه. می گفت اگر وقتی که مرد غ
شه دیگه نمی  یه گره روحی. مردل هم که گره ایی تو روح و زندگی اش ایجاد ب
تونه تو لحظات سددخت زندگی اون جورل که باید از خودش واکن  درسددت 

 نشون بده....
فقط نگاه  کردم و سعی کردم به حرد هایی که از بابا میزد، فکر نکنم. بابال 

 نازنین من. حرد های  مرا بیشتر دلتنه بابا می کرد.
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_دوسدددت دارم برال تو و بهی جون همه کارل بکنم. می دونم که هیچ وقت 
نمیشدده محبت بابا و مامانت از طرد من جبران بشدده ولی من دوسددت دارم که 

 حتی کوچیک برال مامانت انجام بدم.هر کارل 
دسددتم را رها کرد. برخاسددت. من هم برخاسددتم و با دسددتپاچگی بدل که تا به 

 حال به آن دچار نشده بودم، گفتم:
_من نمی خواسددتم در نزده بیام تو اتاقت. بورل جون گفت که خونه نیسددتی. 

 می خواستم بیام لباس ها ...
 حرد ام را قطع کرد.

 ال نداره. من یه دفعه داغ کردم._می دونم. اشک
دوباره خواست به داخل برگردد، که مثل جوجه هایی که به دنبال مادرشان روان 
شوند، به دنبال  حرکت کردم. جلول در اتاق  چرخید و با کمی تعجب  می 
به من نگاه کرد. همان طور مثل بی دسدددت و باها به او زل زدم. خیلی جالب 

کم نیاورده بودم ولی حا  به نظر می رسددید اصددال  بود. من هیچ وقت از زبان
نمی دانستم که چه باید بگویم. دوست داشتم که چیزل بگویم تا او را آرام کنم 
و یا مثال منظورم را به او برسددانم که او هنوز هم برایم فرجام قبل از صددحبت 

 های  است. ولی نمی دانستم چطور باید عنوان کنم.
 _چیزل می خوال بگی؟

م را به نشانه نفی به چپ و راست تکان تکان دادم. دست  را رول دستگیره سر
 در گذاشت و لبخند مالیمی بر لب آورد.

 _احتیاجی نیست آذر که به خودت فشار بیارل....
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 حرد اش را نیمه کاره رها کرد و در را باز کرد. بازوی  را گرفتم.
 _من....

 مکث کردم.
 ن بیرهن هال آستین بلند رو بپوشی...._دیگه احتیاجی نیست تو خونه او

چشمان  را برال لحظه ایی به رول هم فشرد و لبخند زد و تنها سرش را تکان 
مالیمی داد و به اتاق  برگشت. تا آخر آن روز گیج بودم. گیج و در هوا. هضم 
شد. همان  شه  سرعت مثل همی شوار بود. ولی فرجام به  حرد های  برایم د

اینکه اصددال این زندگی او نبوده که برال من تعریف کرده فرجام همیشدده. مثل 
 بود.

مثل همیشه بیشنهاد کرد که به کنار دریا برویم. و چون هوا خیلی عالی بود زیر 
ساندویج بگیریم و در همان کنار  شهر برویم و  شت و گفت که به  اندازل بردا

سک ریخت . میوه دریا بخوریم. خودش در کمال آرام  جال دم کرد و در فال
شت و خیلی منظم و مرتب همه را  شک کرد و در ظرد دردار گذا ست و خ ش

 در ماشین گذاشت.
من بشددت میز آشددپزخانه نشددسددته بودم و نگاه  می کردم. آهنگی را زیر لب 
مدت  مام  یا رفتیم. ت نار در به ک کار خودش بود.  به  مه می کرد و سددرش  زمز

شددته بود و به افق چشددم سددکوت کرده بود. آرنج های  را رول ماسدده ها گذا
که  نان نبود  مد ولی آن چ باد می آ لذت بخ  بود.  تاب گرم و  ته بود. آف دوخ
آرام  یک روز آفتابی را برهم بزند. من هم کنارش نشسته بودم و سکوت کرده 
ست که چیزل بگویم  بودم. برال اولین بار در زندگی ام حس کردم احتیاجی نی
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ر باشد و سرگرم کننده. احساس می کردم نیازل که بامزه به نظر بیایم و خنده دا
 به اینکه مورد توجه باشم، نیست. حس بدل نبود. ولی خوب هم نبود.

نیم نگاهی زیر چشمی به او کردم. حا  صورت  را به با  داده بود و چشمان  
را بسته بود. مثل اینکه فقط از برخورد باد با صورت  احساس آرام  و شادل 

اصال تیره و گرفته نبود. آرام بود و صاد. مثل آفتاب آن روز.  می کرد. صورت 
 مثل فرجام هر روز.

 همان طور که چشمان  بسته بود، گفت:
 _یادمه روز اول که میالد رو دیدم یه سرو گردن از من بلند تر بود...

سرش را چرخاند و به من نگاه کرد و بعد  شمان  را باز کرد و کمی  یکی از چ
 نور آفتاب جمع کرد. چشمان  را با

 _اون عینک آفتابی منو از تو سبد میدل؟
 عینک طبی اش را برداشت و به یقه بیراهن اش آویزان کرد.

_داشتم می گفتم. یه جورل به من نگاه کرد، مثل اینکه داره به یه تیکه نجاست 
 نگاه می کنه...

 ابید.خنده مالیمی کرد. آرنج های  را از رول زمین برداشت و کامال خو
_همبازل آرش بود. این رو خیلی دیر فهمیدم. میالد هیچ وقت نتونسدددت من 
رو به جال آرش ببینه. بعد ها فهمیدم که مثل دو قلو هال به هم چسددبیده همه 

 جا با هم بودن. هم سن بودن...
 حرف  را قطع کردم و گفتم:
 _تو از میالد کوچیک ترل؟
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 شانه اش را با  برد و با لبخند گفت:
که من ریز تر و ظریف تر از میالد بودم، _ عا نمی دونم. گفتم  نمی دونم. واق

 ولی دقیق نمی دونم. شاید آره، شاید نه.
 ادامه داد.

_خالصه من برال میالد شده بودم اژدهال دو سر... منو عذاب می داد. از هر 
ن یوسیله ایی استفاده می کرد که عذابم بده. به کسی چیزل نمی گفتم. بدتراز ا

ها رو دیده بودم. می ترسددیدم به بهی جون بگم. با خره میالد خواهر زاده بهی 
شد. تا به حال ندیده بودم  صبانی  جون بود. یه روز آقا فریدون فهمید. خیلی ع
آقا فریدون از چیزل این قدر عصبانی بشه. کال فریدون خان شخصیت خیلی 

 شوخ و مثبتی داشت....
 گفت: مکث کرد و لبخند کجی زد و

_یادمه که شددونه هام رو گرفت و منو محکم تکون داد. بهم گفت نباید جلول 
که اگر منو زد، من هم بزنم . حتی اگر نتونم. ولی  فت  یام. گ تاه ب میالد کو

 کوتاه نیام. من هم منتظر همین دستور بودم...
 خندید. کمی بلند تر از همیشه. مرا بهم به خنده انداخت.

سوارز گاز شتم. ولی دندونهال خوبی _منم مثل  ش گرفتم. من زور اون رو ندا
 داشتم. آن چنان گازش گرفتم که کارش به بیمارستان کشید.

 بلند بلند خندیدم.
 _حق  بوده

 خودش هم به خنده افتاده بود.
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مانی هم از من  خب هیچ ز مد. ولی  گه میالد دم بر من نیو _از اون روز دی
زود با من ارتباط برقرار کرد. محمد خوشدد  نیامد. بر عکس محمد که خیلی 

نه داشدددت. بزرگتر بود و  مهربونه. خیلی مهربون. بیشددتر حالتی حمایت گرا
 همیشه سعی می کرد یه جورل بین من و برادرش تعادل برقرار کنه....

 
 کمی شانه های  را با  برد. دستان  را زیر سرش گذاشت.

 _گفتن این چیزها دیگه مهم نیست.
 ا ل سرش نشستم و دستم را زیر چانه ام گذاشتم و گفتم:چهار زانو ب

 _اذیتت می کنه؟
صال... من خیلی وقته قبول کردم که اون دوره یک برهه از زندگی من بوده  _نه ا
که مثل یک کاب*و*س، تمام شدددده و رفته. دیگه عزادارل برال دوران کوتاه 

که زندگیم عالیه و بدل که داشددتم، اون هم برال تمام عمر و اون هم زمانی 
داشددته هال عالی ترل دارم، احمقانه اسددت. هر کسددی ممکنه تو زندگی  یک 
سرل از مشکالت بیدا بشه که رول روح و روان  اور بگذاره ولی اگر قرار باشه 
که تا آخر عمر به خاطر همون مشددکالت زندگی رو به خودش و بقیه تلخ کنه، 

 دیگه این به نظرم حماقته.
 کردل؟_تو فراموش 

_نه. هیچ وقت. قابل فراموش شدن نیست. ولی خودم رو کنترل کردم که وقتی 
 به یاد میارم عذاب نکشم و نکته ل مثبت  رو در نظر بگیرم....

 غلت زد و دست  را زیر سرش گذاشت و به من نگاه کرد.
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_یه زمانی... زمانی که تازه با به نوجوانی گذاشددته بودم این موضددوع خیلی 
داد. گاهی شددبها کاب*و*سدد  رو می دیدم. ولی فریدون خان یه  عذابم می

روز نشددسددت و یه صددحبت جانانه برام کرد. تمام این نکات رو به من گفت. 
بعدش من دودوتا چهارتا کردم و متوجه شددددم که چقدر بیهوده اسدددت که به 
گذشددته چسددبیدم. به خودم گفتم. اوکی فرجام تو بچگی، یه دوران کوتاهی 

ل. دون وورل. حا  چی دارل؟ نشستم و داشته هال زمان حالم عذاب کشید
شتم. یه  سر به فلک می گذاره. من خانواده دا ست کردم. دیدم که واوو...  رو لی
بدر و مادر عالی و فوق العاده. من یه سددقف با ل سددرم بود. غذال خوب می 

یادل خوردم، درس می خوندم، سالم بودم، از محبت و عشق، به اندازه خیلی ز
ستم اگرمعقول  شیدم. هر چی که می خوا سهال خوب می بو شتم. لبا بهره دا
بود، بهی جون فریدون خان بی چون و چرا برام مهیا می کردن.....خب من هم 
شته هایی  شته ها رو فدال ندا دیدم که چه حماقت بزرگیه که بخوام تمام این دا

م که گذشددته منو که بوده، بکنم. این طورل شددد که دیگه هیچ وقت نگذاشددت
 عذاب بده. گاهی مثل امروز عصبی میشم. ولی بعدش فرو ک  میکنه.

 _از این ناراحت شدل که من جال اون زخم ها رو دیدم؟
 سرش را با حالت جالبی تکان داد.

 _هم آره، هم نه.
 _چرا تو آمریکا لیزر نکردل؟

 کمی فکر کرد. مدت طو نی چیزل نگفت.
وضدوع فکر کردم. حتی علیرضدا دوسدتم رفت و از _نمی دونم. خیلی به این م

بهترین متخصددص بوسددت که یکی از بسددتگانشددون بود وقت گرفت، ولی من 
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نرفتم. نمی دونم چرا. ولی نرفتم. حس می کنم بعضدی چیزها باید باشده. باید 
بمونه. ردشون، جال باهاشون، داغشون. تا یه تلنگرل باشه برال آدم. برال من 

ینه لباسهام رو در میارم این تلنگر ایجاد می شه. هر بار می هر وقت که جلول آ
 فهمم که از کجا اومدم و ا ن کجا ایستادم.

 _چرا هیچ وقت هیچ کس به من چیزل نگفت؟
 حالت طلبکارانه صدایم او را به خنده انداخت.

شته من خبر دارن. همه همون چیزل  _تعداد خیلی کمی از افراد خانواده از گذ
شتن که رو می دون ست ندا ستی. بهی جون و فریدون خان دو ن که تو می دون

 این موضوع عنوان بشه. عقیده داشتن که باعث یه سرل از مسایل میشه.
 _تو فامیل چه کسی هایی می دونن؟

 _بورل جون، مامان ملوی، محمد، عمه فریبا...
 با حیرت گفتم:

 _محمد می دونه؟
 سرش را تکان داد.

 فتم. خیلی وقت نیست که فهمیده._محمد رو خودم به  گ
 با حالتی قهرآمیز گفتم:

 _باید به من میگفتید.
 دستم را در دست گرفت.

_درنهایت یه روزل این مسدددائل گفته می شدددد. زمانی که به دری بهترل می 
سائل  ضی م شتی؟ بچه بودل. یه بچه دری درستی از بع رسیدل. چه توقعی دا
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گذشددته. تو رابطه آن چنان خوبی، هیچ  نمی تونه داشددته باشدده. از همه اینها
زمانی با من نداشددتی. ما هیچ وقت نتونسددتیم با هم ارتباط برقرار کنیم. نمی 
دونم شدداید کوتاهی از طرد من بوده. با خره تو سددنت کم بود و شدداید باید 

 کسی که برال بهبود روابط با بی  می گذاشت، من می بودم.
 کنارش رول زیرانداز دراز کشیدم.

 _ا ن روابطمون خوبه؟
 _نمی دونم بده؟
 نخودل خندیدم.

_نه به نظرم خوبه. تو با خره تونستی منو به عنوان یه آدم عاقل و بزرگسال قبول 
 کنی.

 به نرمی خندید.
 _تو هم تونستی بفهمی که من خیرو صالحت رو می خوام.... دری متقابل

 صداقانه گفتم:
حد مرگ ازت متنفر بودم.  به  یل  قت _اوا دوسدددت داشددتم برل و هیچ و

 برنگردل...
 مکث کردم و نیم چرخی زدم و دستم را زیر سرم گذاشتم و به او نگاه کردم.

 _قبول کن که اوایل رفتارت خیلی م*س*تبدانه بود. مامان شماره دو بودل
 فکر نمی کردم که حرفم را تایید کند، ولی با لحنی جدل گفت:

جریانی که تو مدرسه تون بی  آمد. متوجه شدم _آره. ولی اشتباه کردم. بعد از 
که دارم راه رو اشددتباه می رم. باید دور میزدم و برمی گشددتم. با تو این روش 

 جواب نمی ده. یعنی فکر کنم با هیچ کس جواب نمی ده.
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 شانه ام را با  بردم.
_من به اندازه کافی عاقل هستم. خیلی بدم میاد که تو و مامان همه اش تو فکر 

 این هستید که منو آدم کنید.
به  یا بهی جون فقط رشدددد دادن تو  نداره. هدد من  _هیچ کس چنین خیالی 
شه ولی داره کج بزرگ می  شه. مثل درختی که داره بزرگ می  سمتیه که باید با
شددده. بعد که باغبون میاد و یه سدددابورت زیر درخت کار میگذاره، اون وقت 

 درخت راست و صاد قد می کشه
 خندیدم.

 _باغبان فرجام اقبالی
ست مرا هم  ست و د ساعت مچی اش کرد. برخا لبخند مالیمی زد. نگاهی به 

 گرفت و بلند کرد.
 _بلند شو بریم. فکر کنم بهی جون و بوران جون دیگه بیداشون بشه.

برخاسددتیم وسددایل را جمع کردیم و به خانه برگشددتیم. کمی بعد مامان وبوران 
سته جان هم به خانه برگ شسته بود و آه شتند. زمان طو نی فرجام کنار مامان ن

چیزل را تعریف می کرد. می توانسددتم قسددم بخورم که درباره اتفاقات روز به 
مامان می گفت. مامان چره اش متفکرانه بود. هیچ حرفی نمی زد. فقط گاهی 

سته شسرش را به نشانه تایید تکان می داد. گاهی هم به من که کنار بوران جان ن
 بودیم و توآیالیت نگاه می کردیم، نگاهی بر از محبت می انداخت.

این »بوران جان به طور عجیبی عاشق سرل فیلم هال توآیالیت بود. می گفت 
شق ها واقعا  شقهال قدیمی می اندازه. زمانی که عا سره ادوارد، آدم رو یاد عا ب
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م چنان دقتی به فیل می نشست و با« عاشق بودند. نه امروز عاشق و فردا فارغ.
نگاه می کرد که مرا به خنده می انداخت. کال بوران جان بایه خوبی برال دیدن 
فیلم بود. حتی هرل باتر را هم نگاه می کرد. کودی درون  فعال بود. شددداید 

 خودش نمی دانست ولی هنوز فانتزل برای  جاذبه داشت.
شددان درباره مامان چیزل نگفت ولی کامال مشددخص بود که موضددوع صددبحت

 فرجام است.
 

 فصل دهم
 

گارد گرفتم و با ضربه )لوکیک( آقال سلطانی به سمت چپ خیز برداشتم. اما 
نی  ضددربه، به رانم برخورد کرد. خیس از عرق، کاله را برداشددتم و با دسددتم 

 عالمت هاد تایم دادم.
 _خسته شدل؟

 نفس نفس زنان گفتم:
 ن کنم، نمی تونم به بال شما برسم._آقال سلطانی من اگر شبانه روز هم تمری

ستک  های  را باز کرد. خانم اش برایمان آب میوه آورد و با لبخند  خندید و د
 به من نگاه کرد. زن مهربان و مالیمی بود. دلنشین بود و من دوست  داشتم.

بدل من  مه  به نظر من خیلی بیشددرفت کردل. اگر بخوال ادا _روفرمی آذر. 
 بی  بینی می کنم.آینده خوبی رو برات 

 همان جا رول تشک نشستم و دستکشهایم را باز کردم.
 _از درسهام دارم عقب می افتم. صدال فرجام دراومده.
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 لبخند زد و آب میوه ام را به دستم داد.
 _بس به درست برس. اون خیلی واجب تره.

نه  به خا آب میوه ام را خوردم و وسدددایلم را جمع کردم و خداحافظی کردم و 
شتم. هر کجا  شتم. دیگر مدتها بود که من هیچ قانون منع رفت و آمدل ندا برگ
که می خواسددتم، می توانسددتم بروم. فقط از قبل باید با فرجام هماهنه می 
کردم. تمام رفت و آمدهایم تنها بود. برنامه فشددرده ایی داشددتم. آن قدر زیاد که 

م می برد و مامان گاهی از شدددت خسددتگی بعد از شددام مقابل تلوزیون خواب
 تکانم می داد و مرا به اتاقم می رساند.

با سددوگل و الگا به کتابخانه می رفتیم و مثل دیوانه ها شددروع به درس خواندن 
می کردیم. سددوگل برنامه خاصددی نداشددت ولی الگا می خواسددت به روسددیه 
برگردد. تابیعت روسددیه را داشدددت. خانواده مادری  هنوز آن جا بودند. ولی 

اس می کردم که زیاد راغب به رفتن نیست. بیشتر دوست داشت که ایران احس
بماند. گاهی هم به رفتن به آمریکا فکر می کرد. بدرش سدددالها آن جا درس 
ست.  شکل بود. خودش هم می دان خوانده بود، اما باز هم گرفتن ویزا برای  م

 یی یکمادرش و بدر اصددلی اش روس بودند. همین برال گرفتن ویزال آمریکا
یک ایرانی ازدواج کرده بود و حا  هم  با  مادرش  ها  ته از این مانع بود. گذشدد

 مترجم نیروگاه اتمی بود. و این یک مانع کله گنده تر از قبلی بود.
بیشددتر وقتها با هم انگلیسددی صددحبت می کردیم. هنوز تا روان شدددن فاصددله 

ی کردم که زیادل داشددتیم. گاهی با فرجام هم در خانه انگلیسددی صددحبت م
صدددال بوران جان و مامان را در می آورد. بوران جان به خاطر اینکه از حرد 
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سر در نمی آورد و مامان هم با ناراحتی فکر می کرد که من خیال رفتن  هایمان 
به سددر دارم که با این شدددت وجدیت به رول زبانم کار می کنم. فرجام هم که 

صبی مامان را می دید، با این شت زبان من تقویت این حا ت ع ست دا که دو
 شود ولی دیگر جواب مرا به فارسی می داد.

هنوز برنامه ایی برال آینده ام نداشت. همین بی برنامه گی بیشتر مرا عذاب می 
مه ایی برال  ندم. ولی هنوز برنا نه وار درس می خوا داد. من فقط داشددتم دیوا

این فکر می کردم که  اینکه چه کار می خواهم انجام دهم، نداشددتم. گاهی به
رشته هال بیرابزشکی شاید برال من مناسب باشد. و حتی گاهی با انکه اصال 
به کیک  به رشددته هال هنرل فکر می کردم. زمانی  نداشددتند،  به هم ربطی 
شدن، و زمانی هم تمام فکر و ذکرم رفتن به خارج  سینه در حد حرفه ایی  بوک

 می شد.
که در ذهنم مشددغول برنا مان طور  با بوق ه عد از ظهر بودم  مه ریزل برال ب

 ماشینی از جا بریدم.
 _به به ترقه خانم.

شب مهمانی دیگر او را ندیده بودم.  سینه نگاه  کردم. از  ست به  با اخم و د
نده بود.  مدت زمان طو نی بود. چشددمان جذاب  هنوز هم برایم دعوت کن

 بیاده شد و به سمتم آمد.
 _چطورل خوشگل خانم.

منحصر به فرد بود. میالد جذاب بود. چیزل در وجودم دوباره شروع لبخندش 
به تکابو کرد. چیزل نمانده بود که همان نگاه و لبخندش مرا دوباره از راه به در 
ست  کند. اما عقلم برال یک بار هم که شدده، زمام امور را به دسدت گرفت. د
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ست  گرفت. با حالتی مالیم ونو ستم ردراز کرد و بازول مرا در د شگونه. د ا از
 محکم کشیدم و با اخم نگاه  کردم. کمی تعجب کرد ولی چیزل نگفت.

_اوه اوه اخم  رو قربون.. چی ساختی خوشگله...)دست  را رول ابروانم که 
بهن و کوتاه برداشددته بودم و همه عقیده داشددتند که خیلی این مدل به من می 

 قلب درد می گیرهآید، کشید. من هم سرم را به عقب کشیدم.( آدم 
دست  را به شوخی رول سینه اش گذاشت و با حالتی رمانتیک فشرد و سرش 
سرد  سرعت خودم را خون را به عقب برد. برال لحظه ایی خنده ام گرفت اما به 

 نشان دادم. تمام لحظه به لحظه آن شب مقابل چشمانم آمد.
 _چی کار دارل؟

 با تعجب نگاهم کرد و با دلخورل گفت:
 که سالم. ببینم زبونت رو گربه خورده؟ _او 

 با بی تفاوتی گفتم:
 _گیرم که علیک. چی می خوال؟

_یعنی چی، چی میخوال؟ آدم دیدن دختر خاله اش بیاد، باید حتما خواسددته 
 داشته باشه

 بیشتر اخم کردم.
_البته دخترخاله ایی که تو مهمونی بین اون همه آدم لجن ول  کردل... این 

شی میالد؟ نکته خیلی ج شازده، نه؟ تو خجالت نمی ک سازل داره  شفاد  ال 
شق و حال خودت. حا  اومدل  منو اون جا فی امان الله ول کردل رفتی بی ع

 باز دارل  س می زنی؟
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 اخم کرد.
 _فرجام اقبالی داره حرد می زنه یا آذر بورتاش؟

 با تمسخر به سرتابال من اشاره کرد.
 ضت کنه._اجازه دادل که اون عوضی، عو

 با خشم گفتم:
 _راجع به فرجام درست صحبت کن...

 در سینه اش جلو رفتم.
 _فرجام جال برادرت رو گرفته نمیفهمی بچه؟

 با تهدید گفتم:
_من بچه نیسددتم، یک. دو اینکه، برادر من سددالهاسددت که مرده. چی می تونه 

اجازه زنده اش کنه؟ ولی فرجام هسددت و فعال عضددول از خانواده ل منه و من 
 نمی دم بشت سر خانواده من کسی دهن باز کنه و حرد بزنه.

 با حیرت نگاهم کرد.
_تو تمام دوران نوجوانی و جوانی من یه کاب*و*س بود به اسددم فرجام اقبالی. 
شه اون قدر خوب و آقا و متین و درس خون و همه چیز تمام بود  سی که همی ک

گه حداقل فهمیدل که وا ، به که بشدده یه بتک تو سددر من. فکر می کردم تو دی
خدا، به دین و مذهب، فرجام آن چنان اش دهن سوزل نیست که این همه هوا 
خواه دو آتیشدده داره. برادر من به جال اینکه با من صددمیمی باشدده درددل  با 

 فرجامه....
 حرد اش را قطع کرد و خنده ایی عصبی کرد.
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شه فرجام همچین هم تفحه _نمی دونم چرا به غیر از من هیچ کس متوجه نمی
 نیست.

 با تمسخر گفتم:
 _حا  خودت خیلی تفحه هستی؟

اخم اش وحشددتنای بود. تا حدودل ترسددنای شددده بود. ولی باز هم در جذبه 
نصددف جذبه اخالقی فرجام را هم نداشدددت. فرجام وقتی که به معنی واقعی 

ی ترسناکلمه خشمگین می شد، ترسنای ترین آدم رول زمین می شد. آن قدر 
که زبان مرا هم کوتاه می کرد. اما برال او.... در حقیقت من دیگر برال میالد 

 هیچ ارزشی قایل نبودم.
 _این دیگه جدید بود. یه زمانی که خیلی برات تفحه بودم کوچولو

 شانه ام را با  بردم و به راه افتادم تا بروم.
 _اون یه زمانی بود.

 _کجا کجا؟
ام داشت. نگاهی به ساعتم کردم که بار آخرل که فرجام  بازویم را گرفت و نگه

سوغات آورده بود. اوایل آن  شته بود، برایم  ست  به آمریکا برگ برال بیمارل دو
 را ته کمد انداختم ولی حا  مدتها بود که به دستم کرده بودم.

 _ببین میالد من کار دارم. باید برم کتابخونه دوستام منتظرم هستن...
 تات؟ اون دختر روسه؟_کدوم دوس

 با حیرت نگاه  کردم. او به الگا نظر داشت.
 _آره الگا هم هست. ولی هیچ نظر خوبی نسبت به تو نداره. مطمئن باش
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خندید و گونه ام را آهسته کشید. با اخم گونه ام را کنار کشیدم. متوجه شد ولی 
 اهمیتی نداد و با خوشرویی گفت:

 هان؟_ترقه تو چرا این قدر بالیی. 
 مکثی کرد و جدل شد.

 _منم هم نظرل به  ندارم. یکم لوسه. زیادل بوره....
 صورت  را کمی به من نزدیک کرد و با لحنی بسیار وسوسه انگیز و آرام گفت:

 _من چشم و ابرو مشکی و بوست سفید ایرانی رو ترجیح میدم. هستی که؟
د به بگیرم. میال نفسددم را حبس کردم. نمی خواسددتم دوباره تحت تاویرش قرار

شدددت جذاب بود و همین طور آن قدر بلده کار بود که بداند چطور می تواند 
 دوباره مرا رام و بیمار خودش کند. خودم را کنار کشیدم.

 _یکی مثل ترقه خودم...
 موبایلم به صدا در آمد. هر که بود ناجی من بود. شماره را نگاه کردم. الگا بود.

 میام الگا..._ا ن تاکسی می گیرم 
 _او  سالم. دوما من و سوگل با ماشین هستیم. مامان ماشین داد به من...

شته بود.  صدای  موج بردا شده بود.  شدت هیجان زیاد خنده دار  لحن  از 
 الگا از ما، چند ماهی بزرگتر بود و توانسته بود گواهی نامه اش را بگیرد.

 _کجایی؟ بگو میاییم دنبالت...
 افتخار گفت: مکث کرد و با

 _ما ا ن ماشین داریم.
شین ندیده به  سوگل آمد که یک خای برسر ما صدال خنده  سمت تلفن  از آن 

 الگا گفت و بشت سر آن شلیک خنده ل هر دو نفرشان بلند شد.
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 _من بی  آقال سلطانی بودم. تازه بیرون اومدم.
 یم!_چه خوب. ما هم نزدیکیم. باش تا بیایم دنبالت.. ما ماشین دار

 این بار من هم خنده ام گرفت.
 _منتظرم. تازه به دوران رسیده...

 تلفن را قطع کردم.
 _دوستت میاد دنبالت؟

 سرم را تکان دادم.
 _مطمئن باش هیچ رغبتی نداره که تو رو دوباره ببینه.

 خندید.
 _منم....

 نگاهی به ساعت  کرد و به طرد ماشین اش رفت.
 خانم._با ما به از این باش، خوشگل 

فقط نگاه  کردم که باعث شددد خنده اش بیشددتر شددود. همان طور که سددوار 
 ماشین می شد، گفت:

_وقتی این طورل نگاهم می کنی حس می کنم که فرجام داره نگاهم می کنه. 
 البته فرجام که به این هلویی نیست، هست؟

چشمکی زد و ب*و*سه ایی فرستاد. سوار شد ولی به سرعت بیاده شد و یک 
 سته سیگار کامل به طرفم برت کرد.ب

 _بیا این هم ذخیره ارزل داشته باش. به کارت میاد.
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چاره ایی جز گرفتن اش  که  به سددمتم برت کرد  گار را  نان بی هوا سددی آن چ
یا حرکتی انجام دهم، گازش را گرفت و  نداشددتم. قبل از آنکه چیزل بگویم 

 رفت.
د لحظه با سددردرگمی آن را در باکت مهر و موم شددده سددیگار را نگاه کردم. چن

دستم این طرد و آن طرد کردم. از یک طرد می خواستم که همان لحظه آن 
را به درون جول آب کنار دستم برت کنم، آن هم فقط به خاطر اعتماد بی چون 

 و چرایی که فرجام به من داشت. از طرد دیگر به شدت وسوسه برانگیز بود.
باره درآوردم و نگاه  کردم و سددیگار را در جیب بالتویم گذاشددت م. ولی دو

سی آن  شاید اگر ک شد.  سه بار تکرار  شتم. این عملیات  دوباره در جیبم گذا
دسددت خیابان از من فیلم می گرفت، سددیمرغ بلورین حماقت را به دسددت می 

 آوردم.
عاقبت آهی کشددیدم و آن را درجیبم گذاشددتم. الگا و سددوگل رسددیدند. الگا با 

شین خنده چند بار  سر ما شت  ست مثل بوقی که ب سر هم بوق زد. در شت  ب
 عروس، در عروس کشان می زنند.

 سوار شدم و با خنده گفتم:
 _عروس می برل؟

 با خنده گفت:
سته، نمی بینی؟ کودکم مثل اینکه بیر  ش شین ن سه تا عروس تو ما _آره دیگه، 

 چشمی گرفتی جانم. برو دکتر.
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سته و با احتیاط. سته می راند. آه به یاد تمرین هال رانندگی خودم و فرجام  آه
افتادم. دو ماهی بود که هر زمان وقت اضددافه می آوردیم مرا به تمرین رانندگی 

 می برد.
آذر یواش. ا ن زوده »و تمام مدت مثل یک نوار ضددبط شددده تکرار می کرد. 

 «برال تغییر دنده. آذر ترمز کن.
ه بنج بپرم. و حا  که احتیاط من دوسددت داشددتم یک دفعه از دنده یک، به دند

 الگا را می دیدم خنده ام گرفته بود. سوگل با خنده گفت:
_این جور که این داره می ره، واقعا داره عروس می بره. وا   ی بشددت هم از 

 ما سریع تر میره
 با صدال بلند خندیدم و گفتم:

ن بیا بشددی _بچه خب اون بال وامونده ات رو یکم فشددار بده رو گاز. نمی تونی
 این ور، بذار من فشار بدم.

 کمی دست  را به سمت سینه خیابان کشید و گفت:
 _زیادل حرد بزنید همین جا می اندازمتون بیرون. مساد

 ر مجانی هم این قدر بررو، نوبره به خدا...
با همین شددوخی و خنده ها به کتابخانه رفتیم و تا غروب آن جا بودیم. نزدیک 

شدم. غروب فرجام به دن سوار  ست تکان دادم و  سوگل د بالم آمد. برال الگا و 
 الگا گفته بود که سوگل را هم می رساند.

 _سالم
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نگاه بر از توجهی به من کرد و لبخند خسددته ولی مهربانی زد. چشددمان  به 
 شدت خسته و قرمز بود.

 _سالم آذر خانم. خسته نباشی.
شاده ایی زدم. وقتی که این طور مثل آدم بزرگها با من حرد می زد، تا  لبخند گ

ته دلم شدداد می شدددم. حا  ماه ها بود که ما کنتاکت نداشددتیم. دقیقا بعد از 
برگشددت از شددمال رابطه ما وارد مرحله دیگرل شددد. مرحله ایی که خوب بود. 
دیگر تحمل کردن نبود. فرجام دید بزرگترل نسبت به من بیدا کرده بود. حا ت 

 ستانه بود.و رفتارش با محبت و دو
حا  صددحبت هال ما جدل تر شددده بود. اگر چیزل می گفتم که به نظرش 
اشتباه می آمد، به طور م*س*تقیم اشاره ایی نمی کرد. در لفافه موضوع را بیان 
می کرد. صددحبت هال ما رنه و بویی از مسددایلی ورال چیزهال بچگانه بیدا 

نمی رفت، فیلم نگاه می کرده بود. شددب هایی که آن جا بود و به خانه خودش 
کردیم و بعد راجع به کارهال دیگر هنربیشدده ها و کارگردان فیلم صددحبت می 

 کردیم.
چیزل که قبال اتفاق نمی افتاد. با هم کارتون هتل ترانسیلوانیا را نگاه می کردیم 

 و تا ساعت ها بعد تکه کالم هال بامزه فیلم را با هم تکرار می کردیم.
ید چیزهال مشددتری بیشددترل بیدا کرده بودیم که امیدوار حا  به نظر می رسدد

کننده بود. مامان در ابرها سددیر می کرد. روزل نبود که قربان صدددقه من نرود. 
این تغییر را دوسددت داشددتم ولی گاهی هم بی  می آمد که برایم یک نواخت 
شتم که کارل بر هیجان تر انجام دهم.  ست دا شدم. دو صبی می  شد. ع می 
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که بی خود و بی جهت دوسدددت داشدد یه کنم. آن زمان بود  که انرژل تخل تم 
 عصبی می شدم و به همه چیز گیر می دادم.

به نهایت خودش می  با نس  نه ام، این عدم  زمانهایی نزدیک سددیکل ماها
شهر  شد و در این مواقع مرا به  ست خودم نبود. اما فرجام متوجه می  سید. د ر

سوار سوگل و الگا  سوگل  بازل می برد. با  شدیم. و  سایل خطرنای می  تمام و
بیچاره در حالیکه دهان  از ترس چهارگوش می شددد، ما را همراهی می کرد. 
الگا نترس تر بود و شددیطنت بیشددترل داشددت. ولی سددوگل مهربانی و آرام  
ستانه ما دونفرگ به نظر  شدن الگا به جمع دو ضافه  شت و حا  با ا شترل دا بی

 ز دستی را برال هر دو نفر ما ایفا می کرد.می رسید که سوگل نق  ترم
 رول صندلی جابه جا شدم و کمربندم را بستم.

 _سالمت باشی. شما هم خسته نباشی.
 زیر لبی و آرام به لحن خاله خان باجی من، لبخند زد.

 _چه خبر؟
 _هیچی. آقال سلطانی، درس. تو چی؟

گذاشددته بود. صدددای  را آهنه یه روز صددافی، یه روز ابرل، مازیار فالحی را 
ندم. چیزل  ند خوا ند بل کان خوردن کردم و بل کان ت به ت ند کردم و شددروع  بل
نگفت و همان طور خونسددرد به رانندگی ادامه داد. آهنه بعدل گل سددنگم 

 هایده بود. صدای  را کردم. این باب میل من نبود.
 _تخلیه انرژل شدل؟

   ک  دار بود.با حرکت با مزه ایی سرم را تکان دادم. سکوت
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 _چته؟ خیلی خسته ایی؟
 بشت چراغ خطر ایستاد. سرش را رول فرمان گذاشت.

 _روحم خسته است.
 صدای  خفه بود. دستم را رول بازوی  گذاشتم.

 _چی شده؟
 سرش را چرخاند و مرا نگاه کرد.

 _امروز یه بسربچه ....
صورت   ست   شید. با د سرش را بلند کرد و آه عمیقی ک ساژ را ممکث کرد.  ا

 داد.
 _زیر دستم تموم کرد.

 دستم را جلول دهانم گرفتم تا فریاد حیرتم را خاموش کنم.
صرد کرده  شربت متادون باباش رو م شتباها  _تو اورژانس بودم که آوردن . ا

 بود. نتونستیم برش گردونیم. دوز مواد با  بود.
 .چراغ سبز شد و حرکت کرد. دهانم از شدت وحشت باز مانده بود

 _به مامانت چیزل نگو.
تنها توانستم سرم را تکان دهم. مقابل خانه نگه داشت. اما هنوز در را باز نکرده 

 بود که ماشین محمد از سر کوچه بیچید.
 _محمده..

 سرش را خم کرد و از بنجره من نگاه کرد.
 _آره محمده. سربرست اورژانس اون بود. اومده ببینه روبه راه هستم یا نه؟
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سیگار از جیبم بیرون افتاد. دقیقا کمی ب شوم که باکت  شدم تا بیاده  ه جلو خم 
کف ماشین. رو به رول چشمان فرجام. خم شد و باکت را برداشت. با حیرت 

 به من نگاه کرد. مثل اینکه نمی توانست باور کند که این متعلق به من باشد.
 _مال من نیست...

م های  در هم فرو رفته بود. به سددعی کردم تا موضددوع را روشددن کنم. اما اخ
شدددت عصددبی به نظر می رسددید. در داشددبورد را باز کرد و باکت سددیگار را به 

 درون آن برت کرد.
 _بعدا..

ضوع  شود. باید مو شتم که بیاده  ست  را گرفتم و نگذا سختی د سر اما من با 
 روشن می شد.

 _وقتی که میگم مال من نیست، باور کن که مال من نیست....
 م تحکم آمیز بود. محمد ماشین را باری کرد و بیاده شد.لحن

 _مال کیه؟
 محمد به کنار ماشین ما رسید و در سمت مرا باز کرد.

 _مال میالده....
 محمد با کنجکاول برسید.

 _چی مال میالده؟
 در داشبورد را باز کردم و باکت سیگار را نشان  دادم.

 من دردسر درست نکنه._این.... لطفا به برادرت بگو دیگه برال 
 محمد با اخم و ناراحتی گفت:



 345 نهیخشت و آ

 _سیگار می کشی؟ فرجام تو می دونستی؟
 _وال خدا....

 محمد را کنار زدم و بیاده شدم.
 _من اصال برال چی دارم به شماها جواب بس می دم، خدا می دونه

صبی بودم.  شتر خودم ع ست میالد و بی به داخل خانه رفتم. به حد انفجار از د
 که چرا حماقت کرده بودم و باکت را همان زمان بیرون نیانداخته بودم.این 

محمد به اصددرار مامان و بوران جان که می گفت شددام قیمه بادنجان اسددت و 
محمد عاشددق این غذا اسددت، ماند. بچ بچ های  با فرجام رول مغز من بود. 

هم مثل بچه  بعد از آن هم مرا تنها گذاشددتند و با هم به اتاق فرجام رفتند. من
ست، با  شده ا صب  سی دیگر غ سط ک سباب بازل مورد عالقه اش تو ایی که ا
ناراحتی و اخم یک گوشه نشسته بودم و یک بند از حضور محمد ابراز ناراحتی 

 می کردم. مامان هم هر بار با خنده و هیس هیس کردن، مرا ساکت می کرد.
شه فرجام تمام وقت  را با من می گذراند.  صاحبت با شبها همی ولی حا  از م

محمد راضی تر بود. آخر شب وقتی که محمد رفت فرجام اشاره ایی کرد تا به 
 اتاق  بروم. ولی من با سرسختی و بی تفاوت به سمت اتاق خودم رفتم.

 میان راه دستم را گرفت.
 _بیا کارت دارم.

محمد  _من کارل ندارم. حا  یادت افتاد که من هم آدمم؟ تا حا  که خوب با
 بگو و بخند راه انداخته بودید.

سادت بود. با حیرت و تعجب مرا نگاه کرد. لبخندل  سته بر از ح لحنم نا خوا
 رول لبان  آمد.
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 _تو حسودل می کنی؟
 _عمرا

 به نرمی خندید. خیلی آرام و بی حوصله.
 _باشه نمی کنی. حا  بیا کارت دارم.

 با سرسختی گفتم:
 دارم._نمیام. گفتم که من کارت ن

 دستم را گرفت و با کمی خشونت ظاهرل به داخل اتاق کشید.
 _بیا ببینم. چه دختر بدل شدل تو امروز...

 مرا رول تخت نشاند و خودش رول صندلی میز تحریر اش نشست.
 _میالد رو کجا دیدل؟

 لحن اش کامال جدل بود.
 _نمی دونم از بی  آقال سلطانی که اومدم بیرون، جلوم سبز شد.

 _آدرس آقال سلطانی رو از کجا داشت؟ قبال به  داده بودل؟
 کمی فکر کردم.

 _نمی دونم. شاید آره. شاید هم نه. یادم نیست. .
 _چی می گفت؟

 با بدجنسی گفتم:
 _از تو بد می گفت. گفت که تو آدم عوضی هستی!

 لبخند مالیمی زد.
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مه م که خودم هم می دونسددتم اول از ه فت. این رو  گه چی گ یگی. برو _دی
 سراغ مهم ترهاش.

دسددتم را خوانده بود. شددانه هایم را با  بردم و مخلص کالم میالد را در یک 
 جمله گفتم.

 _با ما به از این باش خوشگله. همین
 چیزل نگفت و متفکرانه به من نگاه کرد.

_مواظب باش دیگه گول  رو نخورل. حا  من سربسته یه چیزهایی به محمد 
گه حالی کردم. در  که دی جدل ازش می خوام  به طور  یان هسدددت. ولی  جر

 نگذاره میالد طرد تو بیاد.
 برخاستم و با بی تفاوتی گفتم:

_زیاد مهم نیسددت من می تونم از بس خودم بربیام. شددما نمی خواد برسددتار 
 بیست و چهار ساعته ل من باشی. به دوستات برس.

 هم چنان موشکافانه نگاهم می کرد.
باکت سددیگار تو جیبت چی کار می کرد؟ _اگر این طورل  که می گی، اون 

 نمی خوال که بگی میالد به زور اون رو گذاشت تو جیبت؟
 _نه.

 _بس چی؟ برال چی ازش گرفتی؟
 به در اتاق تکیه دادم.

 _راست  رو بگم؟
 سرش را به نشانه مثبت تکان داد.

 م نیست._من سیگار رو خیلی دوست دارم. هنوز برام جذبه دارم. دست خود



wWw.Roman4u.iR  348 

 

 چند لحظه چیزل نگفت. سکوت کرده بود و فقط مرا نگاه می کرد.
 _اگر من امشب اونو ندیده بودم، می کشیدل؟

 صادقانه گفتم:
 _شاید.

 آه عمیقی کشید.
 _میالد هم به همین خاطر اون رو بهت داده. متوجه هستی آذر؟

 متوجه بودم.
درصددد بیماریهال _می دونی که مصددرد سددیگار بوسددتت رو خراب می کنه. 

خاص رو با  می بره. سرطان سینه و رحم در خانم ها، با مصرد سیگار چند 
 برابر می شه...

 حرد اش را قطع کردم.
 _خودم همه این ها رو می دونم.

 متفکرانه نگاهم کرد.
یا  باره اش فکر کن و ب _بس من چیزل نمی گم. همه رو خودت می دونی. در

 یی رسیدل؟ امیدوارم که نتیجه مثبت باشه.به من بگو که به چه نتیجه ا
 _متاسفم.

 برخاست و مقابلم قرار گرفت.
_من تاسددف تو رو نمی خوام. من می خوام که یه تصددمیم درسددت بگیرل. 

 تصمیمی که می دونی به نفع خودت و سالمتی ات هست.
 دست  را رول شانه ام گذاشت.
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ینده ات. دوسددت دارم _اگر چیزل می گم فقط برال خودته. برال سددالمتی و آ
چه دار  نده می خوال ازدواج کنی و ب ته. تو در آی فاق بیف ها برات ات که بهترین 
 بشی. مصرد سیگار حتی کم هم رول تمام این مسایل تاویر می گذاره آذر....

 چیزل نگفتم.
به  یدن  به محض رسدد ته بودم.  تاقم بروم. خسدد به ا که می توانم  اشددداره کرد 

و به فکر کردن نرسددیدم. شدداید هم دلیلی برال فکر رختخواب به خواب رفتم 
ستم  ستم. و باز هم می دان کردن نمی دیدم. چیزهایی که گفته بود را من می دان
شت. این هم به نظر می  شدت جاذبه دا ست. ولی برایم به  شتباه ا که این کار ا

 رسید که دست خودم نبود.
 

این زمانها همیشه کارها  نزدیک عید بود. مامان به شدت درگیر انجمن بود. در
سال  شد. کمک هال مردمی برال عید. تهیه بیالن آخر  بی  از اندازه زیاد می 

 و توزیع کمک ها.
مامان را خیلی کم می دیدم. بیشتر اوقات انجمن بود و زمانی هم که خانه بود، 
بیشددتر وقت  را با فرجام می گذراند. حس می کردم که دوباره به حاشددیه رانده 

م. حس خوبی نداشتم. فشار درسها از یک طرد و تنهایی از یک طرد شده ا
 دیگر. دوست داشتم که فرجام و مامان توجه بیشترل به من نشان دهند.

ولی از مامان گرفتارتر فرجام بود. من هیچ چیز برال عید نخریده بودم. سددوگل 
شانه  سته بود که با الگا به خرید برویم ولی من هر بار از زیر آن  چند بارل خوا
خالی کرده بودم. به نظر خودم هم احمقانه بود ولی دوست داشتم که فرجام به 

خرید را بدهد. همان طور  یادش باشد که نزدیک عید است و خودش بیشنهاد
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سال قبل این کار را کرد و من که آن زمان با فرجام که تازه به ایران آمده بود،  که 
 کارد و بنیر بودم، بیشنهادش را رد کرده بودم و با سوگل به خرید رفته بودیم.

شیدم که  شده بود. من هر لحظه انتظار می ک ولی حا  موضوع کامال برعکس 
ب ید، ل جام بگو که در گیرو دار فر ثل این ید برویم. ولی م به خر تا  اس بپوش 

 درگیرل هال عید این موضوع فراموششان شده بود.
مهم تر از همه اینها تولدم بود. کمتر از دو هفته دیگر به تولدم باقی نمانده بود 
ولی مثل اینکه کسی آن را به خاطر نداشت. تنها سوگل و الگا هر روز با عنوان 

آن، مرا چشددم انتظارتر می کردند. سددال قبل مامان می خواسددت کردن تاریخ 
با  برایم تولد بگیرد ولی من قبول نکردم. دوسدددت داشددتم که شدددب تولدم را 
ستوران برویم. مامان با ناراحتی و اکراه قبول کرد. و فرجام مرا برد  ستانم به ر دو

شت. هزینه اش خی شب خوبی بود و خیلی به همه ل ما خوش گذ لی و آورد. 
با  بود ولی مامان چیزل نگفت و بی چون و چرا آن را برداخت کرد و فقط در 
آخرین لحظه گفت، امیدوار اسددت که من بدانم چه نعماتی در اختیار دارم. آن 
با قهر از گرفتن بول خوددارل کردم.  به من برخورد.  زمان این حرد او خیلی 

ا نخواهد کرد. همان هم چون می دانسددتم که در نهایت مامان مرا بی بول ره
بود. آخر شب وقتی که فرجام به دنبالم آمد، به صندوق رفت و صورتحساب را 

 برداخت کرد .
شان در بی این بودند که به نوعی  ستانم او را متلک باران کرده بودند و همه  دو
به او نزدیک شددوند. حا  آن کارها و آن ولخرجی ها در نظرم چقدر احمقانه 

قتی که دیده بودم چه کسانی به انجمن می آمدند و کمک دریافت می آمد. از و
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می کردند و با چه سطح بایینی از امکانات و رفاه زندگی می کردند، حس بدل 
 از آن ولخرجی ها به من دست می داد.

حا  دوسددت داشددتم که مامان برایم تولد بگیرد. اما می دانسددتم که این کار را 
هد کرد. چون فکر می کر ثل تولد سدددال قبل نخوا هان تولدل م که من خوا د 

 هستم.
با مامان و بورل جان و فرجام و  اما من خواهان تولدل در خانه بودم. همراه 
الگا و سددوگل و شدداید محمد و البته مامان ملوی عزیزم. دیگر با هیچ کدام از 

اره بدوستانی که سال قبل با آنها تولد گرفته بودم، در ارتباط نبودم که بخواهم دو
تولدل مشددابه آن به راه بیاندازم. ارتباط من با دوسددتان سددال قبل ام تنها در حد 

 تماس هایی کوتاه و گاه به گاه بود.
شده بودم. هنوز همان  شدت عوض  شتم که قبول کنم، ولی من به  ست ندا دو
سایل عوض  سبت به م شاد در من بود، ولی حا  دید من ن شیطان و  روحیه ل 

ن بعضی مسایل احتیاط بیشترل به خرج می دادم. گاهی حتی شده بود. در بیا
 متوجه می شدم که به دهان فرجام نگاه می کنم و حرفی را عنوان می کنم.

سعی می کردم که قبل از کارل  شده بود.  شترل ایجاد  در واکن  هایم تفکر بی
حتما فکر کنم. ولی البته گاهی هم شدددنی نبود. گاهی هم واکن  هایم تند و 

بی بود و هنوز هم خرابکارل به بار می آورد. ولی نه مثل قبل. خرابکارل عصدد
 ها با فاصله بیشتر و کم تر شده بود.

 ضربه ایی به در اتاقم خورد.
 _سالم.
 _سالم.
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خت لم داده بودم و درس می  مده بود. رول ت یا نه ن خا به  که  دو روزل بود 
 خواندم.

 _بیا تو. کی اومدل؟
 سرو وضع من کرد.داخل شد و نگاهی به 

 _ا ن. لباس بپوش بریم بیرون.
 برخاستم و نشستم.

 _برال چی؟
 نگاهی به ساعت  کرد.

 _خرید. اگر دوست دارل به سوگل و الگا هم بگو با ما بیان.
 شانه ام را با  بردم.
 _نه دوست ندارم.

با او راحت بودم،  با تعجب نگاهم کرد. خنده ام گرفت ولی حرفی نزدم. من 
چه احتیاجی بود که سددوگل و الگا را هم به دنبال خودمان ردیف کنم. از  دیگر

 اتاق بیرون رفت و من به سرعت لباس بوشیدم.
شین را در یک بارکینه عمومی باری کردیم و بقیه راه  شلوغ بود. ما خیابان ها 
شتر مغازه ها می  شلوغی را. مقابل بی شتم  ست دا سی و بیاده رفتیم. دو را با تاک

م و فرجام هم با خونسددردل مرا نگاه می کرد. گاهی نظرل می داد ولی ایسددتاد
بیشددتر مواقع به عهده خودم می گذاشددت. مگر انکه چیزل که انتخاب کرده 
هار نظر  خت و اظ ندا به وحشدددت می ا که او را  قدر عجق وجق بود  بودم آن 
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و میکرد. آن زمان چند دقیقه با هم جرو بحث می کردیم و در نهایت نه نظر ا
 می شد و نه نظر من.

تا او هم لباس بخرد. او هم برایم ماهی قرمز خرید. در نهایت  وادارش کردم 
شددام خوردیم و به خانه برگشددتیم و تمام راه را به خندیدن درباره زن جوانی که 
شام را  ستوران زمانی که  شوهرش گرفته بود، گذرانیدم. در ر فرجام را به جال 

صوی شوهرش خوردیم و فرجام برال ت صندوق رفت، خانمی که  ساب به  ه ح
شباهت  سر  شت  شت و از نظر قد و قواره هم از ب بالتویی مثل فرجام به تن دا
زیادل به فرجام داشدددت، فرجام را با شددوهرش اشددتباه گرفت و وقتی که از 
سددرویس بهداشددتی خارج شددد م*س*تقیم به طرد فرجام رفت و دسددت  را 

ستاده  شت به او ای ستم ولی گرفت. فرجام ب بود. ابتدا فرجام فکر کرد که من ه
چاره از  خانم بود. بی بدتر آن  ید. از او  جا بر خانم را دید، از  ید و  وقتی چرخ
شوهرش  شده بود و مرتب عذرخواهی می کرد.  شدت خجالت مثل انار قرمز 
هم که تازه از سرویس بهداشتی آقایان خارج شده بود، هاج واج به او و فرجام 

 .نگاه می کرد
عاقبت از تولدم برسید. گفت که دوست دارم مثل سال قبل با دوستانم باشم؟ 
سکوت  شن خانوادگی را ترجیح می دهم.  سال ج و من هم جواب دادم که ام
کرد و تنها سددرش را تکان تکان داد. ولی لبخند مالیمی که گوشدده لب  بود، 

 نشان از رضایت داشت.
 مرا جلول در خانه بیاده کرد.

 ؟_نمیال تو
 کمی ک  و قوس آمد.
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 _نه باید برم خونه.
 _چرا؟ خونه چه خبره؟

با تعجب نگاهم کرد. لحنم تا حدودل خشمگین و عصبی بود. دوست نداشتم 
 برود. چند لحظه متفکرانه به من نگاه کرد.

 _خبرل نیست. اگر هم باشه به تو ربطی نداره
شین را شدم و در ما شین خارج  شم از ما سرد بود. با خ به هم کوبیدم.  لحن  

 خم شدم و از شیشه با برخاش گفتم:
ما  ازت بزرگتره. برات مهم  یاد. اون احت تاره می خواد ب ما سدد گه حت _آره دی

 نیست؟ مثل اینکه بابال الگا رول تو هم اور گذاشته.
آن چنان با حیرت به من نگاه کرد، مثل اینکه من نامربوط ترین حرد ممکن را 

ن هم حرفم خوب و مربوط نبود. اما در آن لحظه آن چنان زده ام. که البته چندا
از نماندن او خشددمگین شددده بودم که حتی نفهمیده بودم با حرد بدل که از 

 دهانم بیرون بریده بود چه تهمت بزرگی به ستاره زده ام. از ماشین بیاده شد.
 _خجالت بک  آذر...

خیلی ناشدناخته  چیزل نگفتم. ولی از درون در حال سدوختن بودم. حسدی که
 بود. مثل اینکه تمام قلب و وجودم را در آت  گذاشته بودند.

 _خودت هم فهمیدل چی گفتی؟
 با لجبازل گفتم:

 _بس  بد یکی دیگه است، آره؟
 اخم های  به شدت در هم رفته بود.
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 _آذر...
لحن  محکم و عصددبی بود ولی دیگر ادامه نداد. دسددت  را به بیشددانی اش 

دسددت  را بایین آورد و عینک اش را با  داد و تیغه بینی اش را کشددید. امتداد 
 فشرد.

 _ازت توقع نداشت. فکر کردم...
 با لجبازل گفتم.

 _خب تو به من گفتی به من ربطی نداره...
 حرفم را قطع کرد .

 _درست گفتم. مگه زندگی خصوصی من به تو ربطی داره؟
 دوباره سکوت کرد. با ناراحتی گفتم:

 می خوال برل. امشب بمون._خب چرا 
 چند وانیه در سکوت به من نگاه کرد.

 _خونه راحت ترم.
شی،  ست دارل لباس نپو شده؟ دو ست که این جا باعث ناراحتی ات  _چی ه
خوب نپوش. مگه من همون روز بهت نگفتم که دیگه لباس آستین بلند نپوش. 

 خودت به خودت فشار میارل.
ت. دسددت  را برال لحظه ایی رول شددانه ام ناخوداگاه دوباره صدددایم اوج گرف

 گذاشت تا مرا آرام کند.
 _یواش..
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ظاهرا می  نفس عمیقی گرفتم و سددکوت کردم. او هم سددکوت کرده بود. 
خواست هر دو نفرمان آرام  بیدا کنیم. عاقبت هر دو دست  را مقابل دهان  

 به هم قالب کرد و گفت:
شخصیت منو زیر سوال بردل  _رول حرد هال بدل که ا ن به من زدل و هم

 و هم شخصیت ستاره و هم شخصیت خودتو، فکر کن. شب بخیر.
شاره کرد که به خانه بروم. یک بارچه آت ، بدون خداحافظی به  شد و ا سوار 
شغول  شت. مامان در هال م صبی بودم که حد واندازه ندا خانه رفتم. آن قدر ع

ود و در حالیکه سریال نگاه خواندن کتاب بود و بورل جان هم کنارش نشسته ب
 می کرد، تخمه هندوانه می شکست.

 _خوش گذشت مامان جان؟
 _سالم.

لحنم آن قدر خشددم در خودش داشددت که مامان را متوجه غیر طبیعی بودن  
 کند.

 _سالم مامان جان. چیزل شده؟
سددعی کردم تا آرام باشددم. بوران جان صدددال تلوزیون را کم کرد و با نگرانی به 

 ه کرد.من نگا
 _نه خوبم.

نفس عمیق دیگرل گرفتم تا بلکه آرام شددوم و نزنم چیزل را خورد و خاکشددیر 
 کنم.

 _با فرجام دعواتون شده؟ لباس خریدل؟
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لبخندل تصددنعی زدم. دلیل دعوایمان چیزل نبود که بشددود به مامان گفت و از 
دم هال خریتوبیخ او در امان ماند. باید سرو ته قضیه را به هم می آوردم. کیسه 

 و ماهی کوچک قرمزم را با  گرفتم.
 _نه. دعوا چیه؟ ببین ماهی گرفتم.

با آنکه مامان هنوز مشدکوی بود ولی چیزل نگفت و فقط لبخند زد و گفت که 
سه خرید را مقابل مامان و بورل جان  شان اش بدهم. کی سهایم را بیاورم و ن لبا

رفتم و ظرد ماهی را در قفسه گذاشتم تا سرشان گرم شود و خودم به آشپزخانه 
بیدا کردم و شددسددتم، آب کردم و ماهی را درآن انداختم. کمی آب از یخچال 
شد  شتم و خوردم. چیزل که فرجام گفته بود. خوردن آب خنک باعث می  بردا

 که خشمم تا حدودل فروک  کند.
شنه  شتم. مامان و بورل جان گفتند که خیلی ق سها را بردا شتم. لبا به هال برگ
اسددت و مباری باشددد. کیسدده را برداشددتم و شددب بخیر گفتم و به اتاقم رفتم. 

 لباسهایم را کندم و به حمام رفتم.
مدتی زیر دوش نشستم. حس عجیبی داشتم. حسی که تا به حال نداشتم. مثل 
شب را  شتم که فرجام به حرفم گوش می داد و  ست دا شتم. دو این که بغض دا

دل که داشددتم مربوط به این بود که تمام مدت با ما می گذراند. بیشددتر حس ب
فکر می کردم که او واقعا قرارل با زن داشته است. احمقانه بود. خودم هم خبر 

 داشتم.
ست. آن قدر که خودم  سر هم تکرار کردم که این احمقانه ا شت  ستم و ب برخا

 هم از زبان افتادم.
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 فصل دهم
 

در دوران خوبی به سر نمی بردیم. بعد از ناراحتی بی  آمده با فرجام هنوز هم 
شکارا کم محلی می کرد و من هم مغرور تر از آن بودم که از حرفی که  فرجام آ
زده بودم، عذرخواهی کنم. به همین خاطر سددرسددنگینی فرجام را تحمل می 
کردم و چیزل نمی گفتم. فرجام دیگر به خانه برنگشددته بود و من هم فقط یک 

سددراغ مامان آمده بود، چون ماشددین مامان در تعمیرگاه بار او را دیده بودم. به 
 بود. از همان بایین با مامان تماس گرفت.

ست  را لبه  ست. د سته ا ش شین ن شده و دیده بودم که در ما از بنجره اتاقم خم 
 بنجره گذاشته بود و عمیقا به فکر فرو رفته بود.

که به  ه ده دقیقه بودبه الگا که با سددوگل بچ بچ می کردند، نگاه کردم. نزدیک ب
هوال تلفن کردن به حیاط کتابخانه رفته بودند. ولی هر کارل می کردند به غیر 
از تلفن. یک چیزل امروز غیر عادل بود. صددبح هم که می خواسددتم از خانه 
بیرون بزنم مامان و بورل جان مشددغول بچ بچ کردن بودند. مثل اینکه امروز 

 خبر نداشتم.روز جهانی بچ بچ کردن بود و من 
بایلم را چک کردم. روز تولدم بود. ذوق زده  ناگهان به خاطر آوردم. تقویم مو
رو به سددوگل و الگا که به داخل آمده بودند و سددعی می کردند همه چیز را 

 طبیعی جلوه بدهد، گفتم:
 _جریان چیه؟ قراره برال تولدم سوربرایز داشته باشم؟
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با قیافه ایی طلبکارانه به من نگاه می  الگال بیچاره از خودش وا رفت و سددوگل
 کرد.

 _بمیرل که این قدر ضایع هستی. می مردل اگر نمی گفتی؟ می ترکیدل؟
 خندیدم وسرم را با حالت بامزه ایی تکان تکان دادم

 _آره واقعا داشتم می ترکیدم.
 الگا با قیافه بامزه ایی گفت:

جار بزنی. مثال قراره جا  مه  حا  نمی خواد برل ه مت خونه. تو رو  _ ما ببری
 خدا خودت رو یه جورل نشون بده که مثال نمی دونی

شدیم. در راه دایما به من توصیه می کردند که طورل رفتار  غروب با هم همراه 
شه بود. چراغ  سکوت همی ستم. خانه در  کنم که مثال از همه چیز بی اطالع ه

ل آن چنان نیشگانی ها روشن ولی خانه ساکت. زیر لبی می خندیدم. ولی سوگ
 از بازویم گرفت که در جا خفه شدم.

در را باز کردم و در حالیکه خنده ام را به زور کنترل کرده بودم، به آنها تعارد 
 کردم.

 _بچه ها بیاید تو...
بادکنک هال رنگی بود. صددورتم را  مد. تمام سدددالن بر از  مامان اول جلو آ

هم نهفته بود. در عین  ب*و*سددید. در چشددمان  عالوه بر شدددادل یک غم
ستان  را به دور من حلقه کرد و  ش  فرو رفتم. د شادل، ناراحت بود. در آغو

 با تمام قدرت مرا به خودش فشرد.
 _تولدت مباری مامانم. ایشا  صدوبیست ساله بشی
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با  به اطرافم کردم. همه بودند. مامان ملوی که  لبخندم گشددداده بود. نگاهی 
سید. خاله سهیل. بدر و  محبت مرا ب*و* سارا و  شوهرش.  شنک و  هایم. رو

ستان مامان و  ستاره و خانواده اش. و چند نفر از دو مادر الگا. محمد و میالد. 
شا  ستاده بود و مرا تما شه ایی کنار بوران جان ای شنایان خانوادگی. فرجام گو آ
می کرد. لبخند اش مثل همیشده بود. به نظر می رسدید که آن شدب را فراموش 

 است. ناخوداگاه لبخند زدم. کرده
سم را عوض کنم. الگا و  سی کردم. به اتاقم رفتم تا لبا سالم و احوال بر با همه 
سوگل هم آمدند و لباس عوض کردند. آنقدر خندیدیم و طول کشید که عاقبت 

 بوران جان با اخم و تخم به سراغمان آمد.
ا هم بیشتر مهمانها بمهمانی بزن و بکوبی نبود. موزیک  یتی بخ  می شد و 

حرد می زدند. بیشددتر شددبیه به مهمانی هال آخر هفته بود. با این تفاوت که 
صا الگا با لب  صو سوگل و مخ تعداد مهمانها زیاد تر بود و همه فامیل نبودند. 

 و دهان آویزان به این مهمانی بزرگانه نگاه می کردند.
 خوابم می بره._نمی شه یکم بزن و بکوب داشته باشیم؟ من داره 

به الگا که با اخم غرولند می کرد نگاه کردم. ظاهرا این عقیده سددوگل هم بود. 
 چون سکوت کرده بود.

 _چرا نمی شه. ا ن خودم ترتیب  رو می دم.
شتم و خودم  شاد و بر هیجان گذا ستگاه بخ  رفتم و یک موزیک  سمت د به 

سددوگل و الگا هیجان  هم اولین نفر رفتم و با هیجان شددروع به ر*ق*ص کردم.
زده به میان آمدند و بعد از آن سارا و سهیل و روشنک، که ظاهرا آنها هم منتظر 
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همین فرصددت بودند به میان آمدند و جو مهمانی جور دیگرل شددد. به شددوهر 
روشنک که کنار کلید برق ایستاده بود اشاره کردم که برق ها را خاموش کند. با 

 بیشتر شد.خاموش شدن برق ها هیجان هم 
شن کرد  صیده بودم که باهایم درد گرفته بود. فرجام برق ها را رو آن قدر ر*ق*
و با دست  چند ضربه زد ولی آن قدر همه شلوغ می کردند که کسی متوجه او 
نشد و شاید اگر خود من هم نگاهم به رول او نبود صدال دست زدن او را نمی 

  اش برد و محکم سوت زد. این شنیدم. مجبور شد که دو انگشت  را به لبان
بار همه شددروع کردن به سددوت زدن. خنده ام گرفته بود. کالفه شددده بود. به 

 سمت بخ  رفت و آن را خاموش کرد. صدال اعتراض ها بلند شد.
 _بابا یک دقیقه امان بدید. غذا رو آوردند. یخ می کنه.

ه همه ر*ق*ص را اشدداره ایی به میز بزرگ درون بذیرایی کرد. در عرض دو وانی
شپزخانه رفتم تا آب بخورم.  شان افتادند. به ا شکم های فراموش کردند و به یاد 
بوران جان مشددغول سددرو سددامان دادن بقیه غذاها بود. به کمک اش رفتم. و 
سددریع باقی غذا ها را در ظرد کشددیدم و به سددر میز بردم. فرجام هم به کمک 

 آمد. آهسته مچم را گرفت.
 لدته. تو نباید کار کنی._برو بشین. تو

 لبخندل شاد و گشاده زدم.
 _کار توئه، آره؟

 چند وانیه نگاهم کرد. لبخند اش بر از محبت و آرام  بود.
 _یک سال بزرگ شدل آذر. به سن قانونی رسیدل. چه حسی دارل؟
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قبال خیلی برال این لحظه برنامه ریزل کرده بودم. برداشدددت بول از حسددداب 
ین. رفتن به سددفر بدون اجازه هیچ کس.... وخیلی شددخصددی ام. خرید ماشدد

چیزهال دیگر. ولی حا  به نظر می رسددید که تمام آنها بی معنی اسددت. اگر 
بول می خواسددتم فقط کافی بود که به فرجام می گفتم. دیگر آن ولخرجی هال 
وحشددتنای کم شددده بود. سددعی می کردم که معقو نه خرید کنم. البته گاهی 

انی که یک لباس زیبا و کف  به روز می دیدم دیگر مبلغ اش و شدنی نبود. زم
تا آن را نمی  با خودم گذاشددته بودم، بی اهمیت می شدددد و  قول و قرارل که 

 خریدم آرام و قرار نمی گرفتم. اما از این دست اتفاقات کمتر شده بود.
 شانه ام را با  بردم.

 _هیچی. احساس بیرل می کنم.
جه ید. رول بن ند نه اش را  آرام خ بار گو ند شددددم و برال اولین  هایم بل با

 ب*و*سیدم.
 _متشکرم. تولد خوبیه.

سرش را  سه ام کمی معذب به نظر می رسید ول چیزل نگفت و تنها  از ب*و*
 کمی تکان داد.

 
شده بودند که به  سنگین  شام همه آن چنان  شتیم. بعد از  به میان مهمان ها برگ

صیدن صله ر*ق* سی حو سید ک شد. محمد یک موزیک  نظر می ر شته با ندا
آرام گذاشت تا کمی فضا از آن حالت هیجان خارج شود. میالد بی حوصله به 
شغول بود. حتی  سته بود و با فندی اش م ش سالن ن شه  سید. تنها گو نظر می ر
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یک بار هم برال کشیدن سیگار از جای  بلند نشده بود. متوجه شدم که مامان 
م مامان برخاست و مامان دست  را گرفت و کنار به سراغ  رفت و او به احترا

صبحت کرد. نمی دانم چه می گفتند. ولی چهره ل  شروع به  ست و آرام  ش او ن
میالد مودبانه و با خنده همراه شددده بود. مامان هم چهره اش آرام بود و شدداد. 

 کمی بعد خاله سورل هم به آنها ملحق شد و کنار بسرش نشست.
کل گرد و قلنبه اش که بعد از فارغ شدددن اش هنوز روشددنک برخاسددت و با هی

 هم تو بر و چاق و بامزه بود، به وسط سالن آمد و بلند گفت:
_خانم ها، آقایون بسدده هر چی قر دادید و نوش جان فرمودید.)صددورت  را به 
با حالتی خبیثانه ادامه داد( کادوهاتون رو رد کنید  طور جالبی بانمک کرد و 

ن خودم نمی گذارم کسددی از این در باهاش رو بیرون بگذاره. بیاد. وگرنه به جا
 اول از همه خاله بهی...
 رو به مامان کرد و گفت:

_خاله بهی زود باش کادوت رو بده. آذر ا ن ته دل  داره قیلی ویلی می ره. 
 من می دونم این بچه چه می کشه.

س شنک ب*و* شانه تایید حرد هال رو صدال بلند خندیدم و به ن ه ه ایی ببا 
سه مرا در هوا  ست  را بلند کرد و ب*و* شکر برای  در هوا فرستادم. د عنوان ت

 گرفت و به گونه اش چسباند و رو به شوهرش کرد و با لحن بامزه ایی گفت:
 _یاد بگیر از این کارها....

شتر کادوها لباس و کیف و  سم خودم. بی مامان برایم یک بالی خریده بود به ا
امان ملوی بود که برایم یک گوشددی دیگر خریده بود. چقدر کف  بود. فقط م

سه  صورت  را ب*و* ست. در آغوش  بریدم. و  شتم، خدا می دان ست  دا دو
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باران کردم. فرجام هدیه اش را آخر از همه داد. دسدددت در جیب کت  کرد و 
با دهان  آهنه فیلم  باکت را گرفته بود و  باکت بیرون آورد. روشددنک  یک 

 ممکن را می زد و همه را به خنده انداخته بود.ماموریت غیر 
همه با خنده می گفتند که فرجام یک فقره چک به من داده اسددت. اما وقتی که 
روشددنک باکت را باز کرد، دهان همه بسددته شددد. دو بلیط رفت و برگشددت از 

 تاریخ سوم فروردین تا نهم فروردین به شیراز بود. برال من و مامان.
شده بود. بلیط ها را گرفته بود به نظر می رسید  شتر از من ذوق زده  که مامان بی

به من  با حیرت نگاه  کردم. کس دیگرل هدیه از این بهتر  و نگاه می کرد. 
نداده بود. حتی هدیه مامان با وجود گران بودن معمولی بود. شدداید تنها هدیه 

ن ملوی بود. ایی که از لحاظ معنول با هدیه فرجام برابرل می کرد، هدیه ماما
 مدتها بود که عمه فریبا را ندیده بودم. این بلیط، یک هدیه طالیی بود.

شم، متوجه نگاه هال معنی  شه چ شیدم. از گو شحالی او را در آغوش ک با خو
دار خاله هایم شدددم. به سددرعت خودش را از من جدا کرد و با حالتی بسددیار 

شد. احتما  او هم چیزل که من د سینه  ست به  یده بودم را دیده بود. جدل د
ولی حالت شدداد صددورت مامان که هیچ تغییرل نکرده بود به من این جرات را 

 داد که کار بدل مرتکب نشده ام.
سوگل و الگا  صله گرفت. با اخم و ناراحتی کنار  سرعت از من فا اما فرجام به 

ام جنشستم. به نظر می رسید که بقیه متوجه موضوع نشده اند. ستاره به کنار فر
رفت و شددروع به صددحبت کردند. سددتاره با خنده چیزل را برال فرجام تعریف 
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ساله اش بود که حا  ب*غ*ل مادرش  می کرد. هر چه بود راجع به دختر یک 
 به خواب رفته بود.

 ناخوداگاه از جا برخاستم و به سراغشان رفتم. کنار فرجام ایستادم.
 _چه خبر ستاره جون؟

 . شما تولدته._خبرها بی  شماست خانم
 اشاره ایی به هدیه اش کردم.

 _مرسی ستاره جون زحمت کشیدل.
لبخند مودبانه ایی زد. ولی کامال مشخص بود که از حضور من راضی نیست. 

 فرجام دست به سینه به من نگاه می کرد.
 _فرجام یه دقیقه میال؟

ستاره عذرخواهی کر سرش را تکان داد و از  شاره کردم.  شپزخانه ا  د و با منبه آ
 همراه شد. از یخچال آب برداشتم و خوردم.

 _چیه؟
 به کانتر تکیه داد.

 _مرسی هدیه ات فوق العاده بود. ولی چرا دو تا بلیط؟
 _برال تو و مامانت.

 _تو چی؟
شتر با هم وقت  سفر بی ست دارم که تو این  ست. دو سفر مادر و دخترونه ا _یه 

 بگذرونید. خوش باشید.
 می اومدل. مامان بیشتر خوشحال می شد._خب تو هم با ما 

 چند لحظه به من نگاه کرد. بعد لبخند با مزه ایی زد.
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 _منو از کنار ستاره کشیدل کنار که اینها رو به من بگی؟
 با لحنی سرد گفتم:

 _ببخشید که اگر نگذاشتم برید تو دل و جیگر هم.
صورت  گرفت و با  ست  را مقابل  شد. هر دو د شتر  فه صدال خخنده اش بی

 ایی خندید.
 با حالتی حق به جانب برسیدم.

 _چی خنده داره؟
 _تو...

 انگشت  را رول سرم زد.
 _و این چیزل که تو این کله کوچولو هست.

 _و دقیقا چی تو کله بر از مغز من هست؟
 _همون چیزل که فکر می کنه که کارهال من به تو مربوط میشه

 دستانم را به کمرم زدم.
 _نمیشه؟

 که نمیشه. زندگی من فقط به خودم ربط داره. _نه
_نه وقتی که بهی جون تو رو مسددئول تربیت من کرده. باید از لحاظ اخالقی 
شاره کردم( یک بانول  شتم به خودم ا شی. وگرنه چطور میخوال)با انگ سالم با

 شایسته تحویل اجتماع بدل؟
 خنده اش بیشتر شد.

 _مثال اگر تو فضولیت درباره ...
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 را آرام کرد و به طرد در آشپزخانه نگاه کرد و گفت: صدای 
_درباره ل نوع رابطه من و سددتاره برطرد بشدده، دیگه بانول شددایسددته ایی در 

 اجتماع ظهور می کنه؟
 شانه ام را با برویی با  بردم.

 _بستگی به رابطه هال دیگه ات هم داره.
 بازول مرا گرفت و به طرد در آشپزخانه کشید.

 بر می خوره؟_چته بهت 
 توقف کردم و او را هم نگه داشتم.

 _نه برنمی خوره. فقط دوست ندارم درباره این چیزها صحبت بکنم.
 لحن  جدل شده بود.

 _چرا برال من بده، برال تو نه؟
 دست به سینه شد.

با  خانم  یک  که  بدیه  کار خیلی  ته نیسدددت؟ فقط  بده. کی گف _برال من هم 
عت و دقیقه از یه مرد راجع به زندگی شددخصددیت و شددایسددته آینده هر سددا

سربا  دادم  شته آذر... من چند بار جواب  سه. این خیلی ز صی اش بپر صو خ
 که شما متوجه بشی ولی انگار که نه انگار

خنده اش گرفته بود و با نیم لبخندل که به لب داشددت سددعی میکرد که آرام به 
 نظر برسد.

 با فرصت طلبی گفتم:
 باشه؟ جریان چیه؟_فقط همین یک بار...

 لبخند زد.
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به هیچ  تاره رو  گه هم می گم. من سدد بار دی یه  بار گفتم  یه  نداره.  یانی  _جر
چشمی به غیر از دختر دوست بهی جون نگاه نمی کنم. اگر اون فکر دیگه ایی 

 میکنه مشکل خودشه
 ابرویم را با  بردم.

 ه._ستاره دوستت داره. این رو یه آدم کورهم می تونه تشخیص بد
 با تمسخر گفت:

 _یعنی تو اینقدر دلت برال ستاره می سوزه؟
 شانه ام را با  بردم. چرا این قدر این موضوع برال من مهم شده بود؟

 چشمکی زدم و کمی به طرف  خم شدم.
 _بمون تو خمارل جواب ..

 نیم لبخند کجی زد.
 _با شیطنت هات خرابکارل به بار نیار.

 شانه ام را با  بردم.
 خرابکارل؟ _چه

 اخم اش بامزه بود.
 _از روز اول گیر دادل به این بیچاره که چی؟ مچ گیرل می کنی؟

 ر*ق*ص گردن آمدم و آهنه آهال آهال ستاره مارتیک را خواندم.
 سرش را با لبخند تکان داد.

صبی  شکارا کمی ع شپزخانه آمد. آ ستاره به ا ست تا جواب مرا بدهد که  خوا
 بود.
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 دل آذر جان._یه لیوان آب می 
 لیوان آب را بر کردم و به او دادم. رو به فرجام کرد و گفت:

 _فرجام بهی جون کارت داره.
فرجام از آشددپزخانه خارج شددد و بشددت سددر او هم سددتاره. با کمی تاخیر از 
سته  ش ستان  ن شپزخانه بیرون رفتم. فرجام کنار مامان که بی  چند نفر از دو ا

را با محبت تعریف می کرد و فرجام با لبخند آن بود، رفته بود و مامان چیزل 
 را تایید می کرد.

 
سب تر از آن چیزل بود که فکرش را کرده بودم. چند  سیار دلچ شیراز ب سفر به 
سددالی بود که به شددیراز نرفته بودم. دیدن دوباره عمه فریبا و شددیراز برایم خیلی 

به  با هرگز صددداحب او د نشدددده بود  همین خاطر لذت بخ  بود. عمه فری
شت. آن قدر مهربانی در وجود این زن  شمان  می گذا شه مرا به رول چ همی
شق  شد که چرا فرزندل ندارد که تمام این ع سف می  بود که آدم ناخوداگاه متا

 عمیق نصیب اش شود.
شوهرش شیرازل بود و مرد ماه و به شدت مهربانی بود. آن قدر دوست  داشتم 

طلق کنم. عمه فریبا از کسانی بود که هرگز از که در کنارشان احساس راحتی م
شیطنت هال من خسته نشده بود. درست مثل مامان ملوی. دوست داشت که 
من شددیطنت کنم و او با عشددق قربان صدددقه ام برود. رابطه مامان با خواهر 
ست با  شوهر بود. درست مثل دو دو شوهرش چیزل فراتر از عروس و خواهر 

ی حتی فکر می کردم که مامان اطمینانی که به عمه هم رفتار می کردند. گاه
 فریبا داشت، به خواهرهال خودش هم نداشت.
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سورل و خاله فخرل نه. خیلی  گاه بود ولی خاله  ضوع فرجام آ عمه فریبا از مو
دوسددت داشددت که فرجام هم با ما آمده بود و هر وقت که فرجام تماس می 

 گوشی را به مامان می داد. گرفت اول خوب اظهار ناراحتی می کرد و بعد
شید  ستیم به تخت جم هوا عالی بود. و فقط یک روز تمام باران بارید و ما نتوان
برویم و برنامه مان به هم ریخت. اما روزهال دیگر، بهترین هوال شددیراز بود. 
هم من و هم مامان بیشددتر ترجیح می دادیم که در کنار عمه باشددیم. شددیراز را 

 و بارها دیده بودم. کامل و تمام، بارها
در نهایت تعجب متوجه شدم که دلم برال فرجام تنه شده است. از روزل که 
آمده بودیم هر روز، روزل دو مرتبه با مامان در تماس بود ولی به من زنه نزده 

 بود. عاقبت خودم همت کردم و با او تماس گرفتم.
 _آذر جان...

 صدای  بر از تعجب بود.
 _سالم

 ده؟_سالم چیزل ش
 _نه.. باید چیزل شده باشه؟ تو بی معرفتی. مگه منم مثل تو هستم.

 سکوت کرد.
 _حالت چطوره؟

 لبخند بر رول لبان  در صدای  هم انعکاس بیدا کرده بود.
 _من خوبم. این جا هوا عالیه. کلی چغله بادام خوردم.

 دیگر عنوان نکردم که به دل درد بدل هم مبتال شدم.
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 _تو چطورل؟
 کشید.آهی 

 _منم خوبم. حالت رو از بهی جون می برسیدم.
_یعنی این قدر سددختت بود که به خودت زحمت بدل با خودم حرد بزنی؟ 

 دیدل که من زنه زدم. اصال سخت نیست. امتحان کن.
 آرام خندید.

_گفتم یه چند روزل از دسدت من راحت باشدی. بیا رو راسدت باشدیم آذر، تو 
. بارسال یادته به خاطر علیرضا برگشتم چقدر همچین هم از من خوشت نمیاد

 ذوق کرده بودل؟
 یادم بود. آن چنان از رفتن  شاد بودم که خودش را هم به خنده انداخته بود.

 _اون بارسال بود. این امساله.
 _چیزل فرق کرده؟
 صدای  شوخ بود.

 _صددرصد.
 _چی؟

 حا  صدای  با کمی خنده همراه شده بود.
 _منه بیچاره....

به نرمی خندید. صدال خنده اش را دوست داشتم. کم و به ندرت می خندید. 
 شاید همین جالب اش کرده بود.

 _دلم کباب شد.
 بلند خندیدم.
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 _آره من تبدیل به فرجام شدم. این تغییر درد آور نیست؟
 _یعنی من این قدر بد هستم خودم خبر ندارم؟

 _نه موضوع اینکه من نمی خوام مرد بشم.
 _آذر...

 آذراش با توبیخی بامزه همراه بود.
 _بس تغییر کردل؟

 _متاسفانه!
 _ولی من این تغییر رو دوست دارم. مامانت هم.

سمم رو هم  شاید بهتره که ا شحاله که ا ن دو تا فرجام داره.  _حتما خیلی خو
 عوض کنم. بذارم فرجامه.

 _خب دیگه چه خبر؟
 _هیچی. دلم برات تنه شده بود.

 صادقانه بود. چند لحظه سکوت کرد.لحنم 
 _منم دلم براتون تنه شده....

 مکثی کرد و گفت:
_آذر جان دارن بیج ام می کنن. باید برم. به بهی جون و عمه فریبا و آقا حمید، 

 سالم بلند برسون.
که دروغ  تاهی کرد و قطع کرد. نمی دانم چرا حس می کرد  حافظی کو خدا

آن قدرسددکوت بود که فکر کردم در اتاق  گفت. هیچ صدددایی نشددنیده بودم.
 خواب  و در تخت دراز کشیده و با من حرد می زند
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برگشت از شیراز را دوست نداشتم. آن قدر که موقع خداحافظی با عمه فریبا با 
گریه او چیزل نمانده بود که من هم به گریه بیفتم. در این شددهر یک سددرل از 

زمانهایی که بابا زنده بود و ما هر سددال بهترین خاطرات تمام عمرم را داشددتم. 
عید به شددیراز می رفتیم. خاطرات نابی که دیگر تکرار شدددنی نبود. اما اوقات 
خوشی که در این سفر هم گذرانده بودم، عالی بود. با مامان به همه جا سرزده 
شتیم و جالب این جا  بودیم. جاهایی که درهر کدام از آنها یک خاطره از بابا دا

که با هم این خاطرات را مرور هم می کردیم. و مامان بر خالد همیشددده بود 
ناراحت نمی شددد و خودش هم با اشددتیاق تعریف می کرد. حس می کردم که 

 چیزل بزرگ بین من و مامان تغییر کرده بود.
مامان و من دسدددت در دسدددت در بازار وکیل قدم می زدیم و درباره خاطرات 

مان حال برنامه ریزل می کردیم که آیا زمان مشددترکمان گپ می زدیم و در ه
 کافی برال رفتن که عمارت کاله فرنگی را داریم یا نه؟

به خرید می رفتیم. مامان لباسددی را برو می کرد و مثل یک دوسددت و یک زن 
بزرگ سلیقه مرا می برسید. با هم ناهار می خوردیم و درباره انجمن حرد می 

ی کرد و من گوش می دادم. از ناراحتی زدیم. یعنی بیشددتر مامان صددحبت م
 های  درباره بعضی کارشکنی هال دولتی می گفت.

چیزل که قبال هرگز به آن اشاره نکرده بود. اینکه بارها و بارها انجمن به عناوین 
سربا مانده بود. تمام این حرفها  مختلف تا مرز تعطیلی بی  رفته بود و باز هم 

سالها آن ر شیده بود. گاهی از این که با چیزل بود که مامان  ا یک تنه به دوش ک
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این هم سددختی و گرفتارل، من هم او را عذاب داده بودم عذاب وجدان می 
 گرفتم.

در نهایت سفرمان سفرل شد که حس می کردم من و مامان را بی  از بی  به 
سفر بحث و درگیرل بینمان  ست بود که گاهی هم در  همدیگر نزدیک کرد. در

ولی خیلی به ندرت بود. به ندرت و با شددددت کمترل. مامان در  رخ می داد
مقابلم نرم  بیشترل نشان می داد. گاهی که من عصبانی می شدم و داغ می 
کردم، این مامان بود که کوتاه می آمد. اما گاهی واقعا حس می کردم که من و 
مامان شددباهت هال زیادل داریم. شددداید مامان هم در زمان نوجوانی اش 

صیتی که گاهی با تمام گرفتاریها و ش شخ ست.  شته ا شبیه به من دا صیتی  خ
 غصه هایی که داشت خیلی زیر بوستی خودش را نشان می داد.

 
مامان روحیه ل لطیف و کودکانه ایی، در عمیق ترین زوایال وجودش داشددت 
شان می داد. همین دلیلی بود که  که گاهی با ظرافت هر چه تمامتر خودش را ن

این حس در من به وجود می آمد که من ترکیبی از روحیه شدداد و شددوخ گاهی 
بابا و شددیطنت احتمالی مامان شددده بودم و با دوران تنها و سددخت نوجوانی ام 

 تبدیل به یک بمب متحری شده بودم!
ست تکان دادم. آرام و متین  سراغمان آمد. از دور برای  د فرجام در فرودگاه به 

و بایین می بریدم. به شدت دلم برای  تنه شده بود. آن لبخند زد. اما من با  
قدر که با خره صدددال مامان را هم درآوردم. مامان هنوز به خاطر خداحافظی 
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گاه کرده  به بیرون ن مام طول راه را فقط از بنجره  حت بود و ت نارا با  مه فری از ع
 بود.

شد و گونه هال م شت و خم  ستی گذا امان را فرجام چمدان ها را رول چرخ د
ب*و*سید. با مشت به شانه اش کوبیدم. اخم کرد. چشمانم را برای  درشت 
کردم. به خنده افتاد. خودم بی  قدم شدم و گونه اش را ب*و*سیدم. با محبت 

 چند ضربه کوتاه به کمرم زد. آرام و نوازش گونه.
در راه مامان و فرجام درباره انجمن صددحبت کردند و فرجام شددب به خانه ما 

شیراز برال او خریده بودم را مودبانه به اتاق  آ شام چیزهایی که در  مد. بعد از 
 بردم. در زدم و اجازه ورود گرفتم.

سعی می کردم که نگاهم به زخم  شیده بود.  ستین حلقه ایی بو شرت آ یک تی
عمیق کتف اش نیفتد. دوست نداشتم که حس بدل تجربه کند. ولی ناخوداگاه 

د و عاقبت آن قدر تابلو رفتار کردم که صبر فرجام تمام شد نگاهم به آن می افتا
کاول ام  گاه کنم و کنج قت آن را ن به د تا  نده کتف اش را جلو آورد  با خ و 

 فروک  کند.
کادوهای  را دادم. با تعجب به من نگاه کرد. شاید باور نمی کرد که من برای  

ود ول لبان  گواه این بهدیه بخرم. بیراهن  را با  گرفت و نگاه کرد. لبخند ر
 که بسندیده است.

 _قشنگه؟
 رول تخت اش بریدم و به رول شکم خوابیدم و مچ باهایم را با  فرستادم.

 _آره مرسی.
 _دوست  دارل؟
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 سرش را تکان داد.
 _خیلی...

 چشمکی زدم و عطرش را هم دادم. جعبه را باز کرد و بویید.
 _مرسی آذر. غافلگیرم کردل.

از عطر به رول گردن  اسددپرل کرد. خودم را به طرف  با  کنارم نشددسددت و 
 کشیدم و گردن  را بوییدم. به سرعت خودش را عقب کشید.

 _چی کار می کنی؟
 با خونسردل گفتم:

 _نترس نمی خورمت....بول خوبی داره. دوست دارم.
 چیزل نگفت. در سکوت ماری ها و سوزن هال بیراهن را جدا می کرد.

 بود._خیلی جات خالی 
 نگاهم کرد.

 _مامانت خیلی به  خوش گذشته. هر روز برام تعریف می کرد.
 سرم را تکان دادم. با کمی ناراحتی گفت:

 _ولی احساس می کنم که هنوز روحیه اش عوض نشده.
 _به خاطره اینه که تو همه جال شیراز یه خاطره ایی از بابا داشت.

 متفکرانه به من نگاه کرد.
 _آره راست میگی.

 چند لحظه سکوت کرد.
 _شاید بهتر باشه که یه سفر بره.
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 _قرار بود بارسال بره یادته؟
 سرش را تکان داد.

_آره. تو فکرش بودم. نشد. یعنی خودش نخواست. ولی حتما باید یه سفر بره. 
 بلیط می گیرم تا هنوز تعطیالته و همه جا یه خط در میون بازه، بره مسافرت.

 _کجا؟
و بیراهن را که حا  تمام سددوزن ها و ماری های  را کنده بود کنار من لم داد 

 رول میز کنار تخت گذاشت.
_نمی دونم با مامان ملوی و خاله ها می فرسددتم . شدداید یه جال گرم. نمی 

 دونم.
ستان  ست دوران دبیر صمیمی در دوبی دارد. دو ستی  شاره کردم که مامان دو ا

با یکی ایرانی عرب بول دار ازدوا ج کرده بود و سدددالها بود که در دبی اش که 
یه را به آنجا رفته  زندگی می کرد. سدددالها قبل مامان و بابا یک تعطیالت ژانو

 بودند که ظاهرا هم خیلی خوش گذشته بود.
 سرش را تکان داد.

 _اگر بخوام اون جا بفرستم  یکم طول میکشه....
 مکثی کرد. کمی چانه اش را با  داد.

 فکر می کنم. _شاید... درباره اش
 نگاهی به ساعت اش کرد.

 _بلند شو بگیر بخواب. از فردا درس شروعه. تنبلی بسه.
 چشمانم را چرخاندم.

 _من این همه برات سوغاتی آوردم.
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 لبخند زد.
 _برو بچه....

شتر با هم حرد بزنیم.  شتم که بگذارد که در اتاق  بمانم و کمی بی ست دا دو
سته  سید که خ صله. ولی به نظر می ر شاید هم فقط بی حو سته یا  ست. خ ا

با خنده و  ند.  به طرد در کشدددا ند کرد و  بازویم را گرفت و از رول تخت بل
 شوخی به اتاقم رفتم.

 
 فصل یازدهم

 
درسهایم را با جدیت شروع کرده بودم. فرصت زیادل تا کنکور نمانده بود. اما 

خسددته کنم. می فرجام نمی گذاشددت که به طورمدام درس بخوانم و خودم را 
 گفت که آن قدر باهوش هستم که رتبه خوبی خواهم آورد.

سلطانی را به  شتم. تمریناتم با آقال  سها اوقات فراغت خوبی هم دا در کنار در
ساعتی  سعی می کردم که هر روز تقریبا یک  سانده بودم. اما  دو روز در هفته ر

 را در خانه ورزش کنم. آن قدر سنگین که عرقم در بیاید.
فرجام وقت بیشددترل را با من می گذراند. به طور مدام با من فیزیک کار می 
کرد. گاهی آخر شددب که من مغزم خسددته می شددد بیشددنهاد می داد که بیرون 
برویم و قدم بزنیم. با هم در بارکی که نزدیک خانه بود، قدم می زدیم. گاهی 

ستی عمیقی ک صحبت می کرد. از دو ضااو از زندگی اش در آمریکا   ه با علیر
 داشت. انقدر از علیرضا گفته بود که من هم با او احساس نزدیکی می کردم.
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سمان با  سی که دیدم از زمین تا آ شانم دهد. ک ستم که عکس اش را ن از او خوا
آن چه در ذهنم بود، تفاوت داشددت. خوش قیافه بود. شدداید به جذابیت میالد. 

ه بود و می خندید. نظرم را در عکس، دسددت  را دور شدددانه فرجام حلقه کرد
راجع به چهره اش گفتم. اینکه به نظرم بسددیار جذاب می آمد. تعجب کرد و 
خندید و گفت که دوسددتان مونث بسددیارل هم که دارد، دقیقا همین نظر مرا 

 دارند.
ناخواسته مسیر صحبتمان به جنس مخالف کشیده می شد. دوست داشت که 

گاهی مرا مرا از تمام خصوصیات منفی مردان  گاه کند. عقیده داشت که این آ آ
 از خطر دور نگه می دارد. خطرل که در مقابل میالد ندیده بودم.

ست آوردن زن مورد نظرش به کار می  از مکر و حیله ایی که یک مرد برال به د
برد، می گفت. مکرل که برال زن مورد عالقه اش نیسددت. عقیده داشددت اگر 

صددداقت بیدا خواهد کرد که نیازل به مکر و مردل عاشددق زنی باشددد، انقدر 
 حیله نباشد. عقیده داشت که عشق صداقت را با خودش همراه دارد.

حرد می زدیم و حرد می زدیم. درست مثل دو دوست. دستم را زیر بازوی  
حلقه می کردم. اعتراضددی نمی کرد. گاهی هم تنها در سددکوت قدم می زدیم. 

یم. مامان هم گاهی ما را همراهی می کرد. گاهی هم برال شددام بیرون می رفت
در بی کارهال مسافرت مامان بود. مامان راضی نبود و کارشکنی می کرد و هر 
روز و هر هفته، مسددافرت به تاخیر می افتاد. عقیده داشددت که از کار و زندگی 
اش می افتد ولی من و فرجام سددرسددختانه مقاومت می کردیم. مامان تقریبا از 

ه افتاد زمانی که می دید من هم با به بال فرجام برال مسددافرت و ذوق به گری
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آرام  او حرارت به خرج می دهم. ب*غ*لم می کرد و به خودش می فشددرد. 
 مرا می ب*و*سید و می بویید.

شده بودم که تا چه حد از  ست خودم نبود ولی خودم هم متوجه  صال و ابدا د ا
حتی موسددیقی را گوش می دادم که او فرجام الگو گرفته بودم. آن قدر زیاد که 

شد. و این روند روز  ضی با شم که او را سعی می کردم جورل با گوش می داد. 
 به روز در حال تعمیم و گسترش در تمام ابعاد زندگی من بود.

شت می  شدم و تا حدودل به وح آن قدر زیاد که گاهی خودم هم متعجب می 
شوم، با ب ستم عوض  شده بودم. افتادم. منی که نمی خوا زرگترین تغییر عوض 

خاطر  به  مام روزم را  نمی خواسددتم اعتراد کنم. حتی نزد خودم. ولی من ت
شبهایی که با هم قدم می زدیم، شب می کردم. فقط و فقط به خاطر اینکه او به 
خانه بیاید و بعد از شام با چشمکی اشاره کند که لباس بپوشم تا بیرون برویم. 

ارش باشددم. حس خوبی که در کنارش داشددتم چیزل بود فقط برال انکه در کن
که گاهی مرا می ترسدداند و گاهی تمام فکر روز تا شددبم می شددد. متوجه شددده 
ضایی آرام را برال من مهیا کرده  سفارش فرجام ف بودم که تمام خانه و مامان به 

 بودند.
گاه  را نشدددان نمی داد. حتی اگر من  گاه  ندل هال  خود فرجام هم دیگر ت

حث را به سددمت دیگرل مثل زن و یا سددتاره می کشدداندم. با خنده بحث را ب
متفرق می کرد ولی تندل نه. حا  حسددادت بسددیار زیادل به سددتاره بیدا کرده 
تاره  یت از سدد که او حرفی، حتی بی اهم کافی بود  که فقط  به طورل  بودم. 

ید. آن وقت از درون داغ می کردم. چیزل که شدداید خیلی وقت بود   که بهبگو
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شب تولدم  آن دچار بودم و فقط خودم از آن بی اطالع بودم. زمانی که او را در 
به بهانه احمقانه ایی از کنار سددتاره جدا کرده و به آشددپزخانه کشددیده بودم این 

 حس در من بوده. نهفته ولی در جریان.
 چیزل که مرا بیشددتر از بی  به او وابسددته می کرد همین مالیمتی بود که او در
صابی آرام  ست که من اع ستم که به خاطر این ا برابر من به کار می برد. می دان
برال کنکور داشته باشم. اما به شدت برال من دل نشین بود. فرجام تمام مدت 
با دل من راه می آمد. اما در نهایت این من بودم که تمام فکر و ذکرم، آن هم 

نده بود، چیزل به غیر از درس زمانی که شددداید کمتر از دو هفته به کنکور نما
 شده بود.

شاید خیلی فکرهال  شم. و  فرجام. و اینکه چه کار کنم که مورد تایید فرجام با
دیگرل که گاهی سرسختانه آنها را از ذهنم خارج می کردم گاهی تمام روزم را 

 صرد خیالپردازل درباره آن میکردم.
 

ر گله و شددکایت او را روانه چند روزل بود که مامان رفته بود. عاقبت با هزا
کردیم. فرجام دو روزل را به خانه ما آمد و ماند. هنوز هم برنامه قدم زدن هال 
شددبانه مان برقرار بود. نمی خواسددتم تحت تاویر او قرار بگیرم ان هم زمانی که 
می دانسدتم فرجام تحت تاویر من نیسدت. اما به نظر می رسدید که این از دایره 

رج است. یا شاید هم خودم آن را خارج می کردم. من مهارت توانمندل من خا
شود. حا  هم به  ضررم تمام می  صی در نادیده گرفتن چیزهایی دارم که به  خا

 صورت کامال خوداگاه در ذهنم مشغول همین کار بودم.
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یا می  که می دیدم و  نه بود ولی در ذهنم و تمام مدت، اکثر مردانی را  احمقا
شت. فرجام شناختم با او مقا سه ها تنها یک نتیجه دا سه می کردم. و این مقای ی

شت. گاهی به تفاوتهال او با میالد فکر می کردم. حا  به  با تر از همه قرار دا
 نظرم چقدر عالقه ام به میالد اشتباه می آمد.

فکر می کردم که اصددال چرا آن عشددق آتشددین به وجود آمده بود؟ و در نهایت 
نداشددت عد از جوابی برای   خارج شدددده بود. ب مدار زندگی من  م. میالد از 

سته بودم به  سافرت هال زیادل رفته بود که حتی نتوان تعطیالت عید او هم به م
درسددتی او را ببینم. اما دیگر این دورل عذابم نمی داد. حا  اگر فرجام برال 

 لحظه بدقولی می کرد و دیر به خانه می آمد، برایم مشکل ساز می شد.
ی از اینکه زمانی بیاید که دیگر بعد از کنکور شددبهال بی نظیر و قدم زدن گاه

هایمان هم تمام شددود، وحشددت می کردم. حتی فکرش هم سددتون فقراتم را به 
لرزه می انداخت. احمقانه بود ولی گاهی از این حس متنفر هم می شدم. منی 

م. سته شده بودکه خودم را م*س*تقل می دانستم حا  به حد مرگ به فرجام واب
 به تایید اش و محبت هال گاه و بیگاه اش.

مقابل در آبارتمان  از تاکسددی بیاده شدددم. چراغ های  روشددن بود. هوا تازه 
سی  شده بود. دو روز بود که فرجام نیامده بود. زنه زده بود و احوال بر تاریک 

 کرده بود. ولی گفته بود که خیلی کار دارد و سرش به شدت شلوغ است.
 زنه در را زدم. در را باز کرد.

 مقابل در ایستاده بود. متعجب و تا حدودل بر از استرس.
 _چیزل شده؟
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 او را به کنار زدم و داخل شدم.
_چرا تو هر وقت منو می بینی فکر یه اتفاق به سددرت می افته؟ رو بیشددونی من 

 نوشته خرابکار؟
 لبخند زد و در را بشت سرم بست.

 _نوشته بود.
شپزخانه رفت  شالم را باز کردم و مانتویم را در آوردم و رول مبل انداختم. به آ

 و برایم شربت آورد.
 _چطورل؟

 _چرا این دو روزه نیومدل؟ یعنی اینقدر سرت شلوغ بود؟
 لحن صدایم طلبکارانه بود. به خنده افتاد و سرش را به نشانه تایید تکان داد.

 _عذر می خوام...سرم واقعا شلوغ بود...
 مکثی کرد.

 _درسها چطوره؟ به اندازه کافی تمرکزت رول درسها هست؟
فقط سددرم را تکان دادم. چرا او در وجود من چیزل بیشددتر از آذر کوچک نمی 
شد. چرا مرا زن نمی دید؟ نه  سی که باید مواظب درس خواندن اش با دید؟ ک

نه ل وجود مرا هم نمی دید و این برا ل من یک زن بزرگ. حتی او وجه دخترا
 که تازه بی به وجود مردانه او برده بودم، درد آور بود.

آن قدر درد آور که گاهی مرا به ترس می انداخت. این چیزل که در وجودم مرا 
دگرگون کرده بود هم خوشددایند و هم ناخوشددایند بود. گاهی به حد مرگ از آن 

هی مرا به وحشددت می کردم. از اینکه فرجام را می دیدم که مرا نمی دید. و گا
شم. همین حس بود که مرا وادار  شتم که مقبول او با ست دا وجد می آورد. دو
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می کرد که مطابق میل او باشم. مطابق میل او لباس بپوشم، حرد بزنم و رفتار 
 کنم. جورل باشم که او مرا ببیند.

نگاهی به چشددم و ابرول درسددت کرده ل من کرد. زیبا شددده بودم. خودم خبر 
شم آن قدر نبود که او دوست نداشته باشد. حا  دیگر از حرد هال داشتم. آرای

به سددلیقه اش برده بودم. آرای  هال  باره زنان اطرافمان، بی  گاهگاه اش در
مالیم را ترجیح می داد. و آرای  من هم مالیم بود. اما باز هم حس می کردم 

 که چیزل نشده بودم که او بپسندد.
 _آره خوبه.

خودم هم نمی دانم چه توقعی داشددتم. هر چه بود احمقانه بی حوصددله بودم. 
 بود. موزیک مالیم تونی برکستن بخ  می شد.

 _اومدم شام مهمونت بشم.
 چانه اش را با  برد.

 _باریکال... کار خوبی کردل.
 برخاست و گفت که سفارش شام می دهد. مخالفت کردم.

 _یه چیزل خودمون درست می کنیم.
 ایید تکان داد.سرش را به نشانه ت
 _چی می خورل؟
 _ماکارانی خوبه؟

 _خوبه



 385 نهیخشت و آ

به اشددپزخانه رفت. من هم به دنبال  رفتم. با هم شددروع به درسددت کردن غذا 
کردیم. از بیمارسددتان می گفت و گاهی هم از برنامه اش برال ادامه تحصددیل. 
خیال داشددت تخصددص اش را بگیرد. بیشددترین تمرکز اش هم به رول داخلی 

بین رفتن و ماندن به شدددت دودل بود. چیزل که باعث شددد دلم بایین بود. اما 
 بریزد.

دلم به تاپ تاپ افتاده بود و همان طور بی هدد در آشددپزخانه با  و بایین می 
قدر او را  نداخته بود. چیزل نگفت ولی آن  به تعجب ا به طوریکه او را  رفتم. 

 شناخته بودم که بدانم به شدت متعجب شده است.
ست دارم برال قدم زدن بیرون بروم؟ جوابم منفی بود. بعد  شام گفت که دو از 

خواسددتم که فیلم بگذارد تا با هم ببیینم. مدتها بود که دیگر برنامه دیدن فیلم 
برگزار نمی شدددد. فیلم جدیدل که می گفت خودش هم آن را ندیده اسدددت، 

سر شت. مقابل تلوزیون رول کوسن ها لم دادم. او هم با ل  م رول کانابه گذا
 دراز کشید.

بی قرار بودم. حتی حوصله دیدن فیلم را هم نداشتم. متوجه شد و برسید که آیا 
مشکلی هست؟ دلم می خواست بگویم که بله تو مشکل اساسی من هستی. 
شتم. به  شالم را بردا ستم و به اتاق اش رفتم و مانتو و  اما چیزل نگفتم و برخا

 دنبالم آمد.
 _آذر چته؟

ام را گرفت و مرا به طرد خودش کشددید. مقاومت کردم و به طرد اش شددانه 
 نچرخیدم.

 _آذر...
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_چرا می خوال برل؟ مگه دانشددگاه این جا چشدده؟ دانشددگاه هال ایران درجه 
شه برال  یکه و کجا می خوال برل آذر... فقط برال منه؟ نوبت خودت که می 

 تخصصت حتما باید بلند بشی برل اون سر دنیا؟
 و نگاه  کردم. چند لحظه در سکوت مرا نگاه کرد. چرخیدم

 _بعدا درباره اش حرد می زنیم....
 لحن اش مالیم بود. به میان حرد اش بریدم.

 _بعد یعنی کی؟
 نفس عمیقی کشید.

 _بعد، یعنی بعد از کنکور شما
 بوزخند زدم.

 _بس دارل تحملم می کنی..آره؟
 اخم کرد.

 عنی چی؟_این حرفها چیه آخه دختر؟ تحمل ی
 با لجبازل گفتم:

 _بس ا ن حرف  رو می زنیم....نرو...
 چند وانیه متفکرانه نگاهم کرد. بعد خیلی جدل گفت:

 _احتمال اینکه برگردم زیاده....
شم به طرد در اتاق  سرم انداختم. با خ شال را رول  شیدم و  مانتو را به تنم ک

 رفتم. بازویم را گرفت و مرا به طرد خودش کشید.
 ه بچه بازل...._بس



 387 نهیخشت و آ

با خشددم به طرف  برگشددتم. در حالیکه به اندامم اشدداره می کردم، با تحکم 
 گفتم:

 _من بچه نیستم....
سته قلبی ام مرتکب  شاید هم برال عمیق ترین خوا شاید برال اوبات حرفم و 
شم  شاید فقط نتیجه خ شتباه بود. عملی که  سیار ا شدم. عملی که ب این عمل 

نتیجه ناکامی بود. ناکامی که می دانستم توسط او دیده  بود. خشمی که آن هم
 نخواهم شد.

قبل ازانکه بتواند حتی بلک بزند، او را ب*و*سددیدم. ب*و*سدده ایی به شدددت 
 خام و بچگانه.

به میز  به ل بای  محکم  که  قدر سددریع  ید. آن  به عقب بر ها  یده  مارگز ثل  م
صدال بدل داد. اما به نظر می رسید  که حتی متوجه درد آن تحریراش خورد و 

شت  شده بود که برال لحظه ایی وح صورت  به حدل مهیب  شده بود.  همه ن
 کردم و قدمی به عقب برداشتم. اما بازویم را گرفت.

 _چه غلطی؟....چی کار کردل؟
حا  به من نزدیک شده بود. حتی نفس اش هم حرارت و خشم بیدا کرده بود. 

 بازویم را از دست  بیرون کشیدم.
 لم کن..._و

 اما مرا به شدت تکان داد.
 _دارم بهت می گم این چه کارل بود که کردل؟

 با صدال نسبتا بلندل گفتم:
 _یه ب*و*سه بود. کور بودل؟ یا احساساتت از کار افتاده...
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 با خشم به طرفم خم شد.
 _ساکت....

هان نگلویم درد گرفته بود. توقع این رفتار را نداشددتم. هر چند که خودم هم در 
ساعدل به من نخواهد داد.  صد فرجام جواب م ستم که احتمال نود در می دان
اما این رفتار بر از خشددم هم خارج از انتظار من بود. چیزل که حا  با تمام 
تا این حد از  عالقه ایی که به او بیدا کرده بودم، دردآور بود. دردآور بود که او 

خودش در من خلق کرده بود. این من دور بود. از احساس من. از احساسی که 
 اصال منصفانه نبود.

باتو از خونه  ته، دیگه  تا بهی جون برنگشدد _همین حا  برمی گردل خونه و 
 بیرون نمی گذارل، روشنه؟

 فریاد کشیدم.
 _چرا؟ برال اینکه عاشقت شدم؟

 آن چنان با حیرت به من نگاه کرد، مثل اینکه من یک سر دیگر در آورده بودم.
 هم این حرفو شنیده بودم. نه خیلی بی . سال قبل._قبال 

 منظورش زمانی بود که مثل احمق ها از عشقم به میالد دفاع می کردم.
 _من بزرگ شدم... نمی بینی؟ نمی فهمی؟...

با شدددت حرفم را قطع کرد و مثل خودم هوار کشددید. اولین بارل بود که می 
 شد.دیدم فرجام اختیار از دست داده و فریاد می ک
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کارت تول  با این  که تو  بدیه  که می فهمم حس  ها چیزل  نه نمی فهمم. تن _
وجودم انداختی. مادرت به من اعتماد داره. می دونی این یعنی چی؟ در وانی 

 مگه بزرگ شدن به اینکه راه بیفتی هر کی از راه رسید ماچ کنی.
 دستم را با  بردم و سینه اش کوبیدم.

شکر. _با من این طورل حرد نزن شیدم( آقال از خود مت شتر فریاد ک .... )بی
 اون کسی که از اعتماد سواستفاده کرده منم. نترس شما بچسب به اعتمادت.

 صدایم لرزان شد. من گریه نمی کردم. آن هم مقابل او.
 _تموم  کن آذر... بسه دیگه ...

 ماین بار بلندتر فریاد کشددیدم. به طوریکه احسدداس کردم که تارهال صددوتی ا
 آسیب دید.

نه خیر  به من بنداز. من کیم؟ آذر بورتاش سدددال قبل؟  یه نگاه  _چی بسددده؟ 
شتی  ست دا ساختی... که تو دو شدم که تو  شی  شازده.... من ا ن آذر بورتا
باشدده. حا  دارل منو مثل یه تیکه آشددغال بس می زنی؟ من چه ارزشددی برات 

 دارم؟ تو زندگیت کجا هستم؟...
 حرفم را قطع کرد.

اگر چیزل شدددل... اگر به قول خودت یه آذر دیگه شدددل. در جهت مثبت _
شتباهه، بفهم آذر... دری  شه.. این ا ستم که این ب بوده نه منفی... من نمی خوا

 کن.
 _تو بفهم. تو دری کن...

 حرفم را قطع کرد.
 _چی رو دری کنم؟ اصال مگه چیزل هم هست که من دری کنم؟
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خوال برال یه بار هم که شددده ببینی که چی _حس من.. خود من... چرا نمی 
 کار کردل؟

فریاد کشددید. حا  عمال عصددبی شددده بود. خیلی زیاد. صددورت  به شدددت 
 برافروخته شده بود.

_چه غلطی کردم که خودم خبر ندارم؟ چه حرکتی انجام دادم که این حس تو 
یدل؟ وجود تو به وجود اومده که من اگر کارل میکنم از رول منظوره؟ چی د

چه می تونه باشه به غیر از احساسات خام و بچگانه ات که تا سال قبل متوجه 
 میالد بود....

شدت کنار  ستم را به  ست  را دراز کرد تا بازویم را لمس کند. د نفس گرفت. د
 کشیدم.

 _آذر جان. این همونه....
 حرد اش را قطع کردم.

سی و توجه  ست. وقتی که به من می ر می کنی. وقتی که تمام _نه این همون نی
مدت یه فکر تو ذهنم تلقین می کنی که باید مثل تو باشددم باید حرفی رو بزنم 
که تو می خوال .. کارل رو بکنم که تو دوسدددت دارل.. چیزل رو کوفت کنم 

 که تو اشتها دارل.. نتیجه اش می شه این...
 با انگشتم به قفسه سینه خودم زدم.

 _من... من احمق.
 واستم؟ من گفتم که مثل من باش؟ من ..._من اینو خ

 دوباره حرف  را قطع کردم.
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صیحت هات از من  _نه م*س*تقیم. ولی وقتی با کارهات، با حرد هات، با ن
یکی مثل خودت سددداختی... وقتی یه کارل کردل که شددبها منتظرت بمونم. 

 نتیجه اش می شه این...
ته بود مد. هنوز صددورت  برافروخ جب می آ حدودل  به نظر متع تا  ولی 

 تفکرجایگزین آن خشم مهارگسیخته شده بود.
 _شبها منتظر منی؟

جواب  را ندادم. حس حقارت می کردم. از زیر دسددت  از در اتاق بیرون زدم. 
 به دنبالم روان شد. بازویم را گرفت و کشید.

_من نمی خواسددتم این حس تو وجودت ایجاد بشدده... اگر کارل هم کردم از 
 ...سر محبت بوده
 نگاه  نکردم.

 _می دونم شما فرجام م*س*تقل و بزرگ من  هستی. همه کارهات درسته....
 بازویم را فشرد.

 _تموم  کن... من نمی خواستم این طورل بشه..
مکث کرد. سددرم را با  بردم و نگاه  کردم. نگاه  غمگین بود. مثل اینکه 

 خودش هم ناراحت بود.
می گیرم. تو هم برگرد خونه و فکر کن که  _من امشددب و این کارت رو نادیده

 اصال امشب این جا نیومدل....
 با لجبازل گفتم:

 _نه من این کاررو نمی کنم...
 مکث کردم و با خباوت ادامه دادم.
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 _اون ب*و*سه فوق العاده بود...
کف دسددت  را رول دهانم گذاشددت. اخم درون چشددمان  ترسددنای بود. اما 

ست.  اهمیتی ندادم. او مرا از شتباه ا خودش رانده بود و گفته بود که حس من ا
 چیز دیگرل بدتر از این هم بود؟

شمان  را چند  شید. چ ست  را عقب ک ست  را گاز مالیمی گرفتم. د کف د
وانیه به رول هم فشرد. حس می کردم که به نقطه جوش رسیده است. به شدت 

 تالش می کرد که به خودش مسلط باشد.
 نه و امشب رو فراموش کن. خواه  می کنم._نه آذر... برو خو

سر وجودم را گرفته بود مثل ماگما با  زد.  سرتا شد. ناامیدل که  شل  زانوانم 
شگی  ست خودم نبود. همان وجه همی صال د سیلی زدم. ا صورت   محکم به 
آذر خودش را نشان داد. وجهی که تا قبل از شیفتگی ام نسبت به او وجه غالب 

که فقط یک نوجوان ناامید و مورد توهین قرار گرفته می  وجود من بود. وجهی
سلط  شان دهد. چیزل که فکر می کردم که به رول آن م تواند آن را از خودش ن
شددده ام. ولی حا  متوجه شدددم که فرجام فقط به من آرام  هدیه کرده بود. 

 وگرنه من هنوز همان آذر خشمگین بودم.
سنگینی دارم و او هم با حیرت هر چه تمام تر فقط به من ن ست  گاه کرد. من د

 ظاهرا تازه شیو کرده بود. به سرعت صورت  گل انداخت و قرمز شد.
 _ازت متنفرم فرجام اقبالی. امیدوارم که برل به جهنم.

 چشمان  را رول هم فشرد.
 _قبال هم این رو گفته بودل..



 393 نهیخشت و آ

 او را بس زدم و به طرد در رفتم.
ر من برل؟ همین امشددب گورت رو گم کن از _چرا صددبر کنی که بعد از کنکو

 زندگی من برو بیرون. من آقا با  سر نمی خوام.
در را محکم بر هم کوبیدم. به بایین دویدم. بشددت سددرم صدددایم کرد. اهمیتی 
ندادم. وقتی که بایین رسیدم با یک فاصله زمانی به من رسید. سعی کرد تا مرا 

ان بریدم و او مجبور شددد به خاطر بگیرد. اما به سددرعت به سددمت دیگر خیاب
ست   شین در د سوییچ ما شینی که چیزل نمانده بود به من بزند توقف کند.  ما
بود. تنها یک بیراهن مردانه به رول تیشددرت رکابی اش بوشددیده بود که حتی 

 فرصت نکرده بود دکمه های  را هم ببندد.
شاید همان لحظه یک تاکسی از دور بیدای  شد. هنوز آن قدر دیر  نشده بود. 

ساعت ده بود. دستم را با  بردم و قبل ازانکه بتواند جلول مرا بگیرد در تاکسی 
 بریدم و از آن جا دور شدم.

 
شتر از هزار مرتبه زنه خورد. اما من همه  شی موبایلم بی سیدن به خانه گو تا ر
شدت درد می  را ریجکت کردم و در نهایت گوشی را خاموش کردم. گلویم به 

شدت عذابم می کرد صحبتم با او مخفی کرده بودم. به  ضی که از ابتدال  . بغ
 داد.

ید را در قفل  ما هنوز کل یاده شددددم. ا خت کردم و ب یه را بردا نه کرا خا بل  مقا
نچرخانده بودم که او از سر کوچه بیچید. مقابل باهایم ترمز کرد. بی تفاوت به 

 داخل رفتم و در را بستم.
 _سالم بورل جون



wWw.Roman4u.iR  394 

 

 جان رول مبل نشسته بود و بافتنی می بافت.بوران 
 _سالم مامان جان. خوش گذشت؟

 _بله مرسی.
به اتاقم رفتم که صددددال در آمد و احوال برسددی فرجام با بوران جان. انتظار 
داشتم که هر لحظه به در اتاقم بیاید و چیزل بگوید. اما سکوت تنها کارل بود 

 از هر چیزل بود. که او انجام داد. سکوتی که عذاب آور تر
زیاد نماند. مثل اینکه فقط می خواسددت مطمئن شددود که من سددالم به خانه 
سانده و متوجه تن  بین  سیده ام و بوران جان هم فکر کند که او مرا به خانه ر ر

 ما نشود.
یه نمی کنم. من  یه نمی کنم. من گر خت خودم را گلوله کردم. من گر رول ت

 گریه نمی کنم.
ست. به اما عاقبت به گ سوگل را می خوا ساعت ها گریه کردم. دلم  ریه افتادم. 

همین خاطر صددبح فردا شددال و کاله کردم و وسددایلم را جمع کردم و به خانه 
سددوگل رفتم. مامان چند روز دیگر برمی گشددت. به بوران جان گفتم که بهتر 
اسدت برال درس خواندن به خانه سدوگل بروم. او هم قبول کرد. دیگر مثل قبل 

 نبود که کسی به من اعتماد نداشته باشد.
وقتی که زنه زدم و سوگل در را برال من باز کرد. همان بشت در از خودش وا 

 رفت. آن قدر داغان بودم که بفهمد اتفاقی افتاده است.
 _چی شده؟

 بدون هیچ حرفی تنها در آغوش  فرو رفتم. کارل که هرگز انجام نداده بودم.
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 _من عاشق شدم...
از خودش جدا کرد. با دهان باز نگاهم کرد. چند لحظه. بعد اخم های  مرا 

 در هم رفت. دست  را دور کمرم حلقه کرد و با هم به اتاق  رفتیم.
 _آقا فرجام، آره؟

 با تعجب نگاه  کردم.
 _یعنی این قدر تابلو بودم؟

 .ز کردشالم را با مالیمت از سرم باز کرد و بعد دانه دانه دکمه هال مانتو را با
_نه فدات شدم. من خیلی خوب می شدناسدمت. منتظر بودم که زودتر از اینها 

 بهم بگی....
 مکثی کرد و مرا رول تخت خودش نشاند. از اتاق بیرون رفت و برایم آب آورد.

 _آذر...
 آب را خوردم و نگاه  کردم.

 _تا کنکور چیزل نمونده. تو رو خدا خودت رو جمع و جور کن....
 رول هم فشردم.چشمانم را 

 _اومدم این جا که تو جمع و جورم کنی...
رول تخت خوابیدم و سددرم را رول باهای  گذاشددتم. با دسددت  موهایم را 

 نوازش کرد. احساسات من و سوگل چیزل ورال یک دوستی بود.
 _همه چیز درست می شه

تا روزل که مامان به خانه برگشددت، من در خانه سددوگل ماندم. فرجام هر روز 
ماس می گرفت. اما من جواب نمی دادم. او می خواست به وظایف اش عمل ت

 کند و از من مواظبت کند و من دیگر خواهان این کار او نبودم.
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سرعت متوجه  شتم. فرجام نبود. مامان به  شت و من هم به خانه برگ مامان برگ
صرار کرد سها را بهانه کردم. مامان ا ست اما من در  و من شد که اتفاقی افتاده ا

گفتم که دوباره یک بحث جزیی با فرجام داشددته ام. خیلی ناراحت شددد و مرا 
توبیخ کرد. عصددبی شدددم و دوباره وسددایلم را جمع کردم و گفتم که برال بقیه 
روزها باقی مانده تا امتحان و اینکه آرام  خاطر داشددته باشددم به خانه مامان 

 ملوی می روم.
می دانستم که دل  تنه می شود. ولی دوست نداشت که من از بیش  بروم. 

ظاهرا هم چاره ایی نداشددت. نمی خواسددت به کنکورل که آن همه به آن امید 
 داشت و آن همه خودم برال آن تالش کرده بودم، گند زده شود.

موافقت کرد و من به خانه مامان ملوی رفتم. فرجام دیگر دست از تلفن زدن به 
ش شددده بودم. شددبی نبود که خواب او را من برداشددته بود. به شدددت دلتنه ا

مان.  های ها و تیشددده گرفتن  با هم بودیم. اره دادن  که  هایی  نبینم. خواب زمان
 روزهایی که به خوشی گذشته بود.

ما من حتی  حت. ا نارا حت بود. خیلی  نارا مد.  مان همراهم آ ما روز کنکور 
ا دقت را ب نپرسیدم که چه شده است. رفتم سر جلسه و نشستم و تمام سوا ت

 و حوصله باسخ دادم و بیرون آمدم.
 _چی شده مامان؟ خیلی ناراحتی...

 بشت چراغ خطر ایستاد. به من نگاه کرد. چشمان  بر از اشک شد.
 _فرجام برگشت...

 نفسم را بی صدا بیرون دادم و نگاهم را به خیابان دوختم.
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که دیگه ن ما فکر کنم  باره مریض شدددده.. ا که علیرضدددا دو می خواد _گفت 
 برگرده..

 مکث کرد و گفت:
_آذر چی کار کردل؟ فرجام این همه در حقت محبت کرد بچه ام. چی جورل 

 زدل دست  رو سوزوندل که گذاشت رفت...
 چرخیدم و نگاه  کردم.

 _کی رفت؟
_دیشددب... گفت که تا کنکورت رو ندادل بهت نگم. بچه ام دم رفتن هم فکر 

 موفقیت تو بود.
 مامان دید و با اخم گفت:بوزخند زدم. 

 _فکر می کردم که عاقل شدل..
 با تحکم به مامان گفتم:

به من ترجیح می دل  قت اونو  قت و بی و که و مان تموم  کن.. وقتی  ما _
 آخرش می شه همین... همین که من چشم دیدن  رو ندارم

 _فکر می کردم که روابطتون بهتر شده.. فرجام برات همه کارل کرد...
 فریاد کشیدم. کمی بلند

_تموم  کن. همه اش فرجام.. فرجام.. فرجام.. به حد مرگ خسددته شدددم از 
 بس که به نظرت اون بی نقص و عالیه، من خر و احمقم.

 _این طور نیست....
 به میان حرف  بریدم.

 _چرا دقیقا همین طوره
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باید اوضددداع را جورل جلوه می دادم که مامان فکر کند که من و فرجام سددر 
ست. هیچ چیزل خفت بارتر از این نبود  همان شده ا شه بحثمان  سایل همی م

شقی که در آن به بدترین وجه ممکن بس  شقم می گفتم. از ع که به مامان از ع
زده شددده بودم. احتما  او هم همان واکن  فرجام را نشددان می داد. این دیگر 

 مافوق تحمل من بود.
شخص بود که به  ست من دیگر بحث نکرد ولی کامال م حد خیلی زیادل از د

سیدن به خانه بین هیچ کداممان حرد دیگرل رخ نداد. به  ست. تا ر صبی ا ع
محض رسددیدن به خانه به اتاقم رفتم. در را از داخل قفل کردم. چشددمم به 

 کاغذل که رول تختم بود افتاد. برداشتم و خواندم.
سر مامانت در نیارل. من رفت»  م، چون باید میامیدوارم که تالفی بحثمون رو 

رفتم. احسدداس می کنم که کارل که برال اون به ایران اومده بودم تمام شددده. 
موفق باشددی و خواه  می کنم که به فکر مامانت هم باش. کار بچگانه هم 

 «ممنوع. شاد باشی. فرجام.
ستگیرش  شته بود که اگر مامان هم آن را خوانده بود، چیزل د جورل نامه را نو

بی تفاوتی رول تخت نشددسددتم و با آرام  با نامه اش موشددک نشددده بود. با 
شک  شه اتاقم برتاب کردم. مو شغال گو سطل آ ست کردم و آن را به طرد  در
تابی در هوا خورد و درون سطل افتاد. از جا برخاستم و بنجره اتاق را باز کردم. 
از کیفم یک بسددته سددیگار کامل در آوردم و با آرام  یک نخ آت  زدم. بک 

سر عم صله دادم و به ات  افروخته  سیگار را فا سرفه افتادم.  شیدم که به  یقی ک
 آن نگاه کردم. بوزخندل زدم.
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 _ببین با اوامرت دارم چی کار می کنم م*س*تر فرجام.
با ظاهرل آرام ولی درونی بر تالطم رول لبه بنجره نشددسددتم و دو نخ دیگر هم 

دهن کجی اساسی به فرجام سیگار کشیدم. حس بدل داشتم. که این کار، یک 
 بود. حتی اگر نباشد. حتی اگر نداند.

 
 )بخ  دوم(

 
 فصل دوازدهم

 
عشددق بدیدارل اسددت کیهانی که عالم چهار ُبعدل را بر آدمی می گشدداید. »

عشددق راسددتین از خویشددتن فارغ اسدددت و از هر چه ترس رها. بدون هیچ 
شت و اندی توقعی، خود را بر محبوب فرو می باران شمدا شادمانی  در چ د. 

بخشددیدن اسددت نه سددتاندن. عشددق یعنی ظهور خدا و نیرومند ترین قدرت 
شتن و بی نیاز از هر گونه  شق بای فارغ از خوی سی موجود در عالم. ع مغناطی
به سددول خود می  نه خود را  چار همجنس و همسدد نا به  ظار،  یا انت لب  ط

 «کشاند.....
و یک دسددتم را زیر سددرم همان طور که رول میز کافی شددداپ لم داده بودم 

گذاشددتم بودم. کتابی که به تازگی خریده بودم را مطالعه می کردم. چهار اور از 
فلورانس اسکاول شین. کتابی که سوگل تعریف اش را خیلی کرده بود. حا  به 
نار  تاب رمز داوینچی را ک که بتوانم ک لب  جا قدر  مد. آن  لب می آ جا نظرم 

صدال جیغی تقریبا از بگذارم و آن را مطالعه کنم. ک شیدم. با  می از قهوه ام نو
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شده بودند با دیدن همدیگر  شاپ  جا بریدم. چند دختر نوجوان که وارد کافی 
 با کشیدن جیغ ابراز عالقه کرده بودند.

دو میز را کنار هم گذاشته بودند و دور هم نشسته بودند. شروع به شمردن شان 
دم و به بقیه کتابم رسددیدم. این بار زنه کردم. ده نفرل می شدددند. دوباره لم دا

شته  سرم نگه دا شتم و همانطور که بین کتف و  شد. گوشی را بردا تلفن مزاحم 
 بودم کمی از کیک و قهوه ام نوشیدم.

 _آذر جان....
 _سالم عمه جان. حالتون چطوره؟

_مرسددی عزیزم. آذر عمه زنه زدم یادت بندازم که برل از حمید بلیط ات رو 
 جا نمونی از برواز عمه جان مامانت چشم انتظار بمونه.بگیرل. 

 به سرعت به ساعتم نگاه کردم.
 _باشه.. مرسی عمه جان. حتما. ا ن سر راه می رم.

 _فدات شم عمه ناهار که میال؟
 _بله بله حتما.

 _منتظرم.
خداحافظی کرد. گوشددی را قطع کردم. کتاب را بسددتم و در کیفم گذاشددتم. 

ندیده بودم. دلم برای  تاپ و تاپ می نزدیک یک ماه و  نیم بود که مامان را 
 کرد.

دوباره یک جیغ دیگر. نگاهی به صدداحب کافی شدداپ کردم که از سددر جای  
برخاست تا به آنها تذکر بدهد. آن جا یک کافی شاپ مرغ عشقی بود. و آنها با 
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 باراین جیغ هال مافوق بنف  شان، مرغ عشق هال درون کافی شاپ را با هر 
 جیغ کشیدن یک دور به طرد فضا برواز می دادند.

خنده ام گرفته بود. دو نفرشان از جا برخاستند و از کافی شاپ بیرون زدند و به 
ماشددینی که آن سددمت خیابان باری بود، رفتند و سددیگارل روشددن کردند. به 
شاپ بیرون  سیگار کردم. میزم را برداخت کردم و از در کافی  شدت ه*و*س 

اول تاکسددی گرفتم و به بانک رفتم و از عمو حمید بعد از کلی شددوخی و زدم. 
سددربه سددر گذاشددتن من، بلیط هوابیمایم را گرفتم و بعد به خانه برگشددتم. عمه 
ناراحت بود. چشددمان  اشددکی بود و هر از چند دقیقه هم یک فین می کرد. 

 ب*غ*ل  کردم.
 یشونی فدات شم آخه.._عمه جان. نمی خوام برم بمیرم که شما این طورل بر

 با دست  ضربه ایی به بازویم زد.
 _خجالت بک  این حرفها چیه؟ زبونت رو گاز بگیر.

 لبخند زدم وگونه اش را ب*و*سیدم.
 _باز هم برمی گردم.
 با امیدوارل برسید.

 _یعنی فکر می کنی که باز هم تیم تون بیاد مسابقه و ُاردو و از این حرفها؟
 امیدوارش کردم.

 . احتمال  زیاده._آره
 ناامیدانه گفت:

 _شاید بار دیگه شیراز نفرستنتون. برید جال دیگه.
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این امکان زیاد بود ولی به او چیزل نگفتم. با ناز و نوازش کمی آرام  کردم. 
سه ماه بود که در شیراز بودم. از قبل از ُاردو و تمرینات و مسابقه، من آمده بودم 

 ر انداخته بودم.و خانه عمه کنگر خورده و لنگ
وسددایلم را جمع کردم. دیگر وقت رفتن بود. برایم تاکسددی گرفت. ب*غ*ل  
کردم و به خودم فشارش دادم. هر دو گونه اش را ب*و*سیدم. تا لحظه آخر که 
تاکسددی کامال از دید خارج شددده بود، بشددت سددرم ایسددتاده بود و اشددک می 

به من عادت کرده بود. به ریخت. سدده ماه زمان کمی نبود که در کنارش بودم. 
 قول خودش زندگی ساکتشان با حضور من شلوغ شده بود.

اما دیگر باید برمی گشددتم. مهر ماه نزدیک بود و مامان را هم نزدیک یک ماه و 
نیم بود که ندیده بودم. آخرین بار خودش از شددددت دلتنگی بلیط گرفت و به 

ل که بیشددتر از همه نگرانم شددیراز آمد. یک هفته ایی را ماند و رفت. اما چیز
 کرده بود و مشتاق برگشتن بودم. مامان ملوی بود.

خبرهال خوبی نشنیده بودم. مامان چیزل نگفته بود. می ترسید بگوید ولی از 
فرم نگران و خسددته حرد زدن  مشددخص بود که اوضدداع زیاد خوب نیسددت. 

 حداقل نه آن چیزل که مامان با آن سر مرا کاله گذاشته بود.
ند بارل به محمد یا روشددنک تماس گرفته بودم و جویال حال مامان ملوی چ

شددده بودم. روشددنک که به کل از زیر بار حرد زدن شددانه خالی کرده بود و 
محمد هم با کمی مالیمت گفته بود که منتظر نتیجه کلونسکوبی هستند. حا  

دا می ود، خچرا این قدر این نتیجه کولونسکوبی و نمونه بردارل طول کشیده ب
 دانست.
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شی ام زنه خورد. در میان آن همه  ستم. گو ش کارت برواز گرفتم و به انتظار ن
خرت و برت موجود در کیفم شددروع به جسددتجو کردم. آهنه بوارویی که به 
جال زنه خور موبایلم گذاشددته بودم باعث شددد که همه با تعجب برگشددته 

گرفته بود. اما طورل قیافه بودند و به من نگاه می کردند. به شددددت خنده ام 
گرفته بودم مثل اینکه صدددال آهنه بوارو که درکل سددالن ترانزیت بیچیده بود 

 متعلق به یک نفر دیگر است نه من.
سن خودم که کمی آن  گوشی را بیدا کردم و تماس را برقرار کردم. دو دختر هم 

چشمک  نطرد تر نشسته بودند زیرزیرکی خندیدند. من هم با بررویی برایشا
شتم  ست دا شت که اگر من دو سی ربطی ندا شوند. به ک زدم تا خجالت زده 

 زنه خور موبایلم بوارو باشد.
 _آذر جان....

 _سالم محمد. حالت چطوره؟ چه خبر؟
 صدال بیمارستان می آمد.

 _دارل بر می گردل؟
 _آره دیگه. ا ن تو ترانزیتم.

 _می خوال بیام فرودگاه دنبالت؟
می گذاره؟ از یه هفته قبل داره میگه که خودش میاد فرودگاه  _به نظرت مامان

 سراغم.
 خنده مالیمی کرد.

 _آره طفلک خاله بهی خیلی دل  تنه شده.
 _کجایی؟
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 _بیمارستان....
 مکثی کرد و گفت:

 _خب رسیدل یه زنه بزن. باشه؟
 احساس کردم که خیال گفتن حرد دیگرل را داشت.

 _محمد چیزل شده؟
 چی؟ _نه عزیزم چی

 لحن  مثل همیشه نبود. به نظر ناراحت یا خیلی خسته می آمد.
 _باشه. حتما. سالم برسون.

 _حتما
 گوشی را قطع کرد. در همین لحظه برواز مرا هم اعالم کردند.

شم چرخاندم تا مامان را بیدا کنم. با بوران جان دقیقا رو به  در فرودگاه کمی چ
دادم تا مرا ببینند. چمدان بزرگم را برداشتم رول در ایستاده بودند. دست تکان 

 و به زحمت رول چرخ دستی گذاشتم.
 _مامان...

 در آغوش  فرو رفتم.
 _مامان جانم...

 به گریه افتاد.
 آرام بشت کمرش را نواز کردم.

 _حا  که دیگه برگشتم گریه نکن دیگه
 اشکهای  را بای کرد.
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 _از خوشحالیه مامان جان.
ه می کرد. او را هم ب*غ*ل کردم و سعی کردم تا کارل کنم بوران جان هم گری

 که او هم آرام شود.
در راه برگشددت بوران جان گاهی از اتفاقات چند مدت اخیر صددحبت می کرد 
ولی مامان سددکوت کرده بود. باز هم حس ام به من میگفت که اتفاقی افتاده 

 رفتم.است. به خانه رسیدیم. چمدانم را برداشتم و به اتاقم 
 _آذر جان..

 _بیا تو مامان.
 در را باز کرد و داخل شد. در چمدانم را باز کردم و لباسهایم را جا به جا کردم.

 _بشین حرد بزنیم مامان جان..
ین تا بشدد» قلبم بایین ریخت. هر وقت که مامان این طور با جدیت میگفت که

ی ین مرتبه زمانیعنی که یک اتفاق مهم و خاص افتاده است. آخر« حرد بزنیم
بود که گفت می خواهد ریاسددت انجمن را م*س*تقیما به من واگذار کند. آن 
نده بود غ  کنم. این یک  ما که چیزل ن قدرل وحشدددت کرده بودم  به  زمان 
مسددئولیت فوق العاده سددنگین بود. ولی مامان خیالم را راحت کرد و گفت که 

ونی و رسددمی با امضددا و تنهایم نمی گذارد و فقط می خواهد که همه چیز قان
 ریاست من انجام شود.

 رول تخت کنارش نشستم.
 _چی شده؟

چند لحظه هیچ حرفی نزد. عاقبت به گریه افتاد. بیشددانی اش را به شددانه من 
 تکیه داد و هال هال گریست. دستانم را دور کمرش حلقه کردم.
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 _مامان چی شده؟
 در میان گریه اش گفت:
 _درباره مامان ملوکه....

س کردم که قلبم بایین ریخت. فرو ریختن اش چندش آور و ترسددنای بود. ح
 نفس عمیقی گرفتم.

 _نتیجه کولونوسکوبی چی بود؟
 سکوتی کوتاه کرد.

 _سرطان کولون.
شیدم با بیچارگی همراه بود. لبم را گزیدم تا مثل مامان زیر گریه  آه عمیقی که ک

 نزنم.
 _چقدر بیشرفت کرده؟

 کم باز بشه. هفته دیگه عمله._نمی دونیم. باید ش
صدددای  به خاطر گریه زیاد درسددت شددنیده نمی شددد. بیشددتر او را در آغوش 

 فشردم. در میان هق هق اش گفت:
 _چقدر خوبه که من یه دختر دارم.

 سرش را بلند کرد و گونه مرا ب*و*سید. لبخند زدم.
 _همه چی ردیف می شه مامان. غصه نخور...

ماند و با هم دردل کردیم. عاقبت بوران جان صدددای  کمی دیگر هم در اتاق 
باکت  کرد و گفت که بال تلفن او را می خواهند. در را از داخل قفل کردم و 
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سددیگارم را از کیفم بیرون آوردم و کنار بنجره رفتم و سددیگارل آت  زدم. بک 
 کوتاهی زدم و لبه ل بنجره نشستم.

یکی از ارکان اساسی زندگی من  به شدت سردرگم و بریشان بودم. مامان ملوی
سیگار را تمام  شود.  شرده تر می  بود. حس می کردم که قلبم لحظه به لحظه ف
کردم و اسددپیلت را زدم تا باد بول سددیگار را بیرون ببرد. کمی هم عطر به درون 

 اتاق باشیدم. آدامسی از داخل کیفم با  انداختم و از در اتاق بیرون زدم
 

ساختمان بیم شی را از کیفم بیرون آوردم و تماس مقابل  ستادم و گو ستان ای ار
 گرفتم.

 _آذر جونم...
 _سالم عمو یادگار... خوابی یا بیدار؟

 صدای  را آهسته کرد و گفت:
 _مرضو عمو یادگار.. بی ادب بی تربیت..

 با صدال بلند خندیدم. با خنده گفت:
ستی؟ هنوز  شیدل؟ حا  کجا ه شیهه ک شیرازل؟ بترکی آذر. _تو دوباره باز 
 خب یه شوهر شیرازل همون جا بکن قال قضیه رو بکن..

 بیشتر خندیدم و با بشکن آهسته شروع به خواندن کردم.
_دختر شیرازل جونم ... دختر شیرازل... لبات به من بنما تا شوم راضی.. لبما 

 می خوال چه کنی ال بی حیا بسر....
 به میان حرفم برید.
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زدل برال من جواد یسددارل بخونی، مرگ خودت من کار دارم. _آذر اگر زنه 
 بی کار نیستم.

_مرگ عمه مکرمه ات. او  جواد یسددارل نیسددت و فولکلوره. دوما من بایین 
 جلول در بیمارستان هستم. شیراز کجا بود.

 مکثی کرد و با صدال آهسته ایی گفت:
 _بمیرل....

او را دیدم که با آن هیکل گرد و خندیدم و گوشددی را قطع کردم. ده دقیقه بعد 
قلنبه اش از بله هال بیمارسددتان بایین آمد. از ماشددین بیاده شدددم و ب*غ*ل  

 کردم و ب*و*سیدم.
 با شعف و عالقه مرا ب*غ*ل کرد.

 _کی برگشتی؟
 _دیروز

 چشمان  را برایم گرد کرد.
 _ا ن باید خبر بدل؟ میگذاشتی یه یک ماه دیگه می گذشت..

کوتاه کرد و بی ربط به حرد قبلی اش دستی به کمرش کشید و بعد یک مکث 
 گفت:

 _آذر به نظرت  غر نشدم؟
نگاهی به اندام  کردم. کمی  غر شددده بود. سددال قبل سددوگل مبتال به کم 
ضافه کرد. به طوریکه مثل یک  شد و یک باره چندین کیلو وزن ا کارل تیروئید 

فسدردگی شددیدل که هم از عوارض توپ گرد و بامزه شدد ولی به دنبال آن به ا
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تیروئید بود و هم از ترس ناشددی از چاقی بی اندازه اش بود، مبتال شددد. چیزل 
 که مرا به شدت وحشت زده کرده بود.

 _چرا قربونت یکم  غر شدل؟
 چشمان  برق زد.

 _راست میگی؟ الگا هم می گفت که  غر شدم.
 سرم را تکان دادم و گفتم:
الگا یه چرخی بزنیم. دلم بوسددید. باید حتما حرد  _وقت دارل بریم سددراغ

 بزنم.
 نگاهی به ساعت مچی اش کرد.

 _اگر یه نیم ساعت این دور و اطراد بچرخی من کارم تمامه. باشه؟
شه. نه که مثل  شینم. یه زنه هم به الگا بزن بگو منتظر با شین می  _من تو ما

 بار قبل یک ساعت منتظر بشیم خانم میزانپیلی کنه.
ساعتی بعد  شت.  ستان برگ ست  را تکان داد و دوباره به بیمار خندید و فقط د

 سه نفرمان در دستوران بودیم.
 _خدا بخواد این ُاردول شما تمام شد یا هنوز باید برل؟

سوگل خندیدم. جورل  سا دم خالی کردم و به قیافه با مزه  سس را رول ظرد 
وردم نگاه می کرد، مثل اینکه به من که لپ لپ سددا د را با سددس مایونز می خ

من بدترین کار ممکن را انجام می دهم. چنگالم را به طرد صددورت  گرفتم و 
 با خنده گفتم:

خه؟  که چی آ به من  ها زل زدل  قایی  چه آفری ثل این ب _کوفتم شدددد دختر. م
 غذات رو بخور.
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 با حالتی حق به جانب رو به الگا گفت:
وره یک گرم هم اضدددافه وزن نداره، _من نمی دونم این مثل خرس غذا می خ

 اون وقت منه بیچاره رو نگاه کن.
 با دست  به شکم اش اشاره کرد. الگا زیر خنده زد و به دنبال او هم من.

 _نه فعال تمامه.
 _خدا رو شکر. خب دیگه چه خبر؟

ست دادم. چنگال را  شتهایم را از د با گفتن این حرد یاد مامان ملوی افتادم و ا
 تم. الگا به شوخی به سوگل گفت:کنار گذاش

_دختر تو چرا این قدر سددق سددیاهی! بای این دختره از غذا افتاد. از این به بعد 
باید یه مشدددت نظر قربونی به خودم آویزون کنم. ظاهرا انرژل هال منفی ات 

 زیاد شده...
 بعد با حالتی خبیثانه ادامه داد.

 _فکر کنم از اورات چاقیه.
ده ام گرفت. سوگل چشمان  را تنه کرد و با حالتی تهدید در اوج ناراحتی خن

 آمیز گفت:
_حیف که ا ن اسددالم دسددت منو بسددته. وگرنه همچین به آذر می گفتم بزنه 

 چپ و راستت کنه که راه خونه تون یادت بره
به یکه به دول آنها نگاه می کردم. الگا دسددت  را از رول میز رول دسددت من 

 گذاشت.
 _چته آذر جان؟
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 دست  را فشردم. آب دهانم را به زحمت فرو دادم.
 _مامان ملوی حال  خوب نیست.

 سوگل نگران از رول میز دست دیگرم را گرفت
 _چرا قربونت؟ چی شده؟

 لبم را گزیدم. نفس عمیقی گرفتم.
شه. مامان  شده. ولی هفته آینده باید جراحی ب سرطان کولون داده  شخیص  _ت

 به طور دقیق بفهمن اون تو چه خبره؟می گه باید شکم باز بشه تا 
 هر دو نفرشان از زبان افتاده بودند.

 _بچه ها من خیلی می ترسم. نگران  هستم.
 الگا صندلی اش را بیشتر به طرد من کشید.
 _چیزل نیست آذر. انشا  که خوب می شه.

 ناخواسته سرم خم شد.
 _اگر بمیره.

 سوگل هق کوتاهی از دهان  بیرون آمد.
 نشی آذر.. این حرفها چیه می زنی آخه؟_خفه 

 نگاه  کردم. به شدت نگران بود.
 _یادته زمانی که بابا مریض بود؟ خیلی الکی الکی مرد.

 آه عمیقی کشید و نگاهی با الگا ردوبدل کرد.
 _آذر جان قسمت هر چی باشه همون میشه. این چیزل که از عهده ما خارجه.

 نفس عمیقی کشیدم.
 ی..._آره راست می گ
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 به ظرد غذایشان اشاره کردم.
 _غذاتون رو بخورید. سرد شد.

بعد از غذا الگا گفت که باید به خانه برمی گردد و سددوگل هم جایی دعوت 
بود. من هم مسددیر خانه مامان ملوی را انتخاب کردم و به آنجا رفتم. بشددت 
صوصا ست. مخ شلوغ ا  ترافیک گیر کردم ولی با خره رسیدم. فرحزاد همیشه 

 که آن روز بنج شنبه هم بود.
 زنه در را زدم. انتظار نداشتم که محمد آن جا باشد.

 _سالم
ست  را  ست. د سید که او هم از دیدن من در آن جا تعجب کرده ا به نظر می ر

 دراز کرد. با او دست دادم. آرام سر شانه ام زد.
 _چطورل؟ رسیدن به خیر.

 به صورت همیشه آرام  لبخند زدم.
 باشی. تو چطورل؟ این جایی انگار؟_سالمت 

ست  را برال لحظه  سرش را تکان داد و در حالیکه به داخل خانه می رفتیم، د
 ایی رول کمرم گذاشت.

 _آره اومدم یه سر به  بزنم.
ایسددتادم و نگذاشددتم که به داخل برویم. همان جا رول سددکول باغچه خانه 

شاندم. ستم واو را هم کنار خودم ن ش چقدر از این حیاط بزرگ و  مامان ملوی ن
بر از درخت چنار و این باغچه هال بر از گل خاطره داشددتم. از تاب فلزل و 
شت  سفید که زمانی مامان ملوی عادت دا صیرل  صندلی هال ح قدیمی، از 
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تمام فصل تابستان را بشت آنها صبحانه اش را صرد کند. تمام گوشه گوشه ل 
 از خاطره بود. این خانه برال من و احتما  محمد بر

 _خیلی اوضاع اش وخیمه؟ شما از کی می دونید؟
برال لحظه ایی از انکه بزشددکی را انتخاب نکرده بودم به حد مرگ از دسددت 

 خودم عصبانی شدم. شاید اجازه می دادند که من هم در اتاق عمل باشم.
 سرش را تکان داد.

ر هال رکتوم رشدددد غی_دیر اقدام کرده. دیر گفته. خیلی وقته که ظاهرا بولیپ 
شانه ها بوده ولی چیزل نمی گفته. ما  شته. ولی اهمیت نمی داده. ن متعارد دا

 هم تقریبا دو هفته ایی هست که فهمیدیم.
 _بولیپ ها سرطانی شدن؟ مطمئنی که بدخیم هستن؟

 دستم را در دست خودش گرفت.
بعدش دیگه _آذر جان بولیپ ها خارج شده و آزمای  شده. باید جراحی بشه. 

 بستگی به تشخیص بزشک اش، نوع درمان معلوم می شه.
 _تو چه مرحله اییه؟

_احتما  فاز دو.. دیواره کولون احتما  کامال درگیر شدددده ولی هنوز به غدد 
شه تا ما بفهمیم  شکم باز ب شده. باز هم میگم احتما . باید  شیده ن لنفاول ک

 اون تو چه خبره.
ه غدد لنفاول و اعضددال داخلی و ریه و کبد را نفس راحتی کشددیدم. همین ک

 درگیر نکرده بود، جال امیدوارل بود. البته به قول محمد احتما .
 _برتو درمانی، آره؟

 چانه اش را با  برد و با لبخند و شوخی گفت:
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 _این دیگه به شما ربط داره خانم داروساز
ست به من اعتماد به نفس بدهد. چون ا شته من لبخند زدم. می خوا صال به ر

 ربطی نداشت.
نه. شددیمی  مانی می ک ما  برتو در گه هنوز متمرکزه. احت که تو می _این طور 

 درمانی همه جا رو به هم می ریزه. احتما  موضعی عمل می کنه.
 دست  را سر زانول من گذاشت و فشرد.

_آروم باش آذر جان. بگذار جراحی بشه. شاید اصال به اون وخامت که ما فکر 
 ی کنیم، نباشه.م

 نفس عمیقی کشیدم.
 _نگران  هستم.

شته. نگذار اذیت  سنی ازش گذ _می دونم همه نگرانیم. به فکر مامانت باش. 
 بشه.

 سرم را تکان دادم. برخاست و دست مرا هم گرفت و از جا بلند کرد.
 _بریم داخل

سته بود و با ش  به داخل رفتیم. مامان ملوی خیلی راحت و ریلکس رول مبل ن
دوست  عاطفه خانم حرد می زد. برای  دست تکان دادم. با لبخند و محبت 

 حرد اش را قطع کرد و آمد و مرا در آغوش فشرد و ب*و*سید.
نداختم. از  مد ا به مح گاهی  نه؟ ن یا  که خودش هم خبر دارد  نمی دانسددتم 
صورت محمد چیزل خوانده نمی شد. مامان ملوی به سر صحبت با دوست  

 محمد را به آشپزخانه کشاندم.برگشت و من 
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 _می دونه؟
 سرش را تکان داد.

 _به نظرت می شه چیزل رو از مامان ملوی مخفی کرد.
 _چی گفت؟

 لبخند زد و گفت:
ضی که  شه آذر.. تا به حال عکس العملی این قدر جالب از مری _باورت نمی 

سرطان داره ندیده بودم. اونقدر آروم و منطقی رفتار کرد که   من تعجبفهمیده 
 کرده بودم.

 _مامان ملوکه دیگه.
شت. چیزل به غیر از این از او انتظار نمی  صیت محکمی دا شخ مامان ملوی 

 رفت.
به اشدپزخانه آمد. من و محمد هم سدریع موضدوع بحث را عوض کردیم. ولی 

 احتما  متوجه شد و چیزل نگفت.
 

 بود._آذر جان چه خوب کردل برگشتی. بهی بچه ام همه اش دلتنگت 
 لبخند زدم و دستم را دور کمرش حلقه کردم.

 _دلم براتون تنه شده بود مامان ملوی.
 سرم را ب*و*سید.

 _منم مامان جان، منم.
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تا شددب آن جا ماندم. شددام را هم من ومحمد درسددت کردیم و با هم به حیاط 
بردیم. محمد باغچه ها را آب داد و کنار مامان ملوی نشست و شروع به حرد 

 ردند. من هم به آشپزخانه رفتم و سا د درست کردم.زدن ک
هوال آخر شهریور عالی بود. شبها نسیم عالی و خنکی می آمد. مخصوصا که 

 محمد باغچه ها را هم آب داده بود. شام را چیدم. محمد هم به کمکم آمد.
ستیم و از خاطرات کودکی مان تعریف  ش ساعت ها کنار هم ن شام تا  بعد از 

ان ملوی با چشددمان درخشددان و شدداد تمام خاطرات را مو به مو کردیم. مام
به خاطر نمی آوردیم ولی  تعریف می کرد. حتی گاهی من و محمد چیزل را 
مامان ملوی همه ل خاطرات را خیلی شددفاد به خاطر داشددت. مامان ملوی 
یاد آوردن وقایع جدید کند شدددده بود. ولی حافظه دراز مدت اش  کمی در ب

 ورده بود و مثل یک ساعت کار می کرد.خوب و دست نخ
ست. به  شده ا سته  سید مامان ملوی خ ساعت ده بود که به نظر می ر نزدیک 

 محمد اشاره کردم. برخاست و مامان ملوی را با اصرار به داخل برد.
 من هم کمی تمیز کارل کردم و ظرد ها را شستم و آشپزخانه را تمیز کردم.

 خوابید؟-
 د و یک چال برال خودش ریخت.محمد به آشپزخانه آم

 _آره. نمی خواست بخوابه. ولی خسته بود.
 به کانتر تکیه دادم. جرعه ایی از چای  را نوشید.

 _برمی گردل خونه؟
 _آره.. تو امشب این جایی؟
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 سرش را تکان داد.
 _آره.. بمونم بهتره. فردا مامان یا خاله فخرل میاد بیش .

 .بیشانی ام را به دستم تکیه دادم
 _خسته ایی؟

 نگاه  کردم.
 _روحم.

ست   شت و به طرد من آمد. د شید. فنجان چایی اش را رول میز گذا آهی ک
 را رول شانه ام گذاشت و گفت:

 _برو خونه. من هستم. زیاد هم به خودت فشار نیار.
 سرم را تکان دادم.

 _باشه. اگر کارل از دست من برمیاد خبرم کن.
ن ملوی رفتم و آرام، جورل که بیدار نشددود، گونه لباس بوشددیدم و به اتاق ماما

اش را ب*و*سددیدم و از اتاق بیرون آمدم. محمد بیرون اتاق ایسددتاده بود و مرا 
 نگاه می کرد.

 _مواظب خودت باش. آروم برون.
 لبخند زدم.

 _باشه. تو هم مواظب مامان ملوی باش.
بود. برسددید که کجا سددوار ماشددین شدددم و به خانه برگشددتم. مامان هنوز بیدار 

بودم. گفتم که خانه مامان ملوی بودم و بعد هم نشددسددتیم و تا سدداعتی بعد از 
مامان ملوی صددحبت کردیم. سددعی کردم که آرام  اش کنم. اما به نظر می 

 رسید کسی که نیاز به آرام شدن دارد، خود من هستم.
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 فصل سیزدهم

 
باهایم رول زمین ضددرب لباس بوشددیده بودم ولی به شدددت عصددبی بودم. با 

 گرفته بودم. ضربه ایی به در اتاق خورد و مرا از جا براند.
 _آذر آماده ایی مامان جان؟

 کیف و عینک آفتابی ام را برداشتم و از اتاق بیرون زدم.
 _آره بریم. محمد زنه زد؟

از گوشدده چشددم متوجه حرکتی شدددم. کسددی از اتاق قدیم فرجام بیرون آمد. 
 رت نگاه کردم.چرخیدم و با حی

 _سالم آذر
 دهانم از تعجب باز مانده بود.

 _میالد... کی برگشتی؟
 لبخند زد و دست  را بی  آورد.

 _دیشب دیروقت. اومدم این جا. خواب بودل. به خاله گفتم بیدارت نکنه.
دست  را فشردم. از برگشتن اش خوشحال بودم. همین که برگشته بود تا قبل از 

 ببیند کافی بود. عمل، مامان ملوی را
 _مرسی. کار خوبی کردل برگشتی.

 نگاهی با توجه به من کرد.
 _آره این تنها کارل بود که می تونستم انجام بدم.
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خاله فخرل مامان را صدددا زد و مامان ما را تنها گذاشددت. تکیه اش را به دیوار 
 داد.

 _حال  چطوره؟
 چانه ام را با  بردم.

 _تو کی خبر شدل؟
 اش را با  برد. او هم چانه

 _این قدر وقت نیست. سه هفته بی .
_بس تو زودتر از من فهمیدل. من شیراز بودم و تازه هفته بی  برگشتم. همون 

 شب فهمیدم.
شت سرش  شده بود. آن قدر بلند که از ب شید. بلند  ست  را درون موهای  ک د

رل خاکستآن را بسته بود و بی نهایت جذاب شده بود. کنار شقیقه اش موهال 
 کمی بیدا شده بود. با خنده گفتم:

 _این ها رو رنه کردل یا خدادادیه؟
 لبخند بامزه ایی زد و گفت:

 _عوض نشدل.
 غمگین شدم. من عوض شده بودم. او خبر نداشت. سرم را تکان دادم.

 _چرا خیلی عوض شدم.
 انگشت اشاره اش را با  آورد و گونه ام را لمس کرد.

 _خوشکل شدل.
شتم و با  سرم و رول موهایم گذا صدایمان کرد. عینکم را با ل  سی از بایین  ک
هم از بله ها بایین آمدیم. روشددنک بایین بله ها ایسددتاده بود. با دیدن میالد از 
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جا برید و دوید و دو بله یکی با  آمد و محکم برادرش را در آغوش کشددید. به 
 ان برنگشددته بود. دسددت آخر هم یکگریه افتاد. خیلی وقت بود که میالد به ایر

 ضربه محکم به بازول میالد زد و گفت:
یایی. دلمون برات تنه  به دیر ن قدر دیر  _این رو هم زدم برال اینکه دیگه این 

 می شه سیب زمینی بشندل.
 میالد خندید و گونه هال خواهرش را ب*و*سید.

 _منم قربونت. منم دلم براتون تنه شده بود.
به در ور با این حال محمد  ما  ظاهرا او میالد را دیده بود. ا دل تکیه داده بود. 

 جلو آمد و مردانه به شانه میالد زد. خاله فخرل اشاره کرد که حرکت کنیم.
سوار ماشین شدیم و به بیمارستان رفتیم. از شدت دلشوره چیزل نمانده بود که 

سریع و  یک نفر یک نفر، به با  بیاورم. کمی قبل از عمل اجازه دادند که همه، 
داخل بخ  برویم و مامان ملوی را ببینیم و برگردیم. میالد اجازه یافت که اول 
که  یدار را داشدددت و وقتی  فت و طو نی ترین د مه ر مه برود. اول از ه از ه
برگشت به حدل آشفته بود که حتی برال یک لحظه هم در بیمارستان نماند. به 

 حیاط رفت.
سته بود. بعد از دیدن مامان مل ش شین محمد ن وی من هم به حیاط رفتم. در ما

چراغ زد تا او را ببینم. رفتم و کنارش نشددسددتم. سددکوت کرده بود. به شدددت 
 غمگین بود.

 _چقدر خطر داره؟
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سی چیزل  شاید به این علت که راه دور بود ک ست؟  نگاه  کردم. او نمی دان
 به او نگفته بود. به آرامی گفتم:

 میالد. _سرطان کولون داره
 تکانی که خورد مرا صددرصد مطمئن کرد که او چیزل نمی دانسته است.

 _چی؟
ستم را به  شت و هیجان تکان تکان می خورد. د شدت وح ست و باهای  از  د

 نرمی به رول زانوی  گذاشتم.
 _آروم باش.

 _یاحضرت عباس!
 دستان  را رول صورت  گذاشت.

 _چرا کسی چیزل به من نگفت؟
 کردن. با این حال تا ایران، خودت سکته می کردل._کار خوبی 

 سرش را به عقب تکیه داد. بریشان بود. بریشان تر شد.
 _یا خدا!

از باکت سددیگار رول داشددبورد، یک نخ در آوردم و نگاهی به اطراد کردم و 
 برال آت  کردم و به دست  دادم. با حیرت به من نگاه کرد و لبخند زد.

 _فکر کردم تری کردل
شددانه ام را با  انداختم. من هیچ وقت یک سددیگارل حرفه ایی نشدددم و هیچ 
سه  سم و کنار بگذارم. هفته ایی  ستم به طور کامل آن را بب*و* وقت هم نتوان
چهار نخ می کشیدم. نه بیشتر و نه کمتر. گاهی که فشار عصبی و خستگی به 

 د.ر نمی شرول من بود این تعداد بیشتر می شد ولی هیچ وقت خیلی بیشت
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 _حا  هم نمی کشم. گاهی، زمانی
 بک زد و بنجره را بایین داد.

 _کار و زندگی چطوره؟
 چانه اش را با  برد.

_خوبه. من همیشدده ترکیه رو دوسددت داشددتم. حا  هم زندگیم اون چیزل که 
 باید باشه. چیزل که برال من مناسبه. تو چی؟

 _خوبه. می گذره.
و بریشان بود. شاید خود من هم دقیقا همین  سکوت کرده بود. عصبی، خسته

شده بود همه مان را درسکوت  صبح به همه ما وارد  سترسی که از  طور بودم. ا
فرو برده بود. کمی بعد روشددنک هم که به شدددت غمگین بود و از حرد زدن 

 افتاده بود، آمد و کنار ما نشست.
زمان برد، که  عمل زیاد طول نکشددید. اما به هوش آمدن مامان ملوی خیلی

سورل  سترس بی هوش کند. خاله  شدت ا چیزل نمانده بود تک تک ما را از 
 بیچاره دوبار کارش به زیر زبانی نیتروگلیسیرین کشید.

سر می زد و از  سوخت. از یک طرد به ریکاورل  دلم برال محمد بیچاره می 
س  به مادرش و مامان من بود. با خره مامان ملوی به ه وش طرد دیگر حوا

آمد اما او را به بخ  منتقل نکردند. گفتند که وضددعیت اش هنوز وابت نشددده 
شوهر  صوم اش را در خانه و نزد مادر  شنک که بچه طفل مع ست. محمد، رو ا
سارا و میالد را به  سهیل و  صبح نگران بود و  شته بود و از  مریض حال  گذا
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ست. اما من شکلی نی ست و م و مامان و  خانه فرستاد. گفت که خودش آن جا
 خاله ها را نتوانست راضی به رفتن کند.

آرام آرام با مامان گوشه راهرو حرد می زدند. خاله فخرل و خاله سورل خسته 
شاید بتوانم مامان را  شان رفتم تا  ستم و کنار سته بودند. برخا ش صندلی ن رول 

 راضی کنم که این بیچاره ها را هم بردارد و با خودش به خانه ببرد.
حا  زنه زد. گفت که بروازهاش با هم هماهنه نشدددده و تاخیر به  _همین

یکی اش خورده. بعد هم همه اش به هم ریخته. می گفت که چهارده سدداعته 
 که تو فرودگاه آم*س*تردام عالد بوده....

 محمد حرد اش را قطع کرد و به من نگاه کرد.
 _چیه آذر جان؟ چیزل می خواستی؟

امان نگران چشددمان  را بایین انداخت. چیزل با حیرت نگاهشدددان کردم. م
نمانده بود که قلبم از سددینه ام خارج شددود. طپ  لعنتی اش را در گلویم حس 

 می کردم.
 _کی تو فرودگاه آم*س*تردام عالد شده؟

مامان دسددت  را رول سددداعد من که رول سددینه ام به هم قالب کرده بودم، 
 گذاشت.

نداز. فرجام بچه ام بعد از چند سددال داره _آذر جان مامان، مرگ من دعوا راه ن
 برمی گرده فقط محض خاطر مامان ملوی...

 به گریه افتاد.
 _تو رو جان مامان ملوی بحث نکن.
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حس کردم که زانوانم بی حس شددده اسددت و هر لحظه با سددر به رول زمین 
سقوط خواهم کرد. او برگشته بود. بعد از چهارسال. با صدایی که از ته چاه در 

 ی آمد، گفتم:م
 _من باهاش کارل ندارم.

به صددندلی برگشددتم و  به زمین بیفتم  به هم گره بخورد و  باهایم  قبل از انکه 
نشستم. خم شدم و سرم را به طرد زمین گرفتم. احساس می کردم که رگهال 
صدال  سرم بمپ می کند.  شترل را به طرد  شده و خون بی شاد  خونی مغزم گ

 گوشم را حس می کردم.بود بود بدل را در مجرال 
کسی کنار دستم نشست و دست  را دور کمرم حلقه کرد. از کف  هال باشنه 
صف  شیراز با هم به خیابان  شناختم. قبل از رفتن به  سرعت او را  بلنداش به 
رفتیم و آن را خریدیم و من یک ناهار هم به رول دسددت او گذاشددتم و خودم، 

کشددیدم و سددرم را رول شددانه سددوگل  خودم را دعوت کردم. کمی خودم را با 
 گذاشتم.

_جانم عزیزم. مامان ملوی چطوره؟ ا ن از آقا محمد برسددیدم، گفت که خدا 
 رو شکر به هوش آمده، آره؟

 تنها سرم را تکان دادم.
 _آذر چته؟

سرم را بلند کردم و نفس عمیقی گرفتم. باید خودم  صندلی تکیه داد.  شتی  به ب
جان  یک هی یک واکن  طبیعی بود. فقط  را جمع و جور می کردم. این فقط 
سیرمان از هم جدا بود. هر چند که  بود. همین. قرار نبود که اتفاقی بیفتاد. ما م
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سیرمان با هم تدا شاید فکر می کنم که از همان ابتدا هم م شت. فقط  خل ندا
برال مدت کوتاهی من در مسددیر او حرکت کرده بودم. مسددیرل که به شدددت 

 دوست داشتنی بود.
 _خوبی؟

 خم شد و صورتم را نگاه کرد.
 _آره. یکم خسته و عصبی هستم. این هفته خیلی فشار روم بود.

 دست  را زیر بازول من حلقه کرد.
 ا  ._می دونم عزیزم. همه چی درست می شه انش

محمد حا  مثل اینکه مامان و بقیه را راضددی به رفتن کرده بود. مامان جلو آمد 
سته  سی می کرد مرا ب*غ*ل کرد و آه سالم و احوال بر سوگل  و درحالیکه با 
شم.  شته با ست که به او کارل ندا صدقه رفتن خوا شم دوباره با قربان  کنار گو

 هر دو گونه اش را ب*و*سیدم.
 . موردل نیست._باشه مامان جان

نفس راحتی کشددید. این حق مامان بود که بخواهد بدون ناراحتی بچه اش را 
 ببیند.

 محمد با ل سرمان آمد.
 _تو هم می رفتی آذر. رنگت بریده.

 لبخند بی حوصله ایی زدم.
یاد تو بخ .  گذار ب نداره. ب قت  طا گه می مونم. دلم  حا  می رم. یکم دی _

 سوگل هست....
 کردم و گفتم:رو به سوگل 
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 _هستی که آره؟
 سرش را تکان داد.

 آره فدات شم.
 _با سوگل برمی گردم. نگران من نباش.

سکوت  سوگل هم  سکوت کرده بودم.  شت.  سرش را تکان داد و به داخل برگ
شت و محمد  ساعتی گذ ست.  صبی ا سید که او هم ع کرده بود. به نظر می ر

ار تماس گرفته بود. مامان، خاله هنوز برنگشددته بود. مامان بی  از ده هزار ب
فخرل، خاله سددورل و روشددنک به ترتیب تماس می گرفتند و من هم مجبور 
بودم که به هر کدام یک مدل گزارش بدهم. راسددت  را به روشددنک و دروغ به 

 خاله هایم.
سددن با یشددان اقتضددال حرد راسددت را نداشددت. اینکه مامان ملوی هنوز به 

حال خاسددتم و می  بخ  آورده نشدددده بود.  مه بود. بر می  بدتر از ه خودم 
نشددسددتم. راه می رفتم و می ایسددتادم. کف دسددتانم به شدددت عرق کرده بود و 
کسی هم جواب درستی نمی داد. گوشی محمد خاموش بود و وقتی هم که از 
برسددتاران محترم می خواسددتم تا او را بیج کنند، جورل به من نگاه می کردند 

قب یک ع که من  ثل این مد را از چنگشدددان  م مده بودم مح که آ تاده بودم  اف
دربیاورم. با خشددم به سددوگل می گفتم که اگر او هم همچن برسددتارل شددود، 
سعی می کرد که مرا  ستان خودم خفه اش خواهم کرد. می خندید و  خودم با د

 به نوعی سرگرم کند.
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ضرب گرفته بودم. نا ستم رول زمین  سته بودم و با بال را ش صندلی ن رام آرول 
 بودم. خیلی زیاد.

 _آذر...
 _چیه؟

 نگاه  نکردم. مکثی کوتاه کرد و بعد با صدایی لرزان گفت:
 _آقا فرجام...

شده ام. حرکت بایم متوقف  شک  ساس می کردم که خ سرم را با  نیاوردم. اح
ستاد. باز  شکی آمد و مقابل باهایم ای شد. یک جفت کف  چرم گران قیمت م

 هم سرم را با  نبردم.
 _آذر...

صدای  بعد از چهار سال هنوز همان صدال قبل بود. صدایی که بر سرم فریاد 
شردم و بعد خیلی آرام و بی  شمانم را رول هم ف شیده بود. برال لحظه ایی چ ک

 تفاوت سرم را با  بردم.
 

به من نگاه کرد. بیچاره  یه عمیق و بر از توجه  وان حرفی نزدم. او هم تنها چند 
 هیجان از جا برخاست.سوگل از شدت 

 _سالم آقا فرجام. رسیدن به خیر.
 فرجام نگاه  را از من گرفت و به سوگل نگاه کرد. لبخند زد.

 _سالم سوگل جان. چقدر تغییر کردل....
 سوگل با خجالت گفت:

 _بگید تانک شدم.
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 به نرمی خندید.
 _نه دختر خوب این چه حرفیه.

ال بدر و مادر او و سینا را هم برسید. دست سوگل را فشرد و مودبانه حال و احو
 سوگل کمی به سمت من خم شد و بازویم را گرفت و گفت:

 _من برم این جا یه آب میوه ایی چیزل برات بگیرم. رنگت بریده.
صله گرفت.  ست  را بگیرم و نگه اش دارم تا نتواند برود از من فا قبل از انکه د

 اش را فرو خورد از ما دور شد.با نگاهم برای  خط و نشان کشیدم. لبخند 
 چند وانیه مکث کرد و آمد و کنارم نشست. نگاهم را به جلو دوختم.

 _آذر...
چرخیدم و نگاه  کردم. صددورت او تغییرل آن چنان نکرده بود. شدداید کمی 
بخته تر و بالطبع جذاب تر شده بود. موهای  را کوتاه تر کرده بود. کامال کوتاه 

د. همان فک زاویه دار و همان انحنال زیبال لبها. حواسم که خیلی به او می آم
 را متفرق کردم.

 نگاه او متفکرانه بود. متفکرانه و تا حدودل عصبی.
 _ عوض شدل....

 تنها یک کلمه با لحنی خشک و سرد گفتم:
 _آره.

 دوباره سرم را چرخاندم و به دیوار روبه رو خیره شدم.
 _عمل خوب بود؟ کی به هوش آمد؟

 ن انکه نگاه  کنم، گفتم:بدو
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_عمل زیاد طول نکشید ولی دیر به هوش آمد. ا ن هم احتما  هنوز به بخ  
 نیاوردن .

 _اوضاع تا چه حد وخیمه؟ محمد زیاد بال تلفن به من توضیح نداد.
 صدای  کمی عصبی بود.

 _این جور که محمد گفت هنوز تو فاز دو هست. هنوز غدد لنفاول درگیر....
 را قطع کرد و با کمی خشونت گفت:حرد ام 

جا  گاه می کنی؟ ادبت ک به دیوار ن که  گه من دیوارم  تاره. م چه طرز رف _این 
رفته؟ روزل که می خواستم برم حداقل یه نیمچه ادب داشتی که بدونی باید به 

 صورت شنونده ات نگاه کنی...
گاه  فاوت ن یدم و بی ت نداد. چرخ مه  کردم و حرد اش را قطع کرد و دیگر ادا

 حرفم را ادامه دادم.
_غدد لنفاول درگیر نشددده ولی خب تعداد زیادل بولیپ رشددد بدخیم داشددته 

 ظاهرا...
 دست  را به نشانه توقف تکان داد.

 _کافیه
 دوباره نگاهم را به دیوار دادم.

 _تو چته هان؟
 نگاه  کردم و بوزخند زدم.

 _هیچی
 نگاه  کردم. اخم کرده بود. یک ابرویم را با  بردم و فقط

 _مامانت که خیلی ازت تعریف می کرد.
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 دوباره نگاهی دیگر.
 _فکر میکردم که عاقل شدل.

لب بایین ام را گزیدم و در همان حال به تلخی خندیدم. با دستم به تمام اندامم 
 اشاره کردم.

 _آره دیگه من ا ن عاقل ام.... بالغ ام....
ردم تا بداند که از اخم اش نمی اخم اش وحشددتنای بود. من هم برای  اخم ک

ترسددم. چند لحظه ایی سددکوت کرد. به نظر می رسددید که می خواهد کمی 
 آرام  بیدا کند.

 با خره محمد آمد. برخاستیم. هر دو نفرمان.
 _فرجام...

 با محبت همدیگر را در آغوش فشردند. عصبی و با حالت تندل گفتم:
 ارید برال یه زمان دیگه.._ماچ و ب*و*سه هال خاله زنکی تون رو بگذ

 روبه محمد کردم که با حیرت به خشم فرو خورده من نگاه می کرد و گفتم:
 _آوردن  تو بخ ؟

 سرش را تکان داد.
 _آره ولی ساعت مالقات تمامه. خیلی هم حال  خوب نیست. باشه برال فردا

به  هدر حالیکه هنوز متعجب بود به حرد زدن با فرجام برداخت. بی قرار دوبار
 میان حرفشان بریدم.

 _محمد من می رم. اگر مشکلی بی  اومد خبرم کن. خداحافظ.
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فرجام ناراحت و عصددبی بود. سددرش را با تاسددف تکان تکان داد ولی چیزل 
 نگفت. اما محمد بازول مرا گرفت و گفت:

 _فرجام رو هم ببر با خودت، خسته است.
اشاره ایی به سوگل کردم و  همین موقع سوگل هم از انتهال سالن بیدای  شد.

 گفتم:
 _من با ماشین مامان اومدم. ا ن هم ماشین ندارم. باید با سوگل برم.

 محمد با خشونت گفت:
 _خب سوگل خانم هر دو نفرتون رو می بره. مگه ماشین  جا نداره؟

سوگل بیچاره که تازه رسیده بود و از چیزل خبر نداشت در جواب سوال محمد 
 تواند من و فرجام را به خانه برساند، با تعارد گفت: که گفت آیا می

 _معلومه که می رسونم.
 فرجام اما نگاهی به ساعت اش کرد و گفت:

 _من یکم دیگه می مونم محمد. بعد خودم تاکسی می گیرم می رم خونه.
از آن طرد سددوگل و محمد اصددرار می کردند و از طرد دیگر فرجام رد می 

شان کرد. من هم با قیافه ا ستاده بودم و نگاه شتی ای سرد، مثل یک دیوار گو یی 
 می کردم.

در نهایت آن قدر سوگل اصرار کرد که عاقبت فرجام راضی شد که ما بیاید. در 
سوگل آن  ست. بیچاره  ش ستم و فرجام عقب ن ش سوگل ن شین من جلو کنار  ما

 چنان اضطراب داشت که دو بار ماشین به زیر بای  خاموش شد.
زل که بیشتر اذیت  می کرد سکوتی بود که هم من و هم فرجام در فکر کنم چی

 بی  گرفته بودیم.
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 _سوگل جان؟
 از آینه به فرجام نگاه کرد.

 _بله جانم؟
 _یه سرل می رل آبارتمان قدیم من. می خوام ببینم وضیعت  چطوره.

 _بله چشم حتما.
 فرجام آدرس داد و سوگل به سمت آدرس جدید تغیییر مسیر داد.

 قابل آبارتمان نگه داشت.م
 _شما نمی آید با ؟

 سوگل چیزل نگفت، اما من با تمسخر گفتم:
 _مرسی صرد شده.

از آینه ب*غ*ل نگاه  کردم. برال لحظه ایی چشمان  را به رول هم فشرد و 
 از در ماشین بیاده شد.

_بیشددعور این چه رفتاریه که دارل؟ آذر دارل چی کار می کنی؟ می خوال یه 
 و جدل راه بندازل؟ حساب حال مامانت رو کردل؟جنه 

 _من کارل نمی کنم.
 دست  را رول بازویم گذاشت.

 _تو که گفتی فراموش  کردل؟ تو که این همه خواستگار عالی دارل.
 از بنجره به بیرون نگاه کردم.

 _من دیگه احساسی به اون ندارم..
 آب دهانم را فرو دادم. بوزخند زد.
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شه ندارل. بس  ست کن. این طورل فکر می کنه تو هنوز تو _با رفتارت رو در
 فکرش هستی.

 با خشم به طرد اش نگاه کردم.
_تو که بهتر از هر کس دیگه ایی باید حال من یادت باشددده. یادته که چقدر 
افسرده شده بودم. برگشته بودم به زمانی که بابا فوت شده بود. سوگل تو چه می 

چه می فهمی جام  فهمی من چی میگم.  عد از رفتن فر که من میگم ب وقتی 
احساس می کردم به دیوارل که تکیه دادم خراب شده، یعنی چی. درست مثل 
اینکه به یه چیز مطمئنی تکیه کنی و بعد اون چیز یک دفعه از تکیه گاه بودنت 

 دست بکشه. می دونی چه حسیه؟...
اما فرجام می دیگر ادامه ندادم. میالد عقیده داشددت که من عوض نشددده ام. 

گفت که عوض شددده ام. شدداید باید می گفت که او درسددت گفته اسددت. من 
عوض شددده بودم. من به قیمت تمام ناراحتی هایی که بعد از رفتن او کشددیده 

 بودم، عوض شده بودم.
سددوگل خواسددت تا چیزل بگوید که او برگشددت. تا خانه دیگر حرفی بین ما 

سکوت به مقابل در خ شد. در  سوگل خداحافظی کرد ردوبدل ن انه رسیدیم. با 
 و از این که ما را رسانده بود تشکر کرد و زودتر از من بیاده شد.

 _بحث نکن باشه؟ بگذار همه چیز به مرور بی  بره آذر.
 ب*غ*لم کرد و مرا ب*و*سید.

 _باشه . مرسی.
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 تبیاده شدم. در حیاط مامان او را در آغوش گرفته بود و گریه می کرد. بی تفاو
از کنارشان رد شدم و به خانه رفتم. به اتاقم رفتم و تا فردا صبح از آن جا خارج 

 نشدم.
 

از اتاق بیرون آمدم. خانه خلوت بود. هیچ صدایی نمی آمد. سرم به شدت درد 
می کرد. آن چنان که احسدداس می کردم بشددت بلک هایم متورم شددده اسددت. 

روفن از یخچال بیرون رول صددندلی نشددسددتم. همانطور با شددکم خالی یک ب
 آوردم و خوردم. لیوان آب خنک را رول بلک هال دردناکم گذاشتم.

 _حالت خوب نیست؟
شت تا مر آرام کند. فکر می کردم که  شانه ام گذا ست  را رول  از جا بریدم. د
ست. یک  سته ا سید که او هم تازه از جا برخا ست. به نظر می ر سی خانه نی ک

یک تیشرت سه دکمه آبی. نگاهی بی تفاوت کردم  شلوار ورزشی بوشیده بود با
و جواب  را ندادم. زیر چشددمی نگاهی به لباس خودم کردم. یقه تابم کمی باز 
بود. اما به جهنم. من همین بودم. اگر معذب بود می توانسددت نیاید. نگاه  
کردم. بی تفاوت بود. خنده ام گرفت. من در چه فکرل بودم و او در چه فکرل. 

شه شاید ب شد. در وانی من برال او همی سرش زن برهنه دیده با ه اندازه موهال 
 آذر کوچولو باقی می ماندم.

شروع کرد به نیم رو کردن تخم مرغ. در تمام کابینت ها را باز می کرد. به دنبال 
ستم و  ستن در کابینت ها رول مغز من بود. برخا صدال باز کردن و ب تابه بود. 

 ه دست  دادم.تابه را بیدا کردم و ب
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 _دو تا یا سه تا؟
 نگاه  کردم. دو تخم مرغ در دست داشت.

 _یه دونه.
یک ابروی  را با  برد و چهار تخم مرغ در تابه انداخت. عطر تخم مرغ ها و 
کره که بلند شد، معده من هم به بیچ وتاب افتاد. چند تکه نان بربرل در توستر 

به برق زد و در هما ن حال تخم مرغ ها را رول میز گذاشدددت. قهوه سددداز را 
 گذاشت.

شتها برال خودش لقمه هال  شروع به خوردن کردم. او با ا تکه ایی نان کندم و 
آن چنانی می گرفت. عجیب بود که فرجام هیچ وقت چاق نمی شددد. فرجام 
هیچ زمانی به طور حرفه ایی ورزش نکرده بود ولی چاق هم نبود. به شددددت 

 خوش اندام و عضالنی بود.
 _مامان کجاست؟

شده بود.  شب قبل کم رنه  سال  شم جنون آ شم. آن خ سعی کردم طبیعی با
سوگل حق داشت. باید طبیعی رفتار می کردم. بی تفاوت شانه اش را کمی با  

 برد.
 _نمی دونم. من هم مثل تو تازه بلند شدم. کسی خونه نیست.

شده ب ستم. او هم تمام  شغول جمع صبحانه را تمام کردم و از جا برخا ود و م
کردن ظرد ها شد. با  رفتم و سیگارل روشن کردم. همان طور که کنار بنجره 

 ایستاده بودم، ضربه ایی به در خورد و او به داخل آمد.
 _آذر...
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با دیدن من حرد اش را قطع کرد. به شددددت خنده ام گرفته بود. دهان  باز 
 مانده بود.

 _چیه؟
 اخم جال خودش را به تعجب داد.

 _فکر می کردم این عادت زشت ترکت شده.
 بوزخند زدم و بینی ام را با مزه چین دادم.

 _تری؟ کدوم تری؟ کی گفته من باید کارل که تو گفتی رو انجام بدم؟
ست. چند قدم در اتاق به این طرد و آن  شد و در را ب چیزل نگفت. وارد اتاق 

 طرد رفت. مقابلم ایستاد.
 _مشکلت چیه؟
 من مشکل ندارم._چه مشکلی؟ 

_بس این تیکه انداختن ها، این عصددبانیت ها، چیه آذر؟ فکر میکردم حا  که 
 برگردم رابطه مون عالی می شه.

 _اشتباه فکر کردل.
سددیگارم را به خاطر لجبازل با او با سددیگار دیگرل آت  زدم. بود صدددادارل 

 کرد.
 _خیلی می کشی.

 ری گفتم:
 _به تو ربطی نداره.

 تمسخر برایم کف زد. جا خورد. با
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 _عالی شدل. عالی.
شیدم و بعد به طرد کمدم  سیگار را ک سخر خندیدم ولی چیزل نگفتم.  با تم

 رفتم.
 _برو بیرون می خوام لباس عوض کنم.

 کنارم آمد و در کمد را بست.
 _نمی گذارم با کارهات دوباره مامانت رو ناراحت کنی...

ست  ستم را رول د شته  حرد اش را قطع کردم. د ستگیره کمد گذا که رول د
 بود، گذاشتم و با خنده گفتم:

 _مرگ من؟ خب جلوم رو بگیر ببینم چطورل می خوال این کار رو بکنی؟
 یک ابروی  را با حالتی فریبنده با  برد.
 _یک بار این کار رو کردم یادت نیست؟

زش ار_فرجام من حا  بیست و دو سالمه و متاسفانه اصال برال تو و حرد تو 
 قایل نیستم...

 به خودم اشاره کردم و ادمه دادم.
حت  نارا بدل؟ من تغییر کردم. می خوال بهی جون  _می خوال منو تغییر 
نشدده؟ خب حا  فقط انگشددتت به من بخوره تا ببین که بهی جونت چه نظر 

 خوشگلی نسبت به تو بیدا می کنه. با اوردنگی از خونه می اندازتت بیرون....
را با  بردم و او را کمی کنار زدم و مقابل میز آرایشددم ایسددتادم و  یک ابرویم

 همان طور که به او نگاه می کردم، ریمل زدم.
_من ا ن دیگه دختر خوبه مامان هستم. براش به شدت مهم هستم. می دونی 
صی تو تمام فامیل دارم. حا  منو آدم کن ببینم چطورل  صال یه محبوبیت خا ا
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رو بکنی؟ هر چند که گفتم من برال کسددی که نامردل می  می خوال این کار
 کنه ارزش قایل نیستم.

به نظر می  نده نمی شدددد.  حرفی نزد. فقط نگاهم کرد. از نگاه  چیزل خوا
 رسید او هم تغییر کرده است.

شده و به آرای  کردن من  سینه  ست به  رژ لب زدم. و باز هم نگاه  کردم. د
م کشددیدم تا رژ بخ  شددود. برس را برداشددتم و نگاه می کرد. لبهایم را به ه

موهایم را شددانه زدم. توجه اش از صددورتم به موهایم جلب شددد. چرخیدم و 
 برس را به طرد اش تکان تکان دادم و با خنده و شوخی گفتم:

_گفتم که من خیلی عاقل و خانم شدددم. گزارش مامان خدمتون درسددت بوده 
شیده که همون آذر شقم ک سته قدیم تنه  اما برال تو ع شه. دلم برال بو قدیم ب

 شده. دوست دارم که یکم با هم چلنج داشته باشیم....
 چشمک زدم.

 _چی میگی ُدکی؟ نظرت چیه؟
 چند وانیه نگاهم کرد و بعد لبخند زد. یک لبخند فوق العاده.

 _چه نامردل کردم که برام ارزش قایل نیستی؟
عاده، فقط یک ژسدددت بوچ حا  چشددمان اش می گفت که آن لبخند فوق ال

شدم. ولی فقط برال یک  شیمان  ست. برال لحظه ایی از حرفی که زده بودم ب ا
 لحظه. او نامردل کرده بود. مرا رها کرده بود. در بدترین موقعیت.

 نفس گرفتم و سعی کردم که آرام باشم. موهایم را با ل سرم جمع کردم.
 _برات بهتره که نگم.
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شت. ح صویر فوق به طرفم قدم بردا سرم قرار گرفته بود و یک ت شت  ا  دقیقا ب
العاده از ما در آینه ایجاد شدده بود. من و مرد قد بلند و جذابی که بشدت سدرم 
ایستاده بود. اخم خوشمزه ایی بر صورت  بود و بازویم را در دست گرفته بود. 

 سریال هال آبکی فارسی وان هم چنین بوسترل نداشتند.
 من احمقانه به این دنیا برت شدم. بازویم را فشرد و

 _بس دهنت رو می بدل و دیگه متلک بی متلک اوکی؟
لبهایم را با حالتی شددبیه به ب*و*سددده جلو آوردم و از آینه چشددمک زدم و 
ست   شدم و به طرد اش چرخیدم. بازویم از د سرعت جدل  خندیدم. اما به 

 رها شد.
اش رو داشته باشم، متلک بارونت  _نه من تا دلم بخواد و جا داشته باشه و توان

 می گم آقال اقبالی. چون ارزش  رو دارل. باور کن.
عضددالت فک اش بر هم فشددرده شددد ولی حرفی نزد. چند وانیه سددکوت کرد. 

 نفس عمیق می کشید تا آرام شود.
 _چرا این همه نفرت؟ من فقط کارل رو کردم که باید می کردم.... آذر...

ش شرد. نفرت؟ حرد اش را قطع کرد. چ مان  را برال لحظه ایی بر رول هم ف
ستم.  شتباه فهمیده ایی من از تو متنفر نی ست بگویم نه جان دلم ا دلم می خوا
صویرمان در  شدن ت سترل  ستم. آن قدر احمق که به بو شدت احمق ه من به 
آینه فکر کرده ام. اما نفرت نه. در حالیکه انگیزه کافی برال متنفر شدددن از تو را 

 اندازه موهال سرت دارم.به 
 آهی کشید و این بار با مالیمت بیشترل ادامه داد.
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_آذر جان من باید می رفتم. با اون آتی  تند تو، موندن من فقط حال روز تو 
با مالقات هال  ندتر. موندن من مصدددادد بود  بدتر می کرد و آتی  رو ت رو 

ش شد که حس غلط تو ر شتر و این باعث می شتر، نزدیکی بی شبی ترل بیدا د بی
 کنه...

دیگر نتوانسددتم بیشددتر از این به خونسددردل ادامه بدهم. چیزل نمانده بود که 
آتشفشان خشم ام با  بزند و یک خرابکارل عظیم به وجود بیاورد. خشم و غم 
فروخورده ل چهار ساله ام، چیزل نمانده بود که سر فرجام با  بیاد. و من این 

نم و بزرگ مامان بودم که هر لحظه به من افتخار را نمی خواسددتم. من آذر خا
شتم. چند  شگاه محبوبیت دا می کرد. من انجمن را اداره می کردم. در تمام دان
شگاه بودند. من همچن  ساتید محترم دان صم از ا ستگاران بر وبا قر نفر از خوا
شود. حرد اش را قطع  شده بودم. اجازه نمی دادم که همه چیز خراب  دخترل 

 ا انگشت به سینه اش زدم.کردم ب
 _ممنون گاندل. ولی رفتن ات گند زد به تمام زندگی من. اما...

 یک ابرویم را با  بردم و گفتم:
 _باز هم ازت ممنون که آتی  منو خاموش کردل.

 با خشمی که به نظر می رسید در او با  گرفته بود، گفت:
مامانت شدددل؟ چی _چه گندل به زندگیت زدم وقتی که به قول خودت دختر 

ست  شتم؟ لی شم؟ چه کم کارل دا شته با سال برات کم گذا بوده که تو اون دو
 کن.

 دیگر نتوانستم و هوار کشیدم.
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 _خودت رو برام کم گذاشتی....
باید می فهمید که من در همه چیز قول  به کتف اش ضددربه زدم. محکم. او 

شد. جا خور د و چهره اش شده ام. کتف اش تکان بدل خورد و به عقب برت 
 از درد در هم رفت. دوباره فریاد کشیدم.

ضرت آقا. می تونی بفهمی  شتی ح شتی در رفتی خودت رو کم گذا _وقتی گذا
یا اونقدر تو اخالقیات و کوفت و زهر مارت گیر کرده  با من کردل؟  چی کار 
بودل که گفتی گور بابال آذر کرده. بگذار اونقدر زجر بکشددده تا جون  با  

یاد. م به اون تکیه داده ب که  ی تونی بفهمی چه حالی داشددتم؟ دیوار مطمئنی 
بودم، گذاشددته بود و رفته بود و این من احمق بودم که با ُمخ افتادم زمین. چرا؟ 
چون تو بشددتم رو خالی کردل. حا  بعد از چهار سددال اومدل میگی که من 

 رفتم که آتی  تو خاموش بشه؟...
 را به آسمان گرفتم و نالیدم.از او فاصله گرفتم و صورتم 

 _وال خدا... وال خدا.. دارم سکته می کنم.
 شوکه شده بود. چند لحظه به سکوت گذشت.

 _من بشتت رو خالی نکردم.
 صدای  خ  دار و تا حدودل غمگین بود.

نار  که خودت رو ک که کردل این بود  کارل  کار رو کردل.  قا همین  _چرا دقی
 فرهنه لغت شما اسم این کار چیه؟کشیدل و گذاشتی رفتی. تو 

ادامه ندادم و بدون ذره ایی انرژل رول تخت نشددسددتم و سددر دردناکم را میان 
 دستانم گرفتم.

 _وقتی که رفتی درست مثل زمانی که بابا رفت، داشتم ازغصه دق می کردم....
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 صدایم نجوال آرامی بود. از این حالت متنفر بودم.
ه ببینی من چه رشددته ل عالی قبول شددده بودم. _تو رفته بودل و حتی نبودل ک

 حتی تماس هم نگرفتی...
 سرم را با  بردم و نگاه  کردم. بغضم را فرو خوردم.

_روزل که نتایج رو اعالم کردن تمام روز مثل یه احمق بال تلفن نشسته بودم. 
گفتم که فرجام یادشدده. درسددته که ما با هم دعوا کردیم و اون با قهر رفت ولی 

 ین موضوع مهم یادش می مونه. ولی تمام روز زنه نزدل...ا
در میان بغضم به خنده افتادم. تکرار آن واقعه تلخ و در عین حال کودکانه چهار 

 سال قبل، برایم دردنای و در عین حال خنده دار بود.
لت  به ع که  یدوارل دادم  به خودم ام مام شدددب  _ولی تو زنه نزدل و من ت

تماس بگیرل. بعد فکر میکنی که من چی کار کردم؟  اختالد ساعت نتونستی
ا ن بهت میگم. منه ا غ، تمام شدددب رو بیدار موندم. تمام شدددب رو منتظر 

 تماست بیدار موندم.
شدم تا برخیزم،  ست. نیم خیز  ش صبی بود. آمد و کنارم ن شدت غمگین و ع به 

گرفت.  اما مانع شد. با قدرت مرا رول تخت نشاند. دستم را در دست خودش
 کامال با دست دیگرش رول دستم را بوشاند. چند لحظه سکوت کرد.

_هیچ وقت فکر نمی کردم این چیزها بهت ضددربه بزنه. من همون روز با بهی 
 جون تماس گرفتم و از نتیجه ات برسیدم...

 سرش را با  آورد و نگاهم کرد.
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می  من باشددی._من نگرانت بودم. به فکرت بودم. اما نمی خواسددتم تو به فکر 
ست.  سخه بهترین دوا ا شه. فکرمی کردم که این ن ست قطع ب ستم اون ح خوا

 اینکه از من دور بشی و خودت به اقتضال سن ات، فراموش کنی....
 دستم را با مالیمت فشرد.
 _قصدم ناراحتی ات نبود.

 لبم را گزیدم.
ردل که ک_تو رفتی و انگار که تمام وجود منو با خودت برداشددتی بردل. فکر ن

با من چی کار می کنی؟ فکر نکردل این آذرل که سدداخته بودل، یک تیکه از 
 خودت تو وجودشه؟ فکر نکردل که من ...

 حرفم را قطع کردم. دیگر نمی توانستم ادامه دهم.
 

 آه عمیقی کشید.
 _من فقط به فکر آینده و خیر و صالحت بودم.

ا و در آن برهه از زمان، نگاه  کردم. چشددمان  صددادق بود. مثل اینکه واقع
قصد اش از رفتن آسیب رساندن به من نبوده است، اما ناخواسته آسیب عمیقی 

 به من رسانده بود. تمام دنیال مرا یک روزه عوض کرده بود.
دستم را رها کرد و هر دو دست  را از عقب بشت سرش رول تخت ستون کرد 

 و سرش را کمی به طرد با  گرفت.
ناراحتی نکشیدم. من خانواده ام رو از دست داده بودم و دوباره _خودم هم کم 

باره از من دور  تنها شددده بودم. بهی جون که برام به اندازه جونم ارزش داره دو
 شده بود...
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 نیم نگاهی به من کرد و با لبخند تلخی ادامه داد
_حتی اون روزهال اول دلم برال شیطنت هال تو هم خیلی تنه می شد. تمام 

ساس دربه درل می کردم. ی شته بودم مثل یه بی خانمان اح ک ماه اولی که برگ
شما  شدت به  سال من هم به  حس می کردم که هویتم رو گم کردم. تو اون دو 

 وابسته شده بودم....
 آه عمیقی کشید.

شق خانواده و هویتی که با خانواده بیدا  ستم. من عا ستی نی _من مرد مجرد دو
مان خیلی زیادل رو به تنهایی گذروندم. برال من هم می کنم، هسددتم. ولی ز
 راحت نبود آذر باور کن.

 _چرا حتی یک بار هم با من تماس نگرفتی؟ چرا جواب تماسم رو ندادل؟...
 نفس گرفتم.

_من عاشددقت نبودم باشدده تو درسددت می گفتی. من فقط درگیر یه حس کوتاه 
کر نکردل که رفتنت شددده بودم، باشدده این رو هم تو درسددت می گی. ولی ف

شدم. دو  شتم با تو کامل می  شتم. دا ضاع رو بدتر می کنه؟ من بهت نیاز دا او
 بار باهات تماس گرفتم ولی جوابم رو ندادل....
 صدایم شکست. اما خودم را محکم نگه داشتم.

 _متاسفم آذر... باز هم میگم من فقط قصدم دورل بود. همین.
سال من چیزل نبود که  بوزخند زدم و دیگر ادامه ندادم. ساس بد این چهار  اح

 با یک ساعت یا دو ساعت داد و فریاد کردن خوب شود.
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_فکر می کردم حا  که برگردم اوضاع عوض شده و من این بار یه خانواده بیدا 
 می کنم. ولی حا  می بینم یه انبار باروت منتظرم بود...

 انی مطلق.نگاهم کرد. نگاه  بر از توجه بود. توجه و بشیم
_خوشحالم که موفقی. به اندازه تمام دنیا خوشحالم آذر. شاید باور نکنی ولی 
روزل که مامانت گفت داروسدددازل قبول شددددل بیشددتر از زمانی که خودم 

 تخصص ام رو گرفتم، خوشحال شدم....
 کمی خم شد تا سرش با من در یک سطح قرار گیرد.

ت. ولی نمی تونسددتم بمونم. _من بهت اهمیت می دم آذر همیشدده و همه وق
شد بدل. باید این  ستم بهت اجازه بدم که به اون حس زودگذر اجازه ر نمی تون
ریشددده قطع می شدددد. من در اون مقطع زمانی بهترین کار رو کردم. حا  تو 
ناراحتی؟ من بهت حق می دم. میگی که من بشددتت رو خالی کردم ولی من 

 ..بهت میگم که من بهترین کار رو کردم..
نگاهی عمیق به من کرد. نگاهی مثل کسددی که می خواهد تمام زیبایی هال 

 یک نفر را محک بزند. تمام محسنات او را.
باید جواب  باید می رفتم،  _حا  این همه خواسددتگار دارل. این عالیه. من 
تلفن ها رو نمی دادم که این اتفاق هال خوب برات بیفته. هر چیزل یه غرامتی 

ست، برال تو بی تکیه گاهی بود و برال من تنهایی.... داره آذر جان . غرامت ح
چیزیها خوب راحت به دسددت نمیاد. حا  آذرل که جلول منه. یه بانول زیبا، 
خانم و تحصددیل کرده و منطقیه که مامان  ازش به شدددت راضددیه و داره یک 

مهم تره. انجمن رو اداره می کنه. برال من دیدن این آذر کافیه. برال من آینده 
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یاد گرفتم که به بشددت سددرم نگاه نکنم. مهم مقابله که ا ن من دارم مقابل تو 
 فقط موفقیت و سربلندل رو می بینم. ارزش  رو داشت آذر نه؟

جال آن خشددم را غم گرفته بود. غمی خفه کننده. اما دیگر چیزل نگفتم. او 
کشددید و  تنها با چند جمله موقعیت اش را مشددخص کرده بود. نفس عمیقی

 برخاست. به طرد در رفت.
 _چه تخصصی گرفتی؟

 برگشت و نگاهم کرد.
 _داخلی و غدد.

 لبخند بی حوصله ایی زدم.
 _اومدل که بمونی؟

 دلم به تاپ و تاپ افتاده بود. لعنت. لعنت.
 _نمی دونم.....

 بی تفاوت سرم را تکان دادم.
 _می خوام برم بیمارستان اگر میال بیا با هم بریم.

 _باشه. لباس بپوش.
صبی  ستم ع شوم. من نمی خوا ستم تا آرام  ش از اتاق بیرون رفت. رول تخت ن
شوم. من نمی خواستم آذر قدیم شوم. من می خواستم که او آذر خانم و جدید 
سنگینی  شار این حرفها به رول وجودم  ستم. آن قدر ف شد. نتوان را ببیند ولی ن

 کرده بود که آتشفشان خشمم فوران کرد.
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لباس بوشیدم و از در اتاق بیرون زدم. او لباس بوشیده کنار بنجره ایستاده بود و 
شده  شدت در فکر بود. اخم های  در هم فرو رفته بود و به نقطه ایی خیره  به 

 بود.
 _من حاضرم.

 به این دنیا برگشت. سرش را تکان مختصرل داد و با هم از در بیرون زدیم.
 

از بیمارسددتان مرخص شددد. حال روز عمومی اش فردال آن روز مامان ملوی 
نرمال بود. نرمال نه خوب. فرجام هنوز در منزل ما بود. دیگر صددحبتی نمی 
کرد. من هم خاموش شددده بودم. بین ما تنها صددحبت هال روزمره برقرار بود. 
مامان اما بی نهایت از برگشددت فرجام خوشددحال بود. آن قدر زیاد که چیزل 

بیاورد و برواز کند. دیدن خوشددحالی او مرا آرام می کرد. چه نمانده بود بال در
ست من خارج بود. من دو روز قبل  ستم انجام دهم. این مورد از د کار می توان

 داد و فریاد کرده بودم ولی چیزل عوض نشده بود.
رول مبل نشستم و دست و باهال مامان ملوی را ماساژ دادم. مامان رول مبل 

سته بود و ب ش ستم که دیگر ن صحبت می کردند. می دان سته  ا خاله فخرل آه
ست. فکر می کنم که خود مامان ملوی هم  شان مامان ملوی ا صحبت ضوع  مو

 می دانست که این روزها همه درباره او صحبت می کنند.
ستاره و مادر و خواهرش بودند. کمی این  شتم.  شد. آیفون را بردا زنه در بلند 

و به استقبالشان رفتم. خانم صبایی در حالیکه دست  با و آن با کردم و در را زدم
گل بزرگی را در دسددت داشددت، مقابل سددتاره و سددارا می آمد. سددتاره هم در 

 حالیکه دست بورشیا دخترش را گرفته بود از بله هال ایوان با  آمد.
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 _سالم خانم صبایی. خوش آمدید.
 خانم صبایی روب*و*سی گرمی با من کرد و به داخل رفت.

 سالم ستاره جان خوش آمدل._
 _مرسی آذر جان. ملوی خانم چطورن؟ بهتره هستن؟

_مرسددی از محبتتون. بله بهتر هسددتن. بفرماید. سددار جان سددالم شددما هم 
 بفرمایید.

همه به داخل آمدند. بورشیا دوان دوان آمد تا عروسک جدیداش را به من نشان 
 دهد.

 _خاله آذر ببین چی دارم.
بامزه و خیلی خیلی  ب*غ*ل  کردم. این با بود.  به طور حیرت آورل زی بچه 

خجالتی. کمی هم لکنت زبان داشددت اما در هر زمانی ایجاد نمی شددد. فقط 
 زمانی که می ترسید و به گریه می افتاد، زبان  می گرفت.

 _جان جانم ببینم چی دارل؟
عروسدددک بارچه ال که دو برابر خودش بود را با  کشددید و در ب*غ*ل من 

 ذاشت. عروسک موهال کاموایی صورتی رنه داشت.گ
 _اس اس اسم اش صورتیه.

 لبخند زدم و گونه اش را ب*و*سیدم.
 _مثل خودت خوشگله.

با هم به آشپزخانه رفتیم و بوران جان برای  شیر و کیک آورد. نگاهی به ساعت 
 کردم. زمان شام نزدیک بود. آهسته به بوران جان گفتم:
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 ال و دخترهاش برال شام اومدن؟_بورل جون. خانم صب
 با تعجب به من نگاه کرد و بعد با نگرانی بشت دست خودش زد.

 _وا خای عالم اگر اینطورل باشه باید به فکر باشم.
 به سرعت و آهسته گفتم:

 _فکر نکنم اومدن عیادت مامان ملوی دیگه. شام واسه چی.
 بشت چشمی برال من نازی کرد و گفت:

 مهمون هستن. نمیشه که بدون شام ردشون کنیم برن._وا مامان جان. 
صحبت می کردند و  سالن همه  شپزخانه بیرون زدم. در  شیدم و از در آ آهی ک
می خندیدند. تنها ستاره بود که ناآرام بود. درد ستاره را من می دانستم. ناآرام و 

 و بی قرار به راه بله ها نگاه می کرد و گاهی هم به سددداعت اش. چیزل نگفتم
کنار مامان نشددسددتم. مامان از مسددابقات من در شددیراز تعریف می کرد و از 
خوشددحالی چیزل به انفجارش نمانده بود. خنده ام گرفته بود. دسددت  را دور 
ستم.  شانه من حلقه کرده بود و می گفت که من مایه افتخار او و بابا فریدون ه

ا تایید می کرد. با خانم صددبایی هم با خوش رویی و متانت حرد هال مامان ر
شوخی به مامان گفتم که تمام کند چون کم کم دارد حکایت سوسکه می شود 
ست و باهال بلورین اش می  صدقه د که از دیوار با  می رفته و مادرش قربان 

 رفته. همه به خنده افتادند. حتی ستاره.
 با صدال ماشین از جا برخاستم. مامان اشاره ایی کرد و گفت:

 ومد..._فرجامم ا
به سددتاره نگاه نکردم و به سددرعت از جا برخاسددتم و از هال بیرون زدم. بشددت 
بنجره رفتم و کرکره را کنار زدم و نگاه کردم. فرجام ماشددین را به داخل آورد و 
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خودش هم به داخل آمد. به راهرو رفتم. مقابل جاکفشددی ایسددتاده بود و کف  
 مرتب جفت می کرد. های  را بیرون می آورد و مثل همیشه منظم و

 _سالم.
 سرش را با  آورد و نگاهم کرد.

 _سالم.
 نیم لبخندل هم چاشنی سالم اش کرد.

 _خسته نباشی.
 _کت  را در آورد و رول بازوی  مرتب کرد.

 _سالمت باشی....
 صدای  را آهسته کرد و برسید.

 _مهمون داریم؟
 سرم را تکان دادم.

 _خانم صبایی.
 فشرد و با لحن با مزه ایی گفت:چشمان  را رول هم 

 _اود! ال داد بیداد!
 خندیدم. به طوریکه او هم به خنده افتاد. با خنده ولی آهسته گفتم:

 _حا  بیا تو زشته داریم این جا بچ بچ می کنیم.
سرش را تکان داد و با هم وارد سالن شدیم. همه به احترام فرجام برخاستند. به 

تاره رنه عوض کرد. اما خیلی خونسرد خودش را جرات می توانم بگویم که س
حفظ کرد. با خوش رویی با فرجام دسددت داد و حال و احوال کرد. فرجام کنار 
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مامان ملوی نشددسددت و در حالیکه دسددت مامان ملوی را گرفته بود بر بشددت 
 دست  ب*و*سه می زد، گفت:

 _احوالتون چطوره مامان ملوی؟
   بیدا بود، گفت:مامان ملوی که شادل از تمام صورت

 _خوبم مامان جان ...مگه میشه آدم گل بسرش کنارش باشه، حال  بد باشه
ستاره خوش وب   سارا و  صبایی کرد و با  فرجام احوال برسی کوتاهی با خانم 
کرد. بورشددیا از آشددپزخانه بیرون آمد و رول دامن مادرش نشددسددت و با کمی 

سددته به مادرش گفت که بوران خجالت و کنجکاول به فرجام نگاه کرد. بعد آه
 جان شیر و کیک به او داده است. فرجام دست  را دراز کرد و با محبت گفت:

 _این بورشیا است ستاره خانم؟ ماشا  چه بزرگ شده. بیا بینم دختر خوب
ست به  ستاره می خوا ستاره مخفی کرد. اما  شتر خودش را در دامن  شیا بی بور

رجام برود. با خنده به جدال خاموش آنها نگاه زور او را وادارکند که ب*غ*ل ف
 کردم. عاقبت فرجام گفت:

 _ول  کنید بعدا سر فرصت با هم دوست می شیم.
 برخاست و به طرد بله ها رفت در همان حال رو به من کرد و گفت:

 _آذر یه دقیقه بیا کارت دارم.
 برخاستم و با او همراه شدم.

که داخل شوم. آمد و رول تخت نشست. حا  در اتاق  را باز کرد و اشاره کرد 
 چهره واقعی اش نشان داده می شد. بسیار آشفته بود.

 _چیزل شده؟
 با دست  اشاره کرد که کنارش بنشینم.
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 _ا ن از کمسیون بزشکی مامان ملوی میام....
نفس گرفت و دسددتان  را از سدداعد رول باهای  گذاشددت و کف دسددتان را 

 کرد. مقابل دهان  به هم قالب
 _خب ...

 _بیشرفته تر از اون چیزیه که ما فکر می کردیم. غدد لنفاول هم درگیر شده.
 برال لحظه ایی نفس ام قطع شد و بعد نفس عمیقی کشیدم.

 _تا چه حد جدیه؟
صدددایم مثل یک خروس بیمار شددده بود. با تعجب نگاهم کرد. چشددمانم می 

 بود.سوخت. چیزل که فکر می کردیم از آب در نیامده 
 _خوب میشه ...

 حرد اش را قطع کردم.
_فرجام نمی خواد سرم روکاله بگذارل. هر دو نفرمون می دونیم که اگر شیمی 
درمانی رو شددروع کنن. اوضدداع اش می ریزه به هم. اون ضددعیف شددده. تمام 

 سیستم بدن  نابود میشه..
دم. دیگر نتوانسددتم و صدددایم لرزید. اما به سددرعت خودم را جمع و جور کر

نگاه  رنه دلسوزل به خود گرفت و دست  را دراز کرد و دور شانه ام حلقه 
کرد تا مرا آرام کند. اولین تماس بعد از سدده روزل که آمده بود. ما حتی با هم 

 دست هم نداده بودیم. خودم را کنار کشیدم.
 _من خوبم....

 با حالتی عصبی گفت:
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 _فقط می خواستم آرومت کنم.
 _احتیاجی نیست.

 صدایم محکم بود. چند لحظه نگاهم کرد و بعد سرش را تکان داد.
 _آره فکر کنم که احتیاجی نیست... چون خیلی عوض شدل...

 چیزل نگفتم. چند لحظه سکوت کرد و گفت:
 _چی می خوال به مامانت بگی؟ منتظر جواب منه.

 لبم را گزیدم و با بیچارگی نگاه  کردم.
 _میشه تو بگی؟

 تکان مختصرل داد و گفت:تنها سرش را 
 _این ها خیلی وقته اومدن؟

 برخاستم.
 _نه تازه اومدن. یه ده دقیقه ایی بود اومده بودن که تو رسیدل.

 _شام می مونن؟
 شانه ام را با  بردم.

 _بورل جون که می گفت باید شام نگه شون داریم.
ه اش را باز با قیافه خنده دارل برخاسددت و در حالیکه دکمه هال بیراهن مردان

 میکرد، گفت:
_این بورل جون هم دل  خوشدده ها. چی چی رو شددام بمونن. من خسددته ام. 

 مامان ملوی احتیاج به استراحت داره.
 با بدجنسی و لحنی کامال جدل گفتم:

 _بیا یک دقیقه ور دل ستاره بشین تا خستگی ات در بره.
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 چرخید و با خنده نگاهم کرد.
 ی اندازل._باریکال دیگه چی؟ تیکه م

 با خنده شانه ام را با  بردم و از در بیرون رفتم.
 _آذر...

 سرم را از در داخل کردم.
 _رفتن منو صدا کن.

 _مگه شام نمی خورل.
 _خسته ام یه چرت می زنم بیدار که شدم می خورم....

 حرد اش را قطع کرد و با بیچارگی گفت:
 ز. بیا صدام کن._البته اگر اینها شام نرفتن مجبورم بیام سر می

 _باشه.
از اتاق بیرون آمدم. اصددال و ابدا ناراحت نمی شدددم اگر که خواب فرجام آن 
چنان سددنگین می شددد که هر چه تکان اش می دادم بیدار نمی شددد و من هم 
بااجبار به سددر میز می رفتم و می گفتم که فرجام شددام نمی خوردم. این فکر 

 رول لب هایم بایین رفتم شیطانی خیلی عالی بود. با لبخندل به
 

مامان و بوران جان با شدت به خانم صبایی تعارد می کردند که شام را بمانند. 
شان را رد کرد و گفت که در یک  سختی دعوت سر صبایی با  اما در نهایت خانم 
موقعیت مناسددب تر که حال مامان ملوی هم بهتر شددده باشددد، خدمت می 

 رسند.
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ا صدددا کنم تا با خانم صددبایی خداحافظی کند. مامان اشدداره کرد که فرجام ر
شب  شده و هنوز  ساعت بیولوژیک بدن  وابت ن مودبانه گفتم که فرجام هنوز 
و روزش به هم ریخته اسددت و شددبها نمی خوابد به همین خاطر همین حا  

 خوابید.
خانم صددبایی خیلی تعارد کرد که تو رو خدا نروم و بیدارش کنم و من هم در 

 گر من بیکارم که بروم و فرجام را به خاطر شما بیدار کنم!دلم گفتم م
سرد و آرام  شان نمی داد. خون صورت  هم چیزل را ن ستاره چیزل نمی گفت. 

 خداحافظی کرد و جلو تر از مادر و خواهرش از در بیرون رفت.
 مامان آهسته به بوران جان که بی  دستی ها را جمع می کرد، گفت:

نیسددت بچه ام. این دختره هم به نظر می رسدده که هنوز _فرجام دل  با سددتاره 
 دل  بی فرجامه.

 بوران جان تنها سرش را تکان داد ولی خاله فخرل گفت:
_سددتاره هم توقع ها داره. یعنی توقع داره که با یه بچه فرجام که هنوز عروسددی 

 نکرده بلند شه بره خواستگاری ؟ چه خوش اشتها وا !
گشددت و نگاهم کرد. نمی دانسددتند که من در هال غ  غ  خندیدم. مامان بر

ایسدتاده ام. من کنار راهرو بودم و مامان و خاله فخرل رول مبل، بشدت به من 
 نشسته بودند.

 _آذر حا  نرل به فرجام بگی
 شانه ام را با  بردم.

شته. فقط کم مونده خودش بره به  ستاره دیگه از این چیزها گذ صه دلدادگی  _ق
 نه...فرجام اقرار ک
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ناگهان حرفم را قطع کردم. و این دقیقا همان کارل بود که من انجام داده بودم. 
اظهار عشق خام و کودکانه ام به فرجام. آن ب*و*سه احمقانه. مامان با تعجب 
به من نگاه کرد. مثل اینکه منتظر بقیه حرد من بود. اما من دیگر ادامه ندادم و 

 برال کمک به اشپزخانه رفتم.
 

 چهاردهم فصل
 

ضددربه ایی به در اتاقم خورد و خانم بهرامی به داخل آمد. لیسددت کتابهایی که 
صبح استاد داده بود را مقابل بینی ام گرفته بودم و با بیچارگی هر چه تمام تر به 

 آن نگاه می کردم.
سددرم را بلند کردم و نگاه  کردم. زمانی از دختران خود انجمن بود که حا  

بچه هایی مثل خودش دل می سوزاند. دانشجول فوق لیسانس صمیمانه برال 
رشته مترجمی زبان بود. منبع الهام خیلی از بچه هال تحت بوش  انجمن. به 
این امید که روزل مثل او موفق شددوند. شددوهر خوب و بچه هال خوب داشددته 

 باشند.
 _خانم بورتاش. دکتر اقبالی تشریف آوردن.

ی ام کجا بود که او وظیفه او را انجام می با تعجب نگاه  کردم. مگر منشدد
 داد؟

 _فرزانه کجاست بس؟
 لبخند مالیمی زد.
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 _دنبال نامزد بازی ...
خندیدم. منشددی ام تازه نامزد کرده بود و نیمی از وقت  را یا بال تلفن با نامزد 
اش صددحبت می کرد و یا با او به بیرون می رفت. چیزل که مایه خنده همه 

 شده بود. کارمندان انجمن
 _بفرستینشون داخل.

شت میز آن می  شد. اتاقی که زمانی خودش ب چند لحظه بعد فرجام وارد اتاق 
شیده بود. با تعجب نگاه  کردم. معمو   شلوار و کراوات بو ست. کت و  ش ن

 زمانی که به ایران می آمد، دیگر کراوات نمی بست.
رسددیده بود. آن را بسددیار خوش تیپ و جذاب شددده بود. کمی هم به موهای  

حالت داده بود و خوشددگل کرده بود. کیف سددامسددونت اش را رول صددندلی 
گذاشددت و با توجه و محبت هر چه تمام تر به من که بشددت میز لم داده بودم، 
نگاه کرد. آن قدر توجه در نگاه  بود که برال لحظه ایی قلبم در قفسه سینه ام 

 دچار سقوط آزاد شد.
 _چقدر بهت میاد.

که از او خند با وجود دلخورل  ه ایی از سددر شدددادل محض کردم. هنوز هم 
شین بود. آن قدر که مرا از درون تکان  شت دلن شتم، تعریف های  برایم به د دا
می داد. این تعریف ها هنوز برایم جاذبه داشدددت. جاذبه اینکه من مورد تایید 

ود خفرجام هستم. کسی که شخصیت محکمی داشت. بسیار بسیار متکی به 
بود و عزت نفس عالی داشت. اگر او از من تعریف می کرد، این برال من عالی 
بود. اما مسددئله این بود که باید فکرل به حال این سددقوط هال آزاد قلبم می 
کردم. آن هم زمانی که می دانسددتم که تمام این نگاه هال بر از توجه، فقط به 
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ر او ایجاد می شددود. خاطر حس خوبی اسددت که از دیدن موفقیت هال من د
اگر همین طور ادامه بیدا می کرد با این سددقوط آزادها دوباره دسددت و باهال 

 قلبم می شکست و زمین گیر می شد.
دسددت  را از رول میز دراز کرد. دسددت دادم و کمی هم به احترام اش نیم خیز 

 شدم که با تکان دست  تعارد کرد که راحت باشم.
 یا قهوه؟_چه خبر؟ از این ورا؟ چال 

 چشمان  خسته بود.
 _دنبال کارهال بیمارستان قبلی هستم. می خوام اگر بشه برگردم سرجال قبلم.

 دو بهلو گفتم:
 _ولی جال قبلت نیستی... ا ن متخصصی.

 نمی دانم منظور نهفته در حرفم را گرفت یا نه؟ چون چند لحظه نگاهم کرد.
 _بزرگ شدل آذر. خیلی بزرگ...

 خندیدم.
 اینها بوسته ظاهریه._نه 

 به نرمی خندید.
 _نه هیچ چیز به جال قبل خودش برنمی گرده.

 آهی کشیدم. بس منظورم را گرفته بود. برخاستم و گفتم.
 _نگفتی چال یا قهوه؟

 _هیچ کدوم.. آب خنک. هنوز هوا گرمه.
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به  باید خودم برای  آب می بردم.  سددرم را تکان دادم. حا  که منشددی نبود 
شپزخانه سته بود و مقابل بنجره ایستاده  آ رفتم و برای  آب ریختم و بردم. برخا

 بود و بیرون را نگاه می کرد.
 _بفرمایید.

 آب را یک نفس نوشید.
_خب حا  چی شدددد؟ می تونی برگردل یا نه؟ محمد خیلی سددداله که اون 

 جاست. اون نمی تونه کارل بکنه؟
 کمی چانه اش را با  برد.

مه گرفتن گفتن کادرمون  _رزو خاره، ولی بهتون خبر می دیم. فعال  عث افت با
تکمیله از این حرد ها... ولی اگر دوسددت داشددته باشددید سددرمایه گذارل تو 

 بیمارستان انجام بدید، همین حا  بفرمایید برید سر کار....
 دست به سینه شد و ادامه داد.

 _همه اش اوضاع بوله...
 _نمی خوال مطب بزنی؟

 عمیق به من کرد. نگاهی طو نی و
 _نمی دونم....

همین. او در فکر مطب نبود. چون نمی خواسددت ریشدده بدواند. می خواسددت 
اگر اوضاع باز هم ناجور شد و این بار مامان او را وادار به ازدواج با ستاره کرد، 
دوباره فرار را بر قرار ترجیح بدهد. فرجام در فرار کردن ید طو یی داشددت. در 

جه حرد مامان را رد نمی کرد. حتی اگر مامان عنوان می کرد ضددمن به هیچ و
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ستاره،  سی در وجودش به  ستاره به درد تو می خورد، با وجود نبود هیچ ح که 
 فردال همان روز با تاج گل به خاستگارل ستاره می رفت.

رول صندلی نشستم. نگاه  به لیست کتابهال من افتاد. خم شد و برداشت 
ره سددرش را با  آورد و باز هم با توجه خاصددی به من نگاه و مطالعه کرد. دوبا

 کرد.
 _خانم دکتر...

 لبخند زدم.
 _خریدیشون؟

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.
 _دوست دارل با هم بریم؟

خب من دوست داشتم. معلوم بود که از خدال من بود. اما دیگر نمی توانستم 
بیفتاد. چهار سددال قبل خودم را کامل بگذارم که اتفاق چهار سددال قبل دوباره 

به او نمی  بال و بر او قرار دادم و نتیجه اش این شدددد که دیگر بدون تکیه  زیر 
توانسددتم حتی نفس بکشددم. من دیگر تحمل یک دلبسددتگی و دورل دیگر را 
شاید برال او  سته کنم و او دوباره برود.  شتم. تحمل اینکه خودم را به او واب ندا

 ها فقط یک حس معمولی باشد ولی من از فو د نیستم. این با هم بودن
 _نه با دوستام می رم.

جا خورد. چند لحظه نگاهم کرد و بعد ابروی  را با  برد ولی چیزل نگفت. 
 چند لحظه سکوت ایجاد شد.

 _سوگل چی می خونه؟
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شگاهی می  سال تاخیر از ما علوم آزمای شد. الگا هم با یک  ستارل. تمام  _بر
 خونه....

 سرش را تکان داد.
به خاطر  با بدرش در تماس بودم. گفت که  _آره در جریان کار اون هسددتم. 

 اینکه می خواست بره روسیه یکسال وقفه افتاد بین درس .
سال  شد و با اینکه یک  شیمان  ست برود ولی درآخرین لحظات ب الگا می خوا

 ضرر کرده بود ولی نرفت.
 را باز کرد و یک برل رول میز نشست. آمد و مقابل من ایستاد. دکمه کت اش

_مزاحمت شدم که بگم سه روز دیگه تولد مامان ملوکه.. مامانت می گفت که 
سال قبل تو و روشنک براش یه تولد مفصل گرفتید. گفتم امسال هم اون برنامه 

 تکرار بشه. چطوره به نظرت؟
به گریه افتاده به خاطر آوردم. مامان ملوی  بود. برای   مهمانی سدددال قبل را 

مفصدل ترین تولد تمام عمرش را گرفتیم. من و روشدنک. تمام دوسدتان اش را 
دعوت کردیم. حتی آنهایی که گفتند نمی توانند به علت کهولت سددن بیایند. 
خودم تک تک به دنبال همه شدددان رفتم و بعد از مهمانی هم آنها را به خانه 

 رساندم.
سر تمام د ستان و مهمان ها یک کاله بوقی بامزه تمام غذاها رژیمی بود و بر  و

گذاشددتیم و با روشددنک تمام خانه مامان ملوی را بر از بادکنک کردیم. دو روز 
شکم هر  ضالت  شنک بادکنک باد می کردیم. آن قدر زیاد که ع تمام من و رو

 دو نفرمان به علت فشار زیاد دردنای شده بود.
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شت سال قبل به مامان ملوی خیلی خوش گذ سال فرق می مهمانی  ه بود، اما ام
کرد. می ترسددیدم اگر امسددال هم برای  مهمانی بگیریم این فکر در ذهن اش 
ایجاد شود که حال  خیلی بد است و این مهمانی یک جورل مهمانی آخرش 

 است.
 _می ترسم فکرهال بدل به سرش بزنه. فکر کنه که این مهمونی آخرشه...

دردنای بود. چند وانیه متفکرانه به من  ادامه ندادم. حتی گفتن این حقیقت هم
 نگاه کرد. بعد کمی خم شد و دستم را گرفت.

 _آذر جان واقع بین باش....
 حرد اش را قطع کردم.

 _هستم....
 ضربه مالیمی به بشت دستم زد. نوازشگونه و آرام.

ست که  شه. حق اش نی شاید واقعا مهمونی آخره مامان ملوی با شتر باش..  _بی
 ید آخرین تولدش، بیشتر لذت ببره..از این شا

نفس عمیقی کشددید. می دانسددتم که گفتن این حقایق و حتی فکر کردن به آن، 
 برال او هم دشوار است.

_ولی خودت هم در نهایت می دونی حرفی که همه بزشددکها می زنن که ما 
ست. خیلی  شعار نی ست اون با ست، واقعا  ستیم و همه چیز د سیله ه فقط و

سم اش رو اتفاقها م ست و ما ا ی افته که در نهایت هیچ توجیح علمی براش نی
معجزه می گذاریم. می دونسددتی که تو خارج هم تول بعضددی از بیمارسددتانها 
یک محراب کوچیک درسددت می کنن؟ فکر می کنی این محراب و این اتاقی 
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که برال عبادت درسددت شددده برال چیه؟ برال همین معجزاته. خیلی از همین 
 تو همین جاها شکل می گیره.. معجزات

 چیزل نگفتم. تنها سرم را تکان دادم. شاید حق با او بود.
 _باشه. به فکرش هستم...

 
 لبخند زد و نگاهی به ساعت اش کرد. بحث را تمام کرد.

 _خبرش رو به من بده....نمی خوال تعطیل کنی؟
 _چرا.

 و گفت:از رول میز برخاست و کیف اش را برداشت. اشاره ایی کرد 
 _بریم. من ماشین نیاوردم.

چراغ مطالعه را خاموش کردم. سدداعتها را به عقب کشددیده بودند و دوباره هوا 
 زود تاریک می شد. دسته کلید و کیفم را برداشتم و همراه  شدم.

 خانم بهرامی با یکی از کارمندان مشغول صحبت بود.
 _تشریف می برید خانم بورتاش؟

 .لبخند مودبانه ایی زدم
 _بله. امروز یکم خسته هستم....

 مکثی کردم و ادامه دادم.
 _خانم بهرامی من فردا کالس دارم. اگر می شه شما زودتر بیاد عالی میشه...

 خانم بهرامی با ناراحتی گفت:
_وال خانم بورتاش کاشددکی زودتر گفته بودید. من یه جایی کار واجب دارم. 

 اگر گفته بودید قرار نمی گذاشتم.
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 رادل نداره. مامان خودشون میان..._ای
 اما فرجام به میان حرفم آمد و گفت:

 _نمی خواد بگذار بهی جون بی  مامان ملوی باشه من خودم میام...
 نگاه  کردم.

 _می تونی؟
 لبخند بامزه ایی زد و گفت:

 _مثل اینکه من دو سال این جا رو اداره کردم خانم خانما...
 خندیدم.

 کارل ندارل؟_نه منظورم اینکه 
 لبخند اش آرام بود.

 _نه میام. به درست برس
ساختمان  شده بود، خداحافظی کردیم و از  از خانم بهرامی که خیال  راحت 
شن کردم و کمی هم کولر  سیستم را رو ستارت زدم و  شین را ا شدیم. ما خارج 
را زدم تا هوال داخل ماشین عوض شود. مهر ماه بود ولی هوا هنوز خیال خنک 

 ن نداشت.شد
آرام در ترافیک خیابان مفتح راندم. خدا را شکر ساعت طرح ترافیک تمام شده 

 بود. هر دو سکوت کرده بودیم. تا خانه چیز زیادل بین مان ردوبدل نشد.
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به الگا اشدداره کردم تا زیپ کنار لباس ام را با  بکشددد. با خنده نیشددگانی از 
ه با ه برای  اخم کردم. به سوگل کبهلویم گرفت و یک سفید برفی گفت. از آین

 دهان باز ریمل می زد اشاره کردم و گفتم:
 _دهنت رو ببند...

سریعی  ساعت قبل دوش  شیدم.  ست. موهایم را برس ک با خنده دهان  را ب
شیده بود. با انکه این بار همه در تداری  شوار ک س گرفته بودم و الگا موهایم را 

هم من خسددته شددده بودم. تعداد مهمانهال این تولد کمک کرده بودند ولی باز 
 امسال دو برابر سال قبل بود.

مقابل آینه دستی به بیراهنم کشیدم و گوشه لبم را بای کردم و آرایشم را فیکس 
 کردم. کف  هال باشنه بلندم را بوشیدم وبه طرد در رفتم و گفتم:

 _من می رم بایین ببینم چیزل کم وکسر نباشه....
 کردم.به سوگل اشاره 

 _تو هم اون ریمل زدنت رو تمام کن و بیا بایین
 بین آنها آرای  من از همه مالیم تر بود.

صحبت می کرد  ستاده بود و درحالیکه با تلفن  بایین رفتم. محمد مقابل آینه ای
سعی می کرد تا کراوات  را هم ببندد. با خنده جلو رفتم و مقابل اش ایستادم و 

رخیدم و نگاهم به فرجام افتاد که رول مبل درون کراوات را برای  بسددتم. چ
سته بود و با حالتی متفکرانه به ما نگاه می کرد. باهای   ش هال دقیقا مقابل ما ن
را رول هم انداخته بود. و یک دست  را با حالت جالبی مقابل دهان  گذاشته 

 بود.
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د خانه ما تولچیزل نگفتم و به اشپزخانه رفتم تا تمام کارها را دوباره چک کنم. 
 گرفته شده بود. کسی در اشپزخانه نبود. میالد داخل شد.

 _آذر یه بی  دستی به من می دل؟
ست  دادم. با خنده میوه ها را درون  شتم و به د ستی میوه گذا درون یک بی  د
ظرد برگرداند و بی  دستی خالی را برداشت. تازه فهمیدم که برال سیگار می 

شاره ایی کوتاه  سته خواهد. ا ست. آه شده ا سید که چه  شمک بر کردم. با چ
 گفتم:

 _صبر کن بریم با ... منم ه*و*س کردم.
شاره  شه کرد و با خنده ا شیطنت آمیزل که زد او را دوباره میالد همی شمک  چ
ایی به با  کرد. کلید بالکن با  را به او دادم و بعد از او به با  رفتم. سددیگارل 

 آت  زد و به من داد.
به در کردم و بک کوتاهی زدم. چند وانیه سددکوت کرد و بعد خیلی غیر بشددت 

 منتظرانه گفت:
 _دوستات هم دعوت هستن؟

 با کنجکاول نگاه  کردم.
 _آره چطور مگه؟

 نگاه  را به ساختمان هال دور دست داد.
 _اون دوستت... روسه هم هست؟

چه چیزل را می خواسدددت قا  گاه  کردم. او دقی با حیرت ن بار  ند.  این  بدا
 بازوی  را گرفتم و با خنده به سمت خودم برگرداندم.
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 _چی میخوال بدونی؟
 لبخند زد. کمی شانه اش را با  برد.

 _فیل ام یاد هندوستان افتاده...
 بلند خندیدم.

 _تو ترکیه همه غلطی کردل تازه فیلت یاد هندوستان هم افتاده؟
 خنده ل او هم بیشتر شد.

 _باریکال دیگه چی؟
 ه ام را با  بردم و به دروغ گفتم:شان

 _الگا نامزد کرده..
 چند وانیه چیزل نگفت.

 _این هم از شانس ماست دیگه...
 چیزل نگفتم. بیاد اول از میالد مطمئن می شدم. الگا برال من عزیز بود.

 _تو هنوز به من فکر می کنی؟
 بود خنده دارل کردم.

 _هنوز بیل تو مخم نخورده.
 افتاد. به شدت به خنده

 _ترقه...
 ابرویم را با  بردم.

 _عشق خام نوجوانی بود...
حرفم را قطع کردم. عشددق فرجام هم در همان دوره خام و بی تجربگی بود. 
شدداید حق با فرجام بود که گذاشددته و رفته بود. بس چرا قلب احمق من گاهی 
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ن چهار هنوز سددقوط آزاد می کرد. یعنی هنوز خام بود. چرا من احمقانه در ای
شده بود که نتوانم او  سال فکر کردن به او را تمام نکرده بودم؟ کارل که باعث 
باید این افکار دهنه زده می  به میالد کردم.  را فراموش کنم... فکرم را منحرد 

 شد.
 _تو چی؟

 شانه با  انداخت و با قیافه با مزه ایی گفت:
 د بودل.._من هیچ وقت برات دام ننداختم ترقه... تو خودت جل

 چشمانم را چرخاندم.
_قبول دارم که من فلزم خرابه... این کامال مورد قبول منه. ولی تو خودت دنبال 

 من بودل یادته که؟
شت من خودم به  لحن اش به قدرل بامزه بود که به خنده افتادم. بیچاره حق دا

 دنبال او بودم.
بزنم... اما از همه _من هم بدم نمی آمد که با دختر خاله خوشددگلم یکم  س 

مهم تر فرجام بود که خیلی رو تو حسدداس بود. می ترسددید و برال تو دل  می 
 لرزید. می ترسید زمانی که مسئولیت تو گردنشه اتفاق بدل برال تو بیفته...

 کمی شانه با  انداخت و ادامه داد.
_صددادقانه بگم که من هم ازت اسددتفاده ابزارل کردم...ولی فقط در حدل که 

 فرجام رو یکم بترسونم. قصدم هیچ وقت صدمه رسیدن به تو نبود.
 به میان حرد اش بریدم.

 _تو اون مهمونی منو ول کردل. این قابل توجیح نیست.



 469 نهیخشت و آ

شتم که حال  ست دا ستم. ولی دو سم بهت بود. اونقدر هم بی غیرت نی _حوا
 فرجام رو بگیرم...

 مکث کرد وسیگار دیگرل آت  زد.
 _آره جون خودت...

 لبخند زد.
شاید فقط برال چند لحظه  سم بهت بود.  _دارم جدل می گم. تو مهمونی حوا
سرخودل دیگه ... من چی  شتی رفتی تو باغ...  شدم که تو هم گذا ازت غافل 

 کار باید می کردم؟
 _خیلی رو دارل...

 به آرامی خندید. خنده اش اما کمی تلخی درون خودش داشت.
شاید من هم  سال _چه می دونم....  سه  شت. تو این  سنه برمی دا مغزم باره 

طرز فکر من عوض شددده آذر.... دوسددت عزیزل رو تو ترکیه جلو چشددمام از 
دسدددت دادم که دید منو کامال عوض کرد....حا  دیگه حتی فرجام هم برام 
دوست داشتنی شده... دنیا خیلی کوچیکه آذر.. این چیزیه که با تمام وجود تو 

 ترکیه لمس کردم...
با تعجب نگاه  کردم. راست میگفت. میالد خیلی عوض شده بود. از روزل 
که برگشددته بود حتی با فرجام هم رابطه اش از این رو به آن رو شددده بود. میالد 
شده بود و یک بار به  شده بود. این چیزل بود که حتی فرجام هم متوجه  بزرگ 

 وی  گذاشتم. برگشتآن اشاره کوتاهی کرد. دستم را برال لحظه ایی رول باز
یک  ند زد.  یده بودم، لبخ ند گاه   که هرگز در ن با محبتی  گاهم کرد و  و ن

 محبت بی غل و غ .
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در بالکن باز شد. سیگار را بشت سرم بنهان کردم. فرجام بود. با اخم به من و 
میالد نگاه می کرد. نگاه  به رول دسدددت من که رول بازول او بود، مانده 

ظه ایی به او ربطی  بود. برال لح کارهال من  کدام از  عصددبی شددددم. هیچ 
شیدن  شروع به ک سرم بیرون آوردم و  شت  سیگار را از ب سردل  شت. با خون ندا
کردم. میالد سددیگارش را خاموش کرد و نگاهی به فرجام کرد و عذرخواهی 

 کوتاهی کرد و از در بالکن بیرون زد.
 آمد و کنار من ایستاد.

 _چی می خواست؟
ه  کردم. نگاهی که این معنی را می داد که کارهال من به تو با سددردل نگا

ربطی ندارد. کمی جا خورد ولی چیزل نگفت. بک محکمی زدم و بی تفاوت 
 به آسمان نزدیک غروب خیره شدم. سرخ و فوق العاده زیبا.

 _خاموش  کن.
 نگاه  کردم.

 _می تونی عاقالنه از کنار هم بگذریم و تو کار هم دخالت نکنیم؟
 _من کارل ندارم که سیکرت باشه..

 یک ابرویم را با  بردم.
 _ولی من دارم و خوشحال می شم که تو کار من دخالت نکنی....

 برال لحظه ایی چشمان  را به رول هم فشرد.
 _برال خودت می گم...

 _آره می دونم تو همه کارهات برال خیر و صالح منه...
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 جدل و بر از اخم به من نگاه کرد.
 ا بایین مامانت و مامان ملوی اومدن.._بی

سوگل گفته  ستاده بود و به چیزل که  سوگل ای سرم را تکان دادم. الگا کنار  تنها 
 بود، می خندید. به کنارشان رفتم.

 _الگا میالد یادته؟
 با خنده گفت:

 _بسرخاله جونت؟
 انگشتم را به طرف  تکان تکان دادم.

 _اگزکتلی!
 _خب که چی؟

   بردم و خبیثانه گفتم:شانه ام را با
 _فیل اش یاد هندوستان کرداهه!

سددوگل به شدددت خندید. قیافه الگا به حدل خنده دار شددده بود که من هم از 
 خنده دو  شدم.

شون کیس خوب  ستا سرت با این کیس بیدا کردنت. مردم برال دو _خای تو 
 کردل.بیدا می کنن اون وقت تو احمق رفتی واسه من بسرخاله ات رو جور 
 _او  درست صحبت کن. دوما نخیر من گفتم که شما نامزده کردل.

 سوگل با خنده گفت:
مالی هم  ته میالد همچن  حا  الب ید کرده.  ناام کل طرد رو  به  ما زده  _بفر

 نیست. غصه نخور!
 میالد گوشه سالن نشسته بود و به ما نگاه می کرد.
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ن ها خانوادگی امیدشددون _داره مثل جغد نگاه میکنه. کجا ناامید شدددده. ای
 زیاده..

با خنده به بازوی  زدم. مامان صدددایم کرد و مجبور شدددم به آشددپزخانه بروم. 
فرجام بشددت میز آشددپزخانه نشددسددته بود و برال خودش چال ریخته بود و با 

 شیرینی می خورد. برال لحظه ایی خنده ام گرفت.
 _جانم مامان جان؟

 کرد.مامان با محبت بازویم را نوازش 
 _جانت بی بال مامانم... همه چیز ردیفه؟

شتم و دهانم را  شیرینی مقابل فرجام یک دانه بردا سرم را تکان دادم و از ظرد 
تا انتها باز کردم و شددیرینی را به زور داخل دهانم گذاشددتم. نمی خواسددتم گاز 
 بزنم که رژ لبم بای شددود. قیافه فرجام که با تعجب به نگاهم می کرد، مرا به
که هسدددت از خنده جلو  تا هر جور  تدا خیلی تالش کردم  نداخت. اب خنده ا
گیرل کنم. اگر می خندیدم با آن همه شددیرینی که در دهانم بود، خفه شدددنم 

 قطعی بود.
ست خودش را  شده بود که فرجام نتوان ضحک  نمی دانم قیافه ام تا چه اندازه م

نده اف به خ ندید و من هم  ندید. او خ ند و خ نک کنترل ک به طرد سددی تادم. 
چرخیدم در حالیکه شددیرینی را از دهانم در می آوردم با سددرفه شدددیدل می 

 خندیدم. برخاست و با ضرباتی محکم به جان کمرم افتاد.
_وال مامان جان آخه این چه طرز شددیرینی خوردنه؟ داشددتی خفه می شدددل. 

 فرجام یه لیوان آب به  بده.
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 ر شد که از آشپزخانه بیرون برود.کسی از درون هال صدای  کرد و مجبو
 _داشتی منو می کشتی....

 لحنم کامال متهمانه بود. به نرمی خندید.
 _این چه طرز شیرینی خوردنه؟ مگه دهن تو چقدر گنجای  داره؟

 _مثال نمی خواستم رژلبم بای بشه
 اخم کرد.

 _رژلبت بای می شد بهتر بود یا خفه می شدل؟
 ی کردل من خنده ام نمی گرفت._اگر تو اون طورل نگاهم نم

 فنجان چای  را به طرفم گرفت.
 _بیا یکم بخور.

 حالت صورتم را طورل کردم که یعنی بدم می آید. با تمسخر خندید.
 _مطمئنی؟ براش سر و دست می شکنن...

 خندیدم و کنارش رول صندلی نشستم.
 _مثال کی اون وقت؟

 چانه اش را با  برد و با تکبر گفت:
 ها..._خیلی 

که البته این خیلی ها من جلمه خود من هم می شددد. چیزل نگفتم. موضددوع 
به من و فرجام  گاهی  مد. ن نه آ به اشددپزخا مد  یدا می کرد. مح ید ک  ب با ن
 انداخت و کنار ما نشست و یک شیرینی هم او خورد. با لحن با مزه ایی گفت:

 _ستاره خانم هم اومد...
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یدم. ند فت ولی من خ نده  فرجام چیزل نگ به خ مد را هم  که مح نده ایی  خ
 انداخت. اشاره ایی به کراوات  کرد و گفت:

شده. گفتم کار دختر خاله امه...  سته  شگل ب _همه میگن که کراواتت چه خو
 گفتن همون زلزله؟ گفتم حا  دیگه خانم شده...

 لحن اش بر از محبت بود. ابروانم را با  بردم و قرل به سر وگردنم دادم.
ینیم دیگه... فرجام می خوال برال تو هم کراواتت رو ببندم؟ می خوال _ما ا

 اصال یه جورل ببندم که شاید ستاره دست از سرت برداره...
محمد به شددددت به خنده افتاد ولی فرجام فقط لبخند بی حوصددله ایی زد و 
شپزخانه آمد و با  شنک به ا دوباره نگاه  بین من و محمد در حرکت آمد. رو

 رو به محمد گفت:اعتراض 
 _محمد تو اومدل اینها رو صدا کنی خودت هم نشستی به شیرینی خوردن.

بعد یک شیرینی هم او از درون ظرد برداشت و خورد. همه به شدت به خنده 
افتادند. سددتاره در حالیکه دسددت بورشددیا را گرفته بود به داخل آمد. همه خنده 

 مان را جمع بندل کردیم. لبخندل زد و گفت:
 _آذر جان یه لیوان آب می دل بورشیا...

فرجام دست دراز کرد و بورشیا را گرفت و به طرد خودش کشید. بورشیا بچه 
شیا نگاه  شق بچه بود. بور شدت عا شه به  شتی بود و فرجام هم همی ست دا دو
ستاره با رضایت لبخند اطمینان  خجالتی و ترسان  را به مامان  دوخت ولی 

 بخشی زد و گفت:
 ب*غ*ل عمو مامان جان. اشکال نداره._برو 
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هال  ند. مو هال خودش نشدددا با ند اش کرد ورول  جام از رول زمین بل فر
 ل*خ*ت اش را کنار زد و صورت  را ب*و*سید و گفت:

 _خب اسم شما چیه خانم خانما؟
 بورشیا با سختی گفت:

 _بوبوبورشیا...
ستاره آن چنان  شد.  شنک ردوبدل  ته قیافه ایی گرفناخوداگاه نگاهی بین من رو

بود که ناگفتنی بود. چیزل نگفتم ولی احسداس کردم که روشدنک هم در ذهن 
اش یک چیز می چرخد. و آن اینکه ستاره از این ابراز عالقه فرجام به فرزنداش 

 بسیار راضی بود و حتی امید بسته بود.
سادت و حس بد ناراحتی.  سادت می کردم. ح شدت ح چیزل نگفتم ولی به 

 عذاب. یا شاید غم. برخاستم و از در آشپزخانه بیرون زدم.یک جور 
سالن یک جا  شه  شن کردم. همه مهمانها آمده بودند. همان گو ستم را رو سی

 کنار سوگل ایستادم. الگا کنار مادرش نشسته بود.
 _چته؟

 دستم را در دست  گرفت. شانه با  انداختم.
 _هیچی!

 با خنده گفت:
 _دروغ گول کثیف!

شنک در حالیکه بچ بچ می کردند،  به خنده افتادم. درهمین لحظه محمد و رو
شپزخانه بودند. جان می دادم  ستاره ظاهرا هنوز در آ شتند. فرجام و  به هال برگ
برال آنکه به دوباره به آشپزخانه برگردم. اما بهانه ایی نداشتم. چیزل نمانده بود 
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د وانیه کوتاه، فرجام در حالیکه که از شدددت عذاب آت  بگیرم. اما بعد از چن
ستاره که حرد می زد و می خندید بیرون آمد.  شت، با  شیا را در آغوش دا بور
سوگل آهی  شت.  شاد دا ستاره یک لب خندان و  سکوت کرده بود. اما  فرجام 

 کشید.
 _حا  فهمیدم دردت چیه.

 نگاه  کردم و با خونسردل گفتم:
 ستاره ازدواج کنه..._من درد ندارم. بره همین فردا با 

 با حالتی نگاهم کرد که خودم هم به خنده افتادم.
 _یه بار دیگه تکرار می کنم. دروغ گول کثیف!

 
کمی بعد فرجام بورشیا را بایین گذاشت و مودبانه سرل برال ستاره تکان داد و 
دوباره به آشددپزخانه برگشددت. سددتاره به نظر سددردرگم و تا حدودل عصددبی می 

 که موشکافانه به آنها نگاه می کرد، گفت: رسید. سوگل
 _خانم صبایی واقعا خاطر آقا فرجام رو می خواد.

 سرم را تکان دادم. چانه اش را با  برد.
 _آقا فرجام چی؟ نظرش عوض نشده؟

_تا جایی که من می دونم نه. مگه اینکه از وقتی برگشددته عاشددق سددتاره شددده 
 باشه.

 کمی این با و آن با کردم.
 ا ن برمی گردم._من 
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 دستم را گرفت و مانع شد.
 _کجا؟ می خوال برل آشپزخونه بگی چی؟

 بی تفاوت گفتم:
 _نه بابا آشپزخونه کجا بود.

 با خنده گفت:
 _نگذار دوباره اون جمله دروغگول فالن رو تکرارکنم.

 به خنده افتادم.
 کمی دستم را کشید و گفت:

 _بیا با هم بریم. منم تشنمه...
 هی به اطراد کرد و گفت:بعد نگا

 _وا  جمعیت زیاده.. خیر امواتتون این کولرها و روشن کنید خفه شدم.
به آشددپزخانه رفت و من هم کولرها را روشددن کردم. مامان اشدداره کرد که یک 
شانه های  انداختم.  سبک برال مامان ملوی بیاورم. بتو را آوردم و رول  بتول 

 ن  بود.مشغول صحبت با چند نفر از دوستا
شته خودش  شگاه و ر سوگل به کانتر تکیه داده بود و از دان شپزخانه رفتم.  به آ
سرش را به  سته بود و  ش صندلی ن برال فرجام حرد می زد و فرجام هم رول 

 دست  تکیه داده بود.
 اشاره ایی به سوگل کردم و گفتم:

 _بیا برو خنک شی..... کولرها رو زدم.
 ر آشپزخانه می رفت گفت:خندید و در حالیکه به طرد د

 _خدا خیرت بده. داشتم خفه می شدم.
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 نگاهی به فرجام کردم. کمی چشمان  قرمز شده بود.
 _چته؟

 _سرم درد می کنه...
 کنارش نشستم.

 _چرا؟ سرماخوردل شاید.
 مچ دست  را لمس کردم. دمال بدن  نرمال بود.

 _نه ... خوبم.
 _می خوال مسکن برات بیارم؟

سکن آوردم و سرش را به  ستم و از یخچال برای  م شانه تایید تکان داد. برخا ن
 با آب مقابل  گذاشتم.

 _نمیال تو هال؟
 _چرا تو برو من یکم دیگه میام.

شنک کنار  شده بود. رو شتم. حا  کمی از آن حالت مهمانی خارج  به هال برگ
سته بود و با کنترل آهنه ها را با  و بایین می کرد و آن  ش ستم ن نان قیافه چسی

کارل به خودش گرفته بود که به شددددت خنده دار شدددده بود. نشددسددتم و با 
 ب*ا*س*نم کمی او را به کنار هل دادم.

 _کار بده به کاردان جیگر
کنترل را از دسددت  قابیدم و به او که با دهان باز به من نگاه می کرد، خندیدم. 

 :را تکان داد و گفتآهنه تولدت مباری را بیدا کردم و بلی کردم. انگشت  
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_منم دنبال همین می گشتم کاردان خان... نمی دونم چرا خاله بهی اسم تو رو 
 داریوش نگذاشته. اون وقت می شدل داریوش کاردان.

شیدم و به میان آمدم.  سته بودند و به همدیگر نگاه می کردند. آهی ک ش همه ن
چرا این فامیل ما مثل باز هم باید خودم ر*ق*ص را افتتاح می کردم. نمی دانم 

دختران ده سدداله ناز و ادا داشددتند. در حالیکه می دانسددتم که ته دلشددان برال 
 ر*ق*صیدن ضعف می رود.

کمی بعد وقتی که من و میالد و روشددنک و سددوگل و سددارا و سددهیل یک گروه 
تشددکیل داده بودیم و می ر*ق*صددیدیم، فرجام از آشددپزخانه بیرون آمد و کنار 

 ن ملوی و خاله سورل نشست.مامان و ماما
سددعی کردیم که زمان بندل جورل باشددد که مهمانهال مامان ملوی و خود 
مامان ملوی که هنوزحال خوبی نداشدددت، خسددته نشددوند. به همین خاطر 
ماده کردیم. فرجام کمی  ندادیم و میز شدددام را زودتر آ یاد طول  ر*ق*ص را ز

مامان که نمی دانم چه چیزل  سرحال تر شده بود و با محبت هر چه تمام تر به
 را تعریف می کرد، نگاه می کرد و می خندید.

چرا از این همه عشق بی قید و شرطی که او به بال مامان می ریخت، قطره ایی 
نصیب من نشده بود؟ به من فقط توجه ایی از سر وظیفه نشان داده بود. چیزل 

 که شاید فکر می کرد که برال دختر بهی جون کافی است.
ست و برال  شود. برخا سرم خارج  سرم را تکان دادم تا این فکر عذاب آور از 
مامان غذا کشددید و به حرد خاله سددورل که با خنده می گفت خدا شددانس 
بدهد بسددرهال من برال من یک لیوان آب هم نمی اورند، خندید و دسددت به 

 سینه شد و برخاست و برال خاله سورل هم غذا کشید.
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انی رژیمی برال خودم کشیدم و به سوگل که با اشتها غذا می کمی سا د ماکار
 خورد، نگاه کردم.

 _چته؟
 با چنگال  به من اشاره کرد. سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 _جون عمه ات.... تو مثل بوفالو غذا می خورل...
شانه ام را با  بردم و از گوشه چشم دیدم که الگا اشاره کرد که چیزل نگوید و 

 ربه سر من نگذارد.س
مهمان هال سالمند مامان ملوی بعد از شام زیاد نماندند. خسته شده بودند و 
عده ایی خودشدددان رفتند و عده دیگر را هم مامان دانه به دانه آژانس گرفت و 
روانه خانه شددان کرد. قصددد این بود که به مامان ملوی خوش بگذرد که ظاهرا 

 خوش گذشته بود.
انهال غریبه میالد به سمت بخ  رفت و اشاره ایی به من کرد بعد از رفتن مهم

 و بلند گفت:
 _ترقه بیا می خوایم بترکونیم....
 محمد با خنده و تمسخر گفت:

 _شازده شما بمب کردل ما خسته اییم.
 میالد دهان  را باز کرد و با حالتی بامزه گفت:

 بای باکم.._آقا به من تهمت زده شد من آزمای  ا*ل*ی*ل می دم من 
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خودش به میان آمد و با آهنه ترکی که گذاشته بود به زیبایی لزگی ر*ق*صید. 
به طوریکه دهان همه یک متر باز مانده بود. تنها چیزل که کم داشت یک کاله 

 ترکمنی بود.
که  کان خوردم. آن هم من  کان ت ناخودگاه ت که  یک بود  نان ریتم نه آن چ آه

شه خدا بیچ و مهره هال بدن شروع کردند. همی شل بود. ولی کمی بعد همه  م 
جمع خودمانی و جوان شده بود و همه به هیجان آمده بودند. حتی فرجام که با 
اصددرار روشددنک به میان آمد. روشددنک بازوی  را گرفت و کشددان کشددان به 
شنک یک آهنه  یت  شده بودند که رو سته  شید. آن قدر همه خ ر*ق*ص ک

 .گذاشت. آهنه زمزمه جرج مایکل
برال لحظه ایی تکان خوردم. من با این آهنه خاطرات زیادل داشددتم. فرجام 
تانگو می  نه  با این آه یاد  با هم در ویال ز مانی  نه بود. ز ته این آه شددیف
ر*ق*صددیدیم و بعد از رفتن او این آهنه را زیاد گوش داده بودم. تقریبا یک 

حتی نفرت به  سددال بود که دیگر عالقه ایی به شددنیدن این آهنه نداشددتم و
 خصوصی از آن بیدا کرده بودم.

با هم می  نده دارل  لت خ حا به  گا  ند. سددوگل و ال ند نفرل زوج شدددد چ
ر*ق*صیدند، به طورل که به شدت به خنده افتادم. گوشه ایی ایستادم و سعی 
کردم که خاطراتی که با این آهنه داشددتم را فراموش کنم. فرجام آمد و کنارم 

نگاه  سددرد و خاموش بود. فرجام آدم تو دارل بود و  ایسددتاد. نگاه  کردم.
 اگر تا خودش نمی خواست، نمی شد چیزل از نگاه  خواند.

 _هنوز این آهنه رو دوست دارل؟
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یب شددلوراش فرو کرده بود و  تان  را در ج کان داد. دسدد ها سددرش را ت تن
م*س*تقیم به روبه رو نگاه می کرد. به نظر کمی سددرحال تر از سددر شددب می 

ید ولی هنوز عصددبی بود. به نظر می رسددید که چیزل ناراحت اش کرده رسدد
 است.

مامان اشدداره کرد که به خاطر مامان ملوی سددروته مهمانی را برهم بیاورم. من 
هم آهسددته زیر گوش فرجام موضددوع را گفتم. سددر تکان داد و م*س*تقیم به 

ضوع را عنوان  ستم رفت و آن را خاموش کرد و مودبانه مو سی کرد. بقیه سمت 
شب و بعد از خوابیدن مامان ملوی، به خنده و صحبت هال معمولی گذشت. 
الگا با خانواده اش رفت ولی سوگل ماند. با خانه تماس گرفت و گفت که شب 

 را نزد من خواهد ماند.
یک رختخواب دونفره کنار تخت خودم برال هر دو نفرمان انداختم. دسددتم را 

د. چراغ را خاموش کرد و چراغ خواب مالیم را گرفت و مرا کنار خودش نشددان
 روشن گذاشت.

 _آذر چی کار می خوال با زندگیت بکنی؟
 موهایم را کنار زدم.

 _ا ن نه سوگل خسته ام.
 مانع از خوابیدنم شد.

 _من نگران هستم آذر جان....
 نگاه  کردم.
 _من خوبم...
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 اخم کرده بود. این جدیت سوگل را به شدت دوست داشتم.
 خوب نیستی... من اگر تو رو نشناسم باید برم بمیرم._

 روبه روی  چهار زانو نشستم و خم شدم و سرم را رول شانه اش گذاشتم.
 _سوگل فکر کنم هنوز دوست  دارم. من خیلی خرم نه؟
 آه عمیقی کشید. دست دراز کرد و موهایم را نوازش کرد.

 _نه نیستی... دوست  دارل... این خریت نیست.
 را چرخاند و نگاه  کردم. لبخند با مزه ایی بر لب داشت. سرم

 _دیروز دکتر صالبت رو دیدم...
آهی عمیق کشددیدم. دکتر صددالبت یک مرد فوق العاده بود. آن قدر ماه بود که 
گاهی مرا به یاد بابا می انداخت. دوست داشتم ب*غ*ل اش کنم و از آن جایی 

صالبت هم  شت، دکتر  شت و مرا برال که دل به دل راه دا نظر خوبی به من دا
 بسرش خاستگارل کرده بود. یک خاستگارل رسمی.

سالی از من بزرگ تر بود.  شکی بود. دو  سال آخر بز شجول  صالبت دان آرش 
بسددر جذابی بود و با معیارهال یک دختر امروزل کامال هم خوانی داشددت. 

قتی که ناخوداگاه خانه، ماشددین، ویال، جاذبه ...اما به نظر من هیچ می آمد. و
شد و  شید می  ستاره در کنار خور او را در کنار فرجام قرار می دادم او مثل یک 

 این مقایسه رقت بار بود.
آرش صددالبت متاسددفانه برخالد نام فامیل اش آن صددالبت او را نداشددت. 

 همچین بارادوکسی خنده دار بود.
م تو دسددتشددویی _میدونم.. خودم هم چند روز قبل تو دانشددگاه دیدم اش رفت

 قایم شدم.
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 خندید.
 _خب با خره که چی؟

 شانه ام را با  بردم.
 _هنوز برال ازدواج زوده....

 واقع بینانه گفت:
 _اگر همین ا ن این اتاق ب*غ*لی ازت خواستگارل کنه جوابت همینه؟

 با سرش به اتاق فرجام اشاره کرد. با انگشتانم بوست سرم را ماساژ دادم.
 سوگل...._نمی دونم 

 دستانم را کنار زد و خودش شروع به ماساژ بوست سرم کرد.
 _من می دونم...

 نگاه  کردم. چیزل نگفت و ادامه نداد.
سه  ضربه نخورل. آذر اگر تو یادت رفته من یادم نرفته. به نظر می ر _خدا کنه 
که اون هنوز حس خاصددی به تو نداره.. متاسددفم که ری صددحبت می کنم ولی 

 ینه. دوست ندارم عذاب بکشی.واقعیت هم
سال  شیدم. من هم یادم نرفته بود. آن حس چهار  شیدم و دراز ک سرم را کنار ک
قبل را فراموش نکرده بودم. ولی من آن قدر احمق بودم که تمام چهار سال را از 
فکر کردن به او دسددت برنداشددته بودم. وقتی که دو سددال تمام آن قدر از وجود 

شته  شده بود که آن خودش در من گذا بود، مرا از او گریزل نبود. همین باعث 
ست مثل زخمی که هر روز یک زخم جدید  حس تاحدودل ادامه بیدا کند. در

 به آن وارد شود.
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 _چراغ رو خاموش کن. خسته ام
ستم را دراز کردم  شید. د چیزل نگفت و چراغ را خاموش کرد و کنار من دراز ک

 برد. و دست  را در دست گرفتم و خوابم
 

 فصل بانزدهم
 

سر  ستم  شتم. اتود مورد عالقه ام از د جزوه ام را جمع کردم و درون کیفم گذا
خورد و زیر صددندلی افتاد. به سددختی خم شدددم و آن را برداشددتم. حالم هیچ 
خوب نبود. هر حرکتی مصادد بود با دردل عذاب آور و موذل درون تمام رگ 

سرما خورده ب صلم.  ضالت و مفا صبح و بی و ع ستم. وقتی که  ودم. می دان
برخاستم و آن حس سوزن سوزن شدن بوست را هنگام کشیده شدن لباس بر 

 رول تنم داشتم، مطمئن بودم که سرما خورده ام.
شتم. با هم کالسی هایم خداحافظی  شتم و در کیفم گذا به زحمت اتود را بردا

د و من هم ماشدین کردم و از در دانشدگاه بیرون زدم. هوا کامال تاریک شدده بو
نیاورده بودم. برال لحظه ایی لرز کردم. هوا سددرد شددده بود. نگاهی به آسددمان 

 کردم. هوا هم به نظرسرخ و ابرل می آمد.
به طرد ایستگاه اتوب*و*س رفتم. ماشینی بوق زد و بشت سر آن کسی به نام 
صالبت و شیدم. دکتر  سر بیچارگی ک صدا کرد. چرخیدم و آهی از   فامیل مرا 

 خانم اش بودند. لبخند زدم و جلو رفتم.
 _احوال شما آذر جان بارسال دوست، امسال انشا  فامیل!
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خنده ایی اجبارل کردم و موضددوع را به شددوخی گرفتم. برسددیدند که ماشددین 
نیاورده ام و وقتی که من جواب منفی دادم به زور و با اینکه می دانستم راهشان 

دند و رساندند. مقابل در خداحافظی کردند و خیلی دور می شود، مرا سوار کر
 هر چه تعارفشان کردم داخل نیامدند.

شدت  شمانم حا  به  شتم. چ شیدم و در کیفم به دنبال کلید گ نفس راحتی ک
می سوخت. کلید را بیدا کردم و سعی کردم در تاریکی سوراخ قفل را بیدا کنم. 

ز دستم رها شد و تقریبا کسی را کنارم حس کردم. به سرعت چرخیدم و کلید ا
واق کوچکی از دهانم بیرون آمد. اما وقتی صددورت آرام فرجام را در نور اندی 

 چراغ سر کوچه دیدم، خیالم راحت شد.
 خم شد و کلید را برداشت و در را باز کرد.

 کمی به طرفم خم شد و با دقت به صورتم خیره شد.
 _خوبی؟

 داخل خانه تعارد کردم.تنها سرم را تکان دادم. با دستم به 
 _بیا تو.

ستم که خیال ماندن ندارد. از زمانی که مامان و  شین را داخل نیاورد. می دان ما
خاله ها و مامان ملوی به خاطر حال مامان ملوی به ویال رفته بودند، او دیگر 
به آن جا نیامده بود. زمانی که مامان تهران بود حداقل هفته ایی سدده چهار بار 

سرش را هم سرل به  شت  ما می زد ولی از رفتن مامان او هم رفته بود و دیگر ب
نگاه نکرده بود. به گمانم خاطره خوبی از نبود مامان نداشددت. حا  آمدن  به 

 شدت مرا متعجب کرده بود.
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 _از این ورا؟
 _اومدم یه سرل بهت بزنم. نیم ساعتی هست تو ماشین نشستم.

 _چرا مگه کلید نداشتی؟
 ان داد.سرش را تک

 _نه نیاوردم.
 احتیاجی هم نداشت. او دیگر در آن خانه زندگی نمی کرد.

شد. به طرفم آمد  شدم و کلید برق را زدم. این بار نگاه  بر از تعجب  داخل 
 و دست  را رول گونه ام گذاشت.

 _تب دارل..
سدرم را تکان دادم و مقنه ام را بیرون کشدیدم و کنار شدوفاژ رفتم و درجه اش را 

 ا  بردم و به آن چسبیدم.ب
 _آره یکم حالم خوب نیست.

 _کت اش را در آورد و رول مبل انداخت.
ست؟ با این تب با   ست ه _چرا خبر ندادل؟ دارل تنها زندگی می کنی حوا

 کار دست خودت می دل..
 _اون قدر هم تبم با  نیست.

 _لپهات گل انداخته.
ن جا کنار شددوفاژ جنباتمه زدم و چیزل نگفتم و کابشددن ام را در آوردم و هما

 نشستم.
 _وسایل مامانت کجاست؟
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شت.  سایل مامان برگ شاره کردم. به اتاق مامان رفت و با و سر به طبقه با  ا با 
 حا  من همان جا رول زمین دراز کشیده بودم. با ل سرم ایستاد و گفت:

 _سردته؟
ستسرم را تکان دادم. دوباره به با  رفت و با یک بتو بر ش شت. کنارم ن و مرا  گ

نیم خیز کرد و اشدداره کرد تا مانتو را در بیاورم. مانتو را در آوردم و او بتو را رول 
 من کشید.

 
به آشددپزخانه رفت و بعد از لحظاتی طو نی برایم یک لیوان شددیر گرم آورد. 
گلویم از صبح کمی می سوخت و حا  سینه ام هم به خس خس اندکی افتاده 

 بود.
 شو اینو بخور _بلند

سیار بد مزه می  شیدم. به دهانم ب شیر را نو ستم و کمی از  بدون کمک او برخا
 آمد. من همیشه از شیر گرم متنفر بودم.

مقابلم نشددسددت. چهره اش مثل چند ماه اخیر بود. سددرد، خسددته و غیر قابل 
شت اش از چیزل  شده بود. به نظر می رسید که بعد از برگ توصیف. او عوض 
رنج می برد. گاهی می دیدم که در فکر فرو می رفت و گاهی واقعا چهره اش 

سته از زندگی و روزمرگی بیدا می کرد. این فر تار به م رفحالتی بی حوصله و خ
نظر می رسددید که روز به روز در حال بیشددتر شدددن بود. از همان روز اول هم 
متوجه این تغییر شددده بودم ولی به مشددهودل حا  نبود. مثل اینکه موضددوعی 
برای  در این چند سال اتفاق افتاده بود که او را هم مثل میالد عوض کرده بود. 
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ما عوض شده بودیم. من، او، مامان، شاید باید می گفتم که این چند سال همه 
 میالد....

با  زد.  بدون هیچ حرفی کمی بیراهنم را  مان را در آورد و  ما نه  عای گوشددی م
ستان او خیلی خنک بود و یا تب من با . لرزیدم و  شکمم خورد. د ست  به  د

 خودم را کنار کشیدم.
 _سردل...

و دسددتان  را رول  فورا دسددت  را کنار کشددید و برخاسددت و کنار من ایسددتاد
ستان اش گرفت تا فلز آن  شی را بین د شود. بعد هم گو شت تا گرم  شوفاژ گذا

 هم کمی حرارت مالیم بیدا کند.
صورتم بود. برال  سرش دقیقا مقابل  ست و مرا معاینه کرد.  ش دوباره مقابلم ن
لحظه ایی از ب*و*سددده ایی که چهار سدددال قبل از او گرفته بودم، خجالت 

 دار بود. کشیدم. خنده
 _نفس...

 نفس عمیقی کشیدم که به سرفه افتادم.
 _نفس...

دوباره یک نفس عمیق دیگر و دوباره سرفه. گوشی را از زیر بیراهنم بیرون آورد 
گاهم را از  غدد زیر گوشددم را لمس کرد. ن ناگوش و  با هر دو دسددت  ب و 

ین چشددمان  دزدیدم. من از او خجالت می کشددیدم؟ این دیگر خنده دار تر
چیزل بود که از خودم و وجودم فهمیده بودم. دست  را از کنار گوشم برداشت 
و زیر چانه ام گذاشت و چانه ام را با  داد. نگاه  توام با حیرت و لبخند بود. 

 مثل اینکه او هم این خجالت را باور نداشت.



wWw.Roman4u.iR  490 

 

شته بود ما هرگز از لحاظ فیزیکی آن قدر به هم نزدیک  شده نبعد از آنکه او برگ
بودیم. من خودم را کنار می کشیدم و همیشه هم یک لشکر آدم در کنار ما بود. 
ست که می گوید تمام اتفاقات  صل تزلزل نابذیر ا ولی حا  تنها بودیم و یک ا
سعی کردم تا لبخندم  شب اتفاق می افتاد!  شرم آور در همین تنهایی ها و البته 

شرم آورم بود  صل افکار خنده دار و  سرفه ایی کردم و نگاه که حا را بنهان کنم. 
 از او برگرفتم.

 _تو از من خجالت می کشی؟
 نگاه  کردم و سعی کردم تا حد امکان بی تفاوت به نظر بیایم.

 _نه... برال چی باید خجالت بکشم؟
ست مقابل دهانم را گرفتم  شکار خنده ام گرفت و با د خودم هم از این دروغ آ

 و سرفه کردم.
 امزه ایی زد و سرش را تکان داد.نیم لبخند ب

 _که این طور...
 چوب معاینه را مقابل دهانم گرفت و آمرانه گفت:

 _دهنت رو باز کن.
دهانم را باز کردم و او حلقم را معاینه کرد. بعد گوشددم و بعد هم درجه را زیر 

 زبانم گذاشت.
 _درد مفاصل دارل؟

 سرم را تکان دادم.
 _سردرد؟ سنگینی سر؟
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 رم را تکان دادم. درجه را برداشت و نگاه کرد.دوباره س
 _تب ات با ست. سوزش و تکرر ادرار؟

 _نه...
 در کیف بزشکی مامان شروع به کنکاش کرد.

 _سرم می زنی؟
مدت عمرم از آمپول  مام  نده اش گرفت. من در ت که خ گاه  کردم  جورل ن

خواسددت به من هال مامان فرار کرده بودم. یادم می آید که هر وقت مامان می 
آمپول بزند آنقدر هوار می کشیدم که عاقبت عاجز می شد و با بدرم مرا دست 
و با بسته به بیمارستان می برد و از برستاران می خواست که به من آمپول بزنند. 

 حاضر بودم که به بیمارستان بروم ولی مامان به من آمپول نزند.
 با جدیت گفت:

 _باید بنیسیلین بزنی...
 ودم را به طرد شوفاژ جمع کردم.کمی خ

 _نو وول..
لبخند خبیثانه ایی زد و دسددت مرا گرفت و به طرد خودش کشددید بی اراده به 
شده بود. مرا محکم  شدم. خودم را جمع و جور کردم ولی دیر  طرد اش برت 

 گرفت.
 _چرا عزیزم باید بزنی...

 خواستم جیغ بکشم. اما نگاه  مرا ساکت کرد.
 جام. من قول می دم خوب بشم._تو رو خدا فر

 با محبت و توجه نگاهم کرد.
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 _واجبه آذر جان. خودت که بهتر می دونی... ریه هات بره عفونته..
 چیزل نمانده بود که به گریه بیفتم. اما مغرورانه خودم را نگه داشته بودم.

 _نمی خوام..
صفانه من دست  را دور کمرم حلقه کرد و مرا بیشتر به سمت خودش کشید. این

 نبود من خیلی راحت در آغوش  خزیدم.
 _قول می دم آروم بزنم.

میان موهایم زمزمه کرد. فقط می خواسدددت مرا آرام کند. و از تمام نفوذش به 
رول من استفاده می کرد. برال لحظه ایی به خودم لعنت فرستادم و از آغوش  

 بیرون بریدم.
 _نه نمی خوام...

 با خنده آهسته ایی گفت:
 _مگه دست خودته؟

 با حالتی ما بین گریه و خنده در حالیکه به شدت سرفه می کردم، گفتم:
 _مامان نابود کننده آمپول می زنه.. تو هم مثل اونی...بریم درمانگاه...

 به خنده افتاد و در حالیکه سرش را تکان تکان می داد، گفت:
یه بار هم برال _آره بهی جون دسددت  خیلی درد داره.. می دونم چی میگی. 

 من زد. کوچیک بودم. تا دو روز نمی تونستم راه برم و بشینم.
 خنده ام گرفت. بس صابون مامان به تن او هم خورده بود.

 _قول می دم آروم بزنم. اوکی؟
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از دسددت او فرار کردن محال بود. جدال از همه اینها حالم به شدددت بد بود و 
ل خوبی ندارم و در چند روز آینده هم خودم بهتر از هر کسی می دانستم که حا

درسهال مهمی داشتم که نمی توانستم غیبت داشته باشم. قطعا ضرر بدل می 
 کردم.

 _آمپول نداریم. می رم بخرم و برگردم. یکم استراحت کن.
کت اش را بوشددید و رفت. نمی دانم چقدر زمان برد. همان جا کنار شددومینه 

 ستی مرا تکان داد. از جا بریدم.خوابیده بودم. یک خواب ناآرام. د
 _آروم.. منم..

 با دستمال کاغذل عرق رول بیشانی ام را بای کرد.
 _عرق کردم.

 _خوبه. تب تنده....
نگاهم کرد و همان طور که محلول بنسددیلین را با آب مقطر مخلوط می کرد، 

 سرد و بی تفاوت گفت:
 _خوبیه تب تند اینکه زود عرق می کنه

 کردم. منظورش چه بود؟با اخم نگاه  
 _منظور...

 تنها نگاهم کرد و ساعدم را برال تست جلو کشید.
 _فقط یه ضرب المثله...

جیغ خفیفی کشیدم. لبخند مالیمی زد و ساعدم را رول بال خودش گذاشت. 
سرم را به عقب بردم و به او نگاه کردم.  شوفاژ تکیه داده بودم،  همان طور که به 
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شت از نظرم او کامل تری ن مرد رول کره زمین بود. جاذبه ایی که او برال من دا
 هیچ مرد دیگرل نداشت. صادقانه گفتم:

 _خودت خواستی که تب تند من زود عرق کنه.
 سرش را با  آورد و عمیق و طو نی مرا نگاه کرد.

 _بزرگ شدل آذر...
 این چندمین بار بود که این حرد را می زد.

 ار بیایی؟_نمی تونی با این بزرگی کن
 دوباه نگاه طو نی دیگر.

با  که خانم و زی با این آذرل  با چی؟  یام  یه. کنار ب _کنار اومدن واژه دو بهلوی
 شده؟ یا با...

 حرف  را قطع کرد. مدت طو نی چیزل نگفت.
_من همیشددده در حال کنار اومدن با مسدددائل زندگیم بودم. دیگه تو این مورد 

 گفتم خوبه که تب تند زود می خوابهدانشمند شدم. اما همون طور که 
 با سردرگمی نگاه  کردم. عصبی شده بودم. منظورش را نمی گرفتم.

 نگاهی به ساعت  کرد. تایم گرفته بود.
 _دکتر صالبت بود که رسوندت خونه؟

 سرم را تکان دادم.
 _بهی جون می گفت که بسرش خاستگار توئه، آره؟

دستم را از رول بای  بلند کرد و از جا  دوباره سرم را تکان دادم. چیزل نگفت.
شت که همان  ست دا شت. حس تنهایی. دو ستم احساس بدل دا ست. د برخا
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شت. لباس  سر جای  می ماند. به طبقه با  رفت و لباس عوض کرده برگ جا 
خانه بوشددیده بود. نفس راحتی کشددیدم. شددب را می ماند. به آشددپزخانه رفت. 

فرجام آشددپز خوبی بود. غذاهای  را  صدددال به هم خوردن ظرود می آمد.
 دوست داشتم.

 کمی بعد با یک ظرد سوپ آماده برگشت.
 _این ازکجا اومد؟

 ساعدم را بلند کرد و نگاه کرد.
 _رفتم دوا بخرم این رو هم گرفتم. بیا رو کانابه بخواب..

 _نمی شه ؟....
 با جدیت گفت:

 _نه نمیشه. بدو بیا.
کمی خشونت بلند کرد. رول کانابه دمر خوابیدم دستم را گرفت و مرا با زور و 

صال از آمپول زدن  سفت نگیرم. من ا ضالت ب*ا*س*نم را  سعی کردم تا ع و 
مامان خاطره خوبی نداشتم. مخصوصا آمپول هال عضالنی. با خون گرفتن و 

 آمپول زدن کسان دیگر مشکلی نداشتم.
 با خنده گفت:

 _باتو شل بگیر.
بنبه آغشددته به ا*ل*ی*ل را مقابل صددورتم گرفت و خودم هم خنده ام گرفت. 

 گفت:
 _یکم بی حسی برات زدم. ریلکس.
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سوزش و درد و بعد  سن ها بنهان کردم و لحظاتی بعد کمی  صورتم را میان کو
دیگر چیزل نبود به غیر از فرجام که کمک می کرد خودم را جمع و جور کنم. 

 با حیرت گفتم:
 _تمام شد؟

 رفت و به من نشان داد.سرنه خالی را با  گ
 _خیلی عالی بود. مامان وقتی آمپول می زنه من فلج اطفال می شم.

سایل مامان را جمع  شاره کرد و خودش هم و سوپ ا سه  به نرمی خندید. به کا
کرد و با  برد. رول کانابه دراز کشیدم. او هم کمی بعد آمد و رول مبل کنارل 

را رول باهایم کشددیدم و به او نگاه من نشددسددت و تلوزیون را روشددن کرد. بتو 
کردم. نیم رخ اش که به صفحه تلوزیون خیره شده بود، آرام بود. اما به نظر می 

 رسید که اصال حواس  آن جا نیست.
 _چیزل شده؟

 مثل کسی که از فکرل بیرون آمده است، به من نگاه کرد.
 _نه چطور مگه؟

 وردم.چانه ام را با  بردم و دوباره کمی از سوبم خ
 _تو نمی خورل؟

 نگاهی به ساعت اش کرد.
 _زوده. بعد یه چیزل می خورم.

 _بیمارستان چی شد؟
 دوباره نگاه  را به من داد.



 497 نهیخشت و آ

هت  نت ب ما ما گه مشددغولم.  جال دی یه  ماس نگرفتن. ا ن  _هیچی. هنوز ت
 نگفت؟

 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.
 _بی حوصله ایی...

یک برل شدددد و به من نگاه کرد. همان طور که با کمی چانه اش را با  برد و 
 سوپ درون ظرفم بازل می کردم، گفتم:

 _خیلی عوض شدل..
سددرم را با  بردم و نگاه  کردم. مدت زمان طو نی با چشددمانی متفکرانه و 
به من نگاه کرد. آن قدر طو نی که مرا معذب کرد. برال  قابل توصددیف  غیر 

 عوض شدن بحث گفتم:
 علیرضا چطوره؟_دوستت 

 نیم لبخندل زد و از آن حالت خارج شد.
 _خوبه.. گفت که شاید تو چند ماه آینده بیاد ایران.

 _واقعا؟ دوست دارم ببینم .
 یک ابروی  را با  برد ولی چیزل نگفت.

 
 یک ابروی  را با  برد ولی چیزل نگفت. اما حالت صورت  ناخوشایند بود.

 ردل مشتاق شدم ببینم ._خب چیه؟ از بس تعریف  رو ک
 _من که چیزل نگفتم.

شتم و رول کانابه  ستم گذا سلی کنار د سوپ را رول ع بااخم ظرد نیم خورده 
 لم دادم.



wWw.Roman4u.iR  498 

 

 _نه چیزل نگفتی. ولی بعضی نگاه ها از صد تا حرد بدتره...
 اخم کرده و بی حوصله گفت:

ت _ک  نده موضددوع رو آذرجان، من چیزل نگفتم. تو از نگاهم چی برداشدد
 کردل نمی دونم.

 بتو را رول دهان و بینی ام کشیدم و از آن زیر با صدال خفه ایی گفتم:
 _می دونم تو ذهنت چی می گذره.

آن چنان با شدددت و ناراحتی برخاسددت که جا خوردم. آمد و کنار کانابه رول 
زمین نشست. بتو را از رول دهانم کشید و در حالیکه کمی به سمتم خم شده 

 راحتی گفت:بود، با نا
 _چی تو ذهن من می گذره که من بی خبرم، تو خبر دارل؟

 بدون ترس و خیلی خونسرد گفتم:
یه نفر رو تور کنم و  یه دختر دمدمی هسددتم که هر روز می خوام  _اینکه من 

 حا  هم .....
 اخم اش آن چنان غلیظ شد که نا خوداگاه سکوت کردم.

م. تو اشددتباهاتی داشددتی. ولی از _من همچین فکرل هیچ وقت درباره تو نکرد
رول بچگی بوده. تنها اشتباه تو میالد بود. همین و بس. من هم هیچ وقت فکر 
باش. تو  یل  قا باره ات نکردم. خواه  می کنم برال خودت احترام  بدل در

 شاید از نظر من شیطون و غیر قابل کنترل بودل ولی فکر بد، نه..
اشددتباهی به نام فرجام اقبالی در زندگی من نام به چشددمان  نگاه کردم. او از 

 نبرد. با بدجنسی گفتم:
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 _میالد تنها اشتباه من نبود. یادت رفته؟
 با انگشتم به خودش اشاره کردم.

 _تو اشتباه گندهه بودل!
سلط  سرعت به خودش م با چنان حیرتی نگاهم کرد که خنده ام گرفت. اما به 

سریع شرایطی خیلی  شان می داد. آن هم واکن   شد. فرجام در هر  واکن  ن
هال روحی می کردم، نمی  تا آخر عمر هم تمرین  هایی صددحیح. من اگر 
توانستم مثل او برخود مسلط شوم. من در نهایت این چهار سال یاد گرفته بودم 
که با مشت به بینی کسی که به من حرد بی ربطی می زند، نکوبم! این نهایت 

 به طرد مقابلم بود.لطف و نشان دادن آرام  من 
 _من اشتباه بودم؟

حالت صورت  بسیار بامزه شده بود. به طوریکه دوست داشتم برال لحظه ایی 
 او را ب*غ*ل کنم. سفت و محکم.

 با بی حوصلگی گفتم:
_آره. یه اشددتباه به طول یک متر و نود و وزن ....)مکث کردم و با خنده گفتم:( 

 چند کیلویی؟
 نگفت. چند لحظه سکوت کرد. به نرمی خندید و چیزل

 _از کی فهمیدل که من اشتباه بودم؟
سوال معمولی بود و  لحن اش محکم و بی تفاوت بود. مثل اینکه فقط این یک 

 بس.
 _از همون لحظه ایی که از در خونت زدم بیرون...

 که البته دروغ بود مثل سه! کمی چانه اش را با  برد و متفکرانه گفت:
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 _خوبه ...
فه افتادم. گردنم درد می کرد. با دست گردنم را ماساژ دادم. چشمانم می به سر

 سوخت.
 _چی خوبه؟

شمانم بر رول  ساژ داد. عالی بود. چ ستم را کنار زد و با مالیمت گردنم را ما د
 هم افتاد و به شدت خوابم گرفت.

_اینکه زیاد اذیت نشدددل.. تو این چند سددال همه اش فکر می کردم که نکنه 
 کرده باشم که عذاب کشیده باشی...کارل 

 با لحنی خواب آلود گفتم.
شده بودم  شده بودم. من دیگه من نبودم،  سته  شیدم چون بهت واب _عذاب ک
فرجام اقبالی. من بهت تکیه داده بودم و تو بشددتم رو خالی کردل. ولی از اون 

 لحاظ فراموشت کردم.
می خواسددت از نگاه کردن به چند وانیه موشددکافانه به من نگاه کرد. مثل اینکه 

 من بی به راست یا دروغ بودن حرفم ببرد. سعی کردم که نگاهم را از او برگیرم.
 _به من نگاه کن...

لحن اش آمرانه بود. نگاه  کردم. چند وانیه به من نگاه کرد. نفس اش را بلند 
 بیرون داد. چشمانم را بستم و آرام گرفتم.

 ال بی  نیستی._تو هم دیگه اون فرجام چهار س
 _چرا خودمم

 خمیازه خفه ایی کشیدم و گفتم:
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 _نه ...نیستی. به نظر می رسه یه مشکلی هست.
چیزل نگفت. یکی از چشددمانم را باز کردم و نگاه  کردم. نگاه  خیره به 

 صورت من بود. ولی مشخص بود که ذهن اش در جال دیگرل است.
 ن طورل فکر می کنی._نه مشکلی ندارم. شاید یکم خسته هستم که ای

 خمیازه کوتاهی کشیدم و با ظاهرل بی تفاوت برسیدم.
 _من عوض شدم؟

لبخند زد. لبخند اش محکم و شدداد بود. طورل که حالت صددورت  را عوض 
 کرده بود. مثل کسی بود که از چیزل صحبت می کند که به آن افتخار می کند.

 _خیلی ...
سمت اش چرخیدم و گردنم  شتر به  راحت تر در اختیارش قرار گرفت. کمی بی

 باهال دردناکم را در شکمم جمع کردم و دوباره خمیازه کشیدم.
 _بخواب خسته ایی. بلند شو برو تو تختت.

 _نه بگو...
 لبخند مالیمی زد.

_وقتی که بهت نگاه می کنم می بینم که چقدر تغییر کردل از خودم متشددکر 
نت هست که تو ذاتته. ولی دیگه می شم. هنوز هم یک سرل از شیطنت ها درو
 از اون رفتارهال خام و بچگانه خبرل نیست...

 حرد اش را قطع کردم.
 _من بزرگ شدم.

 از میان چشمانم که به زحمت باز نگه داشته بودم، نگاه  کردم. لبخند زد.
 _آره خیلی...
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 دیگر ادامه نداد. بتو را کنار زد و دستم را گرفت و بلند کرد.
 خواب.._بیا بریم ب

بلند شدددم و تلوتلو خوران در حالیکه به او تکیه داده بودم، به اتاق خودم رفتم. 
سرم بود که حس  شتم و هر حرکتی دردنای و زجر آور بود. از همه بدتر  لرز دا
می کردم به اندازه یک وزنه هزار کیلویی شده است که تحمل آن بر رول گردن 

شوارل بود. با آن جین و شد خوابید. دندان هایم را  دردناکم، کار د بلیور نمی 
 هم باید مسوای می کردم. به زحمت خم شدم تا از کشو لباس بردارم.

 _چی می خوال؟
 _می تونم دوش بگیرم؟

 _نه بخواب فردا...
 لباسم را به زحمت بیرون کشیدم.

 _بده به من.
 بلوز و شلوار راحتی برایم بیرون کشید و رول تخت انداخت.

 لباست رو عوض کنی؟ کمکت بکنم؟_می خوال 
 باقیافه ایی خنده دار نگاه  کردم. خیلی خونسرد گفت:

_به دید یه بزشک به من نگاه کن. من محرم هستم. مگه همه علما هم این نظر 
 رو ندارن؟

مسئله این بود که من دیدل این چنین به او نداشتم. خجالت آور بود ولی حس 
نانه به او داشتم. و تمام عناصر مردانه وجود من چیز دیگرل بود. حسی کامال ز

 او برایم جذاب بود.
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 _نه مرسی.
صدام کن. در اتاقت رو باز بگذار. من هم در اتاقم رو باز  شتی  شه کارل دا _با

 می گذارم.
تصددمیم گرفتم کمی سددربه سددرش بگذارم. با خنده ایی بی حوصددله و بیمار و 

 خسته، گفتم:
 ابم؟ مگه نمی گی بزشک محرمه؟_می خوال بیام شب بی  تو بخو

حالت صددورت  جورل شددد که به شدددت خنده ام گرفت و به سددرفه افتادم. 
 متوجه شد که سربه سرش گذاشته ام.

 _دیگه چی؟ من از اون لحاظ گفتم. فقط برال کمک کردن.
 موذیانه گفتم:

 _چیه از خودت اطمینان ندارل؟
 موذیانه تر از خودم جواب داد.

 اطمینان ندارم.._نه از تو 
 بود خنده دارل کردم.

_خوش خیال نباش.. هر کس یه اشددتباه رو دو بار تکرار نمی کنه.. نترس دامن 
 عفتت لکه دار نمیشه.

 به نرمی خندید.
 _البته آدم باید از یه لیدل خوشگل و بیمار بترسه.

 _لیدل خوشگل و بیمار.. دیگه چی؟ باز هم بگو..
 خنده اش بیشتر شد.

 خوشگل و بیمار و خانم و عاقل و درس خون. کافیه؟_لیدل 
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با دسددتم اشدداره کردم که ادامه بدهد. دسددت  را برال لحظه ایی رول گونه ام 
 گذاشت.

 _بخواب لیدل..
به سددختی مسددوای زدم و  هایم را عوض کردم و  باس  تاق بیرون رفت. ل از ا

 رد. خدا خدا میخوابیدم. تمام این کارها بیشتر از آن چه فکر می کردم، زمان ب
 کردم که فردا حال و روزم بهتر شود. کلی کار عقب افتاده داشتم.

شتر لرز کنم. خودم را گلوله کردم.  شد که بی سرد بودند و باعث می  ملحفه ها 
در اتاق را باز گذاشددته بودم. او هم در اتاق را باز گذاشددته بود. صدددال مالیم و 

 آمد.بسیار ضعیف آهنه علی کنکورل داریوش می 
سبک خوابیدم.  شدت  شه به  شتم و بر خالد همی شب خواب نا آرامی دا تمام 
به طورل که تمام مدتی که فرجام با ل سرم می آمد را بیدار می شدم. تا خود 
شانی و  سرم آمد. یک بار یک چیز خنک و نرم را رول بی صبح چند بار با ل 

ستان  که خنک و مالیم بود، د شت و با د ستانم را لمس کرد. گونه هایم گذا
این سددردل به شدددت دوسددت داشددتنی بود. یک بار هم به من آب داد. تعجب 
کرده بودم فکر نمی کردم که درخواسدت آب از او کرده باشدم. اما سدرم را بلند 

 کرد و لیوان آب را به خوردم داد.
شدم. کنار تخت من و بایین رول زمین خوابیده  صبح وقتی که از خواب بیدار 

ول یک بتول نازی و یک بال . بدون لحاد یا بتو. به شددکم خوابیده بود. ر
بود. با  تنه اش برهنه بود. شددوفاژ اتاق مرا زیاد کرده بود و گرم  شددده بود و 
شعور تر و مبادل  شد. با  شت که در مقابل من برهنه با صال عادت ندا گرنه او ا
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بودم، زمانی بود که بدون آداب تر از اینها بود. تنها بارل که او را ل*خ*ت دیده 
 اجازه وارد اتاق اش شدم و آن زخم ها را دیدم.

شکم اش جمع کرده بود و بال  مثل بچه ها خوابیده بود. یکی از باهای  را در 
 دیگرش را دراز کرده بود. رول کمرش زخمی نبود. صاد و سالم بود.

بود  کبرخاستم ولی سرم به شدت گیج رفت. لحظه ایی نشستم. خواب او سب
 و سریع تکان خورد و بیدار شد.

 _خوبی؟ بیدار شدل؟
 سرم به شدت درد می کرد. بیشانی و تیغه بینی ام.

 _آخ!
برخاسددت و تیشددرت اش را از رول صددندلی میز تحریر من برداشددت و به تن 

 کشید. جلو آمد و کف دست اش را رول صورتم گذاشت.
 _خنک شدل. نصف شب تبت با  رفته بود.

 م.آهی کشید
 _خواب و بیدار بودم. ولی می فهمیدم که با ل سرم هستی.

_مریض میشددی خیلی آروم میشددی. حتی یک بار هم ناله نکردل. اونقدر آروم 
 خوابیده بودل که دلم برات می سوخت.

تلفن اش زنه خورد و از در اتاق بیرون رفت. از جا برخاستم و من هم از اتاق 
تاق  گوش  یات دم بیرون زدم. جلول در ا قت از اخالق تیز کردم. من هیچ و

نزده بودم و شددعار باکی و خوبی نداده بودم. راحت به دیوار تکیه دادم و گوش 
 ایستادم.

 _نه... خونه نبودم.
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....._ 
 _فکر نکنم. شما کجایی؟ بیمارستانی؟

....._ 
 _نه امروز برنمی گردم خونه..

....._ 
 _کار دارم. شما بیمارستان باش می بیمنت.

احسدداسددم به من می گفت که با زن صددحبت می کند. بدون خجالت به درون 
اتاق  رفتم. یک دسددت  را به کمرش زده بود و صددحبت می کرد. با تعجب به 

 من نگاه کرد. با صدال بلندل گفتم:
 _با کی دارل حرد می زنی؟

 نگاهم کرد. اما هیچ واکنشی نشان نداد. به کسی که بشت خط بود، گفت:
 احافظ_فعال خد

و گوشددی را خاموش کرد. با لحن سددردل در حالیکه چیزل به انفجارم نمانده 
 بود، بی تفاوت گفتم:

 _صبحانه حاضر کنم؟ یا میرل؟
دوباره فقط نگاهی دیگر به من کرد. سددعی کردم تا آرام شددوم. تا ده شددمردم. او 
شت خط  سی که ب ست. اگر ک نباید می فهمید که تماس های  برال من مهم ا

ست و قطعا با او برهم با  شنیده ا صدال بلند مرا  صحبت می کرد، زن بود،  او 
خواهد زد. او هر کس که بود، ستاره نبود. او هیچ وقت آن قدر حماقت به خرج 
نمی داد که با سددتاره رابطه بیدا کند. البته که او با این سددن اش کشددی  قسددم 
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شده  شت. دیگر آن قدر بزرگ  ستم خورده نبود و احتیاجاتی دا بودم که می دان
 بشت برده چیست.

 _آره هستم. تو بیا بشین من خودم حاضر می کنم.
تعجب از تمام حرکات  مشددخص بود. شدداید او انتظار این را داشددت که من 
قشددقرق به با کنم. آذر چهار سددال قبل احتما  همین کار را می کرد. جلو می 

سزا می گرفت. اما من رفت و گوشی را می گرفت و طرد بشت خط را به باد نا
شم و خودم  سعی می کردم که نبا سال قبل نبودم. یا حداقل  دیگر آن آذر چهار 
را کنترل کنم. چیزل که همیشدده خود او خواهان  بود. کنترل اعصدداب من و 
متانت. حا  من می خواستم که با بنبه سر جناب اقبالی را ببرم، نه آشکارا و با 

 قمه.
 م.نفسم را بلند بیرون داد

 _مرسی من میل ندارم.
 بازویم را گرفت و مرا از اتاق بیرون کشید.

 _باید بخورل. حتی به زور. شب قبل تب داشتی و شام هم درست نخوردل.
ست کرد  شپزخانه رفتیم. برال من تخم مرغ نیم بند در چیزل نگفتم. با هم به ا

هوه ان قو با یک تکه بزرگ نان مقابلم گذاشددت. برال خودش هم تنها یک فنج
ته مزه تلخ هم  یک  نداشدددت و حتی  خت. تخم مرغ هیچ مزه ایی  غلیظ ری
سکوت کرده بود و به  ستم همه اش را بخورم.  ضاح، که نتوان شت. چیزل افت دا

 فکر فرو رفته بود.
 _منو می رسونی دانشگاه؟

 برخاست و فنجان نیمه خورده قهوه اش را در سینک گذاشت.
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 _شما امروز استراحت کن.
 تم و مچم اش را کمی چرخاندم تا ساعت اش را نگاه کنم.برخاس

 _نمی تونم کلی کار دارم.
 به نرمی دستم را گرفت.

 _دختر خوبی باش و امروز استراحت کن...
سددرم را بلند کردم و نگاه  کردم. نگاه  عالوه بر توجه همیشددگی اش یک 

شت. یک نوع... یک نوع حس جدید. چیزل که نمونه اش   را تا بهچیز دیگر دا
 حال در نگاه  ندیده بودم.

 _باید برم. کار دارم.
 لعنت! صدایم لرزان بود. آذر بورتاش احمق!

 _بمون. من قول می دم زود برگردم.
 دوباره نگاه  کردم. همان نگاه مرا خام کرد.

 _ام ... میال این جا؟
 به طرد در آشپزخانه رفت.

 _آره.
با با  رفت و لباس عوض کرد و  یین آمد. در راهرو بود که تلفن اش به طبقه 

 دوباره زنه خورد.
 _الو محمد جان...

....._ 
 _نه خونه نبودم. خونه بهی جونم.
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....._ 
 _آذر حال  خوب نبود. سرما خورده. شب موندم.

 نمی دانم محمد چه گفت که اخم های  برال لحظه ایی در هم رفت.
 آذر ماشا  دیگه بچه نیست_نه احتیاجی نیست. تا من هستم شما چرا؟ البته 

 ولی در هر حال در نبود بهی جون مسئولیت آذر با منه.
با تعجب به او نگاه کردم. این حالت همیشدده در فرجام بود. اینکه به اطرافیان 
ید اوسدددت که محرم تر و نزدیک تر از محمد، میالد و یا حتی خاله هایم  بگو

 است به من.
....._ 

 _نه محمد جان...
....._ 

 گوشی را به طرد من دراز کرد و با ناراحتی گفت:
 _آذر محمد می گه اگر دوست دارل برو خونه خاله سورل...

 سرم را تکان دادم و بلند گفتم:
 _نه خونه خودمون راحت ترهستم. در ضمن تو هم هستی.

 چند وانیه مکث کرد و چشمان  را به نشانه تائید کار من بر رول هم فشرد.
 ا بیام._باش اون جا ت

....._ 
 _نه امروز نه. کار دارم خیلی زیاد.

....._ 
 نگاهی به ساعت مچی اش کرد و کف  های  را از جا کفشی در آورد.
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_نه همین حا  زنه زد. گفتم تو بیمارسدتان منتظرمون باشده. تو زود تر از من 
 می رسی

سی که با او حرد زده بود، زن نبود. با او د و محم چیزل ته دلم تکان خورد. ک
در بیمارسددتان قرار داشدددت. نفس راحتی کشددیدم. تخیل درباره رابطه هال 

 احتمالی او یک چیز است و فهمیدن و دانستن مطلق آن چیز دیگرل.
 _می بینمت.

گوشی را قطع کرد. بند کف  های  را بست و بیراهن و دکمه سر دست های  
 را مرتب کرد و گفت:

 م._فقط استراحت کن. من عصر زود میا
سددرم را تکان دادم. در را باز کرد ولی مکث کرد و چرخید و به من نگاه کرد. 

 دودل بود ولی عاقبت گفت:
 _اگر خونه خاله سورل راحتی حاضر شو می برمت اونجا.

باید برم اون جا. خودم خونه  _محمد یه چیزل برال خودش گفته. برال چی 
 دارم.

 دوباره مکث کرد.
 _نگرانته.

 نه._برال چی نگرا
 به در تکیه داد و با سوییچ درون دست اش بازل کرد.

 _آذر جان شما دیگه بچه نیستی...
 حرد اش را قطع کردم و گفتم:
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سنه خارا  شما مثل  شن  شون بگو که بی خود نگران نبا شم. به _خب بچه نبا
 هستی...

 خندیدم و با شوخی ادامه دادم.
یه همچین غلطی _من اگر هم بخوام تو راه نمی دل. من هم دیگه غل ط بکنم 

 بکنم. یه تب تندل بود که رد شد رفت..
سرش را تکان  شد و  سخره آمیز بود. به طوریکه خودش هم متوجه  تکه آخر م

 تکان داد و با خنده ل مالیمی از در بیرون زد.
 

تازه از سددر خای آرش آمده بود. تمام صددبح را در کنار مامان ملوی  مامان 
شستم. خسته گذرانده بود و بعد برال  سال آرش به قبرستان رفته بود. کنارش ن

ست  را گرفتم. همان دیدن مامان ملوی و  شتناکی غمگین. د بود و به طور وح
آن عوارض وحشددتناکی که داروها بر رول او گذاشددته بود، برال مامان درد آور 
بود. چه رسد به اینکه بعد از آن هم بر سر خای آرش رفته باشد. یک هفته بود 

مامان ملوی را ندیده بودم و حا  دلم به شدت برای  تنه شده بود. مامان  که
و خاله ها به نوبت به خانه اش می رفتند و عالوه بر برسددتار مراقب اش بودند. 
مامان ملوی سددرسددختانه با رفتن به خانه هر کدام از ما مخالفت کرده بود. می 

ست دارد در خانه ل خودش بماند. و وقتی که مامان ملوی حرفی  گفت که دو
 را می زد، بای  می ایستاد.

 _مامان...
 به این دنیا برگشت. نگاهم کرد. دستم را فشرد.

 _خوبی؟
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 نیم لبخندل بی حوصله زد.
 _آره مامان جان. برال چی؟

 شانه ام را با  بردم.
 _تو فکرل...

 _خوبم. امتحانت خوب بود؟
 سرم را تکان دادم. کمی به طرفم چرخید و گفت:

_دکتر صددالبت امروز اومده بود انجمن. صددبح قبل از اینکه برم خونه مامان 
 ملوی، یه سر رفته بودم انجمن که دیدم .

سنات آرش  ست و یک زبان از مح ش نگاه  کردم. بوران جان آمد و کنار ما ن
 صالبت تعریف کرد. به طوریکه هم من و هم مامان خنده مان گرفت.

 _خب...
 مامان نگاهم کرد.

 ب نداره مامان جان. عالد شما شدن._خ
 _بهشون جواب بدید.

 _چی بگم؟
 شانه ام را با  بردم.

 _من هنوز خیال ازدواج ندارم...
_خیال ازدواج ندارل یا از آرش خوشددت نمیاد. مامان جان این دوتا مقوله از 

 هم جداست.
 _نظر شما چیه؟
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ته مامان بدانم که مزه دهان مامان چیسدددت. الب به  می خواسددتم  هیچ وقت 
شیفته فرجام  سترل مغزش هم خطور نمی کرد که من  سلول خاک کوچکترین 
شده ام. شاید اگر می فهمید دچار حمله هیسترل می شد. شاید هم از شادل 
بس می افتاد. به هیچ عنوان نمی توانسددتم واکن  مامان را در این مورد بی  

 بیینی کنم.
من نظر بدم. شددما می خوال یه _مامان جان ازدواجه خرید کردن که نیسددت 

با طرد زندگی کنی. من فقط می تونم در حد توانم کمک ات کنم. برم  عمر 
تحقیق کنم و کارهال اولیه رو انجام بدم. خودت هم ماشددا  بچه نیسددتی می 
دونی که حتی این تحقیق و این چیزها هم، اگر طرفت واقعا نخواد ذات واقعی 

خب با خره یه دل قرصددیه برال یه مادر. ولی  اش رو نشددون بده، الکیه... ولی
من نمی تونم بگم که آذر با این ازدواج کن و یا حق ندارل با اون یکی ازدواج 
کنی. من فقط می تونم راهنماییت کنم همین. در نهایت این خودتی که تصمیم 

 می گیرل مامان جان.
 نفس ام را عمیق بیرون دادم.

 _من حسی به آرش صالبت ندارم.
 چند وانیه نگاهم کرد.

 _کس دیگه ایی هست؟ تو دانشگاه یا کالستون؟
ست  شانه نفی تکان دادم. اگر می فهمید که طرد بیخ گوش اش ا سرم را به ن

 چه واکنشی نشان می داد؟!
 _نه این حرد ها نیست.

 _نظرت راجع به آرش قطعیه؟
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 _آره.
ش شده سرش را تکان تکان داد و چیزل نگفت. اما بوران جان به  دت دلخور 

بود و غرولند می کرد که من بخت خوبی را رد کرده ام. آن قدر که برخاسددتم و 
 گونه اش را محکم ب*و*سیدم.

من داشددتم خواسددتگارانم را یک به یک رد می کردم، آن هم به یک امید واهی. 
چیزل که وجود نداشددت و شدداید خودم هم در آن عمیق ترین زوایال قلبم می 

هیچ زمانی هم موجودیت بیدا نکند. بنج ماه از آمدن فرجام  دانسددتم که شدداید
با هم  مدام همدیگر را می دیدم. حرد می زدیم و  به طور  ما  می گذشدددت. 
ارتباط داشتیم. گاهی او به انجمن می آمد و آن جا هم ساعت هال متوالی می 
نشددسددتیم و صددحبت می کردیم. به طورل که حا  از هر زمانی بیشددتر به هم 

شدددده بودیم. با حرد هایی که می زدیم حتی زمانی بی  می آمد که  نزدیک
 سالیق و عالیقمان یکی باشد.

گاهی به طور واضحی مشخص بود که او هم بسیار زیاد از هم صحبتی با من 
لذت می برد. برایم جالب بود ولی گاهی عالقه ایی حتی مخفی به شددیطنت 

جه ل جالب می رساند که فرجامی هال ذاتی من نشان می داد که مرا به این نتی
که ذاتا خودش شخصیت آرام و ساکتی داشت، در نهان شیفته این شیطنت ها 
بود. شددیطنت هال اکنون من که کنترل شددده بودگ به نظر می رسددید که برای  

 جالب است.
با تمام این نزدیکی ها و رابطه ایی فوق العاده ایی که بین ما ایجاد شده بود ولی 
گاه و  که چیزل در ن گاهی حس می کردم  فت.  نان چیزل نمی گ او همچ
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چشمان اش است ولی به سرعت محو می شد. سریع تر از آن که بتوانم حتی 
 تگی.آن را تجزیه و تحلیل کنم. چیزل مثل توجه و با تر از آن شیف

من با این با در هوا بودن چه کار می خواسددتم با زندگی ام بکنم، فقط خدا می 
دانست. در حالیکه به نظر می رسید که عشق و محبت او روز به روز در وجود 
من در حال رشد است. حا  اگر دو روز او را نمی دیدم، مثل یک بیقرار معتاد، 

به سددراغ  می  رفتم. در بیمارسددتان و در یک بهانه جور می کردم و خودم 
سال قبل، دیگر بایم را در خانه اش نگذاشته  شب و در چهار  مطب. بعد از آن 

 بودم.
و این در حالی بود که خود او هم از این دیدارها اسددتقبال می کرد و حتی به 
نوعی به نظر می رسید که خودش هم خواهان آن است و فقط غرور و یا چیزل 

 م، مانع بود.که اسمی برال آن نداشت
اما من یک قمار بزرگ می کردم. یک قمار بر سددر زندگی و آینده ام. قمارل که 
شاید دو سر باخت بود. اما نمی توانستم با کس دیگرل باشم و به کس دیگرل 
فکر کنم. در دانشددگاه کم نبودند کسددانی که مایل به نزدیکی من بودند. شدداید 

سربه هوال قبل بودم تا به  سر بیدا اگر من آذر  ست ب شگاه هزار دو حال در دان
کرده بودم. اما نه حا  که تمام فکر و ذکرم کس دیگرل بود. کسددی که روزل 

 حتی فکرش را هم نمی کردم تا این حد وجودم خواهان او شود.
ولی حا  آن چنان دلبسددتگی عمیقی به او بیدا کرده بودم که دیگرجدایی از او 

س مت ماجرا این بود که امکان این جدایی وجود دردنای بود. و دردنای ترین ق
داشددت. متوجه شددده بودم که مامان چند مرتبه ایی بود که به شددوخی و جدل 
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صحبت می کرد. ولی او هر بار موضوع را به نوعی رد می  راجع به ازدواج با او 
 کرد.

می ترسددیدم و حتی فکرش هم برایم زجر آور بود اگر زمانی او در کنار کس 
دیدم. ولی خودم هم می دانسددتم که این امکان زیاد اسددت. ولی با  دیگرل می

 این حال دو دستی به این موقعیت چسبیده بودم.
 _لی لی معتمد اومده ایران..

 با حرد مامان حواسم را به او دادم.
 _به سالمتی کی؟

 _یه چند هفته ایی میشه.
سال قب شت. دو  سی را در ایران ندا صمت تعجب کردم. لی لی معتمد ک ل ع

شده بود. در ایران به  سال قبل فوت  خانم به رحمت خدا رفته بود و بدرش هم 
 غیر از فامیل هال دور کس دیگرل را نداشت.

 _مگه کسی رو ایران داره؟
بوران جان که سوژه جدید بیدا کرده بود با خوشحالی شروع به تعریف کرد که 

عروسددی اش به ایران  لی لی معتمد نامزد کرده اسددت و حا  هم برال مراسددم
آمده است. چون بدر شوهر و مادر شوهر سن با یی دارد که توان مسافرت به 
شین بود و همین  شوهرش ظاهرا ویلچر ن سختی را ندارند. مادر  این دورل و 

 باعث شده بود که عروسی در ایران برگزار شود.
لی _اون روز خونه عاطفه خانم دیدم . دوسددت مامان ملوی. نمی دونی خی

 عوض شده. شوهرش هم بود. خیلی متین و آقاست. به هم میان.
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 بوران جان گفت:
_عاطفه خانم می گفت که می خوان سددریع عروسددی رو بگیرن. قبل از اینکه 

 شکم لی لی جان با  بیاد.
 مامان با حیرت به بورل جان نگاه کرد. از این موضوع خبرل نداشت.

 _واقعا؟ شما از کجا می دونی؟
ست که بوران  شنیده ا شمی نازی کرد و گفت که از عاطفه خانم  شت چ جان ب

 لی لی حامله است و در آغاز باردارل است. مامان چانه اش را با  داد.
 _خب به سالمتی.

ساعت دیگر  ساعت کردم. کمتر از یک  ستم. نگاهی به  خندیدم و از جا برخا
ر روز در هفته، شام فرجام برال شام به آن جا می آمد. سعی می کرد تا سه چها

و ناهار را با مامان بگذاراند. و من هم سعی می کردم وقتم را طورل تنظیم کنم 
 که در این روزها منزل باشم.

شد.  شوار می  شیدن د ساعت را هر طور که بود گذراندم. گاهی انتظار ک نیم 
شین را باری کرد و با قدم هال آرام از  ساعت به خانه آمد. ما سر  شه  مثل همی

با  آمد. برده را کنار زده بودم و نگاه  می کردم و قلبم مثل ب له هال تراس 
اولین بارل که او را ب*و*سددیدم، می کوبید. همیشدده همین بود. هر زمانی که 
یاید من هیجان داشددتم. حا  دیگر برال خودم هم  به آن جا ب می خواسدددت 

ستم. و چیزل که تمام چهار  شق او ه شده بود که من عا سعجل  سال به آن م
چسددبیده و فکر کرده بودم، خاموش نشددده بود. شدداید علت فراموش نکردن او 

 هم این بود. اینکه من در تمام مدت به یاد او بودم. این درد هرگز کهنه نشد.
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جایی خوانده بودم که اگر عشددق خفه شددود و جلول آن به طور متناوب گرفته 
شخص و از در شم و شود، نیرول تخریب اش برال خود آن  ون، از نیرول خ

نفرت هم بیشددتر اسددت. من تمام مدت این نیرو را در خودم خفه کرده بودم و 
ست. به طوریکه گاهی خودم را  سرم فوران کرده ا سید که از  حا  به نظر می ر

 می ترساند. این شیفتگی وهم آور بود. آن هم زمانی که امیدل به آن نداشتم.
شت سه ربالتول بلند تیره ایی بر تن دا وز . موهای  را به تازگی کوتاه کرده بود. 

شده  شانه  شده بود و تمیز به عقب  قبل موهای  بلند تر از این بود. حا  کوتاه 
شت بنجره اتاقم دید. تنها لبخند  سرش را بلند کرد و مرا ب بود. برال لحظه ایی 

 خسته ایی زد و داخل شد.
کرد، شددنیده می شددد. از بایین نرفتم. صدددای  که با مامان خوش و ب  می 

انجمن می گفت. من به خاطر امتحانات مدتی بود که انجمن را به او و مامان 
حت می  یک نفس را حان را می دادمگ  که آخرین امت گذار کرده بودم. فردا  وا

 کشیدم.
صداها قطع شد و کمی بعد صدال آهسته، ولی سنگین قدم های  را رول بله 

س عوض کند. نفسددم را حبس کردم و این طور ها شددنیدم. با  می آمد تا لبا
 نشان دادم که تمام حواسم به درس است. ضربه ایی به در زد و داخل شد.

بالتوی  را در آورده بود و با کت و شددلوار و جلیقه از همیشدده جذاب تر شددده 
 بود. رنه هال تیره خیلی به فرجام می آمد.

 _احوال آذر خانم؟



 519 نهیخشت و آ

کردم. به داخل آمد. با ل سرم ایستاد و به جزوات و سرم را از رول کتاب بلند 
 کتابهایم نگاه کرد. دست  را رول شانه ام گذاشت.

 _سالم چطورل؟
 لبخند مالیمی زد و گفت:

 _خسته..
 _خسته نباشی

 لبخند اش بر رنه تر شد.
 _شما هم...

 رلبخند گشاده ایی زدم و برخاستم. اما او خسته تر از این ها بود. کت اش را د
 آورد و رول تخت نشست. با دست  اشاره کرد که کنارش بنشینم.

 _فردا امتحانات تمامه؟
 سرم را تکان دادم.

 _آره میام کمک ات..
با تحسین به من نگاه کرد. وقتی که این طور با تحسین به من نگاه می کرد، دلم 

 تکان می خورد.
شید با بهی  شته با ست دا سیدم. گفتم اگر دو س_برال این نپر تمتون جون بفر

 شیراز. صبح با عمه فریبا صحبت کردم.
 من اصال دوست نداشتم. با بی تفاوتی گفتم:

_نه من کار عقب مونده دارم. باید تعداد جلسدداتم رو با آقال سددلطانی بیشددتر 
 کنم. به خاطر امتحانات تمرین هام رو کم کردم بدنم از فرم خارج شده.
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ست  را با خنده مالیمی با  گر ضربه کف د ضربه بزنم.  شاره کرد که  فت و ا
شد. خندید و بازویم را لمس  ست  به عقب برت  محکمی زدم. آن چنان که د
سفت کردم. من از یک دختر عادل  شت بازویم را  ضله بازو و ب کرد. خبیثانه ع

 عضالنی تر هستم.
 _به نظر من که رو فرمی...
 خندیدم و به شوخی گفتم:

به بدن رو فرم من نظر میدل؟ اگر به  _چشددم دریده ل بی حیا.. حا  راجع 
 مامان جونم نگفتم...

 خندید. کمی بلند تر از همیشه. ولی هم چنان بی حوصله و خسته.
 _دیگه چی؟ چشم دریده هم شدم.

 دستان  را از عقب رول تخت ستون بدن اش کرد.
 _بس نمی خوال برل شیراز؟

 _نه اگر مامان می خواد اونو بفرست. من نه.
را به نشدانه تایید تکان داد و خمیازه خفه ایی کشدید و دسدت  را مقابل  سدرش

تاقم کردم.  عت ا به سدددا گاهی  عذر خواهی کرد. ن نه  هان  گرفت و مودبا د
 چشمان  خیلی خسته بود.

 _اگر میخوال یه چرت بزن تا شام زمان داریم. بیدارت می کنم.
 به گردن اش حرکتی دورانی داد.

 جون بشینم._نه می خوام بی  بهی 
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به نظر می رسددید که می خواهد موضددوعی را عنوان کند ولی دو دل اسددت و 
 دست دست می کند.

 _چیزل شده؟
 نگاه  را به چشمانم داد. چند وانیه نگاهم کرد.

 _تو ریمل می زنی؟
 با حیرت نگاه  کردم و گفتم:

 _ا ن نزدم. ولی گاهی می زنم. برال چی؟
 معمولی گفت: سرش را بایین انداخت و با لحن

 _مژه هات خیلی بلنده.
 با شیطنت و در حالیکه نمی توانستم جلول نی  خند شادم را بگیرم، گفتم:

 _یعنی می خوال بگی قشنگه؟
 سرش را بلند کرد، نگاهم کرد و به نرمی خندید.

 _امروز خواستگارت رو دیدم.
 با تعجب گفتم:

 _آرش صالبت؟
 سرش را تکان داد و گفت:

اشددتم و آقا یک سدداعت از وقت منو گرفته بود خزعبالت به من _من ویزیت د
تحویل می داد. زیپ شددلوارش هم که از همون اول بدجور رو مغزم بود. آخر 
سددر هم نتونسددتم تحمل کنم و به  گفتم. آب شددد از خجالت. رزیدنتی که 
همراه من بود که دیگه کم مونده بود همون جا بی هوش بشدده از خنده. یکی از 

 رها هم از خجالت رفت تو کما...برستا
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 حرد اش را قطع کردم و گفتم:
 _وایسا... وایسا.... وایسا... جریان زیپ چیه دیگه؟

 دستان  را رول صورت  کشید و با خنده گفت:
_هیچی آقا زیپ شلوارش باز بود. یک ساعت با اون هیبت تو بیمارستان برال 

 خودش مانور هم داده بود....
 خنده بیشترل گفت:نگاهم کرد و با 

شه با !!... دیگه  شلورش رو هم نمی تونه بک صیحت.. این  _آذر از من به تو ن
 خود دانی...

شته بودم و  شانه فرجام گذا شانه ام را رول  شده بودم و بی شدت خنده خم  از 
می خندیدم. حتی تصور این صحنه هم چیزل است که آدم را از خنده روده بر 

 می کند.
 باز بود؟ چه فاجعه ایی.. _جون من زیپ اش

نگاه  کردم. لبخند مالیمی بر لب داشددت و نگاهم می کرد. نگاه  همان 
حسی را داشت که اسمی برال آن نداشتم. دست دراز کرد و همان طور که من 
با صدددال بلند می خندیدم، موهال مرا از رول گردنم کنار زد. برال لحظه ایی 

 مت.موهایم را لمس کرد. نرم و با مالی
تا خودم را جمع جور کنم. اما در حقیقت چیزل نمانده بود که  سددعی کردم 
شت، ملموس و  سی که در لمس کردن موهایم دا قلبم از دهانم بیرون بزند. ح
عالی بود. آن مالیمت بی نظیر. آن حس ناب. فوق العاده بود. دسددت  را کنار 
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ن  را از آرنج رول کشددید و به مقابل خیره شددد. به جایی در میان دیوار. دسددتا
 باهای  گذاشته بود و کف دستان  را به هم جفت کرده بود.

 _چی کار داشت؟
 به خودش آمد و گفت:

 _چی؟
 _می گم آرش صالبت باهات چی کار داشت؟

 کمی چانه اش را با  برد.
_با من کارل نداشت. مثال می خواست از طریق من رول تو یا بهی جون تاویر 

 بگذاره....
 و ادامه داد. مکث کرد

_البته نمی دونم چرا حس می کنم که این خواسددتگارل برال اون سددنتیه. اون 
هم برال یه آدمی که مدرنیزه فکر می کنه و اوبن ماینده. حس می کنم که بشدده 

 یا نشه براش بی تفاوته.
شتیم.  شناختی از هم ندا صالبت آن چنان  حدس اش درست بود. من و آرش 

سه  شتیم. آن هم دیدارهایی شاید رول هم رفته  چهار مرتبه هم با هم دیدار دا
 فامیلی و کوتاه.

_میخوال چه جوابی بهشددون بدل؟ خود دکتر صددالبت بزرگ ظاهرا خیلی به 
 این وصلت مایله.

شده بود. به  سخت و محکم  سر  شمان  دوباره  شمان  نگاه کردم. چ به چ
 د.طوریکه هیچ راهی برال نفوذ به درون آن باز نگذاشته بو
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به مامان گفتم. همین بی  بال تو درباره اش صددحبت  نه هسدددت.  _جوابم 
 کردیم. گفتم که فعال خیال ازدواج ندارم.

اخم میان دو ابروی  بسددیار دلپذیر بود. به طوریکه دوسددت داشددتم انگشددت 
 اشاره ام را رول آن بکشم. آه عمیقی کشید و گفت:

 _که این طور..
ل اش باز گشددت. مامان ما را از بایین صدددا فقط همین. دوباره به بوزیشددن قب

 کرد. برخاستم. ولی مچ دستم را گرفت. سرم را به طرد در دادم و بلند گفتم:
 _جانم مامان؟ ا ن میاییم بایین..

برخاسددت و مقابلم ایسددتاد. همان دودلی در نگاه  بود. بس زیپ باز آرش 
 صالبت تنها موضوعی که می خواست عنوان کند، نبود.

 زل شده فرجام..._چی
 دستان  را در جیب شلوارش فرو کرد و کمی سرش را تکان داد.

_امروز محمد یه چیزهایی می گفت..یعنی از صددحبت هاش یک چیزهایی 
 فهمیدم.

 با تعجب نگاه  کردم.
 _خب...

شه لب  بازل می کرد. می آمد  سخر آمیزل بر رول گو نگاهم کرد. بوزخند تم
 و می رفت.

هایی به تو داره. می خواد از تو مطمئن بشه. شاید هم اشتباه _احتما  یه حس 
 می کنم. محمد آدم تو داریه. ولی ....
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 آن چنان حیرت کرده بودم که حد و اندازه نداشت.
 _خودش چیزل گفت؟

 _نه..نه ... گفتم که من برداشت کردم...
 ایتحرد اش را قطع کرد و با مالیمت بازول مرا گرفت و به طرد در اتاق هد

 کرد.
 _شاید من اشتباه می کنم. نمی دونم...

بدتر بود. محمد برال من مثل یک برادر بود.  این دیگر از آرش صددالبت هم 
شاید اگر آرش زنده بود من همچون حسی به او داشتم. محمد همیشه به نظرم 
بزرگ و دور از ذهن بود. محمد همیشدده برال من فقط یک عضددو خانواده بود. 

که به فرجام داشددتم و حتی زمانی به میالد، هیچ زمانی به محمد دید متفاوتی 
 بیدا نکرده بودم.

شدن مطلق از  صورت ناامید  ستم در  شاید بعد از مدت طو نی می توان من 
صال  فرجام، به مرد دیگرل فکر کنم ولی آن مرد قطعا محمد نخواهد بود. این ا

تا به حال شددنیده بودم. شدددنی نبود. من و محمد خنده دار ترین چیزل بود که 
 احتما  خود او هم اشتباه می کرد.

صال حرف  رو هم نزن. خنده دار، احمقانه و دور از ذهن ترین چیزل که تا  _ا
 به حال شنیدم.

صله یک کیلومتر یا دو کیلومتر نبود.  سمان بودیم. فا من و محمد مثل زمین و آ
 حال.فاصله ل میان ما سال نورل بود. چیزل غیر ممکن و م

نگاهم کرد. موشددکافانه و عمیق. بعد کمی سددرش را تکان داد و در اتاق را باز 
 کرد و گفت:



wWw.Roman4u.iR  526 

 

ید من  به بهی جون چیزل نگو..شدددا عد راجع به  حرد می زنیم. فعال  _ب
 اشتباه کرده باشم. درست نیست دهن به دهن بچرخه..

 _باشه..
 

د او و این حرد جدیدیگر ادامه نداد. بایین رفتیم. کمی گیج بودم. رفتارهال 
او مرا گیج کرده بود. خودش هم به نظر می رسددید که خسددته و بی حوصددله 
ست و هر  ست، اما نشان نمی داد. مامان چند بارل برسید که حال  خوب ا ا

 مرتبه او سرش را تکان داد گفت که عالی است.
بعد از شددام همه کنار هم نشددسددته بودیم، تلوزیون نگاه می کردیم و چال و 
شددیرینی هال خانگی بوران جان را می خوردیم. همه چیز عالی بود که مامان 
باز حرد ازدواج او را بی  کشید. فرجام لبخند مالیمی زد و گفت که هنوز آن 

 کیس مورد نظرش را بیدا نکرده است.
ستاره تمایلی دارد یا نه؟ مامان هرگز  صراحتا عنوان کرد که آیا به  این بار مامان 

فرجام دخالت نکرده بود ولی نمی دانم چه شددده بود که این سددوال  در کارهال
 صریح را از او برسید. فرجام چند وانیه مکث کرد و گفت:

 _شما نظرتون به اون مثبته؟
 مامان بیچاره از خودش وا رفت و خجالت زده گفت:

 _نه مامان جان به من چه ربطی داره..
 گفت:بعد با حالت با مزه ایی بشت دست اش زد و 
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_خای به سددرم... آخه این دختره یه خواسددتگار خوب  رو رد کرده. دلم براش 
سددوخت گفتم اگر یه نیمچه عالقه ایی هم به  دارل با در هوا نگذارش. اگر 
هم که نه که من بشددینم خودم خصددوصددی باهاش صددحبت کنم. ا ن این 

یه. عال خواسددتگارش برال سددتاره که خب بیوه اسددت و یه بچه داره، به نظر من
خانواده اش همه از اینکه ردش کرده شدداکی هسددتن حسددابی. ولی من میدونم 

 ستاره دل  بی  شماست مامان جان ..برال اینکه برسیدم.
 با کجکاول برسیدم.

 _خواستگارش کی هست؟
شده و یه بچه  سرش فوت  شونه. اون بنده خدا هم هم _ظاهرا از اقوام دور خود

شکالی سن بورشیا داره. چه ا داره که بورشیا بابا بیدا کنه و بچه اون آقا هم  هم 
مادر. کیس خوبیه. ظاهرا که مرد خیلی معقولی هم هسددت. خانم صددبایی که 

 خیلی راضی بود. ولی خود ستاره ردش کرده...
فرجام سددکوت کرده بود. نگاه  کردم. حالت صددورت  طورل بود که هیچ 

 حسی از آن تشخیص داده نمی شد. با خنده گفتم:
 جواب بده شازده. انگار از شما خواستگارل کردنها.._

 مامان به خنده افتاد.
 _نمیرل آذر. اذیت نکن بچه ام رو....

 رو به فرجام کرد و گفت:
_می خوال خودت باهاش صددحبت کنی؟ خودت یه جورل به  بفهمون که 

 منتظر تو نباشه.
 فرجام دوباره سکوت کرد. یک سکوت نسبتا طو نی و عاقبت گفت:
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 _نه بهی جون خودتون صحبت کنید. در توان من نیست.
مامان تنها سرش را تکان داد. فرجام برخاست و فنجان چال اش را به آشپزخانه 

 برد. به دنبال  رفتم و گفتم:
 _چیه می ترسی خامت کنه که خودت باهاش طرد نمی شی؟

 نگاهم کرد و به کانتر تکیه داد.
 غرورش توهین می شه._نه چون به نظرم درست نیست. به 

 با عصبانیت و ناراحتی ولی آهسته گفتم:
 _چهار سال قبل که گند زدل به غرور من مهم نبود؟

 به شدت ناراحت شد.
 _نه آذر جان این طور نبود...

 تنها دستم را به نشانه توقف با  آوردم.
 ._بسه دیگه به من نگو آذر جان. بدم میاد از این تعارفات الکی و خاله زنکی

صل کند ولی من  ضوع را حل و ف سعی کرد تا با مالیمت مو بازویم را گرفت و 
 عصبی تر این حرد ها بودم.

_من این کار رو کردم چون اون موقع به نظرم تو یه بچه بودل که باید ادب می 
سه و باید این  سر ه*و* شقی ات از  شق و عا شدل. حس می کردم که تمام ع

 جورل رفتار کنم که .... ه*و*س نابود می شد. می خواستم
گاه کرد. لبخندل  ما ن به  جب  با تع مد.  خل آ به دا هانی  ناگ جان خیلی  بوران 
عصدبی زدم و فرجام به سدرعت بازویم را رها کرد. من از اشدپزخانه بیرون زدم 

 ولی فرجام ماند تا با بوران جان صحبت کند و موضوع را رفع و رجوع کند.
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داخل قفل کردم. لحظاتی بعد ضددربه ایی به در  سددریع به اتاقم رفتم و در را از
 خورد. می دانستم خودش است ولی جواب ندادم. آهسته و از بشت در گفت:

_اذر درو باز کن تا با هم حرد بزنیم. من واقعا قصدم توهین به شخصیت ات 
 و شکستن غرورت نبود... آذر جان...

 بایین رفت. جواب  را ندادم. چند وانیه بشت در معطل کرد و عاقبت
 

 فصل شانزدهم
 

بنج روز به تولدم مانده بود و من هنوز با او قهر بودم. مامان هم متوجه کدورت 
بین ما شددده بود و باز هم با نگرانی نظاره گر روابط ما بود. فکر می کرد که ما 
صد  شه را بیدا کرده ایم. او چند مرتبه به ق باز هم همان بحث و جدل هال همی

 آمد ولی من توجهی نکردم و او هم ناخواگاه عقب نشینی کرد.منت کشی جلو 
خانه الگا بودم و می خواستم موهال الگا را رنه کنم. این احمقانه ترین کارل 
بود که ما تا به حال کرده بودیم. نه من و نه الگا تا به حال حتی یک بار هم مواد 

سر  ستیم  او را رنه کنیم. آن رنه را با هم مخلوط نکرده بودیم و حا  می خوا
هم از رول دسددتور العملی اینترنتی. سددوگل آمده و رفته بود و کلی هم ما را 
مسددخره کرده بود. گفته بود زمانی که کله الگا به رنه هویج در آمد، می آید و 

 او را به لقب کله هویجی مفتخر خواهد کرد!
و دخترش که  طفلک مامان الگا هم آمده بود رول تخت او نشسته بود و به من

سددرهایمان را در لپ تاپ الگا فرو کرده بودیم و دسددتورالمعل را می خواندیم، 
 نگاه هال عاقل اندر سفیه می انداخت.
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 الگا واریاسیون خاکسترل را اضافه کرد. دست  را کشیدم.
 _بسه...

 بعد نگاه  کردم و با تردید برسیدم.
 _ا ن چی اضافه کردل؟
 قوطی را بشت و رو کرد و با جیغ گفت:قیافه اش بامزه شده بود. 

 _وال خدا اشتباه کردم. واریاسیون سبز....
 این بار مادرش به خنده افتاد و از در اتاق بیرون زد.

 _خای تو سرت... حا  کله شلغمی می شی..
 قوطی واریاسیون خاکسترل را از دستم قابید و گفت:
کنه؟ این باید دسددت من _تقصددیر توئه دیگه... این ا ن دسددت تو چکار می 

 باشه...
گوشی موبایلم زنه خورد همان طور به الگا که با فرچه مواد را در داخل کاسه 
بالسددتیکی مخلوط میکرد نگاه می کردم، نگاهی هم سددرسددرل به شددماره 

 انداختم. فرجام بود. جواب ندادم.
 تلفن هم چنان زنه می خورد.

 رو مغزم رژه رفت. _یا اون رو جواب بده یا بگذار رو سایلنت،
 گوشی را رول سایلنت گذاشتم.

 _کیه؟
 خندیدم. کامال مشخص بود که از فضولی دچار عذاب شده است.

 _فرجام..
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 _ِا.. خب چرا جواب نمی دل؟
 کمی شانه ام را با  بردم.

 _باهاش قهرم.
 چشمان  گرد شد.

 _چرا؟
ست و من هم در همان حال کاسه رنه را به من داد و خودش بی  بند اش را ب

 بند های  را بشت گردن  گره زدم. نگاهی به رنه درون دستم کردم.
 _الگا اگه بد شد من به هیچ عنوان مسئولیت قبول نمی کنم ها...

 با خنده گفت:
_ُاوهوکی...مگه کشددکه؟ مسددئولیت اش رو از حلقومت بیرون می کشددم. من 

ست. برال  شماها شم فقط به خاطر  شلغمی می  اینکه در آینده اگر دارم کله 
یاید بی  من و بنده هم افتخار بدم موهاتون رو رنه کنم. که دیگه نخواید  ب
برید آرایشددگاه بول بدین تازه قیافه بر از فیس و افاده طرد رو هم جمع و جور 

 کنید.
به خنده افتادم. از زمان دوسددتی با من و سددوگل، زبان فارسددی اش کامال بدون 

 حات فارسی را از ما هم بهتر فهمیده بود.لهجه شده بود. و تمام اصطال
 _قربونت! من حاضرم برم آرایشگاه ولی بی  شما نه..

 _بس که بی سلیقه ایی...
 هیجان زده اشاره کرد که شروع کنم و گفت:

 _جریان دکتر اقبالی چیه؟
 شانه هایم را با  بردم و جریان را برای  تعریف کردم.
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سرم ور اومد آذر  ساختمون می _اویی... بوست  شی  یواش تر.. مگه دارل نقا
 کنی فرچه رو می مالی رو سرم.

 به شدت خندیدم.
 _بس ا ن در دوران هجر به سر می برل؟

 _مگه من دوران دیگه ال هم داشتم؟
 با ناراحتی چند لحظه ایی را سکوت کرد.

 _آذر جان.. اگر هیچ وقت حسی بهت بیدا نکنه چه کار می کنی؟
 کردم.چند لحظه سکوت 

 _احتمال  خیلی زیاده الگا...
 _خب ؟...

 _خنده ایی زیر لبی و بی حوصله کردم.
 _خب بس من یه احمقم تمام. نقطه سر سطر.

آه عمیقی کشددید و دیگر بحث را ادامه نداد. موهای  خیلی بهتر از آن چیزل 
که فکر می کردیم، شد. نه سوخت و هویجی شد. کمی رگه هال سرخ داشت 

شگفت زده کرد و به خنده که تنها نک ته منفی اش بود. چیزل که مادرش را هم 
انداخت. می گفت که اصال باورش نمی شده است که سر الگا بدون سوختن 

 موها و افتضاح شدن چیز مناسبی شود.
نگاهی به سدداعت کردم. وسددایلم را جمع کردم و از در بیرون زدم. مقابل خانه 

را بیرون، و در کوچه باری کردم. چون چند ماشددین باری شددده بود. ماشددینم 
ماشددین میالد دقیقا مقابل در خانه باری شددده بود. با تعجب به داخل رفتم. 
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خبرل بود و من نمی دانسددتم. من سدده شددب قبل را خانه سددوگل و الگا بودم و 
ست. ناگهان  شته بودم، می دیدم که ظاهرا اتفاقاتی افتاده ا حا  که به خانه برگ

فتاد. چیزل نمانده بود که بس بیفتم. تنها یک کلمه در مغزم رژه قلبم از کار ا
می رفت. مامان ملوی. حتما چیزل شده بود که در آن سه روز هم فرجام چند 
بار تماس گرفته بود. چرا مامان زنه نزده بود؟ چرا به من خبر نداده بودند؟ به 

شک کامال مقابل دیدم را تا ساختمان دویدم. در حالیکه ا ر کرده بود. با طرد 
 بشت دستم چشمانم را بای کردم.

لحظه به لحظه ل فوت بابا مقابل نظرم آمد. باهایم به هم گره خورد و چیزل 
ستم را به  شه ایی ورودل برخورد کنم، اما د شی سر به درون در  نمانده بود که با 

 دیوار گرفتم و مانع شدم. دستم به کنیتکس خورد و زخم شد.
باز ما تنها چیزل که مقابلم دیدم یک جمع شددداد و  با شددددت در را  کردم، ا

سته بود.  ش سرخوش بود که همه می خندیدند و مامان ملوی هم کنار مامان ن
 سالم و سرحال.

ستم و  شدم و به دیوار درون هال تکیه دادم. دیگر نتوان ست  س همان مقابل در 
ر گریه را س رول زانوانم نشستم. همه خشک شان زده بود. چیزل نمانده بود که

صال  شان می زد. من ا شک شتر خ شد همه بی شاید اگر این کار هم می  بدهم. 
عادت به گریه نداشدتم. شداید به تعداد انگشدتان یک دسدتم هم در تمام عمرم 

 گریه نکرده بودم.
 کسی مقابلم زانو زد.

 _آذر جان ...
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سرم را بلند کردم. او بود شود.  شک هایم بنهان  ران که نگ چند بار بلک زدم تا ا
 مقابلم زانو زده بود و مامان که او را کنار زد و مرا در آغوش فشرد.

 _اذر جان مامان چی شده؟
 همه دورم جمع شده بودند و من بیشتر احساس حماقت می کردم.

 _فکر کردم که طورل شده.. فکر کردم که ..
رد، می ک نتوانسددتم ادامه بدهم. تنها نگاهی به مامان ملوی که با نگرانی نگاهم

 انداختم. مامان مرا ب*غ*ل کرد و زیر گوشم آهسته گفت:
 _فکر کردل مامان ملوی چیزل اش شده ؟

تنها سددرم را تکان دادم و صددورتم را در موهال خوش بول مامان فرو کردم. با 
 محبت بشتم را نوازش کرد.

 _ مگه فرجام بهت نگفته بود؟
 نه به رو نداشت، انداخت.کمی چرخید و نگاه سرزن  بارل به فرجام که ر

شما قرار نبود به آذر بگی که بچه ام طفلی این طورل  _فرجام مامان جان مگه 
 هول نکنه؟

حا  همه فهمیده بودند که جریان از چه قرار اسدددت و من از چه موضددوعی 
ترسددیده ام. روشددنک سددریع برایم آب طال آورد. که همه را به خنده انداخت و 

 فتند که خرافاتی است.سربه سرش گذاشتند و گ
 مامان دستم را گرفت و از درون راهرو به داخل هال کشید.

_ما به خاطر آقا علیرضا دوست فرجام جمع شدیم. تازه برگشتن، گفتم یه دور 
 همی داشته باشیم.
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مردل که تازه او را دیده بودم، کنار محمد ایسددتاده بود و لبخند جالبی بر لب 
ن طور که عکس اش را دیده بودم، بسددیار بسددیار داشددت. قدش بلند بود و هما

 جذاب. لبخند زدم و دستم را دراز کردم.
 _شرمنده من معمو  این طور هوچی گرل نمی کنم. یکم ترسیدم. خوشبختم.

 مودبانه دستم را فشرد و گفت:
 _بس شما آذر خانم هستید...

 نافذ بود.نگاهی به فرجام کرد و دوباره نگاه  را به من داد. چشمان  
 _تعریف شما رو خیلی از فرجام شنیده بودم.

 نگاهی به فرجام کردم. لبخند رول لبان ، یک لبخند مصنوعی بود.
 _تعریف خوب یا بد؟

 خندید. خنده اش دلفریب و بامزه بود.
 _همه اش تعریف خوب بوده

 خندیدم و به شوخی گفتم:
 _خب خدا رو شکر که یک نفر از من تعریف خوب کرد...

اشددداره ایی به تعاریف مامان از شددیطنت هایم کردم. مامان هم که تیز بود، 
موضوع را گرفت و به خنده افتاد. مامان ملوی اشاره کرد که نزدش بروم و رو به 

 علیرضا گفت:
_شددرمنده دکتر فکور. نوه من فکر کرد که اتفاقی برال من افتاده که این جورل 

 مودب تر و خانم تر از این حرد هاست.از شما استقبال کرد و گرنه نوه من 
 علیرضا مودبانه سرش را خم کرد.
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سالم و  سال  ست  صدو بی شا  که  _نه خواه  می کنم خانم فخرالدینی. ان
 باینده باشید..

 کنار مامان ملوی نشستم و ب*غ*ل  کردم. سرم را ب*و*سید.
 _چقدر خوشحالم که چیزل تون نشده..

ستم را نوازش کرد سته با مالیمت د سیدم که بر از رگها برج ست  را ب*و* . د
ایی بود که نشددانه سددالمندل اسددت. دسددت  را کنار کشددید و دوباره سددرم را 

 ب*و*سید.
شوخی ها و  شده بود و این  شدت تحریک  صابم به  شتم. اع حال خوبی ندا
یه مرا از درون برهم  وان خنده ها نمی توانسدددت مرا آرام کند. تنها همان چند 

به خاطر دل مامان ریخته بود. ف کر از دسدددت دادن مامان ملوی. کمی دیگر 
 ملوی نشستم و بعد برخاستم به اتاقم رفتم.

با همان لباس و روسرل رول تخت نشستم. سرم را میان دستانم گرفتم. شقیقه 
ضربه ایی به در خورد و او به  شوم.  شردم تا آرام  شمانم را برهم ف ام می زد. چ

شلوار بو سته بود. بی توجه به ظاهرش داخل آمد. کت و  شیده بود و کراوات ب
رول زانوان  مقابلم نشست. دست دراز کرد و دستانم را در دست گرفت. سرم 

 را بلند کردم و نگاه  کردم.
نگاه  و چشددمان  مثل یک کتاب گشددوده شددده بود. چشددمانی که همیشدده 

سات  را در خودش بنهان م سا ی کرد، محافظه کارانه و گوش به زنه تمام اح
شده بود. آن حسی که در ماه هال اخیر در نگاه  دیده  شن  ضح و رو حا  وا

 بودم ولی هیچ اسمی برای  نداشتم، حا  با شدت بیشترل دیده می شد.
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 یک شیفتگی به معنی واقعی کلمه. یک محبت عمیق.
خت  نارم رول ت خت. بوفی کرد و وقتی برخاسدددت و ک ندا بایین ا سددرش را 

حس و آن گشودگی نگاه خبرل نبود. دوباره فرجام همیشه  نشست، دیگر از آن
 شده بود. آن قدر آرام که حتی برال لحظه ایی دچار تردید شدم.
 _چرا تماس هال منو جواب نمی دل؟ این بچه بازیها چیه آذر؟

 نگاه  کردم.
 _من باهات قهر بودم. یعنی هنوز هم هستم.

 به خنده افتاد.
 _ا ن قهرل؟
 دادم.سرم را تکان 

 _اگر از دلت دربیارم چی؟
 _چی جورل می خوال از دلم در بیارل؟

 
شمان او بود،  شیفتگی در چ شی از دیدن حس  سعی کردم تا هیجانم را که نا
کنترل کنم. اما صدایم ضعیف و لرزان شده بود. سرفه ایی کردم و خودم را بی 

 تفاوت نشان دادم.
 _دوست دارل چند روز بریم مسافرت؟

 نگاه  کردم و احمقانه گفتم: با حیرت
 _تنهایی؟
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لبخند اش بامزه بود. کامال مشددخص بود که از حرد من به شدددت خنده اش 
سیده بودم و  سوال احمقانه ایی بود بر ست. زبانم را گاز گرفتم. این چه  گرفته ا

 خودم را مضحکه او کرده بودم؟
 _من و شما و بهی جون و علیرضا. بریم شیراز...

 ایی قهر آلود گفتم:با قیافه 
 _بس به خاطر دوستت می خوال برل نه به خاطر من..

 دستم را در دست گرفت.
 _اگر منو تو تنها بریم مسافرت از دلت درمیاد؟

 با بی تفاوتی گفتم:
 _برال چی باید تنها با تو بیام مسافرت؟
 یک ابروی  را با  برد و خونسرد گفت:
 تو بود نه من؟_نمی دونم از خودت بپرس. این سوال 

 شانه ام را با  بردم و با بررویی گفتم:
_منم دقیقا منظورم همین بود دیگه. اینکه لزومی نداره که من وشددما تنها بریم 

 سفر. دامن عفت و این چیزهال که یادته؟
 خندید. چند وانیه نگاهم کرد.

 _بنج روز دیگه تولدته. کادو هر چی تو بخوال برات می خرم. آشتی؟
 ند گشاده ایی زدم. او تولد مرا به خاطر داشت.نی  خ

 _یادت بود؟
 با لبخند محول سرش را به نشانه تایید تکان داد.
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 _هر چی که بخوام؟
 _هرچی که بخوال.

 سرم را تکان دادم و با حالتی بزرگوارانه گفتم:
 _تا ببینم. در موردش فکر می کنم. ولی هنوز رسما عذرخواهی نکردل..

 خندید.
_متاسفم. من اصال قصدم ناراحتیه تو نبود. هیچ زمانی نمی خواستم که اذیت 

 بشی..
 نگاه  کردم. دوباره نگاه  بر از احساس بود.

_ولی منو اذیت کردل. خواسددته یا ناخواسددته کارل ندارم به اون. ولی درباره 
 ستاره این کار رو نکردل.

 نفس عمیقی کشید.
ست. یک بار هم گفتم من _آذر جان ارزش تو برال من خیلی  ستاره ا با تر از 

فقط می خواستم ضربتی عمل کنم. می خواستم سریع این حس تو قطع بشه. 
 قصدم شکستن غرور تو یا عذاب تو نبود.

چند وانیه نگاه  کردم. سددرش را باین انداخت و خودش را مشددغول بازل با 
 انگشتان دست من که در دست  بود، کرد.

 ره هستم؟_من مهم تر از ستا
 نگاهم کرد.

 _شک نکن.
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حس کردم که قلبم بایین ریخت. اما خودم را جمع و جور کردم. دسددت اش را 
جلو آورد و گره روسرل ام را باز کرد و از سرم برداشت. سرم را بایین انداختم. 

 مسیر بحث را عوض کردم. فقط برال اینکه او را بیشتر نزد خودم نگه دارم.
 ن هستن؟_بس علیرضا خان ایشو

شود و بعد  ست دلم بی  او رو  ستم د شم. دیگر نمی خوا سعی کردم تا آرام با
 هم او با بدترین وجه ممکن به آن جواب دهد.

 _از من چی براش تعریف کردل؟
 سرم را بلند کردم و نگاه  کردم. نگاه  بسیار بسیار مالیم بود.

 _فقط خوبی.
 با اخم گفتم:

 _مطمئنی؟
 به خنده افتاد.

 خودت به خوبی خودت شک دارل؟_مگه 
 خبیثانه جواب دادم.

 _نه به ذات بلید تو شک دارم.
 یک ابروی  را با  برد.

 _من بلیدم؟
 برخاستم و مانتویم را در آوردم و به چوب لباسی درون کمد آویزان کردم.

 _شک نکن.
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خندید و چیزل نگفت. چند لحظه سددکوت کرد. از داخل آینه می دیدم  که 
شت و رنه و با دقت  مرا نگاه می کرد. تاپ بافتنی که بوشیده بودم یقه بازل دا

نه کردم. هیچ آرایشددی  باز و شدددا هایم را  مد. مو به من می آ مدل اش خیلی 
 نداشتم. قصد هم نداشتم که آرای  کنم.

صی بود.  شم برنمی دارد. نگاه  جور خا شدم که از من چ با حیرت متوجه 
نبود. شدداید اگر او فرجام اقبالی نبود، می  حالت و فرم نگاه ، نگاه همیشدده

 توانستم با صراحت اعالم کنم که مشغول دید زدن من است.
در ظاهر مشددغول کار خودم شدددم ولی زیر چشددمی او را تحت نظر گرفتم. به 
به من نگاه می کرد.  با دقت و توجه خاصددی  تاج تخت من تکیه داده بود و 

کند. تمام نگاه ، حالتی مردانه درسدددت مثل مردل که به یک زن نگاه می 
 داشت. نگاهی نه گرسنه، ولی بر از خواه .

به دستانم کرم مرطوب کننده زدم و نگاهم را به او دادم. لبخندل عصبی زد و از 
 جا برخاست و به طرد در رفت.

 _به نظرت چی بپوشم؟
ستم. او هیچ وقت  سم از او نظر می خوا ظر ناین اولین بارل بود که راجع به لبا

خاصی بر رول لباسهال من اعمال نکرده بود. گاهی شده بود که در چهار سال 
قبل من با لباسددهال باز تر از این مقابل او مانور داده بودم و او تنها دیدل که به 
من داشددت دیدل بی تفاوت بود. مثل اینکه من یک تنه درخت بودم که لباس 

با این به من نگاه کرده بود،  باز بر تن  کرده بودند. ولی حا  که  دید جدید 
 دوست داشتم نظرش را بدانم.
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همان طور که دست  به دستگیره در مانده بود چرخید و نگاهم کرد. سرتا بایم 
 را.

 _بیراهنت رو عوض کن.
 حدس ام درست بود. او دیدل جدید راجع به لباس بوشیدن من داشت.

 . بی تفاوت گفتم:کمی شانه با  بردم و در آینه به خودم نگاه کردم
 _بده؟ به نظرم که قشنگه...

 لبخند زد.
 _قشنگه. یقه اش یکم بازه. لباس زیرت معلومه...

 خندیدم.
شم و گوش  ست خارج زندگی می کنه چ سالها ستت که  _دکتر اقبالی نگو دو

 بسته است و ممکنه با لباس من از راه بدر بره که خنده ام می گیره.
 ا خنده گفت:یک ابروی  را با  برد و ب

 _این لباسی که تو بوشیدل همه رو اون بایین از راه به در می کنه...
 چشمک زدم و با خنده گفتم:

 _حتی تو رو؟
 چند لحظه نگاهم کرد ولی چیزل نگفت و فقط لبخندل عصبی زد و گفت:

_برال خاطر علیرضدددا نگفتم. مرد دیگه ایی هم اون بایین به غیر از علیرضددا 
 هست...
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سته و از در ب شد و من خ سازل تمام  یرون زد. با بیرون رفتن او تمام آن ظاهر 
بی حوصدله رو تخت افتادم. به علت اتفاق افتادن چند موضدوع هیجان آور در 

 بشت سر هم و خوددارل و ظاهر سازل من برال همه آنها، خسته شده بودم.
م. داشددت برخاسددتم و در را قفل کردم و سددیگارل آت  زدم. به کمی آرام  نیاز

بیراهنم را عوض کردم و یک لباس بوشددیده تر که از همان ابتدا هم قصدددم بر 
تب کردم و کمی عطر زدم و  هایم را مر یدن آن بود را، بر تن کردم. مو بوشدد

 دندانهایم را مسوای زدم و بایین رفتم.
سته بود و  ش شغول بگو بخند بودند. فرجام حا  کنار علیرضا ن در بایین همه م

سته آ ضا چیزل می گفت و فرجام با آه صحبت می کردند. علیر سته با هم  ه
صددورتی متفکرانه به او نگاه می کرد و گاهی سددرل تکان می داد. با دیدن من 

 دست  را بلند کرد و اشاره کرد تا به نزدشان بروم. رفتم و کنار فرجام نشستم.
جام علیرضدددا به احترام من نیم خیز شدددد. تعارد کردم که راحت باشدددد. فر

 نگاه  را به من داد و گفت:
_علیرضدددا می گه که تا قبل از عید یه سددر بریم شددمال، بعد برال عید بریم 

 شیراز.. نظر تو چیه؟
 _عالیه.. البته ا ن شمال هنوز سرده ها.. بارون و سرما. ولی خب حال می ده.
 نگاهم را از فرجام به علیرضا دادم. چشمان  به سیاهی زغال بود. بی  خودم

با این جذابیت شددرقی چند نفر را در آن جا شددیفته خودش کرده  فکر کردم 
 است؟ لبخند زدم و گفتم:

 _من که موافقم.
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لبخند جذابی زد و چند وانیه عمیق و طو نی به من نگاه کرد و بعد نگاه  را 
 به فرجام داد و گفت:

 _شما موافقی ؟
نگاه کرد. به خنده افتادم و فرجام سددرش را به نشدددانه تایید تکان داد و به من 

 گفتم:
_شدددیم مثل فیلمهال هیچکای که همه به هم نگاه می کنن ببینن قاتل کیه.. 

 من که بی گ*ن*ا*هم. بین خودتون دو نفر دنبال قاتل بگردید...
 کمی به سمت علیرضا خم شدم و با سرم به فرجام اشاره کردم و آهسته گفتم:

شه. به قیافه ا شان _به نظرم کار خود شه خدا دلخوره..این ن ش نگاه کنید. همی
 از عذاب وجدان داره.

 بعد حالت صورتم را در هم فرو بردم و صدایم را کلفت کردم.
 _این کار رو بکن آذر، اون کار رو نکن آذر...

 کمی شانه با  انداختم و بی تفاوت به فرجام که نگاه  به رول من بود گفتم:
ساب  _البته من دیگه زیاد به حرف  گوش نمی دم. اون موقع ها خیلی ازش ح

 می بردم.
 فرجام چیزل نگفت. ولی علیرضا به شدت به خنده افتاد و رو به فرجام گفت:

 _دقیقا همون جوریه که تعریف اش رو کرده بودل.
 دستم را زیر بازول فرجام بردم و آهسته نیشگان گرفتم.

ه اینکه ؟ دارم کم کم ب_ببینم تو بشددت سددر من رفتی چی به رفیقت گفتی هان
 فقط خوبی منو گفتی مشکوی می شم م*س*تر فرجام.
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 فرجام سریع بازوی  را کنار کشید و با اخم گفت:
 _ فقط چیزهال خوب گفتم ولی ظاهرا اشتباه کردم...

 چشمانم را برای  تنه کردم. به خنده افتاد.
 

حالیکه برمی مامان از داخل آشددپزخانه مرا صدددا کرد. عذرخواهی کردم و در 
 خاستم گفتم با هر برنامه ایی که آنها داشته باشند، موافقم.

در آشپزخانه مامان و بوران جان آرام و آهسته درباره نوع چیدمان میز بحث می 
کردند. نگاهی به سدداعتم کردم و آهسددته گفتم که هنوز برال شددام زود اسددت. 

را زیر بازویم حلقه کرد  مامان بوران جان را رها کرد و بازول مرا گرفت. دست 
شود و گونه های   شده ام یا نه؟ لبخند زدم تا آرام  و با مالیمت برسید که بهتر 
را ب*و*سیدم. عشقی عمیق در نگاه  بیدا شد. عشقی که تا به حال نظیر آن 

 را در نگاه  ندیده بودم.
بوران جان مشغول سا د شد. به کمک اش رفتم و کمی بعد روشنک هم به ما 

یوست. روشنک عقیده داشت به خاطر اینکه یکی از غذاها آبگوشت است و ب
به خاطر علیرضدددا، بهتر اسدددت که رول زمین سددفره بهن کنیم و همه چهار 
تاده بود ولی این  نده اف به خ که  با این مان  ما ها بیفتیم.  غذا جان  به  چنگولی 

 بیشنهاد را بذیرفت.
شده بود. جو شته  شت خیلی وقت بود بار گذا شتمآبگو سیخ بردا و  جه ها را با 

همراه با روشددنک به حیاط بردیم. روشددنک هم با داد و هوار گفت که مردها به 
کمک بیایند. آن چنان تحکم آمیز گفت که بیچاره علیرضددا هم به حیاط آمد و 
روشنک از خجالت مثل لبو قرمز شد و بشت سر هم تعارد کرد که منظورش 
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ه خاکی تر این ها بود و خیلی زود با همه علیرضددا نبوده اسددت. اما علیرضددا ک
صددمیمی شددده بود، گفت که موردل ندارد و او خودش عاشددق بول باربکیو و 

 کباب است.
به داخل خانه رفتم و ظرد برال جوجه ها برداشتم. مقابل در ورودل به محمد 
که می خواسددت به داخل بیاید، برخوردم. لبخندل به او زدم، اما مانع شددد و 

 که به حیاط برگردم. دستم را گرفت و مرا نگه داشت.نگذاشت 
 _احوال سرکار خانم آذر خانم؟

 لبخند گشاده ایی زدم.
 _مرسی..شما چطورل؟

 به دیوار راهرو تکیه داد و گفت:
_اومدل داخل رنگت بدجور بریده بود. مامانت بیچاره خیلی ترسددیده بود. 

 فرجام هم رنگ  بریده بود...
موشددکافانه به من نگاه کرد. چیزل نگفتم و سددعی کردم که دیگر ادامه نداد و 

خونسرد باشم. اما نتوانستم و کمی دستپاچه شدم. من چون همیشه آدم راحت 
شخص خواهد  شی رفتار کنم کامال م ستم، وقتی که می خواهم نمای و رکی ه

 شد که این من نیستم.
. فتنگاه  رنه حیرت به خودش گرفت. سددکوت کرده بود و چیزل نمی گ

با باز شدددن در راهرو به خودمان آمدیم. میالد بود که به داخل آمد. با تعجب 
 نگاهی به من و برادر جدل اش انداخت.

 _آذر کلید بالکن با  رو میارل؟
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نگاهم را از محمد گرفتم و به او نگاه کردم و کاسدده بلورل که در دسددتم بود را 
 نشان دادم و گفتم:

 ط برات میارم._بگذار این رو ببرم تو حیا
 اما محمد کاسه را از من گرفت و با لحنی عادل گفت:

 _من می برم.
صال عادل نبود. آن هم برال  صورت  ا شاید عادل بود، ولی حالت  لحن اش 
شپزخانه  سرعت به حیاط رفت. به آ شده بودم. به  من که از کودکی با او بزرگ 

شتم و به میالد  شول کابینت بردا شاره کرفتم و کلید را از ک سته ا رد که دادم. آه
 من نمی کشم؟ سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

به هال برگشتم و گوشه برده را با  دادم و درون حیاط را نگاه کردم. همه به دور 
باربکیو جمع شددده بودند. علیرضددا و فرجام کنار هم ایسددتاده بودند. فرجام 

ایی کامال جدل به  صددحبت می کرد و علیرضددا بر خالد داخل خانه، قیافه
خودش گرفته بود و دسددت به سددینه به حرد هال فرجام گوش می داد. به نظر 

 می رسید که موضوع صحبت شان هر چه که بود، بسیار جدل بود.
به فرجام و  یه داده بود و  خالی تک نه  خا به دیوار گل مد  کمی آن طرد تر مح

 تم.به آشپزخانه برگش علیرضا نگاه می کرد. با شنیدن اسمم برده را انداختم و
 

ست  شد. بوران جان کیک بخت و غذایی که من دو ساده برگذار  تولدم خیلی 
 داشتم را درست کرد و کنار هم یک جشن ساده گرفتیم.

حال مامان ملوی خوب نبود و من، حوصددله جشددن بزرگ و بزن و بکوب را 
شجاعانه با بیماری  مب سعی می کرد که تا  شتم. اما مامان ملوی  ند. ارزه کندا
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فرجام و مامان عقیده داشددتند که حال مامان ملوی خوب اسدددت. اما من به 
شدددت می ترسددیدم و همین باعث شددده بود که علیرغم اعتراض هال مامان 
ملوی، یک تولد بزرگ نخواهم. مامان ملوی می خواست که تولد من در تهران 

ه به جیح دادم کگرفته شددود و بعد برال تفریح به شددمال برویم ولی خود من تر
 شمال برویم تا از زیر بار گرفتن جشن تولد، شانه خالی کنم.

شیدم و  سوگل و الگا برال تولدم خریده بودند را بو سال قبل  بیراهن زیبایی که 
موهایم را ساده سشوار کردم. اما آرای  کاملی کرده بودم. آن هم فقط به خاطر 

صرار کرده بود ک شد مامان ملوی. آن قدر به من ا ست دارد تولدم عالی با ه دو
 که دوست نداشتم ناراحت اش کنم.

 فرجام به طرد سیستم رفت و با لبخند گفت:
 _جشن تولد که بدون آهنه نمی شه.

مامان هم تشددویق اش کرد. خنده ام گرفت. آنها چه توقعی داشددتند؟ که من 
هانم تنهایی بروم و برایشددان ِقر بدهم. اما با بخ  شدددن آهنه جرج مایکل د

صورتم  ساس می کردم که  ستم را گرفت و بلندم کرد. اح شد. فرجام د سته  ب
برافروخته شدددده اسدددت. اما خودم را کنترل کردم. جین تنه و یک تک بوش 

 آستین بلند بر تن داشت که بسیار به او می آمد.
مامان کنار خانم شددکوهی و مامان ملوی نشددسددته بود. علیرضددا هم کنار آقال 

سته ب ش صحبت می کرد ولی علیرضا در حالیکه شکوهی ن شکوهی  ود. آقال 
 نگاه  به رول ما بود، سکوت کرده بود.
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دستم را رول شانه اش گذاشتم و فاصله ام را با او حفظ کردم. کف دستم عرق 
صید.  شم. فرجام کامال عادل می ر*ق* سعی کردم که طبیعی با کرده بود. اما 

صحبت می کرد.  نگاه  به من نبود و حتی گاهی از با ل سر من با علیرضا 
 مثل اینکه این برال او فقط یک ر*ق*ص بود و بس.

مام  خانم شددکوهی بود ولی ت به  ظاهر گوش اش  به  تاد.  مان اف ما به  گاهم  ن
سعی کردم تا من هم مثل فرجام طبیعی برخورد کنم. اما  س  به من بود.  حوا

دیده بود. مامان هم  لبخندم قطعا احمقانه ترین چیزل بود که تا به حال کسددی
لبخند زد اما لبخند اش مثل همیشه نبود. نگاه  بی فرجام رفت و بعد سریع 
به طرد من. خدا را شکر آهنه تمام شد و فرجام هم خیلی عادل و محترمانه 
به سر جای  رفت و کنار علیرضا نشست. بشت کیک ام نشستم و سریع آن را 

در آورد که حتی فرصددت گرفتن  فوت کردم. آن قدر سددریع که صدددال همه را
 عکس را هم به آنها نداده ام.

مامان اما بی توجه به اعتراض ها برخاسددت و هدیه اش را به من داد. یک قاب 
قرآن بسددیار زیبا. به گردنم آویخت و گونه هایم را ب*و*سددید. باز هم مثل هر 

ل سددال همان غم نهفته در چشددمان  بود. غمی توام با شددادل. دسددت  را برا
 لحظه ایی رول گونه ام گذاشت و عمیق و طو نی نگاهم کرد.

 _نمی دونی برام چه نعمتی هستی.
 با حرد اش قلبم لرزید. برخاستم و او را در آغوش کشیدم.

 _مامان..
دسددت  را برال لحظه ایی رول موهایم گذاشدددت و نوازش کرد. فرجام برایم 

کمی آن طرد تر از انجمن کیف و کف  خریده بود. همانی که ماه قبل با هم 
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دیده بودیم و دل مرا برده بود. دسددت در گردن  انداختم. با یک دسددت  برال 
باره کنار  لحظه ایی کوتاه کمرم را گرفت و رها کرد. لبخندل عصددبی زد و دو

 علیرضا رفت و نشست.
صر بود  سهایم را عوض کردم و به کنار دریا رفتم. هوا عالی بود. ع کمی بعد لبا

بول بهار داشددت. باچه هال شددلوار جینم را با  دادم و در خط سدداحل و هوا 
ست  شی موبایلم زنه خورد، فرجام بود که می خوا کمی بیاده رول کردم. گو
بداند کجا هستم. گفتم که در ساحل هستم. مدتی نگذشت که به من بیوست. 

 او هم کف  های  را در آورد و جین اش را با  زد و با هم قدم زدیم.
لم می خواست که دستم را بگیرد. درست مثل عاشق و معشوق ها. من هنوز د

بر طبق قرارمان برال تولدم چیزل از او نخواسدته بودم. اما اگر بنا بر این بود که 
باشدددد، من از او یک آغوش گرم می خواسددتم و یک  با برجا  قول و قرارمان 

ه ل درسددتی ب*و*سدده عاشددقانه. می دانسددتم که این برال یک دختر خواسددت
نیست. اما چه اشکالی داشت اگر یک دختر هم به حرد زنانگی های  گوش 
فانتزل  ید چنین  با یک دختر خوب ن می داد؟ بی حیایی بود؟ درسدددت نبود؟ 
هایی در سددر داشددته باشددد؟ اما من داشددتم. من با تمام وجود خواهان یک 

 ب*و*سه از او بودم.
 ده بود.آهی کشیدم. نگاهم کرد. تمام مدت سکوت کر

 _چیه؟
نگاه  کردم. نمی دانم چه در نگاهم دید که دسدددت دراز کرد و دسدددت مرا 
ستم قفل کرد و نگاه  را به دریا داد. چیزل نمانده  شتان  را در د گرفت. انگ
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بود که احمقانه دوباره احساسم از سرم فوران کند. حس خوبی که دستم میان 
 بخ  بود.بنجه هال گرم اش داشت، فوق العاده آرام  

 _نگفتی برال تولدت چی می خوال؟
 _تو برام کادو گرفتی. مگه قرارمون کادو نبود؟

کمی سرش را چرخاند و مرا نگاه کرد. نگاه  دوباره همان نگاه بر از احساس 
که  یک احمق بودم  گاهم را از او برگیرم. من  تا ن بود. خودم را مجبور کردم 

ش  بپرم. ب شت همان جا به آغو رال لحظه ایی خنده ام گرفت. جال امکان دا
 من او عوض نشده بود؟ من از او تمنال بیشترل داشتم. زیر خنده زدم.

 با تعجب نگاهم کرد.
 _چی خنده داره؟

 سریع خودم را جمع و جور کردم.
 _هیچی ول  کن.

 چند وانیه ک  دار نگاهم کرد ولی چیزل نگفت.
 _می تونم یه خواسته ازت داشته باشم؟

صمیم می سرش را  سرعت ت سینه حبس کردم. باید به  سم را در  تکان داد. نف
گرفتم. آن هم یک تصددمیم آنی و سددریع. امیدوار بودم که سددرنوشددت اش مثل 

 اکثر تصمیمات عجو نه ام نباشد.
 _باهام می ر*ق*صی؟

سرعت قدم های  را کم کرد و با حیرت نگاهم کرد. نگاهم را از او گرفتم و به 
 عد از ظهر نگاه کردم.افق و خورشید ب

 _همین؟
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 _همین
مدت زمان کوتاه دیگرل قدم زدیم. به یاد شددیطنتهایم در کنار سددداحل با او 
ما متفاوت بود. من مجبور نبود دایما جورل  تادم. چقدر آن زمان رابطه ل  اف
رفتار کنم که خودم نباشم و او هم مجبور نبود با من جورل باشد مثل اینکه من 

 یک غریبه هستم.
 اشاره کرد که به ویال برگردیم. داخل ویال ساکت و سوت و کور بود.

 _بقیه کجا رفتن؟
 بی تفاوت و خونسرد گفت:

 _رفتن امامزاده. علیرضا دوست داشت اون جا رو ببینه.
 _مامان ملوی هم رفت؟

 تنها سرش را تکان داد.
 _حال  بد نشه؟

ی صددورت  را به دقت به آشددپزخانه رفت و از یخچال آب خورد. برال لحظه ای
نگاه کردم. آن آرام  و خونسددردل ظاهرل بود. صددورت  به شدددت گرفته و 

 عصبی بود.
مه. نگران   خدا گ*ن*ا*ه داره. یکم تفریح براش  ز نده  نه خوب بود. ب _

 نباش.
چیزل نگفتم. به طرد سیستم رفت و آن را روشن کرد. خشک ام زده بود. می 

شدن  ستم با ترسیدم. حا  که بال عملی  صمیم ام به میان آمده بود، می خوا ت
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ضربه ل دیگرل را از  ضربه خورده بودم. توان خوردن  شم. من یک بار  بس بک
 فرجام نداشتم.

که در  یار فرجام قرار دهم. چیزل  تانسددیل  زم را در اخت من می خواسددتم ب
شاید هم این  ست.  شاید فقط یک جرقه می خوا شیفتگی....  نگاه  بود. آن 

ست هم احمقان شتاد به بی شد. میزان موفقیتم ه صمیم همه عمرم می  ه ترین ت
 نبود.

شک بود. حا   صورت  جدل و خ شید.  ستم را گرفت و به طرد خودش ک د
میزان موفقیت از بیسددت به ده درصددد رسددید. اما چیزل نگفتم. قرار نبود که 

بت زمین بود. اگر این چیزل  باره آسددمان به زمین بیاید. این بار نو د که بودو
 ناشدنی بود، خب من هم آن را نمی خواستم.

ست  را  شترل بیدا کردم. د شتم. این بار آرام  بی شانه اش گذا ستم را رول  د
دور کمرم حلقه کرد و مرا به خودش فشددرد. حیرت زده نگاه  کردم. نگاه او 

 اما به روبه رو بود. خونسرد. اما به ظاهر.
را به زور وادار به انجام کارل کرده باشددند. قیافه اش آن چنان بود مثل اینکه او 

 با اخم از او فاصله گرفتم.
 _بسه دیگه...

 اما نگذاشت و مرا نزدیک خودش نگه داشت.
 _چی بسه؟

صدای  گرفته بود. چشمان  سرد و آرام بود. اما در  یه هال زیرین نگاه ، 
 طوفانی عمیق بربا بود.

 _مگه درخواستت این نبود؟
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 را کنترل کردم و خونسرد و آرام گفتم: مغرورانه خودم
 _چرا مرسی. ر*ق*ص خوبی بود. من این آهنه رو دوست دارم.

صت اش را مالیم رول  ش شت  چند لحظه نگاهم کرد. چانه ام را گرفت و انگ
 چانه ام کشید.

 _بس بر*ق*ص...
 چیزل نگفتم. سکوتی نسبتا طو نی کرد.

 ت؟_می دونی این عاشقانه ترین آهنه دنیا اس
 نگاه  کردم.

 _واقعا؟
تنها سرش را تکان داد. البته که این را شنیده بودم ولی در آن لحظه چیز دیگرل 

 به غیر از کلمه مبتذل و بی  و باافتاده ل واقعا؟ به خاطرم نیامد.
احسدداس می کردم که صددحبت بین ما رو به خاموشددی و ابتذال و هرز رفتن 

شود و دو ن ست. و زمانی که این طور  شته ا فر حرفی به غیر از روزمره گفتن ندا
 باشند، فاتحه آن مکالمه خوانده است.

 سرد و بی تفاوت گفتم:
 _بس به درد من و شما نمی خوره...

 بوزخندل اعصاب خورد کن زدم. نگاهم کرد. طو نی و موشکافانه.
شیده  شتی و به خاطرش به من ک شب دا سی که اون  سا _بس واقعا او هم اح

 عشق خام نوجوانانه بود؟زدل همه اش 
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با خنده و تمسخر نگاه  کردم. و ناگهان دو ریالی ام افتاد. او می خواست از 
ست تا باز هم من به طرد اش بروم. خیلی دلم می  شد. می خوا من حرد بک
ست. فکر  ساب و کتابی این فکر را کرده ا صل و ح ست بدانم رول چه ا خوا

به قول بوران جان خیلی زیبا است  کرده است که من خیلی اسکول هستم یا او
 و خوب ساز می نوازد!

 _قرارمون این بود دیگه مگه نه؟
ست  عرق کرده بود. آن قدر زیاد که  ست  را رول کمرم جابه جا کرد. کف د د

 لباس مرا هم تا حدودل نمنای کرده بود.
 _چه قرارل؟

 شانه با  انداختم و با خونسردل گفتم:
این حس از بین بره.... )مکث کردم و با خنده گفتم(  _اینکه تو می خواستی که

شتی و رفتی و به قول خودت که میگی من یه مرده  صال برال همین دوباره گذا ا
 خانواده دوست هستم، خودت رو آواره کردل. مگه نه؟

 چیزل نگفت. نه تایید و نه تکذیب.
 _که این طور....

 با بدجنسی لبخند زدم.
 _آره دیگه این طوریه...

نگاهی عمیق کرد. چشددمانم را بایین دادم. نباید اجازه می دادم که این کار را با 
 من بکند. دوباره چانه ام را با  برد.

 _بس بوچ بود؟
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لبخند مالیمی گوشه لب  می آمد و می رفت. برال عذاب دادن اش با شیطنت 
 گفتم:

 _آره یک هوایی بود و رفت....
ده بود بلند بگویم غلط کردم، دروغ گفتم. آن چنان نگاهم کرد که چیزل نمان

نگاه  مثل میخ در تنم می نشددسدددت. چرا او تا این اندازه به رول من نفوذ 
داشددت؟ چرا من این قدر احمق بودم. شدداید  زم بود که من یک بال دیگر در 
شتم تا با آن یک اردنگی جانانه به ب*ا*س*ن خودم می کوبیدم  سرم دا شت  ب

 دد!تا عقل به سرم برگر
 _آذر...آذر...آذر

شمان  مهربان ترین حالت ممکن را بیدا کرده بود. آن چنان  نگاه  کردم. چ
که برال لحظه قلبم اوج گرفت و برواز کرد. فوق العاده بود. حس محبت درون 

 چشمان  زیبا ترین حسی بود که تا به حال دیده بودم.
د را بایین کشی دست  را از بشت کمرم برداشت و درون موهایم کشید. سرش

 و بر رول موهایم ب*و*سه زد.
 نفس عمیقی کشید.

 _اگر ه*و*س بود، بهتر که از بین رفت..
 مکث کرد. چیزل نمانده بود که بیهوش شوم. این اصال منصفانه نبود.

 
آهنه تمام شد و یک آهنه شی  و هشت شروع شد. آهنه گوشواره ساسی 

ست شدت خنده ام گرفت. او هم. د شید و در حالیکه تمام  مانکن. به  از من ک
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آن لحظات جادویی از بین رفته بود، دسددت  را رول بیشددانی اش کشددید و با 
 خنده گفت:

 _این دیگه چیه؟
کمی شدانه با  انداختم و با کنترل سدیسدتم را خاموش کردم. خانه درسدکوت 

 عجیبی فرو رفت. رول مبل نشست و با دست  اشاره کرد تا کنارش بنشینم.
ست آمده ام را حفظ کنم. نزدیک  سردل به د سعی کردم تا خون ستم و  ش اش ن

ساسی مانکن به موقع به داد من رسیده بود. دستم را در دست خودش گرفت و 
 رول بای  گذاشت. با دست دیگرش رول دستم را بوشاند.

 _من فکر کردم که از اون محبتی که می گفتی یکم ته اش مونده....
 صورتم را بی خیال نشان دادم.قلبم به شدت می کوبید. 

 _برال چی؟ به چه درد تو می خوره؟....
 کمی چانه ام را با  بردم و با ناراحتی گفتم:

که از نظر تو هنوز هم همون آذر کوچولو هسددتم. می خوال چی رو  _من 
باید از تمام داشددته ها و  بدونی؟ اصددال برال چی میخوال بدونی؟ من چرا 

مگه تو کی هسددتی؟ اگر تو بخوال با هر کسددی رابطه نداشددته هام به تو بگم؟ 
داشددته باشددی میال از من اجازه می گیرل؟ یا مثال اگر فردا بخوال با یه دختر 

 ازدواج کنی میال از من نظر می گیرل....
 با دست  ضربه آهسته ایی به دستم که در دست داشت، زد.

 _یواش .. یواش... بیاده شو با هم بریم.
 خندیدم.
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ست  _او  ستی... حداقل نه حا . دوما اگر دو شما از نظر من آذر کوچولو نی
 دارل از من بدونی، بپرس. سوما من خیال ازدواج ندارم.

 با دست  اشاره کرد تا من اگر می خواهم چیزل را بپرسم، شروع کنم.
 _من برات چی هستم؟ یه خواهر؟

 حالت صورت  خنده دار شد.
و نداشددتم. برام همیشدده دختر بهی جون و آقا _هیچ زمانی حس خواهرانه به ت

 فریدون بودل همین. حتی زمانی که بوشکت رو عوض کردم.
 ناله ایی کردم و صورتم را در دستم بنهان کردم. به شدت به خنده افتاد.

_وال خدا نه. این دیگه احمقانه است.. من به کسی که بوشکم رو عوض کرده 
 ه هوار هوار می کردل که تو بچه ایی...گفتم عاشق اش هستم. بی خود نبود ک

 چشمانم را تنه کردم و با دقت نگاه  کردم.
_تو واقعا چند سدددالته؟ زمانی که من به دنیا اومدم تو چند سددداله به نظر می 

 رسیدل؟
 به خنده افتاد.

سیدم.  سال میالد به نظر می ر سن و  شتم. هم شتر ندا سال بی _احتما  یازده 
تر بوشکت رو عوض نکردم. مامانت نبود و بوران جان نگران نباش یک بار بیش

یک جیغ و هوارهایی راه  ته بود کرج. تو هم خودتو کثیف کرده بودل و  هم رف
انداخته بودل که بیا ببین. مجبور شدددم. اونقدر جیغ کشددیده بودل که از نفس 

 افتاده بودل....
 خنده اش بیشتر شد و ادامه داد.
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داد بکنی.. عوضدددت کردم ولی تمام مراحل رو _دلم نیومد این طورل جیغ و 
شه  صال مدلی که همی سته بندیت کردم، دیدم که ا شتباه طی کردم. وقتی که ب ا
ستت رو تا  شده بود و د شدل.. ولی خب گریه ات تمام  ست ن بهی جون می ب

 مچ کرده بودل تو دهانت و یک ملچ و ملوچی راه انداخته بودل که بیا و ببین.
باره قلبم به تا پ و تلوپ نگاه بر از محبت ی به من کرد و موهایم را کنار زد. دو

 افتاد.
بامزه بودل. مثل یه توپ گرد و قلنبه بودل..  _کوچیک که بودل خیلی خیلی 
شمات درشت  شتر نبود. چ سرت بی موهات خیلی تیره و بر نبود. یکم مو رول 

تت تونست دوسترین عضو صورتت بود. وقتی به آدم نگاه می کردل، آدم نمی 
 نداشته باشه..
 با خنده گفتم:

 _مگه دوستم نداشتی که میگی نمی شد دوستت نداشت
لبخند محول زد و دستم را رها کرد و به بشتی مبل تکیه داد. دستم حس بد رها 
شدددگی را داشددت. اما به جال آن دسددت  را دور شددانه ام حلقه کرد و مرا به 

 خودش فشرد.
 _نه دوستت نداشتم..

نان حیرت کردم که لذت آغوشدد  را فراموش کردم و چرخیدم و نگاه  آن چ
 کردم. نگاه  جدل ولی مالیم و مهربان بود.

 _دوستم نداشتی؟
 نیم لبخندل زد.
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_نه ازت بدم میاد.. می ترسیدم که جال منو بگیرل. اون موقع من گل سرسبد 
سیدم. س بهی جون و آقا فریدون بودم. وقتی که تو اومدل من خیلی تر ر که یه ب

تو اون سن خیلی به محبت زنانه احتیاج داره می ترسه که اون رو از دست بده. 
صا من که فرزند بهی جون نبودم. یه مادر هر چند تا بچه جدید هم که  صو مخ
به دنیا بیاره محبت اش نسبت به او د هال دیگه اش کم رنه نمی شه ولی من 

 من بیفته.همه ترسم از این بود که این اتفاق برال 
 _خب این طورل شد؟

 سرش را به نشانه نفی تکان تکان داد.
 _هیچ وقت.. بهی جون و فریدون خان هیچ زمانی محبتشون به من کم نشد.

شدم که  خیلی تعجب کرده بودم. اما وقتی که خوب فکر می کردم، متوجه می 
او حق داشددته اسددت. یک بسددر بچه ل ده یازده سدداله با آن سددابقه ل خشددن و 
وحشتنای، حق داشته که با به دنیا آمدن من نگران وبات وضعیت اش در خانه 

 ایی باشد که او را به فرزندل بذیرفته اند.
_اون موقع نفهمیدم که چرا بهی جون و بورل جون یکدفعه تو رو که فقط چند 
ماهت بود بی  من تنها گذاشددتن و رفتن ولی وقتی بزرگ شددددم فهمیدم که 

با این کارش به من بگه که من به تو اعتماد دارم که می مامانت می خواسددت 
 تونی از عهده نگهدارل تنها فرزند من بربیایی....

 آه عمیقی کشید و ادامه داد
_نمی دونم شاید بهی جون هم می دونست که من محبت آن چنانی نسبت به 
تو ندارم. شاید می خواست یه جورهایی من رو به تو عالقه مند کنه. همون هم 
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شد. من نشستم و همون جورل که دیده بودم بهی جون و بورل جون بهت غذا 
اد دم که بمی دادنگ غذا دادم. حتی گرفتمت بشددتم و چند تا ضددربه به کمرت ز

 گلو هم بکنی...
 خندید و گفت:

_نمی دونستم که باید یه حوله ایی، چیزل بگذارم رو شونه خودم. گند زدل به 
تمام لباسم. بعد هم آن چنان با چشمال گردت نگاهم کردل، که فقط تونستم 
ست بربیام.  ستم تا حدودل از ب سخت ولی تون صر خیلی  سمت. تا ع بب*و*

م می بینم که بهی جون چه ریسدددک بزرگی کرد که حا  که خوب فکر میکن
ساله که  سر بچه ل یازده دوازده  ست یه ب شه چند ماهه اش رو داد د جگر گو

 هیچ نسبتی هم با اون نداشت.
 سرش را تکان تکان داد. تمام صدای  بر بود از محبتی که به مامان داشت.

ون جورل بار _همین اعتمادهال مطلق بهی جون و فریدون خان بود که منو ا
آورد که باید می شددددم. من اگر تا آخر عمر هم غالمی مادرت رو بکنم کمه 

 آذر...
ضالنی بودن  سرم رول بازوی  خورد. علیرغم ع خودم را رول مبل رها کردم. 
بازوی ، نرم بود. ناخواسددته سددرم را به بازوی  سدداییدم. نگاهم کرد. سددریع 

 خودم را جمع و جور کردم.
 دیگه آذر کوچولو نیستم.... _خب بس من برات

 انگشتم را با  آوردم و به نشانه شمردن خم کردم.
 _چی هستم؟

 لبخند زد. نگاه  تمام صورتم را کاوید و رول چشمانم توقف کرد.
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شیطونه.. ولی میدونه که هر حرفی  _یه خانم زیبا و دلربا که خیلی خیلی بال و 
ه که خیلی خیلی دلنشددین تر رو باید کی و کجا بزنه. شدداید همین باعث میشدد

 بشه...
 خندیدم و انگشتم دومم را خم کردم و گفتم:

 _با کسی تا به حال رابطه داشتی؟
یک ابروی  را با  برد. در گذشته به محض اینکه این سوال را بی  می کشیدم 

 هوچی گرل به راه می انداخت.
 _چه نوع ارتباطی مد نظرته؟

 جالت گفتم:کمی این با و آن با کردم و با خ
 _رابطه چیز دیگه!...

 به خنده افتاد.
 _یه چند تایی...

 با حیرت نگاه  کردم. او جواب این سوال مرا داده بود. شیر شدم و برسیدم.
 _ا ن چی؟

 اخم بامزه ایی کرد.
 _نه.. تو ایران نه..

یات می شددددم. انگشدددت سددومم را خم کردم و  دیگر جایز نبود که وارد جز
 برسیدم.
 ازدواج ندارل؟_ خیال 

 _نه
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یه روزل ازدواج  ید  با با خره هر بسددرل  نه؟ خب چرا اون وقت؟  _همین.. 
 کنه...

 با خنده به خودم اشاره کردم و گفتم:
 _هر دخترل هم باید شوهر کنه

 لبخند محول زد.
 _خیال دارل به آرش صالبت جواب بله بدل یا محمد؟

 چانه ام را با  بردم.
 _فعال هیچ کدوم...

شت  چیزل ست. انگ سید که کمی در فکر فرو رفته ا نگفت. ولی به نظر می ر
 چهارمم را خم کردم و سوال اساسی را برسیدم.

 _اون محبتی که ازش صحبت می کردل به چه دردت می خوره؟
به این نتیجه رسددیدم که  مدت زمان طو نی نگاهم کرد. آن قدر طو نی که 

 خیال گفتن چیزل را ندارد.
ی شددن آذر. تغییر می کنن. گاهی تو یک مقطع زمانی چیزل _آدمها عوض م

که خوب نیست و برال کسی مناسب نیست، در یک مقطع زمانی دیگه، همون 
شه. گاهی باید زمان بگذره و خیلی چیزها تغییر کنه تا  سب می چیز خوب و منا

 بعضی چیزهال نامناسب، مناسب به نظر برسند....
و محکم اش را به من دادم. حالت گیجی حرد اش را قطع کرد و نگاه جدل 

 به صورتم دادم و گفتم:
 _من از حرد هات چیزل نفهمیدم.
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شید و امتداد  صورت  ک شت و رول  شانه ل من بردا ست  را از دور  خندید. د
 آن را میان موهای .

 با شک و تردید گفتم:
 _یعنی میخوال بگی چیزل که برال تو مناسب نبوده، حا  برات مناسب شده؟
شان دهم. من از همان ابتدا متوجه منظورش  سرد ن سعی کردم که خودم را خون
شددده بودم. ولی می خواسددتم کمی او را به دنبال خودم بکشددانم. حا  دیگر 
اطمینان داشددتم که او مرا میخواهد. من چیزل بودم که در یک مقطع زمانی 

ناسددب شددده برای  نامناسددب بودم و حا  در این مقطع زمانی حال، برای  م
 بودم.

 سرش را تکان داد و دوباره نگاه شیفته اش را به من داد.
 _خب چی برات مناسب نبوده که حا  مناسب شده؟

شکال کار در این جا بود که همان قدر که من او  شد. ا شمان  بامزه  حالت چ
ستیم با هم بازل کلمات و  شناخت. ما نمی توان شناختم، او هم مرا می  را می 

 ته باشیم.جمالت داش
دسددت  را رول ابروانم کشددید. نرم و مالیم. امتداد آن را رول گونه و تا چانه ام 

 بایین کشید. به نرمی خندید.
 _سویتی گرل!

 برخاست و در حالیکه به اتاق  می رفت به طرد من چرخید و گفت:
 _اگر از اون عالقه چیزل ته دلت مونده، خودم خریدارش هستم.....



 565 نهیخشت و آ

تاق  رفت. گ به آدمیزاد به ا قه اش  گاه کردم. ابراز عال نه، رفتن  را ن یج و م
نبرده بود. ولی خب او فرجام بود. تا همین جا هم خیلی هنر به خرج داده بود. 
ساتم، چه خوب و چه بد، هیچ زمان  سا شه برونگرا بودم و در بیان اح من همی

ا گر مشددکلی نداشددتم. ولی فرجام نقطه ل مقابل من بود. فرجام همیشدده درون
بود. درونگرا و جدل. چنین آدم هایی، آن هم با بیشددینه ایی مثل فرجام، قطعا 

 نمی توانند به راحتی کسی مثل من ابراز عالقه کنند.
خنده ام گرفت. او یک قدم برداشدته بود. یک قدم نسدبتا بزرگ. همین هم برال 

و داخل  ر زدمفرجام از زیاد هم چیزل با تر بود. به اتاق  رفتم. ضربه ایی به د
شلواری بامزه ل آبرنگی عوض کرده بود و تی  شلوار جین اش را با یک  شدم. 
شی درون  شیده بود. رول تخت لم داده بود و با گو ستین حلقه ایی بو شرت آ

 دست  کار می کرد.
نگاه از من گرفت. او از من خجالت می کشددید؟ آن هم برال آن ابراز عالقه ل 

ک نیمچه عاشق هم شبیه نبود؟ چیزل نمانده بود فضایی اش که هیچ حتی به ی
 که به شدت به خنده بیفتم.

شغول  ست  م شی درون د ستم. همچنان با گو ش رفتم و کنارش رول تخت ن
 بود. کنارش به رول شکم خوابیدم و باهایم را با ل سرم فرستادم.

 _خب ....
 نگاه  را به من داد. لبخند شیطنت آمیزل زدم که به خنده افتاد.

 _بس عاشق من شدل؟
گوشدی را رول میز کنار تخت اش گذاشدت و کنار من دراز کشدید. دسدت  را 

 ستون سرش کرد و چند لحظه نگاهم کرد.
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 _نمی دونم آذر درسته یا نه... ولی ...
حرف  را قطع کرد. چشمان  عصبی بود. دوباره مدت زمانی طو نی به عمق 

 چشمانم نگاه کرد. گفتم:
 ست؟_چی درسته یا نی
 آه عمیقی کشید.

 _این حس
 اخم کردم. چه بدل حس من یا او می توانست داشته باشد؟

 _چه ایرادل می تونه داشته باشه؟
 لبخندل بی حوصله زد.

_عزیز دلم تو مو می بینی و من بیچ  مو... من دارم اصل و بنیاد این حس رو 
 زیر سوال میبرم. این طورل می تونه ترسنای باشه...

 با  بردم و با بی خیالی ظاهرل گفتم: ابرویم را
 _البته من که هنوز جوابی بهت ندادم که چیزل از اون عالقه مونده یا نه..

 موهایم را از رول صورتم کنار زد.
 _نه نگفتی.... گفتی که ه*و*س بوده و تموم شده..

سرم را با حالتی با مزه تکان تکان  شد.  ست زیر زبان مرا بک با زرنگی می خوا
 دم و گفتم:دا

 _برال تو چی؟
 ابرول راست  را با  برد.
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شه. گاهی از اینکه این قدر  شتر می شده و داره روز به روز بی شروع  _برال من 
رول من تاویر گذاشته، می ترسم. مثل چیزل میمونه که تو وجودت رشد کنه و 
مال خودش کنه... این ترسددنای و در عین حال  تدریج  به  تمام وجودت رو 

 یجان انگیزه...خیلی ه
نفس عمیقی کشددیدم. من سددالها بود که با این حس آشددنا بودم. سددالها بود که 
نه کرده بود و وجود مرا از آن خودش کرده بود.  خا مام حس او در وجود من  ت
اگر کسددی از ترسددنای بودن و در عین حال هیجان انگیز بودن این حس خبر 

 داشت، قطعا خود من بودم.
 کنی؟_می خوال چیکار 

 لبخند مالیمی زد و گفت:
_اول می خوام ببینم چیزل از اون عالقه تو قلب تو مونده یا نه؟ بعد به اصددل 

 قضیه هم می رسیم.
 چانه ام را با  بردم و با شیطنت گفتم:

 _چطورل می خوال بفهمی اون وقت؟
 به بشت دراز کشید و به سقف نگاه کرد.

 _منو دست کم گرفتی سویتی؟
گفتن های  عجیب دلنشددین بود. به طوریکه ناخوداگاه نیشددم باز این سددویتی 

 می شد.
 به رول صورت  خم شدم و با خنده گفتم:

 _تو هم منو دست کم گرفتی؟
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نگاه  را از سددقف به صددورت من که درسددت با ل سددرش بود، داد. رنه 
نگاه  عوض شددد. به سددرعت برق و قبل از انکه بتوانم عکس العملی نشددان 

هایم را گرفت و مرا چرخاند رول تخت خواباند و خودش رول دهم، شدددانه 
صددورت من خم شددد. جاهایمان عوض شددد و نرم و کوتاه مرا ب*و*سددید. 

 ب*و*سه ایی ساده ولی دلنواز...
چیزل نمانده بود که همان جا بی هوش شددوم. متعاقب آن صدددال در آمد و 

ص ضا. از جا بریدم و او هم  صحبت کردن مامان و علیر ورت  را کنار صدال 
ست. خنده  صورتم هجوم آورده ا شید. حس می کردم که تمام خون بدنم به  ک
دار بود ولی آن قدر خجالت زده شددده بودم که حد و اندازه نداشددت. منی که 
سه او چیزل نمانده بود که از  زمانی خودم این کار را کرده بودم، حا  با ب*و*

 شدت شرم و حیا آب شوم.
. آن چنان سددریع که کم مانده بود با سددر به درون در اتاق از دسددت  فرار کردم

سته  صدال آه سکندرل خوردم ولی خودم را جمع و جور کردم.  برخورد کنم. 
 و سرزن  بار او آمد.

 _مواظب باش...
شت  ست در ب شتم تا نگاه  کنم. در را باز کردم و بیرون رفتم. در حتی برنگ

ست به اتاق وارد سعی کردم لبخند  در، به علیرضا که می خوا شود، برخوردم. 
 بزنم.

 _ِا... سالم..
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با تعجب به من نگاه کرد. و بعد نگاهی به فرجام که آمده و بشدددت سددر من 
 ایستاده بود، انداخت. فرجام با صدایی خیلی خونسرد و معمولی گفت:

 _خوش گذشت؟
 دوباره نگاه  بین من و فرجام گشت. عاقبت لبخند مودبانه ایی زد و گفت:

 عالی بود..._
 چند قدم به طرد هال برداشتم و گفتم:

 _من برم.. شما راحت باشید.
یدم. مثل انار  تقریبا فرار کردم. مقابل آینه راهرو خودم را نگاه کردم. لبم را گز

 قرمز شده بودم. چند نفس عمیق کشیدم تا به حال عادل برگردم.
 

 ان صدایم کرد.حس می کردم که حرارت از گوشهایم بیرون می زند. مام
 _جانم مامان؟

 _آذر جان بیا برال شام کمک بورل جان باش...
سته بود. کمی گرفته و بی  ش صندلی ن شپزخانه رفتم. مامان رول  با اجبار به آ
سبزل محلی مقابل اش  سته ایی  سید. بوران جان هم د صله به نظر می ر حو

 گذاشته بود و تازه شروع به کار کرده بود.
 شت؟_سالم... خوش گذ

 مامان نگاهم کرد و با تعجب گفت:
 _چرا این قدر قرمز شدل؟

شروع کردم به بای کردن  ستم و  ش ستم خودم را باد زدم و کنار بوران جان ن با د
 سبزل ها. با خونسردل گفتم:
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 _تمرین می کردم. مامان ملوی کو؟
 این بهترین و طبیعی ترین دلیل بود. مامان تنها سرش را تکان داد.

 اتاق  یکم استراحت کنه. فرجام کو؟_رفت تو 
 _تو اتاق  با آقا علیرضا هستن...

 مامان برخاست و از یخچال قرص مسکن برداشت.
 _چیزل شده؟ حالتون خوب نیست؟

تا لیوان برال  فت  نت می ر کابی به طرد  که  مانطور  گاه  کردم. ه نگران ن
 خوردن آب بردارد، شقیقه ام را ب*و*سید.

 چیزل نیست. شما نگران نباش مامان جان_سرم درد می کنه... 
لبخند دلگرم کننده ال زد. مامان هر زمانی که به امامزاده می رفت همین حال 
می شددد. یک بار بوران جان به من گفته بود زمانی که آرش زنده بوده اسددت، 
بازل می کرده  مامزاده  هال اطراد ا گل  یادل را در جن مان ز با آرش ز مان  ما

می شد که همیشه این مکان برال او درد آور باشد. درد آور است. همین باعث 
 و بر از خاطره.

گفت که کمی اسددتراحت می کند. سددبزل ها را بای کردیم و بوران جان گفت 
که برال شددام کتلت می گذارد. ناهار را مفصددل همراه با کیک فراوان خورده 

وانایی ج از تبودیم و شام را تصمیم داشت ساده بگیرد. درست کردن کتلت خار
ستم به آن حالت بدهم.  شد و نمی توان شی می  ستم متال شه در د من بود. همی
فقط سددیب زمینی ها را رنده کردم و بوران جان گفت که بقیه کارها را خودش 

 انجام می دهد.
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به هال برگشددتم. از حیاط صدددال آهسددته صددحبت کردن می آمد. کنار بنجره 
شده بود. ف صندلی هال رفتم. هوا کامال تاریک  ضا کنار هم رول  رجام و علیر

کنار اسددتخر خالی نشددسددته بودند و حرد می زدند. چند وانیه با شددیفتگی 
 نگاه  کردم.

نگاه  به من افتاد. اشددداره کرد که به آنها بپیوندم. تنها با سددرم جواب رد به 
دعوت او دادم. در هال نشستم و تلوزیون را روشن کردم. اما هیچ توجهی به آن 

اشتم. هنوز در حال و هوال ساعاتی قبل بودم. گیج، هیجان زده و شاد. آش ند
 شله قلمکارل از تمامی حسها شده بودم.

تاده بود.  فاقی نیف خاموش کردم. نمی توانسددتم تمرکز کنم. کم ات تلوزیون را 
جه نشدددان داده بود و مرا  به من تو مدت آرزوی  را داشددتم  مام  که ت مردل 

آن لحظه از شدددت هیجان غ  نکرده بودم، شددانس  ب*و*سددیده بود. اگر تا
 آورده بودم.

شام هنوز آماده نشده بود. مامان هم چنان در اتاق  بود و صدال آواز خواندن 
ابرو به من کج نکن، کج کاله خان »بوران جان از آشددپزخانه می آمد. آهنه 

 گوگوش را می خواند!« یارمه
بوران جان بود که همیشه و در تنهایی خندیدم و به اتاق خودم رفتم. این عادت 

بار آن  که بتوانم کمی از  غذا زیر آواز می زد. برال ان مان درسدددت کردن  و ز
هیجان را کم کنم با سددوگل و الگا تماس گرفتم ولی چیزل به آنها نگفتم. تنها 

 صحبت هال معمولی و همیشگی.
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دیوار زده بودم و  انتهال صددحبتم با الگا بود که او به داخل آمد. باهایم را به
کمرم رول تخت بود. آمد و رول تخت کنارم نشددسددت. صددحبت ام با الگا را 

 جمع کردم و به سرعت خداحافظی کردم.
 _الگا بود؟

 بلند شدم و نشستم. گیره سرم را برداشتم. موهایم را جمع کردم و گیره زدم.
 _آره

خت بود لمس کرد.  که رول ت تانم را  ها نوی دسددت  را دراز کرد و انگشدد تن
 انگشتانم را.

 _مامانت کو؟ توهال نبود.
 _یکم سرش درد می کرد، مسکن خورد.

 اخم کرد.
 _چرا؟

 شانه با  انداختم و گفتم:
 _هر وقت که میره امامزاده بهم می ریزه دیگه...

سرش را تکان داد. چند لحظه نگاهم کرد. من اما، سرم را بایین انداختم. چانه 
ساعتی قبل را ام را با  دادم. متف شتیاق  کرانه و دوباره نگاهم کرد. نگاه  آن ا

 نداشت. اشتیاقی که او را، فرجام اقبالی را، وادار به ب*و*سیدن من کرده بود.
 حا  نگاه  مثل همیشه بر از توجه بود. ولی به سادگی و عاشقانه.

 _آذر ...
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 چیزل نگفت. اما نگاه  و چشددمان  بر از سددردرگمی بود. یک نوع حس
 ناشناخته.

 _بله؟
 انگشتان دستم را رها کرد. برخاست. در اتاق قدم زد. کمی آشفته بود.

 چرخید و نگاهم کرد. دوباره چند قدم دیگر برداشت.
 _بحثمون کامل نشد.

 بسیار احمقانه و به تالفیه چهار سال قبل گفتم:
از  _آره تو راه افتادل و هر کسددی که سددر راهت قرار گرفت، ماچ کردل.... که

 قضا مثل اینکه من سرراهت بودم.
وانیه ایی بهت زده نگاهم کرد و بعد آن چنان برافروخته شدددد که حد و اندازه 
نداشت. آن قدر زیاد که عمال به غلط کردن افتادم. با یک گام بلند خودش را به 

 من رساند. شانه هایم را در دست گرفت.
ست شدل.. وقتی که این ح .. این حس و ه*و*س ات _وقتی که این قدر دلبر 

 داره می ره زیر بوستم.... توقع دارل این غلطو نکنم؟ ولی ....
 مرا رها کرد.

سال قبل  ست میگی... می خوال تالفی کنی؟ بیا بکن... آذر من چهار  _تو را
که اون طورل با تو رفتار کردم حتی یک صدددم هم به مغزم خطور نمی کرد که 

شدده... هزار مرتبه گفتم، باز هم می گم... من یک روز قرار این اتفاق برعکس ب
صدمه زدن به تو از لحاظ عاطفی و غرور و هر چیزل که فکرش  صدم  صال ق ا

 رو بکنی، نبود...من فقط اون زمان راه درست رو رفتم ... همین..
 نزدیک اش شدم و بازوی  را گرفتم. گونه ام را به شانه اش ساییدم.
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 ..._متاسفم... من فقط می خواستم 
می خواسددتم آن حس بدل که چهار سددال قبل به جان من ریخته بود را به او 

 نشان دهم. اما چیزل نگفتم.
سددرم را با  بردم. حالت نگاه  به سددرعت عوض شددد. آن برافروختگی کم 

 شد. چشمان  را برال لحظه ایی رول هم فشرد.
 ه زدم._منم متاسفم که اگر چند سال قبل اون طورل ناخواسته به تو ضرب

شانی  شرد. با محبت کامل. بی ست  را دور کمرم حلقه کرد و مرا به خودش ف د
 ام را به شانه اش تکیه دادم. سرم را ب*و*سید.

 _بگذار با زمان جلو بریم...
 نگاه  کردم.

 _من می ترسم آذر...
 با تعجب نگاه  کردم. فرجام اقبالی می ترسید؟!

 _از چی؟
به لبانم نگاه کرد. با انگشددت اشدداره اش نگاه  رول تمام صددورتم چرخید. 

 رول لبانم را لمس کرد.
 _از این حسی که داره جلو میره..

 _چرا؟
 آه عمیقی کشید.

 _مامانت...
 اخم کردم. مامان از خدای  بود.
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 _مامان از خداشه.. اون همیشه خواهان صلح ما بود...
 حرفم را قطع کرد. لبخند تلخی زد.

یت هارت... صددلح ما... شدداید نه عشددق ما.. تو یکی یک دونه اش  _سددو
 هستی...

 مکث کرد و دست  را از دور کمرم برداشت.
 _بگذار خودم به موقع باهاش صحبت می کنم.

 _فرجام...
حا  این من بودم که ترسددیده بودم. اگر واقعا مامان خودش تبدیل به یک مانع 

 می شد، چه؟
 موهایم را نوازش کرد.ترس را در چشمان من دید. لبخند مالیمی زد و 

 _درست میشه سویتی... زمان بده...
ما  که درسدددت می شددود، بس حت فت  نفس عمیقی گرفتم. اگر فرجام می گ
شتم خلل نابذیر بود. برال من او  شه به او دا شود. ایمانی که همی ست می  در
یک َابر قهرمان بود که در تمام این سدددالها سددعی کرده بودم از رول او الگو 

 نم.بردارل ک
 سرم را تکان دادم. دیگر چیزل نگفت و از در اتاق بیرون زد.

 
 فصل هفدهم

 
دوره درمان مامان ملوی با شیمی درمانی کامل شده بود. ظاهرا نتیجه رضایت 
سرطان قابل  بخ  بود. اما فرجام می گفت که هیچ چیزل در رابطه با بیمارل 
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اره امل شده است، دوببی  بینی نیست. شاید زمانی که فکر می کنی درمان ک
 برگشت داشته باشد.

مامان ملوی ضددعیف ولی با روحیه بود. مامان و خاله ها اما به شدددت نگران 
بودند. با تمام شدددن دوره شددیمی درمانی ویزال مامان و خاله سددورل و مامان 
ملوی هم آمد. خواهر کوچک مامان ملوی، خاله مامان سالها بود که در قبرس 

اصددرار زیادل کرده بود که مامان ملوی برال تجدید قوا به آن زندگی می کرد و 
شورل مدیترانه  شور فوق العاده ایی بود. ک شنیده بودم ک جا برود. این طور که 
سورل و مامان ملوی  ایی با آب و هوایی عالی. مامان هم برال خودش و خاله 

 ترتیب ویزا را داد و ویزا هم بانزده روزه آماده شد.
ت دودل بود که برود یا بماند. نگران من بود. ولی من متقاعد اش ابتدا به شددد

کردم که این سددفر برال مامان ملوی واجب اسددت. می گفت که دل  نمی آید 
 بدون من برود. با هزار زحمت خودم روانه اش کردم.

همان طور که هدفون در گوشددم بود به رول مانیتور لپ تاپ تمرکز کرده بودم. 
نگاه می کردم. برال تعطیالت عید همه با هم به شددیراز  عکس هال شددیراز را

رفتیم. علیرضا زیاد نماند. با انکه عاشق شیراز شده بود و شاید ده بار به آرامگاه 
سددعدل رفته و فالوده شددیرازل خورده بود ولی بدر بزرگ اش امر کرده بود که 

ه ن هم با اینکباید برال بقیه تعطیالت در تهران و در جمع خانواده باشددد. ماما
شیفته او شده بود ولی اظهار نظر کرد که بدر بزرگ علیرضا حق دارد  به شدت 

 و او باید تایمی را به خانواده اش اختصاص دهد.
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شده بود. اما به من و مامان و فرجام به  سفر علیرضا از ما جدا  بنابراین در نیمه 
شت. عمه فریبا هم با بودن ما در آن جا چیزل  نمانده بود که شدت خوش گذ

 از شدت شادل منفجر شود.
با فرجام به قدم زدن هال طو نی می رفتیم. هوا عالی بود. بعضددی جاها را به 
تنهایی رفتیم. مامان با عمه فریبا بسددیار خوش بود. گاهی هم با ما می آمد، که 

 چیز عالی می شد.
حسددی که در وجود من بود به نظر می رسددید که عوض شددده اسددت. آن حس 
شقی که تمام مدت آن را خفه کرده بودم، حا  اجازه  شد کرده بود. ع شین ر آت
شی  شده بود. خاموش نه، مهار. تبدیل به آت برواز بیدا کرده بود و آن آت  مهار 
شده بود که تمام وجودم را گرم می کرد ولی نمی سوزاند. گرمایی لذت بخ ، 

 نه مخرب.
اده بود که بیشددتر در جلد فرجام فرو همین گرمال مالیم این اجازه را به من د

بروم. بیشددتر او را کنکاش کنم. گاهی آن چنان به او نزدیک می شدددم که حس 
سرونازها قدم  ست هم در باغ آرم و زیر  ست در د شده ایم. د می کردم، یکی 

 می زدیم و بیشتر در هم ذوب می شدیم.
شدم. دی شتر به او نزدیک می  ستم کلحظه به لحظه و روز به روز بی ه گر می دان

عاده  لب فوق ال یک ق ظاهر،  جدل بود زیر آن  قدر محکم و  که آن  فرجامی 
با وجود اینکه  مان می زد. می دانسددتم  ما که فقط برال من و  داشدددت. قلبی 
ید که خاطرات کودکی اش بی اهمیت اسددت، چون او حال را  خودش می گو

هایی هسددت که  دارد و نه گذشددته را، ولی در آن اعماق وجودش هنوزهم زخم
یادگار آن دوران اسدددت. زمانی که کودکی را درخیابان می دیدیم که شددداید 
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وضیعتی مشابه کودکی او را داشت، آنچنان غم عالم در چشمان  می نشست 
 که دوست داشتم او را در آغوش بگیرم و آرام کنم.

باز هم کودی زخم  مان،  ما بت  مه مح با آن ه بالی حتی  جام اق در وجود فر
به رول آن نیمه از  خورده به شددددت  و کز کرده ایی وجود داشدددت که فرجام 

شان دهد ولی گاهی خودش را  شت و اجازه نمی داد خودل ن وجودش نفوذ دا
نشددان می داد. زمانی که آن قدر او را دوسددت داشددتم، زمانی که آن قدر در او 

 ه تاذوب شددده بودم. حا  دیگر او را بهتر از خودم می شددناختم. می فهمیدم ک
 چه حد هنوز هم تشنه محبت است.

وقتی که محبت هال مرا می دید. دستم را می فشرد و می گفت الحق که دختر 
همان مادر هستم. این جمله مرا به آسمان می برد. اینکه او از لحاظ محبت مرا 
به مامان را  به من همان رنه نگاه   بایه مامان می دانسدددت. نگاه   هم 

منا و اشددتیاق که باز هم به رول آن مسددلط بود. اگر داشددت. با کمی چاشددنی ت
 گاهی خودل نشان می داد، سریع به آن دهنه می زد.

شته بود که آن  شق کذایی اش، دیگر نگذا سه روز آغازین ابراز ع به غیر ب*و*
شدم. خنده  شان بدهد. گاهی از این خوددارل او کفرل می  فرجام خودش را ن

شتر به م سی که بی شان می داد تا کالمی دار بود ولی ک حبت هال بدنی عالقه ن
من بودم. او اگر هم چیزل در اعماق دل  بود، تمرکز و کنترل شدیدل به رول 

 آن داشت.
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شت. عطرش زودتر از  شانه ام گذا ست  را رول  شت. د سی هدفونم را بردا ک
خودش شیطنت کرده بود و خودش را لو داده بود. خم شد و رول موهایم، کنار 

 م را ب*و*سید.شقیقه ا
چرخیدم و با لبخند نگاه  کردم. لبخند رول لبان  فوق العاده بود. فقط و 
فقط مختص به من. همان طور که سددرش بایین بود کمی چرخید و به در اتاق 
سته بود. بوران جان خانه بود. و در راهرو رفت  نگاه کرد. در باز بود و او آن را نب

فته بود. او هم دیگر زیاد به آن جا رفت و آمد و آمد می کرد. از روز که مامان ر
 نمی کرد. گاهی می آمد سرل می زد و می رفت.

 _چی کار می کنی؟
نگاه  را به لپ تاپ داد. یک عکس از خودمان بود. مقابل مقبره حافظ گرفته 

 بودیم. دست هایمان در دست بود و لبخند به رول لب هر دو نفرمان.
 علیرضا؟ مامان  زنه زد رسما دعوت کرد._میال شام بریم خونه 

شام به منزل آنها برویم  ضا دایم می گفت که  ستم. چند روز بود که علیر برخا
با این دعوت  ما  خالی می کردم. ا نه  مان نبود از زیر آن شدددا ما ولی من چون 

 رسمی مادرش، نرفتن دیگر جایز نبود.
 نگاهی به ساعتم کردم.

 _چقدر زمان دارم؟
 داد. رول تختم لم

 _چقدر زمان میخوال؟
 ب*و*سه ایی در هوا برای  فرستادم.
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_برسددیدن این سددوال از نظر فنی از یه زن درسددت نیسددت. برال آماده شدددن 
 مهمونی... اون هم مهمونی غریبه و بار اولی، هر چی زمان بیشتر، بهتر...

 خندید.
 _نیم ساعت...زیاد طول  نده. من تا دوش می گیرم آماده شو..

شدم و در را برال لحظه ایی از ر سبز  ست. مقابل در جلوی   ول تختم برخا
 بستم و با شیطنت به او که با تعجب نگاهم می کرد، گفتم:

 _کمک نمی خوال؟
رول بنجه باهایم بلند شدم و چانه ام را سر شانه اش گذاشتم و صورتم را با  

مد و با خنده به دادم. برال لحظه ایی شددوکه مرا نگاه کرد ولی بعد به خودش آ
 کمرم زد و در اتاق را باز کرد.

 _بال..
و به اتاق خودش رفت. نیمی از وسددایل اش هنوز در منزل ما بود. زمانهایی که 

 می آمد و دوسه روزل را می ماند دیگر با خودش لباس و وسیله نمی آورد.
شده  شک  شته و دوش گرفته بودم. ولی موهایم همان طور خ تازه از تمرین برگ
بود و درهم و برهم بود. کمی به موهایم رسددیدم و سددریع آماده شدددم. مانتو و 

 شالم را برداشتم تا در اتاق او بپوشم.
مقابل آینه ایسددتاده بود و کراوات می بسددت. به طرف  رفتم. مقابل سددینه اش 
ایسددتادم و دسددتان  را کنار زدم و کراوات را بسددتم. نگاه  برال لحظه ایی از 

 ار نمی رفت.رول صورتم کن
 _خوب شدم؟
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 موهایم را از رول گردنم کنار زد.
 _برفکت!

نگاه  را از من گرفت و با دکمه سددردسددت های  مشددغول شددد. اما کامال 
مشخص بود که آن غلغلک ایجاد شده است. ظاهر خونسردش دیگر مرا گول 

 نمی زد.
 خندیدم و گفتم که بایین منتظرش هستم. او هم به خنده افتاد.

 آخرش منو می کشی آذر.._تو 
 شانه با  انداختم.

 _این قدر دل دل نکن به مامان بگو...
نفس عمیقی گرفت. با اینکه او را به دودلی متهم می کردم، اما خودم هم حق 
را به او می دادم. در چند ماه اخیر آن قدر مامان نگران حال مامان ملوی بود، 

با او موافق بودم. باید کمی منتظر که درسددت نبود او را شددوکه کنیم. خودم هم 
 بهبود حال مامان ملوی می شدیم.

بایین رفتم. بوران جان بال تلوزیون نشددسددته بود. یک کاسدده تخمه هندوانه 
نه را  خا مام  مه بود داده، ت گاه می کرد. بول تخ ته ن باد رف قابل  بود و بر  م

 برداشته بود.
 _کجا مامان جان؟

سه درون  ستم و از کا ش شتم و با بوست کنارش ن شت تخمه بردا ست  یک م د
 خوردم. تمام مزه اش به همین بوست اش بود.

 _خونه ل مامان علیرضا... زنه زده رسما دعوت کرده. دیگه نمی شه نرفت.
 سرش را تکان داد.
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 _کار خوبی می کنی مامان جان. درست نیست دعوت مردم رو زمین بمونه
فرجام هم حاضددر و آماده بایین آمد.  دوباره حواسدد  را به فیلم داد. کمی بعد

بورل جان با عشددق و به به و چه چه کنان گفت که برای  اسددپند دود می کند. 
 خوش تیپ شده بود و بوران جان گفت که شبیه داماد ها شده است.

 در ماشین زیر بازوی  را آهسته نیشگان گرفتم
 _چطورل شاه دوماد..

ست دراز کرد تا از ج ستمال بردارد که چیزل نبود و تمام به خنده افتاد. د عبه د
ستمال بردارم. همان طور که در کیفم  شده بود. در کیفم را باز کردم تا برای  د
سیگار  ست دراز کرد و در کیفم را کامال باز کرد و باکت  کنکاش می کردم او د

 را بیرون کشید. ماشین را کنار کشید و ایستاد.
 ه من قول ندادل؟_قرار بود تری کنی... تو شیراز ب

نگاه  کردم. اخم کرده بود و با حالتی جدل نگاهم می کرد. اما باز در همان 
 حالت خشک و جدل هم عشق درون چشمان ، تزلزل نابذیر بود.

 _آذر خانم... با شما هستم. مگه شما به من قول ندادل تری کنی؟
 ه سددرعت آن راتنها سددرم را تکان دادم. دسددت درازکردم تا باکت را بگیرم اما ب

 کنار کشید و بنجره را بایین داد و باکت را همان جا درجول خیابان انداخت.
 عصبی شده بودم. اما چیزل نگفتم. ماشین را روشن کرد.

 _بعد درباره اش حرد می زنیم. ا ن دیره...
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تا رسددیدن به مقصدددد یک کلمه هم صددحبت نکرد. تنها با اخم هایی درهم 
ما  ندگی می کرد. ا باری کرد، برال لحظه ایی دسددتم را گرفت. ران که  زمانی 

 نگاه  کردم. دوباره نگاه  مالیم شده بود.
 _اگر چیزل میگم فقط برال سالمتیه خودته..

چیزل نگفتم و تنها سرم را تکان دادم. می دانستم. اما دست خودم نبود. حس 
م. حس می کردم اگر همان روزل یکی دو نخ را هم نکشددم چیزل را گم کرده ا

 بد سرگشتگی و بیقرارل..
خانه ایی قدیمی و بزرگ داشددتند. خیلی خیلی قدیمی تر از خانه ما و بزرگ. با 
یک حیاط دو برابر حیاط ما. خانه ایی سددنتی در بخ  مدرن یوسددف آباد. در 

 میان انبوه آبارتمان هال چندین طبقه.
د و یک تخت همه در حیاط بودند. چند قالی بزرگ کنار حوض انداخته بودن

چوبی کهنه هم کنار ایوان بزرگ گذاشته بودند. حیاط نسبتا شلوغ و بر از رفت 
و آمد بود. با حیرت نگاهی به آن بیا و برو کردم. به نظر می رسید که فرجام هم 
تعجب کرده است. خودمان را برال چیز دیگرل آماده کرده بودیم. یک مهمانی 

ر و خواهر و برادر علیرضددا بربا شددود. ولی آرام که نهایتا با حضددور بدر و ماد
 چیزل که حا  بی  رول ما بود، یک مهمانی بزرگ خانوادگی بود.

 _چه شلوغه...عروسیه؟ نکنه خبریه؟
 فرجام در حالیکه چشم می چرخاند تا علیرضا را بیدا کند، سرش را تکان داد.

 _نه بابا چه خبرل...
دای  شد. یکی از خانم ها جوان بود و علیرضا همراه با دو خانم از ته حیاط بی

دیگرل که مسددن بود به نظر می رسددید که مادر علیرضددا باشددد. جلو آمدند و 
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آشددنایی ها صددورت گرفت. مادر و خواهر کوچک علیرضددا بودند. خواهرش 
 چند سالی از من بزرگتر بود.

مادرش کامال محجبه بود. روسرل اش که بر از نق  و نگار بود، زیر چانه اش 
با یک کلیپس زیبا بسددته شدددده بود. اما خواهرش بدون حجاب بود. مادرش 
که  ثل این با من گرم گرفت، م نان  نده بود. آن چ یار خوشددرو و خوش خ بسدد
سددالهاسددت من را می شددناسددد. دایما می گفت که چه حیف که مامان این جا 

من  هنیسددت که افتخار آشددنایی با او را هم بیدا کند. آن قدر تعارد کرده بود، ک
گیج شددده بودم و فقط بشددت سددر هم کلمه متشددکرم را تکرار می کردم. به 
طوریکه خواهر علیرضدددا به خنده افتاد و به مادرش تذکر داد که کمتر تعارد 

 کند.
شلوغ  سته بود. داخل هم  ش سی بر رول قالی ها ن به داخل رفتیم. ظاهر هنوز ک

و  ی بسددیار سددنتیبود. فضددال جالبی داشددت. فضددایی که می گفت خانواده ای
قدیمی در این خانه سکونت دارند. تمام وسایل گران قیمت و قدیمی بودند. از 
مبلمان چوبی اصل بسیار قدیمی که مشخص بود روک  شده است گرفته، تا 
آنتیکهال قدیمی و زیبا. بدرش نقطه عکس مادرش بود. بسددیار کم حرد اما 

داشددت و چیزل که خیلی  مهربان بود. تمام مدت یک لبخند محو به رول لب
شانه و  سر  سیار بلند و موهال بلند تا  سبیل ب جالب بود، ظاهرش بود. ری  و 

 یک عبال قهوه ایی که به رول لباس اش بوشیده بود.
 آهسته به فرجام گفتم:

 _بابال علیرضا آخونده؟
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 مثل خودم آهسته گفت:
 _نه... درویشه.. مرد نازنینه.

 کرد و گفت:بعد سرش را کمی به من نزدیک 
 _حا  بگذار بابا بزرگ  بیاد.. اون خیلی قیافه اش جالب تره...

خواسددتم تا چیزل بگم که خواهر بزرگتر علیرضددا که شددوهر داشددت و برادر و 
همسددر برادرش جلو آمدند و علیرضددا من را معرفی کرد. خواهر بزرگ  مثل 

ن اما زن مادرشددان بود. همان تعارفات و همان خوش زبانی. همسددر برادرشددا
 بسیار زیبا و ساکت و خجالتی بود.

علیرضددا آمد و کنار ما نشددسددت. فرجام آهسددته برسددید که آیا خبرل اسددت و 
علیرضا هم جواب داد که ما از این دست شب نشینی ها زیاد داریم. می گفت 

 که باید صبر کنیم چون بعد از شام به جاهال خوب  می رسیم.
یف اش را شنیده بودم و فرجام می گفت که کمی بعد بدر بزرگ علیرضا که تعر

تمام خانواده به نوعی مرید او هستند و کسی به رول حرد او حرفی نمی زند، 
 آمد.

قد بلندل داشت و تا حدودل  غر اندام. موها و ری  و سبیل یک دست سفید 
بود و بلند. به طورل که بلندل ری  هال تا نزدیک شددکم اش می رسددید. اما 

علیرضا عبا نپوشیده بود. کت و شلوار بسیار خوش بوش همراه با برخالد بدر 
 یک عصال چوب فرد اعالل کنده کارل شده گران قیمت.

کامال مشخص بود که سن زیادل دارد اما بر خالد سن و سال  بسیار صاد 
و راسددت قامت راه می رفت. همراه با قدم هال اسددتوار و محکم. همان لبخند 

ضا را بر ضافه ل یک چیزل که آدم را وادار می  محو بدر علیر شت. به ا لب دا
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کرد که ناخوداگاه از او خوشدد  بیاید. چهره و صددورت  بسددیار دلنشددین بود. 
 شاید خانواده اش حق داشتند که مرید اش باشند.

با فرجام آشددنایی داشددت. همه آن جا فرجام را می شددناختند. بیشددتر اعضددال 
ی اعضددال خانواده درجه دو.. مثل دایی و خانواده اش با فرجام آشددنا بودند حت

 عمو هال علیرضا.
به احترام  برخاستیم. با فرجام دست داد و روب*و*سی کرد. نگاه طو نی به 

 فرجام کرد و عاقبت دست  را چند بار رول شانه او زد.
فرجام مرا معرفی کرد. مودبانه سددالم و اظهار خوشددحالی کردم. نگاهم کرد و 

 تر شد. جواب سالمم را داد و روبه فرجام کرد و گفت:لبخند اش بررنه 
 _مبارکه فرجام جان...

نده ام  نه عوض کرد. من زیر زیرکی خ ها ر مات و متحیر تن جام  چاره فر بی
صمیمتی که بین فرجام  شتم که با این همه  صد دا صددر گرفت. من اطمینان 

ه نکته خندعلیرضا هست، علیرضا تا حدودل از رابطه ما با اطالع است. ولی 
ند  که می توا که فرجام چنین فکرل را نمی کرد. فکر می کرد  جا بود  دار این 

 چیزل را به من نگوید من هم متوجه آن چیز نشوم.
 _هنوز که خبرل نیست سهراب خان...

شانه فرجام زد و نگاه دقیقی به من کرد. خنده ام  سر  ستی  ضا د بدر بزرگ علیر
 انی به من زد.را جمع کردم. اما او لبخند مهرب

 _که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها... خبرها بعد می رسه دکتر..
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فرجام خنده ایی کرد و تنها سددرش را تکان داد. سددهراب خان رو به من کرد و 
 گفت:

 _شما چند سالته آذر خانم؟
 با حالتی بزرگ مابانه گفتم:

 _اسفند ماه رفتم تو بیست و سه سال...
 خندید.

شی  سی دیگه نمی گی رفتم تو فالن _بیر  سن من بر دخترم.. ولی وقتی که به 
 سن... میگی فالن سنم تمام شد..

بر طبق عادتم بلند خندیدم. دستم که در دست فرجام بود، فشرده شد. خنده ام 
قطع شد و سهراب خان با تیز بینی نگاه  رول دستان ما افتاد و بعد دوباره به 

ساکت و به  ست دراز کرد من نگاه کرد که  زور جلول خنده ام را گرفته بودم. د
 و دست دو نفر مان را در دست گرفت و رو به من گفت:

 _بخند دختر جون... خنده نعمت خداییه...
 روبه فرجام کرد و گفت:

 _بگذار بخنده چه کارش دارل؟
شم کوتاهی  شد ولی چیزل نگفت و فقط چ بیچاره فرجام دوباره رنه به رنه 

خنده ام گرفت. تا به حال ندیده بودم که مردل به غیر از بابا تا این گفت. بیشتر 
حد به رول فرجام نفوذ داشته باشد. فرجام در مقابل تنها کسی که نرم  نشان 
می داد، بابا بود. اگر بابا می گفت که چیزل درست است، حتی اگر آن چیز از 

حرفی نمی زد. ولی  نظر خود فرجام اشددتباه هم بود، باز هم به رول حرد بابا
 ظاهرا احترام زیادل برال سهراب خان هم قایل بود.
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شد. یک  شروع  صحبت می کرد،  شام تازه برنامه ایی که علیرضا از آن  بعد از 
بزم و شب نشینی به معنی واقعی کلمه. ظاهرا چند نفر از اعضال خانواده شان 

سطح با .  سنتی می نواختند. خیلی ماهرانه و در  شد و سازهال  سازها آورده 
 بزمشان شروع شد.

تمام آهنه هایی که نواخته و خوانده می شددد، آهنه هال بسددیار قدیمی بود. 
آهنه هایی که همیشددده مامان گوش می داد. آهنه هایی که هنوز هم مامان 

 ملوی صفحه هال آن را در زیرزمین خانه اش داشت.
شد آهنه هال دلک  و ایرج. آهنه معرود بردل از یادم ک ه چند بار نواخته 

شکم  شنیدن این آهنه چیزل نمانده بود که ا و همه با آن هم خوانی کردند. با 
در بیاید. این آهنه مورد عالقه بابا بود. یادم هست که همیشه زیر لب این آواز 
را می خواند و ورژن اصددلی آن که با صدددال ویگن و دلک  بود را گوش می 

 داد.
هم تحت تاویر قرار گرفته اسدددت. تمام لحظه به  به نظر می رسددید که فرجام

نه  ها به ب ند شددددم و  با بود. از سددرجایم بل با یاد آور  لحظه این آواز برال من 
ست و مرا راهنمایی  صا برخا شخ ضا  شویی داخل خانه رفتم. خود علیر ست د
کرد. چند لحظه ایی درون دستشویی ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم. ضربه 

 و فرجام صدایم کرد.ایی به در خورد 
 _ آذر جان ...

 در را باز کردم. نگران بشت در ایستاده بود.
 _سویتی..
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 بازویم را گرفت. راهرو خلوت بود. همه در حیاط بودند. به آغوش  خزیدم.
 _بابا این آهنه رو می خوند، یادته؟

 به رول موهایم به نرمی ب*و*سه زد.
 _آره عزیزم. یادمه...
 رد.مرا از خودش جدا ک

 _می خوال یکم آب برات بیارم؟
 سرم را تکان دادم. تنها آغوش  را می خواستم که به من آرام  می داد.

 _می شه امشب بیال اونجا؟
 نگاهم کرد و نفس عمیقی گرفت.

 _تا ببینم.
 با اصرار گفتم

 _بیا ...
 به نرمی خندید.

ما یکم آروم شددددل بر میگرد یام وقتی شدد کارکنی؟ من م م _می خوال چی 
 خونه... خوبه؟

 _نمی شه بیام بیشت بخوابم؟
خندید. فکر می کرد که من شوخی می کنم اما وقتی که صورت جدل مرا دید، 

 گفت:
 _شوخی می کنی؟

 با ناراحتی گفتم:
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شم تا آرومم  شت با ست دارم بی شوخی دارم؟ حال منو نمی بینی. دو _نه چه 
 کنی. هیچ چیز دیگه ایی نمی تونه منو آروم کنه.

شت. ولی من آن چنان قیافه گرفته بودم ال صت طلبی هم مخلوط دا بته کمی فر
 که احتما  دل سنه هم آب می شد!

 _نمیشه آذر جان..
 با لجبازل گفتم:

 _چرا نمیشه؟
 با لبخند گفت:

سویتی. آدمم وا  به  ستم  سنه نی _برال اینکه تو خیلی خیلی دلبرل و من از 
 خدا...

قطع شددد. سددهراب خان از راهرول کنار حرد اش با صدددال سددرفه کسددی 
شنیده بود یا نه  صحبت هایمان را  شد. نمی دانم چیزل از  شویی بیدای   ست د
؟ ولی من ناخوداگاه سددرخ شدددم. چهره اش تغییرل نکرده بود و همان لبخند 

 محو بر رول لبان  بود.
 

ام جسرم را بایین انداختم ولی سهراب خان بدون حرد به طبقه با  رفت. به فر
 نگاه کردم و قیافه ایی گ*ن*ا*ه کارانه به خودم گرفتم.

 _یعنی شنید؟
 فرجام اخم کرده بود ولی کامال مشخص بود که خنده اش گرفته است.

 _ا ن خجالت کشیدل؟
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 بینی ام را چین دادم.
 _آره مگه نمی بینی؟

به  هل داد.  لت  به طرد درون توا یاط کرد و کمی مرا  به در ح گاهی دزدکی  ن
ت خم شددد و ب*و*سدده ایی کوتاه به رول لبهایم کاشددت. آهی از سددر سددرع

 بیچارگی کشید که حالت صورت  را بسیار بامزه کرده بود.
 _آخرش منو می کشی.. مثل سیب سرخ شدل..

 با شیطنت گفتم:
 _بپا سیب سرخ نصیب دست چالق نشه..
 اخم های  را مصنوعی برایم درهم کشید.

 _باریکال.. دیگه چی؟
 م را با  بردم و با خنده گفتم:شانه ا

 _از ما گفتن بود.
علیرضا به سراغمان آمد. نگاهی بین ما ردوبدل کرد و گفت که سهراب خان با 
شاره  ضا ا سرش را تکان داد. علیر فرجام کار دارد. فرجام چیزل نگفت و تنها 

 ایی به طبقه با  کرد و فرجام به طبقه با  رفت.
 _بیا بریم تو حیاط

 اط برگشتیم. کنار علیرضا نشستم.به حی
 _بدربزرگتون با فرجام چی کار داشت؟

 نگاهم کرد. به نظر می رسید که خودش هم چیزل نمی دانست.
 _نمی دونم. بابا سهرابه دیگه. کارهاش حساب و کتاب نداره.
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سوغاتی هایده را می خواندند. کمی بعد فرجام بایین آمد. از  حا  همه آهنه 
صورت  نم شخیص داد. تنها کمی حالت متفکرانه به حالت  شد چیزل را ت ی 

خودش گرفته بود. علیرضا به بهانه سیگار کشیدن از جا برخاست فرجام هم به 
او بیوست. به آخر حیاط رفتند و کنار درخت گردول سالمند و بزرگ ایستادند. 
ضا تعریف سینه چیزل را برال علیر ست به   فرجام به درخت تکیه داده بود و د

 می کرد.
دیگر نتوانسددتم تحمل کنم و برخاسددتم و به طرفشددان رفتم. با دیدن من فرجام 

 حرف  را قطع کرد.
 _چیزل شده؟

 تنها سرش را تکان تکان داد.
 _اگر خسته ایی بریم.

 _آقا سهراب با شما چی کار داشت؟
 _بعد آذرجان..

 با اخم نگاه  کردم. یک قدم ازاو فاصله گرفتم و گفتم:
 _برگردیم.. من خسته ام.

ستم تا کیف  ضا را بیدا کردم و خوا چرخیدم و به طرد خانه رفتم. خواهر علیر
باز هم  یاورد. مادرش آمد و تعارد خیلی زیادل کرد که  و وسدددایلم را برایم ب
بمانیم و هنوز زود اسددت. سددهراب خان هم بایین آمد. چیزل نمی گفت. با او 

. زمانی که می خواسددتند ما را بدرقه کنند، هم خداحافظی مودبانه ایی کردم
 سهراب خان کنار من حرکت کرد.
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صاد  صای  حالتی تزیینی دارد. چون که از من هم بهتر و  شدم که ع متوجه 
 قامت تر حرکت می کرد.

سر بیاید این جا... من  شت یه  صحبت کردم. وقتی که مامانت برگ _با فرجام 
 کنم. خیلی خیلی مایلم خانم دکتر رو مالقات

 با تعجب نگاه  کردم.
 _چیزل شده؟

 لبخند مودبانه ایی زد.
ست دارم خانمی که این همه خیر و محترمه رو ببینم.  _نه عزیزم چی چی؟ دو

 میخوام اگر بشه بیام تو انجمن عضو بشم.
 با هیجان نگاه  کردم و با افتخار گفتم:

 _من رئیس انجمن شدم...
 شانه ام گذاشت. خندید. کمی بلند. بعد دست  را رول

 _بیر شی دختر جون...
شسته ام. کمی آن طرد تر از ما، فرجام با  کامال مشخص بود که من به دل  ن

 بدر علیرضا و برادرش صحبت می کرد.
 _چشم حتما... شما این بار تشریف بیارید.

 سرل تکان داد.
_وقت بسددیاره.. شددماره من رو از علیرضددا بگیر.. با من در تماس باش. کی 

 انجمنی؟
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مثل یک رئیس در مغزم تایم هایم را چک کردم و گفتم که بس فردا از سدداعت 
ستم. لبخند رول لب  چیزل تغییر نابذیر  صر در انجمن ه صبح تا ع شت  ه
 بود. بسیار دوست داشتنی. چیزل که مرا به یاد مهربانی هال بابا می انداخت.

 _برید به سالمت.. یه سر میام انجمن
ست و خداحافظی سرم را تکان دا دم و خداحافظی کردم. فرجام هم به من بیو

کرد. در ماشددین سددکوت کرده بود. مثل همیشدده آرام و با احتیاط رانندگی می 
 کرد. رانندگی کردن  مرا به یاد الگا می انداخت. درست مثل  ی بشت!

 _سهراب خان چی گفت؟
 نیم نگاهی به من کرد و با لبخند گفت:

 رده، آره؟_حسابی فضولیت گل ک
 _خفن

 خندید.
 _از مامانت برسید..از تو برسید. از تو خوش  اومده.

خیابان ها خلوت بود. دستم را زیر دست  حلقه کردم و سرم را رول شانه اش 
 گذاشتم. بالفاصله گونه اش را رول سرم گذاشت. ذوق زده گفتم:

 _چی از من برسید؟
 _چیز خاصی نبود. بیشتر از مامانت صحبت کردیم.

 غرولند کنان گفتم:
 _از چی؟ چرا تلگرافی حرد می زنی؟

 به خنده افتاد.
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 _از خود مامانت.. شخصیت اش.. اینکه کی برمی گرده
 سرم را بلند کردم و نگاه  کردم.

 _دیگه؟
 به رول صورتم لبخند زد. از همان لبخند هایی که دلم را با آن برده بود.

 _همین عزیزم.
 ش گذاشتم. با امیدوارل برسیدم.دوباره سرم را رول شانه ا

 _امشب میال اون جا؟
 کمی مکث کرد.

 _آره
 سرم را از رول شانه اش برداشتم و با تعجب نگاه  کردم.

 _می یال؟
خندید. کمی بلند تر از همیشه. دست  را دور شانه ام حلقه کرد. مرا به خودش 

 فشرد.
 این دلبرل هات._تو چرا این قدر دلبرل آخه دختر. آخرش منو می کشی با 

 با شیطنت یک ابرویم را با  بردم.
 _می خوام کار دستت بدم.

 لبخندش محو شد.
 _از تو بعید نیست.

 یک ابرویم را با  بردم.
 _از تو چی؟

 کمی در صورتم خم شد. نفس  به صورتم خورد.
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 _بعضی چیزها یه زمانی خارج از کنترل میشه آذر...
 حرف  را قطع کردم.

 زمانی از کنترل خارج نمیشی.._تو هیچ 
 به نرمی خندید.

_چرا سددوییتی.. شددداید اگر تعداد دفعاتی که من هم کم مونده بوده از کنترل 
سرل چیزهال  سر یک  ضوع  شاخ در بیارل. ولی خب مو شم رو بگم  خارج ب

 دیگه است...
 مکث کرد و نفس عمیقی گرفت.

م رو ببندم و با رول  _برال من خیلی راحت تره که برال چند وانیه چشددم ها
 همه چیز بگذارم و به غریزه ام عمل کنم. خیلی راحت و عالی ..

با حیرت نگاه  کردم. آن همه سددردل و دورل او که من به گاهی به حسدداب 
 نو با بودن عشق، در او می گذاشتم. تنها خوددارل بود و بس.

بود. بورل به خانه رسددیدیم. و صددحبت مان نیمه کاره ماند. چراغ ها خاموش 
سهایم را عوض کردم  شبها زود بخوابد. به اتاقم رفتم لبا شت که  جان عادت دا

 و دندانهایم را مسوای کردم و به اتاق  رفتم.
شب کارل  شیده بود و لپ تاب  رول باهای  بود. آن موقع  رول تخت دراز ک
سرش را بلند کرد و  سرگرم کند.  شت. حس کردم که می خواهد خودش را  ندا

 کرد. رول تخت کنارش به رول شکم دراز کشیدم. نگاهم
 _حرد بزنیم؟
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ست و کنار  شت. لپ تاب  را ب صی دا ش  خا شمان  درخ نگاهم کرد. چ
ست  را بلند کردم و  شم. بدون اجازه د شاره کرد که کنارش دراز بک شت. ا گذا
زیر سددرم گذاشددتم و در آغوشدد  خزیدم. به نرمی خندید و بر رول موهایم 

 ب*و*سه زد.
باپ اطمینان رابطه مون _ز مانی که تو این قدر بی بروایی ... من مجبورم سددو

 بشم..
خندیدم و کمی سددرم را بلند کردم و نگاه  کرد. بوسددتم در تاریک و روشددن 
اتاق در برابر بوست نسبتا سبزه ل او، مثل برد می درخشید. این تفاوت برایم 

 دلنشین بود. متوجه شد و در گوشم زمزمه کرد.
 وایت... _اسنو

ش  بهترین  چند لحظه هیچ کدام حرفی نزدیم. او را نمی دانم ولی من در آغو
حال دنیا را داشتم. یک جور امنیت و آرام  کامل. مثل اینکه دیگر چیزل نبود 

 که ناجور باشد. همه چیز جور بود.
سرم را کمی بلند کردم و نگاه  کردم. در نگاه او هم آرام  و یک نوع راحتی 

ی شددد اما چیزل که بیشددتر از همه دلنشددین بود، آن عشددقی بود که از دیده م
همیشه بی بروا تر در نگاه  بود. وسوسه اینکه سرم را با  بکشم و بر لبان  

 ب*و*سه بزنم را در خودم خفه کردم.
شت. مخلوطی از عطر تن خود  سرم را بایین انداختم. بیراهن  بول خوبی دا

صابون  شیدم. فرجام که با کمی بول  شده بود. بو ک شیو مخلوط  دتول و افتر 
شنا بود. ناگهان به خاطر آوردم. بول افتر  شیو به نظرم بی نهایت آ این بول افتر 
شیول را  شده بودم. فرجام افتر  شگی بابا بود. چرا تا به حال متوجه ن شیو همی
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 ااستفاده می کرد، که بابا استفاده می کرد. نفس عمیقی کشیدم تا احساساتم ر
هایم را نوازش کرد و بر سددرم ب*و*سددده زد.  کنترل کنم. متوجه شدددد و مو

 ب*و*سه ایی عاشقانه و نرم و طو نی.
 _وقتی که مامان برگرده تو باهاش حرد می زنی؟

 نوازش اش متوقف شد.
 _آره خودم باهاش حرد می زنم.

از او فاصددله گرفتم و نگاه  کردم. چشددمان  جدل شددده بود. آن جادول 
شقان سبت به این عا ه نگاه  از بین رفته بود. نمی دانم چرا ولی حس خوبی ن

حرد او نداشتم. حس می کردم که او دارد لحظه به لحظه این کار را عقب می 
گاهانه.  اندازد. کامال آ

نگاه  تمام صورتم را کاوید و نگذاشت فاصله ادامه بیدا کند و آهی کشید و 
 مه کرد.مرا به آغوش  فشرد. میان موهایم زمز

_برال همینه که سددعی می کنم از هم دور باشددیم. وقتی که این طورل نزدیکم 
 می شی برام خیلی سخته فاصله داشتن.

 خندیدم و گفتم:
 _خودم باهاش صحبت می کنم.

 دوباره سکوت کرد.
_نه این وظیفه منه ... من دارم از یه دونه دخترش خواسددتگارل می کنم. باید 

 بدم که خودم رو بشت تو قایم نکنم.این قدر شعور نشون 
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سیدم  شاید من روزهال اول از جواب نه مامان می تر نمی دانم درد او چه بود. 
شدم  شتر فکر می کردم متوجه می  شت و من بی ولی حا  و هر چه که می گذ
که مامان عاشددق فرجام اسددت، چه دلیلی می تواند برال رد این درخواسددت او 

که این قدر این مرد را می خواهد و برای  جایی مثل  داشته باشد. آن هم زمانی
 آرش را دارد.

_من از زیر وظایفم شددونه خالی نمی کنم سددوییتی.. حتی اگر به ضددررم تموم 
 بشه..

 _مامان موافقه. من مطمئنم.
 _می دونم

 _بس دیگه مشکل چیه؟
 کمی سکوت کرد.

 _مشکلی نیست. منتظرم مامانت بیاد.
 مشکلی نیست من هم صبر می کردم. باشد اگر او می گفت که

میزان عشددقی که در آغوشدد  داشددتم آن قدر زیاد بود که حس می کردم قلبم 
ش   شتن او. نمی دانم چقدر در آغو شادل و هیجان دا ست. از  شده ا متورم 
شان می گفت. در  شجویی  ضا و زمان دان بیدار بودم. او حرد می زد، از علیر

 د و زمزمه می کرد.همان حال بازویم را نوازش می کر
سپیده نزده بود. موهایم را  صدا کرد. هنوز  سحر مرا  خوابم برده بود که نزدیک 
از رول صددورتم کنار زد و با مالیمت تکانم داد. رول شددکم خوابیده بودم و 
شیار نگاهم می کرد.  شاد و هو شمان گ صورت  بود. با چ صورتم دقیقا مقابل 

 ردم و با شدت نیم خیز شدم.برال لحظه ایی زمان و مکان را گم ک
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 دستم را گرفت و آرامم کرد.
 _آروم آذر جان.. بی  منی ...
 دستی رول بیشانی ام کشیدم.

 _خوابم برد
 موهایم را مرتب کرد.

_آره خوابت برد. اونقدر خوش خوابی که دلم نیومد بیدارت کنم. برو تو اتاقت 
 فهمه...بخواب.. بورل جون واسه نماز بیدار میشه خوب نیست ب

سددرم را تکان دادم و برخاسددتم. او هم از زیر لحاد بیرون آمد و در تاریکی به 
 دنبال لباس اش گشت.

 _من دارم می رم راحت باش..
شانه  شت. از رول  شدن زخم های  اکراه دا ستم که هنوز هم از دیده  می دان

ستم را گرفت. چرخیدم و نگاه   اش نگاهم کرد. قبل از انکه کامال برخیزم د
کردم. چشمان  در تاریکی برق می زد. مچ دستم را ب*و*سید. به نرمی و بر 

 از حس خوب دوست داشتن.
 _یکم بخواب ... خواستم برم بیدارت میکنم بلند بشی به درست برسی

 _تو نمی خوابی؟
 از خیر بیدا کردن لباس  گذشت و برخاست.

 _نه. بیدارم.
یدم و نگاه  کردم. به کنار وقتی که می خواسددتم از اتاق خارج شددوم چرخ

بنجره رفته بود. دسددت به سددینه به بیرون نگاه می کرد. صددورت  در سددایه و 
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شام  شتگی چیزل بود که مثل یک رایحه از او به م سرگ تاریکی بود ولی حس 
می رسددید. درسددت مثل رایحه تن  که باعث آرامشددم بود، این رایحه مرا می 

 ترساند.
باره تالش زیادل کردم. عاقبت به اتاق خودم برگشددتم ولی بر ال خوابیدن دو

کمی بعد برخاسددتم و به درسددهایم برداختم. گاهی درس، برال متفرق کردن 
 ذهن از عشق چیز بسیار خوبی است!

 
 فصل هجدهم

 
دسدتکشدم را باز کردم و کالهم را در آوردم. آقال سدلطانی دورتا دور اتاق قدم 

انجام می داد. نگاهی به من کرد و می زد و حرکات کشددشددی بعد از تمرین را 
 آمرانه گفت:
 _بیا آذر....

اشاره کرد که برال حرکات کششی به او ملحق شوم. می دانستم که این نرم  
 ها  زم است. چیزل که آقال سلطانی همیشه تاکید زیادل بر رول آن داشت.

 _فرجام منتظرمه
 اخمی مصنوعی کرد و به قمقمه آبم اشاره کرد و گفت:

 رد اضافه موقود. نرم  کن و آب بخور._ح
فرجام همان طور که با خانم آقال سددلطانی خوش و ب  می کرد و دختر آقال 

 سلطانی را در آغوش داشت به اتاقی که ما تمرین می کردیم، آمد.
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نگاه  برال لحظه ایی از رول من که کنار آقال سددلطانی نرم  می کردم، 
سر ستانم را با ل  شی انجام دادم و در کنار نمی رفت. د ش م بردم و حرکتی ک
 همان حال نفسم را عمیق بیرون دادم.

کمی بعد وسایلم را جمع کردم و بیرون زدم. فرجام کنار آقال سلطانی ایستاده 
ستانی بود  سلطانی نگران دور جدید بازل هال ا صحبت می کرد. آقال  بود و 

 که این بار در اصفهان برگزار می شد.
ین چند ماه باعث شدددده بود تمریناتم را به دو روز در هفته درسددهایم که درا

برسددانم. حا  آقال سددلطانی می ترسددید آن چنان که باید روفرم نباشددم. بین 
شاگردان دخترل که داشت همیشه من نور چشم  بودم و رول من حساسیت 
زیادل داشت. عقیده داشت که اگر به خارج از کشور بروم، می توانم یک فایتر 

ایی شددوم. در آمریکا فایترهال حرفه ایی درآمد هایی عالی دارند. شدداید  حرفه
بیشددتر از درآمدل که من این جا به عنوان یک دکتر داروسدداز خواهم داشددت. 

 مسخره بود ولی عین واقعیت بود.
صحبت اش را با آقال سلطانی تمام کرد و سوار ماشین شد. نگاهم کرد و کولر 

 را از رول صورتم کنار زد.
 _گرمه فرجام..

 با دستم خودم را باد زدم.
 _ا ن نه ...سرما می خورل

 _خبریه اومدل دنبالم؟
 ماهرانه دور زد و در همان حال گفت:
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 _خانواده علیرضا دعوت کردن که آخر هفته رو باهاشون بریم شمال. میال؟
 _آره دوست دارم. کیا هستن؟ همه اون جمعیت اون شب؟

 خنیدید.
 ادرش و خواهر و برادرش و سهراب خان_نه فقط بدر و م

 _خوبه... مامان می دونه؟
_آره عزیزم. همین چند سددداعت بی  زنه زدم به  گفتم. اجازه شددما رو 

 گرفتم.
 نگاهی به ساعت اش کرد و گفت:

_بریم من مطب یه چیزل جا گذاشددتم، بردارم بعد می ریم منزل وسددایلت و 
 جمع کن راه می افتیم.

شین را در بارکی شم می توانم ما شته با ست دا نه باری کرد و گفت که اگر دو
 بیایم. من هم که تمام عضالتم درد می کرد گفتم که در ماشین می مانم.

هنوز چند لحظه از رفتن فرجام نگذشته بود که ستاره را دیدم. دقیقا ماشین اش 
به رول بارکینه باری کرد و به این سددمت و طرد  را آن سددمت خیابان، رو

ن آمد. آن قدر حیرت کرده بودم که ابتدا فکر کردم اشددتباه دیده ام. سددداختما
 فاصله زیاد بود ولی من هم چشمان خوبی دارم.

از ماشین بیاده شدم و به طرد آسانسور دویدم. آسانسور با  رفته بود. چیزل 
ما خودم را کنترل کردم. حس می کردم  با  بروم. ا ها  له  با ب که  نده بود  ما ن

همیشده در هنگام جنگیدن و مشدت زدن و در هنگام بازل داشدتم، حرارتی که 
 حا  به همان میزان از تمام بدنم ساطع بود.
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چند نفس عمیق کشیدم. باید تکلیف این موضوع را همین امروز مشخص می 
 کردم. این باید بار آخر ستاره می بود که چشم  به دنبال فرجام باشد.

شدت  سور بایین آمد. اما به  سان ست مثل یک آ شده بود. در صابم تحریک  اع
خروس جنگی شددده بودم. کم مانده بود که هوار کشددان به درون مطب بپرم. 
شدم که من دختر بهی  دوباره چند نفس عمیق دیگر. دایما به خودم متذکر می 
جون هسددتم و دختر بهی جون هوچی گرل نمی کند. دختر بهی جون خانمانه 

 موضوع رو حل و فصل می کند.
 ما در آن لحظه حفظ خودم سخت ترین کار تمام عمرم بود.ا

ستاره را نمی  صورت  ستاره مقابل .  ستاده بود و  سط مطب ای فرجام دقیقا و
شک بود و محترمانه  شدت معذب بود. جدل و خ صورت فرجام به  دیدم ولی 

 چیزل را برال ستاره توضیح می داد.
 _فرجام....

شید.  ستاره که با بهت فرجام با دیدن من نفس راحتی ک شاید از دید  سی که  نف
 چرخیده بود و مرا نگاه می کرد، دور مانده بود ولی من به وضوح آن را دیدم.

 _سالم ستاره جان..
لبخندل که به رول لب سددتاره آمد، خنده دار ترین و مضددحک ترین لبخندل 

ا ج بود که تا به حال دیده بودم. کامال مشددخص بود که توقع دیدن من را در آن
 نداشت.

 لبخند مودبانه ایی زدم و به سمت فرجام رفتم.
 _بورشیا جان خوبه؟ خانم صبایی خوب هستن؟



 605 نهیخشت و آ

 سریع تر از آن چه که فکرش را می کردم خودش را جمع و جور کرد.
_سددالم آذر جان.. مرسددی گلم. بورشددیا و مامان هم خوب هسددتن. بهی جون 

 چطورن؟
م اصددال خیال نداشددتم که بگذارم او بس او از رفتن مامان خبر نداشددت. من ه

 چیزل بفهمد.
 _مرسی مامان هم خوبن.

 نگاهی به فرجام کردم و گفتم:
 _بریم فرجام. دیرمون میشه

 فرجام سرش را تکان داد و رو به ستاره گفت:
 _براش یه دکتر خوب بیدا میکنم. به فکرش هستم.

 ستاره لبخند بی رمقی زد و گفت:
 دارید_مرسی آقال دکتر لطف 

باره به آقال دکتر ارتقا مقام بیدا کرده بود. دیگر  از فرجام چهار سدددال قبل دو
صددحبتی نکرد و به سددرعت خداحافظی کرد و رفت. فرجام به اتاق  رفت و با 
بسته ایی برگشت. یک جعبه کادو بیچیده شده. با اخم هال درهم نگاه  می 

ستم قیافه ام تا چه اندازه  ست. من اگر کردم. خودم هم می دان شده ا خنده دار 
می خواسددتم آن رول وجودم را نشددان دهم، هیو یی می شدددم که فقط خودم 

 خبر داشتم و بس.
 نگاهم کرد و خندید. جعبه را رول میز گذاشت و مرا ب*غ*ل کرد.

 _چی شده سوییتی؟
 خودم را از آغوش  جدا کردم. بیشتر خندید.
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 _این خانم برال چی بلند شده اومده مطبت؟
 لبخندش با مزه بود.

 _چرا از خودش نپرسیدل؟
 یک ابرویم را با  بردم.

 _برال اینکه من یه خانم موقرم.
گاهانه به آغوشدد  برت شدددم. خودم  دسددتم را گرفت و مرا کشددید. با اراده و آ

 خودم را برت کردم. چانه اش را به نرمی رول سرم گذاشت.
 قدر بزرگ شدل آذر؟_خانم موقر... تو کی این طورل شدل؟ کی این 

 سرم را بلند کردم و نگاه  کردم.
 _همون زمانی که منو از خودت روندل

با  آورد و رول هر دو  پذیر بود. هر دو دسددت  را  یان دو ابروی  دل اخم م
 ابرویم کشید. آرام و با احساس.

شتم ولی  صدش رو ندا صال ق سرته. با اینکه ا _همین کارم تا آخر عمر برام ح
 دلتو شکستم

خندیدم. بحث را عوض کردم تا هم او عذاب کمترل بکشددد و هم من بفهمم 
 که ستاره چه کارل با او داشته است.

 _بحث عوض نکن. ستاره چه کارت داشت؟
کت  را در آورد و آسددتین های  را با  داد و در حالیکه به سددمت دسددتشددویی 

 مطب می رفت، گفت:
 وب معرفی کنم._می خواست برال لکنت زبون دخترش یه دکتر خ
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شدم و در همان حال جعبه را زیر و رو کردم. برال  شویی رفت. منتظر  ست به د
 من بود؟

از دسددتشددویی بیرون آمد. صددورت  را شددسددته بود. چند دسددتمال برداشددت و 
 صورت  را خشک کرد.

 _این برال منه؟
 _نه عزیزم. منتظر کادو بودل؟

 خندیدم.
 _بدم که نمیاد

 داریم می ریم گفتم دست خالی نباشیم._مال مادر علیرضا است. 
 لب برچیدم. چرا خودم به فکرم نرسیده بود؟

به خنده  بار که او را  _این ها وظیفه ل خانم خونه اسدددت.. )با حالتی اندوه 
 انداخت، ادامه دادم.( من چرا فراموش کردم؟

 کت  را بوشید و کادو را برداشت و دست مرا گرفت تا از مطب خارج شویم.
 اینکه هنوز خانم خونه من نشدل.. عذرت موجهه _برال

 نی  خند زدم و به بازوی  آویختم. با اخم با مزه ایی مرا از خودش جدا کرد.
 _زشته این جا محیط کار منه

با ناز سددرم را به سددمت دیگرل چرخاندم. در بارکینه جعبه کادو بیچیده را در 
تر کافی شدداپ  ماشددین گذاشددت و دسددت مرا گرفت و گفت که کمی آن طرد

شمزه ایی دارد. می گفت که گاهی با محمد  ستنی هال خو ست که ب خوبی ه
به آن جا می روند و بسددتنی می خورند. بیاده راه افتادیم. گفت که راه زیادل 

 نیست و به آوردن ماشین و بیدا نکردن جال باری می ارزد. هوا هم عالی بود.



wWw.Roman4u.iR  608 

 

راه افتادیم. کافی شاپ ساده دست در دست هم مثل یک زن و شوهر واقعی به 
ایی بود. مدرن شددیک و زیبا ولی دور از تزیینات عجیب غریبی که به تازگی در 
کافی شدداپ ها مد شددده بود و حتی منی که عاشددق چیزهال عجیب و غریب 
بودم را هم زده کرده بود. فضددال آرام و نسددبتا تاریکی داشددت. خلوت بود و ما 

ارل ما یک دختر و بسر کم سن وسال بودند. هم درکنج دیوار نشستیم. میز کن
شاید هر دو نفرشان هفده هجده سال بیشتر نداشتند. سرشان در سر هم بود و 

 کامال به هم نزدیک شده بودند و معلوم نبود که مشغول چه کارل هستند.
سته  ش سفارش داد. کنار هم ن ست را  ست خوب ا ستنی که خودش می دان ب

همان حال که صددحبت می کرد، بشددت دسددتم را بودیم. دسددتم را گرفت و در 
نوازش کرد. بستنی مان را آوردند. کمی چشیدم. حق داشت. عالی بود. نه مثل 
بعضددی بسددتنی هایی که وعلب شددان آن قدر زیاد اسددت که بعد از خوردن یک 
ظرد بسددتنی آدم حس می کند که یک برس چلو کباب سددلطانی با کوبیده 

 ر سبک که مزه بستنی هال میهن را بدهد.اضافه خورده است! و نه آن قد
 _چطوره؟

 _عالی
شقم را بر کردم و مقابل دهان   سفارش داده بودم و او کاکائویی. قا ساده  من 

 گرفتم. با خنده دهان  را بسته بود و باز نمی کرد. به شوخی گفتم:
 _زیر لفظی می خوال؟

شمان  مچم را گرفت و دهان  را باز کرد و در حالیکه نگاه  کامال به رول چ
 من بود، بستنی را خورد. چشمک زدم و به ظرف  اشاره کردم.
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 _حا  من... حا  من...
 به نرمی خندید.

 _ سوییتی گرل..
شد.  شیده  شه دهانم ک ستنی به گو ستی اش را به من داد. مقدارل ب کمی از ب
 انگشت اشاره اش را رول به نرمی رول گوشه لبم کشید و آن را بای کرد و بعد

 انگشت  را در دهان خودش گذاشت و خورد.
شانس  شدم. این جا آمریکا نبود.  برال اولین بار این من بودم که خجالت زده 
سر میز کنارل هم  شاپ بر نمی زد و دختر و ب آورده بودم که برنده هم در کافی 
چند دقیقه ایی بود که رفته بودند. تنها یک مرد در گوشدده سددالن نشددسددته بود و 

 ر تاریکی بود و سرش بایین بود و مشغول کار با لپ تاب  بود.صورت  د
مدت زمان زیادل نبود که لذت این عاشدقانه سداده از گلویم بایین رفته بود که 
ید شدددب را در  با که  ظه ایی فکر کردم  مد. برال لح مان آ با ل سددر کسددی 

سرم را بلند کردم. اما دهانم از تعجب باز ماند. م شتگاه بخوابیم.  د با حمبازدا
صورتی غیر قابل وصف با ل سر ما ایستاده بود. نگاهی طو نی به من کرد و 
شت. بیچاره فرجام رنگ  مثل گچ دیوار  شانه فرجام گذا ست  را رول  بعد د

 شده بود. هر چه من قرمز و برافروخته شده بودم، او رنه بریده و بی روح.
 _چطورل داداش؟

ب این جا بود که هنوز دست من در دست دهان فرجام بسته شده بود. نکته جال
 فرجام بود و هر دو دستمان رول بال او قرار داشت.

 صندلی کنار من را کشید و نشست.
 _چطورل آذر جان؟
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شان نمی داد. نه غم، نه  صورت  هیچ چیزل را ن نگاهی به هر دو نفرمان کرد. 
رد. شدددادل و نه حتی ناراحتی یا تعجب. مثل یک مجسددمه به ما نگاه می ک

 عاقبت لبخند بی حوصله ایی زد و گفت:
 _ال بابا مثل اینکه مزاحم شدم.

 نیم خیز شد ولی فرجام دست مرا رها کرد و بازوی  را گرفت.
_نه بشددین کجا می رل؟ فقط انتظار نداشددتیم که این جا ببینیمت. چه حال و 

 احوال؟
م . تمامحمد آرام به صددندلی تکیه داد و خیلی معمولی شددروع به صددحبت کرد

نگاه  به فرجام بود. بعد از چند وانیه فرجام هم آن شددوی اولیه را از سددر 
گذراند و آرام و به خود مسلط شد. اما من حال بدل داشتم. دوست نداشتم که 
با  نه ایی که می دانسدددت  با بیشددی بدل کند. آن هم  به من فکر  محمد راجع 

 هر روز به دنبال یک نفربرادرش داشته ام. دوست نداشتم مرا دخترل بداند که 
 هستم.

کمی که صحبت کردند و من اصال متوجه نشدم که صحبتشان درباره چه بود و 
 چه گفتندگ محمد رو به من کرد و گفت:

 _چطور آذر جان؟ درسها چه طوره؟ بوران جان خوبه؟
 لبخندل که زدم احتما  نمایشی ترین لبخند تمام عمرم بود.

 ز عالیه._بله مرسی به لطفت. همه چی
شه  ست  را دراز کرد و مثل همی شه ل محمد بود. د لبخندل که زد، لبخند همی

 با من دست داد. برخاست و گفت:
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 _من باید برم یکم کار دارم.. شما راحت باشید.
شده  سته  سرعت برق خداحافظی کرد و رفت. زبان هر دو نفرمان ب بعد هم به 

شاره ایی کرد تا برویم. تمام آ شتیم بود. فرجام ا ساده ایی که دا شقانه هال  ن عا
شده بود. به نظر می  سیار بد منظر  شده و ب ستنی هایمان آب  از بین رفته بود. ب
شدیم. مقابل  شتم و بلند  سایلم را بردا ست. و سید که حال او بدتر از من ا ر
صندوق، صاحب کافه گفت که آن آقایی که بر سر میز ما نشسته بود، حساب 

ست. حال فرجا شت و جلوتر از کرده ا شد. کیف  را در جیب  گذا م گرفته تر 
 من بیرون زد.

کمی تند کردم تا به او رسیدم. کنارش قدم برداشتم. متوجه حضورم شد و قدم 
با کمی مکث دسدددت  بازوی  حلقه کردم.  های  را کند کرد. دسددتم را زیر 

 دیگرش را بلند کرد و رول دست من گذاشت.
 _فرجام

 دوباره نگاه  را به خیابان داد.نیم نگاهی کرد و 
 _خیلی بد شد؟

 مدتی چیزل نگفت. بعد نگاهم کرد و لبخند بی حوصله ایی زد.
 _نه آذر جان. با خره این اتفاق می افتاد. من فقط ..

دیگر ادامه نداد. کامال مشددخص بود که حوصددله ندارد. من هم دیگر ادامه 
می کردیم ولی به نظر می رسددید ندادم. باید به خانه می رفتیم و وسددایل جمع 

 که هیچ کداممان حوصله سفر را نداریم.
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سعی می  ستاده بود و  ضا ای ضا برادر علیر سهراب خان و محمد ر فرجام کنار 
کرد تا او هم آن وسددط کارل انجام دهد. بیشددتر محمد رضددا با مهارت کباب 

مادرش  هال کوبیده را سددیخ می کشددید. آن چنان ماهرانه، مثل اینکه از شددکم
 کبابی به دنیا آمده است.

به  ها را  مد و زن باران می آ ند قطره  گاهی چ مه ابرل بود.  بارانی و نی مه  هوا نی
 داخل فرارل می داد و گاهی هم باران قطع می شد.

سلیقه هر چه تمام تر در داخل ویال آهنه ناگفته هال لیال فروهر را  یک نفر با 
آمد. بساط منقل را زیر آ چیق گذاشته گذاشته بود که صدال آن بیرون هم می 

 بودند و مردها از باران در امان بودند.
اما من به داخل نرفتم. هم چنان رول ایوان نشستم. به نظرم چند قطره باران هوا 
را لطیف کرده بود و فرار کردن از آن اشددتباه بود. روز قبل رسددیده بودیم. تمام 

سی یا حرفی  از طرد محمد و حتی مامان بودیم. مدت من و فرجام منتظر تما
چه  مان در  که هر دو نفر کامال مشددخص بود  به هم نمی گفتیم ولی  چیزل 
وضعی قرار داشتیم. فرجام به طور نامحسوسی بی قرار بود و تمام مدت حالتی 
گوش به زنه داشددت. من بدتر از او بودم. اما هیچ تماسددی گرفته نشددد. نه از 

. مثل اینکه اصددال محمد ما را در آن حالت طرد محمد و نه از طرد مامان
به  بدتر. من  ندیده بود. محمد آدم تو دارل بود. حتی از فرجام هم   س زدن 
ستم حا ت و حس های  را حدس  شتم، می توان شقی که به فرجام دا علت ع
مد را خیلی  عاجز بودم. من مح مد  کار در مورد مح جام این  بزنم ولی از ان
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مانی نتوانسددته بودم حس اش را دری کنم. میالد دوسددت داشددتم ولی هیچ ز
 روراست بود. اگر حرفی یا کارل انجام می داد، گشوده بود ولی محمد نه.

حا  هم نمی توانسددتم علت این سددکوت اش را دری کنم. ترجیح می دادم که 
سید که فرجام هم  سخت. به نظر می ر سخت بود. خیلی  به آن فکر نکنم ولی 

شت. اما فرجام کنترل خوبی رول اعصاب  داشت. چیزل حالی مثل من را دا
که باعث شده بود حتی علیرضا هم متوجه نکته ایی نشود. اما من هر لحظه از 

 آن سفر را در هراس و تکان گذراندم.
 _تنهایی.. نمی رل داخل؟

 علیرضا کنار دستم نشست. اشاره ایی به آ چیق کردم و با زرنگی جواب دادم.
 کنی؟_شما کمک نمی 

 به خنده افتاد.
 _من میخوام برم کنار دریا سیگار بکشم. شما نمیال؟...

 مکث کرد و محترمانه گفت:
 _می کشی دیگه؟ مگه نه؟

 با اخم نگاه  کردم.
 _کی گفته به شما؟ فرجام؟

_نه.. خودم متوجه شدددم. آدم هال سددیگارل، مخصددوصددا وقتی مدت زمان 
ه نفر که داره سیگار می کشه بی ارادزیادل باشه که نکشیده باشن با دیدن یک 

جورل به دست طرد نگاه می کنن، مثل یه آدم تشنه که به یک لیوان آب خنک 
نگاه می کنه. طرز نگاه کردن شددما بعضددی وقتها به سددیگار کشددیدن من دقیقا 

 همین طوره!
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 با تعجب گفتم:
 _واقعا؟

 خندید و سر تکان داد.
 _آره واقعا.

نگاه  رول من و دوسددت  بود و نیم لبخندل به رول به فرجام نگاه کردم. 
 لبان  بود.

 _فرجام ناراحت نمی شه من با شما به دریا بیام؟
 _خب به اون هم می گیم بیاد. از دست کباب درست کردن هم راحت میشه...

 نگاه دقیقی به دوست  کرد و گفت:
سیخ می _هر چند ا ن هم کارل نمی کنه. نخودیه. محمد رضا داره کبابها  رو

 کنه.
اشددداره ایی به فرجام کرد و ما به راه افتادیم و چند لحظه بعد فرجام هم به ما 

 ملحق شد. دست  را زیر بازول من حلقه کرد و کنار من قدم برداشت.
 _راحتت کردم. نه؟

 فرجام به خنده افتاد.
 _خانواده تو دیگه زیادل راحت هستن ماشا ..

 علیرضا شلیک خنده را سر داد.
_تازه کجا رو دیدل.. همینه که من فرار کردم رفتم، ده سال یکبار هم نمیام سر 

 بزنم.
 سیگارل آت  کرد و به دست من داد. فرجام اما در هوا آن را قابید.
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 _اوهول مردی.. خودت می کشی به آذر دیگه برال چی می دل
 علیرضا خیلی راحت سیگار را از فرجام گرفت و قاطعانه گفت:

 .. بگذار بکشه. به  سخت نگیر._فعال نه
 رو به من کرد و برسید.

 _از روزل چند نخ، به روزل چند نخ رسیدل؟
 کمی فکر کردم و گفتم:

_روزل سدده چهار نخ.. ا ن یک نخ... بعضددی وقتها هم هیچی .. که خیلی 
 عصبی و تحریک بذیر میشم.

 علیرضا انگشت اشاره اش را روبه فرجام تکان داد.
اینه. ا ن خوب بی  رفته. زیاد دیگه به  سددخت نگیر که از  _دیدل دکتر..

 اون سر جهنم سر در میاره ها. از ما گفتن.
فرجام چیزل نگفت و من اینطور برداشدت کردم که با حرفهال علیرضدا موافق 

 است. علیرضا هم خونسرد سیگار را دوباره به طرفم گرفت.
را کوتاه تر زدم. فرجام اخم  بک عمیقی که زدم مرا به سرفه انداخت. بک بعدل

صله از من حرکت  ست من در آورده بود و با کمی فا ست  را از د کرده بود و د
می کرد. به علیرضددا نگاه کردم. نگاهی عاجزانه. لبخندش مودبانه و با محبت 
بود. سرش را به نشانه اینکه خودم را ناراحت نکنم و چیزل نیست، تکان تکان 

با خاموش کرد و سددیگارل نو برال داد و بقیه سددیگار را ا ز من گرفت و زیر 
 خودش آت  زد. قدم زنان به طرد ساحل رفتیم.

علیرضا و فرجام کنار هم نشستند و من هم کمی در اطرافشان قدم زدم. زمانی 
 که نزدشان برگشتم کمی از آخر حرفهال علیرضا را شنیدم.
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 _شرم و حیا هم حدل داره...
ضددا حرد اش را قطع کرد. به صددورت فرجام نگاه کنار فرجام نشددسددتم. علیر

 کردم. دستم را رول بازویم گذاشتم.
 _کی شرم و حیا داره؟

علیرضا به خنده افتاد و برخاست و در حالیکه ماسه ها را از رول شلوراش می 
 تکاندگ یک دست  را رول شانه فرجام گذاشت و گفت:

 _اوقات خوشی رو برات آرزو می کنم.
ضا گفت که کمی فرجام نگاهی ب شم به او کرد. اما چیزل نگفت. علیر ر از خ

 قدم می زند.
 چانه ام را رول بازوی  گذاشتم و صورت  را به طرد صورت  با  بردم.

 _چی شده؟
 برال لحظه ایی نگاهم کرد. با انگشت اشاره اش گونه ام را نوازش کرد.

 _چیزل نیست سوییتی
 بااخم گفتم:

 _تو شرم و حیا دارل؟
 نوع سوالم به خنده افتاد.از 

 _نباید شرم و حیا داشته باشم؟
چند لحظه نگاه  کردم. ذهنم به همه طرفی می رفت. بیشتر از همه به سمت 

 چیزهال انحراد آمیز. خودم هم خنده ام گرفت.
 _از چی شرم و حیا دارل؟ من؟
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نگاهم کرد. دقیق و عمیق. یکی از معایب و در عین حال محاسددن عشددق ما، 
ست به من دروغ بگوید و همی شناخت بی  از اندازه از هم بود. او نمی توان ن 

شدم.  سرخ  من هم هر حرفی که می زدم او در هوا منظورم را می گرفت. کمی 
به خنده افتادم. بلند بلند خندید و دسددت  را دور شددانه ام حلقه کرد و مرا به 

 خودش فشرد.
 م آور تو هستم._من عاشق این سر کوچیک و بر از ایده هال شر

با دو  ثارش کردم. بینی ام را  یت، ن یک بی ادب بی ترب بینی ام را چین دادم و 
 انگشت اشاره و کنارل اش فشرد.

_یه کارل نکن که من هم کم بیارم. این اصددال خوب نیسددت که خوددارل من 
 هم از بین بره. من ..

 نگاهم کرد. مثل اینکه نمی دانست چگونه منظورش را بیان کند.
_آذر جان من شددما رو برال یه رابطه یک روز یا دو روزه نمی خوام که حالل و 
شی و  شه. برال یه زندگی می خوام. برال اینکه زنم ب حرام  برام بی اهمیت با

 مادر بچه هام. می خوام به هم حالل باشیم...
چیزل از منظورش نگرفته بودم. اما گفته های  به شدت دلنشین بود. اینکه من 
همسرش و مادر بچه های  شوم، ته دلم را بدجور قلقلک می داد. حسی بر از 
بانه ایی زد. چرا او تا این حد بال  عشددق فراوان. نگاه  کردم. لبخند محجو
بند به اصددول و قواعد بود؟ تا این حد جنتلمن؟ من طالب بیشددترها از او بودم. 

بود. مسلط به خود و  چیزل که برال خودم هم خنده دار بود. اما خب او فرجام
 بزرگتر از من. عاقل تر و بخته تر.

 _منظور؟
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 _با این دلبریهات دل منو نبرن .. کار دست خودمون می دیم ها..
 با شیطنت و شوخی گفتم:

 _خب بیا عقد کنیم. من که به اجازه بدر نیازل ندارم.
 خندید. می دانست که شوخی می کنم.

 _باشه همین حا  عقد می کنیم....
 بعد این طرد و آن طرد را نگاه کرد تا علیرضا را بیدا کند.

 _کجاست این بسره ل نیمچه دروی ؟ بیاد خطبه عقدمون رو بخونه
 به خنده گفتم:

 _من صیغه ات نمی شم ها... گفته باشم.
 لب  را گاز گرفت.

_کی یه همچین خبطی کرده از شما چنین درخواستی کرده. شما عقد دایم من 
 ؟ قبلت؟می شی خوبه

 _آره خوبه
 خندید و دستم را در دست خودش گرفت.

 _فرجام؟
 به افق خیره شده بود. به ابرهال تیره ایی که از سمت دریا بی  می آمد.

 _جانم؟
 نگاهی بر از محبت نثارش کردم.

 _راستی راستی جریان اون شرم و حیا چی بود؟
 نفس عمیقی کشید و مدت زمان طو نی چیزل نگفت.
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 مامانت شرم دارم آذر. خیلی زیاد._از 
 با حیرت نگاه  کردم.

 _چرا؟
 نیم نگاهی به من کرد و دوباره نگاه  را به افق داد.

_اینکه چه فکرهایی تو ذهن  با این حرد من ایجاد می شه، دیوانه ام می کنه. 
اینکه شدداید یک درصددد فکرش به این منحرد بشدده که من خ*ل*ا*ن*ت در 

من همیشدده چشددمم دنبال تو بوده. نمک خوردم نمکدون  امانت کردم. اینکه
 شکستم...

 کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد.
_مطمئن باش که فامیل هم بتانسددیل  زم رو دارن که این فکرها رو به ذهن  

 القا کنن.
 _مثال کی؟

 _خاله فخرل..
 یمی دانستم. خاله سورل همیشه با فرجام بهتر از خاله فخرل بود. خیلی خیل

به فرجام عالقه داشت ولی خب در کل شخصیت خاله فخرل جز آن دسته ادم 
هایی بود که با همه چیز و همه کس سددداز مخالفت می زنند. دیگر همه این 

 اخالق او دستشان بود.
 _مامان خواهر خودش رو بهتر می شناسه. تو رو هم می شناسه..

 نفس عمیق گرفت و تنها نگاهم کرد.
 ه. همون چون می شناسه من توان گفتن این رو به  ندارم._آره منو می شناس

 _مگه چی می خوال بگی؟ می خوال از دخترش خواستگارل کنی
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 لبخندل محو زد.
 _همین خودش خیلیه.

 _مامان موافقه فرجام. من مطمئن هستم.
 تنها سرش را تکان داد و چیزل نگفت.

اشددت. گرفتم و با چند قطره باران رول سددرمان چکید. عینک طبی اش را برد
گوشدده شددالم بای کردم. نگاه  به رول من مثل این بود که من زیبا ترین و 
عزیز ترین چیز در دنیا برای  هستم. نگاهی که زمانی فقط مختص مامان بود. 
شترل به من تعلق گرفته بود. وقتی که این طور به من نگاه می  شدت بی حا  با 

 ا می گرفت.کرد، تمام وجودم را گرمایی مطبوع فر
ضا کمی آن طرد تر با چند دختر جوان  شم  زد. علیر عینک را گرفت و به چ

 گرم گرفته بود. به خنده افتاد.
 _داره مخشون رو می زنه..

 با کمی ناراحتی گفتم:
 _تو هم از این مخ ها زدل؟

 نگاهم کرد و سرش را تکان داد.
ضا بود که خیلی  شه این علیر صال بلند نبودم. همی ست ب_نه ا ا راحت می تون

 جنس مخالف رابطه بیدا کنه.
 ابرویم را با  بردم و با لحنی که حسادت در آن موج می زد، گفتم:

 _ولی آن چنان هم بی دست و با نبودل.
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سه رابطه ایی بود که به آن اعتراد کرده بود. یک ابروی  را با   شاره ام به دو  ا
ید. مچ دسددتم را گرفت و مر ند به نرمی خ که کمی جلو تر از خودش برد.  ا 

 حرکت می کردم، کنار خودش کشاند.
_وقتی که خیلی جوون بودم این اتفاقها افتاد. چیزل که بعد اش و چند سددال 
بعد که عقل تو کلمه ام اومد به شدددت ازش بشددیمون شدددم. تازه رفته بودم. 

شده بود. تو سالم  سن. فکر کنم تازه هجده   لمحیط اون جا باز بود و منم کم 
اون سن احساسات تو اوج خودشه. دو مورد تو همون یکی دو سال داشتم که 
بعدش منو به شدت بشیمون کرد. فکر می کردم که عاشق شدم ولی چیزل که 
برال من مهم بود برال اون نبود. اون دنبال یه رابطه بدون قید و شددرط بود. یه 

ه خیلی ضددربچیزل که فقط برال تفریح و وقت گذرونی باشدده. بعد اش من 
شد. فریدون خان فهمید و  شیده  ضوع به ایران هم ک خوردم. اونقدر زیاد که مو
شیدم. فریدون  سی نگه. از بهی جون خجالت می ک سم اش دادم که به ک من ق
تا تونسدددت منو آروم کنه و بهم بفهمونه که  خان خیلی رول افکارم کار کرد، 

 عشق و عالقه چیزل ورال اینها ست.
 نگاهم کرد.

شتباهی مرتکب _چ سال بعد تازه فهمیدم چی به چیه.. تازه فهمیدم که چه ا ند 
 شدم و چقدر شانس آوردم که تو دردسر نیفتادم.

 اشاره ایی به علیرضا کرد و گفت:
_یه بار تا مرز دادگاه رفت. دختره می خواسددت ازش باج گیرل کنه. می گفت 

تمام شددواهد بر علیه که به  ت*ج*ا*و*ز کرده. ولی از جال دیگه ایی بود. 
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شت آب خنک می  شازده بود. اگر بول باباش و و کیل خوب نبود، ا ن دا این 
 خورد.

 خندیدم و گفتم:
 _ولی انگار توبه اش نشده.

 به نرمی خندید و سرش را تکان داد.
 _بس که بی حیاست.

ستم  ست و همان طور که د سکوت کرد و در نهایت نتوان خندیدم. چند لحظه 
 د و به نرمی مچ دستم را نوازش می کرد، گفت:در دست  بو

 _آذر جان خواه  دیگه سیگار نک ..
 نگاه  کردم. چشمان  عصبی و بر از خواه  بود.

 _باشه سعی می کنم. من کم اش کردم دیگه ..
تنها سرش را تکان داد. نمی خواست زیاد به من سخت بگیرد ولی می دانستم 

ندارد. دیگر چیزل نگفت و تنها اشدداره ایی که هیچ میانه خوبی با این کار من 
به علیرضددا کرد و او هم گفت که ما خودمان برویم او بعد خواهد آمد. به ویال 

 برگشتیم. همه دور هم نشسته بودند و بساط شام هم کم کم آماده شده بود.
 

 فصل نوزدهم
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سته آن را بیرون آوردم. محمد بیام داد شی موبایلم در جیبم لرزید. آه ود. ه بگو
سم را به  شتم و یک نگاه و نیمی از حوا صندلی نگه دا همان طور گوشی را زیر 

 استاد دادم و بقیه را به بیام محمد.
 «سالم آذر جان. هر وقت از کالس اومدل بیرون یک تماس با من بگیر.»

گوشددی را دوباره سددر جای  گذاشددتم و حواسددم را به درس دادم. بعد از اتمام 
ساع ستم که چه کار کالس تا نیم  ت دو دل بودم که تماس بگیرم یا نه؟ نمی دان

 دارد ولی حدس زدن  اصال کار سختی نبود.
با زنه دوم  ماس گرفتم.  با کردن ت با و آن  یادل این  مدت ز عد از  با خره ب

 گوشی را برداشت. دور و اطراف  شلوغ بود. احتما  در بیمارستان بود.
 _سالم آذر جان

 حال؟ چه خبر؟_سالم محمد. چه 
 _قربانت....

 مکثی کوتاهی کرد و گفت:
 _آذر می تونی یه سر بیال بیمارستان؟

اخم هایم در هم رفت در همان حال سعی کردم تا برال هم کالسی هایم که با 
 من خداحافظی می کردند، با خوش رویی برخورد کنم.

 _چرا؟ چیزل شده؟
می دانسدتم چرا. اما می خواسدتم کمی شددت عمل به خرج دهم. خودم هم ن

دوسددت داشددتم که محمد اگر هم خیال دارد صددحبتی درباره آن روز یا چیزل 
 دیگرل داشته باشد، با طرز برخورد من منصرد شود.
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شنا می  صدایی که به نظر خیلی آ صحبت کرد.  ست  بود،  سی که کنار د با ک
 تماس امد. با دقت گوش دادم. صدددال علیرضددا بود. از او برسددید که آیا با من

گرفته اسددت؟ و محمد هم جواب داد که من بشددت خط هسددتم و با من حرد 
می زند. ناگهان شدداخک هایم تکان خورد. هر چه بود صددحبت از آن روز و یا 

 عالقه او نبود.
 _محمد چیزل شده؟
 سرفه ایی کرد و گفت:

 _آذر جان یه لحظه گوشی...
ست  دهانی سید که با د شی را گرفته  صدال خ  خ  آمد و به نظر می ر گو

شت کرده بودم. هزار و یک جور فکر  شرد. وح شمانم را به رول هم ف ست. چ ا
 که همه اش هم منفی بود، به ذهنم خطور کرد.

 _آذر بشت خطی؟
 _آره آره .. چی شده محمد؟

 _چیز خاصی نیست. فرجام یه تصادد داشته گفتم بیال بیمارستان.
 احساس کردم که زمین زیر باهایم خالی شد.

 _حال  خوبه؟
 صدایم به شدت خفه بود. خفه و لرزان.

 _آره عزیزم.. خوبه موردل نداره. نگران نباش..
شکل حادل بود  صدای  بود، مرا کمی آرام کرد. اگر م گرمی و مالیمتی که در 

گاه بودم.  محمد این طور آرام نبود. از میزان عالقه اش به فرجام آ
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 یمارستان؟_من ا ن خودم رو می رسونم.. کدوم ب
 دوباره با کسی حرد زد. صدال یک زن می آمد.

 _بیمارستان خودمون.. منتظرتم.
گوشی را قطع کرد. سعی کردم تا بر اعصابم مسلط باشم و رانندگی کنم. نمی 
خواسددتم با یک تصددادد دیگر کار را بدتر کنم. علیرضددا مقابل در بیمارسددتان 

 ایستاده بود و سیگار می کشید.
 شده؟_سالم چی 

 سیگارش را به کنارل انداخت و با لبخند آرامی گفت:
 _چیزل نیست. نگران نباش. یه موتورل زد به ...

 _حال  چطوره؟ چیزل که نشده؟
 خندید و در همان حال بازول مرا گرفت و داخل رفتیم.

 _نه دختر خوب چیزی  نیست. نشسته داره شام می خوره ..
 همیشه زودتر شام می دادند.نگاهی به ساعتم کردم. بیمارستان 

 _مگه بسترل شده؟
به زحمت جلو خنده اش را گرفته  که  خنده اش را فرو خورد. مشددخص بود 

 است.
_یه مشددکلی داشدددت که دکترها صددالح دیدن که یه چند سددداعتی مهمون 

 بیمارستان باشه..
 با حیرت نگاه  کردم.

 _چه مشکلی؟
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ستگاه برستارل رسیدیم. محمد با ل یه داده باس معمولی به کانتر تکبه مقابل ای
 بود و با یک دکتر جوان هم سن خودش صحبت می کرد.

 _محمد؟
 چرخید و به من نگاه کرد. لبخند مالیمی زد.

 _آذر.. چه زود رسیدل؟
 نگاهم را بین محمد و علیرضا چرخاندم.

 _چی شده؟
شاره کرد  شانه با  انداخت. محمد ا ضا  ضا نگاه کرد و علیر ه کمحمد به علیر

تاق  یک ا جام در  یه ام بگیرد. فر که گر نده بود  ما همراه  بروم. چیزل ن
خصوصی نشسته بود و سریال نگاه می کرد. یک زخم نسبتا عمیق رول ابرول 
راسددت  بود که بخیه خورده بود و گونه راسددت  هم کبود شددده بود. کبودل که 

هیچ مشددکل  نشددان می داد در چند روز آینده بدتر خواهد شددد. به غیر از این
 دیگرل نداشت.

 _آذر..
به شدددت متعجب شددده بود. مثل اینکه انتظار نداشددت که مرا آن جا ببیند. به 
ست  را دراز کرد و  شده بود که د صورتم چطور  کنارش رفتم. نمی دانم حالت 
دسددت مرا گرفت و کنار خودش نشدداند. محمد بیرون رفت و در را بسددت. با 

ا رول شانه اش، کنار گردن  گذاشتم و یک محبت مرا در آغوش کشید. سرم ر
 نفس راحت کشیدم.

 _جانم سوییتی؟
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 _خیلی ترسیدم. فکر کردم چیزل شده
 به نرمی خندید.

 _مثال چی؟
خودم را بیشتر به او چسباندم. خودش را به آهستگی کنار کشید. سرم را از کنار 

 گردن  برداشتم و نگاه  کردم.
 _یکم درد دارم

 .با نگرانی برسیدم
 _کجات؟

 لبخند آرام  بخشی زد و با انگشت اشاره اش گونه ام را نوازش کرد.
 _چی کارل تو زندگیم کردم که م*س*تحق این هستم که تو نگرانم بشی؟

شت.  ضربتی به رول لبانم کا سه ایی کوتاه و  سریع به در کرد و ب*و* نگاهی 
 خندیدم.

 _تمام تنم درد می کنه.
شاره کرد که به تخت تکیه  شانه ا سته رول  سرم را آه کنم. کنارش تکیه دادم و 

 اش گذاشتم.
 _چی شد؟ چطورل تصادد کردل؟

 دستم را گرفت و با مالیمت با انگشت شصت اش نوازش کرد.
_از مطب زدم بیرون رفتم اون دست خیابون یه چیزل خریدم. موقع برگشتن یه 

شد زد زیر من. چند متر  شدم و اون موتورل که نمی دونم از کجا بیداش  برت 
 طرد تر، افتادم تو جول آب..

 سرم را با حیرت از رول شانه اش بلند کردم. خدا واقعا به او رحم کرده بود.
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 حیرتم را که دید، خندید.
 _چه مشکلی دارل که گفتن باید بمونی؟

 نگاهی به سر تا بای  کردم.
 بیشتر خنده اش گرفت. سرش را تکان تکان داد.

 _کی بهت گفت؟
 _علیرضا... مگه چی شده؟

 _از دست این بسر...
 با حرص و عصبانیت گفتم:

 _با خره می گی چه شده یا برم از خودش بپرسم.
 _ضربه اصل کارل به یه جال دیه*ه خورد.

 با سرش به محل ضربه اشاره کرد. چشمانم گرد شد و خنده ام گرفت.
 _یکم خون ادرار کردم که گفتن بمونم تا تحت نظر باشم.

 درحالیکه سعی می کردم خنده ام را کنترل کنم، گفتم:
 _ا ن بهترل؟

 خودش هم خجالت کشیده بود و هم خنده اش گرفته بود.
 _یکم درد دارم ولی فکر نکنم مورد حادل باشه.

کمی بعد علیرضددا همراه با یک بزشددک دیگر به اتاق آمد. سددرل برال فرجام 
به کانترتکان دادم و گفتم که بیرون منتظر می ما  نم. رول نیمکتی که نزدیک 

برسددتارل بود نشددسددتم. کمی آن طرد تر یک دختر نوجوان و یک مرد مسددن 
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سرعت تکان تکان  ضطرب بود و باهای  را به  شدت م شسته بودند. دختر به  ن
 می داد و گاهی هم گوشه ناخن اش را به دندان می گرفت.

م. لبخند زد و نیمکت تکان خورد و محمد کنار من نشددسدددت. نگاه  کرد
 چشمان  را از من گرفت.

 _خیلی نگران  شده بودل...
شتم که بگذارم محمد  صال خیال ندا شق فرجام بودم و ا چیزل نگفتم. من عا
باره  گاه  کردم. دو با کمی اخم ن نابراین  این حس خوب را از من بگیرد. ب

 نگاهم کرد و وقتی که اخم ام را دید، خندید.
 _به خاله گفتید؟

یک به هیچ وجه کوتاه  این  که  تهدید بود؟ اگر بود، من هم سددعی می کردم 
 نیایم.

 _می گیم.
 خنده اش مهربان شد. دست  را دراز کرد و دستم را گرفت.

 _سپرت رو بنداز زمین آذر.. من خیال جنه ندارم.
 خجالت زده گفتم:

 _نه ...من موردل ندارم...
 کمی مکث کردم و این بار با جسارت ادامه دادم.

ندارم. حتی  مدن در برابر هیچ کس رو  تاه او یال کو _من دوسددت  دارم و خ
 مامان.

 یک ابروی  را با  برد و گفت:
 _گمون نمی کنم خاله مخالفتی داشته باشه. خاله عاشق فرجامه.
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 _فرجام خجالت می کشه عنوان کنه. مدام داره امروز و فردا می کنه.
 رانه داشت.مدت زمان کوتاهی حرفی نزد. حالتی متفک

_یکم به  حق نمی دل؟ فرجام تو خونه شددما بزرگ شددده. همیشدده حالتی 
شه  سرباره... حس می کرده که همی شاید از درون حس می کرده که  شته که  دا
باید یه جورل محبت مامان و بابات رو جبران کنه. نمی دونم متوجه منظورم 

ه شددداید کارش میشددی یا نه؟ حا  فرجام این فکر رو بی  خودش می کنه ک
شاید مامانت بی  خودش فکر کنه که فرجام بی حرمتی کرده  ست نبوده..  در

 ...نمی دونم یا مثال فکر کنه که چشم  دنبال دخترش بوده..
 _آره همین هاست که تو میگی.. ولی مامان این طور فکر نمی کنه

_من می دونم. تو هم می دونی. حتی فرجام هم ته دل  می دونه که مامانت 
یه  گذارل  جال فرجام ب که خودت رو  یه همچین آدمی نیسدددت. ولی وقتی 
ترسی، حتی خیلی کوچیک و بی مورد تو دلت می افته. یه ترس... یه حجب و 

 حیا وخجالت...به  حق بده.
 با کف دست  آرام رول دستم زد و دستم را رها کرد.

شوهر برال تو  شه.فرجام بهترین مردیه که من به عنوان  ست می صور م_در ی ت
 کنم...

 کمی مکث کرد و گفت:
_فرجام یه خوشدبختی از زندگی طلب داره. باید بدسدت بیاره. دنیا باید کارش 

 حساب و کتاب داشته باشه. وگرنه سنه رول سنه بند نمی شه.
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طرز فکر جالبی بود. محمد همیشدده خیلی زیاد مثبت اندی  بود. منتظر بودم 
و یا حرد ناجورل بشددت سددر فرجام  که هر لحظه حرفی از عالقه اش بزند

ید ولی او دیگر چیزل نگفت. اگر هم عالقه ال بود او همان روزل که ما  بگو
در کافی شدداپ با هم دیده بود در همان جا آن را در دل  دفن کرده بود. حا  
نگاه  به من کامال مثل زمان قدیم بود. مثل نگاهی که همیشدده به روشددنک 

ت کرد. من محمد را دوست داشتم و اصال دل این داشت. همین خیالم را راح
را نداشددتم که نارحت اش کنم. حرفی بزنم که او را برنجانم و ناراحتی بی  

 بیاورم. ولی برال خاطر فرجام من حاضر بودم که هر کارل بکنم.
کمی بعد علیرضا هم به ما ملحق شد. و بعد از چند ساعت و یک معاینه دیگر 

شتیم. بهتر بود ولی تحت تاویر فرجام را هم مرخص کر دند و با هم به خانه برگ
آرام بخشی که در بیمارستان تزریق کرده بودند، کمی گیج و منه بود. به خانه 
ستان با او  شیک می داد. از بیمار خودمان رفتیم. بوران جان بیچاره مقابل در ک

ر و با س تماس گرفته بودم و گفته بودم که چه مشکلی بی  آمده است. چادر به
شید. وقتی هم  سری می ک ستاده بود و مدام به داخل کوچه  نگرانی مقابل در ای
که رسددیدیم یک نفس قربان صدددقه فرجام رفت و مثل فرفره به این طرد و آن 
طرد می رفت تا هر چه مورد نیاز است را مهیا کند. آن قدر زیاد که دست آخر 

سته  ست که خودش را خ نکند چون او حال  خوب فرجام با محبت از او خوا
 است و جال نگرانی نیست.

همان طور که رول تخت خوابیده بود و چشمان  از شدت خواب کمی خمار 
 شده بود، به جیب کت  اشاره کرد و گفت:

 _آذرم اون کت منو می دل.
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کت  را از جوب لباسی برداشتم و به دست  دادم. دست در جیب  کرد و یک 
 گرفت و لبخند بر ازمحبتی زد. جعبه بیرون آورد. به طرفم

 _فکر کنم این همون چیزیه که تو سفر شمال دلت رو برده بود.
با تعجب به جعبه کوچک مخمل سددورمه ایی نگاه کردم. دلم به تاپ و توپ 
افتاد. برایم حلقه گرفته بود؟ من در شددمال از حلقه زن برادر علیرضددا تعریف 

تجمل بود. گفته بودم که دوست دارم کرده بودم. حلقه اش بسیار ساده و بدون 
حلقه ام این طور باشددد. با آن چنان سددرعتی در جعبه را باز کردم که کم مانده 
بود فنرش از جا در برود. با دیدن آن چه در جعبه بود، جا خوردم. سددعی کردم 
شت من از با بند  سفید بود. او حق دا نا امیدل ام را بنهان کنم. یک با بند طال 

چک علیرضددا هم تعریف کرده بودم. خواهر کوچک اش بیشددتر از خواهر کو
شبیه به علیرضا بود تا مادر و خواهر بزرگترش. به همین  نظر عقیده و نوع رفتار 

 خاطر بیشتر با علیرضا ُاخت بود تا با محمد رضا.
با دیدن قیافه احتما  آویزان و ناراحت من خندید و دسددتم را گرفت و به نرمی 

 د.در آغوش کشی
 _منتظر چیز دیگه ایی بودل؟ خوشت نیومد؟

صدددای  زمزمه ایی آرام و بر از محبت بود. سددرم را با  گرفتم و نگاه  کرد. 
چشمان  را بدون عینک دوست داشتم. سیاه و عمیق بود. ولی بر از حسی که 

 من دوست داشتم در آن غرق شوم.
 _فکر کردم برام حلقه خریدل؟

 بیشانی ام را ب*و*سید. به نرمی و آهسته خندید و
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 _اون هم به موقع اش.. نگفتی خوشت اومده یا نه؟
کمی خودم را با  کشددیدم و او را ب*و*سددیدم. بر حس و عمیق. به طوریکه 
دسددتان  دور کمرم محکم حلقه شددد. بوزخندل با مزه زد و با نفسددی گرفته 

 گفت:
 _آره ... مثل اینکه خوشت اومده.

ن لت زده سددرم را در سددی جا هایم خ ندید و بر رول مو ه اش مخفی کردم. خ
 ب*و*سه زد.

 _این رو کی خریدل؟
_رفتم همین رو بخرم که تصددادد کردم. یه طال فروشددی درسددت روبه رول 

 مطب هست. رفته بودم اون جا...
 کمی مکث کرد و بعد با لحنی شیطنت بار که از او بعید بود، گفت:

 _حقم یه ب*و*سه دیگه نیست؟
 ست ضربه آهسته ایی به شانه اش زدم.خندیدم و با د

 
سمان به  سمان و ری سته بود و آ ش صلگی به میالد که روبه رول من ن با بی حو
هم می بافت، نگاه کردم. واقعا دوسددت داشددتم که می توانسددتم کارل برای  
انجام دهم. چون حس می کردم که میالد از ته قلب اش از الگا خوشدد  آمده 

ضمن ذات خان ست. ولی در  سیدم که ا شناختم و می تر م باز میالد را هم می 
شی از  صال خاطره خو شته الگا ا ستم را در آت  بیاندازم. از همه این ها گذ دو
سبت به میالد، دیدل کامال منفی بود. و نکته دیگر این  شت. دید او ن میالد ندا
شت  سال دیگر مدری اش را می گرفت، در حالیکه میالد دیپلم دا بود که الگا 
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ند. این و م گا این موضددوع را قبول نمی کرد مادر ال بدر و  که  ن مطمئن بودم 
ست،  سبی ا ست و طرد اش مرد منا شق ا سی که عا شاید از نظر ک ضوع  مو
موضوع چندان مهمی نباشد ولی مسئله این بود که الگا نه عاشق میالد بود و نه 

ضوع بچربد و بت سنات دیگرش بر این مو سبی بود که مح اند با ومیالد مرد منا
 آن دل بدر و مادر الگا را بدست بیاورد.

 _حا  می گی من چی کار کنم؟
روبه رول هم در کافی شاپ چند خیابان آن طرد تر از انجمن نشسته بودیم و 
من با حالتی بالتکلیف نگاه  می کردم. خودم مشددکل داشددتم. به شدددت 

رل را دیگ عصددبی و تحریک بذیر بودم. گیج و درمانده. نمی توانسددتم مشددکل
با من انتخاب  بد موقعی را برال حرد زدن و درد دل کردن  تحمل کنم. میالد 

 کرده بود.
_چته تو حا ؟ اگر نمی خوال کارل بکنی راسددت و بوسددت کنده بگو. اخم و 

 َتخم ات دیگه برال چیه؟
نگاه  کردم. دلخور شدددده بود و مثل بچه ها لب ورچیده بود. بیچاره حق 

 فتم.داشت. دست  را گر
سبت  شه. به جان خودت الگا دید خوبی ن _نه که نمی خوام میالد جان. نمی 

 به تو نداره. گند زدل دیگه قبول کن..
 خندید و موذیانه گفت:

 _ولی رگ خواب دوستت هم دست توئه ... تو هم این رو قبول کن.
 یک ابرویم را با  بردم و گفتم:
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 _من دوستم رو به تو ترجیح می دم میالد
 د خندید.بلن

 _آدم یه دخترخاله مثل تو داشته باشه، دیگه نیاز به دشمن نداره آذر
 خودم هم خنده ام گرفت. بی حوصله خندیدم و گفتم:

یه نقطه مثبت تو وجود خودت بیدا کن. من  _خب تقصددیر خودته شدددازده. 
 نوکرت هم هستم خودم لباس دامادل می کنم تنت

 دراماتیک رول قلب  گذاشت و گفت:دست  را با حالتی نمای  گونه و 
 _من یه دل عاشق دارم. نقطه از این مثبت تر می خوال؟

 خندیدم و بیشانی ام را به دستم تکیه دادم.
 _کمه جان دلم.. دل عاشق سیرل چند؟

 دست از لودگی برداشت و دقیق نگاهم کرد.
 _واقعا چته تو امروز آذر؟ خیلی گرفته ایی؟ چیزل شده؟

 ام نگاه کردم و سعی کردم تا آرام باشم. به فنجان چال
 _نه خوبم. مشکلی نیست.

ست زیر چانه ام برد و مرا وادار  شده بود. د شدت گرفته و لرزان  صدایم اما به 
 کرد که نگاه  کنم.

 _دارم میگم چی شده؟ مثل آدم جواب بده دیگه..
 بغضددم را فرو خوردم و به عقب تکیه دادم. به شدددت ه*و*س یک نخ سددیگار

کرده بودم. آن کافی شاپ، یک کافی شاپ سیگار آزاد بود. اما من اصال عادت 
شیدم  شم. اما گور بابال اخالقیات. اگر نمی ک سیگار بک شتم در محل عام  ندا

 امکان اینکه همان جا فریاد بکشم و یا زیر گریه بزنم، زیاد بود.
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 _یه نخ سیگار می دل؟
 موشکافانه نگاهم کرد و با جدیت گفت:

 ه... این جا نه._ن
 با سرش به اطراد اشاره کرد. بی حوصله سرم را تکان دادم.

 _مهم نیست.
 _برال من هست.
 با بدجنسی گفتم:

_یه زمانی که مهم نبود. منو برداشددتی به خاطر لج بازل با فرجام... بردل تو 
 اون مهمونی لج دونی

سیدم برال لحظه  سم فرجام ر شدم که وقتی به ا صدایم خودم هم متوجه  ایی 
افت کرد و نفسددم گرفت. مثل یک سددکته کوچک گفتارل. یک لکنت. یک 

 وقفه.
ست مرا هم گرفت و بلند کرد.  ست و د چیزل نگفت و دقیق نگاهم کرد. برخا
سیگارل  شین کرد.  سوار ما ساب کرد و مرا  ستم. بول میز را ح بی اراده برخا

 دم.روشن کرد و به دستم داد. در سکوت کشیدم و کمی آرام ش
 _حا  بگو چی شده؟

 _گفتم که مشکلی نیست.
 دوباره سکوت کرد. ماشین را روشن کرد و گفت:

 _کجا می خوال برل؟
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نگاهی به ساعتم کردم. باید با او صحبت می کردم و گرنه احتمال اینکه منفجر 
 شوم و همه چیزهایی که برایشان زحمت کشیده بودم را نابود کنم، زیاد بود.

 خونه فرجام. می تونی؟ مسیرت هست؟ _منو برسون در
شد. تا  سرش را تکان داد و از باری خارج  نگاه موشکافانه ایی به من کرد. تنها 

 مدت طو نی چیزل نگفت.
 _با فرجام حرفت شده؟

 تنها سرم را تکان دادم. همه به دعواهال بین ما عادت داشتند.
ساده  شتر از یه دعوال  شکل بی ست. من دعوا هال _چرا دروغ میگی ترقه؟ م ا

 بین شما رو دیدم. تو رو این طورل داغون نمی کنه.
شیدم. حس می کردم که  صدا نکرده بود. نفس عمیقی ک مدتها بود که مرا ترقه 
سم  شدت درگیر مرا سوگل به  صه خواهم مرد.  صحبت نکنم از غ سی  اگر با ک

سینا مدتها بود که با یکی از همکاران  نا سینا بود.  سی  رده مزده کعقد و عرو
بود و تا چند هفته آینده مراسددم عقد و عروسددی شددان برگزار می شددد. الگا هم 
ایران نبود. برال دیدن اقوام شان به روسیه رفته بود. همین تنهایی و بی همزبانی 
مرا بیچاره کرده بود. دوسددت نداشددتم که مزاحم هیچ کدامشددان شددوم. و تمام 

صه ایی که دو هفته بود ادامه د شت را در خودم ریخته بودم. چیزل حرد و غ ا
 که از درون مرا جویده بود و مثل یک تفاله به بیرون تف کرده بود.

 از بنجره به بیرون نگاه کردم.
 _ما به هم عالقه داریم....

 مکثی کردم و با بغض گفتم:
 _یا حداقل من به اون عالقه دارم...
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مه داد. ندگی اش ادا به ران بشدددت چراغ خطر  هیچ حرفی نزد. خیلی آرام 
 ایستادیم. دنده را خالص کرد و کمی سرش را چرخاند و نگاهم کرد.

 _که این طور.. خب حا  مشکل کجاست؟ به خاله گفتید؟
 سرم را تکان دادم.

_مشددکل همین جاسددت. قبل از اینکه مامان برگرده فرجام کلی برنامه ریزل 
ن کنه که بهتر باشده. کرده بود که چی بگه و چطور موضدوع رو برال مامان عنوا

 ولی یک دفعه بعد از رسیدن مامان عوض شد....
 حرفم را قطع کردم و به زور آب دهانم را فرو دادم.

 چراغ سبز شد و او حرکت کرد.
 _چی عوض شد؟

_بهتره بگی کی عوض شددد. فرجام یه دفعه بعد از برگشددتن مامان از این رو به 
 اون رو شد..

 دیگر ادامه ندادم.
 _چرا؟

 نه ام را با  بردم.شا
_نمی دونم. اصال فرصت نمی ده که باهاش حرد بزنم. حس می کنم که دائم 
داره از دسددتم فرار می کنه. درسددت دو روز بعد از برگشددت مامان بلند شددد با 
علیرضدددا رفت اصددفهان. بعد هم از اصددفهان رفتن کی . تور ایرانگردل راه 

باهاش  به هزار زحمت  نداخته. وقتی هم که  تماس گرفتم، می گه که برمی ا
گرده مفصددل درباره اش با هم حرد می زنیم. حا  هم که برگشددته دو روزه که 
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خودش رو قایم می کنه. دیشددب رفته دیدن مامان. اون هم وقتی که من انجمن 
بودم. وقتی رفتم خونه مامان می گه که فرجام این جا بوده. منتظر شدددم ببینم 

 ؟ می بینم نه خیر .. آقا هیچ حرفی نزده...چیزل به مامان گفته یا نه
 سرم در حال انفجار بود. با دستم شقیقه ام را ماساژ دادم.

شده که مثل طاعون زده ها داره از  ست ببینم چی  _می خوام ببینم اگر خونه ه
 من کنار می کشه.

در سددکوت کامل به حرد هایم گوش می داد. میالد را هرگز آن قدر عاقل و 
بودم. میالد همیشدده حالتی بارل به هر جهت داشددت. همیشدده  بزرگ ندیده

شت. ولی حا  به نظر می  سایل اطراف  دا حالتی لوده و تنبل گونه نسبت به م
رسید که میالد واقعا تغییر کرده است. شاید باید در نگرشم نسبت به او تجدید 

 د.نبو نظر می کردم. شاید آن قدر هم که من فکر می کردم برال الگا نامناسب
_حتما مشددکلی بی  اومده. فرجام آدمی نیسددت که کسددی رو عالد خودش 

 بکنه.
 با تعجب نگاه  کردم و با خنده بی حوصله ایی گفتم:

 _این میالده که داره از فرجام طرد دارل می کنه؟
 بوزخند تلخی زد.

صیت  شخ صافیه که بخوام  شم نمیاد ولی خب بی ان _من از فرجام چندان خو
 وال ببرم.اش رو زیر س

 _قبال که خیلی راحت این کار رو می کردل
 نیم نگاهی به من کرد و با حالتی جدل گفت:
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شده. حتی  سبت به همه چیز عوض  _قبال یه میالد دیگه بودم. گفتم که دیدم ن
 فرجام.

 چانه ام را با  بردم.
 _شاید با الگا صحبت کنم. ولی قولی بهت نمی دم.

 داشت.مقابل در خانه فرجام نگه 
 _دستت طال دختر خاله.
 به در اشاره کرد و گفت:

صال بدم نمیاد که برل با  و یه  شده ولی ا ن ا سبت به فرجام عوض  _دیدم ن
 گرد و خای حسابی بکنی و حق  رو بگذارل کف دست .

بعد از مدتها یک خنده درسددت و حسددابی کردم. نگاهی به چراغ آبارتمان  
ده شدم. زنه در را زدم و به انتظار ایستادم. مدت کردم. روشن بود. با عجله بیا

 زمان زیادل طول کشید تا در را بدون هیچ سوالی زد.
تنها نبود. علیرضدددا آن جا بود. او در ورودل را برایم باز کرد. ولی علیرضدددال 
همیشددگی نبود. به شدددت برافروخته و قرمز شددده بود. با تعجب نگاه کردم. 

رد شدددم. فرجام در سددالن نبود. آهسددته از علیرضدا کف  هایم را در آوردم و وا
 برسیدم که فرجام کجاست؟ با سرش به اتاق خواب اشاره کرد.

 _چی شده؟
شیدم و دور  شالم را ک ستم.  ش شینم. بی قرار و کالفه ن شاره کرد که رول مبل ب ا

 گردنم انداختم.
 _خوابه؟
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 سرش را به نشانه نفی تکان داد.
 _نه. ولی حال خوبی نداره.

 نیم خیز شدم.
_میشه یه نفرتون به من بگید که چه اتفاق کوفتی افتاده؟ ظاهرا که شما هم خبر 

 دارل
لحنم بد و کینه توزانه بود. کامال معلوم بود که علیرضددا چیزل می دانسددت که 

 من از آن بی خبر بودم.
ست  را رد کردم.  سیگارل آت  زد و به طرفم گرفت. د شید و  نفس عمیقی ک

دادم که مرا با یک نخ سددیگار خر کند. از جا برخاسددتم و به طرد  اجازه نمی
 اتاق رفتم.

 _فرجام....
شاند و خودش  سمت مبل کشاند. مرا به زور ن در نیمه راه بازویم را گرفت و به 

 هم کنارم نشست.
 _بشین خودم بهت می گم چی شده.

 لحن اش محکم و آمرانه بود.
 _خب...

 وش کرد و گفت:سیگارش را در زیر سیگارل خام
سازل و این حرفها ندارم. چیزل که باید گفته بشه  صال عادت به مقدمه  _من ا

 رو با خره باید اول و آخرش گفت...
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یب  یب و غر کار عج گاه  کردم. در ذهنم ترافیکی از اف جب و ترس ن با تع
شان  ست رول یک کدام ستم از بین آنها د شده بود. چیزل که نمی توان ایجاد 

 دس بزنم که شاید این نکته باشد.بگذارم و ح
سپرم هم ازش گرفت. فقط  شت دکتر یه آزمای  ا صادفی که اون روز دا _تو ت

 محض احتیاط . و متوجه شدن که فرجام اصال نطفه نداره.
تا حرد  فت. سددعی کردم  گاه  کردم. همین. دیگر چیزل نگ هاج و واج ن

 بیرون آمد.های  را هضم کنم. صدال آرام و خسته فرجام از اتاق 
 _علی تموم  کن.

چند وانیه بهت زده نگاه  کردم. خب که چی؟ نطفه نداشددت که نداشددت. 
ضا بتواند  ستم و قبل از آنکه علیر سته بودم؟ از جا برخا مگر من از او بچه خوا
شودم و  ست  در رفتم و بدون در زدن در اتاق او را گ جلویم را بگیرد، از زیر د

 رم بستم.داخل شدم و در را هم بشت س
رول تخت نشسته بود. لباس منزل به تن داشت. صورت  همان فرجام همیشه 
بود. منظم و مرتب و اتو کشددیده. سددرش را بلند کرد و نگاهم کرد. مقابل  

 دست به سینه ایستادم.
صبی و  سرد و مرده. ع شه نبود. نگاهی تهی و خالی بود.  نگاه  اما نگاه همی

 خسته.
ندارل.  ندارل که  مگه من ازت بچه خواسددتم که دارل مثل بچه ها _نطفه 

 خودت رو از من بنهون می کنی. این مسخره بازل ها چیه؟
 سرد و محکم گفت:
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له  خا ندگی  گه ز یه؟ م چه نمی خوام چی چ _می فهمی چی می گی آذر؟ ب
سال آینده رو می بینم.  بازیه. ا ن داغی نمی فهمی چی دارل میگی. من چند 

ابون و دوست آشنا یه زن حامله دیدل، اون وقت یادت چند سال بعد که تو خی
می افته که چه اشتباهی کردل. زمانی که دلت برال یه بچه رفت، اون وقت می 

 فهمی چه تصمیم عجو نه ایی گرفتی...
 با دستم اشاره کردم که ساکت شود. با خشم گفتم:

ین ا _صددبر کن، صددبر کن ببینم. چی دارل برال خودت بهم می بافی؟ من رو
 قدر بچه و احمق فرض کردل؟ که ا ن یه تصمیم بگیرم و بعد بزنم زیرش؟

_می دونم که زیرش نمی زنی. نمی خوام که حسددرتت بشدده. آذر بفهم که چی 
صد  ست. من عقیم ام. حتی یک در شدنی نی صال  می گم. بفهم که این کار ا

ش شت. ولی م ضعیف بود، چاره دا سپرم بود ولی  ست. اگر ا شانس نی ل کهم 
 من بیچاره است آذر... دری کن.

 سرش را خم کرد و بین دستان  گرفت و به زمین مقابل باهای  خیره شد.
_همیشه سایه اون زندگیه کوفتی بچگیم رو سرم می مونه. تا ابد. فکر می کردم 
چه تو دلم  ید حسددرت ب با تا آخر عمرم  حا  ببین...  که ازش فرار کردم ولی 

 بمونه..
حسرت بار و غمگین بود که تمام آن آت  خشم و عصبانیت لحن اش به حدل 

شانه اش  ستم را دور  ستم. د ش را در وجودم خاموش کرد. کنارش رول تخت ن
حلقه کردم و سددعی کردم که تا او را در آغوش بگیرم. اما او سددخت و محکم 

 ایستادگی کرد.
 _خواه  می کنم فرجام...
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زرگ  در ب*غ*لم جا نمی مکث کرد و در آغوشددم فرو رفت. تمام هیکل ب
شد. فقط شانه اش را گرفتم و سعی کردم تا او را آرام کنم. فرجام همیشه عاشق 
بچه ها بود. این اصال انصاد نبود. این زشت ترین شوخیی بود که زندگی تا به 
با کسددی کرده بود. فرجام همیشددده محکم و قول، حا  مثل یک بچه  حال 

 کوچک در آغوشم فرو رفته بود.
نه _ک کارل برام نکرد.  بام هیچ  با بد گرفتم.  یه ُاریون خیلی  که بودم  یک  وچ

دکترل، نه دوایی. غدد بناگوشم آن چنان ورم کرده بود که آویزون شده بود و از 
 درد حتی نمی تونستم گریه کنم...

 مکثی کرد و ادامه داد.
 _همون مریضی شد بالل جونم.

 _مهم نیست.. با هم از بس  برمیام.
 غوشم جدا شد.از آ

 _مهمه آذر. برال من مهمه.
_برال من نیسددت. چرا نمی خوال بفهمی که من خودت رو می خوام. اگر من 

 مشکل مشابه تو رو داشتم، تو منو ول می کردل؟
چیزل نگفت. اما می دانستم که جواب  چیست. تنها نمی خواست حقیقت را 

 بگوید که مگر من از آن بر علیه خودش استفاده کنم.
 _تموم  کن آذر...
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برخاست و چند قدم در اتاق زد. وقتی که نگاهم کرد، نگاه  جدل و خشک 
شده آن را  ست به هر نحول که  صمیمی گرفته بود که می خوا بود. مثل اینکه ت

 عملی کند. حتی اگر به ضرر خودش باشد.
 _چند وقت دیگه من برمی گردم و تو هم برمی گردل به زندگی عادیت..

چشمانی گشاد شده و حیرت کامل نگاه  کردم. او چه فکرل بی  خودش با 
کرده بود که چنین حرفی را می زد؟ این که من به همین راحتی که او از آن می 
گفت، همه چیز را فراموش خواهم کرد و بی خیال آن همه عشددق و آن همه 

 لحظات ناب بین خودمان می شوم؟
یه جاییت _چی دارل می گی تو؟ مثل اینکه تول  به  به  اون تصدددادد ضددر

نخورده.. م*س*تقیم خورده تو مالجت. این چرندیات چیه که بهم می بافی؟ 
به زندگی  اصددال خودت می فهمی که چی دارل میگی؟ چی رو بر می گردم 

 عادیم؟ مگه من سیب زمینی هستم ...
 صدایم به شدت با  رفته بود. اما او هیچ تغییرل در حالت و موضع اش نداده

 بود. همچنان محکم ایستاده بود.
 _من بچه نمی خوام. من خودتو می خوام. تو رو خدا بفهم فرجام..

عضالت فک  آن چنان منقبض شده بود که حس کردم هر لحظه آرواره های  
 از هم جدا خواهد شد.

_آذر جان خواه  می کنم دری کن که تصمیم من به نفع همه است. من، تو، 
شم بهی جون.. می دونی  شه با چه لذتی می گه وقتی نوه دار ب که مامانت همی

این کار رو می کنم، وقتی بچه آذر به دنیا بیاد اون کار رو میکنم. اون تنها عشق 
 اش اینکه بچه ل تو رو ببینه...
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قلبم درد گرفت. بس تمام این بزن و بکوب ها برال همین بود. این که او نمی 
خواست که مامان حسرت داشتن نوه به دل  خواست مامان را ناکام کند. نمی 

بماند. می خواسددت تمام زندگی من و خودش را نابود کند و حسددرت بودن با 
سرتی به دل   شد و ح هم را به دل هر دو نفرمان بگذارد، ولی مامان عذاب نک

 نماند.
حس زنی را داشتم که به او خ*ل*ا*ن*ت شده است. حس سرخوردگی. حس 

وز هم در زندگی فرجام، مامان شماره یک بود. برخاستم شماره ل دو بودن. هن
و تلوتلو خوران در حالیکه اشددک مقابل چشددمانم را کدر کرده بود، به طرف  

 رفتم.
_بس اینه... به خاطر مامان حاضددرل هر کارل بکنی. من برات مهم نیسددتم. 

 حاضرل منو قربونی کنی ولی بهی جونت عذاب نکشه.
 و خشن. شانه هایم را گرفت. محکم

_کارل که دارم می کنم منو می کشه. می فهمی؟ می کشه. ولی دارم از وجودم 
 می گذرم به خاطر تو....

 به میان حرف  بریدم و با فریاد و گریه گفتم:
_به خاطر من نه.. به خاطر مامان. این رو بگو. این درسددته. من بچه نیسددتم 

 شه به خاطر مامانه.فرجام. این کار تو بیشتر از اینکه به خاطر من با
_چه توقعی دارل؟ توقع دارل بعد از این همه سدددالی که منو بزرگ کرده، در 
کار رو در  جا رسددونده، این  به این  مادرل کرده، خرجم رو داده و منو  حقم 
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حق  بکنم؟ کارل کنم که باعث بشدده از تنها چیزل که دوسددت داره محروم 
 بشه؟ انصافه؟ حقه؟

بود. منی که هیچ زمانی گریه نمی کردم حا  بدون اشددک هایم بی وقفه روان 
 انکه هیچ اختیارل به رول اشک هایم داشته باشم، زار زار گریه می کردم.

 _بس من چی؟ منو ول کنی و برل، انصافه؟ حقه؟
 دستانم را دور کمرش حلقه کردم و در آغوش  فرو رفتم.

 و می کشه..._من می میرم فرجام. این کار رو با من نکن. این کار من
مرا از خودش جدا کرد. چشددمان  درخشددان شددده بود. برده نازکی از اشددک 
چشمان  را شفاد کرده بود. اما صورت  همان صورت سخت و مصمم بود. 
شک هایم را  شاره اش گونه تا امتداد چانه ام را نوازش کرد و بعد ا شت ا با انگ

 بای کرد.
 آذر. از من نخواه.._من نمی تونم این کار رو با بهی جون بکنم 

صورت  می گفت که اگر خدا هم از آن با  بایین  شد. نگاه  و  شل  زانوانم 
 بیاید نمی تواند او را راضی کند.

شد تا مرا در بر  سکندرل خوردم. خم  شتم. گیج و منه  دو قدم به عقب بردا
شتم که مثل دفعه قبل به او  ست دا ست  را بس زدم. دو شدت د بگیرد. اما به 

شیده ستم.  ک شد. نمی توان ستم. ولی نمی  می زدم و می گفتم که از او متنفر ه
شد کرده بود و در تمام تار و  شده بود، ر شق بزرگ  شق اش بودم. این ع من عا

 بودم ریشه دوانیده بود. دیگر جایی برال این کارهال بچگانه نداشت.
ین و غمگاز در اتاق بیرون رفتم. کیفم را برداشددتم و به علیرضدددا که ناراحت 

گوشه ایی نشسته بود، نگاهی کردم و از در خانه بیرون زدم. مثل اینکه این خانه 



wWw.Roman4u.iR  648 

 

برال من نفرین شددده بود. همیشدده فرجام مرا به بدترین وجه ممکن در آن خانه 
از خودش رانده بود. یک بار به خاطر بچگی من و یک بار هم به خاطر مامان 

اسددت که او را ملزم می کند که تا و بارل که همیشدده فکر می کرد بر دوش اش 
 آخر عمر، غالم حلقه به گوش مامان باشد.

به یاد حرد خودم افتادم. حرفی که روزل از سددر کودکی و بدجنسددی به او زده 
یا برعکس، او چه می  بودم. اینکه اگر مامان چیزل را بخواهد که او نخواهد 

ل را می کنم که بهی کار» کند؟ جواب او را هم کامل و دقیق به خاطر داشددتم.
و حا  این دقیقا همان چیزل بود که اتفاق افتاده بود. او هر « جان می خواهد. 

 دو نفرمان را بیچاره می کرد، فقط محض خاطر مامان.
مقابل اولین تاکسی که رسید دست تکان دادم و سوار شدم. دیگر مثل بار قبل 

سالمت به خانه ر شود به  سراغم نیامد که مطمئن  سیده ام یا نه. مثل اینکه به 
می خواست این حس را تمام و کمال از ریشه قطع کند. یک تبر به دست گرفته 

 بود و به جان ریشه هر دو نفرمان افتاده بود.
دوسددت نداشددتم که به خانه بروم و با مامان روبه رو شددوم. تحمل دیدن  را 

صیرل ندارد و حتی روح  هم از  ستم که او تق شتم. می دان این ماجرا خبر ندا
ته بود. مهم ترین  هایی گرف به تن که فرجام خودش  ندارد و این تصددمیمی بود 

 تصمیم زندگی هر دو نفرمان را او خودش به تنهایی گرفته و عملی کرده بود.
اما باز هم تحمل این که مامان را ببینم، نداشددتم. اما ناچار بودم. اگر سددوگل یا 

 تی مامان ملوی هم خانه خودش نبود.الگا بودند، به خانه نمی رفتم. ح
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به خانه رفتم. اما حتی یک درصددد از مغزم هم این احتمال را نمی داد که چه 
 چیزل در خانه انتظارم را می کشد.

 
 فصل بیستم

 
صدال فین فین گریه روشنک یک ساعت تمام بود که رول مغز و اعصاب من 

رقت بارل معصددومانه. میالد بود. ریز ریز و آهسددته گریه می کرد. اما به طور 
 کنارش نشسته بود و یک دست  را گرفته بود. شوهرش هم دست دیگرش را.

ظه مغزم از درون  که هر لح یان دو دسددتم گرفتم. حس می کردم  سددرم را م
متالشی می شود. چشمانم را به رول هم فشرد. ستاره با ل سرم آمد و چیزل 

 رما..حلوا.. چال..تعارد کرد. حتی نگاه نکردم که چه بود. خ
با اشدداره دسددت گفتم که نمی خواهم. رول مبلی تکی نشددسددته بودم. دوباره 
صدال جیغ گوش خراشی مرا از جا براند. خاله سورل بود یا مامان؟ شاید هم 
خاله فخرل. حتی سددرم را بلند نکردم که نگاه کنم ببینم که چه کسددی از حال 

م مثل کوه بشت اش ایستاده بود. رفته است. مامان که غصه ایی نداشت. فرجا
 تمام لحظه به لحظه تشییع جنازه فرجام از کنار دست مامان تکان نخورده بود.

 کسی به با ل سرم آمد و رول صورتم خم شد.
 _آذر جان... بلند شو عزیزم.

محمد بود. به نرمی موهایم را کنار زد و به زیر شالم فرستاد. بازویم را گرفت و 
 ند کرد.از رول مبل بل

 _بیا یکم بخواب. دو شبانه روزه که نخوابیدل. چشمات شده کاسه خون.
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اشددداره ایی به سددوگل کرد. سددوگل آمد و در حالیکه هنوز گریه می کرد مرا 
ب*غ*ل کرد تا به اتاقم ببرد. کمی گیج و منه، بدون مخالفت، گذاشتم تا مرا 

صدای  کرد سط راه بله ها فرجام  شت و همراه خودش ببرد. در و سوگل برگ  .
سوگل کنار من  کنار او رفت و چند لحظه ایی با هم بچ بچ کردند و بعد دوباره 

 آمد و دستم را گرفت و به اتاق برد.
رول تخت نشددسددتم و کمک کرد مانتو و شددالم را باز کردم. رول تخت گلوله 
شغالم نگاه کردم. تلفنم زنه خورد.  سطل آ شه اتاق و  شدم و بهت زده به گو

ت و با الگا صحبت کرد. الگا می خواست با من حرد بزند ولی سوگل برداش
عد قطع کرد و  که حالم خوب نیسدددت و نمی توانم حرد بزنم. کمی ب گفت 
کنارم رول تخت نشست و موهایم را به نرمی نوازش کرد و گفت که الگا گفته 

 که با سریع ترین زمان ممکن خودش را به ایران می رساند.
ها سددرم را تک ها. حتی اگر نمی تن به هر دو نفر آن یاز داشددتم.  به او ن ان دادم. 

 توانستم حرفی بزنم، همین که کنارم می بودند، برایم تصالل بزرگی بود.
چیزل نمی گفت. اخالق مرا می دانسددت. تنها کنارم نشددسددته بود و موهایم را 

ز ا نوازش می کرد. ضربه ایی به در خورد و فرجام داخل شد. سوگل بلند شد و
ست. فکر می  ست که چه اتفاقی بین ما افتاده ا اتاق بیرون رفت. هنوز نمی دان
کرد که هنوز هم همه چیز عاشددقانه اسددت و ما هم خوش و خرم هسددتیم. می 

 خواست ما را با هم تنها بگذارد.
کنارم رول تخت نشست. یک لیوان آب در دست  بود. نگاه  نکردم. دست 

شت ست  را درازکرد و رول موهایم گذا شدم. د سرم را تکان دادم و جابه جا   .
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کنار کشددید. آه عمیقی کشددید و مدت زمان طو نی چیزل نگفت. عاقبت 
 برخاست و رول زمین نشست و تا بتواند در چشمانم نگاه کند.

 _آذر جان...
 نگاه  کردم. نگاهی آن چنان سرد و عصبی که جا خورد.

 تو نبود. _به من نگو آذر جان. من هیچ وقت آذر جان
صبی  شار ع ستم ف صبی بود. می توان سته و ع شرد. خ شماش را به رول هم ف چ
شتم که ناراحت اش  ست دا که به رول او بود را با تمام وجود لمس کنم. اما دو
کنم. با اینکه می دانستم بعد از این کار اولین کسی که دل  خواهد سوخت و 

شددتم که تکانی به او آت  خواهد گرفت، خودم هسددتم ولی باز هم دوسددت دا
 بدهم.

ست  را بردارد  صورتم را تکان دادم تا د شت.  ست  را رول گونه ام گذا کف د
 ولی برنداشت. صورت  را نزدیک تر آورد.

که دارم هسددتی. این حرفو نزن  مه اون چیزل  جان من، زندگی من، و ه _تو 
 آذر.. بی انصاد نشو.

 بود مسخره آمیزل از میان لبانم بیرون دادم.
 _جان؟ زندگی؟ همه چیزت؟ جوی نگو فرجام خواهشا..

از جا برخاسددتم. ضددربه ایی به در خورد و سددوگل با یک سددینی به داخل آمد. 
لبخندل به فرجام زد و سینی را رول عسلی کنار تخت من گذاشت و دوباره از 
اتاق بیرون رفت. بیچاره از تمام زندگی  افتاده بود. چند هفته دیگر عروسددی 

 ود و او داشت این جا جنازه کشی می کرد.سینا ب
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شتم می  ست دا ست. جفت به جفتم. دو ش ست و آمد کنارم رول تخت ن برخا
توانسددتم سددرم را رول شددانه اش بگذارم و در آغوشدد  فرو بروم و آرام شددوم. 
دوست داشتم که با دستان معجزه گرش من را آرام می کرد. اما من دیگر در آن 

شتم. در ت سم این مامان بود که محبت و نگرانی آغوش جایی ندا مام مدت مرا
او شددامل حال  شددده بود. برال من تنها نگاه هال گاه به گاهی بود که توام با 
نگرانی بود. سددفارش کردن هال او به دیگران، که حواسددشددان به من باشددد. از 
محمد گرفته تا سددوگل و حتی میالد. اما من این نگرانی او را نمی خواسددتم. 

نگران باشددد و سددفارش مرا به دیگران بکند برایم مهم نبود. من خود او را  اینکه
ستم که مرا به جال مامان در آغوش می گرفت و آرام می  ستم. می خوا می خوا

 کرد.
لیوان آب را کنار سینی گذاشت. محتویات سینی را نگاه کرد. غذا بود. زرشک 

ها هم  با دیدن آن ما. حتی  با مرغ. و حلوا و خر حالت بلو  به هم خورد و  دلم 
ستم  تهوع تا گلویم با  آمد. دو روز بود که چیز زیادل نخورده بودم. بی اراده د
را مقابل دهانم گرفتم و عوق زدم. با تعجب نگاهم کرد. دست  را رول شانه ام 

 گذاشت و مرا عقب کشید تا بتواند کامال صورتم را نگاه کند.
 _چی شدل؟

سددیاهی چشددمان  نگاه کردم. دلم می خواسددت چند نفس عمیق کشددیدم. به 
عینک اش را بردارم و چشددمان اش را بب*و*سددم. بی اراده نگاهم به لبان  
افتاد. در درون به خودم ناسددزا گفتم. و شدداید برال مجازات خودم یا شدداید هم 

 برال عذاب او، با کمی بدجنسی گفتم:
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 _شاید حامله ام...
طوریکه خودم از گفته خودم به غلط حالت چشدمان  وصدف نابذیر شدد. به 

کردن افتادم. سددرم را بایین انداختم. چیزل نگفت. دلم برای  سددوخت. حتی 
 بیشتر از خودم.

 _معذرت می خوام.
 چیزل نگفت. تنها نیم نگاهی به من کرد.

 _اگر با یکی دیگه ازدواج کنی همین هم می شه.
ین بار و مثل احمق ها تکرار دندانهایم را رول هم فشردم تا دوباره و برال چندم

که من کس دیگرل را نمی خواهم. من تو را می  یم  مکررات نکنم و نگو
بدون  چه.  بدون ب به قول خودت عقیم من. من تو را می خواهم.  خواهم. مرد 
اینکه بتوانم نسددلی از خودم به جا بگذارم. وقتی که عشددقی در زندگیم نباشددد 

 بچه به چه درد من خواهد خورد؟
 دراز کرد و سینی را برداشت. آهسته گفتم:دست 

_من به  می گم. حا  که همه ل زندگی و آینده من افتاده دسددت مامان بس 
 باید در جریان باشه که دارم چه از خود گذشتگی براش می کنم.

شد و  صله رول میز کوبید. دانه هال برنج به اطراد بخ   سینی را از همان فا
. در کمتر از یک وانیه به طرفم چرخید. بازویم را چند خرما به رول فرش افتاد

محکم گرفت و مرا محکم تر به طرد خودش چرخاند. به طوریکه تکان بدل 
 خوردم و دستم به شدت درد گرفت.

 _اگر چیزل بگی.. اگر حتی یه اشاره کوچیک بکنی.. آذر..
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آذرش را کشددید. بر از خشددم، جدل و محکم. حا  کامال به طرفم خم شددده 
 ود. آن قدر نزدیک که تقریبا نوی بینی مان به هم می خورد.ب

 _من می دونم و تو. روشنه؟
 بازویم را از دست  بیرون کشیدم.

_چرا؟ من دارم می میرم. دارل گند می زنی تو زندگی و آینده هر دو نفرمون. 
سبب این جریانه نباید بدونه؟ فقط یه دلیل قانع کننده برام  سی که م اون وقت ک

 ر فرجام اقبالی....بیا
صورت  تکان تکان دادم و ادامه  انگشتم را به نشانه عدد یک چند مرتبه مقابل 

 دادم.
حا   ندارل، از همین  گه ایی  نده دی قانع کن یل  که هیچ دل _و چون می دونم 
بهت میگم برو به جهنم. چون من در نهایت کار خودم رو می کنم. من به  

 میگم.
 گی..._آذر به جون خودت اگر ب

حرف  را قطع کردم و با خشددم تقریبا کنار گوشدد ، فریاد خفه ایی کردم و 
 گفتم:

صل  صال چرا جون من؟ جون بهی جون. اون مهمه. اون ا _به جون من چی؟ ا
 کاریه. من چی کاره هستم؟ من اصال برات کی هستم؟

ناله ایی از ته دل کرد که دلم را ری  کرد. دسددتان  را مقابل صددورت  گرفت. 
 دای  خفه بود.ص
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_تو تنها چیز خوبی هستی که تو زندگیم داشتم. تنها حس عالی که تو تمام این 
 سالها بیدا کردم.

 بوزخند زدم.
 _نه جانم. دچار اختالل حواس شدل. اون بهی جونته نه من.

شی تا من. آخه این چه حرکاتیه؟ هر  شتر باید نگران  با _آذر اون مادرته. تو بی
 نه هووته.. خجالت داره.کی ندونه فکر میک

 خندیدم. خنده ایی بر از حرص و خشم.
_هوو رو خوب اومدل. در وانی تو نگران  هسددتی برال تمام عالم بشددریت 

 کافیه. دیدم تو قبرستون یک دقیقه هم تنهاش نگذاشتی...
صدایم را لرزان کرد. نگاه  بر از درد بود. چند وانیه نگاهم کرد و بعد  ضم  بغ

 و مرا در آغوش کشید. دستم را گرفت
_دوستت دارم آذر. خیلی بیشتر از حد تصورت. ولی نمی تونم این کار رو هم 
جان  به  عا و  که واق با بهی جون بکنم. تو ا ن داغی متوجه نیسددتی  با تو هم 
خودت این کار رو به خاطر تو هم انجام می دم. وقتی که می تونی با کسددی 

اشی، چرا باید تمام عمرت رو در کنار من ازدواج کنی و بچه از خودت داشته ب
 تلف کنی؟

سی که تا به حال از او ندیده بودمگ گفته بود  سا او مرا ب*غ*ل کرده بود و با اح
که دوسددتم دارد. چانه ام را رول سددینه اش گذاشددتم و صددورتم را با  دادم و 
شدم. تمام خطوط  شی نگاهم کرد که ذوب  شق و عط نگاه  کردم. با چنان ع

 صورتم را از نظر گذراند.
 



wWw.Roman4u.iR  656 

 

_هزار و یک راه هسددت فرجام. نطفه ندارل ولی کارهال دیگه ایی هسددت که 
بشدده انجام داد. خودت که بهتر می دونی ... می تونیم بریم مراکز نابارورل و 

 اسپرم اهدایی به....
 دست اش را به نشانه توقف با  آورد و با لحنی جدل گفت:

صال  سپرم _نه...تموم اش کن. ا شما ا شگاه یا به قول  حرف  رو هم نزن. برور
اهدایی، برال من یه گزینه ُات آد ِد کوسددچنه... نمی خوام فردا بس فردا که 
بزرگ شد از جایی بشنوه و زندگی  بشه یکی مثل خودم. نمی خوام تمام مدت 

 فکر کنه که سربار ما بوده. نمی خوام مثل خودم بشه آذر.
 _از کی بشنوه؟

 زد. بوزخندل
_دهن مردم ماشا  مثل دروازه بازه . ما مردم سرمون درد می کنه برال این جور 
کشددفیات. اون قدر تو زندگی هم تجسددس می کنیم که با خره اون راز مگول 
همسددایه مون، فامیلمون، دوسددتمون رو کشددف کنیم و همین برامون بشدده یه 

 دستاویزل.
 ل باهای  ستون کرد.مرا رها کرد و رول تخت نشست. دستان  را رو

_تمام زندگیم رو هوا رفت. همیشه دوست داشتم وقتی ازدواج کردم به سرعت 
بچه دار بشم. دوست داشتم تموم اون کارهایی که بدر و مادر واقعیم برام انجام 
شم.  شتم یه بدر نمونه مثل فریدون خان ب ست دا ندادن رو براش انجام بدم. دو

یچ وقت نداشددتم. اسددم داشددته باشدده، اسددم بهم بگه بابا. چیزل که خودم ه
خودش. هویت داشددته باشدده، هویت خودش. عشددق داشددته باشدده. نه یه چیز 
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شه به خاطرش تمام مدت فکر کنه که زیادیه،  ضی. نه یه چیزل که مجبور با قر
 سرباره. مجبوره عاقبت جبران کنه...

ل قاب صدای  گرفت. از بغض و خشم. سرش را بایین اندخت. تمام اندوه اش
لمس بود. مقابل  زانو زدم. اصددال تحمل این را که این طور رنج بکشدددد را 
نداشددتم. مثل اینکه کسددی قلب مرا در مشددت گرفته بود و می فشددرد. این همه 
کمبود، چیزل بود که فکر می کردم فرجام ندارد. ولی حا  می دیدم که باز هم 

صیر هیچ کس ن شاید تق شاید مامان او از چیزهایی رنج می برد که  ست.  بوده ا
یا بابا هیچ زمانی توقع این را نداشددتند که زمانی فرجام محبت آنها را جبران 
شخص فرجام  شان و  کنند. آنها هر کارل که انجام داده بودند برال خاطر خود
ست  شه در وجود و اعماق فرجام باقی بوده ا ضوع همی ست ولی این مو بوده ا

لطف آنها را جبران کند. چیزل که باعث  که باید یک روزل و یک زمانی این
 شده بود حا  از تمام زندگی اش چشم بوشی کند.

شد. زمانی که بدر و  شته با ضع را دا شت که فرزندش هم همین و ست ندا دو
مادر واقعی یک بچه به او عشددق دارند و برال او از همه زندگی شددان مایه می 

ی به دنیا آورده اند که در برابرش گذارند، خب کار زیادل نکرده اند. آنها بچه ای
که برال فرزند  کارهایی  نده،  مادر خوا بدر و  یک  هایی هم دارند ولی  فه  وظی
خوانده شددان انجام می دهند، یک لطف اسددت. لطفی که تمام مدت شدداید 

 کاب*و*س آن فرزند خوانده شود. چیزل که باید روزل جبران شود.
 دستان اش را در دست گرفتم. نگاهم نکرد.

_بهی جون برال من از همه چیز مایه گذاشددت آذر. مامانت برال من فرشددته 
 است...
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سددرش را بلند کرد. آن قدر اندوه و غصدده در نگاه  بود که دلم می خواسددت 
 ب*غ*ل  اش کنم و با نوازش او را آرام کنم.

_گاهی که کسددی چیزل می گفت تمام مدت بهی جون و فریدون خان سددینه 
ول حرد همه می ایسددتادند و میگفتن که فرجام بچه ل سددپر می کردند و جل

 ماست. نمی تونم آذر....
 مکث کرد. نگاه  بر از محبت شد.

شه.  _نمی تونم این کار رو باهاش کنم. نمی خواهم آینده بچه ام هم مثل من ب
نمی خوام اون هم زمانی مجبور بشدده از تمام زندگی اش برال من یا تو دسددت 

ر احساس دین بکنه که تمام زندگی  بشیم ما دو نفر. دلم بکشه. این که اون قد
 میخواد زندگی خودش رو داشته باشه.

 _بس من چی؟ تو چی؟ من بدون تو چی کار کنم؟
 دستم را میان دستان  گرفت.

با من  که  ته. چیزل  فاق بیف ها ات عادت می کنیم. می خوام برات بهترین  _
 نمیشه.

 دستم را در دست  گرفتم.
عیب تو چیه؟ اینکه همیشه به جال من هم تصمیم می گیرل. هیچ _می دونی 

زمانی از من نظر نخواسددتی. خودت می برل و می دوزل و تن هم دو نفرمون 
 می کنی. فرجام من بزرگ شدم. کی می خوال این رو بفهمی؟

 چند وانیه چیزل نگفت. چشمان  را بر رول هم فشرد.
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منم که مشددکل دارم آذر جان. من _شددما بزرگ، خانم، عاقل و باهوشددی. این 
 برات کم هستم. منم که زندگیم بهم ریخته...

 حرف  را قطع کردم.
 _تو برام همه اون چیزل هستی که می خوام. بفهم فرجام.

 دست دراز کرد و موهایم را به نرمی از رول گونه ام کنار زد.
 _نمی تونم آذر.

بودم. به سختی آب دهانم چشمان  مصمم ترین چیزل بود که تا به حال دیده 
 را فرو دادم. بغضم صدایم را لرزان کرده بود.

 _بس همه اش صحبت مامانه.
 رول تخت نشستم. به در اتاق اشاره کردم.

 _برو بیرون...
شیدم ولی  ستم را کنار ک شد. بازویم را گرفت. د مقابلم مکث کرد. کمی خم 

 چشمان  نگاه کنم. رها نکرد. با دست دیگرش چانه ام را با  داد تا به
شنه؟ اگر زمانی بفهمم که چیزل به  گفتی  _بهی جون هیچی نمی فهمه. رو

 آذر...
 مکث کرد. گفتم:

 _چی کارم میکنی؟ برمی گردل کتکم می زنی؟ یا باهام قهر می کنی؟
 چانه ام را کنار کشیدم.

_برال کسددی که تو آتی  جهنم افتاده فرجامگ دیگه بدترل نیسدددت که از اون 
 سه.بتر

 رول زانوان  نشست.
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 _برال من این جهنم سوزان تره آذر، باور کن...
صمیم بگیره. حا  که اختیار آینده ل  _چرا به مامان نمی گی؟ بگذار خودش ت

 ما افتاده دست ، حداقل بگذار که تصمیم درست گرفته بشه.
 بوزخندل زد.

د ام شما بری_تصمیم درست از نظر تو چیه؟ اینکه مادرت بگه من نوه نمی خو
 بی عشق و حالتون؟

 شانه ام را با  انداختم.
 _مادر اگر مادر باشه سعادت بچه اش رو می خواد نه خودخواهی خودش رو.

 نیم خیز شد.
_ من می خوام که خودخواهی خودش رو بخواد. این به نفع همه اسددت. حتی 

ارم از ن کبه نفع خودت. بعد ها وقتی که شوهر کنی و بچه دار بشی به خاطر ای
 من ممنون می شی.

 با بدجنسی گفتم:
 _و اگر به  بگم؟

سردل بیدا کرد. حالتی که  شمان  حالت  شتر کرد. چ شار رول بازویم را بی ف
 اصال دوست نداشتم.

_من انکار می کنم آذر. می گم که هیچ وقت هیچ نظرل به تو نداشددتم و برال 
 .من همیشه مثل یه خواهر بودل. مثل یه دختر کوچولو

قلبم فشدرده شدد. رول باهایم با  بریدم. دهانم از شددت خشدم و حیرت باز 
 مانده بود.
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 _تو عشق منو انکار می کنی؟ به خاطر مامان؟
 با خشم و مشت به بازوی  کوبیدم.

_چطوره به خاطر مامان برل با یه زنی ازدواج کنی که یه توله هم داشددته باشدده 
شه؟ وقتی که  شاد ب ستم که مامان جونت دل  شده من کی ه تمام زندگیت اون 

 که جناب اقبالی بخواد به من و آینده ام فکر کنه.. ولی فرجام..
 انگشتم را به صورتی تهدید آمیز مقابل صورت  تکان تکان دادم.

_اگر یه بار دیگه.. فقط یه بار دیگه، اون اراجیف راجع به من و آینده ام رو به 
به جان خودم می رم یل بدل..  با اولین مردل که تو خیابون دیدم،  من تحو و 

می خوابم. قسم می خورم که این کار رو می کنم. می گذارم شکمم با  بیاد تا 
 دیگه آینده من برات مهم نباشه و دربست فکر آینده بهی جونت باشی...

 بوزخندل شیطنت آمیز زدم و با دستم به طبقه بایین اشاره کردم.
ست برم تو ک صال احتیاج نی وچه.. فکر می کنی چند تا مرد اون بایین هستن _ا

 که حاضر هستن این فداکارل رو در حق من بکنن؟
شانه هایم را گرفت. در چشمان  خشمی دیده می شد که مرا ترساند. درست 
با مامان بد صددحبت کرده بودم،  به خاطر اینکه  مثل روز اولی که آمده بود. 

 ه من کرده بود که در جا خفه شده بودم.بازویم را گرفته بود و آن چنان نگاهی ب
 فرجام شخصیت آرامی داشت ولی خشم های  کشنده بود. ترسنای و کشنده.

 _دهنت رو ببند....
 کف دست  را رول دهانم گذاشت.

 _دهنت رو ببند. خجالت بک ..
 شانه ام را با  بردم. ترسیده بودم ولی از میدان به در نمی رفتم.
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 اید خجالت بکشم؟_چرا؟ چون حرفم حقه ب
دهان  را باز کرد تا جوابم را بدهد که ضددربه ایی به در خورد و مامان داخل 
شم ام  شمان  گود افتاده بود. تمام خ شدت بریده بود. زیر چ آمد. رنگ  به 
فرو ک  کرد. مامان خورد شده بود. بسیار بسیار شکننده تر از همیشه. چرا تا 

از تمام بچه هال مامان ملوی بیشددتر به او به حال متوجه نشددده بودم که مامان 
 شباهت داشت. چه می شد اگر اخالق اش هم شبیه به او بود.

تابی هال دو روز قبلم افتادم. دو  یاد تمام بی  به  یاد آوردن مامان ملوی  به  با 
شانه هایم  شارل که درزندگیم تحمل کرده بودم، به رول  شترین ف روزل که بی

ت درگیر بود و از طرفی دیگر هیچ کسددی نبود که بود. از طرفی ذهنم به شدددد
 بتوانم به او کمی تکیه کنم و غم ام را تسکین دهم.

فرجام تمام لحظات در کنار مامان بود. مثل اینکه من آدم نبودم و من عشدداق 
یا نمی  ید.  جام نمی د مان ملوی نبودم. من از درون ویران بودم ولی فر ما

م رها کرده بود که خودم، خودم را جمع و خواسدددت که ببیند. مرا به حال خود
 جور کنم.

حا  اصال تعجبی نداشت که بعد از آن دو روز آتشفشانی شده بودم که فوران 
 کرده بود.

 مامان نگاهی بین من و فرجام ردوبدل کرد.
 _فرجام، آذر جان مامان بیان خانم صبایی داره می ره.. سراغتون رو می گرفت.

 دستم وارد کرد و بعد دستم را رها کرد. فرجام فشارل آهسته به
 _یکم با آذر صحبت می کردم. آروم  می کردم.
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ش   شود تا من در آغو ستان  را گ سوزل به من کرد و د مامان نگاهی بر از دل
فرو بروم. شاید در مواقع عادل با سر به آغوش  می دویدم. نزدیکی بین من و 

نه حا  به مامان همیشددده برال من آرزو بود. ولی  نه حا  که برایم تبدیل   ...
 رقیب شده بود.

شت و به طرد مامان  شت کمرم گذا ست  را ب از جایم تکان نخوردم. فرجام د
 هل داد. با اکراه در آغوش  فرو رفتم.

 _الهی بمیرم مامانم. الهی بمیرم برات...
با  بردم و دور  تانم را  با بیچارگی دسدد محبت درون صددددای  مرا آرام کرد. 

شتم. نگاهم به فرجام افتاد که گردن سینه اش گذا سرم را رول    حلقه کردم و 
 با محبت نگاهم کرد و با بستن چشمان  کارم را تایید کرد.

بغض گلویم را فشددرد. تمام نگرانی و هم و غم فرجام، فقط مامان بود. زمانی 
که مطمئن می شددد که مامان در آرام  اسددت دیگر چیزل برای  مهم نبود. 

او فقط مامان مهم بود و بس. فکر می کردم که در زندگی فرجام تبدیل به برال 
شان داد که هنوز هم وزنه  شده ام ولی این طور نبود. این واقعه ن وزنه ایی بزرگ 

 اصلی به رول دوش مامان است.
ضاوت کنم قطعا نیمی از بس زدن فرجام به خاطر  صفانه ق ستم من اگر می خوا

می از نیمی. بیشددتر نگرانی فرجام مامان بود. اینکه آینده من بود، ولی فقط ک
مامان همیشده اول و آخر حرف  بچه هال من بود. این همه بس زدن فرجام به 
خاطر مامان بود. همین مرا از درون داغان کرد و بهم ریخت. این حقیقت که 

 برال فرجام شماره یک نبودم.
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ه م. نزدیک یک ماه بود کبیرون در ساختمان مطب فرجام در ماشین نشسته بود
مام این مدت  مامان ملوی بود و در ت ندیده بودم. چند روز دیگر چهلم  او را 
فرجام یا در سفر بود و یا کار را بهانه کرده و نیامده بود. تنها یک بار که به دیدن 

 مامان آمده بود، او را دیده بودم.
ه م. از همه چیز خستنزدیک غروب بود که زودتر از همیشه به خانه برگشته بود

بودم. از مامان و خودم بیشددتر از همه. مامان دیگر خیلی کم در خانه بیدای  
به راه  بود. بیشددتر وقت  را با خواهرهای  می گذراند. می خواسددت کمی رو

 شود. اما من از همه بیشتر ویران بودم.
شانه هال من بود. من  سئولیت انجمن هم به رول  بودم و حا  به نوعی تمام م

 من. بدون هیچ دلگرمی و عشقی.
به فرجام برخوردم که می  نه برگشددته بودم و درسدددت مقابل در  به خا زودتر 
خواست از خانه خارج شود. بس او به آن جا رفت و آمد می کرد، منتها زمانی 

 که می دانست من خانه نیستم.
  تحالت صددورت  برایم تعجب آور بود. شددانه های  فرو افتاده بود. عضددال

شان گر تمام ابعاد  صورت و تمام چهره اش بود، ن منقبض. غمی که در نگاه و 
زجر آور زندگی اش بود. دسددت  به دسددتگیره در خشددک شددده مانده بود و 

 نگاه  به رول من.
آن چنان به من نگاه کرده بود مانند تشددنه ایی که به یک رودخانه بر از آب نگاه 

ل  راه را سد کرده بودم. اما او با خونسردل می کند. اما چیزل نگفته بود. مقاب
احوالم را برسددیده بود. خونسددردل که به نظر می رسددید به قیمت نابود شدددن 
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خودش است. عاقبت هم مرا کنار زده بود و با بیشترین سرعت به درون ماشین 
 اش بریده و از آن جا دور شده بود.

ده بود. مامان چند بارل حا  دلم برای  بر می کشددید. چیزل به نابودیم نمان
برس و جو کرده بود ولی نه آن چنان که باید. به نظر می رسددید که خودش از 

 هم بیچاره تر و غمگین تر است.
از ماشددین بیاده شدددم و به مطب اش رفتم. منشددی کیف اش را رول دوشدد  
به نظر می رسددید که می خواهد  نداخته بود و مطب هم کامال خلوت بود.  ا

برسددی گرمی با من کرد و گفت که آقال دکتر هنوز تشددریف نبرده  برود. احوال
اند و در اتاقشدددان هسددتم. تشددکرل کردم و با او که از در خارج می شدددد، 

 خداحافظی کردم.
در اتاق معاینه بسته بود. ولی در اتاق کنارل که کانابه ایی در آن بود و گاهی که 

 نیمه باز بود.فرجام خسته بود آن جا استراحت مختصرل می کرد، 
در را به نرمی هل دادم. رو به رول بنجره ایستاده بود و به خیابان خیره شده بود. 
دسدددت به سددینه و با اخم هایی در هم. آن قدر در خودش غرق بود که حتی 
متوجه حضددور من هم نشددد، تا زمانی که در کنارش قرار گرفتم. تقریبا از جا 

 برید.
 ت و دست  را رول صورت  کشید.زیر لب ناسزایی به انگلیسی گف

 _این جا چی کار می کنی؟
جواب  را ندادم. کنارش ایسددتادم و به خیابان خیره شدددم. سددنگینی نگاه  را 
حس می کردم. چرخیدم تا از کیفم سیگار بردارم. آن چنان به من نگاه می کرد 
که به نظر می رسددید تمام فرجام اقبالی چشددم شددده اسددت و مرا نگاه می کند. 
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چشمان  برال لحظه ایی به دودو زدن افتاد. به سختی نگاه  را ازمن گرفت. 
 سیگار را روشن کردم. نه اعتراضی کرد و نه حتی نگاه کرد.

بک کوتاهی زدم. دیگر مدتها بود که روزل یک نخ نبود. چیزل نمانده بود که 
 هبه روزل یک باکت برسددد. نگاه  را دوباره به من داد. احسدداس اینکه تا چ

اندازه چشمان  بی من است، برایم لذت بخ  بود. حتی با وجود انکارل که 
شمان  برایم له له می زد. این قابل انکار نبود.  شت اعمال کند اما چ سعی دا

 حداقل نه از دید من.
 به سیگارم نگاه کرد. سیگار را میان انگشتانم غلتاندم.

 _می کشی؟
 می خواستم ببینم تا کجا بی  رفته است.

 دوباره نگاه  را به خیابان داد.

 _اگر آرام  بیدا می کردم، آره.
 شانه ام را با  بردم.

 _بیدا نمی کنی.
 بوزخند با مزه ایی زد.

 _بس تو برال چی می کشی؟
 _تری عادت موجب مرض است. نشنیدل؟

 چند لحظه تنها نگاهم کرد.
 _نگفتی چی کار داشتی اومدل این جا؟

 بیرونی بنجره خاموش کردم و به سادگی گفتم:سیگار را رول لبه 
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 _دلم برات تنه شده بود.
بیچارگی درون نگاه  قلبم را به درد آورد. مثل اینکه کسددی دسددت  را درون 
سطل زباله برت کرده  شیده و به درون  سینه ام کرده بود و قلبم را بیرون ک قفسه 

 بود.
که به رول سینه اش به  نفسم با هقی دردنای همراه شد. دستم را رول بازوی 

 هم قالب شده بود، گذاشتم.
 _فرجام خواه  می کنم این کار رو با هر دو نفرمون نکن.

نگاه  رنه درد به خود گرفت. دسددت  را از رول سددینه اش برداشددت و دور 
سرم را  سبیدم و  سته به او چ شرد. از خدا خوا کمرم حلقه کرد و مرا به خودش ف

ست  شتم. د سینه اش گذا شالم را از دور گردنم باز رول  دیگرش را دراز کرد و 
کرد و رول شانه هایم انداخت. چانه اش را رول موهایم گذاشت و چند لحظه 
بعد لب  را به فرق سددرم چسددباند و بعد بینی اش را درون موهایم فرو برد و بو 

 کشید.
منو _من دارم کار درست رو انجام می دم آذر جان. مهم نیست که این کار داره 

ست که من دارم از دوریت دق می کنم. همه  از داخل متالشی می کنه. مهم نی
سی هم که باید  شه. ک ست باید اجرا ب صمیم در این ها می گذره. مهم اینه که ت

 این وسط این تصمیم رو اجرا کنه، منم.
 نگاهم را با  دادم.

سته چی غلط. یه طرد  صمیم بگیرم که چی در ن ای_چرا نمی گذارل که من ت
 قضیه من هستم فرجام.
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شتنی بود. نگاه  بی اختیار به رول لبانم قفل  ست دا صورت  دو اخم درون 
سه زد. مالیم ترین و نرم  شانی ام ب*و* شید و به جای  بر بی شد. اما آهی ک

 ترین ب*و*سه ایی که تا به حال از او گرفته بودم. چیزل که قلبم را لرزاند.
صمیم سی ت سا شیرین! تو اح ست  _دختر  صمیم در می گیرل، من عقالنی. ت

حال توقف  نده رو در نظر می گیرم، تو فقط تو  ند سدددال آی نه. من دارم چ ای
 کردل...

 حرف  را قطع کردم.
_تو فقط نمی خوال که مامان رو از خودت ناامید کنی. این تصمیم درستی که 

 دارل ازش دم می زنی.
ن توضددیح دادن دوباره رو _دوباره شددروع نکن آذر... خواه ... من اصددال توا

 ندارم.
 از او جدا شدم و شروع کردم به قدم زدن در اتاق.

_یک ماهه که دارم جون می کنم، اون وقت تو از مادر دم می زنی؟ هیچ وقتی 
رو تو این یک ماه به من اختصدداص داده؟ هیچ کارل کرده که من هم یکم بار 

گردن من انداخته.  غمم سددبک بشدده؟ تازه تمام مسددئولیت هال خودش رو هم
 این زنیه که باید به خاطرش فداکارل کنم؟

 دوباره دست به سینه شد.
 _تو به خاطر آینده ل خودت دارل فداکارل می کنی....

 تقریبا فریاد کشیدم.
 _من بچه نمی خوام...
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از جا برید. عصددبی شددده بود. به طوریک بلک راسددت  شددروع به بریدن کرد. 
کم تحمل ندیده بودم که با فریاد من از جا بپرد و تیک  هیچ زمانی او را این قدر

عصبی بیدا کند. باورم نمی شد که این همان فرجامی باشد که چهار سال قبل 
با چه اقتدارل مرا رام کرد و به راه آورد. این فرجام عصددبی و کم طاقت هیچ 

 شباهتی به آن فرجام نداشت.
 _چرا داد می کشی؟

 ست که من چی می گم._برال اینکه تو حالیت نی
 انگشت اشاره اش را رول بینی اش گذاشت.

 _ساکت. من این جا آبرو دارم.
 شانه با  انداختم و با خونسردل گفتم:

_برال تو چه فرقی می کنه؟ تو که این جا موندگار نیستی. دارل می رل. بگذار 
 .فکر کنن که دکتر اقبالی هم آره... دختر آورده داره بی سیرت  می کنه
 صورت  مهیب شد. دو قدم به طرفم آمد و با خشم بازویم را گرفت.

 _بفهم چی دارل می گی..
 بازویم را با کمی خشونت از دست  بیرون کشیدم.

 _اما خبر ندارن که دختره خودش با بال خودش اومده این جا که ...
 به میان حرفم برید.

 _ساکت آذر... ساکت. اصال فکرت و حرفت قشنه نیست.
 گردن  آویختم و رول بنجه باهایم بلند شدم و کنار گوش  زمزمه کردم. به
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_به نظر من که قشددنگه.. میدونی اجبار چیه؟ کاریه که تو همیشدده منو وادار به 
انجام  کردل. می خوام بهت نشددون بدم که مجبور شددددن به انجام کارل 

 چقدر دردناکه..
 حیرت زده نگاهم کرد.نفسم را در گوش  فوت کردم. چرخید و با چشمانی 

_وقتی که رفتم بی  مامان و گفتم که تو چی کار کردل، اون وقت مجبورل که 
سی کنی.. فکر می کنی مامان از همچین چیزل می گذره؟ عاق ات  با من عرو

 می کنه جناب اقبالی...
 از او فاصله گرفتم و با نیشخندل ادامه دادم.

 _خیلی فکر بکریه، نه؟
 .اخم اش هولنای بود

 _نه.. افتضاح ترین فکرل که تا حا  شنیدم.
شانه ام انداخت. و در همان حال کت  را  شت و رول  کیفم را از رول میز بردا
به تلخی و  یدم.  ند ید. خ به طرد در کشدد به برداشدددت و مرا  نا کا از رول 

 تمسخرآمیز.
 _ترسیدل؟

ا را ه نه نگاهم کرد و نه حرفی زد. با با ترین سددرعتی که می توانسددت، چراغ
باره  خاموش کرد و مرا از داخل سددداختمان بیرون کشددید و در را قفل کرد. دو

 سوالم را تکرار کرد.
 _ترسیدل؟

 از میان دندانهال کلید شده اش تنها یک کلمه گفت:
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 _آره
خندیدم. نگاهی طو نی و عمیق به من کرد و دکمه آسددانسددور را زد. با آمدن 

سور به جال دکمه بارکینه دکمه  سان سکوت به طرد کافی آ همکف را زد. در 
 شابی که آن روز با هم رفته بودیم، حرکت کرد.

هیچ حرفی نمی زد. هیچ شباهتی به آن فرجام و آذرل که چند ماه قبل به آن جا 
شق. چقدر بی خیال  شاد بودیم. چقدر عا شتیم. آن روز چقدر  آمده بودند، ندا

 ان کردن عشق اش با مامان بود.و سبکبار. تنها نگرانی فرجام شرم و حیال عنو
 حا  ما هیچ چیز نبودیم. نه شاد، نه بی خیال و نه سبکبار.

 _مامانت به فکرته...
 حرف  را قطع کردم و با تحکم گفتم:

 _به اندازه کافی بیچاره اش شدم. نمی خوام دیگه دروغ بشنوم.
گاهم کرد. ابروان  ند کرد و ن کابوچینو اش بل جان  ب سددرش را از رول فن ا را 

 نگرانی با  برد و جمع کرد.
 _دروغ نیست. اگر کارش دوباره به آسایشگاه نکشه شانس...

به سرعت حرف  را قطع کرد. مثل اینکه متوجه شد که بیشتر از آن چه که باید، 
حرد زده است. چشمانم گرد شد. مامان قبال آسایشگاه بوده است؟ چه جور 

 آسایشگاهی؟
 _چی می گی تو؟ کی؟ کجا؟

 جرعه از فنجان  نوشید.
 _از خودش بپرس. به من ربطی نداره..

 _یعنی چی؟ تو می دونی اون وقت می گی که به من ربطی نداره..
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 بود مسخره آمیزل از میان لبانم بیرون دادم.
 _خنده داره وا ... فکر کنم به من ربطی نداشته که خبر ندارم، نه تو جانم.

دلخورل او را نگاه کردم. فنجان  را زمین  به بشددتی صددندلیم تکیه دادم و با
 گذاشت.

_اشددتباه می کنی، به تو هم ربط داشددت. اما بهی جون اونقدر نگرانت بود که 
نمی خواسددت چیزل بدونی. نمیخواسددت تمام نوجونیت تو وحشددت بیمارل 

 باشه. چیزل که مامانت وانیه به وانیه تحمل  کرد.
گاه  کردم. او از چه چیزل صددحبت دهانم باز مانده بود. با حیرت کامل ن

 می کرد؟
 

 تکیه ام را از صندلی برداشتم و رول میز به طرد او مایل شدم.
 _جریان چیه؟

 با خونسردل جرعه ایی دیگر نوشید.
 _با خود بهی جون صحبت کن.

 با تمسخر خندیدم.
 _با همه کس و کارش دارم حرد می زنم، کافیه..

زد. انگشددت اشدداره اش را رول لبه فنجان عصددبانی نشددد. تنها لبخند مالیمی 
 کشید.

 _فکر کردم که دیگه دوران حسادتت به من تمام شده.
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شه داره بین من و تو  صره؟ دقیقا مامان. چون همی سط مق _می دونی کی این و
 فرق می گذاره. در وانی...

 صدایم را آهسته کردم و ادامه دادم.
رام مهم نباشه.. ولی شنیدل چه _من اونقدر دوستت دارم که دیگه این چیزها ب

 جوریه که بخوال لج کسی رو در بیارل؟ من دقیقا اون حالت رو دارم.
ستنی ام را بخورم. بی  شاره که تا ب شت و ا به نرمی خندید. فنجان  را کنار گذا

 اشتها کمی خوردم.
شه، اون  سی از این حس مادرت مطمئن با ستت داره آذر. اگر ک _بهی جون دو

ستم. می ضی از آدمها از  من ه ست که بع سی ه شنا دونی یه موردل تو روان 
شن. به خاطراین ترس  سی ن شق ک سعی می کنن که عا ست دادن،  ترس از د
سددعی می کنن از کس خاصددی که تو زندگی براشددون مهمه دورل کنن. چون 
ست دادن به خاطر مرگ یا  ست دادن  رو ندارن. به هر نوعی. از د تحمل از د

 هر دلیلی.جدایی، یا دورل. 
با حیرت کامل نگاه  کردم. با اینکه می دانسددتم فرجام اگر نخواهد چیزل را 

 بگوید به راهی نخواهد گفت اما با این حال گفتم:
 _من اصال متوجه نمی شم.

_با خودش صحبت کن. خیلی سعی کردم شما دو نفر رو بیشتر به هم نزدیک 
سرسختی و مامانت ترسو و زخم  شد. تو  شد کنم. ولی ن خورده. همین باعث 

سلها و طرز فکرتون هم که زمین تا  صله ن شید. فا که روز به روز از هم دورتر ب
 آسمون فرق می کرد، شد مزید بر علت.
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او حق داشت. من و مامان از دو نسل متفاوت بودیم. ولی شاید اگر ما هم مثل 
شکاد را تا  ستیم این  ستیم، می توان ضی از مادر و دخترها می خوا دل حدوبع

 بر کنیم ولی نشد. یعنی نخواستیم.
_تو تنها دخترشددی. تنها بچه اش. باره تن  هسددتی. مگه میشدده که دوسددتت 

 نداشته باشه.
 برخاست و بازول مرا هم گرفت و بلند کرد.

 _با هم حرد بزنید. این تنها راه نزدیکی بیشتره.
 رفتیم. از در کافی شاپ بیرون آمدیم و دوباره و نرم نرمک به سمت مطب

 _می خوال برل؟
 نگاهم کرد. با سرسختی گفتم:

 _من نمی گذارم.
 چند لحظه چیزل نگفت.

 _نه نمی رم. دلم این جاست. تا از راحتی تو مطمئن نشم. جایی نمی رم.
 دستم را زیر بازوی  حلقه کردم.

 _من با تو راحتم.
 عضالت  منقبض شدند و آرام دست  را از دستم بیرون کشید.

 خواه  می کنم جداییمون رو سخت نکن..._آذر 
 میان حرف  بریدم.

 _من این جدایی رو نمی خوام. بس قبول  هم ندارم.
 آه عمیقی کشید.
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 _دیگه نیا دیدنم....
مکث کرد. م*س*تقیم به روبه رول خیره شده بود. به فضایی تو خالی. به هیچ 

 چیز.
 _اگر دوست دارل که من زجر نکشم، نیا دیدنم.

 درد گرفت.گلویم 
 _این طورل من زجر می کشم. برات مهم نیست؟

 نیم نگاهی به من کرد.
_اگر مهم نبودل که هیچ کدوم از این بحث ها بی  نمی اومد. مهمی که می 

 خوام فراموشت کنم. مهمی که میخوام خوش باشی.
 _با تو خوشم.

 صدایم زمزمه ایی آرام بود.
شاید ولی نه در آینده. نه زمانی  شه و حس مادرانه _ا ن  شتر می سن ات بی که 

ات اوج می گیره. می دونی آذر زنها تو سن خاصی شیفته بچه می شن. شیفته 
این می شن که یه کوچولو داشته باشن که بتونن تمام اون محبتی که تو قلبشون 
قلنبه شده و متفاوت از عشق به همسرشون هست، رو خرج اون کوچولو کنن. 

البته استثنا هم هست که زنایی اصال عالقه به بچه دست خودشون هم نیست. 
 ندارن. ولی کمه. همه خانم ها هورمون مادرل تو خونشونه.

 نیم نگاهی کوتاه به من کرد.
_دوست ندارم تو اون برهه از زمان حسرت یه بچه به دلت بمونه. من دارم آینده 

 رو می بینم.
 دوباره و این بار با بغض و صدایی لرزان گفتم:
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من بچه نمی خوام. تو هم تمام این کارهات به خاطر مامانه. من می دونم. _
 من مطمئنم.

 مقابل ماشین من رسیدیم. مکث کرد و با لحن خشکی گفت:
یا. خواه .  به امون خدا. دیگه هم دیدن من ن ته. برو  مان ما _آره برال خاطر 

 تمنا. التماس
ه خیابان رفت و در بارکینحتی منتظر نماند تا من بروم. به سرعت به آن دست 

 ساختمان نابدید شد.
اشک مقابل چشمانم را تار کرده بود. از خودم متنفر بودم. از این همه ضعف. 
ضعیف و  من در تمام عمرم دخترل بودم که کم گریسته بودم ولی حا  آن قدر 

 احمق شده بودم که با هر تکانی اشکم سرازیر می شد.
شام  با الگا تماس گرفتم. باید با شان رفتم و  صحبت می کردم. به خانه  سی  ک

را هم ماندم و آخر شددب که با توپ بر و آماده شددلیک به خانه رفتم تا ببینم که 
سته ولی من  ست، که فرجام می دان مامان چه چیزهایی را از من مخفی کرده ا
نه. مامان طبق معمول خانه نبود. این بار بورل جان هم نبود. خانه سددوت و 

 اکت بود. کلید برق را زدم و وارد شدم.کور و س
مقابل عکس مامان ملوی ایسددتادم. عکس جالبی بود. مامان ملوی بود با تمام 
ست در گردن  انداخته بودم. همه  سته بودم و د ش نوه های . من در کنارش ن
می خندیدند. یادم است که سر گرفتن این عکس من چه دعوایی به راه انداختم 

به کتک زدن کردم. تنها یک جا کنار مامان  و دسدددت آخر هم همه را تهدید 
شینم و بقیه اعتراض می کردند. و  شتم که کنار او بن ست دا ملوی بود و من دو
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شاید  شاید چون از همه برو تر بودم و  شدم.  در نهایت این من بودم که بیروز 
هم چون از همه کوچک تر بودم. فرجام با ل سددر من ایسددتاده بود و هر دو 

س شته بود و می خندید. عکس متعلق به چهار د شانه هال من گذا ت  را رول 
 سال قبل بود. زمانی که تازه فرجام به ایران آمده بود.

نگاهی به صددورت هفده سددداله خودم کردم. من تغییر کرده بودم؟ به نظر می 
رسددید که همه کسدددانی که در آن عکس بودند تغییر کرده بودند. همه ل آن 

 ان تبدیل به صورت هایی خشک و بی حالت شده بود.صورت هال خند
 آهی کشیدم و به اتاقم رفتم و تا صبح بیدار ماندم.

 
 فصل بیست و یکم.

 
با آن ایرانی  صددددال آهنه یواشددکی شددهره در تمام ویال بیچیده بود. الگا 
سوگل هم مدام  سالن ویالل ما قر می داد.  شیده اش میان  صیدن نخرا ر*ق*

نداخت. خنده ام ایراد می گرفت. ا با خنده ایراد را گردن آهنه می ا لگا هم 
 گرفت.

 _عروس ر*ق*ص بلد نیست. میگه اتاق کجه.
 الگا به طرفم نگاه کرد. ذوق زده گفت.

 _من عروسم؟ وال خدا از دهنت بشنوه!
 سوگل با بدجنسی گفت:

_شما لب تر کن. این میالد نره غول بس چی کاره است؟ اصال این ایران بست 
 سته فقط و فقط محض گل رول شوما...نش
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 قیافه الگا دیدنی بود.
شم ولی اون به قول تو نره غول،  صاب ب شیر علی ق ضرم زن یکی مثل  _من حا

 نه.
 با اعتراض گفتم:

 _اوهول دارید درباره بسر خاله ما حرد می زنید. حواستون هست؟
 الگا با خنده به سوگل اشاره کرد و گفت:

 شده دو نفر؟_این از کی تا حا  
 سوگل خندید. با ناراحتی گفتم:

 _از اون زمانی که تصمیم گرفتم ترشیده بشم.
هر دونفرشدددان با هم گفتند که غلط می کنم. رو به الگا کردم و با لحن جدل 

 گفتم:
 _حا  جدا از شوخی اون بارل که با هم رفتید کافی شاپ چی گفتید؟

 یک ابروی  را با  برد و گفت:
 ذاشتی ما اصال حرد بزنیم؟_مگه شما گ

 با حیرت گفتم:
_به من چه؟ من که اصال سر میز شما نبودم. شی  تا میز اون طرد تر نشسته 

 بودم.
 با حالتی بامزه گفت:

_همون هم اسددترس برانگیز بود. من که حرفم نمی اومد. اصددال قیافه تو رو که 
 شبیه مادر شوهرها شده بودل می دیدم چشمه حرفم خشک می شد!
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 سوگل به شدت به خنده افتاده بود.
 با دستم به نشانه خای بر سرت به رول هوا زدم.

_هر چیزل لیاقت می خواد. لیاقت تو هم اون کازین شددیر برنج اته. نه کازین 
 برنزه و نره غول ما!

سر  سته بود. ب ش شده بود و رول مبل ن شد. حا  دیگر خم  شتر  سوگل بی خنده 
ی خواست. ولی موضوع این بود که الگا به خاطر دایی روس الگا خاطرش را م

دیدن مردان ایرانی دیگر زیبایی مردان روسددی در نظرش شددیر برنجی می آمد. 
شق مردهال برنزه بود. میالد هم برنزه و زیبا بود. حس می کردم که  شه عا همی
تمایلی حتی اندی به میالد بیدا کرده اسددت. تمایلی که با تمام وجود دعا می 

صال آن میالد قبل کردم ک شود. هر چند که این میالد ا ستم تمام ن ضرر دو ه به 
نبود. می خواسددت به دانشددگاه برود. چیزل که باعث شددده بود خاله سددورل 

 بیچاره از شدت ذوق اشک اش سرازیر شود.
 با حالتی ذوق زده کنارم نشست.

 _ولی خدایی این کازینت، ایز ُس هات!
 ستشویی دوید و از همان جا قهقهه می زد.به شدت خندیدم. سوگل به طرد د

یک هفته بود که با دوسدتانم به شدمال آمده بودیم. فرجام خودش با آنها تماس 
گرفته بود و گفته بود که اگر آب دسددتشددان اسددت زمین بگذارند و به داد من 

 برسند. چیزل که بعد متوجه شدم.
 مرا به شمال فرستاد وخودش متالشی و ویران بود ولی به فکر من و مامان بود. 

شار  شده ام. دیگر آن ف شیراز نزد عمه فریبا. حس می کردم که بهتر  مامان را به 
ستانم گذرانده  ساعاتی که با دو شده بود. روزها و  شته  شانه هایم بردا از رول 
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به شددددت غمگین بودم ولی  عذادار و  بودم مرا کمی بهتر کرده بود. هنوز هم 
ه دیوار بکوبم. چیزل که این اواخر یک بار آن را دیگر نمی خواسددتم سددرم را ب

 انجام دادم.
من عوض شده بودم. فقدان مامان ملوی و دورل فرجام مرا از درون کشته بود. 
من فقط بوسته ایی از آذر بودم. دیگر آن شیطنت هایی که زمانی من بال وابت 

ال همه آنها بودم، وجود نداشدددت. من فقط نظاره گر شددیطنتها و شدددادل ه
 دوستانم بودم که می دانستم نیم بیشتر آنها به خاطر خنداندن من است.

نتوانسددتم با مامان صددحبت کنم. حس می کردم که از من فرار می کند. حس 
می کردم که فرجام به او گفته بود که چیزهایی هر چند سددر بسددته به من گفته 

شدت کنجکاو بودم. است و مامان حا  از من فرار می کرد. برایم مهم نبود. به 
نه آن  جایی برال این مورد نبود.  که دیگر  قدر درگیرل ذهنی داشددتم  ولی آن 

 چنان که تمام ذهنم را به خود مشغول کند.
یدم.  که هر شدددب خواب  را می د نه شدددده بود  قدر دلم برال فرجام ت آن 
سعی می کردم به هر  سیدم.  شدنی. در فرودگاه به او می ر سی تکرار  کاب*و*

که شدددده نگذارم که از ایران برود. این کاب*و*سددی بود که فکر تمام نحول 
 روزها و لحظه هایم بود. چیزل که شب در خوابم انعکاس بیدا می کرد.

به  یه دیدن و ب*غ*ل کردن  بر می کشددید. همان طور که  وان دلم برال یک 
شام  شغول تداری  شپزخانه م سوگل که در آ صحبت کردن و خندیدن الگا و 

نگاه میکردم، تلفنم را برداشددتم تا با او تماس بگیرم. گاهی جواب تماس بودند 
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هایم را می داد و گاهی نه. فقط بعد اش اس ام اس می داد که صدددال زنه را 
 نشنیده است.

دکمه تماس را برقرار کردم. نگاهی به سدداعت کردم. دیگر باید مطب را تعطیل 
 . صدای  خسته بود.کرده باشد. با زنگهال آخرین گوشی را برداشت

 _سالم..
 نفس عمیقی کشید.

 _سالم چطورل؟ چه خبر؟
 چشمانم را به رول هم فشردم.

 _دلم برات تنه شده بود گفتم که یه زنگی بزنم...
 میان حرفم برید.

 _مرسی لطف کردل.
 کسی چیزل گفت. صدال آهسته یک زن. از جا بریدم. گوشهایم تیز شد.

 _کی بود؟ کجایی؟
 جواب به من رو به آن طرد گفت: به جال دادن

 _چشم ستاره خانم. من با دکتر سلیمی صحبت می کنم.
شت  شدت زیادل ب شارم با  رفته بود و گردش خون را با  قلبم بایین ریخت. ف

 گوش هایم حس می کردم.
_اون زنیکه اون جا چه غلطی می کنه؟ تو دارل چه غلطی می کنی؟ به خای 

 تهران از وسط دو تیکه اش می کنم! مامان ملوی همین حا  میام
 بی توجه به من با صدایی گرفته گفت:

 _نه شما می تونید برید. به خانم صبایی از قول من سالم برسونید.
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 دوباره ستاره چیزل آرام گفت:
 _چشم انشا  سرم که خلوت شد خدمت شون می رسم.

 فریاد کشیدم.
 _چی چی رو خدمت می رسی؟ تو بی جا می کنی..

الگا و سددوگل به مقابل در آشددپزخانه آمده بودند و با نگرانی به من نگاه می 
 کردند. بیچاره ها از وحشت و نگرانی خشک شان زده بود.

با او خداحافظی کرد و با خشمی که صدای  را لرزان کرده بود در گوشی تلفن 
 هوار کشید.

ن با هر کی _بگذار یه چیزل رو همین حا  برات روشددن کنم خانم خانما. م
نداره...  به تو ربطی  یه نفر دیگه.  تاره و چه  دلم بخواد می رم و میام. چه سدد

 روشنه؟
 روشنه آخر را آن چنان بلند داد کشید که گوشم تیر کشید.

_واقعا؟ بس بگذار من هم یه چیزل رو برات روشددن کنم آقا آقا. منم هم با هر 
 کی دلم بخواد...
 میان حرفم برید.

شوهر نرفتی _یواش یواش.. شما تا زمانی که خونه  شو با هم می ریم.  . بیاده 
 هیچ غلط اضافه ایی نمی کنی؟

 آن چنان جیغ کشیدم که تارهال صوتی خودم آسیب دید.



 683 نهیخشت و آ

_بس برال همین که منو فرسددتادل این جا؟ که ی*ث*ا*د*ت کارل بکنی. 
ستاره. بچه هم که داره دیگه چه بهتر. گل بود  سر بیدا کردن با  سبزه  و بهسرو 

 نیز آراسته شد.
 به گریه افتادم.

_ازت متفرم فرجام. زندگیم رو به لجن کشددیدل. دارم از دوریت دق می کنم 
 اون وقت تو معلوم نیست سرت کجا بنده

 صدال نفس عمیق اش از بشت تلفن شنیده شد.
 _من سرم هیچ جا بند نیست.

 صدای  نرم شده بود.
 اینکه تو رو وارد زندگی سگی ام کردم. _خودم هم از خودم متنفرم به خاطر

 فین فین کردم.
 _باهاش رابطه دارل؟ می خوال بگیری ؟

 نرمی خنده در صدای  بیدا شد.
 _نه.

 _بگو جون آذر
 _به جون آذر

 نفس راحتی کشیدم.
 _بس چی کارت داشت؟

 صدای  گرفته و خفه شد. مثل اینکه دست  را مقابل دهان  گرفته بود.
 برال بورشیا._اومده بود 

 نفس عمیقی کشیدم و به هق هق افتادم.
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 _دلم برات تنه شده.
 مکثی طو نی کرد. آن قدر زیاد که فکر کردم تماس را از دست داده است.

 _فرجام؟
 _این کار رو نکن آذر. دارل داغونم می کنی. می خوال منو بکشی؟

 داده نشود. دستم را مقابل دهانم گرفتم تا هق هق گریه ام در صدایم نشان
_تو تمام زندگیم هسددتی فرجام. دارم از دوریت مریض می شددم. بفهم. دری 

 کن.
 _اگر خیالت راحت می شه من از دوریت مریض شدم.

 صدای  برال لحظه ایی آن چنان گرفت که ترسیدم.
 _من باید برم آذر. کار دارم. مواظب خودت باش.

ا رفتم. الگا آمد و کنارم تماس را قطع کرد. گوشددی تلفن در دسددتم رول مبل و
 نشست. دست در گردنم انداخت.

 _دارل خودت رو می کشی آذر جان. محکم باش.
 سرم را در گودل گردن  گذاشتم.

 
 سوگل در سمت دیگرم نشست. دستم را در دست گرفت.

 _چی کار می خوال بکنی آذر؟
 یسرم را کج کردم و نگاه  کردم. اشک از گوشه چشمم سر خورد و رول بین

سرش را بایین  شود.  شکنجه می  شد که  صورت  مثل کسی  ام چکید. حالت 
 انداخت و با بغض گفت:
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 _ندیده بودم هیچ وقت این طورل گریه کنی.
 با صدال گرفته ایی گفتم:

 _چون هیچ وقت این قدر غم نداشتم.
ندارد. نمی دانم چرا تمام مکافات هال  به نظر می رسددید، تمامی  غمی که 

به سرم نازل شد. من واقعا توان مقابله با آنها را نداشتم. یکی بعد  زندگی یکباره
 از دیگرل و به فواصل کوتاه.

سوگل برسیده بود که چه کار میخواهم با زندگیم بکنم. ولی این سوالی بود که 
صمیم گیرل نمی  شتم. زمانی که فرجام به من فرصت ت واقعا برای  جوابی ندا

رفته بود و فکر می کرد که تصمیم اش درست داد، زمانی که خودش تصمیم گ
 ترین تصمیم دنیا است، من دیگر چه می توانستم انجام دهم.

فرجام به جال هر دو نفرمان کار می کرد. این چیزل بود که دسددت مرا بسددته 
بود. مامان هم خودش را بیشتر از همیشه از من کنار می کشید. حس می کردم 

شده ام  سعی کردن به خاطر اینکه به که در گردابی گرفتار  ست و با زدن و  که د
فرجام نزدیک شددوم، فقط مرا دورتر از او می کند. بیشددتر بایین می روم. بدون 

 هیچ گریز و دستاویزل.
 

تازه از انجمن رسیده بودم. خیلی خسته بودم. از صبح کالس بودم و بعد از آن 
از رفتن به کالس هم انجمن. بعد از تعطیالت تابسددتان هیچ چیز سددخت تر 

 درس نبود. آن هم با روحیه خسته و خراب من.
سید.  شب می ر شغول بود و آواز می خواند. مامان  شپزخانه م بوران جان در آ
شده بود و به تهران بر  سته  شیراز مانده بود با خره خ بعد از این همه مدت که 
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شد که شده با شت. امیدوار بودم که حال و روز اش آن قدر خوب  بتوان  می گ
 چند کلمه حرد حساب با او زد و جواب درست گرفت.

لباس هایم را عوض کردم و رول مبل چهار زانو نشددسددتم. باهایم خسددته بود. 
سئول خیریه دیگرل کرده بودم که  سرو کله زدن با م صرد  تمام بعد از ظهر را 

 فکر می کرد ما کارمان هردمبیل است و قاعده و قانون ندارد.
د که خودش از فرودگاه به خانه می آید. گفته بود که  زم نیسددت مامان گفته بو

ته  به فرجام گف ظاهرا همین حرد را هم  باره برگردم.  یایم و دو مه راه را ب آن ه
 بود. چون چیزل مبنی بر اینکه فرجام به سراغ  می آید، نگفته بود.

شدم. حجم درسها ترم به  سرگرم درسهایم  ساعتی را  رم تتا رسیدن مامان یک 
شب به خانه رسید.  ساعت ده  شد. عاقبت مامان بدون تاخیر و  سنگین تر می 
خیلی  غر شددده بود. به طوریکه تعجب کردم. مچ دسددت  از شدددت  غرل، 
مثل مچ دسددت یک دختر بچه شددده بود. غبغب مامان هیچ وقت آویزان نبود. 

سن شده بود و  ساله غبغب اش آویزان  شتاد  ا اش ر ولی حا  مثل یک بیرزن ه
 خیلی بیشتر از آن چه که بود، نشان می داد.

مرا در آغوش گرفت. به نظر می رسید که کمی بهتر شده است ولی وقتی که به 
 عمق چشمان  نگاه کردم، متوجه شدم که تمام اش ظاهر سازل بود.

 می خندید و به ظاهر خوش و ب  می کرد. اما کامال بوچ و توخالی بود.
سرعت آماده کرد، مدتی را کنار ما  چیزل نگفتم. بعد از شام که بوران جان به 

ست چیزل بگوید ولی دودل بود. و بعد  ست. به نظر می رسید که می خوا ش ن
 هم شب بخیر گفت و به اتاق  رفت.
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ست دوش بگیرد. از عادت دوش گرفتن  سرش به اتاق  رفتم. می خوا شت  ب
گاه بودم. حوله را از سددای در آورده بود و رول تخت گذاشددته  قبل از خواب  آ

 بود.
 لبخندل زد و گفت:

 _جانم مامان جان کارل داشتی؟
 به داخل رفتم و کنارش رول تخت نشستم.

 _شما کارل داشتی؟ چیزل می خواستی به من بگی؟
کنارم رول تخت نشددسددت. دسددتم را در دسددت گرفت. رول دسددت  بیرتر و 

 ملوی بود.چروکیده تر از قبل از سفرش به شیراز و فوت مامان 
 _هم آره همه نه. شما کارل دارل بگو مامان جان. من گوشم با شماست.

 نگاه  کردم.
_فرجام یه چیزهایی می گفت. گفت که از خود شما بپرسم. جریان آسایشگاه 

 چی بود؟ شما خوبی؟
نفس در سددینه اش حبس شددد. فکر نمی کرد که فرجام تا این اندازه بی  رفته 

 باشد.
 یزل میگفت._فرجام نباید چ

 _اون محرمه من نامحرم؟
 لحنم کامال عصبی بود.

 _موضوع این نیست مامان جان...
 برخاستم. همیشه همین بود. همیشه من برای  غریبه تر از فرجام بودم.

 _موضوع چیه شما بگو..
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 سرش را تکان تکان داد.
 _نمی خوام ذهنت درگیر بشه...

قط محض خاطر اینکه موضددوع را مکثی کرد و کامال مطمئن بودم که فقط و ف
بپیچاند با کمی ناراحتی و مثل اینکه مقصددر را بیدا کرده اسدددت و او هم من 

 هستم، گفت:
 _دوباره با فرجام بحثتون شده.. فکر می کردم... یعنی..

 مکث کرد.
 _فکر می کردم که رابطه تون خوب شده.

فرجام چه می از جا بریدم. مامان هیچ زمانی نمی خواسددت مرا بشددناسددد. 
گفت؟ اینکه ما با هم حرد بزنیم؟ حرد زدن یک فعالیت دو طرفه اسددت، نه 
انکه من حرد بزنم و مامان از زیر بار حرد زدن شددانه خالی کند. با یک دلیل 

 از نظر من بوچ. اینکه نمی خواهد ذهن من درگیر شود.
ولی من _مامان من بچه ات هسددتم. دخترتم. چرا فرجام همه چیز رو می دونه 

نه؟ چرا هیچ زمانی منو آدم حسددداب نکردل؟ می گی نمی خوال ذهنم درگیر 
 بشه. از نظر من این حرد چرته..

عصبی بودم و دوباره چشمانم را بسته و دهانم را باز کرده بودم. مامان با حالتی 
 خشن گفت:

 _مودب باش.
 از اتاق بیرون زدم. حس می کردم که کاسه صبرم لبریز شده است.
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ن یه سوال خیلی ساده کردم. جواب  یا مفصله که شما از زیرش در رفتی و _م
 یا یک کلمه است که شما جواب دادل. اینکه به من ربطی نداره.

 دنبالم روان شد.
 _من نگفتم به تو ربطی نداره مامان جان..

 حرف  را قطع کردم و به اتاقم رفتم.
 و بتمرگه.._همون معنی رو می ده مامان. مثل بفرما و بشین 

 با خشم بیشترل گفت:
 _آذر تو چته امشب؟

مانتو را از کمد بیرون کشددیدم و رول شددانه ام انداختم و شددالم را رول سددرم 
 کشیدم و کیف و دسته کلیدم را برداشتم.

_من چمه؟ هیچی... هیچی.. من دردل ندارم. درد من فقط اینکه مادرم هیچ 
 یگم.زمانی نخواست ببینه، بفهمه، که من چی م

 از کنارش رد شدم.
 _آذر ...آذر جان کجا می رل این موقع شب؟

به طبقه بایین رفتم. بوران جان از آشددپزخانه بیرون آمده بود و هاج و واج به ما 
 نگاه می کرد.

 _جایی نمی رم. نگران نباش. مایه سرافکندگی تون نمی شم.
 _آذر..

 آذرش با حرص و خشم همراه بود.
 جلول در مکث کردم.
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_من دیگه بر نمی گردم تو این خونه. اگر زمانی منو دختر خودت دونسددتی که 
یا  مان ب یه اون ز که من دردم چ مه حرد حسددداب بزنی و بفهمی  بتونی دو کل

 دنبالم.
از در بیرون زدم. به دنبالم دوید. اما سددریع ماشددین را روشددن کردم و از خانه 

 بیرون زدم.
 

که آن را رول ویبره گذاشته بودم تا فقط  گوشی موبایلم آن قدر زنه خورده بود
صاب و  صدال زنه اش تمام اع سخ دهم.  ستم، با به تماس هایی که می خوا

 روانم را بر هم ریخته بود.
شیده بودم،  شد. همان طور که رول تخت دراز ک ش  بلند  صدال لرز دوباره 

شدم و نگاهی به آن انداختم. محمد بود که اس ام اس داده بود  شت نیم خیز  ب
 در است و در را باز کنم.

برخاستم و در را باز کردم. با چند سبد خرید درون دست  به داخل آمد. بشت 
 سرش در را بستم. صورت  گرفته بود.

 _خوب این جا واسه خودت راحت نشستی خبر ندارل اون بیرون چه خبره؟
نه، سدستانم را رول سنه ُابن ستون کردم و با یک حرکت با  بریدم و رول 

 کنار بسته هال خرید، نشستم.
 _چی شده؟

 به کانتر تکیه داد.
 _یه خبر به مامانت بده. داره دق میکنه.
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 تنها نگاه  کردم و سرم را بایین انداختم.
 _نگرانه؟

 _دارم می گم داره دق میکنه. دارل می گی نگرانه؟
شیدم و چیزل نگفتم. تقریبا یک هفته بود که در آبارتمان محمد  ندگی زآهی ک

می کردم. وقتی که آن شب عصبی و م*س*تاصل به خانه سوگل رفتم و فردال 
آن روز با تنها کسی که فکر میکردم معقول است و می توان به او اعتماد و تکیه 
کرد، تماس گرفتم محمد بیشنهاد کرد که چند روزل را در آبارتمان  بگذرانم. 

دیگر اجاره نداده بود. آبارتمان مدت یک ماه بود که از اجاره خارج شددده بود و 
 مبله ایی که فقط برال سرمایه گذارل خریده بود.

 همان طور که با انگشتانم بازل می کردم، آهسته برسیدم.
 _فرجام چی؟

 خندید. با تعجب سرم را بلند کردم و نگاه  کردم.
 _اون که اصال به نظر می رسه مریض شده.

 اشاره کرد که بایین بیایم. من هم خنده ام گرفت. دستم را گرفت و
شه آذر جان. این موقعیت برال هیچ  شینیم حرد بزنیم. این گره باید باز ب _بیا ب

 کدومتون خوب نیست.
 به هال رفتیم و کنار هم نشستیم.

_بگذار به خاله بگم آذر .. خاله بهی سددنشددون با سدددت خدال نکرده این 
سر هیجانات براش خطرناکه ها.. بعد اون وقت خودت م شینی می زنی تو  ی 

 خودت.
 سرم را تکان دادم. حرد اش منطقی بود.
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 _باشه به  بگو تا خیال  راحت بشه.
 چند وانیه نگاهم کرد.

 _دارل از چی فرار می کنی؟
_از هیچی محمد. فقط خسته شدم. روحم و روانم واقعا احتیاج به این تنهایی 

 داره. فقط همین.
 بوزخندل زد و گفت:

 نمیاد از این رهگذر مامانت و فرجام رو هم حرص بدل_ولی بدت هم 
 خندیدم.

مان ارزش دارم. می  ما قدر برال  که چ نه. می خواسددتم ببینم  که  _حرص 
 خواستم تحت فشار بره تا شاید بفهمه که من هم آدمم. من هم دخترش هستم.

 چیزل نگفت. با دقت نگاهم کرد و گفت:
ضاع  خیلی  شد. اونقدر زیاد که مجبور _بعد از فوت آرش مامانت او وخیم 

شددد بره تحت نظر یه متخصددص اعصدداب و روان. وسددواس بیدا کرده بود. 
 دستاش می لرزید. افکار استرس زا. حتی بانیک اتک....

مکث کرد و نگاهم کرد. حیرت زده نگاه  کردم. می دانسددتم که فوت آرش 
 خیلی خیلی مامان را به هم ریخته است ولی در این اندازه.

 _اون موقع بود که کارش به آسایشگاه کشید؟
 چانه اش را با  برد.

شد. ولی  سترل  سه ماه رفت و ب _نه بعد از تولد تو.. چند ماه بعدش. برال دو 
بعدش دیگه هیچ وقت اون آدم قبل نشددد. مثل اینکه بعد از آخرین ضددربه یه 
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. در چیزل تو وجود مامانت مرد، از بین رفت. خیلی خیلی حسدداس شددده بود
 حدل که ...

صددال زنه تلفن اش مکالمه مان را ناتمام گذاشدت. گوشدی را برداشدت. از 
 طرد بیمارستان بودند. باید می رفت. نگاهی به ساعت اش کرد.

 _آذر جان. من باید برم. همین حا  هم زیرسیبیلی در کردم.
که می یدا شدددده بود  یک نفر ب که  حا  هم  نده بود.  ما مام  نات حث   باز هم ب

 خواست همه چیز را بگوید، وقت اش را بیدا نکرد.
 _به فرجام چیزل نگو

 خندید.
 _نترس می گذارم  تو خمارل بمونه..

 خندیدم.
 _مرسی محمد نمی دونم چی جورل جبران کنم.

 دست  را رول بازویم گذاشت.
 _آذر همیشگی شو. این طورل جبران می شه.

 لبخند زدم.
 ی شیطون بود. هیچ کس دوست  نداشت._اون آذر که فکر نکنم. اون خیل

 لبخند محو و تا حدودل غمگین زد.
 _من دوست  داشتم. بر از انرژل بود.

خداحافظی سددریعی کرد و از در بیرون زد. خرید هایی که کرده بود را جابه جا 
ند. از  که زنه در را زد یک غروب بود  گاه کردم. نزد کردم. و کمی تلوزیون ن
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سته به مانیتور نگاه می کرد. آیفون نگاه کردم. مام صبی و خ ان بود که با قیافه ع
 در را زدم.

چند لحظه بعد مامان در مقابل در ورودل در آغوش من بود و زار زار گریه می 
کرد. شددوکه شددده بودم. تا به حال آن همه درماندگی را از او ندیده بودم. سددعی 

در گریه فتم تا بگذارم آن قکردم تا آرام  کنم، اما بدتر شد. بنابراین تصمیم گر
 کند تا آرام شود.

ستم. آن چنان مرا در آغوش  ش شاندم و خودم هم کنارش ن او را به رول کانابه ن
گرفته بود که یکی شده بودیم. نمی دانم چقدر گریست. زمان از دستم در رفته 

 بود. هوا کامال تاریک شده بود. احتما  باید ساعت هفت می بود.
شده با خره به حر شدت متورم و قرمز  شمان  به  شد. چ د آمد. از من جدا 

بود. دسددت در کیف  برد و قطره اسددتریل چشددمی بیرون آورد و در چشددم  
 ریخت.

_خیلی جالبه! ولی بزشک ها گاهی فکر می کنن که بیمارل سراغ اون ها نمی 
ره. یه فکر بی خود.. زمانی که فهمیدم آرش مریضه اصال نمی تونستم موضوع 

هضم و باور کنم. فکر می کردم مگه میشه؟ من همیشه تمام حواسم به بچه  رو
ام بود. من نفهمیدم؟ من عالئم رو نگرفتم؟ اصددال برام قابل دری نبود. افتاده 
باه نکنم تو  با مشددکل حاد. فکر می کنم اگر اشددت بودم رول دور اول مواجه 

ن کردن. گفتم نه ایروانشناسی به  می گن انکار کردن.. شروع کردم به انکار 
 نیست. این عالئم مال بچه من نیست...

 نفس عمیقی گرفت.
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_بابات سریع تر واکن  نشون داد. در حالیکه من احمقانه در حال انکار کردن 
عالئم واضددح بیمارل بچه ام بودم، بابات سددریع اون رو به یه دکتر دیگه که از 

ه بودم. اون قدر زیاد که اسدداتید خودم بود، نشددون داد. من احمق بودم. ترسددید
مثل یه مادر عمل میکردم نه یه دکتر. من از نظر بزشددکی برال آرش دیگه یه 
گزینه خارج از صددحبت بودم. من تمام نگرانی هال یه مادر رو بیدا کرده بودم. 
نگرانی هایی که دست و فکرم رو بسته بود. کور و کر و فلج شده بودم. ترس با 

 کنه.آدم چه کارهایی که نمی 
 صورت  را میان دستان  گرفت.

_اسددتاد من سددریع بیمارل رو تایید کرد. خوب یادمه که تول مطب  سددرم داد 
شه و بیاد اون طرد بزنه تو  شت میزش بلند ب شید. چیزل نمونده بود که از ب ک
شید و گفت بهجت الزمان بچه ات داره می میره....  شم. یادمه بلند فریاد ک گو

 اون کسی نیستی که باید کارل بکنه...چشمات رو باز کن تو 
سرش را بلند کرد. نگاه  خسته و بیمار بود. حیرت زده نگاه  کردم. دست 

 دراز کرد و دستم را در دست گرفت.
 _من مادر خیلی بدل بودم. هم برال تو و آراش و هم برال آرام و فرجام.

 به هق هق افتاد. خشکم زده بود. آرام که بود؟
 _آرام کیه؟

بردن نام آرام سددرش را در یقه اش فرو برد و به طور رقت بارل ناله کرد. ناله با 
اش دلم را ری  می کرد. حس می کردم که چیزل از وجودم کنده می شددود و 

 بایین می ریزد.
 _مامان خواه  می کنم آروم باش. تو مامان بدل نبودل..
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 هق هق کنان گفت:
نبودم باید می فهمیدم تو دل بچه هام _تعارد نکن مامانم. من بد بودم. اگر بد 

سرم را باید یه  شدن دختر و ب شق  شنوم. خبر عا چه خبره؟ نه اینکه از یه غریبه ب
 غریبه به من بده؟ من مادر خوبی هستم؟

 شوکه شده، از خجالت برافروخته شدم. لبم را گزیدم.
 _کی بهت گفت؟

 اشک های  را بای کرد. ولی بشت سر هم بایین می ریخت.
صی _ شخ شتم یه آقال مت شتم مثل دیوونه ها بی ات می گ دو روز قبل وقتی دا

 اومد انجمن دیدنم...
 مکث کرد و با دیدن حیرتم لبخند بی حوصله ایی زد.

ضوع رو برام تعریف  سیر تا بیاز مو ضا. مرد محترمیه. اون از  _بدر بزرگ علیر
رل کردنت در کرد. همون موقع به خودم گفتم، خای تو سددرت بهی با این ماد

 حق این بچه ها..
 دستانم را در دست گرفت.

_گاهی یه چیزهایی حدس می زدم. یعنی دوست داشتم که اون چیزل باشه که 
سبت به فرجام حس  شه. از طرد تو گاهی یه چیزهایی ن شتم، با ست دا من دو
می کردم. ولی بعد که صددورت خونسددرد فرجام رو می دیدم، یادم می رفت که 

اهرش رو بخورم و می گفتم نه چیزل نیسددت و ناامید می شدددم. نباید گول ظ
 یادم می رفت که این بسر تا چه اندازه خود دار و تو داره.
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 سرش را تکان تکان داد.
_کی باورشددو می کرد؟ شددما دو تا مثل آب و آتی  هسددتین.. فرجام همیشدده 

که خیلی کوچ باره بودل. حتی اون موقع  یک آرومه و تو همیشددده خدا آتی  
که هر  که رول اون نفوذ داشددتی. واداراش می کردل  بودل هم این تو بودل 

 کارل که دلت می خواد برات انجام بده...
 مکث کرد و لبخند کوچکی زد.

_تو رو می گذاشددت جلول دوچرخه اش رو می بردت این طرد و اون طرد. 
 از همون بچگی هم دوستت داشت.

بی ربط به حرد هال قبلی اش  مدت زمان طو نی چیزل نگفت. بعد خیلی
شروع به صحبت درباره بابا کرد. می خواستم بیشتر درباره بیمارل آرش و آرام 

 بدانم ولی ترجیح دادم که خودش جلو برود. حال مساعدل نداشت.
 _دانشجو بودم که با فریدون آشنا شدم. دوست دایی ات بود...

 چشمان  برق زد. لبخند آرامی زد.
اول عاشددق اش شدددم. خیلی خیلی جنتلمن داشددت. کلی تو _تو همون نگاه 

دانشگاه صنعتی خاطرخواه داشت. به واسطه دایی ات رفت و آمد ما خانوادگی 
شددد. ما سدده تا خواهر بودیم و خیلی هم شددیطون. یه جورل برنامه ریزل یک 
سرل از تفریحات و گردش ها رو می کردیم که دایی ات بیچاره مجبور می شد 

 هم دعوت کنه.. فریدون رو
ندیده بودم.  به هایی از مامان بود که هرگز  به خنده افتاد. من هم. این ها جن
همیشددده در نهان حس می کردم که من و مامان شددباهت هال زیادل با هم 

 داریم.
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_من وقتی نوجوون و جوون بودم، خیلی شددبیه تو بودم. گاهی بابات می گفت 
 که آذر شبیه خودت شده...

 چانه ام گذاشتم. مثل اینکه به یک داستان گوش می دهم دستم را زیر
 _خالصه اون قدر رفتیم و اومدیم که بابات بیچاره شد.

 خندیدم.
 _اومد خواستگارل؟

 سرش را چند بار تکان تکان داد.
ست بهونه بیاره. من هم بقیه  سی بودن. بابام دیگه نتون شنا سر _آره. از خانواده 

خوندم. خودش هم درس می خوند. خانواده ها درسددم رو تو خونه فریدون 
 کمکمون می کردن. بدر من و بابال اون...

 نفس عمیقی گرفت.
_آرش زمانی به دنیا اومد که دیگه ما رول بال خودمون بودیم. من مطب زده 

 بودم و بابات هم کارو کاسبی خوبی داشت....
شاره اش رول دورتا دور شت ا شق کامل نگاهم کرد. با انگ ست  با ع گونه ام د

 کشید.
 _تو اصال شبیه به اون نشدل. اون...

بغض اش را فرو خورد که باعث شده به سکسکه بیفتاد. برخاستم و برای  آب 
 آوردم.

 _بیا این آبو بخور، یکم آروم باش.
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دوباره سددکوت کرد. به گوشدده زمین خیره شددده بود و آن چنان قیافه بیچاره ایی 
 هم آب می کرد. بیدا کرده بود که دل سنه را

ست، راه  ش سن هاش ن سریع تر از هم  شتنی بود. خیلی  ست دا سر بچه دو _ب
شیطنتی نبود که این دو تا  افتاد و به حرد اومد. با میالد خیلی جور بود. یادمه 
با هم انجام نداده باشددن. هر وقت که من می رفتم خونه خاله سددورل یا خاله 

رتو کوچه شدکسدته می شدد. بیچاره سدورل با بچه ها می اومد خونه ما، یه سد
قا  ماه و آ چه ام از اول هم  مد ب تا بود. مح ظت از اون دو  حاف مامور م مد  مح

 بود...
دوباره سددکوت کرد. دسددتان  وقتی که می خواسددت لیوان آب را از رول میز 

 بردارد، می لرزید.
_نمی دونم حسداسدیت زیاد از حد من باعث شدد عالئمی که درسدت جلول 

ندیدم، یا اصال قسمت این بود که من کور باشم و نبینم که بچه  چشمم بود رو
 ام مریض شده...

کمی آب خورد ولی نصف بیشتر آن را رول مانتو اش ریخت. خواست تا لیوان 
را سر جال اش بگذارد ولی لبه بایینی لیوان به شیشه ل میز گرفت و برگشت و 

 رول زمین ریخت.
 کردم. اشکال نداره آب روشناییه. _نگاه کن تو رو خدا! چه خرابکارل

به آشپزخانه رفتم و یک حوله نظافت برداشتم. وقتی که برگشتم دوباره مشغول 
 گریستن بود. در سکوت میز را خشک کردم.
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شرول می کنه. تا اومدیم به خودمون بجنبیم  سریع بی سرطان بچه ها خیلی  _
ست  رو تخلیه  شم را شدیم چ شم  رو در گیر کرد و مجبور   کنیم. بچه لچ

 بیچاره ل من... بچه ل خوشگل من...
هق کوتاهی از میان لبانم خارج شدددد. همان طور حوله به دسدددت رول مبل 
شکم زد و به ناله هال دل خراش او گوش دادم. هیچ زمانی در مورد بیمارل  خ
ست. آن  ستم که آرش بیمار بوده ا صال من نمی دان صحبتی نکرده بود. ا آرش 

 اندازه.هم در این حد و 
_شیمی درمانی رو شروع کردن ولی دیر شده بود. کبد از کار افتاد. قندش با  

 زد. بینایی اش رو کامال از دست داد....
دست  را گرفتم تا دیگر ادامه ندهد. دیگر می دانستم با از کار افتادن کبد، همه 

ف تلچیز تمام اسددت. نیازل نبود که جز به جز از کار افتادن دسددتگاه هال مخ
بدن اش را شددرح دهد. دسددتان  را رول بازوان  حلقه کرده بود و به جلو و 
عقب تکان تکان می خورد و ضجه می زد. آن چنان دلخراش که قلبم با هر ناله 

 بایین می ریخت و می مرد.
کنارش نشستم و ب*غ*ل  کردم. آن قدر شکننده شده بود که در آغوشم مثل 

 ه شده بود.یک بچه ل کوچک، ضعیف و بی بنا
 _آخ بچه ام... آخ بسر نازنینم...

 رول موهایم خوش بوی  را ب*و*سیدم.
 _مامان جون تو رو خدا بسه...

 هیچ زمانی ما تا این اندازه به من نزدیک نشده بودیم.
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ساعت ها گذشته بود و یا شاید هم فقط یک ساعت. در آغوش من خشک اش 
یره شددده بود. کمرم درد گرفته بود. زده بود و همان طور بی حال به نقطه ایی خ

 برخاستم و جابه جا شدم.
 _شب بمون..

یل اش را در آورد. هنوز  با ها سددرش را تکان داد. گوشددی مو نگاهم کرد و تن
 دستان  می لرزید.

 _بگذار یه زنه به بورل بزنم، دل نگران نشه
 موبایل را گرفتم و در کیف  گذاشتم.

ست و  شو یه آب به د شما بلند  صورتت بزن، من خودم به بورل جون خبر _
 می دم.

مثل یک بچه حرد گوش کن برخاست و سراغ سرویس بهداشتی را گرفت. به 
شتم که با  شدیدل دا شده به کانتر تکیه دادم. احتیاج  شوکه  شپزخانه رفتم و  آ
ستم تکیه دادم و  شانی ام را به د شده بود. بی سنگین  سی حرد بزنم. مغزم  ک

زمین خیره شدددم. مامان فقط مرا داشددت. باید محکم می همان طور به کف 
 بودم. مامان محکم بود. من هم دختر مامان بودم.

چیزل درحدود ده دقیقه بعد آن قدر خودم را بیدا کردم که چیزل برال خوردن 
 دو نفرمان مهیا کنم.

مامان چیزل نخورد. شدداید دو سدده لقمه. بی خود نبود که روز به روز در حال 
رفتن بود. بعد از شام کنار هم نشستیم. در سکوت، دست در دست هم تحلیل 

 ، رول یک مبل دو نفره و جفت به جفت.
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_بعد از آرش من دیگه هیچ وقت اون بهی سددابق نشدددم. زندگی معنی اش رو 
ستم و بی  خودم می گفتم من چه جور  ش ست داده بود. گاهی می ن برام از د

ستم که ا ن زنده ام و بچه شه و  مادرل ه سرد ام زیر یه خروار خای خوابیده. 
شه از  شد. ( آرش بچه ام همی شدت لرزان  صدای  به  اون جا هم تاریکه.... )

 تاریکی می ترسید...
 کمی مکث کرد و گفت:

_آخ.. آخ.. آذر جان انشا  مادر میشی می فهمی چه حسیه زمانی که بچه ات 
می شدی و می میرل.. من حتی یه سدرما خوردگی جزیی بیدا می کنه. تو زنده 

شبیه به  شدم  ست  شم و می میرم. در صبح زنده می  ست که هر روز  سالها
برومته یونانی. هرروز جگرم خورده می شه و من شکنجه می شم و فردا دوباره 
من سددرحالم و این ماجرا تکرار و تکرار و تکرار می شدده. تا زمانی که من زنده 

 هستم.
از همه چیز خبر نداشت. بس سهراب خان  همانطور نشسته خشکم زد. مامان

همه چیز را تعریف نکرده اسددت. زمانی که مامان می گوید انشددا  مادر می 
شان از این دارد که در رویای  من و فرجام را  شوم و حال او را دری می کنم، ن

 همراه با چند بچه کاکل زرل تجسم کرده است.
ج به چنه و دندان داشددت تا باز هنوز گره اصددلی مانده بود. گره ایی که احتیا

 شود. تازه آن هم اگر باز شود.
شروع کردم به کار کردن هال دیوانه وار. فقط کار می کردم. اون قدر که از با  _
در می اومدم. می خواسددتم حتی یک لحظه هم دسددتام بیکار نمونه که فکر و 
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ب. خیال باز هم سددراغم بیاد. شددروع کرده بودم به خوردن قرص هال اعصددا
سترس  ستام، برال خوابم، برال ا شت قرص می خوردم. برال لرزش د شت م م

 هال زیادم، برال هر چیزل که فکرش رو بکنی....
 همان طور که دستم در دست  بود به نرمی بشت دستم را نوازش کرد.

سخت بود که فرجام رو آوردن بیمارستان ما. بچه ل بیچاره.  _تول همین دوره 
داشت. اونقدر معصوم و آروم و ساکت بود که تو بیمارستان همه درد و مریضی 

شده بودن. یه غمی تو  شق اش  سنل، همه عا ستارها و بر از دکترها گرفته تا بر
نگاه و تو چشماش بود که دل آدم رو به درد می آورد. دوست داشتی ب*غ*ل  
کنی و آروم  کنی. هم سددن آرش بود. شدداید کوچیکتر. خیلی ریز و ضددعیف 

سو تغذیه بدل داشت. مشکالت روحی و جسمی زیادل داشت. کم کم بود. 
مهرش به دلم نشست. خیلی دوست داشتنی بود. نمی شد دوست  نداشت. با 
فریدون صددحبت کردیم. بابات هم یه روز اومد بیمارسددتان دیدن . تو همون 
ستی  سربر ست. خودش دنبال کارهال  ش سه اول مهرش به دل بابات هم ن جل

ستیم اش رفت. تو  سخت گیرل زیاد بود ولی خب تون شتیم.  شنا دا ستی آ بهزی
بیاریم  بی  خودمون. براش شناسنامه جدا گرفتیم. به اسم و فامیل خودش. 
برال ما یه مهمون خیلی عزیز بود. یه مهمونی که بعد از چند ماه صاحب قلب 

 و روح من و بابات شد....
 لبخند آرامی زد.

می شد که منو می ترسوند. همه اش می گفتم  _گاهی اونقدر عشقم به  زیاد
شن و  شه. یا اگر کس و کارل ازش بیدا ب که نکنه زبونم  ل مثل آرش مریض ب
بخوان اون رو از ما جدا کنن، من می مردم. دیگه زنده نمی موندم. ناخوداگاه 
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شتر به هم  شد. بی صله بگیرم، ولی نمی  شم، فا سعی می کردم که ازش دور ب
م. هنوز هم گاهی شبها کاب*و*س می دید ولی اونقدر آروم و نزدیک می شدی

سراغ من و بابات نمی اومد که مبادا  صدا بود که ریز ریز گریه می کرد ولی  بی 
ش  و رو تخت  می  شدم و می رفتم بی شیم. خودم بلند می  از خواب بیدار ب
خوابیدم و   یی هایی که یه زمانی برال آرش می خوندم و در گوشدد  می 

 خوندم تا آروم می شد و می خوابید...
 مکث کرد. به من نگاه کرد.

_نمی خواستیم بچه دار بشیم. می ترسیدیم. هم من و هم بابات. می ترسیدیم 
که مبادا دوباره اون ماجرا تکرار بشدده. می دونی که تو این بیمارل جنبه ارث و 

 ژنتیک خیلی تاویر داره...
م. اینکه مامان دوست نداشته است که ذهن حا  بی به منظور حرد فرجام برد

من درگیر شددود. مامان تمام مدت این رازها را از من بنهان کرده بود، فقط به 
خاطر اینکه نمی خواست من با ترسی دائمی از سرطان زندگی کنم. چیزل که 
امکان داشددت مرا هم در بچگی و نوجوانی درگیر کند. چیزل که مامان و بابا با 

 گی کرده بودند. ترسی که هر روزه بود.ترس آن زند
_من و بابات خیلی بحث و تبادل نظر کردیم و دست آخر هم به نتیجه رسیدیم 
که  باردارل  به خاطر قرص هال ضدددد  یه. من  کاف که فرجام برال زندگیمون 
مصددرد می کردم، لکه هال قهوه ایی رول بوسددتم بیدا کرده بودم. به همین 

ل وازکتومی انجام بده که دیگه برال همیشه ایمن خاطر بابات راضی شد که عم
بشددیم. من قرص ها رو برال دوره بعد قطع کردم و قبل از عمل بابات حامله 
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شددددم. یه چیز محال. یه چیز دور از ذهن. من حتی تو دوران آمادگی باردارل 
هم نبودم. هر دو نفرمون شددوکه شددده بودیم. اونقدر ترسددیده بودیم که بی اراده 

داد می زدیم. اون می گفت تقصددیر من بوده و من می گفتم تقصددیر  سددر هم
 اون...

 دستان  را رول صورت  کشید.
_وال آذر جان، نمی دونی چه روزگارل بیدا کرده بودم. ترسددیده بودم. اونقدر 
زیاد که به هر درل می زدم که همه چیز رو درست کنم. می ترسیدم که موضوع 

ودم. این دفعه دیگه از بین می رفتم. تصددمیم آرش تکرار بشدده. من از سددنه نب
گرفتیم که سقط اش کنیم. اما مامان ملوی فهمید و نگذاشت. بالیی به روزگار 
دو نفرمون آورد که به غلط کردن افتادیم. بابات هم البته راضددی نبود. اما اون 
بیچاره هم می ترسید. واگذار خدا کردیم. سخت ترین باردارل بود که یک زن 

سونو گرافی کردم و فهمیدم که دو می ت شه...اون هم زمانی که  شته با ست دا ون
 قلو هستید...

ته و گریخته  که جسدد هایی  گاه  کردم. حرد  مات و متحیر ن گاهم کرد.  ن
شددنیده بودم و برایم بی معنی بود، حا  معنی بیدا کرده بود. چیزل که فرجام 

 تحت عنوان زایمان سخت مامان عنوان کرده بود.
 ام؟_آر

 اشک های  دوباره سرازیر شد و سرش را به نشانه تایید تکان داد.
 

سخت بود. تمام مدت تو ترس بودم. اگر با قرص هایی که به خاطر  _بارداریم 
اعصابم مصرد کرده بودم و فقط و فقط از زمان فهمیدن بارداریم اونها رو قطع 
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چه خاکی باید تو  کرده بودم، یک کدوم از شددما با مشددکل به دنیا می اومد من
سیدم به دنیا  سرم می ریختم؟ این یک طرد. از یه طرد دیگه همه اش می تر

 بیاید و بعد دوباره بیمار بشید و خدا دوباره شما رو از من بگیره....
 به شدت به گریه افتاد. شانه اش را مالیدم تا بتواند درست نفس بکشد.

ده بود و بیماریم با شدددت _این ترسددها منو فلج کرده بود. قرص هام قطع شدد
بیشددترل برگشددته بود. باردارل به خودل خود یه دوره بر از عارضدده و ترس و 
هراس برال هر زنی هسددت وال به حال زنی که مشددکالتی هم داشددته باشدده. 
لرزش دسددتهام با شدددت بیشددترل برگشددته بود. شددبها نمی تونسددتم بخوابم. 

دا نصددیب هیچ کس نکنه زجرل ترس...ترس ...منو بیچاره کرده بود آذر... خ
 که من تو این نه ماه کشیدم.

دسددتان  را مقابل صددورت  گرفت. هال هال گریه می کرد. به طوریکه شددانه 
های  به شدت می لرزید. او را در آغوش کشیدم و به سینه ام چسباندم و با به 

 بال او اشک ریختم.
شتم. تو اونقدر ریز بودل که به زحمت  شد ب*غ*لت _زایمان زودرس دا می 

کرد. آرام هم به نظر می رسددید که بچه ام تمام بدن  مشددکل داشددت. قلب  
کامل نشددده بود. ریه ها درسددت کار نمی کرد. بچه ام دوام نیاورد. تو ب*غ*ل 
شکل  شمامه... خیلی خو صورت کوچولوش هنوز جلول چ خودم تموم کرد. 

 بود... خیلی کوچولو بود...
سته و ناله می کرد، زار می زد، ه شک ق هق می کرد. این زنی که در آغوش من 

در هم فرو ریخته شدددده بود، هیچ شددباهتی به مامانی که من می شددناختم، 
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نداشت. مامانی که همیشه در نظرم مقتدر بود. سرسخت و همیشه ایستاده در 
 برابر مشکالت.

مده و مرا خفه کرده بود. چرا هیچ وقت  با  آ تا قلبم  بد عذاب وجدان  حس 
مانم را باز نکرده بودم تا او را، بهی واقعی را ببینم؟ چرا هیچ زمانی متوجه چشدد

این همه مشددکل در وجود و درون  نشددده بودم؟ چرا همیشدده به فکر خودم 
بودم؟ خود خواهی خودم. اینکه همیشددده به او به چشددم یک مانع نگاه کرده 

در  زمانی دیگر بودم. مانعی که یک زمانی در برابر تفریحات ناسددالم من بود و
برابر عشددق من. چرا هیچ زمانی به خودم این زحمت را نداده بود که تا کمی او 

 را بشناسم.
زمانهایی که در هر شددب تولدم او با غمی آشددکارا مرا ب*غ*ل می کرد و می 
گفت که نمی دانم چقدر خوشبخت است که مرا دارد، هیچ زمانی در بی علت 

شتم این غم و این حرد او نبودم. ه سبت به زنی دا صله ن شه حالتی بی حو می
با   یک موقعیت اجتماعی  عالی و کار  یک  مامان  باخته بود.  که در زندگی 
ست و  ستید ولی در زندگی هیچ چیز کامل نی سرل که او را می بر شت. هم دا

 ناکامل بودن زندگی مامان، فاجعه بار بود.
تحصددیالت و  شددداید خدا می توانسدددت کارل کند که او یک زن معمولی با

موقعیت اجتماعی معمولی باشد ولی در عوض زندگی خانوادگی شادل داشته 
ست. اما خدا این  سی و ذاتی مهم ا سا شد. چیزل که برال یک زن از نظر اح با

 طور نخواسته بود.
شدت گریه زیاد باز نمی  شمان  از  ست  گرفت. چ صورتم را میان هر دو د

 شد.
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ست دارم مام ست دارم آذرم. دو ست _دو سی که دو ان جان. تو رو جون هر ک
باور کن که من همیشددده دوسدددت  بابات و مامان ملوی،  دارل، تو رو خای 

 داشتم.. من ....
آن قدر بریشددان بود که چیزل نمانده بود، بی هوش شددود و من هم آن قدر از 
خودخواهی خودم که او را تنها گذاشته بودم، بریشان بودم که چیزل نمانده بود 

خودم سکته کنم. محکم ب*غ*ل  اش کردم تا این حرکات هیسترل از دست 
 را که تمام وجودش را دچار تشنج کرده بود، تمام کند.

 _باشه مامان باشه... خواه  می کنم آروم باش...
 نالید.

بات. می  با که برام موندل. تو و  ها چیزل بودل  که تو تن باور کنی  _می خوام 
 خوام بفهمی که دوست دارم...

 ای  را نوازش کردم.موه
 _باشه مامانی باشه... منم دوستم دارم..

عضددالت  برال لحظه ایی منقبض شددد و بعد شددل و آرام شددد. همان طور که 
 سرش در ب*غ*لم بود، فین فین کنان و خفه گفت:

ته بودل  قت نگف مانی صددددا نکرده بودل. هیچ و ما که منو  قت بود  _خیلی و
 دوستم دارل.

 یدم.رول موهای  را ب*و*س
 _چون احمق بودم.

 مکث کرد و به نرمی خندید.
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ساعتی کنار هم  شتم. تا  شار نگذا شتر او را تحت ف دیگر برال تعریف کردن بی
ست در دست  سکوت و آرام . برال خواب کنار هم خوابیدم. د شستیم. در  ن

 هم.
از چه زمانی ما آن قدر از هم فاصددله گرفتیم؟ از کی من خواسددته هایم با او 

ست دادن من او را از  متفاوت شد؟ ترس او برال از د شروع  صله مان  شد و فا
من دور کرد، یا طرز فکرهایمان؟ شدداید هم فقط بی حوصددلگی و غرور من و 

 گذشته ل سخت و بر از تن  او.
 _ب*غ*لم می کنی؟

شانه ام  در تاریک و روشن اتاق چرخید و با تعجب نگاهم کرد. دست  را دور 
یدم. فکر حلقه کرد و مرا ب*غ* ل کرد. در آغوشدد  خزیدم و عطر تن  را بو

می کردم که تنها با فرجام آرام می شددوم. در این مدت تمام نگرانی ها و ترس 
هایم را با عطر و آغوش او برطرد کرده بودم ولی حا  آرامشددی ورال آرام  

 آغوش او را داشتم. یک عشق ناب.
ظه خودم را از او تا آن لح که  قدر احمق بودم  دور کرده بودم. از این حس  چ

 ناب و آرام  بخ .
 به نرمی موهایم را نوازش کرد.

_بعد از آرامم دیگه نتونسددتم دوام بیارم. چند ماه قطع کردن قرصددهام منو از 
شد. از یه طرد  صل کارل زده  ضربه ا داخل تخریب کرده بود و با رفتن آرامم 
هم تمام فکر و ذکرم تو شددده بودل. اگر تو هم زیر دسددتگاه دوام نمی آوردل، 

که دکتر ا ته  ند هف عد از چ ید می کردم؟ ب با کار  چه  گه من  عالم کرد تو دی
مشددکلی ندارل، من دیگه کارم به آخر کشددید. تخلیه روحی شدددم و کارم به 
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آسددایشددگاه کشددید. مجبور شدددم تو رو تنها بگذارم. الهی بمیرم برات! با اینکه 
شددیر داشددتم ولی نتونسددتی از شددیرم بخورل.. ترس اصددل کارل که منو روانه 

 آسایشگا کرد.
 چرخید و نگاهم کرد.

ه که یه مادر تمام مدت تو ترس از دست دادن تنها بچه اش باشه. _خیلی سخت
سن  سیدل که آرش تول اون  سنی ر من با این ترس زندگی کردم آذر.. وقتی به 
سال  سال زندگیم رو گذرونم. تمام اون  سخت ترین  شد، من  شروع  بیماری  
و چند سال بعدش ترس مثل یه خوره روح و جسمم رو می خورد. گاهی شب 

ز کاب*و*س از دسددت دادن تو از خواب می بریدم و اون وقت تمام شددب ها ا
گاهی  بال عالئم بیمارل بودم.  یدار می موندم. تمام مدت تو وجودت دن رو ب
سرم داد می  شدل و  سته می  ستم خ سیدم که از د سوال می بر اونقدر ازت 

 کشیدل. یادته؟
سی بیمار گونه راجع  سوا سالمتی من بیدا یادم بود. نوجوان بودم و مامان و به 

کرده بود. هر روز مرا چک می کرد. چک کاپ هال ماهانه که دیگر جال خود 
سی که  ستم عمق ترس و بیچارگی اش را حس کنم. ح شت. حا  می توان را دا

 تنها دخترش را همیشه لبه تیغ ببیند. حسی بر از ترس و اوهام ترسنای.
 آهی کشید و ادامه داد.

سرک  بودل و  ست دادن تو منو از تو دور کرد. تو  _نمی دونم از کی ترس از د
لجباز. من هم ترسو و زخم خورده. من تو رو برال خودم تنها می خواستم ولی 
می ترسیدم که زمانی که همه ل وجودم شدل تو رو از دست بدم. و تو هم روز 
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برال تو می خواستم  به روز از من فاصله می گرفتی. من تمام چیزهال خوب رو
شکال از من بود. من کم طاقت  شدم. ا شمنت  ولی تو فکر می کردل که من د
باعث  یه مادر نرمال نبودم. همین  یه آدم نرمال و  بودم، من مریض بودم، من 

 شد که نتونم اون طورل که باید مادرل کنم... من ...
 حرف  را قطع کردم.

 ا بود. منم سرسخت و لجوج بودم._بسه مامان.. اشکال از طرد هر دو نفر م
 با محبت گونه هایم را ب*و*سید.

 _تو نوجوون بودل. من بودم که باید کنترل اوضاع رو دست می گرفتم.
 

 چیزل که همیشه بر قلبم سنگینی می کرد را برسیدم:
 _فرجام رو بیشتر از من دوست داشتی؟

 ول صورتم کنارزد.با حیرت و ناراحتی نگاهم کرد. موهایم را با نوازش از ر
شتم ولی اگر بخوام کمییت رو  ست دا صال. هر کدومتون رو یک جور دو _نه ا

 بگم، باید بگم که کمییت دوست داشتنم برال هر دو نفرتون یه اندازه بود.
 _همیشه همه حرد هات با اون بود. من رو بچه می دونستی.
تو از چیزل خبر  _نه مامان جان این طور نیسددت. حرفم با اون بود برال اینکه

نداشددتی. می گی چرا بهت نگفتم؟ بهت می گم که اصددال از نگفتن حقیقت 
اون هم تو سددن حسدداس به تو، ناراحت نیسددتم. اون زمان گفتن اینکه شدداید 
بیمارل سددرطان در خانواده ما اروی هسددت و اینکه برادرت به این علت مرده و 

آذر  ل از تو یا من دوا نمی کرددکتر گفته که امکان اینکه تو هم درگیر بشی، درد
سی. من در نهایت زمانی که  شی و بتر ساس ب شد که ح جان. فقط باعث می 
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حس می کردم که از نظر احسدداسددی و عقلی به اون مرحله رسددیدل که دیگه 
 بتونی با خیلی از مسائل کنار بیایی، این موضوع رو بهت می گفتم.

 با کمی ترس برسیدم.
 م درگیر بشم، هست؟_یعنی امکان اینکه من ه

با دیدن چشمان  از برسیدن سوالم بشیمان شدم. چشمان  ترسیده و بریشان 
 بود.

 _آره امکان هست....
 مکث کرد و مرا به خودش فشرد.

سالم می خوره و از این به بعد هم قول می  شکاره. غذاهال  _اما دختر من ورز
یگار رو هم بگذاره ده هر وقت که من گفتم با من بیاد و چکاپ کامل بده و سدد

 کنار...
همان جا در آغوشدد  خشددکم زد. او می دانسددت. با صدددایی که مثل قارقار 

 کالغی شده بود، گفتم:
 _فرجام بهت گفت؟

صددرصد مطمئن بودم که او گفته است و تصمیم داشتم به محض اینکه او را 
 دیدم، یک لگد جانانه حواله ما تحت اش کنم!

 کرد و گفت:با حیرت مرا از خودش جدا 
 _نه! مگه اون می دونه؟

 چشمانم را به رول هم فشردم. کمی عذاب وجدان گرفتم.
 _آره.
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 اخم با مزه ایی کرد.
شما دو تا! فکر کردل خبر  ست  _دیگه چی می دونه که از من بنهون کرده. از د
ندارم؟ فقط نمی خواستم بیشتر از این تو رول هم قرار بگیریم. دوست نداشتم 

 از بین بره. اون زمان تو قابلیت هرکارل رو داشتی.حرمت ها 
 خنده ام گرفت اما مامان همچنان اخم داشت.

 _من جدل هستم آذر جان. سالمتی ات برال من در درجه اول قرار داره.
سددرم را تکان دادم. کمی ترسددیده بودم. حا  فکر می کردم که مامان چه کار 

نوجوانی من این مسددائل را عنوان درسددتی انجام داده بود که در زمان حسدداس 
نکرده بود. حا  که من به آن دری کامل از مرگ و زندگی رسددیده بودم تا این 
اندازه ترسیده بودم وال به حال زمانی که نوجوان و کودی بودم. قطعا تاویر بدل 

 به رول روح و روان من می گذاشت.
 _خیلی خوب می شد اگر من یکی دیگه مثل خودم داشتم، نه؟

فکر اینکه اگر آرام زنده مانده بود و ما می توانسددتیم با هم چقدر اوقات عالی 
 داشته باشیم، حسی بد را در من بیدار می کرد. حسی تلخ.

شود.  شتم تا کمی آرام  شید. دیگر چیزل نگفتم. گذا سرت ک تنها آهی بر از ح
 آن شب شاید به اندازه تمام عمرش اعتراد کرده بود.

 
 .فصل بیست و دوم

 
شتیم. یک  سایلمان را جمع کردیم و به ویال برگ با بارش باران من و مامان هم و
هفته بود که با مامان به ویال آمده بودیم و فردا هم خیال داشددتیم که به تهران 
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شتر  شد بی ست داده بودم و دیگر نمی  برگردیم. من دو تا از کالس هایم را از د
 از این تعطیالت را ادامه داد.

د صددادقانه اعتراد می کردم که تا آن لحظه، هیچ زمانی آن قدر در کنار اما بای
مامان به من خوش نگذشته بود. مثل یک مادر و دختر واقعی شده بودیم. رازل 
سنگینی کرده بود، حا  دیگر  شانه هال مامان  که به مدت تمام عمر من رول 

المتی من بود ولی وزن خود را از دسددت داده بود. مامان هنوز نگران آینده و سدد
دیگر دور از من و یک غریبه محسددوب نمی شددد. با هم و در کنار هم بهتر می 
توانسددتیم همه چیز را از سددر بگذرانیم. شدداید مامان در آن زمان و در کودکی و 
نوجوانی من بهترین تصددمیم را گرفته بود و چیزل به من نگفته بود ولی حا  

و همه چیز را با من در میان گذاشددته بود. هم عالی ترین تصددمیم را گرفته بود 
حا  با هم راحت تر بودیم. همین باعث می شدد که مشدکالت قدیم هم خود 

 به خود از بین برود.
شجر قدم می زدیم و با هم حرد می  ساحل و جاده هال م ساعت ها در کنار 

 ززدیم. او از آرش و بابا صحبت می کرد. از خاطرات شادل که با آنها داشت. ا
شت. و  سهای ، غم های ، ناامیدل ها و دلتنگی هایی که برال بابا دا تمام تر
من در سددکوت او را تسددکین می دادم. حس می کردم که باید مامان را به هر 
نحول سددابورت کنم. حسددی که داشددتم، جالب بود. احترامی عمیق همراه با 

ن شده بود و م عشق. دوست داشتم که از او مراقبت کنم. مثل اینکه مامان بچه
 مامان.
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مامان هم با لذت هر چه تمامتر این نگرانی ها و مادرل هال من را نگاه می 
یامده بود. همدم  ما ن با  کرد و کیف می کرد. تنها بودیم. حتی بوران جان هم 
همیشددگی مامان هم خواسددته بود که ما را با هم تنها بگذارد. به قول خودش 

 باشیم.واجب بود که مادر و دختر تنها 
در کنار هم غذا درسددت می کردیم. گاهی سددکوت داشددتیم و گاهی هم حرد 
می زدیم. زمانی که مامان آن قدر گفت و تعریف کرد که به نظر می رسددید به 
نوعی تخلیه هیجانی شددده اسددت، دیگر نوبت سددکوت و به قول خودش لذت 

 بردن از اوقاتی بود که در کنار دخترش می گذراند.
ار درباره فرجام برسید. ُبر واضح بود که میان ما اختالفی وجود چندین و چند ب

دارد. این دورل فرجام و این کناره گرفتن من، چیز نرمالی نبود. اما من هر بار 
 از زیر صحبت شانه خالی کرده بودم.

ساعت ها بیدار می ماندم و فکر می کردم. به این  شبها بعد از خوابیدن مامان 
شدت دلتنه فرجام بودم. به که چه کار باید کرد ست؟ به  ست کدام ا ؟ راه در

طوریکه گاهی تمام قلب و درونم درد می گرفت. دوست داشتم که برال لحظه 
ایی دسددت  را بگیرم و وجودش را حس کنم ولی حا  دیگر هیچ چیز در نظرم 
راحتی قبل را نداشت. مثل اینکه مامان وزن ناراحتی های  را صاد رول شانه 

 گذاشته بود. هال من
این وزن به من حس مسددئولیت داده بود. حس مسددئول بودن در برابر مامان. 
چیزل که فرجام بارها گفته بود. چیزل که فرجام به خاطر آن کناره گرفته بود. 
ستم نهایتا به این ختم  سی که می دان شتم. ح اما از طرفی باز هم حس بدل دا

 خواهد شد که یا فرجام یا هیچ کس.
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ره نبود ولی موضوع این بود که من بیچاره بودم و دیگر نمی توانستم مرد این چا
دیگرل را آن اندازه که فرجام را دوسددت داشددته ام، دوسددت بدارم. این اصددال 
ست؟ دنیا  صفانه ا سی گفته که تمام کارهال این دنیا من صاد نبود. اما چه ک ان

ی که انسددان یک نامرد واقعی و یک از بشددت خنجر فرو کن اسددت. چون زمان
فکر می کند که همه چیز بر وفق مراد اسددت، ناگهان دنیا گند می زند به تمام 

 وجود و رویا و آینده ات. این ذات دنیا است.
از زیر صددحبت با مامان درباره فرجام شددانه خالی می کردم چون واقعا نمی 
دانسددتم که چه باید بگویم. دوسددت نداشددتم که مامان به خاطر من از خود 

تگی بکند. مامان شایسته کمی آرام  در این زندگی بود. نمی توانستم آن گذش
 را از او دریغ کنم.

سته  ضا متوجه د شده بود. ظاهرا از آن طرد فرجام هم از طریق علیر ناراحت 
سخی مامان و  صال از ده فر شده بود و ا سهراب خان به آب داده بود،  گلی که 

سی نمی گرفت و تنها  شد. تما شدم که از طرد بورل جان من رد نمی  متوجه 
 از سالمتی من و مامان کسب اطالع می کند.

صبی بود. همین  ست  ع جواب تلفن هال مامان را نمی داد و مامان خیلی از د
طور از من. تا اینکه آخر سر یک بار ُری و راست برسید که نمی خواهم درباره 

دم که نه، چیزل فرجام با او صددحبت کنم و من هم ُری و راسددت تر جواب دا
نیسدددت و ما خودمان موضددوع را حل می کنیم. اما موضددوع این بود که من 

 درمانده تر از این ها بودم که بتوانم همه چیز را حل و فصل کنم.
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شددبها با سددوگل و الگا حرد می زدیم و آنها هر کدام چیزل می گفتند تا مثال 
 این ها بود.اوضاع را نرمال تر کنند. اما اوضاع قاراشمی  تر از 

صددبح روز بعد به طرد تهران راندیم و من عصددر به کالس عصددرم رسددیدم. 
 ضربتی و با عجله.

تازه از در دانشددگاه بیرون زده بودم که با صدددال بوق وکسددی که مرا به نام می 
خواند، نگاهم را به ایسددتگاه اتوب*و*س دادم. ماشددین نیاورده بودم و باران 

اولین باران باییزل. چشددمانم را تنه کردم و به ریزل هم شددروع شددده بود. 
 علیرضا که بشت فرمان نشسته بود، نگاه کردم.

با حیرت رفتم و سددوار شدددم. ماشددین بول عطر زنانه می داد. عطرل مثل بلو 
لیدل یا سدداکریفیس. چیزل در این مایه ها. مثل اینکه طرد آن چنان شددیشدده 

 صندلی کامال بول عطر گرفته بود.عطر را به رول خودش خالی کرده بود که 
 _سالم از این طرفها؟ چیزل شده؟

 ماشین را روشن کرد و با خنده گفت:
_فرجام با یه قمه دنبالمه. منو بگیره خونم حالله. فقط منو تا سه روز دیگه قایم 

 کن بعد می رم. سه روز دیگه بلیط برگشت دارم.
 با حیرت نگاه  کردم.

 _چرا؟ چی شده؟
به من کرد و گوشدده خیابان نگه داشددت. حا  کامال چرخیده بود.  نیم نگاهی

 چند وانیه نگاهم کرد.
 _چرا این جورل نگاه می کنید؟ چیزل شده؟

 خندید. یکی از همان خنده هال بر از بی خیالی و آسودگی اش را.



wWw.Roman4u.iR  718 

 

 _نه دارم واکن  هال احتمالیت رو چک می کنم!
 این بار دیگر خنده ام گرفت.

 ا خره می خواین بگید که چی شده یا نه؟_ال بابا! ب
 دستانم را به دو طرد باز کردم و گفتم:

 _به جان خودم من قمه ندارم
 با بدجنسی بوزخند زد و گفت:

_نه اما فرجام گفته که مشتت خیلی قویه. من این صورت زیبا رو حا  حا ها 
 احتیاج دارم

 به شدت خندیدم و با شیطنت گفتم:
ه. ظاهرا طرد خودش رو تو عطر بلو لیدل غرق کرده _آره کامال مشددخصددد

 بوده... ناامید شدم از شما.. انتظار سلیقه بهتر داشتم.
 با شیطنت ابروان اش را چند بار با  و بایین کرد و گفت:

 _مهم عطر نیست دختر خانم. مهم چیزهال...
با ترسددی ظاهرل که خیلی قیافه اش را خنده دار تر ک ده رحرف  را قطع کرد و

 بود، گفت:
_ول  کن. منم بی کارم ها. این دفعه دیگه فرجام تا خود فرودگاه کندل دنبالم 

 میکنه و یه گلوله می زنه تو بیشونیم. میگه با دوست دختر من  س زدل.
 خندیدم.

 _من رفتم و به مامانت همه چیز رو گفتم..
 ه بود.دهانم از تعجب باز ماند و خنده فراموشم شد. قیافه اش جدل شد
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_قبول کن که با خره یک نفر باید بیدا میشددد و این قضددیه رو به مامانت می 
 گفت. کامال مشخص بود که از عهده شما دو نفر خارجه...

 مکث کرد و چند بار به نرمی دست  را رول شانه ام گذاشت.
 _فرجام برال من عزیزه. باید این کار انجام می شد.

 دادم.بیشانی ام را به دستم تکیه 
 _وال...

 دلجویانه گفت:
 _مامانت بچه نیست آذر. این کار شما هم اصال درست نیست.

کمی سددرم را کج کردم و نگاه  کردم. عجیب بود، حا  که موضددوع عنوان 
شددده بود، حس راحتی بی نظیرل داشددتم. مثل اینکه تمام وزن این موضددوع از 

 رول دوشم برداشته شده بود.
 _چی گفت؟
تمام مدتی که من این موضوع رو عنوان کردم مامانت قربون صدقه _گریه کرد. 

 مظلومیت و ضربه هایی که فرجام تو زندگی  خورده، می رفت.
 _دیگه؟

 شانه اش را با  برد.
_به من که چیزل نگفت. فقط خیلی خیلی تشکر کرد که من موضوع رو به  

 گفتم و در جریان قرار گرفته.
 خندید و ادامه داد.

 عدش تا خود این جا مثل سه با سوخته دویدم که فرجام گیرم نندازه._ولی ب
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از حالت مظلوم نمایانه اش خنده ام گرفت. کامال مشددخص بود که تا چند 
 لحظه قبل مشغول چه کارل بوده است.

 _واکن  تو خیلی بهتر از فرجام بود. فرجام یک بند داد کشید و تهدید کرد.
رجام را تصددور کنم. فرجام در زمان خشددم خندیدم. می توانسددتم عصددبانیت ف

 چیزل کم از دیو دو سر نداشت!
 

 _چی کار می خوال بکنی؟
 به خودش اشاره کردم.

 _شما چی کار میخوال بکنی؟
 تا خواست جواب مرا بدهد تلفن اش زنه خورد. نگاهی به شماره کرد.

 _فرجامه.
 کرد.دستم را دراز کردم تا گوشی را از او بگیرم. اما ممانعت 

 _نه بفهمه با هم هستیم خوب نیست.
 سرم را تکان دادم.

 _بهت زنه می زنه. بدحال تر از این هاست...
 تماس را ریجکت کرد و گوشی را رول داشبورد انداخت.

 _کجا برسونمت؟ میرل خونه؟
 با دو دلی چند لحظه فکر کردم.

 _آره می رم خونه. با خره که چی؟
 موافقت عالمت داد.با انگشت اش به نشانه 
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 _آفرین دختر خوب. درست اش همینه. با خره که چی؟
روشددن کرد و راه افتاد. در راه از خاطرات  از فرجام تعریف می کرد. بسددیار 
شت که به راحتی آب خوردن می  صال تعجبی ندا صحبت بود و ا سیار خوش  ب

 توانست مخ هر دخترل را بزند.
شت. همین که  شینی که رو به مقابل در خانه نگه دا آمدیم خداحافظی کنیم ما

با  زد. دسددت  را مقابل  رو ایسددتاده بود چراغ های  را روشددن کرد و نور 
 چشمان  سایه بان کرد و گفت:

 _فرجامه.
از ماشین بیاده شد و در سمت علیرضا را باز کرد. تمام وجودم چشم شده بود 

اعث شدددد که و نگاه  می کرد. نگاه  را به من دوخت. حالت نگاه  ب
شت  سعی دا شود و بایین بیفتاد. نگاه  بر از چیزل بود که  قلبم از جا کنده 
سختی نگاه از من گرفت و رو  ست  برال من رو بود. به  آن را مخفی کند. اما د

 به علیرضا با خشم گفت:
 _با خره ....

حرد اش را قطع کرد. قطعا چیزل که می خواسددت عنوان کند، مودبانه نبود. 
 ا نیشخند گشاده ایی زد که باعث شد من هم خنده ام بگیرد.علیرض

_یکی از ُحسددن هایی که من همیشدده یک بانو دنبالمه، همینه.. اینکه مجبورل 
 جلول روشون مبادل آداب باشی..

ضا گرفت و  شم اش را از علیر سرفه ایی فرو خوردم. نگاه بر از خ خنده ام را با 
 به من داد.
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دل؟ فکر کردل با این کارت همه چی حله؟ فکر _تو هم با این هم دسددت شدد
 کردل من کوتاه میام؟ آذر هنوز بچه ایی...

 دستم را با  بردم و به نشانه توقف حرد های  تکان تکان دادم.
ست از  _درباره چیزل که نمی دونی اظهار نظر نکن فرجام.. چرا نمی خوال د

شه خدا فکر می کنی ک ه ه حق با توئه و باید باین بر مدعا بودنت بردارل.. همی
 جال منم تصمیم بگیرل.

 چند لحظه نگاهم کرد.
_بر مدعا بودن؟ مگه ادعایی هم مونده؟ بدترین بالیی که می تونسددت سددر یه 

 مرد بیاد، سر من اومده. دیگه چی مونده که به  ادعا داشته باشم.
 علیرضا با خنده گفت:

 یه چیز دیگه است..._نه بدترین بالیی که می تونه سر یه مرد بیاد، 
سعی در آرام کردن  شخص بود که بیچاره  این بار دیگر خنده ام گرفت. کامال م
جو بین ما را دارد. با خشددم تیغه بینی اش را فشددرد ولی چیزل نگفت. خودش 

 هم هدد علیرضا را از این مزه برانی ها می دانست.
ضا هم باید بگم ک ست به یکی بودن من و آقا علیر ه من روحمم از _در مورد د

 این کار این آقا خبر نداشت.
 رو به علیرضا کردم و گفتم:

 _غیر از اینه؟
 علیرضا سرش را به نشانه نفی تکان داد.
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_این تصمیم خودم بود فرجام. آخه برادر من، باید یک نفر به این وضع یه سرو 
 سامونی می داد یا نه؟

 با تمسخر به علیرضا نگاه کرد و گفت:
 ه نفر هم تو بودل؟_ بد اون ی

 علیرضا هم با بر رویی تمام گفت:
 _از من بهتر سراغ دارل، سوت بزن.

 دست  را با خشم رول دهان  کشید.
 _لعنت بر شیطون. آخه این چه کارل بود که کردل مرد حسابی؟

از ماشین بیاده شدم. عصبی شده بودم. خیلی زیاد. به طرف  رفتم و به سمت 
 اش براق شدم و گفتم:

 _حا  که چی؟ چی کار می خوال بکنی؟ چیزییه که شده..
 میان حرفم برید.

 _که چی؟ بهی جون ...
 این بار من به میان حرف  بریدم.

_فرجام بگذار بهی جون خودش تصددمیم بگیره. هر چند که هنوز هم عقیده 
 دارم که این مسئله اصال ربطی به مامان نداره.

 دوباره ادامه دادم. خواست تا چیزل دیگر بگوید، اما من
 _والسالم.

کلید انداختم و در را باز کردم و به داخل رفتم. به حد مرگ از دسددت  عصددبی 
ستانم می گرفتم و  سرش را میان د شتم  ست دا صبی. دو شق ع بودم. یک عا
لبان  را ب*و*سدده باران می کردم اما بعد از آن هم یک کشددیده آبدار به گونه 
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ال یکه به دو کردن آنها با هم می آمد. به اش می نواختم. از بشدددت در صدددد
 داخل رفتم. علیرضا می توانست از خودش مواظبت کند.

 
مامان سکوت کرده بود. در مقابل تمام چیز هایی که حا  می دانست سکوت 
نداشددتم.  که حتی بی  بینی هم برال آن  بدترین چیزل بود  کرده بود. همین 

مامان سددکوت کرده بود. به نظر می  تمام شددب و روز بعد و فرداهال بعد را،
رسددید که همه مان در یک خال زمانی و مکانی گرفتار شددده ایم. نه تماسددی از 

 جانب فرجام و نه حرفی از طرد مامان.
دیگر طاقت نیاوردم و خودم موضوع را عنوان کردم. عصر یک روز باییزل بود. 

 ماشددین باری بود، راه تازه انجمن را تعطیل کرده بودیم و قدم زنان تا جایی که
 می رفتیم.

_می دونم که علیرضدددا همه چیزو بهتون گفته. چرا چیزل نمی گید؟ نظرتون 
 چیه؟

ستان  در جیب بالتول باییزه اش کرده بود و مقابل باهای  را  همان طور که د
 نگاه می کرد، گفت:

سیدم.  صال نگفتی که چی تو قلبته. چند بار ازت بر _چی بگم؟ تو هیچ وقت ا
ولی گفتی که مشددکلی نیسددت و خودم حل  می کنم. اون وقت از یه غریبه 

 فهمیدم که بچه هام مشکل به این بزرگی براشون بی  اومده.
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مامان به شدددت دلخور شددده بود. کامال مشددخص بود. دسددتم را زیر بازوی  
 حلقه کردم.

ضی چیزها از  شه عنوان  کرد. گاهی بع ست که نمی شکل اونقدر بزرگ ه _م
کم اهمیتی عنوان نمیشنگ گاهی بعضی مسائل از شدت بزرگی بهتره که  شدت

 عنوان نشه.
 مامان نیم نگاهی به من کرد و سرش را تکان تکان داد.

 _آره ولی نه با مادر.. با یه مادر همیشه، همه چیز قابل عنوان کردنه.
 دستم را گرفت و رول نیم کتی که زیر درختان بود، نشاند.

 ببینم چی شده؟_بیا بشین بگو 
 آهی کشیدم.

_فرجام عقیمه. کامال بدون اسددپرم. ظاهرا دکتر تشددخیص داده که به خاطر 
مارل  یه بی مده..  کل براش بی  او ته این مشدد که تو بچهگی گرف بدل  ُاریون 
عفونی شدید که بدون مراقبت رها شده و تمام سیستم تولید مثل اش رو مشکل 

 دار کرده.
 ول بیشانی اش کشید.مامان در سکوت دست  را ر

_بچه ام خیرل از بچگی اش ندید. همه اش سددختی و درد و مریضددی. حا  
 هم، هنوز که هنوزه داره تقاص بی غیرتی مادر و بدر واقعی  رو میده.

یک مادر و بدر و بچه از مقابلمان رد شدند. نوزاد بسیار با مزه ایی بود. موهال 
رول هوا تکان تکان می خورد و خودش نرم  با باد باییزل مالیم، سیخ سیخ 

سته بود و با آب  ش شی که بدرش به گردن انداخته بود، ن سرخوش در آغو هم 
 دهان  حباب درست می کرد و جیغ هال شادمانه می کشید.
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من و مامان به هم نگاه کردیم. حس می کردم که در آن لحظه هر دو نفرمان به 
با فرجام ازداواج کنم هیچ یک موضددوع واحد فکر می کردیم. اینکه اگر  من 

 کدام از این لحظه ها را نخواهیم داشت.
_یه سوال خیلی صریح و واضح می برسم و میخوام یه جواب خیلی صریح و 

 واضح هم بگیرم آذر جان...
 کمی چرخید و نگاهم کرد.

 _چقدر فرجام رو دوست دارل؟
 به سادگی و سریع گفتم.

 _من عاشقشم.
   آمد.لبخند کم رنگی رول لب

 _اون چی؟ فرجام بچه خیلی دوست داره می دونی که؟
 مدتی مکث کردم. سعی کردم واقع بینانه جواب بدهم.

شما رفته بودل قبرس، تمام  شه و زمانی که  شکل ب _قبل از اینکه متوجه این م
مدت صحبت ما راجع به ازدواج و خواستگارل من از شما بود. ولی همه چیز 

 .یه دفعه به هم ریخت...
 چشمانم را به طرد دیگرل چرخاندم.

 _آره میدونم فرجام عاشق بچه است.
 نفس عمیقی گرفت.

 _مشکلتون چیه؟ تو کنار کشیدل یا اون؟
 خنده ام گرفت.
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 _گرفتی منو مامان؟ مگه علیرضا همه چیز رو براتون نگفته؟
 خنده بامزه ایی کرد.

 _بگو.... می خوام خودت بگی.
م. اون داره کنار می کشدده. اونه که گند زده به تمام _نه من گفتم بچه نمی خوا

 چیزهال که داشتیم.
 متفکرانه به من نگاه کرد.

 _تو بچه نمی خوال؟
_چرا معلومه که میخوام. بچه ها با مزه هستن و شیرین. ولی اونقدر که زندگی 

 با فرجام برال من مهمه، بچه در اولیت بعدل قرار داره.
 ؟_این رو به خودش هم گفتی

 سرم را تکان دادم.
 _آره گفتم.

چه برات در  که ب به طور صددریح عنوان کردل  که  مانی  _کی گفتی؟ یعنی ز
 اولویت بعد از فرجام قرار داره، کی بود؟

 _همون لحظه ایی که متوجه مشکل  شدم.
 _لبخند مالیمی زد و گفت:

شاید صمیم گرفتی؟  شقانه ت شاید فرجام فکر می کنه که یکم عجو نه و عا _ 
همین سددرعت زیاد تول جواب به این مهمی باعث شددده که فرجام فکر کنه 

 حرفی که زدل، شاید بعدها تغییر کنه.
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با حیرت به مامان نگاه کردم. هرگز به این جنبه از موضددوع فکر نکرده بودم. به 
خیال خودم می خواستم با این جواب کوبنده و سریع، فرجام را از عشق خودم 

 مطمئن تر کنم.
ی من واقعا همین نظر رو دارم و نظرم عوض نمی شه. اگر این فکر رو کرده _ول

 اشتباهه.
 مامان چانه اش را با  برد.

 _خب از این بگذریم برسیم به مشکل بعد...
 یک بای  را رول بال دیگرش انداخت و ادامه داد.

شکل بعدل چیه؟ این که من نوه می خوام؟ این که من باید برال زندگی دو  _م
فر تصمیم بگیرم. بگم زندگی کنید یا نکنید؟ عاشق هم باشید یا نباشید؟ شما ن

 دو تا چه فکرل بی  خودتون کردید؟ مگه من خدا هستم؟
 به نظر دلخور می آمد.

_نه این طور نیسدددت.. شددما هم حقی به عنوان یه مادر دارل، که برال من و 
 فرجام دو طرفه است.

 _حق مادرل، آره؟
 ن دادم.تنها سرم را تکا

مادرل کرده  هاش  چه  که در حق ب نه  لب حق بک مانی حق داره ط مادر ز یه  _
شید،  شما برخالد میل تون از هم جدا ب شه. اگر من بخوام کارل بکنم که  با
این مادرل کردن نیسدددت. بس من هم در این صددورت حقی ندارم که بخواد 

 احقاق حق بشه. اما ....
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 اد.مکث کرد و انگشت اشاره اش را تکان د
_اما آذر جان درصددورتیکه شددما بر خالد میل تون جدا بشددید. یعنی این عدم 
تمایل دو طرفه باشه. اگر فرجام واقعا دیگه دل  به این وصلت رضا نباشه، من 

 کارل نمی تونم بکنم. بگم بیا دخترم رو عقد کن؟
 با عجله گفتم:

شه. می دونم.. ا ن هم تمام ن ضی می  شما را ضایت  گرانی اش _فرجام با ر
 شما هستید. می گه حق تونه که نوه خودتون رو داشته باشید.

 لبخند محول زد.
_تمام مدت زندگیم و بعد از فوت بابات، من مهم ترین خواسددته قلبیم بعد از 
سددالمتی تو، این بود که یه روزل بچه ل تو رو تو ب*غ*لم بگیرم. بزرگ  کنم 

کارل من مواظب یا سددر  که تو انجمن  مام و زمانی  باشددم. فکر کنم این ت   
 خواسته مادرهاست.....

دیگر ادامه نداد. مدت زمان نسددبتا طو نی چیزل نگفت. تنها به خیابان، و 
 رفت و آمد مردم نگاه میکرد.

_می دونی تول این چند روز خیلی فکر کردم. بعد از اینکه اون شددوی اولیه از 
ز همه فکر کردم چرا بچه ل بین رفت، من افتادم به فکرهال جور واجور. اول ا

من؟ به خدا شدداکی شددده بودم حسددابی.. آخه چرا از بین این همه آدم، بچه ل 
من که از اول این همه زجر کشیده باید این مصبیت سرش بیاد.. این همه بچه 
تو این دنیا ناخواسددته به دنیا میان و بعد هم رها می شددن. بدون عشددق، بدون 

من که این قدر بچه دوسددت داره و سددختی هم  توجه، بدون مراقبت. ولی بسددر
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کشیده، استحقاق این رو هم نداشته که بچه دار بشه؟ خالصه یه دو روزل فقط 
 تو بحث و دلگیرل از خدا بودم. بعد افتادم رول یک دور دیگه....

 مکث کرد و نگاهم کرد و با حالتی با مزه گفت:
فته بود که شددما و در _می دونی چی؟ افتادم رو دور بدجنسددی... علیرضددا گ

اصدل فرجام تمام نگرانی اش من هسدتم. منم بی  خودم می گفتم که بله حق 
با منه. بد شده بودم. فکر می کردم که با خره شما هم یه مدتی اذیت می شید 
ولی بعدش همه چیز عادل می شددده. زمانی که فرجام برگرده و تو هم زندگی 

 کم رنه می شه...عادیت رو شروع کنی، با خره این عشق 
خندید. خنده ایی تلخ. آن چنان حیرت زده نگاه  کردم که خودش هم خنده 

 اش گرفته بود.
_مرز بین خوبی و بدل خیلی نازی و شددکننده اسددت آذر.. این رو تو این چند 
صله داریم. اگر هر  ضوح حس کردم. فقط یه تار مو با بدل و بلیدل فا روز به و

 راه بریم، امکان سقوط خیلی زیاده. زمانی نتونیم رول لبه بام
 سرش را تکان تکان داد و اشاره کرد که برخیزیم و راه برویم.

_خود درگیرل هام خیلی طول نکشددید. چون فهمیدم که این تصددمیم فاجعه 
اسددت. این کار یعنی مثل اینکه یک اسددلحه بگیرل دسددتت و با ل سددر اون 

سعی کردم به جنبه  شلیک کنی.  هال دیگه موضوع فکر کنم. طرد، به مغزش 
به اینکه چقدر از زمانی که تو بزرگ شدددل و من به فرجام گفتم که برگرده، تنها 
آرزوم این بود که یه زمانی موقعیتی جور بشدده شددما دو تا با هم ازدواج کنید. 
همیشده از ته دل می خواسدتم که محبت فرجام به تو محبت برادرانه نباشده. به 
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سعی کردم به نکته هال نظرم فرجام بهترین ک شتم.  سی بود که برات در نظر دا
خوب قضددیه فکر کنم. به اینکه چقدر فرجام برام عزیزه. چقدر تالش کرده که 
همیشه مطابق میل من باشه. همیشه اون چیزل باشه که من دوست دارم. وقتی 

 که به این چیزها فکر کردم دیگه هیچ کدوم از افکار بد سراغم نیومد.
ک مغازه فروش وسایل نوزاد و سیسمونی توقف کرد و با دقت، مدتی را مقابل ی

 به نگاه کردن ویترین گذراند.
_و در نهایت فکر کردم که اگر این مشددکل از طرد تو بود هم به این راحتی 
شتم که فرجام  ست ندا راجع به جدایی تو و فرجام فکر می کردم؟ اون زمان دو

فکر کردم که اگر این طوره بس حا  هم باید کنار تو بمونه و سددابورتت کنه؟ 
 این طور باشه. یه سوزن به خودم زدم و یه جوال دوز به اصل قضیه....

مکث کرد و لبخند زد و با اشدداره به عروسددک با مزه بارچه ایی که سددر کچلی 
 داشت، ادامه داد.

_بعد شددروع کردم به قانع کردن خودم که اصددال شدداید یه خیرتی در کل این 
ضوع هست. خدا رو صد هزار مرتبه تو مشکلی نداشتی ولی اگر قرار بود که مو

بچه تو زبونم  ل مثل آرش می شددد، هممون بیچاره می شدددیم. این طورل 
 دیگه هیچ کدوممون نگرانی راجع به بیمارل نداریم.

 با مالیمت بازویم را لمس کرد و اشاره کرد که به قدم زدن ادامه بدهیم.
ام رو به فرزندل قبول کردیم، فکر نمی کردم روزل برسدده که تا _زمانی که فرج

شم از تمام به قول تو حق مادریم  ضر با شم که حا شته با ست  دا این اندازه دو
شتن به خاطر  شتر این از حق گذ بگذرم. ولی حا  که فکر می کنم می بینم بی

کنم  ت بیدااونه. اون زمان تمام نگرانیم این بود که نکنه نتونم زیاد به  محب
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ولی بگذار یه چیزل رو بهت بگم آذر... محبت و عشددق ما آدمها اصددال اندازه 
صیت عجیبی  شق خا شه. ع شی. ده برابر می  سخاوت ببخ نداره. فقط کافیه با 
داره وقتی که به کسی عشق می ورزل اون عشق بیشتر و بیشتر میشه. حا  ببین 

م نداشته باش که عشقم به من بدون فرجام لنه می شم. حتی تصور این رو ه
اون حتی یه سر سوزن از تو که از خون و گوشتم هستی، کمتره. چون این طور 
نیسدت. فرجام دقیقا به همون اندازه که تو برام مهمی مهم و با ارزشده. بس می 

 شه که بدون مادر شدن هم مادرل کرد، نه؟
 

هدیه بود. قدم چیزل نگفتم. مامان راضددی بود و این برال من با ارزش ترین 
 زنان دوباره به سمت با ل خیابان حرکت کردیم.

 _مادرل کردن سخته، نه؟
 نیم نگاهی به من کرد و خندید.

 _به همین زودل جا زدل؟
 خودم هم خنده ام گرفت.

باط برقرار  ها ارت چه  با ب یاد نمی تونم  نه. فقط خوب من ز که  جا زدن  نه..  _
 کنم...

 رد.با لمس بازویم حرفم را قطع ک
_آذر جان یکم صددبر و تحمل داشددته باش. بگذار با فرجام هم صددحبت کنم. 
بگذار همه چیز آروم آروم جلو بره. کسی نگفته به شما که همین حا  باید برل 
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ست رو به فرزندل قبول کنی، که تو این قدر همه چی رو  سربر و یه بچه ل بی 
 ه فیل. یکم آروم باش...گذاشتی زیر ذره بین.. مورچه هم بره زیر ذره بین میش

شین در یک بارکینه عمومی  ست خیابان که ما شاره کرد به آن د مکثی کرد و ا
 باری بود، برویم.

ست.  صال راحت نی سی که مادرل کردن راحته؟ باید بهت بگم که نه ا _می بر
شح می  شه همون هورمون هایی که زمانه باردارل تر زمانی که یک زن مادر می

رشددیر دادن به بچه، خودش باعث به وجود اومدن عشددق شدده و از همه مهم ت
مادرل میشدده ولی یک زنی که بدون باردارل مادر میشدده، کارش یکم سددخت 
تره.. اون باید از قلب  مایه بگذاره. قلب  باید عاشددق بشدده. این طورل دیگه 
شی، دیگه مهم  شق یه بچه ب ست. زمانی که از ته قلبت عا نیازل به هورمون نی

ست که او شبه به وجود نمیاد و نی سه. یک  ست. این یه ح ن بچه از خودته یا نی
یه شددبه هم از بین نمی ره ولی همون لحظه اول باعث می شدده که یه چیزل، 
حتی جزیی، تول اون ته قلبت بلرزه. بقیه اش به خودت بسددتگی داره. به اینکه 

شم یه غریب کنی  ه نگاهدر قلبت رو رول اون بچه باز بگذارل یا نه؟ به اون به چ
 یا نه؟ این خودش خیلی از مسائل رو حل می کنه....

ست اش تکان تکان داد. مثل  سوییچ را در د ستاد. چند لحظه  شین ای مقابل ما
اینکه چیزل را می خواست عنوان کند که نمی دانست آیا باید عنوان کند یا نه؟ 

 یا اصال چطور باید عنوان کند.
اگر فرجام به اسددپرم اهدایی و روش هایی  _ولی بگذار یه چیزل رو بهت بگم.

شما یه بچه  سمت کرد و  شد که هیچ اگر نه هر زمانی خدا ق ضی  این چنینی را
 رو به سربرستی قبول کردید، به  بگو که دوست دارل به تو بگه مامان....



wWw.Roman4u.iR  734 

 

سوار  شوم.  سوار  شاره کرد تا من هم  ست و ا ش شت فرمان ن دیگر ادامه نداد. ب
چند لحظه ایی چیزل نگفتم. اشدداره کرد تا کمر بندم را  شدددم و نشددسددتم. ولی

 ببندم.
 _شما دوست داشتی که فرجام بهتون بگه مامان؟

 از حالت باری خارج شد.
 _آره..

 از جواب کوتاه اش شگفت زده شدم.
 _چرا هیچ زمانی به شما نگفت مامان؟

 لبخند مالیمی زد.
ت ت نداشتم تو معذوری_نمی دونم. هیچ وقت نتونستم علت  رو بپرسم. دوس

قرار بگیره. اگر دوست داشت که بگه بهی جون من هم راضی بودم. بهی جون 
هاش به دلم می نشددسددت. یه جورل همیشدده از ته قلب  می گه بهی جون که 
شتم  ست دا ستم. ولی خب خیلی دو واقعا حس می کنم که جون و عمرش ه

 که واژه مادر رو از دهن  بشنوم.
ود. مامان برال فرجام همه چیز بود. می توانسددتم به جرات واقعا هم این طور ب

بگویم که فرجام به خاطر مامان از جان  هم می گذشددت. همان طور که از 
 عشق اش گذشت. سخت. ولی این کار را کرد.

 بشت چراغ خطر ایستاد.
 _با فرجام صحبت می کنم. البته اگر تونستم بیداش کنم....

 خندید و ادامه داد.



 735 نهیخشت و آ

بدرصددلواتی جواب تلفن ام رو نمی ده. اصددال سددابقه نداشددته یه همچین _ 
 چیزل..

 دوباره برسیدم.
 _شما راضی هستید به این وضع ما؟

 نیم نگاهی به من کرد و سرش را تکان داد.
ست  ستید. نمی خوام هیچ کدومتون رو از د _تو و فرجام تنها کس و کار من ه

. اگر خدا می خواد که این بشدده. بس بدم. بگذار تو کار خدا هم دخالتی نکنم
 بگذار بشه...

 مکث کرد. مکثی طو نی.
_تو چی؟ مطمئن هسددتی آذر جان؟ مطمئنی که این وضددع رو می تونی تا آخر 
عمر ادامه بدل؟ اگر زمانی دلت بچه بخواد، فرجام دق می کنه. هر تصددمیمی 

ته یست. درسکه می گیرل باید موندگار باشه آذر جان. ازدواج، کف  خریدن ن
شون رو اذیت می کنه و کنارش می  ضی ها کفشی که انتخاب کردن باها که بع
مه.. خوب فکرهاتو  نابودل فرجا مت  به قی کار رو بکنی  گذارن ولی اگر این 

 کردل؟
 _آره...

به  یک جواب مثبت قاطع دادم. جوابی که خیال مامان را راحت کند. مامان 
سایه ل تمام این ترسها را در صورت و  شدت نگران آینده من بود. می توانستم

که من زیر حرفم بزنم و فرجام ویران  های  ببینم. ترس از این کارها و حرد 
شود و  شم، مثل آرش بیمار  شته با شود. ترس از اینکه اگر بچه ایی از خودم دا
شاند. و حتی ترس از اینکه نتوانم با بچه  این بار تمام زندگیمان را به نابودل بک
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به خانه می آورم آن جور که باید و شددداید رابطه برقرار کنم. تمام این  ایی که
شده بود کافی  شکننده  سیار  سها برال از با انداختن مامان که این روز ها ب تر

 بود.
 خندید.

 _بهت اطمینان می کنم ببینم چی کار می کنی..
شد و به بنجره خاموش و تاری شت و کمی خم   کمقابل آبارتمان فرجام نگه دا

 نگاه کرد.
ست. جواب منو که  ست. یه تماس با مطب بگیر ببین کجا _مثل اینکه خونه نی

 نمی ده.
بایل   با مو با مطب تماس گرفتم. اما مطب هم گوشددی را جواب نمی داد. 
تماس گرفتم. آن هم خاموش بود. آن قدر عصددبی شددده بودم که حد و اندازه 

شت. عاقبت با علیرضا تماس گرفتم. گفت که  صفهان بوده اندا ند و با فرجام ا
شت دارد. زمان بلیط  شت دارند و بعد هم فردا او بلیط برگ شب بلیط برگ همان 
اش را برسیدم تا برال بدرقه اش به فرودگاه بروم. آهسته گفت ش  صبح. نمی 
خواسددت که فرجام متوجه شددود که من هم به فرودگاه می روم. گوشددی را قطع 

به مامان گزارش دادم . چیزل نگفت. ولی کامال مشددخص بود که از کردم و 
 وضع موجود نگران است.

 
عات برواز  بت از اطال عاق یدا کنم.  ها را ب تا آن ندم  در فرودگاه چشددم چرخا
به کنار گیت صدددادر کننده کارت برواز رفتم. آن جا بودند. همه  برسددیدم و 
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ست ستاده بود و د شه ایی ای ضال خانواده اش جمع بودند. فرجام هم گو  به اع
سددینه و به شدددت بی حوصددله و غمگین به علیرضددا نگاه می کرد. چیزل در 
نگاه  بود که قلبم را به درد می آورد. مرا ندیده بود. در حال و هوال خودش 
بود. به نظر می رسید تنها سی درصد حواس  آن جاست. کنارش ایستادم. باز 

ی دلم برای  خیل هم متوجه حضددورم نشددد. قلبم به تا پ و تلوپ افتاده بود.
نه بود ولی  ید. احمقا تانم می لرز که دسدد جان زده بودم  قدر هی نه بود. آن  ت

 هیجان بسیارل داشتم.
 _چرا جواب تلفن هال مامان رو نمی دل؟

آن چنان از جا برید که خنده ام گرفت. با حیرت بلک زد و چند لحظه طو نی 
 و ک  دار مرا نگاه کرد.

 _این جا چی کار می کنی؟
 باره سوالم را تکرار کردم.دو

 _چرا جواب تلفن هال مامان رو نمی دل؟
شد. اما کامال  سینه به مقابل  خیره  ست به  شت. د دوباره به حالت قبل  برگ
مشخص بود که حال قبل را ندارد. صورت  رنه بریده شده بود و بلک راست  

 برش مختصرل بیدا کرده بود.
نیسدددت که هم خودم رو عذاب بدم هم _وقتی که می دونم درباره چیه نیازل 

 بهی جون رو.
 با تمسخر گفتم:

 _بهی جون ا ن داره عذاب می کشه...
 حرفم را قطع کرد.
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 _آره به لطف دست به یکی کردن شما و این شازده..
 انگشتم را مقابل صورت  تکان دادم.

ار ک_او  که من با این شازده دست به یکی نکردم. دوما که اگر هم کرده باشم 
صمیم  شما فقط حق دارل به جال خودت ت سوما اینکه  سیار خوبی کردم.  ب

 بگیرل نه به جال من یا بهی جون..
 نیم نگاهی به من کرد.

 _اون وقت تصمیم شما چیه؟
سعی کردم  شدم. در حالیکه از درون می لرزیدم.  سینه  ست به  مثل خودش د

  رفت.همان آذر خونسرد همیشه باشم. گوشه لبم با تمسخر با 
 _تصمیم من اینکه بهتره تو با این ناز کردن هات برل به جهنم...!

قبل از آنکه عکس العملی نشددان دهد رول باشددنه بایم چرخیدم و به خانواده 
علیرضددا بیوسددتم. از همان فاصددله اندی هم حیرت محض و کمی خشددم در 

 مرا نگاه نگاه  موج می زد. آن چنان از کنار سددتونی که به آن تکیه داده بود،
می کرد که مجبور شدم خنده ام را فرو بخورم. به نظر می رسید که اصال و ابدا 

 انتظار این جواب را ازمن نداشته است.
 

 علیرضا کنارم آمد.
 _چی به  گفتی که این طورل برزخی شد؟

 به چشمان خندان  نگاه کردم.
 _هیچی گفتم که بهتره با این ناز کردن هاش بره به جهنم.
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د. آرام. ولی مشددخص بود که خودش را کنترل کرده اسددت که بلند بلند خندی
 قهقهه نزند.

بالی رو کف  جام اق یه دختر حق فر که  فت  به من می گ یه روزل  _اگر یکی 
به  یا  که این رو که توهم زده ولی ا ن دیدم  گذاره من می گفتم  دسددت  می 

 حقیقت بیوست
 به شدت خندیدم.

رجام همین حا  هم داره کم میاره. یکم دیگه به _همین طورل ادامه بده آذر. ف
 باهات می افته.

 با ناراحتی گفتم:
 _شک دارم.

 چشمک با مزه ایی زد.
_شک نکن. من بهتر از هر کسی این آدم رو می شناسم. ا ن در دوران جنه 
با خودش به سددر می بره. یکم دیگه این دیوارل که دور خودش کشددیده، بایین 

 ستم. شاید زمان  طول بکشه ولی شدنیهمی ریزه. مطمئن ه
سددهراب خان به ما بیوسددت. با خوش رویی احوال برسددی کرد و حال و احوال 
سید. در رابطه با فرجام چیزل نگفت. یا همه چیز را  مامان را هم خیلی زیاد بر
می دانست و یا می خواست که همه چیز را واگذار به زمان کند. فقط برال بنج 

مامان دعوت گرفت که منزلشددان مهمان باشددیم. گفت که  شددنبه شددب از من و
شینی مرتبه  شب ن شتاق بودم. آن  سیار م ست. ب شگی ا شینی همی شب ن همان 
شکر کردم و گفتم که حتما مزاحم  شین بود. مودبانه ت شدت دل ن قبل برایم به 

 شان خواهیم شد.
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 کمی بعد علیرضددا در میان اشددک و گریه مادر و خواهران ، راهی شددد. در
آخرین لحظه فرجام او را ب*غ*ل کرد. کامال مشددخص بود که تا چه اندازه به 
یکدیگر نزدیک هسددتند و تا چه اندازه فرجام از رفتن او ناراحت اسددت. برال 
شکر کرد و گفت  سراغ من هم آمد. به خاطر آمدنم به فرودگاه ت خداحافظی به 

ست و گفت که امی شده ا شحال  شنایی با من خو ست که که خیلی از آ دوار ا
دفعه بعدل که به ایران می آید، برال عروسددی ما باشددد. لبخندل زدم و تشددکر 
مام تالشدد  را برال بهبود راوبط بین من و فرجام کرده بود. حتی  کردم. او ت
بیشتر از سهم یک دوست. دست در کیفم کردم و جعبه بسته کادویی که شب 

شیطنت جعبه را قبل با مامان خریده بودیم را به او دادم. خیل شکر کرد و با  ی ت
سرش را  در هوا برال فرجام تکان تکان داد. فرجام که خنده اش گرفته بود فقط 

 به نشانه تاسف تکان داد.
بعد از رفتن علیرضددا تامل نکردم و سددریع از سددهراب خان و بقیه خداحافظی 

 بکردم و به طرد در فرودگاه رفتم. در آخرین لحظه سددهراب خان لبخند بر ل
گفت که مطمئن اسدددت همه چیز برال ما خیر خواهد بود. حرد اش عجیب 

 دلنشین بود. مثل اینکه ته قلبم قرص و محکم شده بود.
با قدم هال محکم و کمی تند، به طرد بارکینه فرودگاه رفتم. صدال بال تند 
و بر عجله ایی بشددت سددرم می آمد. مطمئن بودم که خودش اسددت. بارکینه 

و او نمی خواست با صدا کردن جلب توجه کند. حتی اگر یک کمی شلوغ بود 
شان ندهم،  صدا کردن او توجهی ن صد هم این احتمال را می داد که من به  در
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سمت خلوتی بود. بی توجه به او که هم چنان  شین در ق این کار را نمی کرد. ما
 بشت سرم بود، به طرد ماشین رفتم.

 بی تفاوت نگاه  کردم.از بشت سر بازویم را گرفت. چرخیدم و 
 _این حرکات چیه؟

 دستم را از دست  بیرون کشیدم و قفل در را زدم.
 _دارم بهت می گم این حرکات چیه؟ مگه بچه شدل؟

_من کار خاصددی می کنم که بهت برخورده. خودت خواسددتی دیگه سددمتت 
صله بینمون بیفته که راحت تر فراموش کنیم. من دارم  ستی فا نیام. خودت خوا

کارل رو که تو خواستی، انجام می دم. من دختر حرد گوش کنی هستم،  فقط
 موردل داره؟

با  رفت.  با لبخندل  با حیرت نگاهم کرد و بعد گوشددده دهان   یه  وان چند 
 لبخندل کوچک که حتی به چشم ها هم کشیده نشد.

 _این سیاست جدیده؟
ه ند وانیه مرا نگاتنها یک ابرویم را با  بردم و بدون حرد به او خیره شدددم. چ

شاره اش را با  آورد و رول ابرویم را لمس کرد. نرم و بر از  شت ا کرد. بعد انگ
 مالیمت.

 _بهی جون خوبه؟
 _عالی...

 چشمان  را برال وانیه ایی به رول هم فشرد.
 _متلک می اندازل؟
 چانه ام را با  بردم.
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ته. چرا  ته. دلتنگ هاش رو نمی دل؟ نگران قدر لج می _چرا جواب تلفن  این 
 کنی؟ اصال با کی دارل لج می کنی؟

 نفس عمیقی گرفت و به ماشین تکیه داد.
 _نمی تونم.. با کسی لج نمی کنم، ولی نمی تونم.

 کامال درمانده بود. دستم را برال لحظه ایی رول بازوی  گذاشتم.
 _چی رو نمی تونی؟

 _نمی تونم با بهی جون حرد بزنم.
 دست  را گرفتم و گفتم.

 _بیا تو ماشین.
در ماشددین را باز کردم و سددوار شدددیم. بنجره ها را با  دادم و بخارل را برال 

 لحظاتی روشن کردم. هوال اول صبح سرد شده بود.
 _مامان نگرانته. یعنی نگران هر جفتمونه. این وضع اذیت  می کنه.

س سان ورل سرش را تکان داد ولی به من نگاه نکرد. نگاه  هم چنان به رول آ
 بود که درب اش دقیقا روبه رول ماشین باز و بسته می شد.

 _می دونم. من هم نگران  هستم.
 _بس چرا جواب تلفن اش رو نمی دل؟

ستم را در  ست دراز کرد و د سور گرفت و به من نگاه کرد. د سان نگاه  را از آ
 دست خودش گرفت و رول باهال خودش گذاشت.

 _دلم برات تنه شده بود.
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گزیدم. چیزل در دلم فرو ریخت. این دلتنگی مملو از عشددق بود. از هر لبم را 
 واژه واژه ل جمله ل کوتاه و معمول اش، عشق بیرون می ریخت.

 آه عمیقی کشیدم ولی چیزل نگفتم.
 _نمی تونم ترحم قبول کنم.

 با حیرت نگاه  کردم.
 _ُخل شدل؟ ترحم چی؟ از طرد کی؟ مامان؟

 مثبت بایین آورد. تنها سرش را کمی به نشانه
 _اگر خودش بفهمه کلی دلخور می شه.

 دستم را رها کرد و هر دو دست  را رول صورت  کشید.
 _می دونم.

_بس این خزعبالت چیه که سددر هم می کنی؟ منو نمی خوال؟ خب نخواه، 
 ولی حق ندارل عشق مامان رو زیر سوال ببرل.

ر بفهم که چی می _عشددق اون رو زیر سددوال نمی برم. محض رضددال خدا آذ
 گم. فقط یه لحظه خودت رو جال من بگذار..

 انگشت اشاره اش را به نشانه یک، مقابل صورتم تکان داد.
 _فقط یک وانیه...

 _خب که چی؟
_خب که چی؟ خب که چی نداره عزیز دلم. من می دونم که مامانت موافقه 

یا تو برسددده. نمی خواد هیچ کدو به من  ما چون نمی خواد صددددمه ایی  م از 
صال فکر کردل همه  ست بده ولی ا شم. نمی خواد ما رو از د شته با دلگیرل دا
این ها به چه قیمتیه؟ به قیمته از خود گذشددتن مامانت. من نمی خوام این طور 
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شه. نمی خوام دیگه بهی جون به خاطر من از خودش بگذره. حا  نوبت من  ب
 ش . بهی جون داره ....که جبران کارهاش رو بکنم نه یه بار بشم رول دو

 عصبی و با فریاد حرد اش را قطع کردم و در صورت  بلند بلند گفتم:
 _می خوال جبران کنی؟ بس محض رضال خدا دیگه به  نگو بهی جون...

شاید نباید می  صبانیت چیزل را گفتم که  ناگهان حرفم را قطع کردم. در اوج ع
ز بود. سریع موضع را گرفت گفتم. اخم فرجام به شدت در هم رفت. فرجام تی

 و متوجه شد که چیزل این وسط درست نیست.
 _چی باید به  بگم؟

 نگاهم را از او گرفتم. آن اسانسور نقطه ل خوبی برال دیدن بود.
 _جریان چیه آذر؟

حرفی بود که زده شددده بود. چیزل که شدداید مامان باید خیلی وقت قبل به آن 
 می برداخت.

ن؟ یا مادر؟ یا چه می دونم یه چیزل تو همین مایه _چرا به  نمی گی ماما
 ها؟

با حیرت نگاهم کرد. مثل اینکه نمی توانسدددت تجزیه تحلیل کند که چرا این 
 سوال را برسیده ام. با مالیمت گفتم:

 _دوست داره به  بگی مامان.
 _بهی جون؟

 حیرت از تمام دو جز کلمه ایی که به کار برده بود، می بارید.
 ... بس  بد من؟ _آره دیگه
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 نفس  را با شدت بیرون داد. سرش را بین دستان  گرفت و خدا را صدا کرد.
 _یا خدا....

سید. مدت زمان طو نی چیزل نگفت. آن قدر زیاد  شفته می ر سیار آ به نظر ب
صدال زنه تلفن از جا بریدم. تلفن را  ست. با  شک اش زده ا که فکر کردم خ

 جواب دادم. بوران جان بود.
 

 _سالم بورل جون.. صبح تون به خیر..
 _سالم مامان جان. آذر جان کجایی مادر؟

 صدای  گرفته بود. مثل اینکه قبل از تماس گریسته باشد.
 _بورل جون خوبید؟ چیزل شده؟

مدتی بود که حسدداسددیت هال صددبح گاهی بیدا کرده بود که با لوراتادینی که 
ه نظر می رسید که این صدا، صدال مامان تجویز کرده بود، بهتر شده بود ولی ب

 حساسیت صبح گاهی نباشد.
 _خوبم مامان جان، کجایی؟

_من فرودگاه هسددتم. دارم برمی گردم خونه لباس عوض کنم، برم کالس آقال 
 سلطانی.

 چند وانیه مکث کرد و گفت:
 _آذر جان فرجام با توئه؟

 _اره بوران جون. تو رو خدا چیزل شده؟
 نه به من نگاه می کرد.فرجام حا  گوش به ز
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_آره مادر جون .. ا ن محمد خبر داد که لی لی و شددوهرش تو جاده شددمال 
 تصادد کردن....
 به فین فین افتاد.

 _امروز هم تشیع جنازه است. مثل اینکه جنازه ها رو دیروز آوردن.
 دهانم باز مانده بود. گوشی تلفن در دستم خشه شده بود. احمقانه برسیدم.

 لی لی؟ لی لی معتمد؟_کدوم 
 _آره دیگه مامان جان. مگه ما چند تا لی لی داریم؟

نفسددم با  نمی آمد. همان سدده چهار هفته ل قبل بود که با همسددرش ناهار را 
سته بودند و  ش ساعت ها با مامان ن شته بود.  مهمان ما بودند. چقدر خوش گذ

قدیمی زیادل را که  آلبوم هال قدیم را زیر و رو کرده بودند و مامان عکس هال
از مادر لی لی، عصمت خانم خدا بیامرز داشت، به او نشان داد و حتی چند تا 

 از بهترین های  را هم داد که او با خودش ببرد.
چه زن و شددوهر نازنینی بودند. چه ازدواج عاشددقانه ایی داشددتند. کسددی را در 

ار افتاده ل ایران نداشدددت و فقط محض خاطر بدر و مادر بسددیار بیر و از ک
همسددرش در ایران مانده بودند. به یاد عروسددی بسددیار با شددکوهی که اواخر 
فروردین گرفته بودند، افتادم. آن زمان اوج رابطه عاشددقانه من و فرجام بود. 
بارها و بارها با هم ر*ق*صددیده بودیم. چند بار به بهانه هال مختلف مرا به 

 سیده بود. و حا ....انتهال باغ کشانده بود و در تاریکی ب*و*
دست فرجام رول دستم نشست و مرا به خودم آورد. با چشمک برسید که چه 

 شده است؟
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 _باشه بورل جون. ما ا ن خودمون رو می رسونیم. بورل جون....؟
 مکث کردم و ادامه دادم.

 _مامان چطوره؟
 _از لحظه ایی که محمد خبر داده، بهی خانم داره یه ریز گریه می کنه.

 من ا ن میام._
 گوشی را قطع کردم و رول صندلی عقب اندختم.

 _چی شده؟
 نفسی گرفتم و گفتم:

 _لی لی و شوهرش تو جاده ل شمال تصادد کردن..
 _حالشون خوبه؟

 نگاه  کردم.
 _امروز تشییع جنازه است فرجام.

بیچاره از خودش وا رفت. چند وانیه با بهت و حیرت به من که حال و روزل 
ست خودش را  بهتر از شتم، نگاه کرد. بعد از لحظاتی طو نی توان خودش ندا

 بیدا کند.
 _بلند شو بیا این طرد بشین من می رونم. رنگت بریده.

 _بس ماشین خودت چی؟
 بیاده شد و گفت:

 _بعد میام می برم .
 

 فصل بیست و سوم
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سی شییع جنازه ب صحبت می کردند. بعد از ت ر امامان و فرجام در حیاط با هم 

غم بار لی لی و شوهرش، مامان فرجام را که دیگر نتوانسته بود خودش را بنهان 
کند، گیر انداخته بود و حا  یک سدداعتی بود که صددحبت می کردند. مامان با 
کمی خشددم و ناراحتی چیزل می گفت و فرجام مثل بچه ها مقابل  ایسددتاده 

داد. به طبقه با  و بود و سددرش را در تایید حرد هال مامان تکان تکان می 
شیدم و  سیگار ک سیگارل آت  کنم. مقابل بنجره ایستادم و  اتاق خودم رفتم تا 
آنها را تماشا کردم. فرجام سرش را بلند کرد و مرا دید. به سرعت خودم را کنار 
مامان قول داده بودم. ولی خب  به  یدم و سددیگار را خاموش کردم. من  کشدد

سر قولم بمانم.  صحبت می نتوانسته بودم  شیدم. این بار فرجام  سری ک دوباره 
کرد. آرام و نرم و مالیم. بازول مامان را گرفت و در حیاط قدم زدند. چیزل که 
می گفت باب میل مامان نبود. اخم هال مامان در هم فرو رفته بود. ایستادند و 
فرجام مامان را در آغوش کشید. بیشانی اش را ب*و*سید و از در بیرون زد. از 
حالت صددورت مامان کامال بیدا بود که صددحبت هایی خوبی رد و بدل نشددده 

 است.
شتم ولی تمام کرده بودم. دهانم  مامان به داخل آمد. در کیفم به دنبال آدامس گ
را باز کردم و با اکراه و احمقانه، کمی اسددپرل در دهانم باد کردم. به سددرفه 

به داخل آمد. با عجله سددالم  افتادم و هم زمان ضددربه ایی به در خورد و مامان
ساعت قبل او را دیده بودم. خودم هم خنده  کردم. احمقانه بود چون همین نیم 

 ام گرفته بود.
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 _سالم.
 چپ چپ نگاهم کرد و اشاره کرد که رول تخت بنشیم.

شتر از این ها مواظب مامان  صله بود. باید بی سته و بی حو ستم. خ ش کنارش ن
شده ب ضعیف  سیدم که خدایی نکرده اتفاقی برای  می بودم. مامان  ود. می تر

 بیفتاد..
 _خوبید؟

 دست  را رول دستم گذاشت و ضربه ایی مالیم زد.
 _خوبم مامان جان...

 آهی کشید.
 _این بسره خیلی سرتقه!

سددعی کردم که لحنم تا حد ممکن بی تفاوت باشددد. نمی خواسددتم مامان را 
 ن مرا می شکست.بیشتر از این تحت فشار بگذارم. فرجام گرد

 _چی می گفت حا ؟
 مامان نیم نگاهی با مزه به من کرد و با خنده گفت:

 _یعنی برات مهم نیست؟
بینی ام را با مزه با  دادم و خندیدم و بیشانی ام را به شانه اش تکیه دادم. سرش 

 را خم کرد و موهایم را ب*و*سید.
به  گذارش  مدتی ب یه  جان  گذار _نظر من رو می خوال آذر  حال خودش. ب

 خودش رو بیدا کنه..
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سرم را بلند کردم و با وحشت نگاه  کردم. اگر این کار را می کردم او را برال 
همیشدده از دسددت می دادم. دسددت  را دور شددانه ام حلقه کرد و مرا به خودش 

 فشرد.
_این فرجام فرجام همیشه نیست. اون بسرل نیست که من بزرگ  کردم. تمام 

 یی که فکر می کردم از بین رفته و کم رنه شده، دوباره برگشته...اون گذشته ا
 مکث کرد و با لحنی که نگران بود ادامه داد.

سر  شده بود که تو همچین موقعیتی  شته مخفی  _مثل اینکه تمام مدت این گذ
 بلند کنه. بچه ام حال خوبی نداره آذر. بگذار یکم آروم بشه...

 آب دهانم را به زور فرو دادم.
 _اگر بره چی؟

 با جدیت نگاهم کرد.
_اگر قسمت این باشه، تو هیچ کارل نمی تونی بکنی... ولی من مطمئن هستم 
که خیلی خیلی بیشددتر از این ها خاطرت رو می خواد که بتونه بگذار بره. ا ن 
فقط گیجه. سردرگمه. درمونده است. کم چیزل نیست. اون هم برال مردل که 

شق بچه  شه عا شه که تمام همی شته با شته بچه ایی دا ست دا شه دو بوده. همی
 نداشته هال خودش رو نثار اون کنه. حا  با این ضربه هنوز گیج و منگه....

یده بودم. می  مان هم عق ما با  یک جورهایی  سددکوت کردم. چون خودم هم 
ست ولی موضوع این بود که من تحمل این  شکالت ا دانستم که زمان حالل م

 زمان را نداشتم. دورل و گذشت
 _چی می گفت؟
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 نفس عمیقی گرفت.
ست.  صاد نی ست نداره با زندگی و آینده تو بازل کنه. می گه ان _می گه که دو
شی. می  شته با ست داره آینده بهترل دا ستی که دو می گه اونقدر براش عزیز ه
ست که دیگه نگذاره این اتفاق بیفته. به   گه که به اندازه کافی به من مدیون ه

ی گم آخه مامانم من راضی هستم، آذر هم که راضیه. می گه که این از خوبی م
 ماست و نمی تونه این کار رو بکنه....

 مرا بیشتر به خودش فشرد.
 _آذر جان زمان بده مامانم.

لبخندل که در تایید حرد مامان بر لب آوردم، کامال اجبارل بود. اجبارل و 
درونم مثل امواج خزر، سددرد و متالطم  تنها برال شدداد کردن مامان. چیزل در

 با  و بایین می شد. چیزل که باعث شده بود درونم سرد و افسرده شود.
 برخاست و اشاره ایی به اسپرل کرد و گفت:

 _قرار بود تری کنی.
 این بار واقعا لبخند زدم. مامان بیشتر از این ها تیز بود که من فکر کرده بودم.

 
لب میوه  ندل بر  عارد کرده بود، با لبخ که خواهر کوچک علیرضدددا ت ایی را 

برداشتم و زیر چشمی به فرجام که آن سمت آت  نشسته بود، نگاه کردم. بعد 
شینی را آغاز کردند. مامان کنار  شب ن شن کردند و  شام در حیاط آت  رو از 
ضا و کمی هم با  سته بود و کمی با مادر علیر ش ضا ن سهراب خان و مادر علیر

گپ می زد. حالت صددورت  آرام بود و نشددان از این داشددت که سددهراب خان 
 صحبت ها و کسانی که با آنها صحبت می کرد، مطابق میل اش بودند.
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ضا  دوباره به فرجام نگاه کردم. این بار نگاه  به رول من بود. کنار برادر علیر
سیاه دارل را به  شم  ضا آهنه دو تا چ سر عموهال علیر سته بود. یکی از ب ش ن

 زیبایی می نواخت و می خواند. طرز
 دو تا چشم سیاه دارل

 دو تا مول رها دارل
 چشمات از جنس مرغوبه

 چقدر حال چشمات خوبه
..... 

زانوان  را ب*غ*ل کرده بود و نگاه  از میان شعله هال آت  بی من بود. بی 
شدم. اما تمام فکر و ذکرم او بود که  صحبت با خواهر علیرضا  تفاوت مشغول 

ل حیاط به فاصله کمی نشسته بود و تمام زندگی و قلب من در دستان  آن سو
 بود.

زیاد نماند. حال خوبی نداشدددت. ناآرام بود. بعد از رفتن او من هم به مامان 
بدون او برایم جذابیتی  ما هم برویم. این مهمانی  تا  که برخیزد  اشددداره کردم 

نگاه کند، تا حال چشمانم نداشت. او را می خواستم تا از آن طرد آت  به من 
 از دیدن  خوب شود.

 
با هم یواشددکی  ند.  جان دایم بچ بچ داشددت مان و بوران  ما که  ته بود  یک هف
صددحبت می کردند و وقتی که من وارد آشددپزخانه می شدددم به طور تابلویی از 
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هم فاصله می گرفتند و هر کدام به کارل مشغول می شدند. خبرل بود. این را 
 لی چه خبرل، این را نمی دانستم.مطمئن بودم. و

در آغاز هفته ل بعد خاله سددورل هم به آنها ملحق شددد. او هم دایم می آمد و 
می رفت. دیگر همه چیز بی  از اندازه عجیب شددده بود و سددرانجام یک روز 
خاله فخرل هم به آنها بیوست و این بار صدال بحث شان با  گرفت. مامان و 

بودم که با الگا و سددوگل شددام را بیرون بروم که  خاله فخرل. من حاضددر شددده
متوجه بحث و دعوال لفظی شان شدم. تعجبی نداشت. همان اندازه که مامان 
شت.  صمیمی بود، با خاله فخرل هیچ زمانی رابطه خوبی ندا سورل  با خاله 
شددخصددیت خشددک خاله فخرل جال هر گونه صددمیمیت را می گرفت. خاله 

تا ایراد گیر و خشددد ید فخرل ذا که او می گو چه  که هر  ک بود. فکر می کرد 
 درست است.

که  بدهم و ببینم  که حتی بتوانم گوش  بل از ان مد و مرا ق جان سددریع آ بوران 
موضددع بحث شددان در چه موردل اسددت، راهی کرد. وقتی که از قرار شددام با 
دوسددتانم برگشددتم، همه رفته بودند و مامان که به نظر می رسددید خیلی خسددته 

مبل لم داده بود و مطالعه می کرد. برسیدم که مهمان های  رفتند؟  است رول
و او هم کوتاه جواب داده که خاله سورل سالم بلند به من رسانده است. دیگر 

 هیچ اشاره ایی به بحث و جدلی که با خاله فخرل داشت، نکرد.
شدم که  شتم متوجه مهمان کوچکی  شگاه برگ سه روز بعد زمانی که من از دان

سددالن بذیرایی خانه میان مامان و بوران جان و خاله سددورل و روشددنک،  در
 دست به دست می شد.
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سید که حتی متوجه  شان به مهمان کوچولول بود که به نظر می ر س آن قدر حوا
سه بامزه  شن با طرح یک  صورتی رو شده اند. در یک بتول  ضور من هم ن ح

 به روی ، بیچیده شده بود.
 _سالم

مان ب ما لب آورد، کمی در آغوش  که بر  ندل  جا خورد. لبخ با دیدن من  ود. 
 مصنوعی بود.

 _سالم مامان جان...
سعی می  شده بود. همه به نوعی  سالن بذیرایی حاکم  سیار بامزه ایی در  جو ب

 کردند که زیادل طبیعی باشند و همین خیلی غیر طبیعی شان کرده بود.
ست  و آن موجود کوچک بیچید شده در بتو که فقطبه بتول کوچک درون د  ه 

یکی از دسددتان  بیرون مانده بود و به طور باورنکردنی سددفید و کوچک بود، 
 اشاره کردم.
 _این کیه؟

ست؟ با لک  سقوط کرده ا شتم که این نوزاد از کجا به خانه ما  هیچ ذهنیتی ندا
 لک یا بال بیاده؟

 .دبه رول صورت  خم شد. چند وانیه نگاه  کرد. نگاه  بر از محبت بو
 _بچه لی لی خدا بیامرزه..

آه از نهادم برخاسددت. اصددال و تا آن لحظه به یاد آن بچه ل بیچاره نبودم. در 
هیچ یک از مراسددم لی لی او نبود. و شددداید همین باعث شدددده بود که او را 

 فراموش کنم.
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 _آخ آخ .... آره، خدا رحمتشون کنه..
 جلو رفتم و گفتم:

 _بگذار ببینم 
ن خم شدم. صورت بسیار سفید و شفاد اش به خود لی لی رول دستان ماما

بامزه. موهال ُتُنک روشددنی رول مالج اش که هنوز شددکل  رفته بود. گرد و 
شن که با ل  شانده بود. ابروهال نازی و رو نگرفته بود و مثل نبض می زد را بو
سیار نازی بود. آن  سته جا خوش کرده بود. بلک های  بف کرده و ب شم ب دو چ

نازی که می شد مویرگ هال سرخ را زیر بوست شفاد آنها دید. مژه هال  قدر
مام اجزال  فت انگیزل دو برابر ت به طور شددگ که  ند، و بینی  روشددن ولی بل
صددورت  بود. باد کرده و زشددت. اما لبان  به غایت زیبا بود. ریز و کوچک. 

شم می زد. لب بایینی سفید در چ صورت  ش ا مثل یک نقطه قرمز در تمام آن 
را کمی جلو داده بود. مثل کسددی که قهر می کند. دسددتان  یکی مشددت کرده 
 رول سینه اش نشسته بود و دیگرل باز مانده کنار بدن اش از بتو بیرون زده بود.

با احتیاط انگشت اشاره ام را جلو بردم و گونه ظریف اش را آهسته لمس کردم. 
س شیرین و کوچک بود. ب سیب بذیر اما به طشگفت انگیز بود. بامزه،  ور یار آ

 معجزه وارل کامل و محکم بود.
نق کوچکی زد و صددورت  را جمع کرد و همان طور که خواب بود شددروع به 
هان  فرو کرده بود و ملچ و ملوچ می کرد. در  بان  را در د مک زدن کرد. ل
شت کرده و با  شمان  را می مالید. م صورت و چ ستان  تمام  همان حال با د

 و بینی اش را می خاراند. مزه، صورت
 خنده ام گرفت.
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 _چه خوشگله..
 _به نظرم خیلی شبیه به لی لی خدا بیامرز شده، نه؟

 سرم به نشانه مثبت تکان دادم.
 _دوست دارل ب*غ*ل  کنی؟

 با تعجب ولی عالقه نگاه  کردم.
 _آره می شه؟

 مامان خندید و گفت:
 _چرا نشه مامان جان بشین تا بدم ب*غ*لت.

 درنه رول مبل نشستم اما مامان گفت:بی 
 _اول برو لباس عوض کن، دستات رو بشور، تمیز که شدل بیا ب*غ*ل  کن.
شده بود و  شتم او بیدار  مطیعانه هر کارل که گفته بود انجام دادم. وقتی که برگ
با چشددمان آبی روشددن اش به چغچغه ایی که روشددنک برای  تکان تکان می 

 مبل نشستم و مامان او را به دستم داد.داد، نگاه می کرد. رول 
تا به حال بچه ایی به این کوچکی را ب*غ*ل نکرده بودم. ناشیانه سعی کردم تا 
شد و لق خورد. جیغ خفه  شد. گردن  کج  ست بگیرم. اما ن ست در د او را در
ایی کشیدم. اما مامان خونسرد دستم را گرفت و گفت که باید یک دستم را زیر 

ن کوچک اش بگذارم و دسدددت دیگر را حایل گردن اش کنم. تنه و ب*ا*س*
این بار همه چیز درسددت شددد. خیلی زیبا و ظریف بود. شددباهت بی نظیرل با 

 لی لی بیدا کرده بود. همان چهره سفید و اروبایی لی لی.
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مرا نگاه کرد. نگاه  بامزه بود. انگشددت اشدداره ام را کف دسددت کوچک اش 
شی غر سرعت واکن شتم. به  شتم را محکم گرفت. آن گذا شان داد و انگ یزل ن

قدر محکم که ناخن هال کوچک و مربع شددکل اش که منظم کوتاه شددده بود، 
سددفید شدددند. انگشددت دیگرم را بلند کردم تا گونه اش را نوازش کنم. اما به 
محض برخورد انگشتم با گونه اش که نزدیک به دهان  بود، دهان  را به طور 

 باز و بسته کرد و بی انگشت من گشت. بامزه ایی مثل ماهی
 _گرسنه است.

 بوران جان از آشپزخانه شیشه شیراش را آورد.
 

مامان او را از ب*غ*ل من گرفت و شددیر داد. روشددنک در تعریف خوبی هایی 
لی لی با ل منبر رفت. من خسددته بودم و همان جا رول مبل لم دادم و فقط 

شنک ب شوهر رو شاچی بودم. کمی بعد  شنک و خاله تما سراغ آنها آمد و رو ه 
 سورل رفتند.

باره خوابیده بود. با ل سددر  مهمان کوچولو حا  شددیرش را خورده بود و دو
 مامان رفتم. خیلی دلنشین بود.

 _اسم اش چی بود؟
 یادم رفته بود. بانیا؟ آنیا؟

 مامان با خنده گفت:
 _وانیا

 عجیبی._آهان آره وانیا... به حق چیزهال نشنیده. چه اسم 
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شاره ام  شت ا شمزه بود. با انگ باز هم لب بایین اش را جلو داده بود. خیلی خو
آهسته لب اش را به داخل فشار دادم. بیدار نشد ولی اخم بامزه ایی کرد که هر 

 دو نفرمان را به خنده انداخت. مامان در حالیکه دست مرا کنار می زد، گفت:
 ه؟ بگذار بخوابم._این اخم یعنی اینکه مگه مریضی بچه آخ

 خندیدم و گفتم:
 _با کی اومد؟

 _خودم رفتم دنبال .
 _ا ن کجا زندگی می کنه؟

 مامان آهی کشید و گفت:
شه دایم  ستار گرفتن. ولی نمی  شه. براش بر _فعال بی  بدربزرگ و مادر بزرگ
صال توانایی نگه دارل از یه  ستن ا شه. هر جفتشون از کار افتاده ه بی  اونها با

 به این کوچیکی رو ندارن. بچه ل
 _بس چی کارش می کنن؟ لی لی که کسی رو این جا نداشت.

مامان خم شدد و گونه اش را با مالیمت ب*و*سدید و آهسدته او را با همان بتو 
هال عروسددکی خرس و خرگوش داشدددت،  که طرح  بال  کوچکی  رول 

 گذاشت.
_نه. کسددی نیسدددت. برادر و خواهرها گفتن که ما توانایی نگه دارل ازش رو 
نداریم. برادر شددوهرش مثل اینکه مجرده و بهانه اش همینه، خواهرش هم که 
می گه شددوهرش ظاهرا مایل به این کار نیسددت. بعد هم اون ها اون سددر دنیا 
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ازه جنهسددتن. کی می خواد این طفل معصددوم رو بفرسددته بره. برال تشددییع 
 نیومدن. حا  برال این بچه که با خره بار رول دوششون میشه، بیان ایران.

نگاه  کردم. هر دو دست  را مشت کرده بود. آهسته و با نوی انگشتم سعی 
کردم تا مشددت اش را باز کنم. خوشددم می آمد که کف دسددت کوچولوی  را 

ول کشید بیشترل طببینم. دوباره انگشتم را کف دست  گذاشتم. این بار زمان 
 تا انگشتم را گرفت. آرام تر و خواب آلود.

 _نکن مامان جان بیدار میشه.
 با خنده گفتم.

 _کف دست  خیلی ریزه.
 دست  را رول گونه ام گذاشت.

 _تو از این هم ریزتر بودل. این که نرمال بوده.
 _خب حا  چی می شه؟ کی قراره نگه  داره.

شد. ناگهان همه چیز شانه اش را با  برد. نگاهی ب ین او و بوران جان ردوبدل 
 را گرفتم. با صدال کمی بلندل گفت:

 _نه...!
 مامان اخم کرد.

 _یواش! بیدار میشه.
 برخاستم و این بار آهسته گفتم:

_مامان اصددال فکرش رو کردید؟ می دونید چه کار خطرناکی دارید می کنید؟ 
نداشددته. این بچه اگر فردا بس فرجام با این بچه فرق داشددته. فرجام کسددی رو 
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صاحاب بیدا می کنه.  سرش بیاد، هزار تا  فردا خدا نکرده یه بالیی تو خونه ما 
 در وانی مگه خودتون فکر می کنید که خیلی جوون هستید؟

تازه  بدل شدددد. رول مبل وا رفتم.  مامان و بوران جان ردو باره نگاهی بین  دو
 منظورشان را گرفته بودم.

 _وال نه... !
 عصبی برخاستم و در حالیکه به اتاقم می رفتم، گفتم:

 _اصال فکرش رو هم نکن مامان. من نیستم. تمام.
 به دنبالم آمد.

 _کی گفته تو قراره این بچه رو بزرگ کنی؟
 در راه بله ها ایستادم.

 _بس میشه بگید که برال کی این خواب رو دیدین؟
 و مرا نگه داشت.دوباره چرخیدم و با  رفتم. بازویم را گرفت 

_ببین آذر اگر من این بچه رو نگه ندارم می ره بهزیستی. می فهمی؟ چون همه 
از زیر بار نگه داشددتن اش شددونه خالی کردن. بدر بزرگ و مادر بزرگ  هم 

 اونقدر بیر هستن که یکی میخواد خودشون رو نگه داره. بس...
خطال من به کار  با جدیت نگاهم کرد. جدیتی که همیشدده در مقابل کارهال

 می برد.
_بس من این بچه رو نگه می دارم. به خاطر دوسددتی چندین و چند سدداله ایی 
که با عصددمت خانم داشددتم. به خاطر لی لی. به خاطر خودم. چون نمی تونم 

 ببینم که می ره جایی که عشقی نیست. محبتی وجود نداره.
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 به دیوار تکیه دادم. آهی کشیدم و دست به سینه شدم.
 _آخه مادر من. این بچه خیلی کوچیکه. فکر کردل چه مسئولیتی داره؟

 این بار با مالیمت بازویم را نوازش کرد.
_چه اشکالی داره که از این دید به موضوع نگاه کنیم که شاید این بچه گره کار 

 شما رو هم باز کنه، هان؟
 خنده ام گرفت.

 _قرار نبود که این بچه رو من بزرگ کنم.
 ی خندید.به نرم

شی  صحبت کردم. بگذار یه چند روزل آزمای _من با بدر بزرگ و مادر بزرگ  
 بی  ما بمونه. تا ببینیم خدا چی می خواد. چی می گی، هان؟

 بیشانی ام را به دستم تکیه دادم. آهی از سر بیچارگی کشیدم.
ست. فرجام رو که می بینید.  ضاع خیلی بیچیده ا صال نمی دونم. او _مامان ا

شددا  حرد اش یکیه. بعد اون وقت من با این بچه چه کار باید بکنم؟ فکر ما
 این رو کردید؟

 _گفتم که چند روز آزمایشی. مامان جان یکم مثبت به موضوع نگاه کن.
 با سرش به هال جایی که مهمان کوچکمان خوابیده بود، اشاره کرد و گفت:

 _مثل فرشته است.
 خندیدم. بازار گرمی می کرد.

شددیطون  لعنت! ولی آخه من که چیز مثبتی تو این قضددیه نمی بینم. من _بر 
هیچ چی از مادرل نمی دونم. حتی نمی تونم یه بچه رو ب*غ*ل کنم. احتما  
سنی ازتون  شما هم که  شه.  شیر بدم، ممکنه خفه ب اگر بخوام فقط یه بار به  
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لی نوزاده. خیگذشته مگه تا کی می تونی این رو ترو خشک کنی. مامان این یه 
 زمان می بره که بزرگ بشه.

 چند لحظه نگاهم کرد.
_فکر کن که فرجام هیچ مشددکلی نداشددت و شددما عروسددی می کردید. با این 
عالقه فرجام به بچه احتما  سدددال دیگه حامله بودل. اون وقت چه کار می 
ستی؟ مجبور بودل که  شونه خالی کنی بگی بلد نی ستی بکنی؟ از زیرش  خوا

 یرل. حا  هم یاد بگیر.یاد بگ
 _اون موقع فرجام کنارم بود. اون بچه ل خودم بود.

 زبانم را گاز گرفتم. اخم مامان به شدت در هم رفت.
_بس موضددوع اینه؟ بچه ل خودت؟ آره؟ بس من هم وقتی تو به دنیا اومدل 
نداختم  تو کوچه،  ید می گفتم تو بچه منی و فرجام رو رد می کردم می ا با

 آره؟
 درماندگی گفتم: با

 _من منظورم این نبود..
 _بس منظورت چی بود؟ به نظر من که واضح بود. اصال جال ابهام نگذاشتی.

 چشمانم را ببه رول هم فشردم.
_مامان خواه  می کنم. یکم به من زمان بدین. از دانشگاه اومدم و یه راست 

 ید؟می بینم که بچه دار شدم. شما بودید چه واکنشی نشون می داد
کمی نرم شد. خودم هم می دانستم که حرفم خوب نبود. اگر می خواستم بچه 
من، بچه کس دیگرل، بکنم اصددال نمی توانسددتم مهر هیچ بچه ایی را به دل 
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به خودم  ید  با بازل می کردم.  با زندگی خودم و فرجام  بگیرم و این طور فقط 
 بود. می قبو ندم که این یا هر بچه ل دیگرل، بچه ل من خواهد

 
 با امیدوارل برسید:

 _یه هفته آزمایشی بمونه؟
 خندیدم و ب*غ*ل  کردم.

گه  یا تنمون کن دی یدل و دوختی. ب که خودت بر ما  مان جون، شدد ما خه  _آ
 راحت..

_آخه مامانم من خیر و صالح هر دو نفرتون رو می خوام. بلکه دل فرجامم هم 
 نرم شد.

 یک ابرویم را با  بردم.
 _شک دارم.

اتاقم رفتم. درمانده و گیج بودم. این بچه فرصت خوبی بود ولی موضوع این به 
بود که من هیچ حسی به او نداشتم. می ترسیدم. این یک مسئولیت فوق العاده 
سددنگین بود و من فقط بیسددت و دو سددالم بود. اگر نمی توانسددتم. اگر فرجام 

ر جدا کردن او از راضی نمی شد، بعد از یک هفته با این قلب رئود مامان دیگ
وانیا کار تقریبا غیر ممکنی می شددد. آن وقت با این سددن با ل مامان باز هم 
یدم.  که از آن می ترسدد تاد. چیزل  هده من می اف به ع یت او عمال  مسددئول
سئولیت یک موجود کوچک آماده ل بذیرش هر نوع اتفاق  سئولیت. آن هم م م

 ناخوش آیند و خطرنای.
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ی دانسددتم که مامان کار خودش را خواهد کرد و من ولی خودم هم در نهایت م
 فقط می توانستم دعا کنم که بایانی ختم به خیر داشته باشد.

 
 فصل بیست و چهارم

 
سته بودند نگاه کرد. میالد  ش شمی به الگا و میالد که کنار هم ن سوگل زیر چ

شان می  سه می روند کتاب های  را به الگا ن اد دمثل بچه هایی که تازه به مدر
و الگا هم با حالتی که سعی می کرد چهره اش بی تفاوت و سرد باشد، سرش 
را با بزرگ منشددی تکان تکان می داد. خنده ام را فرو خوردم. این حالت الگا را 

 می شناختم و زمانی برایم از صد فح  هم بدتر بود.
 امی دانسددتم که در نهان حسددی به میالد بیدا کرده اسددت. میالد بخته تر و ج

قابل انکار بود. دختر ها  افتاده تر از همیشددده، جذابیتی بیدا کرده بود که غیر 
حا  بیشتر از آن زمانی که من به یاد داشتم، برای  سر و دست می شکستند. 

 الگا مگر کور می بود که شیفته این جذابیت مرادانه نمی شد.
 _نگاه  کن تو رو خدا! چه عشوه شترل برال میالد میاد.

 شمی نگاهشان کردم.زیر چ
 _خب حا  تو هم ابرومون رو بردل، از بس تابلو نگاه می کنی.

 سوگل خندید و گفت:
سته بودل  ش شاپ ن شوهرها تو کافی  _انگار اون روز الگا می گفت مثل مادر 

 دیگه نگاه نمی کنی، ُابن مایند شدل.
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 خندیدم.
 _درد بگیرل سوگل مثل جغد زل نزن بهشون.

شت ح ستند نوشیدنی اش ب سرفه افتاد. میالد و الگا هم برخا لق اش برید و به 
و کنار ما نشستند. الگا از زیر میز آن چنان سقلمه ایی به سوگل کوبید که بینوا 

 حالت صورت اش بر از درد شد.
 میالد کنار من نشست.

 _خاله چطوره؟
 نگاه  کردم و لبخند زدم.

 _خوبه.. نمیال اون طرد ها؟
 کرد. به کتاب های  اشاره

_درگیرم جون آذر. بوتیک، کارهایی که هنوز تو ترکیه دارم، و هزار و یک جور 
 کار دیگه...

 کمی خم شد و آهسته گفت:
 _مهمون کوچولتون چطوره؟

 شانه ام را با  بردم.
 _خوبه.

صدال  شب قبل یک بند گریه کرده بود. آن قدر با آن  صبح امروز افتاد.  به یاد 
صدای  گرفته  صبح  شیده بود که نزدیک  کوچک و بچه گربه ایی اش هوار ک
بود. بیدار شده بودم و با به بال مامان و بوران جان به نوبت او را ب*غ*ل کرده 

به او داده بود. بارها و بودیم. مامان شددربت دل درد که نفهمیده بودم چیسددت، 
بارها جای  را عوض کردیم. اما او هم چنان هوار می کشددید. دسدددت آخر 
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ش  درد می کرد. به مامان گفتم مگر بچه هم گوش درد  شد که گو شخص  م
گاهی گوش درد می  به این کوچکی  هایی  چه  که ب فت  مان گ ما می گیرد و 

ه بود و به طور معجزه گیرند. حوله ایی را گرم کرده بود و رول گوشدد  گذاشددت
سنگینی فرو رفته بود و حا  من این بیچاره  شده بود و به خواب  سایی او آرام  آ
بودم که باید بعد از آن جا به کالس، و از آن جا هم به انجمن می رفتم. خانم 

 در خانه در خواب بود.
شاکیه. میگه دیگه  ست خاله بهی  _مامان می گفت ی خاله فخرل خیلی از د

 سال خاله بهی اجازه نمی ده که یه فرجام دیگه داشته باشه.سن و 
لبخند زدم. سوگل و الگا چیزل نمی گفتند. ولی هر دو نفر آنها می دانستند که 
حضور وانیا در آن خانه فقط محض خاطر من است. مامان به هر دو خواهرش 

به  اچیزل مبنی بر عقیم بودن فرجام و عالقه من و فرجام و تبدیل شددددن وانی
 آجیل مشگل گشال ما نگفته بود.

میالد می دانست که من و فرجام به هم عالقه داریم و این را هم می دانست که 
کمی برخورد بیدا کرده ایم اما در همین حد، نه بیشتر. چیزهال بیشتر را محمد 
ما خبر  نه ل  خا یا در  یل اصددلی بودن وان ما حتی او هم از دل می دانسدددت. ا

 نداشت.
امان دیگه. من هم خیلی باهاش صحبت کردم. در مورد همه چیز. ولی _آره، م

 میگه یه هفته آزمایشی بمونه.
 میالد با خنده گفت:
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سخته. بر از  شید. آذر  شته با شی دا _مگه بخ  تلوزیونیه که می خواین آزمای
 مسئولیته.

 شانه با  انداختم و با سردل و کج خلقی گفتم:
بار مسددئولیت وانیا شددونه خالی کردن، هر کدوم _زمانی که فامیل هاش از زیر 

 به نوعی. بس دیگه عمال اختیارل هم ندارن.
 الگا در تایید حرد هایی من گفت:

سرائیلی نمی آوردن که  سوخته بود هر کدوم یه ایراد بنی ا شون  _آره دیگه اگردل
 این طفل معصوم رو دیپورت کنن.

که الگا به کار برده بود، جمع  حواس میالد از من و بحث وانیا به ضرب المثلی
 شد و با خنده و محبت گفت:
 _ال جان... دیگه چی بلدل؟

 الگا کمی سرخ شد که من و سوگل را به خنده انداخت.
 _از این دو تا گیس بریده یاد گرفتم. این ها منو اغفال کردن.

بحث خود به خود منحرد شد. میالد کمی بعد برخاست و میز را حساب کرد 
که کار دارد و باید برود. ولی ما سه نفر هنوز زمان داشتیم و کمی دیگر و گفت 

 نشستیم. الگا گفت:
 _چی کار می خوال بکنی؟ دکتر اقبالی خبر داره؟

 آهی کشیدم.
 _نه هنوز...

الگا اخم کرد. با اخم اش صددد درصددد موافق بودم ولی نمی دانم چرا مامان 
ست م ست د ضوع به فرجام د ی کرد. چیزل به دیوانگی من برال گفتن این مو
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نمانده بود. چرا باید تمام این بار به رول شددانه هال من می ماند و فرجام در 
صاد نبود. او هم باید به اندازه من در  سید. این ان خلوت زخم های  را می لی

 فشار حضور این مهمان کوچک قرار می گرفت.
 _به نظرم باید به  بگید آذر جان

 قط یک کدومتون لطف کنید و مامان رو راضی کنید._آره موافقم. ولی ف
 سوگل به خنده افتاد.

_بهی خانم در نهایت کارل که خودش بدونه درسددته رو انجام می ده، حرص 
 نخور آذر.

 الگا با اشتیاق برسید.
 _با مزه است؟

نا خوداگاه لبخندل رول لبانم نشددسدددت. برال لحظه ایی فکر کردم که مثل 
 د زیبایی و برتر بودن بچه هایشددان را برال دیگران می مادرانی شددده ام که 

 زنند.
شیر  سفیده. وقتی  سکه الگا. مثل خود لی لی. بور و  سه. مثل عرو _خیلی ملو

 می خوره باید ببینی . این قدر با نمک می خوره که بیا و ببین.
 سوگل با عالقه مندل گفت:

 _عکس  رو ندارل تو گوشیت.
 _چرا اتفاقا.
شی را از شان  گو شب قبل از او گرفته بودم را ن سی که  کیفم بیرون آوردم و عک

تازه از خواب  دادم. قبل از انکه گوشدد  درد بگیرد و همه را بی خواب کند. 
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سته و رفته،  ش شیرش را خورده بود و حمام اش را کرده بود و  شده بود و  بیدار 
و  از کشیده بودمثل یک ُتربچه تر و تازه، آرام و ساکت در گهواره کوچک اش در

شمان آبی اش  سرش نگاه می کرد. چ سک هایی کوچک آویزان با ل  به عرو
 مثل آسمان زم*س*تان بود. سرد و روشن. اما بسیار زیبا.

سرشان را به گوشی نزدیک کردند و هر دو نفرشان هم زمان با هم جیغ کوتاهی 
 زدند و گفتند:

 اد فشارش بده._وال جیرگ  رو ..... چه جوجوئه. آدم دل  می خو
 لبخند گشاده ایی زدم.

_آره وقتی که ارومه خیلی مامانیه. ولی وقتی که گریه می کنه یه کولی گرل راه 
 می اندازه بیا و ببین.

 الگا گفت:
 _نظر بهی خانم قطعیه؟

 _چی بگم وا ...
 سوگل گفت:

 _چه حسی به  دارل آذر؟
بود، بارها و بارها از خودم این چیزل بود که در چهار روزل که وانیا خانه مان 

برسیده بودم. چه حسی به او دارم. حسی که حا  به او داشتم متفاوت با چیزل 
بود که روز اول که او را دیده بودم، داشتم. حا  برایم مهم شده بود. از دانشگاه 
که برمی گشتم م*س*تقیم به سراغ او می رفتم. وقتی که گریه می کرد دلم می 

نسددتم کارل انجام دهم، تا آرام شددود و وقتی که آرام بود و با خواسددت می توا
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ست آن قدر او را بب*و*سم  چشمان زیبای  به من نگاه می کرد، دلم می خوا
 که جیغ بکشد.

اما خودم هم می دانسددتم که این ها تا تبدیل شدددن به یک محبت مادرانه راه 
مام ترس من از این بود اگر من فقط یک  درازل در بی  دارد. ت می توانسددتم 

محبت معمولی به او بیدا کنم چه؟ اگر هیچ وقت نمی توانستم آن عشق مادرانه 
ایی که مامان به فرجام داشت را به او بیدا کنم، تکلیف چیست؟ محبت مامان 
عشقی بود که حاضر بود خودش بمیرد ولی خارل به چشم فرجام نرود. ایا من 

سی بیدا کنم ستم این چنین ح شق بی قید هم می توان ؟ حس می کردم که آن ع
سیدم.  شق فرجام بود. می تر شرط عا شرط مامان را ندارم. مامان بی قید و  و 

 ترس چیزل بود که در این مقطع زمانی مرا تقریبا فلج کرده بود.
_نمی دونم سددوگل. واقعا نمی دونم. اون حسددی که مامان به فرجام داره، من 

ین حس ایجاد نشه. اون وقت تکلیف این ندارم. می ترسم که هیچ زمانی هم ا
 بچه چیه؟ فرجام هم که می بینی قربون  برم. تاقچه با  گذاشته!!

شه.  ست که یک دفعه محبتی به اون اندازه ایجاد ب _به نظرم طبیعیه آذر. قرار نی
همین که به  دید مثبت دارل به نظرم یه قدم بزرگه... یکم صبر کن. اون هنوز 

ش  بجنبه، اون وقت فکر خیلی کوچیکه..بگذ سرو گو شه،  ار یکم بزرگ تر ب
 کنم خودت هم دیگه نتونی ازش دل بکنی.

شاره  ستم و ا ساعتم نگاه کردم و برخا سرم را با درماندگی تکان تکان دادم و به 
 کردم تا آنها هم برخیزند.



 771 نهیخشت و آ

_آره مامان هم این رو می گه. اما آخه درد من یکی دو تا نیست. چه بگم وا .. 
 ریم دیر شد.ب

شگاه رفتم  شاپ بیرون زدیم و هر کدام راه خودمان را رفتیم. من به دان از کافی 
 و تا عصر آن جا بودم.

شتم.  سته به خانه برگ شگاه م*س*تقیم به انجمن رفتم و بعد از آن هم خ از دان
مده بود،  یا آ که وان مانی  نداختم. از ز ید ا جب کل با تع خاموش بود.  ها  چراغ 

نشددین شددده بود. جایی نمی رفت. گاهی خاله سددورل آمده بود، مامان خانه 
 گاهی هم روشنک. با خاله فخرل هم که قهر بود.

چراغ را روشددن کردم. هم زمان زنه در را زدند. روشددنک بود که وانیا را در 
 آغوش داشت. برال لحظه ایی قلبم از کار افتاد.

 _چی شده روشنک؟
ت. آرای  کرده بود و لباس مجلسی بوشیده لبخند زد و وانیا را در آغوشم گذاش

بود. با دیدن سددر و وضددع اش کمی دلم قرص شددده بود. اگر زبانم  ل اتفاقی 
 افتاده بود، روشنک این طور به خودش نمی رسید.

 _هیچی دارم می رم عروسی گفتم وانیا رو بیارم.
 _بس مامان و بورل جان کجا هستن؟

 بازویم را لمس کرد.
خیره عسددلم. خبر دادن که حال عمه فریبا ات یکم خوب نیسددت، _انشددا  که 

خاله و بورل جون اورژانسددی بلیط گرفتن رفتن. وانیا را هم بی  من آوردن و 
 گفتن که شب بیارم بدم دستت.

 بعد هم خم شد و گونه ام را ب*و*سید.
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_اگر کارل داشددتی آذر جانم خبر بده. رودربایسددتی نکن. هم من هسددتم هم 
 مامان.

 بعد هم فشنگی دستی تکان داد و از در بیرون زد.
دهانم یک متر باز مانده بود. آن قدر حیرت کرده بودم که همان طور وانیا در 
شکم زده بود. وانیا کمی در آغوشم تکان خورد و نق زد  آغوشم، در درگاه در خ

 و مرا به خودم آورد.
و گوشددی هم به سددر همان بتول صددورتی به دورش بود. حا  یک کاله با مزه د

 داشت. رول کاله عکس یک قورباغه کوچک بود.
 _که این طور... بس عمه فریبا یه دفعه ناخوش شده.

شده  سرخ  شدم. بتو را از دورش باز کردم. نوی بینی اش  ستم و داخل  در را ب
بود. کاله را از سرش باز کردم. گوش های  هنوز سوراخ نشده بود.  له گوش 

 دم.نرم اش را لمس کر
 _گوش ات هم که سوراخ نداره...

 به گوش خودم اشاره کردم و گفتم:
 _عوض اش مامان سه تا سوراخ داده.

 خندیدم و با کف دستم موهال کم بشت اش را یک برل شانه کردم.
 _هه... مامان.

 به روی  خم شدم. بول صابون بچه و بودر می داد.
 _دوست دارل به من بگی مامان؟
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مه  گاهم کرد. دک یک میکی و مینی ن با قالب  که  بافتنی  کت کوچک  هال ژا
سعی کردم تا آرام آرام همان طور که  شده بود را باز کردم.  موس به روی  بافته 
دیده بودم بوران جان این کار را می کرد، از تن  خارج کنم. اما مفاصل دست 

 او بازوی  به قدرل ظریف بود که می ترسددیدم در برود. چیزل که مامان باره
مرا مطمئن کرده بود که اتفاق نخواهد افتاد. مامان می گفت که بچه ها محکم 

 تر از چیزل هستند که نشان می دهند.
ستم لباس های  را دانه به دانه از تن  بیرون  ساعت زمان برد تا توان تقریبا یک 
بیاورم. آخرین چیز جوراب کوچک سفید اش بود. در آوردن اش راحت تر بود. 

وراب سخت ترین کار ممکن بود. باهای  را جمع می کرد و در آن بوشاندن ج
 زمان دیگر به هیچ وجه جوراب به باهای  فرو نمی رفت.

ستم. چیزل نمانده بود  ش شیدم و کنار گهواره اش، رول زمین ن نفس راحتی ک
که گریه کنم. مامان نباید این کار را با من می کرد. می توانستم قسم بخورم که 

ست. اگر حال عمه فریبا آن قدر بد بود که مامان  عمه فریبا سالم تر ا از من هم 
شیده بود، مامان حتما خبرل حتی جزل به من می داد  شیراز ک سی به  را اورژان
و این طور بی خبر همه چیز را رها نمی کرد و نمی رفت. کارل که مامان کرده 

مرا در عمل انجام  بود دقیقا یک جور گیر انداختن بود. مامان خواسددته بود که
شدددده قرار دهد. مامان از همان لحظه ایی که وانیا را به این خانه آورد برنامه 

 چیده بود. مرحله به مرحله. قدم به قدم.
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صدال گریه وانیا مرا از  ستم. تا با خره  ش چند لحظه همان طور گیج و منه ن
 با آن لثه هال جا بلند کرد. دهان  را باز کرده بود و یک نفس هوار می کشدید.

 بی دندان اش، مثل یک بیرزن شده بود. از شدت گریه سرخ شده بود.
تا  به آشددپزخانه رفتم  بلنداش کردم و همان طور که تکان تکان اش می دادم 
ستریل کردم و بعد  شویی ا شین ظرد  شه را در ما شی شیر آماده کنم.  برای  

سقف و  کمی آب جوش آوردم و غذای  را آماده کردم. حا  آرام شده بود و به 
فت. خم شددددم و بیشدددانی اش را  نده ام گر گاه می کرد. خ گاهی من، ن

 ب*و*سیدم.
 _فقط همین رو می خواستی، آره؟ ب*غ*لی شدل دختر بد؟ کارم دراومد.

ستم و با لذت خوردن  را  ش صندلی ن شتم و رول  شه را در دهان  گذا شی
نفس می گرفت، به  تماشددا کردم. وقتی که خسددته می شددد و مکث می کرد و

شانه  نظرم زیبا ترین لحظه ل غذا خوردن اش بود. موهای  را دوباره یک برل 
 کردم.

_زودتر بزرگ شددو تا بتونم به سددرت گل سددرهال عروسددکی بزنم. از اون تل 
 خوشگل ها. دم موشی.

ستم. کمی دیگر  شغول برنامه ریزل برال آینده او ه شدم که م سته متوجه  ناخوا
م. جای  را عوض کردم و یک لباس سددرهمی که مخصددوص هم به او رسددید

خواب  بود را به او بوشدداندم. زیر گلوی  را بودر زدم. دوسددت داشددتم که می 
توانستم او را حمام کنم. اما به حد مرگ از اینکه از دستم سر بخورد و با سر به 

 زمین بیفتد، می ترسیدم. نمی دانستم چه خاکی باید در سر می ریختم.
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 ص در حالیکه او را تکان تکان می دادم زیر لب گفتم:با حر
 _مامان مامان مامان. بیچاره ام کردل. حا  من چه خاکی تو سر بریزم.

به خواب رفت. برال لحظاتی او را رول زمین گذاشددتم و رفتم تا گهواره اش را 
به اتاق خودم منتقل کنم. بعد هم او را رول گهواره اش گذاشددتم و همان اندازه 
که بوران جان بتو رول او می انداخت، بتو رول شکم اش کشیدم. سینه اش با 
حرکت تندل با  و بایین می شددد و با نرمی نفس می کشددید. ،ن قدر معصددوم 
شده بود که قلبم برال لحظه ایی تکان خورد. این بچه هم می توانست مال من 

صمیم من به ت باشد و هم می توانست که به بهزیستی منتقل شود. این بستگی
 داشت.

صمیم زندگی من بود. زندگی آینده من و او به  سخت ترین ت صمیم من. این  ت
ستم و نگاه  کردم. به  ش سرش ن سته بود. لحظاتی با ل  صمیم واب همین ت

 تمام وجودش. صورت ، دستان و باهال کوچک اش.
ش صدای  را ن شود و گریه کند و من  سیدم به بایین بروم و او بیدار  وم. نمی تر

 گوشی را برداشتم و به مامان تماس گرفتم.
 _سالم مامان جان.

صددال خنده و شدلوغی می آمد. هم خنده ام گرفته بود هم حرص. چقدر هم 
 که حال عمه فریبا بد بود!

 _سالم مامان.
 برال لحظه ایی صداها محو شد. احتما  به اتاق دیگرل رفته بود.

 _وانیا چطوره؟
 بوزخند زدم.
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 با چطوره؟_عمه فری
سددعی کرد خودش را غمگین نشددان دهد. اما من می دانسددتم که تمام اش یک 

 نمای  کمدل است.
 _بد نیست. دیگه مجبور شدیم بیایم. نگران  بودم.

 _بسه مامان تو رو خدا... منو رنه نکن.
 با حالتی طلب کارانه گفت:

 _وا مامان جان رنه چیه؟ عمه فریبا....
 حرد اش را قطع کردم.

امان کار خوبی نکردل. خودت می دونی که من چقدر ناشددی هسددتم. اگر _م
خدا نکرده بالیی سددر وانیا بیاد، اون وقت تا عمر داریم هر دو نفرمون عذاب 
شب یه جایی  درد بگیره  شه، اگر مثل اون  وجدان بیدا می کنیم. اگر مریض ب

شی، باید چه ِگلی ست تنهال نا ست، من یه دختر د سر که من ندونم کجا  به 
بگیرم؟ از همه این ها گذشته حساب این رو کردید که من کالس دارم؟ انجمن 

 رو دارم؟ آخه وا  به خدا مامان من هشت با نیستم....
 حرفم را قطع کرد.

_بلد نیستی ؟ یاد بگیر. من بهترین فرصت رو در اختیارت گذاشتم. بلد نیستی 
کمک بگیر. دوسدددت مادرل کنی؟ زن که هسددتی. از حس لطیف زنونه ات 

شکل داریی به فرجام بگو بیاد کمک ات...  ست. م سختی نی شتن وانیا کار  دا
 مگه نمی خواد بدر بشه ؟ اون هم وظایفی داره با خره...

 مغزم تیر کشید از آن همه برنامه ریزل مامان.
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ضوع رو به فرجام نگفتی، بنده زنه بزنم و بگم  صال مو شما ا شید وقتی  _ببخ
 ز کجا بیداش شده؟ از هوا؟که این بچه ا

 _نه بگو به ...
 _چی؟ چرا من بگم؟ وال مامان...

 دستی به بیشانی ام کشیدم.
 _درس هام رو چی کار کنم؟ انجمن؟

_حا  یک جلسدده غیبت کن. فکر نکن من از برنامه درسددی ات بی خبرم. تا 
 .آخر هفته تو یک کالس بیشتر ندارل. انجمن رو هم بده دست یکی از بچه ها

 می تونه تا یک هفته از بس اش بربیاد.
 بوفی کردم.

 _فکر همه جا رو کردید، نه؟
 خنده ل بامزه ل شیطنت آمیزل کرد.

 _برو به کارت برس.
شتم که  صله ندا سنه بودم ولی حو ستم. گر ش قطع کردم و درمانده رول مبل ن
حتی بلند شددوم و چیزل درسددت کنم و بخورم. یک حمام سددریع گرفتم. در 
حالیکه تمام وجودم گوش شددده بود که هر لحظه صدددال گریه اش را شددنیدم، 

 بیرون بپرم. اما او بیدار نشد. نه آن شب و نه شب هال بعد.
 

گیج و خسته و بیچاره، وانیا را تکان تکان دادم. از ساعت هشت شب یک نفس 
یه بیفتم.  به گر نده بود من هم  ما که چیزل ن یاد  قدر ز یه کرده بود. آن  ر هگر

ستم انجام داده بودم. جای  را عوض کرده بودم. تکان تکان   کارل که می دان
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شته  شته بودم ولی هیچ کدام تاویرل ندا ش  گذا داده بودم. حوله گرم رول گو
بود. ساعت یک و نیم شب بود و او به طور مقطعی آرام شده بود و دوباره گریه 

 اندم و با وحشت متوجه شدم کهرا از سر گرفته بود. گونه ام را به گونه اش چسب
 تب کرده است.

ست  صالح ا ستم  شیدم. اما نمی دان با ترس دور خودم می چرخیدم. لباس بو
که او را به بیمارسددتان ببرم یا نه؟ با وجود او نمی توانسددتم رانندگی کنم. می 
ترسددیدم با تاکسددی سددرویس هم بروم. مثل یک مرغ مادر درمانده شددده بودم. 

 قدرت تفکر درست و تصمیم گیرل را از دست داده ام. حس می کردم که
نمی خواستم با روشنک و یا خاله سورل تماس بگیرم. نمی خواستم فکر کنند 
که من بی دست و با هستم. تنها یک راه داشتم یک راه که ختم به چه می شد، 

 خدا می دانست. اصال نمی دانستم که واکن  فرجام چه خواهد بود.
ا گریه دوباره وانیا شددروع شددد و مرا از شددک و تردید خارج کرد. دو دل بودم ام

گوشی را برداشتم و تماس گرفتم. چند زنه خورد و فرجام خواب آلود گوشی 
 را برداشت.

 _آذر...
 صدای  سریع گوش به زنه و نگران شد.

 _چیزل شده؟ خوبی؟
شدت آهی کشیدم. نگرانی درون صدای  نشان می داد که هنوز هم برای  به 

 مهم هستم.
 _مامان تهران نیست.
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 _می دونم. رفته بی  عمه فریبا. می گم خوبی؟ چیزل شده؟
 _من خوبم. می شه بیایی این جا؟

 _آذر میگی چی شده یا نه؟
 صدای  با  رفته بود. صدال من هم با  رفت.

 _برات مهمه؟
 _آذر...

 آذرش را کشید.
 ا حضورل حرد می زنیم._من خوبم. نمی تونم بشت تلفن توضیح بدم. بی

قبل از انکه بتواند باز هم یکه به دو کند، گوشددی را قطع کردم. نیم سدداعت بعد 
رسید. نگران و کالفه. وانیا گریه می کرد. در آغوشم به استقبال  رفتم. با کلید 
خودش در را باز کرد. اما وقتی مرا بچه به ب*غ*ل دید، همان جا خشددک اش 

شدت به ست  میان هوا و زمین زد. قیافه اش به  شده بود. د ت زده و خنده دار 
 مانده بود.

 _بیا تو. درو ببند سرده بچه سرما می خوره.
شید،  شم هوار می ک ست. جلو آمد و به وانیا که در آغو به خودش آمد و در را ب

 نگاه کرد.
 _این کیه؟ جریان چیه آذر؟

 کمی وانیا را جلو کشیدم تا نگاه  کند.
م ساعتی می شه. از ساعت هشت شب هم یک بند گریه کرده. _تب داره. یه نی

سرد و گرم  کردم ولی  شتم. زیرش رو عوض کردم.  ش  گذا حوله رول گو
 فایده نداشته.
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 اخم کرده به من نگاه کرد و در همان حال دست  را رول گونه ل وانیا گذاشت.
 _این بچه ل کیه؟
 با عصبانیت گفتم:

دکتر؟ شدما دکترل فکر کن دارل یه بچه ل غریبه _مگه فرقی هم می کنه آقال 
 رو ویزیت می کنی. وظیفه اته دیگه، نه؟

 _چی دارل می گی تو؟ میگم این بچه از کجا اومده؟ جواب  یک کلمه است.
 وانیا را به دست اش دادم و آمرانه گفتم:

 _کارت رو بکن دکتر.
ت لی مایل اسنفس بر از خشمی کشید. می توانستم از نگاه  بخوانم که خی

بحث را ادامه دهد، اما وجدان  قبول نمی کرد. بچه را به من برگرداند و کت 
ستین بلوز مردانه اش  شاره کرد که وانیا را رول مبل بگذارم. آ اش را در آورد و ا

 را با  زد و رفت تا دستان  را بشویید.
 کنار وانیا نشست و گفت:

ر گفته بودل مجهز می اومدم. این _برو وسدددایل مامانت رو از اتاق  بیار. اگ
 ا ن شیاد می خواد که بعید می دونم مامانت داشته باشه.

شید مرا از جا  شی که وانیا ک شار داد و جیغ بنف شکم اش را ف معاینه اش کرد. 
 براند. نگران جلو بریدم.

 _چی شد؟
 نگاه  کنجکاو و بر از ابهام بود.

 ؟_دل  درد می کنه. شربت گریپ میکسچر داره
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 _نمی دونم. آره فکر کنم. یه چیزل که مامان یه بار به  داد.
 اخم های  بیشتر در هم رفت.
 _این بچه از کی این جاست؟

 درحالیکه از یخچال شربت را بیرون می آوردم، گفتم:
 _ا ن یک هفته ایی می شه

 _یک هفته است این جاست من ا ن خبر شدم؟
 ت  دادم.کنارش نشستم و شربت را با قاشق به دس

 _برال اینکه نیازل نبود که تو خبر بشی. چون به تو ربطی نداره.
 یک ابروی  را با  برد.

 _دیگه چی؟ مثل اینکه من هم عضو این خونه هستم سرکار خانم.
آهی کشددیدم. فرجام غرولند کنان گفت که باید سددرنه باشددد. با قاشددق نمی 

نکرد. بنابراین قاشق شربت شود. اما هر چه گشت در وسایل مامان سرنه بیدا 
را کم کم در حلق وانیا ریخت. ناگهان بس حلق اش برید و چیزل نمانده بود 

 که خفه شود. جیغ خفیفی کشیدم.
 _وال خدا داره خفه می شه.

سریع و تر و فرز او را بلند کرد و  شدت گم کردم اما فرجام  ست و بایم را به  د
 کشیدم. چند ضربه به بشت کمرش نواخت. نفس راحتی

به شکم او را رول کف دست  خواباند و آهسته با کف دست  کمرش را ماساژ 
داد. آرام آرام گریه وانیا قطع شددد و فقط گاهی هق هال کوچکی می زد که دلم 
سختی گردن اش را با  می آورد و اطراد  را ری  می کرد. مظلومانه و آرام. به 
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ه اش را رول زانول فرجام می را نگاه می کرد و دوباره خسددته می شددد و چان
 گذاشت.

 _بچه ل لی لی ئه.
 نگاهم کرد و سرش را تکان داد. چیزل نگفت و موهای  را نوازش کرد.

 _این جا چی کار میکنه؟
 با حالتی خنده دار گفتم:

 _بچه ل منه.
 چرخید و با حالتی مضحکانه نگاهم کرد. چانه اش را با  برد.

 چند خریدی  حا ؟_که این طور! مبارکتون باشه. 
 با مشت به بازوی  کوبیدم. اما آهسته.

 _خودت رو مسخره کن.
_مسدخره نداره؟ بچه ل به این کوچیکی رو برداشدتی آوردل تو خونه که چی؟ 
ست؟ بهی جون یه  سرش بیاد کی جواب گو ه اگر فردا بس فردا هزار جور بال 

رید حظه شربت ببچه ل به این کوچیکی رو دست یه بچه ل دیگه سپرده؟ یه ل
به چه  به چه امیدل؟  بس حلق  داشددتی خودت رو خراب می کردل. آخه 
حسدداب و کتابی بهی جون این کار رو کرده؟ واقعا توقع نداشددتم که بهی جون 

 این کار رو بکنه.
 از جا بریدم.
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که  نداره. ا ن هم اگر زنه زدم چون  به تو هیچی ربطی  نداره.  _به تو ربطی 
اگر مشددکلی بی  اومد بهت خبر بدم. گفت که با خره به مامان خواسددته بود 

 عنوان یه بدر باید مسئولیت بذیر باشی.
 چشمان  گرد شد.

 _بس اینه؟
_بله اینه. بهی جون به فکرته. ولی اشددتباه می کنه. اونقدر دوسددتت داره که 
خودش رو فراموش کرده تا تو خوشددحال باشددی. اون وقت تو چی؟ از همه ل 

لبکارل. مثل اینکه همه دسدددت به دسدددت هم دادن که تو عقیم عالم و آدم ط
بشی. از دنیا کناره گرفتی که چی؟ این همه آدم تو دنیا عقیم هستن، همه زانول 

 غم می گیرن؟ مثل بچه نه نه ها بهانه می گیرل. دیگه خسته ام کردل.
 از جا برخاستم و به طبقه با  رفتم.

 
شده بودم. صبی  ست  ع شده بودم. لحظاتی بعد  به حد مرگ از د سته  واقعا خ

به در اتاق آمد و گفت که برال خرید دوا به داروخانه می رود. رفت و آمد اش 
زیاد طول نکشید. گفت همان طور که خودش وانیا را رول دست انداخته بود، 
رول ساعدم قرار دهم تا دل درد اش آرام شود. دیگر چیزل نگفت. حتی اشاره 

 نکرد.ایی هم به بحثمان 
برگشددت و با خودش شددیاد تب بر آورده بود. با کمی ترس نگاه  کردم. این 
ید خودش آن کار را  از توان من خارج بود. نگاهم کرد و بدون انکه چیزل بگو
انجام داد. چیزل نمی گفت. سددکوت کرده بود و من عصددبی تر از همیشدده در 

 سکوت اش شریک شده بودم.
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 وانیا بهتر شده است. به طبقه با  برگشتم و کمی بعد به نظر می رسید که حال
ست و به همین  سئولیت بذیرل ا ستم که آدم م شیدم. می دان رول تخت دراز ک
شبهال قبل با انکه  سته بودم.  سعی کردم تا کمی بخوابم. خ خاطر بی نگرانی 
وانیا آرام خوابیده بود و فقط چند مرتبه برال خوردن شیر بیدار شده بود ولی من 

مدت با حس شنیدن صدال گریه اش از خواب بریده بودم و تا ساعت ها تمام 
 بیدار مانده بودم.

کمی طول کشددید تا توانسددتم بخوابم. من دیگر آن آذر قدیم نبودم که هر زمان 
مام  که می خواسددتم بخوابم ت مانی  حا  ز اراده می کردم، خوابم می برد. 

 بل چشمانم قد علم می کرد.فکرهال عالم، و تمام کارهال نیمه کاره ام مقا
با تکان دسددتی از خواب بریدم. فرجام به رویم خم شدددده بود. وانیا در یک 
ست مردان  شانه مرا گرفته بود. خوبیه بزرگی د ست دیگرش  ست  بود و با د د
شته بود. آن  ساعد اش گذا ست و  ست. تمام هیکل وانیا را رول کف د همین ا

 ن زل زده بود.زلزله هم سرش را کج کرده بود و به م
 _هوم؟ چیه؟

سددعی کردم تا بلند شددوم و به سدداعت نگاه کنم. من فقط می خواسددتم کمی 
 بخوابم. با نگرانی گفتم:

 _حال  چطوره؟ تب  قطع شد؟
 اما او شانه ام را نگه داشت و نگذاشت. قصدش بلند کردن من نبود.

 _آره بهتره، بخواب.. فقط بگو بوشک این بچه کجاست؟
 ر کمد اتاقم اشاره کردم.با اخم به د
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 _این بچه اسم داره.
 با اخمی دو برابر، جوابم را داد.

_شما که مراسم معارفه به جا نیاوردل. صاد اومدل با  کسر خواب هات رو 
 جبران کنی.

 با بشت دستم چشمانم را مالیدم.
 _خسته ام فرجام. خسته..

شد. ناگهان به یاد آوردم که آن زمان  صورت  عوض  شه با این کار حالت  همی
من می گفت که مثل بچه هال کوچک چشمانم را می خارانم. چند وانیه با ل 

 سرم مکث کرد و بعد به طرد کمد رفت. خمیازه ایی کشیدم و گفتم:
 _بلدل عوض  کنی؟

 از رول شانه اش نگاهم کرد.
 _قطعا از تو بهتر بلدم.

 زبانم را برای  بیرون آوردم. خنده اش گرفت.
 ه ات خجالت بک . مادر شدل مثال!_از بچ

نی  خندل گشدداده زدم. این حرد اش شددوخی بود ولی یک شددوخی دلگرم 
 کننده.

سرش تاکید کردم که روغن بچه را  شت  شود که ب ست تا از در اتاق خارج  خوا
 فراموش نکند. زیر لبی چیزل گفت و در را بست و رفت.

ه این با سرعت بیشترل. شاید ب آن قدر خسته بودم که دوباره خوابم برد. این بار
 دلیل که خیالم راحت شده بود.
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شدم. یک بتو رویم  شت بنجره از خواب بیدار  صدال یا کریم هال ب صبح با 
بود. سراسیمه برخاستم. بایین تخت، فرجام در حالیکه شلوار بیرون بر تن اش 

ود. ببود، خوابیده بود. کمر بند اش را باز کرده بود و با ل سددرش گذاشددته 
با یک زیر بوش آسددتین حلقه ایی، یک برل  بیراهن اش را بیرون آورده بود و 
شته بود که آرام به خواب رفته  شکم وانیا گذا ست  را رول  خوابیده بود. یک د

 بود.
چند وانیه نگاهشددان کردم. یک صددحنه کامال بکر و خانوادگی. مثل لحظات 

ی رانه. این بچه اگر به بهزیستزیادل که من و بابا داشتیم. یک لحظه بدر و دخت
برود، هیچ وقت چنین لحظاتی را تجربه نخواهد کرد. دلم گرفت. سددعی کردم 
سریع از خواب برید و  سبک بود.  شوم اما خواب فرجام  صدا بلند  سرو  تا بی 

 نیم خیز شد. از تخت سر خوردم و بایین آمدم و کنارش نشستم.
شتان  موهای  را  ست. با انگ ش شد و ن شتم که من بلند  ست دا شانه کرد. دو

این کار را می کردم. اما می ترسددیدم که مرا بس بزند. فرجام عوض شددده بود. 
این فرجام شددکننده، رفتارهای  برایم قابل بی  بینی نبود. او کسددی نبود که 
زمانی هر چه در دل و فکرش بود را زودتر از خودش حس می کردم. حس می 

 فاصله گرفته است.کردم که از من دور شده است. 
 _چرا شلوارت رو عوض نکردل؟ چروی شده..

 خمیازه ایی کشید و مودبانه دست  را مقابل دهان  گرفت.
 _بی خیال.... خوب خوابیدل؟

 نگاه  کردم و سرم را تکان دادم.
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 _آره. خیلی خسته بودم. این چند شب نتونسته بودم درست بخوابم.
 بایین اش را جلو داده بود.به وانیا نگاه کردم که باز هم لب 

_بچه ل ناارومی نیسدددت ولی من همه اش خواب می دیدم که داره گریه می 
 کنه. بعد بیدار می شدم می دیدم که خواب دیدم.

فت.  مانی طو نی چیزل نگ مدت ز هایم گوش می داد.  به حرد  جه  با تو
 بیراهن اش را از با ل سرش برداشت و تن کرد. برخاست و گفت:

 تم. اگر جایی کارل دارل می تونی برل._من هس
 برخاستم و گفتم:

 _نه. خونه هستم. مزاحمت نمی شم. می خوال برل برو.
شمان   شه لب  با  رفت. لبخندل که به چ از آیینه میز آرای  نگاهم کرد. گو
شتم. مرا آت   ست ندا سید. فرجام غمگین بود. این غم درون نگاه  را دو نر

 می زد.
 _تعارفی شدل.

 لبخند بامزه ایی زدم.
 _چیز دیگه ایی رو ترجیح می دل؟

 چرخید و به میز تکیه داد و دست به سینه شد.
 _یه آذر متفاوت. آذرل که عوض شده...

 مکث کرد و رول میز و در اتاقم به دنبال چیزل گشت.
 _سیگار ندارل؟

 یک ابرویم را با  بردم.
 _سیگارل شدل؟
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ش شب قبل نک شدم. از  سیگار نمی ده. تنها _نه کنجکاو  یدل؟ خونه هم بول 
 بودل و از فرصت استفاده نکردل؟ این عجبیه. برال آذر عجیبه

 شانه با  انداختم و به وانیا اشاره کردم.
 _تری کردم. دود اش برال بچه ضرر داره.

حیرت زده نگاهم کرد. در نگاه  مخلوطی از تعجب و محبت و تحسددین 
 نشانه داشت. عاقبت از اتاق بیرون رفت.بود. تحسینی که حالتی بزرگ م

بایین رفتم تا صبحانه آماده کنم. کمی بعد به آشپزخانه آمد. وانیا بیدار شده بود 
 و در آغوش  بود. دستانم را شستم و خشک کردم.

 _ال جان جانان من. تو کی بیدار شدل کوفته قلقلی!
شم. م سعی کردم تا بی تفاوت با ا تعجب بود. وانیفرجام مات نگاهم می کرد. 

 را ب*غ*ل کردم و اشاره کردم تا زیر کترل را کم کند.
 _می خوام یه دوش بگیرم. بعد صبحانه می خورم. این ...

 مکث کرد و به وانیا نگاه کرد.
 _وانیا حمام کرده؟

شاید می توان گفت که  شد. نه لرزان.  صدای  کمی متفاوت  با بردن نام وانیا 
 کمی بم تر و گرفته.

 یدم درست و حسابی حمام اش کنم. فقط آب ریختم تن ._ترس
 با تعجب و در حالیکه خنده اش گرفته بود، گفت:

 _دقیقا منظورت از اینکه آب ریختی تن ، چیه؟
 خودم هم خنده ام گرفته بود.
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_زیر ب*غ*ل  رو گرفتم و دوش رو باز کردم و گرفتم اش زیر دوش. بعد هم 
و به سرش زدم و دوباره گرفتم  زیر دوش. دوباره ب*غ*ل  کردم و یکم شامپ

 همین.
 خندید و سرش را تکان تکان داد.

 _زحمت کشیدل.
 به طرد حمام رفت و در همان حال گفت:

 _ل*خ*ت اش کن بده درست و حسابی حمام اش کنم.
 با شیطنت گفتم:

 _منم بیام؟
 در حالیکه دکمه هال بیراهن اش را باز می کرد چرخید و با اخم گفت:

 _دیگه چی؟
 شانه ام را با  بردم و بی تفاوت گفتم:

 _محض یادگیرل گفتم.
زیر لبی خندید ولی چیزل نگفت. کمی بعد مرا صددددا کرد. وانیا را با  بردم. 
 ل در را باز کرد تا او را از من بگیرد. شددیطنتم گل کرده بود. در را بیشددتر هل 

 دادم که به او خورد و صدال آخ اش را بلند کرد.
 سرش را از  ل در بیرون کرد.

 _چی کار می کنی تو؟
 خندیدم و سرم را جلو بردم.

 _نترس چشم نمی زنم اون هیکل کافه ایت رو!
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هان  و هم  ید. هم د ند فت و فقط خ باز کرد ولی چیزل نگ هان  را  د
 چشمان . در را کمی بیشتر باز کرد. و وانیا را از من گرفت.

 _صدات می کنم بگیرش.
ی به جز صددددال آب نمی آمد. وانیا عاشددق آب بود. مثل ماهی هیچ صددددای

دهان  را باز می کرد و نفس می کشدید. مژه های  خیس می شددند و حالت 
شارش  شد که آدم ه*و*س می کرد که محکم ف صورت  به قدرل با نمک می 

 دهد و گازش بگیرد.
م تن حوله کوچک اش را از سای اش بیرون آوردم و لباس هایی که می خواست

بار انجام داده  اش کنم را انتخاب کردم و همان طور که دیده بودم بوران یک 
 بود، رول شوفاژ گذاشتم تا کمی گرم شود.

شتم و به با  رفتم. او را گرفتم و حوله بیچ کردم و  صدال فرجام حوله را بردا با 
بایین آوردم. کنار شددوفاژ رول زمین نشددسددتم و او را رول تشددک کوچک اش 

ش شک اش کردم. بعد دوباره با زحمت دانه دانه لباس های  گذا تم و خوب خ
را بر تن اش کردم. کمی مهارت بیدا کرده بودم اما باز هم ترسددی مبهم داشددتم 
که مبادا کارل و یا حرکتی انجام دهم که او را اذیت کند. دسددت  یا باهای  را 

 به درد بیاورد.
خشک کردم. فرجام هم بایین آمد  آهسته و نرم موهال کم بشت اش را با حوله

س  را که جوراب بود بر تن  ستاد. آخرین لبا سر من ای و با حوله حمام با ل 
 اش بوشاندم. باهای  را جمع کرده بود. فرجام کنارم نشست.
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_دختر خوب کیه؟ وانیا که باهاش رو صدداد می کنه، میگذاره مامان جوراب 
 باش کنه.

شمی نگاه  کردم. هیچ واکن صدال نفس های  زیر چ شان نداد. اما  شی ن
تغییر کرده بود. شددانه ظریف اش را برداشددتم و موهای  را با دقت فرق یک بر 
شار بیاید. من از همه  سیدم به مالج اش ف شانه کردم. می تر کردم و با احتیاط 
چیز می ترسددیدم. نمی دانسددتم آیا مادرهال خونی هم تا این حد از بچه دارل 

ینکه هورمونهایی که در تمام طول باردارل ترشح شده است وحشت دارند؟ یا ا
 به آنها حس آرام  و مادرانه بیشترل را القا می کند.

فرجام سددکوت کرده بود. چیزل نمی گفت. برخاسدددت و کنار بنجره رفت و 
 حیاط را تماشا کرد. کمی بعد هم با  رفت و لباس خانه به تن کرد.

 
کرد. سددکوت کرده بود. چیزل نمی گفت  به آشددپزخانه رفت و صددبحانه آماده

نار  که رول میز ک یا می رفت  گاه  بی وان بار، ن یک  ظه  ند لح ولی هر از چ
 خودم گذاشته بودم.

 _کالس ندارل؟
 سرم را به نشانه نفی تکان دادم.

 _تو کارل ندارل؟
 با دست گردن  را ماساژ داد.

 _نه عصر می رم مطب.
برخاسددت و گفت که میز را جمع می کند. وانیا را به هال بردم. نمی توانسددتم 
بفهمم که در سددرش چه می گذرد. همین مرا کالفه کرده بود. کمی بعد آمد و 
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نشددسددت و اخبار بامدادل نگاه کرد. تا سدداعت ده صددبح همان طور بی هدد 
قت  که هیچ و کارل  بایین می کرد.  با  و  هال تلوزیون را  نال  ندیده بودم کا

فرجام انجام دهد. از این کار متنفر بود. همیشدده به من می گفت که رول یک 
قدرل ذهن و فکرش  به  حا   جا نکنم. ولی  به  جا قدر  گذارم و آن  نال ب کا
مشغول بود که به نظر می رسید اصال آن جا حضور ندارد. وانیا را کنار دست  

 گذاشتم و گفتم:
 ناهار بکنم. _حواست باشه برم یه فکرل برال

 تنها نگاهم کرد و سرش را تکان داد.
 وانیا سرحال بود و صدای  در نمی آمد.

شد،  سالن بذیرایی باز می  شپزخانه که به  شدم. کمی بعد از بنجره آ شغول  م
سددری کشددیدم. کامال خم شدددم تا بتوانم آنها را ببینم. وانیا را رول رانهای  

گونه اش را نوازش می کرد. لبخندل  گذاشته بود و با انگشت اشاره اش آهسته
 رول لبان  بود. لبخندل مالیم و تا حدودل غمگین.

وانیا هم با چشددمان گردش به او زل زده بود. از آشددپزخانه بیرون آمدم و به هال 
 رفتم. با ل سرش ایستادم.
 _باید برم براش شیر بخرم.

شیدم. بدون  سریع لباس بو شوم. خودم  ضر  ست و گفت که حا ، آرای برخا
شال از  شانه انداختم و یک  سریع یک بانچو رول  بدون مانتو هال آن چنانی. 
سرم گیره کردم. بایین رفتم و  شیدم. موهایم را تابی دادم و با ل  شو بیرون ک ک

 وانیا را آماده کردم. می خواستم خوشگل اش کنم تا فرجام کم طاقت شود.
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نه کردم. بیر بافتی دخترا یک بیراهن  ببر تن اش  که رول آن  ا اهنی فیروزه ایی 
قالب، گل هال زیر مینال سددفید، کار شددده بود. کف  هایی بافتی از همان 
جنس داشددت و یک تل هم رنه خودش. دوباره بوشددک اش را عوض کردم و 
تمام تن اش را بودر زدم و خوشبو کردم. دست آخر هم تل را رول موهال ُتُنک 

 رام جابه جا کردم تا ناراحت اش نکند.اش گذاشتم و بشت آن را رول گردن  آ
شده بود. آبی تیره تر و خوش  شمان اش بر رنه تر  با آن بیراهن فیروزه ایی، چ

 رنه. فرجام با ل سرم آمد. چند لحظه به وانیا نگاه کرد و بعد گفت:
 _بده به من کیفت رو بردار

بل یدم و کیفم را از رول م گذاشددتم. چرخ  ب*غ*ل  کردم و در آغوش او 
برداشددتم. زیر چشددمی نگاه  کردم. زیر ب*غ*ل  را گرفت و با  کشددید و 

 گونه اش را نرم ب*و*سید.
 قلبم به طپ  افتاد ولی نشان دادم که متوجه نشده ام.

 _بریم؟
جلوجلو حرکت کرد. کف  های  بدون بند بود. من خم شدددم و زیپ چکمه 

باز هم سکوت کرده بود. نمی ام را با  کشیدم و وانیا را از او گرفتم. در ماشین 
دانسددتم که این سددکوت قرار اسددت ما را به کجا بکشدداند. بی هدد در خیابان 
شاره ل من مقابل داروخانه توقف کرد و  سوزاند. با ا سه می زد و بنزین می  بر
ماری شیر و بوشک اش را برسید. وقتی که با دستی بر از بوشک و شیرخشک 

 شت، دقیقا شبیه به یک بدر واقعی شده بود.و شامپو و بودر و روغن بچه برگ
 _چه خبره؟

 وسایل را در صندلی عقب گذاشت.



wWw.Roman4u.iR  794 

 

 _وسیله ل مصرفیه دیگه خراب نمیشه، نترس.
 کمی بی تفاوت گفتم:

 _آره ...قرار بود که آزمایشی بمونه. یک هفته، ده روز، اما حا  ....
 به میان حرفتم برید.نیم نگاهی به من کرد و بعد به وانیا که در آغوشم بود و 

 _اون وقت این ایده ل کیه؟
_مامان. اعتراضی دارل؟ مزاحم شما نمی شیم. شما می تونی منو که رسوندل 

 خونه برل تو خونه ات و بشینی به غم و غصه هات برسی.
 با کمی تعجب نگاهم کرد.

_تا اون وقت یه کارل دست این طفل معصوم بدل. تول ناشی. می ترسم وا  
 ناقص اش کنی.بزنی 

 کمی شانه با  بردم.
شتم،  سئولیت اش با منه. خودم می دونم چی کار کنم. چند روز نگه  دا _م

 باز هم می تونم. شب قبل هم اگر تب نکرده بود خبرت نمی کردم.
 تمسخر آمیز خندید.

_یه حموم درست و حسابی نتونستی بچه ل طفل معصوم رو بکنی. اون وقت 
 چی کار کنم؟ این اعتماد به نفست منو کشته آذر.می گی خودم می دونم 

 _تو هم منو کشتی با این کارهات.
 گوشه لب  با مالیمت با  رفت و لبخند زد.

 _کدوم کارها؟
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بی تفاوت به او تل وانیا را جابه جا کردم. و با انگشددت اشدداره ام رول بیشددانی 
 اش کشیدم.

 یبی و من بر از عیبم..._همه کارهات. از کدوم  بگم؟ تو فکر می کنی بی ع
 حرفم را قطع کرد.

 _من بی عیبم؟ کی این رو گفتم؟ من معیوب خدادادال هستم. نمی بینی؟
شود. چیزل نگفتم. او هم  شیده  ستم بحث به این جا ک شده بود. نمی خوا بد 
چیزل نگفت. به نظر می رسددید که دیگر خودش هم خسددته شددده اسددت. در 

د و بعد ماشین را روشن کرد و بی حرد به راه سکوت مدتی خیابان را تماشا کر
صر که به مطب برود از خانه  شت. تا ع شت. خیال رفتن ندا افتاد. به خانه برگ

 تکان نخورد.
 

 فصل بیست و بنجم
 

شام را حاضر کرده بودم. بر تن خودم و وانیا لباس یک رنه کرده بودم. بیراهن 
 روبان و بابیون بود. با  تنه اش سرخ آبی که وانیا داشت دخترانه و بر از چین و

نده بود. ولی من ذوق زده آن را بر تن  کردم. مناسدددب زم*س*تان نبود.  دو ب
شود. در  سردش ن شتم تا  شوفاژ گذا شک اش را کنار  شتم. ت ولی من عجله دا
سرخ آبی بیدا کردم. کمی باز  شتم تا با خره یک تاپ  کمد خودم هم آن قدر گ

ا به جهنم. این قائله باید خاتمه بیدا می کرد. دیگر خسته و بی قید و بند بود. ام
 شده بودم. یا رومی یا زنگی.
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شب  تلفن زنه خورد. مامان بود. زنه زده بود تا احوال وانیا را بپرسد. جریان 
قبل و اینکه مجبور شددده بودم فرجام را خبر کنم، تعریف کردم. با خنده گفت 

بود و صدددال خنده ل بلند بلند عمو که منتظر همین لحظه بوده اسددت. شدداد 
حمید می آمد که می گفت باید شیرینی بدهم که نه چک زده ام و نه چانه، یک 
بچه به خانه آورده ام. عمه فریبا از بشددت تلفن قربان صدددقه من و فرجام می 
 رفت. ته دلم شاد بود. شاید فرجام با این حرد ها دیگر نمی توانست جا بزند.

ه اتاقی رفت که سدداکت بود تا بتواند درسددت صددحبت کند و کمی بعد مامان ب
 اطالعات بگیرد.

 _خب چی گفت؟ چه کار کرد؟
 جغجغه را برال وانیا تکان تکان دادم.

_هیچی اول  که از عصددبانیت و تعجب کم مونده بود بس بیفته. بعد که من 
ه دبه  توبیدم، کوتاه اومد. دیگه چی کار باید می کردم مامان، عصددبی ام کر

 بود. داشتم می ترکیدم.
 مامان خندید.

_اون موقع که بچه بودل هم این طورل رام  می کردل. با جیغ و داد. بعدش 
 دیگه فرجام هر کارل می خواستی برات انجام می داد.

 خاطراتی محو از این مواردل که مامان می گفت، به یاد داشتم.
 _بعدش چی شد؟
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شتیم، رفت خرید _هیچی اول  که فقط وانی رو معاینه  شیاد تب بر ندا کرد. 
و اومد براش زد. بعد هم تمام شددب بیدار بود. صددبح یکم حرد زدیم. ولی نه 

 اون چیزل که باید.
 هوم بلندل گفت.

_با سددیاسددت جلو برو. فرجام دوسددتت داره. وانیا هم که قربون  برم اونقدر 
 خوشگله که بچه ام همین طورل هم دلنشینه.

 صبح که ب*و*سه ایی نرم از گونه اش گرفته بود، لبخند زدم.با به یاد آوردن 
_آره خوشدد  اومده. نشددون نمی ده ولی صددبح که لباس فیروزه ای  رو تن  

 کردم، آروم ب*و*س  کرد..
 

 _خدا رو شکر..
 با غصه اضافه کرد.

 _فرجام بچه خیلی دوست داره.
 صدال گردش کلید در قفل آمد.

 _مامان فرجام اومد...
 برو به امون خدا... فقط آذر جان با سیاست مامانم._باشه 

 خندیدم.
 _چشم خداحافظ.

 گوشی را قطع کردم. مقابل در رفتم.
 _سالم...
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چرخید و نگاهم کرد. نگاهی سددرتا به با. یک ابروی  با  رفت. اما خودش را 
جمع و جور کرد. کنارش رفتم و به بهانه گرفتن کیف ، تقریبا به او چسددبیدم. 

ند نار زدن من لبخ نه ک ها به ب حا  او  ته بود.  نده اش گرف ش را فرو خورد. خ
 بازویم را گرفت و نوازش کنان تا مچ دستم دست کشید.

 
 _سالم...

 نگاه  به وانیا افتاد و این بار خنده اش گرفت.
 _ِست کردین؟

 شانه با  انداختم و به آشپزخانه رفتم و از همان جا گفتم:
 ، سرخ آبی شدیم._آره دیگه مادر و دختر

جوابم را نداد. به سرعت از بنجره، رو به هال خم شدم. با ل سر وانیا ایستاده 
بود و شددکلک در می آورد. کت اش را در آورد و به طبقه با  رفت. شدددام را 

 حاضر کردم.
شپزخانه  ست و وانیا را ب*غ*ل کرد و به آ ش ست های  را  بدون انکه بگویم د

 در سکوت غذا خوردیم. آورد و رول میز گذاشت.
 _امروز چی کار کردل؟

 سرش را از رول بشقاب  بلند کرد.
 _هیچی مطب بود دیگه. همون کارهال همیشه. تو چی کار کردل؟

 یک ابرویم را با  بردم و با افتخار گفتم:
 _خانه دارل، بچه دارل، آمادگی برال همسردارل...



 799 نهیخشت و آ

غذا در گلوی  برید و به شدت  به تاپ یقه بازم اشاره کردم. خنده اش گرفت و
 به سرفه افتاد. برخاستم و کنارش نشستم و به بشت  زدم.

 _تا این حد در هجر منی؟ خبر نداشتم.
 سرخ شده بود و سرفه می کرد. لیوان آب را بر کردم و به دست  دادم.

به بشت صندلی تکیه داد و نگاه خندان اش را به چشمانم و سپس به شانه ها و 
 نه ام، دوخت.با ل سی

 _خیلی بیشتر از اینها..
 چانه ام را با  بردم.

 _بس چرا به خودت سخت می گیرل؟ چه کاریه آخه؟
 نیم لبخندل زد و به وانیا اشاره کرد.

 _چی کار کنم؟ با مادر یه بچه یه ماه و نیمه بخوابم؟
 با حالتی نمایشی لبم را گزیدم.

 زشته. قباحت داره._بخوابم چیه؟ از شما بعیده آقال دکتر.. 
حا  به خنده افتاد. دستان  را رول صورت  گذاشته بود و با صدال بمی می 

 خندید.
 _دلم برال این شیطونی هات تنه شده بود، آذر...

مکث کرد و ادامه نداد. اما من جلوتر رفتم. آن قدر شددیفته ل من بود که می 
اش گذاشتم. ابتدا دانستم بی طاقت شده است. خم شدم و سرم را رول شانه 

 هیچ حرکتی انجام نداد. اما چند لحظه بعد خم شد و نرم سرم را ب*و*سید.
_منم دلم برال این قلدر بازل هات تنه شددده بود. اینکه همه اش امر و نهی 

 کنی که این کار رو بکنم و اون کار و نکنم.
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 موهایم را بویید.
 _واقعا سیگار رو گذاشتی کنار؟

 بود و صدای  را خفه و بم کرده بود.لبان  رول موهایم 
 _آره... روز اول کشیدم ولی دیدم که براش ضرر داره..

 چیزل نگفت. تنها در سکوت ب*و*سه هایی کوتاه، به رول موهایم می زد.
 _با کی حرد می زدل من اومدم تو؟

گوش فرجام تیز بود. می دانسددتم که احتما  کمی از مکالماتمان را خواهد 
 شنید.
 جون... _بهی

 آهی کشید و لبان  را از رول موهایم برداشت.
 _از دستم ناراحته.

 انکار نکردم. چون مامان واقعا از دست او ناراحت بود.
 _آره ناراحته..

 برخاستم و میز را جمع کردم. به وانیا اشاره کردم و گفتم:
 _وانی رو ببر تو هال.. میام حرد می زنیم.

ار شددوفاژ، رول زمین، نشددسددته بود و تشددک چال ریختم و به هال بردم. کن
کوچک اش را رول باهای  که دراز کرده بود گذاشددته بود و آرام مثل گهواره، 

 تکان تکان می داد.
 _می خواستم همه چی با منطق و درست جلو بره. ولی حا  ببین چی شد..

 آهی کشیدم و گفتم:
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ستت داره فرجام. چرا در برابر مامان منطق به کار می برل؟ مامان با  _مامان دو
 عشق جلول روته. منطقی بودن احمقانه است.

 _نمی خوام به خاطر من ضربه بخوره. نه تو، نه اون...
 _دارل با این منطق بازیها این ضربه رو می زنی.

 سکوت کرده بود. دستم را رول بازوی  گذاشتم.
 _چرا به  نمی گی مامان؟

 خستگی بود.نگاهم کرد. نگاه  بر از ناراحتی و 
 _اون دوست داره؟
 سرم را تکان دادم.

 _همیشه دوست داشته..
 چشمان  را به رول هم فشرد.

شه تنها آرزوم  شه. همی ضوع براش مهم با _هیچ وقت فکر نمی کردم که این مو
شده این واژه  شتم برال یه بار هم که  ست دا صداش کنم. دو این بود که مامان 

ترسیدم.... )نفس گرفت. عصبی بود و نفس  از هنجره ام خارج بشه. ولی می 
سنگین شده بود( می ترسیدم که بد باشه. بررویی باشه. می ترسیدم که دوست 
نداشددته باشدده که من مامان صددداش کنم. می ترسددیدم که این کارم اون رو یاد 
آرش بندازه. هزار و یک جور فکر تول سددرم داشددتم که مانع می شددد مامان 

شدددد که عادت کنم بگم بهی جون. اون هم هیچ  صدددداش کنم. همین باعث
 زمانی اعتراض نکرد...

 مکث کرد و به وانیا نگاه کرد.
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شه بگه مامان...  سربرسته اش می سی که  شت این هم اینه؟ بترسه به ک سرنو _
 بگه بابا؟

 صدای  بغض داشت. دلم را شکست. بیشانی ام را به شانه اش تکیه دادم.
 

د فقط باید از روز اول یه سددوال کوچیک می _فرجام این طورل نیسددت. شددای
شت و هم  ست دا سوتفاهم ها بی  نمی اومد. هم مامان دو کردل. دیگه این 

 خودت. هم از خودت دریغ کردل هم از مامان.
سنه هم بود. بلندش  شروع به نق زدن کرد. خواب  می آمد و در ظمن گر وانیا 

تا شددیر اش را حاضددر کنم.  کرد و آرام تکان تکان اش داد. به آشددپزخانه رفتم
 بشت سرم آمد.

_این طورل هم که تو می گی نیسددت. من یه بچه ل کوچیک بودم. حتی نه یه 
بچه ل کوچیک نرمال. یه بچه ایی که از اول تولدش تو سرش زده بودن. از اول 
به نفسددی می  تولدش به  گفته بودن نکبت، توله سددده، دیگه چه اعتماد 

وام از زنی که لطف کرده و سربرستی منو قبول کرده تونستم داشته باشم که بخ
 بپرسم دوست دارل من مادر صدات کنم یا نه؟

شیر خوردن  را  ستم و  ش صندلی ن شیر را آماده کردم و وانیا را گرفتم و رول 
 تماشا کردم. لحظه شیر خوردن  چیزل بود که من بسیار آن را دوست داشتم.

شا شیر خوردن وانیا را تما صدایی گرفته گفت  چند لحظه  ست آخر با  کرد و د
ضر کنم تا با هم  ست دارد وانیا را حا سیدم دو که می رود تا کمی قدم بزند. بر

 قدمی بزنیم ولی جواب داد که ترجیح می دهد کمی تنها باشد.



 803 نهیخشت و آ

گرمکن و شددلوار ورزشددی بوشددید و گفت که اگر دیر کرد من بخوابم، چون او 
 کلید اش را با خودش می برد.

و تقریبا شب از نیمه گذشته بود که برگشت. سعی می کرد که سرو صدا رفت 
نکند ولی من که سبک خوابیده بودمگ متوجه آمدن اش شدم. هیچ زمانی ندیده 
بودم که فرجام این چنین بریشان باشد که به قدم زدنی طو نی برود و نداند که 

سرگشت م و گی همراه با غچه باید بکند. حالی که به نظر می رسید دارد، نوعی 
 اندوه بود.

شن بود. اما دل این را  شد. این برایم مثل روز رو ست بک ست از من د نمی توان
هم نداشت که دست مرا هم گرفته و شریک گرفتارل خودش کند. شاید من از 
ناراحت بودم ولی می توانسددتم عمق عالقه اش را دری کنم.  دسدددت فرجام 

شت ورال نیاز خود شقی که به من دا شده بود ع شق باعث  شده بود. این ع ش 
که من برال او بهترین را می  مان طور  هد. ه که برال من بهترین را بخوا
صلی این بود. بهترین از نظر هر کدام از  سوال ا ستم. اما بهترین چه بود؟  خوا
ما تعریفی متفاوت داشددت. برال من بهترین بودن با او بود و برال او، نبودن با 

 بچه دار شدن به من. بچه ایی از رگ و خون خودم.من و دادن فرصت 
 

سدده روز بود که فرجام آمده بود. دیگر در خانه نمی ماند. بیشددتر وقت اش را 
شاید  شبها هم دیر به خانه بیاید.  سعی می کرد که  سپرل می کرد. حتی  بیرون 

 می خواست از من دور باشد، شاید هم می خواست که با خودش تنها باشد.
ر نمی توانست توجه هال گاه و بیگاه اش به وانیا را مخفی کند. گاهی حا  دیگ

که این توجه هایی بی ریا و صددادقانه را می دیدم، دلم می گرفت. از اینکه چرا 
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سیب در  صدمه و آ ست، تا این اندازه  مردل که این اندازه محبت در قلب اش ا
 زندگی دیده است.

دیر وقت بود، بعد از شددسددتن زمانی که از سددر کار برمی گشددت که اغلب 
دستان  به سراغ وانیا می رفت و به وضوح می دیدم زمانی که وانیا می خوابید 
او کج خلق و ناراحت، مثل بچه ایی که اسددباب بازل مورد عالقه اش را از او 

 گرفته اند، می رفت و رول مبل می نشست و اخبار نگاه می کرد.
ه... شدداید باید اسددم آن را احتیاط می از من فاصددله می گرفت. البته نه فاصددل

گذاشدتم. محتاطانه از من کنار می کشدید. می ترسدید. احتما  از خودش. از 
ته بود و  که هنوز تصددمیمی نگرف حالی ند. در  ند خودش را کنترل ک که نتوا این

 آشفته بود.
من هم او را به حال خودش گذاشددته بودم. یک ریسددک بزرگ. شدداید این کار 

و شددداید هم تنها او را از من دور می کرد. من شدددانس دیگرل جواب می داد 
نداشتم. فرجام به نظر متزلزل تر و آشفته تر از آن بود که بتواند چهارچوبی فکر 
کند و تصددمیم بگیرد. در حال حاضددر او به هر دسددتاویزل چنه می زد تا 
خودش را از آن کرختی روحی که به آن دچار شدددده بود، رها کند. و من نمی 

 خواستم او عذاب بیشترل بکشد.
س  می گرفت  شیر بخورد. نف ست راحت  شده بود و نمی توان بینی وانیا کیپ 
و سددریع خسددته می شددد. ب*غ*ل اش کردم و قطره در بینی اش چکاندم، اما 

 ناارامی می کرد و آن چنان رقت بار گریه می کرد که دلم را به درد می آورد.
 _چی کارش می کنی؟
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 از من گرفت. وانیا به هق هق افتاده بود. با اخم او را
 _دارم دماغ  رو تمیز می کنم. کیپ شده نمی تونه نفس بکشه...

 با انگشت اشاره اش آرام نوی بینی کوچک و ریز اش را با  داد و معاینه کرد.
 _می تونی آروم تر هم این کار رو بکنی.

 با تعجب نگاه  کردم.
 زه؟_تو دلت براش بیشتر از من می سو

وانیا را رول شانه اش گذاشت و آهسته به بشت اش ضربه می زد تا آرام شود و 
 دیگر آن طور معصومانه گریه نکند.

 _نباید بسوزه؟
 _منم دلم براش می طپه. بیشتر از تو نه، کمتر هم نه.

سخر آمیز. حا  وانیا آرام  تنها نگاهم کرد. چیزل نگفت. حتی نه یک خنده تم
 بل نشست و او را رول شکم خودش خواباند.گرفته بود. رول م

 _اون گوش باکن رو برال من بیار. با یک کم از روغن بچه ل خودش.
آرام آرام شددروع به تمیز کردن بینی اش کرد. وانیا هر از چند لحظه نق کوتاهی 
می زد ولی دیگر آن طور هوار نمی کشددید. اگر او نیامده بود و نبود، شدداید من 

س تم آن طور که باید از بس وانیا بربیایم. در تمام این چند روز او واقعا نمی توان
بود که وانیا را حمام می کرد. او بود که کارهایی که به مهارت بیشددترل احتیاج 
شاید من از با می افتادم و در نهایت مامان  شت را انجام می داد. اگر او نبود  دا

 را ناامید می کردم.
جغه را در با ل سر وانیا تکان تکان می داد همان طور که با دست دیگرش جغ

 تا حواس اش را برت کند، با گوش باکن کارش را انجام می داد.
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 _با مامان تماس گرفتم. گفت که فردا شب می رسه.
با حیرت نگاه  کردم. هرگز نشددده بود که بگوید، مامان. همیشدده می گفت، 

 مامانت. کنارش نشستم.
 _با هم حرد زدید؟

 توقف کرد و نگاهم کرد.کارش را م
 _آره.

دسددتم را جلو بردم و سدداعد اش را لمس کردم. موهال مشددکی و مردانه و زبر 
 ساعد اش را. بعد از سه روز لبخند زد. یک لبخند نصف و نیمه.

دسدت خودم نبود، زمانی که در کنارش بودم و همه چیز آرام بود، میل به لمس 
ظه ایی رها نمی کرد. حتی  به انگشددت  می کردن  مرا لح اگر انگشددتم را 

کشددیدم هم کافی بود. برایم چیزل بر از حس خوب بود. مثل اینکه لمس او 
منبعی از انرژل را به درون من جارل می کرد. چیزل که حس می کردم در او 

 هم بود. خفته و خفه شده توسط خود او. اما باقی و برجا.
 _به  گفتم مامان...

 ردم. بازتاب همان عشق را در نگاه او می دیدم.چند وانیه با محبت نگاه  ک
 _کار خوبی کردل.. چی گفت؟

 آب دهان  را با زحمت فرو داد. به نظر می رسید که بغض دارد.
_خوشددحال شددده بود. اونقدر زیاد که هیچ وقت ندیده بودم این طورل شدداد 

 باشه.
 جغجغه را رول مبل کنار دست  انداخت.
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 این کار رو زودتر نکردم...._آذر چقدر احمق بودم که 
مکث کرد. به نظر می رسددید که نمی تواند حتی حرد بزند. احسدداسددات از 

 سرش فوران کرده بود.
بازوی  را در بین هر دو دستم فشردم و سرم را رول شانه اش گذاشتم. سریع 

 و بدون حتی یک نفس مکث، سرش را رول سر من گذاشت.
 ان؟..._به من گفت جان دل مامان؟ عمر مام

 دوباره مکث کرد و نفس گرفت.
 _گریه می کرد....

 دوباره یک مکث دیگر.
 _آخ خدا...

شکم اش رد کردم و  شتم و از رول  ستم را از رول بازوی  بردا لبم را گزیدم. د
 کمرش را در بر گرفتم.

مدت زمان طو نی چیزل نگفت. به وانیا نگاه می کرد. وانیا هم آرام بود. سددر 
اش، و سددر او رول سددر من، و وانیا در اغوش او. یک تابلول من رول شددانه 

 عاشقانه. یک تابلول خانوادگی. یک خاطره بی نظیر.
شتن  سخت ترین کارهال دنیا. به معنی دا ست. یکی از  سخت ا مادرل کردن 
یک شددغل بیسددت و چهار سدداعته اسددت. یک شددغل خطرنای. شددغلی بر از 

شدده ات نیافتاد. اما در عین حال اسددترس. اسددترس اینکه اتفاقی برال جگر گو
شغلی دوست داشتنی است. عاشقانه ترین شغل رایگان دنیا. کارل که هر زنی 

 از ته قلب اش خواهان آن است.
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برال من سددخت تر بود. من یک دفعه و بدون هیچ بی  زمینه ایی به درون این 
ک کار هل خوردم. دختر دانشددجول عاشددق و سددربه هوال ماه قبل، تبدیل به ی

مادر شددده بود. یک مادر دوشددیزه. یک مادرل که حتی ازدواج هم نکرده بود. 
شم.  شق با سعی می کردم که یک مادر عا یک مادر با در هوا. اما با تمام اینها 
یک مادر نمونه. این نوزاد دوسدددت داشددتنی مرا مثل یک آهن ربا به خودش 

تی می شد. بدون انکه ح جذب کرده بود. آن عالقه روز اول، وانیه به وانیه بیشتر
شته بودم و  شم. من فقط در قلبم را باز گذا شدن آن کرده با شی برال زیاد  تال
وانیا به درون آن سددر خورده بود. آن را اشددغال کرده بود و لحظه به لحظه حجم 

 بیشترل از قلبم را به خودش اختصاص می داد.
شم. بدون ستم مادر با سخت بود. اما من می خوا باردارل مادر  مادرل کردن 

باشم. بدون ازدواج مادر باشم. بدون هورمون مادر باشم. بدون شیر دادن مادر 
 باشم. می خواستم مادر نشده، مادرل کنم.

 فصل بیست و ششم
 

بعد از آمدن مامان فرجام به خانه خودش رفت. اما خنده دار ترین موضددوع 
ل ما می آمد. برال چه ممکن این بود که به هر دلیل به جا و بی جایی به خانه 

کسددی؟ مامان؟ من؟ وانیا؟ می آمد کنار مامان می نشددسددت و واژه مامان از 
شان و  شمان درخ دهان  نمی افتاد. بی بهانه، با بهانه، آن را به کار می برد. چ
شدداد مامان چیزل بود که برال من کافی بود. این آرامشددی که در خانه مان بود 

 مان بدون هیچ غمی، برایم بهترین بود.هیچ زمانی نبود. این شادل ما
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وانیا را از مامان می گرفت و رول باهال خودش می گذاشت. در آغوش  نگه 
می داشددت. نگاه  می کرد و می ب*و*سددیدش. برای  هدایال کوچک می 
خرید. جغجغه هال رنگی، عروسدددک هال سددوتی، اردی حمام، تل هال 

شاد دخترانه،  سکی دخترانه، بیراهن هال  با دامن بر از چین و با تنه هال عرو
 دو بنده. سلیقه ایی بی نظیر داشت.

با  تدا  ها بود. اب مان نده دارترین ز مد برایم خ نه بودم و او می آ خا که  ظاتی  لح
مامان خوش و ب  می کرد و بعد در حالیکه سددعی می کرد ظاهرل بی تفاوت 

مامان می داد. به خودش بگیرد کادویی را که برال وانیا خریده بود به دسدددت 
بعد ب*غ*ل  می کرد و می ب*و*سید و دیگر او را بایین نمی گذاشت. وانیا 
صورت  را جلو می برد و گونه اش  شده بود، کیف می کرد.  هم که ب*غ*لی 
را به گونه ل لطیف او می سددایید. ری  های  را آن چنان سدده تیغ می کرد که 

 وانیا را اذییت نکند.
ود. به آشپزخانه یا اتاق من می آمد. زیر چشمی نگاهم بعد از آن نوبت به من ب

شت و  صیب نمی گذا می کرد. گاهی هم از کادوهال دایمی وانیا مرا هم بی ن
برال من هم چیزل می خرید. آن را رول میز می گذاشددت و عنوان می کرد که 

شدم و این رو دیدم گفتم برات بخرم»  شتم از فالن خیابان رد می  ش ظاهر« دا
 و بیشتر از همیشه تودار بود.آرام 

کادوهایی که گاها گران قیمت هم بود. این کادوها نمی توانسدددت تصدددادفی 
باشد. اما اگر او دوست داشت که نشان دهد آن کادوها تصادفی بوده و او وقتی 
شت، من هم قبول می کرد.  شد ایرادل ندا ست، با شته ا برال خرید آنها نگذا

ل زن بودن این اسددت که بدانی مرد مورد عالقه دیگر می دانسددتم یکی از مزایا
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ات از سددر غرور دروغ می گوید و تو می توانی از درون بخندل و حرد اش را 
قت بزرگ  که هیچ و هایی  چه  یک دلخوشددی کوچک برال این ب ید کنی.  تای

 نخواهند شد.
نه اش را می  ند می شددددم و گو با بل جه  بازوی  را می گرفتم و رول بن

ش سیدم. درخ ست از من مخفی ب*و* شمان  چیزل بود که نمی توان   چ
کند. حتی اگر ظاهرل آرام و بی تفاوت به خودش می گرفت. دسدددت فرجام 
خیلی وقت بود که برال من رو بود. شاید از زمانی که به قول خودش بوشکم را 
عوض کرده بود. شدداید از زمانی که مرا تری دوچرخه اش می گذاشددت و می 

زمانی که مرا م*س*ت از آن مهمانی لعنتی بیرون کشید و  گرداند. شاید هم از
به مامان چیزل نگفت. زمانی که ترسددیده بودم مرا آرام کرد. زمانی که مامان 
سخت نوجوانی  درغم خودش فرو رفته بود، او کنارم بود. وانیه به وانیه لحظات 

نین بود. شناختن چاو در کنارم مانده بود. او دستم را گرفته بود و مرا به راه آورده 
مردل دیگر برال من سددخت نبود. به راحتی نفس کشددیدن او را می شددناختم. 
دست  را برال لحظات طو نی دور کمرم حلقه می کرد و تنها نگاهم می کرد. 
به نظر می رسددید که روح مرا می بیند. آن عمق درونم را. قلب عاشددقم را. در 

 ی زد و مرا رها می کرد.نهایت از چیزل که می دید، لبخندل آرام م
شت که او را کمی به حال خودش بگذاریم. می گفت که تیر به  مامان عقیده دا
شت. زمانی که وقت  هدد خورده. فقط فرجام تالش بی خود می کند. حق دا
و بی وقت بهانه می آورد و به خانه ل ما می آمد، کامال مشخص بود که گرفتار 

 است. کامال گیر و گرفتار.
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از آمدن مامان گذشددته بود و حا  وانیا دیگر آن نوزاد کوچکی که هیچ  یک ماه
کارل نمی توانسددت انجام دهد، نبود. حا  شددروع به لبخند زدن کرده بود. با 
شده  شیرین تر از قبل  سیار  شیا را می گرفت و از لحاظ ظاهرل هم ب ست  ا د

باندم و او سددرش را برال لحظاتی ط و نی تر، بود. او را رول شددکم می خوا
محکم با  نگه می داشت و بعد زمانی که خسته می شد به طور بامزه و بسیار 
شت و به من نگاه می کرد. حا   سرش را رول بال  می گذا شتنی  ست دا دو
اطرافیان را می شناخت. لبخند های  دوست داشتنی بود. به طوریکه نمی شد 

 از آن دل کند.
شده بود.  سرگرمی هال من او  سریع یکی از  شگاه و یا انجمن  اینکه بعد از دان

خودم را به خانه برسانم و با او بازل کنم. چیزل که به نظر می رسید که فرجام 
 هم قادر به دورل از آن نیست.

چند روز در بایان هفته تعطیل بود. یک مراسددم مذهبی که با تعطیالت آخر 
یم. فرجام هم نه هفته همراه شددده بود. مامان بیشددنهاد کرد که به شددمال برو

 نیاورد.
به شددمال رفتیم. خانواده علیرضددا هم آن جا بودند و یک ناهار آنها را دعوت 
مان  مدت ز ند.  یا رفت نار در به ک با فرجام  خان  غذا سددهراب  عد از  کردیم. ب
طو نی قدم زدند. حدس زدن این که صحبت طو نی شان درباره چه بود، کار 

خانواده ل علیرضددا به محض دیدن وانیا دشددوارل نبود. سددهراب خان و تمام 
شده بود.  ست می چرخید و بچه ل بیچاره گیچ  ست به د شدند. د شق اش  عا
از آغوشی به آغوش دیگرل می رفت و ب*و*سیده می شد و چهره هال جدید 
می دید. دسددت آخر آن چنان زیر گریه زد که مجبور شدددم نیم سدداعت تمام 
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بود و به خانواده علیرضدددا با حالتی ب*غ*ل  کنم تا آرام شددود. بغض کرده 
 خنده دار نگاه می کرد.

مامان با عشددق به مادرانه هال من نگاه می کرد. کیف می کرد که وانیا تنها در 
آغوش من آرام می شددود. بچه ل دوسددت داشددتنی من ترسددیده بود و فقط در 
که روزل حتی فکر آن را هم نمی  آغوش من آرام شدددده بود. این چیزل بود 

 م.کرد
سهراب خان به  شتند.  سهراب خان و فرجام از دریا برگ نزدیک غروب آفتاب، 
سته کرده  شاید آن همه بحث و حرد زدن طو نی او را خ سته می آمد.  نظر خ

 بود. فرجام اما به نظر بر انرژل می رسید.
جام تغییر کرده  گاه فر که ن تدال حرکت از تهران حس کرده بودم  مان اب از ه

بود که تصددمیم مهمی گرفته اسددت. اما نمی دانسددتم چه اسددت. مثل کسددی 
تصددمیمی. با این همه تاخیر از جانب او و خود درگیرل که به نظر می رسددید 

 داشته است، فقط امیدوار بودم که هرچه است خیر باشد.
من و مامان و بورل جان بسددیار زیاد به وانیا وابسددته شددده بودیم و اگر او هم 

صمیم اش با ف ستم چه باید بکنم. چنان بر ت شارل می کرد، من واقعا نمی دان
سن با ل مامان و بوران جان قطعا به رول دوش  این بار بزرگی بود که به علت 

 من می افتاد. بدون فرجام من چه باید می کردم؟
مقابل در، سددهراب خان دسددت در جیب  کرد و باکتی بیرون آورد و به دسددت 

ست وانیا داد. او هم که خوشد  می آم د هر چیزل را بگیرد، سدریع آن را از د
سهراب خان گرفت. به طورل که سهراب خان و بقیه به شدت به خنده افتادند. 
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ست  ست، به د شخص بود طال در آن ا ضا هم جعبه کوچکی که م مادر علیر
ماهنگی  زم را بین  ند ه عث شدددد نتوا با که  چپ اش  دیگرش داد. دسدددت 

دو را به زمین انداخت. بچه ام گیچ شده بود  دستان  برقرار کند و در نتیجه هر
و رول دست من خم شده بود و به باکت و جعبه که رول زمین افتاده بود، نگاه 

 می کرد.
سهراب خان او را ب*و*سید و گفت که انشا  صدو بیست ساله شود. به زیر 
شکر  سایه بدر و مادرش و مادر بزرگ اش. مامان آن چنان از ته دل خندید و ت

 رد که دلم برال لحظه ایی از آن همه محبت اش زیر و رو شد.ک
فرجام سددکوت کرده بود و در مقابل حرد سددهراب خان هیچ عکس العملی 
 نشان نداد. این یک نقطه ل امید بود. تنها به تشکر کردن برال هدایا اکتفا کرد.

ی بعد از رفتن آنها مامان و بوران جان گفتند که به خانه ل خانم شددکوهی م
روند. مامان گفت که وانیا را هم آماده کنم تا او را هم با خودش ببرد تا به خانم 

 شکوهی نشان دهد.
بعد از رفتن آنها به آشددپزخانه رفتم. لباسددهال وانیا را در ماشددین ریختم و 
ظرفهایی که شسته شده بود را در قفسه ها جا دادم. به کمکم آمد و در سکوت 

ستم را گرفت و ظرفها را همراه با من جا شد د به جا کرد. وقتی که کارمان تمام 
 بدون حرد از آشپزخانه به هال برد. کنار هم نشستیم.

سنگین کردن چیزل  سبک و  شغول  سید که م سکوت کرد. به نظر می ر مدتی 
 است که می خواهد عنوان کند. دستم را در دست گرفت.

 _چی کار می خوال بکنی آذر؟
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. فرجام نباید می فهمید که تا چه اندازه بریشان و سعی کردم که خونسرد باشم
 ترسان هستم. شانه ام را با  بردم.

 _چیو چی کار می کنم؟ دارم زندگی می کنم دیگه.. مثل همه آدمها.
 _شاید بهتره که بپرسم چی کار می خوال با زندگی ات بکنی؟

 سرم را بلند کردم و نگاه  کردم.
 _برات مهمه؟

شمان  را به رول  شار زیادل را که تحمل می کرد، چ ستم ف شرد. می توان هم ف
 حس کنم.

_به خدا مهمه، به جان خودت، به جان مامان مهمه. اگر مهم نبود این طورل 
 خودم رو به آب و آتی  نمی زدم که نبینمت، ازت دور بشم، شاید ...

 حرد اش را خورد.
 _که فراموشم کنی.

دسددتم را گرفت و کشددید. سددکندرل حرد اش را کامل کردم. برخاسددتم، اما 
 خوردم اما مرا گرفت و رول باهای  نشاند.

_موقعیت هایی خیلی بهترل بیدا می کنی، می دونی؟ یه مرد که بتونه بهت یه 
بچه از خون خودت بده. یک زمان برال بچه دار شدددن. زمانی که بتونی تمام 

نه ای با خاطر راحت بچه دار بشددی.  نکه مثل حا  کارهاتو رو ردیف کنی و 
 بخوال از همه چیزت بزنی برال اینکه....

 مکث کرد و نفس گرفت.
 _برال اینکه تو رو داشته باشم.
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دوباره جمله اش را کامل کردم. نگاه  بر از عشددق شددد. بیشددانی اش را به 
 بیشانی ام تکیه داد.

 _من ارزش  رو ندارم.
 صدای  نجوایی آهسته بود. زمزمه کردم.

 ین رو مشخص کنه، منم نه تو._کسی که باید ا
 بیشانی ام را از بیشانی اش جدا کردم. نگاه  کردم.

 _ولی حا  یه جورهایی یه چیزهایی دیگه هم برام اهمیت و ارزش بیدا کردن.
 با چشمان  تمام صورتم را کاوید.

 _چی؟
_خود وانی... من دوسددت  دارم فرجام. دلم نمیاد که دور شددده و بره.. حتی 

 درد آوره.فکرش هم 
 _خیلی دوست داشتنیه، منم دوست  دارم. ولی...

 مکث کرد. اخم کرده بود. غمگین بود.
 _آذر جان تو می تونی بچه ل خودت رو داشته باشی....

به میان حرف  بریدم. باید ضددربه ایی آن چنان کارل به او می زدم که تکان 
 بخورد. فرجام زیادل آرمانی فکر می کرد.

 مرد دیگه؟_با کی؟ با یه 
 آب دهان  را فرو داد. سیب آدم اش تکان خورد.

 _آره با یه مرد دیگه.
_برات مهم نیسدددت؟ کارل که می کنم برات مهم نیسدددت؟ من با عمل گرده 

 افشانی با یه مرد دیگه حامله نمیشم فرجام....
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یک ابرویم را با  بردم و با کمی بدجنسددی سددعی کردم که زخم را دقیقا رول 
د او بزنم. باید او را تکان می دادم. او نمی دانسددت که با این تعارد نقطه ل در

 کردن من به یک مرد دیگر، مرا از دست خواهد داد؟
ست. در جریانی که؟ می خوال در  ساده ا _یه فرایند بیچیده ولی در عین حال 

 گوشت بگم که باید چه اتفاقی بیفته که من ....
 _بسه...

شردم. بینی تیرم به هدد خورده بود. ای شانی ام را به گردن  ف ن بار با آرام  بی
ست اش را بلعیدم.  شتم و بویدم. بول خوش بو ست گردن  گذا ام را رول بو

 عمیق نفس کشیدم. سرم را بلند کردم و نگاه  کردم و گفتم:
 _چرا تظاهر می کنی که برات مهم نیست؟

نه هایم ر باز بود و رول شدددا یخته بود. فرجام موهایم را نوازش کرد. موهایم 
عاشق موهال من است. می دانستم. دوست داشت که مدتها آن ها را زیر و رو 

 کند و حتی شانه کند و ببافد.
نتوانسددت تحمل کند و دسددت  را زیر موهایم فرو برد. گردنم را کج کردم و به 
کف دست  چسباندم. کف دست  را جلو کشید و رول گونه و دهانم قرار داد. 

ب*و*سددیدم. چانه ام را گرفت و صددورتم را با  داد و نرم و  کف دسددت  را
طو نی مرا ب*و*سید. بعد از چند ماه مرا ب*و*سید. عشق، دلتنگی، دورل، 
همه را در یک ب*و*سدده جمع کرد و آن را به من هدیه کرد. قلبم آن چنان می 

 طپید که چیزل نمانده بود از دهانم بیرون بزند.
 ارم؟_می دونی چقدر دوستت د



 817 نهیخشت و آ

صدال من هم  شده بود. بغض گلویم را گرفت و  صدای  گرفته و بر از خ  
 خ  دار شد.

 _نه چقدر؟
 چشمان  را رول هم فشرد.

 _اون قدر که، دوست دارم برات بهترین ها اتفاق بیفته. دوست دارم شاد باشی.
شدل؟ از زمانی که منو رد کردل فقط  ستم. هنوز متوجه این ن شاد ه _من با تو 

 و شاد بودم....با ت
 کمی خودم را با  کشیدم و او را ب*و*سیدم.

_تو برام بهترینی.. وقتی که دلم جال دیگه ایی باشدده بچه ایی از خون خودم به 
 چه کارم میاد فرجام. من ا ن هم بچه دارم.

 لحظاتی ک  دار به عمق چشمانم نگاه کرد.
 _بشیمون می شی...

شاره ام ابروان  را لمس شت ا شتنی میان ابروان   با انگ ست دا کردم. گره دو
 را.

 _هیچ وقت. خودت هم می دونی.
 تنها نگاهی طو نی دیگر به من کرد.

 _فکر کنم باید با دسته گل بیام خواستگارل...
نگذاشددتم حرف  را تمام کند. جیغ خفه ایی کشددیدم و او را محکم به رول 

که حالی هل دادم. از زیر سددر خورد و در  بل  ندید رول  کمرش رول م می خ
 کانابه برت شد.

 چانه ام را رول سینه اش گذاشتم.
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 _دامن عفت رو که یادته؟
 بلند بلند خندید.
 _آماده باش که...

 دهانم را با ب*و*سه ایی بست.
 

چیزل محکم به بشت بایم برخورد کرد و صدال فریادم را در آورد. خم شدم و 
وانیا که با حالتی طلبکارانه به من نگاه در حالیکه ساق بام را ماساژ می دادم به 

 می کرد، اخم کردم. بشت سر من با روروی اش ایستاده بود.
 چشمانم را برای  گرد کردم.

 _دختر بد...
لبان  را جلو داد. گریه نکرد و فقط حالت لوس گریه کردن به صددورت  داد. 

شار آورد و شاره اش رول دکمه ل ملودل روروی ف شت ا با جیغ  بعد هم با انگ
 تیزل گفت:

 _َدَدَد... َدَدل
به طرد  خنده ام گرفته بود. اما خودم را کنترل کردم. سددر روروی را گرفتم و 

 دیگر سالن هل دادم. چرخی خورد و با شادل خندید.
 _برو ببینم با اون ددل ات...

مامان از آشپزخانه صدال بوق زدن از خودش در آورد. هیچ کس در خانه اجازه 
فح  بدهد. خندیدم و به کارم مشغول شدم. دوباره صدال ملودل  نداشت که

روروی بلند شددد. روز اول که آن را برال او خریده بودیم، تصددادفا دسددت  به 
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دکمه خورد و با شنیدن صدای  چنان وحشت کرده بود که تا ساعت ها اشک 
سر  سه  می ریخت و آن چنان به روروی نگاه می کرد، مثل اینکه یک اژدهال 

ست زدیم تا او ا شدیم و به آن د سته به روروی نزدیک  سته آه ست. آن قدر آه
 هم فهمید که چیز خطرناکی نیست.

صدال  شار می داد و  شت اش را رول دکمه ف سی وانیه انگ سی وانیه به  حا  
شبانه در می آوردم و در  شاید باید دل و روده آن را  س  را بلند می کرد.  منحو

 سطل زباله می انداختم.
صدال غیژغیژ روروی اش رول سرامیک ها می آمد. مثل فشنه از یک طرد 
سددالن به طرد دیگر سددالن می رفت، اما هنوز به راه نیافتاده بود. ولی چهار 
سرم  شت  سر بچرخانم، ب ستم  ست با را عالی می رفت. همین که می خوا د

ست یا باهای  را لگد کرده بودم و بعد  شده بود که اتفاقی د جبور مبود. حتی 
شده بودم که ساعتها آنها را بب*و*سم، تا گریه اش آرام شود. ولی با این حال 
باز هم وقتی که مامان یا بوران جان را می دید، شددکایت مرا به آنها می کرد. با 
زبانی که مخصددوص خودش بود. چیزل که مامان اسددم آن را زبان اصددلی 

 گذاشته بود!
نشسته بود و بوران جان کف دست  را باز به هال رفتم. رول باهال بوران جان 

کرده بود و لی لی حوضک بازل می کرد. او هم با حالتی بسیار دوست داشتنی 
و جدل، کف دسددت  را صدداد نگه داشددته بود. دوسددت داشددت که انگشددتان 
نه بلند کنم و نق  هال هر کدام را در خوردن و بردن و  نه دا کوچک اش را دا

 م!بختن جوجول بینوا اجرا کن
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به ناخن های   ی قرمز زده بودم. روز قبل زمانی که خواب بود تمام ناخن 
ناخن  به  با حیرت  نان  ته بود آن چ که برخاسدد های  را  ی زده بودم. وقتی 
به طورل که جیغ  های  نگاه کرده بود که فشدددارش داده بودم. کمی محکم، 

 کشیده بود.
به طرفم دراز کرده بود و با تعجب  نها ت«... ِاه »فقط گفته بود  ناخن های  را 

کلمه ایی که به وفور آن را بکار می برد. البته بعد از کلمه َدَدل که شددامل حال 
 همه چیز می شد. همه چیزیهال دوست داشتنی از نظر وانیا، َدَدل بودند.

ناخن های  را ب*و*سیده بودم و از آن لحظه وانیا فکر کرده بود که باید ناخن 
سیده  های  را به همه سند. به هر کس که ر ضه کند تا آنها را برای  بب*و* عر

 گفته بود.« ِاه » بود مثل ملکه ها دست  را دراز کرده بود و 
مامان، بوران جان، و حتی الگا و میالد که روز قبل به خانه ل ما آمده بودند تا 

ن اکارت مراسددم نامزدل شددان را برایم بیاورند. الگا خندیده بود و تمام انگشددت
کوچک اش را دانه به دانه ب*و*سدیده بود. بعد هم آهسدته گفته بود که اگر بار 
شه هال  ی مرا در  شی ستان وانیا  ی بزنم، خودش می آید و تمام  دیگر به د

 فاضالب خالی می کند!
از روز قبل هنوز  کها برای  جاذبه داشددت. هنوز هم با دقت به آنها نگاه می 

با انگشددتان  حرد می زد.  کرد و زیر زیرکی ذوق می با زبان خودش  کرد و 
چیزهایی بلغور می کرد که گاهی فقط خود من متوجه آنها می شددددم. گاهی 

 حتی من هم از ترجمه اش عاجز می شدم.
 با اشاره چیزل از بوران جان خواست. بوران جان خندید و گفت:
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 گه._ آذر مامان جان، بیا ترجمه کن ببینم این جیرجیری ات چی می 
 از رول شانه ام نگاه  کردم.

 _می گه یه بار دیگه بازل کن..
دوباره لی لی حوضددک شددروع شددد و دوباره وانیا کف دسددت  را صدداد نگه 

 داشت.
به سدداعت نگاه کردم. نزدیک آمدن فرجام شددده بود. وانیا هم فهمیده بود. آن 

در  قدر خودش را تکان تکان داد که بوران جان از آغوشدد  بایین گذاشددت و
 روروی اش جا داد.

شب او بود. برایم تعجب آور  ستاد. این برنامه هر  شت در رفت و همان جا ای ب
بود ولی بچه ل باهوش من زمان آمدن فرجام را می دانست. بشت در می رفت 
و آن قدر می ایسددتاد تا با خره فرجام بیاید و او را در آغوش بگیرد. اما فقط در 

سید که  خانه خودمان. زمانی که به خانه ل مامان می رفتیم او هم به نظر می ر
 کمی گیج می شود و زمان را از دست می دهد.

 مامان اشاره ایی به او کرد. سرم را تکان دادم.
 _عادتشه. نمی دونم چی جورل ولی ساعت اومدن فرجام دستشه.

صدددال گردش کلید در قفل آمد. ذوق زده جلو رفت و هر دو دسددت  را با  
شق کامل او را گرفت.  شت و با ع شت در گذا فرجام کیف اش را همان جان ب

 بلند کرد و از روروی بیرون آورد.
رابطه ل آنها چیزل ورال رابطه ل من و وانیا شددده بود. به نظر می رسددید که 
فرجام را می برسددتد. بی اغراق واژه برسددت  تنها چیزل بود که نشددان گر عمق 

 عشق اش به فرجام بود.
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ربه ل کوچک در آغوشدد  می خزید و خودش را لوس می کرد. در مثل یک گ
ید. غرق در  ند. فرجام را می ب*و*سدد ید به هم می بیچ ند و  هم فرو می رفت
 ب*و*سه هال بچگانه ایی که چیزل ما بین لیس زدن و تف کارل کردن، بود.

فرجام با این ب*و*سدده ها و حس ها، اوج می گرفت. حالت صددورت  بر می 
ضایت شت که دیگر چیزل از  شد از ر سی را دا خاطرل بی نهایت. حالت ک

 این زندگی کم ندارد.
به  ناخن های  را  باره  نه، دو بدرا نه  یه بر از حس خوب دخترا وان عد از چند  ب
صد  شتر از  شاید بی سد. بیچاره فرجام از روز قبل  ضه کرد تا بب*و* فرجام عر

 مرتبه دستهال او را ب*و*سه باران کرده بود.
 توجه اش از وانی به من افتاد. خندیدم.

 _آش کشک خاله ات شده َدَدل جان
با مامان و بوران جان خوش و ب  کرد و وانیا را درون روروی اش گذاشت و با 
من به آشپزخانه آمد. دست  را رول کمرم گذاشت و به طرد بایین سر داد. به 

 هال نگاه کرد و خم شد و گرم و طو نی گردنم را ب*و*سید.
 نم.._جو

 نگاه  کردم. موهایم را از رول صورتم کنار زد.
 _می خوال دستهال مادرش رو هم بب*و*سم؟

 نی  خندل گشاده زدم و دستانم را رول سینه اش گذاشتم.
 _دستهام؟ نه مایل نیستم. جال بهتر هم هست.
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ست در کمرم حلقه کرد و مرا به  شیطنت آمیز خندیدم. د شاره کردم و  به لبانم ا
 رد.خودش فش

 _بریم تو اتاق در خدمت هستم.
سددرم را عقب بردم و خندیدم. نگاه  بر از شددیفتگی بود. درسددت مثل شددب 

 ازدواج مان. بر از حس خوب عاشقی، نیاز و تعالی روحی.
 دست  را زیر موهایم برد. خم شد و گونه ام را ب*و*سه باران کرد.

سن - شد. تا  سالگی نمی اطاعت امر کردم. آبارتمان به نام وانی  ست یک  بی
 تونه خرید و فروش کنه. خیال بدربزرگ  هم راحت شد.

 سرم را تکان دادم.
یالشددون  گه خ حا  دی یدن.  کار خوبی کردل. یکم دودول بودن. می ترسدد _
راحته. سنی ازشون گذشته. به قول خودشون می خوان راحت سرشون رو زمین 

 بگذارن که یادگار بچه شون جاش راحته...
 از عشق زد. لبخند بر

 _تو چی، خیالت راحته؟
مام  حت. ت با تر از را حت بودم.  قه کردم. من را تانم را دور کمرش حل دسدد
وجودم آرام بود. حس می کردم که دیگر چیزل نیسددت که سدداز ناکوی زندگی 
من باشددد. من کامل شددده بودم. من با مردل که عاشددق اش شددده بودم، کامل 

 شده بودم.
 ی می خواهد؟ من تمام آن چیز هایی که باید را داشتم.مگر یک زن چه از زندگ

 _دوستت دارم.
 خندید. کمی بلند.
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 _تو چی خیالت راحته؟
 مقابل لبانم گفت:

_یه بچه یتیم که دیگه همه چیز داره.. مگه چیز دیگه هم می مونه که از خدا 
 بخوام؟

میان  مرا ب*و*سددید. گرم و طو نی. وانیا به درون آشددپزخانه سددر خورد و به
باهال ما خزید. بایین شددلوار فرجام را در دسددت گرفت تا او را هم ب*غ*ل 

 کند.
 _جان، جانم. دختر گلم.

ب*غ*ل  کرد. دستان  را دور گردن فرجام حلقه کرد و مثل یک گربه ل تنبل 
شک اش را به من کرد و در آغوش بدرش  شت گرد و بر از بو ضی، ب از خود را

 فتاد. با دستم ضربه ایی آهسته به ماتحت اش زدم.فرو رفت. فرجام به قهقهه ا
_نگاه کن تو رو خدا.... باشدده وانی خانم. فردا صددبح که َدَدل خونه نیسددت، 

 میال بیشم که باهات بازل کنم.
زیر چشددمی نگاهم کرد. وقتی اخم مصددنوعی مرا دید. خودش لوس کرد و 

با لبهال ز یر و کوچک اش ناگهان خودش را در آغوشددم برت کرد و لبانم را 
 ب*و*سه باران کرد.

با هم  ما را  محکم ب*غ*ل  کردم. فرجام هم دسدددت دراز کرد و هر دو نفر 
سایه ل خودش گرفت. تا زمانی که او  ب*غ*ل کرد. مثل یک درخت ما را زیر 
بود، این سددایه بود، این عشددق و این امنیت و آرام  بود، دیگر همه چیز عالی 

 کم نداشت.بود و زندگی من دیگر چیزل 
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 «تقدیم با عشق به خانواده ام. بدر و مادر، همسر و تنها برادرم.»

 بیست و هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
 بهاره حسنی

 بایان
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز یبهاره حسن با تشکر از  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


