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

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

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تی ذکر اس  ت وبس  ا انی ش  ا
 یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، سازمان ها و موسسات د یاز س و یبانیپش ت

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
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  Roman4u@:  تلگرام کانال
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 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
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 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 مبهم عشقحس 
 یباسمه تعال

 

 به عزیزترینم، مادرم که مقابل چشمانم

 ...روحش به پرواز در آمد

 ...و یادش برایم ماندنی ترین خاطره شد

 فصل اول

در سهه راه حق تقدم با وسهیله نقلیه ایسههت که به طور مقسقتقیم حرکت می 
 .کند ولو اینکه عرض خیابان تالقی کننده بیشتر باشد

 .هنگام سبقت مجاز از سمت چپ وسیله نقلیه جلویی سبقت می گیریم

هنگام خارج شهدن از اتومبیل ترمز دستی را می کشیم موتور را خاموش کرده 
 .وسوییچ را خارج می کنیم

هنگامی که از خیابان اصههلی وارد تقاطم می شههویم برای احتراز از هر گونه 
 .عبور می کنیمخطر با سرعت متناسب با تقاطم وبا احتیاط 

 .ه سارا تو رو خدا یوشتر داری روی اعصابم راه میری

 .ه ناسالمتی اومدم پیش تو تا با هم بخونیم

 :سرم را از روی کتابچه آیین نامه رانندگی بلند کردم وجواب دادم

هههه باور کن سههارا این جوری که تو داری بلند بلند وجدی می خونی هر چی 
 .سترس گرفتم.پاشم برم یه چایی بیارمرو که خونده بودم یادم رفت ا
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ههههه نمی خواد بشههین همین این پایین چایی خوردم.بیا تا پرهام نیومده آیین 
نهامهه رو تمومش کنیم این میهاد خونه رو میهاره روی سههرش دیگه نمیهاره 

 .بخونیم

 :در حالی که برای ریختن چای به طرف آشپزخانه می رفتم گفتم

 .ان نریم؟اصال آمادگی اش رو ندارمه چه طوره فردا برای امتح

 :سرش را به پشتی کاناپه تکیه داد وجواب داد

 .ههه آخرش که چی؟فردا نشد دو روز دیگه بایخره که باید این امتحان رو بدیم

 :سینی چایی را جلویش گهاشتم وگفتم

ههههه همچین میگی بهایخره این امتحان رو باید بدیم انگار که دو تا ماشههین 
توی پارکینگ خوابیده ومنتظر اینه که ما دو تا گواهینامه مون آخرین سههیسههتم 

 .رو بگیریم وبریم سوارش بشیم

ههه چیه؟ترسهیدی؟نترس بابا فوقش فردا رد می شهیم دو جلسه برامون ا افه 
میههارن دوبهاره امتحهان می دیم.آیین نهامه رو که حفظیم فقن مونده امتحان 

که رانندگیت خوبه دیگه از  شهههری کهه بهه امیهد خدا یه کاریش می کنیم.تو
 !چی می ترسی؟پارک دوبلت که حرف نداره

 :با خنده نگاهش کردم وگفتم

 ه مسخره می کنی؟

 :خندید ودر حالی که فنجان چای را برمی داشت جواب داد
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ههه نه بی شوخی رانندگیت خوبه فقن پارک دوبلت افتحاحه ولی دور زدن دو 
میریم یه جلسههه تمرینی می  فرمهانهت معرکهه اسههت.حای فردا کمی زودتر

 .گیریم تا قبل از امتحان مسلن بشیم

 :وکمی از چایش را نوشید وبا پوزخندی ادامه داد

ههه حای اگه من برای امتحان فردا عزا بگیرم یه چیزی.همه رانندگی یط طرف 
 .واین دنده عقب یط طره.به هر کی بگم مسخره ام می کنه

 :خندیدم وگفتم

 !ه دیوونه اخه دنده عقب هم کاری داره؟

 .ه همین دیگه دردم سر اینه که نمیشه به کسی هم گفت

 :با صدای زنگ در ورودی سرم را به سوی در چرخاندم وگفتم

 .ه پرهام اومد

 .و بلند شدم وبه طرف در رفتم

 :فنجان خالی چای را درون سینی گهاشت وبا نگاهی به در گفت

 .و صفحه هم نخوندیمه چه به موقم؟!هنوز د

 :در ورودی آپارتمان را باز کردم وبا دیدن صورت خندان پرهام گفتم

 ه علیط سالم چی شد؟خانومتون ازتون امتحان ریا ی رو گرفت؟

با عجله کفشهههایش را جلوی در در آورد وبا خوشههحالی وارد شههد ور به من 
 :وسارا گفت

 .ه سالم.بیست شدم.امتحان ریا ی بیست شدم

 :ا هیجان برایش دست زد وگفتسارا ب
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 .ه آفرین به تو پسر خوب یه کمی هم به خواهر ودختر عمه ات یاد بده

به سههارا چشههم رره رفتم که یعنی زیادی بهش رو نده وکوله پشههتی اش را از 
 :کنار در برداشتم وپرسیدم

 ه از چی اومد؟از اون  ربهای سه رقمی هم اومد؟

 :ورد جواب داددر حالی که جورابهایش را در می آ

 .ه آره عمو منصف ونیمساز هم اومد.ورقه ام توی کیفمه

 .وبه طرف دستشویی رفت

ههه انگار عر ه اش از من و تو بهتره.میگم چه طوره فردا بفرستیمش به جای 
 خودمون امتحان بده؟

 :با خنده به سوی سارا نگاه کردم ودر کوله پشتی پرهام را باز کردم وگفتم

ههه فکر خوبیه ولی بی شوخی بعحی از مطالب درسی شون از اون موقم های 
مها سههخهت تره.یادم نمیاد وقتی کالس چهارم دبسههتان بودیم این چیزها رو 

 .خونده باشیم

خنده ام گرفت.ورقه امتحان ریا ههی را از یبه یی دفتر وکتاب های درسههی 
 :پرهام پیدا کردم وگفتم

ن باشههه وجای دیگه درز پیدا نکنه وگرنه ههههه حای این حرف ها پیش خودمو
 .آبرومون میره

 :خندید وگفت

ههه مگه دروم میگم؟م ال اگه اشههکان وحامد بفهمند که چه ناباه هایی بودیم 
 !چه طور می شه؟
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ههه سهارا تو رو خدا اسم هر کسی رو میاری اسم اشکان رو نیار حالم ازش به 
 .هم میخوره

نگو دیروز توی دانشگاه دیدم که چه  ههه نه که خیلی هم حالت بد میشه؟دروم
 !دل وقلوه ای به هم می دادین؟

 .ه چه دل و قلوه ای؟!ازم تایخ حهف وا افه رو پرسید منم جواب دادم

 !ه جدا؟

 :خندیدم وگفتم

 .ه اره جدا

 ه سروناز سی دی بازی ام رو کجا گهاشتی؟

ایستاده بود چرخاندم سهرم را به طرف پرهام که وسن راهروی اتاق خواب ها 
 :وگفتم

 ه هنوز از مدرسه نیومده می خوای بری سرام کامپیوتر بازی کنی؟

 :با دلخوری جواب داد

 .ه دیورز که نهاشتی بازی کنم

 :با طلب کاری گفتم

ههه اگه میهاشتم که امتحانت رو بیست نمی گرفتی.فعال بازی بی بازی بیا اول 
 .نون چایی کره عسل بخور تا بعد

 :انه گیری جواب دادبا به

 .ه من گرسنه ام نیست

 :با عصبانیت پاهایش را به زمین کوبید وگفت
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 !...ه سروناز

سههارا به پشههتیبانی از پرهام از جایش بلند شههد وبه طرفش رفت ودسههتش را 
 :گرفت وگفت

ههههه پرههام جون بیها اول یهه چیزی بخوریم بعهد دو تهایی بها هم بهازی می 
 کنیم.خب؟

 :سارا کنار آمد وبا خوشحالی پرسیدپرهام به راحتی با 

 ه تو هم بازی می کنی؟

هههه آره پس چی؟دو سههاعته اومدم نشههسههتم تا تو از مدرسههه بیایی با هم بازی 
 .کنیم

 :با پوزخندی روبه سارا گفتم

 !ه بابا تو دیگه کی هستی؟

در حالی که هنوز دسههت پرهام را در دسههت داشههت وبه طرف آشههپزخانه می 
 :رفت رو به من گفت

ههه علم روانشناسی بابت کرده مالیمت بیشتر از خشونت جواب میده.سروناز 
 !خانم

 :خندیدم وگفتم

 !ه جدا؟

 :در جوابم خندید وگفت

 .ه اره جدا
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سهارا را به اندازه ی یط خواهر یا شهاید هم بیشهتر دوسهت داشتم.واقعا برایم 
 ده بودمحکم یط خواهر را داشههت.از وقتی که به یاد داشههتم او را در کنارم دی

تها بهه امروز.هشهههت مهاه از او کوچکتر بودم ولی احسهههاس می کردم بها او 
دوقلویم ودر حقیقهت همین هم بود.در کودکی همیشهههه همبهازی یکهدیگر 
بودیم ووقتی هم که به مدرسههه رفتیم با اینکه خانه ما به خانه عمه اینها کمی 

ط ا را در یفاصهله داشهت ولی باز هم به خاطر وابسهتگی که به هم داشهتیم م
مدرسهه گهاشته بودند وبا سرویس به مدرسه می رفتیم.بزرگتر که شدیم تمام 
اوقات فرارتمان با هم می گهشهت وسهارا به راسهتی جای خالی یط دوست 
ویهط خهواهر را برایم پر می کرد ومطمانها من هم برای او چنین نقشههی 

تن من به داشههتم.بها اینکهه از سههارا هشههت ماه کوچکتر بودم ولی با زود رف
مدرسههه هر دو در یط کالس وسههر یط میز درس خواندیم وبعد از گهراندن 
دیپلم باز هم با هم سههر یط کالس کنکور ببت نام کردیم وبا انتخاب رشههته 
تحصهیلی مشهابه با هم به یط دانشگاه رفتیم.واقعا برای بعحی از دوستانمان 

 دانشگاه رشته فیزیط جالب بود که اینطور از اول با هم گهرانده ایم.ترم سهوم
بودیم وبه قول خودم قرار بود جای نیوتن و انشهتین را بگیریم!حدود دو سالی 
می شههد که خانه قبلی مان را فروخته بودیم وهمسههایه طبقه بایی خانه عمه 

 .اینها شده بودیم و من وسارا از خدا خواسته به هم نزدیط تر شدیم

دومین فرزنهد خهانواده بودم وقبل از من مهرناز بود که پنس سههالی ازم بزرگتر 
بود که بعد از ازدواج با اردین یکی از همکالسههی های دانشههگاهی اش برای 
زندگی به اسههپانیا رفته بود ودر حال حا ههر ماه های آخر بارداری اش را می 
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انیا کشههانده بود گهراند وبرای همین پدر ومادرم را حدود یط ماهی به اسههپ
وقرار بود دو ماه دیگر هم آنها را نگاه دارد تا او ههاعش رو به راه شههود وآنها به 
اطمینهان همسههایگی عمهه اینهها پرههام را دسههت من سههپرده بودنهد ورفته 
بودند.رافل از اینکه از تصههمیم راسههخم درباره درسههت تربیت کردن پرهام 

خبر داشت که عزیز دردانه اش را اطالعی داشهته باشند!به قول سارا:اگر دایی 
به دسههت چه جالدی می سههپارد ومی رود جز محایت بود که به این سههفر 

 .برود

و واقعا هم همین بود.اگر پدر ومادرم خبر داشههتند که چه نقشههه های تربیتی 
برای بهبود و ههعیت نابسههامان پرهام داشههتم ریر ممکن بود که پیش مهرناز 

هام با ما ولوس کردنش از طرف همه زیادی بروند.به خاطر فاصههله سههنی پر
میدان پیدا کرده بود واو ههاو واحوال درسههی اش هم خوب نبود برای همین 
در نبود پهدر ومهادرم فرصههتی پیدا کردم که کمی روی اخالق پرهام کار کنم 
واز این لوس وبی مزگی او را بیرون بیهاورم وبهه قول سههارا:آن وقت کی روی 

 !از بی مزگی درم می اوردتربیت من کار می کرد و

هههه سههروناز من رفتم اتاق پرهام کمی کامپیوتر بازی کنم.اگه خواسههتی تو هم 
 .بیا

 :در حالی که نگاه گهرایی به ورقه امتحانی در دستم می کردم پرسیدم

 ه همه عصورنه اش رو خورد؟

 :پرهام قبل از انکه به اتاقش برود به جای سارا جواب داد

 .م علوم و ورزش وفارسی دارمه آره خوردم.فردا ه
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 :برای اینکه ابهتم را حفظ کنم گفتم

 .ه پس زیاد خودت رو با کامپیوتر خسته نکن

 :این بار سارا جوابم داد

 ه چشم خانوم بزرگ.امری باشه؟

 :پوزخندی زدم وگفتم

 .ه نه سالمتی

 :در حالی که وارد اتاق پرهام می شد جواب داد

 !ه جدا؟

 :وبا خنده جوابش دادم

 .ه آره جدا

این سههوال وجواب جدا؟آره جدا.تکه کالمی بود که حدود بیسههت روزی می 
شههد که ورد زبانمان شههده بود وحکایتش از زمان ببت نام کالس رانندگی مان 
شهروو شهده بود.بعد از رفتن پدر ومادرم به اسپانیا به پیشنهاد سارا برای ببت 

 نه مان رفته بودیم وقبل ازنهام کالس تعلیم راننهدگی به آموزشههگاه نزدیط خا
اینکهه ببهت نام کنیم یکی از پسههرهای همسههایه(بهروزی را دیده بودیم که با 
مهاشههینش دم در آموزشههگهاه شههدیم وبرای ببت نام مدراک مان را تحویل 
دادیم.اما زیر چشههمی حواسههمان به بهروز بود که داشههت برگه هایی را پر می 

ی را داد پر کنیم ولی ما از کنجکاوی کرد. مسههاول ببت نام به ما هم برگه های
داشههتیم می مردیم که بهروز چه کار می کند؟خالصههه مشههاول پر کردن برگه 
ها شههدیم که بهروز برگه هایش را تحویل مسههاول بلت نام داد وپرسههید:چه 
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روز وچه سهاعتی وبا چه کسی کالس دارد؟ هنوز هم دوزاری کس و کوله مان 
می پرسههد وبه خیال خام خود فکر می کردیم نیفتهاده بود کهه برای چهه دارد 

شهاید یکی از مربی های تعلیم رانندگی آنجا باشد وبا ایما واشاره به هم آرزو 
می کردیم ای کاش مربی ما باشههد.وقتی مسههاول ببت نام جوابش را داد که 
چه روز وچه سهاعتی وباید حتما کالس های آموزش عملی را پشههت سر هم 

اشههتم شهها  در می آوردم بی اختیار با صههدای بلند بیاید من که از تعجب د
 .پرسیدم:جدا؟!واو هم بی اختیار به طرفم برگشت وجواب داد:آره جدا

پق خنده من وسهارا آشهفته بازاری درست کرد که دو سه روز رویمان نمی شد 
برای شهروو کالس ها به آموزشگاه برویم واین شد که از آن روز دم به ساعت 

 .دا؟! آره جدابه هم می گفتیم:ج

صههدای خوشههحال پرهام در حالی که با سههارا کل کل می کرد من را به خود 
اورد وپهایین برگهه امحتهانی اش را امحهها کردم وبهه شههیوه پدرم نوشههتم:از 
زحماتتان متشهکرم وبرگه را تا کردم ویی کتاب ریا هی اش گهاشهتم.فردا با 

ین امشههب کنترل می سهارا دانشهگاه داشهتیم وباید تالیف درسهی پرهام را هم
کردم که وقتی فردا صهب  پیش عمه می رفت دیگر تکلیفی نداشته باشد.عمه 
با بیماری وسههواسههی که بعد از فوت شههوهرش به ان مبتال شههده بود خود 
ودیگران را در تنگنها گههاشههتهه بود وپدر ومادرم برای بهبودی اش هر کاری 

خواسهههت هیچ کرده وپیش هر دکتری برده بودنهد ولی چون خودش نمی 
 .پیشرفتی حاصل نمی شد
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عمه هم م ل پدر سه فرزند داشت ولی دو پسر ویط دختر. پسر اولش سجاد 
که حدود هفت هشهت سهالی می شهد که در اسپانیا زندگی می کرد وتشکیل 
خانواده داده بود ویط دختر دو سههاله به نام سههارینا داشههت وپدرم از اینکه 

اسههپانیا زندگی می کرد به خاطر وجود  مهرنهاز نیز بهه طور اتفهاقی بهایهد در
سهجاد قلبا را هی ومطمان بود. سجاد از نظر تاتی واخالقی کامال نظیر پدر 
بود وبه معنای واقعی همانند پدر مهربان وآرام.درسههت برعکس سههینا فرزند 
دوم عمهه کهه هر چهه از بهد اخالقی وگوشههت تلخی اش بگوین کم گفته ام 

قی وبد عنقی اش به تعداد موهای سههرش هم وجهالب اینکه با تمام بد اخال
دوسهت وآشنای دختر داشت ومن هزاران بار به سارا گفته بودم که کدام دختر 
بخهت برگشههتهه ای جواب سههالم آدم خهل ودیوانهه ای چون سههینها را می 

 !دهد؟!واقعا برایم جای شگفتی داشت؟

 هخدا را شههکر در این هفت هشههت سههال که به شهههرسههتان برای دانشههگاه رفت
بود.کمتر او را می دیهدیم واز شههر ررررهها وسههخهت گیری هایش در امان 
بودیم.مقطم لیسهانس وفوق لیسههانس ودکترا را در شههرتسههنا بود ومن وسههارا 
باید روزی هزارا بار خدا را شهکر می کردیم که او نیسهت تا نظاره گر شیطنت 

را  یهایمان باشهد وحای که سهال آخر دکترای زیسهت شناسی ومیکروبیولو 
می گههارنهد بهاید کم کم خودمان را آماده می کردیم تا به حکمرانی بی چون 
وچرایی کهه در خهانهه خودمان وعمه می کردیم خداحافظی کنیم.واقعا وقتی 
که من وسهارا به این مساله فکر می کردیم اشط درون چشمهایمان جمم می 
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من  شههد ومن به شههوخی می گفتم ای کاش یکی پیدا می شههد همان طور که
 .دارم پرهام را تربیت می کنم سینا را هم تربیت می کرد

سههارا هم م ل پرهام که با من ومهرناز اختالف سههنی داشههت با بردارهایش 
اختالف سهنی داشهت.سارا از سجاد نه سال واز سینا هفت سال کوچکتر بود 
وتقریبا نسههبت بهشههان بیگانه بود.با سههجاد که به خاطر دوری راه وبا سههینا به 

 .طر دوری فرهنگ واخالقخا

پدر سهارا جدود سهه سهال پیش در ابر عار ه قلبی ناگهانی فوت کرد واز آن 
روز کم کم بیماری وسواس عمه نمودار شد.حتی به طوری که تازگی ها عمه 
همه را وادار می کرد که وقتی قدم به خانه اش می گهارند دمپایی مخصههو  

مقسقتقیم به حمام بروند کهه دم در آمهاده گههاشههتهه اسههت را بپوشههنهد و
وپاهایشههان را زیر شههیر حمام بشههویند ودوباره دمپایی را به پا کنند وبه طرف 
دسهتشهویی رفته دسهتهایشهام را با صابون بشویند واگر رمقی از این همه آب 
وآبکشهی باقی مانده بود روی کاناپه یا مبل های سهالن بنشینند وبه ررررهای 

گ سارا چند سالی می شد که با عمه اینها مادر شهوهرش گوش کنند!مادر بزر
زندگی می کرد ودر عین اینکه پیرزن بامزه وسههروزبان داری بود ولی وقتهایی 
کهه سههر حهال نبود از هر چیزی ایراد می گرفهت وبعحههی وقهت ها با بهانه 
گیریهایش همه را کالفه می کرد وبه عقیده من سههینا از این نظر کامال مشههابه 

 !مادربزرگش بود

هر حال حسههن همسههایگی با عمه اینها این بود که کف پاهای من وپرهام  به
از تمیزی برق می زد وروزی نبود کهه چههار پنس بار کف پاهایمان شههسههته 
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نشهود!البته این تعداد شهسهتن بستگی به تعداد پایین رفتن مان داشت.بعحی 
وقهت هها واقعها دلم برای سههارا می سههوخت که مجبر بود مدام در آن خانه 

رفهای وسهواس گونه عمه را گوش کند وروزی دو سه بار کف سالن وراهرو ح
را تی بکشههد ودسههت آخر هم تمام وسههایل سههالن را گردگیری نماید وجالب 
اینجا بود که تمام هم ورم عمه برای تمیزی سهالن بود وزیاد به شست وشوی 
ظرف وظروف آشههپزخانه کاری نداشههت واگر سههالن پهیرایی روزی سههه بار 

می شههد خیالش جمم می شههد که دیگری کاری باقی نمانده.انگار که  تمیز
هر لحظهه وهر دم منتظر آمهدن مهمهان یها مهمهانههایی بود.رفتهار اجتماعی 
وخانوادگی عمه آتر کامال طبیعی بود وهمین تمیز نگه داشههتن بیش از اندازه 
سههالن پههیرایی همهه را نگران کرده بود.بها اینکهه چند بار نزد روان پزشههط 
وروانشههنهاس رفته بود ولی فقن در حدود یط هفته ابر کرده بود ودوباره روز 
از نو روزی از نو؟!نمی دانم شهههایهد وقتی عمو ابراهیم فوت کرده بود در ابر 
ک رت زیاد مهمان ها در سهالن شوکه شده بود واز ان زمان دلهره تمیزی آنجا 

ی وسهواسهی عمه دست به جانش افتاده بود .با وجود اینکه همه مان از کارها
وپها حنهابسههتهه جلویش می نشههسههتیم ولی مادربزرگ سههارا از این قاعده 
مقسقت نی بود وجلوی چشههم عمهه هر کهاری که باب میلش بود انجام می 
داد وعمه تالفی کارهای مادرشههوهرش را سههر ما در می اورد!البته مادر بزرگ 

مخصههو  به سههارا(عزیزی نه از روی بدجنسههی بلکه از راه شههیوه درمانی 
خودش می خواسهت عمه را درمان کند که خدا را شکر تا به حال موفق نشده 

 !بود



 مبهم عشقحس 

 

07 

واقعها زنهدگی در خهانه عمه اینها حکایتی داشههت که قابل تحمل برای هری 
کسههی نبود.بعحههی وقت ها که سههارا به طبقه ما می امد از روی شههیطنت یا 

:کجا پاهامو شههایهد هم عادت پاچه های شههلوارش را بای می زد ومی گفت
بشههورم؟مامان گفته به سههروناز ورپریده بگو اگه از این به بعد خواسههتی بیایی 
پایین باید سورا  دمارت رو با وایتکس بشوری!وبا نگرانی ادامه می داد:ولی 

 .بی شوخی مامان روز به روز داره بدتر میشه

ند که دپیش از آنکه پدر ومادرم به اسههپانیا بروند خیلی به عمه اصههرار می کر
او را هم با خود ببرند تا بلکه گردش وتنوو واز همه مهمتر دیدن سههجاد برای 
بهبودی حهالش موبر باشههد ولی عمه به خاطر یط روز کالسههی که در هفته 
داشهت بهانه آورد وهمراهشهان نرفت.با اینکه بازنشسته آموزش وپرورش بود 

ریق د تا به این طولی باز هم برای سههرگرمی در هفته یط روز کالس گرفته بو
بیکار نباشههد.دبیر علوم مقطم راهنمایی بود که من وسههارا هم در ان موقم که 
مدرسهه می رفتیم از شهاگردانش بودیم ولی یکی از درسههایی که همیشه عزا 
می گرفتیم که چطوری سهر کالس برویم.واقعا عمه به من وسارا که برادرزاده 

بیش از اندازه ای که به بچه  ودخترش بودیم رحم نمی کرد وبا سههخت گیری
 !ها داشت من وسارا رو هم بی نصیب نمی گهاشت

به قول خودم:اگه یط معلم توانسههت من وسههارا را آدم کند همین عمه بود که 
 !به راستی جایی برای نفس کشیدم در کالس برایمان باقی نمی گهاشت

 :با صدای زنگ تلفن همراه سارا به خودم آمدم وبلند داد زدم

 .ه سارا بدو تلفن
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سههارا در حالی که با صههدای بلند کامپیوتر در حال ماشههین بازی با پرهام بود 
 :جواب داد

 .ه ور دار ببین کیه

به طرف گوشهی اش کنار میز کاناپه رفتم وبا دیدن اسهم لیال روی نمایشگر با 
 :لبخندی گفتم

 .ه الو لیال سالم

 !گرفتم؟ ه تویی سروناز؟سالم چطوری؟شماره کدوماتون رو

 :خندیدم وجواب دادم

 .ه درست گرفتی.گوشی ساراست ولی دستش بنده من جواب دادم

 ه خب چطوری؟حال؟احوال؟کاروبار؟

 :در جوابش گفتم

 ه سالمتی، ممنون.تو چطوری؟

ههه منم خوبم.زنگ زدم به سهارای بیچاره بگم که چه نشستی که مرم از قفس 
 !پرید

 :متوجه منظورش شدم وبا خنده پرسیدم

 !ه جدی جدی؟

می دانسهت که من وسارا هیچ رمز ورازی را از هم پوشیده نداریم برای همین 
 :جواب داد

 !ه پس چی؟هی به سارا گفتم بجنب مگه گوش کرد؟

 :خندیدم وگفتم
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 .ه بابا بهتر.حای بهار صداش کنم برای خودش تعریف کن

 :وبالفاصله به سوی اتاق پرهام حرکت کردم وگفتم

 .یاله سارا بیا ل

 :در حالی که حواسش به مانیتور بود جواب داد

 ه چی میگه؟

 :در آستانه در اتاق پرهام ایستادم وگفتم

 .ه پاشو یه دقیقه بیا تا بهت بگم

 :با سماجت از ماشین کناری سبقت گرفت وگفت

 .ه بده همین جا باهاش حرف می زنم

 :پرهام از اینکه حواس سارا را پرت کرده بودم نارا ی گفت

 .ه سروناز این سارا میبازه برو بیرون بعدا بیا

 :با بی خیالی پیاام لیال را رساندم وگفتم

 !ه لیال میگه مرم از قفس پرید دیگه خود دانی؟

 .و از اتاق پرهام بیرون امدم

رای همین تفاوت باشد بمی دانسهتم که نمی توانسهت نسبت به پیاام لیال بی 
 :از پشت سر صدایش را شنیدم که به پرهام گفت

ههه تو به جای من همین مسهیر را ادامه بده زود برمی گردم یادت باشه ماشین 
 .رو دارون نکنی ها

 :و گوشی موبایلش را از دستم گرفت وگفت

 ...ه بده ببینم چی میگه
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 :وبالفاصله گفت

 ه سالم لیال چه خبر؟

 ... ه

من؟!صههدات درسههت نمیاد از تلفن بابت زنگ بزن خونه سههروناز هههه جون 
 اینها.نمی فهمم چی می گی؟

 ... ه

اخالقش همیشههه این بود وقتی خیلی هیجان زده می شههد گوشهههایش کر می 
 :شد.گوشی اش را قطم کرد وروبه من گفت

 ه ای بترکی می مردی زودتر می گفتی چیکارم داشت؟

تم وبا لبخندی گفتم:دو سههاعته دارم بهت روی کاناپیه کنار تلویزیون نشههسهه
 میگم ولی تو ماشین بازیت گرفته.حای چی می گفت؟

 ...ه درست نفهمیدم ولی می گفت حامد با یه دختره

 .وبا صدای زنگ تلفن حرفش را قطم کرد وبه سوی تلفن حمله برد

 ه الو لیال؟

 ... ه

 .ه خب بگو از اول بگو درست نمی شنیدم

 ... ه

 :ی هم رفت وبا عصبانیت پرسیداخمهایش تو

 ه خودت دیدی؟

 ... ه
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 ه دختره چی؟چه شکلی بود؟

 ... ه

 ه از بچه های مترجمی زبان انگلیسی؟

 ... ه

 ه مطمانی؟نه بگو.کی؟امروز چه ساعتی؟

 ...ه

 ه ماشینش چی بود؟

 ... ه

 ه ای درد بگیره.خیلی خوشحال بود؟

 ... ه

 ه پس چی میگی دو ساعت؟نه.برای چی؟

 ... ه

 ه حامد چی پوشیده بود؟

 ... ه

 :با خنده نگاهش کردم وگفتم

 ه تو این گیری ویری چیکار به لباس حامد داری؟

 ه هیچی سروناز می خنده میگه چیکار به لباس حامد داری؟

 :و بالفاصله رو به من ادامه داد

ههه هنوز این چیزها رو نمی دونی؟!لباس حامد نشون می ده برای طرف چقدر 
 .ه.اگه تیپ بزنه خبریه اگه نزنه طرف رهگهرهارزش قائل
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 :و دوباره به گفتگویش با لیال ادامه داد وپرسید

 ه نرفتی جلو؟یه چشم رره ای یه چیزی؟

 :از لحن جدی اش خنده ام گرفت وگفتم

 !ه بره جلو بگه چی؟

 :به طرفم نگاه کرد وبا حر  گفت

 ه سروناز یه دقیقه ساکت می شی ببینم چی میگه؟

 ... ه

ههه نه فرا صب  که کالس عمومی داریم ولی ظهرش باید بریم امتحان رانندگی 
 نمی دونم چیکار کنم؟

 ... ه

 ه حای مطمانی فردا ظهر می ای دانشگاه؟

 ه نمی دونم بهار از سروناز بپرسم ببینم چی میگه؟

 :و رو به من کرد وبا التماس پرسید

 ه سروناز میای امتحان فردا ظهر رو بندازیم پس فردا؟

 :پوزخندی زدم وجواب دادم

ههههه من از اولم بههت گفتم که فردا امتحان رانندگی ندیم ولی تو پاتو توی یه 
 .کفش کرده بودی

 .ه آره سروناز موافقه.فردا ظهر توی دانشکده می بینمت

 ... ه

 .نه باشه نه قربانت.به مامان اینها سالم برسو
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 ... ه

 .ه خداحافظ

 ... ه

 .و گوشی را بر جایش گهاشت وکمی به فکر فرو رفت

 :با دقت نگاهش کردم وپرسیدم

 ه چی شد؟بایخره مرم از قفس پرید؟

 :به کاناپه تکیه داد وجواب داد

 .ه بیخود کرده مگه به همین سادگیه.قول داده باید پای حرفش هم وایسه

 :گفتمبرای اینکه کمی دلداری اش بدهم 

ههه چه قولی؟فقن گفته برای بهتر شناختن یکدیگر پیش از ازدواج کمی بیشتر 
 .با هم آشنا بشیم این حرف رو که بیشتر پسرها میزنند

 !ه ولی تو خودت خوب می دونی اون م ل بیشتر پسرها نیست؟

سههارا راسههت می گفت حامد م ل بیشههتر پسههرها نبود.پسههری بود فوق العاده 
کمی خشهط!خشهکی اخالقش هم بیشتر به خاطر نبود سهنگین واز نظر من 

 .لبخند روی صورتش بود

ترم آخر فیزیهط درس می خواند وبا پرس وجویی که از همکالسههی هایش 
کرده بودیم با ان نمرات درخشهانش خود را برای کارشهانسهی ارشد آماده می 
کرد وبه قول خودم:از ترم پیش کلنگ از آسههمان افتاده بود وبه سههرش خورده 
بود واز ان همه دختر خوب وسهنگین در دانشکده سارای از همه سنگین تر را 
انتخاب کرده بود!وقعا سههارا دختر خوب وسههنگینی بود ولی همگان این نکته 
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را قبول داشهتند که اگر من وسهارا در دانشکده نبودیم آنجا سوت وکور بود وبه 
برای کل راسههتی شههیطنت ها وشههلوری هایمان برای کی دانشههکده که هیچ 

 !دانشگاه هم بس بود؟

 !ه حای میگی چیکار کنم؟

 :جواب دادم

 .ه چی رو چیکار کنم؟!صبر کن فردا ظهر میریم دانشکده ببینیم چه خبره

ههه من تا فردا ظهر نمی تونم تحمل کنم.هنوز هیچی نشده مزه دهنم تلخ شده 
کف دسههتم یخ کرده حامد پسههری نبود ک هیط روزه رنگ عوض کنه.میگم 

 زنگی بهش بزنم ببینم چی می گه؟هان؟ یه

از رنهگ و روی پریهده اش فهمیدم حالش خراب تر از این حرفهاسههت.ولی 
 :برای اینکه بعدها پشیمان نشود که زود یا حرفش موافقت کردم گفتم

هههه مگه نگفتی از تلفن بازی و پیامط زدن خوشههش نمیاد؟شههاید بهش زنگ 
 بزنی ناراحت بشه؟

 :با سردرگمی جواب داد

ههههه بیخود کرده.دیگهه از چی ناراحت بشههه؟نه که خودش امروز خیلی گل 
 کاشته؟

 :کمی فکر کردم وگفتم

ههههه ببینم لیال مطمانه دختر با حامد از روی منظوری حرف زده؟!اصههال بگو 
 ببینم لیال چی می گفت؟

 :بالفاصله جواب داد
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با عجله از سههاختمان هههه لیال می گفت دم بوفه وایسههاده بوده که دیده حامد 
دانشههکده خارج شههده ودر محوطه با دختری از رشههته مترجمی زبان سههالم 

 ...وعلیط خودمانی کرده واز در دانشگاه بیرون رفته.دنبالشون رفته ودیده

 :به میان حرفش دویدم وپرسیدم

 ه لیال از کجا می دونست که دختره مترجمی زبان بوده؟

 :جواب داد

کالس تربیت بدنی داره.می گفت دختره بد نیسههت  ههههه گویا این ترم باهاش
قیافه با نمکی داره وقتی از در دانشهگاه بیرون رفتند دختره سوار ماشینش شده 

 .وحامد هم جلو کنارش نشسته ورفتند

 :برای اینکه کمی قوت قلبش بدهم گفتم

 ه همین؟

 :با ریظ جواب داد

ی وجود داشههته ههههه دسههتتو بهار رو زمین!مگه بقیه دیگه ای هم میخواسههت
باشهه؟دیگه بدتر از این می خواسهتی؟پسهره پررو تا چشم منو دور دیده تلپی 

 .سوار ماشین دختره شده رفته

 :وکمی مکث کرد ویاد مو وعی افتاد وبا حر  ادامه داد

ههه صهد دفعه بهت گفتم بیا این گواهینامه کوفتی رو بگیریم یه ماشین قسطی 
مه ماشههین دارن به ریر از ما دو تا دسههت یه چیزی بخریم بریم دانشههگاه بیا ه

 !وپا چلفتی
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از اینکه وسههن یط مو ههوو مو ههوو بی ربطی را پیش کشههیده بود خنده ام 
 :گرفت وگفتم

هههه اوی این چه ربطی داشههت؟دوما خود آقا حامد ماشههین داره که ما داشههته 
باشهیم؟سههوما شهاید هم این دختره یکی از آشههناهای حامد بوده که به راحتی 

 .ماشینش شده.وقتی چیزی نمی دونی الکی پیش داوری نکن سوار

 :کمی قانم شد وپرسید

 ه خب حای میگی چیکار کنم؟بهش زنگ بزنم؟

 :نگاهش کردم وجواب دادم

 ه نمی دونم یط وقت کار خرابتر نشه؟

 :دوباره کمی فکر کرد وگفت

چیه!اگه بی حوصهله ههه یط زنگی می زنم هیچی نمی گم تا ببینم مزه دهنش 
 .حرف شد معلوم میشه خیلی عو یه

 .سرم را به نشانه تایید تکان دادم وحرفی نزدم

گوشههی تلفن همراهش را برداشههت ودکمه حافظه اش را زد ومنتظر برقراری 
 .تماس شد

به صهورتش دقیق نگاه کردم.صهورت سارا روی هم رفته بی عیب ونقب بود 
کشههیده وبادامی اش هماهنگی  وابروههای بهاریهط ونهازکش با چشههمهای

داشت.بینی نسبتا کوچط ولبهای کمی کلفت که در قاب صورت بیحی اش 
مجموعه ملیحی را به نمایش گهاشهته بود که با پوسهت سبزه اش نمکین می 
شهد وموهای سیاه وفرفری اش ایمن سبزه گی را با نمط تر نشان می داد ومن 
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می خواستم سربه سرش  بعحهی وقت ها که از دسهتش عصهبانی می شدم یا
بگههارم بهش خهانم آنگوییی می گفتم کهه خودش می فهمیهد یها خلیلی 

 .عصبانی ام یا در حال شوخی کردن هستم

 ه چرا مرتب اشاال می زنه؟

 :با سوالش به خود آمدم وجواب دادم

 .ه شاید آنتن نمیده دوباره بگیر

 .ه آهان گرفت

 .و چشمکی بهم زد وبا ابروهای بای اده منتظر برداشتن گوشی شد

 .ه الو الو حامد

 ... ه

 ه سالم حال شما؟

 ... ه

 ه ممنون من خوبم.شما چطورید؟

 ... ه

از لحن رسمی وموش مرده اش در مقایسه با خن ونشان های پیش از تلفنش 
 .خنده ام گرفت وبا خنده سرم را تکان دادم

 .می خواستم حالتون رو بپرسمه نه همین جوری 

 ... ه

ههه نه قرار بود فردا ظهر بریم برای امتان ولی امادگی اش رو نداشتیم انداختیم 
 .پس فردا
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می دانسههتم از یر تها پیهاز برنهامهه روزانهه مان را برایش تعریف می کند برای 
 !همین به حرفهایش می خندیدم

 ه جای؟کی؟امروز؟

 ... ه

 فته بودین؟ه نه خبر نداشتم.قبال نگ

 ... ه

 ه چه جالب؟حای چه رشته ای می خونه؟

 ... ه

مطمانها در حال تعریف کردن جریان مهیجی بود که قیافه سههارا شههبیه گربه 
 !هایی شده بود که در کمین موش گرفتن هستند

 .ه ای کاش امروز دانشکده بودم می دیدمش

 ... ه

 ه بد موقعی که مزاحمتون نشدم؟

 ... ه

کنم.راسههتش من وسههروناز هم سههرگرم خوندن آیین نامه  هههه نه خواهش می
بودیم.این اومدش توی اتاق داره بهتون سهالم می رسونه ونگاهی به من کرد 

 .وچشمکی زد

 ... ه

 ...وبا حالتی جدی رو به من گفت:سروناز حامد هم سلم می رسونه

 :وبلند به طوری که حامد بشنود گفتم



 مبهم عشقحس 

 

19 

 .ه ممنون مرسی

 .ه به خانواده سالم برسونید

 ... ه

 .ه نه متشکرم.خداحافظ شما

 ... ه

وگوشهی را قطم کرد وبا همان هیجانی که داشهت از جایش بلند شد وزبانش 
 .را از دهان بیرون آوردو چند بشکن زد

 :با خوشحالی به حرکاتش نگاه کردم وبا دوق گفتم

 ه خب حای بشین ببینم چی می گفت؟

 :د وبا هیجان خاصی گفترو کاناپه ولو ش

 !ه الهی سارا براش پرپر بشه که آنقدر این بچه ماهه.ماه ماه؟

 .و روی هوا برایش بقوقسه فرستاد

 :با بی صبری گفتم

 ه خیلی خوب فهمیدم که چقدر دوستش داری.حای چی می گفت؟

گفت بدون اینکه هههه الهی براش بمیرم که همه چی رو صههاف وپوسههت کنده 
اشههاره ای بکنم گفتش امروز دختر خهاله ام مینا که توی دانشههگاه خودمون 
مترجمی زبهان می خونهه اومده بود دنبالم.از انجایی که م ل یط خواهر برام 
می مونهه همراهش رفتم تا بریم فرودگاه اسههتقبال مادربزرگمون که از سههفر 

 .می زدحس اومده.اینم داشت از خونه مادربزرگش حرف 

 :برای اینکه حرصش را در اوردم بالفاصله گفتم
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ههههه یعنی چی که مرد گنده م ل دخترها گزارش روزمره را می داد؟!مرد باید یه 
 ...ِاهن وُتُلپی داشته باشه وهمه چی رو لو نده!اه اه

 :وبه لحن عزیز یعنی مادربزرگش ادامه دادم

 ه عنوان کتاب:حس مبهم عشق

 ائرینویسنده:مهندس هایده ح

 518تعداد صفحات:

 انتشارات:پگاه

 0189چاپ اول:

 تومان 9511قیمت:

 به عزیزترینم، مادرم که مقابل چشمانم

 ...روحش به پرواز در آمد

 ...و یادش برایم ماندنی ترین خاطره شد

 فصل اول

در سهه راه حق تقدم با وسهیله نقلیه ایسههت که به طور مقسقتقیم حرکت می 
 .ان تالقی کننده بیشتر باشدکند ولو اینکه عرض خیاب

 .هنگام سبقت مجاز از سمت چپ وسیله نقلیه جلویی سبقت می گیریم

هنگام خارج شهدن از اتومبیل ترمز دستی را می کشیم موتور را خاموش کرده 
 .وسوییچ را خارج می کنیم

احتراز از هر گونه هنگامی که از خیابان اصههلی وارد تقاطم می شههویم برای 
 .خطر با سرعت متناسب با تقاطم وبا احتیاط عبور می کنیم
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 .ه سارا تو رو خدا یوشتر داری روی اعصابم راه میری

 .ه ناسالمتی اومدم پیش تو تا با هم بخونیم

 :سرم را از روی کتابچه آیین نامه رانندگی بلند کردم وجواب دادم

بلند بلند وجدی می خونی هر چی  هههه باور کن سههارا این جوری که تو داری
 .رو که خونده بودم یادم رفت استرس گرفتم.پاشم برم یه چایی بیارم

ههههه نمی خواد بشههین همین این پایین چایی خوردم.بیا تا پرهام نیومده آیین 
نهامهه رو تمومش کنیم این میهاد خونه رو میهاره روی سههرش دیگه نمیهاره 

 .بخونیم

 :ای به طرف آشپزخانه می رفتم گفتمدر حالی که برای ریختن چ

 .ه چه طوره فردا برای امتحان نریم؟اصال آمادگی اش رو ندارم

 :سرش را به پشتی کاناپه تکیه داد وجواب داد

 .ههه آخرش که چی؟فردا نشد دو روز دیگه بایخره که باید این امتحان رو بدیم

 :سینی چایی را جلویش گهاشتم وگفتم

این امتحان رو باید بدیم انگار که دو تا ماشههین ههههه همچین میگی بهایخره 
آخرین سههیسههتم توی پارکینگ خوابیده ومنتظر اینه که ما دو تا گواهینامه مون 

 .رو بگیریم وبریم سوارش بشیم

ههه چیه؟ترسهیدی؟نترس بابا فوقش فردا رد می شهیم دو جلسه برامون ا افه 
فقن مونده امتحان  میههارن دوبهاره امتحهان می دیم.آیین نهامه رو که حفظیم

شهههری کهه بهه امیهد خدا یه کاریش می کنیم.تو که رانندگیت خوبه دیگه از 
 !چی می ترسی؟پارک دوبلت که حرف نداره
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 :با خنده نگاهش کردم وگفتم

 ه مسخره می کنی؟

 :خندید ودر حالی که فنجان چای را برمی داشت جواب داد

و تحاحه ولی دور زدن دههه نه بی شوخی رانندگیت خوبه فقن پارک دوبلت اف
فرمهانهت معرکهه اسههت.حای فردا کمی زودتر میریم یه جلسههه تمرینی می 

 .گیریم تا قبل از امتحان مسلن بشیم

 :وکمی از چایش را نوشید وبا پوزخندی ادامه داد

ههه حای اگه من برای امتحان فردا عزا بگیرم یه چیزی.همه رانندگی یط طرف 
 .کی بگم مسخره ام می کنهواین دنده عقب یط طره.به هر 

 :خندیدم وگفتم

 !ه دیوونه اخه دنده عقب هم کاری داره؟

 .ه همین دیگه دردم سر اینه که نمیشه به کسی هم گفت

 :با صدای زنگ در ورودی سرم را به سوی در چرخاندم وگفتم

 .ه پرهام اومد

 .و بلند شدم وبه طرف در رفتم

 :نگاهی به در گفت فنجان خالی چای را درون سینی گهاشت وبا

 .ه چه به موقم؟!هنوز دو صفحه هم نخوندیم

 :در ورودی آپارتمان را باز کردم وبا دیدن صورت خندان پرهام گفتم

 ه علیط سالم چی شد؟خانومتون ازتون امتحان ریا ی رو گرفت؟
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با عجله کفشهههایش را جلوی در در آورد وبا خوشههحالی وارد شههد ور به من 
 :وسارا گفت

 .ه سالم.بیست شدم.امتحان ریا ی بیست شدم

 :سارا با هیجان برایش دست زد وگفت

 .ه آفرین به تو پسر خوب یه کمی هم به خواهر ودختر عمه ات یاد بده

به سههارا چشههم رره رفتم که یعنی زیادی بهش رو نده وکوله پشههتی اش را از 
 :کنار در برداشتم وپرسیدم

 رقمی هم اومد؟ه از چی اومد؟از اون  ربهای سه 

 :در حالی که جورابهایش را در می آورد جواب داد

 .ه آره عمو منصف ونیمساز هم اومد.ورقه ام توی کیفمه

 .وبه طرف دستشویی رفت

ههه انگار عر ه اش از من و تو بهتره.میگم چه طوره فردا بفرستیمش به جای 
 خودمون امتحان بده؟

 :شتی پرهام را باز کردم وگفتمبا خنده به سوی سارا نگاه کردم ودر کوله پ

ههه فکر خوبیه ولی بی شوخی بعحی از مطالب درسی شون از اون موقم های 
مها سههخهت تره.یادم نمیاد وقتی کالس چهارم دبسههتان بودیم این چیزها رو 

 .خونده باشیم

خنده ام گرفت.ورقه امتحان ریا ههی را از یبه یی دفتر وکتاب های درسههی 
 :پرهام پیدا کردم وگفتم
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ههههه حای این حرف ها پیش خودمون باشههه وجای دیگه درز پیدا نکنه وگرنه 
 .آبرومون میره

 :خندید وگفت

ههه مگه دروم میگم؟م ال اگه اشههکان وحامد بفهمند که چه ناباه هایی بودیم 
 !چه طور می شه؟

ههه سهارا تو رو خدا اسم هر کسی رو میاری اسم اشکان رو نیار حالم ازش به 
 .هم میخوره

که خیلی هم حالت بد میشه؟دروم نگو دیروز توی دانشگاه دیدم که چه  ههه نه
 !دل وقلوه ای به هم می دادین؟

 .ه چه دل و قلوه ای؟!ازم تایخ حهف وا افه رو پرسید منم جواب دادم

 !ه جدا؟

 :خندیدم وگفتم

 .ه اره جدا

 ه سروناز سی دی بازی ام رو کجا گهاشتی؟

روی اتاق خواب ها ایستاده بود چرخاندم سهرم را به طرف پرهام که وسن راه
 :وگفتم

 ه هنوز از مدرسه نیومده می خوای بری سرام کامپیوتر بازی کنی؟

 :با دلخوری جواب داد

 .ه دیورز که نهاشتی بازی کنم

 :با طلب کاری گفتم
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بیا اول  بازی بی بازیههه اگه میهاشتم که امتحانت رو بیست نمی گرفتی.فعال 
 .نون چایی کره عسل بخور تا بعد

 :با بهانه گیری جواب داد

 .ه من گرسنه ام نیست

 :با عصبانیت پاهایش را به زمین کوبید وگفت

 !...ه سروناز

سههارا به پشههتیبانی از پرهام از جایش بلند شههد وبه طرفش رفت ودسههتش را 
 :گرفت وگفت

یم بعهد دو تهایی بها هم بهازی می ههههه پرههام جون بیها اول یهه چیزی بخور
 کنیم.خب؟

 :پرهام به راحتی با سارا کنار آمد وبا خوشحالی پرسید

 ه تو هم بازی می کنی؟

هههه آره پس چی؟دو سههاعته اومدم نشههسههتم تا تو از مدرسههه بیایی با هم بازی 
 .کنیم

 :با پوزخندی روبه سارا گفتم

 !ه بابا تو دیگه کی هستی؟

ام را در دسههت داشههت وبه طرف آشههپزخانه می در حالی که هنوز دسههت پره
 :رفت رو به من گفت

ههه علم روانشناسی بابت کرده مالیمت بیشتر از خشونت جواب میده.سروناز 
 !خانم
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 :خندیدم وگفتم

 !ه جدا؟

 :در جوابم خندید وگفت

 .ه اره جدا

سهارا را به اندازه ی یط خواهر یا شهاید هم بیشهتر دوسهت داشتم.واقعا برایم 
خواهر را داشههت.از وقتی که به یاد داشههتم او را در کنارم دیده بودم  حکم یط

تها بهه امروز.هشهههت مهاه از او کوچکتر بودم ولی احسهههاس می کردم بها او 
دوقلویم ودر حقیقهت همین هم بود.در کودکی همیشهههه همبهازی یکهدیگر 
 بودیم ووقتی هم که به مدرسههه رفتیم با اینکه خانه ما به خانه عمه اینها کمی
فاصهله داشهت ولی باز هم به خاطر وابسهتگی که به هم داشهتیم ما را در یط 
مدرسهه گهاشته بودند وبا سرویس به مدرسه می رفتیم.بزرگتر که شدیم تمام 
اوقات فرارتمان با هم می گهشهت وسهارا به راسهتی جای خالی یط دوست 
ویهط خهواهر را برایم پر می کرد ومطمانها من هم برای او چنین نقشههی 
داشههتم.بها اینکهه از سههارا هشههت ماه کوچکتر بودم ولی با زود رفتن من به 
مدرسههه هر دو در یط کالس وسههر یط میز درس خواندیم وبعد از گهراندن 
دیپلم باز هم با هم سههر یط کالس کنکور ببت نام کردیم وبا انتخاب رشههته 

مان نتحصهیلی مشهابه با هم به یط دانشگاه رفتیم.واقعا برای بعحی از دوستا
جالب بود که اینطور از اول با هم گهرانده ایم.ترم سهوم دانشگاه رشته فیزیط 
بودیم وبه قول خودم قرار بود جای نیوتن و انشهتین را بگیریم!حدود دو سالی 
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می شههد که خانه قبلی مان را فروخته بودیم وهمسههایه طبقه بایی خانه عمه 
 .هم نزدیط تر شدیم اینها شده بودیم و من وسارا از خدا خواسته به

دومین فرزنهد خهانواده بودم وقبل از من مهرناز بود که پنس سههالی ازم بزرگتر 
بود که بعد از ازدواج با اردین یکی از همکالسههی های دانشههگاهی اش برای 
زندگی به اسههپانیا رفته بود ودر حال حا ههر ماه های آخر بارداری اش را می 

حدود یط ماهی به اسههپانیا کشههانده بود گهراند وبرای همین پدر ومادرم را 
وقرار بود دو ماه دیگر هم آنها را نگاه دارد تا او ههاعش رو به راه شههود وآنها به 
اطمینهان همسههایگی عمهه اینهها پرههام را دسههت من سههپرده بودنهد ورفته 
بودند.رافل از اینکه از تصههمیم راسههخم درباره درسههت تربیت کردن پرهام 

قول سارا:اگر دایی خبر داشت که عزیز دردانه اش را  اطالعی داشهته باشند!به
به دسههت چه جالدی می سههپارد ومی رود جز محایت بود که به این سههفر 

 .برود

و واقعا هم همین بود.اگر پدر ومادرم خبر داشههتند که چه نقشههه های تربیتی 
برای بهبود و ههعیت نابسههامان پرهام داشههتم ریر ممکن بود که پیش مهرناز 

ه خاطر فاصههله سههنی پرهام با ما ولوس کردنش از طرف همه زیادی بروند.ب
میدان پیدا کرده بود واو ههاو واحوال درسههی اش هم خوب نبود برای همین 
در نبود پهدر ومهادرم فرصههتی پیدا کردم که کمی روی اخالق پرهام کار کنم 
واز این لوس وبی مزگی او را بیرون بیهاورم وبهه قول سههارا:آن وقت کی روی 

 !بیت من کار می کرد واز بی مزگی درم می اوردتر
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هههه سههروناز من رفتم اتاق پرهام کمی کامپیوتر بازی کنم.اگه خواسههتی تو هم 
 .بیا

 :در حالی که نگاه گهرایی به ورقه امتحانی در دستم می کردم پرسیدم

 ه همه عصورنه اش رو خورد؟

 :پرهام قبل از انکه به اتاقش برود به جای سارا جواب داد

 .ه آره خوردم.فردا هم علوم و ورزش وفارسی دارم

 :برای اینکه ابهتم را حفظ کنم گفتم

 .ه پس زیاد خودت رو با کامپیوتر خسته نکن

 :این بار سارا جوابم داد

 ه چشم خانوم بزرگ.امری باشه؟

 :پوزخندی زدم وگفتم

 .ه نه سالمتی

 :در حالی که وارد اتاق پرهام می شد جواب داد

 !ه جدا؟

 :وبا خنده جوابش دادم

 .ه آره جدا

این سههوال وجواب جدا؟آره جدا.تکه کالمی بود که حدود بیسههت روزی می 
شههد که ورد زبانمان شههده بود وحکایتش از زمان ببت نام کالس رانندگی مان 
شهروو شهده بود.بعد از رفتن پدر ومادرم به اسپانیا به پیشنهاد سارا برای ببت 

به آموزشههگاه نزدیط خانه مان رفته بودیم وقبل از نهام کالس تعلیم راننهدگی 
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اینکهه ببهت نام کنیم یکی از پسههرهای همسههایه(بهروزی را دیده بودیم که با 
مهاشههینش دم در آموزشههگهاه شههدیم وبرای ببت نام مدراک مان را تحویل 
دادیم.اما زیر چشههمی حواسههمان به بهروز بود که داشههت برگه هایی را پر می 

ام به ما هم برگه هایی را داد پر کنیم ولی ما از کنجکاوی کرد. مسههاول ببت ن
داشههتیم می مردیم که بهروز چه کار می کند؟خالصههه مشههاول پر کردن برگه 
ها شههدیم که بهروز برگه هایش را تحویل مسههاول بلت نام داد وپرسههید:چه 
روز وچه سهاعتی وبا چه کسی کالس دارد؟ هنوز هم دوزاری کس و کوله مان 

بود کهه برای چهه دارد می پرسههد وبه خیال خام خود فکر می کردیم نیفتهاده 
شهاید یکی از مربی های تعلیم رانندگی آنجا باشد وبا ایما واشاره به هم آرزو 
می کردیم ای کاش مربی ما باشههد.وقتی مسههاول ببت نام جوابش را داد که 
چه روز وچه سهاعتی وباید حتما کالس های آموزش عملی را پشههت سر هم 

یاید من که از تعجب داشههتم شهها  در می آوردم بی اختیار با صههدای بلند ب
 .پرسیدم:جدا؟!واو هم بی اختیار به طرفم برگشت وجواب داد:آره جدا

پق خنده من وسهارا آشهفته بازاری درست کرد که دو سه روز رویمان نمی شد 
 اعتبرای شهروو کالس ها به آموزشگاه برویم واین شد که از آن روز دم به س

 .به هم می گفتیم:جدا؟! آره جدا

صههدای خوشههحال پرهام در حالی که با سههارا کل کل می کرد من را به خود 
اورد وپهایین برگهه امحتهانی اش را امحهها کردم وبهه شههیوه پدرم نوشههتم:از 
زحماتتان متشهکرم وبرگه را تا کردم ویی کتاب ریا هی اش گهاشهتم.فردا با 

لیف درسهی پرهام را همین امشههب کنترل می سهارا دانشهگاه داشهتیم وباید تا
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کردم که وقتی فردا صهب  پیش عمه می رفت دیگر تکلیفی نداشته باشد.عمه 
با بیماری وسههواسههی که بعد از فوت شههوهرش به ان مبتال شههده بود خود 
ودیگران را در تنگنها گههاشههتهه بود وپدر ومادرم برای بهبودی اش هر کاری 

نهد ولی چون خودش نمی خواسهههت هیچ کرده وپیش هر دکتری برده بود
 .پیشرفتی حاصل نمی شد

عمه هم م ل پدر سه فرزند داشت ولی دو پسر ویط دختر. پسر اولش سجاد 
که حدود هفت هشهت سهالی می شهد که در اسپانیا زندگی می کرد وتشکیل 
خانواده داده بود ویط دختر دو سههاله به نام سههارینا داشههت وپدرم از اینکه 

ه طور اتفهاقی بهایهد در اسههپانیا زندگی می کرد به خاطر وجود مهرنهاز نیز به
سهجاد قلبا را هی ومطمان بود. سجاد از نظر تاتی واخالقی کامال نظیر پدر 
بود وبه معنای واقعی همانند پدر مهربان وآرام.درسههت برعکس سههینا فرزند 
دوم عمهه کهه هر چهه از بهد اخالقی وگوشههت تلخی اش بگوین کم گفته ام 

ینکه با تمام بد اخالقی وبد عنقی اش به تعداد موهای سههرش هم وجهالب ا
دوسهت وآشنای دختر داشت ومن هزاران بار به سارا گفته بودم که کدام دختر 
بخهت برگشههتهه ای جواب سههالم آدم خهل ودیوانهه ای چون سههینها را می 

 !دهد؟!واقعا برایم جای شگفتی داشت؟

تان برای دانشههگاه رفته خدا را شههکر در این هفت هشههت سههال که به شهههرسهه
بود.کمتر او را می دیهدیم واز شههر ررررهها وسههخهت گیری هایش در امان 
بودیم.مقطم لیسهانس وفوق لیسههانس ودکترا را در شههرتسههنا بود ومن وسههارا 
باید روزی هزارا بار خدا را شهکر می کردیم که او نیسهت تا نظاره گر شیطنت 
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ت شناسی ومیکروبیولو ی را هایمان باشهد وحای که سهال آخر دکترای زیسه
می گههارنهد بهاید کم کم خودمان را آماده می کردیم تا به حکمرانی بی چون 
وچرایی کهه در خهانهه خودمان وعمه می کردیم خداحافظی کنیم.واقعا وقتی 
که من وسهارا به این مساله فکر می کردیم اشط درون چشمهایمان جمم می 

دا می شههد همان طور که من شههد ومن به شههوخی می گفتم ای کاش یکی پی
 .دارم پرهام را تربیت می کنم سینا را هم تربیت می کرد

سههارا هم م ل پرهام که با من ومهرناز اختالف سههنی داشههت با بردارهایش 
اختالف سهنی داشهت.سارا از سجاد نه سال واز سینا هفت سال کوچکتر بود 

ینا به ی راه وبا سههوتقریبا نسههبت بهشههان بیگانه بود.با سههجاد که به خاطر دور
 .خاطر دوری فرهنگ واخالق

پدر سهارا جدود سهه سهال پیش در ابر عار ه قلبی ناگهانی فوت کرد واز آن 
روز کم کم بیماری وسواس عمه نمودار شد.حتی به طوری که تازگی ها عمه 
همه را وادار می کرد که وقتی قدم به خانه اش می گهارند دمپایی مخصههو  

اشههتهه اسههت را بپوشههنهد ومقسقتقیم به حمام بروند کهه دم در آمهاده گهه
وپاهایشههان را زیر شههیر حمام بشههویند ودوباره دمپایی را به پا کنند وبه طرف 
دسهتشهویی رفته دسهتهایشهام را با صابون بشویند واگر رمقی از این همه آب 
وآبکشهی باقی مانده بود روی کاناپه یا مبل های سهالن بنشینند وبه ررررهای 

رش گوش کنند!مادر بزرگ سارا چند سالی می شد که با عمه اینها مادر شهوه
زندگی می کرد ودر عین اینکه پیرزن بامزه وسههروزبان داری بود ولی وقتهایی 
کهه سههر حهال نبود از هر چیزی ایراد می گرفهت وبعحههی وقهت ها با بهانه 
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ه بگیریهایش همه را کالفه می کرد وبه عقیده من سههینا از این نظر کامال مشهها
 !مادربزرگش بود

به هر حال حسههن همسههایگی با عمه اینها این بود که کف پاهای من وپرهام 
از تمیزی برق می زد وروزی نبود کهه چههار پنس بار کف پاهایمان شههسههته 
نشهود!البته این تعداد شهسهتن بستگی به تعداد پایین رفتن مان داشت.بعحی 

ود مدام در آن خانه وقهت هها واقعها دلم برای سههارا می سههوخت که مجبر ب
حرفهای وسهواس گونه عمه را گوش کند وروزی دو سه بار کف سالن وراهرو 
را تی بکشههد ودسههت آخر هم تمام وسههایل سههالن را گردگیری نماید وجالب 
اینجا بود که تمام هم ورم عمه برای تمیزی سهالن بود وزیاد به شست وشوی 

ایی روزی سههه بار ظرف وظروف آشههپزخانه کاری نداشههت واگر سههالن پهیر
تمیز می شههد خیالش جمم می شههد که دیگری کاری باقی نمانده.انگار که 
هر لحظهه وهر دم منتظر آمهدن مهمهان یها مهمهانههایی بود.رفتهار اجتماعی 
وخانوادگی عمه آتر کامال طبیعی بود وهمین تمیز نگه داشههتن بیش از اندازه 

د بار نزد روان پزشههط سههالن پههیرایی همهه را نگران کرده بود.بها اینکهه چن
وروانشههنهاس رفته بود ولی فقن در حدود یط هفته ابر کرده بود ودوباره روز 
از نو روزی از نو؟!نمی دانم شهههایهد وقتی عمو ابراهیم فوت کرده بود در ابر 
ک رت زیاد مهمان ها در سهالن شوکه شده بود واز ان زمان دلهره تمیزی آنجا 

نکه همه مان از کارهای وسهواسهی عمه دست به جانش افتاده بود .با وجود ای
وپها حنهابسههتهه جلویش می نشههسههتیم ولی مادربزرگ سههارا از این قاعده 
مقسقت نی بود وجلوی چشههم عمهه هر کهاری که باب میلش بود انجام می 
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داد وعمه تالفی کارهای مادرشههوهرش را سههر ما در می اورد!البته مادر بزرگ 
از راه شههیوه درمانی مخصههو  به  سههارا(عزیزی نه از روی بدجنسههی بلکه

خودش می خواسهت عمه را درمان کند که خدا را شکر تا به حال موفق نشده 
 !بود

واقعها زنهدگی در خهانه عمه اینها حکایتی داشههت که قابل تحمل برای هری 
کسههی نبود.بعحههی وقت ها که سههارا به طبقه ما می امد از روی شههیطنت یا 

ا بای می زد ومی گفت:کجا پاهامو شههایهد هم عادت پاچه های شههلوارش ر
بشههورم؟مامان گفته به سههروناز ورپریده بگو اگه از این به بعد خواسههتی بیایی 
پایین باید سورا  دمارت رو با وایتکس بشوری!وبا نگرانی ادامه می داد:ولی 

 .بی شوخی مامان روز به روز داره بدتر میشه

ی به عمه اصههرار می کردند که پیش از آنکه پدر ومادرم به اسههپانیا بروند خیل
او را هم با خود ببرند تا بلکه گردش وتنوو واز همه مهمتر دیدن سههجاد برای 
بهبودی حهالش موبر باشههد ولی عمه به خاطر یط روز کالسههی که در هفته 
داشهت بهانه آورد وهمراهشهان نرفت.با اینکه بازنشسته آموزش وپرورش بود 

یط روز کالس گرفته بود تا به این طریق ولی باز هم برای سههرگرمی در هفته 
بیکار نباشههد.دبیر علوم مقطم راهنمایی بود که من وسههارا هم در ان موقم که 
مدرسهه می رفتیم از شهاگردانش بودیم ولی یکی از درسههایی که همیشه عزا 
می گرفتیم که چطوری سهر کالس برویم.واقعا عمه به من وسارا که برادرزاده 

نمی کرد وبا سههخت گیری بیش از اندازه ای که به بچه ودخترش بودیم رحم 
 !ها داشت من وسارا رو هم بی نصیب نمی گهاشت
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به قول خودم:اگه یط معلم توانسههت من وسههارا را آدم کند همین عمه بود که 
 !به راستی جایی برای نفس کشیدم در کالس برایمان باقی نمی گهاشت

 :دم وبلند داد زدمبا صدای زنگ تلفن همراه سارا به خودم آم

 .ه سارا بدو تلفن

سههارا در حالی که با صههدای بلند کامپیوتر در حال ماشههین بازی با پرهام بود 
 :جواب داد

 .ه ور دار ببین کیه

به طرف گوشهی اش کنار میز کاناپه رفتم وبا دیدن اسهم لیال روی نمایشگر با 
 :لبخندی گفتم

 .ه الو لیال سالم

 !؟شماره کدوماتون رو گرفتم؟ه تویی سروناز؟سالم چطوری

 :خندیدم وجواب دادم

 .ه درست گرفتی.گوشی ساراست ولی دستش بنده من جواب دادم

 ه خب چطوری؟حال؟احوال؟کاروبار؟

 :در جوابش گفتم

 ه سالمتی، ممنون.تو چطوری؟

ههه منم خوبم.زنگ زدم به سهارای بیچاره بگم که چه نشستی که مرم از قفس 
 !پرید

 :متوجه منظورش شدم وبا خنده پرسیدم

 !ه جدی جدی؟
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می دانسهت که من وسارا هیچ رمز ورازی را از هم پوشیده نداریم برای همین 
 :جواب داد

 !ه پس چی؟هی به سارا گفتم بجنب مگه گوش کرد؟

 :خندیدم وگفتم

 .ه بابا بهتر.حای بهار صداش کنم برای خودش تعریف کن

 :هام حرکت کردم وگفتموبالفاصله به سوی اتاق پر

 .ه سارا بیا لیال

 :در حالی که حواسش به مانیتور بود جواب داد

 ه چی میگه؟

 :در آستانه در اتاق پرهام ایستادم وگفتم

 .ه پاشو یه دقیقه بیا تا بهت بگم

 :با سماجت از ماشین کناری سبقت گرفت وگفت

 .ه بده همین جا باهاش حرف می زنم

 :پرهام از اینکه حواس سارا را پرت کرده بودم نارا ی گفت

 .ه سروناز این سارا میبازه برو بیرون بعدا بیا

 :با بی خیالی پیاام لیال را رساندم وگفتم

 !ه لیال میگه مرم از قفس پرید دیگه خود دانی؟

 .و از اتاق پرهام بیرون امدم

ای همین ی تفاوت باشد برمی دانسهتم که نمی توانسهت نسبت به پیاام لیال ب
 :از پشت سر صدایش را شنیدم که به پرهام گفت
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ههه تو به جای من همین مسهیر را ادامه بده زود برمی گردم یادت باشه ماشین 
 .رو دارون نکنی ها

 :و گوشی موبایلش را از دستم گرفت وگفت

 ...ه بده ببینم چی میگه

 :وبالفاصله گفت

 ه سالم لیال چه خبر؟

 ... ه

هههه جون من؟!صههدات درسههت نمیاد از تلفن بابت زنگ بزن خونه سههروناز 
 اینها.نمی فهمم چی می گی؟

 ... ه

اخالقش همیشههه این بود وقتی خیلی هیجان زده می شههد گوشهههایش کر می 
 :شد.گوشی اش را قطم کرد وروبه من گفت

 ه ای بترکی می مردی زودتر می گفتی چیکارم داشت؟

ون نشههسههتم وبا لبخندی گفتم:دو سههاعته دارم بهت روی کاناپیه کنار تلویزی
 میگم ولی تو ماشین بازیت گرفته.حای چی می گفت؟

 ...ه درست نفهمیدم ولی می گفت حامد با یه دختره

 .وبا صدای زنگ تلفن حرفش را قطم کرد وبه سوی تلفن حمله برد

 ه الو لیال؟

 ... ه

 .ه خب بگو از اول بگو درست نمی شنیدم
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 ... ه

 :ایش توی هم رفت وبا عصبانیت پرسیداخمه

 ه خودت دیدی؟

 ... ه

 ه دختره چی؟چه شکلی بود؟

 ... ه

 ه از بچه های مترجمی زبان انگلیسی؟

 ... ه

 ه مطمانی؟نه بگو.کی؟امروز چه ساعتی؟

 ...ه

 ه ماشینش چی بود؟

 ... ه

 ه ای درد بگیره.خیلی خوشحال بود؟

 ... ه

 ه پس چی میگی دو ساعت؟نه.برای چی؟

 ... ه

 ه حامد چی پوشیده بود؟

 ... ه

 :با خنده نگاهش کردم وگفتم

 ه تو این گیری ویری چیکار به لباس حامد داری؟
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 ه هیچی سروناز می خنده میگه چیکار به لباس حامد داری؟

 :و بالفاصله رو به من ادامه داد

ههه هنوز این چیزها رو نمی دونی؟!لباس حامد نشون می ده برای طرف چقدر 
 .ش قائله.اگه تیپ بزنه خبریه اگه نزنه طرف رهگهرهارز

 :و دوباره به گفتگویش با لیال ادامه داد وپرسید

 ه نرفتی جلو؟یه چشم رره ای یه چیزی؟

 :از لحن جدی اش خنده ام گرفت وگفتم

 !ه بره جلو بگه چی؟

 :به طرفم نگاه کرد وبا حر  گفت

 ه سروناز یه دقیقه ساکت می شی ببینم چی میگه؟

 ... ه

ههه نه فرا صب  که کالس عمومی داریم ولی ظهرش باید بریم امتحان رانندگی 
 نمی دونم چیکار کنم؟

 ... ه

 ه حای مطمانی فردا ظهر می ای دانشگاه؟

 ه نمی دونم بهار از سروناز بپرسم ببینم چی میگه؟

 :و رو به من کرد وبا التماس پرسید

 م پس فردا؟ه سروناز میای امتحان فردا ظهر رو بندازی

 :پوزخندی زدم وجواب دادم
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ههههه من از اولم بههت گفتم که فردا امتحان رانندگی ندیم ولی تو پاتو توی یه 
 .کفش کرده بودی

 .ه آره سروناز موافقه.فردا ظهر توی دانشکده می بینمت

 ... ه

 .ه باشه نه قربانت.به مامان اینها سالم برسون

 ... ه

 .ه خداحافظ

 ... ه

 .و گوشی را بر جایش گهاشت وکمی به فکر فرو رفت

 :با دقت نگاهش کردم وپرسیدم

 ه چی شد؟بایخره مرم از قفس پرید؟

 :به کاناپه تکیه داد وجواب داد

 .ه بیخود کرده مگه به همین سادگیه.قول داده باید پای حرفش هم وایسه

 :برای اینکه کمی دلداری اش بدهم گفتم

 رای بهتر شناختن یکدیگر پیش از ازدواج کمی بیشترههه چه قولی؟فقن گفته ب
 .با هم آشنا بشیم این حرف رو که بیشتر پسرها میزنند

 !ه ولی تو خودت خوب می دونی اون م ل بیشتر پسرها نیست؟

سههارا راسههت می گفت حامد م ل بیشههتر پسههرها نبود.پسههری بود فوق العاده 
تر به خاطر نبود سهنگین واز نظر من کمی خشهط!خشهکی اخالقش هم بیش

 .لبخند روی صورتش بود
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ترم آخر فیزیهط درس می خواند وبا پرس وجویی که از همکالسههی هایش 
کرده بودیم با ان نمرات درخشهانش خود را برای کارشهانسهی ارشد آماده می 
کرد وبه قول خودم:از ترم پیش کلنگ از آسههمان افتاده بود وبه سههرش خورده 

نگین در دانشکده سارای از همه سنگین تر را بود واز ان همه دختر خوب وسه
انتخاب کرده بود!وقعا سههارا دختر خوب وسههنگینی بود ولی همگان این نکته 
را قبول داشهتند که اگر من وسهارا در دانشکده نبودیم آنجا سوت وکور بود وبه 
راسههتی شههیطنت ها وشههلوری هایمان برای کی دانشههکده که هیچ برای کل 

 !دانشگاه هم بس بود؟

 !ه حای میگی چیکار کنم؟

 :جواب دادم

 .ه چی رو چیکار کنم؟!صبر کن فردا ظهر میریم دانشکده ببینیم چه خبره

ههه من تا فردا ظهر نمی تونم تحمل کنم.هنوز هیچی نشده مزه دهنم تلخ شده 
کف دسههتم یخ کرده حامد پسههری نبود ک هیط روزه رنگ عوض کنه.میگم 

 گه؟هان؟ یه زنگی بهش بزنم ببینم چی می

از رنهگ و روی پریهده اش فهمیدم حالش خراب تر از این حرفهاسههت.ولی 
 :برای اینکه بعدها پشیمان نشود که زود یا حرفش موافقت کردم گفتم

هههه مگه نگفتی از تلفن بازی و پیامط زدن خوشههش نمیاد؟شههاید بهش زنگ 
 بزنی ناراحت بشه؟

 :با سردرگمی جواب داد
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اراحت بشههه؟نه که خودش امروز خیلی گل ههههه بیخود کرده.دیگهه از چی ن
 کاشته؟

 :کمی فکر کردم وگفتم

ههههه ببینم لیال مطمانه دختر با حامد از روی منظوری حرف زده؟!اصههال بگو 
 ببینم لیال چی می گفت؟

 :بالفاصله جواب داد

هههه لیال می گفت دم بوفه وایسههاده بوده که دیده حامد با عجله از سههاختمان 
محوطه با دختری از رشههته مترجمی زبان سههالم دانشههکده خارج شههده ودر 

 ...وعلیط خودمانی کرده واز در دانشگاه بیرون رفته.دنبالشون رفته ودیده

 :به میان حرفش دویدم وپرسیدم

 ه لیال از کجا می دونست که دختره مترجمی زبان بوده؟

 :جواب داد

ت سههههههه گویا این ترم باهاش کالس تربیت بدنی داره.می گفت دختره بد نی
قیافه با نمکی داره وقتی از در دانشهگاه بیرون رفتند دختره سوار ماشینش شده 

 .وحامد هم جلو کنارش نشسته ورفتند

 :برای اینکه کمی قوت قلبش بدهم گفتم

 ه همین؟

 :با ریظ جواب داد
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وجود داشههته ههههه دسههتتو بهار رو زمین!مگه بقیه دیگه ای هم میخواسههتی 
باشهه؟دیگه بدتر از این می خواسهتی؟پسهره پررو تا چشم منو دور دیده تلپی 

 .سوار ماشین دختره شده رفته

 :وکمی مکث کرد ویاد مو وعی افتاد وبا حر  ادامه داد

ههه صهد دفعه بهت گفتم بیا این گواهینامه کوفتی رو بگیریم یه ماشین قسطی 
ماشههین دارن به ریر از ما دو تا دسههت  یه چیزی بخریم بریم دانشههگاه بیا همه

 !وپا چلفتی

از اینکه وسههن یط مو ههوو مو ههوو بی ربطی را پیش کشههیده بود خنده ام 
 :گرفت وگفتم

هههه اوی این چه ربطی داشههت؟دوما خود آقا حامد ماشههین داره که ما داشههته 
باشهیم؟سههوما شهاید هم این دختره یکی از آشههناهای حامد بوده که به راحتی 

 .اشینش شده.وقتی چیزی نمی دونی الکی پیش داوری نکنسوار م

 :کمی قانم شد وپرسید

 ه خب حای میگی چیکار کنم؟بهش زنگ بزنم؟

 :نگاهش کردم وجواب دادم

 ه نمی دونم یط وقت کار خرابتر نشه؟

 :دوباره کمی فکر کرد وگفت

ههه یط زنگی می زنم هیچی نمی گم تا ببینم مزه دهنش چیه!اگه بی حوصهله 
 .ف شد معلوم میشه خیلی عو یهحر

 .سرم را به نشانه تایید تکان دادم وحرفی نزدم
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گوشههی تلفن همراهش را برداشههت ودکمه حافظه اش را زد ومنتظر برقراری 
 .تماس شد

به صهورتش دقیق نگاه کردم.صهورت سارا روی هم رفته بی عیب ونقب بود 
ماهنگی وابروههای بهاریهط ونهازکش با چشههمهای کشههیده وبادامی اش ه

داشت.بینی نسبتا کوچط ولبهای کمی کلفت که در قاب صورت بیحی اش 
مجموعه ملیحی را به نمایش گهاشهته بود که با پوسهت سبزه اش نمکین می 
شهد وموهای سیاه وفرفری اش ایمن سبزه گی را با نمط تر نشان می داد ومن 
 بعحهی وقت ها که از دسهتش عصهبانی می شدم یا می خواستم سربه سرش
بگههارم بهش خهانم آنگوییی می گفتم کهه خودش می فهمیهد یها خلیلی 

 .عصبانی ام یا در حال شوخی کردن هستم

 ه چرا مرتب اشاال می زنه؟

 :با سوالش به خود آمدم وجواب دادم

 .ه شاید آنتن نمیده دوباره بگیر

 .ه آهان گرفت

 .و چشمکی بهم زد وبا ابروهای بای اده منتظر برداشتن گوشی شد

 .ه الو الو حامد

 ... ه

 ه سالم حال شما؟

 ... ه

 ه ممنون من خوبم.شما چطورید؟
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 ... ه

از لحن رسمی وموش مرده اش در مقایسه با خن ونشان های پیش از تلفنش 
 .خنده ام گرفت وبا خنده سرم را تکان دادم

 .ه نه همین جوری می خواستم حالتون رو بپرسم

 ... ه

ههه نه قرار بود فردا ظهر بریم برای امتان ولی امادگی اش رو نداشتیم انداختیم 
 .پس فردا

می دانسههتم از یر تها پیهاز برنهامهه روزانهه مان را برایش تعریف می کند برای 
 !همین به حرفهایش می خندیدم

 ه جای؟کی؟امروز؟

 ... ه

 ه نه خبر نداشتم.قبال نگفته بودین؟

 ... ه

 ه رشته ای می خونه؟ه چه جالب؟حای چ

 ... ه

مطمانها در حال تعریف کردن جریان مهیجی بود که قیافه سههارا شههبیه گربه 
 !هایی شده بود که در کمین موش گرفتن هستند

 .ه ای کاش امروز دانشکده بودم می دیدمش

 ... ه

 ه بد موقعی که مزاحمتون نشدم؟
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 ... ه

ندن آیین نامه هههه نه خواهش می کنم.راسههتش من وسههروناز هم سههرگرم خو
بودیم.این اومدش توی اتاق داره بهتون سهالم می رسونه ونگاهی به من کرد 

 .وچشمکی زد

 ... ه

 ...وبا حالتی جدی رو به من گفت:سروناز حامد هم سلم می رسونه

 :وبلند به طوری که حامد بشنود گفتم

 .ه ممنون مرسی

 .ه به خانواده سالم برسونید

 ... ه

 .ه نه متشکرم.خداحافظ شما

 ... ه

وگوشهی را قطم کرد وبا همان هیجانی که داشهت از جایش بلند شد وزبانش 
 .را از دهان بیرون آوردو چند بشکن زد

 :با خوشحالی به حرکاتش نگاه کردم وبا دوق گفتم

 ه خب حای بشین ببینم چی می گفت؟

 :رو کاناپه ولو شد وبا هیجان خاصی گفت

 !ه الهی سارا براش پرپر بشه که آنقدر این بچه ماهه.ماه ماه؟

 .و روی هوا برایش بقوقسه فرستاد

 :با بی صبری گفتم
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 ه خیلی خوب فهمیدم که چقدر دوستش داری.حای چی می گفت؟

هههه الهی براش بمیرم که همه چی رو صههاف وپوسههت کنده گفت بدون اینکه 
م مینا که توی دانشههگاه خودمون اشههاره ای بکنم گفتش امروز دختر خهاله ا

مترجمی زبهان می خونهه اومده بود دنبالم.از انجایی که م ل یط خواهر برام 
می مونهه همراهش رفتم تا بریم فرودگاه اسههتقبال مادربزرگمون که از سههفر 

 .حس اومده.اینم داشت از خونه مادربزرگش حرف می زد

 :برای اینکه حرصش را در اوردم بالفاصله گفتم

یعنی چی که مرد گنده م ل دخترها گزارش روزمره را می داد؟!مرد باید یه  ههههه
 ...ِاهن وُتُلپی داشته باشه وهمه چی رو لو نده!اه اه

 :وبه لحن عزیز یعنی مادربزرگش ادامه دادم

ههه مرد هم مردهای قدیم که یه چشهم رره می رفتند دل زنه آب می شد.حای 
 !خاله زنکی تعریف می کنند؟زمونه به جای رسیده که مردها قصه 

 :با خنده جواب داد

 !ه تا چشمت درآد

 ه سارا پس کی میای ماشین بازی؟

 :با صدای بلند پرهام از جایش بلند شد وبا شادمانی گفتم

ههههه در  ههمن مح  اطالو سههرکار خانم فردا ظهر هم میریم برای امتحان 
 .رانندگی تا شش وآب ششت با هم حال بیاد

 :ش خوشم نیامد وگفتماز این قسمت حرف

 ه مگه به حامد نگفتی فردا امتحان نمیدیم؟
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 :در حالی که به سوی اتاق پرهام می رفت جواب داد

 .ه چرا گفتم ولی اون جواب داد اگه فردا بریم بهتره چون پس فردا هوا بارونیه

 ه ِا...پس نظر اقا حامده؟

 :پیش از انکه وارد اتاق پرهام شود جواب داد

 .ایشونهه بله نظر 

 :با ریظ گفتم

 ه جدا؟

 :وبا خنده بلند جواب داد

 .ه آره جدا

 فصل دوم

ههه خداییش هنوزم باورم نمی شه که دو تاییمون قبول شده باشیم؟!دیدی اون 
بهروز بیچهاره سههر دور زدن دو فرمهان چه گندی زد؟تعجبم از اینه که با اون 

 ماشینی که زیر پاشه چه جوری به راحتی رانندگی میکنه؟

 :در کمدش را بست وجواب داد

ههههه بعحههی هها این جوریند.پیش از اینکه امتحان رانندگی بدن با ماشههین 
خودشههون خوب رانندگی می کنند ولی وقتی میان سههر امتحان هول میشههن 

 .وخراب می کنن

دمپایی هایی که عمه دم در بهم داده بود را در اوردم وروی تخت سارا نشستم 
 :وگفتم
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ههههه پس چهه جوری بهدون گواهینهامهه راننهدگی می کننهد؟بها چهه دل و 
جراتی؟میهدونی اگه خدایی نکرده با کسههی یا با ماشههین تصههادف کنند چه 

 !مجازات سنگینی دارند؟

پشههت میز تحریرش نشههسههت ودر حالی که پول های درون کیفش را در می 
 :اورد جواب داد

 که میگی بیچاره با اینکه ههه دیگه اینش پای خودشون!یبد همین بهروز جوجه
امروز رد شههد ولی همین که از در اموزشههگاه خارج میشههه با چنان اطمینان 
وجهبه ای پشهت فرمون ماشهینش می شهینه که صد سال سیاه من وتو جرات 

 .نشستنش رو نداریم.دیگه فکر جون خودش وبقیه مردم رو که نمی کنه

 :ا بلند کرد وپرسیدوشروو به شمردن پولهایش کرد و وقتی شمرد سرش ر

 ه سروناز پنس تومن کم دارم.چهل وپنس تومنه.داری بهم قرض بدی؟

کیفم را از کنار تخت برداشتم ودرش را باز کردم وکیف کوچط پولم را بیرون 
 :اوردم و گفتم

 ه بیشتر نمی خوای؟

 :خندید و جواب داد

 .ه بابا فهمیدم پولداری.حای پنس تومن بده تا بعد

 :مان از کیف پولم در اوردم وبهش دادم وگفتمپنس هزار تو

 ه فردا صب  عمه هم باهامون میاد خرید؟

 :کیفش را بست وگفت
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ههه نه گفته خودش بعدا میره پالتو می خره.فکر می کنی پنجاه تومن برای مانتو 
 بافتنی بس باشه؟

 :سرم را تکان دادم وگفتم

 بخری؟ه آره تازه زیاد هم هست.مگه چه مدلیش رو می خوای 

 :جواب داد

ههههه همون کهه مریم هم پوشههیده بود دو تا پیچ جلوش داره خیلی خوشههم 
اومهد.نکنهه گرون تر باشههه؟مامان هفته پیش هر چی پول بهم داده بود خرج 

 .کردم این بود که دست به دامن تو شدم

 :لبخندی زدم وگفتم

م ههههه اگهه گرونتر بود رمهت نبهاشههه فعال کمی پول دارم تها اون هفتهه که بر
بانط.سههارا چرا از اون وقت تا حای که اومدیم صههدای عزیز در نمی یاد نکنه 

 ....یه وقت توی اتاقش

 :نگهاشت ادامه بدهم وخندید وگفت

ههه نه بابا رفته حموم مگه نشنیدی مامان گفت بعد از کلی التماس وخواهش 
 وتمنا راهی حمومش کرده؟

 :به اشتباهم خندیدم وگفتم

 .و می گفت؟من فکر کردم بیرون رو می گفته ِا عمه آتر حموم ر

هههه حواسههت کجاسههت؟مامان می تاره عزیز تنهایی بره بیرون؟معلومه امروز 
 خیلی قاطی هستی؟

 :خندیدم وجواب دادم
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ههههه اره به خدا قاطی ام امروز از بس هول وهراس پارک دوبل رو داشههتم همه 
 .چی از تهنم پاک شده

 :و نگاهی به ساعت انداختم وادامه دادم

ههههه می دونی این دو سههاعته از آموزشههگاه اومدیم یعنی اون وقت تا حای 
 عزیزت توی حموم خسته نشده؟

 :خندید واز پشت میز بلند شد وگفت

هههه به تازه کجاشههو دیدی؟هنوز دو سههاعت دیگه جا داره.مگه اون دفعه یادت 
یر با هزار من ناز والتماس حموم می رفته چهار سههاعت طول کشههید؟دیر به د

ره.قربون خودم برم که سههر وته حموم رفتنم ده دقیقه هم نمی کشههه.عزیز به 
 !اینجور حموم رفتن میگه گربه شوری

 :و به طرف اتاقش رفت وگفت

ههههه هم برم به عزیز جونم یه آبمیوه بدم هم برای خودمون بیارم.مواظب تلفن 
 .حوابه باش تا برگردم مامان توی اتاقش

روی تخت سهارا دراز کشیدم وبه سقف چشم دوختم.واقعا هنوز هم از اینکه 
امتحان زانندگی را با موفقیت پشهت سهر گهاشهته بودم باورم نمی شهد!بیشتر 
بچهه ههای هم دوره مان برای بار اول رد شههده بودند و امید به امتحان مجدد 

یش از امتحان داشههتند ولی من وسههارا با کوشههش وجدیت وبا تمرینی که پ
کردیم بهه خوبی...و صههدای ریز زنهگ تلفن اتاق سههارا مرا از افکارم بیرون 
کشهید ودر جایم نیم خیز شهدم وگوشی کنار تخت را برداشتم وبدون آنکه به 

 :شماره گیرش نگاهی بیندازم گفتم
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 ه الو بفرمایید؟

 ه الو سروناز تویی؟

 :ب دادمصدای خشن وپر ابهت سینا را شناختم وبی رربت جوا

 ه سالم سینا چطوری؟

 :بی حوصله جواب داد

 ه خوبم دایی اینها چطورند؟تازگی ها تلفن زدند؟

 .ه آره بد نیستند.سالم می رسونند

 :وبرای اینکه گفتگویم را کوتاه کنم گفتم

ههههه سههینا عمه خوابه،عزیزت هم حمومه سههارا رفته بهش یه سههری بزنه.اگه 
 .خواستی بعدا زنگ بزن

 :اب دادبالفاصله جو

هههه نه کاری ندارم فقن به مامان بگو من فردا میام تهران مدتی هم می مونم تا 
 .کارهای پرو ه ام رو تموم کنم.در من یکی از دوستام هم همراهمه

از روی کنجکهاوی می خواسههتم بپرسههم:دختره یا پسههره که جلوی زبانم را 
 :گرفتم وگفتم

 ه باشه به عمه اینها میگم.دیگه کاری نداری؟

 :دوباره بی حوصله جواب داد

 .ه نه خداحافظ

وگوشههی را تنهدی قطم کرد.سههینها تاتها آدم نجیبی بود ووقتی هم کهه از 
دانشهجوهای دختر همکالسی اش برای تحقیق یا پرو ه درسی همراهش می 
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امهدنهد مقسقتقیم آنها را به هتل می برد وفقن گاهی برای ناهار یا عصههرانه 
حال این شههیوه مهمانداری اش هم باب طبم  مهمانشههان می کرد ولی با این

 .من وسارا نبود

از جایم بلند شهدم وروی تخت راسهت نشستم ومنتظر امدن سارا شدم تا این 
خبر خوش را بهه او برسههانم.از اینکهه با آمدنش آرامش وراحتی مان را بر هم 
می زد واقعا ناراحت شههدم مطمانا اگر سههارا هم می شههنید او هم دلخور می 

نا برایمان حکم گوشهت نپخته ای را داشت که به راستی به مزاجمان شهد.سهی
سهههازگهار نبود وبهه هیچ طریقی نمی توانسههتم ام ونهی ههایش را هحههم 
کنیم.بعحههی وقت ها که زیادی روی اعصههابمان راه می رفت پاپیچمان می 

 !شهد که شما چی به هم می گویید که هیچ وقت پچ پچ کردنتان تمامی ندارد

وقتی که بیکار می شههد ورفت وآمدهایمان را زیر تره بین می گرفت و امان از 
دیگر آن روز برایمان بدترین روز دنیا بود وحتی نفش کشهیدن برایمان سخت 

 .می شد

ههه من اومدم اگر بدونی توی حموم چه بوی سرکه وسفید آبی راه انداخته بود 
 .حالت بد می شد

سههرکه وسههفید آب کیسههه جالب اینکه ازم هم خواسههت پشههتش را با همون 
بکشهم.فکرشو بکن بایخره چاره ای نداشتم براش کیسه کشیدم ولی باور کن 
سههانهدویچ سههوسههیسههی کهه ظهری خورده بودم صههدبهار اومد دم حلقم 

 .وبرگشت.حای تو چته؟بیا آب البالو بخور

 :اخمهایم را درهم کشیدم وگفتم
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 اوردی یا نه؟ه تو رو خدا سارا راست بگو دستهاتو شستی آبمیوه 

 :خندید وگفت

 .ه یعنی معلوم نیست؟!ببین هنوز فتیله ی چرک عزیز روی لیوانه

 :بی اختیار عق زدم وگفتم

ه اه حالمو به هم زدی تو هم با این آبمیوه اوردنت اگه راست میگی اول لیوان 
 .خودت رو بخور تا باورم بشه بهداشتیه

 :بی درنگ لیوان آب آلبالویش را سر کشید وگفت

 !ه بیا اینم از چرک عزیز

 :خندیدم ونگاهش کردم وگفتم

 !ه دیوونه

 :ولیوان آب آلبالویم را از روی سینی برداشتم وگفتم

هههه اگه بدونی این کی زنگ زد وچه خبری داد از خوشههحالی بدنت مور مور 
 !میشه؟

و لیوانم را سههر کشههیدم.طبق حدسههم گمانش به حامد رفت وبا خرسههندی 
 :پرسید

 !ه حامد بود؟چی می گفت؟

 :پوزخندی زدم وگفتم

 .ه آره حامد بود گفت لباس عروست رو بپوش شب میام دنبالت بریم باشگاه

 :لیوان خالی اش را روی میز تحریر گهاشت وگفت

 ه لوس نشو بگو چی می گفت؟
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 :دوباره پوزخند زدم وبا ناراحتی گفتم

 ندید فردا با دوستشونههه جناب آقای سهینا خان بود.فرمودند طاق نصهرت بب
تشههریف فرما می شههن.در  ههمن فرمودند که مدتی هم در تهران مقسقتقر 
هسههتند تا پرو ه نکبتشههون رو به سههرانجام برسههونند.حای بشههین تا دلت می 

 !خواد خوشحال باش

 :با اوقات تلخی پرسید

 !ه دروم میگی؟

 :لیوان خالی ام را روی سینی گهاشتم وگفتم

 وی حافظه تلفن ببین دو دقیقه پیش کی زنگ زد؟ه درورم چیه؟!بزن ر

 :برای اطمینان روی حافظه زد وبا دیدن شماره شهرستان با دلخوری گفت

 ه حای می گی چیکار کنیم؟

 :با ریظ از امدن سینا گفتم

 ه چی کار کنیم نه چه خاکی به سرمون کنیم؟

 :با افسوس نگاهم کرد وگفت

ههه چقدر خوشهحال بودیم این چند وقته تنها مرد سههاختمونمون پرهامه.حای 
 نگفت دوستش کیه دختره یا پسر؟

 :بی اختیار لبخندی زدم وگفتم

 .ه همینو بگو!چیز دیگه نمونده بود خودم ازش بپرسم

 :با اطمینان جواب داد
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هههه پس حتما دختره که چیزی در این مورد نگفته.خب سههروناز خانم اینم از 
 اخر ماه آبانمون نگفت که چند وقت می مونه؟

 :سرم را به دیوار تکیه دادم و پاهایم را روی تخت دراز کردم وجواب دادم

ههه نه ولی تا هر وقت کار پرو ه اش تموم بشه.حای خوبه از شانس ما چند ماه 
 !طول بکشه.آن وقت چه شود؟

کردم وکیفم را وبی حوصههله از روی تخت بلند شههدم ودمپایی های عمه را پا 
 :برداشتم وگفتم

ههه پاشهم برم بای این دیگه سهروکله پرهام پیدا میشه.تو هم وقتی عزیزت از 
حموم اومد بیا بای ببینیم چطوری می تونیم این مصههیبت رو تحمل کنیم.در 

 . من اومدی فیزیط هالیدی ات رو هم با خودت بیار

 :بالفاصله جواب داد

 .ه خب این با خودت بیار

 :دیدم وگفتمخن

هه دیوونه جان م ال وانمود کنی داری میایی درس بخونی.کمکم باید این فیلم 
 .بازی کردن هامون رو تمرین کنیم تا سینا می یاد آماده باشیم

 :با عصبانیت گفت

ههههه رلن کرده ایراد بگیره.مگهه من و تو بهه ریر از هم کی رو داریم؟خوبه از 
 .بچگی مون دیده که همش باهمیم

 :ش کردم وگفتمنگاه
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ههه مگه یادت نیست سری آخر که اومد می گفت شما دو تا چی دارین به هم 
می گین کهه مدام با هم پچ پچ می کنین رلن نکنم به مو ههوو حامد شههط 

 .کرده

 :با ریظ جواب داد

ههه بیخود کرده اصل کار مامانه که اونم میدونه دیگه به این چه مربوطه؟!اصال 
هاش میاد پسر باشه من به این بهونه همه اش بیام خدا کنه این دوسهتش که با

 .بای

 :خندیدم وگفتم

 .ه اره اینم بد نیست

 :وبه طرف در اتاق رفتم وگفتم

ههه پس فعال خداحافظ.زود بیا فردا پرهام جمله سهازی داره خانومشون گفته 
باید یط صههفحه در مورد پاییز بنویسههند.بلکه دو تایی عقلمون رو روی هم 

 .یزی بنویسیمبهاریم یه چ

 :خندید واز جایش بلند شد وگفت

ههه بیچاره پرهام که چه نویسهنده های مشهوری باید انشاش رو بنویسند.ولی 
بی شههوخی یهادتهه اون وقتهها چقهدر التماس سههینا می کدیم برامون انشهها 
بنویسههه؟!یادش که می افتم وقتی در مورد یط مو ههوو دو انشههاه عالی وبی 

م عجب مخی بود.اگه که بیاد حداقل این پرهام نظیر برامون می نوشههت میگ
 .بیچاره به یط نوایی میرسه واز دست ما راحت میشه

 :پوزخندی زدم وگفتم
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 .ه آره

 .ودر اتاق را باز کردم

 :پشت سرم امد وگفت

 ه سروناز هنوز که پرهام از مدرسه نیومده یه کم دیگه می موندی؟

 :در حالی که به سالن وراهرو نگاه می کردم آهسته جواب دادم

ههههه نهه این دیگه میرسههه نمی خوام زنگ پایین رو بزنه عمه از خواب بیدار 
 .بشه.فعال گودبای

 .و دمپایی های عمه را دم در سالن در اوردم واز در سالن بیرون رفتم

*** 
ر پاهایم خش هههه پاییز را دوسههت دارم چون برگهای خشههط شههده درختان زی

 .خش می کند

 :زد زیر خنده وگفت

 !ه سروناز خودت خنده ات نمی گیره از این چیزی که نوشتی؟

 :خندیدم وجواب دادم

ههههه پس چی بنویسههم؟دیگهه همین چیزهها بهه درد بچه های کالس چهارم 
 .میخوره.اگه خودت بهتر بلدی بگو تا بنویسم

 :پوزخندی زد وروی کاناپه لم داد وگفت

میگهه بهتر بلهدی انگهار خودش از این نوشههتهه بهتر میتونهه ههههه همچین 
بنویسهه؟!باور کن اگه بهت بگن در حد یط دانشجو هم یط متن درباره پاییز 

 .بنویس همینارو می نویسی خب حای بقیه اش رو بخون بیشتر بخندیم

 :خن اول نوشته ام را اصالح کردم وبا لبخندی گفتم
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 ...کنه نه اینطوری بهتر شد حای گوش 

 :و ادامه دادم

ههه پاییز را دوست دارم چون از صدای خش خش برگهای خشط درختان زیر 
 .پاهایم لهت می برم

 :خندید وگفت

 ه نه بابا ترشی نخوری یه چیزی میشی!بقیه اش؟

 :با اعتماد به نفس بیشتری خواندم

ههههه پهاییز را دوسههت دارم چون بها رنهگ های زرد وقرمز وقهوه ای درختان 
 .ن فصل سال را می بینمزیباتری

 ه حای چه گیری دادی به برگ درختان؟

 .ه ِا...سارا اگه یط بار دیگه توی توقم بزنی برات نمی خونم

 :خندید وگفت

 .ه باشه ببخشید بقیه اش رو بخون خانم نویسنده

 :ادامه دادم

ههه پاییز را دوست دارم چون با شروو آن مدرسه ها باز می شود ومن به مدرسه 
 .ممی رو

 :پوزخندی زد وگفت

 !ه خدا از ته دل پرهام بشنود

 :چشم رره ای رفتم وادامه دادم
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هههه پاییز را دوسههت دارم چون سههه ماه دارد مهر، آبان، آتر که هر سههه ماهش 
 .قشنگی های خا  خودش را دارد

خوشههبختانه حرفی نزد وایرادی نگرفت.شههاید به خاطر اینکه خودش در ماه 
 .مهر به دنیا آمده بود

 ...ه پاییز را دوست دارم چون

 :وبر خالف تصورم حرفم را قطم کرد وادامه داد

 .ه چون سارای عزیز در ماه مهر قدم مبارکش را به جهان هستی گهاشته است

 :نگاهش کردم وگفتم

 .ه سارا یه دقیقه ساکت تا بقیه اش رو بخونم

 :سرش را تکان داد وادامه دادم

این فصهل میوه های خوشههمزه ودلخواهم به ههه پاییز را دوسههت دارم چون در 
 .بازار می اید از جمله انار

 :زبانش را دور دهانش چرخاند وبا توق و شوق گفت

 .ه وردار بیار دون کنیم بخوریم

 :جواب دادم

 .ه حای بهار بخونم چشم برات میارم.توی جعبه توی بالکنه

ل را در این فصههه پاییز را دوسهت دارن چون باریدن باران وچتر دست گرفتن 
 .دوست دارم

 :بالفاصله جواب داد

 ه همه ش که بارون نمیاد شاید آخرهاش برف هم بیاد؟
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 :سرم را بلند کردم وگفتم

ههههه حهای ما سههمبل پاییز رو می گیریم بارون.برق رو میهاریم به حسههاب 
 .زمقسقتون

 :لبخندی زد وگفت

 oh. Yes.I understand ه

 :خندیدم ونگاهش کردم وگفتم

 !ه دیوونه

 :وادامه دادم

ههه پاییز را دوسهت دارم چون گرمای آفاب در ان دلچسهب تر می شهود وقدر 
 .گرمی خورشید را بیشتر می دانیم

 :مداد را روی کاره گهاشتم وپرسیدم

 ه خب چطور بود؟

 :نگاهی به صفحه کاره در دستم انداخت وگفت

 !ه همین؟همش همین بود؟

 :خندیدم وجواب دادم

هههه اره همینم خودش نه خن شههد دیگه بسههشههه دیگه.باور کن حونم در اومد 
 .همین چند خن رو هم نوشتم

 :کمی فکر کرد وگفت

 ..ه اینم ا افه کن که حسن ختامش به کل انشایش بیارزه

 :وادامه داد



 مبهم عشقحس 

 

70 

ههه پاییز را دوست دارم چون صدای پرندگان مهاجر که در حال کوک کردن به 
ر به گوش می خورد.ما بچه ها باید قدر این فصل نقاط گرمسهیر هسهتند بیشت

زیبها وهمهه تعمهت ههایی کهه خهداونهد مهربهان بهه ما داده اسههت را بدانیم 
 .وشکرگزار باشیم

 :جمله هایش را به آخر انشاه ا افه کردم وخندیدم وگفتم

ههه نه میشه بهت امیدوار بود!حامد بخت برگشته الکی جوونیش رو تباه نکرده 
 !ب کردهکه تو رو انتخا

 :از انتهای حرفم خوشش امد وجواب داد

 !ه پس چی؟!خیلی هم دلش بخواد؟

 :ونگاهی به دور وبر انداخت وگفت

 ه این پرهام بی رم خودش کجاست کمه ما دوتا رو گهاشته سر کار؟

 :کاره انشا را روی میز گهاشتم وبه پشتی کاناپه تکیه دادم وگفتم

بازی میکنه.از ترس من هم صداشو کم ههه معلومه پشت کامپیوتر داره ماشین 
 .کرده که دعواش نکنم.حای باید بیاد که اینا رو پاکنویس کنه

 :گوشی تلفن همراهش را در دست گرفت وگفت

 .ه فعال ولش کن بهار خوش باشه.یکی دو ساعت دیگه می نویسه

ههههه چی چی رو ولش کن؟از اون وقتی که از مدرسههه اومده پشههت کامپیوتر 
ز دیگه که مامان اینها بیان باید عینط بزنه.تازه فردام امتحان نشههسههتهه.دو رو

 .دیکته داره

 :در حالی که دکمه های گوشی اش را می زد با دلسوزی برای پرهام گفت
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ههههه بیچاره اینما که همش امتحان دارن.خانومشههون خسههته نمیشههه هر روز 
 ازشون امتحان می گیره؟

 :با پوزخندی جواب دادم

 !می خونه؟ه نه که خیلی هم 

ههه سروناز شماره مریم چند بود؟هر چی توی حافظه گوشی ام می گردم پیدا 
 .نمی کنم

 :پرسیدم

 ه برای چی می خوای؟

 .و گوشی تلفن همراهم را از کنار میز تلویزیون برداشتم

 :در حالیکه هنوز به گوشی اش نگاه می کرد جواب داد

هههه ادرس همون مانتو فروشههیه رو ازش بگیرم برای مانتو بافتنی.فقن خدا کنه 
 .سینا فردا صبخ از راه نرسه که حوصله بازجویی کردن هاشو ندارم

 :شماره مریم را پیدا کردم وبرایش خواندم وگفتم

هههه فوقش اگه هم صههب  اومد میگیم داریم میریم خرید دیگه نمی کشههتمون 
 .م همراهشه زبونش برامون کوتاههکه؟!مطمان باش دوستش ه

 :جواب داد

 .ه خدا کنه

 .وشماره مریم را گرفت ومشاول حرف زدن زد
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کاره انشهها را برداشههتم واز جایم بلند شههدم وبه طرف اتاق پرهام رفتم.آنقدر 
سهرگرم کامپیوتر وماشهین بازی بود که متوجه ورودم نشد.انشا را روی میزش 

 :د وپرسیدگهاشتم که حواسش به طرفم جلب ش

 ه نوشتین؟

 :در حالی که به صفحه مانیتور نگاه می کردم جواب دادم

ههههه اره ولی بهایهد خودت می نوشههتی از این بهه بعد اگه خانومتون در مورد 
مو هوعی انشا داد باید خودت فکر کنی بشینی بنویسی.حای بیا از روی این 

 .ورقه پاکنویس کن که یاقل خن خودت باشه

به خاموش کردن کامپیوتر نداشههت ولی به ناچار آن را خاموش با اینکه رربتی 
 :کرد وکاره انشا را برداشت.کنار میز تحریرش روی تخت نشستم وپرسیدم

 ه فردا دیگه چی داری؟

 :دفتر جمله سازی اش را باز کرد وجواب داد

 .ه گفتم که امتحان دیکته هم دارم

 :نگاهش کردم وبا طلبکاری گفتم

 !ا خیال راحت ماشین بازی می کردی؟ه پس برای همین ب

 :واز جایم بلند شد وبا قاطعیت ادامه دادم

ههه انشهایت رو که پاکنویس کردی بلند میشهی میایی سالن تا بهت یکته بگم 
 باشه؟

 :بی حوصله سرش را بلند کرد وجواب داد

 .ههه ولی سروناز من خسته ام تازه از مدرسه اومدم.فردا صب  دیکته می نویسم
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 :به ظاهر عصبانی شدم ودر حالی که در آستانه در اتاقش ایستاده بودم گفتم

ههه اگه خسته ای پس چطور پشت کامپیوتر نشسته بودی؟!حای هم وقتی انشا 
 .رو نوشتی یکی دو ساعت استراحت می کنی تا بعد بهت دیکته بگم

 :برای اینکه بهانه ای بیاورد جواب داد

 ه پس پایین چی پایین نریم؟

ز اینکه به هر نوعی می خواسهت از زیر دیکته نوشتن در برود خنده ام گرفت ا
 :ولی خودم را کنترل کردم وگفتم

هههه مگه نمی بینی سههارا خودش اینجاسههت؟پایین بری که چی؟!با عزیز بازی 
 کنی؟

تسهلیم شهد وسهرش را پایین انداخت وشهروو به نوشهتن انشا کرد وبا رر رر 
 :گفت

 .ه ولی من امشب دیکته نمی نویسم

 :در حالی که از در اتاقش بیرون می رفتم بالفاصله جواب دادم

 !ه چرا خیلی هم خوب می نویسی

مدرسههه پرهام یط هفته درمیان شههیفت صههب  وظهر بود واین باعث می شههد 
که من نتوانم در این مدتی که پدر ومادرم نیسههتند برنامه هایش را به درسههتی 

م.چون از یط طرف خودم صههب  ها دانشههگاه می رفتم ووقت همهاهنگ کن
هایی که پرهام شههیفت صههب  بود خیالم جمم تر بود که مزاحم عمه وعزیز 
نمی شهود ورفت وآمدش را راحت تر کنترل می کردم.هر چند که با سهرویس 

 .به مدرسه می رفت ولی اینطوری به تکالیف درسی اش بهتر می رسیدم
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 یسه؟ه چی شد بهش دادی بنو

 :روی کاناپه رو به تلویزیون نشستم وگفتم

ههه آره ولی هر طور شهده باید همین امشب بهش دیکته بگم.چون فردا صب  
 .که بره پایین شاید سینا هم بیاد ودیگه جز محایته بشینه ودیکته کار کنه

 :خندید ودر جوابم گفت

اره همون کته دههه نگران نباش اگه باد به گوش سینا برسونه که پرهام امتحان دی
دم در خسهته وکوفته چمدونشهو زمین نهاشهته پوسهت پرهام رو میکنه وبهش 

 .دیکته میگه

 :پوزخندی زدم وروی کاناپه ولو شدم وگفتم

ههه پس خوب شد گفتی اگه به پرهام بگم از ترسش هم که شده همین امشب 
 می شینه می نویسه.حای تلفن تو چی شد؟آدرس مانتو فروشی رو گرفتی؟

 :رل تلویزیون را از روی میز برداشت وجواب دادکنت

ههههه آره بهم داد ولی بهاید یه جوری تنظیم کنیم تا کله صههب  بزنیم بیرون تا 
 .چشممون به سینا نیفته

 :جواب دادم

ههه همین جوری؟کدوم مانتو فروشی کله سحر باز میکنه که این یکی دومیش 
 .عدازظهر بیادباشه؟تازه شاید سینا اصال صب  نیاد شاید ظهر یا ب

 :بی حوصله با کنترل تلویزیون را روشن کرد وگفت

ههههه ای عجب گیری افتادیم ها!حای نمی شههد این چند وقته نیان؟!باور کن 
 .اصال حوصله اش رو ندارم.با خوبه تو باییی ودایم دم پرش نیستی
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 :از جایم بلند شدم ودر حالی که به طرف آشپزخانه می رفتم گفتم

نه؟بایخره تمام تلط های ولازهاشههو یط دفعه جمم میکنه هههه چه فرقی میک
وهر بهار کهه می بینمش ن هارم می کنهه این جوری که بیشههتر حال آدم گرفته 

 میشه.راستی برای شام چی میخوری؟

 :سرش را تکان داد ودر جوابم گفت

 .ه هیچی بابا بیا بشین اشتهام کور شده

 :ادو در حالی که به مو وعی فکر می کرد ادامه د

هههه حای تلفن های حامد رو چیکار کنم؟حای باز خوبه زیاد اهل تلفن کردن 
نیسهههت ولی همین تهط وتوکی کهه زنهگ می زنهه رو چهه خهاکی بهه سههرم 
بریزم؟اون وقهت تها حای دردم این بود که وقتی زنگ می زنم یا اون زنگ می 
زنهه عزیز چیزی نفهمه ولی سههینا که دیگه عزیز نیسههت که بشههه یه جوری 
دسههت به سههرش کرد.حای باز خدارو شههکر مامان می دونه اما درد سههینا رو 
کجای دلم بهارم؟!هر وبت بیاد تلفن دیگه دربسههت مال اون میشههه. اگه یط 

 .دفعه شماره حامد بیفته دیگه نور علی نور میشه

از جلوی در آشههپزخانه برگشههتم وکنارش روی کاناپه نشههسههتم وبرای چاره 
 :جویی گفتم

امد صههحبت کن بهش بگو اگه یه وقت کاری داشههت فقن به ههههه خب با ح
موبهایلت زنگ بزنه این چند وقته رو بی خیال خونه بشههه.یا اگه نتونسههت به 
موبهایلهت زنهگ بزنهه با بای تماس بگیره من یه جوری بهت خبر میدم بیایی 

 .بای حرف بزنی
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 :دلخور از امدن سینا جواب داد

 !ه ببین الکی چه گرفتاری شدیم ها؟

 :و دوباره از جایم بلند شدم وبه طرف آشپزخانه رفتم و پرسیدم

 :ه با کوکو سیب زمینی موافقی؟سرش را به طرفم چرخاند وگفت

ههه خودتو به زحمت ننداز من میرم پایین فکر کنم مامان یه چیزهایی درسههت 
 .کرده بود شماهم بیایید پایین

 :خندیدم وگفتم

هههه نه مطمن باش عمه سههوپ یا آش پخته هر وقت عزیز از حموم میاد رهای 
 .سفارشی عزیز اینه

 :از جایش بلند شد وبه طرف اشپزخانه آمد وبا خنده گفت

 .ه پس قربون کوکوی سیب زمینی خودمون بزن بریم که درست کنیم

*** 
اعت سههدر حالی که لباس پوشههیده وآماده برای رفتن به بیرون بودم نگاهی به 

دیواری سهالن انداختم که سهاعت یط ربم به ده صب  را نشان می داد وبرای 
پوشههییدن کفشهههایم به طرف در ورودی سههالن رفتم که صههدای پیاپی زنگ 
ورودی را شهنیدم وبالفاصله در را باز کردم.سارا لباس پوشیده وآماده خودش 

 :ر داخل انداخت وبا عصبانیت گفت

 .د؟بایخره اومدنه دیدی چه خاکی به سرمون ش

 :ناباور به صورت عصبانی اش نگاه کردم وگفتم

 !ه دروم میگی؟کی؟

 :با حر  جواب داد
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 !ه برو از پشت پنجره ببین پامون می شکست اگه دو دقیقه زودتر می رفتیم؟

 :در حالی که به طرف پنجره های سالن می رفتم گفتم

 ه عمه اینها می دونن اومدن؟

 :سرش را تکان داد وجواب داد

 .ه نه تا از پشت پنجره دیدمشون پریدم بای

گوشهه پرده را کنار زدم وبا دیدم سههینا ودوسههتش که چمدان هایی را از پشههت 
 :صندوق عقب ماشین سینا پایین می گهاشتند بی اختیار خندیدم وگفتم

 !ه به به چشمم روشن چه دوست با حالی داره؟

 :ار در سالن ایستاده بود کنجکاوانه پرسیددر حالی که هنوز کن

 ه پسره یا دختر؟

 :نیم نگاهی به سویش انداختم ومتعجب به جای جواب پرسیدم

 ه مگه تو ندیدیش؟

به طرف پنجره امد وجواب داد:نه بابا تا قیافه سههینا رو دیدم دسههتپاچه شههدم 
 .وپریدم بای

 :توگوشه پرده را کنار زد ونگاهی به بیرون انداخت وگف

 ه کو ببینمش؟

 :و او هم م ل من خندید وسرش را به طرفم چرخاند وبا چشمکی گفت

ههه عجب تیپی؟حیف که حامد زودتر قاپم رو دزدیده وگرنه سو ه مناسبی بود 
 .ولی از من به تو نصیحت اشکان رو بی خیال شو بچسب به این یکی

 .با لبخندی گفتمکنارش ایستادم ودر حالی که به بیرون نگاه می کردم 



 مبهم عشقحس 

 

79 

هههه صههد دفعه گفتم اسههم اشههکان رو جلوی من نیار بابا چند دفعه بهت بگم 
 .ازش خوشم نمیاد

 :با نگاه دقیقی به دوست سینا با آرنس به پهلویم زد وگفت

ههه پی شهد این یکی وتموم؟به جان خودم اگه می دونستم دوست سینا اینه به 
و بی خیال می شههدم وبی خاطر تو هم که شههده اون مانتو فروشههی لعنتی ر

صههبرانه براشههون طاق نصههرت می بسههتم.حایم میگم نریم مانتو بافتنی دیر 
نمیشهههه.بیها لبهاس بیرنمون رو عوض کنیم وم ال بها روی گشهههاده بریم 

 .استقبالشون.هان نظرت چیه؟سو ه مناسبیه خیلی به هم میایید

بی قیدی از این همه اشههتیاقش برای جوش دادن مو ههوو خنده ام گرفت وبا 
 :گفتم

 .ه دیوونه شاید نامزد یا حتی زن داشته باشه.هنوز که نمیشه نظری داد

 :دوباره به حیاط نگاه کرد وبا دقت بیشتری وراندازش کرد وگفت

 .ه نه بابا حلقه چیزی دستش نیست فکر نکنم زن داشته باشه

 :من هم نگاهی به بیرون انداختم وبا خنده گفتم

 !چیزی معلوم نیسته دیوونه از اینجا که 

 :خندید وشانه هایش را بای انداخت وگفت

ههه موافقی نریم؟باور کن تیپش خیلی آدم حسهابیه اگه شهل بجنبی از دستت 
 .میپره

از اینکه شههوخی شههوخی مو ههوو را جدی گرفته بود با خنده نگاهش کردم 
 :وگفتم
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 هههه سههارا تو مطمانی حالت خوبه؟دو دقیقه پیش داشههتی می مردی از اینکه
 !زودتر نرفتیم حای میگی نریم؟

 :دکمه های بارانی اش را باز کرد وجدی گفت

ههه دیوونه جان من دارم برای تو میگم که هنوز کسی رو دست وپا نکردی.اگه 
 .این یکی پا بگیره دیگه نونت تو رورنه.تیپش که خیلی باکالسه

 :دوباره خندیدم وجواب دادم

 !از اون ختمهای روزگار نباشه؟ه از کجا معلوم با اون تیپ باکالسش 

 :با چشم رره نگاه کرد وبا ریظ گفت

ههه آنقدر به همه بدبین باش وبشین فکرهای ناجور بکن تا آخرش وردل عزیز 
 !بشینی با سرکه وسفید آب کیسه بکشی

واقعا از لحن پر حر  ودلسههوزانه اش خنده ام گرفت.همیشههه همین جور 
هم در یهط خن قدم برداریم نه  بود همیشههه دلش می خواسههت من و او بها

جلوتر نه عقب تر وبه راسههتی از بچگی اخالقش این بود که دوسههت داشههت 
هرچه را که او دارد من هم داشههته باشههم.از وقتی که از ترم پیش به پیشههنهاد 
خواسههتگهاری ریر علنی حامد جواب م بت داده بود خودش را به آب وآتش 

یدا کنم ودر اصههطالح در این سههط  زده بود تا من هم کسههی را برای خودم پ
هم با او یکسهان باشههم ولی رافل از اینکه این مورد تناه اسههت نایی بود که نمی 
شههد با عجله وفقن برای خالی نبودن عریحههه یکی را انتخاب کرد.خودش را 
کشههته بود تا من به اشههکمان یکی از همکالسههی هایمان روی خوش نشههان 

لی از نظر من اشههکان برای زندگی ام ایده بهدهم تا او هم قدم پیش بگهارد و
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آل نبود نه تنها او بلکه تمام کسهانی که سارا با آب وتاب از تیپ واخالق شان 
تعریف می کرد.نمی دانم شههایهد بهه قول سههارا آخرش باید ور دل عزیز می 
نشهسهتم وکیسه کشی می کردم.ولی معیار من در زندگی آینده دوست داشتن 

یهط احسهههاس زودگههر بلکهه از نوو همیشهههگی واقعی بود نهه از روی 
ومهانهدگهار.بعحههی وقهت ها که زیادی پیله می کرد با حرم نگاهم کرد وبا 
طعنه می گفت:انقدر رمانتیط فکر کن تا بایخره آسهمان سهوار  بشه ویکی 
از اون بهای برات پایین بیفته.ومن برای خنط شههدن دلش به شههوخی جواب 

 ین طور هم شد؟می دادم:خدا رو چه دیدی شاید هم

 ه حای میگی چیکار کنیم؟نریم؟

 :گره روسری ام را بستم وگفتم

ههه چی چی رو نریم؟همین پرهام که با هزار مکافات صب  از خواب بیدارش 
 .کردم وبا هزار بدبختی بهش دیکته گفتم وفرستادمش پایین لومون میده

 :با بی خیالی جواب داد

کامپیوتر داره بازی می کنه اصههال ههههه نه بابا رفته توی اتاقم نشههسههته پشههت 
حواسش هم به این چیزها نیست.مامان وعزیز هم که مشاول کار خودشونند 
واز خهداشههونه ما بیخودی خیابونها رو متر نکنیم.به مامان میگم یط روز که 
خودش رفهت پهالتو بخره بهاهاش میریم که نظرش رو هم راجم به خریدمون 

ن های عزیزمون بکنیم در نظر اول خیلی بپرسهیم.اگه استقبال گرمی از مهمو
 .مهمه

 :خندیدم وگفتم
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 !ه از کی تا حای استقبال از سینا مهم شده که نمی دونیم؟

 :بارانی اش را در اورد وگفت

ههههه دیوونه جان دوسههتش رو میگم.حایم برو لباسههتو عوض کن بیا پایین که 
 .خیلی کار داریم

 :با پوزخندی گفتم

هههه مطمان باش دوسههتش که سههینا برای خودش برگزیده م ل خودش بی مزه 
 !وآب زیرکاهه.حای ببین کی این حرف رو زدم

 :به طرف در سالن رفت وگفت

 کار به این کارها ندارمههه این فلسفه بافی ها رو برای خودت نگه دار.من رفتم 
 .تا پنس دقیقه دیگه تر وتمیز وترگل ورگل خودت رو می رسونی پایین

 :ودر حالی که در سالن را باز می کرد ادامه داد

ههه حای فکرشهو بکن مامان به این دوسهت سینا بگه دمپایی پا کن برو حموم 
 ...پاهاتو بشور اون وقت دیگه چه آبروریزی شود

 .بیرون رفتودر را باز کرد و

واقعا اگر عمه این کار را می کرد چه می شههد؟!مطمانا به سههینا این دسههتور را 
نمی داد چون دفعه پیش از ترس واکنش سههینا این حرف را به او نزده بود ولی 
دوسهت سهینا چی؟از تصهور اینکه دوسهت سینا از راه نرسیده دمپایی کهایی 

حمام پاهایش را بشههوید واقعا عمه را بپوشههد وپاچه هایش را بای بزند وتوی 
 .خنده ام گرفت
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عمه برای این کار بین هیچ کس تبعی  قائل نمی شههد به جز پدر وسههینا.به 
قول خودم:شههاید از نظر عمه پاهای پدر وسههینا آنقدر تمیز بود که نیاز به این 
همه آب و آبکشهی نداشهت.به هر جال دیدن صهحنه دمپایی پوشیدم دوست 

بود که برای زودتر دیدنش سهریم لباسم را عوض کردم سهینا آنقدر تماشهایی 
 .وروسری ام را سر کردم واز پله ها پایین رفتم

دو بار زنگ ورودی ر خانه عمه انها را زدم که در رو به رویم باز شههد وسههینا با 
قیافه خسههته ودرهم در اسههتانه در نمایان شههد.با دیدن چهره عصههبانی اش با 

 :مترس و لرز سالم کردم وپرسید

 ه سارا هست؟

 :بدون اینکه جواب سالمم را بدهد با ریظ جواب داد

 !ه یعنی واقعا نمی دونی هست یا نه؟

 :واز جلوی در کنار رفت.صدای عمه را شنیدم که بلند صدایم کرد

 .ه سروناز جان بیا تو دمپایی ها پشت دره

ا جلو در حالی که هنوز از برخورد اول سهینا عصبانی بودم همان دم در سرم ر
 :آوردم وبا حر  گفتم

 ....ه نه عمه جان مزاحم نمیشم بعدا خدمت میرسم

هنوز حرفم را تمام نکرده بودم که سههارا جلوی در ظاهر شههد وبا چشههمکی 
 :سرش را بیرون آورد وآهسته گفت

هههه دختر چرا اینجا وایسههادی؟زودی بپر تو ببیت چه خبره!!مامان به دوسههت 
 .سینا گفته بره پاهاشو بشوره
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 :و ریز ریز خندید وادامه دا

 .ه فکرشون بکن!سینا از حر  داره خودشون میکشه

بی اراده اخمهایم از هم باز شههد ودر حالی که دمپایی هایم را با دمپایی های 
 !جلوی در عوض می کردم با خنده پرسیدم:جدا؟

و او هم بها خنده جواب داد:آره جدا.اگه بدون وقتی اینو گفت قیافه سههینا چه 
 !لی شد؟مد

 :با پوزخندی گفتم

ههه پس برای این تالفیشو سر من خالی کرد؟حای و چرا این روسری راه راه رو 
سههر کردی خانم انگوییی؟! روسههری بتری نداشههتی؟ته چهره ات م ل عزیز 

 .شده

ههه حای نمیخواد تو هم لس سهینا رو سهر من خالی کنی.حیف که دستم بنده 
ه جوابتو می دادم وبا خنده به همراه من به دارم برات شههوهر پیدا می کنم وگرن

 .طرف حمام آمد

پاهایم را شههسههتم وباچه های شههلوارم را پایین آوردم رو به سههارا که جلوی در 
 :حمام ایستاده بود گفتم

 .ه پس کجاست؟صداشون نمیاد

 :به طرف اتاق سینا اشاره کرد واهسته جواب داد

هههه توی اتاق سههینا هسههتن دارن چمدون هاشههونو جابه جا می کنند.خداییش 
 !نمیدونی چه تیپی داره

 :خندیدم وگفتم
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ههه یادم باشه حامد رو که دیدم حکایت رش و عف کردن هاتو براش تعریف 
 .کنم

 :با خنده چشم رره ای بهم رفت وجواب داد

 .ه دیوونه برای تو دارم میگن که بدونی طرف چقدر با حاله

 :چشمکی زدم وپرسیدم

 !ه جدا؟

 :و واهم بی درنگ جواب داد

 .ه اره جدا

کنار عمه روی مبل های سههالن نشههسههتیم وبه اصههطالح م ل عمه چشههم به 
صههفحه تلویزیون دوختیم که در مورد یط مسههاله روانشههناسههی خانوادگی 
کارشههناس برنامه تو ههی  می داد ولی مطمانا خودمان می دانسههتیم که از 

رشههنهاس برنهامه یط کلمه هم چیزی نمی فهمیدیم چون تمام جرفههای کها
حواسههمان به در اتاق سههینا بود که کی باز می شههود.اگر عزیز از اتاقش بیرون 
می امد به طور حتم مچمان را می گرفت وبا تیز هوشهی می پرسید برای چی 
انتظار می کشهیم ولی عمه آتر خوشبختانه اخالقی که داشت این بود که زیاد 

حوال مهان دقیق نمی شههد وبهازجویی مهان نمی کرد ومرتب ازمان نمی بهه ا
خواسههت تو ههی  بدهیم که چی توی سههرمان می چرخد چون مطمانا اگر 
اینگونه می بود خودش از دست کارهای عجیب رریبمان دیوانه می شد.خدا 
را شههکر مهامهان هم اخالق عمهه آتر را داشهههت وزیهاد کهاری بهه کهارمهان 

نس سارا به خودم آمدم وبا بای دادن ابرو پرسیدم چه کار نداشهت...با فشهار آر
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دارد؟!با نگاهش به در اتاق سههینا و با اشههاره چشههم وابرو جواب داد پس کی 
میهان؟! خنده ام را پنهان کردم وبرای نشههان ندادن انتظار مان جلوی عمه آتر 

 مسههرم را بهه طرف تلویزیون چرخاندم.واقعا انتظار وبی تابی سههارا به من ه
سهرایت کرده بود ولحظه شهماری می کردم تا در اتاق سینا باز شود وشادمانه 
انتخابی سههارا برای من از در بیرون بیاید.به راسههتی خودم هم باورم شههده بود 

 ...که

 ه شما دو تا چرا صم وبکم اینجا نشستید؟

سههرم را به طرف اتاق عزیزچرخاندم.طبق حدسههم از این انتظار تابلوی مان 
ردار شده بود که یط فکرهایی وی سرمان است که این طور بی شهصهتش خب

 .صبرانه به تلویزیون چشم دوخته ایم

چین پیراهن بلندش را صههاف کردو روسههری بلندش را روی سههرش جلوتر 
 :کشید وبا قامت یرری که داشت جلوتر امد ورو به من وسارا گفت

جلوی در هههه شههما دو تا خجالت نمی کشههید م ل دخترهای چی چی با چی 
 اتاق پسره انتظار می کشید؟حای کدومتون می خواهید تورش کنید؟

از اینکهه خیلی راسههت بهه ههدف زده بود خنده ام گرفت ولی خودم را کنترل 
 .کردم وبه سارا نگاه کردم

واقعا حرف حق جواب نداشههت!اما سههارا بدون آنکه کم بیاورد اخمهایش را 
 :درهم کشید ور به عزیز گفت
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چی باچی یعنی چی عزیز؟!این حرفها چیه می زنید؟زشههته به  ههههه دختر چی
خدا یه وقت سهینا می فهمه بدش میاد.تلویزیون نگاه کردن مگه گقنقاقهی 

 !داره که اینجور توش حرف در میارید؟

عزیز یکی از مبل های کناری را انتخاب کرد وبه آرامی رویش نشههسههت وبا 
 :ررولند جواب داد

 ...نشناسم به درده من اگه شما دو تا رو 

وبقیهه حرفش را فکتور گرت و رو بهه عمهه نگهاهش کرد وبا تکان دادن سههر 
 :گفت

ههههه اتر نمی خواهی به این دوتا یه چیزی بگی؟قباحت داره این طور با دهن 
باز جلوی در اتاق کمین کرده اند.نمی خوای از جات بلند شههی بری براشههون 

اق اسههتراحت میکنن تو که یهه چیزی بیهاری؟حهای اونها خسههته ان وتوی ات
مادری باید بری تروخشهکشهون کنی.از من می شهنوی سینا از ترس این دوتا 

 .پسره رو توی اتاق قایم کرده

بی اختیهار لبم از زور خنهده بهاز شههد کهه آرنس سههارا به پهلویم خورد.واقعا 
 !حرفش عین حقیقن بود

را تو هفت تا سههینا مطمانا جنس جلب ما دوتا رو می شههناخته که دوسههتش 
سههورا  قایم کرده بود.حای من وعمه می دانسههتیم که حواس سههارا به حامد 
اسهت ولی عزیز وسههینا که نمی دانسههتند ومطمانا من وسههارا را در این جریان 

 .شریط جرم می دانستند
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عمهه آتر بی تفهاوت لحظهه ای رویش را از برنهامهه تلویزیونی دلخواهش بهه 
 :گفتطرف عزیز گرداند وبا آرامش 

ههههه عزیز جان سههینا که توی این خونه مهمون نیسههت که براش میزبانی کنم 
ومطمانها بها دوسههتش برای یکی دو روز هم اینجها نیومهدنهد کهه از این 
رودروایسههی کننهد پس هر طور کهه راحهت اند ما هم باید همانطوری رفتار 

 .کنیم

 .وبا تمام شدن حرفش سرش را به سوی تلویزیون چرخاند

 :عزیزک ه انتظار این همه خونسردی عمه را نداشت با حر  جواب داد

ههههه وا همین؟!واللهه اونجوری که تو به اون پسههره که از در نیومده بود گفتی 
 .پاهاتو بشور من هم بودم از اتاق بیرون نمی اومدم

از این همه کل کل کردن عزیز خنده ام گرفته بود.امروز از شههانس من وسههارا 
سههینا از ان روزهایی بود ک هبه قول خودم عزیز روی فرم نبود  والبته دوسههت

وبها بههانه گیری ورر زدن می خواسههت تط تکمان را ادب کند وخدا باید به 
 .داد آخر عاقبتمان می رسید

بهایخره بعد از چند دقیقه انتظار در کهایی اتاق سههینا باز شههد واول از همه 
ز ش از من و سارا اشتیاق عزیسهینا بعد دوسهت خوش تیپش بیرون آمدند وبی

برای دیدن مجدد دوسههت سههینا وارزیابی اش در مورد اینکه به قول خودش 
 .کدام یکی مان تورش کرده ایم صد چندان نمودار شد

در حالی که بی اختیار برای عرض ادب از جایم بلند می شههدم سههالم کردم 
 .ومنتظر پاسخ ایستادم



 مبهم عشقحس 

 

89 

ق وخودمانی جلود امد وبا دوسههت سههینا برخالف سههینا خیلی خوش اخال
 :لبخندی جواب سالمم را داد وحالم را پرسید وبا معرفی خودش گفت

 .ه من فرزاد هدایت پور هستم واز اشناییون خوش وقتم

 :در حالی که همچنان ایستاده بودم وبه آرامی جواب دادم

ههه من هم سهروناز سهعادتی هستن دختر دایی سینا وسارا ودر  من همسایه 
 .ییی واز آشناییتون من هم خوش وقتمطبقه با

و قبل از انکه بنشههینم صههدای عزیز را به طور وا هه  شههنیدم که رو به سههارا 
 :گفت

 .ه من از اول هم می دونستم که عر ه این یکی بیشتره

 .وبه این طریق نشان داد که همه چیز را فهمیده ودستما را خوانده است

مانداری توجه اش به سههوی سههینا عمه آتر که به ناچار برای رسههم ادب ومه
 :ودوست سینا(فرزادی جلب شده بود رو به سارا گفت

 .ه سارا جان چای رو تازه دم کردم با سروناز برید هم چای وهم میوه بیارید

بهه دسههتور عمهه از جهایمان بلند شههدیم وبه طرف آشههپزخانه رفتیم.درون 
 :آشپزخانه سارا بی معطلی نظرم را جویا شد وپرسید

 !چطور بود طرف به دلت نشست؟ ه خب

 :خندیدم وگفتم

 .ه ای بدک نبود ولی با دو سه تا کلمه نمیشه که طرف رو شناخت

 :چشمکی زد وخندید وگفت

 ...ه اونش با من البته اگه عزیز بهاره به کارم برسم
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وبا صهدای تلفن همراهش از داخل اتاقش صهدای پرهام هم شنیده شد که با 
 :فریاد زد صدای کودکانه اش بلند

 .ه سارا بدو تلفن

 :سارا با یط دست به سرش زد وگفت

 !ه وای کارم دراومد حتما حامده

با رفتن سههارا به طرف اتاقش فنجان ها را درون سههینی گهاشههتم وشههروو به 
 :ریختن چای درونشان کردم که صدای سینا را از پشت سرم شنیدم که گفت

 زاد اینجاست تو وسارا کمتر جلوشههه از این به بعد یادت باشه تا وقتی که فر
 .آفتابی بشین

از اینکه هنوز نیامده امر ونهی هایش شهروو شده بود بدون آنکه نگاهش کنم 
 :دلخور گفتم

 ه می تونم بپرسم برای چی؟

 :با آن صدای خشن ومردانه اش بالفاصله جواب داد

 !ه برای نخودچی

واز در آشههپزخهانهه بیرون رفت.در حالی که قوری در دسههتم بود بی اراده به 
پشهت سهرش نگاه کردم.سینا در ظاهر پسری بلند قامت،چهار شانه ودر کل 
خوش تیهپ بود ولی بهه خهاطر اخالق تند وخشههنش از نظر ما کامال منفور 
بود.واقعا او از این همه تند خویی وبد اخالقی چه نصههیبش می شههد جز بد 
وبیراه من وسهارا!یعنی چی که جلوی دوسهتش افتابی نشویم مگر پناه بر خدا 
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دوسههتش لولو خرخره بود؟!از این اخالق عههد دقیانوسههی وایرادگیری های 
 ...مشکوکانه اش واقعا حالم

 :سارا وارد آشپزخانه شد وگفت

هههه حامد بود گفتم فعال قطم کنه تا یکی دو سههاعت دیگه خودم از بای بهش 
 .نمزنگ بز

 :سینی چای را به دستش دادم وپرسیدم

 ه نگفت چکار داره؟

 :لبخندی زد وبا خوشحالی گفت

ههه چرا م ل اینکه مادربزرگش از مکه برام سهوراتی اورده خواست یط قراری 
 .بهاریم تا بهم بده

 :خندیدم وبه شوخی گفتم

 !ه حامد واز این ناپرهیزیها؟

 :خندید و جواب داد

 .ون کم کم دار راه میافتهه چه کنیم دیگه بچه م

 :وبا نگرانی به طرف سالن اشاره کرد وادامه داد

 .ه حای که داره راه میافته از شانس گند باید این بالی آسمانی نازل بشه

 :پوزخندی زدم وگفتم

 .ه عیب نداره شاید از پا قدم این دوتا باشه

 :وبا یاداوری مو وعی گفتم

 .ه در  من برادر گرامیتون فرمودند زیادی جلوی دوستش آفتابی نشیم
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 :با حر  جواب داد

 ه بیخود کرده چرا؟

 :بالفاصله جواب دادم

هههه دلیلشههون رو نفرمودند ولی فقن با عصههبانیت خواسههته ملوکانه شههون رو 
فرموند تا اجابت بشههه.حای تو این چایی ها که مطمانا تا حای سههرد شههده رو 

میوه رو میارم وکمی بعد میریم بای تا به بهانه دسههتور سههینا تو هم با  ببر منم
 .حامد حرف بزنی

 :در حالی که به طرف در آشپزخانه می رفت گفت

 .ه آره پیشنهاد خوبیه

 .و ظرف میوه را برداشتم وبه دنبالش از در آشپزخانه بیرون رفتم

*** 
 :گوشی تلفن را گهاشت وگفت

ههه خیلی تعجب کرد وقتی بهش گفتم از این به بعد اگه کاری داشت به پایین 
 .زنگ نزنه

 :در حالی که انار دانه شده درون کاسه کوچط می ریختم گفتم

 ه برای چی؟مگه بهش نگفتی سینا اومده؟

 :جواب داد

ههههه چرا گفتم.وای اونقدر همه چی رو سههاده می بینه که می گفت مگه چه 
رادرت بدونه؟بایخره دیر یا زود این مو ههوو علنی میشههه اشههکالی داره که ب

پس بهتره اون هم بدونه که ازت خواسههتگاری کردم.حای تو فکرشههو بکن اگه 
 !سینا بدونه
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 :کاسه انارش را جلویش گهاشتم وبا خنده گفتم

 .ه خداییش اگه سینا بفهمه قیافه اش خیلی دیدنی میشه

 :انارش را برداشت وبا دلخوری گفت

ی می شهد جای سینا وسجاد عوض می شد وجای سنای اخالق نکبتی ههه چ
سههجهاد خوب ومهربون می اومهد.به خدا از دسههتش دیگه نمی دونم چکار 

 !کنم؟

 :برای دلداری اش جواب دادم

هههه انقدر نگران نباش خدا بزرگه.از کجا معلوم شههاید پرو ه اش یکی دو هفته 
 ...ای بیشتر طول نکشه و

 :ا قطم کردم وخم شدم وگوشی را برداشتموبا زنگ تلفن حرفم ر

 ه الو بفرمایید؟

 :صدای مامان با کمی تاخیر آمد

 !ه الو سروناز جان

 :با خوشحالی جواب دادم

 ه سالم مامان چطوری؟

 ه سالم عزیزم تو چطوری؟پرهام خوبه؟

هههه ما همه خوبیم بابا چطوره؟مهرناز،اردین همه خوبن؟از مهرناز چه خبر؟ 
 خبری نشد؟

 :هیجان جواب دادبا 
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ههههه چرا اتفهاقا دیشههب نزدیکی های صههب  بود که دردش گرفت بردیمش 
 .بیمارستان زودتر از موعد مقرر بچه اش به دنیا اومد

 :نتوانستم توق وشوقم را کنترل کنم وبا کشیدن جیای گفتم

 !ه جدی میگی؟

 نو با اینکه از قبل می دانسهتم بچه اش پسهر است ولی برای اطمینان با هیجا
 :پرسیدم

 ه حای چی هست؟پسره؟

 :بلند خندید ودر جوابم گفت

ههه اره پسهره یه پسهر سهفید وبور وکوچولو از دیشب تا حای درگیر بیمارستان 
بودیم تازه یه کم فرصهت پیدا کردم بیام خونه یه سری بزنم دوباره میرم.بابات 

هشون شب بواردین هنوز بیمارسهتانند.راستی به عمه اسنها خبر بده تا خودم 
 .زنگ بزنم

سههارا که تا حدی از جریان خبردار شههده بود با خوشههحالی خودش را جلو 
 :کشید وپرسید

 ه چی شده؟پسره؟

 :با تکان دادن سر جوابش را دادم وبه مامان گفتم

 ..ه سارا هم اینجاست

و قبل از آنکه حرف دیگری بزنم سههارا گوشههی را از دسههتم کشههید وبا توق 
 :وهیجان گفت

 .ه سالم زن دایی قدم نورسیده مبارک
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 ... ه

 ههه ما خوبیم.شما چطورید؟دایی اینها همه خوبند؟حال خود مهرناز چطوره؟

آنقدر هیجان زاییدن مهرناز وبه دنیا آمدن پسههرش را داشههتم که یادم رفت از 
 .مامان حال مهرناز را بپرسم وسارا عاقل تر از من این را پرسید

 ... ه

 یشه؟ه حای کی مرخب م

 ... ه

 ه سزارین کرد یا طبیعی؟

 :در حالی که گوشی را از دستش می قاپیدم خندیدم وگفتم

 ههه بده من حای برای من خانم بزرگ شده.چه رلن ها؟سرازین کرد یا طبیعی؟

 :و صدای خنده مامان را با تاخیر شنیدم که می گفت

 .ه بهش بگو طبیعی زایید

 :با ناباوری پرسیدم

 ه جدی جدی طبیعی زایید؟خیلی درد کشید؟

 :جواب داد

 .ه اره طفلی خیلی درد کشید ولی بایخره به طور طبیعی بچه رو به دنیا آورد

 :سارا هم ناباورانه پرسید

 ه طبیعی؟چرا سزارین نکردین؟

 :همین را از مامان پرسیدم که جواب دادم



wWw.Roman4u.iR  96 

 

بشههه که سههزارین ههههه اینجا خیلی به زور سههزارین می کنند مگر اینکه چی 
 کنند.راستی سروناز جان پرهام کجاست؟رفته مدرسه؟

 :بالفاصله جواب دادم

ههههه نه پایینه خونه عمه اسههت.دیگه باید صههداش کنم ناهارشههو بخوره بره 
 .مدرسه.آخه سینا ودوستش هم اومدند پایینند

ه ِا...بهشون سالم برسون.خب دیگه من فعال خداحافظی می کنم میرم پیش 
مان طور که به سهارا هم گفتم مهرناز تا بیسهت وچهار سهاعت دیگه مهرناز.ه

 .مرخب میشه.اگه خواستی اون موقم زنگ بزن باهاش حرف بزن

 .ه حتما

 ه خب دیگه کاری نداری؟

ههه نه مرسی مامان به مهرناز تبریط مخصو  بگو.به بابا واردین هم همین 
 .طور

هههه باشههه.تو هم به عمه وعزیزاینها سههالم برسههون.مواظب خودت وپرهام هم 
 .باش.خب دیگه فعال خداحافظ.از دور می بقوقسمت

 .ه منم همین طور.خداحافظ

 .وگوشی را گهاشتم وبی اختیار سارا را بال کردم

سههارا در حالی که با خوشههحالی صههورتم را می بقوقسههید با توق وشههوق 
 :گفت

 !!ه جون خاله بودن چه مزه ای میدهه تبریط میگم خال

 :با خنده جواب دادم
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ههه در حد یه مزه ای که نمیشهه توصیفش کرد یه احساسی بین زمین وآسمون 
 .چطور بگن معلق ماندن بین جو کرات آسمونی

 :به شوخی کنارم زد وگفت

هههه حای نمیخواد خودتو لوس کنی!ولی بی شههوخی من چکار کنم که تا اخر 
 .م نمی خوام به خاطر این مساله عقده ای بشمعمرم خاله نمیش

 :بلند خندیدم وگفتم

ههههه زیادی رصههه نخور.به بچه هام یاد میدم به تو خاله بگن که خدای نکرده 
 .عقده ای نشی

 :به شوخی با ریظ نگاهم کرد وگفت

 !ه جدا؟

 :با خنده جواب دادم

 .ه اره جدا

 :با هیجان خندید وگفت

ی دوسههت سههینا رو تمومش کن تا زودتر به هههه پس بی زحمت بیا این ماجرا
 .آرزوم برسم

 :در حالی که کاسه انارم را از روی میز بر می داشتم گفتم

ههه ولی بی شوخی ازش همچین بگی نگی خوشم نیومد چشمهاش یه جوری 
 .بود

 :نگاهم کرد وگفت

 .ه تو که گفتی بدک نبود
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 :و کاسه انارش را برداشت وادامه داد

تونی روی این پسر مردم بهاری؟!اگه به منه که میگم از  ههه دیگه چه عیبی می
 !سرت هم زیاده.دلت میاد پسر به این ماهی

می دانسههتم برای مسههاعد کردن ظر من اینطور پشههتیبانی اش می کرد وگرنه 
مطمانا خود سهارا هم متوجه هیز بودن چشههمهای دوسههت سههینا(فرزاد خانی 

 .شده بود

 د؟ه حای بی شوخی به نظرت چطور بو

 :قاشقی از انار خوردم وگفتم

 .ه خودت خوب متوجه شدی که خیلی هیز بود

 :کاسه خالی شده از انار را روی میز گهاشت وپرسید

 !ه جدا؟

 :بالفاصله جواب دادم

هههه اره جدا.مگه خودت ندیدی از بس با دقت به همه نگاه می کرد عزیز چند 
 !بار سرش را به دو طرف تکان داد وگفت:استافرالله

 :در حالی که از جایش بلند می شد گفت

ههه ولی از نظر من خیلی کنجکاو بود.بعحی از پسرها این جوریند بدون اینکه 
 .منظوری داشته باشند دایم به این واون یا به دوروبرشون دقیق نگاه می کنند

 :جواب دادم

 .ه خب این یعنی هیز بودن

 :بی درنگ جواب داد
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ی فرق میکنهه وقتی منظوری توی کار ههههه ولی کنجکهاوی بها هیز بودن خیل
 .نیست

 :با پوزخندی گفتم

ههه یعنی چی منظوری توی کار نیسهت؟!آره بشهین به همین خیال ولی از نظر 
 .من فرزاد خان استاد چشم چرانی بود

 :با خنده ای نگاهم کرد وگفت

 .ه َاه...تورو خدا این جوری نگو چندشم شد دیگه نمیتونم برم پایین

 :لی که هنوز نشسته بودم گفتمخندیدم ودر حا

 ه حای تو چرا وایسادی؟می خواهی بری؟

 :جواب داد

 ه اره مگه تو نمیای ناهار پایین؟

 :بالفاصله جواب دادم

ههه مگه دیوونه ام مگه نشنیدی خان داداشتون فرمودند دور وبر دوستم آفتابی 
 نشههیهد؟!رفتی پهایین پرههام رو صهههدا بزن بیهاد بهای یهه چیزی بخوره بره

 .مدرسه.دیگه داره دیرش میشه

 :در حالی که به طرف در می رفت جواب داد

ههه نه پرهام پایین ناهار میخوره.در  من مگه نمی خواهی خبر زاییدن مهرناز 
 رو به مامان بدی مژدگونی بگیری؟

 :از جایم بلند شدم وبرای بدرقه اش کنار در رفتم وگفتم
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خ سینا رو ندارم.شاید هم تلفنی ههه نه تو خودت خبر رو بده حوصهله قیافه تل
 .به عمه آتر گفتم

 :قبل از آنکه از در بیرون برود گفت

 ه پس خودت خبر رو به مامان میدی من چیزی نگم؟

 :سرم را از در بیرون آوردم وجواب دادم

 .ه نه تو چیزی نگو این به عمه زنگ می زنم

 :از پله ها پایین رفت وگفت

 ...ه پس فعال

روی کاناپه نشهستم وشماره عمه آتر را گرفتم ودر دلم خدا خدا کردم که سینا 
 :گوشی را برندار.پس از دو بوق صدای سینا در گوشی پیچید

 ه چیه چه کار داری؟

 !!!عجب دعای گیرایی داشتم

 :بی حوصله جواب دادم

 .ه به پرهام بگو بیاد بای.در  من گوشی رو بده به عمه

دهد در حالی که صههدایش را می شههنیدم که از تلفن دور بدون آنکه جوابی ب
 :می شد صدا زد

 .ه پرهام پرهام بدو برو بای

چه پسهر عمه مهمان نوازی!حداقل برای تعارف هم که شده می بایست پرهام 
را برای ناهار نگه می داشههت که خاطره روز اول آمدنش یاقل در تهن پرهام 

 !بماند
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 :پشت گوشی آمد طولی نکشید که صدای سارا از

 .ه سروناز این مامان میاد.داره دمپایی ها رو میشوره

 :وصدایش را آهسته کرد وگفت

 .ه راستی عزیز هم نظر تو رو داره میگه زیادی به طرف نگاه نکنم

 :فهمیدم منظورش فرزاد است بای همین گفتم

ن ک هه دیدی گفتم!آدم دو دقیقه که پیشش بشینه می فهمه که چه جونوریه باور
 ...وقتی داشتم میوه تعارفش می کردم داشت با چشماش منو می خورد

 :وحرفم را قطم کرد وگفت

 .ه سروناز مامان اومد فعال خداحافظ

 ه الو سروناز جان کاری داشتی؟

 .ه مجددا سالم عمه.یه خبر خوب دارم که اگه مشتلق ندی هیچی نمی گم

 :کمی مکث کرد وبا هیجان پرسید

 ناز فارم شده؟ه خبری شده؟مهر

 :خندیدم وبه شوخی گفتم

ههههه ِا...عمهه خبر رو بی مزه اش می کنی؟کمی صههبر می کردی.یه تره آب 
 !وتابش میدادی.همین جوری یه دفعه گفتی؟

 :بلند خندید وگفت

 ه پس بایخره فارم شد چرا آنقدر زود؟حال مادر وبچه خوبه؟

بی کم وکهاسههت حرفههای مهامان را برایش تعریف کردم وگفتم:حای مامان 
 .گفت شب بهتون زنگ می زنه
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 :با خوشحالی جواب داد

ههه خدا روشهکر خدا رو شهکر که احمد هم نوه دار شهد.راستی به سجاد هم 
 خبر دادند؟

 :جواب دادم

 .ه نمی دونم مامان چیزی نگفت

 .ه پس خودم این بهش خبر میدم

 .عمه پرهام رو زود بفرستید بای که مدرسه اش داره دیر میشه ه راستی

 :با دلخوری گفت

هههه چی چی رو بفرسههتید بای؟خودت هم همین حای میایی پایین این دیگه 
 .ناهار رو می کشم

 :با تعارف جواب دادم

 .ه نه عمه ناهار درست کردم

هههه چی درسههت کردی؟هر چی درسههت کردی بهار برای شههب.دیگه تعارف 
 .کنم زود بیا رها رو کشیدمن

و گوشی را گهاشت.ماندم مقسقتاصل که چکار کنم؟!اگر نمی رفتم مطمانا 
عمه آتر بدش می امد واگر می رفتم به طور حتم سههینا بیشههتر بدش می آمد 

 .واقعا نمی دانستم چکار کنم!حوصله اخم وتخم های سینا را نداشتم

شههود می خواسههت با عجله  او برای اینکه از شههر امدن ومزاحمت من راحت
پرههام را بفرسههتد بای حای اگر خودم می رفتم بدون شههط خرخره ام را می 

 .جوید
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بی حوصهله مانتویم را روی لباسهم پوشهیدم وروسری ام را روی سرم کشیدم 
وکلیهد خهانهه را برداشههتم ورفتم پایین.ولی قبل از ورود مطمدن بودم با قیافه 

جکاو(!ی دوسههتش روبه رو خواهم رحههبنهاک سههینها والبته چشههمهای کن
شههد.زنهگ در ورودی را زدم که پرهام آن را باز کرد.برای اینکه به اصههطالح 

 :خود را طلبکار نشان دهم گفتم

 ه دو ساعته دارم می گم بیایی بای پس چرا نمیای؟

 :همان آستانه در مظلومانه جواب داد

 .ه داشتم می اومدم که تو اومدی

 :وبا لبخندی پرسیدسارا به استقبالم آمد 

 ه این دیگه چیه پوشیدی؟

 .و اشاره به مانتوی بلندم کرد

 :با خنده جواب دادم

 .ه کار از محکم کاری عیب نمی کنه

 .و دمپایی های عمه که دم در انتظار هر مهمانی را می کشید را پوشیدم

واقعا از هیبت جدید خودم که در مقایسهه با یط ساعت پیش که به خانه عمه 
ه بودم تعجب کردم؟!بار اول با اینکه لباس کامال پوشههیده و روسههری به آمد

سههر داشههتم اما دیگر نیازی به پوشههیدن مانتو نمی دیدم ولی حای با توجه به 
چشههمهای گسههتا  فرزاد اگر صههدتا مانتو وپالتو وبارانی روی لباسههم می 

ارم می ک پوشیدم باز هم کاری نکرده بودم ومطمانا اولین نفری که متوجه این
شههد سههینها بود.چرا کهه آنقهدر روی مسههائهل پیرامونش ریزبین بود کهه هر 
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مو هوعی را به سهبط خودش برداشت می کرد وبه طور حتم این نوو رفتارم 
را یهط بی احترامی وتوهین بهه خودش یها دوسههتش تلقی می کرد البته مهم 

 !نبود چه بهتر!بگهار فکر کند که دوستش ادم حسابی نیست

ا آب کشههیدم وپاچه های شههلوارم را پایین زدم ودمپایی های عمه آتر پاهایم ر
را پوشههیدم که سههارا در حالی که دم در حمام ایسههتاده بود با خنده یواشههکی 

 :گفت

 ه یه وقت نچایی؟

می دانسههتم منظورش مانتویم اسههت.از در حمام بیرون آمدم وآهسههته جواب 
 :دادم

ههههه من اگه جای تو بودم با این آدمی که تو خونه مون می چرخه پالتوی پدر 
 .بزرگ حامد رو قرض می گرفتم

 :با خنده جواب داد

 !ه جدا؟

 :من هم با خنده جوابش دادم

 .ه آره جدا

سهر میز ناهار در حالی که زیر سنگینی نگاه فرزاد معهب بودم با دستمال دور 
 :زیر گوشش گفتم دهان پرهام را پاک کردم وآهسته

 .ه زود ناهار تو تمومش کن بریم بای مدرسه ات دیر شد

 :که صدای سر خوش فرزاد را شنیدم که گفت
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ههه راستی بابت خاله شدنتون بهتون تبریط میگم از قول من خدمت خواهر و 
 .مادرتون تبریط عرض کنید

 :بدون آنکه نگاهش کنم جواب دادم

 .ه ممنون مرسی

القی سههینها نبود مطمانها همین دو کلمهه را هم نمی واگر از ترس بهد اخ
گفتم.اخالق سههینا همیشههه دم حالت داشههت.اگر کاری را می کردیم حتما 
مورد رحههبش قرار می گرفتیم کهه چرا کرده ایم واگر نمی کردیم طلبکار می 
شههد کهه چرا نکرده ایم؟!واینجا هم در مورد دوسههتش هم همین گونه بود از 

ار داده بود دوروبر دوسههتش آفتابی نشههویم واگر یط طرف همان اول هشههد
آفتابی نمی شههدیم وجوابش را نمی دادیم وبا اخم وتخم طلبکار می شههد که 
چرا بهه دوسههت نهازنینش توهین کرده ایم؟!ومن وسههارا باید در همه مراحل 

 .متوجه رفتارهایمان می بودیم

 !ه به طور حتم خاله شدن خیلی هیجان داره

بلند کردم وبه فرزاد نگاه کردم.چه گیری به خاله شههدن من بی اختیار سههرم را 
داده بود؟!نگاهم را چرخاندم وبه صههورت پر از خنده سههارا که در حال کنترل 
کردن خنهده اش جلوی جمم بود نگریسههتم وبا بای رفتن ابروهایش از ترس 

 .اینکه من ه مبخندم سرم را به زیر انداختم وبه بشقابم نگاه کردم

روههای سهههارا این طور بهای می رفهت یعنی نهاگفتهه اعالم می هر وقهت اب
 :کرد:خب به سالمتی مبارک باشه!که صدای عزیز متوجه ام کرد

 ه دکتر هدایت پور شما چند تا خواهر برادرید؟
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دکتره دایهت پور؟!بی اختیهار دوبهاره نگاهم به سههارا رفت.او هم م ل من در 
تهه بود.عزیز چنهان دکتر حهال انفجهار خنهده بود کهه جلوی خودش را گرف

ههدایهت پور می گفهت انگهار کهه با دکتری پیرمرد وبا تجربه صههحبت می 
کند.اصههال از کجا معلوم در مقطم دکترا درس می خواند!شههاید حتی مدرک 

 !دیپلم هم نداشت

به تیپ الکی خوش وبی خیالش نمی امد همکالس سههینا باشههد!نمی دانم 
عنق سینا را دیده بودیم فکر می کردیم  شاید هم بود!از بس ما قیافه اخمو وبد

 .همه همکالسی هایش م ل خودش بد اخالق هستند

 .ه ما پنس تا برادر هستیم

چیز دیگر نمهانهده بود کهه بگویم خدا قوت که جلوی خودم را گرفتم ودوباره 
 .به سارا چشم دوختم

 ه اون وقت شما بچه چندم هستید؟

نهه خیر عزیز بهدجوری کنجکهاوی اش گهل کرده بود!شههایهد هم از وقتی به 
سبط خودش فهمید فرزاد را ما زیر نظر گرفته ایم می خواست م ال ته و توی 

 .خانواده اش را برای من در بیاورد

 :صدای پر از هیجان فرزاد توجه ام را جلب کرد که جواب داد

ترم که حدودا بیست ویکی دو ههه پسر چهارم هستم بعد از خودم برادر کوچک
 .سالشه.بردارهای بزرگترم همه شون ازدواج کرده اند

 :ولحظه ای به من نگاه کرد وادامه داد

 .ه همه شون هم یط بچه دارند
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ودوبهاره بهه من نگهاه کرد.قهابهل توجه کنجکاوی عزیز!از ترس واکنش علنی 
نا ختم که سههیسههارا وخنده اشههکارش نتوانسههتم نگاه کنم وسههرم را به زیر اندا

 :لیوان آبی سر کشید وبی حوصله گفت

 !ه ببین تو رو خدا کار دنیا به کجا کشیده که این پرهام فسقلی شده دایی

 :عزیز بی درنگ جواب داد

 .ه انشاالله تو هم میشی عزیزم تو هم دایی میشی کمی صبر وحوصله کن

ر نکن.اگر جلوی انفجادیگر نتوانسههتم جلوی خودم را بگیرم وبه سههارا نگاه 
خنهده ام را گرفته یودم واقعا خدایی بود!مطمانا حال و روز سههارا هم دسههت 
کمی از من نهداشههت.او هم بها گزیهدن لبههایش جلوی خنهده اش را گرفتهه 

 !بود.امروز عجب روزی بود

سههینها برای اینکه زیادی به ما میدان ندهد اخمهایش را درهم کشههید ورو به 
 :عزیز گفت

 .ی آرزوی دایی شدن داره؟برای این حرفها چند سالی زودهه حای ک

و به این طریق به سارا فهماند که دهانش بوی شیر می دهد.ودر ادامه حرفش 
 :رو به عمه آتر گفت

 ه راستی این چند وقته که نبودم کسی تماس نگرفت؟

 :عمه که رهایش را تمام کرده بود قبل از انکه از جایش بلند شود جواب داد

چرا خانم شیرازی وخانم احتشام وخانم رحمانی چندبار تماس گرفتند.دو ههه 
 .سه تای دیگه هم زنگ زدند ولی خودشون رو معرفی نکردند
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بی اختیار از اینکه عمه آتر اسهم این همه خانم پشهت سرهم ردیف کرده بود 
پوزخنهدی زدم.بنهده خهدا عمهه دیگر بهه این تماس های خانم های مختلف 

د والبته جای بسههی تعجب داشههت که هیچ آقایی تلفن نکرده عادت کرده بو
 !بود

 .ه آره همه شون به موبایلم زنگ زدند

از اینکه گستاخانه جلوی ما اینطور جواب داد ازش حرصم گرفت.یعنی چی 
کهه آدم اینقهدر پررو بهاشههد؟! واقعها حجهب و وحیها هم باید وجود داشههته 

ف وقی می خورد از رفتار و نوو حرباسههد!تعجبم از عزیز یود که وقتی تقی به ت
زدن من وسهارا ایراد می گرفت ولی هیچ وقت کاری به کار سینا نداشت واین 
نوو کارهای او برایش عادی شههده بود.بدون آنکه بتوانم خودم را کنترل کنم با 

 :ریظ گفتم

 !ه عجب دوره زمونه ای شده

 :ه حرفم گفتکه صدای شو  اهسته فرزاد را شنیدم که بالفاصله در ادام

 .ه واه واه خدا به دور

همین جور مهاندم!نمی دانسههتم به قیافه سههارا نگاه کنم وقهقهه بزنم یا اینکه 
پشههت بند عصههبانیتم را بگیرم وبه فرزاد چشههم رره بروم وبگویم این چه طرز 

 !حرف زدن است؟

 :همزمان با عمه آتر پرهام هم از جایش بلند شد وگفت

 .خوردم ه سروناز بریم من رهامو
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خدا رو شههکر که صههدای آهسههته فرزاد را عزیز وعمه وپرهام نشههنیده بودند 
وگرنهه از این شههوخی بی مزه اش چهه برداشههتی می کردنهد.هنوز از گرد راه 
نرسهیده بگو وبخند را شههروو کرده بود!آن هم با کی با من؟!حای خوب بود به 

وگرنه معلوم  جز سههالم وعلیط واحوال پرسههی حرف دیگری با او نزده بودم
نبود چقدر خودمانی می شهد! به قول پرهام شهاید دو تا بستی قیفی ا افه هم 

 !برام می خرید

در یط تصههمیم آنی برای نشههان دادن واکنش اخمهایم را در هم کشههیدم واز 
جایم بلند شههدم وبا تشههکر از عمه به خاطر ناهار دسههت پرهام را گرفتم وبه 

ی کردم ودمپهایی های عمه آتر را در طرف در رفتم وهول هولکی خهداحهافظ
اوردم ودمپهایی ههای خودم را پها کردم وهمراه پرههام از در سهههالن بیرون 
رفتم.آنقدر مراسههم خداحافظی را با عجله انجام دادم که در راه پله بای پرهام 

 :دستش را از توی دستم کشید وگفت

 ه چرا این جوری دستم را می گرفتی؟می ترسی گم بشم؟

ر تهابلو رفتهار کرده بودم کهه بچه آنقدری هم متوجه شههده بود!ولی پس آنقهد
واقعها حقش بود؟!چشههم چرانی وهیزی اش بهه کنهار این لحن حرف زدنش 

 .دیگر خدا به دور ولی خدایی خیلی با مزه شده بود!وبی اختیار لبخند زدم

 ه دیوونه شدی؟

 :جواب دادمبا صدای پرهام نگاه خندانم را به طرفش چرخاندم وبا لبخندی 

 .ه آره از دست تو دو دقیقه دیگه معطل کنی مدرسه ات دیر میشه
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با آمدن سهرویس ورفتن پهرما به مدرسه هنوز در سالن را نبسته بودم که زنگ 
 .تلفن به صدا در امد

بالفهاصههلهه بهه طرف میز تلفن رفتم وبها دیدن شههماره عمه اینها با لبخندی 
 :گوشی را برداشتم وبی درنگ گفتم

 .زودی بیا بای که از خنده دارم می ترکمه 

 :پس از مک ی صدای پر ابهت سینا در گوشم پیچید

ههههه ترکیهدنهت رو بههار برای یه وقت دیگه که اگه یه دفعه دیگه پاهاتو پایین 
 .بهاری قلم پاهاتو می شکنم

ی آورد.یعنوصههدای محکم گهاشههتن گوشههی وبوق ممتد تلفن از بهت بیرون 
چی؟! خنده روی لبم خشههکید وجایش را سههوزش اشههط در چشههمهایم 
گرفهت.یعنی چی؟!این چهه طرز حرف زدن بود؟بهه جهای اینکه من به خاطر 
شهوخی بی مزه دوسهتش طلبکار باشهم او طلبکار شده بود.دست پیش گرفته 
بود که پس نیفتد!که چی؟!که دوسههت بی شههعورش دو کلمه شههوخی کرده 

ر کسهی خودش را نمی شهناخت من که می شناختم که چه آدم بود؟!حای اگ
مودب وبها وقاریسههت؟!حای خوب اسههت عمه آتر نیم سههاعت پیش همه 
اسهامی دوسهت دختر هاشهو ردیف کرده بود!این بدعنقی ومتعصهب شدن را 
باید کسهی می داشهت که خودش آخر نزاکت وادب اسهت نه کسی م ل سینا 

 .رده بودخان که تره ای بویی از تربیت نب

با صههدای پیاپی زنگ در ورودی سههالن بی رمق از جایم بلند شههدم وبه طرف 
در رفتم.مطمانها این بار سههارا بود ولی قبل از باز کردن برای احتیاط از ترس 
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اینکه اشههتباه دو دقیقه پیش را تکرار نکنم از داخل چشههمی در بیرون را نگاه 
ز کردم.سریم خودش را داخل کردم.خوشهبختانه سهارا بود وبالفاصله در را با

 :سالن انداخت ودر را بست وگفت

ههه حرف هاشهو شنیدم.وقتی رفت توی اتاقش پریدم بای.حای تو چرا رنگت 
 .این جوری شده؟دفعه اولش که نیست زیادی جدی نگیر

بی اختیهار دوبهاره اشههط درون چشههمههایم جمم شههد وروی کهاناپه کنار 
 :تلویزیون نشستم وگفتم

دم دیوونهه اسههت کهه اگر یه دفعه دیگه بی دلیل توهین کنه ههههه بهه جون خو
حسههابشههو می رسههم.خودت که شههاهد بودی تقصههیر دوسههت خل وچلش 

 بود.حای این سخنان گرانبهای تلفنی اش را پیش همه زد؟

 :کنارم نشست وبرای دلداری ام لبخندی زد وگفت

هم توی اتاق ههههه نه بابا مامان وعزیز که توی آشههپزخانه بودند این فرزاد خله 
سهینا بود من هم شهانسهی داشتم می اومدم بای که توی هال شنیدم تلفن بی 
سههیم دسههتش بود توی سههالن داشههت قهدم می زد.حهای بی خیهالش.چه 
خبر؟!ولی بی شههوخی عجب قیافه بامزه ای به خودش گرفت واون خرف زد 

 .زد.از اون موقم تا حای دارم توی دلم می خندم

 :بی حوصله گفتم

 خه حرفهای سینا هم خنده داره؟ه آ

 :به پایم زد وبا خنده گفت

 .ه الو حواست کجاست؟فرزاد خله رو میگم
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 :از تصور قیافه پیرزن گونه فرزاد بی اختیار لبخندی زدم وگفتم

 .ه مخش یط چیزی میشه

 :و دوباره خندید وگفت

ههه ولی جدی آخر خنده است.خوش به حالت سرنواز از صب  تا شب هرهر 
 .وکرکر

 :با لبخندی جواب دادم

ههههه حهای خوبهه خودت میگی فرزاد خلهه بهه جز خصههلت هیزی خل هم 
هسههت.ای کهاش همون صههب  برای خریهد بیرون رفته بودیم وخودمون رو 

 .معطل این دیوونه ها نمی کردیم

 :سرش را تکان داد وخندید وگفت

ههه اگه می رفتیم از کجا کشهف می کردیم این دوسهت خوش تیپ سینا خل 
یز تشههریف داره؟باور کن اگر می رفتیم تا این توی خیابون فکر وتکرمون وه

 .همین زیارت فرزاد خان بود

 :با حر  گفتم

ههههه همچین میگهه زیارت فرزاد خان انگار قرار بود همین امروز از اینجا بره 
خوبه حای حایها اینجا هسهتش.این کشفیات خصوصیات اخالقی مهمش 

 .دیر نمی شد

گفت برادرهای بزرگ ازدوان کردن وبه تو نگاه کرد؟آخی  ههههه دیدی چطوری
 !طفلکی چطور دلت میاد آنقدر بی رحم باشی؟

 :خندیدم وگفتم
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هههه یزم نکرده دلسههوزی من رو بکنی.پاشههو برو به بابالنگ درازت یط زنگی 
 .بزن

 :کمی متعجب شد وپرسید

 !ه بابالنگ دراز؟

 :وبا متوجه شدن منظورم بلند خندید وگفت

 .ه سروناز به خدا همین این به حامد میگم چی اسمشو گهاشتی

 :با لبخندی گفتم

 .ه چیه؟خوشت اومد؟!پاشو تلفنت رو بزن تا سینای روانی اححارت نکرده

 :در حالی که به طرف تلفن می رفت با هیجان گفت

 .ه همین خل بازیهاته که میگم با فرزاد خله به هم میایین

 :با ریظ گفتم

 !ه جدا؟

 :و هم با خنده جواب دادا

 .ه آره جدا

 فصل سوم

 ه شکل کیه؟صورتش تپله؟

 ... ه

 ه اسمشو چی گهاشتین؟

 ... ه

 .ه اره نوشتم.امروز دیکته نوزده شدم
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 ... ه

نوشههته بودم ولی جمله سههازی رو بیسههت «  »ههههه نه فقن تحسههین رو با 
 ارمشهدم.خانممون گفت زیادی جمله پاییز را دوسههت دارم پاییز را دوسههت د

 .نوشته ام

 ... ه

 .ه من که ننوشته بودم سروناز وسارا نوشته بودند

 ... ه

 .ه نه همش دعوا می کنه.خودم کم بازی می کنم

 ... ه

 .ه کی میایین؟دلم براتون تنگ شده

 ... ه

 ه مهرناز بچه اش کی از بیمارستان میان؟

 ... ه

 ه اره سروناز این از اشپزخونه اومد. بهش بدم؟

 ... ه

 ه چند دفعه باهاش حرف می زنی؟

 ... ه

 .ه بابا راستی فردا قراره از طرف مدرسه بریم موزه

 ... ه

 .ه آره سروناز ر ایت نامه رو امحا کرده
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 ... ه

 :کنارش روی کاناپه کنار میز تلفن نشستم ودر حالی که زیر لب رر می زدم

 .ه بسه دیگه پول تلفن زیاد شد

 :به سختی گوشی را از دستش گرفتم وگفتم

 ه الو بابا کاری داشتین؟

 :صدای پدر با تاخیر در گوشی پیچید

 ه راستی سروناز مجد زاده دیگه تلفن نکرد؟

 :بالفاصله جواب دادم

 .ه نه فقن همون یط دفعه که گفتم

هههه اگه این دفعه زنگ زد بگو پدرم مسههافرته معلوم نیسههت کی بیاد ولی اگه تا 
ن مشههکل بیمه اش حل نشههده با آقای ولی نژاد هماهنگ کنه بره پیشههش ای

 .حتما کارشو انجام میده

از اینکه در ان سهوی دنیا هم فکر رفم مشهکل دوستانش بود لبخندی از روی 
 :ر ایت خاطر زدم وگفتم

 .ه چشم حتما اگه زنگ زد بهش میگم

 ه راستی سرنواز پرهام چی می گفت؟فردا قراره بره موزه؟

 :جواب دادم

 .ه اره از طرف مدرسه می برنشون ر ایت نامه اش را هم امحا کردم

هههه زیادی به کارها ودرسهههاش سههختگیری نکن.بچه سههت تنهاسههت ما هم 
 .نیستیم زیادی رصه می خوره
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 :بی درنگ جواب دادم

 .ه نه مواظبش هستم

دیگر خبر نداشهت که چه برنامه مفصلی را برای اصالح و عیت لوس بازی 
 :در نظر گرفته ام وبرای اینکه حرف را عوض کنم گفتم اش

 ه حای امشب مامان پیش مهرناز می مونه؟

 :با تاخیر جواب داد

 .ه آره اگه بیمارستان اجازه بده

 ه راستی اسم پسر مهرناز رو همون پارسا گهاشتید؟

 :جواب داد

اینها چه خبر؟مادرت می هههه آره نظر مهرناز و اردین همینه.حای از خونه آتر 
 گفت مهمون دارن؟

 :با یادآوری سینا و دوست بی مزه اش دلخور جواب دادم

 .ه اره سینا ودوستش اومدن گویا همکالسیشه.پسره خل و عه

 :صدای خنده اش با تاخیر آمد وپرسید

 ه چطور؟

 :با خشم از رفتار سینا و دوستش گفتم

نا میشه چه حال و روزی ههه دیگه شهما حسهابشهو بکنید هر کسی دوست سی
 .داره

 :دوباره خندید وگفت
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ههه راستی به آتر بگو سجاد بعد از ظهر با من تماس گرفت وگفت که یکشنبه 
 .به اتفاق خانمش برای دیدن مهرناز وبچه اش میاد

 :گفتم

 .ه باشه چشم حتما به عمه میگم

 :وبا خود گفتم

 !ه البته اگه سینا خان اجازه مالقات صادر کنه

دیگه سروناز جان دو چشمی مراقب خودت وپرهام باش.دیگه با من  ههه خب
 کاری نداری؟

 .ه نه ممنون بابا

 ه ببین پرهام کاری نداره؟

 .ه پرهام رفته اتاقش وداره با کامپیوتر بازی میکنه

 .ه نهار زیاد پای کامپیوتر بشینه چشمهاش خسته می شه

 .ه همش همینو بهش میگم ولی کو گوش شنوا

ت دیگه چه میشه کرد؟خب به همه به آتر اینها سالم برسون.کاری ههه بچه س
 نداری سروناز جان؟

ههه نه متشکرم.به مامان ومهرناز واردین خیلی سالم برسونید وبچه اش رو از 
 .طرف من ببقوقسید.قربونتون برم خداحافظ

 .ه خدانگهدار دخترم. مواظب خودتون باشید

 .ه چشم خداحافظ

 .وگوشی را قطم کردم
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دقایقی بعد من وپرهام مشهاول خوردن شهام بودیم که زنگ در ورودی سالن 
 .به صدا در امد

پرهام که از تنهایی به تنگ امده بود از خداخواسههته از جا پرید وبا شههتاب به 
طرف در رفت ودر سهالن را باز کرد.سهارا در حالی که لپ پرهام را می کشید 

 :پرسید

 ه پس چرا نیومدید پایین؟

 :پرهام با دلی پر جواب داد

 .ه سروناز نمیهاره.میگه زشته

 :سارا در حالی که به طرف آشپزخانه می امد در جوابش گفت

 .ه سروناز رلن کرده

 :و روبه من کرده وپرسید

 ه چی کوفت می کردید؟مگه برای شام پایین نمی آیید؟

 :بشقاب ا افه برای سارا گهاشتم وگفتم

که دم به سههاعت بیاییم پایین؟همون ظهر اومدیم  هههه نه مگه پایین رسههتورانه
 !بسمونه

روی صهندلی پشت میز آشپزخونه نشست وکتلتی از روی دیس برداشت ودر 
 :حالی که در دهناش می گهاشت گفت

ههه بیخود کردید مامان گفته شام پخته جنازه تون رو هم که شده با خودم ببرم 
 .تا شامش رو بخورید

 :را ایستاد وگفتپرهام هیجان زده کنار سا
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 ه راست میگه سارا بیا بریم پایین؟

 :با اخم به پرهام نگاه کردم وجواب دادم

هههه پس این چیه داری میخوری؟مگه شههام نیسههت؟زود تمومش کن میخوام 
 .بشقابها رو جمم کنم

 :سارا با دهانی پر اشاره به کتلت ها کرد وگفت

دیم فرزاد یم پایین بههه خیلی خوشمزه شد چندتا شو بهار توی پیش دستی ببر
 .بخوره بدونه بعدا چه آشپز نوبری نصیبش میشه

پرهام بدون آنکه متوجه منظور سههارا شههود خندید وروی صههندلی کنار سههارا 
 .نشست وبا اشتها مشاول خوردن رها شد

 :با لبخندی رو به سارا گفتم

ههههه حای تو هم م ل قحطی زده ها نخور کمی جا بهار که بتونی از شههام عمه 
 م بخوری راستی چی دارید؟ه

 :خندید وجواب داد

 .ه همین رو کتلت

 :با خنده گفتم

 !ه همچین گفتی عمه شام پخته فکر کردم حای چی دارید

 :با لحن خاصی به شوخی گفت

ههه زهرمار مگه پایین رسهتورانه که سفارش رها بدید؟!همین که ناهار زرشط 
 .پلو با مرم خوردید کالهتون رو بندازید هوا

 :هام بلند خندید وکنجکاوانه پرسیدپر
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 ه سینا وفرزاد هم پایینند؟

 :با طلبکاری به شوخی جواب پرهام رو داد

 !ه سینا وفرزاد چیه؟بگو عمو سینا وعمو فرزاد

 .و چشمکی بهم زد

 :پوزخندی زدم وگفتم

 .ه اره عمو سینا با یه چماق دم راه پله پایین وایساده تا قلم پاهامونو بکشنه

 .پرهام متوجه کنایه ام نشد وبا خنده مشاول خوردن کتلت ها شد

 :سارا لقمه اش را فرو داد وجدی گفت

 !ه ا  منو بگو که اومده بودم یه خبری رو بهتون بدم

 :دلواپس شدم وپرسیدم

 ه چی شده؟خبری شده؟

 :بالفاصله جواب داد

 .کردههه نه نگران نشو بنده خدا برادر ناتنی عزیز توی شهرستان فوت 

 :بی اختیار پرسیدم

 ه کدوماشون؟

 :بلند خندید وجواب داد

 .ه اخه دیوونه تو اصال اونها رو می شناسی؟عزیز چهار تا برادر ناتنی داره

از اینکهه بی اختیهار پرسههیدم کدوماشههون خودم هم خنده ام گرفت.ولی به 
 :احترام مرده تازه گهشته خنده ام را فرو خوردم وگفتم

 .خوش نمیاد این طوری خوشحال باشی ناسالمتی دای باباته ه سارا خدا رو
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 :لبخند زد وجواب داد

 .ه من دارم به حرف تو می خندم

 :بالفاصله پرسیدم

 ه حای کی فوت کرده؟کی به شما خبر داد؟

 :به صندلی تکیه داد وجواب داد

داد.باور کن من ههه همین امروز مرده پسهرش یط ساعت پیش زنگ زد وخبر 
تا به حال دایی عزت رو دو سههه بار بیشههتر ندیدم.بنده خدا صههد ودو سههالش 

 .بوده

 :دوباره بی اختیار پرسیدم

 ه شوخی می کنی؟

 :خندید وگفت

ههه شهوخی ام چیه؟عزیز میگه بیست وپنس سال ازش بزرگتر بوده.همین پسر 
 .دایی عزت که عصری تلفن زد همسن خود عزیزه

 :کنجکاو پرسیدم

 ه حای عزیز چیکار می کنه؟

 :پوزخندی زد وگفت

ههه عزیز رو که می شناسی روز شادیش هم سرتا پا مشکی می پوشید حای که 
دیگه از وقتی خبرو شههنیده بند جورابش رو هم مشههکی کرده.نمی دونی چه 

 !نوحه ای سر داده انگار جووون بست ساله از دست داده

 .درشه براش عزیزهه سخره نکن تورو خدا هر چی باشه برا
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 :جواب داد

ههههه آخهه نهه اینطوری یهه جوری داره براش گریهه میکنهه انگهار هر روز می 
دیهدتش.حهای خوبهه آخرین بار چنده ماه پیش تو ختم یکی از فامیل ها اونو 

 .دیده بود

 .ه خب هر چی باشه هم خونشه.نمی تونه بی تفاوت باشه

 :سرش را تکان داد وگفت

در هم یکی هستند ونام فامیلی شون م ل همه.عزیز ههه مخصهوصا اینکه از پ
روی اسههم فامیلش خیلی حسههاسههه یط زرین دوسههت میگه هزار تا زرین 
دوسههت از دهنش می ریزه.از این همهه برادر تنی وناتنی فقن عزیز بینشههون 

 !خواهر.حای تو دیگه فکرشون بکن این وسن عزیز چه وزنه سنگینیه

ه توی مراسم ختم عمو ابراهیمی چند تا شون ههه اره چند بارم برام تعریف کرد
 رو دیده بودم ولی نمی دونیتم کی به کیه.خب حای برنامه تون چیه؟

 :بشقابش را روی بشقاب خالی من وپرهام گهاشت وگفت

ه همین دیگه اومدم بهتون بگم هم بایید پایین تا مامان مفصل براتون تو ی  
 .انفردا وپس فردا باید بریم شهرستبده هم اینکه بار وبندلیتون رو ببندید 

 :بالفاصله پرسیدم

 ه ما دیگه برای چی؟

پرهام که با دقت به حرفهایمان گوش می داد با شهنیدن اسم مسافرت فریادی 
 :از خوشحالی کشید وگفت

 .ه ا  جون
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 :سارا با دیدن هیجان پرهام دستی به سر پرهام کشدی وجواب داد

ن نداره بدون شههما دو تا راه بیفته.میگه هههه مگه مامان رو نمی شههناسههی؟!امکا
امهانت های احمد رو نمی تونم به امان خدا ول کنم وبرم.هر چی بهش گفتم 
من وسههروناز وپرهام می مونیم شههما برید میگه امکان نداره.تازه میگه اگه تو 

باشههم اگه میخوام بمونم بمونم ولی سههروناز وپرهام حتما باید « من»یعنی 
 .همراهم بیان

 :سردرگمی گفتمبا 

 .ه پس مدرسه پرهام چی؟یکی دو روز که نمیشه همین طوری ریبت کنه

 :پرهام با خوشحالی میان حرفمان پرید وگفت

 .ه فردا که کالس نداریم موزه داریم

 :حا ر جواب گفتم

 ه پس فردا چی؟

 :سارا بالفاصله جواب داد

عه هم که ههههه فردا که میگه موزه داره پس فردا هم که پنس شههنبه اسههت جم
 .هیچی

 :با کنجکاوی پرسیدم

 .ه تو که میگی یکی دو روز

 :گفت

ههه اره فردا خاکش می کنند جمعه هم مراسهم ختمه.فردا صب  میریم جمعه 
 .بعد از ختم برمی گردیم
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 :با افکاری پریشان گفتم

 .ه نمی دونم چی بگم؟!باید زنگ بزنم به بابا

 :لبخندی زد وگفت

ههه زحمت نکش مامان زودتر زنگ زده وکسب تکلیف کرده دایی خبر داشت 
 .که پرهام خان فردا موزه داره

 :پرهام دوباره با خوشحالی به هیجان آمد واز جایش بلند شد وگفت

 .ه آ  جون فردا میریم مسافرت

 :سارا در حالی که می خندید چشمکی زد وگفت

ینکه سههینا وفرزاد هم باهامون هههه حای این حرفارو بی خیال شهو بچسههب به ا
میان.فکرشههو بکن فرزاد خله رو می بریم عزا!!بیچاره دخترهای اونجا با دیدن 
تیپش چه سههرودسههتی براش بشههکنند دیگه خبر ندارند که چه بار محبتی رو 

 !براشون اوردیم؟

 :خندید ونگاهم کرد وادامه داد

م هم که شده بیا بریههه حای پاشو جمم وجور کن برای عرض تسلیت به عزیز 
 .پایین

 :از جابم بلند شدم وبشقابها را درون ظرفشویی گهاشتم وگفتم

 ه حای کالس فردا وپس فردای خودمون چی؟

پرهام که تا ان لحظه لیسهتاده بود وقتی دید حرفمان به درس ودانشهگاه کشید 
خاطر جمم از مسههافرت فردا با خوشههحالی به طرف اتاقش رفت وبا رفتنش 

 :جواب دادسارا 
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ههه با یط جلسه ریبت که طوری نمیشه جزوه ها رو از بچه ها می گیریم.منو 
 .بو که دوری حامد رو نمی تونم تحمل کنم

 .وبه شوخی اهی کشید

 :با دیدن آه سوزناکش خندیدم وپرسیدم

 ه حای بهش گفتی؟

 :سرش را تکان داد ودر جوابم گفت

م جواب نوشت که زنگ بزن ههه با اس ام اس یه چیزی براش فرسهتادم.اون ه
 .اینه که دارم بهش زنگ می زنم

 :خندیدم وگفتم

 .ه خب بهش زنگ می زدی

 :خندید وجواب داد

ههههه چطوری؟جلوی عزیز وسههینا یا فرزاد خله؟!ولی کار خدا رو ببین هرچی 
حامد قبل ها می گفت از تلفن زدن وپیامط بازی واین حرفها خوشههش نمیاد 

 !نمی دونی چقدر به هم زنگ زدیم وپیام دادیم؟ ولی امروز از صب  تا حای

 :چشمکی زدم وگفتم

 !ه اینها رو بهار به سحساب پاقدم آقا فرزاد

 :با هیجان پرسید

 !ه چی شد چی شد؟آقا فرزاد یا فرزاد خله؟

 :خندیدم وجواب دادم

 .ه فرزاد خله
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 :با کنجکاوی نگاهم کرد وگفت

 ه بایخره ازش خوشت میاد یا بدت میاد؟

 :برای اینکه سربه سرش بگهارم جواب دادم

 .ه هچکدام

 :خندیدم و او با لحنی معنی دار پرسید

 !ه جدا؟

 :با حا ر جوابی جواب دادم

 .ه اره جدا

*** 
سهاعت گوشهی همراهم را نگاه کردم سهاعت پنس وبیسهت وپنس دقیقه صب  

م دبود.تلفن همراهم را خاموش کردم وآن را درون کیفم گهاشتم وکمربند خو
وپرهام را دوباره بازدید کردم.پرهام از شههدت هیجان آرام وقرار نداشههت.برای 
سهومین بار بود که سهوار هواپیما می شد ولی ان دوبار قبلی چون در سن سه 
چهار سههالگی بود چیزی به یادش نمی امد اما حای از لحظه لحظه بودن در 

ر گرفته بود وجای هواپیمها لهت می برد.جای من وپرهام وسههارا کنار هم قرا
عمهه آتر وعزیز ویهط خانم دیگر جلوی ما وجای سههینا وفرزاد ویط پسههر 
درشههت هیکل کنار صههندلی ما.برای اینکه از تیررس نگاه سههینا وفرزاد دور 
باشههیم پرهام را نزدیط آنها قرار داده بودیم وسههارا کنار پنجره ومن صههندلی 

 هواپیما برویم که زودتر برایوسههن بین سههارا وپرهام.قرار شههده بود رفتن را با 
تشهییم جنازه برسههیم وبرگشههتن با قطار برگردیم.البته برای بگرشههتن هم سههینا 
خیلی بهه این در ان در زده بود کهه بلین هواپیما تهیه کند ولی در ان وقت کم 
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جور نشهده بود.بلین رفتن هم توسهن یکی از دوسههتانش در آ انس هواپیمایی 
عزیز زود رسههیدن برای تشههییم جنازه واقعا جز گرفتهه شههده بود کهه از نظر 

واجبات بود.تشههییم جنازه سههاعت نه صههب  اعالم شههده بود وعزیز در جین 
گریهه وزاری وبی تهابی اش پنس دقیقهه بهه پنس دقیقهه می گفت یط وقت دیر 

 .نرسیم

از اینکه فراد همراه ما به مسههافرت می امد به راسههتی برای من وسههارا جالب 
ز از گرد راه نرسهیده امروز همراه ما عازم سهفر شده بود.از بین بود.بیچاره هنو

گفته های عمه آتر دسههتگیرمان شههده بود که فرزاد در محل تحصههیل سههینا 
زندگی می کند ودر این چند سههالی که سههینا در شهههرسههتان درس می خوانده 
خیلی بهه خهانواده فرزاد زحمهت داده امها تعجهب مهان از این بود که در این 

 .ا سینا او را همراه خود به تهران نمی اورد ونشان مان نمی دادمدت چر

شهاید هم دلش می خواست دوست به این خوشتیپی اش را یط دفعه برایمان 
رو کند تا یط باره شههوکه شههویم.البته به خاطر هیزی وخل بودنش واقعا هم 

 !جای شوکه شدن داشت

ا به خود جلب نموده یکی از سهو ه هایی که دیشهب تا حای توجه من وسارا ر
بود ناراحتی وشههاید هم عزاداری سههینا پابه پای عزیز بود.اگر مطمان نبودیم 
واقعها فکر می کردیم سههینها بیشههتر از اینهها بهه دایی نهاتنی پهدرش ارادت 
دارد.شهاید هم این ادا واصهولش نوعی کالس بود که جلوی دوستش گهاشته 

د باب شوخی وخنده جلوی می شهد که او هم حساب کار دستش بیاید تا زیا
عزیز راه نینهدازد.بهه هر حهال جیزی کهه در این وسههن کهامال نهامیهان بود 
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خوشههحالی وهیجان بیش از اندازه پرهام بود که از شههدت آن تمام دکمه های 
بایی صهندلی وسهقف را امتحان کرده بود واگر چشهم رره سینا نبود کمربند 

ا راه می رفت.پس از اوج صههنهدلی اش را بهاز می کرد ودر میان صههندلی ه
هواپیما چشههم هایم را روی هم گهاشههتم تا حالم دگرگون نشههود که صههدای 

 :پرهام را زیر گوشم شنیدم

 .ه سروناز حالم داره یه جوری میشه

 :بدون آنکه چشمهایم را باز کنم سرم را به طرفش گرداندم وگفتم

 .شیمیه طوری نیست سرت رو به صندلی تیکه بده چشمهاتو ببند خوب 

 :سارا هم خودش را جلو کشید وگفت

ههههه به جون خودم منم داره حالم به هم می خوره این نسههکافه چی بود اول 
 !صبحی با شکم خالی زهرمار کردیم؟

 :لبخندی زدم وگفتم

 .ه تو هم چشمهاتو ببند حالت جا میاد

 :با لحن خا  وشوخی گفت

ه ما سههه تا ههههه چی چی رو چشههمههاتو ببند چشههمهاتو ببند؟! اینطوری ک
 .چشمهامونو بستیم اگه هواپیما رو هم بدزدند چیزی نمی فهمیم

 :پوزخندی زدم وگفتم

 !ه نه که اگه چشم هامون هم باز باشه می فهمیم؟

 :پقی خندید وگفت
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ههههه حای فکرشههو بکن اگه سههه تایی بای هم بیاریم پیش این فرزاد خله چه 
 !شود؟

نتوانسهتم خود مرا کنترل کنم وبا چشمان بسته خندیدم که صدای رررر عزیز 
 :را از جلو شنیدم که با صدای گرفته ای گفت

 .ه چه خبرتونه؟یواش تر

 :سارا با لحنی خندان وآهسته زیر گوشم گفت

 !ه حای تو چرا چشمهاتو اینطوری بستی؟بابا پلط هاتو باز کن مچاله شد

 :بدون آنکه چشمانم را باز کنم با حال آشفته ای گفتم

 ...ه باور کن اگه باز کنم حالم به هم میخوره.خیلی حالم بده

 :حرفم تمام نشده بود که صدای پرهام را شنیدم

 .ه سروناز دستشویی دارم

 :بی اختیار چشمهایم را باز کردم وبا عصبانیت گفتم

 !ه حای؟

 :ه وگفتدوباره سارا پقی زد زیر خند

 !ه به چه شود؟

 :با التماس روبه سارا گفتم

 .ه سارا به جون خودم حالم بده نمی تونم برم بیا تو ببرش

 :خودش را به صندلی اش چسباند ودرمانده گفت

هههه مگه رنگ منو نمی بینی؟من حالم از تو بدتره تا بخوام از این سههر بیام اون 
 .ور روی سر وکله تون بای میارم
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 :گ پریده اش کردم وگفتمنگاهی به رن

 ..ه اه حالمو به هم زدی

 :و با خشم رو به پرهام ادامه دادم

 ه نمی تونستی زودتر توی فرودگاه بگی؟

 :خودش را عقب کشید ومقسقتاصل گفت

 .ه خب چکار کنم اون موقم نداشتم

 :سارا سرش را جلود آورد وآهسته گفت

 .ه خب بگو سینا ببردش

 .جواب دادم:مگه دیوونه امبا چشم رره نگاهش کردم و

 :و رو به پرهام گفتم

 .ه خودتو نگه دار تا کمی حالم بهتر بشه

 :پرهام با بی صبری جواب داد

 .ه نمی تونم پاشو این بریم

 :سارا از التماس پرهام دلش به رحم آمد وگفت

ههههه به جای این چونه زدن دو دقیقه ببرش.اصههال عقب تر بشههین خودم می 
 .برمش

و کمربنهدش را باز کرد واز جایش بلند شههد.با بلند شههدن سههارا، سههینا به 
 :طرفمان نگاه کرد وبا اشاره پرسید

 ه چی شده؟

 :سارا با رنگی پریده جواب داد
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 .ه پرهام میخواد بره دستشویی

سههینا بالفاصههله کمربندش را باز کرد واز جایش بلند شههد وبه طرف صههندلی 
د صههندلی پرهام را باز می کرد با عصههبانیت پرهام م شههد ودر حالی که کمربن

 :رو به ما گفت

هههه یط بار دیگه صههدای خنده تون رو بشههنوم از هواپیما پرتتون می کنم پایین 
 .ناسالمتی داریم میریم برای مجلس عزا نه عروسی

 .و دست پرهام را گرفت وبه طرف عقب هواپیما حرکت کرد

ه روی صهندلی اش نشهسههت سهارا در حالی که هنوز ایسهتاده بود بی حوصهل
وکمربندش را بسههت ونگاهی به من کرد من هم عصههبانی از دسههت سههینا 

 :نگاهش کردم وگفتم

 ه بیا همینو می خواستی؟

 :شانه هایش را بای انداخت وجواب داد

 !ه چکار کنم دیوونه است

 :و نگاهی به طرف صندلی فرزاد انداخت وادامه داد

 .ما رو نگاه می کنه ومی خندهه یه دیوونه دیگه هم اونوره داره 

سههرم را بهه طرف فرزاد چرخهانهدم وبها دیدن لبخند بی معنی اش بی رربت 
 :گفتم

ههه حق داره بنده خدا این رنگ و رویی که ما پیدا کردیم هر کی ندونه فکر می 
کنهه از سههوز گریه وزاری برای عزای دایی عزتت به این حال و روز دراومدیم 

 !سحر یط لیوان نسکافه مونده تو شکممون ریختیم دیگه خبر ندارند که کله
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 :بی رمق جواب داد

 ه تو که گفتی قوطی اش جدیده؟

 :با بی رمقی تمام گفتم

ههههه چهه می دونم این پرههام برمیهداره همه رو با هم قاطی می کنه.فکر کنم 
 .قوطی تاریخ گهشته اون دفعه رو با قوطی نسکافه این دفعه ای درهم کرده

 :گفت بی حال خندید

هههه پس کارمون به بیمارسههتان نکشههه خوبه اگر مردم به حامد بگید چه بالیی 
 !سرم آوردید

 :از اینکه در اوج بی حالی به فکر حامد بود خندیدم وجواب داد

 .ه اگه جون سالم به در بردم چشم

 :پلط هاشو روی هم گهاشت وگفت

 !ه میگن بادمجون بم آفت نداره

 :لبخندی زدم وگفتم

 !ه جدا؟

 :با همان بی حالی خندید وگفت

ههه اره جدا.ولی بی شوخی فکرشو بکن اگه این هواپیما سقوط کنه همه در ابر 
 ههربه مازی وخونریزی واین حرفها می میرند اما علت مرگ من و تو پرهام 
رو کهه بررسههی می کننهد می بیننهد در ابر مسههمومیهت نسههکافه!خنده دار 

با فنر داره می زنه وقتی علت  نیسههت؟!م هل اون جوکهه کهه یه یارو خودشههو
مرگش رو بررسههی می کنند می بینند به جای خفگی شههکسههتگی جمجمه 
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گزارش شههده!یهارو هی بها فنر سههرش از پهایین می رفته بای به سههقف اتاق 
 !میخورده

 :نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم وبلند خندیدم وگفتم

 .رده بودیه دیوونه!تقصیر خودت بود که اول صبحی هقوقس چایی ک

 :چشمهایش را باز کرد وجواب داد

 !ه من گفتم چایی نه نسکافه کوفتی

 :دوباره خندیدم وگفتم

ههههه توی این وقت کم چیکار می کردم؟!مگه ندیدی عمه چند دفعه تلفن زد 
 .وگفت چکار می کنید زود باشید دیر شد

 :بی رمق جواب داد

 !ه حای می خواستی توی وقت کم منو بکشی؟

 .نگاهش کردمبا خنده 

دیشهب بعد از اینکه برای عرض تسلیت به عزیز پایین رفتیم برای جمم وجور 
کردن وسههایل وسههاکمان بالفاصههله بای آمدیم که قبل از آن سههارا سههاک 
کوچکش را آمهاده کرد وهمراه مهان بای آمد تا شههب پیش ما بخوابد که م ال 

خودش دیرتر از من صههب  بها مها بیدار شههود تا خواب نمانیم رافل از اینکه 
 ....وپرهام بیدار می شود

 .ه صدای خنده ات تا ته هواپیما می اومد

با صهدای سینا به طرفش نگاه کردم وبدون آنکه جوابی بدهم پرهام را نشاندم 
 .وکمربند صندلی اش را بستم
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 ه سروناز مگه نمی شنوی چی میگم؟

ی اینکه ه کردم وبرابا صهدای عصبانی و پر از عیظ سینا دوباره به صورتش نگا
 :دهانش را ببندم آهسته گفتم

 .ه ببخشید دست خودم نبود

و بی اختیار اشههط درون چشههمهایم جمم شههد.انگار از رلن کردن من دلش 
خنط شههده بود که حرف دیگری نزد وبه طرف صههندلی عمه آتر وعزیز خم 

 :ش وپرسید

 ه چیزی نمی خواهید؟

 :صدای عمه از جلو آمد که در جوابش گفت

 .ه نه فعال عزیز خوابه تو هم برو بخواب تا برسیم

 .و بعد به طرف صندلی خودش رفت وکنار دوستش نشست

 :دست سارا روی دستم قرار گرفت که آهسته گفت

ههههه فکرت رو به خاطر حرفهای صههدمن یه رازش خراب نکن.منو نمی بینی 
 !دهن به دهنش نمیهارم؟

وبا نزدیط شههدن مهماندار هواپیما با میز چرخدار صههبحانه بینی اش را بای 
 :کشید واهسته زیر گوشم ادامه داد

 .ه اه سروناز بوی دلنواز نسکافه اش از دو کیلومتری هم به مشام میرسه

*** 
با تاکسههی های فرودگاه به طرف شهههرسههتان کوچط محل عزاداری وزادگاه 

ا شههرسهتان زادگاه عزیز سهی کیلومتری فاصله عزیز حرکت کردیم.فرودگاه ب
داشهت وما این مسهافت را باید با ماشین طی می کردیم.دو تا تاکسی گرفتیم 
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که من وسهارا وعمه آتر وپرهام در یط تاکسی وعزیز وسینا وفرزاد در تاکسی 
دیگر قرار گرفتیم.از اینکه عزیز نخواسهته بود در تاکسهی ما بنشهیند من وسارا 

ردار شهد که عزیز از خنده های پنهانی وگاهی هم آشکار ما شهصهت مان خب
دره واپیما دلخور اسهت.چون عمه آتر اول می خواسهت که در تاکسی پسرها 
بنشهیند ولی عزیز با ناراحتی خواسته بود که جایش را با او عوض کند.بین راه 
عمه آتر که کنار من وسهارا در صهندلی عقب نشهسته بود با صدای آهسته ای 

 :گفت

هههه بچه ها دیگه توصهیه نکنم اینجا شهههر کوچیکه مراقب رفتارتون باشههید که 
کوچکترین حرفی پیش نیهاد نمی خوام موقم برگشههتن عزیز از دسهههتتون 

 .ناراحت باشه

پس عمه آتر هم فهمیده بود که عزیز از دستمان دلخور است.سارا طلبکارانه 
 :جواب داد

 .رهه ولی ما کاری نکردیم که به عزیز بر بخو

 :عمه آتر م ل همیشه با خونسردی جواب داد

ههههه همین تظاهر به خوشههحالی وبگو وبخند هم جلوی عزیز کار درسههتی 
 .نیست.هر چی باشه ما برای عزاداری به این شهر اومدیم نه برای تفری 

 :برای اینکه حرفی زده باشم که عمه آتر را را ی کنم گفتم

 ...کنیم موردی پیش نیاده باشه چشم عمه از این به بعد سعی می 

وبا صهدای پرهام که روی صهندلی جلو کنار راننده نشهسته بود حرفم را قطم 
 .کردم
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 ه عمه چقدر دیگه راه داریم؟

 :به جای عمه آتر راننده با خوشرویی جواب داد

 .ه چیزی دیگه نمونده این می رسیم

به  لب بود کهبار اولم بود که به شهههر خانواده پدری سههارا می رفتم وبرایم جا
اطراف نگاه کنم.شههری کوچط وکویری بود که با وجود اینکه اواسن پاییز را 
می گههارنهدیم ولی از سههوز هوای سههرد خبری نبود وبا توجه به لباس های 
گرمی کهه مها پوشههیده بودیم کمی هم گرم به نظر می رسههید.گوشههی تلفن 

هفت وشههانزده همراهم را از کیفم بیرون آوردم وآن را روشههن کردم.سههاعت 
 :دقیقه صب  بود روبه سارا کردم وگفتم

 .ه باز خوبه به موقم برای تشییم جنازه می رسیم

 :سارا پوزخندی زد وگفت

 .ه م ل اینکه عجله ات از عزیز بیشتره

 :عمه آتر نگاهش را از پنجره به طرفمان چرخاند وبا تهکر گفت

 !ه باز شروو کردین

با ورود به شههر دوباره نگاهم به بیرون از ماشهین کشیده شد.با عبور از میدان 
اصههلی شهههر به طرف بلوار بزرگ وپهنی که در دو ردیف درختان کاج آن را 
زیبا نموده بود حرکت کردیم.برایم جالب بود که شروو روز در یط شهرستان 

ه می ی ککوچط متفاوت با شهههر بزرگی چون تهران اسههت.با آفتاب دلچسههب
تهابید وهوای صههاف وشههفاف وبه دور از الودگی ودود ماشههین ها مردم در 
خیابان وبلوار شههر رفت وآمد می کردند وبیشهتر وسهیله نقلیه داخل شهر را 
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سههال پیش بوده...ما  11موتور ودوچرخه تشههکیل میداد.(فکر کنم منظورش 
ار حی از ماازه دکه تا این تو هر شههری رفتیم از این چیزا خبری نبوده...یبع

ها یط چهار پایه کوچط گهاشهته بودند بیرون از ماازه ورویش نشسته بودند 
ورفت وآمد رهگهرها را تماشهها می کردند و با اک رشههان سههالم وعلیط می 
کردند واگر کسههی برای خرید می رسههید با سههالم وصههلوات داخل ماازه می 

قعا همه جا بوی رفتند.(چه باحالیکمی شههیشههه ماشههین را پایین کشههیدم.وا
تازگی وسههرزندگی می داد چیزی که در یط شهههر بزرگ محال بود پیدا شههود! 
بعحهی از خانه هایی که درشهان باز بود داخل حیاطشان مرم و خروس های 
چهاق وچلهه ر ه می رفتنهد مرم هها از شهههدت چهاقی یهط وری راه می 

شتر شبیه یرفتند!(خیلی دلم میخواد این شههری که تعریفشهو می کنه ببینم...ب
 !روستاست تا یه شهرینمی دانم شاید من چنین به نظرم می رسید؟

بی اختیار لبخندی زدم وهوای تازه صههب  گاهی را با یط نفس بلعیدم.سههارا 
 !آهسته به پهلویم زد یعنی:چته؟

 :با لبخندی نگاهش کردم وگفتم

 !ه ببین چقدر همه چی قشنگه

 :اهم کرد واهسته گفتیط لنگه ابرویش را بای داد وبا تعجب نگ

 !ه به به به سالمتی مبارک باشه

 :خندیدم وجوابش دادم

 .ه چی چی رو مبارک باشه؟دیوونه شدی؟دارم میگم شهر قشنگه

 :با خنده در جوابم گفت
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هههه حال و هوای عاشههق ها هم این جوریه از قشههنگی در ودیوار شهههر شههروو 
 ...میشه تا اینکه

نگهاشهتم ادامه دهد سههرم را به طرف شهیشههه چرخاندم ولبخند زدم.دوباره به 
 :پهلویم زد وزیر گوشم گفت

ههه ولی دیدن چشهمهای پف کرده اش که اول صهبحی عین وزم شده بود هم 
 !حس وحال عاشقی به سر آدم می زنه؟

متوجه منظورش نشهدم وسهرم را چرخاندم وپرسش گر نگاهش کردم.ریز ریز 
 :ب دادخندید وجوا

 .ه فرزاد رو میگم

 :نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم وآهسته گفتم

 .ه دیوونه!ولی بی شوخی نگاه کن خیابون های اینجا خیلی جالبه

 :در حالی که به بیرون نگاه می کرد گفت

 ه ندید بدید یعنی تا حای شهرستان نیومده بودی؟

 :بالفاصله جواب دادم

ه بهتر می دونی فقن چند بار شال وشهرهای ههه نه کجا اومده بودم؟!خودت ک
تاریخی بزرگ رفته بودیم.هیچ وقت با ماشههین داخل شهههر نشههده بودم.تازه 
سهبط خونه های شهمال با خونه های اینجا که کویریه واز خشت وگله زمین 

 .تا آسمون فرق میکنه

 :سرش را جلو اورد وگفت
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خب با چشههم های هههه اوی کالس اینجا رو پایین نیار کجاش خشههت وگله؟!
وامونده ات داری می بینی همه جا اجریه ونماهاش سههنگیه.دوما اینکه هیچ 

 دوست ندارم شه آبا واجدادیم زیر تره بین نگاهت بره.شیر فهم شد؟

 :خندیدم وبا لحن خودش گفتم

ههههه اوین اینکه منظور من از خشههت وگل خونه های قدیمیشههه.دوما تو باید 
دیمیش رو حفظ کرده.آجر وسههنگ که کالس افتخار کنی که شهههرت بافت ق

 .نمیشه

 :با خنده گفت

 !ه ِا...ححرت عالی از اداره میرام فرهنگی برای بازدید تشریف آوردین؟

 :خواستم بگویم آره که عمه آتر با اخم سرش را به طرف مان چرخاند وگفت

 !ه حای خوبه دو ساعت داشتم نصیحتتون می کردم

جه عنوان آدم بشهو نبودیم!در حالی که تاکسی مان حق با عمه بود ما به هیچ و
پشههت تهاکسههی جلویی پهارک می کرد نگهاهی به اجتماو پیاده رو و پارچه 

 :مشکی بایی سر حیاط خانه ای کردم وآهسته از سارا پرسیدم

 ه رسیدیم؟

سههارا بها دقت به چند نفری که جلوی در جمم شههده بودند نگاهی انداخت 
 :جواب داد

 .م فامیل های بابامنده آره اونها ه
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تعهدادی از ان افراد برایم آشههنها بودنهد در مراسههم ختم عمو ابراهیم دیهده 
بودمشهان.هنوز از ماشهین پیاده نشهده بودیم که عمه آتر سرش را جلوتر آورد 

 :وآهسته گفت

ههه دوباره سفارش نکنم ها روسری هاتون رو جلوتر بکشید شوخی رو بهارید 
 .نیدکنار م ل خانم ها رفتار ک

 .وبالفاصله از ماشین پیاده شد

از عمهه آتر بعید به نظر می رسههید که اینطور سههفت وسههخت بهمان تهکر 
بدهد.شههاید به خاطر حفظ آبرو جلوی فامیل های شههوهر خدابیامرزش بود 

 ...که برایش اهمیت داشت که جلوی آنها م ل آدم

 !ه مگه تا حای م ل آقایون رفتار می کردیم؟

با لحن طلبکاری سههارا نتوانسههتم جلوی خنده ام را بگیرم که سههارا با همان 
 :ریظی که از سفارش عمه داشت رو به من گفت

ههههه نیشههت رو ببند مگه نشههنیدی مامان چی گفت؟خیر سههرمون اومدیم 
 !چهارشنبه سوری

با پرت وپالهایی که سهارا از حر  می گفت بیشتر خنده ام گرفت ولی برای 
 :ا کنترل کنم رو به پرهام گفتماینکه خودم ر

 .ه پرهام کمربند ایمنی ات رو باز کن پیاده شو

 :سارا دوباره با همان لحن ناراحت گفت

 !ه چه کمربند ایمنی هم میگه

 :و رو به پیاده رو نگاه کرد وادامه داد
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ههههه فرزاد خله رو نگاه کن چنان خودشههو قاطی جمعیت کرده انگار راسههت 
 .مرده راستکی بابابزرگ خودش

هنوز درسههت فرزاد را ندیده بودم که صههدای شههیون وگریه عزیز توجهم را به 
 :خود جلب کرد

 .ه الهی خواهرت برات بمیره که اینطور از بین ما رفتی

 :سارا که هنوز نشسته بود زیر لب گفت

 !ه مگه چطور رفت؟!سکته کرد دیگه

وجمعیت جلوی در دوباره صههدای عزیز با دیدن پارچه مشههکی سههر در خانه 
 :بلند شد

 .ه الهی برات پر پر بشم که بچه هاتو بی پدر کردی

 :سارا پقی زد واهسته گفت

 ه توش موندم عزیز این جمله ها رو کی سر هم کرده؟

خنهده ام گرفت ولی از ترس اینکه کسههی متوجه شههود خودم را کنترل کردم 
 :وگفتم

ا ما اینجا نشهستیم؟بنده ههه سهارا زشهته یه وقت کسهی ما رو می بینه.حای چر
 .خدا راننده تاکسی کار داره میخواد بره.پرهام زود باش پیاده شو

 .ودر ماشین را باز کردم وپیاده شدم

توی حیهاط خهانهه پر از جمعیهت بود وهمهه منتظر نشههسههته بودند که برای 
خاکسهپاری رهسهاپار قبرسهتان شوند.بی اختیار نگاهم مجهوب بافت سنتی 

زرگ وپر درخهت کهه کفش سههنگ فرش وآجری بود خهانهه شههد.حیهاطی ب
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وحوض بزرگ بیحهی وسهن حیاط که توسهن چهار بارچه بزرگ احاطه شده 
بود.بیشههتر درختهای بارچه ها درخت انار بود که با برگ های سههبز وانارهایی 
سههر  واقعا جلوه خاصههی به بارچه ها داده بود.موقم ورود به خانه در زیبای 

طرفش پله هایی برای نشههسههتن در نظر گرفته  چوبی هاللی شههکل که در دو
شههده بود خودنمایی می کرد ولی به علت تجمم آقایان دم در واز همه مهمتر 
قیافه درهم واخم آلود سهینا فرصهت دیدن کافی پیدا نکردم وبازبینی کامل آن 
را برای یط وقت مناسهب تر گهاشتم.به قول سارا احساس می کردم به راستی 

 !فرهنگی تشریف اورده اماز اداره میرام 

ولی واقعها دیهدن این همهه بهافت قدیمی وسههبط کهن خانه های این مدلی 
حس وحهال خوبی بهه هم دسههت می داد وهر بهار که از تلویزیون این جور 
خانه ها را نگاه می کردم آرزو می کردم که ای کاش در چنین خانه ای زندگی 

ی دیدم.تعجبم از این بود که می کردم یها حهداقهل یکی از انهها را از نزدیط م
این سههارای موش مرده از این سههبط وسههیاق زادگاه پدری اش چیزی برایم 
نگفتهه بود وشههاید هم به آن اندازه ای که برای من جالب بود برای او جهاب 
نبود!به هر حال عزاداری دایی عزت را کامال فراموش کرده بودم ویط راسههت 

یدن در ودیوار خانه.از بس در تلویزیون با تمامی حواس چسههبیده بودم به بلع
میخکوب این جور برنامه ها شهده بودم می دانستم که زیرزمین بزرگی که پله 
ههای پهن آحری دارد وزیر اتاق های پنس دری قرار گرفته اسههمش سههرداب 
اسههت وسههرداب کوچط دیگری هم در کنار سههرداب بزرگ قرار دارد که در 

و وسهایر رالت وحبوبات اسههتفاده می شد گهشهته برای انبار کردن گندم وج
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والبتهه حهای نمی دانسههتم خهانواده دایی عزت چهه اسههتفهاده ای از ان می 
کردنهد.در حهالی کهه محو تماشههای پنجره های کوچط چوبی وکنده کاری 
شههده روی درههای پنس دری بودم از طول حیهاط گهشههتم واز پله های کنار 

بزرگی که روی سهرداب قرار داشت سهرداب بای رفتم.حای روی ایوان پهن و 
ایسههتهاده بودم ودوبهاره به دور وبر حیاط نگاه می کردم تازه متوجه شههدم که 
موقم داخهل شههدن از در حیهاط از یط راهروی طویل وعری  که اسههمش 
داین یا هشههتی بود گهشههته ام وبه خاطر همراهی با سههارا وسههالم وعلیط با 

انه رویایی بود!همان خانه ای که فامیل هایش متوجه نشههده ام.واقعا عجب خ
همیشهه در تصههورم آرزو داشههتم.ای کاش این همه جمعیت در این خانه نبود 

 .ومن یط دل سیر آن را نگاه می کردم

 .ه چیه جوگیر شدی؟!چرا اینجا وایسادی؟بیا بریم تو یه چیزی بخوریم

 :با صدای سارا به خود آمدم وگفتم

 به اینجا با من صحبت نکردی؟ه سارا می کشمت چرا تا حای راجم 

 :با تعجب پرسید

 !ه راجم به کجا؟

 :با طلب کاری جواب دادم

 .ه همین جا دیگه خونه دایی عزتت

 :لبخندی زد وگفت

ههه حای مگه یه خونه پنس دری چه ویژگی داره؟!باور کن خودم تا حای دو سه 
 .بار هم به این خونه نیومدم
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 :با نگاهی به اطراف گفتم

 !ه دیوونه اینجا معرکه است.خیلی قشنگه

 :پوزخندی زد وگفت

ههههه پس اگه خانه بابا ابراهیمی رو ببینی چی میگی؟!حتما از هیجان پس می 
 .افتی

 :با اشتیاق پرسیدم

 !ه مگه اونجام این جوریه؟

 :قبل از آنکه به اتاق بزرگ پنس دری برود جواب داد

 ه به کجاشو دیدی؟

 .ی بپرسم وارد اتاق شدوپیش از انکه سوال دیگر

خانه پدربزرگ مرحوم سههارا هم در این شهههرسههتان واقم شههده بود ومن تازه 
حسههرت می خوردم که چرا در گهشههته وقتی پدر ومادرم با خانواده عمه اینها 
بهه این شهههر می امهدنهد همراهشههان نمی امهدم وپیش مهرناز در خانه می 

د وگرمای هوای شهههرسههتان را ماندم.خود سههارا هم بیشههتر مواقم با ما می مان
بهانه می اورد ومن پیش خودم اینطور اسههتنباط می کردم که حتما آنجا خبری 

 !نیست که سارا پیش ما مانده رافل از اینکه سلیقه سارا کجا وسلیقه من کجا

با صههدای عزیز که هنوز از گرد راه نرسههیده نوجه سههر داده بود به طرف اتاق 
سهاعت هفت ونیم صب  همه خانم ها سرتا  پنس دری کشهیده شهدم.با وجود

پا مشههکی دور تا دور اتاق نشههسههته بودند وعزاداری می کردند و واقعا مردن 
آدمها هم در شهههرهای کوچط ارج وقرب دیگری نسههبت به کالن شهههرها 
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داشههت.در شهههرهای بزرگ اگر کسههی در خانه اش می مرد همسههایه دیوار به 
شههود کهه در اپهارتمانها همسههایه ها دیوار هم نمی فهمیهد مگر اینکهه چی ب

صمیمی بشوند واز جیط وپوک هم خبردار شوند.تازه آن هم راه پای همسایه 
های فحههول وزیر زبان کش وحرف بیار وببر هم به این طریق در خانه ها باز 
می شهد که بعحی ها صالح را در قطم رابطه با همسایه ها می دانشتند بماند 

ز وصههمیمی رفتار می کردند که حتی حا ههر که بعحههی ها هم آنقدر دلسههو
 ...بودند تا آخر معرفت

ههه سروناز، سینا میگه چرا جلوی در اتاق م ل مجسمه وایسادی؟برو تو پیش 
 .عمه اینها زشته

تهازه فهمیهدم کهه هنوز جلوی در اتهاق وبقیهه زل زده ام واز همه مهمتر اینکه 
ماشههای در ودیوار خانه بودن امهانتی چون پرههام را فراموش کرده ام و محو ت

 !شده ام

 :روبه پرهام گفتم

 ه تو کجا میری بیا با هم بریم تو؟

 :با قیافه جق به جانبی جواب داد

 .ه من قسمت زنونه نمیام میرم پیش سینا ودوستش توی حیاط

 :از اینکه ادعای مردانگی می کرد خنده ام گرفت وگفتم

 .یرم بخوریه پس وایسا برم از سارا یه نون پنیری چیزی بگ

 :در حالیکه از پله های بایی سرداب پایین می رفت جواب داد

 .ه من سیرم توی هواپیما صبحونه خوردم
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 :کمی به طرفش رفتم وگفتم

ههه پس از پیش سینا تکون نخوریها اینجا اگه گم بشی کسی نمی تونه پیدات 
 کنهه مواظهب زیرزمین واون حوض هم بهاش که توش نیفتی پرهام با توام می

 شنوی چی میگم؟

بهه طرفم چرخیهد وبها خجالت از اینکه حرفهایم را بقیه هم شههنیده باشههند 
 :جواب داد

 ه مگه من بچه ام؟

از اینکهه یط شههبه مرد شههده بود لبخندی زدم ونگاهش کردم وپیش از آنکه 
مراه هنگاه را از او بردارم چشهمم به قیافه رحهبناک سینا افتاد که گوشه حیاط 

با فرزاد وچند نفر دیگر ایسههتده بود وبه من با ریظ نگاه می کرد.وقتی مطمان 
شهدم از اینکه پرهام پیش آنها رفته سهریم داخل اتاق شدم ومحطرب ونگران 
از عواقب بعدی نگاه سهینا گوشهه ای از اتاق نشستم.سارا از گوشه دیگر اتاق 

 :مد وگفتکه کنار عمه آتر نشسته بود بلند شد وبه طرفم آ

 .ه چرا اینجا نشستی؟بیا پیش ما

 :بی حوصله جواب دادم

 .ه نه همین جا خوبه

 :کنارم نشست وآهسته پرسید

 ه چی شده؟بازدید عملیت تموم شد؟
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من وسارا سینی چای قبل از آنکه جوابی بدهم دختری سهبزه رو همسن وسال 
وخرما را جلویم گرفت وتعارف کرد.با خوشهرویی برداشهتم وتشکر کردم که 

 :رو به سارا گفت

ههه سهارا مهمونت رو بیار آشپزخونه صبحونه حا ره.می خواستم بیارم اینجا 
 ...ولی

 :ونگاهی به دور تا دور اتاق انداخت وصدایش را پایین تر آورد وادامه داد

 .یشهه جمعیت زیاده نم

 :با تشکر نگاهش کردم که سارا زودتر گفت

ههه ممنون سهمیه جون تعارف نداریم خودمون میایم آشپزخونه اگه کاری هم 
 .هست بگو تا ما انجام بدیم

 :تازه متوجه ته لهجه محلی اش شدم که جواب داد

ههههه نه خواهش می کتم شههما چرا؟!همین که این همه راه زحمت کشههیدید 
گهاشهتید وسینی خالی را برداشت وبه اتاق دیگر اومدید قدم سهرچشهممون 

 .رفت

 :با رفتن او سارا گفت

 ه نوه پسردایی بابام بود.توی عزا بابا اومده بود یادت هست؟

 :در حالی که سعی می کردم قیافه اش را به خاطر بیاورم در جواب سارا گفتم

 .ه نه یادم نمیاد

 :آهسته گفت
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مات رو بخور بریم آشههپزخونه به ههههه از بس که خنگی حای زود چایی وخر
 .بهونه کار ته بندی کنیم

 :استکان چایی رو دستم گرفتم وجواب دادم

 .ه نه بابا زشته میگن چقدر شکموئن

ههههه باور کن از گرسههنگی دارم می میرم تازه تا حای منتظر تو شههدم تا بازدید 
 .میرام فرهنگیتو تموم کنی وگرنه تا این دو دفعه صبحونه خورده بودم

 :خرما را در دهانم گهاشتم وگفتم

هههه خب توی هواپیما یه چیزی می خوردی تا اینطور از راه نرسههیده آبروریزی 
 .در نیاری عزیز بفهمه م ل قحطی زده ها رفتی آشهپزخونه تیکه بزرگت گوشته

 :نگاهی به عزیز که تا حدی آرام گرفته بود انداخت وگفت

 ..ه تعارف که باهاشون نداریم

 :وقبل از انکه از جایش بلند شود آهسته گفت

ههه من رفتم اگه خواسهتی تو هم بیا اگه چیزی نخورم تا یط ساعت دیگه من 
 .ودایی عزت رو با هم خاک می کنید

خنده ام گرفت وبه دور شههدنش به طرف آشههپزخانه نگاه کردم.دوباره نگاهم 
مرگ می داد وبه سهوی عزیز رفت با چشمانی بسته سرش را به دو طرف تکان 

برادر را به سهوگ نشهسهته بود.دو زن مسهن همسال خود عزیز هم دو طرفش 
نشهسهته بودند وبا چشهمانی پف کرده همانند عزیز سرشان را تکان می دادند 

 .واشط می ریختند
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کمی که دقت کردم آنها را شهناختم.دخترهای دایی عزت بودند که در مراسههم 
جالب اینجا بود که همسههن وسههال  ختم عمو ابراهیمی هم آمده بودند ولی

خود عزیز بودند!یعنی عمه وبرادرزاده ها همسهن هم!طولی نکشید که صدای 
بلنهد مردها از حیاط آمد که همه با هم می خواندند:به عزت شههرف یاله ای 
الله...ناگهان صههدای جیو وگریه وزاری زن ها بلند شههد وبه طرف پیش ایوان 

 .وحیاط دویدند

یت از جمم یط باره بلند شههدم وبه سههوی حیاط رفتم.جنازه من هم بهه تابع
دایی عزت را در حهالی کهه رویش پهارچهه ترمهه انداخته بودند ودورن تابوت 
چوبی گهاشههته بودند دور تا دور حیاط می چرخاندند.با صههدای یط پارچه 
مردها وگریه وشهیون زن ها و بوی گالبی که مرتب روی جناه پاشهیده می شد 

تیار به گریه افتادم واشههط درون چشههمهایم جمم شههد.آخر و من هم بی اخ
سههرانجام هر کسههی مرگ اسههت چه بخواهد وچه نخواهد.خوش به سههعادت 
دایی عزت که با وجود صد و دو سال سن باز هم برای قوم وخویش و دوست 
و آشههنهایش آنقهدر عزیز بود کهه همهه دلسههوزانهه برای رفتنش اشهههط می 

خوب زندگی کردن به سههن وسههال نیسههت ریختند.می گویند خوب مردن و
واقعا راسهت گفته اند.بعحی ها آنقدر بد وتلخ وگزنده اند که وقتی جوان هم 
می میرند کسهی رربت نمی کند در عزایشان دو قطره اشط بریزد ولی بعحی 
هها هم آنقهدر خوب وانسههانند که اگر عمر نوح هم بکنند باز هم موقم رفتن 

 ل دایی عزت.با اینکه از سههارا شههنیده بودم برای همه عزیز هسههتند.درسههت م
کهه آخرههای عمرش بهه زحمت راه می رفت وحرکت می کرد ولی از خوش 
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اخالقی وخوبی اش همین کهه نفسههی می امهد ومی رفت برای بقیه رنیمت 
بود.نمی دانم کجا خونده بودم که:اگر پشهت سر جنازه چهل نفر حرکت کنند 

ند.آن مرده آمرزیده می شههود.وحای این وهر چههل نفر بهه نیکی از او یاد کن
جمعیهت توی حیاط از صههد نفر هم بیشههتر بودند.پس خوش به حال دایی 

 !عزت

 !ه بیچاره پیرمرد خوبی بود خدا رحمتش کند

بها صههدای با  آلود سههارا کنهار گوشههم نگهاهش کردم.او هم گریه کرده 
 :بود.آهسته پرسید

نیم؟اگه خسته ای رودروایسی ههه می خواهی دنبال جنازه نریم وهمین جا بمو
 .نکن

 :بالفاصله جواب دادم

 .ه نه حتما بریم.درست نیست تا اینجا اومدیم قبرستان نریم

 :نگاهی به جمعیت انداخت وگفت

ههه پرهام رو درسهت وحسابی دست سینا سپردی توی این هاگیر و واگیر یط 
 دفعه گم نشه؟

 :دم گفتمدر حالی که با دقت یبه یی جمعیت را نگاه می کر

 !ه اصال کجا هستند نمی بینمشون؟

 :سارا دوباره نگاه کرد وپله کنار داین را نشان داد وگفت

 .ه اونهاش اونجا هستند.پرهام بچه عاقلیه دست سینا رو محکم گرفته
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از بی تهابی ههای عزیز ودخترهای دایی عزت دوباره اشههکهایم جاری شههد 
ن حرکت کردم.موقم رفتن وهمراه سههارا پشههت سههر جمعیت به طرف قبرسههتا

کهاسههب ههای محهل کرکره ماهازشههان را پهایین کشههیدند ودنبال جنازه راه 
افتادند.واقعا سههنت هایی که به چشههم می دیدیم برای قشههنگ بود.هنوز یط 

 :خیابان نرفته بودیم که از سارا پرسیدم

 ه مگه ب ماشین نمی ریم؟

 :بالفاصله جواب داد

 .رترهه نه قبرستان دو سه خیابون اونو

بعد از اینکه مراسههم خاکسههپاری انجام شههد نزدیکی های ظهر به طرف خانه 
دایی عزت برگشههتیم.وقتی رسههیدیم خانه دایی عزت را برای خانم ها وخانه 
همسههایه را برای آقایان در نظر گرفته بودند وبا رفتن مردها به خانه همسههایه 

دای ا کنم.ناگهان صراحت تر توانسهتم در حیاط بنشینم واطراف خانه را تماش
 :سارا را از پشت خود شنیدم که می گفت

 ه تا وقتی اینجا هستیم تو قراره به در ودیوار این خونه زل بزنی؟

 :سرم را به طرف او برگرداندم وبا لبخندی در جوابش گفتم

 .ه باور کن خیلی جالبه نمیشه ازش دل بکنم

 .ه پس واجب شد خونه بابا ابراهیمی رو نشونت بدم

 :نارم روی پله حیاط نشست وادامه دادک

 !ه چه آفتاب داریه انگار نه انگار که وسن پاییزه

 :نفس بلندی کشیدم وگفتم
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 .ه اره هوای خوبیه بیشتر نفس بکش تخیره کن برای برگشتن

 :با لحن شوخی گفت

یکی از این نوه های هههه نه خیر م ل اینکه خیلی از اینجا خوشههت اومده؟!بیا 
 .دایی عزت رو انتخاب کن همین جا موندگار شو

 :سربه سرش گهاشتم وگفتم

 ههه بد هم نگفتی!کدوماشون بهتره؟اصال ین دایی عزت چند تا بچه و نوه داره؟

 :با خنده جواب داد

ههه دو تا دختر وسهه تا پسهر داره.همه شهون ماشا الله سن های بای دارند.نوه 
میشههن همسههن ما.یعنی نتیجه های دایی عزت به دردت ههای اون هها تهازه 

 .میخوره.حای از این نتیجه های ترگل ورگل هومن وصابر از همه بهترند

 :با لبخندی نگاهش کردم وگفتم

 ه دیوونه راست راستی باورت شده؟

 :با شیطنت جواب داد

هههه پس چی؟فکر کردی این همه راه الکی اومدیم اینجا بایخره باید یط کار 
یری انجام داده باشههیم که دسههت خالی برنگردیم.تو هم از اینجا خوشههت خ

اومهده دیگهه چی می خوای؟!فهامیلم کهه هسههتند چی بهتر از این! ولی فقن 
 .عیب کار اینه که من وحامد نمی تونیم مدام بهت سر بزنیم

 :با خنده گفتم

 ه راستی از حامد چه خبر؟!صب  تا حای ازش خبری شده؟

 :واب دادبا لحن شوخی ج
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ههه آره صب  زنگ زد حالش خوبه.حای نمی خواد حرف تو حرف بیاری ولی 
من نظرم روی صهابره.دو تاشهون پسرهای خوبیند اما صابر با خلق و خوی تو 

 .بیشتر جوره

 :جواب ندادم وبا خنده نگاهش کردم که ادامه داد

ههههه صههابر مهندسههی نسههجای اش رو تموم کرده وهمین جا توی کارخونه 
گی مشاول شده سربازیش هم رفته.پسر چشم ودل پاکیه.فکر نکنم تا ریسهند

حای براش آسههتین بای زده باشههند ولی هومن قیافه اش بهتره وبه قول معروف 
امروزی تره لیسههانس مهدیریهت داره ولی توی کارگاه آهنگری باباش کار می 
کنه.از خدمت سههربازی هم به خاطر تط پسههری وسههن بایی باباش معاف 

خالصهه اینکه دوتاشهون دست به نقد برای ازدواجند ولی صابر از نظر شهده.
 .من برای تو مناسب تره

 :از اینکه م ل عزیز همه چیز را سبط وسنگین می کرد خنده ام گرفت وگفتم

 ه تو که آمار پسرهای فامیلتون رو داری چرا برای خودت اقدام نمی کنی؟

 :با لحن طلبکاری گفت

جریان حامد پیش نمی اومد م ل تو دست روی دست ه پس حامد بوقه؟!اگه 
نمیهاشههتم.راسههتی تا یادم نرفته این سههمیه هم خواهر صههابره.دختر خوبیه از 

 .قحا اونم چشمش سینا رو گرفته.خالصه بیا بده بستون کنیم وخال 

 :دوباره خندیدم وگفتم

هههه دیوونه اگه تو زن صههابر می شههدی می شههد بده وبسههتون.حای تو از کجا 
 دونی که سمیه بیچاره از سینا خوشش اومده؟می
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 :با خنده چشمهاشو ریز کرد وگفت

ههه پس فکر کردی من توی خونه بیکار نشهسهتم؟!سمیه سال اخر کارشناسی 
زیسههت شههناسههیه به هوای اینکه هم رشههته سههیناسههت خیلی در مورد ادامه 

م تتحصهیل سهینا پرس وجور میکنه تا اونم درسشو ادامه بده وقتی به سینا گف
از خدا خواسههته بهم گفت شههماره موبایلش رو به سههمیه بدم تا برای کالس 
ههای آمهادگی ارشهههد راهنمهاییش کنهه حهای تو بهدون اینهها همههه فیلم 
سهیناست.میخواد شماره رو بدم که سر دوستی رو با سمیه باز کنه.منم از اون 

 .زرنگتر شماره رو تا حای ندادم

 :خندیدم وگفتم

اهر شهوهر بازی در میاری؟زیاد خودتو خسته نکن توی ههه از حای داری خو
همین عز خودشههون بها هم حرف می زننهد وشههماره رو بهم میدن.حای این 

 قحیه مال کیه که من نفهمیدم؟

 .ه حدود یط ماه پیش مگه یادت نیست؟!بهت گفتم که سمیه بهم زنگ زده

درگیر رفتن پدر ومادرم تهازه یط چیزهایی به خاطرم آمد ولی آن روزها از بس 
به اسههپانیا بودم زیاد پی گیر این مسههاله نشههدم.شههاید به این علت که تا حای 
سهمیه را از نزدیط درسهت ندیده بود یا شهاید هم با وجود اخالق منحصر به 
فرد سهینا(!ی این مسهاله برایم عادی بود ولی حای چون هردویشان را در اینجا 

ا از نزدیط شهاهد بودم این مو وو برایم مهم می دیدم وهیجان این برخورد ر
 .شده بود
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ههه ندیدی چطور صهبحی هوامون رو داشهت ومی خواسهت برامون صبحونه 
 بیاره؟

 :سرم را تکان دادم وگفتم

 .ه ولی بی شوخی حیف این دختر نیست؟!با اخالق گند سینا حروم میشه

 :شانه هایش را بای انداخت وجواب داد

ی سینا سر و دست می شکنه ولی فکر کنم از دیدن ههه تقصهیر خودشه که برا
تو همراه ما زیاد خوشهش نیومد.تعارف چایی و دعوت برای صبحونه اش هم 

 .از سر ناچاری بود

 :با تعجب پرسیدم

 !ه چرا؟!مگر قبال منو دیده بود؟

ههه نه دیوونه.از اینکه تو دائم پیش مایی واز همه مهمتر جلوی چشهم سینایی 
 .خوشش نیومد

 :عصبانیت گفتمبا 

ههه چه حرفها!حای خوبه اگه یط نفر توی این دنبا بخواد سهینا رو با دستهای 
 ...خودش خفه کنه این خود منم اون وقت بیام

 :وبقیه حرفم را خوردم وبعد از کمی مکث با انزجار ادامه دادم

 .ه َاه َاه...این همه آدم نه وسینا.حتی فکرش هم حالم رو بد میکنه

ر خورده اون که این چیزها رو نمیدونه که ما چه ها از دسههت ههههه آخه ماز خ
 ...سینا نمی کشیم به خیال خودش

 :نگهاشتم ادامه بدهد وبا تمسخر گفتم
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ههه حای ما دوتا دیوونه چه فکرها که نمی کنیم وچه چیزها که نمی گیم؟اصال 
از کجا معلوم این سمیه از این پرس وجو از سینا فقن قصدش ادامه تحصیله 
واز کجا معلوم که این سههینای گوربه گور شههده توی اون شهههر خراب شههده 
دانشههگاهش یا حتی همین تهران صههدتای بهتر از سههمیه رو توی آب نمط 
خیس نکرده اون وقت ما اینجا نشههسههتیم زیر این آفتاب چرندیات سههرم می 

 .کنیم

 :با اطمینان جواب داد

سینا بدجوری توی ههه ولی من حس شهشهمم هیچ وقت اشهتباه نمی کنه این 
 .گلوی سمیه گیر کرده نمی دونه چطوری آقا سینا می گه؟!حای از من گفتن

 :منصفانه گفتم

 .ه ولی از حق نگهریم دختره قیافه اش بد نیست

 :با دلخوری گفتم

ههه چی چی رو بد نیست م ل موش آب کشیده می مونه اصال جهاب نیست 
 .زیادی سبزه ست

 :به شوخی گفتم

 .ه نه که خودت خیلی سفیدی

 :با ریظ گفت

ههه حای سفیدی یا سبزه ای من به کنار ولی شکل اون جالب نیست!چیه یهو 
 !وکیل مدافعش شدی؟
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از اینکه هنوز هیچی نشههده از بودن سههمیه حر  می خورد خنده ام گرفت 
 :وگفتم

ههههه کهاری بهه افکهارش در مورد خودم ندارم من فقن حقیقت رو گفتم مگه 
 گفتی دختر بدی نیست پس چطور یط دفعه حرفت عوض شد؟خودت ن

 :گره روسری اش را شل کرد وگفت

 ه هنوزم میگم دختر خوبیه ولی این چه ربطی به قیافه اش داره؟

 :خندیدم وگفتم

ههههه ببین تو رو خهدا یکی بهه مهای بیکار بگه دو سههاعت توی حیاط به این 
 !باصفایی نشستید سرچی دارید چونه می زنید؟

خواسههت چیزی بگوید که صههای زنگ تلفن همراه از داخل جیب مانتویش 
حرفش راقطم کرد وبهه هوای تلفن حامد با عجله گوشههی را از جیبش بیرون 

 :آورد وبا دیدن نمایشگر بی حوصله گفت

 .ه اه...ببین چه حالل زاده!شماره سیناست

 ه الو سینا؟

 ... ه

 ه پرهام تویی؟آره پیشمه چطور؟

 ... ه

 .دونم شاید توی کیفش توی اتاق باشه...ما این توی حیاطیم ه نمی

 ... ه

 .ه باشه بهش میدم
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 :و گوشی را به سویم گرفت وگفت

 .ه پرهامه

 :گوشی را گرفتم وگفتم

 ...ه آلو پرهام

ههه سهالم سروناز من گوشی عمو سینا رو گرفتم تا شماره تو رو بگیرم ولی هر 
 ..چی گرفتم جواب ندادی

گفتنش فهمیدم پهلوی سهیناسهت چون فقن وقتهایی که کنارش از عمو سهینا 
 .بود از ترس عمو سینا می گفت

 :جواب دادم

 ه خب حای چکارم داشتی؟

 :با التماس گفت

 .ه سروناز من می خوام بیام اونجا

از اینکه هنوز هیچی نشههده دلش برایم تنگ شههده بود واحسههاس رریبی می 
 :کرد با لبخند گفتم

 بد میگهره؟تو که گفتی مرد شدی قسمت زنونه نمیای؟ ه مگه اونجا بهت

 :با لحن بچه گانه ای آهسته جواب داد

 .ه سروناز من گشنمه

صههدای فرزاد را شههنیدم که انگار حرف پرهام را شههنیده بود که با دلسههوزی 
 :گفت

 .ه این اینجا ناهار میدن صبر کن
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ودرست رهایش را نخورد از اینکه پرهام جلوی سهینا و فرزاد رودروایسی کند 
 :بالفاصله گفتم

 .ه این میام دم در دنبالت با سینا بیا دم در تا بیارمت اینجا

 :با خوشحالی جواب داد

 .ه این میام

 .وگوشی را قطم کرد

 :سارا نگاه کردم وپرسید

 ه چی شد؟میخواد بیاد اینجا؟

 :از جایم بلند شدم وگفتم

 .ه آره دلش تنگ شده میرم بیارمش

 :هم از روی پله بلند شد وگفتاو 

 .ه منم میام

وهمراه هم دم در رفتیم.جلوی در بعحههی از آقایان در حال رفت وآمد بودند 
وتدارک پهن کردن سهفره ناهار را می دیدند که سهارا آهسته با آرنس به پهلویم 

 :زد وپسر جوانی را با اشاره نشانم داد وزیر لب گفت

 .ه این همون صابره

بی اختیار نگاهش کردم.پسهری سبزه رو همچون خواهرش با قدی نسبتا بلند 
وموهایی مشهکی که در قسهمت جلوی سرش کمی ریخته شده بود وپیراهن 
وشهلواری مشهکی به تن داشت که به خاطر حجم کارهای ختم وکمط کردم 
لبه های آسهتینش را بای زده بود.با دیدن سهارا به رسهم آشهنایی سالم وعلیط 
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مهانی کرد وحال عمه آتر را پرسههید و وقتی من را نگاه کرد سههرش را به خود
نشهانه خوش امدگویی تکان داد وسهالم کرد.من هم به سبط خودش سرم را 
تکهان وجواب سههالمش را دادم و منتظر شههدم از کنهار در خهانه دایی عزت 
سههبدهای سههبزی خوردن را به طرف خانه همسههایه ببرد.در چوبی خانه بالی 

ق باز بود ومشههخب بود که تعداد زیادی مرد داخل حیاط در حال چههارطها
آماده کردن بسههاط ناهار هسههتند.در بین تجمم آنها سههروکله پرهام وپشههت 
سهرش قیافه همیشه اخم آلود سینا نمودار شد.پرهام در حالی که حس وحال 
زندانیان آزاد شهده از بند را داشهت با خوشهحالی به طرفم آمد واز توق دستم 

گرفت.خواسهتم همراه سارا به طرف داین خانه دایی عزت بروم که صدای را 
 :عصبانی سینا را از پشت سرم شنیدم

ههههه چرا تشههریف می برید تو؟!بردارید توتا صههندلی دم در بهارید که هم به 
 .قسمت آقایون خوش امدبگید هم به قسمت خانوم ها

 :نتوانستم کنایه اش را تحمل کنم وبا حر  برگشتم وگفتم

ههههه یزم نکرده تو بهمون دسههتور بدی که چکار کنیم اگه خودمون صههالح 
بدونیم صههندلی هم میهاریم.در  ههمن مگه نشههنیدی پرهام تماس گرفت 

 !وگفت:بیاید دنبالم؟خوبه با گوشی خودت بود

 :سارا از ترس اینکه جروبح ی پیش بیاید با لحن ملتمسی گفت

 .ار ور می اندازنده حای سروناز بیا تو بعدا.این سفره ناه

 :سینا با طلبکاری وخشم چشمهایش را زیر و رو کرد وگفت
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هههه پرهام گفت دم در خونه دایی عزت وایسههید یا بیاید دم در قسههمت مردونه 
 !وزل بزنید توی حیاطش؟

خدایی اینجایش را راسههت می گفت ما از زور کنجکاوی ویا شههاید هیجان 
وبه قول سارا چشمهای وامانده  دیدن صهابر به طرف در همسایه کشیده شدیم

 !مان را به داخل حیاط وتجمم مردها دوخته بودیم

 :برای اینکه جر وبحث را یط جوری فیصله بدهم گفتم

 .ه بهتره ما بریم تو تا بیشتر از این تابلو نشدیم

دسههت پرهام را محکم تر گرفتم وهمراه خودم به طرف داین کشههیدم وقتی به 
 :گفت حیاط رفتیم سارا آهسته

ههه یط دقیقه دیگه بیشههتر وایسهتاده بودیم جفتمون یط سههیلی محکم خورده 
 .بودیم

 :با ریظ جواب دادم

 !ه رلن کرده مگه روانیه؟

 .ه وقتی می بینی عصبانیه دهن به دهنش نهار سرتو پایین بنداز وفرار کن

 :عصبانی گفتم

 ه مگه چکار بودیم که فرار کنیم؟

 ه حای سینا رو بی خیال شو صابر رو دیدی به نظرت چطور بود؟

از اینکهه یط دفعه مسههیر حرف را عوض کرد بی اختیار خنده ام گرفت ونیم 
نگاهی به پرهام کردم که به بچه های گوشهه حیاط چشم دوخته بود وبا اشاره 

 :به پرهام گفتم
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 .ه میفهمه میره میگه

 :بی خیال جواب داد

 .سش جای دیگه سته نه بابا حوا

 :وبا چشمکی ادامه داد

 ه نگفتم بد نیست.آره؟!چطور بود؟

از اینکهه دوبهاره کسههی را برای من در نظر گرفته بود وبه حرفش پیله می کرد 
 :خنده ام گرفت وآهسته گفتم

 .ه بهار عرق تن فرزاد خله خشط بشه بعد

 :خنده ای کرد وآهسته طوری که پرهام نشنود گفت

رو ولش کن اون حای حایها خله ولی بی شههوخی این یکی ههههه فرزاد خله 
خیلی سههنگین بود ندیدی چطور با من که فامیلش بودم موقرانه سههالم علیط 

 کرد؟

 :برای اینکه سر به سرش بگهارم گفتم

 !ه ما که چیزی ندیدیم؟!موقرانه اش زیادی خودمونی بود

 :نگاهم کرد وپرسید

 !ه جدا؟

 :خندیدم وبی درنگ جواب دادم

 .ه اره جدا

 :و در حالی که به طرف اتاق پنس دری می رفتیم ادامه دادم
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ههههه با این بگو وبخندی که دوباره ما راه انداختیم اگه تا حای عزیز ما رو دیده 
 .باشه ریختن خونموت از نظر اون حالله

 .از پله های کنار سرداب بای رفت وبا لبخندی نگاهم کرد

ابی خسههته شههده بودند کمی اسههتراحت کردند بعد از ناهار عزدارها که حسهه
ومن وسارا وپرهام هم به اتاق کوچکی که کنار اتاق پنس دری بود ومخصو  
رختخوابههای مهمان بود برای اسههتراحت رفتیم.برایم جالب بود که این همه 
تشههط ورختخواب از پایین تا بای حتی تا نزدیکی های سههقف یط دسههت 

ای گلدار وتمیز کشههیده شههده بود.با روی هم چیهده شههده ورویش ملحفه 
 :تعجب به سارا نگاه کردم وپرسیدم

ههههه این همه رختخواب برای چیه؟!تازه بیشههترش هم به جای پتو رختخواب 
 .قدیمی دست دوزی شده با پارچه های ساتن رنگارنگه

سههارا لبخنهدی زو در حهالی کهه روی یط بالش گلدوزی شههده می خوابید 
 :جواب داد

ریه دیگه مگه ندیدی این همه آدمی که ناهار خوردیم فقن ههههه اینجا این جو
فهامیلههای درجه اول دایی عزت بود حسههاب کن چقدر نوه وعروس ونتیجه 
داره تازه اینها فقن در قسههمت زنونه اسههت برو توی مردونه ببین چه خبره؟!با 
این همه فامیل و رفت واومد فکر کنم این رختخوابها برای نصف جمعیتشون 

 .نباشه هم کافی

 :و دستی روی بالش زیر سرش کشید وادامه داد



wWw.Roman4u.iR  061 

 

ههههه ولی عجهب زن دایی عزت زن با سههلیقه ای بوده!ببین اینها کار دسههت 
 .خودشه

بها دقهت بهه بالش که از پارچه تترون کرم رنگ بود وبا گلهای ظریف به رنگ 
 :های قهوه ای کم رنگ وپر رنگ گلدوزی شده بود نگاه کردم وپرسیدم

 ه چند ساله فوت کرده؟

 :سرش را روی بالش جابه جا کرد وجواب داد

هههه حدود ده سههالی میشههه.ببین از اون وقت تا حای چقدر جنس پارچه ونخ 
 .خوب بوده که یط آ  هم نگفته

خواسههتم بهالش دیگری از کنهار اتاق بردارم وزیر سههرم بگهارم که نگاهم به 
ابش برده بود افتهاد بهالش را پرههام کهه در گوشهههه ای از اتهاق روی زمین خو

برداشههتم وبه طرفش رفتم ودر حالی که زیر سههرش می گهاشههتم رو به سههارا 
 :اهسته گفتم

 ...ه ببین چطور خوابش برده؟!صب  خیلی زود بلند شده عادت نداشته

بالفاصله گوشی که صهدای زنگ تلفن همراه سهارا توجهم را جلب کرد.سارا 
را از جیب مانتویش بیرون کشههید وبا دیدن شههماره نمایشههگر گوشههی نگاهم 

 :کرد ومحطرب گفت

 !ه سیناست

 :به طرفش آمدم وکنارش نشستم وگفتم

 .ه خب جواب بده

 :بی حوصله وبا اکراه گفت
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 .ه اصال حوصله شو ندارم بیا بگو سارا دستشوییه

 .وگوشی را به سمتن گرفت

 :م وگفتمدستش را پس زد

ههه مگه دیوونه ام حای خوبه خودت شاهد بودی نیم ساعت پیش چه دعوایی 
 !با هم کردیم؟

 :دوباره گوشی را به طرفم گرفت وبا خواهش گفت

ههه تو رو خدا بیا سمبلش کن اون این یادش نیست دو دقیقه پیش چی خورده 
 .چه برسه به نیم ساعت پیش.زودباش پرهام بیدار میشه

 :لم نرم شد وگوشی را گرفتم وبی رربت جواب دادماز خواهشش د

 ه الو؟

 :صدای بم وخشنش در گوشم پیچید

 ه پس سارا کجاست؟

 :بی اختیار با ریظ جواب دادم

 !ه تو جیب من

نمی دانم لحنم چطوری بود که احسههاس کردم خنده اش گرفت ولی به روی 
 :خودش نیاورد ودوباره با همان صالبت گفت

 .ه کارش دارمه گوشی رو بهش بد

 :بی حوصله گفتم

 .ه نیستش دستشوییه اگه کاری داری بگو بهش میگم

 :کمی مکث کرد وجواب داد
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ههه بهش بگو من وفرزاد داریم میریم خونه بابا ابراهیمی تا عصهر برمی گردیم 
 .به مامان بگه

از شههوق دیدن خانه پدربزرگ سههارا قهر واخم را فراموش کردم وبا اشههتیاق 
 :گفتم

 .ه راست می گی؟!پس منم میام

 :سارا از تاییر حالت ناگهانی ام بهت زده نگاهم کرد وبا اشاره پرسید

 ه چی میگه؟

 :خواستم آهسته جواب بدهم که صدای سینا را شنیدم

 !ه بیخود یزم نکرده بیای!مگه اونجا چه خبره؟

 :با اصرار والتماس گفتم

ندیدم بهار بیام خیلی دوست ههه سهینا خواهش می کنم من تا حای اونجا رو 
 .دارم اونجا رو ببینم

 :به نظرم طرز خواهشم دل سنگش را نرم کرد وکمی فکر کرد وگفت

 .ه خیلی خب پنس دقیقه دیگه تو وسارا وپرهام بیایی سر خیابون تا ببرمتون

 :بی اختیار پرسیدم

 !ه چرا سر خیابون؟

 :با لحنی شبیه به هشدار جواب داد

محین کوچیکه پارک شانزلیزه نیست که دو تا دختر با دو تا ههه ببخشهید اینجا 
 .پسر توی خیابون قدم بزنند به مامان بگین که دلواپس نشه

 .و گوشی را فوری قطم کرد
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 :سارا با هیجان پرسید

 ه چی می گفت؟کجا بریم؟

 :خوشحال از دیدن خانه پدربزرگش جواب دادم

 .ه دارن میرن خونه پدربزرگت

 :وا رفت وپرسید

 !ه چرا؟

 :با توق وشوق جواب دادم

ههه خونه بابا ابراهیمیت دیگه پاشهو گفته پنس دقیقه دیگه سر خیابون باشیم تا 
 .ببرمتون

 :و از جایم بلند شدم وبه پرهام نگاهی انداختم وادامه دادم

 .ه حای اینو چکارش کنیم؟خوابه خوابه بهتره به عمه بسپاریمش

 :سرش را روی بالش گهاشت وگفت

ه تو برو من مواظب پرهام هستم.حای فکر کردم کجا می خواهیم بریم!خونه 
بهابا ابراهیمی که دیدن نداره یط خونه بزرگ خالی که حتی فرش هاشههو هم 

 .جمم کردن که دزد نبره چی رو می خواهین ببینین؟!این یسهنا دلش خوشه ها

 :توی توقم خورد وگره روسری ام را محکم کردم وگفتم

 .س نشو بیا بریم خیلی دوست دارم اونجا رو ببینمه سارا لو

 :بی حال وبی رمق جواب داد

ههه خب تو برو من خسته ام.اونجام م ل اینجاست یط خونه پنس دری با کمی 
 .رنگ ولعاب بیشتر
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 :کنارش نشستم ودمو گفتم

ههه اصهال ولش کن نمیرم.سینا گفت با تو پرهام برم سر خیابون اگه ببینه هیچ 
 .تید یط چوب برمی داره دنبالم می کنهکدومتون نیس

 :خندید وگفت

ه نترس اونقدرها هم دیوونه نیست مخصوصا وقتی هم که دوستش همراهشه 
 .برای حفظ ظاهر هم که باشه جز اخم تخم چیزی بهت نمیگه

 :و کمی نگاهم کرد وگفت

ههههه اگهه خیلی دلت می خواد اونجا رو ببینی خب برو.بگو پرهام خواب بود 
 .مری  بود.باور کن اگه حالشو داشتم حتما باهات می اومدم سارا هم

 :پوزخندی زدم وگفتم

 !ه نمیگه این چه مر ی بود؟

 :گفت

ههه چه می دونم بگو دلش درد می کرد باید همش می رفت دسههتشویی دیگه 
 .خودش می فهمه که اسهال داشتم

 :با حر  گفتم

 !یگم؟ه حتما جلوی فرزاد حتما اینها رو میگم اسهالش هم م

 :خندید وگفت

هههه دیوونه بلند شههد برو تا پنس دقیقه نگهشههته اگه پنس دقیقه دیگه بگهره یط 
دفعهه می بینی سههینها میره هها.اگر سههر خیهابون بری دیگه برت نمی گردونه 
کهه.فوقش یهه چیزی بهارت میکنهه ولی دیهدن اونجها برای تو ارزش داره.این 
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ی خونه بابا ابراهیمی رو جوری که صههب  اومدیم اینجا رو دیدی شههیفته شههد
ببینی پرپر می زنی.پاشههو منم به مامان میگم که با سههینا اینها رفتی تا دلواپس 

 .نشه

 :توق وواشتیاقم برگشت وکمی فکر کردم واز جایم بلند شدم وگفتم

 .ه با این تعریف هایی که تو کردی اگه نرم بعدا افسوس میخورم

 :فتدر حالی که هنوز خوابیده بود با خنده گ

 !ه اگه رفتی حتما سری به سردابش بزن.خیلی دیدنیه؟

 :کیفم را برداشتم وپرسیدم

 !ه جدا؟

 :دوباره خندید وگفت

 .ه آره جدا.از ترست تا دو سه روز رها نمی خوری

 :چشمهایم را تنگ کردم وبا کنجکاوی گفتم

 ه نکنه تو از سردابش می ترسی که خستگی رو بهونه کردی؟

 :سرش را روی بالش تکان داد وگفت

هههه اگه بگم آره دروم نگفتم باور کن خیلی از اونجا می ترسههم از بچگی می 
 .ترسیدم همش فکر می کردم جن داره.حای زود باش راه بیفت خانم مفتش

برای اینکهه وقهت را از دسههت نهدهم بها عجله خداحافظی کردم واز در اتاق 
.بیرون از خانه دایی عزت روسههری رختخواب ها به طرف حیاط خارج شههدم

ام را جلوتر کشههیدم وبند کیفم را محکم گرفتم وبه طرف سههر خیابان حرکت 
کردم.نرسهیده به سر خیابان سینا وفرزاد را دیدم در حال گفتگو بودند وخدا را 
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شهکر حواسهشهان به انتهای خیابان نبود با ترس ولرز جلو رفتم وهنوز بهشان 
 :سینا پرسید نرسیده بود که فرزاد از

 ه پس سارا خانم کو؟

 :سینا با عصبانیت جواب داد

 !ه یبد تو جیبش

 :آهسته نفس عمیقی کشیدم وبا اعتماد به نفش رو به سینا گفتم

 .ه سارا کمی حالش خوب نبود پرهام هم که گفتی خواب بود

با چشهمان سر  شده از عصبانیت یا شاید هم از گرمای آفتاب نگاهم کرد و 
 :گفت

 پس تو چرا اومدی؟ه 

جهای سههارا خهالی کهه می گفهت جلوی دوسههتش آبروداری می کهدن؟!بها 
 :سرخوردگی جواب دادم

 ...ه گفتم شاید سر خیابون معطلید برای همین

وحرفم را ادامهه نهدادم آنقهدر مظلومهانهه حرف زدم که دل خودم برای خودم 
ا د بکبهاب شههده بود چه برسههد به آنها؟!فرزاد که دلش حسههابی سههوخته بو

 :مهربانی نگاهم کرد و رو به سینا گفت

 !ه حای که طوری نشده خاله سروناز رو هم با خودمون می بریم

جها خوردم هم خنهده ام گرفهت وهم جها خوردم.این چهه طرز حرف زدن 
 !بود؟!خاله سروناز
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بی اختیار به سهینا نگاه کردم.در حالی که از شهدت عصبانیت سر  شده بود 
به دو طرف تکان داد وحرکت کرد.فرزاد هم که متوجه  سههرش را از نهاراحتی

دلهخوری سههینها شهههده بود بیصهههدا همراهش بهه راه افتهادومن مهانهدم 
مقسقتهاصههل!نمی دانسههتم چکهار کنم؟!فکر اینجایش را نکرده بود انتظار 
نداشتم تا این حد مورد بازخواست سینا قرار بگیرم وآخرش هم با خوشمزگی 

 .بی موقم فرزاد  ایم شوم

بی حرکت وبی هدف به دور شهدنشهان نگاه می کردم که یکباره سینا برگشت 
 :وگفت

 .ه چرا م ل ماست وایسادی داری ما رو نگاه می کنی؟!راه بیفت دیگه

چنهد بهانیهه ایسههتهادم تا معنی حرفش را بفهمم!توهین کرد یا ازم دعوت کرد 
 !همراهشان بروم؟

واقعها طریقه حرف زدن سههینا اسههت نایی بود!یبه یی کلمات اهانت آمیزش 
باید می گشههتم تا معنی محبت آمیز دلخواهمان را کشههف کنیم ومن از این 

 !کلمات گوهر بارش معنی دعوت به همراهی را استنباط کردم

خوشههحهال اینکه بایخره خانه رویایی پدربزرگ سههارا را خواهم دید پاهای 
م را حرکت دادم ودنبالشههان راه افتادم.دوسههه کوچه نگهشههته خشههط شههده ا

بودیم که سههینا وفرزاد جلوتر از من جلوی در چوبی کنده کاری شههده زیبایی 
ایسهتادند.سهینا دست در جیبش کرد وکلید را در اورد وفرزاد هم ساکت وآرام 

 .از ترس رحب دوباره سینا سر در آجری خانه را تماشا می کرد
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ماری خانه های این شهههر تماشههایی بود!ان از در خانه دایی واقعا سههبط مع
عزت واین هم از خانه پدربزرگ سهارا هنوز داخل نرفته مجهوب سهر در خانه 
شهده بودیم پس درون خانه چه رورایی بود!سهینا از قصد واز روی لجبازی با 
مها کهه مرده دیدن داخل خانه شههده بودیم دو سههاعت تمام کلید های درون 

زی که در دسهت داشهت امتحان کرد تا بایخره کلید مورد نظر را پیدا حلقه فل
کرد.من کهه بها حر  شههاههد کهارهایش بودم روی پله داخل دیوار کنار در 
نشههسههته بودم تا حداقل بیهوده سههرپا نایسههتم.واقعا قدیمی ها عجب مازی 
داشههتند که دو طرف هر در ورودی خانه دو سههکو داخل دیوار کار گهاشههته 

هم زیبایی سههردرخانه را تکمیل می کرد و هم اگر کسههی می خواسههت بودند 
 .رویش می نشست

هنوز سهینا کامال در را باز نکرده بود که کسی از پشت سرمان با لهجه محلی 
 :گفت

 .ه به جا خال! ُاُرر بخیر جناب دکتر

سههرم را بهه عقهب برگردانهدم.پیرمردی را دیهدم در لباس محلی با جلیقه ای 
راهن سهفید یقه بسهته با شلواری مشکی خاکی وچکمه های مشهکی روی پی

سههیاه بلندی در پا وکاله بافتنی کوتاه روی سههر.یط لحظه از دیدن کاله بافتنی 
در این گرما احسههاس خفگی کردم که دیدم سههینا برخالف طریقه متداولش 
جلو رفت ودسههت دور گردن پیرمرد انداخت واو را بقوقسههید وصههمیمانه 

 :گفت

 خیرالله.چطوری؟چه خبرها؟ ه سالم مش
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فرزاد هم بها دیدن روی خوش سههینا بال در آورد وخندید وجلو رفت وپیرمرد 
را بقوقسهید وسهالم علیط کرد.من هم از ترس واکنش سهینا آهسههته سالم 
کرد وبه پینه های دسههت پیرمرد چشههم دوختم.تازه متوجه بیل آرشههته به گل 

داشههته بود شههدم که پیرمرد یا همان مش خیرالله اش که روی شههانه اش نگه 
 :گفت

 ه سالمتی دکتر شما چه خبر؟برای فوت حاجی تشریف اوردید؟

 :سینا دوباره با روی باز جوابش داد

 .ه آره همین امروز صب  اومدیم.حایم اومدیم به خونه سر بزنیم

جعبه  دههه انشهالله از این به بعد همیشهه به شادی تا کی هستید که براتون چن
 انار بیارم؟

 :سینا با تعارف جواب داد

ههه نه مش خیرالله زحمت نکش نمی تونیم ببریم این دفعه تعدادمون زیاده یه 
 .کم دست وپاگیره

از لحنش حرصههم گرفت.منظورش از تعدادمون زیاده کیا بودند؟!من یا سههارا 
های انار  یها پرهام یا فرزاد یا عمه آتر یا عزیز؟!مگر قرار بود موقم حمل جعبه

روی آنها بنشههینیم که دسههت وپاگیر بودند.از اینکه برای هر کاری مانعی می 
گههاشههت وهمهه چی را بزرگ جلوه می داد ازش لجم می گرفهت.بنده خدا 

 .مش خیرالله با چه توق وشوقی تعارفش می کرد

 ه امری باشه دکتر؟

 :سینا دست مش خیرالله را در دست گرفت وگفت



wWw.Roman4u.iR  071 

 

 .عمو کریم هم سالم برسونه نه قربان شما به 

با رفتن مش خیرالله بایخره سههینا ر ههایت داد واز جلوی در کنار رفت تا من 
وفرزاد داخل خانه شهویم.می دانست که ما دلمان برای دیدن مناظر داخل پر 
پر می زنهد ولی بهاز هم بهه عمد در انتظارمان می گهاشههت.ظاهر فرزاد هم 

ت سههنتی وقدیمی خانه های این چنینی نشههان می داد که او هم از دیدن باف
 .لهت می برد

 ه پشت این داین باره؟

با پرسههش فرزاد به طرف پنجره های مشههبکی که درختان انار ودیگر درختان 
 .از یبه یی آنها مشخب بود نگاه کردم

 :سینا جواب داد

 .ه آره درش اینجاست

 .وبه طرف در چوبی روبه رویش اشاره کرد

های مشههبط رفت وبا دیدن درختان انار سههوتی کشههید فرزاد پشههت پنجره 
 :وگفت

ههه این همه درخت!انشها الله و عیت محصول امسال حتما روبه راهه دیگه 
 نه؟

 :سینا در حالی ک هبه سوی حیاط می رفت جواب داد

 .ه ای بدک نیست

بایخره پس از دل کندن از تماشهای درختان سرحال وشاداب بام وارد حیاط 
م حیاط که چه عرض کنم تقریبا باری کوچط وسههرسههبز بزرگ خانه شههدی
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مشههابهه همهان بافت سههنتی خانه دایی عزت چهار بارچه بزرگ دور حوض 
وسهیم وزیبای وسن حیاط قرار داشت که زیبایی حیاط خانه پدربزرگ سارا را 
چند برابر از حیاط خانه دایی عزت نشهان می داد.با آنکه خانه خالی از سکنه 

بودم کهه چگونهه همهه بارچه ها تر وتمیز وبا صههفا مانده  بود امها در حیرت
بودند.در ودیوار گچ بری شهده ایوان وسههر در قوسهی شههکل پنس دری وسههایر 
اتاق ها واقعا تماشههایی بود ومن در دل به سههاکنینی که در این خانه رویایی 

 .زندگی می کردند ربطه می خوردم

زندگی بود؟!آدم که صههب  از به راسههتی که زندگی در این جور خانه ها چگونه 
خواب پا می شهد وچشههمهایش را باز می کرد با دیدن این همه هنر ومعماری 
وسههرزندگی بارچه ها سههر شههوق می امد وتا شههب از نظر روحی سههرحال 
وبشههاش بود.واقعها افرادی کهه در این جور خهانه ها زندگی می کردند با این 

دانم شههاید دیدن این زیبایی همه زیبایی دیگر از خدا چه می خواسههتند؟!نمی 
ها برایشان عادی شده بود وبه قول معروف این حرف که دل باید خوش باشد 
وگرنه این سههبط معماری ورنگ ولعاب در ودیوا کاری به خوشههی دل ندارد 
در انها مصهداق داشت.به هر حال من اگر در چنین جایی زندگی می کردم از 

روزانه ام را ول می کردم ومی  صهب  تا شههب خورد وخوراک وزندگی معمولی
 .چسبیدم به بلعیدن در ودیوار

 ه چند ساله کسی اینجا زندگی نمی کنه؟

 .با پرسش فرزاد به طرف سینا نگاه کردم که در جواب چه می گوید



wWw.Roman4u.iR  076 

 

هههه حدود ده پانزده سههالی میشههه از وقتی که بعد از فوت پدربزرگم عزیز با ما 
آب و هوا بعحههی وقت ها به اینجا می  زندگی می کنه.البته برای تنوو وتاییر

 .اومدیم وتا زمانی که خدا بیامرز پدرم بود بیشتر

 :فرزاد نگاهی به ایوان ودیوار حیاط انداخت وبا تعجب پرسید

 ه پس چرا این گچ بری ها ورنگ و روی دیوارها آنقدر تمیزه؟

 :سینا هم نگاهش به سر در پنس دری وایوان کشیده شد وجواب داد

ههه هر دو سه سال یط بار خونه را تعمیر ورنگ و گچ کاری می کنیم تا شکل 
اولیه اش را از دسههت نده برای همین همه جا سههالمه کار رسههیدگی به بارچه 
هها وبهام رو هم مش خیرالله انجام میده که الحق واینصههاف دسههتش درد 

 .نکنه

 :فرزاد سوت کواتهی کشید وبا خنده گفت

ه جون میده برای سههاختن فیلم واین جور برنامه ها هههه میدونی چیه؟این خون
 .یادم باشه میالد رو که دیدم گزارش اینجا رو بهش بدم

سههینا اخمهایش را درهم کشههید وروی لبه سههنگ پله پایین حیاط نشههسههت 
 :وجواب داد

ههههه نهه یزم نکرده.نهه عزیز اجهازه میده ونه ما موافقیم.دوسههت ندارم نظرم 
 .هوآرامش اینجا به هم بخور

 :فرزاد که چشمش بدجوری خانه را گرفته بود به شوخی گفت

ههههه دیوونه پول خوبی میدن.فکر اینجاش رو هم بکن.ببینم تو عمو و عمه ای 
 .کسی رو نداری؟بلکه بشه با اون شرکا وارد مهاکره شد
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 :پوزخندی زد وجواب داد

 .ه نه خیالت جمم پدرم یط دونه پسر بوده

 :فتفرزاد کنار سینا ایستاد وگ

ههه ولی بی شوخی روی این قحیه فکر کن.چه اشکالی داره اینجا فیلم بسازند 
 کسی که اینجا زندگی نمی کنه؟

 :سینا با جدیت جواب داد

ههه گفتم که حرفش هم نزن خودم بعحهی وقت ها که حالم سهرجاش نیست 
ومازم هنهگ میکنهه برای تاییر روحیهه میهام اینجا نمی خوام مزاحم داشههته 

 .باشم

در شهگفت ماندم.یعنی سهینا بعحی وقتها به اینجا می آمد وعمه اینها چیزی 
نمی دانسههتند؟!البته مو ههوو مهمی هم نبود که عمه اینها خبردار شههوند ولی 
حداقل چرا اشهاره ای هم نمی کرد؟همه کارهای سینا اینطور عجیب ورریب 

عمه  امیلبود پس بیخود نبود که سهمیه تا این حد احساس خودمانی با همه ف
 !می کرد

من وسهارای از همه جا بی خبر چقدر ساده بودیم!مطمانا وجود سمیه سینا را 
بها این همه دوری راه به این محل می کشههاند وگرنه در ویدوار وگل وبلبل که 
انقهدر دیدن ندارد!یط لحظه خنده ام گرفت افکار دو دقیقه پیشههم یادم رفت 

ی وبارچه ودار ودرخت داشههتم از که با دیدن این همه زیبایی سههبط معمار
 ...هیجان پس می افتادم ولی وقعا سینا برای تماشای این خانه

 :ناگهان افکارم را صدای فرزاد از هم پاشید که گفت
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ههه پس برای همین بعحهی وقت ها از دانشگاه جیم می شدی؟ای کلط منو 
ی مبگو کهه فکر می کردم میری تهران؟می گفتی منم بهاهات می اومدم نکنه 

 خواستی تنها باشی؟

برای دیهدن واکنش سههینها بها دقهت نگهاهش کردم ولی او بدون هیچ عکس 
العملی همچنهان روی پله نشههسههته بود وبه بارچه ها نگاه می کرد که فرزاد 

 :گفت

ههههه اون طوری کهه تو می گفتی اینجا فرش وظرف وظورفی وجود نداره پس 
 چطوری می موندی؟

تهنم را می پرسههید سههپاس گزار نگاهش کردم از اینکه فرزاد سههوالهای درون 
 :که بالفاصله سینا جواب داد

ههههه لوازمی که یزم داشههتم رو مش خیرالله برام می آورد حای تو چه گیری 
 دادی به این چیزها؟

ودر حالی که قیافه اش بی حوصهله به نظر می رسهید ناخشهنود از ححورم با 
 :بد اخالقی در ادامه حرفش گفت

 ه چته؟به چی زل زدی؟ه چیه تو دیگ

می دانسهتم که دوسهت نداشت از سفرهای گاه وبیگاهش به اینجا من چیزی 
بدانم به همین خاطر برای اینکه نشههان دهم زیاد هم دانسههتن این مو ههوو 
برایم اهمیتی نهداشههته بی اعتنا از پله های ایوان بای رفتم تا به اتاق پنس دری 

 .واتاق های کناری اش سری بزنم
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کهه اتاق ها تقریبا خالی از فرش واسههباب ابابیه زندگی بود ولی باز هم بها آن
طاقچه ها وسهقف های گنبدی شکل با نقش ونگارهای کنده کاری شده ودر 
و پنجره ههای چوبی ظهاهر جالبی به اتاق ها داده بود که نیاز به تماشههایی از 

وان پایین دل وجهان داشههت.بعهد از بازدید اتاق ها در حالی که از پله های ای
می امدم تا به سههرداب خوف انگیز از نظر سههارا بروم سههینا وفرزاد برای دیدن 
اتهاق هها بهه آرامی از پلهه ها بای می رفتند.نمی دانم چرا می خواسههتم برای 
دیدن سهرداب آنها کنارم باشند.شاید به خاطر ترس و وحشتی که سارا از قبل 

ه ریکی پایین پله ها باع ش بود.ببهه من تلقین نموده بود یا شههاید هم دیدن تا
هر حال کنار بارچه ها ونزدیط پله های سههرداب کمی منتظر شههدم تا سههینا 
وفرزاد بهازدید تاریخی شههان را از اتاق ها تمام کنند.از این همه صههر وتامل 
سههینها برای دیدن اتاق ها واقعا لجم گرفته بود طوری رفتار می کرد که انگار 

نهه را می دیهد حهای خوب بود دو دقیقه پیش فرزاد بهار اولش بود کهه این خها
مچش را گرفتهه بود کهه دم بهه سهههاعهت برای هواخوری بهه این مکهان می 
امد.چنان از نحوه سههاخت وقدمت این بنا صههحبت می کرد که هر کی نمی 

 .دانست فکر می کرد آجر به آجر این خانه را خودش روی هم چیده است

ا ههافه دادن در مورد اتاق های برای  مطمانها این همه معطلی وتو ههیحات
نادیده انگاشههتن من واینکه به من بابت کند که الکی خودت را سههبط کردی 

 .وپاشدی همراهمان آمدی بود

از این فکر کمی جسههارت پیدا کردم وبه طرف پله های سههرداب رفتم.چند 
ه لپله را پایین رفتم ودر حالی که دنبال کلید برق کنار دیوار می گشههتم چند پ
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دیگر هم پایین رفتم خوشههبختانه نرسههیده به پایین کلید برق را پیدا کردم وآن 
را زدم ولی بدشهانسی یمپ روشن نشد.از ترس حرف سارا که می گفت این 
سههرداب جن دارد دیگر جرات نهداشههتم پهاییهت تر بروم و در حهالی کهه از 

ن را یکنجکاوی خم شهده بود در تاریکی روشهنای فحای آنجا سعی کردم پای
خوب ببینم.وقتی به پشهت سهرم نگاه کردم با مشاهده تعداد زیاد پله هایی که 
از انجا پایین آمده بودم یاد سههیاه چالهایی که در فیلم ها دیده بودم افتادم بی 
اختیار ترس وجودم را فرا گرفت.دوباره خم شههدم وبا تنگ کردن چشههمهایم 

برخورد وتماس موجود زنده  خواسهتم سیاهی ها را با دقت ببینم که یط دفعه
ای به پایم باعث شهد از نهایت وحشت چشمهایم را ببندم واز ته حجنجره با 
قدرت تمام جیو بکشههم.چند بانیه نگهشههت که صههدای پاهایی را روی پله 
های سههرداب احسههاس کردم واز ترس هجوم جن ها دوباره جیو کشههیدم.با 

نا کنار گوشههم که  ههربه ای به شههانه ام وبا صههدای خشههمگین وریظی سههی
پرسهید:چی شده؟چشمهایم را باز کردم وقیافه عصبانی سینا وخندان فرزاد را 

 .کنار خود دیدم

 :دوباره سینا با عصبانیت پرسید

 ه چی شده؟چرا بیخودی هی جیو می کشی؟

در حالی که همه رمق بدنم را از ترس از دسههت داده بودم روی پله نشههسههتم 
 :وگفتم

 .ه فکر کنم جن دیدم یه چیزی به پام خورد وفرار کرد
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سههینا از پله های باقیمانده پایین رفت ودسههتی به موهایش کشههید وبه طرفم 
 :نگاه کرد وگفت

ههههه جن کجها بود؟کور بودی گربه ای که از کنارت رد شههد رو ندیدی؟این 
 راجیف رو سارا توی مازت کرده؟

نگاهی به تاریکی ته سههرداب انداختم از جایم بلند شههدم وبا ته مانده توانم 
ودر حالی که از بودن سههینا وفرزاد در کنارم دل شههیر پیدا کرده بودم از پله ها 

 :پایین رفتم وبرای توجیه خودم گفتم

 .ه ولی من مطمانم که گربه نبود

 :سینا با عصبانیت به طرف تاریکی جلو هولم داد وگفت

 ه اوناهاش بچه هاشو نمی بینی؟

که از این حرکت سهینا جلوی فرزاد هم خجالت کشیده بود وهم در در حالی 
حد مرگ عصههبانی گوشههه بم را از روی خشههم به دندان گزیدم وبی اختیار 

 :گفتم

 ه نمی تونستی م ل ادم اینها رو نشونم بدی؟

 :دوباره با حر  به شانه ام زد وبا خشم جواب داد

 ....ه هی مواظب حرف زدنت باش.کاری نکن همینجا

 .که با صدای تلفن همراه فرزاد حرفش را قطم کرد

فرزاد کهه انگار دلش نمی امد دیدن این فیلم هیجان انگیز را از دسههت بدهد 
 :با اکراه گوشی را از جیبش در اوردو جواب داد

 ه الو؟
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 ... ه

 .ه الو؟صدات نمیاد

 ... ه

 .فته الو فرهاد تویی؟بهار کمی جابه جا بشم واز پله های سرداب بای ر

سهینا که فرصهت مناسهبی پیدا کرده بود جلوتر آمد وانگشت سبابه اش را بای 
 :برد وبه حالت تهدید گفت

ههههه به ارواح خاک بابام اگه یه دفعه دیگه جلوی رریبه ها بی ادبی کنی همین 
 .جا چالت می کنم

 :در حالی که اشط درون چشمانم جمم شده بود با با  گفتم

م ل دیوونه ها جلوی این من رو به جلو هول  ههههه من که چیزی نگفتم خودت
 دادی؟

 :طلبکارانه جواب داد

ههههه اوی م ل آدم حرف بزن هنوز یاد نگرفتی با بزرگترت درسههت حرف بزنی 
بانیا من اگه توی سههرت هم بزنم حق نداری سههرت رو بلند کنی چه برسههه به 

 .اینکه بلبل زبونی هم بکنی

 :یدمبا با  وخشم گوشه لبم را گزیدم وپرس

 ه به چه مناسبت؟

 :باز هم طلبکارانه جواب داد

 .ه به مناسبت اینکه هنوز هیچی سرت نمیشه



 مبهم عشقحس 

 

081 

نتوانسههتم خودم را کنترل کنم وبا عصههبانیت وبه تالفی چند دقیقه قبل هولش 
 :دادم وبا فریاد گفتم

 .ه تو بیخود کردی

خون گرفته از کمی تعهادلش به هم خورد ولی با همان صههالبت وچشههمان 
خشهم دستش را بای برد وبی هوا روی صورتم خواباند.برق از چشمانم پرید 
واز شههدت درد دسههتم را وی صههورتم گهاشههتم وبا باحههی که حای از درد 

 :و عف ترکیده بود وبه اشط تبدیل شده بود گریان گفتم

هههه سههینا به خدا تو دیوونه ای.یه دیوونه ی وحشههی.هیچ می فهمی داری چه 
 !ی می کنی؟رلط

کشههیده بعدی اش را ناگهانی تر ومحکم تر از قبل روی طرف دیگر صههورتم 
 :فرود آورد وبا حر  زیر لب گفت

 .ه اینم برای اینکه تا ابد یادت باشه م ل آدم حرف بزنی

شده بود با دو دست در حالی که از سهوزش درد اشهکهایم بی محابا سهرازیر 
صهورتم را پوشاندم وبی توجه به تاریکی سرداب وجن وگره وبقیه ی چیزهای 

 .دیگر روی زمین نشستم وبا صدای بلند گریه کردم

 ه چیه می خواهی فرزاد کامال بفهمه که داری گریه می کنی؟

 :یط دستم را از روی صورتم برداشتم وبا صدای خش دار از گریه گفتم

 ه به تو چه؟

هههه اگه برات فرقی نمی کنه می خواهی صههداش بزنم بیاد نمایش کمدیت رو 
 نگاه کنه؟
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این بار دو دسههتم را از روی صههورت تب دارم برداشههتم وبا حالت تهاجمی 
 :گفتم

ههه چی از جونم می خواهی که عین سهوهان روح توی مخمی؟چرا دست از 
 سرم برنمی داری وبرای همیشه گورت رو گم نمی کنی؟

 .چشمهایش را زیر و رو کرد ودر سکوت فقطس نگاهم کردبا خشم 

 :با سکوتش جرات بیشتری پیدا کردم وادامه دادم

 ...ه من وسارا تا کی باید از بداخالقی های تو بسوزیم وبسازیم؟چرا همش

ههه اخرش چی شد؟بایخره مو وو گربه منتفی شد یا اینکه وجود جن اببات 
 شده؟

لهه ههای افتهاده بود از ترس اینکه بویی از در حهالی کهه سههایهه فرزاد روی پ
دعوایمان ببرد بی درنگ از جایم بلند شههدم وخاک مانتو وشههلوارم را تکاندم 

 .وزیر چشمی به سینا نگاه کردم

سهینا بدون آنکه نگاهم کند دسهت در جیب شهلوارش کرد ودستمال کارهی 
 :در اورد وبه طرفم گرفت وبه آهستگی گفت

 .فهمه زشتهه صورتت رو پاک کن می 

به ناچار دسهتمال را گرفتم واشهکهایم را پاک کردم وگره روسههری ام را محکم 
تر و پشهتم را به پله ها کردم وبه گوشهه تاریط سرداب که سه بچه گربه داخل 
گلهدان بزرکی خوابیهده بودنهد نگهاه کردم.تعجبم از این بود کهه بها این همهه 

 !سروصدای ما چرا بیدار نشده بودند

 .ان کم کم باید زحمت رو کم کنمه سینا ج
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 :سینا به طرف فرزاد که اخرین پله را پایین آمد رفت وپرسید

 ه چطور؟خبری شده؟

از اینکهه پله های به این بلندی را یکسههره پایین آمده بود نفسههی تازه کرد وبا 
 :اشاره به گوشی تلفن همراهش جواب داد

هههه برادرم بود فرهاد که زنگ زد وگفت اگه آب دسههتمه زمین بهارم وخودم رو 
 .برسونم

 :سینا با نگرانی پرسید

 ه چیزی شده؟

 :بالفاصله جواب داد

ههه نه نگران نشو فقن پدرم ظهری اپاندیسش رو عمل کرده فرهاد هم زنگ زد 
 که خودم رو برسهونم.حای چطوری وبا چه وسهیله ای برم دیگه اونش دست

 .تورو می بقوقسه

 ه حای حتما همین این باید بری؟

 :در جواب سینا گفت

ههه آره سهینا جان همین حای برم بهتره.هر چند که داداشهای دیگه هم هستند 
 .ولی من هم حتما باید اونجا باشم

 :سینا در حالی که از پله ها بای می رفت گفت

ن فرودگاه برسههی اگه بلی ههههه پس بیها دنبهالم تا با یکی از این کرایه ای ها به
 .هواپیما بود که هیچی وگرنه مجبوری با قطار یا اتوبقوقس بری

 .واز پله ها بای رفت
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 :فرزاد که در بای رفتن کمی تعلل کرده بود با دور شدن سینا آهسته گفت

 ه سروناز خانم میشه محبتی کنید و شماره موبایل سارا خانم رو بهم بدید؟

 :رگردانم ونگاهش بکنم با تعجب پرسیدمبدون آنکه رویم را ب

 ه برای چی می خواهید؟

 :با صدای سرخوشی جواب داد

 !ه برای روز مبادا

 :چشم از بچه گربه ها گرفتم وبه طرفش برگشتم وبا نگاه تندی گفتم

ههه جدا؟!پسر برید از دوست عزیزتون بگیرید شاید به رگ ریرتش برخورد واز 
 .برای خانواده سوراتی نیاورد این به بعد دوستان تحفه اش رو

بهدون آنکه تلخی حرفم را به روی خود بیاورد با دقت نگاهم کرد وکنجکاوانه 
 :پرسید

 ه چرا انقدر قرمز شدید گریه کردید؟

می خواسههتم جواب بهدهم:آره هم کتهط خوردم وهم گریهه کردم کهه بها 
 :عصبانیت گفتم

 ه به شما چه مربوط؟

رفتم.وقتی قدم در حیاط گهاشههتم تازه فکرم  و بهدون معطلی از پلهه هها بای
متمرکز شههد که شههماره سههارا را برای چه می خواسههت؟! اگر خود سههارا می 

 .فهمید از شدت هیجان وکنجکاوی یا شاید هم عصبانیت می مرد

موقم بیرون آمهدن از خهانه پدربزرگ سههارا آنقدر افکارم به هم ریخته بود که 
د از طول حیاط گهشتم وبا عبور از داین نفهمیدم چطوری همراه سهینا وفرزا
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آجری از در بیرون آمهدم.فقن موقم قفل کردن در خانه توسههن سههینا متوجه 
شهدم که از انجا خارج شهده ام.واقعا آدم از یط بانیه بعدش خبر ندارد همین 
اسهت!نه به توق وشوق وارد شدنم که برای هر چه زودتر دیدن خانه پدربزرگ 

طاقت معطل شهدن برای باز کردن در را نداشتم ونه به  سهارا عجله داشهتم که
این بی تابی برای هر چه زودتر برگشههتن ورسههیدن به سههارا وعمه!فقن نکته 
مشهابه ای که در هر دو حالت وجود داشهت معطل کردن سینا برای باز کردن 
وبسههتن قفهل در بود کهه با آن کلیدهای کهایی که درون حلقه فلزی پیچانده 

تهط آنهها را امتحان می کرد تا بایخره یکی شههان به قفل می  بود بهایهد تهط
خورد ومطمانها تمهام این کهارهها را از روی عمهد وبرای در اوردن حر  مها 

 .انجام می داد

به هر حال بعد از اینکه با سهالم وصهلوات در خانه پدربزرگ سهارا بسههته شد 
د وپس از من را سههر همهان خیابان که موقم آمدن وعده کرده بودین رسههاندن

کلی تعهارف وخهداحهافظ رسههمی فرزاد بهه طرف خهانهه دایی عزت حرکت 
کردم.آنقدر خداحافظی فرزاد مفصهل وپر سوز وگداز شد که یط آن احساس 
کردم از اینجا یط راسههت به سههفر حس می رود که اینطور حاللیت می طلبد 

 .جای سارا خالی که کمی به این حرکاتش بخندد

تهارهای فرزاد جالب بود البته صههرف نظر از زل روی هم رفتهه بعحههی از رف
زدنهها وخل بازیهایش.با ورود به خانه دایی عزت که درش چهار طاق باز بود 
یط راست به اتاق کنار پنس دری که رختخوابها در آنجا قرار داشت رفتم.خدا 
را شههکر پرهام هنوز خواب بود وسههارا در جالی که گوشههی تلفن همراهش 
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پیامط دادن بود یط وری سهرش را روی بالش گهاشته دسهتش بود وسهرگرم 
 :بود.بی صدا کنارش نشستم وگفتم

 ه چه خبر؟

بهدون اینکهه از زود امهدنم جها بخورد در حالی که هنوز نگاهش به صههفحه 
 :گوشی اش بود گفت

 ه اومدی؟تو چه خبر؟خوش گهشت؟

 :با پوزخندی در جواب گفتم

 .ه اره چه جورهم

و گره روسههری ام را شههل کردم.واقعا چقدر هم به من خوش گهشههت!با آن 
کتط کاری که با سههینا داخل سههرداب کردیم.البته کتط کاری که چه عرض 
کنم فقن کتط خوردم آن هم دو کشهیده جانانه وآبدار!دوست نداشتم که سارا 
چیزی راجم به تو گوشههی میل کردنم بداند در حقیقت به نوعی خجالت می 

دم تا به حال جرو بحث ورف و حدی مان با سههینا به زد وخورد کشههیده کشههی
نشهده بود که شکر خدا کشیده شد برای همین دلم نمی خواست سارا چیزی 

 .در این مورد بداند

 ه خب تعریف کن ببینم از خونه بابا ابراهیمی خوشت اومد؟

 :پاهایم را دراز کردم وگفتم

ادت هم گفهت ازت خداحافظی ههههه آره تها دلهت بخواد در  ههمن آقها فرز
مخصههو  بکنم ودو طرف لپهت رو بهبقوقسههم چون همین این رفتش 

 .شهرشون
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 :گوشی رو کنار گهاشت واز جایش بلند شد وبا تعجب پرسید

 ه جدی جدی رفت؟

 :وقبل از انکه جوابش بدهم با حیرت وکنجکاوی پرسید

 ه تو چرا آنقدر سر  شدی؟دمارت چرا قرمز شده؟گریه کردی؟

 :ی اینکه حرفم را باور کند لبخندی زدم وجواب دادمبرا

هههه دیوونه شههدی؟گریه برای چی؟آقنرد موقم برگشههتن تند تند راه اومدم که از 
شهدت گرما این جوری شهدم.اینجا انگار نه انگار که وسهطهای پاییزه هواش 

 .م ل چله تابستون می مونه

 :تا حدی قانم شد وگفت

 راستکی گفتی؟ه رفتن این فرزاد خله رو راست 

از اینکه اگر می فهمید همین فرزاد خله شماره اش را می خواست چه عکس 
العملی نشههان می داد خنهدیهدم وبها هیجان مختصههری از تلفن برادر فرزاد 
وعمهل آپهاندیس پدرش ودر آخر خواسههتن شههماره اش را تعریف کردم وبا 

 .ه کردمخنده به چشم هایش که از شدت ناباوری وشیطنت برق می زد نگا

 :ریز ریز خندید وگفت

 !ه دروم می گی؟

 :خندیدم وجواب دادم

ههه درورم چیه؟باور نداری برو از خودش بپرس.منو بگو که پیش خودم گفتم 
اگهه بهت بگم به خاطر حامد ناراحت میشههی وکلی بد وبیراه بارش می کنی 

 .اگه می دونستم آنقدر توق زده میشی حتما شماره ات رو بهش می دادم
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 :حالی که هنوزم از هیجان می خندید گفت در

ههههه دیوونه من دارم برای یط چیز دیگه می خندم آخه از اون وقت تا حای ما 
 ...فکر می کردیم او برای تو مناسبه نه که

 :و دوباره خنده اش گرفت وپس از کمی فکر گفت

هههه نکنه دسههتمون انداخته؟آخه کاراش بدجوری دیوونه بازی بود شههاید پیش 
 ...گفته سرکارش میهارم و خودش

 :ودوباره کمی مکث کرد وادامه داد

ههه نه شاید هم از تو خوشش اومده شماره من رو خواسته که در مورد تو با من 
 صحبت کنه.هان؟

 :با خنده نگاهش کردم وجواب دادم

من خوشههش بیاد ههههه مخت تاب برداشههته؟یعنی آنقدر خجالیته که اگه از 
مقسقتقیم بهه خودم نگه؟!ولی بی شههوخی از لحاظ تیپ و کردار ومنش از 

 .حامد خیلی سرتره.حای از ما گفتن

 :به شوخی به پایم زد وگفت

 .ه به حامد میگم براش رقیب پیدا کردی

 :بی تفاوت شانه هایم را بای انداختم ودر جواب گفتم

جدی حیف شههد رفت با  ههههه من پیدا نکردم خودش پیدا شههده ولی جدی
 .بودنش کلی سو ه داشتیم ومی خندیدیم

 ه نگفت کی دوباره برمی گرده؟

 :به شوخی گفتم
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 ه چیه هنوز نرفته دلتنگش شدی؟

 :با خنده جواب داد

 .ه اره ازم خداحافظی نکرده دلم تاب برنمی داره رفتنش رو باور کنم

 :با تلنگری به مازم یط دفعه گفتم

له رو بی خیال شههو.بچسههب به اینکه...راسههتی تو می ههههه حای این فرزاد خ
 دونستی سینا بعحی وقتها برای چند روز میاد خونه بابا ابراهیمی؟

 :با عجب بیشتر نگاهم کرد وگفت

 !ه دروم می گی؟

 :جواب دادم

 ه پس چی؟

و بها آب وتهاب در مورد سههفرهایش برای تاییر روحیه وحرفهایی که به فرزاد 
 :ودر اخر ا افه کردم گفته بود تعریف کردم

ههه چقدر ما خر وساده بودیم که فکر می کردیم سمیه خانم گره مشکالتش به 
دسههت ما باز میشههه نه که خودشههون به راحتی اینجا تونسههتند به هم شههماره 

 ...بدهند و

 :میان حرفم امد وگفت

ههههه پس چرا از اومهدنش بهه اینجا به ما چیزی نمیگه؟مگه چی می شههد ما 
 بدونیم؟

 :نه ای که از سینا داشتم با حر  جواب دادمبا کی

 !ه مگه اینکه ریگی به کفشش باشه؟!چطوره به سمیه رو دست بزنیم؟
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 :با کنجکاوی نگاهم کرد وپرسید

 ه م ال چی بگیم؟

 :بالفاصله جواب دادم

اینجا برامون گفته واز ههه چه می دونم یط جوری بگیم که سینا از اومدنش به 
 .اخالقت تعریف کرده واز این حرفها

 :با پوزخندی گفت

ههه حای خوبه همین حرفها رو کف دست سینا بهاره دیگه سروکارمون با کرم 
الکهاتبینه.اگه به خاطر همین فحههولیمون با طناب سههروته از بایی درخت 

 !توت گوشه خونه بابا ابراهیمی اویزونمون نکنه خیلیه

یاد کشهیده هایش افتادم وبی اختیار سهوزشهی در صهورتم احساس کردم وبا 
 :ا طراب گفتم

 .ه اصال ولش کن.هر رلطی دلشون میخواد بکنن

ههه ولی اگه کار سینا وسمیه جور بشه دیگه نون آقا صابر هم توی روخنه وبله 
 ...دیگه

 :اول با تعجب وبعد با خنده نگاهش کردم وگفتم

اول بهار روعت ماسیده سینا وسمیه آب بشه بعدا به  ههه چی چی رو بله دیگه
 .فکر نون رورنی آقا صابر بیفت

 ه ولی بی شوخی دیدی که پسری آقا وسربه زیر وسنگین بود نه؟

 :با کنایه گفتم

 .ه از آن نترس که های وهوی دارد از ان بترس که سر به تو دارد
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 :خندید وجواب داد

 ...ه حای تو نمی خواد این وسن

سارا با مهمونت بیایی توی آشپزخونه عصورنه بخورید.یط لقمه نون وپنیر ههه 
وسههبزی درسههت کردم تا وقت شههام ته بندی کنید خواسههتم براتون اینجا بیارم 

 .ولی با بودن مهمونهای توی پنس دری نمیشه

 :سارا که با دیدن سمیه جلوی در اتاق رافلگیر شده بود بالفاصله جواب داد

 .سمیه باشه جتما می آییم ه دستت درد نکنه

 .وپس از رفتن سمیه یکی از ابروهایش را با اخم بای انداخت ونگاهم کرد

 :من هم به تبعیت از او یکی از ابروهایم را بای انداختم وبا طعنه گفتم

هههه چه زن برادر خوبی!خدا از خوبی کش نکنه هنوز هیچی نشههده عصههرونه 
ا پر طاووسههی بایی سههرت باد می وصههبحونه و...یبد یه کم دیگه بگهره ب

 .زنه.این دوره زمونه زن برادر خوب کم پیدا میشه

ههه حای نمی خواد خوبیهاشو برام بشماری به جای این حرفها پاشو برو توی 
آشههپزخونه هم عصههورنه خودت رو بخور هم مال من رو سههاندویچ کن بهار 

 .بلند شم توی کیفت یواشکی وردار بیار.باور کن اصال حالش رو ندارم

 :با ریظ نگاهش کردم وگفتم

ههههه ِا...نکنهه تخم دو زرده کردی نمیتونی از جهات بلند شههی؟اون به خونه 
باباابراهیمی رفتنت این هم به این اگه من برم نمیگن این دختره گشههنه وتشههنه 

 !از قحطی اومده که هنوز نرسیده فامیل شده؟
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اهش گوشی اش را خواسهت حرفی بزند که با صهدای زنگ پیامط تلفن همر
 :برداشت وبا توق وشوق گفت

 .ه حتما حامد جونمه

چند لحظه ای از باز کردن پیامکش نگهشهت که با چشهمان گرد شده نگاهم 
 :کرد وبا رنگی پریده گوشی را دستم داد وگفت

 !ه بخوون

 :از حالت دگرگونش کنجکاو شدم وبی درنگ صفحه گوشی را نگاه کردم

مزاحم میشههم ببخشههید قلب شههما مقسقتاجر  هههه از بنگاه معامالتی عشههق
 «فرزاد»نمیخواد...؟

از شههگفتی وحیرت وهیجهان نزدیط بود منفجر شههوم در حالیکه بی اختیار 
 :صوتم پر از خنده شده بود پرسیدم

 !ه شماره ات رو از کجا گیر اورد؟

 :با حر  جواب داد

 ه یعنی تو ندادی؟

 :خندیدم وگفتم

 .ه به مرگ خودت اگه داده باشم اگه باور نداری به جون پرهام قسم

 :قسمم را باور کرد وهیجان زده گوشی اش را از دستم گرفت وگفت

ههه حای با این دیوونه چکار کنم؟شماره ام رو چطوری پیدا کرده؟مگه این با 
 سینا نیست؟

 :اب داددر حالی که روی قحیه به دست آوردن شماره اش فکر می کردم جو



 مبهم عشقحس 

 

095 

ههههه حتما سههینا با یکی از این خطی ها روانه فرودگاهش کرده این هم توی 
ماشهین نشهسهته تا بیست سی کیلومتری که به فرودگاه میرسه گفته اول راهی 

 .چکار کنم چکار نکنم که یط دفعه به تو پیام داده

ههه مخت سالمه؟توی سرداب بابا ابراهیمی جن زده نشدی؟!یط دفعه به من 
 ده که چی؟!خودت می فهمی چی داری میگی؟پیام دا

 :به سبط خودش یکی از ابروهایم را بای بردم وبا لبخندی گفتم

ههههه خهب عقهل کهل وقتی بهت اینطوری پیامط اداده یعنی چی؟یعنی از تو 
خوشههش اومهده.فقن مها بهایهد بگردیم ببینیم چطوری شههمهاره ات رو پیدا 

سههینا  نه م ل آدم بلکه یواشههکی از کرده؟!البته به طور یقین از سههینا گرفته ولی
 .کش رفته

 ه خب حای چه خاکی به سرم بریزم؟

 :با پوزخندی گفتم

ههه نیاز نیسهت تو خاکی به سرت بریزی اگه دو کلمه از این پیامط رو به سینا 
نشههون بهدی خودش میهدونهه چطوری روی سههر دوسهههت عزیزش خهاک 

 .گیرش میارهبریزه.مطمان باش اگه شده دنبال هواپیما پرواز کنه 

 :نگاهم کرد وگفت

ههه یه چیزی می گی ها؟مگه سهینا رو نمی شهناسی؟راست میاد میگه تو یط 
 .کاری کردی که اون بهت پیامط داده.حای بیا ودرستش کن

 :خندیدم وگفتم

 ...ه ولی بی شوخی بعحی از کارهای این فرزاد خله بامزه است ها
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که با صههدای زنگ پیامط تلفن همراه سههارا دوباره هیجان زده شههدیم.سههارا 
 :بیتاب تر از من دکمه باز شدن پیام را زد وبا هم شروو کردیم به خواندن

 («رزادف»حال دختردایی زیبارویتان چطور است؟سالم بلند بای برسانید.)

به سههارا  در حالی که از ا ههطراب قلبم کف پایم می زد با اخم های درهم رو
 :گفتم

 !ه یعنی که چی؟

 :پقی زد زیر خنده وجواب داد

 .ه یعنی دلم برای هر دویتان پرپر می زند

 :وبا خنده ادامه داد

 !ه به جون خودم سرکارمون گهاشته من که از اول بهت گفته بودم که

 :با دلخوری گفتم

ست ده تازه می فهمم که واقعا خله شیطونه میگه برو دوتا پیامط ش رو کف 
 .سینا بهار وآدمش کن

 :دوباره پقی زد زیر خنده وگفت

ههههه که سههینه بگه حای این دفعه دوتایی تون تنتون میخاره.بابا ولش کن بهار 
 .پشت هم پیام بده تا یط کم بخندیم

 :با نگرانی گفتم

 ه دیوونه اگه کسی بفهمه میدونی چی میشه؟

 :با اطمینان جواب داد



 مبهم عشقحس 

 

097 

ههه چی میشهه وقتی طرف صحبتش دوتاییمونیم؟!اولش منم م ل تو هول برم 
 .داشت ولی حای دیگه بی خیال برای سرگرمی دیوونه بی آزاریه

 :از این همه بی خیالش اش کمی آرام شدم وگفتم

ههه ولی حداقل باید یط پیامط دندان شکن برای جواب بهش بدهیم که فکر 
 .نکنه زیادی هم خوشمون اومده

 :خنده گفتبا 

ههه چی بنویسیم؟بنویسیم ای پیامکی که می روی به سویش از جانب ما بزن 
 تو گوشش؟

 :خندیدم وگفتم

 .ه اگه بنویسی که خیلی عالیه ولی بی شوخی همین رو بنویس

در حالی که دکمه مربوط به یاز شهدن صهفحه نوشیتن پیام را می زد با هیجان 
 :گفت

مساولیتش با تو.آخرش هم می نویسم  ه باشه همین رو براش می نویسم ولی
 .سارا وسروناز که بدونه از طرف هردوتاییمونه

 :با هیجان جواب دادم

هههه باشههه بنویس ولی مسههاولیتش با هردومون.چون خودت بیشههتر دلت قیلی 
 .ویلی میره

 .خندید وپیامط را نوشت وبه همان شماره ای که آدمه بود فرستاد

 :با نگاهی به سارا گفتم

 !خوبه پرروتر هم بشه؟ ه حای
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 :که پروتر هم شد وطولی نکشید که جواب نوشت

 .ه افاده ها طبق طبق سگها به دورش وق و وق

بها شههلیهط خنهده مان بی اختیار دسههتمان را جلوی دهانمان گرفتیم تا اتاق 
کناری صهدایمان را نشهنوند ولی مطمانا عزیز با آن گوش های تیزش صهدای 

وبعدها به حسههابمان می رسههید.در الی که سههعی  خنده بلندمان را می شههنید
 :می کردم جلوی خنده ام را بگیرم گفتم

 .ه دیگه ولش کن.به خدا یط چیزیش میشه

ههه به جون خودم اگه مو وو حامد پیش نیومده بود چنان سرکارش میهاشتم 
اون سههرش نا پیدا ولی حیف که دسههت وبالم بسههته سههت.حای چرا توی این 

 مط میده چرا به شماره تو پیامی نمی ده؟گیرودار به من پیا

 :با خنده جوابش دادم

ههههه چون شههایهد یهط دو روزی کهه خونهه تون بوده با تو ندارتره با من هنوز 
 .رودروایسی میکنه

 :در حالی که هنوز می خندید گفت

 .ه اگه سینا بفهمه تیکه بزرگه گوشمونه

 :با پوزخندی گفتم

 ...!ه نه که کار خودش خیلی درسته؟

بها رلت زدن پرهام وباز کردن چشههمهایش حرفمان را قطم کردیم ونگاهش 
 :کردیم.پرهام با چشمان خواب آلود نگاه مان کرد وزیر لب گفت

 .ه سروناز من گشنمه



 مبهم عشقحس 

 

099 

 :به جای من سارا در جوابش گفت

 .ه پاشو با هم بریم تو آشپزخونه یط لقمه نون وپنیر بخوریم

 :واز جایش بلند شد وروبه من گفت

 .سروناز چرا نشستی پاشو تو هم بیاه 

 :وبا اشاره به تلفن همراهش ادامه داد

 .ه احساس می کنم حالم سرجاش اومده

 :لبخندی زدم واز جایم بلند شدم وگفتم

 ه جدا؟

 :با چشمکی جواب داد

 .ه آره جدا

*** 
دختری زیرک وفوق العاده من و سارا به اتفاق هر دو نظرمان این بود که سمیه 

با سهیاسهت وسهروزبان داری بود واز صهب  که برای تشییم جنازه آمده بودیم 
مرتهب دوروبرمهان بهه خصههو  عمهه آتر وعزیز می چرخیهد وهوایمان را 
حسابی داشت وآخر شب موقعی که تعداد زیادی از مهمانها رفته بودند ومی 

نده بود که برای خواب به خواسههتیم بخوابیم آنقدر اصههرار کرد که چیزی نما
خانه آنها برویم واگر طبق معمول بدعنقی ومخالفت سههینا نبود به طور حتم 
رفته بودیم البته بیشهتر برای زیر زبان کشهی در مورد سهینا!ومطمانا خود سینا 
هم متوجهه این قحههیه شههده بود که نمی خواسههت برای کنجکاوی به آنجا 

 .برویم
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را که از بعداز ظهر روی سههایلنت گهاشههته موقم خواب سههارا تلفن همراهش 
 :بود از کیفش بیرون آورد وآهسته زیر گوشم گفت

 !ه ببینم دنیا دست کیه؟

وبا چشهمکی به گوشهی اش نگاه کرد.هنوز بانیه ای نگهشت که چشمهایش 
از هیجان برقی زد وابروهایش را بای انداخت ودر حالی که گوشههی اش را به 

 :طرفم می گرفت آهسته گفت

 !ه چه رمانتیط

قبهل از انکهه گوشههی را نگهاه کنم گوشههه چشههمی بهه عزیز وعمه که روی 
تشههکههایشههان دراز کشههیهده بودنهد وآرام وآرام برای هم پچ پچ می کردنهد 
انداختم.بنده خدا عمه آتر بعد از شههام از بس که ما را نصههیحت کرد دهانش 

ا  ربه سارا کف کرد!اخم و تخم های عزیز هم مانند سهینا تمامی نداشهت.ب
 :به پهلویم به صفحه گوشی چشم دوختم.طبق انتظارم پیامط فرزاد بود

زنهدگی شهههد گل اسههت زنبور زمان می مکدش اما آنچه می ماند عسههل )
 («فرزاد»خاطره هاست.

 :بی اختیار لبخند روی لبانم نشست وبه سارا نگاه کردم وآهسته گفتم

 !ه به خل بودنش نمیاد آنقدر احساساتی باشه

 :خندید وگفت

 !ه همینو بگو

روی بالش گلدوزی شهده کنار پرهام دراز کشیدم وبا اشاره به عزیز وعمه آتر 
 :گفتم
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ههه بگیر بخواب تا دوباره شروو نکردند موبایلت هم خاموش کن که خیالت 
 .جمم باشه

صهب  زود با صهدای بلند قرآن که از  هبن صههوتی که روی طاقچه پنس دری 
دار شدم و در حالیکه صدای گریه عزیز ودو دختر پخش می شهد از خواب بی

دایی عزت به گوش می رسهید آسته شانه های سارا که در خواب سنگینی بود 
 :تکان دادم.سارا که دلش نمی امد از جایش بلند شود با ررولند گفت

 ه بهار بخوابم دیگه چیه اول صبحی؟

 :دوباره تکانش دادم وآهسته گفتم

 ههه پاشو همه بلند شدند جز من و تو وپرهام.مگه صدای قرآن رو نمی شنوی؟

 :یط دفعه از جایش بلند شد ونشست وبا خمیازه فروخورده ای گفت

 .ه باور کن اصال یادم نبود اینجا هستیم

 :وبا شنیدن صدای گریه عزیز وبقیه با اخم ادامه داد

می کنند انگار ههههه کله سههحری عجب حالی دارند!یط جوری گریه وزاری 
 ...که

 :نگهاشتم ادامه بدهد ودر حالی که پتویم را تا می کردم گفتم

ههه حال اینها رو که ما نمی فهمیم شاید اولین روز بعد از خاکسپاری احساس 
 .دلتنگی می کنند این چیزها پیر وجوون نداره که

 :وبرای اینکه حرف را عوض کنم گفتم

 .کیهای صب  نزدیط بود یخ بزنمه سارا دیشب تو هم سردت شد؟من نزدی

 :خمیازه بلندی کشید وجواب داد
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ههه هوای کویری اینطوریه دیگه روزهاش گرمه وشهبهاش سرد حای باز خوبه 
 .اون بخاری کوچیکه روشن بود وگرنه قندیل می بستیم

 :از جایش بلند شد ورختخوابش را جمم کرد وبا اشاره به پرهام گفت

ا هر وقت میخواد بخوابه توی این اتاق کسههی هههه کاریش نداشههته باش بهار ت
 .نمیاد

بعد از صههبحانه ای که در آشههپزخانه خوردیم به جیاط امدیم تا هم با گرمای 
خورشهید در سوز صبحگاهی گرم شویم وهم لیوان چایی که در دست گرفته 
گین بیرون بخوریم کهه بها دیهدن سههینا در کنار  بودیم را در هوای تهازه وعطرآ

 .از فامیل های عزیز چشمان مان از شیطنت برق زد سمیه ودو زن

 :در حالی که روی پله های ایوان می نشستم با پوزخندی گفتم

 !ه م ل اینکه خیلی دیر از خواب بلند شدیم کلی سو ه را از دست دادیم؟

سهارا کنارم نشست وجرعه ای از چایی اش را نوشید وبا نگاهی به طرف سینا 
 :واطرافیانش گفت

ترس هنوز اصل ماجرا مونده.مگه نمی بینی سینا داره تازه بهشون صب  ههه نه ن
 !بخیر میگه و سالم علیط میکنه؟

 :از اینکه سمیه را در کنار سینا می دیدم با کنجکاوی وکمی هم هیجان گفتم

 .ه یط جوری با هم حرف می زنند انگار که اصال هم دیگرو نمی شناسند

 :با پوزخندی گفت

فشرده پیشش کالس بریم.سمیه خیلی تکنیط های رفتاری  ههه بهتره یط دوره
 .داره که به دردمون میخوره
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 :کمی از چایی ام را نوشیدم وگفتم

ههه سهینا رو نمی بینی چقدر لفظ قلم ومودبانه حرف می زنه؟!زهره چشم وبد 
 .دهنی اش رو فقن واسه ما گهاشته

 :بخار لیوان چایی اش را فوت کرد وگفت

المتی دار هبرای مادر خانم وخاله خانم آینده اش کالس ههه حق هم داره ناس
 .میهاره.به آقا مهندس هم که تشریف اوردن

صهابر در حالیکه چند جعبه خرما در دست گرفته بود به طرف گشه حیاط که 
سهینا وبقیه ایسهتاده بودند رفت وبا لبخندی شهروو به صحبت کرد.سارا بقیه 

 :چایی اش را نوشید وگفت

 ه این هم از آقا صابر.دیگه اول صبحی چی می خواهی؟

 :خندیدم وجواب دادم

 !ه سالمتی

 .ه ولی بی شوخی پسر خوب وبی تکلفیه.برو تو کارش

 :با پوزخندی گفتم

ههه بهار اونهایی که برام توی آب نمط خوابوندی بمر بیان.چشم.این یکی رو 
 .هم بهار تو نوبت

 :آنها چرخاند وبعد از چند بانیه گفتخندید ونگاهم کرد وسهرش را به طرف 

ههههه اما این برادر با اون خواهر کلی با هم فرق دارند.نه به این که انقدر خاکی 
 ...وبی شلیه پیله ست نه به اون که هفت ختم روزگاره
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وبا صههدای اهسههته زنگ پیام تلفن همراهش از دورن جیب مانتویش حرفش 
ر حالی که نگاهش می کردم را ادامهه نهداد وگوشههی اش را بیرون کشههیهد.د

 :سرزنش بار گفتم

ههه صهد دفعه بهت گفتم گوشهی ات رو توی جیبت نهار میگن برای سالمتی 
 .خوب نیست

بی توجهه به حرفم با کنجکاوی دکمه باز شههدن پیام را زد وبلند به طوری که 
 :بشنوم خواند

ای پیهامکی کهه می روی بهش بگو بهارمه دل خوشههی روزگارمه بهش بگو )
 («فرزاد»ا شدم سکه بی بها شدم.صب  بخیر.تنه

 :نگاهم کرد وخندید وبه شوخی گفت

 !ه خب حای این پیامط برای کدومامونه؟

 :خندیدم وگفتم

هه خب معلومه برای تو.مگه برای شماره تو نفرستاده؟!ولی به قول خودش این 
 !پیامط توی سرش بخوره.دیوونه است اول صبحی

 :و با خنده ادامه دادم

ا چه خوبه حامد بره پیشش یاد بگیره.آدم با احساسیه اول صبحی سالم ههه ام
 .وصب  بخیر یادش نرفته

 :به شوخی گفت

 ه حای به نظر تو چی در جواب بنویسم؟

 :خندیدم وگفتم
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 ه بنویس(گل سر  وسفید وارروانی/فراموشم نکن تا می توانیی

 :خندید وگفت

 .قدرهام بی معرفت نیسته نه مطمان باش تا تولد نوه هاش یادمونه ان

 :در حالی که می خندیدم گفتم

ههههه ولی بی شههوخی بعحههی پیامط هاش م ل پیرزن ها می مونه.یعنی چی 
دلخوشهی روزگارمه؟!م ل پیرزن ها که زیر لب برای خودشون دل ای دل می 

 .کنند

 :با صدای دوباره زنگ پیامط ابروهایش را بای انداخت وزیر لب گفت

 .ه ول کن نیست

 :و دکمه باز شدن پیامط را زد وخواند

دیشهب تو فکرت بودم که یط قطره اشط از چشمم افتاد ازش پرسیدم:برای )
چهه اومهدی؟ گفهت:توی چشههمهت کسههی هسهههت کهه دیگهه جهای من 

 («فرزاد»نیست!

 :با پوزخندی گفتم

 !ه این پیامکهای رمانتیکش منو کشته نمی دونم اینها رو از کجا میاره؟

 :خندید وگفت

خب معلومه یط دختری برای اون می فرسههته اونم برای ما ولی من هنوز هههه 
توی این مونهدم کهه این پیهامکش برای کدومامونه؟!اینه عالمت سههوال توی 

 .مازم

 :چشمکی زدم وگفتم
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ههه اینم پرسهیدن داره؟وقتی بیشهتر پیامط های با  میر مفرده واون هم برای 
 !شماره تو

 انم شما خوبین؟ه خانم ها سالم صب  بخیر.سارا خ

با سههالم صههب  بخیر صههابر یط دفعه به سههویش نگاه کردیم وسههارا به رسههم 
فهامیلی جوابش را بهه گرمی داد ومن هم مهاننهد دفعه قبل با تکان دادن سههر 
پاسهخ سهالمش را دادم.بدون آنکه دیگر بایسهتد وبه شیوه فرزاد ودیگر پسران 

ه شپزخانه تا جعبسهبط سهر خوش وبش کند راهش را کشید ورفت به طرف آ
 .های خرما را بگهارد

 .ه یط پارچه آقاست به خدا آدم حظ میکنه مرام ورفتارش رو میبینه

نگهاهی به سههارا انداختم وحرفش را تایید کردم وبه سههوی حوض بارچه ها 
چشهم دوختم.هر کسی واقعا از دیدن این همه زیبایی وسرسبزی درختان انار 

 .سر توق می آمد

مان شههنیدم ک سههینا دیشههب خونه صههابراینها خوابیده.در هههه اول صههب  از ما
 !حقیقت خونه سمیه اینها

 :از سیر وسیاحت بارچه ها بیرون آمدم وبا پوزخندی جواب دادم

هه پس برای همین پیله کرده بود ما همراه سمیه خونه شون نریم.نمی خواست 
 .آش وکاسه خودش رو به هم بزنیم

 :وزیر لب گفت گوشی تلفن همراهش را به دست گرفت

ههههه چطوره یکی دو تها از پیهامهط ههای این فرزاد خله رو برای حامد جونم 
 .بفرستم بعحی هاش خیلی باحاله
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 :خندیدم وگفتم

ههههه جهالبهه یط دختر برای اون می فرسههته اونم برای تو، تو هم برای حامد 
 !جونت؟!عجب عصر ارتباطاتی شده

 :وگفتدر حالی که دکمه ارسال پیامط را می زد خندید 

 !ه پس چی؟دنیا همین دیگه؟

 :با لبخندی گفتم

 .ه حای این اول صبحی بی خیالش شو.جوون مردم رو از خواب بلند نکن

 :با خنده جواب داد

 .ه نه امروز صب  کالس داره.این ساعت هشته دیگه باید دانشگاه باشه

وم ال سههرگرم دیدن بها آمدن سههینا به طرفمان خودمان را جمم وجور کردیم 
صهفحه گوشهی تلفن همراه سهارا شهدیم که جلیمان کنار پله ایستاد وبا لحن 

 :همیشگی اش گفت

 ه حموم آفتاب گرفتید یا رفت وآدمها رو کنترل می کنید؟

 :طبق معمول نتوانستم خود ار کنترل کنم وجواب دادم

 ه هر دوش.فرمایش؟

 :چشم های عصبی اش را به من دوخت وگفت

 !ه خب نتیجه؟

 :دوباره کم نیاوردم وگفتم

 ه نتیجه اینکه دیشب منزل سمیه خانم خوش گهشت؟
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که  هربه آهسهته آرنس سرا در پهلویم را احساس کردم که یعنی:تا سری به پا 
 .نشده کوتاه بیا

 :با عصبانیت نگاهم کرد وپرسید

 ه باید اجازه می گرفتم؟

 :بدون توجه به هشدار سارا جواب دادم

 .ط صالح مشورت باهامون می کردی بد نبوده ی

 :او هم انگار از ادامه بحث بدش نمی امد که با پوزخندی گفت

 ه خب فرض کن آدم حسابتون کردم مشورت کردم.خب بعدش؟

 :با خشم در جواب گفتم

هههه بعدش سههالمتی وآرزوی امرزش برای رفتگان تازه گهشههه که این وسههن 
 .اشته باشندباعث شد دل ودلدار تجدید دیداری د

 :با چشم رره ای نگاهم کرد وگفت

 .ه چرا حرف رو می پیچونی؟بگو دردت چیه وخال 

 :من هم با عصبانیت نگاهش کردم وبا پوزخندی گفتم

 !ه دردی نیست جز درد خوشی عزیزان آن هم توی مراسم عزاداری

 .با حر  نگاهم کرد وبدون گفتن حرفی دور شد

 :م کرد وبا خنده گفتبا رفتنش سارا هیجان زده نگاه

 .ه دستت درد نکنه عجب آدمش کردی

 :با کینه از سینا گفتم
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هههه فکر کرده کیه؟تحفه!حای خوبه می دونه حناش برامون رنگی نداره باز هم 
 .قیافه میاد

ههههه نه بابا خودش فهمیده ازش حسههاب می بریم برای همین گاهی به گاهی 
 .میاد حالمون رو می گیره

 :عصبانی گفتم

گفته ازش حساب می بریم؟اگه بیشتر وقت ها کوتاه می آییم برای اینه  ههه کی
کهه حوصههلهه جر وبحث کردن باهاش رو نداریم وگرنه همچین لولو خرخره 

 .ای هم نیست

 :به پشتم زد وبه شوخی گفت

برای من درنیار.چون ههه ِا...سهیر دل شدی؟سروناز جون این جور قپی ها رو 
هم من هم خودت خوب می دونیم که م ل سههگ ازش می ترسههیم.حای چه 
شههامت اینو داشته باشیم که اعتراف کنیم چه شهامتش رو نداشته باشیم.من 

 .که حا رم کتبا این مو وو رو بنویسم

راسههت می گفت.واقعا ازش می ترسههیدیم ومن با دو کشههیده محکمی که 
بودم بیشههتر این هراس را احسههاس می کردم ولی نمی دیورز از دسههتش خرده 

دانم چرا نمی خواسههتم اعتراف کنم وهمیشههه بهه خودم تلقین می کردم کهه 
ازش واهمه ای ندارم.در حقیقت به راسههتی ازش می ترسههیدم ولی شههدت 
تنفرم بیشههتر از درجه ترسههم بود.شههاید این تنفر هم از ترسههم ناشههی می شههد 

ال هر چه بود به تازگی تصمیم گرفته بودم که در وخودم نمی دانسهتم به هر ح
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مقابلش بایسههتم تا بلکه یکی از طرفین از رو برود که مطمانا از نظر او آن یط 
 .طرف من بودم

 :دلخور از بودن سینا در حیاط خانه دایی عزت گفتم

ههههه حای کی گفته این اول صههبحی بیاد قسههمت زنونه که اینطور برامون امر 
 ه مردها خونه همسایه نیستند؟ونهی می کنه؟مگ

ههه شاید دلش نیومده سمیه جونش رو تنها بهاره.تعجبم از اینه که مگه مامان 
نگفت دیشههب خونه صههابر اینها یا در حقیقت خونه سههمیه اینها خوابیده پس 
چرا همین نیم سهاعت پیش وشهه حیاط داشهت باهاشهون صب  بخیر گویی 

 !وسالم علیط می کرد؟

 :با پوزخندی گفتم

ههه مگه داداش دیوونه ات رو نمی شناسی؟شاید کله سحر پاشده اومده اینجا 
 .که حای باهاشون چاق سالمتی می کنه

سهاعتی نگهشهته که اعالمیه ای که برای مراسم سوم وشب هفت دایی عزت 
چاپ کرده بودند دست به دست میان جمم گشت وپرهام از روی کنجکاوی 

ز ترس حرف سینا از حیاط به داخل اتاق یط نسهخه اش را برای ما که حای ا
پنس دری آمهده بودیم اورد.قبل از آنکه آن را بخوانیم از صههحبتهای دو خانم 
مسهن کنارمان شهنیدیم که متن این اعالمیه را آقا سهینا نوشته اند وبا چشمان 

 :گرد شده از عجب وبیشتر از روی کنجکاوی شروو به خواندن کردیم

 «بقا  مختب تات اوست»)

 /رسم گلچین فلط گرچه همه یاما بود
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 لیکن این بار گلی چید که بی همتا بود

قدم به قدم با تکرار هر بهار کمال یفاتی وبه تکامل کهنسهالی رسیدی در عین 
رسههتگاری وفروتنی.عجبا از این همه کرامت خالق هسههتی!گرچه تو از خاک 

د هم نشههات گرفتی اما!تمان خصههایب مالئط را در خود جای دادی.شههای
یکی از مالئط بودی وخود وما نیز هم نمی دانسههتیم اما هزاران افسههوس از 
رفتنهت.پهدری بی نظیر وبرادری بی همتا دریاا!با فجر پاییزانه در آن سههپیده 
ای که سههیاهش مطلق بود تو را یه یگانه هسههتی سههپردیم وبه جان ودلمان در 

ق ر واندوهی عمیآتشهی شهعله ور شهد که تا رسهتاخیز می سوزد.با دریو بسیا
در گهشهت پدری مهربان وبرادری دلسوز وبزرگوار شادروان حاج عزت الله 
خان زرین دوسهت(بزرگ خاندان زرین دوستی را به اطالو بستگان، دوستان 
وآشهنایان می رسهانیم.برای انان که این چنین نیکو زیسته اند واین چنین مرگ 

اند دعا می کنیم.امید است را به امید ححهور در پیشهگاه خداوند پهیرا شده 
کهه یهاد آن عزیزان را در تهن وزندگی محفوظ بداریم.به همین مناسههبت در 

در مسههجد ولی عصههر واقم در  07الی  05روز جمعه بیسههتم آبان از سههاعت 
خیابان حقیقت گرد یکدیگر به سهوگ او می نشهینیم.مراسم هفت آن مرحوم 

در همان مکان برگزار  08الی  06در روز دوشهنبه بیست و سوم آبان از ساعت 
 .می گردد

ححههور سههروران عزیز موجب شههادی روح آن مرحوم وتسههلی خاطر وامتنان 
 .بازماندگان خواهد بود

 («خانواده زرین دوست وبستگان»
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بها چشههمهانی گشههاد شههده وابروانی خودبهه خود بای رفته به یکدیگر نگاه 
ان رتمان را به هم نشکردیم.نمی دانسهتیم چگونه هیجان یا شاید شیطنت وحی

 :دهیم ومن آهسته بدون آنکه صدایم را خانم کناری ام بشنود گفتم

 .ه سمیه هر چقدر هم توی مراسم برای همه گردن بای بگیره حق داره

 :در حالی که سعی می کرد خنده اش را جلوی دیگران کنترل کند جواب داد

 ه حای کی گفته بود این اعالمیه رو بنویسه؟

 :با پوزخندی جواب دادم

ههه سهمیه خانم.کی می خواسهتی گفته باشهه؟یبد این دو تا رئیس وهمه کاره 
مجلس شههدن.نمی دونم چرا بها خوندن این متن ادبی یاد انشههایی که با زور 

 .وزحمت برای پرهام نوشته بودیم افتادم یادته؟انشا پاییز رو میگم

 :لب گفت دیگر نتوانست خودش را کنترل کند وخندید وزیر

ههه پاییز رو دوسهت دارم چون برگ خشهط شده درختان زیر پایم خش خش 
 ... می کند

 .ودوباره آهسته ریز ریز خندید

 :در حالیکه تالش می کردم لبخندم را مهار کنم گفتم

گهی بنویسند؟  ه طوره بدیم یه تیکه از انشامون رو اول آ

 :وبا خنده ادامه دادم

دوار شدم که اگه یط روزی روزگاری مردم ههه ولی بی شهوخی حای دیگه امی
 .کسی هست که اعالمیه ختم رو بنویسه.آخه همیشه نگران این مو وو بودم

 :به شوخی گفت
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 ه برای همین نمی مردی؟

بودند نگاه کردم.پرهام در سههرم را تکان دادم وبه مهمان هایی که در رفت امد 
کنارمان داشهت با کلمات سهنگین وسخت بعحی قسمتهای اعالمیه کلنجار 

 :می رفت که بی حوصله آن را کنار گهاشت و جلوتر امد وکنار گوشم گفت

 .ه میخوام برم پیش سینا.اینجا همه زن اند

برای اینکه قانعش کنم کودکی سههه چهار سههاله گوشههه اتاق را نشههانش دادم 
 :فتموگ

 .ه بیا اینم پسره

 :با قیافه حق به جانبی جواب داد

 .ه اون که هنوز بچه ست

می خواسهتم برای توجیه چیزی بگویم که عزیز با صهورتی گریان وچشمانی 
 .شماتت بار نگاهمان کرد که یعنی:ساکت آنقدر حرف نزنید

ن سههارا اهسههته به پهلویم زد وبا اشههاره ازم خواسههت که همراه پرهام به ایوا
 :برویم.موقعی که به ایوان رفتیم پرسید

 ه چی میگه؟

 :نارا ی از خواسته پرهام گفتم

 .ه میخواد بره پیش سینا اینها

 :لپ پرهام را کشید وروبه من گفت

 .ه خب بهار بره

 :بی حوصله گفتم
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 ه چه جوری؟تنهایی؟ندیدی اون دقعه سینا چه قیامتی به پا کرد؟

 :د گفتبرای اینکه پرهام را خوشحال کن

 .ه خی من این یط زنگ بهش میزنم بیاد دم در

 .و گوشی تلفن همراهش را از جیبش بیرون اورد وشماره سینا را گرفت

 :از ترس دست وپا شکسته سالم کرد وگفت

 ه سینا، پرهام میخواد بیاد پیش تو می آیی دم در بگیریش؟

 ... ه

 .ه نه اینجا حوصله اش سر رفته

 ... ه

 ... ه

 .نس دقیقه دیگه میارمش دم دره باشه پ

 ... ه

 .ه باشه

 :و ارتباط را قطم کرد وبا دلخوری گفت

 .ه دو ساعت داره سفارش میکنه زود نیایی دم در وبه خونه همسایه زل بزنید

 فصل چهارم

 از پنجره قطار نگاهسههرم را بهه پشههتی صههنهدلی تکیه دادم وبه مناظر بیرون 
کردم.خورشههیهد کم کم در حال رروب کردن بود ونور کم رنگش پهنه بیابان 
را دیدنی کرده بود.صههدای ریتم دار حرکت قطار وسههکوت به وجود امده در 
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واگن باعث شهد که خود به خود پلط های سهنگین شده از خستگی ام روی 
 :هم بیفتد که یکباره سارا گفت

 !ه پیامکش اومده سروناز ببین دوبار

 :می دانستم منظورش فرزاد است برای همینبا بی حالی جواب دادم

 .ه ولش کن خوابم میاد

 :اما بدون توجه به خواب آلودگی من بی مطلی شروو به خواندن کرد

ای معنای انتظار یط لحظه بایسههت.دیوانه شههدم به خاطرت کافی نیسههت؟! )
 (بایست ویط جمله بگو:تکلیف دلی که عاشقش کردی چیست؟یط لحظه 

نتوانسهتم عکس العملی نشهان ندهم وبی اختیار سههرم را به طرفش چرخاندم 
 :وگفتم

 !ه بابا این دیوونه رسما عاشقه

 :چشمکی زد وبا پوزخندی پرسید

 !ه حای عاشقی کی؟

 :با خنده کم جانی جواب دادم

 .گهه عاشق عزیز!خب معلومه عاشق تو دی

 :دوباره چشمکی زد وگفت

 .ه از کجا معلوم؟!اونکه فعال اسمی نبرده شاید مد نظرش تو باشی

 :بی خیال جواب دادم

ههههه اگه یط کم عقل داشههتی خودت بهتر می فهمیدی.حای ما توی این گیر 
 .ودار چه سر ودستی براش می شکنیم!انقدر پیامط بده تا جونش درآد
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 :نگاهی می کرد با خنده ای گفتدر حالی که گوشی اش را دوبره 

 .ه چطوره برای حامد جونم بفرستمش؟حیفه پیامط نابیه

 :سرم را به طرف پنجره قطار چرخاندم وجواب دادم

ههه اگه حامد جونت با اون هوش سهرشارش تا حای متوجه چیزی نشده باشه 
 خیلیه!پیش خودش نمیگه این پیامکهای به قول تو ناب از کجا میاد؟

 :دید وگفتدوباره خن

 !ه یط جوری حرف می زنی انگار خودمون از این پیامط ها نداریم؟

 :بی حال در جوابش گفتم

ههههه چرا داریم ولی نهه این طور پشهههت سههر هم بهاور کن پسههرهها خیلی 
تیزند.همچین ریزبین هسهتند که حتی نمی تونی تصور کنی!یاقل وسن های 

 .ه نفهمه چی به چیهاین پیامکهای رمانتیط دو یا سه تا جوک هم بده ک

 :بلند خندید وگفت

 ...ه یط جوری کارکشته حرف می زنی انگار که هر کی ندونه فکر می کنه

وخنهدیهد وحرفش را ادامهه نهداد.در حهالی کهه هنوز به طرف پنجره نگاه می 
 :کردم با خنده جواب دادم

ا باعث زیاد شدن تجربه مههه نه خانم آنگوییی ولی استفاده از تجربه دیگران 
 .هم شده

 .خندید ودیگر چیزی نگفت ومشاول فرستادن پیامط شد

 :دوباره سرم را به طرفش چرخاندم وگفتم
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ههه فکر می کنی صهب  به موقم به خونه می رسهیم؟پرهام فرا صبحیه خدا کنه 
 .سر وقت به مدرسه اش برسه

 :سرش را بلند کرد وجواب داد

ونه ایم.فقن وقتی این اومد یط کاری کن زود ههههه آره بابا پنس صههب  توی خ
 .بخوابه که فردا صب  توی مدرسه خواب آلود نباشه

 :با خستگی گفتم

 .ه اگه بگیره بخوابه تازه ساعت شیشه

 :ونگاهی به تلویزیون کوچط چسبیده به دیوار واگن کردم وادامه دادم

 .هشب بیدار بمونه باید خدا خدا کنیم که فیلمی نهارن که پرهام خان تا آخر 

 :گوشی اش را روی میز بین صندلی مان گهاشت وگفت

 !ه حای با سینا کجا رفتند؟هنوز نیومده هقوقس رستوران کردند؟

 :پوزخندی زدم وگفتم

هههه بهتر چیه اول راهی می خواسههتی سههینا ور دلمون بشههینه وبه جونمون رر 
 .ستندبزنه؟حای خدا به دادمون برسه این مدتی که عمه وعزیز نی

 :خودش را روی صندلی جابه جا کرد وگفت

ههه بنده خدا مامان دلش می خواست همراهشون بیاد هم دلش نمی خواست 
 .عزیز رو تو اون شراین تنها بهاره

 :پرسیدم

 ه نگفتند کی میان؟

 :در حالی که کفشهایش را در می اورد جواب داد
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عزیز یط دل سیر ههه تا هفتم که حتمیه شاید هفته اول س خاک هم بروند که 
عزاداری برادرش رو بهه جا بیاره.بعید می دونم که تا ده پونزده روز دیگه بتونند 

 .بیان

 :بالفاصله پرسید

 ه پس مدرسه عمه چی میشه؟مگه نمیره؟

 :روی صندلی چهارزانو نشست وگفت

ههههه نهاچهاره بهه مهدرسههه اش زنهگ بزنهه حای یط روز در هفته که طوری 
 .رمنمیشه.شاید من به جاش ب

 :خندیدم وگفتم

 !ه نه که علوم راهنمایی رو خیلی خوب یادته؟

 :خندید وگفت

ههههه ولی بی شههوخی مهمترین حسههنی که موندن مامان داره اینه که تا حدی 
وسههواس رو یادش میره.ندید توی این دو سههه روزه از آب و آبکشههی خبری 

 !نبود؟

 :با دلسوزی جواب دادم

 ...ه برای اینکه عشق و عفهای عزیز فرصتی براش نمی تاشت

 :به میان حرفم آمد وبا هیجان گفت

ههه تازه یط مو هوو خنده دار اینکه مسهاولیت من و تو وپرهام رو هم به سینا 
 !سپرد.فکر کن

 :خنده ام گرفت وگفتم
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هههه اره دیدم که داشههت چیزهایی به سههینا می گفت.چیزی نمونده بود که منم 
 .مه وعزیز اینها بمونمپیش ع

 :با شیطنت وحالت خاصی گفت

 !ه شاید هم صابر اینها

می خواسهتم حرفی در جوابش بگویم که در واگن باز شد وپرهام با سروصدا 
 :داخل شد وگفت

 .ه با سینا نسکافه وکیکی خوردیم

 :سارا با طلبکاری پرسید

 ه پس ما چی؟

 :روی صندلی روبه روی سارا نشست وجواب داد

 .سینا گفت خودتون بعدا می رید می خوریده 

 :با دلخوری وشوخی گفت

 ه ای کارد به شکم تو وسینا بخوره.حای سینا کجاست؟

 :به جای پرهام جواب دادم

 .ه داره آمار واگن ها رو می گیره می خود ببینه همه سر جاشون نشستند یا نه

ه باشد فم را شنیدکه سهینا در آسهتانه در واگن قرار گرفت.ترسیدم که نکند حر
وبی اختیار به سهارا که روی صهندلی کناری ام نشهسهته بودن نگاه کردم.سارا 
هم لحظه ای نگاهم کرد وبا دلهره به حرکات سههینا چشههم دوخت.سههینا بی 
حوصهله در واگن را محکم بسهت وپرده جلوی در را کامال کشید تا روزنه ای 

س داخل واگن از بیرون مشهخب نباشههد انگار که چند شههخصهیت سههرشههنا
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بودیم که می ترسهید شهناسهایی شویم! کتش را که از مراسم دایی عزت به تن 
داشههت در اورد و آویزان کرد و با نگاهی به صههندلی های اشههاال شههده بی 
رربت روی صههندلی روبه روی من کنار پنجره نشههسههت.نگاه دیگری به کت 

ه ام سههورمهه ای اش انهداختم وبی اختیهار یهاد حرف سهههارا افتهادم وخنهد
گرفهت.موقم رفتن بهه مسههجد که نزدیط خانه دایی عزت بود هنگامی که از 
جلوی در مردانه رد می شهدیم سهارا با دیدن سینا با لباس رسمی کت وشلوار 
سهورمه ای که در ردیف عزاداران ایسهتاده بود پوزخندی زد وبا اشهاره به سینا 

 :گفت

ه اون رو در اون هیبت ههه کت وشلوار دامادیش رو پوشیده که سمیه خوب بتون
 !مجسم کنه

 !ه اگه راحت نیستی می تونی پاهاتو اویزون کنی به چوب لباسی

با صهدای سهینا به طرف سهارا که همچنان چهار زانو روی صندلی نشسته بود 
 :نگاه کردم وبی اختیار به جای او جواب دادم

 .ه می ترسه کت دامادیت خراب بشه

دکانه بلند خندید وبیشههتر حر  سههینا را در پرهام بدون اراده با خنده ای کو
اورد.زیر چشهمی نگاهی به سهارا انداختم که داشهت کفشهایش را دوباره می 

 .پوشید در حالی که صورتش پر از خنده بود

سهکوت وسهنگینی نگاه سینا باعث شد که یط لحظه نگاهش کنم ودر عمق 
فس ش با نچشهمانش شهعله خشهم وکینه را ببینم.با صدای زنگ تلفن همراه
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عمیقی گوشههی اش را از جیب شههلوارش بیرون کشههید وبا چشههم رره ای به 
 :سویم تلفنش را جواب داد

 .ه الو جانم

 ... ه

 ه سالم از ماست قربانت تو چطوری؟

 ... ه

 .ه نه هنوز اول راهیم تازه ده بیست کیلومتری دور شدیم

 ... ه

ه شد وبا زبان نگاه ب من وسهارا بی اختیار دوباره نگاهمان به سهوی هم کشیده
 .هم فهماندیم که یعنی:خودشه سمیه خانم

 .ه نه چه زحمتی؟!وظیفه بود

 ... ه

 .ه خواهش می کنم قرار نشد تعارف کنی

 ... ه

من وسههارا دوباره با ابروهای بای رفته به نشههانه اینکه:َاه...چقدر تعارف تیکه 
 .دبین سینا دور نمانپاره می کنن به هم نگاه کردیم که مطمانا از چشمان تیز

ههههه حای بعدا که دوباره امدم مفصههل در این مورد صههحبت می کنیم.حای 
 .نمیشه

 ... ه
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یعنی محترمانه اینکه دوتا سهر خر فحهول م ل من وسهارا کنارش نشهسته ایم 
 .ونمی تواند درست صحبت کند

 .ه باشه قربانت

 ... ه

 .ه بعدا تماس می گیرم قربانت

 ... ه

کشههیهده من وسهههارا مجهددا بهه هم نگهاه کردیم یعنی  بها ابروههای درهم
 !اینکه:چقدر قربانت قربانت میگه وقربونش میره

 .ه لطف کردی خیلی ممنون

 ... ه

 .ه سالم برسون خداحافظ

 .وبا قطم شدن تماسش بی اختیار پوزخند زدم

 :در حالی که گوشی اش را داخل جیبش می گهاشت نگاهم کرد وگفت

 !ه چیه؟!امشب چرا انقدر بوکس وباد می کنی؟

با عصبانیت نگاهش کردم وچیزی در جوابش نگفتم ورویم را به طرف پرهام 
 .چرخاندم

پرهام در حالی که آبمیوه وکیکی که از اول روی میز کوچط قطار قرار داشت 
 :با اشتها می خورد نگاهم کرد وگفت

 است چرا نمی خورید؟ه مال تو هم روی میزتونه مال سارا هم اونج

 :با لحن توبیخ گفتم
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 .ه ابمیوه رو روی نسکافه می خوری؟حالت بد میشه که

 :سرش را تکان داد وقبل از آنکه گازی به کیکش بزند گفت

 .ه نه حالم خوبه

 :سارا هم به تبعیت از پرهام آبمیوه وکیکش را برداشت وگفت

 .ه پرهام جون خوب شد یادم انداختی

وبرای اینکهه حرفی زده بهاشهههد کهه جو حهاکم را عوض کنهد بها نگهاهی بهه 
 :تلویزیون ادامه داد

 ه پس کی فیلم می تارند؟وقتی که رسیدیم؟

پرههام کهه بهار اولش بود قطار سههوار می شههد با هیجان لقمه اش را فرو داد 
 :وپرسید

 ه مگه فیلم هم می تارن؟

 :و می کرد بالفاصله جوابش دادسهارا در حالی که نی را درون پاکت آبمیوه فر

ههههه مگهه این تلویزیون ها رو نمی بینی؟یکی روبه روی توئه یکی روبه روی 
من:من وسههروناز تلویزیون روبه رومون رو می بینیم تو وسههینا هم تلویزیون 

 .روبه روتون رو

 :پرهام که از شدت هیجان داشت می ترکید دوباره پرسید

 جا می تارن؟ه چه کسی فیلم می تاره؟میان این

 :سارا با خنده ای جواب داد

ههه نه پرهام جان خودشهون از سهیستم مرکزی می تارن.تو همه واگن ها همه 
 .یط فیلم م ل هم می بینیم
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 :پرهام دوباره با هیجان جواب داد

 .ه عالیه

با صهدای زنگ پیامط گوشهی سهارا نگاهی به او انداختم.سارا کمی با تاخیر 
اینکه جلوی سهینا زیاد هم منتظر پیامط کسی  گوشهی اش را برداشهت یعنی

نیسههت.زیر چشههمی نگاهی به سههینا کردم.سههرش را به طرف پنجره چرخانده 
بود وبیرون را نگهاه می کرد ولی احسهههاسههم بهم می گفهت کهه توی فکر 

 !ایت.شاید هم فکر جدایی از سمیه

 :با پرسش پرهام که از سارا پرسید

 ه پیامط کیه؟

رفهت.پرههام از این عادتها نداشههت که در کار کسههی بی اختیهار خنهده ام گ
 !کنجکاوی کند ولی از بخت بد سارا امروز کنجکاوی اش گل کرده بود

 :سارا به ناچار جواب داد

 .ه مال دوستمه

 :پرهام دوباره پرسید

 ه چی نوشته؟

 :سارا نگاهی به من انداخت وبا خنده مبهمی جواب داد

 .ه جوکه جوک نوشته

 :پرهام با کنجکاوی کودکانه گفت

 ه برام می خونیش؟

 :سارا دوباره نگاه کرد وبا خنده گوشی را به طرفم گرفت وگفت
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 .ه سروناز براش بخونش

گوشی را از دستش گرفتم وبه صفحه آن نگاهی انداختم.طبق انتظارم پیامط 
 .فرزاد بود

 :نوشته بود

 /.وش باشمن در این کلبه خوشم/تو در آن اوج که هستی خ)

 (.من به عشق تو خوشم/تو به عشق هر که هستی خوش باش

 .بی اراده لبخند روی لبم آمد وبه سارا نگاه کردم

 :پرهام بی صبرانه پرسید

 ه پس چرا نمی خونیش؟

نمی دانسههتم چه جوابی بدهم اگر همین متن را می خواندم مطمانا سههینا از 
کرد برای همین بالفاصله به عصهبانیت من وسارا را از سقف قطار آویزان می 

صهفحه گوشهی نگاه کردم وسهر یط بانیه جوکی را که قبال لیال برایم فرستاده 
 :بود از حفظ خواندم

یط دیوونه از یط خیابون رد میشههه از یکی کی پرسههه:ببخشههید اقا اون ور »
 خیابون کدوم وره؟

 .آقاهه جواب میده:اون ور

ون بودم گفتنهد اون ور خیهابون این دیوونههه میگهه:ِا...من این اون ور خیهاب
 «.وره

پرهام کمی مکث کرد تا معنای جوک رو فهمید وبعد با صههدای بلند شههروو 
 .به خندیدن کرد
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سههارا که انگار تازه جوک را شههنیده بود بدون آنکه عقلش را به کار بینداز که 
هره ای با چم ال قبل از من جوک را خوانده بی اختیار بلد بلند قهقهه زد.سههینا 

 :خندان به طرفم نگاه کرد وگفت

 .ه برای گوشی ام ارسالش کن

نزدیهط بود نفسههم بنهد بیهایهد.نهاگههان خنده سههارا هم از صههورتش محو 
شههد.نهاجنس چیزههایی فهمیهده بود وبهه این طریق مچمهان را گرفته بود!ما 
چقدر ساده بودیم که جلوی او فیلم بازی می کردیم.جلوی کسی که خودش 

زگهار بود!ب دسههتی لرزان گوشههی را بهه طرف سههارا گرفتم وبا نگاه ختم رو
 :سرزنش باری گفتم

 .ه بیا براش بفرستش

 :یعنی با زبن بی زبانی حالش اش کردم

 .بیا خودت خراب کاری که کردی درستش کن

سههارا بها حالتی زارتر از من گوشههی اش را گرفت وبا کمی تعلل دکمه های 
 :ظه رو به سینا گفتگوشی اش را زد وپس از چند لح

 !ه اومد؟

از برق چشههمان سههینا فهمیدم که دسههتمان را خوانده وبا پوزخندش مطمن 
شهدم که حای دارد به ریشهمان می خندد.برای اینکه به سارا کمط کرده باشم 

 :بالفاصله به سینا گفتم

 .ه لیال همین رو برای من هم فرستاده وایسا من بفرستم شاید بهت برسه
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گوشههی ام را از کیفم بیرون آوردم وپیهامط لیال را پیدا کردم وبه وبی معطلی 
شهماره سهینا فرسهتادم ودو بانیه نکشهید که صدای زنگ پیامط سینا همراه با 
پوزخندش به گوشهمان رسید.واقعا با جرکات تابلویمان اگر یط کودک هم به 
جای او بود متوجه می شههد دیگر سههینا که جای خود داشههت!پرهام که این 

 :وک! به دهانش مزه کرده بود از همه جا بی خبر با هیجان کودکانه پرسیدج

 ه دیگه جوک ندارید؟

بی اختیار چشهم رره ای به او رفتم که دیگر حرفی نزند.با صدای پخش تبلیو 
گاه حواس پرهام به تلویزیون رفت وبا خوشحال گفت  :فیلم ناخودآ

 .ه آ  جون فیلم

سههارا کهه بعهد از آن شههیرین کهاری دیگر رمقی برایش نمهانهده بود کمی به 
 :تلویزیون نگاه کرد ومحطرب روبه من گفت

 ه میایی قبل از آنکه فیلم شر.و بشه بریم دستشویی؟

می دانسهتم که می خواسهت از جو سهنگین حاکم بر آنجا خال  شود برای 
 :همین بی درنگ جواب دادم

 .ه آره پاشو بریم

 .ایم بلند شدمواز ج

 :کمی که از واگن مان دور شدیم با خنده ای رو به سارا گفتم

 ه دیوونه چیزی دیگه نمونده بود کار دستمون بدی؟

 :سارا که هنوز از شوک وارده خارج نشده بود با دلواپسی جواب داد

 .ه آره به خدا نزدیط بود سکته کنم دیگه فکر اینجاشو نکرده بودم
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ش بیرون آورد وشههروو به زدن دکمه هایش کرد.دنبالش وگوشههی اش را از جیب
 :راه افتادم وپرسیدم

 ه چیکار داری می کنی؟

 :در حالی که هنوز دکمه های گوشی را می زد جواب دد

هههه همه پیامط هام رو دارم پام می کنم.شههماهر حامد رو هم پاک کردم.اگر 
ه این این سههیناسههت که همین امشههب موبایلهامون رو چط می کنه.خدا کن

 .فرزاد خله دیگه امشب پیامط نده

 :با پوزخندی گفتم

 .ه اصال همش تقصیر این فرزاد خله شد

 :با نگاهی به دستهایم پرسید

 ه تو موبایلت کجاست؟

 :با بی خیالی گفتم

 .ه توی واگن

 :با دلهره پرسید

 ه چرا نیاوردی؟اگه این بره سرش چه خاکی به سرمون بریزیم؟

 :مطمان جواب دادم

چیزی توش نیسههت که خدا رو شههکر فرزاد خله برای من که پیامط نمی  هههه
فرسهته.تازه اگه من هم می اوردم دیگه حسهابی کفری می شهد بهار گوشی ام 

 .رو چط کنه خودش کنف میشه

 :کار پاک کردن حافظه گوشی اش را تمام کرد وبا خشم گفت
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مان اینها ههههه خهدایا این دیگه چه مصههیبتی بود؟!حای توی این مدت که ما
 نیستند چه رلطی بکنیم؟

 :با ناراحتی جواب دادم

ههههه هیچی دراز به دراز روبه قبله بخوابیم.بدبختی یط طوری نگاه می کنه که 
آدم اگهه کهاری هم نکرده بهاشههه به نکرده هاش اعتراف کنه.حای داریم کجا 

 میریم که صد تا واگن رو گهروندیم؟

 :بی حوصله در جوابم گفت

ههه اول دستشویی بعد هم رستوران.اگه پنس دقیقه هم جلوی چشمش نباشیم 
 .پنس دقیقه ست

 :با نشستن پشت میز تقریبا کوچکی رو به سارا گفتم

 ه جای جالبه ها نه؟

 :نگاهی به دور وبرش کرد وگفت

 .ه آره همیشه از رستوران قطار لهت می بردم.یاد بچگی هام به خیر

 :م شکر می ریختم پرسیدمدر حالی که درون نسکافه ا

 ه مطمانی نسکافه نمی خوری؟

 :گوشی اش را روی میز گهاشت وگفت

ههه آره با اون نسهکافه مونده ای که خونه شما خوردم بمیرم هم دیگه لب نمی 
 .زنم

 :به قیافه متفکرش نگاه کردم وگفتم

 ه تو فکری؟مگه چی بهت گفت؟
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 :نفسش را بیرون داد وگفت

ههه وقتی به حامد گفتم که امشب رو نه زنگ بزنه ونه پیامط بد کمی ناراحت 
 .شد

 :کمی از نسکافه ام را سرکشیدم وپرسیدم

 ه چرا؟مگه بهش نفتی دمام به دمام سینا نشستیم؟

 :سرش را تکان داد وجواب داد

ههههه چرا گفتم طبق معمول جواب داد که چه اشههکالی داره سههینا بدونه کار 
م نمی دیم؟می دونی سههروناز کمی تو کارش موندم؟یا زیادی خالفی که انجا

 .روشنفکره یا زیادی بی خیال

 :برای اینکه خیالش را راحت کنم گفتم

ههه کسهی که حسابش پاکه از محاسبه چه باکه.خب اونم می دونه داره چکار 
می کنه برای همین از سهینا وام ال سینا نمی ترسه.م ل من وتو نیست که با یه 

 .سینا ده دفعه بریم دستشویی چشم رره

 :پوزخندی زد وگفت

هههه فکر کنم بهتره که امشههب موبایلم رو خاموش کنم می ترسههم دوباره یط 
افتحههاح دیگهه بهه بهار بیهارم.این پیهامهط ههای فرزاد هم دیگه قوز بای قوز 
شهده.پاشهو زود نسهکافه ات رو تموم کن پاشو بریم.اگه دیر کنیم سینا دوباره 

 .هم میره سگرمه هاش توی

 :هول هولی نسکافه ام را سر کشیدم وگفتم

 !ه نه که حای سگرمه هاش توی هم نیست
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با عجله به طرف واگنمان حرکت کردیم وبی سههر وصههدا در واگن مان را باز 
 :کردیم.پرهام خوشحال از ورودمان پرسید

 ه کجا بودید؟چرا انقدر دیر کردید؟

ی زدهباشههد به جای جوابش سههر جایمان نشههسههتیم وسههارا برای اینکه حرف
 :پرسید

 ه خیلی از فیلم رفته؟

 :پرهام با اشتیاق جواب داد

ههه نه اولشه.فقن این مرده از مسافرت برگشته داره اتاق های خونه اش رو نگاه 
 .می کنه

 :بی اختیار گفتم

 !ه چه فیلم بی مزه ای

 :پرهام انگار که فیلم را خودش ساخته باشد با دلخوری وجانب داری گفت

 ...ه نه خیلی هم قشنگه.مرده وقتی از مسافرت برگشت سگش براش

 :سینا با تحکم نگاه مان کرد وگفت

ههه دو دیقه سهاکت میشید فیلم رو ببینیم یا نه؟از اون وقت تا حای که اومدید 
 .یط ریز دارید حرف می زنید

البته بیشههتر منظورش به من بود.دسههت از پا درازتر کمی روی صههندلی جابه 
شههدم ونگاهم را به تلویزیون دوختم.چند دقیقه نگهشههت که سههینا به من جا 

 :گفت

 .ه دوستت لیال زنگ زد
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ودر کمال تعجب من وسههرا گوشههی ام را به طرفم دراز کرد.البته جای تعجب 
هم نهداشههت چون خودمهان تقریبا مطمان بودیم که در نبودمان گوشههی جا 

انیت کار دستش بیاید با عصبگهاشهته ام را کنترل می کند.برای اینکه حساب 
 :گوشی ام را گرفتم وپرسیدم

 ه جواب دادی؟

 :طلبکارتر از من جواب داد

 !ه نه نگاهش کردم

از کنایه اش فهمیدم که جواب داده وی لیال حرف زده.همیشههه همین طور بود 
پهاسههخ ههایش همیشههه با گوشههه وکنایه بود.حوصههله اخم وتخمهایش را 

 :ال را گرفتم.طولی نکشید که تماس برقرار شدنداشتم.بی حوصله شماره لی

 .ه الو لیال سالم

 :با خوشحالی جواب داد

 ه سالم بهروی ماه نشسته ات.چه حال؟چه خبر؟منشی تلفنی پیدا کردی؟

 :برای اینکه حرفش را عوض کنم نگاهی به سارا انداختم وگفتم

 .ه سارا هم اینجاست بهت سالم می رسونه.ما این توی قطار هستیم

 ه ِا...همیشه به گردش.خوش گهشت؟

 :با تمسخر گفتم

ههههه اره جهات خیلی خهالی.زنهگ زده بودی نبودم پسههر عمه ام گوشههی را 
 برداشت.کاری داشتی؟

 :با شیطنت گفت
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ههه ِا...پسر عمه ات بود؟برادر سارا؟من رو بگو که گفتم توی این دو روزه برای 
ین پسههر عمه ات خودت کسههی رو پیهدا کردی واز سههارا جلو زدی؟حای ا

چطوری هاسههت؟قبال در موردش چیزی نمی گفتید؟میشههه روش حسههاب 
 کرد؟

 :با پوزخندی گفتم

 !ه اره چه جور هم؟

 :متوجه کنایه ام شد وبا خنده گفت

 ه باشه بابا فهمیدم نمی خواد  ایعش کنی.خب دیگه چه خبر؟

کند وحرف زدن من با صههدای پف سههینا فهمیدم که می خواهد فیلم تماشهها 
 :مزاحم تمرکزش می باشد.برای همین سر وته صحبتهایم را هم آوردم وگفتم

 ه خب لیال جون کار خاصی داشتی؟

 :فهمید که می خواهم مکالمه را تمام کنم برای همین بالفاصله گفت

ههههه نه فقن می خواسههتم حالتون رو بپرسههم.این یکی دو روزی که دانشههگاه 
تون گهاشهته ام به سهارا هم سهالم برسهون توی دانشگاه نبودید جزوه ها رو برا

 می بینمتون.کاری نداری؟

 .ه نه لیال جون به مامان اینها سالم برسون.خداحافظ

 .ه خدا نگهدار

 :و تماس را قطم کردم.سارا با اشاره ازم پرسید

 ه چی می گفت؟

 :آهسته جواب دادم
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 .ه می خواست بگه جزوه ها رو نوشته

ی ام را درون کیفم می گهاشههتم با کنایه نگاهی به سههینا ودر حالی که گوشهه
 .انداختم وبه سوی تلویزیون نگریستم

طبق اظههار نظر اولیه ام فیلم بی مزه ای جلوی رویمان بود ولی چاره ای جز 
تماشهایش نداشتیم چو نبا کوچکترین سروصدایی تمرکز سینا خان به هم می 

هم رربتی به دیدن فیلم ندارد ولی  خورد.طفلی پرهام با اینکه می دانسههتم او
برای جلب ر هایت سینا به ظاهر با اشتیاق چشم به صفحه تلویزیون دوخته 
بود.برا اینکه دوباره اظهار نظری در مورد فیلم کرده باشههم با بی حوصههلگی 

 :گفتم

ههه َاه..این مرده هم که هنوز از مسافرت نیومده دم به ساعت مهمون داره؟!پس 
 هستند؟ زن وبچه اش کجا

پرهام برای اینکه نشهان دهد جلوی سینا با دقت فیلم را تماشا کرده.بالفاصله 
 :جواب داد

 ه مگه ندیدی قبال مرده اند؟

 :سارا که تا ان لحظه ساکت مانده بود برای خالی نبودن عریحه پرسید

 ه حای چند تا بچه داشت؟

 :پرهام فورا جواب داد

 .ه دوتا دوتا پسر

 :صندلی تکیه دادم وگفتمسرم را به پشتی 
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ههه چه ل خوشی داره با اینکه زن وبچه هاش مرده اند باز هم مهمون بازی راه 
 .انداخته

 :سینا دوباره رحب کرده نگاه مان کرد وگفت

 ه اصالم می دونید اصل فیلم چیه که اینطوری نقد وبررسی می کنید؟

 :این بار کم نیاوردم وگفتم

 .از اول فیلم تا حای سرکاریمه هر چی که هست سر وته نداره.

 :وبرای ایکه بیشتر حرصش را در آورم رو به پرهام کردم وگفتم

 .ه پرهام چرا اینجوری نشستی؟کفشهاتو درآر وراحت بشین

این مو ههوو حسههاس و خودم هم کفشهههایم را در اوردم.می دانسههتم که به 
اسههت.همیشههه همین طور بود .از اینکه در ماشههین، اتوبقوقس یا وسههایل 
نقلیه عمومی کفشهایمان را در اوریم وکف پاهایمان را روی صندلی بگهاریم 
بدش می آمد ولی دیگر تحمل ما هم اندازه داشهت نمی شهد که تا آخر شب 

آمد اجازه صادر می با پاهای آویزان بنشینیم واگر آخر شب دلش به رحم می 
 !کرد به دستور او بخوابیم تازه اگر اجازه صادر می شد

سههارا با چشههمهای گشههاد شههده از تعجب کمی نگاهم کرد وبا اشههراه ابرو 
 !فهماند که:به حسابت میرسه

 .شانه هایم را بای انداختم به نشانه اینکه:دیگه خسته شدم

ل ابل کارم پرهام هم کمبا سهنگینی سهکوت سینا ونشان ندادن واکنشی در مق
دل جرات پیدا کرد با نگاه زیرچشههمی به سههینا کفشهههایش را در آورد.سههینا 

 :بدون آنکه نگاهش را از صفحه تلویزیون بردار با صدای بمی گفت
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 ه چیه؟!سارا تو چرا راحت نمی شینی؟

 :سارا با ترس ولرز گفت

 !ه من؟

 :داد سینا باز هم نگاهش را از تلویزیون برنداشت وجوابش

 ه آره تو مگه اشکالی می بینی؟

 :سارا با کمی تعلل جواب داد

 ...ه نه حای بعدا

و حهرفهش را ادامهه نهداد وطبق روش همیشههگی اش دههان بهه دههانش 
نگهاشههت.از اینکه همیشههه با روش خا  خودش در مقایل زورگویی های 
سههینا عقب نشههینی می کرد وبا ایما واشههاره حالش اش کردم که:بشههه دیگه 
چقدر می خواهی بهش رو بدی؟ولی سههینا متوجه حرکات لبهایم شههد ویط 
باره به سههویم نگاهی انداخت ودوباره به طرف تلویزیون چشههم دوخت.این 
فیلم وامهانهده هم تمهام نمی شههد که حداقل تکلیف خودمان را با امرو نهی 
ههایشهههان بهدانیم ک هبها صهههدای زنهگ تلفن همراهش دوبهاره من وسهههارا 

 :ا تیز کردیمگوشهایمان ر

 .ه الو فرزاد جان سالم

با شههنیدن کلمه فرزاد جان بی اختیار قلبمان ازجا کنده شههد وبا پریدن رنگ 
 .سارا مطمان شدم که چه بسا حال او بدتر از من است

 ... ه

 ه قربانت تو چطوری؟پدر چطورن؟الحمدالله بهترن؟
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 ... ه

 .توی راهیم ه نه مراسم ختم همین امروز بعداز ظهر تموم شد.این

 ... ه

 .ه آره با قطار

 ... ه

 .ه نه مادر وعزیز موندن

 ... ه

 .ه آره

 ه خب تو تعریف کن دیگه برادرها چطورن؟

 ... ه

هههه نه فعال که می بینی گرفتارم.فردا که هیچی پس فردا یکشههنبه برای تحقیق 
 .میرم موسسه

 ... ه

 .اش رو شروو نکرده بوده اتفاقا نیکپور هم تماس گرفت انگار اون هم پرو ه 

 ... ه

 .ه نه نه ساسان نیکپور نه دخترعموش رو میگم ریحانه

 ... ه

در حالی که از هیجان حال آدمهای ریر عادی را داشتم ولی یط آن دلم برای 
 !سمیه سوخت خودش را معطل چه آدم دودوزه بازی کرده بود

 :با خنده ادامه داد
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 یشی؟ه اگه بگم برام فرقی نمی کنه را ی م

مطمانا فرزاد داشههت در مورد ریحانه سههربه سههرش می گهاشههت که اینطور 
خوش خوشههانش شههده بود.حای یکی نبود به خود فرزاد بگوید:تو دیگه چی 
میگی مهارمولط!واقعا از کار پسههرهایی مانند سههینا وفرزاد در حیرت مانده 

 !بودم.عجب آدمهایی بودند

 ... ه

باش تا بعد برایت تعریف کنم.جریانش  ههههه نه حای فعال تا همین جا داشههته
 .طوینی.ودوباره خندید

سههارا که از شههدت واهمه چشههمهایش از کاسههه در امده وبه تلویزیون زل زده 
بود نیم نگاه محههطربی به سههویم انداخت.کار دنیا بعکس شههده بود!به جای 
آنکهه فرزاد از ترس وخجهالهت از پیامکهایش صههد تا سههورا  قایم بشههود 

 !شد مابه جایش از دلهره وهراس در حال جان کندن بودیموشرمگین با

 ... ه

 ه قبال گفته بودی چه ساعتی؟

 ... ه

ههههه حای اگه بتونم باهات هماهنگ می کنم.این هفته که به طور کامل وقتم 
 .پره.از یکشنبه حسابی باید بیفتم دنبال پرو ه ام

 ... ه

یدم حتما بهت خبر هههه مطمانا آزمایشههگاه موسههسههه نمونه اش رو داره.اگه د
 .میدم
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 ... ه

 .ه باشه قربانت.آره پرهام هم پیش منه

پرهام که از شههدت خسههتگی بی حال به صههدنلی تکیه داده بود با چشههمهای 
 .خواب الود نگاه خندانش را به سینا دوخت ومشتاقانه نگاهش کرد

 .ه باشه حتما.پس خبرت می کنم

 ... ه

 .داحافظه تو هم به خانواده سالم برسون.فعال خ

 ... ه

 :ودر حالی که گوشی اش را درون جیبش می گهاشت روبه پرهام گفت

 .ه پرهام خوابی ها این شام میارن

 :سارا با صدای محطربی پرسید

 ه گه ساعت چنده؟

 .ونگاه پر از حرف وحدی ش را به سویم دوخت

همراهم که داخل کیفم برای اینکه جوابی داده باشههم نگاهی به سههاعت تلفن 
 :بود کردم وجواب دادم

 ه هشت ونیم.یعنی به این زودی شام میدن؟

سههارا کهه هوش وحواسههش جهای دیگری بود شههانه هایش را بای انداخت 
 :وگفت

 ...ه قاعدتا که باید اینطوری باشه.معموی زود شام میدن.حای شاید

 :سینا با بی حوصلگی میان حرفمان امد وگفت
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هر حرفی آنقدر بحث می کنید وطول وتفسیر میدید؟بابا مازم  ههه شهما برای
رو خوردید یط کلمه گفتم شههام میارن وتمام اینکه دیگه این همه پرچونگی 

 !نداره؟

می خواسهتم حرفی در جوابش بگویم که با دیدن چشمان رحبناکش ساکت 
شههدم وسههرم را بهه صههنهدلی تکیه دادم وبه ظاهر مشههاول دیدن بقیه فیلم 

لمی کهه مطمانا خود سههینا هم دیگر میلی به دیدنش نداشههت.بی شههدم.فی
اختیهار فکرم بهه طرف فرزاد رفهت.نهاقال بعهد از اینکهه متوجه خاموش بودن 
تلفن همراه سهارا شهده بود به سینازنگ زده بود تا متوجه موقعیت مان شود.به 
طور حتم اگر سههارا گوشههی اش را رون می کرد یکی دو تها از مسههیس های 

 .شده اش به دستش می رسیدگلچین 

 :با صدای  ربه ای به در سینا با تحکم روبه من وسارا گفت

 .ه درست بنشینید

ودر واگن را باز کرد.از لحن کالمش خیلی بدم آمد انگار من وسههارا پا در هوا 
 !نشسته بودیم

مهامور پخش رههای قطهار چههار ظرف فلزی سههلفون کشههیده را روی میز 
اهی کوپه بعدی شد.سینا بعد از بستن در وکشیدن گهاشهت وبا تشهکر سینا ر

پرده ظرف رهای پرهام را دسهتش داد ومال خودش را برداشت وروی صندلی 
 !اش نشست.من وسارا هم که بوق بودیم

 :سارا با دیدن نوو رها بی اختیار لبخندی زد وگفت

 ه از کجا می دونستند من جوجه کباب دوست دارم؟
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 :سلفون رهایم را برداشتم وجواب دادم

 .ه من بهشون گفته بودم

سههینها بها اوقهات تلخی قبهل از آنکه قاشههق رهایش را در دهانش بگهارد با 
 :ررولندی گفت

 .ه باز شروو کردند

 :پیش از شروو رها نگاهی به پرهام انداختم وپرسیدم

 ه می تونی ماستت رو باز کنی؟کمط نمی خواهی؟

نشهسهته بود بدون توجه به نظرخواهی من در ماست پرهام را سهینا که کنارش 
باز کرد وقطعات جوجه کباب را برایش ریزتر کرد.خاطر جمم از اینکه سههینا 
هوای پرههام را دارد چنگهال جوجهه کبهاب را در هانم گهاشههتم وبا گاهی به 

 :تلویزیون گفتم

 .ه خدا رو شکر م ل اینکه فیلم تموم شد.نفهمیدم آخرش چی شد

ارا به صههفحه تلویزیون نگاه کرد وبا تکان داد سههر حرفم را تایید کرد.با سهه
 :صدای خنده از کوپه بالی سارا حسرت وار گفت

 !ه خوش به حالشون چه خوشن

 :سینا با پوزخندی جوابش داد

 .ه اینکه کاری نداره تو هم خوش باش

 :بی اختیار من هم پوزخندی زدم وگفتم

 !ه چطوری؟



wWw.Roman4u.iR  111 

 

متوجهه کنایه ام شههد وبه روی خودش نیاورد وبه خوردن شههامش مشههاول 
شهد.هنوز چنگال بعد را در دهنام نگهشته بودم که صدای زنگ تلفن همراهم 
از کیفم شههنیده شههد.بی اختیار دلهره تمام وجودم را را گرفت.آدم پیش سههینا 

 یاحسهاس شب اول قبر را پیدا می کرد از بس که استرس وارد می نمود.گوش
 :ام را از کیفم بیرون کشیدم وبا دیدن شماره عمه آتر آسوده خاطر گفتم

 .ه عمه سالم

 :صدای مهربان عمه را شنیدم که گفت

 ه سالم عزیزم خوبی.هنوز که نخوابیدید؟شام خوردید؟

 :بالفاصله جواب دادم

 .ه آره برامون آوردند

 .ه بد موقعی که زنگ نزدم

 :با لبخندی گفتم

 موقم نبود.عزیز چطورند؟ ه نه اتفاقا بد

ههه بد نیسهت حالش خوبه.پرهام چکار می کنه؟یط وق هوای توی قطار سر 
 نباشه سرما بخوره؟

 :قدر دان از دلسوزی اش جواب دادم

 .ه نه عمه مواظبش هستم

 ه سینا وسارا چطورن؟

 .ه اونها هم خوبند
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هت ههه حای بعد گوشی رو بهشون بده باهاشون حرف می زنم.عمه زنگ زدم ب
یادآوری کنم اگه بابات تماس گرفت حتما شهماره اینجا رو بش بدی ها.شاید 
نتونه موبایلم رو بگیره.شههماره اینجا رو از دفترچه تلفن تو خونه پیدا کن.اگه 

 پیدا نکردی از سینا بگیر یادت نره عمه؟

 :دوباره لبخند زدم وگفتم

 .ه باشه حتما

 :کردبا دل نگرانی های خا  خودش مجددا سفارش 

ه سروناز جان من به احمد قول دادم مراقبتون باشم یط وقت تا موقعی نیستم 
سههل انگاری نکنی ها خوب مراقب پرهام باش.شب ها هم به سارا بگو بیاد 

 بای یا تو وپرهام برید پایین.باشه؟

 :جواب دادم

 .ه باشه عمه مطمان باشید

 :عمه آتر پرسید با صدای بهم خوردن قاشق وچنگال پرهام به ظرف فلزی

 ه داشتید شام می خوردید؟

 :جواب دادم

 .ه بله مشاولیم

 :و با خنده تعارف کردم

 ه شما هم بفرمایید؟

 :او هم خندید وجواب داد



wWw.Roman4u.iR  111 

 

ههههه نوش جانت پس بد موقم زنگ زدم.به سههینا وسههارا بگو بعدا باهاشههون 
 صحبت می کنم.تو کاری نداری؟

 :سپاسگزار گفتم

 .ه نه ممنون سالم برسونید

 .آ قربونت برم.خداحافظ

 .ه خدا نگهدار

 :وارتباط را قطم کرد.سارا با کنجکاوی پرسید

 ه مامان بود؟چیکار داشت؟

 :گوشی را درون کیفم گهاشتم وجواب دادم

رو بهش بدم می هههه خواسههت اگه بابا تماس گرفت شههماره خونه دایی عزت 
 .خواست با تو وسینا هم حرف بزنه که گفت بعد از شام دوباره زنگ می زنه

هنگام خوردن شهام بی اختیار نگاهم به سینا افتاد که حین خوردن رها به فکر 
فرو رفته بود.یعنی به چه فکر می کرد؟سمیه یا ریحانه یا پرو ه اش؟بدجوری 

بود او را از اشههتهها هم انداخته بهه رههایش خیره مهانهده بود؟!هر فکری کهه 
بود.چون بها چنگهال بها رههایش بهازی می کرد!یهط باره سههرش را بای آورد 

 :ونگاهش در نگاهم گره خورد.کمی خیره ماند وبا دلخوری پرسید

 ه چیه؟به چی زل زدی؟

از اینکه یط باره مچم را گرفته بود کمی دسههتپاچه شههدم وبرای اینکه حرفی 
 :فتمزده باشم در جوابش گ

 ه برای چی رهاتو نمی خوری؟
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 :با تمسخر خندید وگفت

 .ه به نظرم من رو با پرهام اشتباه گرفتی؟!قرار بود مواظب اون باشی نه من

فهمیهدم کهه حرفم به مهاقش خوش نیامده که اینطور توی توقم زد.بی اعتنار 
بهه گفتهه اش به طرف پرهام که در خواب وبیداری بقمه هایش را فرو می داد 

 :نگاه کردم وبا دلسوزی پرسیدم

 ه خوابت میاد؟

 .از ترس بد خلقی سینا فقن سرش را تکان داد ودر جوابم چیزی نگفت

 :ناگهان صدای سینا را شنیدم که گفت

 .ه مامان سروناز ببین سارا در چه حالیه؟اون رو هم چط کن

 :با پق خنده سارا با عبانیت وبه سینا کردم و گفتم

 !گرفته؟!از سن وسالن خجالت نمی کشی؟ه نصف شبی شوخیت 

حای ین حرف چه ربطی به سههن وسههال داشههت؟!مگر پیرمرد بود که اینطور 
سهن وسالش را به رخش می کشیدم؟!حای خوب بود فقن هشت سال از من 

 !بزرگتر بود اگر واقعا پیرمرد بود چطور می خواستم بازخواستش کنم؟

جا وبی ربطی زدم که  با سههکوت وبرق چشههمانش مطمان شههدم حرف بی
اینگونه سهر خشهمش اورده ام.مخصهوصها خنده خفه وپنهانی سارا که دیگر 
هیچی؟!سههارا برای اینکه حرف را عوض کند گوشههی اش را از جیبش بیرون 

 :آورد وبا روشن کردنش گفت

 ه یط زنگ بزنم به مامان ببینم چکار داره؟
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نگ دو پیامکش که روشهن کردن تلفن همراهش همان وشنیده شدن صدای ز
همان.میدانسهتم یط یا شهاید هر دو پیامط مربوط به فرزاد است در حقیقت 

 .مطمان بودم

سههارا که یط لحظه فلسههفه خاموش کردن تلفن همراهش را یادش رفته بود با 
رنهگ ورویی پریهده نگهاهی بهه صههفحهه گوشههی اش انداخت وبا حرکاتی 

از سارا نداشت  محهطرب شهماره عمه آتر را گرفت.حال من هم دست کمی
از صههرافت طلب کاری چند بانیه پیشههم افتادم وم ل مظلوم ها سههرم را به زیر 

 .انداختم

 :سینا از فرصت استفاده کرد وبا کنایه رو به سارا گفت

 !ه مشتری ها چه به صف معطل مونده بودند؟

زیر نگاه شههماتت بار سههارا که نایی برای جواب دادن نداشههت برای اینکه از 
 .سینا بگریزد بالفاصله شروو به حرف زدن با عمه کرد

 ه مامان سالم.چطوری؟

 ... ه

 ه نه رهامون رو تموم کردیم.آره همه خوبیم چه خبر؟عزیز چطوره؟

 ... ه

 ه هنوزم اونجا شلوره؟مهمون ها رفتند؟

 ... ه

 ه مگه چند روز عزاداری می کنند؟

 ... ه
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سروناز فردا صب  کالس داریم.خواستم بدونی که یط ههه راسهتی مامان من و
 ...وقت به خونه زنگ زدی نبودیم

 ... ه

ههه نه تا قبل از اینکه پرهام از مدرسهه بیاد ما از دانشگاه اومدیم.خیالت جمم 
 .باشه

 :وبا ترس ولرز رو به سینا گفت

ههه سینا مامان میگه فردا صب  خونه ای؟یط وقت پرهام از مدرسه میاد پشت 
 ر نمونه؟د

 :سنا با حرکت سر جواب داد

 .ه معلوم نیست

وبا عصهبانیت به من نگاه کرد.تاب سهنگینی نگاه خصمانه اش را نیاوردم وبا 
 :ناراحتی پرسیدم

 ه چیه؟

 :بی درنگ جواب داد

 .ه هیچی

 :از بی خیالی اش حرصم گرفت وگفتم

 ه پس چرا اینجوری نگاهم می کنی؟

 :صدای خش دار از کینه جواب داد شانه هایش را بای انداخت وبا

 ه چه جوری؟

 :بدون آنکه متوجه معنی حرفهایم باشم با ریظ گفتم
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 .ه یط جوری نگاهم می کنی انگار که ارم بابات رو بای کشیدم

با حالت هجومی سههرش را جلو آورد و اهسههته طوری که سههارا که در حال 
 :مکالمه با عمه آتر بود نشنود جواب داد

ههههه سههرونهاز به ارواح خاک بابام اگه باز هم بی احترامی کنی چنان جوتب 
 .گستاخی ات رو بدم که نتونی سر بلند کنی

از حالت تهاجمی اش ترسههیدم وخودم را به صههندلی چسههباندم وتازه پی به 
معنی تههدیهد مبهمش بردم!!آب دهانم را قورت دادم وبا دهانی تلخ شههده از 

مانده از وحشههتم را به کار انداختم تا معنی دقیق دلهره وهراس کمی ماز راکد
حرفش را هحههم کنم.حرفش واقعها چهه معنی می داد؟کتکم بزنهد یا بالیی 
سههرم بیهاورد؟!بها تجزیه وتحلیل مفهوم دوم بدنم یخ کرد.یعنی واقعا قادر به 
چنین حماقتی بود؟!آن هم سههینا که همه سههوای بدعنقی واخالق بد قلقش 

ت وریرت وپاکدلی اش قسههم بخورند!واقعا می حها ههر بودنهد سههر نجاب
توانسهت چنین رلطی بکند؟!حای رلطش به کنار با چه رویی توانست چنین 
حرفی را به زبان بیاورد؟!از جسههارت گفتن حرفش وحتی تجسههم بی حرمتی 
اش بی اختیار اشههط درون چشههمانم جمم شههد.نمی خواسههتم جلوی او که 

سهرازیر شهود ونظاره گر شکستن چشهم در چشهمانم دوخته بود اشهط هایم 
اعتماد به نفس وررورم باشههد.برای همین بدون آنکه به ظاهر  ههعفی نشههان 
دهم قبل از انکه او سهرش را عقب بکشهد وبه صندلی تکیه بدهد دستم را که 
از فرط عصهبانیت به اراده خودم نبود بای آوردم وسهیلی محکمی به صورتش 

نمی کرد!هم به تالفی تهدید وقیحانه زدم.نوش جهانش دیگر فکر اینجایش را 
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ای که کرده بود هم به عوض دو تا سیلی که در سرداب پدربزرگش به صورتم 
زده بود.در حالی که دسههتش را روی صههورتش گهاشههته بود وچشههمانش از 
خشههم رنهگ خون به خود گرفته بود به طرف پرهام وسههارا نگاه کرد.اصههال 

از کار افتاده ام از این شههوک وارده متوجه ححههور انها نبودم.در حقیقت ماز 
 .وجود آنها را در نظر نگرفته بود.با تردید شرمندگی به طرفشان نگاه کردم

پرهام سههرش را به پشههتی صههندلی تکیه داده بود وبه راحتی خوابیده بود.سههارا 
هم گوشهی تلفن همراهش را به گوشش چسبانده بود.ودر حالی که رویش به 

آرام آرام صهحبت می کرد.خدا را شکر واقعا خدا را  طرف در واگن بود با عمه
 .شکر.پس هنوز یط تره آبرویی که جلوی سارا وپرهام داشتم حفظ شده بود

 !ه پس با این حساب دیگه از این به بعد هر چه دیدی از چشم خودت دیدی

بها تههدیهد دوبهاره سههینها قلهب درمهانده ام دوباره شههروو به زدن کرد.یعنی 
طوری شههده؟نگاهش کردم.دسههتش را از روی صههورتش چه؟امشههب چرا این

برداشهته بود وبه صهندلی اش تکیه داده بود وبا صورتی برافروخته نگاهم می 
کرد.از طرز نگاهش مطمان بودم اگر سههارا وپرهام در کنارم نبودند همین جا 

 !خفه ام می کرد یا شاید هم تهدید کهایی اش را عملی می کرد

چرخاند وبا نگاهی به چشههمان از حدقه درآمده ام سههارا رویش را به طرفمان 
 :به عمه گفت

 .ه باشه حای خودم براش تعریف می کنم

 ... ه

 ه باشه باشه حتما.حای عزیز این چیزهایی رو که بهم گفتی می دونه؟
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 ... ه

 !ه واقعا عجب دنیایی شده!وسن عزا واین حرفها؟

 ... ه

 .شهه ولی مامان فکر کن اگه بشه چقدر عالی می

 ... ه

 .ه نه

 :وبا نگاهی به پرهام ادامه داد

 .ه اخی طفلی پرهام از زور خستگی نشسته خوابش برده

 ... ه

 .ه نه این جاش رو درست می کنیم

 ... ه

 .ه باشه مراقبیم

 ... ه

 ه دیگه کاری نداری؟

 ... ه

 .ه نه ممنون.خداحافظ

 ... ه

 با اشاره به رنگ و رویار تباط را قطم کرد وگوشهی را در دستش نگه داشت و
 :پریده ام پرسید

 ه چی شده؟



 مبهم عشقحس 

 

150 

از ترس واکنش دوباره سههینا جوابی ندادم وبه طرف سههینا نگاه کردم.سههینا با 
ه بود کچهره ای درهم کشههیده به بیرون نگاه می کرد.از اخم ابروهایش معلوم 

دوبهاره بهه افکا عمیق فرو رفته البته با این تفاوت که این بار در عمق افکارش 
 !نقش اول را من بازی می کردم

مجددا به سههوی سههارا نگاه کردم ودر جواب اشههاره دوباره اش برای سههر در 
آوردن از احوالم بها اشههاره ابرو وسههر فهمهاندم که:چیزی نیسههت دعواهای 

 .همیشگی

گو مگوهای ما عادت داشههت اما باز هم نگران اشههاره کرد:چی بها اینکه به ب
 میگه؟

 .دوباره با اشاره سر جواب دادم:هیچی ولش کن

اگر واقعیت را به سهارا می گفتم که از شدت تعجب وحیرت وشاید هم ترس 
پس می افتاد!با صههدای  ههربه ای به در سههینا بی آنکه از جایش بلند شههود به 

 :حوصله جواب داد طرف در واگن نگاه کرد وبی

 .ه بله بفرمایید

مهامور بردن ظروف خهالی رهها در را باز کرد وبا چابکی هر چهار ظرف را از 
روی میزها برداشههت وبعد از تشههکر زیرزبانی سههینا از در بیرون رفت ودر را 

 .پشت سرش بست

حالت به ظاهر ناراحت وعصهبی سینا برای سارا کمی ریر عادی آمد اما برای 
ان همهه تههدیهد وعهاب کامال عادی بود مگر ریر از این هم می  من بعهد از

 شد رفتار کرد!دوباره ابروهای سارا بای رفت که یعنی؟چشه؟
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 :آسته جواب دادم

 .ه بره به جهنم

فهمید که هر چه هسههت هر دو طرف توپمان حسههابی پر اسههت.برای انکه 
 :کمی حالتمان را عوض کند خندید وبلند گفت

 .ونی مامان چی می گفت از هیجان تا صب  خوابت نمی برهه سروناز اگه بد

بدون انکه هیچ اشههتیاقی برای شههنیدن خبرش داشههته باشههم بی احسههاس 
 :پرسیدم

 ه چی می گفت؟

 :بالفاصله جواب داد

 .ه برات خواستگار پیدا شده

با چشههمان گرد شههده نگاهش کردم.چه وقتی برای دادن این خبر بود؟!اگر ده 
ز شهههدت هیجهان می ترکیهدم.البتهه نهه از شهههدت هیجهان دقیقهه پیش بود ا

شههوهرپیدا کردن بلکه از هیجان اینکه چه کسههی از من خواسههتگاری کرده 
همیشههه اخالق من وسههارا این بود هر وقت کس برایمان پیدا می شههد تا چند 
روز در موردش صههحبت می کردیم وهمدیگر را دسههت می انداختیم ولهت 

راین روحی!انگار خجالت می کشیدم واحساس می بردیم ولی حای با این ش
شههرم می کردم شههاید به خاطر خن ونشههان هایی که سههینا برایم کشههیده بود 
وپهاک اعصههابم را بهه هم ریختهه بود به طوری که جایی برای توق وشههوق 

 .وهیجان باقی نگهاشته بود

 :با خنده پرسید
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 ه نمی خواهی بدونی کیه؟

وی سههینا تعجب کردم.حای چرا این از این همهه بی مالحظهه گی سههارا جل
 !حرفها را جلوی سینا می زد؟

بی اختیهار زیر چشههمی نگهاهی به سههینا انداختم.هنوز با اخمهای درهم به 
 .پنجره نگاه می کرد

 .دوباره صدای خوشحال سارا توجهم را جلب کرد

تورو برای صابر ههه مامان می گفت مادر صابر بعد از مراسم مسجد یواشکی 
 .خواستگاری کرده

 :نتوانستم خودم را کنترل کنم وبا صدایی از ته چاه در امده پرسیدم

 !ه صابر؟

 :چشمکی زد وجواب داد

 .ه آره صابر نوه پسر دایی عزت برادر سمیه

 .و روی کلمه برادر سمیه تاکید کرد

اسههت!از حالت تهازه فهمیهدم علهت بلنهد گفتنش جلوی سههینا به چه دلیل 
چشهمهای سهارا خنده ام گرفت.از گوشهه چشهم دیدم که سهینا نسبت به این 
مو هوو واکنش نشهان داد وسرش را به جانب ما چرخاند.سارا با دیدن توجه 

 :سینا با آب وتاب ادامه داد

ههه بعد از اینکه ما پس از تموم شدن مراسم مسجد یط راست اومدیم راه اهن 
ن واز تو پرس وجو می کنه.مامان هم که شههصههتش مریم خانم میره پیش ماما

خبردار میشهه برای چی در مورد تو می پرسهه ازت کلی تعریف می کنه.مریم 
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خهانم هم پرونهده صههابر رو بهاز می کنه واز تحصههیالتش وکارش وحجب 
وحیاش واز این حرفها میزنه.خالصههه اینکه قرار بعد از تمام شههدن مراسههم 

اری.اگه قبول کنی یط بله  منی ازت بگیر چهلم بیان تهرون رسما خواستگ
 .تا همه کارها بمونه برای وقتی که دایی اینها از اسپانیا اومدند

از اینکه سههارا همانند عزیز به جرفهایی که دلش می خواسههت پیچ وتاب می 
داد خنده ام گرفت وبرای اینکه جلوی سههینا وخودم را مشههتاق نشههان دهم 

 :پرسیدم

 رسی خونده؟ه حای این پسره چه د

با اینکه سهارا قبال برایم گفته بود ولی باز هم برای فیلم کردن سینا با آب وتاب 
 :جواب داد

ههههه مهامان می گفت صههابر مهندسههی نسههاجی خونده این توی کارخونه 
ریسههندگی همون جا مشههاول به کاره.سههربازیش هم رفته پسههر خوبیه دیگه 

 خودت می دونی؟

ت وحسههابی دیده بودم ولی خودم را به آن راه با اینکه صههابر را چند بار درسهه
 :زدم وپرسیدم

 ه من توی مراسم دیدمش؟

 :سارا که از سرکار گهاشتن سینا لهت می برد بالفاصله جواب داد

هه اره یادت نیست همون که برای پهیرایی مهمون ها خیلی کار می کرد.سمیه 
 .رو که یادته برادر اون

 :گفتم برای این که حر  سینا را در اورم
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هههه َاه َاه...سههمیه؟!برادر اونه؟!صههد سههال سههیاه.اگه برادره هم م ل خواهر آب 
زیرکاه وعو ههی باشههه مگه دیوونه ام یا ماز خر خورده ام که دسههتی دسههتی 

 .خودم رو بدبخت کنم

از اینکه سمیه را اینطور لگدکوب می کردم ته دل نارا ی بودم بنده خدا بدی 
زیرآبش را می زدم ولی برای در اوردن لس سههینا در حقم نکرده بود که اینطور 

 .حا ر به هر کاری بودم

 :سارا هماهنگ با من سریم در جوابم گفت

ههه نه بابا صهابر با سهمیه زمین تا آسمون فرق داره اینطور که مامان می گفت 
 .اصال قابل مقایسه با خواهره نیست

 :دوباره خودم را مشتاق وصلت با صابر نشان دادم وگفتم

 حای چندتا خواهر وبرادرند؟ ه

 :سارا توق زده جواب داد

ههه سهه تا اولی صابره دومی سمیه وسومی هم سمیرا که سوم راهنمایی درس 
 ...می خونه

 :سینا وسن حرف سارا از جایش بلند شد وبا تحکم گفت

هههه ول کنید این قصههه کل وم ننه ها رو پاشههید جاتون رو مرتب کنید گردن این 
 .از بس یط وری روی صندلی افتاد طفل معصوم شکست

تازه یاد پرهام افتادم که جلوی چشههمم داشههت از خواب می افتاد.از سهههل 
انگاری ام خوشهم نیامد.از جایم بلند شهدم وبه طرف صهندلی اش خم شدم 

 :وسرش را روی پشتی صندلی صاف کردم و رو به سارا گفتم
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 ه حای چه جوری بخوابیم؟

با سههینا شههده بود روبه سههینا کرد وکسههب تکلیف سههارا که متوجه قهر بودنم 
 :نمود.سینا با همان اقتدار همیشگی اش جواب داد

 .ه من و پرهام پایین می خوابیم شما هم بای

 :از ترس اینکه از تخت بای پایین بیفتم با لحنی پرخاشگرانه گفتم

 ه چرا ما بای؟

رویم  از من بلند تر بوددر حالی که هنوز ایسهتاده بود بیشتر از یط سر وگردن 
 :خم شد وبا نگاه نافه وعصبی اش گفت

 ه پس کی بای؟

دوبهار هیهاد تههدیدش افتادم با انزجار رویم را برگرداندم وجوابی ندادم.بدون 
آنکه دیگر حرفی بزند  ههامن تخت های بای را کشههید وآنها را مرتب کرد وبا 

ش رداشهتن ساک بالبلند شهدن سهارا کشهوی تخت های پایین را کشهید وبا ب
وپتو از قسههمهت کمهد بهای جای پرهام را مرتب کرد واو را آرام سههر جایش 
خواباند و با گفتن:ک ل درخت نایسههتید برید بخوابید از در واگن بیرون رفت 
وآن را پشهت سهرش بسهت.من وسارا که هنوز ایستاده بودیم بی اختیار به هم 

را جمم کردیم واز پله  نگاه کردیم واز ترس بازگشههت سههریعش وسههایل مان
های کوتاه بای رفتیم وهر کدام روی تخت خودمان نشهسهتیم.سهارا نتوانست 

 :هیجانش را کنترل کند وبا نگاهی به دور وبر گفت

ههههه این بهای عجهب کیفی داره!توی دیوونه چی می گفتی به سههینا که پایین 
 !بخوابیم؟
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که محکم می باشد با جابه جا شهدن روی تختم واطمینان حاصل کردن از این
 :جواب دادم

 .ه باور کن هنوزم می ترسم نصف شب از این بای پرت بشم پایین

 :خندید وگفت

هههه اگه بیفتی مقسقتقیم می افتی روی پرهام بیچاره بیا جاتو با من عوض کن 
 .که حداقل اگه افتادی روی سینا بیفتی تا له بشه

 :پوزخندی زدم وگفتم

اگه بیفتم مقسقتقیم پرت میشم وسن کف  ههه نه زیاد هم خوش خیال نباش
 .واگن

 :خندید وپرسید

 ه حای سر چی با سینا بح تون شد؟

بی اختیار راه نفسههم بند امد باید چی می گفتم؟تهدید سههینا را؟برای همین با 
 :کمی مکث جواب دادم

 !ه چه می دونم خودم هم نفهمیدم سر چی بود؟

 :با دلسوزی نگاهم کرد وگفت

هههه بابا صهد دفعه بهت گفتم به پرو پاش نپیچ اون دیوونه اسههت یط دفعه کار 
 .میده دستت ها

 .دوباره یاد تهدید سینا افتادم وقلبم شروو به زدن کرد

 :گوشی اش را از جیبش بیرون کشید وبا روشن کردنش خندید وگفت
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دای صههه بیا ببین این خله چی برام فرستاده قبل از اینکه با مامان حرف بزنم 
زنگ پیامکم رو شههنیدی که؟ نزدیط بود سههکته کنم.یط پیامط از این بود 

 .یط پیامط از مریم

 :وگوشی را به طرفم گرفت وگفت

 .ه بیا بخونش زود باش این سینا میاد

 :گوشی را از دستش گرفتم وبه صفحه آن نگاه کردم نوشته بود

سهتش دارم.اما می نمی توانم ادعا کنم که همواره به یاد کسهی هسهتم که دو»
 «.توانم ادعا کنم که حتی زمانی که به یادت نیستم باز هم دوستت دارم

 :لبخند کوتاهی زدم وگفتم

 ه واقعا پیامکهاش خوندنیه!نکنه جدی جدی خودش می نویسه؟

 :خندید و گوشی را ازم گرفت وخاموشش کرد وگفت

ا زنگ زد ههههه از این فرزاد خله هر چی بگی برمیاد.دیدی چه جوری به سههین
وردیهابیمون کرد؟!از یهط طرف هم خنهده ام گرفتهه بود از یط طرف از ترس 

 .داشتم نفس های اهرم رو می کشیدم

 :خندیدم وگفتم

ههه اره حال من هم دست کمی از تو نداشت البته با یط درجه کمتر چون خدا 
 .رو شکر اون پیاک هاش رو برای تو می فرسته

 :با شیطنت چشمکی زد وجواب داد
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هههه تا حای حکایت آش نخورده ودهن سههوخته رو شههنیدی؟می ترسههم همه 
پیهامهط هاش برای تو باشههه وگیرنده اش فقن من باشههم اون وقت این همه 

 .ترس ولرز بیخودی از کیسه ام رفته

 :با خنده گفتم

 ه حای چرا می ترسی؟نکنه حامد جونت رو یادت رفت؟

 :با مشت به سینه اش زد وگفت

 .من رلن بکنم یادم بره ه الهی فداش بشم

 :از حالتش خندیدم وگفتم

ههه حای زود باش اون ساک بالش و پتو رو از اون پشت بده که این سینا میاد 
 .دهنشو باز میکنه

 :ساک بالش وپتوها را برداشت وبا نگاهش به پایین گفت

ههه فط کن این پرهام خواب نبود ببین چه آتیشی می سوزوند!میایی بیدارش 
 .لی خیلی دلش می خواست این تخت های بای رو ببینهکنیم طف

 :ملحفه را روی تختم کشیدم وسرم را روی بالش گهاشتم وگفتم

 .ه دیوونه شدی؟!خودش صب  بلند میشه همه چی رو می بینه

 :سارا هم ملحفه روی تختش کشید وسرش را روی بالش گهاشت وگفت

 .هقطار همون موقم ها میرسهه راستی فردا چهار صب  باید بلند شیم.فکر کنم 

 :پتو را رویم کشیدم وگفتم

ههه آنقدر خسته ام که فکر نکنم اون موقم بیدار بشم.اگه نتونستید بیدارم کنید 
 .بهارید به حال خودم باشم.شاید با این قطار سر از شهر دیگه در اوردم
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 :با خنده گفت

تط ا با کههه پس یادت باشهه خودت گفتی بیدارت نکنیم ها؟!هر چند که سین
 .هم شده بیدارت می کنه

 .دوباره یاد حرف سینا افتادم وقلبم فرو ریخت

 :بالشش را زیر سرش جابه جا کرد وخندید وگفت

 ه دیدی گفتم اون سمندر بایخره کار خودش رو می کنه؟

 :از تشبیه اش خنده ام گرفت وپرسیدم

 ه منظورت کیه؟

 :با چشمکی جواب داد

 .رو عرض می کنم ه همون خواستگار عزیزتون

 :خندیدم وگفتم

ههه ولی تو گفتی صهابر از نظر خلق وخو برام مناسهبه نگفتی که خواستگاریم 
 .میاد

 :با طلب کاری گفت

 ه چیه ناراحتی بگم برگرده؟

 :از حالتش بلند خندیدم وپرسیدم

 ه حای چرا سمندر؟

 :با خنده گفت

اش نمی خورد ههههه چون از مهارمولط موتی تره.ناجنس به قیافه موش مرده 
 !انقدر زود خواستگاری کنه؟
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 :با سر تایید کردم وگفتم

ههه حای اینها رو بی خیال شهو دیدی سهینا چطوری تا حرف سمیه شد گوش 
 هاش رو تیز کرد؟

 :با قیافه حق به جانبی جواب داد

لو کنند.صههابر رو جهههه بابا من چند دفعه بگم اینها تصههمیم دارن بده بسههتون 
فرسهتادند برای تو تا ما هم خام بشهیم برای سهینا بریم خواستگاری.حای بیاد 

 .وسینا عاقل بشه وسمیه رو نگیره قیافه هاشون دیدن داره

 :به شوخی گفتم

 ه ِا...اونوقت من بیچاره چی این وسن قربونی میشم؟

 :دستش را زیر سرش گهاشت وگفت

کی بهتر از صابر؟ پس به این خوبی.این سیناست ه دیوونه تو که برد می کنی 
 .که اگه سیه رو بگیره تا خرخره سرش کاله میره

 :با پوزخندی گفتم

 !ه نه که سمیه بیچاره سرش کاله نمیره؟

 :خندید وگفت

 ه چیه هنوز هیچی نشده هوای خواهر شوهرت رو خوب داری؟

 :خندیدم وجواب دادم

 ...ه ما اینیم دیگه

واگن خودبه خود حرفمان تمام شههد از گوشههه چشههم به پایین با باز شههدن در 
نگاه کردیم.سههینا بعد از بسههتن در واگن پشههت سههرش وکشههیدن پرده ومرتب 



wWw.Roman4u.iR  161 

 

کردن جهایش بهدون آنکهه نظر مها را بخواهد چرام ها را خاموش کرد وبه این 
 .طریق نشان داد که باید بخوابیم

رم در اطراف مو ههوو با اینکه خسههته بودم ولیم اصههال خوابم نمی امد وفک
 .های مختلف دور می زد

از رلت زدن سهارا در جایش فهمیدم او هم حال من را دارد وبا خستگی زیاد 
خواب از سهرش پریده اسهت.به پنجره قاطر خیره شههدم.سهیاهی شههب در آن 
بیهابهان منظره بیرون را وهم انگیز کرده بود.تکهان قطهار وصهههدای تلق تلق 

اینکه واقعا انسان اشرف مخلوقات است.ببین با چرفهایش فکرم را کشهاند به 
عقل وماز خود چطور وسههیله نقلیه سههاخته اسههت که حتی در دل شههب به 
راحتی روی تختش بخوابد وسههفر کند وبه مقصههد برسههد!حای مسههافرت با 
هواپیما که دیگر هیچ!مطمانا کشههتی هم همین راحتی وهیجان را داشههت هر 

دم ولی ظاهر امر...کهبا صدای پف سینا چند که تا به حال سهوارش نشهده بو
از پهایین از افکهارم بیرون کشههیهده شههدم.نیم نگاهی به پایین انداختم و در 
تاریکی روشنی چرام راهروی واگن ها دیدم که همان طور که طاقباز خوابیده 
وآرنجش را روی پیشهانی گهاشهته چشهمانش را بسته است.نمی دانم خواب 

حال فکر کردن بود؟! دقیق به صههورتش نگاه بود یها بها چشههمهان بسههته در 
کردم.یهط باره چشههمانش را باز کرد وبه بای خیره شههد وپس از چند بانیه با 

 :عصبانیت گفت

 ه چیه؟چرا از اون بای م ل عنکبوت زل زدی؟



 مبهم عشقحس 

 

161 

سهارا نتوانست خنده اش را مهار کند وبا پق خنده در تختش جابه جا شد وبه 
 .طرفم رلت زد

 :چم را گرفته بود نارا ی گفتماز اینکه سینا م

 !ه اخه از این بای قیافه آدمها دیدنیه

 :ودیگر نتوانستم از حر  حرفم را ادامه دهم وبگویم

 !ه البته اگه اسم بعحی ها را بشه آدم گهاشت؟؟

 :وبا خشم پتو را رویم کشیدم و در جواب خنده پنهانی سارا گرفتم

 !ه دیوونه ست

 :سارا با اشاره در نور کم رنگ واگن که از راهرو می تابید جواب داد

 .ه ولش کن

 فصل پنس

 .ه سروناز یواشتر گریه کن ممکنه پرهام از اتاقش بشنوه

دسهتمال کارهی را از جعبه بیرون کشیدم واشکهایم را پاک کردم وبا صدایی 
 :گرفته گفتم

می خواد چی کار کنه؟سارا  ههه اخه این چه مصیبتی بود؟!بیچاره مهرناز حای
 .نبودی که بشنوی مهرناز با چه زجه ای بچه ام بچه ام می کرد

 :سرش را از روی تاسف تکان داد وقطره های اشکش را پاک کرد وگفت

ههههه حهای سههر شههب خودم دوباره زنگ می زنم.آخه چه جوری یط دفعه 
وق شههاینطوری شههد؟پیش از رفتنمون که حال بچه خوب بود؟چقدر با توق و

 !تبریط گفتیم
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 :پبا  خفه شده ام به یکباره ترکید وبا گریه گفتم

ههه نمی دونم چطوری شد؟!مامان ومهرناز می گفتند بچه یط دفعه حالش بد 
میشههه ونفس کم میهاره ودکترهها اون رو میهارند توی دسههتگاه وبعد از کلی 

 .آزمایش واین حرفها می فهمند که مشکل تنفسی وکلیه داره

 :باره جاری شد ولی برای دلداری ام گفتاشکهایش دو

ههه درسهت میشهه.بعحی از بچه ها اولش که به دنیا میان این جوریند بعدش 
کم کم درسهت میشن.مطمان باش همین پسر مهرناز شا  شمشادی بشه که 

 .با پاهای خودمون بریم براش خواستگاری

 :دستمالی از جعبه بیرون کشید وادامه داد

 مید؟ه پرهام که چیزی نفه

 :سرم را تکان دادم وگفتم

ههه نه آنقدر خسهته بود که وقتی از مدرسه اومد یط لقمه رها خورد وبیهوش 
روی تختش افتاد.نه که چهار صههب  بیدار شههده بود عادت نداشههت وقتی هم 

 .که از ایستگاه راه آهن اومدیم دیگه نخوابید

 :به پشتی کاناپه تکیه دادم وبا حسرت در ادامه گفتم

سرم گفتم حای که زود از دانشگاه اومدیم وخونه خلوته یط زنگی به ههه خیر 
مامان اینها بزنم که هم حالی ازشهون بپرسهم وهم شماره خونه دایی عزت رو 

 بهشون بدم نمی دونستم که دیگه چه خبری انتظارم رو می کشه؟

 :او هم به کاناپه تکیه داد وگفت
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نمی دونسههتم چه عکس ههههه خوب شههد من همون موقم اینجا نبودم وگرنه 
العملی باید نشههون بدم.مطمانا با نشههاختی که از خودم دارم به جای دلداری 

 فقن گریه برای مهرناز می کردم.حای شماره رو به دایی دادی؟

 :جواب دادم

 .ه بابا که نبود با اردین توی بیمارستان بود.شماره روبه مامان دادم

 :فتموبا یادآوری لحن رم زده صدای مهرناز گ

 ...ههه سارا اگه مشکل بچه مهرناز جدی باشه چی؟یط عمر با یط بچه معلول

و نتوانسهتم ادامه دهم وبی صهدا گریه کردم.دستم را در دست گرفت وآهسته 
 :گفت

طوری که نشههده شههاید هههه سههروناز یواش تر پرهام می فهمه ها.خدایی نکرده 
مشههکلش بی اهمیت باشههه.خدا رو شههکر علم انقدر پیشههرفت کرده که این 

 ...چیزها دیگه رصه ای نداره

 :وبا صدای تلفن حرفش را قطم کرد وگفت

 .ه نمی خواد تو با این حال و روزت برداری خودم برمی دارم

 :وبه طرف میز تلفن رفت وبا دیدن شماره گفت

 :ه سیناست وگوشی را برداشت

 .ه الو سینا سالم

 ... ه

ههه کی اومدی؟گفتی ناهار میایی هر چی منتظرت شدم نیومدی خودم اومدم 
 .بای
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 ... ه

 .ه آره پرهام از مدرسه اومده این خوابه

 ... ه

 .ه نه ولی سینا یط لحظه صبر کن

 :و روبه من نگاه کرد وآهسته گفت

 .ه بهتره بهش بگم

 :کث ادامه دادوبا کمی م

ههه ببین سهینا سهروناز بعد از اینکه از دانشگاه اومدیم شماره تلفن خونه دایی 
 ...عزت رو از دفترچه تلفن نوشت تا به دایی اینها بگه.وقتی که زنگ زد

 .... ه

 .ه م ل اینکه یط مشکلی برای بچه مهرناز پیش اومده

 ... ه

شههکل تنفسههی کلیه پیدا هههه نه چیزی نشههده.اینطور که زن دایی گفت انگار م
 .کرده تو دستگاه گهاشتنش

 ... ه

 .ه نه دایی اونجا نبوده با اردین رفته بیمارستان

 ... ه

 .ه باشه باشه

 ... ه

 ه به مامان خودت میگی یا بهش زنگ بزنم؟
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 ... ه

 .ه حای من فعال پیش سروناز هستم

 ... ه

 .ه باشه.فعال خداحافظ

 ... ه

 :ودر حالی که گوشی را روی دستگاه می گهاشت زیر لب گفت

 .ه هنوز از راه نرسیده شب مهمون دعوت کرده

 :بی حوصله از کارهای عجیب ورریب سینا پرسیدم

 ه مگه چی می گفت؟

 :به طرفم آمد وروی کاناپه کنارم نشست وادامه داد

ش هههه می گفت همونجا بمون چون امشههب شههام یکی از دوسههتهام با خانم
میاد.نمی دونم این بشهر خسهتگی سهرش نمیشه حای خوبه امروز صب  کله 

 .سحر از مسافرت اومدیم اون وقت ورداشته مهمون دعوت کرده

 :سرم را روی پشتی کاناپه گهاشتم وپرسیدم

 ه وقتی مو وو بچه مهرناز رو گفتی چی گفت؟

 :نگاهم کرد وجواب داد

 ههمن گفتش مو ههوو رو به هههه هیچی گفت خودم به دایی زنگ می زنم.در 
 .مامان هم میگه

 :از بی تفاوتی سینا حرصم گرفت وگفتم
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ههه پس زیاد هم ناراحت نشهده.اصهال نباید بهش می گفتی اینکه احسهاسش 
م هل گهل کلم می مونهه پس فرقی نداره بدونه یا ندونه.باور کن همین مهمون 

تند های امشهب رو هم دروم گفته که دوسهتم وخانمشه.معلوم نست کی هس
 .که تو رو دست به سر کرده

 :با ناراحتی از دست کارهای سینا پوزخندی زد وگفت

ه هر کی می خوان باشن باز هم خدا رو شکر که بهم نگفت بیا و وایسا پایین 
 !شام درست کن.فکر کن اگه بهم می گفت چی میشد؟

وبا صههدای زنگ پیامط تلفن همراهش گوشههی را از جیب شههلوارش بیرون 
مه باز شدن پیامط را فشار داد طولی نکشید که گوشی را به طرفم کشهید ودک

 :گفت وگفت

 .ه بخون

 :رصه دار وبی حوصله جواب دادم

 .ه خودت بخون باور کن از بس گریه کردم حس وحال ندارم

 :نگاهم کرد وگفت

 .ه از بس دیوونه ای دیگه پیشاپیش داری ماتم یط چیز الکی رو می گیری

 :وبرای اینکه حالم را سر جایش بیاورد با لبخندی پیامط را بلند خواند

جیرجیرک بهه خرس میگهه:دوسههتهت دارم.خرس میگهه:این وقت خواب »
زمقسقتانیه بعدا صههحبت می کنیم.خرس رفت خوابید اما نمی دونسههت که 

 «عمر جیرجیرک سه روزه!!! جیرجیرک تو:فرزاد
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اختیار لبهایم از هم باز شد وبا لبخندی نتوانسهتم در اوج ناراحتی نخندم.بی 
 :گفتم

 !ه به خدا این دیوونه ست

 :خندید وگفت

ههه از دیوونه هم یط چیزی اون ورتره.حای اینها رو بی خیال شهد بچشههب به 
ن اوجیرجیرک فکر کن بها اون قد وقواره اش خودش رو جیرجیرک کرده؟!اگه 

جیرجیرکه یبد یکی از ما که پیامط برای اونه خرسیم.حای خوبه هیچ کدوم 
 .چاق هم نیستیم.شیطونه میگه براش بنویسم:اون خرسه جد وابادته

 :کنترل تلویزیون را برداشتم وگفتم

 ه فکر می کنی از رو میره؟

 :شانه هایش را بای انداخت وجواب داد

 از صبحی اشکان چی می گفت؟ه والله بعید می دونم.راستی سرون

 :تلویزیون را روشن کردم وگفتم

ههه چیز خاصهی نمی گفت می خواست جزوه های فیزیط شیمی چهارشنبه 
 .رو ازم بگیره دیگه خبر نداشت که ما هم م ل خودش رایب بودیم

 :گوشی را کنارش گهاشت وگفت

 .ه سروناز بی شوخی اشکان پسر خوبیه ها یط کم تحویلش بگیر

 :های تلویزیون را عوض کردم وگفتمکانال 

ههههه چیه؟دوباره شههروو کردی؟اینم بهارم پیش صههابر کنس دلم یا اینکه توی 
 صف نگهش دارم؟
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 :با حر  جواب داد

 .ه حرف صابر رو نزن که جواب بله رو م ل آدم میدی وتموم

 :نگاهش کردم وبا پوزخندی گفتم

 چیکار؟ ه پس اگه صابر تمومه این اشکان بیچاره رو می خوام

 :با خنده در جوابم گفت

ههه اونو می تاریم برای روز مبادا که اگه سمیه ناجنس توی کارت موض دووند 
 .و وصلت صورت نگرفت خیسونده توی تشت باشه

 :با تمسخر گفتم

 !ه جدا؟

 :بالفاصله جواب داد

 .ه آره جدا

از اینکهه بهای کمرنهگ شههدن رصههه بچهه مهرناز کنارم بود وبه راحتی فکر 
 :اسم را از مو وو پرت نموده بود قدردان نگاهش کردم وگفتموحو

 ه سارا من اگه تو رو نداشتم باید برای فرار از رم ورصه چیکار می کردم؟

 :با نده نگاهم کرد وپرسید

 ه چیه؟رگ محبتت قلنبه زده بیرون یا اینکه من شبیه فرشته مهربون شدم؟

 :خندیدم وجواب دادم

 ...ه هیچکدوم ولی

 :ا قطم کرد وگفتحرفم ر
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ههه ولی بی ولی بیا فکر کن ببین شهب چطوری می تونیم سهر از کار سینا در 
 .بیاریم ببینیم کی پایین مهمونه

 :با کنترل تلویزیون را خاموش کردم وگفتم

ه اینکه کاری نداره پرهام که بیدار شد شب می فرستیمش پایین تا سروگوشی 
 .آب بده

 :خندید وگفت

ههه م ال سر وگوشی هم آب بده یط بچه نه ساله چی می تونه بفهمه که برامون 
 .خبر بیاره؟!فوقش میگه یط آقاهه ویط خانومه پایین نشسته بودند

 :پاهایم را روی کاناپه جمم کردم وبای آوردم وگفتم

 ه پس می گی چی؟

 :یط لنگه از ابروهایش را بای برد وجواب داد

 .پایینه یکی از ما باید بره 

 :با پوزخندی گفتم

هههه دیوونه شههدی؟تو هیچی ولی اگه من برم سههینا جنازه ام رو می فرسههته بای 
خیلی خوشههش میاد؟!یط دفعه برم پایین بگم چی؟!یط کاسههه ترشههی لیته 

 !دارید؟!سارا تو هم بعحی وقت ها یط چیزهایی میگی؟

 :خندید وبه مسخره گفت

 .اد پایین نتونست من جاش اومدمه نه بگو سارا پاش خواب رفته خواست بی

 :یاد تهدید سینا افتادم وبا حال بدی گفتم

 !ه یبد سینا هم میگه بفرمایید تو
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 :با جدیت دوباره یط لنگه از ابروهایش را بای برد وگفت

 .ه من نمی دونم ولی باید یکی از ما بره پایین

 :روی کاناپه جابه جا شدم وجواب دادم

هههه زیاد به مازت فشههار نیار.موقم اومدنشههون از پشههت پنجره نگاه می کنیم 
 ببینیم از چه نوو تیپی اند.حای بگو برای شهام چی می خوری تا درست کنم؟

 :بالفاصله جواب داد

 .ه کو حای تا وقت شام.بشین یط چیز حا ری پیش هم می خوریم

 :از جایم بلند شدم وگفتم

ت وحسهابی نخورد حتما شهام باید چیزی براش ههه نه طفلی پرهام ناهار دسه
 .درست کنم

 :او هم از ایش بلند شد وبا لبخندی گفت

 .ه پس پیش به سوی لوبیا پلو

هنوز مواد اولیهه لوبیها پلو را آمهاده نکرده بودیم که تلفن زنگ خورد.تلفن بی 
سههیم را که همیشههه توی آشههپزخانه بود برداشههتم وبا دیدن شههماره خانه عمه 

 :گفتم نارا ی

 ه َاه...سارا بیا ببین باز این سینا چیکار داره؟

 :سارا شعله زیر قابلمه را کم کرد وگوشی را گرفت وگفت

 ه الو سینا بله؟

 ... ه

 ه نه چطور؟
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 ... ه

 ه مگه زنگ نزدی؟

 ... ه

ههههه فعال که هیچی ولی تازه داریم لوبیا پلو درسههت می کنیم البته در مرحله 
 .پیاز سر  کردنیم

 ... ه

 ...ه ولی سروناز میگه همین رها رو

 .وبا ابروهای درهم نگاهش را بهم دوخت وسرش را تکان داد

 ... ه

 ه حای نمی تونی به جای دیگه زنگ بزنی؟

 ... ه

 ه می خواهی بیام پایین؟

 ... ه

 :و رو به من نگاه کرد وپرسید

 ه سروناز توی فریزر مرم دارید؟

 :م نه.سردرگم به جای جواب پرسیدمو با اشاره ابرو نشان داد که بگوی

 ه برای چی می خواهی؟

 :سرش را تکان داد وجوابم نداد وبه سینا گفت

ههه حای بهار خودم فریزرشون رو ببینم بهت زنگ می زنم وتماس را قطم کرد 
 :وگوشی بی سیم را روی میز آشپزخانه گهاشت وبا دلخوری گفت



wWw.Roman4u.iR  171 

 

 ه یل می شدی می گفتی نه؟

 :بالفاصله پرسیدم

 ه خب برای چی می خواستی؟

به طرف قابلمه رفت ودر حالی که چیازهای طالیی شههده درون رورن را هم 
 :می زد جواب داد

ههههه میگهه زنهگ زده بهه رههاکهده یاس تعطیل بوده انگار یط دور روز برای 
تعمیرات داخلی رهها بیرون نمی دن جهای دیگه هم نمی شههناسههه اطمینان 

ای همین می خواسهت ما رها درسههت کنیم.در نداره رها خوب باشهه یا بد.بر
 ههمن مح  اطالو مرم فریزرمون هم تموم شههده.سههینا میگه زنگ زده به 
مرم فروشههی حاج اسههماعیلی اونجا هم گفتند مرم تازه ندارند فردا صههب  
میهارن.حهای بها این تفاسههیر اگه دهنتو باز می کردی ویط کالم می گفتی نه 

 .کار امشبمون رو راحت می کردی

 :درب فریزر را باز کردم وگفتم

ههههه این همهه مرم داریم اون وقهت بگم نه؟حای باز خوبه همه اینها رو عمه 
 .برامون گرفته

 :و در فریزر را بستم وادامه دادم

مصرفتون زیاده ههه دفعه پیش عمه هم برای شما وهم برای ما مرم خرید.شما 
 .زود به زود تموم می کنید ولی من وپرهام که زیاد مرف نمی خوریم

 :زیر قابلمه را خاموش کرد وگفت
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هههه حای میگی چیکار کنم؟بهش زنگ بزنم که دارید اگه بگن تا شههب اسههیر 
 !آشپزی هستیم؟

 :روی صندلی پشت میز آشپزخانه نشستم وگفتم

ه تا بسههته مرم از توی فریزر هههه خب چرا نمیدی خودش درسههت کنه؟!دو سهه
 .بردار وببر پایین بده خودش درست کنه

 :با پوزخندی جواب داد

ههه اخه سینا آشپزی بلده؟خودت که بهتر می دونی نیمرو هم بلد نیست دیگه 
چه برسهه به خورشت پلو!تازه اولش گفت قورمه سبزی وکشط بادمجون هم 

ی سههر  کرده واین درسههت کنیم در کنار اینها مرم سههوخاری وسههیب زمین
 .حرفها رو هم بهاریم

 :با چشمان گرد شده از تعجب وپررویی سینا گفتم

 !ه دیگه چی؟

 :با عصبانیت وخودخوری از ندانم کاریهای سینا جواب داد

ههه دیگه همین!تازه گفتش که بسهته گوشهت وسبزی وبادمجون سر  شده رو 
 .آماده گهاشته توی سینی روی میز آشپزخونه تا بیام ببرم

 :با حر  پوزخندی زدم وگفتم

 !ه زحمت کشیده

 :وپس از کمی فکر ادامه دادم

 !ه و اگه این کارها رو نکنیم؟

 :روی صندلی کناری ام نشست وجواب داد
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هههه نکنیم نداره؟!خودت خوب می دونی که به زور هم که شههده باید اوامرش 
 .رو اجرا کنیم

 :شانه هایم را بای انداختم وگفتم

نم مگه زوره؟اصههال بگو خسههته ایم فردا هم امتحان میان ترم هههه من ه نمی ک
 .داریم

 :بی حوصله خندید وگفت

 .ه اگه راست میگی خودت بگو

 :کمی فکر کردم وگفتم

 .ه حای که این جوره اصال بگو مرم نداریم حداقل زحمتمون کمتره

 :بالفاصله گفت

 .ه منم که بهت گفتم بگو نداریم تو هی سوال وجواب می کردی

 :عصبی گفتم

هههه چه می دونسههتم فکر می کردم کارش لنگه همین دو تا بسههته مرره؟!حای 
 این مهمون های کی هستند که انقدر رودروایستی داره؟

 :پوزخندی زد وجواب داد

 .ههه دو ساعته دارم میگم که یکی مون بره پایین سر وگوشی آب بده برای همینه

 :با یط فکر آنی چشمکی زدم وگفتم

هههه پس واجب شههد به بهونه آشههپزی وشههام پایین بردن یکی مون خودش رو 
 .بندازه تو

 :نقشه ام را خواند واز جایش بلند شد وگفت
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ههه پس برم بگم کشهط بادمجون وقورمه سبزی رو درست می کنیم ولی مرم 
 نداریم؟

 :جواب دادم

یشه مههه نه اون سهیناست که پا میشه میاد بای فریزر رو می بینه ودستمون رو 
 .بهش زنگ بزن بگو داریم

 :در حالی که به طرف در آشپزخانه می رفت گفت

 .ه باشه پس من برم بسته های توی سینی ای که سینا گفت رو بیارم

 :از جایم بلند شدم وگفتم

 ه خب از همین جا بردار؟

 :قبل از انکه از در بیرون برود جواب داد

 .ه بشین بهار باد بیاد

*** 
 :لی پشت میز آشپزخانه نشست وگفتپرهام با خوشحا

 !ه چرا انقدر رها درست کردید؟مگه چه خبره؟

 :با حا ر جوابی گفتم

 !ه عروسی قنبره

 :سارا در حالی که سیرها را ریزریز می کرد خندید وگفت

 !ه قنبر رو خوب اومدی.ولی بی شوخی فکر کن ببین پایین چه خبره

 :نمیریم رو به پرهام گفتمبرای اینکه کاری کرده باشم که از نجکاوی 

 .ه پرهام اگه مشق هاتو نوشتی برو پایین پیش سینا

 :پرهام که از کارهای ریر عادی ما سردر نمی اورد با تعجب پرسید
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 ه برای چی؟

واقهها برای چی؟نگهاهی به سههارا کردم تا او جوابی سههر هم کند که به موقم 
 :پاسخ داد

ت رو می گرفت.بازی پلی ههههه برای اینکهه سههینا وقتی خواب بودی سههرار
اسههتیشههن ات رو هم ببر پایین با سههینا بازی کن.اگه کسههی هم اومد طوری 

 .نیست همونجا بمون توی سالن وبازی کن

از اینکه سههارا اصههرار داشههت پرهام همان جا بماند وبازی کند ودر حقیقت 
 :حرفهایشان را گوش کند خنده ام گرفت وزیر لب رو به سارا گفتم

 !ه این دیگه آخر نامردیه

 :سارا خندید وچشمکی زد وگفت

 .ه حقشه

پرهام که توان دل کندن از آشههپزخانه با بوهای مطبوو واشههتها آور را نداشههت 
 :بدون آنکه از جایش تکان بخورد گفت

 ه پس شام چی؟

 :بی درنگ جوابش دادم

 .ه تو برو پایین براتون میاریم

 :کمی نرم شد واز جایش بلند شد وبه طرف در آشپزخانه رفت وگفت

 .ه پس من رفتم

 :پیش از آنکه از در بیرون برود گفتم
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ههههه راسههتی پرهام اون بلوز آبیه با شههلوار لی ات رو بپوش ممکنه برای سههینا 
 .مهمون بیاد زشته با لباس خونه بری

 .حرفم را گوش کرد وبه طرف اتاقش رفت

 :روی پیاز دام ها ریخت وگفت سارا سیرها را

ههه آخی طفلی چه حرف گوش کن شده!از وقتی دایی اینها رفتند خیلی عوض 
 .شده

 :در قابلمه قورمه سبزی را گهاشتم وگفتم

 .ه پس چی؟!کلی روش کار کردم تا لوس بازی هاشو کنار گهاشت

 :وبا نگاهی به ساعت گفتم

 !ه ساعت هشت شد پس کی می خوان بیان؟

 :چوبی سیر وپیازها را زیر ورو کرد وجواب دادبا قاشق 

ههه میان رصهه ات نباشهه رصهه ات برای من باشه که از عصری تا حای چند 
 .دفعه پیاز پوست کندم وسر  کردم ودو کیلو اشط ریختم

 :خندیدم وقوطی نعناو خشط را از کابینت بیرون اوردم وگفتم

 !دهه در تعجبم که از عصری تا حای فرزاد پیامط ندا

 :شیشه کشط را از یخچال برداشت وگفت

هههه چی دلت تنگ شههده!حای خوبه مهمونای کهایی سههینا یکی شههون همین 
 !فرزاد باشه؟

 :نگهش کردم وجواب دادم

 .ه بعید هم نیست



wWw.Roman4u.iR  181 

 

وبا صههدای پرهام که گفت من رفتم ودر ورودی خانه را بسههت رو به سههارا 
 :گفتم

 ومدی پایین؟ه خدا کنه سینا توی توقش نزنه ونگه چرا ا

 :در حالی که برای سرکشی به مرم ها در فر را باز می کرد جواب داد

هههه خدا رو شههکر سههینا اگه با من و تو م ل کارد وپنیره ولی با پرهام میونه اش 
 ...خوبه فکر نکنم

 :وبا صدای زنگ پیامط تلفن همراهش چشمکی زد وگفت

 !ه خودشه آقای حالل زاده

و در فر را بسههت وگوشههی اش را از روی میز آشههپزخانه برداشههت ودکمه باز 
 .شدن پیامط را زد

 :پس از خواندن پیامط سرش را بای کرد وگفت

 .ه پیامط حامده.میگه فردا دانشگاه نمیاد فقن می خواست خبر بده

 : پرسیدم

 ه چرا؟

 :شانه هاش را بای انداخت وجواب داد

 .هه ننوشته یبد کاری داشت

و دوباره با صهدای زنگ پیامط توجه اش را به گوشی جلب کرد.در حالی که 
 :پیامط را می خواند با لبخندی گفت

 !ه مال فرزاده.ببین چی نوشته؟

 :و شروو به خواندن کرد
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هر وقت قلبت از سهختی ها خسهته شد به کوهستان برو وخدا رو فریاد کن »
هست...هست...هست یا اکر و بگو آیا هنوز امیدی هسهت..؟! پاسهخ میاد: 

 «...هم خواستی بگو فرزاد جان...؟!پاسخ میاد:جان...جان...جان

 :دو تایی زدیم زیر خنده وبا خنده گفتم

 !ه ببین آخرش رو ه جوری به هم بافته؟آدم مات می مونه

 :خندید وبه طرف تابه پیاز دام وسیر دام رفت وگفت

 .ی با مزه اش عادت کرده امه باور کن این دو سه روزه به این پیامط ها

 :به شوخی گفتم

 ...ه ِا...چشمم روشن؟!چشم و دل آقا حامد هم روشن

وبها صههدای بهاز شههدن در حیهاط حرفم را ادامه ندادم وبه طرف پنجره رفم 
 :وگفتم

 .ه فکر کنم اومدند

 خاموش کرد وکنارم پشههتبرای اینکه راحت تر دید بزنیم چرام اشههپزخونه را 
 :پنجره آمد وگوشه پرده را گرفت وگفت

 ه پس کوشن؟

با اسهتقبال سهینا دم در و آمدن مهمانها داخل حیاط با دقت براندازشان کردم 
 :وگفتم

ههه نه میشهه به سینا امیدوار بود بدجور خوش سلیقه ست!ببین دختره چه بور 
 .دیم که گفته زن وشوهرنوروشنه درست عین برادرشوسینا فکر کرده ما هالوی

 :سارا زیر چرام داخل حیاط دقیق نگاهشان کرد وگفت
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 !ه آره خان داداشم زیادی خوش سلیقه ست

وبا رفتن مهمان ها داخل خانه از پشهت پنجره کنار آمدیم وچرام آشپزخانه را 
 :روشن کردم وگفتم

که جی؟برای خانوم ههه حای ما م ل آشپزهای مطبخ های قدیم اینجا وایسادیم 
 !آشپزی کنیم؟!یکی نیست به سینا بگه مگه کلفت مجانی گیر اوردی؟

 :روی صندلی پشت میز آشپزخانه نشست وگفت

ههه جای عزیز خالی تا ته وتوی کار مهمونهای سینا ر در بیاره.یادته وقتی فرزاد 
 !اومده بود بهش می گفت دکتر هدایت پور؟

کم کردم وگفتم:ههه چه تندی هم رفت سهرام خندیدم وشهعله زیر قابلمه ها را 
 اینکه چند تا خواهر وبرادر داری؟

 :و روی صندلی روبه رویش نشستم وادامه دادم

ههه تعجبم از اینکه سهینا این همه دوست ورفیق رو از کجا میاره!من و تو توی 
 !همین لیال ومریم موندیم دیگه بقیه اش پیشکش

 :سرش را به نشانه تایید تکان داد وگفت

ههه برای اینه که من وتو همدیگر رو داریم دیگه احتیاجی به دوست وآشناهای 
زیاد ندارین که سههرمون رو گرم کنیم.حای پاشههو فر رو خاموش کن فکر کنم 

 .مررها زرال شدند

موقم بردن شههام بر خالف نقشههه مان خود سههینا به طبقه بای آمد وبا تحکم 
م وتزئین کنیم.من که از این ازمهان خواسههت که رراها را درون ظرف بکشههی

خرده فرمایش های سههینا از عصههبانیت در حال انفجار بودم با خشههم روی 
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صههندلی پشههت میز آشههپزخانه نشههسههتم و به این طریق نشههان دادم که دیگر 
حوصهله ادامه اطاعت از اوامرش را ندارم.سهارای بیچاره از ترس سهینا سینی 

ی سههوخاری شههده را داخل مخصههو  مررها را از فر بیرون کشههید ومرم ها
دیس گهاشههت وشههروو به تزئین کرد.با اینکه سههینا با کینه نگاهم می کرد اما 
طهاقهت نیاوردم وبرای کمط به سههارا از جایم بلند شههدم وبا ررولند قابلمه 

 .قورمه سبزی را از روی اجاق گاز برداشتم تا درون ظرف خالی کنم

 .ی بوده چرا دو تا مرم درست کردید؟یط دونه هم کاف

 :سارا در حالی که هنوز تزئین می کرد جواب سینا را داد

 .ه گفتیم خودمون هم هستیم یط دفعه کم نیاد

ظرف سههاید ومرم وماسههت را داخل سههینی بزرگی چید ودر حالی که از در 
 :آشپزخانه بیرون می رفت با طلب کاری گفت

 .ه بقیه اش رو هم آماده کنید تا بیام ببرم

 :خودم را بگیرم وبا خشم گفتنتوانستم جلوی 

 .ه چشم قربان

 .با خشم نگاهم کرد وجوابی نداد واز در آشپزخانه بیرون رفت

 :سارا در حالی که دیس برنس را می کشید نگاهم کرد وگفت

ههههه هر چقهدر لجش تو در بیهاری بی فهایده سههت اون کار خودش رو می 
 !کنه.ندیدی چطور دست به کمر ازمون خواست تزئین کنیم؟

 :تابه کشط بادمجان را درون ظرف خالی کردم وبا حر  گفتم

 !ه تو هم چه آماده وحرف گوش کن شروو به کار کردی
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 :برای تزئین کشط بادمجان به کمط آمد وجواب داد

ههههه چکهار می کردم؟!نگاهش رو ندیدی؟به جای تشههکر از این همه پخت 
 !پزمون می خواست خفه مون کنه

تزئین شههده را کنار هم روی میز چیدم  دیس برنس وظرف کشههط بهادمجهان
 :وگفتم

 ه برای چی انقدر با ما سر ناسازگاری داره؟

 :بالفاصله جوابم داد

ههه ما برای چی حر  اون رو داریم؟!برای همون علت اون هم از ما خوشش 
 .نمیاد

 :روی صندلی نشستم وگفتم

نمیاد واز همه مهمتر ه ما برای آقا بایسری وفحول بازیهایش ازش خوشمون 
بیشههتر وقتهها م ل برج زهرمار می مونه ولی اون چی؟ما چه هیزم تری بهش 

 فروختیم؟

 .که با آمدن سینا برای بردن بقیه رهاها حرفم را قطم کردم

با رفتن سههینا مقداری از شههام که برای خودمان نگه داشههته بودیم خوردیم که 
 .پرهام به طبقه بای آمد

پیچش کردیم ودر نهایت فهمیدیم که آقا سعید وخانمش  با کنجکاوی سهوال
بهه تازگی از کانادا آمده اند وآنطور که پرهام با احسههاس بچه گانه اش متوجه 
شههده بود گویا سههینا هم تصههمیم رفتن به کانادا به همراه آنها را داشههت.از این 
خبر در حالی که هم شههوکه شههده بودیم وهم وشههحال نگاهی با هم رد وبدل 
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دیم وبه هوای شهسهتن ظرف ها به آشهپزخانه رفتیم.سارا قابلمه خالی برنس کر
 :را خیس کرد وگفت

 ه یعنی باور کنیم که سینا می خواد بره؟

 :ظرفهای نشسته را کنار هم چیدم وجواب دادم

 .ه والله چی بگم؟!شاید پرهام اشتباه متوجه شده

 :خندید وگفت

 .ه نه بابا فکر نکنم

 :م وگفتماز ته دل خوشحال شد

ههه می دونی اگه این خبر جدی جدی راست باشه چه روزهای هیجان انگیزی 
 !در انتظارمونه؟!دیدی گفتم پرهام رو بفرستیم پایین برامون خبر میاره؟

 :کنارم ایستاد وبا خنده گفت

ههه آره این پرهام عجب بچه تیزی شهده یط کم دیگه زیر دستمون باشه استاد 
 !اگه عزیز بفهمه چی میشه؟ قابلی از آب در میاد.حای

 :دستکشهای ظرف شستن را دست کردم وگفتم

 .ه از فراق سینا اگه دق نکنه خیلیه حای عمه آتر به کنار

 :سرش را تکان داد ودر جوابم گفت

می کنه.هر چند که ههه آره مامان هم ناراحت میشه ولی عزیز جدی جدی دق 
سهینا به خاطر دانشهگاهش بیشتر اوقات تنها در شهرستان بود واز ما دور بود 
ولی عزیز یاقهل دلش خوش بود چنهد وقت به چند وقت می دیدش ودلی از 

 ...عزا در می اورد ولی حای دیگه
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 :به میان حرفش امدم وگفتم

 !ه خصوصا اینکه اخالق جفتشون هم م ل هم بود!دیگه هیچی

 :با خنده نگاهم کرد وحرفن را تایید کرد وگفت

ههه بنده خدا سهینا راست می گفت این دوتا که پایین هستند زن و شوهرند.ما 
 !رو باش که چه فکرهایی می کردیم؟

 :خندیدم وگفتم

 !!ه حای که رفتنی شده شده بنده خدا

 :دوباره خندید وجواب داد

 !ون از همه و هم خونیمه آره دیگه چه میشه کرد؟!برادره ورگ وپی م

 :برای شستن ظرف ها کنار ظرفشویی رفتم وبه شوخی گفتم

 !ه این برادر کجا بود که یط دفعه سر در آورد؟

 :با خنده جواب داد

 !ه توی لوله بخاری

 :و اسکاک را به مایم ظرفشویی آرشته کرد وادامه داد

 ه پس دستکش های من چی؟

 :ظرفها را داخل سینط ظرفشویی گهاشتم وگفتم

ههههه برو از پایین بیار یا نه اصههال یزم نکرده بشههوری تو فقن ظرفها رو جمم 
 .وجور کن وخشط کن خودم می شروم

 :وبا صدای زنگ پیامط تلفن همراهش چشمکی زدم وادامه دادم

 .ه بیا از خدا خواسته کارت هم در اومد
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ه روی میز آشپزخانه بود رفت وگوشی اش را با اشهتیاق به طرف گوشی اش ک
 :برداشت ودکمه باز شدن پیامط را زد وپس از چند لحظه با خنده گفت

 ..ه پیامط فرزاده

 :و شروو به خواندن کرد

فاصههله گرفتن از آدمهایی که دوسههتشههان داریم بی فایده اسههت زمان به ما »
 «.نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست

 :دی گفتمبا پوزخن

 !ه من هنوز توی کف پیامکهای پرمعناش موندم

 :خندید وگفت

 ...!ه همه توی کفش مونده اند

کهه صههدای دوباره پیامط نلفن همراهش حرفش را قطم کرد.در حالی که با 
 :اسکاک قابلمه ها را می شستم با خنده پرسیدم

 ه دیگه چی نوشته؟

 :به خواندن کرددکمه باز شدن پیامط را زد وبا توق وشوق شروو 

تو ههدیهه الهیی از سههوی خهداونهدی برای سههینهه انبوه از درد من...عطر »
 «!!وجودت را برای شفا می بویم...ای شلام

 :بی اختیار بلند زدیم زیر خنده که سارا گفت

ه شیطونه میگه یط جواب دست وحسابی براش بفرست که دیگه انقدر پررو 
 !نشه؟

 :با خنده گفتم
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 !اگه جرات سینا رو داری بفرست؟ ه حامد هیچی ولی

خوسهت حرفی در جوابم بگوید که با صدای مجدد زنگ پیامط گوشی اش 
حرفش را خورد وبالفهاصههلهه دکمهه باز شههن دکمه پیامط را زد وبا هیجان 

 :خواند

وقتی وارد دلم شهدی احسههاس کردم آتشهی در وجودم شههعله ور شههد...ای »
 «!!فلفل

 :شیر آب را بستم وبا خنده گفتم

ههههه این پیامط های هیجان انگیزش رو نگه دار برای یادگاری که بعدها یط 
 !روزی بخونیم وبخندیم

با صهدای تلفن بی سهیم داخل آشپزخانه دستکشهایم را در اوردم وبه طرفش 
 :رفتم وبا دیدن شماره تلفن همراه عمه به سارا گفتم

 .ه عمه آتره

 :وگوشی را برداشتم

 .ه الو عمه سالم

 ه سالم سروناز جان خوبی؟او او واحوال چطوره؟

 .ه مرسی عمه همه خوبیم.سارا هم اینجاست

هههه آره می دونم سههینا بهم گفت که مهمون داره سههارا بایسههت.خب عمه از 
بهابات اینها چه خبر؟سههینا یط چیزهایی در مورد پسههر مهرناز بهم گفت از 

 چی بوده؟!دلم داره م لاینجا نتونسههتم با مهرناز اینها تماس بگیرم.مو ههوو 
 .سیر وسرکه می جوشه
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از اینکهه از یاد بچه مهرناز ورم ورصههه آنها رافل شههده بودم با شههرمندگی 
 :گفتم

ههههه راسههتش عمه مامان ومهرناز می گفتند که بچه مهرناز یط دفعه نفس کم 
اورده وحهالش بد شههده وگهاشههتنش توی دسههتگاه.دکترها بعدا که آزمایش 

 .برداری کردند فهمیدند که مشکل ریه وکلیه دارهوعکس 

 :با صدای با  آلودی در جوابم گفت

ه بمیرم برای مهرناز یبد خیلی رصه می خوره.اگه تونستم که خودم باهاشون 
تمهاس می گیرم ولی بها این حال اگه دوباره تماس گرفتی بگو که حتما به من 

 دادی؟یط زنگی بزنند.شماره خونه ایی عزت رو بهشون 

 :بالفاصله جواب دادم

 .ه بله به مامان دادم اما بابا با اردین بیمارستان بودند

 ه بمیرم برای احمد.خب سروناز جون کاری نداری؟پرهام حالش چطوره؟

 .ه خوبه عمه.ممنون

ههه سروناز جون من ازت خداحافظی می کنم.مواظب خودتون باشید.گوشی 
 .رو بده به سارا

 .ه چشم.خدانگهدار

 .وشی را به طرف سارا گرفتموگ

 فصل شش

آهسههته از پله های سههاختمان بای آمدم تا اگر سههینا خانه سههت صههای پایم را 
نشهنود ودر مورد نبودن سهارا سهوال نکند.خوشبختانه بدون هیچ سروصدایی 
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از طبقه عمه اینها گهشهتم وبه پشت در خانه خودمان رسیدم.با احتیاط در را 
ته در را پشههت سههرم بسههتم.بودن سههینا در خانه باز کردم ووارد شههدم وآهسهه

مصههیبتی بود کهه باید رفتارمان را در مقابلش تنظیم می کردیم تا کوچکترین 
ایرادی نتواند بگیرد واگر طبق گفته پرهام به کانادا می رفت از خوشهحالی دق 
می کردیم همهان طور کهه عزیز از دوری اش دق می کرد.آرام بهه طرف اتاقم 

را عوض کردم.با آنکه از دانشههگاه به سههینا زنگ زده بودیم واز رفتم ولباسههم 
رفتن پرهام به مدرسههه مطمان شههده بودیم ولی باز هم برای اطمینان دلم می 
خواسهت ظهر در خانه می بودم ورفتن پرهام را با سهرویس مدرسه کنترل می 
کردم.هفته پیش که پرهام صههبحی بود امد ورفتش به مدرسههه برایم راحت تر 

د وراحت تر می توانسهتم با وقت دانشگاهم تنظیم کنم ولی از این هفته که بو
ظهری می شههد باید ماتم می گرفتم.بی سههر وصههدا از ترس اینکه از پنجره 
کوچط دسهتشهویی سهینا متوجه ححهورم شهود دستهایم را شستم وبه طرف 
 آشههپزخهانهه رفتم وبهاز هم از ترس اینکهه بوی رها راه نیفتد آن را گرم نکرده
خوردم.از اینطور مالحظهه کهاری وآرام آرام راه رفتنم خودم خنهده ام گرفتهه 
بود.حکم دزدی را پیهدا کرده بودم کهه بها اجهازه وارد خهانهه خودمهان شهههده 

 !بودم!خدا بگویم سارا را چکار نکند که مرا به این روز انداخته بود

و خونه من و برت»یاد قیافه پر از هیجان سهارا افتادم که با خوشحالی گفته بود:
یهط سههاعهت دیگهه میام.حامد ازم خواسههته توی دانشههگاه بمونم تا باهام 

 «.صحبت کنه فکر کنم می خواد در مورد و عیامون حرف بزنه
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رلن نکنم یط عروسههی افتادیم!بی اختیار لبخندی زدم وبه طرف اتاق پرهام 
 حرکت کردم.طبق معمول اتاقش به هم ریخته وشههلوم وپلوم بود وهر جیزی
یهط جهایی افتهاده بود کمی اتهاقش را مرتب کردم وبیرون امدم وروی کاناپه 
هال دراز کشهیدم وبه سهاعت نگاه کردم کمی از سهه گهشته بود می خواستم 
تلویزیون را روشههن کنم ولی باز هم به مالحظه ححههور سههینا در طبقه پایین 

راین شمنصهرف شدم.هر چند که وجود سینا برایمان مصیبت بود ولی در این 
ونبودن کسههی در خانه برای پرهام نعمت بزرگی بود واقعا اگر نبود باید پرهام 
را پیش کی می گهاشههتم ومی رفتم؟!با اینکه پرهام تا حدی بزرگ شههده بود 
ولی هنوز خلق وخوی کودکی را داشههت وتنهایی در خانه بند نمی شههد.هر 

 .دچند که تنها گهاشتنش هم در دو طبقه خالی کار درستی نبو

با صهدای زنگ تلفن یط دفعه راسهت نشستم وبه طرف میز تلفن رفتم.شمار 
خانه عمه بود.پس سههینا متوجه ححههورم شههده بود!چه بیخود این همه پنهان 
کاری کردم وپاورچین پاورچین راه رفتم!پس از چند زنگ گوشههی را برداشههتم 

 :وبی حوصله گفتم

 ه الو؟

ا لحن طلبکارانه همیشههگی طبق معمول بهدون هیچ حال واحوال پرسههی وب
 :پرسید

 ه کی امدی؟

بی اختیهار یاد حرف تهدید آمیزش در قطار افتادم وبا عصههبانیت وبرای آنکه 
 :لجش را در آورم بدون آنکه پاسخ دهم پرسیدم
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 ه برای چی؟

 :بی درنگ جواب داد

 !ه برای نخودچی

 :و کمی مکث کرد وادامه داد

ههههه دایی تمهاس گرفهت ومی خواسههت باهات حرف بزنه نبوی گفت وقتی 
 .اومدی یط زنگ بهش بزنی

 :دلم شور مهرناز وبچه اش را زد ودلواپس پرسیدم

 ه حالشون خوب بود؟

 :جواب داد

 .ه اره

 :وبالفاصله در ادامه سوال کرد

 ه سارا کجاست؟

 وری جواباز ترس اینکهه حرفی بزنم که شههط کند طبق قرارمان با سههارا ف
 :دادم

ههههه فکر کنم رفت مدرسههه عمه می خواسههت در مورد این ده روزی که عمه 
 .ریبت داشته صحبت کنه

 :با پوزخندی در جوابم گفت

 ه ِاه....؟!مامان، پرهامه که سارا رفته ریبتش رو وجه کنه.تازه این وقت روز؟

نگاهی به سهاعت کردم سهاعت سهه وبیست دقیقه بود.راست می گفت همه 
سههه های راهنمایی در این وقت روز تعطیل بود.تازه آن هم مدرسههه عمه مدر
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که سههر سههاعت دو زنگش خورده می شههد.دیگر من وسههارای کم هوش فکر 
 !اینجایش را نکرده بودیم

 :برای اینکه حرفی زده باشم که حرف قبلی ام را درست کنم گفتم

 .ه نه سارا زودتر رفت شاید تا این توی ترافیط مونده باشه

 :باز هم پوزخندی زد وگفت

ههههه یط روز در هفته مدرسههه داشههتن مامان که انقدر بیا وبرو وریبت موجه 
کردن نهداره مطمانها خودش تمهاس گرفته.به سههارا زنگ بزن بگو را ههی به 

 .زحمتت نیستیم زودتر بیا خونه تا بیشتر از این شرمنده نشدیم

 .وگوشی را قطم کرد

بود احسههاس عهاب وجدان پیدا کردم از اینکهه دسههتمهان برایش رو شههده 
وبالفاصههله به تلفن هرماه سههارا زنگ زدم ومنتظر برقراری ارتباط شههدم.سههارا 

 :بعد از دو بوق گوشی را برداشت وجواب داد

 .ه الو سروناز سالم

 :بی درنگ گفتم

 ه سالم.چه خبر؟حامد این اونجاست؟

 :صدایش از بین سروصدای ماشین وآدمها رسید که گفت

 .همین این رفت.جلوی در دانشگاه هستم دارم میام خونه ه نه

 :بالفاصله گفتم

 .ه زود باش یط دربست بگیر بیا.سینا یط چیزهایی بو برده

 :با ا طراب پرسید
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 ه مگه سینا خونه ست؟چیزی گفته؟

 :جوابش دادم

هم تلفن زد تا هم ههههه آره کلی احتیاط کردم تا نفهمه اومدم ولی فهمید.این 
 .پیاام بابا رو برسونه وهم سرام تورو بگیره

 :پرسید

 ه تو چی جواب دادی؟

 :جواب دادم

ههه همون مدرسه عمه رو گفتم ولی فهمید.مای خنگ حساب ساعت تعطیلی 
مهدرسههه رو نکرده بودیم.حای هم برای ماسههت مالی گفتم خیلی وقته رفتی 

 .حتما توی ترافیط گیر افتادی

 :رسیدبا ترس پ

 !ه آخرش چی؟آخرش چی گفت؟

 :در جواب گفتم

 .ه هیچی گوشی رو قطم کرد.حای زود بجنب تا صداش در نیومده

 :و نگران جواب داد

 .ه باشه اومدم.فعال خداحافظ

بیش از آنچه انتظارش را داشهتم زود رسهید وسهراسیمه خودش را داخل خانه 
 :گفتانداخت ودر را پشت سرش بست وبا کشیدن نفس عمیقی 

هههه نمی دونم این کار وزندگی نداره پشههت پنجره آشههپزخونه وایسههاده وانتظار 
 !اومدن من رو می کشه؟
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فهمیدم منظورش سهیناسهت.روی کاناپه هال نشستم وبا روحیه خرابی که از 
 :گفتگوی تلفنی با بابا اینها پیدا کرده بودم رصه دار گفتم

 ستو عوض کن.رها روههه ولش کن انقدر کشهیط بکشهه تا خسته شه.برو لبا
 .گرم کردم چایی هم دم کردم

 :در حالی که به طرف اتاق من می رفت گفت

 .ه دستت درد نکنه

وداخل اتاقم شههد.طبق یط قرار نا گفته سههارا در این ده روز که عمه وعزیز در 
شهههرسههتان بودند تعدادی از لباسهههایش را جمم کرده وبه طبقه بای امده بود 

در کنار ما بود.چون از یط طرف حوصههله اخم وتخم وتقریبها همهه اوقاتش 
وسههر وکله زدن با سههینا را نداشههت واز طرف دیگر هم با نبودن عزیز وعمه در 
پایین احسههاس تنهایی می کرد.من وپرهام هم از خدا خواسههته بودنش را در 
کنهارمان با تمام وجود پهیرا بودیم وخدا را شههکر سههینا هم از این نظر هیچ 

ی نداشههت وشههاید هم به نوعی سههپاسههگزارمان بود.فقن تنها گونه اعترا هه
موردی کهه مایه عهاب مان می شههد کنترل ورود وخروجمان از طرف او بود 
ک هبا دیدنش پشهت پنجره آشهپزخانه همیشه با روی درهم کشیده وارد خانه 
می شههدیم وخهدا را بیشههتر شههکر کهه در این ده روز من به طور کامل با او 

دم وفقن یکی دو بار صههدایش را از پشههت تلفن شههنیده بودم رودررو نشههده بو
آن هم بها انزجهار ولی پرههام بها رفهت وآمهدش به پایین وبردن رها برایش تا 

 .حدی از او او واحوالش با خبرمان می کرد
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می دانسههتم که سههالن پهیرایی مد نظر عمه که همیشههه از تمیزی برق می زد 
ش شده ودر حقیقت سالن پایین را به جایگاه کتابها وجزوه های دانشهگاهی ا

یهط مرکز تحقیقهاتی برای پرو ه اش تبدیل کرده بود وجای عمه آتر خالی در 
گوشههه گوشههه انجا کتابهای پخش وپال بود واگر سههارا هم گاهی اوقات پایین 
نمی رفهت وظرف ها را نمی شههسههت آشههپزخانه همبهم ریخته می شههد و 

 .سرنوشت سالن و هال را پیدا می کرد

 .ه راستی حامد بهت سالم رسوند

 :به طرف سارا نگاه کردم ودر حالی که به طرف اشپزخانه می رفت ادامه داد

 .ه بیا تو آشپزخونه تا خرخره برات حرف دارم

بدن خسهته ام را تکان دادم وبه دنبالش به آشپزخانه رفتم وروی صندلی پشت 
ی که ناشههی از میز آشههپزخانه نشههسههتم وبه حرکاتش نگاه کردم.با عجله ا

گرسههنگی اش بود مقداری زرشههط پلو با مرم درون بشههقابش کشههید وروی 
 :صندلی روبه رویم پشت میز نشست وگفت

 !ه بگو چه خبر؟

و بدون آنط منتظر پاسههخی از جانب من باشههد اولین قاشههق را در دهانش 
 :گهاشت وادامه داد

 .ه حامد یط بار توی یکی از این موسسه ها پیدا کرده

 :دستم را زیر چانه ام گهاشتم وپرسیدم

 ه چه کاری؟

 :لقمه اش را فرو داد ودر جواب گفت
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 .ه همین تدریس خصوصی دیگه.فیزیط درس میده

 :نگاهش کردم وگفتم

ههه فقن همین رو می خواست بهت بگه؟!خب تلفنی هم می تونست بگه که 
 ...انقدر مورد بازجویی سینا

 :نگهاشت ادامه دهم وبالفاصله گفت

ه نه فقن این نه می خواست بگه که فعال به همین و م ادامه بدیم تا هم اون 
توی کارش کمی جا بیفته وپس اندازی جمم کنه هم اینکه من کم کم درسم 

 .تموم بشه

 :متعجب گفتم

ههه هو! می خواد صهبر کنه درسهت تموم شه؟مگه قبال نگفته بود چه اشکالی 
 داره که با خانواده ات صحبت کنه؟

 :حالی که آهسته آهسته رهایش را می خورد سرش را تکان داد وگفتدر 

ههه چرا هنوزم اصرار داره که با مامان حرف بزنه ولی میگه فعال در حد همون 
حرف بمونهه تها خونواده ههامون بهدوننهد بعدا که شههرایطمون روبه راه شههد 

 .مو وو رو علنی ورسمی کنیم

 :به پشتی صندلی تکیه دادم وگفتم

 به عصا راه میره!اون وقت تو چی گفتی؟ ه چه دست

 :شانه هایش را بای انداخت وجواب داد

 !ه هیچی چی می تونستم بگم؟

 :بالفاصله گفتم
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ههه خب حداقل یط حرفی می زدی.می دونی اگه تا تموم شهدن درست صبر 
 کنی چقدر دیر میشه؟

 :با خونسردی جواب داد

 .م خودم رو سبط کنمه بهتر.وقتی اون عجله ای نداره من که نمی تون

 :از  ونسردی اش تعجب کردم وگفتم

ههههه منظور من سههبط شههدن واین حرفها نیسههت.ما این ترم سههوم هسههتیم 
درسهت؟تا پایان درسمون حداقل دو سال ونیم تا سه سال دیگه جا داریم.اون 
وقهت تو می خواهی توی این مدت بالتکلیف بمونی؟شههاید بعدها نظر اون 

 !عوض شه؟

 :با قاشق کمی رهایش را بهم زد ونگاهم کرد وگفت

هههه سههروناز تو میگی من چکار کنم؟باور کن خودم هم به این و ههم را ههی 
نیستم.درسته که مامان می دونه ولی همه اش دلم شور می زنه ک هاگه عزیز 
وسههینها بفهمند چه جوری جوابشههون رو بدم.به جون خودم نباشههه به جون 

ه اون حرفها رو ازش شههنیدم نمی دونسههتم چطوری خودت امروز بعد از اینک
حرف دلم رو بهش بزنم وبگم نهه این مهدت خیلی زیهاده.تو اگهه جهای من 
بودی وقتی وقار وسههنگینی ومنطقی حرف زدنش رو می دیدی قفل می کردی 

 .من که دیگه هیچی

 :نگاهش کردم وگفتم

 نیهههه منطقی حرف زدنش به کنار ولی این حرفش اصههال منطقی نیسههت.یع
 !چی دو سه سال م ل دیوونه ها معطل بشینی؟
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 :وبا می فکر پرسیدم

 .ه می خواهی برم باهاش صحبت کنم

بشههقاب خالی اش را برداشههت ودر حالی که به طرف ظرفشههویی می رفت با 
 :پوزخندی گفت

ههه بگی چی؟بگی خواستگارها جلوی در صف کشیدند اگه دیر بجنبی دختره 
 !رو می برند؟

 :جواب دادم

ههه آره شهاید همین رو بگم ولی بی شهوخی سارا ریر مقسقتقیم بهش میگم 
 .این مدت مدت زیادیه

برای شهسهتن ظرف ها شیر آب را باز کرد ودر حالی که به مو وعی فکر می 
 :کرد گفت

 .ه حای بعد فعال از زور خستگی مازم درست کار نمی کنه

ومنتظرش شههدم تا  دو لیوان چای ریختم وبه هال آمدم وروی کاناپه نشههسههتم
شههسههتن ظرفهها را تمام کند.بعد از چند دقیقه در حالی که دسههتهایش را با 
دسههتمال کارهی خشههط می کرد کنارم نشههسههت ولیوان چای روی میز را 

 :برداشت و پرسید

 ه تو چه خبر؟با دایی اینها تماس گرفتی؟

 :با دل پر رصه جواب دادم

 .ا عمل می کننده آره زنگ زدم.متاسفانه پسر مهرناز رو فرد

 :با ناراحتی پرسید
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 ه چرا؟مگه زن دایی نگفت بهتر شده؟

 :در حالی که بی اختیار اشط درون چشمهایم حلقه زده بود گفتم

ههه چرا انگار بهتر شهده ولی مشکل کلیه اش فقن با عمل برطرف میشه.حای 
دیگه نمی دونم چه عملیه که حتما باید انجام بشهه.بابا می گفت خوشبختانه 

 .جای هیچ گونه نگرانی نیست ولی طفلی مهرناز خیلی بی تابی می کنه

 :سرش را از روی تاسف تکان داد وگفت

ههههه بنده خدا مهرناز.خدا کنه همه چی به خوبی وخوشههی بگهره وعمل بچه 
 .اش موفقیت امیز باشه

 :سرم را بلند کردم وگفتم

 :شد وگفته الهی امین.لیوان چایی اش را نصفه خورد واز جایش بلند 

ههههه انقدر دارون وخسههته ام که فقن یط دوش می تونه حالم رو جا بیاره.من 
 ...رفتم حموم اگه کسی زنگ زد

 :که با زنگ پیامط تلفن همراهش حرفش را قطم کرد وگفت

 !ه چه حالل زاده

 :وگوشی اش را از روی میز برداشت ودکمه باز شدن پیامط را زد وگفت

 .ه پیامط فرزاده

 :به خواندن کرد وبلند شروو

 «!تق تق تق...کیه؟من گهای دوره گردم اومدم دورت بگردم»
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واقعا دسههت خودمان نبود با حال وحوصههله کمی که داشههتیم بی اختیار زدیم 
زیر خنهده.این پیهامهط ههای مسههخره فرزاد در این جال وهوا واقعا حکایتی 

 :داشت!با لبخندی گفتم

هههه من اگه جای تو باشههم یکی از این پیامکها رو نشههون حامد میدم که بدونه 
 .چقدر کشته مرده داری

 :به شوخی جواب داد

ههههه چرا پیامکش رو نشههون بدم؟خودش رو ور می دارم می برم تا با دیدن قد 
 .وهیکلش کمی حالش جا بیاد

 :وبا خنده ادامه داد

 .ه باور کن اگه به فرزاد بگیم با سر میاد

 :خندیدم وگفتم

 ...ه چرا که نه؟!سرش درد می کنه برای این جور مسخره بازیها

که صههدای دوباره پیامط تلفن همراهش توجه مان را جلب کرد.در حالی که 
 :با خنده می گفت

ههههه تازگی ها دو تا دو تا پیامط میده دکمه باز شههدن پیامط را زد ودوباره با 
 :صدای بلند شروو به خواندن کرد

خریهدن عشههق هر کی هر چهه داشهههت اورد.دیوانهه هیچ نهداشهههت  برای»
گریسهههت.گمهان کردنهد چون هیچ نهدارد می گریهد.هیچ کس قهدر دیوانهه 

 !ندانست که قیما عشق، اشط است وقیمت اشط، عشق

 «همان دیوانه: فرزاد
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 :بی اراده اشط درون چشمهایم جمم شد وبا با  پنهانی در سینه گفتم

 !و از کجا میاره؟ه جدی جدی این پیامکها ر

 :او هم انگار تحت تابیر متن پیامط قرار گرفته بود که با با  گفت

 ..ه از یط دختر بیچاره ای م ل من

 :برای اینکه حال وهوایش را عوض کنم با لبخندی پرسیدم

 !ه جدا؟

 :بالفاصله جواب داد

 .ه اره جدا

امد.با پوزخندی هنوز گوشههی در دسههتش بود که دوباره صههدای زنگ پیامط 
 :گفتم

 !ه از این دفعه دیگه پیامکهاش سه تا سه تا میاد؟

 :با لبخندی دکمه باز شدن پیامط را زد وبا دقت شروو به خواندن کرد

خاک پای دوسهت شدن در نزد ما یط آرزوست/گر دوست قابل بداند جان »
 «ما تقدیم اوست

 :خندیدم وگفتم

 !ه بابا احساسات این دیگه قابل تقدیره

 :گوشی اش را روی میز گهاشت وگفت

 .ه به شرط اینکه بدونیم برای کدومامونه

 :با لبخندی گفتم

 !ه وقتی جواب سوالت رو می دونی صد دفعه دیگه هم سوال کن؟
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 :خندید ودر حالی که به سوی حمام می رفت گفت

 .ه بی خودی فلسفه بافی نکن

کشههیدم وروی کاناپه دراز با رفتن سههارا به حمام لیوان چای نیم گرمم را سههر 
کشههیهدم وبی اختیار به فکر پیامکهای فرزاد فرو رفتم.به راسههتی این پیامط 
های رمانتیکش را برای چه کسههی می فرسههتاد؟!برای من یا سههارا؟! البته قدر 

 !مسلم این بود که برای سارا می فرستاد ولی چرا انقدر مبهم؟

ی نوشههت ومخاطبش را چرا حهداقل در یکی از پیامکها اسههط سههارا را نم
مشههخب نمی کرد؟!البته از شههواهد مشههخب بود که طرف مورد توجهش 

 ...سارا است ولی از بس سارا شط وتردید را پیش کشیده بود

با صههدای  ههربه ای به در در جایم نشههسههتم وبی اختیار روسههری ام را که 
 ههمیشههه اماده روی دسههته کاناپه افتاده بود برداشههتم وسههر کردم.با نگاهی ب

ساعت ودیدن ساعت چهار ونیم مطمان شدم که وقت امدن پرهام از مدرسه 
نرسههیده چون پرهام روزهایی که شههیفت ظهر بود سههاعت پنس، پنس وربم از 

 .مدرسه برمی گشت

با آنکه حوصههله برخورد ودیدن قیافه نحس سههینا را نداشههتم ولی به ناچار به 
ا دیدم وبا اخمهای طرف در رفتم واز داخل چشههمی صههورت پرابهت سههینا ر

درهم در را باز کردم.او هم بی رربت تر از من نگاهی از سههر سههیری به رویم 
 :انداخت وگفت

 ه یط دقیقه برو توی اتاقت بایی دریچه کولر رو ببین نم پس نداده؟

 :در حالی که هنوز ایستاده بودم پرسیدم
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 ه برای چی؟

 :با حا رجوابی گفت

 !ه برای نخودچی

 :بانی نگاهم کرد وگفتوبا چشمهای عص

 .ه یط دقیقه برو ببین وبیا

نمی دانم چرا بی دلیهل از دیدن عصههبانیتش که ان هم هیچ دلیلی نداشههت 
 :آتش گرفتم وبا لجبازی گفتم

 .ه خودت برو

از بی توجهی ام به حرفش خوشههش نیامد وبا چشههمهای از حدقه در امده از 
 :شدت خشم سرش را جلو آورد واهسته گفت

سههروناز من هنوز اون تهدیدی رو که توی قطار گفتم یادم نرفته پس ههههه ببین 
 !مواظب خودت باش ونهار بهونه دستم بیفته؟

بی اختیار تمام بدنم از شهدت خشهم شهروو به لرزیدن کرد ودر یط تصمیم 
 .آنی در را روی صورتش بستم

درسههت نفهمیدم که در به صههورتش اصههابت کرد یا نه ولی فقن حس کردم با 
های لرزان ودسهت وپایی یخ کرده روی زمین پشهت در نشهسته ام.نفسم زانو

از دشههت تنگی از سههینه بیرون نمی امد وهمان طور در سههینه ام حبس شههده 
بود.واقعا وقاحت را از حد گهرانده بود! دسهتهای لرزانم خود به خود به سوی 
صههورتم رفت و تمام صههورتم را پوشههاند.از شههرم وبیزاری از تهدیدش تمام 

ورتم را زیر دسههتهایم پنهان کردم.از اینکه باید برای حفظ آبرو در مقابلش صهه
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کوتهاه می آمهدم وهیچ نمی گفتم خون خونم را می خورد و مقسقتهاصهههل 
مانده نمی دانسههتم چکار کنم؟!ای کاش م ل بار قبل حداقل سههیلی محکمی 
در گوشهش می زدم تا یاقل دل زخمی ام کمی خنط شود.از اینکه در مقابل 
گسههتهاخی اش هیچ کهاری نکرده بودم از عصههبهانیت در حال انفجار بودم 
وهمان طور ماز درمانده ام در حال تکاپو بود تا به فکر چاره ای برای پاسههخ 
به بی شهرمی اش بگردد.گوش دلم از اینکه در را توی صههورتش کوبانده بودم 
وشههاید محکم به صههورتش خورده بود احسههاس خوشههحالی می کردم ولی 

مطمان نبودم که به صهورتش خورده بود احسهاس خوشحالی می کردم  هنوز
ولی هنوز مطمان نبودم کهه به صههورتش ورده بود یا آنکه صههورتش را عقب 
کشههیده بود؟!ماز درمانده ام همین طور در حال جسههتجوی راهی برای انتقام 

 .بود که صدای زنگ پیامط تلفن همراهم از جا پراندم

اندک حرکتی دادم وبا حالتی که شبیه آدمهای  دسهت وپای سهرب شهده ام را
بیمهاری کهه دوره سههختی را گهرانده بودند به طرف گوشههی ام رفتم.دسههتم 
قدرت برداشههتن گوشههی وزدن دکمه باز شههدن پیامط را نداشههت ولی با هر 
بهدبختی بود این کهار را کردم بهدون آنکهه بهه شههماره فرسههتنده دقت کنم با 

 :دن کردمچشمهای بی رمق شروو به خوان

وقتی حرفم رو عملی کردم وم ل یط سههگ به دسههت وپام فتادی اون وقت »
 «!می فهمی یط من ماست چقدر کره داره؟

 !وتازه چشمهای به شماره ی فرستنده پیامط رفت.شماره سینا بود
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بی اراده گوشهی از دستم افتاد وم ل یط شاخه تا خورده روی کاناپه خم شدم 
علنی بود!چه داشتم که بگویم؟!رنگ از رویم  ونشهسهتم.دیگر تهدیدش واقعا

پریهده بود ودهانم مزه تلخی می داد!حای واقعا در مقابل بی شههرمی اش چه 
می کردم؟از شههدت ترس وشههایهد هم تنفر پشههت پلکهایم می زد وحالت 
پریدن پیدا کرده بود به سهختی نفس عمیقی کشیدم وروی کاناپه ولو شدم.از 

را بدهم بیشههتر حر  می خوردم.یط دفعه به اینکه نمی توانسههتم پاسههخش 
مازم رسهید:چرا پاسخش را ندهم؟!وبی اختیار دستم به سوی گوشی ام رفت 
وبا نهایت خشهم وعصهبانیت دکمه باز شدن صفحه نوشتن پیامط را زدم وبا 

 :حر  انچه که به تهنم رسید نوشتم

 رفتتو رلن می کنی که اینطور گسههتاخانه اهانت می کنی جرات داری ح»
رو عملی کن تها بفهمی سههگ واقعی کیهه؟!من یا تو؟!اگه وجودش رو داری 

 «.یط بار دیگه حرفت رو تکرار کن بی شخصیت

و پیهامم را به شههماره اش فرسههتادم وکمی دل اتش گرفته ام را خنط کردم.به 
راسههتی عجب حال وروزی داشههتم!سههر چی داشههتم با سههینا یکی به دو می 

خشهم وناراحتی وشهاید هم شرم لبم را به دندان کردم؟!وبی اختیار از شهدت 
گزیدم.سههینا را چه به این حرفها!چه چیزی باعث شههده بود که اینطوری بی 
شهرمانه حرمتها را بشهکند وجسارت گفتن چنین...که با صدای زنگ پیامط 
تلفن همراهم مفزم گلولهه اتش شهههد.سههرم واقعها دام کرده بود؟!درون دلم 

ومام این عالیم نشهانه ترس، تنفر وعصههبانیتم از جیرینگ جیرینگ می لرزید 
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او بود.با دسههتهایی لرزان گوشههی را برداشههتم ودکمه باز شههدن پیامط را زدم 
 :نوشته بود

 «!این حرفها برای دهنت خیلی بزرگه»

با انزجار گوشهی را روی کاناپه پرت کردم و دندانهایم را به هم فشار دادمسرم 
حتی چشهمهایم را روی هم گهاشتم.واقعا حسهابی سهنگین شهده بود واز نارا

چرا سههینا یط دفعه اینطور افسههار گسههیخته شههده بود؟!هر چند که قبال هم از 
من وسهارا دل خوشهی نداشت ولی هرگز به ما توهین نمی کرد وآن هم به من 
واینطور! یهاد حرف سههارا افتادم که همیشههه به من توصههیه می کرد دهان به 

نتیجه اش!انقدر به پرو پاش پیچیدم که اینطور  دههانش نگههارم.حای این هم
رویش باز شههد وهر اراجیفی از دهانش در امد.واقعا قدیمی ها راسههت گفته 
اند که احترام هر کس دسهت خودش است ومن جقدر خوب احترام خودم را 

 !حفظ کردم؟

 ه کی زنگ نزد؟

 نگاه کردم.در حالیبا صهدای سهارا از افکار پریشانم بیرون آمدم وبه طرفش 
که حوله کوچکی دور سههرش پیچیده بود کنار در حمام داخل راهرو ایسههتاده 

 .بود و حوله را روی سرش جابه جا می کرد

یهط دفعه به دهانم امد که اتفاقات چند لحظه پیش خودم با سههینا را بگویم 
وازش راه چاره بخواهم که جلوی خودم را گرفتم.اگر جریان را برایش تعریف 
می کردم پهاک آبرویم می رفت ودیگر بعدها نمی توانسههتم...که با پرسههش 

 :دوباره اش که پرسید
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 ه کسی زنگ نزد؟

 :خودم را کمی جمم وجور کردم وجواب دادم

 .ه نه

 :و مو وو امدن سینا را فاکتور گرفتم.با لبخندی نگاه کرد وگفت

 !ه چیه چرا اینطوری نگاهم می کنی؟

ت ناشههی از رفتارهای سههینا از چشههمهایم خارج فهمیدم که هنوز شههوک وبه
نشههده وهمچنان خیره به نقطه ای نگاه می کردم.برای اینکه حرفی زده باشههم 

 :که حالتم را عادی نشان دهم گفتم

 ه حوله کاله دارم توی حموم بود چرا اون رو نپوشیدی؟

به طرفم امد ودر حالی که روی کاناپه روبه رویم می نشههسههت به شههوخی 
 :گفت

 !ه َاه..َاه...چندشم میشه می خواهی شپش های تنت به بدنم بچسبه؟

 :لبخند کم رنگی زدم وبرای اینکه باز هم عادی باشم گفتم

 .ه دیوونه!اون که تمیز بود تازه شسته بودمش

 :با خنده گفت

 .ه آره تو گفتی ومن هم باور کردم

 :وبا لبخندی ادامه داد

 وسفیدآب ندارید؟ ه سروناز چرا شما توی حمومتون کیسه

 :سرم را به پشتی کاناپه تکیه دادم وگفتم

 !ه دیوونه شدی؟
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 :خندید وگفت

ههههه بهاور کن از بس توی حموممون از این چیزهها دیهدم دیگهه برام عهادی 
شههده.عزیز اگه کیسههه وسههرکه وسههفیدآب توی حموم نباشههه اصههال حموم 

 .نمیره.تازه آب میوه خوردن تو حموم هم براش جز واجباته

 :نگاهی به صورتم انداخت وپرسیدو 

 ه حای تو چته که انقدر سر  شدی؟

 :با هراس از اینکه لو بروم گفتم

 !ه کی؟من؟

 :به شوخی گفت

 !ه نه پس سینا

توی حمام بها این حرفش از ترس رسههوا شههدن قلبم هری فرو ریخهت.نکنه 
صههدای سههینا را شههنیده بود؟ولی نه سههینا این قسههمت حرفش را آهسههته گفه 

 :بود.برای اینکه از شط وتردید در بیایم ودلم را آرام کنم گفتم

هههه راسههتی گفتی سههینا وقتی حموم بودی سههینا اومد بای می خواسههت ببینه 
 .دریچه کولر نم داده یا نه

 :بی تفاوت پرسید

 بود؟ه سینا؟حای نم داده 

پس متوجه امدم سههینا نشههده بود.با خیال راحت شههانه هایم را بای انداختم 
 :وجواب دادم

 .ه نمی دونم.حای بعدا میرم می بینم
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 :با سر انگشت حوله را روی موهایش جابه جا کرد وگفت

هههه اتفاقا دیروز که رفته بودم پایین کتابهامو بیارم با یکی داشههت حرف می زد 
شههت بوم رو می کرد.نکنه می خواد روی پشههت بوم رو صههحبت از قیرگونی پ

 آسفالت کنه؟

 :گفتم

 .ه نمی دونم

 :از جایش بلند شد ودر حالی که به طرف اشپزخانه می رفت گفت

 !ه عجب حوصله ای داره ها

 :وقبل از انکه وارد آشپزخانه شود پرسید

 ه برات چایی بیارم؟

 :سرم را تکان دادم وگفتم

 .بیاره دستت درد نکنه یکی 

 :وبه شوخی جواب داد

 !ه مگه قرار چند تا بخوری؟

وبا خنده داخل اشهپزخانه رفت.میشهه از اخالقش خوشم می آمد.هیچ وقت 
کاری را برای خودش سههخت نمی گرفت.اگر از مو ههوعی ناراحت می شههد 
فقن همهان لحظهه بهش فکر می کرد وتمهام دیگر بعهدهها کهاری بهه کار آن 

وعی فکرش را مشههاول می کرد همان موقم جریان نداشههت.خیلی که مو هه
جهار وجنجال راه می انداخت وکمی خودش را تخلیه می کرد ولی دیگر بعد 
مازش را خسههته ان مو ههوو نمی کرد.من هم تا حدودی اخالق او را داشههتم 
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ولی این اواخر دیوانهه بازیهای سههینا کامال فکرم را مختل کرده بود ویبه یی 
دلیهل این رفتارهایش می گشههتم.این ده روز که دیگر افکهار روزمره ام دنبهال 

هیچی؟!تهدیدش چنان روی اعصهابم تابیر گهاشههته بود که هر لحظه در فکر 
تالفی بودم.با صههدای زنگ در خانه صههدای سههارا را از آشههپزخانه شههنیدم که 

 :گفت

 .ه پرهام اومد

ا می ا جبرای باز کردن در از جایم بلند شههدم.پرهام بعحههی وقتها کلید خانه ر
 .گهاشت واگر کسی در خانه نبود این سهل انگاری اش مکافات میشد

 :با سر وصدا داخل امد وپس از نگاه کردن به اطراف پرسید

 ه پس سارا کو؟

می دانسهتم که به بودن سهارا عادت کرده.قبل از انکه جواب دهم سارا سرش 
 :را از اشپزخانه بیرون اورد و با خوشرویی جوابش داد

معمول مشاول کلفتی مگه خواهرت میهاره یط نفس راحت توی این هه طبق 
 !خونه بکشم؟

پرههام در جوابش خندید وسههالم کرد وخوشههحال از دیدن سههارا با هیجان 
 :گفت

هههه راسههتی فردا انشهها داریم.خانوممون گفته در مورد باران یط صههفحه انشهها 
 .بنویسیم

 :سارا با چشمکی نگاهم کرد وگفت

 !ه قابل توجه من وسروناز



wWw.Roman4u.iR  101 

 

وبرای اوردن سههینی چای دوباره به آشههپزخانه رفت.کوله پشههتی پرهام را از 
پشهتش برداشهتم وبا توصیه اینکه زود برو لباستو عوض کن ودست وصورتتو 

 .بشور روانه اتاقش کردم

دم و روی را بیرون کشههیکوله پشههتی اش را کنار میز گهاشههتم ودفتر تکالیفش 
 :کاناپه نشستم.سارا با سینی چای اومد وکنارم نشست وگفت

ههه شهاید خانومشون دیده انشا اون دفعه اش خیلی معرکه بوده گفته این فدعه 
 !حتما یط چیز عالی می نویسه

 :نگاهی به لیوان چایی انداختم وبه شوخی گفتم

 .خیرت تا حای رفته بوده خوب شد این خواستگار نیومد وگرنه با این تا

 :با خنده گفت

ههه اوی خیلی روت زیاده نا سهالمتی من اینجا مهمونم.بانیا اگه دو سهه سهال 
دیگه حامد بیاد خواسههتگاری محاله زودتر از دو سههه سههاعت چایی براشههون 

 .بیارم.میگم این تاخیر به اون تاخیر در

 :بالفاصله گفتم

 !ه پس بیچاره حامد

 :د وگفتجرعه ای چای سر کشی

 .ه خیلی هم دلش بخواد

 :وبا اشاره ای به دفتر در دستم ادامه داد

ههه میگم چطوره به فرزاد خله بگیم چهار پنس تا از اون پیامط های پر معناش 
 .رو در مورد باران برامون بده.دیگه نوشتن انشا حله
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 :با لبخندی گفتم

 !ه اگه بفرسته که عالیه

یمان امد ودفتر تکالیف را از دسههتم پرهام پس از شههسههتن دسههتهایش به سههو
 :گرفت وگفت

ههه من میرم پایین پیش سهینا.انشها هم میدم به سینا بنویسه بقیه مشقهایم هم 
 .همون جا می نویسم

 :با اوردن نا سینا بی اختیار آتش گرفتم وبا عصبانیت گفتم

 .ه نخیر یزم نکرده پایین بری همین جا بشین مشق هاتو بنویس

 :عصبانیت بی دلیلم برای دفاو از پرهام وخشنودی او گفت سارا متعجب از

 .ه راست میگه سروناز بهار بره پایین.سینا انشاش رو می نویسه

 :وبا لبخندی رو به پرهام ادامه داد

ههه پاشو پرهام جون از من وسروناز آبی گرم نمیشه.پاشو بند وبساطت رو ببر 
 .پایین

 :گفتمدوباره با کینه ای عمیق نسبت به سینا 

هههه نه سههارا خودمون یط چیزی براش می نویسههیم یزم نکرده منت سههینا رو 
 .بکشیم

 :با تعجب زیادی گفت

ههه منت چیه؟!سهینا از خداشه که یط متن ادبی بنویسه باور کن سرش انقدر 
برای این جور کهارهها درد می کنهه.مگهه نهدیدی اعالمیه ختم دایی عزت رو 

 !چطوری نوشت؟
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 :با پافشاری بیشتر گفتم

 .ه نه خودمون می نویسیم

با اینکه از این اصههرار بیش از حدم چیزی سههر در نیاورده بود به ظاهر کمی 
 :قانم شد وبه شوخی گفت

 .ه پس من وپرهام که مرخصیم دیگه بقیه اش مشکل خودته

پرهام از جناب داری سههارا خوشههحال شههد ودر حالی که به طرف اتاقش می 
 :ه سارا گفترفت رو ب

 .ه سارا من میرم ماشین بازی اگه خواستی تو هم بیا

 :به طرف پرهام نگاه کردم وگفتم

ه کجا؟از مدرسه اومدی خسته نیستی؟همین طوری میری سر کامپیوتر؟پس 
 عصرونه ات چی میشه؟

 :قبل از انکه وارد اتاقش شود گفت

 .ه بیار توی اتاقم

 :اتاق پرهام گفت سارا با خنده نگاهم کرد وبا اشاره به

 !ه نوکر باباش رالم سیاه

 :خندیدم وسرم را تکان دادم وگفتم

 .ه حای یط فکری به حال این انشا بکن

 :لیوان خالی چایی اش را درون سینی گهاشت وگفت

 .ه من که فکرم رو کردم گفتم که بدیم سینا بنویسه

 :سرم را به نشانه نه تکان دادم وگفتم
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 !ه مگه خودمون چالریم؟

 :به پشتی کاناپه تکیه داد وگفت

 !ه اگه چالم نیستی بشین بنویس

 :یط ورق از دفتر پرهام کندم وبا اعتماد به نفسی گفتم

 .ه پس بشین نگاه کن ببین چی می نویسم

 :خندید وگفت

هههه ببینیم وتعریف کنیم!اگه هیجان انگیز بود یکی دو جمله اش رو بفرسههت 
 .برای فرزاد خله

 :با لبخندی گفتم

 .ه شاید هم فرستادم

 :از جایش بلند شد وحوله کوچط نم دار را از روی سرش برداشت وگفت

ههه پس تا من برم موهامو خشط کنم ویط دور با پرهام ماشین بازی کنم انشا 
 .رو حا ر وآماده روی میز میهاری

 :با اطمینان وقیافه حق به جانبی جواب دادم

 ه چشم امر دیگه ای نیست؟

 :خندید و با حا رجوابی گفت

 .ه نه عر ی نیست

 :با لبخندی پرسیدم

 !ه جدا؟

 :دوباره خندید وگفت
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 .ه اره جدا

 .وبرای خشط کردن موهایش به اتاقم رفت

تمام سهعیم را کردم که انشها ابرومندی بنویسهم تا یاقل دسهت به دامن سینا 
م کوه که اگر جلوینشهویم.کینه وتنفر از سینا در وجودم انگیزه ای ساخته بود 

قهاف را هم می گهاشههتند ومی گفتند از ان بای برو می رفتم؟!خیلی به مازم 
 :فشار اوردم ودر نهایت شروه یه نوشتن کردم

 «باران»)

به نام خدایی که باران را آفرید تا مایه حیات انسهان ها شود وبه نام خدایی که 
تهه ام را آرهاز می این نعمهت را از لطیف ترین نعمهت ههایش قرار داد نوشهه

کنم.ما انسههان ها وقتی زیر باران راه می رویم همیشههه یط احسههاس خوب 
وسههرزندگی پیدا می کنیم که نشههانه لطافت باران اسههت وقتی به صههدای ان 
هنگاهی که به پشهت شهیشه پنجره مان می خورد یا زمانی که به روی برگهای 

ای مهربان باران را درختهان می ریزد گوش می دهیم آرامش پیدا می کنیم.خد
این گونهه آفرید که نور خورشههید باعث تبخیر شههد آب دریاها واقیانوس ها 
ورفتن بخارها به آسهمانها وتشکیل ابر های سفید وزیبا شود.وقتی باد می وزد 
این ابرهها کهه حای رنگخاکسههتری پیدا کرده اند به هم برخورد می کنند ودر 

نند وبه این طریق باران بر روی بعحههی ابر دمای پایین شههروو به باریدن می ک
از جهاههای کره زمین می بارد وهمه جا را سههبز می کند.گیاهان وجانوران از 
آب باران سههیراب می وند ورودخانه ها ودریاها واقیانوس ها دوباره پر آب می 
گردنهد.ما بچه ها باید همیشههه خداوند را به خاطر این لطف بزرگش شههکر 
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متهای او باشم.هر بار که باران می بارد لبخند شادی کنیم وهمیشهه قدردان نع
روی لبهای دهقانان وکشهاورزان زحمت کش می نشیند که نشانه خوشحالی 
شهان از باریدن باران اسهت زیرا با بارش آن محصویت شان سبزتر وپربار تر 
می شود.ما بچه ها معموی زیر باران چتر به دست می گیریم تا خیس نشویم 

یم.بهاریهدن بهاران یکی از نشهههانهه ههای بزرگی خهداونهد وسههرمها نخور
 (.است.امیدوارم این انشاه مورد قبول اموزگارم قرار گیرد

سهارا وپرهام را صدا کردم وانشا را برایشان خواندم.سارا با چشمهای گرد شده 
 :نگاهم کرد وگفت

ههه اگه می دونسهتم انشات انقدر خوب شده می دادیم اعالمیه دایی عزت رو 
 !نویسیتو ب

 :با خنده گفتم

 ه دیوونه؟!حای بی شوخی چطور بود خوب بود؟

 :با هیجان گفت

 .ه از خوب هم خوبتر بود.این رنگ ابرها من رو کشته

 :دوباره خندیدم وگفتم

 !ه مسخره

 :و رو به پرهام گفتم

 .ه تا من برم برات نون وپنیر وچایی بیارم بشین انشات رو پاکنویس کن

 :با بی میلی گفت

 .حای بعدا ه
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 :از جایم بلند شدم وگفتم

ههههه حهای بعهدا نهداره.ببر توی اتاقت بنویس.چطور از اون وقت تا حای که 
 !اومدی یط بند نشستی پای کامپیوتر؟

حرفی نزد وبی حوصههله نوشههته را برداشههت وبه اتاقش رفت.سههارا همراهم به 
 :آشپزخانه امد وگفت

 !فکر نکنه خیلی عالمه دهرهه یط نسخه اش رو بفرستیم پایین که سینا 

 :با نام سینا دوباره حالم منقلب شد وبی اختیار گفتم

 !ه بره به جهنم

 :روی صندلی پشت میز آشپزخانه نشست وگفت

ههههه جهنم رو که میره خیالت راحت باشههه ولی بگو ناقال چطوری یط دفعه 
 مخت به کار افتاد ویط صفحه نوشتی؟

ظرف نان را کنار ظرف پنیر داخل سهینی گهاشتم ودر حالی که لیوان کوچط 
 :پرهام را پر از چای می کردم گفتم

ههههه باور کن خودم هم نفهمیدم چطوری جمله ها رو پشههت سههر هم ردیف 
 .کردم!فقن یادمه اولش خیلی فکر کردم

 :به شوخی گفت

 !ه ِا...خسته نباشی؟

د ودر حالی که گوشههی بی سههیم را وبا صههدای زنگ تلفن حرفش را قطم کر
 :برمی داشت گفت

 .ه تو دستت بنده خودم جواب میدم



 مبهم عشقحس 

 

109 

 :وبا دیدن شماره ادامه داد

 !ه شماره خونه مونه

 :وبالفاصله گفت

 .ه الو سینا سالم

بی اختیهار از ترس قلبم فرو ریخهت وکنجکهاوانهه در حهال گوش کردن بهه 
 .مکالمه شدم

 ... ه

 :ابروهایش را از نار ایتی از حرف سینا بای برد وجواب داد

 .ه مگه سروناز بهت نگفت؟رفته بودم مدرسه مامان

 ... ه

 .ه نه انقدر ترافیط بود که فکر کردم حای حای هم نمی رسم خونه

 ... ه

 ه نه چطور؟

 ... ه

 .ه فعال که داریم عصورنه پرهام رو میدیم تا این فکری نکردیم

 ... ه

 ه جدا راست راستی؟

 ... ه

 .ه نه بهار بپرسم

 :و دهنی گوشی را گرفت وروبه من کرد وپرسید
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ههه سهروناز شهام چی می خوری؟سینا شب یکی از دوستهاش مهمونشه می 
خواد پیتزا و سههاندویچ واز این جور چیزها سههفارش بده گفت بپرسههم ما چی 

 .می خوریم

 :با عصبانیت از دست سینا گفتم

 !ه مرگ

 :صدایش را پایین اورد وگفت

 !ه ِا...دیوونه حای که اون خوشحاله ما هی راه بریم روی اعصابش؟

 :دوباره با خشم گفتم

 .ه بگو کوفت بگو سروناز کوفت می خوره

 :با دلخوری پرسید

 ه حالت خوبه؟

 :بالفاصله جواب دادم

 .ه آره مگه یط ساعت پیش رها نخوردیم.خب فعال که سیریم

 :گفتبا لبخندی 

ههه خب دیوونه کی گفت این شهام بخوری تا اخر شب وقت زیاده.زود باش 
 .یط چیزی بگو تا سینا پشیمون نشده

 :در حالی که شکر داخل لیوان پرهام را با قاشق چایخوری هم می زدم گفتم

 .ه من که نمی خورم برای خودت وپرهام هر چی می خواهی سفارش بده

 :شت وبی توجه به حرفم به سینا گفتدستش را از روی دهنی گوشی بردا

 .ه سه تا پیتزا مخلوط سه تا ساید سه تا سیب زمینی وسه تا نوشابه لیمویی
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 ... ه

 .ه باشه فعال خداحافظ

 .وارتباط را قطم کرد

 :نگاهش کردم وبا پوزخندی گفتم

 ه ای کارد بخوری!جدی جدی میلت میکشه؟

 :خندید وگفت

م نخوردیم هم بقیه اش رو میهاریم توی ههههه تها جایی که جا داریم میخ وری
 .یخچال فردا صب  که دانشگاه نداریم چاشتونه می خوریم

 :وسینی نان وپنیر وچایی پرهام را برداشت و در ادامه گفت

 .ه بده من این خبر مسرت بخش رو خودم به پرهام برسونم

 .و خیلی تند سینی را به طرف اتاق پرهام برد

با مازی همانند کوه سنگین از افکار گوناگون به سوی هال رفتم وروی کاناپه 
نشههسههتم.از اینکه سههینا به این راحتی بدترین اهانتها را به من کرده وبا خیال 
آسههوده برای خودش مهمان دعوت نموده بود وسههفارش شههام می گرفت وبه 

ی هیچ عنوان ککش هم نمی گزیهد داشههتم از حر  منفجر می شهههدم.یعن
واقعها چرا این رفتهار را پیش گرفتهه بود!چهه طور با خاطری بی دردره به بای 
زنگ زده بود واصهال برایش مهم نبود که چه کسهی گوشی را برمی دارد؟! من 
یها سههارا یا پرهام؟!اگر سههارا وپرهام بر می داشههتند که هیچی اگر من برمی 

می شههدم که بهتر  داشههتم دوباره همان اراجیف را بارم می کرد واگر ناراحت
واگر نمی شههدم برایش فرقی نمی کرد؟!به راسههتی با چه رویی به بای زنگ زده 
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بود؟کهه با صههدای زنگ پیامط تلفن همراه سههارا از افکارم بیرون پریدم وبا 
 .صدای بلند سارا را صدا کردم

سهارا با هیجان از اتاق پرهام بیرون آمد ودر حالی که به طرف گوشی اش می 
 :رفت گفت

ههه خودم صداشو شنیدم ودکمه باز شدن پیامط تلفن همراهش را زد وبا دیدن 
 :شماره گفت

 :ه پیامط فرزاده وبا توق وشوق شروو به خواندن کرد

اگهه یکی بها گاری دنبالت اومد نترس نون خشههکیه.آخه اونم فهمیده تو با »
 !نمکی

 «نون خشکی تو:فرزاد

 :با لبخندی نگاهش کردم وگفتم

 !یه عجب حکایت

 :خندید وبا چشمکی گفت

 !ه فکر کن؟!نون خشکی

و دوتایی با هم خندیدیم.چند بانیه نکشهید که صدای زنگ پیامط بعدی هم 
امهد.بها هیجهان دوبهاره دکمه باز شههدن پیامط را زد وبا لبخندی شههروو به 

 :خواندن کرد

پرسهید:عشهق چیست؟ گفتم:آتش است. گفت:مگر دیده ای؟ گفتم:نه در »
 !ان سوخته ام

 «سوخته وخاکستر شده تو:فرزاد
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 :خندیدم وگفتم

 .ه بیچاره چه خاکستری هم شده؟!یکی بره جمعش کنه

 :با خنده گفت

 .ه اگه می دونستم این پیامط ها مال کیه جواب جانانه ای براش می فرستادم

 :نگاهش کردم وگفتم

 .ه حای منتظر پیامط سومش هم باش

سههارا در حالی که می خندید که طولی نکشههید که پیامط سههومش هم آمد.
 :گفت

 .ه بدجوری بد عادتمون کرده

 :دکمه باز شدن پیامط را زد وشروو به خواندن کرد

 /زندگی یط بازی درد آور است»

 /زندگی یط اول بی اخر است

 /زندگی کردیم اما باختیم

 /کا  خود را روی دریا ساختیم

 /لمس باید کرد این اندوه را

 /وه رابر کمر باید کشید این ک

 /زندگی را با همین رم ها خوش است

 /با همین بیش وهمین کم ها خوش است

 /باختیم وهیچ شاکی نیستیم

 بر زمین خوردیم وخاکی نیستیم
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 «دیدار ها تازه می شود:فرزاد

 :نگاهی با هم رد وبدل کردیم ودر حالی که روی کاناپه می نشست گفت

ههه این یکی پیامکش خیلی با حال بود می خوام برای حامد بفرستم می ترسم 
 !فکر کنه از روی منظور فرستادم

 :با لبخندی گفتم

ههههه اتفاقا بهار فکر کنه فکر کردن کار خوبیه یط تره متوجه میشههه که معطل 
 !نگه داشتن مردم کار درستی نیست؟

 :با لبخندی پرسید

 !ه جدا؟

 :با نگاه خندانی گفتم

 .ه آره جدا

 :پرهام در حالی که به بدنش کش وقوس می داد از اتاقش بیرون آمد وگفت

 ه سروناز برم پایین ببینم سینا چکار می کنه؟

از ترس اینکهه بها سههادگی کودکهانهه اش همین رف را پایین بزند با دلخوری 
 :گفتم

 ه به ما چه که سینا چکار می کنه؟!یط وقت نری پایین اینطور حرف بزنی؟

 :سارا با خنده ای به جای پرهام جواب داد

 .ه نه بابا پرهام عاقل تر این حرفاست

 :و رو به پرهام ادامه داد

 .ه پرهام جون رفتی پایین از طرف من وسروناز هم به سینا سالم برسون



 مبهم عشقحس 

 

115 

 :با عصبانیت رو به سارا گفتم

هههه این حرفها چیه به بچه یاد میدی؟!چی چی رو سههالم برسههون.مگه سههفر 
 دهار میره؟قن

 :با لبخندی گفت

 .ه مگه چطور میشه؟!سالم سالمتی میاره

 :با ریظ وکینه از سینا گفتم

 :ه صد سال سیاه می خوام سالمتی نیاره و رو به پرهام گفتم

ههه همه مشهق هاتو نوشهتی می خواهی بری پایین؟مگه سینا هم سن توئه که 
 !می خوای بری پیشش؟

 :سارا دوباره با جانب داری از پرهام گفت

ههه سهروناز چت شهده که یط دفعه خل میشهی؟خب بهار بره یط سری بزنه 
بیاد.پرهام آخه یط مرده خسههته میشههه از بس پیش ما قصههه خاله زنکها رو 

 .گوش کنه

نرمش من را دید سریم وبا چشهمکی رو به پرهام اشهاره کرد که برو.پرهام که 
 .دمپایی اش را دم در پوشید وپایین رفت

ههه بعحی وقت ها به عقلت شط می کنم!بابا بیچاره به این طفل معصوم زیاد 
 .سخت نگیر

سههارا که نمی دانسههت درد من چیسههت به فکر خودش سههخت گیری ام را به 
 .حساب تربیت کردن پرهام گهاشته بود
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یدی و زبان تخصههصههی را روی میز جلوی در حالی که جزوه های فیزیط هال
کاناپه ولو کرده ومشهاول نوشتن بودیم صدای  ربه های محکم به در از جا 

 :بلندم کرد.با ررولند در حالی که برای باز کردن می رفتم گفتم

 .ه این پرهام هنوز یاد نگرفته م ل ادم در بزنه

 :سارا گفت

 ه مگه زنگ درتون خرابه؟

ز کردم وپرهام را با دو نایلون بزرگ وسههنگین در دسههت بها گفتن اره در را بها
 :دیدم.نایلون ها را از دستش گرفتم وبا نار ایتی گفتم

ههه چرا این نایلون های سنگین رو بلند کردی؟سینا می مرد دو قدم راه کمکت 
 می کرد؟

 :بالفاصله گفت

 .ه نه اتفاقا سینا تا این بای برام آورد ودر زد ورفت

 :ی یکی از نایلون ها را از دستم گرفت وگفتسارا با پوزخند

 !ت طفلی پرهام چقدر گقنقاقهش رو شستیم؟

و جعبه های پیتزا وظرفهای سههاید را روی میز گهاشههت.نایلون دیگر را روی 
میز گهاشهتم وظرفهای سهیب زمینی سهر  کرده ونوشابه ها را در اوردم.سارا 

 :در حالی که در جعبه پیتزا را باز می کرد گفت

 !ه اینها که فقن دوتاست؟پس یکی دیگه اش کو

 :پرهام با هیجان جواب داد

 .ه رهای من پایینه من با سینا وفرزاد رها می خورم
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 :با تعجب وشگفتی هر دو به هم نگاه کردیم واز پرهام پرسیدیم

 !ه فرزاد؟

پرهام با خوشههحالی از اینکه حرفی داشههت که ما را به تعجب واداشههته بود با 
 :جواب داد آب وتاب

 .ه آره عمو فرزاد یط ساعته اومده تازه کلی هم شیرینی اورده

 :سارا با ابروهای بای رفته نگاهم کرد وآهسته طوریط ه پرهام نشنود گفت

 !ه چند دفعه بهت گفتم بریم پشت پنجره آشپزخونه ببینیم مهمون سینا کیه؟

 :رفت وگفتپرهام پس از دادن خبر هیجان انگیزش از در ورودی بیرون 

 .ه پس من رفتم پایین شام بخورم

 :به تندی گفتم

 !ه بعد از شام زود برگردی ها؟

 .با گفتن باشه بیرون رفت ودر را پشت سرش بست

 :سارا با صورتی خندان نگاهم کرد وگفت

هههه بنده خدا توی پیامط اخریش گفته بود که دیدارها تازه می شههود ولی مات 
 .وجه نکردیم

 :خندیدم وگفتم

 !ه حای این کجا بود دم دست اومد اینجا؟

جزوه ههای روی میز را جمم وجور کرد وکنهار گهاشههت وجعبه های پیتزا را 
 :جلوتر کشید وگفت

 .ه اگه یکی مون بره پایین ویط سرو وگوشی آب بده خیلی خوبه
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 :در حالی که برای اوردن لیوان به آشپزخانه می رفتم گفتم

 میهاره؟ ه چه جوری؟نه که خان داداشت

 :صدایش را از اشپزخانه شنیدم که جواب داد

هههه سههروناز تو به هوای اینکه می خواهی در مورد نم دادن دریچه کولر حرف 
 .بزنی برو پایین

 :لیوان ها را از آشپزخانه اوردم وبا پوزخندی گفتم

 !ه مخت سالمه؟!برم بگم چی؟!بگم دریچه کولر نم داده؟

 :کرده را باز کرد وگفت ظرفهای ساید وسیب زمینی سر 

 .ه خب اره دیگه.یط جوری سعی کن که سر در بیاری او او از چه قراره

 :نوشابه ها را داخل لیوان ها ریختم وگفتم

 .ه که چی؟!به فرض هم سر در اوردم

 :وبا تجسم قسافه سینا وتنفر از روبه رو شدن با او ادامه دادم

ای تا فرزاد اومده شهاد وشههنگول ههه سههینا نمیگه ده روز پاتو پایین نهاشهتی ح
 .پریدی پایین؟!حای دیدن قیافه نحسش به کنار

 :در حالی که تکه ای از پیتزا را در دهانش می گهاشت کمی فکر کرد وگفت

 ه پس می گی چکار کنیم؟

 :دانه ای سیب زمین درون دهانم گهشتم وجواب دادم

 !ه هیچی مگه قراره کاری بکنیم

که صههدای زنگ پیامط تلفن همراهش از جا پراندش با خنده نگاهش کردم 
 :و گفتم
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ههه حتم دارم که خودشه سارا به جون خودم تعداد پیامکهای چند روزه اش از 
 !کل پیامکهای حامد بیشتر شده

 :در حالی که گوشی اش را بر می داشت چشمکی زد وگفت

 !ه تا این پیامط ها برای کی باشه؟

 :و دکمه باز شدن پیامط را زد وبا لبخندی گفت

 .ه خودشه

 :وبا هیجان شروو به خواندن کرد

صههاحبخانه طاقت دیدن مهمان را نداشههت یا مهمان بی موقم سههر رسههیده »
 «!بود؟

 بلند زدیم زیر خنده وبا خنده گفتم:(حای این کجاش خنده داشتی

 .ه بنویس دوتاش

 :رد وگفتبا اشتهای بیشتری شروو به خوردن ک

 !ه عجب رویی داره!جلوی سینا نشسته وبه ما پیامط میده؟

 :لبخندی زدم وگفتم

هههه به ما نه به تو.مگه ندیدی که تو پیامکش چی نوشههته؟!نوشههته صههاحبخانه 
نیسههتش یعنی بهه طور مقسقتقیم در موردت و حرف زده من کهه خونه مون 

 .اون پایین نیست

 :با چشمکی پرسید

 !ه جدا؟

 :ب دادمخندیدم وجوا
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 .ه آره جدا

 :کمی از سایدش خورد وگفت

 .ه ولی من تا وقتی اسمی رو نگه مطمان نمیشم

 :با خنده گفتم

 .ه پس بشین تا اسمی رو بگه

با آنکه انتظار داشهتیم باز هم پیامط از او بیاید ولی بر خالف انتظارمان دیگر 
بود  البنیامد شهاید جلوی سهینا نمی توانسته پشت سرم هم پیامط بدهد.ج

دیگر ترس ودلهره از اینکهه پیهامهط بفرسههتهد در مها از بین رفتهه وجایش را 
سههرگرمی وهیجهان وشههایهد هم در سههارا بی قرار گرفته بود! به قول عزیز به 
آدمیزاد نباید رو داد وگرنه یط شههبه پررو می شههود!راسههت می گفت درسههت 

 وتمیز کردن م ل ما که خیلی زود متوقم شههده بودیم!بعد از خوردن شههام وتر
آشپزخانه به اتاق من رفتیم تا هم جزوه هایمان را مرتب کنیم وهم به کامپیوتر 

 :سری بزنیم.در حالی که ملحفه ها را روی تختم می گهاشتم گفتم

ههه سارا یط زنگی می زنی پایین به پرهام بگی بیاد بای؟اگه ولش کنی تا صب  
 .می خواد همون جا بمونه

 :به طرفم چرخید وبا خوشحالی گفتاز پشت میز کامپیوتر 

 !ه ای به چشم

و با تلفن کنار کامپیوتر مشهاول گرفتن شهماره شهد.می دانستم که بیشتر برای 
 .کنجکاوی که آن پایین چه خبر است تقا ایم را قبول کرده است

 .ه الو سینا سالم
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 ... ه

 .ه به پرهام بگو سروناز میگه زودی بیا بای چون از وقت خوابت گهشته

 ... ه

 ه باشه.کی زنگ زد؟

 ... ه

 ه ِا جدی؟فردا؟

 ... ه

 ه نگفت چه ساعتی؟

 ... ه

 .ه باشه.فعال خداحافظ

 :و با قطم کردن گوشی رو به من گفت

 .ه سروناز مامان وعزیز فردا میان

 :بالفاصله پرسیدم

 ه با چی؟با قطار یا هواپیما؟

 :جواب داد

 .ه با قطار.فکر کنم دیگه طرفهای عصر برسند

 :با خوشحالی گفتم

هههه چه خوب!بنده خدا عمه آتر دیگه آخری ها وانجا خسههته شههده بود فقن به 
 .خاطر عزیز طاقت آورده بود

 :به طرف کامپیوتر چرخید و در حالی که فایل ها را چط می کرد گفت
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 !ه نفهمیدم اون صابر رو چکار کردند؟

 :با پوزخندی گفتم

 !ه مگه قرار بود کاری بکنند؟

 :خواست حرفی بزند که با صدای  ربه ای به در حرفش را قطم کرد وگفت

 !ه طفلی از ترسش ببین با چه سرعتی اومده

 :قبل از آنکه برای باز کردن در از اتاقم بیرون بروم رو به سارا گفتم

 .ه حواست باشه تابلووار سوال پیچش نکنی پرهام بچه باهوشیه

 :با خنده گفت

 !امان سرونازه چشم به قول سینا م

از حر  نام سههینا رویم را برگرداندم واز اتاق بیرون رفتم.پرهام با ورودش به 
هوای سههارا یط راسههت به اتاقم رفت وبدون انکه سههوالی بپرسههیم طووی وار 

 :گفت

ههه فرزاد قراره امشهب بره خونه یکی از فامیلهاشون ولی چند روز دیگه دوباره 
 .لی استیشن اوردهمیاد.برای منم دو تا سی دی بازی پ

 :و با نشان دادن سی دی ها ادامه داد

 ه به زودی می خواد دو تا بشه؟

 :سارا با هیجان پرسید

 ه یعنی چی دو تا بشه؟

 :پرهام با توق وشوق جوابش داد

 .ه نفهمیدم.سینا نهاشت بگه می گفت برای پرهام زوده
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 :سارا سردرگم نگاهم کرد وبا اشاره گفت

 ه یعنی زن بگیره؟

 :از سردرگمی اش خنده ام گرفت وگفتم

 .ه آره دیگه دیوونه

 :وبا چشمکی ادامه دادم

 .ه به سالمتی یط عروسی افتادیم

 :وبرای اینکه لجش رو در اورم گفتم

هههه پایین رو می کنیم زنونه بای رو می کنیم مردونه.مراسههم عقد هم پایین می 
 .گیریم که برای عروس راحت تر باشه

 :ا خنده گفتنیشگونم گرفت وب

 !ه دیگه چی

 :خندیدم وگفتم

هههه دیگه سههالمتی بعحههی ها هم برند راز بچرونند تا دو سههه سههال دیگه که 
 !درست تموم میشه

پرههام کهه از حرفهای ما سههردر نمی اورد وفقن همیده بود فرزاد می خواهد 
 :زن بگیرد با خوشحالی گفت

 !ه آ  جون.فرزاد می خواد عروسی شو اینجا بگیره؟

 :خوشحالی پرهام خندیدم وگفتماز 

 .ه پس چی؟!قراره همه کاره عروس ودوماد من و تو باشیم

 :سارا که از خنده  عف کرده بود گفت
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 .ه سروناز به جون خودم می دونم چیکارت کنم

 :با خنده پرسیدم

 !ه جدا؟

 :گفت

 .ه آره جدا

 :در همان موقم زنگ تلفن همراهش شنیده شد.با چشمکی گفتم

 .م شاهدی که از ریب رسیده بیا این

سههرش را تکان داد وگوشههی را برداشههت ودکمه باز شههدن پیامط را زد وبا 
لبخندی شههروو به خواندن کرد وبعد از چند بانیه به مالحظه ححههور پرهام 

 :روبه من گفت

 ه بیا جوک لیال رو بخون؟

 :گوشی را ازش گرفتم وخواندم

زندگی اجبار اسهت مرگ انتظار اسهت عشهق یط بار اسهت جدایی دشههوار »
 .است ولی محبت همیشه ماندگار است

 «محتاج محبت تو:فرزاد

 :ابروهایم را بای بردم وبه روش پیرزنها گفتم

 !ه ببین کار خانم آنگوییی به کجا کشیده؟

 :و اهسته ادامه دادم

 !ه محتاج محبت واین حرفها؟
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با خنده به شهانه ام زد وگوشی را ازم گرفت.پرهام که منتظر خواندن جوک(!!!ی 
 :از طرف ما بود با بی صبری رو به سارا گفت

 ه پس چی شد؟چرا جوک رو نمی خونید؟

 :سارا لپش را کشید وجواب داد

 .ه الهی قربونت برم این

 :و گوشی را دوباره به طرفم گرفت وگفت

 .ادی خودت بخونشه تو که توی این کار است

 :یاد تجربه قبلی ام افتادم که نزدیط بود خراب کاری بشههود با پوزخندی گفتم

 !ه چه استادی من هستم

 :و گوشی را گرفتم وپس از چند بانیه فکر کردن م ال خواندم

سههالم خوبی؟برات یهط کار جدید توی مرم داری پیدا کردم.وقتی مرم ها »
 «!حرف می زنی ودلداریشون می دیرو سر می برند تو با جوجه هاشون 

سههارا و پرهام یط دفه با هم زدند زیر خنده وبا صههدای بلند خندیدند.سههارای 
کم هوش دوبهاره م هل بهار قبهل یهادش رفته بود که م ال جوک را قبال خوانده 

 .وپابه پای پرهام یا شاید هم بلند تر از او می خندید

 :شتباهی را نکند اهسته گفتمبرای اینکه یادآوری اش کنم که دیگر چنین ا

 !ه عقل کل این هیچی ولی اگه دوباره سینا اینجا بود چکار می کردی تابلو؟

 :در حالی که هنوز می خندید گفت

 !ه اخه نتونستم باور کن ترکیدم.فکر کن؟

 :و گوشی را از دستم گرفت وبا خنده ادامه داد
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ادیم تا از خنده هههه حیف که نمیشههه وگرنه همین رو برای همون(!ی می فرسههت
 .بترکه

 :خندیدم وگفتم

 !ه چیه؟!خوشت اومده؟

 :بالفاصله گفت

 ه آره خیلی معرکه بود.چرا قبال برام نگفته بودی؟

 :با اشاره به پرهام گفتم

 !ه خب همین این لیال فرستاده بود مگه خودت نخوندی؟

 :بود رو به من پرسیدپرهام که جوک های تاریخی لیال(!یبه دهانش مزه کرده 

 ه دیگه لیال جوک نداده؟

 :با خنده روبه سارا نگاه کردم ودر جواب پرهام گفتم

 .ه نه فقن یکی اینو و یکی هم اون دفعه پیش توی قطار

 :وبرای اینکه حرف زا عوض کنم گفتم

 ه پرهام همه مشق هاتو نوشتی؟

 :گفتاز اینکه حرف تکالیف ومدرسه به میان امد با اوقات تلخی 

 .ه آره همه اش رو.فقن دیکته مونده که فردا صب  می نویسم

 :بالفاصله گفتم

 .ه حای پاشو برو دندونهاتو مسواک بزن وبخواب که وقت خوابه

 :با اکراه از جایش بلند شد وبه طرف دستشویی رفت.سارا با دلسوزی گفت

 .ه اخی چیکارش داری؟نشسته بود
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 :تمپاهایم را روی تخت دراز کردم وگف

ههه چی چی رو نشسته بود؟اگه دیر بخوابه بد خواب می شه.از بس قاطی آدم 
بزرگها نشهسهته م ل آدم بزرگها رفتار می کنه.این از اینکه سر شب رفت پایین 

 .واینهم به حای

 :خندید وجواب داد

 !ت بده هم نشین من وتو وسینا وفرزاد شده؟

 :با خنده گفتم

 !ه چه عرض کنم

ه مرهنهاز و عم وانهدوه مهرنهاز ومامان وبقیه یط لحظه موقم خواب فکر بچه
 :رهایم نمی کرد ودر حالی که از این دنده به ان دنده می شدم آرام گفتم

 .ه خدا کنه عمل فردای بچه مهرناز خوب تموم بشه

 :سارا که رویش به طرفم بود بالش را زیر سرش جابه جا کرد وگفت

 .نکن ه مطمان باش خوب تموم میشه هیچ وقت شط

 :با دلهره گفتم

 ه سارا اگه یط چیزی بشه؟

 :با اطمینان خاطر گفت

ههه زبونت رو گاز بگیر نصهف شهبی دیوونه شدی؟به جای این حرفها به خدا 
 .توکل کن

 :در حالی که به گریه وزاری مهرناز فکر می کردم گفتم
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شههد مامان و هههه ولی بنده خدا مهرناز این چند روزه خیلی زجر کشههید.خوب 
 !بابا پیشش بودند وگرنه چیکار می کرد؟

 :به آرامی گفت

 .ه خدا همیشه ارحم الراحیمنه

 فصل هفت

از حمام بیرون امدم و حوله کاله دارم را روی لباسهههایم پوشههیدم وکالهش را 
روی سههرم کشههیدم.هر کس ظاهر من را می دید خنده اش می گرفت.چنان 

ه انداخته بودم که حسههاب وکتاب شههنبهه یکشههنبهه ای روی لبهاسههههایم را
نداشهت!چه کنم با این که اواخر آبان بود وهوا انچنان سهرد نشده بود ولی باز 
هم احسهاس می کردم سهوز سرما از یی درها وپنجره ها به داخل خانه نفوت 
می کنهد.کمربند حوله ام را روی لباسهههایم محکم بسههتم تا به این طریق از 

رار بود امروز بعهداز ظهر عمهه وعزیز از گرم شهههدن بهدنم مطمان شههوم.ق
شههرسهتان بیایند ومن وسهارا از صب  به جان خانه عمه افتاده بودیم تا وظیفه 
سههینا خان را انجام دهیم.کار دنیا برعکس شههده بود!او در این مدت مهمان 
دعوت کرده بود وراه بهه راه مهمهانی می داد مها مهل کلفهت ها تمیزکاری می 

از تمیزی برق بزند.البته بیشهتر نظافت وحساسیتمان روی  کردیم تا خانه عمه
سههالن بود چون می دانسههتیم انجا بیشههتر ز همه ج مورد نظر عمه اسههت.در 
حقیقهت بهه این طریق می خواسههتیم بهه عمهه آتر لطف کنیم که هنوز از راه 
نرسهیده جارو وپارو به دسهت نگیرد و وسواس از یاد رفته اش را دوباره به یاد 

.چون بهه قول سههارا عمه در این مدت که در مسههافرت بود حای یا از نیهاورد
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روی مشهاول عزاداری بودن یا از روی رودوایسهی که جلوی فامیل شههوهرش 
داشههت کمتر به آب وآبکشههی پرداخته بود.وخدا را شههکر که از  ههب  برای 
نظافت پایین رفته بودیم سههینا جلوی چشههم مان نبود وبیرون رفته بود.پرهام 

ز خدا خواسههته با نبودن مان در طبقه بای پشههت کامپیوتر نشههیته وقبل از هم ا
 .رفتن به مدرسه اش یط فوتبال مفصل بازی کرده بود

در حالی که کاله را روی موهای خیسهم جابه جا می کردم به طرف اشپزخانه 
رفتم وبها دیهدن جعبه های پیتزای خالی انها را درون نایلونی گهاشههتم وکنار 

ل قرار دادم تا شههب موفم بردن آشههاال ها آنها را هم بیرون سههطهل آشههاها
بگههارم.خوب شههد مقهداری پیتزا از دیشههب بهاقی مهانده بود تا امروز ظهر 
بخوریم وگرنه با این مشههاله ای که از صههب  داشههتیم وقتی برای پخت وپز 
برایمان باقی نمی ماند.نگاهی به سههارا انداختم سههاعت دو وبیسههت وپنس 

مانا سههارا هم به حمام رفته بود که سههروصههدایی ازش نبود.با دقیقه بود.مط
صههدای زنگ تلفن به طرف هال کشههیده شههدم وبه طرف میز تلفن رفتم وبا 

 :دسدن شماره خان هعمه با لبخندی گوشی را برداشتم وزیر لب گفتم

 !ه چه حالل زاده

 :هنوز بله بفرمایید را نگفته بودم که صدای سینا از ان سو شنیده شد

 !الو سروناز؟ ه

از ابههت صههدایش واز به یاد ؟اوردن صههحنه دیروز بعد از ظهر بی اختیار با 
ترس ولرز گوشههی را گهاشههتم ودسههتم را روی قلبم قرار دادم ونفس عمیقی 
کشهیدم.با آنکه بسیار سردم بود ولی ترس از صدای سینا یا شاید هم به خاطر 



wWw.Roman4u.iR  111 

 

بند بند تنم شههروو به اوردن لحن جدی تهدید مجدد دیروزش باعث شههد که 
لرزیهدن کنهد.نمی دانم حهای چرا بهه جهای تنفر وعصههبهانیهت از او می 

 .ترسیدم!شاید تنهایی ونبودن کسی در کانرم مسبب این ترس بود

با بدنی که از شهدت ترس ودلهره کر  شهده بود روی کاناپه نشهستم ونگاهم 
د لقم امهرا بهه تلفن دوختم.یعنی چیکهارم داشهههت!بی اختیهار قلبم دورن ح

وشهروو به زدن کرد.نفسم تنگ شده بود وصدای تپش بی وقفه قلبم از دهانم 
شههنیده می شههد.حوله را محکم تر دور خودم پیچیدم وموهای خیس بیرون 
امهده از کالهم را درون ان پنهان کردم.مازم از کار افتاده بود.بی اراده دسههتم 

لی م. نمی دانم چرا وبه سوی گوشی تلفن همراهم رفت تا با سارا تماس بگیر
ارزو داشهتم او این در کنارم بود.با شتاب شماره اش را از روی حافظه ام زدم 
منتظر برقراری ارتباط شهدم.یط زنگ دو زنگ سهه زنگ...هشت زنگ خورد 
وکسههی جواب نهداد.یبد به حمام رفته بود.قلب وامانده ام دوباره شههروو به 

بهه پشههتی کاناپه تکیه دادم وبا زدن کرد.نمی دانسههتم چکهار کنم؟!سههرم را 
چشههمان از حدقه در امده به تلفن زل زدم.نمی دانم چرا منتظر تلفن مجدد او 

 !بودم؟

همان طور که نگاه مبه تلفن بود صههدای محکم کوبیده شههدن در آمد.نزدیط 
بود سهنگ کوب کنم.قدرت تکان خوردن نداشهتم.در مانده به کاناپه چسبیده 

دم.صههدای دوبهاره کوبیده شههدن در نفسههم را بند بودم وبهه در نگهاه می کر
اورد.آب دهانم را قورت دادم وبه در زل زدم.شههاید هم سههارا بود!ولی او هیچ 
وقهت اینگونه در نمی زد.برای انکه عکس العملی نشههان دهم تا از صههدای 
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کوبیده شهدن در اعصهابم خرد نشهود بی رمق از جایم بلند شدم وآرام آرام به 
داخل چشههمی بیرون را نگاه کردم.خودش بود!سههینا بود.با سههوی در رفتم.از 

 :باحی در گلو جمم شده بلند پرسیدم

 ه چیکار داری؟

 :بالفاصله صدای عصبانیت اش امد

 .ه چرا م ل دیوونه ها گوشی رو قطم می کنی؟در رو باز کن ببینم

 :همانند او با عصبانیت جواب دادم

 .ه برو دنبال کارت.حوصله ات رو ندارم

 :بانی تر شد وبا لگدی به در گفتعص

ههه سروناز به روح بابام در رو می شکنم میام تو.میگم در رو باز کن می خوام 
 .دریچه کولر اتاقت رو ببینم

 :بی اختیار با ترس گفتم

 !!ه دروم میگی

 :دوباره به در لگد زد وگفت

 .ه سروناز میگم میام توها.درو باز کن ببینم

لهره کلید را درون قفل چرخاندم وبا نهر ونیاز از ترس جری تر شههدنش بها د
 .زیر لب در را باز کردم

طبق انتظارم صهورتش از فرط خشهم برافروخته بود وبا کف دست به سینه ام 
زد ومرا به عقب هل داد ویط رسهت به طرف اتاف من رفت.از این گسههتاخی 
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ت داد یوبی اعتنایی اش حرصههم گرفت وبا کینه دنبالش راه افتادم وبا عصههبان
 :زدم

 ه کی به تو اجازه داد به طرف اتاق من بری؟

با همان خشههم سههرش را به سههویم چرخاند وبا چشههمان خون گرفته از ریظ 
 :گفت

 .ه سروناز دهنت رو ببند نهار همین جا حالت رو جا بیارم

 .و وارد اتاقم شد

تهدید گهشههته؟!در از ترس دههانم قفل شههد.معنی حرفش چه بود!آیا همان 
حالی که با زانوهایی لرزان دم در اتاقم ایسههتاده بودم ونگاهش می کردم درون 
قلبم از یط حس عجیب ومحکم از کینه قدیم پر شههد و با گهاشههتن پاهایش 
روی تختم وبای رفتن از ان برای دیدن دریچه کولر این حس قوی تر شههد وبا 

 :عصبانیت فریاد کشیدم

 .پاتو روی تختم نهاره گمشو بیا پایین 

از فریادم شهوکه شهد وقبل از آنکه خوب بتواند دیچه کولر را بازرسی کند آمد 
پهایین وبا صههورتی از خشههم کبود شههده به طرفم هجوم اورد وپیش از انکه 
فرصهت هیچ حرکتی پیدا کنم یقه حوله ام را گرفت وبه طرف خود کشههید وبا 

م زد ومرا روی تخهت دنهدانههای بهه هم فشههرده سههیلی محکمی بهه گوشهه
انداخت.انقدر سهیلی اش محکم بود که احسهاس کردم نصف صورتم یا در 
حقیقت نصهف مازم فلس شد.در حالی که از اشط و واهمه دید چشهایم تار 
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شههده وزبانم بند آمده بود زیر قطرات اشههط دیدم که با عصههبانیت به سههویم 
 :چاه در امده گفتخم شد ودوباره یقه حوله ام را گرفت وبا صدایی از ته 

هههه اگر یط بار دیگه بی احترامی کنی واراجیف از دهنت در بیاد به روح بابام 
 .قسم انقدر زیر کتط له ات می کنم که نتونی از جات بلند شی

 :مازم یط باره به کار افتاد

پس منظورش کتهط وزد وخورد بود؟!خهدا رو شههکر چه فکرهایی که نکرده 
 !بودم

ه؟حوله حموم وتخت خواب ونجواهای عاشقانه ودو تا ههه به به اینجا چه خبر
 !جوون نامحرم

با صدای عزیز از جلوی در جا خوردیم وبی درنگ به طرفش نگاه کردیم.اگر 
از بهایی سههاختمان ده طبقه به پایین پرتم ی کردند حالم از اینی که بود بهتر 

ن وبدو بود؟!سههینا که زود خودش را جمم و جور کرده بود کنار تخت ایسههتاد
 :آنکه توجهی به کنایه عزیز بکند با همان خونسردی همیشگی اش پرسید

 ه شما کی اومدید؟

قبهل از انکهه عزیز نگاه رحههبناکش را از روی من که همین طور روی تخت 
ولو شههده بودم بردارد و جواب سههینا را بدهد عمه آتر از پشههت دیوار راهرو 

 :زیز گفتبیرون آمد وبا چشمان سرزنش باری به جای ع

ههه چند لحظه پیش هر چی زنگ در ورودی پایین رو زدیم کسهی جواب نداد 
 ...برای همین اومدیم بای

 :و عزیز با لحن نیش دار مخصو  به خودش ادامه داد
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ههههه اومهدیم بهای و دیدیم ای دل رافل که چه لیلی ومجنونی توی این خونه 
 !داشتیم ونمی دونستیم

نگاه پر از شههماتتش را به سههویم دوخت  وبا تکان داد سههر از روی تاسههف
 :وعصبانی گفت

ههه حای چرا خودتو جمم نمی کنی؟!این سارا دم بریده کجاست که خونه رو 
 براتون خالی گهاشته؟

 :وبا افسوس روبه سینا نگاهی کرد وگفت

 .ه زود بیا پایین کارت دارم

بدون  دو از در بیرون رفت.سههینا که دیگر جایی برای بحث باقی نگهاشههته بو
آنکهه حتی کوچکترین کالمی بگوید واز موقعیتمان دفاو کند سههاکت والبته 
عصههبانی وطلبکار نگاهی به من کرد وپا از اتاق بیرون گهاشههت.عمه آتر که 

 :همچنان چشمانش سرزنش بار بود کنارم جلوی تخت آمد وبا با  گفت

 .ه عمه ازت انتظار نداشتم جلوی همه رو سیاهم کردی

باحههم را فرو دادم.هنوز بهاورم نمی شهههد کهه یهط طرف این سههو ظن من 
بودم!مازم دام شههده بود؟!نگاه عمه را تاب نیاوردم ودر حالی که تا چند دقیقه 
پیش از سههرمای درون می لرزیدن با بدنی گر گرفته از اتش تکانی به دسههت 
وپای فلس شهده ام دادم وراست روی تخت نشستم وبا چشمهای اشط باری 

 :گفتم

ههه عمه به خدا بی تقصهیرم.یعنی چیزی نبوده که تقصهیر داشت هباشم.سینا 
اومهده بود اینجا تا دریچه کولر اتاقم رو ببینه نم داده یا نه من هم طبق معمول 
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بهه پروپاش پیچیدم که چرا پا روی تختم گهاشههته وک یف کرده اون هم پرید 
ه اینطور شههما از راه کهه جواب حرفم رو بهده وبهه اصههطالح تنبیهه ام کنه ک

 .رسیدید

 :کمی قانم شد وبا ناراحتی پرسید

 ...ه پس چرا با این و م؟!چرا بی سر وصدا و

 :متوجه منظورش شدم وبا گریه میان حرفش امدم وگفتم

م ال خفه ام کند واتمام ههه سر وصدایمان را کرده بودیم سینا رویم خم شد که 
حجتش را بکنه که شهما سهر رسیدید.عمه به خدا بینمان هیچی نبود.سینا رو 

 ...نمی شناسید؟!نمی دونید که چقدر با هم دعوا داشتیم؟!حای بیاییم و

وبقیه حرفم را با ترکیدن باحههم وریختن اشههکهایم ادامه ندادم.با کمی فکر 
 :نگاهم کرد وگفت

هن این پیرزن رو می تونید ببندید؟!این چه بچه بازی ههههه من هیچی ولی در د
 بود که کردید؟سارا کجاست؟مگه پیش شما نبود؟

 :با اشط ودلخوری از سو ظن انها جواب دادم

ههه نمی دونم فکر کنم اونم حمومه.منم تازه از حموم اومه بودم که سینا برای 
کنم قبول بهازدیهد کولر در زد.عمهه بهه خدا همه حرفهام راسههته خواهش می 

 .کنید.اگه بد در موردم فکر کنید من از خجالت می میرم

 :و اشاره به حوله کالهدارم کردم وبا باز کردن کمربندش ادامه دادم

ههه بیا عمه نگاه زیر حوله ام لباس پوشیده ام.شما که از عادت من خبر دارید 
 .همیشه فصل سرما موقعی که از حموم میام اینطوری روی هم می پوشم
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بی اختیهار زدم زیر گریهه.عمهه آتر بهه ظهاهر قانم شههد وکنارم روی تخت و 
 :نشست ودستش را روی شانه ام گهاشت وگفت

ههه حای گریه نکن پاشهو برو صهورتت رو بشهور وموهاتو خشط کن تا سرما 
نخوری.فقن خهدا کنه عزیز قحههیه رو بزرگ نکنه ودسههت این واون نده.اگه 

طرف مهرناز وبچه اش از این طرف هم احمد بفهمه خیلی بد میشههه از اون 
 .تو وسینا

 :با شنیدن نام سینا احساس چندش بهم دست داد وبا انزجار از نامش گفتم

 .ه عمه تو رو خدا این جوری نگو حالم بد میشه

 :وبی اختیار دوباره اشط درون چشمانم حلقه زد ومحطرب پرسیدم

 !ه عمه اگه بابا اینها بفهمند؟

 :آهسته زیر لب گفتاز جایش بلند شد و

 .ه فقن خدا کنه به خیر بگهره

 :و رو به من ادامه داد

هههه این دو سههه روزه هم پایین نیا تا بلکه آتش عزیز بخوابه و فراموش کنه.من 
 رفتم ببینم پایین چه خبره؟انقدر خسته ودارونم که حد نداره.کاری نداری؟

بقوقسههیدمش  اشههکهایم را پاک کردم واز جایم بلند شههد مو وبی اختیار
 :وگفتم

ههههه ممنون عمهه که حرفهام رو باور کردی اگه شههما رو نداشههتم چکار می 
 !خواستم بکنم؟

 :گونه ام را بقوقسید وجواب داد
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ههه تا خدا رو داری رم نداشهته باش.صهورتت هم بشور که اگه سروکله پرهام 
 پیدا شد بویی نبره.راستی حالش چطوره؟

 :سپاسگزار گفتم

 .زه خیلی دلتنگی شما رو می کرده خوبه این چند رو

 :با گفتن الهی بمیرم براش به سوی در رفت وآهسته گفت

هههه اگه کاری داشههتی به موبایلم زنگ بزن.خودم میام بای بهتون سههر می زنم 
 .ولی یادت باشه این چند روزه تو اصال پایین نیا

 .وبا گفتن چشم بدرقه اش کردم

ر حالی که از شههدت دلهره ونگرانی هنوز سههاعتی از رفتن عمه نگهشههته بود د
دلم م ل سهیر وسهرکه می جوشهید روی تخت کهایی ام نشهسهتم وبه ساعت 
چشهم دوختم.چرا سارا زنگ نمی زد یا طبقه بای نمی امد تا گزارش او او و 
احوال پایین را بدهد؟!مطمانا با شههنیدن انچه که اتفاق افتاده بود از زبان عزیز 

لبته از زبان عزیز چون من اصههل جریان را به عمه یا عمه شهها  در می اورد!ا
 .آتر گفته بودم و او به طور مسلم حمایتم می کرد

طولی نکشهید که صهدای اهسهته  ربه ای به در ورودی من را به سالن وهال 
کشههاند تا در را برایش باز کنم.دسههتهایم از دلشههوره می لرزید وچانه ام بی 

دیدن چشههمی در و باز کردن قفل آن  اختیار از لرزش تکان می خورد.پس از
بها ا ههطراب وکنجکهاوی نگاهم را به چشههمها و حالت صههورتش دوختم 
ودسهتهایم را از شهدت اسههترس مشهت کردم وناخن هایم را در کف دسههتانم 

 .فرو بردم.حالت گرفته صورتش گویا تر از هر کالمی بود
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باره دست در خودش را داخل خانه انداخت ودر را پشهت سهرش بست ویط 
 :گردنم اندخت وبا اشکهای سرازیر بریده بریده گفت

 !ه سروناز...چرا...اینطوری شدی؟

 :من هم خونبارتر از او اشط ریختم وپرسیدم

ههههه سههارا چی شههد؟!تو اون پایین بودی همه چیز رو شههنیدی بایخره چی 
 شد؟!اخر عزیز حرفم رو قبول کرد؟

ی ان نشهاندم وکنارم نشست وجواب دسهتم را گرفت وبه طرف کاناپه برد ورو
 :داد

هههه مامان به طور مفصههل همه چی رو که براش گفته بودی تو ههی  داد.حتی 
خود سههینها هم قبهل از اومهدن مهامهان همه چی رو همان طور داشههت می 
گفت.من وقتی از حموم اومدم چیزهایی رو اتفاقی می شههنیدم.باور کن وقتی 

جب پس می افتادم.نمی دونسههتم حرفهای سههینا رو می شههنیدم داشههتم از تع
مو ههوو سههر چیه وسههینا در مورد کی حرف می زنه.فقن از توی راهرو اتاق 
خواب ها می شهنیدم که عزیز وسهینا در مورد یط دختره بحث می کنند سینا 
هم همهه چی رو انکار می کنه.اولش فکر کردم شههاید موقعی که حموم بودم 

کسهی خونه نیست کسی رو توی سهینا یه خیال اینکه چرام حموم خاموشهه و
خونهه اورده که عزیز اینها سههر رسههیدند هر چند که سههینا هیچ وقت از این 
کارها نمی کرد ولی وقتی یبه یی حرفهاشهون اسهم تو شد نزدیط بود سکته 
کنم.بنده خدا سههینا می گفت فکر کرده من بای پیش توام که اومده بای وگرنه 

 .هرگز چنین اشتباهی رو نمی کرد
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 :با تشویش خاطر اشکهایم را پاک کردم ومحطرب پرسیدم

 ه آخرش چی؟عزیز بایخره باور کرد؟

بی اختیهار زد زیر گریه وبا اندوه نگاهم کرد وسههکوت نمود.قلبم هری پایین 
 :ریخت وبا نفسی در سینه جا مونده نگران گفتم

ز ههه سهارا چرا اینجوری می کنی؟!بگو اخرش چی شد؟!به جون پرهام دارم ا
 .دلهره می میرم

 :سرش را تکان داد ونگاهش را پایین انداخت واهسته گفت

 .ه عزیز پاشو توی یط کفش کرده میگه همین فردا عقد کنید

 :بی اختیار تکرار کرد

 !!!ه عقد؟

و با چشهمان چهار تا شهده ورنگی م ل گچ سهفید شده از شدت یکه خوردن 
های مسخره عزیز بود! سرم  وا رفتم!باورم نمی شهد عقد؟!یبد یکی از شوخی

سههنگین شههده بود.مویرگ های درون جمجمه ام با هم اعتصههاب کرده بودند 
وبه جای خون سههرب حمل می کردند!بی اراده پلکهای خیس از اشههکم که 
دیگر ازن هایت  هربه خبر اشکهایش هم خشط شده بود روی هم گهاشتم 

ت با دیدن حال و روزم دسو سهر چند تنی ام را به پشتی کاناپه تکیه دادم.سارا 
 :پاچه پرسید

 ه سروناز حالت خوبه؟
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و بدون آنکه منتظر جوابی شههود به طرف آشههپزخانه دوید وظرف دو دقیقه با 
لیوان شهربت قند برگشت.در حالی که قاشق را درون لیوان هم می زد لیوان را 

 :به لبهایم نزدیط کرد وگفت

 ه سروناز یط تره بخور فشارت افتاده سروناز صدامو می شنوی؟

قوه شههنوایی ام کهار می کرد ولی قهادر نبودم دههان کلید شههده ام را باز کنم 
وجوابی بهدهم.برای اینکه بیشههتر از این نگرانش نکنم پلکهایم را بهم زدم به 

 .نشانه اینکه نگران نباش طوریم نیست وبه روبه رو خیره ماندم

صهرار لیوان را روی لبم گهاشهت وخواست برای بهتر شدن حالم کمی از با ا
شههربت را بخورم.با هزار بدبختی لبهایم را از هم باز کردم وکمی از شههربت 
نوشههیدم.با پایین رفتن شههربت از گلویم اندکی از  ههعف بدنم بهتر شههد 
وتوانسههتم تا حدی به کارایی مازم تسههلن یابم.واقعا تصههمیم عزیز چه بود؟! 
عقهد؟!حهای چرا عقهد؟!مگر خطهایی مرتکب شههده بودیم که ناچار به عقد 
بودیم؟!از فکر این حالت بدنم از تنفر وشهاید هم شهرم مورمور شد.به راستی 
عزیز چهه فکر می کرد؟! برای چهه در مورد من بهد فکر می کرد؟! یعنی انقدر 
در نظرش منفور بودم؟! حهای من هیچی ولی سههینها را بهه درسههتی نمی 

نهاخهت؟ یعنی نمی دانسههت که از زمانی که دسههت راسههتم را از چپ شهه
تشههخیب دادم هیچ گاه نگاه ناپاکی از او ندیدم؟! نگاه عصههبانی وپرکینه چرا 

 :ولی نگاه ناجور هرگز. صدای سارا مرا از افکارم بیرون کشید که گفت

 .ه سروناز اگه بدونی حالم چقدر بده از رصه دارم می ترکم



 مبهم عشقحس 

 

150 

کردم وبا چشههمهای گریان حرفی را که در مازم پیچ وتاب درمهانده نگاهش 
 :می خورد گفتم

 .ه به طور حتم سینا زیر بار نمیره وحرف عزیز سنگ روی یخ میشه

 :سرش را از روی تاسف تکان داد وبا با  گفت

ههه پس کجای کاری؟!بیچاره سینا هرچه داد وفریاد بلد بود برای اولین بار سر 
ونشههون کشههید.می دونی عزیز چه جوابی بهش  عزیز زد وبا عصههبانیت خن

 داد؟

 :از دلهره آب دهانم را قورت دادم وبا صدایی لرزان گفتم

 ه نه چی گفت؟

 :سارا سرش را با ناراحتی تکان داد وادامه داد

به جوی دیگه برنمی ههههه عزیز با دلخوری از داد وبیداد سههینا گفت:آب رفته 
گرده گوسههفندی که مریحههه تندی سههرش رو می برند تا حروم نشههه.دختر 
وپسههری کهه بهه هم نظر دارنهد تنهدی عقهد می کننهد تها به گقنقاقه آلوده 
نشهند.سینا با فریاد جوابش داد:کدوم گقنقاقه؟وقتی برای خودتون می برید 

تهمت ناروا به ومی دوزیهد نتیجهه اش همین میشههه دیگه!به روح بابا قسههم 
کسههی زدن از این گقنقاقهی کهه شههما می گید بدتره.عزیز با طلب کاری 
جوابش داد:بیخودی شههلورش نکن همین کهه گفتم همین فردا می رید عقد 
می کنیهد.بنهده خدا مامان که اون وقت تا حای از ترس خراب تر شههدن کار 

کر ف حرفی نزده بود برای اینکهه حسههاب کهار دسههت عزیز بیهاید گفت:چی
کردیهد؟!فکر کردیهد سههرونهاز بی کس وکهاره کهه همین طوری بریم عقدش 
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کنیم؟احمهد اگه بفهمه اینطوری دخترش رو م ل گوشههت قربونی پیش کش 
می کنیهد دنیها رو زیر و رو می کنهه.عزیز که انگار فکر اینجاش رو نکرده بود 

ش خونسهرد جواب داد:احمد آقا با من م ل پسهرم می مونه همین امشب باها
صهحبت می کنم و سنگین ورنگین دخترش رو خواستگاری کنم.سینا که دید 
کهار بهه جهاههای بهاریهط کشههیهده با خشههم ورحههب گفت: چی چی رو 
خواسههتگاری می کنم؟برای کی؟!برای خودتون؟!من با اصههل قحههیه مخالفم 

 اون وقت شما دارید تا ته خن میرید؟

 نفسم را که از خشمبا کینه از دسهت سهینا وخشهمگین از عزیز وپیشهنهادش 
وتنفر بیرون نمی امد فرو دادم وبه بقیه حرفهای سههارا در اوج بد حالی گوش 

 .سپردم

ههه عزیز که دید سهینا به هیچ طریقی زیر بار نمی ره زد به رش و عف وگریه 
وزاری وبا نوجه سههرایی مرگ دایی عرت رو پیش کشههید وپس از کلی زمینه 

یلی خوشههحالم که این بسههاط عقد چینی به سههینا گفت فکر می کنی من خ
کنون رو میخ وام راه بنهدازم.فقن خدا از ته دلم خبر داره که چقدر خونه هنوز 
ده روز از کفن کردن برادرم نگههشههته که اینطور نوه ونور چشههمی ام رو می 
خوام داماد کن.به همین روح عزت قسههم که هنوز آب کفنش خشههط نشههده 

بری اون، اون بهای بچرخهه.بهه حرف مردم کراههت داره تو اینجها اینجور راه 
کاری نداریم ولی خدا که اون بایسهت.به کی قسم بخورم که باور کنی؟!می 
دونم این بهاز دوبهاره اخم ههاتو تو هم می کنی ومیگی چیزی نبوده ولی اگه 
بهه ریر از من ومهادرت کس دیگهه ای سههر می رسههیهد چی؟!اون وقت می 
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م ودیگه حرف دیگه ای ندارم.به همون تونسههتی بهابهت کنی؟!من حرفامو زد
خهدای احهد و واحد قسههم اگه فردا خطبه عقد رو خوندید که خوندید وگرنه 
تمام اسهباب وابابیه و دار وندار زندگیم رو جمم می کنم میرم شهرستان پیش 
یکی از بچهای برادرم شههاید هم توی همون خونه خودمون رفتم وبه یکی از 

پیشههم.اخه دیگه چقدر حرف بزنم؟!من پیرزن قوه  بچه های برادرم گفتم بیاد
کشههیهدن این بار رو ندارم.این دنیام که هیچی آتش دوز  رو چه کنم؟!!بگم 
نوه ام بود چشهم پوشی کردم.دوباره سینا با این کنایه عزیز عصبانی شد وبلند 
گفهت:هی من میگم چیزی نبوده هی شههما حرف خودتون رو بزنید!بابا مگه 

همین طوری برای حرف مردم دسهت هر کسههی رو بگیری وع د دنیا الکیه که 
کنیم وبگیم یا علی بیا زندگی کن.عزیز چند دفعه بگم من عقد بکن نیسههتم. 
تازه اون هم با این همه هدف تو زندگیم؟!اصهال شهاید برنامه سهفرم جور شد 
ورفتم کانادا.این دختره رو عقد کنم که چی؟!خیلی ازش خوشههم میاد؟!عزیز 

مه سهفر سهینا رو شهنید مصهمم تر شهد وبا گریه وسوز و آه و نفرین به که برنا
زمین وزمان ناله سههر داد که اگه حرفم رو نشههنیده بگیری وپاتو بهاری کشههور 
خهارج دیگهه حق نداری اسههمم رو بیاری وقتی دو روز دیگه هم گوشههه ای 
 افتهادم ومردم حق نداری سههر جنازه ام رو بگیری.این تو این وصههیتم.اگر از
خشههم خهدا نمی ترسههی برو.سههینا که فکر نمی کرد آخر حرفهای عزیز به 
وصهیت واینجور چیزها بشه مقسقتاصل کمی به حایت پرسوز وگداز عزیز 
خیره ماند واز سهر ناچاری گفت:من یط طرف قحیه باشه قبول اگه می تونید 

 وبرید طرف دیگه رو را هی کنید.عزیز که با ر هایت سینا بال در اورده بود ر
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بهه مهامان که همین طور خشههط شههده روی مبل نظاره گر بود و از نا باوری 
پلهط نمی زد گفهت:اونش دیگهه با آتر.آتر باهاش حرف بزنه تمومه.اصههال 
خودم همین این بهه احمهد اقا زنگ می زنم.مامان کمی به خودش مسههلن 
شههد ونگهاه چهاره جویهانهه ای به من انداخت وگفت:سههارا تو برو بای برای 

ناز کمی از جریان رو تعریف کن تا خودم بیام باهاش صحبت کنم.و رو سهرو
بهه عزیز ادامهه داد:شههما هم یط چند روز دسههت نگه دارید تا احمد از این 
گرفتاری عمل پسههر مهرناز بیرون بیاد خودم بعد باهاش حرف می زنم.عزیز 
که می ترسههید بعد از چند روز اتش مو ههوو سههرد بشههه وسههینا از ر ههایتش 

مو نبشه بالفاصله گفت:نه نه هیچ وقت کار امروز رو برای فردا نهار.اگه پشهی
همین امشهب من سهرم رو گهاشهتم زمین ومردم نمی خوام حسرت به دل از 
این دنیها بر.سههینها کهه هنوز هیچی نشههده پشههیمون شههده بود با دلخوری 
گفت:شههما آرزوی دیدن عروسههی من رو دارید یا اینکه ترس از آتش جهنم؟! 

دوباره با سههوز و ناله جواب داد:هر دوش.چه اشههکالی داره دل پیرزنی  عزیز
رو خشهنود کنی؟سهینا با ناراحتی در جوابش گفت:ولی مطمان باشید که من 

 .رو با این اصرارتون بدبخت می کنید

در حالی که از حرف آخر سهینا سهخت آشهفته شده بودم واز عصبانیت خون 
 :گفتم خونم را می خورد با حر  رو به سارا

ههه رلن کرده که این طور از خود متشکر پیش پیش قبول کرده مگه من همین 
طور دم دسههتم کهه دو سههاعهت بها عزیز ک.نه میزنه که آیا من رو عقد کنه یا 
نکنه؟!هم عزیز هم سهینا بیخود کرده اند که برای خودشون تصمیم می گیرند 
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ه بهش بزنم؟!کزندگی من مگه الکیه که به خاطر وصههین پیرزنی چوب حراج 
چی کهه عزیز خهانم هنوز قهانم نشههده انهد که هیچ جریانی بین من وسههینا 
نبوده!به من چه؟!می خواد قانم بشهه می خواد نشه؟! اصل کار خود خداست 

 :که شاهد همه کارهامونه.سارا اگه رفتی پایین به عزیز بگو که سروناز گفت

ی کردم م ل سارا برات ههه باشه عزیز دستت درد نکنه اون وقت تا حای فکر م
عزیزم ولی تهازه می فهمم کهه از حهد یهط دختر بی کس وکهار هم بی کس 
وکارترم.اگه مامان وبابا بفهمند که عزیز چه تهمت هایی بهم بسههته می دونی 
چهه قشههقرقی بهه پا می کنند؟!سههارا برو بگو سههروناز تا ماجرا رو فهمید از 

ر می کنی برای چی از عصههبهانیهت از حهال رفت.واقعیت هم همین بود.فک
حهال رفتم؟!از همین خبر شههوکهه اور ونفرت انگیز دیگهه برو بهه سههینا بگو 
سهروناز میگه تو رو قابل گردگیری دمپایی رو فرشهیم هم نمی دونم چه برسه 

 ...به

واز حر  وچندش تصهور همسهری سهینا حرفم را خوردم.سارا که متوجه بد 
 :تشدن حالم شد دستم را گرفت وبا دلداری گف

هههه زیاد اعصههابت رو سههر این سههینا خرد نکن لیاقتش رو نداره.مطمدن باش 
 .مامان تا دو سه روز دیگه عزیز رو می پیچونه

*** 
بر خالف نظر سههارا نه تنها عمه آتر نتوانسههت عزیز را بپیچاند بلکه این تقدیر 
زنهدگی من بود که در حال پیچیدن بود؟!عمه آتر وسههارا با تمام تالشههی که 

موفق نشههدند که عزیز را قانم کنند که از سههر حرف خود برگردد وعزیز  کردند
بها عزمی راسههخ بهه اسههپانیا تلفن کرد وبا سههالم وصههلوات من را از پدرم 
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خواسههتگاری نمود وخدا را صههد هزار مرتبه شههکر حرفی از سههو  ظن خیالی 
اش پیش نکشهید.شهاید توصیه های عمه آتر بود که عزیز خواسته بود حرفی 

ین مورد به میان نیاورد.از اینکه با چشههمهای باز شههاهد اتفاقات دور برم در ا
بودم وهیچ کاری نمی توانسهتم بکنم داشتم جان می دادم!شنیده بودم بعحی 
وقهت هها حوادبی در زنهدگی اتفاق می افتد که قدرت هر کاری را از آدم می 

کایت ح گیرد وم هل یهط تماشههاچی فقن باید نظاره گر بود تا بگکهرد حای
من شههده بود!م هل یط بره آماده برای تب  نگاه می کردم واشههط می ریختم 
وهیچ نمی گفتم.در حقیقهت چیزی نهداشههتم کهه بگویم؟!تمهام داد و هوار 
وگریهه وزاری ام را همان دو سههه روز اول کرده بودم وبا ندیدن عکس العمل 

.فقن مونبود هیچ گشههایشههی در کار راه با  وسههکوت را در پیش گرفته بود
نگاه می کردم واشههط می ریختم.انگار فقن عزیز آفریده شههده بود که بخت 
من را سهیاه کند وآرزوهایم را بر باد دهد وخیالش را راحت نماید!اصهال باورم 
نمی شهد که این من بودم که دیگران برای سهرنوشتم تصمیم می گرفتند بدون 

 عزیز و خواسههتگاریآنکه هیچ دخالتی در ان داشههته باشههم.پدر بعد از تلفن 
رسهمی او از عزیز وعمه آتر خواسته بود که صبر کنند تا او ومادر دو ماه دیگر 
از اسهپانیا برگردند وبعد سهر فرصههت صهحبت ها را از سههر بگیرند. بنده خدا 
عمه آتر حرفی نداشههت ولی این عزیز بود که پایش را در یط کفش کرده بود 

ه ما را عقد کند برای قانم کردن ومی خواسههت ای وبال ظرف چنهد روز آینهد
پهدر هم دلیهل اورده بود کهه هیچ خوبیهت ندارد دو تا جوان را تا دو ماه دیگر 
همین طور معطل نگه داریم.پدر با صههحبت با من تا حدی مطمان شههده بود 
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که من ر هایتی به این وصهلت ندارم ولی با صهحبت با سهینا هر چه ریسیده 
یر حرفهای عزیز و وصههیت نامه کهایی اش بودم پنبه شههد!سههینا که تحت تاب

قرار گرفتهه بود با اعالم ر ههایتش پیش پدر دسههت وپای من را بسههت و تا 
خرخره توی حنا گهاشههت.به خاطر این روش وکردار مریحههش می خواسههتم 
خفه اش کنم.یل می شههد اگر علنا به پدر می گفت که را ههی به این ازدواج 

و سههه روز سههکوت همراه با طلبکاری خجسههته(!ینیسههت؟!با این که در این د
نموده بود ولی با این اعالم نظرش همه ماجرا را به نفم عزیز تمام کرد.شههاید 
پیش خودش حسههاب دو دو تها چهار تا کرده بود وگفته بود که سههنگ مفت 
گنجشههط مفهت بهار این آخر عمری عزیز دلش را خوش کنم یط مدت که 

وناز رو طالق میدم ویکی دیگه می بگهره وآب ها از اسههیاب بیفته میرم سههر
گیرم بعهد میگم خودش نخواسههت ونهاسههازگهاری کرد روزگهار که زیر و رو 

 !نمیشه؟

از اینکه فکر سهینا را خوانده بودم و می دانسهتم چه نقشهه ای در سر دارد می 
خواستم از حر  وخودخوری بمیرم.واقعا چه حال و روزی داشتم! با اصرار 

پی اش بهه پهدر پدر با آن همه گرفتاری که به خاطر عزیز و تلفن ههای پی در 
بیماری بچه مهرناز وافسههردگی خود مهرناز داشههت پس از مشههورت با مامان 
وسهبط سهنگین کردن این مو وو که چه کسی بهتر وشناخته شده تر از سینا 
هم فامیل اسهت و هم به ظاهر سربه راه وایده آل تر از او کسی برایم پیدا نمی 

بتش را همراه بها نظر مهادر اعالم کرد وبقیهه ی جریهان را به من شههود نظر م 
واگهار نمود که با جلب ر ههایتم وکالت نامه ای را تنظیم وپسههت کند که با 
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نظارت عمه آتر همه کارها سهر و سامان بگیرد.وبه خاطر اصرار عزیز هر چه 
و عزیز  هزودتر عقد انجام بگیرد تا بعدا خودش از اسههپانیا بیاید.آن قدر به عم

وسهینا مطمان بود که نیازی نمی دید که مهرناز وبچه اش را در ان شراین ودر 
مملکهت رریهب رهها کنهد و همراه مهامان برای سههر وسههامان دادن به کارم 
بیاید.صهد بار دسهتم به سوی گوشی تلفن رفت که به خانه مهر ناز زنگ بزنم 

ای مامان تعریف کنم وشههراین بد روحی ام و از همه مهم تر تهمت عزیز را بر
تا به گوش پدر برسهاند ولی منصهرف شهدم.می دانسهتم بیماری پسههر مهرناز 
وعملش انقهدر اعصههابشههان را بهه هم ریخته که دیگر جایی برای اسههترس 

 .ونگرانی جهت قحیه من نبود

بی رمق وبی اشههتها با دلی زخمی وشههاکی از روزگار روی کاناپه هال افتاده و 
برای ادامه زندگی به دیوار روبه رو زل زده بودم.هر کس درمهانهده وبی انگیزه 

در این شههراین من را می دیهد به طور حتم یقین پیدا می کرد که دیوانه شههده 
ام.و واقعها هم دیوانه شههده بودم.نه راه پس داشههتم ونه راه پیش؟!چگونه می 

م هتوانسهتم با زندگی با سهینا آینده ام را به آتش بکشهم! روز روزش همیشه با 
دعوا داشهتیم و حرف حسابمان نیش وکنایه بود حای که دیگر شب تارش بود 
وبه تازگی دسههت بزن هم پیدا کرده بود؟!اگر همسههرش می شههدم حرف اول 

 !زندگیمان به طور مسلم دعوا و زد وخورد بود

هههه سههروناز پاشههو این آبمیوه رو بخور تا فردا جون به در نمی بری اگه هیچی 
 !نخوری؟
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سهارا در کنارم نگاه میخکوب شده ام به دیوار را به طرفش گرداندم با صهدای 
چقدر در این سههه چهار روز کهایی مراقب حالم بود.سههپاس گزارانه نگاهش 

 :کردم و گفتم

 .ه میل ندارم.چیزی از گلوم پایین نمی ره

 :با تابر نگاهم نمود ودر کنارم نشست وبا هم دردی گفت

 .از گرسنگی می میریه اخرش که چی؟اگه چیزی نخوری 

 :بی اختیار گفتم

 .ه به جهنم بهار بمیرم از این زندگی نکبتی راحت بشم

و دوباره چشهمهای آشهنا به اشکم به گریه نشست.در چشمهای او هم اشط 
 :حلقه بست وبا رصه نگاهم کرد وگفت

ههه سروناز بگو چکار کنم که از این معرکه خال  بشی؟به خدا دیگه فکرم به 
سهه.سینای بیچاره هم و عش از تو بدتره.آب خالی هم از گلوش جایی نمیر

پهایین نمیره.همین طور روی تختش دراز کشههیهده وبهه تلویزیون اتهاقش زل 
زده.فکر کنم پرو ه تحقیقاتی اش رو هم کنار گهاشههته وکال درگیر فکر وخیال 
شههده.باور کن قبل ها زیاد ازش نمی ترسههیدم ولی حای دیگه جرات ندارم از 

 ...اتاقش رد بشم دم

 :با پوزخندی نگهاشتم حرفش را ادامه دهد وبا حر  گفتم

ههههه اون دیگه چرا ناراحته؟!دسههت پیش گرفته که پس نیفته؟اگه دهن وامونده 
اش رو می بسهت وبه بابا نمی گفت که را یم وبرای خودشیرینی پیش عزیز 
خودش رو پشههت تلفن بهه بابا خوشههحال نشههون نمی داد این م ل سههگ 
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اسههوختهه به عز وجز نمی افتاد.هم خودش وبدبخت کرد هم من رو.حای په
خهدا رو شههکر هنوز جواب م بت به بابا اینها ندادم وگرنه معلوم نبود عزیز تا 
کجها می خواسههت پیش بره؟!یادته همون روز اول می گفت همین فردا عقد 

و ر کنید.تصهور کن من وسینا پای سفره عقد بشینیم! َاه...حتی تصورش حالم
 !به هم می زنه

 :سرش را تکان داد وبا اندوه گفت

 .ه نمی دونم چی بگم؟!هنوز فکر می کنم اینها رو توی خواب می بینم

 :و نگاهی به اطراف انداخت وپرسید

 ه پس پرهام کجاست؟صدایی ازش نیست؟

 :اشاره به اتاق پرهام کردم وجواب دادم

ههههه نمی دونم داره درس می خونهه یها مهاشههین بازی می کنه.این چند روزه 
حسههابی ازش رهافهل بودم اگهه تو نبودی نمی تونسههتم یط دیکته درسههت 

 .وحسابی بهش بگم

 :از جایش بلند شد ودر حالی که به طرف اتاق پرهام می رفت گفت

که چیزی  زهههه برم ببینم داره چیکار می کنه؟راسههتی با این قیافه تابلوی تو هنو
 نفهمیده؟

 :با پوزخندی گفتم

ههه نه فعال که نه طفلی دلش خوشه که خواهرش به زودی شوهر می کنه دیگه 
 .نمی دونه که اینطور شوهر کردن از مردن بدتره



 مبهم عشقحس 

 

160 

بها تهاسههف نگهاهم کرد وبها گفتن آب میوه ات رو بخور به طرف اتاق پرهام 
 .رفت

رم ررق گشههتم.افکاری که به دوبهاره بهه دیوار روبه رو خیره شههدم و در افکا
اندازه یط سهکه دو ریالی هم ارزش نداشهت چون با آن تصهمیم راسخی که 
عزیز گرفتهه بود خودم را در حهد مقابله با او نمی دیدم.در این چند روز انقدر 
درگیر اعصهاب بهم ریخته بودم که قادر به رفتن به دانشهگاه هم نبودم وسارا با 

تن وبهانه بیماری من برای استادها سرهم کردن رفتن به دانشهگاه وجزوه نوشه
ریبتم را بهه نوعی موجهه نموده بود.البتهه می دانسههتم کهه هفتهه دیگر کهه به 
دانشههگاه می روم باید گواهش پزشههکی محکم ومهر وموم شههده ای را برای 

 ...امور دانشجویی ببرم تا بلکه

لی جز ی که دلیکه با صههدای تلفن از افکارم بیرون آمدم.با خسههتگی بیهوده ا
فکر وخیال نداشههت از جایم بلند شههدم وبه طرف میز تلفن رفتم.شههماره از 

 :اسپانیا بود.با بی حالی گفتم

 .ه الو سالم

 :صدای مامان در گوشم پیچید

ههه سهالم سروناز جان چطوری؟از صدات معلومه که خیلی خسته ای تازه از 
 دانشگاه اومدی؟

 :جواب دادم

 .ه نه مامان کمی سرم درد می کرد امروز دانشگاه نرفتم

 :با دلواپسی پرسید
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 ه چرا؟این بهتری؟

ههههه آره خوبم.نگران نبهاشههیهد.شههمها چطوریهد؟بابا اینها؟مهرناز واردین 
 چطورن؟بچه مهرناز بهتر شد؟هنوز توی دستگاهه؟

 :رصه دار جواب داد

با این حال باز هم توی هههه آره بهتره بعد از عمل دیگه کمتر مشههکل داره ولی 
 .دستگاهه

 :و کمی مکث کرد وبا آهی ادامه داد

ههه حای صهه جدید ما مهرنازه.روحیه بدی پیدا کرده.دو سه بار بردیمش دکتر 
میگن افسههردگی بعهد از زایمهانهه.این هم اردین بردتش بیرون تها یه هوایی 

اره.خدا بخوره.این چند وقته از بس آرام بخش خورده دیگه حد و حسههاب ند
کنه با این زایمانی که داشهته قر  ها براش عوار هی نیاره.راسهتی سروناز تا 
بابات حمومهم وکسههی اینجا نیسههت خواسههتم کمی باهات حرف بزنم.تو 
دختر عهاقلی هسههتی روحیهه وخلق وخوت هم سههوای مهرنهازه کهه بها هر 
 نامالیماتی به هم میریزه.خوب گوشهههاتو باز کن ببین چی میگم.سههینا پسههر
خوب ونجیبیه.تحصهیل کرده هم هست.رریبه که نیست پسر عمه اته.بهتر از 
اینه که ندیده ونشههناخته توی خونه مردم بری.حای انقدر اصههرار می کنند تو 
هم ناز نکن.درسهته که میگی دوسهتش نداری ولی بیشتر این عشق وعالقه ها 

می بهعهد از ازدواج بهه وجهود میهاد.م ال من وبهابهات.مگهه هم دیگر رو 
خواسهتیم؟!اگه بگم دوتاییمون با زور وتهدید بزرگترها سر سفره عقد نشستیم 
دروم نگفتم.خهدا بیهامرزه پهدر من وپهدر بهابات رو خودشههون بریده بودند 
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ودوختهه بودنهد وآخرش تن مها کردند.با هم شههریط بودند به این طریق می 
 و شکرخواسهتند نون خودشون رو توی سفره خودشون بیارند.حای هم خدا ر

 هرر نکردیم.هم من خوشهبخت شهدم وهم بابات.نمی گم عشهق آتشین به 
هم پیهدا کردیم ولی محبتی در دلمون نشههسههت کهه با احترام متقابل باعث 
تحکیم این ازدواج شههد.همیشههه هم از خدا ممنون بودم که سههرنوشههتم را با 

و ر بابات یکی کرد وگرنه کی بهتر از بابات؟!حای هم تو تقریبا سهرنوشت من
داری بها این تفهاوت کهه سههینها خودش را ههیه واینطور که بابات می گفت 
خوشههحاله.چی از این بهتر؟!وقتی مرد را ههی باشههه دیگه خودبه خود عشههق 

 ...وعالقه به وجود میاد

بنده خدا مامان از ته دلم خبر نداشههت که اینطور برای قانم کردنم خودش را 
 .به آب وآتش می زد

 :ندوه به بقیه حرفهایش گوش دادمبا دلی ریش از رم وا

ههه این مرده که کشش وجاتبه رو در زن به وجود میاره.حای هم بشین درست 
فکرههات رو بکن ببین بها این ازدواج چهه امتیهازاتی بهه دسههت میهاری وچه 
امتیازاتی از دست میدی وبعد جوابت رو بده.به نظر من امتیازی که از دست 

دسههت میاری.اولیش اینکه نزدیط مایی نه نمی دی هیچ کلی هم امتیهاز بهه 
م ل مهرناز که از ما اینقدر دوره اگه نزدیط خودمون بود موقم بارداری بیشههتر 
بهش می رسهیدم واین و هم پیش نمی اومد.البته نمیشهه چیزی گفت شاید 
اگه نزدیکمون بود هم بچه اش همین طوری می شههد ولی به هر حال در کنار 

تها در موقعیهت قرار نگیری نمی فهمی چی  خهانهواده بهودن نهعمتیهه کهه
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میگم.امتیهاز بعدی اینکه آتر اینها هوات رو دارند.اخالق عمه ات رو که بهتر 
از من می شهناسهی جونش در میره برای شهما.از همه مهمتر با سارا بیشتر دم 
خور هسههتی.اگه زن یط رریبه بشههی ممکنه انقدر در زندی ررق بشههی که 

سههارا رو ببینی.وامتیاز دیگه اینکه سههینا رو همه مون نتونی سههالی یط بار هم 
می شهناسهیم می دونیم از چه جنسیه درسته که کمی اخالقش دیرجوشه ولی 
فوق العاده پسههر خوبیه.من که از بچگی اش می شههناختیش اون رو تایید می 
کنم.یادته سهر عروسی مهرناز چه دلشوره ای داشتیم که اردین چه جوری از 

رش چی بشههه وچطوری مهرنهاز رو برداره وبره اسههپهانیا واین آب درآد و اخ
حرفها؟!خدا رو شههکر قسههمت مهرناز خوب از آب در اومد واردین از گل 
نهازکتر بهه مهرناز نگفت ولی کمی فکر کن ببین اگر اردین خدای نکرده یط 
تره ناجور در می اومد چی میشد؟!من وبابات چه عهابی می کشیدیدم؟خود 

ی توی مملکهت رریهب دوام می اورد؟!همهه این حرفها جای مهرنهاز چطور
فکر داره.درسههته تو این میگی وقتی دوسههتش ندارم چرا بهش فکر کنم؟!ولی 
ممکنه آدم کسهی رو به اندازه یط دنیا دوست داشته باشه ولی بعد ببینه اصال 
ارزشهش رو نداشهته ببین چه  ربه ای می خوره؟!حای بشین با این حرفهایی 

ت زدم خوب فکر کن.اگر نظرت عوض شههد و جوابت م بت بود باهام که به
تمهاس بگیر.جون هیچ کس بهه انهدازه یهط مادر نمی تونه راهنمای بچه اش 
باشهه.باور کن خیلی دلم می خواسهت در این شراین پیشت بودم و رو در رو 
بهاهات حرف می زدم ولی به خاطر بودن آتر اونجا زیاد نگرانت نیسههتم می 

بیشههتر از من می تونه بهت کمط فکری بده.این مهرناز که اینجا اگه  دونم که
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با او هاو و احوال فعلی اش ترکش کنم از هم می پاشهه.خب سروناز جان با 
من کاری نداری؟این دیگه باید کم کم اماده بشهم برم بیمارسهتان سرام بچه 

ره که بمهرناز.می بینی حال روز مارو؟!راسههتی پرهام چطوره؟صههب  قبل از این
 مدرسه باهاش حرف زدم می گفت سروناز خوابه؟

 :جواب دادم

 .ه آره خسته بودم.گفتم که کمی سرم درد می کرد

 :با نگرانی گفت

ههه با فکر کردن زیاد خودت رو خسته نکن انقدر به خودت سخت نگیر بسپار 
همه چی رو به دسههت خدا خودش همه کارها رو درسههت می کنه.خب دیگه 

دور می بقوقسههمت.مراقب پرهام هم باش.چیزی یزم سههرونهاز جهان از 
 .نداری

 :با تشکر گفتم

 .ه نه مامان همه چی هست.به بابا واردین هم سالم برسون

 :در جوابم گفت

 .ه باشه.حتما.به همه سالم برسون قربونت برم خداحافظ

وبه طرف کاناپه امد و با گفتن خدانگهدار وقطم مکالمه گوشههی را گهاشههتم 
حرفههای مهامهان من را کمی بهه فکر انهداختهه بود.بهه سههاعت دیواری نگاه 
کردم.سهاعت شش ونیم بعد از ظهر بود.سرم را به بالش کاناپه تکیه دادم وبه 
فکر فرو رفتم اگر مامان می دانسههت که در پس اصههرارهای عزیز برای زودتر 

که نمی کرد هیچ آش و کاسههه  عقهد کردنم چه جریان نهفته بود راهنمایی ام
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عزیز را هم بهه هم می ریخهت.واقعها مقسقتهاصههل مهانده بودم که چه کنم 
وچگونه ازاین مخمصههه رهایی یابم؟!وقتی به قیافه درهم وهمیشههه عصههبانی 
سهینا فکر می کردم تمام تار وپود بدنم سرشار از انزجار می شد.حالم بد می 

اینکه در شهناسنامه ام اسم او را شهد که حتی نگاهش کنم حای چه برسهد به 
به عنوان همسههر یدک بکشههم.واقعا چه آرزوهایی برای ازدواج داشههتم وحای 
تبدیل به چه شهده بود! به خاطر شط وبدگمانی یط پیرزن می خواستم ریشه 

 !زندگی ام را در آتش بسوزانم؟

 نبا صههدای دوباره تلفن بی رمق از جایم برخاسههتم وبه طرف تلفن رفتم.به ای
فکر کردم که گوشهی بی سهیم را از آشپزخانه بیاورم وانقدر با این حال خرابم 
در رفت وآمد به سههوی میز تلفن نباشههم.راهم را کس کردم وبه آشههپزخانه رفتم 
ودر حهالی کهه تلفن همچنهان زنهگ می زد گوشههی بی سههیم را از روی میز 

قه پایین طبآشهپزخانه برداشهتم وبه صهفحه نمایش کر تلفن نگاه کردم.شماره 
بود.حتما عمه آتر بود که می خواسههت بداند او ههاعم در چه حال اسههت یا 
شهاید هم سهارا کار داشهت.بالفاصهله دکمه وصل ارتباط را زدم وگوشی را به 

 :گوشم چسباندم وگفتم

 ه الو عمه؟

 :صدای خشن وپر ابهت سینا در گوشی پیچید

 .ه الو؟سروناز گوشی رو قطم نکن باهات کار دارم

خوردم!زبانم بند امد.یط لحظه تصههمیم گرفتم گوشههی را قطم کنم ولی  جا
 :کنجکاوی ام باعث شد که با کمی ا طراب بگویم
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 ه چکارم داری؟

 :بالفاصله گفت

ههههه بهتره هر چه زودتر به نمایش مسههخره مون خاتمه بدیم.هم تو خوب می 
هیم دونی هم من کهه هیچ کهدوم از حرفهای عزیز رو قبول نداریم ونمی خوا

مسههیر زنهدگی آینهده مون رو بها هم طی کنیم ولی متهاسههفهانه عزیز به هیچ 
صههراطی مقسقتقیم نیسههت واز همه مهمتر همین حای داره اسههباب وابابیه 
اش رو جمم می کنه.حای چه جدی وبرای نشههون دادن اهمیت حرفش و چه 
 مصههلحتی برای کوتهاه اومدن تو ولی من به این چیزها کاری ندارم چیزی که
هسهههت وظیفهه خودم می دونم کهه بعهد از پهدر خهدابیهامرزم از اون پیرزن 
نگهداری کنم.سهجاد که اینجا نیست پس این وظیفه منه که نهارم اون از این 
خونه بره.می دونم که من انتخاب تو برای یط همسهر ایده آل نیستم ومطمان 

اری اجببهاش که تو هم برای من یط انتخاب ایده آل نیسههتی ولی م ل اینکه 
در این تقدیر هسهت که باید بپهیریم البته زودگهر.اگه موافق باشی همین فردا 
اقدامات اولیه مححهر رو انجام بدیم وبه خواسته عزیز زودتر عقد کنیم وبعد 
از یکی دو مهاه کهه نمایش مصههلحتی مون رو به عزیز نشههون دادیم ومیریم 

 ...مححر واز هم جدا میشیم

ه فکر می کردم.با عصههبانیت میان حرفش آمدم پس نقشههه اش همهان بود ک
 :وگفتم

ه مگه من دلقط عزیزم که برای را ی شدن دلش خودم رو بدبخت کنم؟می 
دونی معنی حرفهت یعنی چی؟یعنی اینکهه بعهد از یکی دو ماه عنوان یط زن 
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بیوه رو بیخود وبی جهت به دوش بکشم؟!آن هم برای چی؟؟برای دل خوش 
 !ریش خودم نمی خندم؟!حای بقیه هیچی کنط یط پیرزن؟!خودم به

 :با پریشانی وکمی عصبانیت جواب داد

 !ه پس میگی چیکار کنیم؟

از اینکه بعد از سههالها موقعیتی پیش آمده بود که به بازی اش بگیرم وبا انتقام 
از بهددههانی وخشههونهت ههای بی موردش تها حهدی دلم را خنهط کنم بها 

 :خونسردی گفتم

 .خودته وعزیز جونت ه مشکل من نیست مشکل

 :با لحنی از کینه گفت

ه ببین سروناز این موقعیت موقعیت لس ولجبازی وبچه بازی نیست که اینطر 
 ..بخواهی من رو بازی بدی؟!من اگه بخوام

 :با حر  حرفش را قطم کردم وگفتم

ههه عجب رویی داری؟!من اگه بخوام؟!من اگه بخوام چی؟!به زور کتط عقدم 
تهط طالقم میهدهی؟عجهب رویی داری والله! اصههال به می کنی وبهه زور ک

عزیز جونت بگو سههروناز کس دیگه ای رو دوسههت داره وقراره با اون ازدواج 
 .کنه

 :به رگ ریرتش برخورد وبا پرخاش گفت

ههه به به چشمم روشن.دیگه چی؟!وسن این بگیر وببند کم کم هنرنمایی هاتو 
ولی م ل اینکه تو خیلی  رو کن؟من اون وقت تا حای به سههارا شههط داشههتم

 .زبلتر از اونی
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 :از اینکه بی دلیل بهم شط کرده بود با رحب گفتم

ههههه تو هم که راه و روش عزیزت رو پیش گرفتی؟!بدون هیچ مدرکی و دلیلی 
همین طور کیلو کیلو بهه مردم تهمهت می زنیهد؟!اگه راسههت میگی یط فکر 

به هم ریختی هم  اسهاسهی برای این گرفتاری بکن که هم اعصاب خودت رو
 .اعصاب من بیچاره رو

 :کمی آتشش خاموش شد وبا همان صدای پر صالبت گفت

ههه فکر اسهاسی ام رو کردم یا همون عقد مسخره وکمدی رو انجام می دیم یا 
همین فردا می رم یه خونه پیدا می کنم ودسههت عزیزو مامان وسههارا رو می 

در  ههمن قلم های پات رو گیرم ومی رم اونجها واینجها رو هم اجاره می دم.
می شههکنم که پا بهاری اونجا.سههارا هم تهدید می کنم که دیگه اسههمی ازت 

 .نبره

قلبم فرو ریخهت.دیگر فکر اینجهایش را نمی کردم!با  در گلویم را فرو 
 :دادم ودرمانده گفتم

 .ه نه تو این کار رو نمی کنی!تو انقدر پست نیستی

 :با لحن طلبکارانه ای گفت

 .ه چرا اتفاقا من این کار رو می کنم وبر خالف نظرت هم خیلی پستم

فکر دوری از سههارا وهمچنین عمه آتر فکرم را مختل می کرد وبا اشههکهای 
سهرازیر پشت میز آشپزخانه نشستم وبا دستی لرزان گوشی را به دست دیگرم 

 :دادم وگفتم

 !عمرم دیدمه سینا تو خیلی نامردی.عو ی ترین آدمی هستی که در طول 



wWw.Roman4u.iR  171 

 

 :عصبانی از بی احترامی ام و در جواب گفت

 .ه از این به بعد عو ی تر هم می شم حای خواهی دید

بها حهالی زار به کابینت خای آشههپزخانه زل زدم و در حالی که به لحظه های 
 :نبودن سارا فکر می کردم یط آن جرقه ای در مازم زده شد وبی درنگ گفتم

 .انمود می کنیم که م ال عقد کرده ایمه یط فکر دیگه به عزیز و

 :وبا هیجان کمی مکث کردم وادامه دادم

ههه بعد بط دوماه هم به ظاهر می ریم مححر و م ال طالق می گیریم ونشون 
 .می دیم که با هم نساختیم

 :کمی فکر کرد وگفت

 ه پیشنهاد بدی نیست ولی مححرش رو از کجا بیاریم؟

 :زده گفتم از این که قبول کرده بود هیجان

ههه اگه تو بخواهی می تونی گیر بیاری.کمی در موردش از دوستات پرس وجو 
 .کن

 :دوباره کمی فکر کرد وگفت

هههه باشههه قبول نتیجه اش رو تا یکی دو سههاعت دیگه بهت می گم چون ابام 
 .بستن عزیز خیلی  ربتیه

 :توق زده از اینکه برای این مشکل کهایی راه حلی پیدا کرده بودم گفتم

 ...ه پس تو با عمه آتر هماهنگ کن من هم به سارا میگم

وناگهان با به یاد آوردن مو ههوعی چیزی م ل پتط توی مازم کوبیده شههد وبا 
 :آه از سینه خارج شده گفتم
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 ه ولی مامان وبابا چی؟!جواب اونا رو چی بدیم؟

 :پوزخندی زد وبا اعتماد به نفس گفت

یی با اخالق همدیگه واز همه مهمتر هههه جواب اونا با من.می گم برای آشههنا
ر هایت قلبی تو یکی دو ماه دسهت نگه می داریم.م ال از نظر اونا من را ی 

 .او وتو نا زا ی نیستی

 :بی اختیار قیافه ی عزیز یه نظرم آمد وبی درنگ گفتم

 .ه پس عزیز چی؟همه چی رو پیش اونا لو می ده میگه ما عقد کردیم

 :فتدوباره با اطمینان خاطر گ

ههههه نگران عزیز نبهاش.به دایی می گم که برای جلب ر ههایت عزیز وبرای 
اتینکه سهروناز رو در تصهمیمش تحت فشهار نهاره مصلحتی بهش گفتیم که 

 .عقد کردیم تا دلش رو خوش کنیم

از اینکه از نقشههه ام اسههتقبال کرده بود واینطور مشههتاق تر از من تا ته خن می 
 :رفت خوشحال گفتم

ههههه پس خدارو شههکر همه چی دیگه حله.فقن خدا کنه از این دروری که به 
 .مامان اینها دارم می گم ازم دلگیر نشن

 :با پوزخندی گفت

ههههه تو که دسههت به درورت خوبه وقتی از مسههافرت اومدن بگو از اخالقم 
 .خوشت نیوم وتموم.مو وو خود به خود فیصله پیدا می کنه

 :با عصبانیت در جوابش گفتم
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همچین میگی دست به درورت خوبه انگار تا به حال صدتا دروم بهشون  ههه
گفتم.همین دروم اولین دروم وآخرین دروری بوده کهه درتمهام طول عمرم 
بهشهون گفتم همین این هم از عهاب وجدان دارم می میرم دیگه چه برسه به 
 آخرش؟!اگه وسههن کار خودم رو لوندم خیلیه.مطمان باش مامان اینا پاشههون
برسهه به ایران از سهیر تا پیاز همه رو براشون تعریف می کنم تا فکرنکنند چه 
دختر درورگویی رو بزرگ کردنهد.اگر هم این چیزی نمی گم بهه خههاطر 
دوری راه ودلواپسهی اونهاسههت وگرنه صهد دفعه تا حای همه چی رو بهشههون 

به دردشون گفته بودم نمی خوام حای که گرفتاری مهرناز رو دارن درد من هم 
 .ا افه بشه

 :با تمسخر گفت

 .ه پس بی زحمت از من هم دفاو کن وبگو چقدر بی تقصیرم

 :با حر  گفتم

 !ه آره دیدم که تو هم در این مخمصه چقدر از من دفاو کردی؟

 :حرف را عوض کرد وبی حوصله گفت

هههه پس تا یکی دو سههاعت دیگه جواب پیدا کردن مححههر رو بهت می دم.از 
نقشههه ات رو اجرا کن.پس با عقد اینجوری را ههی هسههتی دیگه همین حای 

 آره؟

 :بالفاصله بلند ورسا جواب دادم

 .ه آره

 :که دوباره پرسید
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 ه مطمان باشم؟

 :هباز هم بی درنگ جواب دادم

 !.ه آره مطمان

وپس از مک ی طبق عادت همیشهه گوشی راتقی قطه کرد.با کمی فکر دکلمه 
ی بی سههیم از آشههپزخانه بیرون آمدم.اگر به ی قطم ارتباط رو زدم وبا گوشهه

خاطر دوری از عمه آتر واز همه بیشهتر سهارا نبود صهد سال سیاه چنین نقشه 
ای را نمی کشهیدم.ازهمین حای احسهاس پشیمانی می کردم؟!با خودخوری 
به طرف اتاق پرهام رفتم واز کنار در با اشهاره ابرو به سهارا که در حال ماشههین 

هام بود فهماندم که بیاد بیرون کارش دارم.فوری بهانه ای را بهازی کردن بها پر
برای پرهام سههرهم کرد وار پشههت کامپیوتر بلند شههو وهمراهم از اتاق بیرون 

 :آمد.در حالی که به سوی هال می رفتم گفتم

 .ه سارا من وسینا یط نقشه ای ردیف کردیم

 :گفتاز اینکه فکری به تهنمان رسیده بود خوشحال شد وبه شوخی 

 .ه به به می بینم که عروس وداماد آینده خوب با هم اختالط می کنید

 :از لحنش چندشم شد وبا دلخوری گفتم

 .ه اه سارا اینجوری نگو عروس ودوماد حالم بد می شه

 :با خنده گفت

 !ه ا....نمی دونستم

 :و روی کاناپه نشست وادامه داد

 ه خوب حای بگو ببینم چه نقشه ای کشیدید؟
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کنارش نشستم وهمه جریان تلفن سینا وپیشنهادی رو که داده بودم را تعریف 
 :کردم ودر آخر ا افه نمودم

 .ه حای قراره یکی دو ساعت دیگه سینا زنگ بزنه قطعی شدن مححر وبگه

 :با هیجان از این مو وو توق زده نگاهم کرد وگفت

 !ه دروم میگی؟

 :مهیس تر از او جواب دادم

م.باور کن وقتی مو ههوو نقل مکانتون از اینجا رو مطرح کرد هههه به جان پرها
 !دیگه نفهمیدم چطور شد مازم یط دفعه به کار افتاد

 :ناخشنود ازت هدید سینا ابروهایش را درهم کشید وگفت

 .ه رلن کرده اگه از توی قفل در هم شده می اومدم بیرون تو رو می دیدم

 :نگاهش کردم وبه شوخی گفتم

 !دت تو گقتی ومن هم باور کردمه اره جون خو

 :دوباره هیجان زده نگاهم کرد وگفت

ههههه ببین این چند وقته عزیز چه فیلمی بشههه!کلی میخ ندیم.فکر کن!به خیال 
اون شهما دو تا زن و شوهر میشید!حای خوبه سینا مححر آشنا پیدا نکنه.اون 

 !...وقت چه شود

عت بعد تماس گرفت ودر اما خدا را شهکر مححر آشنا پیدا شد.سینا نیم سا
مورد آن تو ههی  داد.امها بها گفتن چطور آشههنها بودن مححههر خودبه خود 
ابروهای من وسههارا بای رفت!مححههر آشههنا مححههر پدر خانم برادر فرزاد 
بود!سههارا که خیلی خودش را کنترل کرده بود که صههدای خنده اش را سههینا از 
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ید جیو کوتاهی کشهه پشهت تلفن نشهنود بعد از قطم شهدن مکالمه بی اختیار
وخنهده بلنهدی کرد.در حهالی که من هم خنده ام گرفته بود با اشههاره به اتاق 

 :پرهام گفتم

 .ه هیس یواشتر ممکنه بشنوه

 :سرش را تکان داد و در حالی که هنوز می خندید گفت

 ...ه فکر کن؟!فامیل فرزاد!مطمانا فرزاد هم برای فحولی فردا میاد

که صههدای  ههربه ای به در ورودی نگاه مان را  هنوز حرفش تمام نشههده بود
متوجه در کرد.بلند شههدم به طرف در رفتم واز داخل چشههمی در عمه آتر را 

 .دیدم وبی درنگ در را باز کردم

عمه نگاهی به راه پله ها انداخت وداخل امد ودر را پشههت سههرش بسههت وبا 
 :صدای آرامتر از حد معمول گفت

ای تبریط به سروناز بیاد بای.اگه اومد مواظب ههه بچه ها عزیز این ممکنه بر
 .. حرف زدنتون باشید.سینا همه چی رو برام گفت

 :و روبه من کرده وادامه

ههههه سههروناز جون باور کن خیلی خوشههحال شههدم که بایخره راه حلی پیدا 
شههد.در حقیقهت این مشههکلی نبود که به خاطر طرز فکر عزیز انقدر بزرگ 

دی دلش می شههکنهه نمی شههه هم برای رعایت بشههه!ولی پیرزنهه دیگهه زو
 ...احترامش حرفی روی حرفش زد

 .و با صدای  ربه ای به در حرفش را قطم کرد وبالفاصله در را باز کرد
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عزیز در حالی که کف دسههتش را لوله کرده بود و روی دهانش گهاشههته بود 
را  بی مقدمه صههدای جیو مانند لو لو لو لو در اورد وبه طرفم امد وصههورتم

بقوقسههه باران کرد.اگر در حالت عادی بودم همراه با سههارا از دیدن حرکات 
عجیهب ورریهب عزیز از خنهده ریسههه می رفتم ولی حهای حرکاتش معنای 
خاصهش داشهت.یعنی اینکه از همین حای نمایش شروو شد!در حالی که از 
ا ههطراب واز تصههور فکری که در تهن عزیز می چرخید وبه ظاهر بله من را 
گرفته بود بدنم به لرزش افتاده بود.از حر  ودلخوری باحههم را فرو خوردم 
وبه اشههکهایم اجازه باریدن ندادم.عزیز که بی تفاوتی ام را به حسههاب شههرم 

 :وحیایم گهاشته بود بالم کرد ودهانش را نزدیط گوشم گهاشت وگفت

ههه می دونم که خجالت می کشهی ولی انشها الله بخت خوبی داشهته باشی 
 .ر کنار سینا سفید بخت بشیود

عمه آتر که متوجه حال دگرگونم شهده بود برای بقوقسیدنم من را از آروش 
 :عزیز در اورد وآهسته در گوشم گفت

هههه سههروناز جان ما رو ببخش امیدوارم در مراسههم عروسههی واقعی ات با هر 
کسهی که دوسهت داشهته باشهی برایت سههنگ تمام بگهاریم وجبران کنیم وبا 

ای اشههکی که از چشههمهایش چکین گونه ام را بقوقسههید.با دیدن قطره ه
اشهکهای عمه من هم از خدا خواسته اجازه باریدن اشکهایم را دادم وآشکارا 

 .گریه کردم
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عزیز کهه فوت دایی عزت واز همهه مهمتر سههو  ظنش به من را پاک فراموش 
 شکرده بود با خوشههجالش به پرهام که باشههنیدن سههروصههدای عزیز از اتاق

 :بیرون امده بود نگاه کرد وگفت

 .ه نون وپنیر اوردیم دخترتون رو بردیم

 :سارا با پوزخندی برای نشان دادن هیجانش بشکن زد وجواب داد

 .ه نون و پنیر ارزونی تون دختر نمی دیم بهتون

 :پرهام که از شعر عزیز وسارا خوشش اومده بود با سارا وعزیز تکرار کرد

 .ه نون وپنیر اوردیم دخترت ون رو بردیم

 !نون وپنیر ارزونیتون دختر نمی دیم بهتون

با رفتن عزیز وعمه آتر و پرهام به طبقه پایین نفس آسههوده ای کشههیدم ودر را 
 :بستم وروی کاناپه نشستم وبا حر  گفتم

ههه سارا اگه دو دقیقه دیگه به این نمایش مسخره ادامه می دادیم خودم رو می 
شههتم.خدا سههینا رو تلیل کنه که من رو توی این دردسههر انداخت.ای کاش ک

پاش می شههکسههت ونمی اومد بای دریچه کولر رو ببینه.ِا...ِا...سههارا دیدی 
چطور عزیز می گفت لباس سههفید داری فردا توی مححههر بپوشههی؟!انگار 
یادش رفته هنوز دو هفته از فوت دایی عزت نگهشههته!چطور روش میشههه با 

 سر تا پا سیاه این حرفها رو به من بزنه؟لباس 

 :با خنده جوابم داد

ههه زیاد جوش نزن.این نقشههه ایه که خودت کشهیدی.حای بی شههوخی لباس 
 .سفید داری؟ک=طوره یط دست لباس عروی کرایه کنیم
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می دانسههت کهه به اندازه کافی حرصههم را در اورده برای همین دورتر از من 
 .نشست وبا شیطنت نگاهم کرد

 :با خشم نگاهش کردم وگفتم

 .ه من تو رو می کشم

 :و ادایش را در اوردم

 ...ه نون و پنیر ارزونیتون

وبا صههدای زنگ پیامط تلفن همراهش حرفم را ادامه ندادم.با خنده گوشههی 
 :تلفن همراهش را از روی میز جلوی کاناپه برداشت وبه شوخی گفت

اده کردیم که فردا قراره توی ههههه تازه دو سههه تا شههعر توپ دیگه هم با عزیز ام
 .مححر بخونیم

و بها ریز ریز خنهدیهدن دکمهه بهاز شههدن پیامط را زد وپس از چند لحظه با 
 :هیجان گفت

 !ه دیگه کارمون در اومد!ببین چی نوشته؟

 :وبا لبخند وریتم خاصی شروو به خواندن کرد

پشهه ومگس همدیگر رو ندیده بودند حای که دیدند همدیگر رو پسندیدند »
بهادا بهادا مبهارک بهادا انشهها اللهه مبهارک بهادا.خهدمت عروس خانم تبریط 

 «خالصانه عرض کنید:فرزاد

وبی اختیار قهقهه زد.در حالی که اخم هایم از هم باز شههده بود با پوزخندی 
 :گفتم
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مسخره مون کنه که کرد.سارا اصال من میرم  ههه بیا فقن کم مونده بود این یکی
بهه سههینا میگم رلن کردم کم آوردم دیگه ادامه نمی دم تا این خل دیوونه هم 

 .از فرصت سو  استفاده نکنه

 :با خنده گفت

ههه تازه کجاشهو دیدی؟!مگه نشهنیدی عزیز گفت پیش از اینکه بریم مححر 
 .بهتره بریم حلقه بخریم

 :ز آتش گرفتم وگفتمبا به یاد آوردن حرف عزی

 .ه سارا اگه بریم خرید حلقه به خدا همه چی رو به عزیز می گم

 :با بای انداختن ابروهایش خندید وگفت

 .ه خب بگو بهتر عزیز جدی جدی عقدتون میکنه

 :با ریظ گفتم

 !ه جدا؟

 :با خنده جواب داد

 .ه آره جدا

*** 
دن سر به بای امد وبا دیصهب  موقم رفتن به مححر سارا زودتر از طبقه پایین 

 :وو عم ابروهایش را بای انداخت وگفت

ههه چرا هنوز آماده نشدی؟!عزیز از کله سحر همه رو آماده باش نگه داشته.اگه 
بدونی به سهینای بیچاره چقدر گیر داده که با کت وشهلوار رسههمی به مححر 
بیهاد.یهط خن در میون وسههن حرفهاش میگهه امروز توی زنهدگی ات روز 

 .خیه نهار بعدها حسرت چنین روزی رو بخوریتاری
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 :نارا ی روی کاناپه هال نشستم وگفتم

ههه ببین سارا اصال پشیمون شدم.حوصله این مسخره بازی ها رو ندارم.برو به 
 .عزیز اینها بگو سروناز حالش خوب نیست پشیمون شده نمیاد

 :نگاهم کرد وبا دیدن ظاهر دلخورم کنارم نشست وگفت

ی؟!می خوای همه چی رو خراب کنی!حای خوبه نقشه خودت ههه دیوونه شد
بود!اگهه جرات داری برو پهایین همهه اینهها رو بهه خود عزیز بگو.نمی دونی 
چقدر توق وشههوق داره لباس سههیاه شههو از صههب  زود در اورده ولباس گل 
منگلی پوشههیده میگه شههگون نداره امروز توی مححههر سههیاه بپوشههم.چارقد 

ش کرده وزیر گلویش سههنجاق مروارید زده انگار که آهارزده سههفید هم سههر
خودش رو دارن میبرن عقهد کننهد.بهاور کن از هیجهان اون من ومامان هم به 

 .تکاپو افتادیم واز صب  تا حای داریم به ظاهرمون می رسیم

و دکمه های پالتویش را باز کرد وزیر آن را نشهان داد که کت وشلوار زرشکی 
 :ده و با خنده ادامه دادرنگ مهمانی اش را پوشی

ههه اول می خواسهتم اون پیراهن ماکسهی بلند مشکی ام رو بپوشم.ولی عزیز 
پاپی ام شهد که مگه مهمونی شب میریم؟همون لباس زرشکی ات رو بپوش 
کهه اگر توی مححههر گرمت شههد وخواسههتی پالتوت رو در بیاری محفوظ 

 .باشی

 :با حر  گفتم

سینای بی خیال مگه نگفت که فقن میریم  ه مگه قرار اونجا چیکار کنیم؟این
 به صورت فرمالیته دفتر رو امشا می کنیم وبرمی گردیم؟
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 :خندید وگفت

ههههه نه کجای کاری؟!عزیز با برنامه ریزی که کرده دسههت همه مون رو توی 
پوسهت گردو گهاشه.به سینا گفته هر طور شده باید قبل از مححر برای خرید 

ی حریف سهینا نشده به مامان گفته که خودش حلقه به طال فروشهی بریم.وقت
حلقه ای رو که از رمان قدیم کنار گهاشههته میاره که سههینا دسههت عروسههش 

 !کنه.فکر کن عزیز برات حلقه میاره

 :عصبانی اخمهایم را در هم کشیدم وگفتم

 .ه بیخود اصال من نمیام

 :از عصبانیتم دوباره خندید وادامه داد

هم چند بار به من یاد آوری کرده که دوربین  هههه تازه با اون هوش سههرشههارش
فیلم برداری وعکاسههی رو بردارم منم برای اینکه خیالش رو راحت کنم گفتم 
که موبایلم دوربین داره با همون می گیرم ولی اون گیر اسهاسی داده که حتما 
دوربین رو بیهارم.حهای هم پاشههو تا پرهام از مدرسههه نیومده نمایش هیجان 

 .را کنیم وبرگردیم.باور کن کلی می خندیمانگیز رو اج

 :شانه هایم را بای انداختم وگفتم

 .ه حوصله دلقط بازی رو ندارم گفتم که اصال منصرف شدم

 :با دلجویی نگاهم کرد وگفت

ه دیوونه قرار نیست که اتفاقی بیفته.فقن میریم عزیز رو فیلم می کنیم وبرمی 
 .گردیم.حای پاشو تندی حا ر شو
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دید وبه کندی از جایم بلند شههدم ودر حالی که به طرف اتاقم می رفتم با با تر
 :حر  گفتم

 !ه ببین عجب گیری کردم ها

 :خندید وگفت

ههه فقن بی زحمت یکی از لباسهای سفید یا روشنت رو بپوش که عزیز خیلی 
 .روی این قحیه تاکید کرده.روسری یا شال سفید هم یادت نره

 :قبل از اینکه وارد اتاقم شوم عصبانی نگاهش کردم وبا ناراحتی گفتم

 ه چشم امری باشه؟

 :بلند خندید وبه شوخی گفت

 .ه نه عر ی نیست عروس خانم

موقم رفتن بهه مححههر از نظر سههارا واقعها هیجان انگیز بود ولی از نظر من 
 !بسیار رم انگیز

 تومبیل کنار سینا بنشینمعزیز با اصهرار وخوشهحالی ازم خواست که جلوی ا
وخودش وعمه آتر وسهارا هم عقب نشهسهتند.قیافه سهینا به راسهتی تماشایی 
بود!در حالی که از خشههم وعصههبانیت چشههمهایش کاسههه خون شههده بود با 
حر  بهه من نگهاه می کرد ومهاشههین را به جرکت در می اورد!انگار این من 

ب بود با چشههمهای بودم که از خدا خواسههته کنارش نشههسههته بودم!حای خو
وامهانهده اش دیهده بود که عزیز چقدر پافشههاری می کرد.اگر این همه موقم 
رفتن توپش پر بود موقم برگشههتن می خواسههت چطوری برگردد!یبد دیشههب 
بعد از اینکه موافقت مححههر را اطالو داده بود پیش خودش حسههاب وکتاب 
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نجام شههده بود نموده بود که اگر همان عقد راسههت راسههتکی یکی دو ماهه ا
صههرفش بیشههتر بود!در حالی که از عنق بودن سههینا خودبه خود اخمهایم در 
هم رفته بود به حرفهای پشههت سههرم گوش سههپردم عزیز که سههعی می کرد 

 :آهسته با عمه آتر صحبت کند تا صدایش را ما نشنویم نجوا کنان گفت

 ه پس آزمایش خون چی؟کی انجام میشه؟

 :گرفت!عمه آتر جوابش دادبی اختیار گونه هایم گر 

 .ه مححر گفته اشکال نداره یکی دو روز دیگه نتیجه رو بیارید

می دانسههتم عمهه آتر برای قهانم کردن عزیز چنین حرفی را زده وگرنهه هیچ 
مححههری قبل از دیدن نتیجه آزمایش خون ودیگر مدارک یزم عقد رسههمی را 

دیم اسههت که نصههف شب انجام نمی داد.بنده خدا عزیز فکر کرده بود م ل ق
عهاقهد را بیهاورنهد وعقهد کننهد.چون خودش بارها گفته بود که شههوهر وایل 
وتبارش تنگ رروب به خواسهتگاری اش امدند وتا اخر شهب صحبت کردند 

 .وسیاهه را نوشتند ونصف شب هم عاقد را آوردند وخطبه عقد را خواندند

و جو را عوض کند رسهارا که متوجه پشهیمانی من وسهینا شده بود برای اینکه 
 :به سینا گفت

 .ه سینا یط موزیط شاد بهار حالمون جا بیاد

سهینا با قیافه همیشهه طلبکارش از داخل آیینه جلو به عقب نگاه کرد وبه سارا 
 :گفت

ههههه تو هم وقهت گیر اوردی؟!نمی بینی عزیز عزا داره؟عزیز کهه امروز حهال 
 :اب دادوهواش با همه روزها فرق کرده بود با مهربانی جو
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ه نه مالحظه من رو نکنید امروز شادی سر کنید که شگون داره مطمان باشید 
 .عزت خدابیامرز هم توی قبر را یه

و سههینها برای اهمیهت بهه حرف عزیز یهط موزیط آرام ودر عین حال شههاد 
 .گهاشت

بی اختیار نگاهم به سهینا رفت.همات کت وشهلوار سورمه ای که در مسجد 
گاه یاد حرف سههارا افتادم که آن دایی عزت پوشههیده بو د تنش کرده بود.ناخودآ

روز می گفهت کهت و شههلوار دامهادی(!ی مگر نهه اینکهه حهای برای دامادی 
پوشههیده بود البته از نظر عزیز!والبته امروز یط کراوات سههورمه ای طرح دار 
زده بود که دامادی نمایشههی اش هم کامل شههود!بی اراده به لباس های خودم 

م.به اصهرار سهارا پیراهن بلند شیری رنگی پوشیدم که آستین گیپوری نگاه کرد
داشههت.البته آن را تا به حال در هیچ مهمانی نپوشههیده بودم وتصههمیم داشههتم 
برای یط مجلس رسهمی بپوشهم وبه شوخی به سارا می گفتم که برای مراسم 
 نامزدی تو گهاشههته ام ولی دیگر خبر نداشههتم که برای چنین مجلسههی! به آن
نیهاز دارم.پهالتوی کرم بلنهدی را هم روی لبهاسههم به تن کرده بودم که تا این 
لباس به قول سههارا حریف زجرکشههم را زیر آن پنهان کنم و باز هم به کمط 
سهارا موهای بلندم را با گیره ای نگین دار پشهت سهرم جمم کرده وبه صورت 

ش که رویحلقه حلقه پشههتم ریخته بودم وشههال حریر شههیری زنگ وبراقی را 
منجق وملیلهه دسههت دوزی شههده بود ومن آن را برای هماهنگی با لباسههم 
خریده بودم ولی بعد به خاطر زرق و برق زیادش از خریدش پشههیمان شههده 
وگوشههه کمدم انداخت هبودم سههر کردم تا حالت تظاهری عروس بودنم را به 
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در  تعزیز تفهیم کنم!از اینکه عروسهط نمایشهی عزیز شهده بودم از عصبانی
حهال انفجهار بودم وفقن در دل دعها می کردم کهه عزیز حلقهه کهایی اش را 

 .همراهش نیاورده باشد تا سینا به دستم کند

با رسههیدن به دم در مححههر ودیدن فرزاد کنار در ورودی پارکینگ از تعجب 
وشههایهد هم هیجهان بهه خهاطر سههارا نزدیهط بود بی اختیار لبخند بزنم که 

گاه نگاهم به  عقب ماشههین وتماشههای ابروهای بای رفته سههارا رفت! ناخودآ
چنهان تیپ زده بود که انگار مراسههم دامادی خودش بود!عزیز که تازه متوجه 

 :فرزاد شده بود با کنجکاوی از سینا پرسید

 !ه دکتر هدایت پور اینجا چکار می کنه؟

بها لحن عزیز بی اختیهار دوبهاره نگاهم به عقب کشههیده شههد ودر حالی که 
 .م را کنترل می کردم تا نخندم به قیافه خندان سارا نگریستمخود

خدا را شهکر سهینا مشهاول پارک کردن ماشین بود وزیاد به حایت من وسارا 
 .توجه نمی کرد ورگنه همان اول کار حسابی حالمان را می گرفت

با پرسههش دوباره عزیز سههینا در حالی که ماشههین را خاموش می کرد جواب 
 :داد

 . زش خواستم بیاد به عنوان شاهد یزمش داشتمه خودم ا

ودیگر نگفت که مححههردار فامیل نزدیط اوسههت.اگر می گفت که عزیز به 
 !نقشمه مان پی می برد

بی رربت از ماشههین پیاده شههدم ودر جواب سههالم وعلیط وتبریط خودمانی 
فرزاد کهه حهای کنهار مهاشههین امده بود وبرای همراهی با نمایش مان جلوی 
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اینطور تبریط می گفت با اکراه تشههکر کردم ودسههت سههارا را در دسههت  عزیز
گرفتم وفشهار دادم.سهارا هم که از هیجان دسهتهایش سهرد شهده بود دستم را 

 .فشرد وبه این طریق هیجانش را انتقال داد

پس از مراسههم عقد که به جای بله کلمه عربی گفته بودم مححههردار که آقای 
فرزاد وسهینا در جریان همه قحایا بود جلو آمد رحمانی نام داشهت واز طریق 

 :وبدون انکه عزیز متوجه شود اهسته گفت

ههه دخترم این مراسم فقن حالت نمایشی نداشت خواستم بدونید که شما وآقا 
سهینا به هم محرم هسهتید.با تکان دادن سر به نشانه تایید و هماهنگ بودن با 

 :سینا واطمینان دادن به او آرام گفتم

 ...ه بله آقای رحمانی متوجه هستم

وبها آمدن عیز کنارمان حرفم را ادامه ندادم ولی با حرفهای مححههردار کمی 
 .به فکر فرو رفتم که سارا با ابراز خوشحالی ش حواسم را پرست کرد

در همان یط سههاعتی که در مححههر بودیم سههارا با عزیز وفرزاد برای هیجان 
دی کشیدند که انگار به راستی باورشان مو هوو انقدر دسهت زدند وفریاد شا

شهده بود که من وسهینا برای چهسهر سهفره عقد کوچکی که در گوشههه سالن 
بزرگ مححهر پهن بود نشهسهته بودیم!سینا که از عصبانیت ابروهایش در هم 
گره خورده بود واگر کهارد بهه او می زدنهد خونش در نمی امهد با خشههم یط 

د.از حهالت طلبکاری اش لجم گرفت لحظهه نگهاهم کرد ورویش را برگردانه
 :وآهسته به طوریکه دیگران نشنوند گفتم

 !ه چیه؟زیر لفظی می خواستی تا بله بگی؟
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 :بالفاصله به طرفم برگشت وبا ریظ نگاهم کرد ونجواگونه جواب داد

 .ه پاشو تا اون روی سگم بای نیومده کاسه وکوزه ات رو جمم کن بریم

اش بی اختیار اشههط درون چشههمهایم حلقه  از حایت عصهبی وکینه جویانه
زد نمی دانم چرا احسههاس می کردم عصههبانیت وپرخاشههگری اش تصههنعی 

 :است برای همین بیشتر ناراحت شدم وبا  کرده گفتم

 ..ه خب اگه موافق نبودی می خواستی همون دیشب بگی

و بها نهگهاه کنجکهاو فرزاد وعزیز بقیهه حرفم را خوردم وسههرم را بههه زیر 
م.عجب رویی داشههت!اگر دیشههب نارا ههب بود پس چرا خوشههحال انداخت

وخشههنود گفهت کهه فکر خوبیهه؟اگر بهه راسههتی عقهد کرده بودیم چی؟از 
خوشهحالی بندری می رقققصهید؟!مطمانل از شهدت تنفر وعصبانیت خفه 
ام می کرد یا شههاید هم نه از توق اینکه کینه چندید وچند سههاله اش را سههرم 

ادنم انتقهام می گرفهت خودش را خفه می کرد!با خهالی می کرد وبها بهازی د
 :صدای عزیز که به سینا می گفت

 .ه این رو دست عروست کن

از افکارم بیرون آمدم وبه طرف عزیز نگاه کردم.وای نه!همان انگشههتر کهایی 
را که سههارا می گفت آورده بود!برای کمط طلبیدن به سههوی سههارا نگریسههتم 

.سهارا با دیدن نگاهم بالفاصله دستش را به وملتمسهانه از او یاری خواسهتم..
 :طرف عزیز دراز کرد وگفت

 .ه بده ببینم عزیز چقدر قشنگه!بده خودم دستش کنم

 :عزیز زرنگتر از او به تندی دستش را پس کشید وگفت
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ههههه تو برو به فیلم وعکسههت برس که اگه به خودت بود توی اینکار هم تنبلی 
 .می کردی

در دست سینا گهاشت ومصرانه خواست که دستم و انگشهتر جواهرنشهان را 
 .کند

از این اصههرار بی خودش محههطرب شههدم واین بار با نگاه به عمه از او کمط 
خواسهتم.عمه آتر که تا ان لحظه سهاکت وآرام ایسههتاده بود وفقن بعد از عقد 
من وسههینها را بقوقسههیهده بود با نگاه به مفهماند که هیچ کاری نمی تواند 

به سههینا نگاه کردم واو هم مقسقتاصههل با شههور وهلهله عزیز  بکند.درمانده
وفرزاد انگشهتر را در انگشهت میانی دست چپم کرد البته طوری که انگشتش 
بهه انگشههتم نخورد.از اینکهه این لحظه نفس گیر را با موفقیت پشههت سههر 
گهاشههته بودیم هر دو از سههر آسههودگی نفس عمیقی کشههیدیدم وبی اختیار 

ور فالش دوربین سارا باز وبسته شد.این چندمین بار بود که چشهمهایمان با ن
بی هوا ازمهان عکس یها فیلم می گرفهت البتهه به ظاهر به اصههرار عزیز ولی 

 !بیشتر برای بعدا دیدن وخندیدن خودش

بعهد از تمهام شههدن همه مراحل عقدکنان! از ترس اینکه عزیز ازمان نخواهد 
 :به عمه آتر گفتمعسل در دهان یکدیگر بگهاریم با عجله 

 .ه عمه بهتره زودتر بریم خونه این پرهام از مدرسه میاد

 :عمه آتر برای رهایی از این مخمصه بالفاصله جواب داد

 .ه باشه باشه بلند شو بریم دیگه همه چی انجام شد

 :و رو به سارا ادامه داد
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 .ه سارا زود باش وسایلت رو جمم کن بریم

 :نچسبیده بود با دلخوری رو به عمه گفتعزیز که دل سیر مراسم بهش 

ههههه چی چی رو بریم؟مها هنوز عکس درسههت وحسههابی با عروس وداماد 
نگرفتیم؟مگهه پرهام کلید نداره که پشههت در بمونه؟!فوقش ده دقیقه تنها می 

 شینه مگه ماشا  الله بچه است که تنها باشه؟

ره از اینکهه عزیز سههر فرصههت می خواسههت عکس بگیرد وکاری به دلشههو
 :ونگرانی ام نداشت با عصبانیت گفتم

 .ه عزیز توی خونه هم میشه عکس گرفت بهتره بریم

 :عزیز مصمم تر جواب داد

 ...ه نه توی خونه سفره عقد واین بساط رو نداریم که

 :و رو به فرزاد کرد و ادامه داد

دو سه تا آقای دیگه که ههه دکتره هدایت پور میشهه شما به آقای رحمانی واون 
اون گوشهه پشهت میزشهون نشسته اند بگید برای چند دقیقه برن اتاق بالی تا 

 ما عکس بگیریم؟

 :فرزاد از خدا خواسته جواب داد

 .ه چشم عزیز شما جون بخواه

از خرده فرمایش های و بی درنگ به طرف آقای رحمانی وبقیه رفت.سههینا که 
 :عزیز کفری شده بود رو به من زیر لب گفت

 !ه تا م نباشم چشم بسته نقشه های بیهوده تو رو قبول نکنم

 :سارا با چشمکی ریز ریز خندید وبا آماده کردن دوربینش به عزیز گفت
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 .ه عزیز از این به بعد دیگه کارگردانی صحنه دست خودتون

توی ا ههطراب وپریشههانی چه پیشههنهادهای می خواسههتم سههارا را خفه کنم 
مسههرت بخشههی می داد!با رفتن آقای رحمانی وبقیه به اتاق بالس عزیز رو به 

 :من گفت

 .ه خب شالت رو بردار اول چند تا عکس تکی و دو نفره بندازید تا بعد

اگر به خودم بود از شههوکه شههدن وحر  خوردن دراز به دراز رو به قبله می 
 !اینجایش را نکرده بودمخوابیدم!دیگر فکر 

 :عمه آتر درمانده نگاهم کرد وبرای قانم کردن عزیز گفت

ههه عزیز این عکس ها رو که جلوی همه نمی گیرند حای خودشون توی خونه 
 .تنهایی می گیرند این جوری جلوی ما روشون نمیشه

حرف عمه آتر عرق سهردی از شهرم وخجالت روی پیشانی ام نشاند ودوباره 
 :لند سینا زیر گوشم آمدصدای ررو

 !ه تا تو باشی دیگه از این فکرهای بکر نکنی

از اینکه با هر مسههاله ای نقشههه بی عیب ونقصههم! را م ل پتط توی سههرم می 
کوبید با چشهم رره نگاهش کردم وبا ریظ سهرم را به نشهانه تاسف تکان دادم 

 :وآهسته گفتم

 !ه نه که خودت فکرهات خیلی بکره؟

نگاهم کرد وسههکوت نمود.عزیز که با حرف عمه آتر تا  در جواب با خشههم
حدی قانم شههده بود سههنجاق مروارید زیر گلویش را تنظیم کرد وروسههری 
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سهفید به قول سارا آهار زده اش را روی سرش مرتب کرد وپشت صندلی مان 
 :ایستاد و روبه سارا گفت

 !ه فعال از م نبنداز تا بعد بگم چکار کنی؟

 فصل هشت

لی که یکی یکی عکس ها را برای صههدمین بار نگاه می کرد ومی سههارا در حا
 :خندید به شوخی گفت

ههههه خوب شههد عزیز این آخری گفت که عکس دو نفری جلوی ما بندازید 
 !وگرنه همین دو سه تا عکس دو نفره درست وحسابی هم نداشتید

سهرم را به پشهتی کاناپه تکیه دادم وبا حر  به عکس هایی که در دست سارا 
ود نگاه کردم.اگر به خاطر بازخواسهت عزیز نبود قطعا تمامشههان را پاره کرده ب

بودم.یکی از عکسههای دو نفره ام با سهینا شهبیه عکس های کسهانی شده بود 
کهه در مجلس ترحیم شههرکهت کرده انهد با قیفاه محزون ولب ولوچه آویزان 

 .ناراحتی مان را به طرف مقابل نشان می دادیم

شههبیه طلبکارها وبدهکارها شههده بود.م ل همیشههه سههینا  عکس دیگرم با او
 !طلبکار بود ومن بدهکار

سههر چی نمی دانسههتم؟!واقعا نمی دانسههتم همیشههه رابطه ام با سههینا این گونه 
بود.البته بعحههی وقت ها جیمان عوض می شههد ومن طلبکار می شههدم و او 

شههده بود بهدهکهار!عکس دیگرم قیافه هر دویمان همانند آدمهای برق گرفته 
که با آمدن فرزاد از اتاق بالی وانداختن متلکی به  سههتمان لبخند محههحکی 
گوشههه لبهای مان نقش بسههته بود وچشههمهای عصههبانی مان عصههبانی تر از 
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همیشهه نشان می داد و حالت ناهماهنگ چشمان ولبهایمان شبیه برق گرفته 
نشههده هها بود کهه هنوز الکترون از یط طرف صههورت به طرف دیگر منتقل 

بود!البته عکس های دیگر در دسهت سارا داشتم که از من وسینا بی هوا گرفته 
وآمهادگی گرفتن عکس را اعالم نکرده بود ودیهدن همین عکس هها در او 
جهابیت صهد بار تماشها کردم وخندیدن را ایجاد کرده بود!با اشاره به عکسی 

 :به سویم خندید وگفت

ره انگار چندشهتون میشهه به انگشتر ههه اینجا شهکل تو وسهینا خیلی خنده دا
 .عزیز دست بزنید

 :نگاهی به عکس انداختم وبا پوزخند جواب داد

ههه نه اتفاقا از انگشتر پر جواهر عزیز خوشمون اومده ولی چندشمون میاد به 
 .انگشت هم دست بزنی

 :با خنده عکس بعدی را ورق زد وگفت

ههه فرزاد رو ببین با این لباس انگار به یط مجلس رسمی دعوت شده حای ما 
 !از ترس عزیز خودمون رو خفه کردیم.اون دیگه چرا؟

 :با دیدن عکس خندیدم وگفتم

 !ه یبد از ترس تو

 :خندید وگفت

 ه جدا؟

 :با خنده جواب داد
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و ههههه اره جهدا.بنده خدا حیف که جریان حامد رو نمی دونه وگرنه خودش ر
 .الکی معطل نمی کرد

 :دوباره خندید وسرش را تکان داد وگفت

 .ه بیخودی خیال بافی نکن

 :و برای عوض کردن حرف گفت

 ه راسیت پرهام جریان عقدت رو فهمید؟

 :با حر  گفتم

 .ههه همچین میگی عقد کم کم خودم هم باورم شده راست راستکی عقد کردم

 :خندید وگفت

 !ه پس چی بود؟

 :یتم بیشتر خندید ودر ادامه گفتبا دیدن عصبان

 ه نه بی شوخی حای فهمید؟

 :گفتم

ههه نه خدا رو شهکر این دو سهه روز امتحان داشهته حواسش به درس خوندن 
 .بوده

با گفتن طفلی عکس بعدی را ورق زد که صدای زنگ پیامط تلفن همراهش 
 او را بهه خودش اورد.گوشههی اش را از روی میز برداشههت وبا زدن دکمه باز

 :شدن پیامط لبخند زد وگفت

 .ه پیامط فرزاده

 :و بالفاصله شروو به خواندن کرد
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وقتی پیهامهط نمیهدم خیهال نکن که بی خیال از تو و روزگارتم.تو فکرتم به »
 «!یادتم زنده به انتظارتم اونجور که من به فکرتم حس می کنم کنارتم

 :به روش پیرزن ها ابروهایم را بای بردم وگفتم

 !!!ه خب به سالمتی.به فکرته!خوب شد معنی خیالبافی رو هم فهمیدیم

 :با خنده نگاهم کرد وجواب داد

 .ه دوباره خل نشو

 :و دکمه ارسال پیامط گوشی اش را زد وگفت

 .ه بهتره برای حامد جونم بفرستمش

 :از اینکه حامد را این گونه صدا می زد با لبخندی پرسیدم

 !ه حای این حامد جونت چیکار می کنه؟چند وقته خبری ازش نیست

 :پیامط را ارسال کرد ودر جوابم گفت

هههه تو که چند روز دانشههگاه نمیایی تا ببینیش.خوب وخوش و سههرحاله.هنوز 
 .سرگرم دید وبازدید ومهمونی دادن برای سفر حس مادربزرگشه

 :بالفاصله گفتم

مگه فامیل دارن؟!راستی از اون صحبتهایی که ههه هو َاه...از اون وقت تا جای!
 !در مورد خودتون کردید دیگه چیزی نگفته؟

 :جواب داد

هههه نه ولی دیروز یبه یی حرفهاش می گفت که بهتره با مامان اینها صههحبت 
 ..کنه تا بعد
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و بها صههدای  ههربه های محکمی به در حرفش را نیمه تمام گهاشههت وبا 
کهه همانند او همان فکر را می کردم با  تعجهب بهه سههویم نگهاه کرد.من هم

 :حر  گفتم

 .ه برو خودت باز کن حوصله قیافه سینا رو ندارم

بها عجبهه بهه طرف در رفهت واز داخل چشههمی نگاهی انداخت وبا تعجب 
 :بیشتر گفت

 !!ه عزیزه

و قفل در را باز کرد.خدا را شههکر سههینا عالوه بر اخالق وکردار از نظر محکم 
 !زیز را برده بوددر زدن هم ارم ع

عزیز سههراسههیمه واخم آلود خودش را داخل هال انداخت وبا صههدای بلندی 
 :رو به من گفت

ههه این چه و عشه؟!سینا کجاست؟!چرا شما دو تا عوس وداماد انقدر از هم 
 !دورید؟

 :و رو به سارا ادامه داد

ههه تو چرا همش ور دل این نشهستی؟!مگه نمی دونی و عیتش دیگه با سابق 
 .کرده؟حای دیگه شوهر داره وباید بیشتر وقتش رو با شوهرش بگهرونه فرق

از حرفههای عزیز نزدیهط بود سههنگکوب کنم وبا چشههمهای مات مانده از 
 .ناباوری به بقیه ماجرا نگاه کردم

 :عزیز با عصبانیت نگاهی به اطراف نمود ودوباره رو به سارا نگاه کرد وگفت
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ا رو بیارید بای تا این یکی دو ماهی که ههههه برو کمط کن با آتر وسههایل سههین
 .احمد آقا اینها نیستند اینجا باشه تا بعد یط فکری بکنیم

می خواستم از شدت شوکه شدن بمیرم.دیگه فکر اینجاش را نمی کردم!واقعا 
 !فکر اینجایش را نمی کردم

 :عزیز که به چیزی پیله می کرد دیگر ول کن نبود مصرانه به سارا گفت

 یگه چرا اینجا وایسادی؟ه برو د

 :سارا که همانند من حسابی جا خورده بود با کمی تعلل گفت

ههه عزیز بهتر نیست کمی صبر کنید تا خود سینا بیاد؟اگه ببینه بی اجازه دست 
 .به وسایلش زدیم خیلی ناراحت میشه

 :عزیز که پیشبینی همه چیز را کرده بود بالفاصله جواب داد

ههه سهینا با من.اگه به اون باشه تا دو سال دیگه هم به خونه برنمی گرده.معلوم 
 .نیست این دو شبه چه خبر شده که از روز مححر تا حای به خونه برنگشته

 :سارا برای درست جلوه دادن رفتار سینا بی درنگ در جواب گفت

ه پروزههه عزیز شهما هم زیادی سخت می گیرید بنده خدا سینا این چند وقته 
دانشههگهاهی داره با فرزاد رفته که این چند روز تحقیقات مربوط به پرو ه اش 

 ...رو انجام بده.اخه فرزاد فقن تا اخر همین هفته تهرونه

 :عزیز نگهاشت حرفش را ادامه دهد وبا ریظ گفت

ههههه بیجها کرده.درس وکهار ودوسههت ورفیق یهط طرف.زن وزندگی وخونه 
بخواد از زیر بار مسههاولیت زندگی شههونه وخونواده یهط طرف.اگر از حهای 

خهالی کنهه کالهمون بهدجوری توی هم میره.تو هم زود بیها پایین این خرت 
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وپرتههاشههو جمم کن بیهار بای که وقتی زنگ زدم اومد خونه مقسقتقیم بیاد 
طبقهه بهای دیگهه طبقهه پهایین جایی نداره.من هم ازه مین امشههب میرم توی 

 .ه برگشت به اتاقش رو نداشته باشهاتاقش می خوابم که دیگه را

از ترس وا هطراب نفسهم بند آمده بود وبا نفس حبس شده به عزیز نگاه می 
 :کردم.عزیز که متوجه گیچ ومنگ ماندنم شده بود با تحکم رو به من گفت

ههههه تو هم برو زود اتهاقت رو مرتب کن که لباس وخرده ریزهای سههینا توی 
 .اتاقت جا بشه

 :ز تعجب بازمانده ام را بستم وبا کمی من من گفتمبی اختیار دهان ا

 ...ه ولی عزیز

نگهاشت حرفی بزنم ودر حالی که به طرف درب خروجی می رفت با اقتدار 
 :گفت

 .ه ولی بی ولی

 :و دمپایی هایش را پوشید ورو به سارا گفت

 .ه سارا دنبالم بیا کارت دارم

 .و از در بیرون رفت

 :یم گفتسارا با نگاه محطربی به سو

ههه حای به خاکی به سهرمون بریزیم؟!سینا اگه بفهمه روزگارمون رو سیاه می 
کنه.این دو شههبه هم از ترس گیر دادن عزیز رفته پیش فرزاد توی هتل اگه بیاد 

 .وببینه عزیز چه خوابی براش دیده تالفیش رو سر همه مون خالی می کنه

 :گفتمآشفته حال ومحطرب تر از او روی کاناپه نشستم و
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ههههه حهای چیکهار کنیم؟مطمانا سههینا همه کاسههه کوزه ها رو سههر من می 
 .شکنه.میگه من با کشیدن اون نقشه به درد نخورم باعث این برنامه ها شدم

 :از سر در گمی سرش را تکان داد وبه طرف در رفت وگفت

 ه نمی دونم مازم قفل کرده.برم پایین ببینم مامان چی میگهو

 .واز در بیرون رفت

طبق معمول نهه تنهها حریف زبهان عزیز نشههدیم که هیچ بلکه م ل همیشههه 
چشهم بسته دستوراتش را اجرا کردیم وجرات کوچکترین اظهار نظری را پیدا 
ننمودیم.عمه آتر که از کالفگی ودلخوری از کارهای عزیز سر درد گرفته بود 

د هبا اعصهابی خرد مسهکنی در دهان گهاشت وروی تختش دراز کشید تا شا
کهارههای عجیب ورریب او نباشههد ومن وسههارای بیچاره م ل رالم حلقه به 
گوش مطیم اوامر عزیز مقهداری از لوازم سههینها را جمم کردیم وبه طبقه بای 

 !آوردیم تا سر فرصت خاک مناسبی به سرمان بریزیم

انقدر از حرفهای عزیز به تنگ امده بودیم که می خواسههتم همانجا قحههیه را 
اینطور خفت وخواری نکشههم.اگر دلداری سههارا نبود که می گفت  لو بدهم تا

 .یکی دو ماه دندان سر جگر بگهار به طور حتم همه چی رو می گفتم

در حالی که بیشهتر وسهایل سینا را بای آوردیم وگوشه هال چیدیم با خستگی 
 .روی کاناپه ولو شدیم وبالتکلیف به یکدیگر زل زدیم

 :ور کشیده وتلنبار شده سینا انداخت وگفتسارا نگاهی به لباسهای کا

هههه بهتره اول از اینها شههروو کنیم.کمد لباسهههات رو خالی کن واونها رو یط 
 .جوری توی کمد اتاق پرهام جا بده تا اینها رو بیاریم توی کمد اتاق تو
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 :با نگاهی به لباس های سینا گفتم

 .میشهه مگه به همین سادگیه؟!لباسهای من توی کمد پرهام جا ن

 :بالفاصله جوابم داد

ههه چه می دونم یط کاریش بکن!لباسههای سینا خیلی بیشتر از توئه این سر 
وکلهه اش پیدا میشههه واگه ببینه لباس هاش م ل بازار شههام اینجا ولو شههده 

 .دهنش رو باز می کنه وبد وبیراه بارمون می کنه

دادن به وسایل عصهبی ومقسقتاصهل از جایم برخاسهتم وبرای سهر وسامان 
پخش وپال شهده داخل هال شهروو به کار کردم.سهارا هم از جایش بلند شههد 

 .وبرای زودتر تمام شدن کار در جنم وجور کردن وسایل کمط نمود

با عجله ای که برای نظم بخشهیدن به او هاو داشتیم زودتر از انچه فکرش را 
ی سههینا را به می کردیم همه جا را مرتب کردیم وتمام لباسههها ولوازم شههخصهه

اتاقم آوردیم ووسههایل ولباسهههای خودم را هم به اتاق پرهام منتقل کردیم.در 
حقیقت به نوعی من وپرهام در یط اتاق شههریط شههدیم البته به ریر از تخت 

 .خوابم که همچنان در اتاق خودم مانده بود

 :سارا با خستگی روی تختم دراز کشید وگفت

ت ومیز تحریر سینا رو بای بیاریم اگه ههه خوب شد عزیز مجبورمون نکرد تخ
 .کمی وا می دادیم این کار رو هم ازمون می خواست

 :با حر  کنارش دراز کشیدم وجواب دادم

ههه چه خبره مگه کارگر مجانی گیر اورده؟!باور کن نصف این ابام رو هم که 
 .داشتم می اوردم نفسم داشت بند می اومد
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 :پوزخندی زد وگفت

ر کن سینا لپ تاپ داره وگرنه حمالی کامپیوتر ووسایلش ههه برو خدا رو شهک
 .رو هم به دوشمون می اتفاد

 :با تنه ای خودش ار کنارم انداخت وادامه داد

ههههه سههروناز تو رو خدا یط تره برو اون ور تر بخواب.عرض تخت کوچیکه 
 .دارم له میشم

 :کمی به لبه تخت چسبیدم وگفتم

چکار کنیم؟کجا بخوابونیمش؟اگه این  ههههه حای اینها به کنار خود سههینا رو
 ...او او رو ببینه همه جا رو به هم می ریزه

 :به میان حرفم دوید وگفت

ههه زیاد نگران نباش.تا این حتما عزیز اخبار رو به عر ش رسونده اگه خیال 
بهه هم ریختن جایی رو داشههته تا این می اومد وعکس العملی نشههون می 

 .گفته که جرات نفس کشیدن رو بهش ندادهداد.مطمانا عزیز طوری بهش 

 :با ا طراب گفتم

ههههه از کجا معلوم؟!شههاید دعواها وداد وبی دادهاشههو گهاشههته که سههر ما 
بکنه.اخالق سههینا رو نمی شههناسههی؟حای اینها به جهنم!خودش رو کجا جا 

 .بدیم؟اگه یط بانیه اینجا بمونه من خودم رو می کشم

 :به سقف اتاق خیره شد وگفتدر حالی که طاقباز خوابیده بود 

 .ه چاره ای نیست باید مدتی تحملش کنی

 :با عصبانیت گفتم
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ههه چی چی رو تحملش کنم؟مگه می شه؟!این یکی دو ماه همش با روسری 
توی اتاق راه برم؟حای نامحرمی واین جور مسههائلش جای خود داره!بابا اینها 

 !اگه بفهمند چی؟

 :کمی فکر کرد وگفت

تر روزها از صب  تا هفت شب به خاطر پرو ه اش بیرونه وقتی ههه سینا که بیش
هم که میاد انقدر درگی خوندن ونوشهتن هست که یادش میره درو وبرش چه 
خبره!باور کن ما خودمون موقعی که خونه هسههت اون رو درسههت وحسههابی 

 .نمی بینیم مگه اینکه عزیز ازش بخواد از اتاقش بیاد بیرون

 :با ناراحتی گفتم

 ه پس مهمون های گرامی اش چی؟!اونها رو چکارش کنم؟ه آر

 :برای دلداری ام جواب داد

هههه دیوونه اونها رو که مامان نمیهاره اینجا بیاره.اگه کسههی هم دعوت کرد می 
 .گیم بیاد پایین.دیگه عزیز توی این کارها که نمی تونه حرفی بزنه

 :با لحنی خودخوری گفتم

ههه خدایا این چه مصههیبتی بود؟!کاشهکی همون شههرسههتان مونده بود وحای 
حایها برای پرو ه اش نمی اومد.چی میشهد درسش تموم نمیشد وچند سال 

 !دیگه طول می کشید؟

 :و با نگاهی به ساعت روی تخت نشستم وادامه دادم

 ههههه این پرهام ازم درسههه میاد اگه وسههایل من رو توی اتاقش ببینه از تعجب
 .شا  در میاره
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 :با لبخندی گفت

 .ه طفلی ولی باور کن اگه بفهمه سینا میاد بای از خوشحالی بال بال می زنه

 :پوزخندی زدمو گفتم

 !ه آره توی این ساختمون فقن اون وعزیزند که از عشق سینا بال بال می زنند

 طبق انتظارمان پرهام پس از امدن از مدرسههه ودیدن بعحههی از کتابهای سههینا
در هال ورفتن به اتاقش ودیدن وسههایل ولباسهههای من در اتاق وسههرکشههی به 
اتاق من و روبه رو شهدن با وسایل سینا در اتاقم با هیجان دستهایش را به هم 

 :زد وپرید وبای وگفت

 !ه آ  جون

 .و با خوشحالی به سوی اتاقش برگشت

 :سارا با چشمکی به سویم خندید وگفت

 !ه نگفتم بال بال میزنه؟

در حهالی کهه برای اماده کردن عصههرانه پرهام به آشههپزخانه می رفتم جواب 
 :دادم

ههه بچه ست دیگه چه میشه کرد!اگه دل من رو داشت که م ل سیر وسرکه داره 
می جوشههه اینطوری خوشههحهالی نمی کرد؟!سههارا می دونی اگهه بابا اینها 

ط ؟!باور کن شبفهمند خودسهر لوازم سینا رو اوردیم بای چه قیامتی می کنند
می کننهد کهه اینجا چه خبره؟!بنده خداها خودشههون به اندازه کافی گرفتاری 

 .دارند

 :همراهم به آشپزخانه امد وگفت
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ههه مامان خودش گفت بهشون یط زنگی می زنه و گیر دادن عزیز رو تو ی  
 .می ده

 :در لیوان کوچط پرهام چایی ریختم وگفتم

یز برای چیه؟!اونها که از سههوظن ههههه پیش خودشههون نمی گند گیر دادن عز
 .وبدگمانی اولیه عزیز که خبر ندارند

 :وبا حر  ظرف پنیر وکره را از یخچال بیرون آوردم وادامه دادم

ههههه بهه جان پرهام خودم دیگه قاطی کردم چی رو به بابا اینها گفتم و چی رو 
ه منگفتم.اگهه از فشههار عصههبی آلزایمر نگیرم خیلیه!عمه بنده خدا که این ه

خوشههحالی می کردیم وسههواسههش بهتر شههده از این بسههاط اعصههابش به هم 
ریخته ودوباره وسههواسههش رو از سههر گرفته.من اگه توی این گیرودار سههکته 

 ...نکنم شانس اوردم

و با صههدای زنگ تلفن حرفم را را کقطم کردم وبا اشههاره به هال رو به سههارا 
 :گفتم

دستت خودت برو جواب بده هر ههه تلفن بی سیم روی میز کاناپه ست قربون 
 .کی هم با من کار داشت بگو سروناز مرد

وسههینی عصههرانه پرهام را برداشههتم واز آشههپزخانه بیرون امدم وبه طرف اتاق 
 :پرهام به راه افتادم.موقم برگشتن به هال شنیدم که در جواب تلفن می گوید

 ه حای دایی خودش چی گفت؟

 ... ه
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را تیز کردم وکنارش روی کاناپه نشههسههتم وبا  وبا شههنیدن اسههم پدر گوشهههایم
 :اشاره پرسیدم

 ه کیه؟

 :با صدایی آرام جواب داد

 .ه مامانه

 :وبه عمه آتر گفت

هههه خب دیگ همه چی حله دیگه اینطور دلواپسههی نداره اینها رو به سههینا هم 
 گفتی؟

 ... ه

در چیدن وسایل سینا ههه عزیز برای چی اینطوری می کنه؟خب بهش بگو داره 
 .به سروناز کمط می کنه

 ... ه

ههه مامان باور کن سرونازه م از دست کارهای عزیز اعصاب درست وحسابی 
 !نهداره.این چه گیری افتاده که باید خرده فرمایش هایش عزیز رو تحمل کنه؟

 ... ه

ههه خب این درسهت.احترام عزیز به جا ولی بعحهی وقت ها دیگه حرفهایش 
 !مل میشه.خودتون ندیدید چطور بهمون امر ونهی می کرد؟ریرقابل تح

 ... ه

ههه حای تا چند دقیقه دیگه اینجا هستم بعد میام پایین.به عزیز بگو فعال اینجا 
 .کار داره
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 .... ه

 ه راستی سردردتون بهتر شد؟

 .ه باشه قربانت زود میام پایین.فعال خداحافظ

 :به من گفت و دکمه قطم ارتباط گوشی بی سیم را زد ورو

 ه دیدی گفتم مامان به دایی زنگ می زنه؟

 :محطرب پرسیدم

 ه خب چی شد؟

 :بالفاصله جوابم داد

هههه مامان به دایی از سههماجت عزیز گفته وبرای تعریف کرده که عزیز بچه ها 
رو وادار کرده که ابام های سههینا رو بای ببرند واز و ههم بد روحی خودش 

جوابش گفته که من از چشههمهای خودم  هم گفتهه.خالصههه اینکهه دایی در
بیشههتر به سههینا اعتماد دارم وهر کاری که صههالح می دونید خودتون انجام 
بدید.این از این بعد مامان به سههینا زنگ زده واز کارهای شههگفت انگیز عزیز 
تعریف کرده وبراش تو ههی  داده که لوازمش رو بای بردیم تا اگه اومد خونه 

ب داد که عزیز موبه مو جزییات رو براش شرح داده شهوکه نشهه.سینا هم جوا
و وقتی اومهد خونهه بیشههتر در این مورد حرف می زنهه.یبهد جهایی بوده کهه 

 .نتونسته درست جواب بده

 :آسوده خاطر از دانستن بابا اینها از قحیه اسباب کشی سینا به بای گفتم

کشههیدم که  هههه خدا رو شههکر که بابا اینها فهمیدند وگرنه خودم خجالت می
 .جریان رو براشون تعریف کنم
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و با صهدای زنگ پیامط تلفن همراه سارا به طرفش نگاه کردم.سارا بالفاصله 
 :گوشی اش را برداشت وبا زدن دکمه باز شدن پیامط گفت

 .ه پیامط حامده نوشته:فردا نمی تونم به دانشگاه بیام

 :با عجب پرسیدم

 ه چرا؟

 :سرش را بای آورد وگفت

 .ه نمی دونم ننوشته حای رفتم پایین بهش زنگ می زنم

 :و از جایش بلند شد وگفت

هههه خب سههروناز جون من دارم میرم.کاری نداری؟تا عزیز دنبالم نیومده وبا 
مشههت ولگد نبردتم پایین بهتره خودم سههنگین ورنگین برم.اگه کاری داشههتی 

 . حتما خبرم کن

 :وس گفتو پاچه های شلوارش را بای زد وبا افس

 .ه دوباره آب وآبکشی مامان هم شروو شده.خدا عاقبتمون رو به خیر کنه

 :برای بدرقه اش تا دم در رفتم وگفتم

 .ه سارا بیشتر می موندی اگه عزیز چیزی گفت می گیم درس داریم

 :با لبخندی گفت

بهتره زحمت رو کم ههه اخرش که چی؟!تا عزیز جنگ وخونریزی راه نینداخته 
 .کنم.فعال خداحافظ

 :بی اختیار اشط درون چشمهایم جمم شد وگفتم

 .ه خداحافظ
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 :خندید وگفت

 ه دیوونه حای چرا گریه می کنی؟

 :جواب دادم

 !ه نمی دونم شاید از سرنوشت به هم ریخته خودم

 :با خنده پرسید

 !ه جدا؟

 :با اشط لبخندی زدم وگفتم

 .ه اره جدا

*** 
که بی حوصههله به پرهام دیکته می گفتم سههینا آمد.با  ههربه های در حالی 

محکمی کهه بهه در می خورد بین اینکهه او یها عزیز پشههت در اسههت تردید 
داشههتم.پرهام با خوشههحالی وشههادمانی به طرف در رفت وسههریم آن را باز 
کرد.سهینا با قیافه خسته، عصبی وم ل همیشه طلبکار در آستانه در ظاهر شد 

رکینهه ای رو بهه من کهه کتاب فارسههی پرهام در دسههتم مانده بود وبها لحن پ
 :وخشط شده روی کاناپه منتظر عکس العمل او بودم گفت

ههههه بایخره نقشههه مسههخره ات کار رو به اینجا کشههوند.فکر بقیه عواقب رو 
 !نکردی؟

 :با حر  شانه هایم را بای انداختم وگفتم

 .ه می خواستم قبول نکنی

 :یاورم طلبکارتر از او ادامه دادمو بدون آنکه کم ب
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ههه از این به بعد هم تا هر وقت که اینجا تشریف داری م ل ساکنین این خونه 
 .محترمانه صحبت می کنی

و رو به پرهام که همچنان کنار در ایسهتاده بود وبه گفتگوی مار انه ما توجه 
 :می کرد گفتم

 .ه بیا بقیه دیکته ات رو بنویس

سهینا با عصهبانیت در را پشت سرش محکم بهم کوبید و وارد شد وبا رحب 
 :نگاهم کرد وگفت

هههه حیف که انقدر خسههته ام که حوصههله جر وبحث کردن با تو رو ندارم.زود 
 .. بگو وسایلم رو کجا گهاشتی تا

که پرهام برای تمام شههدن اوقات تلخی سههینا به میان حرفش آمد وبا هیجان 
 :دادکودکانه اش جواب 

 .ه توی اتاق سرونازه.وسایل سرونازه م توی اتاق منه

با وجود خسهتگی برای دلخوشی پرهام لبخند کوتاهی زد وبدون آنکه نگاهی 
 :به رویم بیندازد در حالی که به طرف اتاقم می رفت با خشونت گفت

 !ه ببین چه کاری دستمون دادی؟

از تصههور دیدن  وبها گامهای محکم به طرف اتاقم قدم برداشههت.یط لحظه
قیافه سهینا موقم رویارویی با و عیت اتاق خنده ام گرفت وبی اختیار لبخند 

 .زدم

سههینها از زمهانی که به طبقه بایی خانه عمه اینها نقل مکان کرده بودیم فقن 
یهط بار آن هم آن روز کهایی به اتاقم آمده بود وبه طور حتم آن روز به خاطر 
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کوراسههیون وحال وهوای اتاقم را ببیند.چند عصههبانیتش دقت نکرده بود که د
عروسههط وخرس بزرگ از گوشههه اتاق با سههیم نامریی از سههقف آویزان کرده 
بودم که قیافه بعحی از عروسکها واقعا مححط بود وبا دهان کجی به بیننده 
خنهده را روی لب هر کس می اورد.در کوشههه وکنار وجای جای اتاق و روی 

ها عروسهط وخرس زرافه وسنجاب وخرگوش تخت ومیز توالت وبیشهتر جا
دیده می شهد که مطمانا سهینا با دیدنشان متلکی بارم می کرد.ای کاش موقم 
جابه جابب وسهایل با سهارا این عروسکها را برمی داشتم تا بعد مورد مواخهه 

 .سینا قرار نگیرم

 ه چرا کتاب رو بستی؟

هنم هر طور می خواهد با صهدای پرهام به خودم امدم وبا این اندیشه که به ج
 .فکر کند به گفتن دیکته پرهام ادامه دادم

طبق تصهورم قبل از انکه وارد دستشویی برای شستن دست وصورتش شود با 
 :پوزخندی رو به من گفت

ههه تو به جای دانشهگاه باید به مهدکودک می رفتی خجالت نمی کشی با این 
 ون کردی؟قدر وقورات ات اینها رو به در ودیوار اتاقت آویز

و با تمسهخر وارد دسهتشویی شد.از اینکه هنوز از راه نرسیده اینطور شروو به 
سهرزنش کردن پرداخته بود عصهبانی شهدم وبی حوصهله کتاب فارسی را در 
دسههتم جهابه جا کردم وگفتن دیکته را تمام کردم وپیش از انکه نمره بدهم رو 

 :به پرهام گفتم
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رو میاری همین جا تکالیفت رو می ههه زودی میری کتاب ودفتر ریا ی ات 
 .نویسی

 :با دلخوری پرسید

 ه برای چی اینجا؟

در حهالی کهه با خودکار قرمز کلمه به کلمه دیکته اش را تصههحی  می کردم 
 :جواب دادم

 .ه برای اینکه من میگم

در حقیقهت او را می خواسههتم در همه حال کنار خود نگه دارم.از این به بعد 
نگهار بها یهط جانی یا یط روانی از بند فرار کرده طرف کهارم این شههده بود.ا

بودم!واقعا حق داشهتم؟!وقتی برای چهار دانه عروسهط اینطور عصهبی میشد 
ومتلط بارم می کرد برای موارد دیگر چکار می خواسهت بکند!بنده خدا سارا 
حق داشهت که اتاقش را آنطور ساده تزیین نموده بود واز ترس سینا یکی دو تا 

 .بامزه ای هم که داشت برای اتاق من آورده بودعروسط 

با رفتن سههینا به اتاق من پرهام در حالی که کتاب ودفتر ریا ههی اش را روی 
 :میز جلوی کاناپه می گهاشت خمیازه کنان پرسید

 ه شام چی داریم؟

 :کتاب ریا ی را باز کردم وجواب دادم

 .ه شوید پلو وکنسرو ماهی

 :هم زد وآهسته پرسیدبا شادمانی دستهایش را به 

 ه سینا هم می خوره؟
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 :فصل  ربهای دو رقمی کتابش را پیدا کردم وگفتم

 .ه نمی دونم شاید شام خورده باشه

 :با هیجان گفت

 ه برم ازش بپرسم؟

 :با اخم ابروهایم را در هم کشیدم وگفتم

به بعد حق نداری کاری به ههه نه خیر به ما چه مربوطه شام خورده یا نه؟از این 
 .کارش داشته باشی ها

 :دلخور پرسید

 ه برای چی؟

 :دوباره با قاطعیت گفتم

 .ه برای اینکه من میگم

 :و چند  رب دو رقمی در دفتر ریا ی اش نوشتم وجلویش گهاشتم وگفتم

 .ه حای بشین اینها رو حل کن تا من برم شامت رو آماده کنم

شههوم صههدای زنگ پیامط تلفن همراهم آمد وبا  وقبهل از انکه از جایم بلند
برداشههتن گوشههی ام از روی میز به طرف آشههپزخانه رفتم ودکمه باز شههدن 

 :پیامط را زدم.پیامط سارا بود نوشته بود

 «!سالم او او و احوال چطوره؟سینا هنوز خفه ات نکرده؟»

 هعلیط سالم رلن کرده مگه شهر هرته؟!اگ»لبخندی زدم وبالفاصهله نوشتم:
 «!من اونو خفه نکنم اون جرات ایت رلن ها رو نداره

 :چند بانیه نگهشت که فوری جواب آمد
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 «!!ّاه ّاه ملوان زبل شدی»

 :بی درنگ در جوابش نوشتم

 «!ملوان زبل بودم.تازه کجاشو دیدی؟»

 :دوباره پیامط ش آمد

 «.شام چی دارید؟ما عدس پلو داریم»

 :جواب دادم

 «شوید پلو وکنسرو ماهی»

پس مطمان باش سههینا اگه تا این خفه ات نکرده با »بالفاصههله جواب داد:
 «!همین رها خفه ات می کنه

خنده ام گرفت.می دانسههتم که سههینا از رهای کنسههرو ماهی متنفر اسههت 
ومخصهوصها برای امشههب همین رها را انتخاب کرده بودم تا او را بچزانم؟!از 

توانسههتم او را دم به سههاعت آزار  اینکه موقعیتی برایم فراهم شههده بودک ه می
دهم از ته واقعا خوشههحال بودم.با این حس وحال خوب به طرف اجاق گاز 
رفتم ومشهاول تدارک شهام شدم.طولی نکشید که رها را اماده کردم واز روی 

 :عمد با صدای بلند گفتم

 .ه پرهام بیا شام حا ره

ط بیاید با دل کوچ صهدای پرهام را شهنیدن که قبل از آنکه به طرف آشپزخانه
 :مهربانش پشت در اتاق من رفت وآهسته صدا زد

 .ه عمو سینا بیا شام
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درسههت متوجه نشههدم که سههینا چه جوابش داد که پرهام به آشههپزخانه امد 
 :وپشت میز آشپزخانه نشست.رهایش را کشیدم وبا اوقات تلخی گفتم

 ه مگه نگفتم برای شام صداش نزن؟

سهرام سهینا رفته احسههاس خطاکاری کرد ومظلومانه از اینکه فهمیده بودم که 
 :پرسید

 ه مگه باهاش قهریم؟

 :رهایم را کشیدم و رو به رویش نشستم وجواب دادم

 .ه نه ولی کارهای اون به ما مربوط نمیشه

 :سردرگم در حالی که رهایش را می خورد سوال کرد

 ه چرا؟مگه کاری کرده؟

 :با خونسردی در جوابش گفتم

 .ه نه ولی الکی خودش رو اینجا مهمون کرده

 :از جوابم چیزی نفهمید وبالفاصله گفت

 ه یعنی چی؟!مگه عزیز نگفت شوهر توئه؟

 :با عصبانیت پرخاش کردم

 !ه کی همجین حرفی زده؟

از اینکه بیشههتر از سههنش مسههائل پیرامونش را می فهمید نارا ههی در ادامه 
 به نظر من که برعکسهیگفتم:(این کجا بیشتر از سنش حالیشه 

 !ه دیگه نبینم از این حرفها بزنی ها

 :با سادگی بچه گانه اش گفت
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 ...ه برای چی؟مگه

 :که ناگهان صدای پر ابهت سینا از پشت سرم امد

 !ه وقتی به بچه کلط بزنی همین طوری جواب میده

 :بی اختیار به طرفش برگشتم وبه تندی نگاهش کردم وگفتم

 نداره که در نزده میای تو؟ه اینجا مگه صاحب 

 :بدون آنکه نگاه کند با حس طلبکاری همیشگی اش جواب داد

هههه وقتی روسههری سههرته دیگه مگه مرض دارم دم به دقیقه یکی یکی درها رو 
 !بزنم؟

 :و در حالی ک هبه طرف یخچال می رفت ادامه داد

بگهره تو دو هههه در  ههمن مح  اطالعت تا زمانی که این روزهای مسههخره 
وظیفه بزرگ داری اول اینکه همیشههه درسههت صههحبت کنی دوم اینکه مصههل 
یط خانم خوب همیشهه شهام درسهت کنی من ظهرها خونه نیستم ولی وقتی 
شهب ها میام انتظار دارم م ل پایین شهام اماده باشهه تا با این نقشه کهایی ات 

یرون به معده ام حداقل گشههنه نخوابم.مطمانا این رو هم می دونی که رهای ب
 .نمی سازه پس وظیفه اته که شام رو درست کنی

 :با حر  گفتم

 !ه چرا خودت درست نمی کنی؟

 :طلبکار جواب داد

 ه پس تو اینجا چکاره ای؟

 :با عصبانیت گفتم
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 ه یبد کلفت تو؟

 :با پوزخندی جواب داد

اولین قدم این هههه خوبه که وظیفه ات رو می دونی وباز هم می پرسههی.وبرای 
رههای کوفتی رو هم بریز دور کهه بوش حالم رو بهم می زنه ویط املت یط 

 .چیزی درست کن تا با شوید پلو بخوریم

 :با ریظ لبم را به دندان گزیدم وگفتم

 !ه خیلی روت زیاده

 :در حالی که داخل یخچال را بازدید می کرد جوابم داد

 !ه از این زیادتر هم میشه

رم ودو تها گوجهه فرنگی درشههت را از یخچال برداشههت وسههه عهدد تخم م
 :وجلوی رویم روی میز گهاشت وبا تحکم گفت

 .ه تا ده دقیقه دیگه املت باید حا ر باشه

واز در آشههپزخونه بیرون رفت.پرهام که گیس حرفهای من وسههینا مانده بود با 
 :خوشحالی کنسرو ماهی اش را کنار گهاشت وگفت

 !ه ا  جون املت

ش بلند شهد.تمام عصهبانیت جمم شهده از دسهت سهینا را سر پرهام واز جای
 :خالی کردم وبا حر  داد زدم

 .ه بشین سر جات ورهات رو تموم کن

در حالی که از فریاد بی موقعم در چشههمهایش اشههط جمم شههده بود روی 
 :صندلی اش نشست ومظلومانه گفت
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 .ه ولی سینا گفت املت درست می کنی

 :با ناراحتی گفتم

 !ینا رلن کرد با تو!مگه کنیزشم که اینطور دستور میده؟ه س

 :دوباره صدای سینا از پشت سم امد

ههه از کنیز هم کنیزتری م ل بچه آدم می شهینی رها رو درسهت می کنی وسر 
این طفهل معصههوم اینطور داد نمی زنی.از امروز اگه ببینم سههر این بچه داد 

 .بزنی با من طرفی

 :و رو به پرهام ادامه داد

 .ه بیا توی هال تلویزیون تماشا کنیم

 .و پرهام از خدا خواسته اشکهایش را پاک کرد وهمراهش رفت

سهرم به سنگینی کوه دماوند شده بود!واقعا از این رفتار ارباب گونه اش مانده 
بودم!چهه فکر می کرد؟آیا به راسههتی من را به چشههم یط کلفت می دید؟!از 

ه اینطور خودم را توی هچل انداخت هبودم اینکه با دادن این پیشهنهاد مسهخر
داشههتم از عصههبانیت منفجر می شههدم!نباید زیر بار حرف عزیز می رفتم وبا 
امهدن او بهه طبقه بای موافقت می کردم.مطمانا او پیش خودش چنین اوقات 
طالیی! را تصههور می کرد کهه بهدون کوچکترین مخهالفتی بها حرف عزیز به 

ینکه بیشههتر از این جلوی پرهام بهم توهین نکند تا طبقهه بای امده بود!برای ا
او هم رویش باز شههود به ناچار از جایم برخاسههتم تا برایش رهای دلخواهش 
را درسهت کنم.با حر  تابه را روی اجاق گاز گهاشهتم وبا سههر وصدا وبهم 
زدن در قابلمه وکفگیر وقاشههق نشههان دادم که با ریظ واکراه حا ههر به پختن 
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ر حهالی کهه تخم مرم ههای را بهه گوجه فرنگی های ریز ریز رهها شههده ام.د
وسهر  شهده ا افه می کردم شنیدم که از توی هال در تکالیف ریا ی پرهام 

 .به او کمط می کرد واخبار ورزشی تلویزیون را با صدای بلند گوش می داد

بعد از تمام شههدن پختن املت ظرفهای ا ههافه روی میز آشههپزخانه را جمم 
سهینط ظرفشهویی گهاشتم وبا صدای بلند پرهام را صدا زدم تا  کردم وداخل

بیاید شههام بخورد.می دانسههتم با این بوی مطبوعی که راه انداخته ام او هم به 
هوای خوردن رها به طرف آشههپزخانه کشههیده می شههود.با عصههبانیت قوطی 
کنسهرو ماهی را درون سهطل آشاال انداختم وبا آمدنشان داخل اشپزخانه به 

هال رفتم وقبل از انکه از در آشههپزخانه بیرون بروم صههدایش را شههنیدم طرف 
 :که گفت

 ه مگه چی پختی که خودت حا ر به خوردنش نیستی؟

 :با عصبانیت به طرفش برگشتم وجواب دادم

 .ه هر چی پختم فقن مراقب سالمتی پرهام بودم.نترس سم توش نریختم

ه بیرون آمد وبه طرف اتاقم وبا حر  گوشهه روسری ام را گرفتم واز اشپزخان
 .رفتم

اتاق که چه عرض کنم؟!صههحرای محشههر!تمام وسههایلش را وسههن اتاق روی 
تخهت ریختهه بود وآنچهه از ظهاهر امر پیهدا بود می خواسهههت انهها را از نو 
بچینهد!این کهاری هم بهه عزیز رفتهه بود.از خود را ههی وبی اعتنا؟!انگار نه 

وباید طبق سههلیقه صههاحبخانه رفتار می کرد.هر چند انگار در خانه مردم بود 
که من وسهارا در چیدن وسهایلش نهایت سلیقه را به کار برده بودیم ولی او به 
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این طریق می خواسههت نشههان دهد که کار ما را قبول ندار وفقن خودش آخر 
توق وسهلیقه اسهت!حای خوب بود اتاقش را در طبقه پایین دیده بودم که م ل 

ا وکولی ها همه لوازمش را روی هم چیده بود وهر چیزی که شههلق قتهه هه
می خواسهت پیدا کند باید دو ساعت دنبالش می گشت!نکند تصمیم داشت 
اینجها را هم م هل پهاین کند؟!بعحههی ها تمرکز افکارشههان در بهم ریختگی 
وسههایلشههان اسههت.شههاید او هم این گونه بود وتا شههلوار جین روی قفسههه 

میشهد خوابش نمی برد؟!با این فکر به کلی اعصابم بهم کتابهایشهان آویزان ن
ریخت وبا اعصهابی پریشههان به طرف آشهپزخانه رفتم ودسههتم را به کمرم زدم 

 :وبا پرخاش رو به او که کنار پرهام پشت میز آشپزخانه نشسته بود گفتم

 ه کی به تو اجازه داده بود اتاقم رو اینطوری کنی؟

با خونسههردی همیشههگی اش ان را جوید قاشههق رها را در دهانش گهاشههت و
 :وفرو داد ودر جوابم گفت

 !ه کی به تو اجازه داده بود به وسایلم نگاه کنی؟

 :با ریظ گفتم

 ه ِا...خیلی روت زیاده؟

 :دو باره با خونسردی جواب داد

 !ه گفتم که از این زیادتر هم میشه

 :با خود خوری لبم را به دندان گرفتم وبا حر  گفتم

 می خواهی ورابت رو هم از لوستر سقف اویزون کنی؟ه یبد 

 :قبل از انکه قاشق بعدی را در دهانش بگهارد بی خیال جواب داد
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 !ه اتفاقا فکر بدی نیست!تو همیشه پیشنهاداتت کارسازه

 :و با این کنایه حالی ام کرد که حرف کوتاه کنم.اما کوتاه نیامدم وگفتم

ه ببین سینا همین امشب آت وآشاالت رو جمم می کنی.چون تا حای سابقه 
 .نداشته اتاقم انقدر بهم ریخته باشه

 :لقمه اش را فرو داد وبی توجه در جوابم گفتم

 .ه عیب نداره عادت می کنی

 :و پس از مک ی ادامه داد

ر بب ههه راسهتی تا یادم نرفته اون عروسط های مسخره ات رو هم از اتاق بردار
وگرنه خودم می اندازمشهون توی سهطل آشاال.دلم نمی خواد این که بر می 

 .گردم توی اتاق چشمم به اونها بیفته

پرههام کهه همچنهان در سههکوت رههایش را می خورد ونگهاهمهان می کرد 
 :بالفاصله رو به من گفت

 .ه سروناز بیارشون توی اتاق من بهار پیش ماشین هام

ر به فکرم بود ومی خواست اوقات تلخی درست نشود از اینکه در این گیرودا
 :سپاسگزارانه نگاهش کردم وگفتم

ههههه نهه یزم نکرده پرههام جون.همونجها می مونه تا ببینم کی جرات می کن 
 !بهشون دست بزنه؟

 :با پوزخندی بی درنگ جواب داد

 !ه م ال کسی جرات کنه بهشون دست بزنه چه رلطی می کنی؟

 :وجواب دادمبا کینه نگاهش کردم 
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 !ه هر رلطی که دلم می خواد

دهانش را با دسههتمال کارهی روی میز پاک کرد وبا نیشههخندی از پشههت میز 
 :بلند شد وگفت

هههه خیمه شههب بازی خوبی بود از فرداشههب نکات طنزش رو بیشههتر کن تا 
 .اشتهای ادم بیشتر بشه

 :عصبانیت گفتماز توهینش با حر  دندانهایم را بهم فشار دادم وبا 

ههه ببین سهینا من اعصهاب درسهت وحسابی ندارم ها کاری نکن که دهنم رو 
 ...م ل دهن

 :به میان حرفم امد وادامه داد

 .ه م ل دهن سگ باز کنی؟!توصیه می کنم یط پوزه بند به دهنت ببندی

و بی اعتنا به اعصهابی که ازم خرد کرده بود از در آشپزخانه بیرون رفت.پرهام 
دید هوا پس اسههت رهایش را با عجله تمام کرد وبا نگاه پس وجوگرانه هم که 

ای که به من می کرد از در آشهپزخانه خارج شهد.واقعا سهرو کله زدن با سههینا 
اعصهاب فویدین می خواست!بی اراده با زانوهای سست شده از فشار خشم 
روی صههندلی پشههت میز آشههپزخانه نشههسههتم وبه بشههقاب های خاالی چرب 

نگاه کردم.از امشههب دیگر کارم علنا این بود:حمالی وشههسههت وشههو وک یف 
وخودخوری وحر  وجوش!خهدا بگویم عزیز را چکهار کند که به این روزم 
انهداخته بود؟!چرا عزیز را؟!این پیشههنهاد کهایی خودم بود؟!پس باید تاوانش 

 !را هم می دادم
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ان رسههانده در حالی که شههسههتن ظرفها وجمم وجور کردن اشههپزخانه را به پای
بودم گوشههی تلفن همراهم را برداشههتم واز اشههپزخانه بیرون آمدم تا به اتاق 
پرههام کهه حای اتاق تازه ام شههده بود بروم که تلفن خانه زنگ زد.خواسههتم 
گوشهی را از هال بردارم که صدای زنگ تلفن قطم شد وصدای احوالپرسی او 

خانه شههده بود وتلفن با کسههی از اتاق من امد.حرصههم گرفت دیگر همه کاره 
هها را بهدون اجازه جواب می داد.با عصههبانیت عزمم را جزم کردم که در این 
مورد به خصهو  حتما به او تهکر بدهم وبه سوی اتاقم رفتم.هنوز در را نزده 

 :بودم که صدایش امد

 .ه نه دایی جان عزیز رو که می شناسید به یط چیز پیله نه دیگه ول نمی کنه

 ... ه

 .اقعا خودم هم از این او او ناخواسته معهبمه نه و

از این موش مردگی اش جلوی پهدر لجم گرفهت وبهه بقیهه حرفهایش گوش 
 :دادم

 .ه بله بله شما درست می فرمایید.من سپاسگزار اعتماد شما هستم

 ... ه

 ه و عیت بچه مهرناز چطوره؟

 ... ه

 ه خودش حالش چطوره؟

 ... ه

 .بگید حتما در خدمت هستم ه اگه کمکی از دست من برمیاد
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 ... ه

 ه اردین چکار می کنه؟روبراهه؟

 ... ه

 .ه آره سجاد گفت که بد موقعیتی به وجود امده.حای توکل به خدا

 ... ه

کهه بها صههدای بلند زنگ پیامط تلفن همراهم که در دسههتم بود نزدیط بود 
رف طسههکته کنم از ترس دسههتم را روی قلبم گهاشههتم واز پشههت در اتاقم به 

هال دویدم وبا ا هطراب نگاهم را به پشتم دوختم وپس از خاطر جمم شدن 
از نیهامهدنش روی کهاناپه نشههسههتم ودکمه باز شههدن پیامط گوشههی ام را 

 :زدم.پیامط سارا بود نوشته بود

سهروناز پیامط فرزاد روبخون همین این فرستاده دلم نیومد صبر کنم بعدا »
 .ای انشا پاییز پرهام می نوشتیمنشونت بدم.خیلی باحاله ای کاش بر

انههایی کهه رنهگ پریدگی پاییز را دوسههت ندارند نمی فهمند که پاییز همان 
 !بهاری است که عاشق شده است

 «پاییز رنگ پریده:فرزاد

از یط طرف از این پیامط رمانتیط فرزاد خوشههم امده بود واز طرفی دیگر از 
 :!برای همین بالفاصله نوشتماین بی موقم پیامط دادن سارا لجم گرفته بود

دیوونه اگه اینها رو برای انشها پرهام می نوشتیم خانومشون نمی گفت کدوم »
خل وچلی اینها رو برای یط بچه نه سهاله نوشته؟!حای بگهریم که فرزاد خله 

 «.واقعا عاشقت شده
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 :چند بانیه از دادن پیامکم نگهشته بود که جواب داد

 «!جدا؟»

 :خواستم بنویسم:آره جدا.که صدای پرجهبه سینا از کنار گوشم امد

ههه نمی دونستم عالوه بر سایر عادت های زشت عادت فالگوش ایستادن هم 
 داری؟

از شهدت ترس ویط خوردن از شهنیدن ناگهانی صدایش گوشی را روی پایم 
 انداختم وبا ا ههطراب اب دهانم را قورت دادم وبرای اینکه حرفی زده باشههم

 :که کم نیاورم طلبکارانه گفتم

ههه منم نمی دونسهتم که تو م ل ادمهای نامرئی بی سهر وصدا راه میری؟یادم 
بهاشههه یهط کفش پاشههنه بلند زنگوله دار بدم پات کنی که حداقل راه میری 

 !صدای پاتو بشنوم ونقدر از ترس زهره ترک نشم

مسههلن گشههت وبا بی اختیار لبش از خنده باز شههد ولی خیلی زود به خود 
 :همان ابهت همیشگی اش گفت

هههه ببین سههروناز برای من سههفسههطه بازی نکن وحرف توی حرف نیار.دفعه 
 .اخرت باشه که پشت در اتاقم می ایستی وحرفها رو گوش می دی

 :با پوزخندی گفتم

ههه اتاقم؟!چه زود ملط وامالک رو می کشی بای وفامیل میشی؟!بهار حداقل 
 !از راه برسی؟
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کرد ونگهاهی بهه رویم انهداخهت وبه طرف اتاقم!حرکت کرد.برای سههکوت 
اینکهه نگاه عاقل اندر سههفیهش را تالفی کنم وحرفی بزنم با صههدای بلندی 

 :گفتم

 !ه کفش پاشنه بلند زنگوله دار توی کمد دیواریه

وبا بسهته شدن در اتاقم نفس عمیقی کشیدم وگوشی تلفن همراهم را از روی 
ینا واقعا خوره اعصهاب بود!اگر کسی با او سر می کرد پایم برداشهتم.رفتار سه

بهایهد روزی هفهت هشهههت قر  آرام بخش می خورد تها حرکهات عجیهب 
ورریبش را هحهم کند!با بدنی خسهته از جایم بلند شدم وبه سوی اتاق پرهام 
رفتم تا هم تکالیفش را چط کنم وهم جزوه های دانشگاهم را خبوانم تا فردا 

ریبت به سههر کالس می روم حداقل عقب نباشههم.در کهه بعهد از چنهد روز 
حالی که از پشههت در اتاقم می گهشههتم یط لحظه به این فکر کردم که:نکند 
برای انتقام از حرفهای اخرم عروسهکها وخرسههایم را در سطل شاال بیندازد 

 :که بی اختیار در جواب به خودم گفتم

 !ه به جهنم

*** 
ناهار در حالی که اتاق پرهام را که حای بعد از برگشههتن از دانشههگاه وخوردن 

وسهایل من هم به آن ا هافه شهده بود مرتب می کردم صدای نگ در ورودی 
خانه را شهنیدم و با به سهر کردن روسری به طرف در رفتم. با دیدن چشمی در 
ومشهاهده شهکلط سهارا از پشت در با لبخندی قفل در را باز کردم و با ظاهر 

 :تمشدنش در آستانه در گف

 ه دیوونه این چه قیافه ایه که از خودت در میاری؟
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 :و روسری ام را روی شانه ام انداختم.خندید وداخل امد وگفت

ههه می بینم که به سالمتی زنگ در درست شده!ناقال مهندس برق بودی وخبر 
 !نداشتیم؟

 :با لبخندی جواب دادم

 دانشگاه خودش ههه آره تا دیشهب که خراب بود یبد از صب  زود که ما رفتیم
 .درست شده

 :در را بست وگفت

ههه پس حتما کار سهیناسهت.چون مامان می گفت که ساعت ده از خونه رفته 
 .بیرون

 :به طرف آشپزخانه رفتم وقبل از آنکه وارد آن شوم پرسیدم

هههه راسههتی پرهام رهاشههو خوب خورده بود؟عمه برنامه درسههی اش رو کنترل 
شهه؟آخه وقتهایی که نیستم همه اش کرده که درسهت توی کیفش گهاشهته با

 .شط دارم که چیزی رو یادش بره

 :همراهم وارد آشپزخانه شد وجواب داد

هههه آره مامان رو نمی شههناسههی تا موقم ظهر که پرهام میره مدرسههه صههد دفعه 
 کیفش رو زیر و رو می کنه.حای چرا تو ناهار پایین نیومدی؟

 :کتری را از آب پر کردم وگفتم

 .ه حوصله عزیز رو نداشتم نمی خواستم دوباره زیر تره بین نگاهش برم

 :پوزخندی زد وپشت میز آشپزخانه نشست وگفت
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ههههه بنده خدا سههینا هم حال و روز تو رو داره فکر کنم اونم به این خاطره که 
 زیادی جلوی عزیز آفتابی نمیشه.حای ناهار چی خوردی؟

 :زیر کتری رو روشن کردم وجواب دادم

 .ه شوید پلو یط کم از دیشب باقی مونده بود

 :با دلخوری گفت

ههههه دیوونه!خب می گفتی منم رهامو می اوردم بای.وقتی از دانشههگاه اومدم 
 .عزیز ومامان ناهار خورده بودند منم تنهایی خورشت قیمه خوردم

 :روبرویش پشت میز نشستم وگفتم

سابی درست ههه حاای طوری نشهده عو هش برای شب یط شام درست وح
می کنم خان داداشههت فرموده اند از این بم بعد باید هر شههب رهای آنچنانی 

 .درست کنم

 :با تعجب گفت

 !ه دروم می گی؟سینا گفت؟اون که شبها زیاد شام نمی خوره

 :با حر  جواب دادم

 .ه چه می دونم؟!یبد خونه مردم اشتهاش باز شده

 :خندید وگفت

یین نیسههتی که ببینی چه خنده بازاری ههههه ولی بی شههوخی سههروناز شههبها پا
داریم!عزیز یهط خن در میون میگهه خهب اینم از سههجاد وسههینا حای فقن 

 !مونده تو شوهر کنی واز دستت خال  بشیم فکر کن؟

 :از اینکه عزیز سینا را قاطی متاهل ها قرار داده بود خشمگین شدم وگفتم
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این لازهای عزیز  هههه کی میشههه یکی دوماهه باقیمانده بگهره ومن از دسههت
 !خال  بشم؟

 :با خنده جوابم داد

ههه حای اینها رو ول کن به شهوهر کردن من بچسب.عزیز اگه بدونه حامد دو 
سههه سههال دیگه تصههمیم داره به خواسههتگاری من بیاد پا میشههه همین این 

 .خودش میره خواستگاری

 :از عصبانیتم کم شد ولبخندی زدم وپرسیدم

 شگاه چی می گفت؟ه راستی امروز توی دان

 :با بی خیالی در جوابم گفتم

هههه هیچی شههعر و ور.می خواسههت منم یط کاری برای خودم جور کنم وبرم 
 .تدریس خصوصی.بیشتر نظرش این بود که توی موسسه اونها برم

 :بالفاصله گفتم

 ه فکر بدی نیست.تو چی جواب دادی؟

 :به پشتی صندلی تکیه داد وگفت

سهینا رو نمی شناسی؟!میگه دوست ندارم موقم ههه مگه از جونم سهیر شهدم!
درس خوندنت کار کنی.البته اینها فیلمشهه اصهوی با کار کردن بیرون از منزل 

 .همه خانوم ها مشکل داره

 :با خشم گفتم

میدم موقعی که عمه ههه سینا رو ولش کن که مازش اساسی ایراد داره.احتمال 
 .سههر این حامله بوده مراقب نبوده وزمین خورده.باور کن پرت وپال زیاد میگه
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 :خندید وگفت

 ه حای بی شوخی سروناز اگه گرسنه اته برم از پایین رها بیارم؟

 :با تشکر از جایم بلند شدم وبه طرف یخچال رفتم وگفتم

چیزی درسههت می  هههه نه قربونت دیگه سههاعت چهاره کم کم برای شههام یط
 .کنم

و ظرف میوه را از یخچال بیرون آوردم وروی میز آشپزخانه گهاشتم.در حالی 
 :که پرتقال را از ظرف میوه بر میداشت نگاهم کرد وگفت

ههه راستی شبهایی که امتحان داریم می خواهی چکار کنی؟!توی اتاق پرهام با 
 سرو داش می تونی درس بخونی؟

انه نشستم وشانه هایم را بای انداختم وجواب روی صهندلی پشت میز آشپزخ
 :دادم

هههه حای تا سههه چهار هفته دیگه خدا بزرگه اگه اتاق پرهام نتونسههتم میرم توی 
 .اتاق مامان اینها

خواسههت حرفی بزنهد کهه صههدای زنهگ در ورودی هال توجهمان را جلب 
 :کرد.با تعجب نگاهم کرد وآهسته گفت

رو بگیره ببره پایین وبگه بهار این دختره به هههه حتما عزیزه یبد اومده گوشههم 
 .کار وزندگیش برسه

 :دلخور گفتم

ههههه پس بی زحمت خودت برو در رو باز کن که اصههال تحمل کنایه هاشههو 
 .ندارم
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بالفهاصههلهه از جهایش بلنهد شهههد وبرای بهاز کردن در آشههپزخهانهه بیرون 
قفل  نرفت.گوشههیهایم را تیز کردم که صههدای عزیز را بشههنوم که با باز شههد

 :صدای بلند ومتعجب سارا را شنیدم

 !ه سالم سینا تویی؟

جها خوردم!وبی اختیهار روسههری ام را روی سههرم کشههیدم.با همان پرجهبه 
 :وهمیشگی اش به سارا جواب داد

 ه پس می خواستی کی باشه؟

 :سارا به من و من افتاد وگفت

 .ه نه آخه فکر کردم عزیزه

 :صدای بی حوصله اش امد که گفت

 زیز چرا؟مگه اینجا چه خبره؟ه ع

و بدون انکه نگاهی به آشههپزخانه بیندازد از در آشههپزخانه گهشههت وبه طرف 
اتهاف جهدیدش رفت.سههارا بی درنگ خودش را داخل آشههپزخانه انداخت 

 :وابروهاش را بای برد وآهسته گفت

 !ه شنیدی؟سینا بود!چرا انقدر زود اومده؟

 :با پوزخندی گفتم

 !اوردن دل عزیز جونشه یبد برای بدست 

و نارنگی را از ظرف میوه برداشتم وپوست گرفتم.روبه رویم نشست وپرتقال 
نیمه خورده اش را برداشهت وبا دلسههوزی به سهویم نگاه کرد وباز هم آهسههته 

 :گفت
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ههههه وقتشههه بریهد برای عزیز از سههیر تا پیاز تعریف کنید خودتون رو از این 
 .و عیت خال  کنید

 :ز نارنگی در دهانم گهاشتم وگفتمبا حر  تکه ای ا

ههه حتما عزیز خانم هم رصهه اش میشهه وبه سهینا میگه بیاد پایین سر خونه 
 ...وزندگیش!!اگه قحیه رو بفهمه

و با ورود سهینا به آشپزخانه حرفم را قطم کردم وهمانطور گیس ومات نگاهش 
 .کردم

ودر  اجاق گاز رفتسهینا باعصهبانیت نگاهم کرد وبا گفتم علیط سهالم سر 
 :قابلمه را برداشت وبا رویی در هم کشیده گفت

 ه تو خسته نمیشی همه اش شوید پلو می خوری؟!ناهار همین رو داشتی؟

 :با ناراحتی گفتم

ههه ببخشید خبر نداشتم جنابعالی برای ناهار هم تشریف میارید وگرنه امروز 
آشههپزی می قلم پام می کشههسههت ودانشههگاه نمی رفتم وبرای ححههرت آقا 

 کردم!خجالت نمی کشی م ل یط ملفت به من دستور میدی؟

سههارا با رنگی پریده بالفاصههله مداخله کرد واز جایش بلند شههد و رو به سههینا 
 :گفت

ههه ما تازه از دانشهگاه اومدیم.سهروناز وقت برای درسهت کردن ناهار نداشته 
 .وهمین رو خورده یط دقیقه بشین این میرم از پایین رها میارم

با چشهمان به خون نشهسهته از عصهبانیت نگاهم کرد وبا صدایی تحکم آمیز 
 :گفت
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ههه یزم نکرده.جفتتون همین این میرید پایین چون تا نیم ساعت دیگه فرزاد 
 .میاد اینجا

 :بی اختیار پوزخندی زدم وگفتم

 !ه خب خدا رو شکر نمردیمو ویه مهمون بی دعوت توی خونه مون دیدیم

 :ب نیاورد وجوابم دادکنایه ام را تا

ههه ببین سهروناز این آشیه که خودت پختی پس باید تا اخرش هم وایسی.من 
برای تموم شههدن پرو ه ام نیهاز به آرامش دارم قرار نیسههت که دم به سههاعت 

 .سوهان اعصابم بشی

 :طلبکارانه گفتم

ههه پس چرا مهمون محترمت رو نمی بری پایین ودر کمال آرامش وآسایش به 
 ی رسی؟کارت نم

جلوتر آمد وبا قامتی که یط سههر وگردن از م نبلندتر بود خم شههد وشههمرده 
 :گفت

 .ه برا اینکه حوصله سین جیم کردن های عزیز رو ندارم

 :عصبانی گفتم

 !ه ِا...مگه من حوصله لازهاشو دارم؟

 :با حر  نگاهم کرد وگفت

 ...ه این نقشیه ایه که خودت کشیدی و

 :فوری میان حرفش پریدم وگفتم
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ههه آره خودم کشهیدم ولی قرار نیست که برای یط اشتباه اعصابم رو از دست 
 .بدم

 :و رو به سارا ادامه دادم

ههههه سههارا جون امشههب منم هقوقس کردم تو رو برای شههام دعوت کنم اگه 
 .خواستی به لیال و مریم هم زنگ بزن

زی بگوید که سههینا با صههدای سههارا هاج و واج من را نگاه کرد وخواسههت چی
 :بلند سرم داد کشید

هههه ِد...بسههه دیگه..هی من میگم برای پرو ه ام نیاز به آرامش دارم هی لس می 
 .کنه

 :و رو به سارا خشمگین ادامه داد

 !ه تو ه مبرو پایین تا اون روی سگ من بای نیومده

 :از فریادش عصبانی شدم وبرای اینکه کم نیاورم بی اختیار گفتم

 ه م ال اون وبت تا حای اون روی گربه ات بود؟

یهط لحظهه نگهاهم کرد وبهدون آنکهه حرفی بزنهد از در اشههپزخهانهه بیرون 
رفت.نگاهم به سهوی سههارا چرخید که در حین ترس وا ههطرابی که در چهره 

 .اش نمایان بود ریزریز می خندید

 :با دلخوری پرسیدم

 !ه چیه؟چرا می خندی؟

 :یز می خندید جوابم داددر حالی که هنوز ریزر

 ه دیوونه این چی بود گفتی؟
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 :با حر  گفتم

ه اخه کم نمیاره؟همین طور یط بند پیله می کنه.حای و چرا وایسادی؟!بشین 
 .محل اخم و تخمش هم نهار

 :جدی شد وبا نگاهی به در اشپزخانه اهسته گفت

ار دستت ک هه سروناز بی شوخی بیا امشب بریم پایین.سینا قاطیه ها یط دفعه
 !میده؟

 :بی درنگ گفتم

 !ه رلن کرده.مگه الکیه

 :با دلسوزی نگاهم کرد وگفت

هههه ا  هبی انصههاف یط تره هم مراعات سههن وسههالش رو بکن.نا سههالمتی 
هشههت سههال ازت بزرگتره اگه همین طور دایما توهین کنی که خیلی بهش بر 

 .می خوره

 :با طلبکاری جواب دادم

ونت نباشه اون از پس کار خودش بر میاد.همین ه تو رصه ات برای داداش ج
جوری ولش کردیم که اخرش اینطوری گسهتا  شد؟اگه از اول بهش رو نمی 
دادیم واز ترسههمون هی احترامش رو نگهه نمی داشههتیم جرات این عتهاب 

 .وخطاب کردن ها رو پیدا نمی کرد

 :سردر گم شانه هایش را بای انداخت وگفت

 .سرش نهار ه از ما گفتن زیاد سربه

 :وبا رفتن به طرف در آشپزخانه ادامه داد
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 ه فعال کاری نداری؟

 :به سویش رفتم وگفتم

 ه کجا؟امشب اینجا هستی؟

 :با اشاره به سوی اتاقم!لبخندی زد وگفت

 ه می ترسی؟

 :و با دیدن اخمهایم خندید وگفت

بیام بای.مطمانا ههههه میرم پایین یط جوری برای عزیز بهونه جور کنم شههب 
 .عزیز اومدن سینا رو از پشت پنجره دیده اینه که هفت تیرکشون بیاد دنبالم

 :با لبخندی گفتم

 .ه پس برای شب حتما بیا

 :چشمکی زد وگفت

ههه اون که به چشم.فقن فکر کن توی این گیر ودار فرزاد خله خودشو مهمون 
 !کرده

 :خندیدم وگفتم

 ه میگم خله نگو چرا؟

 :ر رفت وآهسته گفتبه طرف د

 !ه ِا...جدا؟

 :برای بدرقه اش همراهش دم در رفتم وجواب دادم

 .ه اره جدا

 :و به شوخی در ادامه گفتم
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ههه پس بی زحمیت اون ماکسی بلند مشکی ات رو بپوش که مهمونی امشب 
 !!خیلی رسمیه

 :با خنده جواب داد

می شوکه نشه.تو رو که نههه اون که حتما.فقن تو ماز سینا رو بپز که با اومدنم 
 .تونه بیرون کنه منم که بیام دیگه از عصبانیت کهیر می زنه

 :با حر  گفتم

هههه بیخود کرده.اگه از همین اول کار شههل بجنبیم اینجا رو پاتوق می کنه وهر 
 .شب یط مهمون دعوت می کنه

 :قبل از انکه دمپایی هایش را که دم در بود پا کند پرسید

چکار می کنی؟می خواهی به مامان بگم یط چیزی ههههه راسههتی برای شههام 
 درست کنه بیارم بای؟

 :بالفاصله گفتم

ههههه ن هقربون دسههتت عمه رو به دردسههر ننداز خودش از بس این چند روزه 
حر  خورده وآب وآبکشهی کرده از نفس افتاده دیگه نمی خواد بیشتر از این 

 .به زحمتش بندازی

 :دمپایی هایش را پا کرد وگفت

هر وقت پختن شهام رو شروو کردی یط پیامط بزن بیام بای.خودت  ههه پس
 !که می دونی دست پختم حرف نداره

 :لبخندی زدم وگفتم

 .ه اره می دونم!یاد مباشه به فرزاد خله هم بگم
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 :وبه طرف پله ها رفت وآهسته به شوخی گفت

ودم خههه فکر کن تا نیم ساعت دیگه میاد! اگه اومد بهش بگو بی تابی نکنه تا 
 .رو برسونم

 :با خنده گفتم

 !ه بیچاره حامد

 :باز هم به شوخی جواب داد

 !ه گور پدر حامد

 :با چشمهای گشاد شده از تعجب وناباوری گفتم

 !ه جدا؟

 :به شوخی یا جدی جواب داد

 .ه آره جدا

 .و به طرف پله های پایین رفت ومن را در ابهام گهاشت

*** 
مقدار کمی سههیب زمینی سههر  شههده داخل پیش دسههتی کوچکی ریختم و 
روی صههندلی پشههت میز آشههپزخانه نشههسههتم وبا چنگال شههروو به خوردن 
کردم.حین خوردن نگهاهم بهه سههوی اجهاق گاز رفت که قابلمه باقالی پلو با 
ماهیچه روی آن قرار گرفته بود ویط مرم کوچط هم داخل فر در حال برشته 

ین مقداری سیب زمینی خالل شده سر  کرده بودم که کنار شهدن بود.همچن
مرم سهوخاری قرار دهم.واقعا آشپز قاقبلی شده بودم!اگر هر رستوران یا هتلی 
برای کار می رفتم از روی هوا می قاپیدنم!از اینکه اسهتراحت شبانه ام را روی 
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ودم خ تهیه و تدارک شهام آنچنانی برای مهمان بی موقم سهینا گهاشته بودم از
 .لجم گرفت

بها اینکهه به رسههم مهمانداری سههالم وعلیکی هم با فرزاد نکرده بودم و م ل 
کنیزان مطبخ دربسهت در آشهپزخانه نشسته بودم ولی باز هم با شنیدن صدای 
شههاد وسههرحالشههان از داخل اتاقم خون خونم را می خورد ومی خواسههتم با 

ن از رفتن سههارا برای گفت اردنگی هر دویشههان را بیرون بیندازم.سههینا که بعد
حتی یط خسههته نباشههید هم از اتاق بیرون نیامده بود وفقن برای اسههتقبال از 
دوسههت عزیزش رخصههت داده و در را بهاز کرده بود صههدای خنده وخوش 
وبشهش بلندتر از فرزاد به گوش می رسهید.با حر  چنگال را در چند سیب 

افکارم ررض شههدم چه  زمینی خالل شههده فرو بردم ودر دهانم گهاشههتم ودر
درس خوانهدنی می کرد این پرهام!از خدا خواسههته پس از امدن از مدرسههه 
ودیدن فرزاد در خانه کتاب ومشهق را بقوقسیده وکنار گهاشته بود و دور وبر 

 .سینا و فرزاد بازی می کرد

از اینکه با آمدن سههینا به طبقه بای کم کم داشههتم از کارهای پرهام رافل می 
را سههرزنش کردم وچنگال بعدی را در دهانم گهاشههتم وفکرم به شههدم خود 

سههارا رفت.بنده خدا سههارا گرفتار مهمانهای ناخوانده عزیز شههده بود که برای 
عرض تسههلیت امده بودند وبه خاطر حال نامسههاعد عمه آتر وظیفه پهیرایی 

ی باز آنهها را بهه عههده گرفته بود ومطمانا با نیامدنش دمام آقا فرزاد را حسهها
 !سوزانده بود
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ههههه اگهه برات زحمهت بود می گفتی بهه رها کده یاس زنگ می زدم؟دوباره 
 .سرویسش راه افتاده

با صهدای سهینا که در آستانه در آشپزخانه ایستاده بود وقیافه و لحن مهربانش 
هیچ شهباهتی به سهینای همیشگی نداشت بهت زده یط لحظه نگاهش کردم 

 :وبعد با پوزخندی گفتم

 .عه می تاشتی شام رو می کشیدم بعد تعارف می کردیه یط دف

دوباره لحنش م ل همیشههه شههد وبا طلبکاری پا درون آشههپزخانه گهاشههت 
 :وگفت

 !ه م ل اینکه خوبی به تو نیومده؟

پیش دسههتی خالی از سههیب زمینی سههر  کرده را کنار گهاشههتم وبه پشههتی 
 :صندلی تکیه دادم وجواب دادم

ا حای  هرب الم ل نوشدارو بعد از مرگ سهراب ههه خوبی داریم تا خوبی! ت
 رو شنیدی؟

 :به طرف کتری وقوری که روی اجاق گاز بود رفت وبا تمسخر گفت

 !ه چه ربطی داشت

 :و اشاره به کتری کرد وادامه داد

 .ه لیوان ها رو کجا می تارید؟می خوام چایی بریزم

 :بی حوصله از جایم بلند شدم وگفتم

 .ارم.این زحمت هم به روی تمام زحمتهامه تو برو من خودم می

 :با قاطعیت گفت



 مبهم عشقحس 

 

119 

 .ه نه یزم نکرده تو بیایی.بگو کجاست خودم می برم

بی تفهاوت شههانهه ههایم را بای انداختم واشههاره به کابینت کنار پنجره کردم 
 :وگفتم

 .ه همونجاست.هم فنجون هست هم لیوان هر کدوم خواستی بردار

در کابینت را باز کرد وسهه عدد لیوان کوچط برداشت ودرون سینی گهاشت 
وسهینی را کنار کتری وقوری قرار داد تا داخل شان چای بریزد.دوباره سرجایم 

 :پشت میز نشستم وگفتم

 .ه برای پرهام نریز اون شبها چایی نمی خوره

 :هر سه لیوان را از چای پر کرد وبا نگاهی به رویم گفت

 .اون نریختم برای توئهه برای 

و با یط دسههت سههینی را بلند کرد وبا دسههت دیگر لیوان چای را از داخلش 
برداشههت وجلوی رویم روی میز قرار داد وبا گهاشههتن قندان داخل سههینی از 
در آشهپزخانه بیرون رفت! از تعجب نزدیط بود شها  در بیاورم.سینا و از این 

اقل من او را خوب می شههناختم که ناپرهیزیها؟!هر که او را نمی شههناخت ی
هیچ وقت در خانه عمه اینها دسههت به سههیاه وسههفید نمی زد واگر هم دسههت 
میزد با هزار من منت! ولی حای؟!چای ریختن امشهبش واقعا حکایتی داشت 
که باید توی تاریخ می نوشههتند!...درسههت فکرهای پراکنده ام را جمم وجور 

هن همراهم را روی میز آشههپزخانه نکرده بودم کهه صههدای زنهگ پیامط تلف
شههنیدم وبی اختیار یط متر پریدم.بالفاصههله گوشههی را برداشههتم ودکمه باز 

 :شدن پیامط را زدم.پیامط سارا بود.نوشته بود
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از فرزاد چهه خبر؟برام پیامط داده:مردگان را هفته ای یط بار دیدار اسههت »
دیهدن مهمهان را مها کهه از یهاد رفتهه ایم از مزاری کمتریم.دوبهاره طهاقهت 

 «نداشتید؟

 :لبخندی زدم وبالفاصله در جواب سارا نوشتم

 «.خب انقدر خودتو براش لوس نکن وبیا بای هنوز شام نخوردیم»

 :دو دقیقه نکشید که جوابم آمد

اگهه حهای بیهام بای نمی گه چقدر دم دسههت بود؟!تازه هنوز مهمونهای بی »
 «.موقم عزیز نرفتند

 :در جوابش نوشتم

پس تا نیم سههاعت دیگه طولش میدم شههام رو نمی کشههم.لطفا تا اون موقم »
یهط فکری بکن.در  ههمن مح  اطالعهت من هنوز فرزاد رو نهدیدم ولی 

 «.صداش میاد خیلی خوشه

 :بی درنگ جواب داد

به به چشههمم روشههن!من فکر کردم از نبودن من رصههه دار نشههسههته وگلوله »
ز این ور خوشههه واز اون ور خودش رو گلوله داره اشههط می ریزه.نگو که آقا ا

 «.به موش مردگی می زنه

 :بالفاصله جواب دادم

هچکدوم.به قول شههاعر:هر چه پیش اید خوش آید!من دیگه رفتم عزیز داره »
 «.صدام می کنه.خداحافظ
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می دانسههتم برای تمهام کردن بحهث و گفت وگو حرف عزیز را پیش کشههید 
ین سادگی از ان گهشت!حس می کردم وگرنه این مو وعی نبود که بشود به ا

به تازگی سهارا از پیامکهای فرزاد که کم کم پسهوند خله آن داشت حهف می 
شهد بیشهتر استقبال می نمود وگاهی در انتظار پیامکهایش لحظه شماری می 
کرد.البته صهحبت آخر حامد هم مزید بر علت شده بود وسارا از اینکه حامد 

سههال دیگر او را بالتکلیف نگه دارد کمی می خواسههت تا دو سههال ونیم سههه 
سهرد گشهته بود.البته این حق سارا بود که در مقابل این تصمیم حامد واکنش 
نشهان دهد و تکلیف اصهلی اش را بداند ولی از ان طرف هم از اینکه فرزاد را 
برای روز مبادا می خواسههت کار درسههتی نبود.باید در این مورد با ا وصههحبت 

می دادم این صههحی  نبود که خودش واحسههاسههش را به می کردم وتهکری 
بازی می گرفت وتکلیف خودش و دلش را نمی دانسههت.البته فرزاد کامال رو 
در رو حرفی با او نزده و اشهاره به مو وعی نکرده بود ولی همین پیامط های 
پر معنی اش کهه هر کهدام هزاران حرف درونش نهفتهه بود کمی دل سهههارا را 

ین مسههاله قابل توجه بود.اگر فرزاد حرفها و پیامکهایش جدی تکان داده که ا
بود باید وا هه  و رودر رو صههحبت می کرد تا مو ههوو از لفافه حرف زدن 
بیرون بیهاید مگر نه اینکه در پیامکهایش اببات می کرد.البته به قول سههارا در 

ن اهیچ کدام از پیامکهایش مقسقتقیم به اسم سارا اشاره نکرده و او را همچن
در ابهام گهاشههته بود!شههاید تردید سههارا هم در انتخاب وداشههتن یا نداشههتن 
احسهاس بیشتر به این دلیل بود ونمی توانست به طور جدی تصمیم بگیرد.به 

 ...هر حال هر چه بود باید



wWw.Roman4u.iR  111 

 

به صهدای زنگ تلفن اعتنا نکردم وهمچنان پشت میز نشستم.هر که بود سینا 
 !یا پرهام جوابش را می داد

 وناز شام کی اماده میشه من گشنمه؟ه سر

 :با شنیدن صدای پرهام به طرفش نگاه کردم وگفتم

 ه نیم ساعت دیگه.اگه خیلی گشنته بشین همین این برات بکشم؟

 :با ررور بچه گانه اش بالفاصله گفت

 ....ه نه صبر می کنم با هم بخوریم

ارا میز امدن سو دوباره پیش سهینا وفرزاد برگشت.پس از کمی منتظر شدن ونی
ناهار خوری را که در سههالن پهیرایی بود آماده کردم وظروف شههام را رویش 
چیدم و آرام آرام رها را کشهیدم وپرهام را صدا زدم تا بقیه را برای خوردن شام 
خبر کند وخودم دوباره به آشهپزخانه برگشتم.صدای مشتاق فرزاد را شنیدم که 

 :د بلند می گفتموقم نشستن پشت میز ناهار خوری بلن

 .ه چرا انقدر زحمت کشیدید؟به جان خودم را ی به این همه زحمت نبودم

 :وآهسته تر رو به سینا ادامه داد

ههه سینا قدر خانمت رو خیلی بدون این دوره زمونه دخترهای خوب وهنرمند 
 .کم پیدا میشن

وکله اش را از شههوخی بی موردش می خواسههتم از آشههپزخهانه بیرون بدوم 
بکنم.حهای خوب بود او بهتر از هر کسههی می دانسههت که با مححههر رفتن 
نمهایشههی مهان می خواسههتم عزیز را دسههت به سههر کنیم.با ناراحتی کمی 
گوشهههایم را تیز کردم که جواب سههینا را بشههنوم ولی بر خالف همیشههه که در 
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اینطور موارد آتشههی میشههد سههکوت کرد وفقن بهه پرههام گفت که هر چی 
دوسههت داری بگو تا برات بکشههم!شههاید مالحظه ححههور پرهام را می کرد 
وجوابی نمی داد ولی سههینا که هیچ وقت مالحظه ای در کارش نبود که حای 

 !به خاطر یط بچه کوتاه بیاید! حتما حرف فرزاد اهمیتی برایش نداشته بود

 .ه راستی این نیکپور دوباره تماس گرفت والتماس دعا داشت

فرزاد دوباره توجهم به حرفهایشان جلب شد.پس از ریختن نوشابه با صهدای 
 :از پارک به داخل لیوان سینا قاطم به جای جواب پرسید

 !ه کدوماشون؟ساسان یا ریحانه؟

 :فرزاد با دهان پر جواب داد

ههه بابا ریحانه دیگه.دیده از تو خیری نمی رسه دست به دامن من شده که با تو 
 .نی که با پرو ه همکاری کنهصحبت کنم تا موافقت ک

 .جای سهارا خالی!ای کاش بود وحرفها را می شنید وبلند بلند نچ نچ می کرد

 :سینا با صدایی آهسته گفت

ههههه آره به خودم هم چند بار زنگ زده بهت گفتم که ولی از ادا واطوار دخترها 
 .که خودشون رو نخود هر اشی می کنند اصال خوشم نمیاد

 :ندید وبا لودگی گفتفرزاد بالفاصله خ

ههههه حای جون من این دفعه رو کوتاه بیا!فعال که ادا واطوار تو از همه دخترها 
 ...بیشتره

وبلندتر خندید.متوجه هیس گفتن سههینا شههدم که برای عوض کردن حرف به 
 :پرهام گفت
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 ه باقالی پلو برات بریزم؟

ود!بی و بها صههدای زنهگ در ورودی هال حرفش را قطم کرد.مطمانا سههارا ب
اختیار لبخند زدم ومنتظر ورودش نشههسههتم.اگر سههارا می دانسههت که سههینا 
وفرزاد در سههالن نشههسههتهه انهد وشههام می خورنهد هرگز پایش را بای نمی 
گهاشههت.چون به طور حتم سههینا با اخمهای درهمش اسههتقبال خوبی از او 

 .نمی کرد!حدسم درست بود

ش را داخل آشههپزخانه پرههام در را بهاز کرد وطولی نکشههیهد که سههارا خود
 :انداخت وبا دست روی سرش کوبید وآهسته گفت

 ه تو که گفتی نیم ساعت دیگه شام رو میکشی؟

 :با صدایی بسیار آهسته گفتم

ههههه چکار کنم پرهام گرسههنه اش بود کشههیدم دیگه حای تو چرا یل شههدی 
 وباهاشون سالم علیط نکردی؟

 :با ا طراب نگاهی به پشت سرش انداخت وگفت

سینا رو که دیدم دیگه نفهمیدم چطوری پریدم توی اشپزخونه داشتم سکته  ههه
 !می کردم

 :اهسته گفتم

 .ه خب حای بیا بشین رها برات گهاشتم بیا همین جا با هم بخوریم

 :صدایش را پایین آورد وگفت
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هههه چی چی رو بخوریم؟مهمون ها هنوز پایینند.با مامان داریم شههام درسههت 
م بای ببینم او ههاو در چه حاله؟!فکر منمی کردم می کنیم.یهط سههر اومهد

 !انقدر زود رها رو بکشی

 :و با نگاهی به بیرون از آشپزخانه مظلومانه ادامه داد

ههههه حای چه جوری از اینجا برم بیرون؟بنده خدا مامان با اون حالش دسههت 
 .تنها مونده

 :با دلسوزی برای عمه گفتم

 !ند چطوری روشون شد شام بمونند؟ه مهمون ها وقتی حال عمه آتر رو دید

 :با اوقات تلخی گفت

هههه چه می دونم!؟داشههتند می رفتند عزیز بهشههون آویزون شههد عزیز رو نمی 
 .شناسی؟حای یط فکری بکن که از اینجا برم بیرون

 :لبخندی زدم وگفتم

 .ه نگران نباش یط کم دیگه صبر کنی رهاشونو می خورند ومیرند توی اتاق

 :با حر  گفت

ههه م ل یک پشهت رها خوردن سهینا رو نمی دونی؟!پنس ساعت دیگه هم از 
پشههت میز جنب نمی خوره.حای کنجکاوی فرزاد بماند که یط جوری سههینا 

 .رو نگه داره تا ببینه من برای چی یط دفعه پریدم بای

 :با خنده گفتم

 هههه اتفاقا بد هم نشههد.اون دفعه که نتونسههتید همدیگه رو ببینید بلکه امشههب
 !دیداری تازه کنید
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 :پوزخندی زد وگفت

ههه شوخی ات گرفته؟قیافه سینا رو ندیدی که انقدر خوشی؟مسلما فهمیده که 
 .من برای سرکشی اومدم بای

 :از درماندگی اش که قیافه اش را با مزه کرده بود خنده ام گرفت وگفتم

 !ارهده چه بهتر!بهار بفهمه توی این دنیا یط نفر فحول تر از خودش وجود 

 :از خونسردی ام حر  خورد وگفت

ههه چطوره یط آفتابه از توی دسهتشهویی بردارم وبگم آفتابه مون گم شده بود 
 !اومدم آفتابه بگیرم وبرم حای فکر کن؟

بی اختیار بلند خندیدم واز ترس شهنیده شهدن صدایم جلوی دهانم را گرفتم 
 :وبا خنده فرو خورده گفتم

 !ه دیوونه

 :ید وبا اشاره به سالن گفتاو هم آهسته خند

 ...ه با این خنده ای که تو کردی دیگه امشب

که ناگهان سههینا در آسههتانه در آشههپزخانه ظاهر شههد وبا چشههم رره ای به 
 :هردویمان رو به سارا گفت

 !ه چه خبره؟

از ترس سههرم را پایین انداختن و منتظر جواب سههارا شههدم.سههارا که فکر نمی 
 :ند دستپاچه جواب دادکرد سینا را جلوی در ببی

هههه خانم عظیمی اینها پاییند عزیز اونها رو برای شههام نگه داشههته اومدم یط 
 .توکه پا از سروناز زردچوبه بگیرم وبرم
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بی اختیار سههرم را بلند کردم وبه قیافه رنگ پریده سههارا چشههم دوختم.حای 
د نخوب شههد توی این هول وهراس نگفت آفتابه بگیرم وبرم!وبی اختیار لبخ

گوشهه لبم نشهسهت.سینا بالفاصله به سویم نگاه کرد وبا دیدن چهره خندانم 
 :پرسید

 !ه برای چی می خندی؟

و با دقت به صهورتم نگریست.از خنده بی موقعم حرصم گرفت وبرای اینکه 
کاری کرده باشهم به طرف کابینت رفتم و درش را باز کردم وظرف پالستیکی 

 :ا آمدم وگفتمزردچوبه را برداشتم وبه سوی سار

 .ه بیا اینم زرد چوبه

سهارا ظرف زردچوبه را از دسهتم گرفت وبا تشهکر خواسهت که از آشپزخانه 
 :خارج شود که سینا با صدای جدی اش پرسید

 !ه مطمانی فقن زردچوبه می خواستی؟

ه را خوانده!سههارا دوبارو به این طریق با زبان کنایه حالی مان کرد که دسههتمان 
 :دستپاچه شد و بی درنگ جواب داد

 .ه آره

و تعلل را جایز ندانسههت وسههریم از آشههپزخانه بیرون رفت.با رفتن سههارا بی 
اختیهار دلهره از سههرزنش شههدن وجودم را فرا گرفت و برای آنکه از زیر نگاه 
سهنگین سهینا خارج شوم به طرف ظرفشویی رفتم وم ال مشاول جمم وجور 

ردن قابلمه های نشسته شدم.چند لحظه نگهشته که صدای سینا را از پشت ک
 :سرم شنیدم
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 .ه شام خوشمزه ای بود ممنون

 .و از در آشپزخانه بیرون رفت

از شهدت شهوکه شهدن بی اراده برگشتم وبه در آشپزخانه نگاه کردم!گوشهایم 
 درسههت می شههنید؟!این صههدای سههینا بود؟نه عصههبانیت ونه کینه ای از بس
حرفهای کنایه آمیز وپرخاشهگرش را شههنیده بودم این لطف وسههپاسههش برایم 
گران می امد!او را چه شهده بود مخش به سنگ خورده بود؟!چایی ریختن سر 
شههبش هم عجیب ورریب بود!نکند اخر زمان شههده بود ومن خبر نداشههتم!با 
سههردرگمی شههانه هایم را بای انداختم ودوباره به طرف ظرفشههویی برگشههتم 

مشهاول شهسهتن قابلمه ها شهدم.طولی نکشهید که سورکله سینا و پرهام در و
آشهپزخانه پیدا شهد وظرفهای تمام شهده شام را سری سری اوردند.بی اختیار 
به احوال سهینا دقیق شدم تا سر از کارش در اورم ولی متاسفانه یا خوشبختانه 

که  الم کرددوباره سههگرمه هایش بی دلیل توی هم رفته بود وبه این طریق اع
 !زیادی خوشحال نباشم

محبت کردن های سهینا دقیقا همانند خسهوف وکسوف بود!مگر چی میشد و 
آسههمان به زمین می آمد وبعد از مدتها یط کلمه تشههکرآمیز یا رفتار عطوفت 
باری از خود نشهان می داد!وامشهب هم یکی از ان موارد است نایی بود.البته تا 

از ایکه تمام ظرفها را آوردند فرزاد برای خوش  قبهل از اخم های بی دلیل!بعد
 :خدمتی داخل اشپزخانه سرک کشید و با تشکر گفت

 .ه خانم خسته نباشید!ببخشید که اینطور مزاحم شدم
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خهانمججهای سههارا خهالی!از خهانم گفتنش بی اراد ه لبههایم از هم باز شههد 
 :ولبخندی زدم ودر جواب گفتم

 .ه خواهش می کنم کاری نکردم

ی اختیهار فکرم بهه سههفری کهه بها او بهه زادگهاه عزیز رفته بودیم کشههیده و ب
شههد.لحن حرف زدنمان آنجا کجا واینجا کجا!عجب دنیایی بود!هزار تا رنگ 

 !داشت وتازه یکی یکی رنگهایش را رو می کرد

 ه نیشت رو ببند چرا الکی می خندی؟

 :با صدای سینا به خود امدم و با لحنی معتر انه گفتم

 !/ه برای خندیدن هم باید اجازه می گرفتمه چی

 :دقیق نگاهم کرد وبا عصبانیت گفت

 .ه از این به بعد بله

 :با خشم پرسیدم

 !ه به چه مناسبت؟

 :دوباره با عصبانیت گفت

ههه به مناسبت شب یلدا!خجالت نمی کشی به یط پسر رریبه همین طور زل 
 زدی وهر هر می خندی؟

 :را در می اورد لجم گرفت وگفتماز اینکه ادای مردهای تعصبی 

ههه اوی پسهر رریبه نیسهت ودوسهت خودته!وقتی به آدم حسابی بودنش شط 
داری بی خود میکنی توی جمم خهانواده راهش میهدی.دومها کی زل زدم و 
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هرهر خندیدم؟چشهمهات م ل اینکه یط کم مشکل داره اگه واقعا هر هر می 
 خندیدم چکار می کردی؟

با خشههم سههرش را جلو آورد وآهسههته برای اینکه فرزاد وپرهام که توی هال 
 :روی کاناپه نشسته بودند نفهمند گفت

ههه ببین سهروناز تا زمانی که من زنده هستم دوست ندارم حرکت سبکی ازت 
 .ببینم.وگرنه خودت می دونی

 :وحشت زده از تهدیدش سرم را عقب کشیدم وبی اختیار گفتم

 !وبیست سال عمر کردیه اومدیم وصد 

یط لحظه چشههمهایش برقی زد وآبار خنده روی لبانش نشههسههت ولی خیلی 
زود به خود مسههلن شههد وابروهایش را درهم کشههید وسههرش را برگرداند و به 
طرف در آشههپزخهانهه بیرون رفهت.واقعها رفتهارهای آفتاب ومهتاب گونه اش 

د ی میشحکایتی داشهت!یط دفعه خوشهحال میشهد ومهربان یط دفعه عصب
ودیوانه!به راسههتی توزان در حایتش وجود نداشههت!با حر  دسههتکشهههای 
ظرفشههویی را دسههتم کردم ودلخور به تعداد ظرفهای نشههسههته نگاه کردم.بی 
انصههاف حداقل دو تا دونه اش هم برای دلخوش کردنم نشههسههت نه که پایین 
خیلی ظرف می شهسهت؟! چه انتظاراتی من داشتم؟!در حالی که بی حوصله 

سههته یکی کی ظرفها را کف مال می کردم صههدای زنگ تلفن همراهم به وخ
گوشههم رسههید.با عجله دسههتکشهههایم را در اوردم وگوشههی را از روی میز 

 :آشهپزخانه برداشتم شماره سارا بود.بالفاصله دکمه وصل ارتباط را زدم وگفتم

 ...ه الو سارا
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 :جواب داد

 ه چطوری سروناز؟در چه حالی؟

 :گفتم

هههه ازخسههتگی دارم می میرم.اگه سههینا هر شههب بخواد اینجا مهمون بازی راه 
 .بندازه دیگه من نیستم

 :با خنده گفت

ههه زیاد ناشهکری نکن من و عیتم از ت وبدتره.باز خوبه خونه شما یط نفر 
مهمونه ولی اینجا پنس نفر مهمونند.عزیز هم که راه براه هی دسههتور میده.تازه 

می خورند.مامان بیچاره از  ههعف رنگ و رو به چهره شههام رو کشههیدم دارند 
نداره منم تا دیدم فعال مهمونها مشههاولند اومدم توی اتاق دارم باهات حرف 
می زنم.عزیز برای اینکهه گلهه وشههکهایت نکنم یط خن در میون میاد میگه 
دختر هم دخترهای قدیم.اگه بیسههت تا مهمون سههرزده می ریختند تو خونه 

نه که م ل حای از زور خسههتگی نتونند جواب سههالم  اخمشههون هم نمیشههد
 .مهمون رو بدهند

 :با حر  گفتم

 !ه عزیز هم چه چیزهایی میگه

 :خندید وگفت

ههههه همینو بگو!حهای اینها رو ول کن بچسههب به اینکه موقعی که زردچوبه 
 !ورداشتم واز تو آشپزخونه پا به فرار گهاشتم با فرزاد چه سالم علیکی کردم

 :یجان در حرف زدنش خنده ام گرفت وگفتماز شدت ه
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 !ه دروم میگی؟

 :با خنده گفت

ههههه به جون خودم.فرزاد تا منو دید که م ل جن زده ها زردچوبه به دسههت از 
توی اشهپزخونه پریدم بیرون از جایش بلند شهد وم ل آدم متشخب سرش را 

 .پایین آورد وسالم وعلیط رسمی کرد

 :بالفاصله گفتم

قتی می خواسهت برای شهام تشکر کنه م ل یط آقا رفتار می ههه اره این هم و
 .کرد

 :و با خنده ادامه دادم

 !ه خب باید کم کم یاد بگیره که با عروس وفامیل عروس چطوری حرف بزنه

 :خندید وبا لحن خوشحالی گفت

 !ه دیوونه

 :با لبخندی گفتم

 !ه مگه دروم میگم؟

 :و با تازه شدن دام دلم ادامه دادم

 !ه یکی پیدا شه این سینا رو هم آدم کنه دیگه ما هیچی نمی خواهیمه خدا کن

 :به شوخی گفت

 ...ه حداقل یط دعایی کن که بگیره

 :وکمی مکث کرد وبا صدای بلند گفت

 .ه این مامان اومدم
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 :و خطاب به من ادامه داد

صب  خودم میام بای ههه خب سروناز جون فعال.اگه خسته ای ظرفها رو بهار 
 .با کمط هم می شوریم

 :با تشکر گفتم

ههه نه قربونت خودت هم کار داری.راستی اگه تو هم نمی تونی بهار صب  من 
 .میام کمکت

 :خندید وگفت

ههههه جای عزیز خالی که دوباره بگه دختر هم دخترهای قدیم!سههروناز جون 
 !فعال خداحافظ

ده به ظرفهای تلنبار شههده نگاه بها گفتن قربانت گوشههی را قطم کردم ودرمان
 .کردم

 .ه سروناز سینا میگه چایی رو اماده کن بیام ببرم

 :به طرف پرهام برگشتم وعصبانی از خرده فرمایش های سینا گفتم

 .ه بهش بگو نوکر بابات رالم سیاه!خودت بیا درست کن دستم بنده

ی و پرههام بی معطلی بهه طرف ههال رفهت.می دانسههتم که به خاطر سههادگ
کودکهانه اش جمالتم را تمام وکمال به سههینا می گوید واز اینکه او را جلوی 
دوسهت عزیزش کنف می کرد دلم از خوشهحالی  عف رفت!واقعا پررویی 

 !هم حدی داشت

 ...خودش زیادی بود حای برای آسایش دوست عزیزش هم

 !ه این چه حرفی بود به پرهام زدی؟
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 :تفاوت پرسیدم محطرب وعصبی به سویش نگاه کردم وبی

 !ه چه حرفی؟

 :با ناراحتی گفت

 !!ه همین نوکر بابات

 :طلبکارتر از او گفتم

هههه مگه دروم میگم نمی بینی چقدر ظرف سههرم ریخته؟!عوض کمط کردن 
 دستور هم میدی؟

 :با پوزخندی در گوشه لبانش گفت

بهار این که فرزاد رفت ههههه دو تا دونه ظرف انقدر آه وناله داره؟اگه نمی تونی 
 .خودم می شورم

 :می دانستم که الکی می گوید برای همین با کنایه پرسیدم

 ه مگه ظرف شستن هم بلدی؟

 :دوباره پوزخندی زد وگفت

 ه می توین امتحان کنی؟

 :بی اختیار فکری در تهنم افتاد وگفتم

 !ه جدا؟

 :با صدای پر جهبه اش در جوابم گفت

 ه مگه من با تو شوخی هم دارم؟

 :ازج وابش خوشم نیامد ولی برای به کرسی نشاندن حرفم گفتم
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ههه باشه قبول.هر چند که ظرفها رو کف مالی کردم و قابلمه ها رو هم شستم 
 .ولی برای بابت کردم حرفت بقیه رو میدم خودت آب بکشی

 :با تمسخر نگاهی به ظرفهای داخل سینط ظرفشویی انداخت وگفت

هههه تو به این ظرفهای چرب وچیلی میگی کف مالی؟بهار خودم همه رو سههر 
 .فرصت درست می شورم

 :خوشحال از رفتار زیرکانه ام دستکشهایم را در اوردم وگفتم

 !ه خواهیم دید

 :وبه طرف در آشپزخانه رفتم.قبل از انکه از در خارج شوم شنیدم که گفت

 .رو راهی کنم ه یاقل چایی رو آماده کن که زود فرزاد

 :با دلخوری به سویش برگشتم وجواب دادم

 ه حای اگه فرزاد خان چایی نخوره نمیشه؟

 :از کنارم رد شد وبه طرف در آشپزخانه رفت ودر جوابم گفت

 .ه فعال که می بینی نمیشه

و از در بیرون رفهت.از رفتهارش لجم گرفهت وبا حر  زیر کتری را روشههن 
 .کردم

یی پرههام را صههدا زدم وسههینی حاوی لیوان چای را پس از آمهاده کردن چها
دسههتش دادم وخودم به طرف اتاق پرهام رفتم تا هم کمی خسههتگی در کنم 
وهم کمی درسههایم را مرور کنم.طولی نکشهید که صدای خداحافظی فرزاد 
را شهنیدم وبا کشهیدن نفس آسوده ای جزوه فیزیکم را باز کردم.با آمدن پرهام 

 :گفتم به اتاق با توپی پر
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 ه یط وقت فکر نکنی درس داری وسر درست بشینی ها؟

مظلومانه نگاهم کرد وجوابی نداد و روی تختش نشهسهت وبا دیدن سکوتش 
 :ادامه دادم

 ه تو هم سن اونهایی که پا به پای اونها تا این موقم شب بیدار نشستی؟

 :نگاهی به ساعت انداخت وبه آرامی جواب داد

 .ه تازه ساعت نه و نیمه

 :با لحن خاصی بالفاصله گفتم

 ه ِا....زوده؟می گفتی فرزاد نصف شب می رفت؟

 :مظلومانه تر نگاهم کرد وگفت

هه فردا که زیاد درس نداریم.خانوممون همون درس علوم اون دفعه ای رو می 
 .پرسه

 :دوباره طلبکارانه گفتم

 ههههه نهه کهه اون دفعهه خیلی خوب خونهدی؟!کتابتو بیار ببینم می خوام ازت
 .بپرسم

 :با تعجب گفت

 !ه این؟

 :بدون مکث گفتم

 !ه پس کی؟فردا شب؟

بی حوصههلهه کتهاب ودفترش را آورد وجلویم گهاشههت ودوباره روی تخت 
 :نشست وگفت
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 ه چرا فردا صب  نمی پرسی؟

 :با قاطعیت جواب دادم

 .ه برای اینکه تو بدونی کارهات رو به موقم انجام بدی ومعطل کسی نشی

و کهتهاب عهلومش را بهاز کردم وبخش مورد نظر را آوردم وچنههد سهههوال 
نمودم.سههوال اولی ودومی را خوب جواب داد ولی دو سههوال بعدش اش را 
دسههت وپا شههکسههته پاسههخ داد که فریاد اعتراض من را در اورد وسههرش داد 

 :کشیدم

وفردا صههب  هم هههه اینطوری می خوای درس بخونی تا آخر شههب بازی بازی 
هول هولی مشههق بنویسههی ودرس حا ههر کنی؟!برم گوشههی رو بردارم به بابا 

 ...اینها خبر بدم؟اینطوری می خواهی بیست بگیری و

که با باز شههدن در اتاق وظاهر شههدن سههینا در اسههتانه در با قیافه اخم آلود 
 :وعصبانی اش روبه رو شدم که گفت

 !نصف شبی معلم اخالق شدی؟ه چته؟طفل معصوم رو تنها گیر اوردی؟!

 :و رو به پرهام ادامه داد

 .ه پرهام کتابت رو بردار بیار توی اتاق تا خودم ازت بپرسم

و از در اتاق بیرون رفت.پرهام که با آمدن به موقم سههینا شههیر شههده بود بی 
درنگ کتاب ودفتر علومش را برداشههت ومی خواسههت از اتاق بیرون برود که 

 :مواجه شد با فریاد رحبناک من

 !!ه اگه پاتو از این اتاق بهاری بیرون من می دونم و تو
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یط لحظه طول نکشههید ک هصههدای پر تحکم سههینا از راهروی اتاق خواب 
 :گفت

 !ه تو بیخود می کنی.پرهام زود بیا بیرون ببینم چه رلطی می کنه؟

م او پرهام با حرف شهنوی بیشهتر از سینا سریم از اتاق خارج شد.از اینکه پره
را مطیم اوامر خودش کرده بود عصهبانی وخشهمگین ماشین مسابقه پرهام را 
کهه دم دسههتم بود بهه طرف در پرت کردم وبهه این طریق حرصههم را خهالی 
کردم.واقعا با آمدنش به طبقه بای نظم وانحهباطو از همه مهمتر شیوه رفتاری 

 آدم بزرگی پرههام را عوض کرده بود.بها پرههام طوری رفتهار می کرد انگار که
اسههت وتمام نکات وظرافت رفتاری ادم بزرگ ها را نسههبت به او رعایت می 
نمود درسههت بر عکس من!با من همانند یط بچه چهار سههاله حرف می زد 
انگار که عقل و شهعورم بیشهتر از این قد نمی دهد.اگر همین طور به روشش 

نمی کرد چه برسههد  ادامه می داد مطمانا فردا پس فردا پرهام برایم تره هم خرد
به اینکه ازم حرف شههنوی داشههته باشههد.با صههدای زنگ تلفن خانه از جایم 
برخاسهتم تا برای برداشهتن گوشهی به هال بروم که با قطم شهدن صدای زنگ 
حدس زدم که دوباره همه کاره خانه(!ی گوشههی را برداشههته.برای اینکه بدانم 

ش را تیز کردم تا حرفهایکیسهت به طرف راهروی اتاق خوابم رفتم وگوشهایم 
 :را از داخل اتاقم که حای او صاحبش شده بود بشنوم

 ه مطمانید درست گرفتید؟

 ... ه

 ه بله ظاهر همین جاست.جنابعالی؟
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 ... ه

 ه برای چه منظوری تماس گرفتید؟

 ... ه

 ه باید جواب بدهم که با ایشون چه نسبتی دارم

 ... ه

 بدهم؟ ه اگه کاری دارید بگید تا من اطالو

 ... ه

سهردرگم ومتعجب بیشتر گوشهایم را تیز کردم تا از یبه یی حرفهایش بتوانم 
 .مخاطبش را بشناسم

 ...ه ببینید آقا م ل اینکه شما تماس گرفتید اگه کار مهمی هست بگید تا

 ... ه

کار انداختم تا حدس آقها؟!بها کی بود کهه اینگونهه حرف می زد؟!مازم را بهه 
 !بزنم چه کسی است ولی حتی یط نفر هم به خاطرم نرسید

 .ه یط لحظه گوشی ححورتون

و در را توی صههورت متعجهب وبالتکلیف من که پشههت در همچنان گوش 
ایسههتهاده بودم بهاز کرد ودر حهالی کهه دهانی گوشههی را محکم گرفته بود با 

 :پوزخندی گفتچشمان به خون نشسته وعصبانی نگاهم کرد وبا 

 !ه نگفته بودی هم کالسی متشخب وآقا منشی هم داری
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و گوشهی را دستم داد وهمانطور ایستاد وبه چشمهای هاج و واج مانده ام زل 
زد.در حالی که در تهنم دنبال کلمه هم کالسهی آقا منش می گشتم گوشی را 

 :دم گوشم بردم وبا صدای کم رمق وبی جانی گفتم

 ه الو؟

 :ا ودر عین حال آشنایی جواب دادصدای نا آشن

 ه الو سروناز خانم شمایید؟

 :در حالی که هنوز در حافطه ام دنبال صاحب صدا می گشتم پرسیدم

 !ه شما؟

 :با نهایت ادب در جوابم گفت

 .ه منم حامد

با خیال اسهوده نفس عمیقی کشهیدم وبی اعتنا به چشمهای از حدقه در آمده 
 :گفتمسینا به طرف هال حرکت کردم و

 ه بله بله شناختم سالم عرض کردم.حال شما؟

 :جواب داد

ههه سالم از ماست.می بخشید که این وقت شب مزاحم شما شدم.راستش هر 
چی به تلفن همراه سهارا زنگ می زنم خاموش بود با خونه شون هم به خاطر 
مالحظه کاری ک هسهارا خیلی سهفارش کرده بود نتونستم تماس بگیرم برای 

 م شما شدم.سارا این اونجاست؟همین مزاح

 :بالفاصله گفتم

 ه نه پایینه اگه کاری هست بفرمایید تا بهش خبر بدم؟
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 .و کنجکاو ومتعجب از تماس ریر منتظره اش منتظر بقیه حرفش شدم

ههه حقیقتش من فردا صهب  عازم سفر هستن و تا پانزده روز دیگه برنمی گردم 
 .که نگران نشهخواستم اگه ممکنه به سارا اطالو بدید 

 :بی اختیار ازد هانم پرید

 ه چرا انقدر بی خبر؟

 :کمی در دادن جواب تعلل کرد وگفت

ههه راسهتش یط دفعه پیش اومد.اگه ممکنه شما به سارا خبر بدید که دلواپس 
 .نشه

خواسههتم بیشههتر راجم له سههفرش بپریم که ترسههیدم به حسههاب فحههولی ام 
 :بگهارد وبی درنگ گفتم

 .به سارا خبر میدم که با شما تماس بگیرهه پس من این 

 .ه محبت می کنید به خانواده سالم برسونید.خداحافظ

و تماس را قطم کرد.از شههتاب آخرش برای قطم کردن مکالمه متعجب شههدم 
 .وگوشی را قطم کردم وروی کاناپه نشستم وبه فکر فرو رفتم

 ه خب به سالمتی برای کدوماتون بود؟

با صههدای بم و پر از خشههم سههینا یط دفعه هول کردم ودسههتم را روی قلبم 
 :گهاشتم وبه طرفش نگاه کردم وگفتم

 !ه وای ترسیدم!چرا اینجوری میکنی؟

 :با عصبانیت جلویم ایستاد وبا دستانی که در سینه قفل کرده بود پرسید

 !ه بایخره نگفتی این شازده پسر کی بودند؟
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 :افتادم وبا ترس ولرز گفتمتازه به صرافت پرسشش 

 ه کی؟

 :با حر  وخشم جوابم داد

 !ه مش خیرالله

 :و پس از دیدن سکوتم فریاد کشید

 ه میگی یا بگم سارا بیاد؟

 :از فریادش بی اختیار چشمهایم را بستم وبا با  گفتم

 .ه سینا یط بار دیگه داد بکشی از این خونه میرم

 :با خشم دوباره داد کشید

و روزه که بای سرتون نبودم کارتون به اینجا کشید!حای میگی یا ههه به جهنم!د
 !بازم خودت رو به موش مردگی میزنی؟

 :با یط فکر انی چشمهایم را باز کردم وگفتم

ههههه نماینده کالسههمون بود.به همه بچه ها زنگ زده بود ک هبگه فردا کالس 
واست ازم خ تشهکیل نمیشهه.به سهارا هم زنگ زده انگار نتونسته تماس بگیره

 .که حتما بهش اطالو بدم

با تو هی  نسبتا قانم کننده ام کمی آرام شد وبا تردید نگاهم کرد.وبرای اینکه 
 :المی به خودم وعده فریب دادنش را ندهم با پوزخندی گفت

 !ه مطمان باش همه حرفهات رو باور کردم

دادم  هوبه طرف اتاق حرکت کرد.با کشههیدن نفس عمیقی به پشههتی کاناپه تکی
وپلکهایم را روی هم گهاشهتم.عجب حکایتی؟!سهینا واقعا روی اعصاب راه 
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می رفت!وبا کشههیدن نفس عمیق دیگری پلکهایم را از هم گشههودم واز جایم 
 .برخاستم تا برای دادن خبر ریر منتظره حامد به پایین بروم

 :سارا با خونسردی گفت

 ه دیگه چیزی نگفت؟

 :گفتمکمی فکر کردم ودر جواب سارا 

ههههه نهه فقن همین ها رو گفت.حای هم برو زودی بهش زنگ بزن ببین چی 
 .میگه

 :اشاره به داخل خانه کرد وگفت

 ه چرا نمیایی تو؟

 :در جوابش تشکر کردم وبا اشاره به کفشهای پشت در گفتم

 ه مهمون هاتون هنوز نرفتند؟

 :با خستگی جوابم داد

هههه نه مگه عزیز به این سههادگی ها ولشههون میکنه؟!مهمون شههما چی؟فرزاد 
 .رفت؟از پشت پنجره آشپزخونه دیدم که رفت

 :با لبخندی سرم را تکان دادم وبه شوخی گفتم

 !ه مهمون ما کالسش بایتره

 :یط لنگه از ابروهایش را بای انداخت ودر جوابم گفت

 .ه بر منکرش لعنت

 :ز پله ها بای می رفتم آهسته گفتمخندیدم ودر حالی که ا
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ههه پس با این حسهاب دروری را که به سهینا گفتم یادت نره فردا صب  کالس 
 !تعطیله شیر فهم شدی؟

 :منظورم را فهمید وبا خنده گفت

 !ه اره بابا تو هم با این دروم سرهم کردنت

 .و با بای رفتنم از پله ها در ورودی طبقه پایین را بست

 فصل نه

الی کهه در رختخوابی کهه پهایین تخهت پرهام پهن کرده بودم رلت می در حه
زدم با گوشههه چشههم نگاهی به سههاعت کردم.سههاعت هشههت ونیم صههب  
بود.نگهاهی بهه پرههام که روی تختش آرام خوابیده بود ونفسهههای منظم می 
کشههیهد انداختم.طفلی این چند روز با وجود اعصههاب ناراحتم خیلی به او 

یتش می کردم.از هر جا که عصههبی می شههدم سههر او سههخت می گرفتم و ات
خهالی می کردم واشههتبهاههات کوچکش را بزرگ جلوه می دادم.(مهال بی 
شهعوریتهیبا کش وقوسهی به بدنم روی تشط نشستم وبا بی حالی پتو را کنار 
زدم وخمیهازه ام را فرو خوردم وبها مهالش چشههمههای خواب الوده ام از 

بم را شهانه زدم وبا کشهی بسهتم وروسری رختخواب بلند شهدم وموهای نامرت
طوسهی ام را سهر کردم و اکت سفید بلندی روی بلوز آستین کوتاهم پوشیدم 
ودر دل به بودن سههینا در خانه ومحدود شههدن آزادی ام در لباس پوشههیدن بد 
وبیراه گفتم.پتوی روی پرههام را مرتهب کردم وبها جمم کردن رختخوابم و 

اتاق پرهام را باز نمودم وبه بیرون سههر  گههاشههتن در گوشههه ای اهسههته در
کشهیدم.درب اتاق من یا در حقیقت درب اتاق سهینا بسته بود ونشان می داد 
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ک هاو هنوز بیدار نشههده اسههت.در اتاق پرهام را آرام پشههت سههرم بسههتم 
وپاورچین پاورچین برای شهسهتن دسهت وصهورتم به دسهتشویی رفتم.موقم 

یینه متوجه شههدم که موهای بلندم از خشههط کردن صههورتم با حوله از داخل آ
پشههت روسههری ام بیرون آمده اسههت!وای!پس دیشههب هم موهایم از پشههت 
روسهری ام بیرون بوده ونفهمیدم!خوب شهد مدام در آشپزخانه بودم و فرزاد را 
زیاد نمی دیدم ولی سهینا چی؟!با حر  روسری را از سرم در اوردم وموهایم 

تم وروسهری را دوباره سرم کردم حای بهتر را دو دور بایی سهرم پیچیدم وبسه
 .شد

بالفاصههله از دسههتشههویی بیرون آمدم وبه آشههپزخانه رفتم.از تعجب خشههکم 
زد!آشهپزخانه به هم ریخته دیشب م ل دسته گل شده بود!تمام ظرف وظروفها 
مرتهب روی هم چیهده شههده بود وسههفره میز آشههپزخانه از تمیزی برق می 

و که در طبقه پایین هیچ کاری نمی کرد وحتی لیوان زد.واقعا کار سههینا بود؟! ا
آبی که می خورد را برای نمونه نمی شههسههت!واقعا از شههدت تعجب حیرت 
کرده بودم!سههینها واز این کهارهها!بها تمهام حیرتی کهه کرده بودم پها بهه درون 
آشههپزخانه گهاشههتم وبرای خوردن صههبحانه اول کتری آب را روی اجاق گاز 

وپنیر و شههیشههه مربا را از درون یخچال بیرون آوردم و  قرار دادم وظرف کرده
 :روی میز چیدم ومشاول خوردن صبحانه شدم وبه فکر فرو رفتم

ای کاش برای مواجه جلوه دادن تماس حامد حرف دیگری می زدم وکالس »
 «.امروزمان را تعطیل نمی کردم

 ه چای اماده کردی؟
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از افکارم خارج شههدم وبا  با دیدن چهره خواب الود سههینا دم در اشههپزخانه
 :تکان دادن سر گفتم

 .ه این دم می کنم

کمی تعلهل کرد ونگهاهی بهه کتری انهداخت وبه طرف اتاق برگشههت.موقم 
رفتنش بهه اتهاق از پشههت نگهاهش کردم وبرای دم کردن چهای از جایم بلند 
شههدم.او هم مانند من مالحظه لباس پوشههیدننش را نموده وپیراهن ابی کتان 

پیراهنش پوشهیده بود وشههلوار ورزشهی سههرمه ای به پا کرده بود.می  روی زیر
دانسههتم کهه در پهایین مواقعی کهه مهمهان نهدارنهد زیرپیراهن می چرخید و 

 .وقتهایی که کسی به خانه شان می اید پیراهن می پوشید

پشههت میز برگشههتم چای را دم کردم و قوری را روی کتری گهاشههتم ودوباره 
ومشهاول خوردن صهبحانه شهدم.چند لحظه بعد وارد آشهپزخانه شد وپشت 
میز نشههسههت وتکه ای نان برداشههت ودر حالی ک هبا کارد رویش پنیر می 

 :گهاشت بدون آنکه نگاهم کند گفت

ههههه دایی اینها هنوز بهت یاد ندادند به یط بزرگتر سههالم کنی یا صههب  بخیر 
 بگی؟

 :نداشتم ولی برای اینکه کم نیاورم گفتم انتظار این حرفش را

 ه چرا یاد داده اند چطور؟

قبهل از انکهه لقمهه را در دهانش بگهارد سههرش را بلند کرد ونگاهم کرد ودر 
 :جوابم گفت

 !ه خیلی روت زیاده
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 :من هم تکه ای نان برداشتم وپنیر رویش گهاشتم وبه روش خودش گفتم

 !ه از این زیادتر هم میشه

پوزخنهدی زد وبها دقت نگاهم کرد وپس از کمی سههکوت با لحنی پر جهبه 
 :گفت

 ه قرار نیست بهم چای بدی؟

خواسههتم جواب بدهم که:مگه اینجا قهوه خونه مش قنبره؟ولی چیزی نگفتم 
وبه جبران ظرف شهسهتن شهب گهشهته اش از جایم بلند شدم وبرای ریختن 

ختم وجلویش گهاشههتم چهای بهه طرف اجهاق گاز رفتم ویط لیوان چای ری
 :ودر حالی که روی صندلی پشت میز می نشستم گفتم

 ه فکر نمی کردم آنقدر خوب بتونی ظرف بشوری؟

 :چایی اش را با شکر شیرین کرد وبا هم زدن آن پرسید

 !ه چطور؟

 :تکه ای دیگر نان برداشتم ودر جوابش گفتم

 .ه اخه وقتی آشپزخون هرو دیدم کمی جا خوردم

 :چای نگاهم کرد وگفتموقم خوردن 

 ه مطمانی من شستم؟

 :با تردید به او چشم دوختم وبا پوزخندی پرسیدم

 !ه نکنه پرهام شسته؟

 :دوباره نگاهم کرد وبا تمسخر گفت

 !ه شاید



wWw.Roman4u.iR  168 

 

از حرفهای  ههد ونقیحههش و از اینکه اینطوری بازی ام می داد لجم گرفت 
 :وگفتم

 ...ه خب خدا رو شکر می دونستم که

 :را ادامه دهم و با لحنی جدی گفت نگهاشت حرفم

 !ه چرا بهم یاد آوری نکرده بودی که امروز تولد پرهامه؟

 :با مازی دام گرفته از شدت شوکه شدن وسهل انگاری ام پرسیدم

 !/ه تولد پرهام

از دیهدن قیهافهه بی خبرم از روی تاسههف سههرش را تکان داد وپوزخندی زد 
 :وگفت

مین دیشب سر این طفل معصوم آنقدر داد ههه پس یادت نبود؟واقعا که برای ه
 !کشیدی؟!عوض تبریط گفتنت بود؟

از عهاب وجدان واینکه چطور رفلت کرده بودم اشههط در چشههمهایم جمم 
 :شد وگفتم

ههههه مگهه توی این او هههاو واحوال حواسههی برام می مونهه؟!تو از کجها 
 فهمیدی؟!بابا اینها چطور یادشون نبود؟

 :آخر چایی اش را سر کشید وگفت

ههههه دایی و زن دایی دیشههب زنهگ زدنهد وبه پرهام تبریط گفتند.اگه وظیفه 
فالگوش وایسههادنت رو به نحو احسههن انجام میدادی حتما می فهمیدی که 
پرهام بهشههون گفت که سههروتاز آشههپزخونه هسههت عمه جانت هم یادش بود 

 .وبه بای زنگ زد وبا پرهام حرف زد
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 :با نهایت تعجب پرسیدم

 !ه پس چرا من چیزی نفهمیدم؟

 :تکه ای دیگر نان برداشت ودر جوابم گفت

 !ه یعنی صدای زنگ تلفن رو نشنیدی؟

 :با کمی فکر جواب دادم

 ...ه چرا ولی راتش تصور نمی کردم

 و حرفم را ادامه ندادم وبا احساس عهاب وجدان سرم را بین دو دست

 :رفتم ومقسقتاصل گفتم

 .ا پرهام هیچ وقت من رو نمی بخشهه حای چکار کنم؟!مطمان

 :لقمه اش را فرو داد وبا نگاهی به حال وروزم دلش به رحم آمد وگفت

ههه حای هم طورین شهده اصهل کار امروز برای امشهبش یط جشن کوچولو 
 .بگیر

 :سرم را بای آوردم ونگاهش کردم وبی اختیار پرسیدم

 !ه جشن؟

 :با قاطعیت جواب داد

یی اینها براش نمی گرفتند؟!تو هم امسال در نبود اونها ههه اره مگه هر سهال دا
 !عر ه ات رو نشون بده.نکنه بلد نیستی؟

 :سرم را تکان دادم ودرمانده گفتم

ههه مو وو این نیست آخه تا حای از این کارها نکردم.همیشه مامان کارها رو 
 .راست وریست می کرد
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 :وبا کمی مکث با به یاد اوردن چیزی گفتم

 !ه چطور سارا یادش نبود؟

 :به پشتی صندلی تکیه داد وبا صدای پرابهتش جواب داد

ههه سارا هم م ل تو!همین که کارهای روزمره اش رو انجام میده وفراموش نمی 
 .کنه باید ممنونش باشیم

فهمیهدم که مسههخره مان می کند برای همین اخمهایم را درهم کشههیدم وبه 
 .سفره روی میز نگاه کردم

 :ی به من انداخت وپس از کمی سکوت گفتنگاه

هههه به هر حال برای شههادی دل پرهام هم که شههده باید این جشههن رو امشههب 
 .برگزار کنی.تازه پرهام برای امشب فرزاد رو هم دعوت کرده

 :سرم را بلند کردم وبا عصبانیت گفتم

 !ه فرزاد؟!گردن کلفت تر از اون نبود؟

 :کمی لبهایش از خنده باز شد وگفت

 .ه دل بچه این حرفها سرش نمیشه

 :و از جایش بلند شد وبا لحن محکمی ادامه داد

ههه چیزهایی رو که یزم داری لیست کن تا بگیرم.شام رو هم به رها کده یاس 
سههفهارش میهدم.فقن از پرههام بپرس که چندتا از دوسههتهاشههو دعوت می 

 .کنه؟کیط رو هم خودم می گیرم

 :نگاهش کردم وگفتم
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هههه پس عزیز چی؟!نمیگه توی گیرودار عزاداری دایی عزت چشههن تولدمون 
 !چی بود؟

 :لیوان چایی اش را درون ظرفشویی گهاشت وقاطعانه گفت

 !ه دیگه بدتر از عقد کنون مصلحتی سه چهار روز پیشمون که نیست

 .و از در آشپزخانه بیرون رفت

صههم گرفت وبا ریظ از اینکه این مراسههم خجسههته را(!ی یاد اوری می کرد حر
وسههایل صههبحانه را جمم وجور کردم.با رفتن سههینا به بیرون از خانه به تلفن 
همراه سههارا زنگ زدم وخواسههتم که او به طبقه بای بیاید تا جریان جشههن تولد 
پرهام را به او نیز بگویم.طولی نکشهید که سارا بای آمد وبعد از گفتن مو وو 

 :به هم زد وگفت تولد پرهام با هیجان دستهایش را

 ه دروم میگی؟می خواهی جشن تولد بگیری؟

 :در جوابش گفتم

 .ه اره همین امشب و تو هم باید کمکم کنی

وبرای اوردن چای به آشههپزخانه رفتم.همراهم به آشههپزخانه آمد وسههر یخچال 
 :رفت وگفت

ههه باور کن صبحونه نخوردم تا زنگ زدی ودر مورد تولد پرهام گفتی م ل برق 
 .ها پریدم بای گرفته

و ظرف های پنیر وکره را از بخچال بیرون آورد وروی میز آشهپزخانه گهاشههت 
 :وادامه داد
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ههههه حهای فکر کن فرزاد هم قاطی بچه ها بشههینه وکاله بوقی سههرش بهاره 
 !وبادکنط بترکونه

 :و پشت میز میز نشست ودوباره ادامه داد

مهمی رو یادمون رفته ههه ولی بی شوخی چرا من و توی خنگ مو وو به این 
 !بود؟

 :دو لیوان چای ریختم و روی میز گهاشتم وپشت میز نشستم وگفتم

ههه برای اینکه زیادی فکرمون مشاول بود.تو به قحیه حامد وپیامکهای فرزاد 
منم به سهو  تفاهم عزیز واسهباب کشی سینا به بای دیگه این وسن اگه جشن 

 .چه برسه به پرهام تولد خودمون هم بود یادمون می رفت دیگه

 :در حال خوردن صبحانه نگاهم کرد وگفت

ههه حای بگو چکار کنیم؟چطوری از دل پرهام در بیاریم؟پیش خودش نمیگه 
این دوتا دیوونه حواسهشهون کجا بود؟!هر چند که هنوز بچه ست ولی عقلش 

 .به این جور چیزها خیلی خوب میرسه

 :سرم را تکان دادم وبا ناراحتی گفتم

ر کن منم به این چیزها فکر می کنم که می ترسم برم بیدارش کنم.نمی ههه باو
دونم چطوری بهش تبریط بگم!این سههاعت نه و نیمه باید پاشههه دیکته اش 

 .رو بنویسه وعلومش رو بخونه

 :لبخندی زد وبا هیجان گفت

ههههه چطوره قیهافهه هامون رو مسههخره کنیم وبریم توی اتاقش ویط جوری 
 !م می خواستیم این طوری بهت تبریط بگیم؟رافلگیرش کنیم وبگی
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 :خندیدم وگفتم

 .ه اره فکر بدی نیست

 :وکمی از چایی ام را خوردم وادامه دادم

 ه راستی مو وو حامد چی شد؟فهمیدی می خواد کجا بره؟

 :کمی قیافه اش درهم رفت وگفت

بهش زنگ زدم انگار ههههه نه آب زیرکاه موبایلش رو خاموش کرده بود.هرچی 
نهه انگهار.فکر کنم فیلمش بود!اگهه ببینمش یط دماری از روزگارش در بیارم 

 !ک هاون سرش ناپیدا باشه

 :برای اینکه فکرش را عوض کنم بالفاصله گفتم

هههه حای اینها رو بی خیال شههو زود باش صههبحونه ات رو تموم کن بریم سههر 
 .وقت پرهام

 :لبخندی زد وگفت

امروز خودمون رو تعطیل کردیم!فردا هم که جمعه ست دیگه  ههه ما رو بگو که
 !خدا بده برکت

 .از جایم بلند شدم ودر جوابش خندیدم

قبهل از انکه وارد اتاق پرهام بشههویم دوباره قیافه هایمان را نگاه کردیم وبرای 
وگل  بای تنه کوتاهچندمین بار از خنده ریسهه رفتیم.سههارا یکی از پیراهن های 

درشهت عزیز را از پایین آورده پوشیده بود وموهای فرفری اش را دو طرف سر 
چسههبانده وبا کش محکم بسههته بود وعینط کلفت با فریم سههیاه عزیز را که 
برای مطالعه از ان اسههتفاده می کرد برای چند دقیقه کش رفته وبه چشههمش 



wWw.Roman4u.iR  171 

 

ی مشکی عزیز نموده و هیبتی زده بود وپاچه های شهلوارش را داخل جورابها
شههبیهه عزیز پیهدا کرده بود البته با این تفاوت که به جای چهارقد موهایش را 
دو طرف سهرش به صهورت محهحکی بسته وابروهای نازکش را پشت عینط 
سههیاه به عمن بای برده بود.من نیز یکی از پیراهن های چهار خانه سههینا را از 

خرخره بسهته بودم وکت وشهلوار خاکستری اتاقم برداشهته ودکمه هایش را تا 
اش را از کهاور در اورده وبهه تنم کرده بودم ویکی از کراوات ههای طرحهدار 
سههینا را با هزار بدبختی به کمط سههارا گره مخصههو  زده وبه گردنم بسههیته 
بودم وبه خاطر بلندی وگشهادی کت وشهلوار سینا لبه آستین ها وپایین شلوار 

ه وموههای صههاف وبلندم را زیر یکی از کاله های را چنهد تهای نها مرتهب زد
ورزشههی اش پنهان کرده بودم.دقیقا شههده بودیم عزیز وسههینا!دو شههخصههیت 
دوسهت داشهتنی ومورد عالقه مان(!ی ولی در نمادهای مسهخره!سارا با  ربه 
ای به در اتاق پرهام اول وارد شههد وبا ریتمی مخصههو  شههروو به خواندن 

ارک مبهارک تولهدت مبارک...نمود و من هم با تولهد تولهد تولهدت مبهارک مبه
همراهی کردنش در  واندن شههعر به دنبالش وارد شههدم ودسههت زدم.پرهام 
بالفاصههله چشههمهای خواب آلودش را باز کرد وبهت زده نگاهمان کرد وبا 
دیدن ریخت وقیافه مان بلند خندید وسهرجایش روی تخت نشست وبا خنده 

نگاه کرد کمی دور اتاق چرخیدیم وبا  به حرکات ودسهت زدنهای مسخره مان
حرکهات نمایشههی مان پرهام را خنداندیم وبه سههویش امدیم وگونه هایش را 
بقوقسهیدیم وتولدش را تبریط گفتیم ودسههتش را گرفتیم واز تخت بیرونش 
اوردیم وهمراه خودمهان بهه هال بردیم وهمچنان اهنگ تولد تولدت مبارک را 
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روی پایش بند نبود با دیدن شههادی مان او  خواندیم.پرهام که از خوشههحالی
هم بهه جسههت وخیز پرداخهت وبلندتر از ما آهنگ تولدت مبارک را خواندن 

 .ودست زد

 !ه اینجا چه خبره؟

با صهدای محکم سهینا در جا خشهکمان زد وبه در ورودی نگریستیم!حا ر 
یش ابودم همان لحظه بمیرم ولی به قیافه سینا نگاه نکنم!در حالی که لباس ه

را پوشههیده بودم می خواسههتم از شههرم وبیشههتر از ترس کفن نشههده در گور 
بخوابم!واقعا چه حال و روزی داشهتم!جرات نگاه کردن به صورتش را نداشتم 
وبا حالتی عصهبی دسهتهایم را مشت کردم ودر جیب کتی که در تنم بود فرو 

 :دبردم.سارا که انگار حال و روزش همانند من بود با ا طراب پرسی

 !ه کی اومدی؟

 :بدون آنکه سرم را بلند کنم صدای پر جهبه اش را شنیدم که جواب داد

ههه همین این.انقدر سهر وصهدا می کردید که متوجه زنگ در نشدید.چرا در 
 !ورودی رو باز گهاشتید؟

 :و با احساس سنگینی نگاهش دستهایم را محکمتر مشت کردم که پرسید

ودتون درسههت کردید؟!این لباس ها رو از کجا هههه این چه قیافه ایه که برای خ
 اوردید؟

تحمل این همه عهاب کشهیدن را نداشهتم وبدون آنکه جوابی بدهم اشط در 
چشهمهایم حلقه زد وبی اختیار به طرف اتاق پرهام دویدم ونفهمیدم که سارا 

 .در جوابش چه گفت
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ام رهدر حالی ک هبا دستمال اشکهایم را پاک می کردم روی تخت نامرتب پ
جابه جا شهدم وسهرم را بین دستهایم گرفتم خدا این چه آبروریزی بود!از این 
همهه لبهاس چرا لبهاس ههای او را برداشههتم؟!شههایهد چون فکر می کردم با 
پوشهیدنش مسخره تر می شوم!اگر تا اخر عمرم هر چقدر سرزنشم کنم حقم 

با  چیز...و اسهت!تازه داشتم قلق رفتارش را به دست می اوردم که اینطور همه
بهاز شههدن در نگاه گریانم را به در اتاق دوختم.سههارا ابتدا نگاه کنجکاوی به 
رویم انداخت وبا بسههتن در پشههت سههرش پقی زد زیر خنده وبا چشههمانی 

 :خندان گفت

 !ه فکر کن

و عینط سههیاه عزیز را که در دسههتش بود داخل جا عینکی گهاشههت وپیراهن 
 :اره به آن گفتچین دار عزیز را جلو کشید وبا اش

 .ه باور کن سینا با دیدن این ریخت وقیافه مان ته دلش داشت می خندید

 :با حر  از خوشحالی بی موقعش گفتم

 !ه چیه خیلی توق زده شدی؟

 :با خنده به کت وشلوارم اشاره کرد وگفت

ههه فکر کن؟!سهینا با دیدن کت وشلوار تن تو چه قیافه ای شد؟!هم خنده اش 
 !ینکه می خواست رو ندهد که یط وقت پررو بشیمگرفته بود هم ا

 :با خودخوری لبم را به دندان گزیدم وپرسیدم

 ه حای چی بهش گفتی؟

 :با لبخندی گفت
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 .ه راستش رو.گفتم که برای رافلگیر کردن پرهام این کار رو کردیم

 :و جورابهای سیاه عزیز را از پایش در اورد وادامه داد

ههههه حایهم زود باش تا کار بیخ پیدا نکرده لباس ها رو در بیار.می ترسههم از 
 .شانس خوبمون سروکله عزیز هم همین این پیدا بشه

یهط دفعهه از به یاد اوردن مو ههوعی قلبم هری پایین ریخت وبا دلواپسههی 
 :پرسیدم

 !ه سینا این توی اون اتاقه؟

 :اددر حالی که کش موهایش را باز می کرد جواب د

 .ه خب اره رفت توی اتاقش

 :ودستش را به داخل موهایش برد ودر حین مرتب کردن موهایش ادامه داد

 ه پرهام هم رفت دستشویی برای شستن دست وصورتش.چطور؟

 :با دست محکم بر سرم کوبیدم وگفتم

 .ه خاک بر سرم.همه لباسهام که عوض کردم کف اتاق ولوئه

 :گفتبا چشمهای گرد شده نگاهم کرد و

 !ه دروم میگی؟

و بالفهاصههله به طرف در رفت.چند بانیه نگهشههت که با لباسهههایم به اتاق 
 :برشت وآنها را جلویم گهاشت وبا حر  گفت

ههه ای بترکی!داشهتم از ترس می مردم.خدا رو شهکر سینا با موبایلش داشت 
حرف می زد وتوجهی بهه اطرافش نکرد ومتوجهه ححههور من هم در اتهاق 

 ...نشد
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صههدای زنهگ پیامط تلفن همراهش آن را از روی میز کامپیوتر پرهام  کهه بها
 :برداشت ودکمه باز شدن پیامط را زد.با لبخندی به سویم نگاه کرد وگفت

 .ه پیامط فرزاده

 :و گوشی اش را دوباره نگاه کرد وشروو به خواندن کرد

 زندگی کن ولی اسیر نشو عاشق شو ولی دیوانه نشو دوستت دارم ولی لوس»
 «!نشو

 :ناخشنود ازا و او واحوال کنونی ام از روی تخت پرهام بلند شدم وگفتم

 !ه اینم چه خوشه

وبرای عوض کردن لباسهههایم به طرف در کمد رفتم تا پشههت آن لباسهههایم را 
تعوی  نمایم که دوباره صهدای زنگ پیامط تلفن همراه سارا آمد.در کمد را 

 :باز کردم وبی حوصله گفتم

 !ه شا  ودم نداره!بخون دیگه چی نوشته؟ه دیوونه ک

 :سارا دکمه باز شدن پیامط را زد وخواند

کاش در کتاب قطور زندگی ات سههطری باشههم ماندنی نه حاشههیه ای از یاد »
 «!رفتنی

 :داشتم به معنای پیامکش فکر می کردم که سارا گفت

 ه جدی جدی اینها رو از کجا میاره؟

 :ر می اوردم بی اختیار جواب دادمدر حالی که کت سینا را با ریظ د

 !ه توی جیب ک تسینا

 :بلند خندید وگفت
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 !ه دیوونه

بها تمهام کرنهد کهار تعوی  لبهاس از پشههت کمد بیرون امدم وبا اشههاره به 
 :لباسهایش پرسیدم

 ه تو چرا در نمی یاری؟نکنه از پیراهن گل درشت عزیز خوشت اومده؟

 :خندید ودر جوابم گفت

 !ه قراره برای امشب توی جشن تولد پرهام همین رو بپوشم

 :با پوزخندی گفتم

ههههه همچین میگهه جشههن تولد انگار چند نفرند؟!چهار تا بچه که دیگه این 
 .حرفها رو نداره

 :از لحنم خنده اش گرفت وگفت

 .ه چهار تا بچه به ا افه فرزاد خان

 :کنجکاو نگاهش کردم وپرسیدم

 !ه جدا؟

 :با خنده گفت

 .ه آره جدا

نیم سههاعت بعد از امدن سههینا عمه اتر به طبقه بای آمد وبا دادن کادوی تولد 
پرههام گواهینامه هایمان را جلو رویمان گهاشههت وبه شههوخی به هردویمان 

 :گفت

 .ه یط شیرینی طلب من
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با توق گواهینامه رانندگی ام را در دسهتم گرفتم وبا دیدن عکس ومشهخصات 
 :لبخندی رو به عمه گفتمفردی ام روی ان با 

 ه اینها کجا بود؟

 :به پشتی کاناپه تکیه داد ودر جوابم گفت

ههه اون روزی که از مسافرت اومده بودیم قب  پستی پشت در بود م ل اینکه 
پسههتچی گواهینامه هاتون رو اون موقم که برای عزای دایی عزت رفتیم آورده 

ا د.امروز که رفتم پسههتخونه تبود ولی کسههی خونه نبوده آنها رو برگردونده بو
برای سههجاد یط سههری لوازم پسههت کنم گواهینامه هاتون رو تحویل گرفتم 

 .ورسید دادم

 :سارا نگاه دیگری به گواهینامه اش انداخت وبه شوخی گفت

ههه حای چکارش کنیم؟!نه ماشین داریم ونه حتی فررون که سوارش بشیم.اگه 
 .رهتا دو روز دیگه تمرین نکنیم یادمون می

 :با پوزخندی گفتم

 !ه نه که این همه چی یادمونه

 :عمه آتر با همان آرامش همیشگی اش جواب داد

ههههه عیب نداره هر وقت که تونسههتید یط ماشههین جور کنید قبلش چهار پنس 
 .جلسه برید آموزشگاه تمرین اون وقت همه چی دوباره یادتون میاد

 :وبا مهربانی گفتمبه روی عمه لبخندی زدم وحرفش را تایید کردم 

 .ه راستی عمه حالتون بهتر شد؟دیشب خیلی نگران حالتون بودم

 :تشکر کرد وگفت



 مبهم عشقحس 

 

180 

ههه آره این کمی بهترم.دیشهب از  هعف وسرگیجه نمی تونستم سرم رو نگه 
 .دارم

 :خوشحال از بهبودی اش گفتم

 ه پس می تونید امشب برای جشن پرهام بیایید بای؟

 :با مهربانی نگاهم کرد وپرسید

 ه حای واقها می خواهی جشن بگیری؟

 :سرم را تکان دادم وگفتم

ههه بله بچه اسهت.دلم نمی خواد حای که مامان اینها نیسهتند احساس کمبود 
 .کنه

و دیگر نگفتم که این جشهن را سهینا رو دسهتم گهاشته!وگرنه به خاطر او او 
 .نبودم مهرناز وبچه اش را ی به گرفتن جشن

 :با مالیمت گفت

ههه راست میگی.برای شادی دل پرهام شما کار خودتون رو بکنید.شام رو هم 
 .خودم درست می کنم می فرستم بای

 :با تردید پرسیدم

 ه مگه شما بای نمی ایید؟

 :آهسته تر برای اینکه سینا از اتاق نشنود گفت

باشههه احترامش هههه نه صههحی  نیسههت که من به خاطر عزیز بای بیام.هر چی 
واجبه.درسهته که شهاید حرفی نزنه ولی پیش وجدان خودم درست نمی دونم 

 .که تا پیش از چهلم دایی عزت مجلس شادی برم
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 :سارا بالفاصله گفت

 !ه پس اون مححر رفتن هول هولکی چی؟

 :با لبخندی جواب داد

ههه اون که مو وعش فرق می کرد!آنقدر استرس و عهاب داشتم که نفهمیدم 
 !شد چی

 :برای ر ایت عمه آتر گفتم

ههه پس مراسهم جشهن تولد امشهب منتفیه.درسهت نیست که بایی سر عزیز 
 .بساط شادی راه بندازیم

 :دوباره لبخند زد وگفت

رو بگیرید.فوقش آخر ههههه نه عزیزم شههما چکار به کار ما دارید؟!تولد پرهام 
شب برای من وعزیز کیط تولد بیارید.گفتم که شام رو هم خودم درست می 

 !کنم.حای چند نفر مهمون دعوت می کنید؟

 :با حرفش قانم شدم وگفتم

ههه راستش فعال معلوم نیست.اگه م ل هر سال باشه خودمون با پنس شش تا از 
را.ولی متاسههفانه امسال دوسهتهای پرهام و لیال ومریم از دوسهتهای من وسها

پرههام از قبل فرزاد رو برای امشههب دعوت کرده سههینا هم ک هبرخالف هر 
سهال امسههال تهرونه پس نمی تونیم لیال و مریم رو دعوت کنیم.پس می مونه 

 .همون فرزاد وپنس شش تا از بچه ها

 :برای دعوت پرهام از فرزاد خنده اش گرفت وبا خنده پرسید

 !ام فرزاد رو دعوت کرده؟ه حای جدی جدی پره
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 :با حر  از بودن فرزاد در جشن جواب دادم

 !ه آره آقا فکر کرده همسن فرزاده

 :سارا خوشحال از هیجان بودن فرزاد گفت

ههه چه اشکالی داره!دو سه تا از دوستهای سینا رو هم دعوت می کنیم تا بودن 
 .فرزاد قاطی اون همه بچه تابلو نباشه

 :عمه آترر خندید واز جایش بلند شد وگفت

 ...ه چه می دونم!امان از کار شما!پس شام رو برای پونزده نفر تهیه می کنم

 :با تشکر به میان حرفش امدم وگفتم

ههه نه عمه شما به زحمت نیفتید شام رو به رها کده یاس سفارش میدیم.فقن 
 .بیرون می گیریم می مونه میوه وشیرینی وکیط که اون هم با سارا میریم

وبهاز هم نگفتیم کهه سههینها خودش مسههاولیهت همهه این کهارها را به عهده 
 :گرفته.در حالی ک هبه طرف در می رفت جوابم داد

ههههه چرا تو وسههارا؟!خودم به سههینا میگم دو دقیقه با ماشههینش میره می گیره 
 .میاد.خب پس من رفتم.ناهار بیایید پایین

 :بالفاصله گفتم

ری مرم پخته ام هنوز دیکته پرهام رو هم بهش نگفتم.دیگه ههههه نهه عمه مقدا
نزدیکه ناهاره سهاندویچ مرم درست می کنم سارا هم پیش من می مونه.شما 

 چرا اینجا نمی مونید؟

 :با لبخندی تشکر کرد وگفت

 .ه نه قربونت برم سرونازجون عزیز قراره امروز بره حموم.کلی برنامه داریم
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 .ون رفتوبا خداحافظی از در بیر

پس از گفتن دیکتهه بهه پرههام وخوردن ناهار وراهی کردنش به مدرسههه روبه 
 :روی سارا روی کاناپه نشستم وگفتم

هههه خب تا شههب هفت هشههت سههاعت دیگه بیشههتر وقت نداریم.بگو چکار 
 کنیم؟

 :گوشی تلفن همراهش را که در دستش بود روی میز گهاشت وپرسید

 ه به دوستهای پرهام زنگ زدی؟

 :وابش گفتمدر ج

ههه آره پرهام شماره تلفن هاشون رو داشت به مامانهاشون گفتم.جمعا شش تا 
 .بودند

 :سرش را تکان داد وگفت

 .ه خب شش تا اونها چهار تا هم من و تو وسیتا وفرزاد میشه ده تا

 :بالفاصله گفتم

 .ه عمه وعزیز هم حساب کن.دوازده تا

 :در جوابم گفت

 !ه اون ها که بای نمیان؟

 :گوشه روسری ام را گرفتم وگفتم

 .ه باشه شام رو براشون می فرستیم پایین

 :موهایش را از روی صورتش کنار زد وگفت
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هههه خب به سههینا هم بگیم دو سههه تا از دوسههتهاشههو دعوت کنه.این بهترین 
 .موقعیته که این نیط پورهای کهایی رو ببینم

 :با تعجب پرسیدم

 !ه نیط پورها؟

 :آهسته گفت

ههه اره دیگه همون دختر عمو وپسهر عموهایی ک هسهینا وفرزاد در موردشون 
 .حرف می زنند.ساسان وریحانه

 :از اینکه اسمهایشان را خوب به خاطر داشت لبخندی زدم وگفتم

 !ه از کجا معلوم همون ها رو دعوت کنه؟

 :با اطمینان گفت

رای ههههه دعوت می کنهه این چنهد وقتهه همش حرف اون هها رو می زنننهد.ب
 .طرحشون به اونها نیاز دارند

با پوزخندی گفتم:ههه پس خبر نداری که دیشهب سینا چه طاقچه باییی برای 
ریحهانهه می گههاشههت؟!نمی خواسههت اونو بهه پرو ه اش راه بده هی فرزاد 

 .واسطه گری می کرد وسینا زیر بار نمی رفت

 :با لبخندی بر گوشه لبانش گفت

میکنه.حای اینها رو بی خیال شو بچسب ههه من برادرم رو می شناسم دعوت 
 به اینکه چی بپوشیم وچی به پرهام کادو بدیم؟

 :با کمی فکر گفتم

 ...ه تو همون کت وشلوار کاکائوییه من هم
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 :با خنده میان حرفم آمد وگفت

 !ه که فرزاد بهم بگه بستنی کیم؟

 :خندیدم ومیان خنده گفتم

 !ه بیخود کرده حای تا شب یط فکری می کنیم

 :دوباره خندید وگفت

ههه ولی بی شوخی تو همون کت وشلوار خاکستری سینا رو بپوش خیلی بهت 
 .می اومد

از یهاد اوری خراب کهاری صههب  بی اختیهار قلبم فرو ریخهت وبها نهاراحتی 
 :پوزخندی زدم وگفتم

سههتخدام کنم که لبه هههه آره از گل و گشههادی اش دوسههت های سههینا رو هم ا
 !آستین وپاچه شلوارم رو بگیرند

 :وبا حر  به اتاقم اشاره کردم وادامه دادم

 ه حای چرا ازت وی اتاق در نمیاد که لباسش رو سرجاش بهاریم؟

 :به در اتاقی که سینا در ان بود نگاه کرد وگفت

ق اههه همیشهه این جوریه!وقتی سهرگرم مطالعه وخوندن چیزیه تا ساعتها از ات
 .در نمیاد.بهت گفته بودم که یبد داره روی پرو ه اش کار می کنه

 :و از جایش بلند شد وادامه داد

 .ه برم بهش بگم که هم به دوست هاش زنگ بزنه هم اینکه بیاد ناهار بخوره

 :از ترس روبه رو شدن با او ودیدن اخم وتخمش برای مو وو صب  گفتم

 .ه ولش کن حای بعدا خودش بیرون میاد
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 :متوجه ا طرابم شد ودر حالی ک هبا خنده به طرف اتاق می رفت گفت

 .ه نگران نباش.صبحی زیاد عصبانی نشد

بعهد از آمدن از اتاق یط راسههت به طرف در ورودی رفت وقبل از انکه در را 
 :باز کند در جواب نگاه پرسشگرم گفت

نیست دوست هام رو خبر کنم همین فرزاد کافیه  ه بهش گفتم اول گفت یزم
ولی بعهد از اینکه کلی پرچونگی کردم که حای فرزاد هسههت بگو دو تا دیگه 
شهون هم بیاد تا اگه خواسهتی به این بهونه در رابطه با پرو ه ات صحبت کنی 
کمی نرم شههد.البته وسههن حرفهام هم هی پرو ه پرو ه می کردم تا بلکه اون 

 !و دعوت کنه.خالصه خودم رو خفه کردمنیط پورها ر

از اینکه اصههرار داشههت برای ار ههای کنجکاوی اش آن دختر عمو وپسههر 
 :عموی افسانه ای را ببیند خنده ام گرفت وپرسیدم

 ه خب آخرش چی؟بایخره دعوتشون میکنه؟

 :شانه هایش را بای انداخت وگفت

م گفت فعال کار ههههه نمی دونم فکر کنم دعوت کنه برای ناهار هم بهش گفت
 .داره یط ساعت دیگه همشاید بره بیرون

 :و در را باز کرد ودر ادامه گفت

هههه فعال کاری نداری؟برم پایین هم کمی کارهام رو بکنم هم اینکه لباسهههای 
امشههبم رو بیارم بای زودی میام که برای میوه وشههیرینی بریم بیرون.فقن خدا 

ای خرید وقتمون رو صههرف تزیین در کنه مامان به سههینا بگه که دیگه ما به ج
 .ودیوار سالن کنیم
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 :از اینکه اصال به این مو وو فکر نکرده بودم بالفاصله گفتم

 !ه مگه این چیزها هم یزمه؟

 :برای سرد نشدن داخل خانه در را بست وکنار ان ایستاد وگفت

هههه کجای کاری؟!م ل اینکه تولد یط بچه هسههت ها؟!بچه ها هم دلشههون به 
 یزها خوشه.مگه هر سال این کارها رو نمی کردیم؟این چ

 :به طرف در امدم وگفتم

ههههه اخه مامان اینها هر سههال بودند.تازه مو ههوو بیماری بچه مهرناز وخود 
مهرناز هم هسهت دلم نمیاد نمی دونم چرا ته دلم به خاطر این مو وو کمی 

 ...نارا ی ام دستم یط جوری به

 :میان حرفم امد وگفت

ه این چیزها رو نمی دونه.طفلی وقتی از مدرسههه میاد چشههمش به هههه پرهام ک
در ودیواره کهه مصهههل هر سهههال براش کهارهه رنگی وفهانوس واین چیزهها 
بچسهبونیم.مطمانا مامان وبابای تو وحتیخ ود مهرناز هم از این جریان را ی 

 .اند.خدای نکرده اتفاق بدی که براشون نیفتاده

 :فتمقانم شدم وسرم را تکان دادم وگ

هههه اره پیش از ظهر که با مامان در این مورد حرف زدم خیلی خوشههحال شههد 
 .وتشویقم کرد که سنگ تمام بهارم

 :با نگاهی بالفاصله گفت

 !ه پس دیگه چی میگی؟

 :با بی حسی گفتم
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ههه نمی دونم.حای کارههای رنگی و وسایل تزیین رو که مامان از سال پیش 
 .اییقایم کرده آماده می کنم تا تو بی

 :دوباره در را باز کرد وپرسید

 ه بادکنط چی؟بادکنط دارید؟

 :با لبخندی گفتم

 .ه اره چندتایی توی کمد پرهام هست.خوشبختانه تا این جاشو پیدا نکرده

 :خندید وگفت

هههه یط وقت کم نیاد؟!موقم خرید یادت باشههه بادکنط هم بخریم.خب فعال 
 .خداحافظ

و از در بیرون رفت.بعد از رفتن سهارا به سهرام جاروبرقی رفتم تا سههالن وهال 
وراهروی اتهاق خواب هها واتهاق پرههام را جهارو کنم وبرای آمهدن مهمان ها 
تروتمیز نمایم اول هم از سههالن پهیرایی شههروو کردم وهمین طور که داشههتم 

 .اتاق شدمجارو می کردم به طرف هال آمدم که متوجه خارج شدن سینا از 

از ترس اینکهه یهاد برنهامهه صههب  بیفتد اعتنا نکردم وسههرم را پایین انداختم 
ومشهاول جارو کشهیدن شهدم که قدمایش را به سهویم برداشت وپایش را که 
کفش روفرشهی پوشیده بود روی دکمه خاموش کردن جاروبرقی گهاشت وبا 

 :قطم شدن یط باره صدای زوزه کش جاروبرقی گفت

 ه رهارو آماده کردی؟

در حالی ک هسههرم همچنان پایین بود برای اینکه نگاهش نکنم جاروبرقی را 
 :کشیدم وبه نقطه ی دیگری از هال رفتم وقبل از انکه آن را روشن کنم گفتم



wWw.Roman4u.iR  191 

 

 .ه آره ساندویچ مرره.روی میز آشپزخونه هست

ش وپی و جاروبرقی را روشههن کردم.دوباره با پایش جاروبرقی را خاموش کرد
 :از انکه هیچ گونه عکس العملی نشان دهم پرسید

 ه چرا اون کارو کردی؟

متعجهب بی اختیهار سههرم را بلند کردم ودر نگاه مبهمش چشههم دوختم وبا 
 :نگاهی محطرب پرسیدم

 !ه کدوم کار؟

 :با پوزخندی به چشمهایم دقیق نگاه کرد وگفت

 .رو میگم ه یعنی به این زودی یادت رفت؟!همون شیرین کاری صب 

گاه قلبم فرو ریخت ومحههطرب دسههته جاروبرقی را کشههیدم وجارو را  ناخودآ
بهه طهرف دیگری بردم وبهدون انکهه جوابی بهدهم جهاروبرقی را روشههن 
کردم.دوبهاره چنهد بهانیهه نگههشههت که پایش را روی دکمه خاموش شههدن 
جاروبرقی گهاشهت ومنتظر وبا نگاه سنگین در کنار جارو ایستاد.قلبم داخل 

 !لقم داشت تایپ تایپ می زد!نمی دانستم چکار کنم؟ح

 :بی اختیار سرم را بلند کردم وبه نگاه منتظرش نگاهی انداتم وگفتم

 !ه چرا این جوری می کنی؟!جاروبرقی بسوزه تو میری میخری؟

 :با نگاه کنجکاوی نگاهم کرد وجواب داد

 .ه آره حای از زیر جواب در نرو

ا بی حوصهله نشهان دادم ودر حالی که می خواستم با اخمهای درهم ظاهرم ر
صهدای تند  هربان قلبم را نشهنود دسته جارو را به کاناپه تکیه دادم وبی اعتنا 
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به طرف آشههپزخانه رفتم.از گوشههه چشههم متوجه شههدم که همراهم آمد ودر 
 :استانه در آشپزخانه ایستاد وبا صدای پر جهبه اش گفت

 .ا جوابم رو ندی ولت نمی کنمه سروناز من یط سوال پرسیدم وت

 :با عصبانیت به طرفش برگشتم وگفتم

 ...ه بیخود کردی مگه زوره

وبها دیدن گره وسههن ابروهایش از ترس حرفم رو خوردم.از اینکه حرفم را نا 
 :تمام گهاشته بودم پوزخندی زد وگفت

 ه مگه زوره چی؟!داشتی می گفتی؟

خالف چرخاندم وبه طرف برای ندیدن ا ههطراب ظاهرم سههرم را به سههوی م
یخچهال رفتم ودر آن را بهاز کردم وبرای برداشههتن چیزی کهه خودم هم نمی 

 .دانستم چیست سرم را داخل یخچال فرو بردم

دوباره قدمهای سههنگینش را از پشههت سههرم حس نمودم که به طرفم آمد وبا 
 :صدای پر ابهتش گفت

یط کلمه جواب هههه الکی خودت رو مشههاول نکن و دنبال چیزی نگرد.فقن 
 .سوال منو بده

با حر  وعصههبانیت وبیشههتر هم ترس از این همه نزدیکی اش سههرم را از 
 :یخچال بیرون کشیدم ودر ان را محکم به هم زدم وبه طرفش برگشتم وگفتم

 !ه معنی این مسخره بازیها چیه؟

دوبهاره پوزخنهدی زد وبا نگاهی که نه می شههد فهمید عصههبانی اسههت ویا 
 :ازی دادن من گفتخوشحال از ب
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 .ه اتفاقا من هم یط ساعته دارم سعی می کنم همین سوال رو از تو بپرسم

واز گوشههه لبش لبخندی زد.از دیدن لبخند بی موقعش بی اختیار از کوره در 
 :رفتم ودر حالی که به سوی میز آشپزخانه قدم برمی داشتم گفتم

 ه هان چیه؟!چی رو می خواهی بدونی؟

 :چشمهای خندانش زل زدم وادامه دادموبا عصبانیت به 

ههه آره م نصهب  لباس تو رو پوشیدم که پرهام رو بخندونم.نمی دونستم قبلش 
 .باید ازت اجازه می گرفتم

 :از دیدن عز وجزم خوشش امد وبا لبخندی گفت

 !ه ِا...جدا؟

یهاد تکهه کالم جهدا، اره جدا خودم وسههارا افتادم وبی اراده با حر  جواب 
 :دادم

 .ه جداه ار

 :دوباره از حر  خوردنم خوشحال شد وگفت

ههههه پس توی این خونهه رسههمهه که هر کس بدون اجازه لباس کس دیگه رو 
 بپوشه؟

 :برای آن که رائله را ختم کنم بالفاصله جواب دادم

 .ه اره رسمه

 :لبخندی زد وگفت

 !ه پس خودت گفتی ها

 :رسیدمبی اختیار قلبم فرو ریخت واز ترس واکنش های بعدی اش پ
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 !ه یعنی چی؟

 :با پوزخندی گفت

ههههه به همین زودی جا زدی؟!خودت گفتی توی این خونه هر کسههی میتونه 
 .لباس کس دیگه رو بپوشه

 :با دلهره گفتم

 !ه خب که چی؟

 :دوباره لبخندی زد وبا خوسنردی گفت

 .ه خب که هیچی!منم میتونم لباسهای تو رو بپوشم

از تصهور دیدن لباسهایم در تن او با خشم چشمهایم را بستم وبا ریظ صدایم 
 :را بلند کردم وگفتم

 ...ه تو بیخود می کنی مگه

 :بالفاصله میان حرفم آمد وسر خوش گفت

ههه ولی یط بانیه پیش خودت گفتی!!چطور تو سرخود رفتی وبدون اجازه کت 
 !وشلوار من رو پوشیدی؟

برای شنیدن رلن کردنم؟!حر  در اوردنم ولهت  پس این روش تنبیهش بود
بردن ودر اخر ببخشههیهد گفتنم!یهط آن عقلم را به کار انداختم وبا حسههاب 
اینکه با آن قدو قامت بلند وچهار شههانه و ورزیده اش هیچ کدام از لباسهههایم 
اندازه اش نبود ومن ان وقت تا حای سههر یط چیزی بیخود حر  می خوردم 

ا عوض کردم وبرای مقهابلهه به م ل پوزخندی زدم و م هل خودش مو ههعم ر
 :گفتم
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 .ه اشکالی نداره میتونی هر کدوم رو که دوست داشتی بپوشی

از یکباره تاییر دادن لحنم ابروهایش را کمی بای برد وبا چشههمهای کنجکاو 
 :نگاهم کرد وپرسید

 !ه جدا؟

ودش زدم وم ل خاز اینکهه تکهه کالم مان را یاد گرفته بود بی اختیار لبخندی 
 :خونسردانه گفتم

 .ه اره جدا

 :وبرای اینکه به تالفی حرصش را در اورم ادامه دادم

ههه اتفاقا در اتاق پرهام همیشهه بازه.اگه خواستی میتونی کت و دامن وپیراهن 
 .ماکسی وحتی کت وشلوارم که توی کمد پرهام اویزونه رو بپوشی

 :تخندید وپشت میزآشپزخانه نشست وپر جهبه گف

 !ه خیلی روت زیاده

از اینکه تیرم به هدف خورده بود از ته دل خوشههحال شههدم ولبخندی زدم وبه 
 :روش خودش گفتم

 !ه از این زیادتر هم میشه

 :و خواستم از در اشپزخانه بیرون بروم که پرسید

ههه توی این خونه دیگه چی رسهمه؟که مهمون رو گرسنه نگه دارید؟!پس این 
 ساندویچ مررت کو؟

ای اینکه دیگر بهانه ای دسهتش ندهم به طرف میز اشپزخانه برگشت ودیس بر
 :سلفون کشیده را جلویش گهاشتم وگفتم
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ههههه اگهه کمی دقت می کردی می دیدی.در  ههمن مح  اطالو مالحظه 
مهمون بودنت رو کردم ودو تا سههاندویچ برایت درسههت کردم.پس می بینی 

 !تکه توی این خونه زیاد هم چیزهای بد رسم نیس

 :چشمهایش برقی زد وبی انکه دیگر نگاهم کند دیس را جلو کشید وگفت

ههه پس بی زحمت رسم مهمونداریتون رو تمام وکمال ادا کنید ولیوان نوشابه 
 .یا آبی رو کنار این رها بگهارید

از اینکهه لحنش را همهاننهد من کرده بود خنهده ام گرفت وبرای اینکه رویش 
شابه خانواده را از یخچال بیرون اوردم وبا لیوان زیاد نشهود بالفاصله بطری نو

کنهار ظرف رههایش گههاشههتم واز آشههپزخهانهه بیرون آمهدم ونفس عمیقی 
کشهیدم.خدا را شهکر که قحهیه مسخره بازی صب  به خوبی وخوشی ختم به 
خیر شههد.اگر همین طور با اخم وتخم باقی می ماند شههب جلوی مهمان ها 

ی که بی اراده بر لبم نشههسههت به طرف واقعها آبروریزی می شههد!بها لبخند
جاروبرقی رفتم ومشههاول کشههیدن جارو شههدم.بعد از جارو کشههیدن سههالن 
وههال وراهرو واتهاق پرههام در جالی که روی صههندلی ایسههتاده بودم وطبقه 
بایی کمد دیواری پرهام را برای پیدا کردن کارههای رنگی و وسههایل تزیینی 

ر را شنیدم وبی انکه از روی صندلی جسهتجو می کردم صهدای  ربه ای به د
 :پایین بیایم جواب دادم

 ه بله؟

 :صدای سینا را از پشت در شنیدم که گفت

 ه اگه با جاروبرقی دیگه کاری نداری بردارم؟
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از اینکهه می خواسههت اتاقم یا در حقیقت اتاقش را جارو بزند با خشههنودی 
 :گفتم

 .ه نه دیگه یزمش ندارم

نمی دانم خورشههیهد از کهدام طرف طلوو کرده بود یا چه معجزه ای ر  داده 
بود ک هسههینا کاری شههده بود!آن به ظرف شههسههتن دیشههبش این هم به جارو 
کردن امروزش!البتهه فقن یهط اتهاق بود ولی آن هم واقعها رنیمهت بود!گر به 
سهارا می گفتم از تعجب شها  در می اورد!مطمانا سینا پیش خودش حساب 

ن را کرده بود کهه خهانه مردم محل بخور بخواب نیسههت که همه م ل عمه ای
 !آتر وعزیز نازش را بکشند

با تمام شدن صدای جاروبرقی که حدود ده دقیقه برای یط اتاق دوازده متری 
روشههن بود در حهالی که در کف اتاق پرهام نشههسههته بودم وکاره رنگی ها 

 :دم با خود گفتموفانوس ها وبادکنط ها را دسته بندی می کر

ههه مگه اتاقم چقدر ک یف بود که دو ساعت داره جارو می کنه؟!وبا کمی فکر 
ناگهان فهمیدم که در این مدت هر وقت سهالن وهال واتاق پرهام را جارو می 
زدم به حسههاب اینکه ولش کن تمیزه حدود یه ماهی به اتاقم جارو نکشههیده 

خهت.حتما پیش خودش می گوید ام.از این آبروریزی بی اختیهار قلبم فرو ری
 !چه دختر شلق قته ای که فقن ادعای تمیزی را برای دیگران دارد

یاد تشهرهای شهب اولم افتادم که با خن ونشهان به او گفته بودم دوست ندارم 
مطمانا ظاهر اتاق تمیز بود 0اتاقم به هم ریخته باشههد.حای بیاید وتماشهها کند
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د خرده ریز آشههاال خیلی جمم شههده ولی زیر تخت وگوشههه وکنار دیوار وکم
 .بود.چه آبروریزی!اگر هر چی بارم می کرد حقم بود

برای اینکه بیشهتر از این خودخوری نکنم با تهنی اشفته وسال تزیینی تولد را 
روی هم گهاشههتم واز اتاق پرهام بیرون آمدم وبه طرف الن رفتم وآنها را روی 

یز ناهار خوری را بیرون کشهیدم میز ناهار خوری سهالن قرار دادم وصهندلی م
و وسهن سهالن گهاشتم وخواستم تا سارا نیامده کمی از کارها را انجام دهم و 

 :روی صندلی رفتم که صدای سینا از پشت سرم آمد

 ه وایسا داری چیکار می کنی؟

 :هول کردم ودر حالی که همان بای ایستاده بودم گفتم

 !ه ِا...ترسیدم؟!چرا یواشکی میایی؟

 :پوزخندی گفتبا 

هههه ببخشههید کفش پاشههنه بلند زنگوله دارت رو پیدا نکردم ولی فکر می کردم 
 !دمپایی روفرشی ام روی کف پارکت به اندازه کافی صدا میکنه؟

از اینکهه کنهایهه ام هنوز یهادش بود خنهده ام گرفت ولی به رویش اخم کردم 
 دم.این بارومشهاول گره زدن نخ کاره رنگی به یکی از شهاخه های لوسهتر ش

 :با قاطعیت گفت

 ه بیا پایین چرا داری به لوستر گره می زنی؟

 :بدون انکه کارم را متوقف کنم در جوابش گفتم

ههه هر سهال من وسارا این طور می زنیم.خیلی هم جالب میشه.حای اخرش 
 .رو ببین
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 :با تمسخر جواب داد

ن خودم ههههه چیزی که سههلیقه تو وسههارا باشههه معلومه آخرش چیه؟!بیا پایی
 .درستش می کنم

از ترس اینکه دوباره عصههبانی شههود گره را باز کردم وپایین امدم وکارهرنگی 
را به طرفش گرفتم.کاره رنگی را از دسهتم گرفت ودر حالی که به سوی سایر 

 :وسایل تزیینی روی میز ناهار خوری می رفت با لحن سرزنش باری گفت

ن بلدی حرف بزنی؟یط نگاه ههه تو خجالت نمی کشهی اون و م اتاقته؟!فق
بهه زیر تخت اتاقت انداخته بودی؟!تمام اشههاال هات رو به جای اینکه توی 
سههطل آشههاال بریزی زیر تختت قایم می کردی؟!واقعا صههد رحمت به یط 

 !بچه دوساله

از اینکهه ک یف بودن اتهاقم را بهه رویم می اورد سههرم را بهه زیر انهداختم واز 
 :دیدن سکوتم دوباره ادامه داد شدت شرمساری چیزی نگفتم با

 ...ه اگه به خاطر اومدن دوست هام نبود هرگز

با شهنیدن این جمله بی اختیار سهرم را بلند کردم ومیان حرفش دویدم وسوال 
 :کردم

 !ه مگه قراره کیا بیان؟

 :دوتا از کاره رنگی های را برداشت وبا پوزخندی گفت

 !ه چیه از کنجکاوی داری می ترکی؟

 :برای اینکه کم نیاورم شانه هایم را بای انداختم ودر جواب گفتم
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ههه نه برام فرقی نداره.فقن می خوام بدونم چند نفرند که به تعداد شام درست 
 .کنم

 :در حالی که به طرف گوشه سالن کنار پرده ها می رفت گفت

ههه صهبحی گفتم که شهام رو به رها کده یاس سههفارش میدم خیالت جمم به 
سهفارش داده ام.فقن مونده کیط ومیوه وشههیرینی که عصههری میرم می  تعداد

 .گیرم.حای هم برو به کارهات برس تا منم کار اینجا رو تموم کنم

در حهالی که ظرف وظروف شههام را هم برای شههب اماده می کردم از داخل 
آشههپزخانه شههنیدم که سههینا از در ورودی سههاختمان بیرون رفت.ظرف بزرگ 

را که خیلی وقت بود استفاده نکرده بودیم شستم وخشط کردم واز کریسهتال 
آشهپزخانه بیرون آمدم تا آن را روی میز وسهن مبلهای سالن بگهارم که دهانم 
از تعجهب باز ماند!واقعا تزیین کارهرنگی وبادکنط ها وفانوس ها را بسههیار 

 قایسههه میزیبا انجام داده بود!وقتی آن را با کار خودم وسههارا در سههال پیش م
کردم از بی سهلیقگی خودمان لبخند تمسخر روی لبم می امد!به راستی سینا 
اسههتعدادها وهنرهایی داشههت که اگر بد خلقی وعصههبانیتهایش را کنار می 
گهاشهت ویکی یکی نمایان می شهد.من وسارا اگر خیلی سلیقه به خرج می 

کردیم  زان میدادیم دو تها بهادکنط به لوسههتر ودتا بادکنط به دسههته بوفه اوی
وتمهام وسههایهل تزیینی مان را در ان محدوده می چسههباندیم وخیلی خوش 
بودیم کهه نههایهت توق و هنرمهان را در ان نقطه قلنبه کرده ایم!ولی حای کار 
سهینا واقعا قابل سهتایش بود.با صهدای زنگ در ورودی ظرف کریستال را که 

بل ها گهاشتم وبرای همچنان در دسهتم سنگینی می کرد روی میز گرد میان م
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باز کردن در رفتم.سههارا بود لباسهههای کارو کشههیده اش روی دسههتش بود که 
 :روی کاناپه گهاشت وگفت

 !ه سینا به سالمتی رفت!از پشت پنجره دیدمش.خب چه خبر؟

 :در ورودی ساختمان را بستم وگفتم

 .ه بیا برو سالن پهیرایی رو ببین شا  در بیار

 :اب دادلبخندی زد وبا جشمکی جو

هههه چیه طرز چیدن مبلها رو عوض کردی؟دیوونه صههبر می کردی خودم می 
اومهدم.عزیز منو بهه حرف گرفتهه بود وم ال سههرم رو گرم کرده بود که به قول 

 .خودش مزاحم شما دو تا عروس ودوماد نو شکفته نش

 :ودر حالی که به طرف سالن می رفت ادامه داد

 ...ه حای چکار کردی؟!نکنه

را قطم کرد.می دانسههتم که با دیدن تزیینات سههالن زبانش بند آمده وحرفش 
 :است.همراهش رفتم وبا لبخندی نگاهش کردم وگفتم

 ه چیه؟قشنگ شده؟

در حهالی کهه بها دقهت به کاره رنگی ها وبقیه وسههایل تزیینی نگاه می کرد 
 :پرسید

 !ه کار خودته؟

 :جواب دادم اول خواستم کمی اتیتش کنم وبگویم آره ولی با لبخندی

 .ه نه سینا درست کرده

 :با تعجب نگاهش را از در دیوار سالن به سویم دوخت و پرسید
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 !ه سینا؟!چطوری؟!اون که از این کارها بلد نبود

 :خندان از اینکه تعجبش را می دیدم جواب دادم

هههه نمی دونم.این رو دیگه برو ازخودش بپرس.من توی آشههپزخونه بودم وقتی 
الن سهر بزنم که اینها رو یدم.ببلش وسایل تزیینات رو روی رفت اومدم به سه

 .میز ناهارخوری گهاشته بودم تا خودم درست کنم

 :دوباره با تعجب به در و دیوار سالن نگاهی انداخت وگفت

ههه عجب صاحب سلیقه ای شده؟!یاد پارسال خودمون بیفت.فکر کن!چیزی 
یس اون بهای آویزون دیگهه نمونهده بود برای خوش توقی مون کلم پیچ وهو

 !کنیم

 :خندیدم وگفتم

ههه آره شهاید فکر آبروش جلو دوسهتهاش رو کرده که نهشهته ما دست به کار 
 .بشیم

 :سارا هم خندید وگفت

ههههه دیگه م ل اینکه قحههیه مهمونی امشههب خیلی جدی شههده.باید به فکر 
لباسههامون باشهیم.من اون سارافون مشکیه با بلوز یقه اسکی سفید رو آوردم 

 .فکر کنم شیط باشه

 :با خنده گفتم

 ه از خیر بستنی کیم گهشتی؟

 :خندید ورد حالی که به طرف هال می رفت با خوشحالی گفت
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هههه فرزاد رو نمی شههناسههی؟!منتظره ببینه چه سههوتی می دیم تا فوری پیامط 
 .بفرسته

 :همراهش امدم وبه شوخی گفتم

دازیم وجشن تولد رو بنههه پس با این او هاو بهتره برای شب باشگاه بگیریم 
 !اونجا؟

 :روی کاناپه نشست وبا خنده گفت

 !ه یبد دوتاییمون هم بریم آرایشگاه وشینیون شده بشینیم جلو مهمون ها؟

 :باز به شوخی گفتم

ههه چه اشهکالی داره؟!برای تو که بد نمیشهه عو هش کاستو جلوی فرزاد نگه 
 .میداری

 :با خنده گفت

 !ه همینو بگو

*** 
شهد!وقتی شهب مهمانهای سینا امدند با دیدن تیپ وقیافه ریحانه  و همین هم

گاه ابروهای من وسههارا بای رفت واز تماشههای این همه آرایش ولباس  ناخودآ
انچنهانی او دهان مان باز ماند!جای عزی خالی!اگر بود حتما می گفت دختر 
هم دخترهای قدیم!واقعا راسهت می گفت.بعد از سالم واحوالپرسی مختصر 

البتهه حیرا زده بالفهاصههله به بهانه آوردن چای به آشههپزخانه رفتم تا حیرت و
نمهایهانم را پنههان کنم وکمی رفتهارم را عهادی جلوه دهم وبعهد برای پهیرایی 
مهمانها بروم.هنوز کار ریختن چای را تمام نکرده بودم که سههارا به تندی وارد 

 :آشپزخانه شد وآهسته گفت
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وقت مای دسهت وپا چلفتی دعوا می کردیم سر  ههه دیدی تلیل مرده رو؟!اون
 !اینکه کت وشلوار عهد عتیقمون رو بپوشیم یا سارافون مال زن حامله ها رو

از اصههطالح آخرش خنده ام گرفت ودر حالی که آخرین فنجان را از چای پر 
 :می کردم گفتم

 .ه خیلی هم دلش بخواد.از نظر من تیپ ما خیلی شیط تره

 :خندید وفورا گفت

ههه اره بر منکرش لعنت.کت وشهلوار سورمه ای تو رو که می بینم به سارافون 
خودم امیدوار میشهم.حای خوب شهد روسهری سرمونه وگرنه با موهای شونه 
نزده مون جلوی موهای تافت زده اون خیلی تابلو می شههدیم.فکر کن موهای 

 فرفری ام چطوری زیر روسری به هم گره خورده؟

دوبهاره از لحنش خنهده ام گرفهت وفنجهان هها را شههمردم وبا کم بودن یکی 
 :فنجانی از کابینت برداشتم وآهسته گفتم

ههه ولی بی شوخی مگه نمی دونست به جشن تولد یط بچه داره میاد این چه 
 !مدل لباس وپوشیدن و آرایش کردنه؟

 :با خنده جوابم داد

 نش چیزی بهش نگفته وگفتهههه چه می دونم شهاید سهینا برای سهرکار گهاشت
 !عروسی خواهرمه

از اینکه حرف خودش را وسههن کشههیده بود خندیدم ودر حال ریختن چای 
 :داخل فنجان گفتم
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هههه ولی بر خالف خودش پسههر عمه هه خیلی آدم حسههابیه خیلی اهل آداب 
 .معاشرت و نزاکته

 :با سر حرفم را تایید کرد وگفت

توی کار ریحانه کدومشون رو می خواد ههه آره به نظر پسهر خوبیه ولی موندم 
یه چشههمش به سههاسههانه یه چشههمش به سههینا!همین طور مودنم معطل که 

 !کدومشون رو در نظر گرفته

 :سینی فنجان ها را بلند کردم وبه شوخی گفتم

ههه تو برو فقن خدا و شهکر کن که چشمش ب هفرزاد نیست.وگرنه چه فرقی 
 !می کنه چشمش به کدوم ها باشه

 :خواست سینی را از دستم بگیرد که ادامه دادمخندید و

ههههه نهه خودم می برم تو برو خوراکی ههای بچهه ها رو از یخچال بردار توی 
 !ظرفی بریز وبراشون ببر.ناسالمتی مهمونی برایا ون هاست نه بزرگترها

 :به طرف یخچال رفت وقبل از انکه درش را باز کند با خنده گفت

 !ه فکر کن جلوی ریحانه پفط تعارف کنم

بها کمی نشههسههتن پیش ریحهانهه وحرف زدن با او فهمیدم که دلیل این تیپ 
وتفاخر افراطی اش به خاطر و ههعیت مالی اوسههت.البته پسههر عمویش هم 
مهانند او از این موهبت برخوردار بود ولی طرز حرف زدن وتوا ههم رفتارش 

سهارا جنبه اش را داشت.ولی ریحانه به زمین تا آسهمان فرق می کرد وبه قول 
گونه ای به من وسههارا می نگریسههت وحرف می زد که انگار دوتا بچه کودن 
وعقهب مهانده جلو رویش نشههسههته بودیم وحرفهایش را که یکی در میان از 
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لاات انگلیسهی استفاده می کرد نمی فهمیدیم.فرزاد که اخالق ریحانه را می 
نه دسههتش می انداخت وبه این طریق دانسههت در وسههن حرفهایش محترما

موجب برق ر هایت در چشهمهای من وسارا می شد وسینا وساسان که پاک 
بقیه را فراموش کرده بودند در مورد تحقیقات پرو ه شههان یط بند صههحبت 
می کردنهد وبچهه هها هم کهه م ال مهمهانی بهه افتخهار آنها بود خجالت زده 

بود جشههن تولد پرهام بود ولی وسههربهه زیر ما را تماشهها می نمودند.جالب 
بزرگترها سههخنرانی می کردند.برای اینکه برای بچهه ها کاری کرده باشههم با 

 :خوش رویی به سویشان نگاه کردم وگفتم

 .ه چرا ساکتید؟بلند شید یط بازی یط چیزی بکنید

 :و رو به پرهام ادامه دادم

 .بزنند ه پرهام بلند شو اون موسیقی تولدت مبارک بهار دوستات دست

 :فرزاد همراهی ما کرد وگفت

 .ه اره پرهام جان بلند شو.مهمونی تولد که سوت وکور نمیشه

با گهاشهتن آهنگ تولد توسن پرهام دلیل همراهی فرزاد را فهمیدم وبا نگاهی 
به سههارا بی اختیار خنده ام گرفت وبه طرف آشههپزخانه رفتم.فرزاد که خودش 

ر از انها دسههت می زد وسههوت می زد را هم سههط  بچهه ها کرده بود بلندت
وگاهی سهروشهانه اش را هم تکان می داد.چند بانیه نگهشهت که سارا هم به 
بهانه کمط به من خودش را به آشههپزخانه رسههاند ودر حالی ک هسههعی می 

 :کرد خنده اش را کنترل کند وریز ریز می خندید گفت
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ه ن؟!یبد انتظار داشتههه ریحانه داره از دست کارهای فرزاد دیوونه میشه.فکر ک
به مجلسههی دعوت بشههه که بزن بکوب آنچنانی همراه با ارکسههتر باشههه ولی 

 !کارهای فرزاد ودست زدنهای بچه ها حرصی اش کرده

 :و دوباره خندید.من هم اهسته خندیدم وگفتم

ههه اکی اکی گفتنش رو بگو.حدس می زنم ریحانه خودش فهمیده ک هفرزاد 
 ...ی اکی می کنهبرای دست انداختنش هی اک

وبا صهدای زنگ تلفن گوشههی بی سههیم را که از بعدازظهر به آشههپزخانه اورده 
 :بودم برداشتم وگفتم

 ه الو؟

 ه سروناز جان؟

 :با صدای مامان با خوشحالی گفتم

 ه الو مامان سالم.چطورید؟همه خوبند؟مهرناز وبچه اش چطورند؟

 :جواب داد

ری؟خسههته نباشههی.مهمون ها هههه سههالم عزیزم.ممنون همه خوبیم.تو چطو
 اومدند؟

 :با لبخندی گفتم

 .ه اره اینجاند

 ه پرهام چکار می کنه؟خوشحاله؟حرفی از ما نمی زنه؟

 :در جواب گفتم
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ههههه چرا عصههری می گفت ای کاش مامان اینها هم بودند ولی این سههرش 
 .حسابی گرمه وبا دوستهاش مشاوله

 :با ر ایت خاطر گفت

 .ر؟حتما اون هم حسابی خسته شدهه خب خدا روشکر.سارا چطو

 :نگاهی به سارا انداختم وبا لبخندی گفتم

 .ه آره اون هم اینجاست

 :وبا گفتن سالم برسون سارا ادامه دادم

 .ه بهتون سالم می رسونه

ههه از طرف من هم سهالم برسهون و روی ماهش رو ببقوقس وبگو انشاالله 
 .عروسیش

بها لبخند دوباره به سههارا نگاه کردم وحرف مامان را تکرار کردم وچشههمکی 
 :زدم.سارا با ابروهای بای رفته خندید وآهسته وبه شوخی گفت

 !ه نمی دونم چرا همه گیر دادند به عروسی من

ههه خب سهروناز جان به همه سالم برسون مخصوصا آتر اینها وعزیز.راستی 
 برای اشم چکار کردید؟

 :دمجواب دا

ههه از بیرون سهفارش دادیم.راسهتش سهینا به رها کده یاس سفارش داده البته 
 .هنوز نخوردیم
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ههه دستش درد نکنه بعدا زنگ می زنم ازش تشکر می کنم.راستی بابا ومهرناز 
واردین هم اینجا هسههتند وبه همه سههالم می رسههونند.اگه پرهام دم دسههتته 

 .بگم گوشی رو بهش بده تا دوباره تولدش رو تبریط

 .با گفتن خداحافظ پرهام را به آشپزخانه صدا کردم وگوشی را دستش دادم

بعد از رفتن سههارا وپرهام به سههالن وپیوسههتن انها به مهمان ها در حالی که 
ا بکتری را پر از آب می کردم تا اگر کسههی چای خواسههت آماده باشههد سههینا 

چند پیش دسهتی پر از پوست میوه وتخمه وکاره خالی شکالت به آشپزخانه 
امد وانها را که روی هم چیده بود روی میز آشهپزخانه گهاشت وبا کمی اخم 

 :گفت

 .ه ظاهرا مسخره بازی های فرزاد براتون باعث تفری  شده

از اینکه دوسههتش به قول خودش مسههخره بازی در می اورد ومن را سههرزنش 
 :کرد عصبانی شدم ونارا ی از امدنش به آشپزخانه گفتممی 

 !ه چیه کمر باریکتر از تو نبود پوست میوه ها رو جمم کنه بیاره آشپزخونه؟

بی اختیار لبخندی به لبش امد واخم از صههورتش محو شههد واز روی قصههد 
 :گفت

 .ه چرا اتفاقا ریحانه می خواست کمط کنه من نهاشتم

 :با حر  گفتم

 !حانه؟! بهش نمیاد با اون قر وفرش از این کارها بلد باشهه ِا...ری

 :پوزخندی زد ودقیق نگاهم کرد وگفت

 !ه چیه؟حسودیت میشه؟
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 :زیر کتری را روشن کردم وبا ظاهری خونسرد جواب دادم

ههه من؟!بمیرم هم حا ر نیستم یط لحظه به جای اون باشم.خودش رو عین 
 .جن درست کرده

 :را در اورم در ادامه گفتم وبرای اینکه بیشتر حرصش

 !ه انشا الله در اینده مفت صاحبش

 :منظور حرفم را فهمید ولی خودش را به آن راه زد وپرسید

 !ه منظور؟

شههانه هایم را بای انداخت وبه طرف میز آشههپزخانه امدم ودر حالی که دو تا 
 :از پیش دستی پوست میوه را خالی می کردم گفتم

 .به پای هم پیر بشید ه یعنی اینکه انشاالله

 :لبخندی زد وبالفاصله در جوابم گفت

 .ه انشالله

 :نتوانستم عکس العملی نشان ندهم وبی اختیار گفتم

 ه جدا؟

 :دوباره لبخندی زد وبه تقلید از من وسارا جواب داد

 .ه اره جدا

 :برای اینکه حرفیق زده باشم که لجش را در اورم با پوزخندی گفتم

ههه پس یاد تباشه تا دیر نشده به عزیز جونت بگی که این دفعه برای فسخ عقد 
مصهلحتی ات کت بسهته ببردت مححهر.چون از نظر اون درسهت نیست که 

 .در یط زمان دوتا زن داشته باشی می ترسه رودل کنی
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با تمسههخر خندید ورد حالی ک هبا کنجکاوی نگاهم می کرد تکه کالم مان 
 :د وگفترا مجددا به کار بر

 !ه جدا؟

 :عصبانی از خوشحالی اش جواب دادم

 .ه آره جدا

 :وبا ریظ ادامه دادم

هههه در  ههمن برو دعا کن باد به گوش سههمیه خانم نرسههونه که بی خبر وبی 
سهروصهدا عقد کردی وگرنه دیگه جایت توی اون شههرسهتان نیست که برای 

 .تمدد اعصاب تشریف ببری اونجا

می خواسههتم لجش را در اورم لبخنهدی زد  دوبهاره بر خالف انتظهارم کهه
 :وپرسید

 !ه چطور؟

نمی دانم چرا تازگی ها حرفهایم برایش جالب وخنده دار شههده بود وبه جای 
اینکه م ل سهابق خشمگینش کند لبخند به لبش می نشاند!از این که حرفهایم 
برخالف میلم باعث تفریحش می شهد عصهبانی شهدم وپرسهشش را نشنیده 

ل شهستن پیش دستی ها شدم.چند بانیه طول نکشید که کنارم گرفتم ومشهاو
 :ایستاد وبه کابینت تکیه داد وبا نگاه سنگینی گفت

 ه پرسیدم چطور؟

بی اعتنا از ححهورش در کنارم آخرین پیش دسهتی را شهستم ودر حال بستن 
 :شیر آب ظرفشویی گفتم
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 ه چی چطور؟

 :با لبخندی گفت

 !ه مو وو سمیه خانم

 :رهم نگاهش کردم وگفتمبا اخم های د

 !ه چیه خوشت اومده؟!اگه می دونستم زودتر به عر ت می رسوندم؟

 :دوباره خندید وبا حالتی مبهم نگاهم کرد وگفت

 .ه دوست دارم تا اخرش رو بشنوم

 :با ناراحتی از سرخوشی اش گفتم

ههه چش شب یلدای سال دیگه سر فرصت برات تعریف می کنم.حای لطف 
 .وی سالن که حداقل این یکی از دستت نپرهکن زودتر برو ت

 :دستانش را روی سینه اش زیر بال زد وحا ر جواب گفت

 !ه خب فرض کن بپره

از حا ههر جوابی اش خوشههم نیامد وشههانه هایم را بای انداختم وبا ظاهری 
 :خونسرد گفتم

خانم ها وسههمیه ههههه آره اینم یط حرفیه.انقدر توی اسههتینت از این ریحانه 
خهانمهها داری کهه نمی دونی کهدومهاشههون رو بپرونی کدوماشههون رو نگه 

 ...داری؟!من اگه

 ه ِاوا...چه آشپزخونه جالبی!سروناز جان کاری نداری کمکت کنم؟

از دیدن ریحانه در آسههتانه در آشههپزخانه شههوکه شههدم وقبل از انکه حواس 
 :رفش بدهم سینا جواب دادپراکنده ام را متمرکز کنم وجوابی در مقابل تعا
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 .ه نه ممنون.کاری نیست

 :وبه طرفش رفت ودر ادامه با لحن خودمانی پرسید

 ه راستی کار آزمایشگاه را چکار کردی؟

از لحن خودمانی سهینا واز اینکه با حرفهای دیشبش با فرزاد تناق  داشت و 
می خواسههت جلوی فرزاد وانمود کند که از همکاری ریحانه خوشههش نمی 

 .ید لجم گرفت وبرای شنیدن جواب ریحانه به دهانش چشم دوختما

ریحانه با لبهای زرشههکی اش که از پررنگی به سههیاهی می زد کمی من من 
کرد وبا عشهوه به چشهم ها وابروهایش حالت خاصی داد ودست زیر موهای 
روشههنش برد و آنها را که تا سههر شههانه اش می رسههید ونا منظم  ل وتافت زده 

 :امرتب به نظر برسد تکان داد وگفتبود تا ن

ههههه مهری جون گفتهه خودش اداره می کنه.ّاه مای گاد نمی دونی چقدر کار 
سهرم ریخته! عمو برزو مدام ازم می خواد مساولیت شرکت یستیط هایش را 
بهه عههده بگیرم.به شههوخی بهش میگم مای آنکل مگه نمی دونی رشههته ام 

 !بیولو یه؟منو چه به یستیط وتایر

 :و بالفاصله روبه من کرد وادامه داد

 !ه ّاه...راستی رشته تحصیلی ات چیه؟دانشگاه میری یا نه؟

از اینکه یط دفعه مسهیر صهحبتش را به من کشاند تعجب کردم ودر جوابش 
 :گفتم

 .ه اره من فیزیط می خونم

 :با ابروهای بای رفته از ناخشنودی گفت
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 !ه فیزیط؟!وای اصال بهت نمیاد

اصهال خوشم نیامد و متوجه شدم که می خواست جلوی سینا که با  از لحنش
کنجکهاوی ایسههتاده بود وبه حرفهای بی سههر وته ما گوش می داد  ههایعم 
کند.ولی دیگر خبر نداشههت که من وسههینا روزی هزار بار همدیگر را  ههایم 

 !می کنیم ودیگر احتیاجی نبود شخب سومی این کار را انجام دهد؟

 :ربایستی ازم پرسیددوباره بدون رود

 ه راستی چند سالته؟به نظرم کم سن وسال میایی؟ترم اولی؟

با دقت به صهورت کنجکاوش نگاه کردم تا معنی این سهوالهای شخصی اش 
را بفهمم!واقعا از این پرسهشهها چه منظوری داشهت!بی آنکه سر در بیاورم به 

 :جای جواب دادن به سوالش پرسیدم

 ه برای چی می پرسی؟

 :ی تصنعی زد ودر جوابم با مالیمت ظاهری گفتلبخند

 ه اول تو جواب سوال من رو بده تا برات بگم.اکی؟

جهای فرزاد خهالی کهه در جوابش بگویهد اکی.خواسههتم حرفی بزنم کهه 
 :بالفاصله سینا رو به ریحانه گفت

 !ه بیست سالشه وترم سومه.برای چی می پرسی؟

اوتر از من به نظر می رسههید لبخنهدی زد و روبهه سههینها که قیافه اش کنجک
 :گفت
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هههه برای سههاسههان.ظاهرا پسههر عموی دلباخته من در عرض همین چند دقیقه 
شههیفته دختر دایی ات شههده البته چیزی به زبان نیاورده ولی مطمانم که پامون 

 .رو توی ماشین بهاریم پرس وجوهاش شروو میشه

ر ی کردم که اینم بار دپیش از انکهه به معنی حرفهایش دقت کنم به این توجه 
به یی صهحبتش از لاات انگلیسهی استفاده نکرد!وبا نگاه دوباره ای به من با 

 :وسواس پرسید

 ه حای جدی جدی فیزیط می خونی؟

 :بی اختیار با حر  جواب دادم

 !ه چیه قیافه ام شبیه نیوتن نیست باورت نمیشه؟

 .ه سروناز جون چای دم کشیده؟آقا فرزاد چای می خواد

با صهدای سهارا که دم در آشهپزخانه ایسهتاده بود هر سهه نگاه مان به سوی او 
رفت وریحانه بدون آنکه دیگر حرفی زند دسههت زیر موهای کهایی اش کرد 
واز در اشههپزخونه بیرون رفت.سههینا هم با کمی مکث یط لحظه نگاهم نمود 

ر اوبها تکهان سههر بهه طرف سههالن پهیرایی حرکت کرد.در حالی که هنوز کن
ظرفشهویی ایسهتاده بودم رو به سهارا که هاج و واج نگاه می کرد نگریستم که 

 :سارا جلوتر امد واهسته گفت

 !ه چی شده؟!خیلی توپشون پر بود؟

 :دلخور از رفتار ریحانه وسینا جواب دادم

هههه چه می دونم؟!ریحانه داشههت فحههولی می کرد واز سههن وسههالم ورشههته 
 ...ید وتحصیلی ام برای پسر عموش می پرس
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 :و نگهاشت حرفم را تمام کنم وبا هیجان گفت

 !ه پسر عموش؟!دروم میگی؟

 :بالفاصله گفتم

ههه به جون خودم.آخرش هم هی می گفت بهت نمیاد فیزیط بخونی.من هم 
بهم برخورد وجوابش دادم که هم به ریحانه والبته بیشهتر به سینا خان برخورد 

 .ون ورفتندوبا اومدن تو دمشون رو گهاشتند رو کولش

سههارا کهه هنوز فکرش حول وحوش سههاسههان می چرخید دوباره با هیجان 
 :گفت

ههه فکر کن سهاسان از تو خوشش اومده؟!دیگه از این به بعد پولمون به جای 
پهارو از چهارو بهای میره.چه دختر عموی فداکاری!من رو بگو که اون وقت تا 

 .حای فکر می کردم دل خودش پیش پسر عموشه

 :دی گفتمبا پوزخن

ههههه زیاد هم براش دلسههوزی نکن چون حواس خودش هم به پسههر عموش 
هسهت ولی اینها رو جلوی سینا می گفت که م ال برای دختردایی بینوای سینا 

 ...یط آستینی بای زده که سینا هم این وسن از دستش را ی باشه

 :با صدای زنگ پیامط تلفن همراه سارا از جیب سارافونش بی درنگ گفتم

 !دیوونه ترسیدم!اخه آدم موبایل رو میهاره توی جیب لباس مهمونی اش؟ ه

بهه حرفم خندید ودر حالی که تلفن همراهش را از جیب سههارافونش در می 
 :اورد گفت
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هههه من نمی دونم تو این اسههتدیل های اببات شههده ات رو از کجا میاری که 
ه توی جیبم نهارم همین طور راه بهه راه دلیل وبرهان حرف می زنی؟!دیوونه اگ

 به گردنم اویزون کنم؟

و دکمهه بهاز شههدن پیامط تلفن همراهش را زد وآهسههته شههروو به خواندن 
 :کرد.در جوابش گفتم

 ...ه حای حتما باید همراهت

 :که با صدای بلند خنده اش حرفم را قطم کردم وگفتم

 .ه چه خبره یواشتر؟!این سینا پا میشه میاد آشپزخونه

 :دست روی دهانش گهاشت وپس از کمی کنترل خنده اش گفت

 ه ببین چی نوشته؟

 :و شروو به خواندن پیامط کرد

به حان خودم نباشههه به جان مبارک شههما را ههی نبودم این همه راه برید  »
شهمال چای بکارید وایسید سبز بشه وخشط کنید و ورداید بیارید اینجا ودو 

صههبر کنید تا دم بکشههه وبرایم بیارید.من کار سههاعت سههرا توی اشههپزخونه 
 !بخورم اگه بخوام با این همه به زحمت انداختن شما چای بخورم

 «اردادتمند شما:فرزاد

بی اختیار من هم بلند خندیدم وبا دسههت گهاشههت روی دهانم برای کنترل 
 :صدایم به طرف قوری رفتم وبا خنده گفتم

 .اخه کتری رو تازه گهاشتم ه این دم می کنم اصال یادم رفته بود
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که با امدن سهینا نگاهم به سهوی در اشهپزخانه رفت که در اسهتانه ان ایستاده 
بود وبا عصههبانیت نگاه مان می کرد.خودم را مشههاول دم کردن چای کردم که 

 :صدایش را شنیدم که سرزنش بار گفت

اون  هههه چند دفعه بگم صدای خنده تون رو آنقدر بلند نکنید که هفت تا خون
 .ورتر بشنوند

 :سارا برای اینکه حرفی زده باشد با شرمندگی جواب داد

هههه ببخشههید فکر نمی کردیم صههدای خنده مان انقدر بلند باشههد اخه گفتیم 
 .صدای  بن بلنده شاید کسی نشنوه

 :دوباره با عصبانیت روبه هردوی مان گفت

این رها رو  ههههه حای زود باشههید بیایی میز سههالن رو برای شههام آماده کنید
میارن.قوری چای را روی کتری گهاشههتم وبا دیدن روحیه عصههبانی ومانند 

 :گهشته طلبکارش با خشم نگاهش کردم وجواب دادم

 .ه چشم قربان

او نیز بها دیهدن عصههبهانیتم یهط لحظهه مبهم نگهاهم کرد وپیش مهمهان ها 
 :رفت.سارا با آرنس به دستم زد وبرایم وض کردن او او گفت

 .له بی خیا

وبهه طرف فنجهان ها رفت ودر حالی که آنها را توی سههینی می گهاشههت با 
 :لبخندی ادامه داد
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ههه اگه تا دو دقیقه دیگه این چای دم نکشهه مجبورم زرد آب هم که شده توی 
فنجهان بریزم وبرای فرزاد ببرم.نهدیهدی چهه پیهامکی داد؟مهمون هم انقهدر 

 !پررو

 :تماخم هایم را باز کردم ولبخندی زدم وگف

ههههه ای کاش برای امشههب فقن بچه ها وفرزاد رو دعوت می کردیم ریحانه 
 .وساسان دیگه زیادی بودند

 :نگاهم کرد وگفت

ههه نه اتفاقا سهاسهان پسهر خوبیه ریحانه هم که سو ه مجلسه اگه نباشه فرزاد 
 .نمی دونه کی رو دست بندازه

 .با لبخندی سرام قوری رفتم وفنجان ها را پر از چای کردم

عد از خوردن شام که اگر منصفانه قحاوت می کردم واقعا بی نظیر بود چون ب
هم سهه چهار نوو رها بود وهم اینکه با نهایت سههلیقه تزیین وچیده شههده بود 
وبا وجود انواو دسهر وسههاید خیلی رسههمی وشههیط به نظر می رسههید سههرام 

هنوز  ا کهکیط که در یخچال بود رفتم وخواسههتم ان را زودتر بیاورم تا بچه ه
والدین شهان دنبالشان نیامده بودند با آن عکس بگیرند وکمی از ان را بخورند 
وسههارا که در اجرا نمودن برنامه اوردن کیط کمکم می کرد قبل از انکه آن را 
از آشههپزخانه به سههالن پهیرایی بیاورم از بچه ها خواسههته بود دور میز جمم 

ت بزنند وهمچنین از سینا اجازه شهوند وکاله بوقی روی سرشان بگهارند ودس
گرفته بود که برای چند بانیه چرام های سههالن را خاموش کند.ومن در حالی 
که سهینی بزرگ کیط را که شهبیه گیتار بود و رویش نه شمم ظریف وکوچط 
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روشهن کرده بودیم در دسهت گرفته وبه طرف سهالن آمدم که صدای موزیط 
مشههاول گرفتن فیلم از من وکیط تولد تولد پخش شههد وسههارا هم در جلویم 

شهد.هنوز کیط را روی میز نگهاشهته بودم که چشهمم به فرزاد وساسان افتاد 
که کاله بوقی رنگارنگ وعروسههط دار مانند بچه ها روی سههرشههان گهاشههته 
بودند ودسههت می زدند!با دیدن شههان نزدیط بود از خنده منفجر شههوم.فرزاد 

ه بود که کاله بوقی روی سههرش بدجنس سهاسهان مظلوم ومدب را مجبور کرد
بگهارد وهمانند خودش شهادی کند برای اینکه کاری کرده باشم تا خنده ام را 
پشهت آن پنهان کنم بالفاصله صورت پرهام را بقوقسیدم وازش خواستم با 

 .شمارش معکوس ما شمم ها را خوت کند

 :ددر اینجا فرزاد همه کاره مجلس شد همراه با بچه ها بلند فریاد کشی

 ...ه سه دو یط

و پرههام شههمم هها رو فوت کرد وهمهه دسهههت زدنهد وچرام هها را روشههن 
کردند.قیافه سارا در حالی که فیلم می گرفت واقعا تماشایی بود!هم از دست 
کهارههای فرزاد از خنده قرمز شههده بود وهم از قیافه نارا ههی ریحانه از این 

پنهان کردم وقبل از بریدن  برنهامه بچه گانه حر  می خورد دوباره خنده ام را
کیط از مهمان ها خواسههتم که کنار پرهام که جلو رویش کیط بود بایسههتد 
وعکس بگیرند که این وظیفه عکاسهی هم خود به خود به عهده سارا گهاشته 
شههد وعکس هایی گرفت که مطمانا بعدها یط دل سههیر می خندیدیم.هنگام 

ن انجام شههد این بار خودم بهاز کردن کهادوهها کهه بعد از مرحله عکس گرفت
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دوربین را به دسههت گرفتم وباز هم از سههارا خواهش کردم که اسههامی روی 
 .کادوها را بلند بخواند وآنها را باز کند واز همه تشکر کند

در حهالی کهه فیلم برداری می کردم از داخهل صههفحهه کوچط کنار دوربین 
 .قیافه همه مهمان ها دیدنی بود

می زدند وبا کنجکاوی به کادوها نگاه می کردند  بچه ها با خوشهحالی دست
 :وبا هر بار اعالم اسمی از سوی سارا با فرزاد یط صدای می خواندند

ههههه گالب گالب کاشههونه ماشههاالله تولد پرهام جونه ماشههاالله پرهام جونو 
 .ماچش کن یط ماک آبدارش کن

ن را گاو پرهام با خجالت کودکانه بلند می شهد وصورت یکی یکی کادو دهن
به نشههانه تشههکر می بقوقسههید ومی نشههسههت.از اینکه فرزاد به این خوبی 
سهکان دار مهمانی شهده بود وبا شهوخی وخنده شعرهایی می خواند که همه 
به خصهو  بچه ها را سهر توق می اورد واقعا سپاسگزارش بود وهمان طور 
کهه بهه داخهل صههفحه دوربین نگاه می کردم از روی تشههکر لبخند می زدم 

مطمانا شهادی وسهپاسهگزاری سارا از من هم بیشتر بود چرا که با هیجان در و
 .خواندن شعرهایش همراهی اش می کرد

موقم بهاز کردن کهادوی ریحانه هم از دیدن هدیه اش متعجب شههدم وهم از 
 !شنیدن شعر فرزاد هیجان زده

 :فرزاد در عالم شوخی پس از اعالم سارا گفت

 ه ریحانه جون یط سکه بهار آزادی

 :بالفاصله روبه ریحانه کرد وبا ریتم خاصی خواند
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 !ه این چی چیه آوردی؟!آبروی مارو بردی؟

و بچهه ها بی اطالو از منظور شههعرش با او همراهی کردند وخنده را به روی 
لبهای همه حتی سهینا نشاندند.به راستی انتظار چنین کادویی را از یط رریبه 

تم!هر چند که پرهام پسههر دایی سههینا بود ودر حقیقت ریحانه این لطف نداشهه
 .را در حق سینا کرده بود ولی به هر حال کادوی او دور از انتظار من بود

هنگهام بهاز کردن کادوی فرزاد هم واقعا جالب بود.بعد از اینکه سههارا اعالم 
 :کرد

 .ه آقا فرزیاد یط ماشین بزرگ جربقیل دار

 :طلی خواندفرزاد بدون مع

ههه دسهت شهما درد نکنه چرا زحمت کشیدید؟حای که زحمت کشیدید چرا 
 !انقدر کشیدید؟

و خالصههه خودش را حسههابی تحویهل گرفهت.بعهد از خوانهدن کادوها که 
فرزاد:جربقیهل، ریحهانهه:یط سههکه طال، سههاسههان:ماشههین بزرگ پلیس، 

د سههینا:ّارگ، سههارا:گرمکن ورزشههی ودوسههتان پرهام:آلوبم عکس، سههه جل
کتاب داسههتان کودکان، چند سههی دی بازیهای کامپیوتری، یط بسههته ما یط 

رنگ  11رنگ ویط بسههته مداد شههمعی  11رنگ، یط بسههته مدادرنگی  11
بود کهادوی عمه آتر هم خوانده شههد:یط عدد کاپش زمقسقتانی که همان 
طور کهه کهادو شههده بود کنار بقیه هدیه ها قرار گرفته بود ومن هم بعدازظهر 

اه سههارا بهه فروشههگهاه لوازم ورزشههی رفته ویط جفت کفش ورزشههی همر
 .هماهنگ با گرمکن ورزشی سارا برای پرهام خریده بودم
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 فصل ده

ههه ببین حامد از پریشب که به سروناز گفتید دارم شماره تون رو می گیرم ولی 
 ...موبایلتون خاموش بود نمی تونستم بگیرمتون پس دیگه نگید که من

 ... ه

من هم همینه.نه که از روی عمد ولی خب وقتی خودتون به سروناز  ههه منظور
 گفتید چرا دیگه خاموش کردید؟

 ... ه

 ه یعنی این مسافرتید؟

 ... ه

 ه اره گفتش که پانزده روز می رید حای چطور یط دفعه ای؟

 ... ه

ههههه مگهه قبال نگفتهه بودیهد همهه فامیل هاتون تهرانند؟پس چطور این خاله 
 ...تون

 ... ه

 ه همون که خودشون توی دانشگاهمون مترجمی زبان می خونه؟

 ... ه

 ه یعنی مینا دختر خاله تون تو خوابگاه دانشگاهه؟

 ... ه

 !ه نه چطور تا به حال نگفته بودید؟

 ... ه
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 !ه مگه مادربزرگتون تهران زندگی نمی کنند چرا ایشون نرفته؟

 ... ه

 !ه به حق چیزهای ندیده ونشنیده

 ... ه

 !ه نه ناراحت نشدم ولی برام جالب بود که تا حای برام نگفته بودید

 ... ه

ههه نه اینکه برام مهم باشهه نه اصهال ولی انتظارش رو نداشتم که در این مورد 
 .حتی کوچکترین اشاره ای هم نکنید

 ... ه

ههه اخه می دونید این یط ترم وخرده ایه که ما هم دیگرو می شناسیم اما م ل 
 ...قدر رریبهاینکه آن

 ... ه

ههههه نه نه گفتم که مو ههوو مه مبودن یا نبودن نیسههت مو ههوو اینکه من از 
کوچکترین جیهط وپوک خونواده ام برای شههمها گفتم حتی میهدونیهد کهه 
مهادربزرگم عزیز با ما زندگی می کنه ولی انگار که شههما قابل نمی دونید در 

 .این رمینه حرفی با من بزنید

 ... ه

ری نیست حرف از روراستی آدمهاست م ل اینکه پسر خاله ههه حرف از دلخو
ام که خدا رو شهکر ندارم با ما زندگی کنه ولی من در این مورد حرفی به شما 

 .نزنم وراحت بگم قحیه چندان مهمی نبود که براتون تعریف کنم
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 ... ه

 !ه نه باور کنید دلخور نیستم به صدام میاد که دلخور باشم؟

 ... ه

 ه دوازده روز دیگه اونجا می مونید؟ه حای تا د

 ... ه

 ه می تونم بپرسم چرا یط دفعه وسن ترم؟

 ... ه

 ه ا  ببخشید تسلیت می گم.چرا زودتر نگفتید؟

 ... ه

 ه جوون بودند؟

 ... ه

ههه خدا بیامرزدشون.اگه صالح می دونید شماره موبایل مینا جون رو بدید که 
 .خودم بهش تسلیت بگم

 ... ه

 رد من نگفتید؟ه مگه در مو

 ... ه

ههه نه ممنون که تماس گرفتید.سالم خدمت خانواده برسونید البته اگه در مورد 
 !من حرفی زده اید

 ... ه

 .ه نه کنایه نیست عین حقیقته
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 ... ه

 .ه خواهش می کنم.فعال خداحافظ

 ... ه

کههانههاپههه وتهلفن همراهش را قطم کرد وبها عصههبهانیهت روی میز جلوی 
 :گهاشت.کمی نگاهش کردم وبا نگرانی پرسیدم

 !ه چی می گفت؟اتفاقی افتاده؟

 :با با  نگاهم کرد وجواب داد

هههه عو ههی فکر کرده من بچه ام همچین لفظ قلم ومنطقی حرف می زنه که 
انگار یط آسههمون سههورا  شههده ویط آدم حسههابی م ل اون از اون بای پایین 

 .افتاده

 :از دیدن باحش ناراحت شدم وپرسیدم

 ه حای مگه چی می گفت؟

 :عصبی سرش را به پشتی کاناپه تکیه داد وگفت

ههه یه مشهت دروم می گفت شههرستان خونه خاله شه.شوهر خاله اش مرده 
اومهده برای عزاداری.تهازه این خبر هیجهان انگیز رو هم داد کهه مینها توی 

 .پیش حامد اینها تهروون خونه شون زندگی می کنه یعنی

 :برای اینکه کمی دلداری اش بدهم گفتم

ههه خب اینها کجاش دروره؟!همه چیز رو برات گفته دیگه.از عزاداری شوهر 
 .خاله اش تا بودن مینا در خونه شون

 :با حر  لبش را به دندان گزید وزیر لب گفت
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ط یههه آره جو نخودش!پس چرا وقتی ازش خواستم شماره موبایل مینا رو بده 
 دفعه لحنش عوض شد وبه تته پته افتاد؟

 :دوباره برای ارام کردن عصبانیتش گفتم

ههه خب شاید با دختر خاله ش رودروایسی داره وهنوز چیزی راجم به تو بهش 
 .نگفته

 :با خشم سرش را تکان داد وگفت

ههه رلن کرده!م ل سهگ داره دروم میگه.فکر کرده خیلی احمقم که با دو سه 
ورفتار آقامنشهش گول بخورم.اصال می دونی چیه این مسافرت جمله مودبانه 

کهایی اش هم دروره.آقا رفته دنبال خوشههی اش نخواسههته پانزده روز با تلفن 
های گاه وبی گاهم مزاحم اوقات شهریفش بشم.اصال برای همین بود که اون 

 .اوایل نمی خواست زیاد تلفنی صحبت کنیم وبا روحیات هم آشنا بشیم

 :که قانعش کنم گفتمبرای این

 !ه پس چرا ازت خواستگاری کرد اگه نمی خواست باهات حرف بزنه؟

 :با ناراحتی گفت

ههههه همینو بگو!یط رلطی کرده وبعدش م ل چی توی گل مونده!اصههال این 
اواخر هم یهط خن در میون می اومد دانشههگاه یادته پیامط می داد من فردا 

که فراموش کرده ترم آخره وبا اون نمی تونم بیهام دانشههگهاه؟!انقدر کم عقله 
 !نمرات بایش باید خودش رو برای فوق لیسانس اماده کنه؟

 :برای درست کردن او او گفتم

 .ه حای هم طوری نشده که این جور مساله رو بزرگ می کنی
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 :با حر  گفت

همچین ادای ههه طوری نشهده؟!آره طوری نشهده.من این آدم رو می شهناسم 
بچه م بت ها رو در میاره که کسههی بهش نمی تونه شههط کنه.اصههال همون 
وقت که گفت خواسهتگاری رسمی رو بهاریم برای دو سه سال دیگه باید می 
فهمیدم یط کاسهه ای زیر نیم کاسه است.یادت نیست چه گیر سه پیچی می 

م حا ههر داد که چه اشههکالی داره سههینا بفهمه چون مطمان بود من بمیرم ه
 .نیستم فعال سینا چیزی بدونه برای همین هی اصرار می کرد

برای اینکهه حهال وهوایش را عوض کنم از جهایم بلنهد شههدم وبه طرف میز 
تلویزیون رفتم ورد حهالی کهه سههیم رابن دوربین فیلمبرداری را به تلویزیون 

 :وصل می کردم گفتم

دیشههب چیکار کردیم  هههه حای هم روز جمعه ای بیخودی ماتم نگیر بیا ببین
 که آخر شب موقم رفتن ریحانه با اخم های درهم خداحافظی کرد؟

م ل همیشهه که وقتی فکری تهنش را به خودش مشاول می کرد زمان زیادی 
طول نمی کشههیهد گره ابروههایش را باز کرد ومنتظر به تلویزیون نگریسههت 

 :وگفت

 .ه ولی ریحانه موقم خداحافظی با من حالش خوب بود

مهه عقهب رفتن فیلم را زدم وکنترل تلویزیون و دوربین را برداشههتم وبهه دک
 :طرفش امدم وکنارش روی کاناپه نشستم وگفتم

 !ه اما با من خیلی سرد رفتار کرد می خواستم بگم جواب دستت درد نکنته؟

 :لبخندی زد وگفت
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 .ه یبد تالفی حا ر جوابیت توی اشپزخونه رو کرده

 :لبخندی زدم وجواب دادم من هم از تجسم آن صحنه

 !ه نمی دونم.شاید

 :پاهایش را جمم کرد وبای آورد وروی کاناپه نشست وپرسید

 ه فیلم چند ساعت شد؟

 :بالفاصله گفتم

ههه چند ساعت؟!فکر کنم کمتر از یط ساعته.چون من و تو که همش در رفت 
ن فقن موآمد پهیرایی وتو آشپزخونه بودیم.مگر اینکه سینا چیزی گرفته باشه.

 .صحنه کادو باز کردن گرفتم.وتو هم اوردن کیط رو

 :نگاهی به اتاق پرهام انداخت وگفت

 ه پرهام رو هم صداش کنم؟

در حهالی کهه کنترل را در دسهههت گرفتهه ومنتظر امهدن اول فیلم بودم جواب 
 :دادم

ههه نه ولش کنم دیشب دیر خوابیده تازه ساعت ده ونیمه بهار ساعت یازده بشه 
 .دارش می کنمخودم بی

 :با اشاره به اتاق من که حای رسما از ان سینا شده بود پرسید

 ه این اول صبحی کجا رفته؟!نگفت کجا میره؟

 :بی تفاوت گفتم

ههههه نمی دونم تقریها نهه ونیم بود که رفت تازه از خواب بیدار شههده بودم که 
 .صدای به هم خوردن در ورودی ساختمون رو شنیدم
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کنترل را به طرف تلویزیون ودوربین گرفتم ودکمه شههروو وبا آمدن اول فیلم 
را زدم.اول فیلم با زوم شههدن روی کاره رنگی بزرگ که گوشههه دیوار سههالن 
آویزون شهده ورویش به زیبایی نوشههته شههده بود تولدت مبارم آراز گشههته بود 
وبعد روی صهورت خندان پرهام که با دوستش در حال صحبت بود چرخیده 

مهمانان را از جمله فرزاد دوسههتان پرهام وریحانه وسههاسههان را وآنگاه یکایط 
گرفته بود.فرزاد با چرخش دوربین به طرفش یا چشهمط می زد یا شکلط در 

 :می اورد که سارا با دیدن این صحنه ها با لبخندی گفت

 !ه سینا کی اینها رو گرفته که ما نبودیم؟

 :کردم جواب دادمدر حالی که با دقت به تصاویر تلویزیون نگاه می 

ههه یبد همون موقم که ما توی اشپزخونه بودیم.چون ما داخل آدم نبودیم دیگه 
 .براش فرقی نداشته مارو بگیره یا نه

 :با خنده نگاهی به رققق  فرزاد انداخت وگفت

می رقققصید.فکر کن ههه آره همین جاست که فرزاد براید دوست های پرهام 
 !با این قد و قواره برای بچه ها مسخره بازی در می اورد

 :وبا نگاه دقیق تری ادامه داد

ههههه یادته اول ها می گفتی چقدر هیزه ونگاه می کنه منم می گفتم بی منظور 
 نگاه می کنه؟!حای به حرفم رسیدی؟

 :خندیدم وبه شوخی گفتم

 .و شط دارمه اره.من رو آره.ولی هنوز در مورد ت

 :با خنده نگاهم کرد وگفت
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 !ه جدا؟

 :یاد سینا که تکه کالممان را یاد گرفته بود افتادم ولبخندی زدم وجواب دادم

 .ه اره جدا

وبا صهدای زنگ تلفن سهارا گوشهی بی سهیم را که نزدیکش بود برداشت وبا 
 :دیدن شماره به طرفم نگاه کرد وگفت

 .ه مامانه

 :وبالفاصله جواب داد

 .لو مامان سالمه ا

 ... ه

 .ه چرا؟من که تازه اومدم

 ... ه

ههههه برای چی؟این عزیز هم دیگه زیادی گیر میده ها؟!خب یط چیزی براش 
 .سر هم کن تا فیلم تولد پرهام رو ببینم وبیام

 ... ه

ههههه وای مهامهان تو رو خهدا یط کاری بکن اصههال حوصههله این حرفها رو 
تنهاسههت.دیگه عروس وداماد یعنی  ندارم.بهش بگو سههینا بیرونه سههروناز هم

 چی؟

بها شههنیدن حرفهای سههارا با عمه آتر که در مورد توهم عزیز بود خوبه خود 
اخم هایم درهم رفت وبا یادآوری سههو تفاهم عزیز عصههبانی به مکالمه تلفن 

 .سارا چشم دوختم
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ههه به عزیز بگو فشهار خونش بای نره اومدم.ولی این درسهت نیسههت!سروناز 
از ترس کنهایه های عزیز پایین نمیاد من هم بای نیام دیگه هیچی بیچهاره کهه 

دیگه.از این به بعد چشههممون به دهن عزیز باشههه ببینیم چه دسههتوی برامون 
 .صادر می کنه

 ... ه

 .ه باشه اومدم خداحافظ

وگوشهی بی سهیم را روی میز گهاشت وگوشی تلفن همراهش را برداشت واز 
 :جایش بلند شد وبا دلخوری گفت

ههه عزیز اول صهبحی روی دنده لس افتاده گفته زودی بیا پایین.مگه سر جهاز 
 !عروسی که ور دل اونها نشستی؟

 :خشمگین از حرف عزیز گفتم

 ه خب بهار بگه.تو چرا شال وکاله کردی می خواهی بری؟

 :در حالیکه به طرف در ورودی می رفت جواب داد

ههه حوصهله اه وناله رو ندارم.این هم مامان بیچاره شهیشه آباوره دستش بود 
 .داشت می برد برای عزیز که فشارش بای نره

 :از جایم بلند شدم وبا رحب گفتم

 ه یعنی چی؟!یعنی عزیز به خاطر بودن تو اینجا فشارش رفته بای؟

 :پوزخندی زد وگفت

 بای وسههن حرفهاش گفته به هههه نه مقسقتقیم که نه ولی وقتی فشههارش رفته
 .سارا بگو زود بیا پایین واین داستان ها



wWw.Roman4u.iR  511 

 

 :عصبانی از فیلم بازی کردنهای عزیز گفتم

 .ه به جون خودم دیگه دارم از دست کارهای عزیز دیوونه میشم

 :در ورودی ساختمان را باز کرد وبا لبخندی گفت

 .ه عیب نداره همه با هم میریم توی یط دیوونه خونه

 :ه به تلویزیون کرد وادامه دادواشار

ههههه راسههتی هر وقت فیلم رو دیدی بده پرهام بیاره پایین تا منم ببینم.عزیز که 
 .نمی تاره با خیال راحت بیام بای ببینم

 :کنار در ایستادم وبا تکان دادن سر جواب دادم

 .ه باشه.به عمه سالم برسون

رداری یزیون ودوربین فیلم ببعد از رفتن سههارا به طرف کاناپه امدم وکنترل تلو
را به دسههت گرفتم ویط مقدار از فیلم را به عقب برگرداندم ومشههاول دیدن 
شههدم.واقعا فیلم جالبی شههده بود وسههینا خیلی خوب و بدون لرزش دسههت 
فیلم برداری کرده بود ودر جهاههایی هم انگار فرزاد دوربین را از سههینا گرفته 

وبا شههوخی هایی که از پشههت دوربین با واز  ود او فیلم برداری نموده بود 
سهینا می کرد لبخند بر روی لبهایش نشانده بود.فیلم همین طور ادامه داشت 
تا اینکه من وسهارا با بشهقاب ها وقاشق وچنگال ها از آشپزخونه بیرون آمدیم 
وانها را روی میز ناهار خوری گوشهه سهالن قرار دادیم.از این صهحنه خوشههم 

ا فیلم براری کرده بود انگار برای ارائه خدمات به این نیهامهد یهط جوری ما ر
جشههن تولهد امهده بودیم ودر حین انجهام وظیفه با هم صههحبت می کردیم 
وآهسههته می خندیدیم.یادم نمی امد در چه موردی حرف می زدم.شههاید هم 
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در مورد ریحهانه وکارهای عجیب ورریب او... که یکباره فیلم روی صههورت 
تمام صورتم وبعد روی تط تط اجزای ان!با دقت نگاه من زوم شد!اول روی 

کردم!ابروهایم نیازی به اصهالح ودست زدن نداشت وهمیشه سارا به شوخی 
 :بهم می گفت

ههههه ای بترکی بها اون ابروهایت که هر کی ندونه فکر می کنه دم به سههاعت 
 .موچین دستته

 ی وهاللیبه راسههتی شههکرگزار خداوند بودم چون ابروهایم به گونه ای هشههت
بود و وقتی از تعجب آن را بای می بردم هشهتی بودنش بیشهتر نمایان می شد 
واز نظر کلفتی ونازکی انقدر متناسههب بود که نیاز به کم وزیاد شههدن نداشههت 
وبها حهالتی بلند وکشههیده بایی چشههمهایم خودنمایی می کرد.بعد دوربین 

تا حدودی  روی چشههمهایم نشههسههت!دوباره با دقت نگاه کردم!چشههمهایم
درشهت وقهوه ای وبه طرف شهقیقه هایم کشهیده شده بود البته این کشیدگی 
وقت های که می خندیدم بیشههتر نمودار بود و مژگان بلند وسههیاهم همیشههه 
همانند سهایه بانی روی ان جلوه می کرد وآن را زیباتر نشان می داد وبه خاطر 

درت مانور ارایش فهاصههله زیاد با چشههم ها وابروهایم سههارا می گفت که ق
چشهم وسایه کاری زیاد داری.فیلم کم کم روی بینی وگونه هایم ولب دهانم 
نشهست!دوباره نگاهم را دقیق کردم!بینی تقریبا کوچط وخوش فرم ومتناسب 
با صههورتم وگونه های برجسههته وصههورتی ام ولبهای به قول سههارا قلوه ای 

همه در فیلم نمایان وگوشههتهالودم وچهانه هماهنگ با اندازه صههورتم همه و 
بود.یاد حرف سهارا افتادم که وقتی در دانشهگاه می خواست سربه سر بچه ها 
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بگههارد بهه شههوخی می گفهت:من و دختر دایی ام در یهط روز دمارمون رو 
عمهل کردیم.دوبهاره نگهاه دقیقم بهه فیلم بود!مجددا بزرگنمایی دروبین روی 

ریخت.چه کسههی این گونه چشههم ها وابروهایم برگشههت!بی اختیار قلبم فرو 
فیلم گرفتهه بود؟!سههینها یها فرزاد یها شهههایهد هم پرههام برای سههرگرمی بها 
دوستانش؟!وبا چرخش فیلم روی دیگر مهمان ها جواب سوالم را گرفتم!کار 
سههینا بود!هیچ کس حواسههش به فیلم برداری سههینا نبود.حتی ریحانه که با 

شههروو به کوبیدن فرزاد وپسههر عمویش سههرگرم صههحبت بود.دوباره قلبم 
کرد.چرا این گونهه فیلم گرفتهه بود؟!چند دقیقه از فیلم فقن سههر و صههورت 
واجزای چهره ام در قهاب تلویزیون بود!منظورش از این کهار چهه بود؟!برای 
دسههت انداختنم؟!چرا از سههارا که در کنارم بود این طوری فیلم برداری نکرده 

انداخت!بی اراده از فکری که بود؟!او که همیشههه من و او را با هم دسههت می 
یط لحظه به مازم خطور کرد تمام بدنم دام شهد!چرا من؟! وبی اختیار گوشه 
لبم را به دندان گزیدم!آنقدر در التهاب درونم گداخته شههدم که نفهمیدم بقیه 
فیلم چگونه گهشت وموقم خواندن کادوها صدای زنگ در ورودی ساختمان 

؟!شهاید سارا حتما سر عزیز را یط جوری من را به خود اورد.یعنی چه کسهی
 !گرم کرده ودوباره بای آمده بود

از ترس اینکه این قسههمت فیلم(!یرا ببیند وبه همان نتیجه ای که من رسههیدم 
برسهد با دلهره از جا بلند شهدم وبه طرف در رفتم ودر حین نقشهه کشیدن که 

 باز کردم.سینا این قسمت فیلم را موقم دیدن یط جوری در کنم در ورودی را
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بود!بی اختیار قلبم فرو ریخت.م ل کسهانی که مچشهان را گرفته باشهند بدون 
 :کنترل روی اعمالم با هراس نگاهش کردم وپرسیدم

 ه چرا این اومدی؟

بها لبخنهد یها شههایهد هم پوزخندی به جای جواب سههرش را پایین انداخت 
 :وگفت

 .ه سالم

که نگاهم کند در حالی که از و داخل امد ودر را پشهت سهرش بست.بدون آن
 :هال می گهشت تا به اتاقش برود ادامه داد

 .ه بهتر است روسری ات را سرت کنی

بها تهکر سههینا در حالی که م ل بهت زده ها همچنان کنار در ایسههتاد هبودم 
دسهت روی سهرم کشهیدم وتازه متوجه شهدم برخالف همیشه روسری به سر 
نهدارم.وای خهدایا!اگر در ان لحظه زمین دهان باز می کرد ومن را در خودش 
می بلعیهد حها ههر بودم!انقهدر افکارم در حول وحوش فیلم می چرخید که 
حتی یط لحظه هم احتمال نمی دادم که سهینا پشههت در باشهد تا روسههری را 

 .که همیشه روی دسته کاناپه می گهاشتم به سر کنم

یهد:حتما با دیدن ان قسههمت هیجانی فیلم هوایی یبهد پیش خودش می گو
شههده!با حالتی که از شههدت آشههفتگی شههبیه همه چی ریر از ادمیزاد بود به 
طرف کاناپه دویدم وروسههری را برداشههتم وبا عجله روی سههرم کشههیدم وتازه 
نگاه به طرف تلویزیون رفت که فرزاد با سههرخوشههی می خواند:دسههت شههما 

حهای که زحمت کشههیدید...چرا ان را  درد نکنهه چرا زحمهت کشههیهدیهد؟
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خهاموش نکرده بودم؟!وبی اختیهار قلبم دوبهاره فرو ریخهت!مطمانا سههینا از 
اینکه من را موقم دیدن فیلم رافلگیر کرده بود از خوشههحالی در پوسههت خود 
نمی گنجید!با شههتاب کنترل تلویزیون ودوربین را برداشههتم وآنها را خاموش 

نه رفتم.نمی دانم چرا تازگی ها آشههپزخانه کردم وسههریم بهه طرف آشههپزخا
پنهاهگهاه مطمانی برایم شههده بود!با دقت روسههری را جلوتر کشههیدم وتمام 
موهایم را جمم کرده وزیر ان پنهان کردم وبرای پس زدن افکاری که بی سههر 
وتهه تمهام تهنم را به خود مشههاول کرده بود قابلمه را از کابینت بیرون اوردم 

پختن ناهار گرفتم.قابلمه خالی روی اجاق گاز بود ولی وتصههمیم بهه تهیهه و
 !تهن مشاولم اجازه نمی داد که بدانم چه می خواهم درست کنم

 !ه چرا پرهام رو بیدار نکردی صبونه بخوره؟

با صهدای سهینا در آسهتانه در آشپزخانه از ترس از جا پریدم ونگاه خیره ام که 
 :ی اختیار گفتمبه قابلمه مانده بود به طرفش چرخاندم وب

 !ه وای ترسیدم؟!چرا این جوری می کنی؟

 :با لبخندی نگاهم کرد وبا خونسردی گفت

 !ه باور کن هنوز کفش پاشنه بلند زنگوله دارت رو پیدا نکردم

کردنهایش روی از حا هر جوابی اش حرصم گرفت وبا یاد آوری صحنه زوم 
صهورتم برای اینکه حسهاب کار دسهتش بیاید وفکر نکند زیادی خوشم آمده 

 :اخمهایم را درهم کشیدم وطلبکارانه گفتم

 !ه چرا اون کار رو کردی؟

 :دوباره با خونسردی گفت
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 ه چه کاری؟

 :با حر  وکمی هم دلهره از این همه خونسردی ریر معمولش گفتم

یلی خوب می دونی در مورد چی حرف می ههههه خودت رو به اون راه نزن.خ
 .زنم

 :مجددا با همان حالت گفت

 .ه باور کن نمی دونم حداقا اشاره ای بکن تا گوشی دستم بیاد

بها خشههم کمی نگهاهش کردم واز فکر وخیهایتی کهه ملتهبم کرده بود آتش 
 :گرفتم وبا صورتی برافروخته گفتم

 !واهی جواب بدی؟ه گوشی به اندازه کافی دستت اومده ولی نمی خ

از اینکهه بهه این راحتی بهازی ام داده بود ولجم را در می اورد خوشههحهال 
 :وخندان گفت

 !ه باور کن هنوزم نمی دونم در چه مورد حرف می زنی؟

 :نتوانستم خود را کنترل کنم وبا شدت عصبانیت گفتم

 !ه جدا؟

 :او نیز با خوشحالی جواب داد

 .ه اره جدا

 :گفتمبا ریظ نگاهش کردم و

 !ه خیلی روت زیاده

 :خندید وگفت

 !ه از این زیاد تر هم میشه
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 :دوباره با حر  نگاهش کردم وبا خشم گفتم

ههه ببین سینا اصال حوصله این حا رجوابی ها رو ندارم راست وپوست کنده 
 بگو چرا اون مسخره بازی رو در فیلم در اوردی؟

د د.چشههمهایش برقی زوبی اختیار با گفتن این حرف قلبم شههروو به زدن کر
 :وپرسید

 !ه کدوم فیلم؟

 :از نقش بازی کردنش لجم گرفت وبی اراده گفتم

 !ه فیلم پلنگ صورتی

خنده ای بر گوشهه لبش نشهست وآرام نگاهم کرد از اینکه در مقابل خطایش 
 :سکوت کرده بود طلبکارانه گفتم

 !ه خب؟

 :او هم با همان خنده گوشه لبش جواب داد

 !!ه خب که خب

 :دقیق نگاهش کردم تا از حایت نا مفهوم چیزی سر در بیاورم که پرسید

 ه برای ناهار چی می خوای درست کنی؟

 :از اینکه با پیش کشیدن حرفی مساله را می خواست تمام کند گفتم

 .ه فعال هیچی تا زمانی که اون مسخره بازی رو پاک نکردی

سههات نشههده بلکه ناراحت وبرای نشهان دادن اینکه از این جریان دچار احسهها
 :هم شده ام ادامه دادم
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ههه عصهبانیت من هیچی ولی فکر نکردی اگه سارا این رو ببینه چه فکری می 
 !کنه

 :با کنجکاوی نگاهم کرد وباز هم خونسردانه در جوابم گفت

 .ه فرقی برام نداره یبد همون فکر تو رو

 :از اینکه مبهم جواب داد نارا ی گفتم

 !گه ای فکر من روه نه خیر جور دی

 :با حالتی خا  خندید وپرسید

 !ه م ال چه جوری؟

از پرسهشش واز اینکه از زیر زبانم می خواست حرف بکشد رنگ پرید وقبل 
از انکهه اجهازه دهم بهه تاییر حهایتم پی ببرد بهه ظهاهر اخم کردم وبه طرف 
اجهاق گهاز رفتم ومقهداری رورن داخهل قهابلمهه ریختم وزیر آن را روشههن 
کردم.از اخم وسهکوتم فهمید که حا ر به ادامه بحث نیستم وبرای اینکه جو 

 :را عوض کند کمی جلوتر امد وگفت

هههه از رهاهای دیشههب چیزی باقی نمونده که می خواهی دوباره رها درسههت 
 کنی؟

ی کنار کابینت رفتم.از اینکه زیر نگاه جوابش نهدادم وبهه طرف سههبهد پیازها
سههنگینش باید کار می کردم بی اختیار تپش قلبم تندتر شههد وبرای آرام کردم 

 .قلبم نفس حبس شده در سینه ام را به آهستگی بیرون دادم

چشهم شهده بود!چرا همین طور ایسهتاده بود وبر خالف همیشه بدون اخم و 
فهمیدم که من همیشههه به دیدن طلبکهاری نگهاهم می کرد.تازه داشههتم می 
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سههینای بد اخالق واخمو عادت کرده ام واز تماشههای سههینای ارام وبه ظاهر 
 !خوش اخالق دچار سر در گمی وشاید هم احساس شده ام

ههههه بط بار پرسههیدم برای چی رها درسههت می کنی ولی متاسههفانه جوابی 
 !نشنیدم؟

حال شههدم وحا ر از اینکه دوباره سهر خشهمش آورده بودم بی اختیار خوشه
 :جواب گفتم

ههه هنوز کر نشهدم شنیدم چی گفتی.بیشتر رهاهای دیشب رو که باقی مونده 
بوده مراه با رهاهایی که از اول کنار گهاشهته بودم دیشهب فرستادم پایین برای 
عمه اینها متاسههفانه یا خوشههبختانه معده من وپرهام به رهاهای مونده عادت 

 .ره رها درست کنمنداره برای همین مجبورم دوبا

 :با پوزخندی بالفاصله در جواب گفت

 !ه پس اون شوید پلوی کهایی چی بود سه روز می خوردی؟

 :بی اراده بیخندی زدم وگفتم

ههه اوین اون شوید پلوی به قول تو کهایی زیاد چرب نبود که نشه بعد از یط 
روز خوردش.دوما خودم دیشههب با عمه صههحبت کردم وگفتم که نمی تونم 
رهاهای چرب رو درسههت بسههته بندی کنم وتوی فریزر بهارم عمه هم گفت 
که بفرسهتم پایین خودش درست میکنه در  من هم گفت که اونها هم نهایتا 
همین امروز یا امشههب رهاها را مصههرف می کنند.سههوما زیاد بی تابی نکن 
یهط کمی از رهها توی یخچهال بهاقی مونهده کهه بتونی از خودت پههیرایی 
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تعجبم تو با این رودروایسههی پیش شههکمت چطوری توی این چند کنی.در 
 !سال در شهرستان طاقت آوردی؟

 :خندید وبا دقت نگاهم کرد وگفت

 .ه همش که توی شهرستان محل دانشگاهم نبودم

 :در حالی که پیاز بزرگی را می شستم گفتم

توی شههرسههتان ههه پس کجا بودی؟!اینجا هم که کم می اومدی.نکنه بیشهتر 
 !پدریت در خدمت خانواده سمیه خانم بودی؟

 :کنار میز آشپزخانه ایستاد وبا صدای پر جهبه ای جواب داد

 !ه برای تو چه فرقی می کنه؟

مشهاول پوسهت کندن پیاز شهدم وسهرم را عقب گرفتم تا اشکهایم از پوست 
 :کندن پیاز در نیاید وگفتم

یچاره که دیشهب خودش رو کشت تا ههه برای من فرق نمی کنه برای ریحانه ب
کنار تو عکس بگیره فرق می کنه اما منصهفانه هم قحهاوت کنیم همون سمیه 

دم به بایه هم توی  8خهانم بیشههتر بهه تو میهاد هم فهامیلهه هم بابا میل عزیزه
حرفهاش اکی اکی نمی کنه.چی بود دیشهب اون ریحانه؟!درسته که پولش از 

باسههش برازنده خونواده ما نیسههت.عزیز اگر پارو بای میره ولی ظاهر وسههرول
 !فقن یط مرتبه ببیندش سکته می کنه

 :از استدیلهایم خندید وگفت

 !ه فکر می کنی عزیز اجازه بده دو مرتبه زن بگیرم؟
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از حرفش درجا سههر  شههدم وپیازهای ریز شههده را داخل رورن ریختم تا با 
خانه پشت میز آشپزمشهاول شدن به کار متوجه گر گرفتم نشود.روی صندلی 

 :نشست وبا دیدن سکوتم گفت

 !ه خودت دیشب گفتی که عزیز می ترسه رودل کنم

از اینکه حرفهایم را موبه مو به یاد داشههت از یط طرف حیران مانده بودم واز 
طرف دیگر برای اینکه فکر نکند با سههکوتم دچار فکر وخیایت شههده ام به 

 :طرفش نگاه کردم وگفتم

حافظه فوق العاده ات رو صرف پرو ه دانشگاهیت بکنی که  ههه چه خوبه این
 .هرچه زودتر تموم بشه تا به سالمتی با آقا سعید راهی کانادا بشی

 :با کنجکاوی نگاهم کرد وپرسید

 !ه کانادا؟!کی گفته من می خوام برم کانادا؟

از اینکه به هدف زده بودم خوشههحال شههدم ودر حال هم زدن پیازه ها داخل 
 :فتمرورن گ

 .ه دیوار موش داره موشم گوش داره

 :با پوزخندی گفت

ههههه یبد موشههتون هم پرهامه که دم به سههاعت برای خبرچینی می فرسههتید 
 !پایین؟

از زرنگی اش خوشههم نیامد ودر حالی که به طرف یخچال می رفتم به ظاهر 
 :خودم را به بی خبری زدم وگفتم

 .سارا خودمون فهمیدیمه پرهام؟!نه به اون طفلی چکار داری؟!من و 
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 :وبرای اینکه حرصش را در اوردم ادامه دادم

 .ه تازه از توق این خبر دو شبانه روز خواب وخوراک نداشتیم

 :برخالف انتظارم خوشش امد وبا صدای پر ابهتش گفت

 !ه جدا؟

 :بسته گوشت را از فریزر در اوردم وبالفاصله جواب دادم

 .ه آره جدا

 :دید وبا اشاره به بسته گوشت گفتدوباره از گوشه لب خن

 ه حای می خواهی چی درست کنی که در تهیه وتدارکی؟

از اینکه طبق روش همیشههگی اش حرف را عوض کرد پوزخندی زدم وجواب 
 :دادم

ههههه برات فرق هم می کنهه بهدونی؟!تو رهات همون رهای دیشههبه که توی 
 .یخچاله

 :از لس کردنم خنده بر لبش نشست وبا حالت خاصی گفت

ههه حای من اگه بخوام از رهای شما بخورم چیکار باید بکنم؟به قول تو شاید 
 .معده من هم نتونه رهای مونده دیشب رو هحم کنه

شانه هایم را بای انداختم ودر حالی که گوشت های ریز ریز شده را از نایلون 
 :ر قابلمه بریزم گفتمفریزر در می اوردم تا د

هههه کار هشهم کردن معده ات ربطی به من نداره!این دیگه مشههکل خودته ولی 
اگه خیلی دلت می خواد توی رهای ما شهریط باشی پاشو وایسا خودت هم 

 .کار کن
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 :واز خدا خواسته با دل پر ادامه دادم

 ...ه خسته شدم این چند روزه از بس بشور وبپز وتر وتمیز کردم

 :لبخندی زد وبا لحن پرجهبه ای میان حرفم آمد وگفت

ههه مگه من چند روزه این بای هسههتم که انقدر خسهته ای؟!حای خوبه بیشههتر 
 .وقت ها کمکت کردم

انصهافا اینجایش را اسهت می گفت.هنوز آن ظرف شهستن تاریخی پریشبش 
م ا در خهاطرم مهانهده بود!برای اینکه حرفی زده باشههم که فکر نکند کم آورده

 :گفتم

ههههه بهه هر حهال من این چند وقته درس دارم وباید جزوه هام رو تکمیل کنم 
 .برای امتحاناتم دوست ندارم همش پای اجاق گاز وایسم

 :متوجه بهانه اوردنم شد واز پشت میز بلند شد وگفت

ههه پس پیش از اومدن من به بای سهرکار خانم خدمتکار شهخصی داشتید که 
 !نداخته اید؟حای اه و ناله راه ا

از اینکهه بهاز هم لجش را در اورده بودم با خوشههحالی لبخندی زدم وجواب 
 :دادم

ههههه نه خیر ولی بریز وبپاش ومهمون بیار وببر نداشههتم خودم بودم وپرهام تا 
 ...وقتی که مامان اینها بیان ولی حای مونده ام چطوری

دم ونمط وزردچوبه وبا ا هافه کردن گوشههت به پیاز دام ها حرفم را ادامه ندا
به گوشههت ا ههافه کردم.کنارم جلوی اجاق گاز ایسههتاد وبا برداشههتن قاشههق 

 :چوبی برای هم زدن گوشت داخل پیاز دام ها گفت
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 .ه حای هم برو به درس هات برس خودم بقیه اش رو درست می کنم

 :متعجب از کارش پرسیدم

 !ه چیه دلت به رحم اومد؟

 :موبا ندادم جوابی دوباره پرسید

 !ه اصال می دونی چی می خوام درست کنم؟

 :لبخندی زد وگفت

ههه نترس ازت و بهتر بلدم.م ل اینکه یادت رفته من چند سههال در شههرسههتان 
 .تنها زندگی کرده ام

 :با حا رجوابی گفتم

ههه تنهاش رو مطمان نیسهتم ولی چرا هر بار می اومدی پایین دسهت به سیاه 
 وسفید نمی زدی؟

 :گرفت وبا دقت نگاهم کرد وگفتاز لحنم خنده اش 

 !ه تا حای  رب الم ل نازکش داری ناز کن رو شنیدی؟

از اینکهه عمه آتر وسههارا را معطل خودش کرده بود لجم گرفت وبا اخمهای 
 :درهم به چشمهایش نگاه کردم وگفتم

ههه ای..جدا؟!پس خدا رو شکر متوجه شدی که اینجا کسی ناز کس دیگه رو 
 .نمی کشه

 .وبا خشم سرم را پایین آوردم وبه قابلمه چشم دوختم

 :زیر شعله اجاق گاز را کم کرد وپر جهبه گفت

 .ه هنوزم مطمان نیستم ولی تا اینجاش که بد نگهشته
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دوباره سهرم را بلند کردم وبه چهره اش که بیشهتر از یط سروگردن از من بلند 
 !تر بود نگاه کردم تا معنای حرفش را بهتر بفهمم

 .سالم صب  بخیر ه

بها صههدای پرههام هر دو به طرف در اشههپزخانه نگاه کردیم واو زودتر از من 
 :جواب داد

ههه به سهالم ظهر به خیر آقا پرهام.امروز که یط سال بزرگتر شدی باید زودتر 
 بیدار می شدی.حتما خیلی خوابت می اومده؟!نه؟

بش اخت ودر جواپرهام با رودروایسی که پیش سینا داشت سرش را پایین اند
 :گفت

 .ه بله

برای دلجویی به طرف پرهام رفتم وروی سههرش را بقوقسههیدم وبا محبت 
 :گفتم

 .ه سالم به روی ماه داداشی خودم پرهام جون بشین برات صبحونه بهارم

وپس از نشهاندن پرهام پشهت میز آشپزخانه دوباره سرش را بقوقسیدم ودر 
یخچال می رفتم از روی عمد بلند حهالی کهه برای اوردن کره ومربها به طرف 

 :گفتم

 !ه نازکش داری ناز کن نداری چشم حسرت باز کن

 :متوجه منظورم شد ودر حالی که با لبخندی سرش را تکان می داد پرسید

 ه لپه دارید؟
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ظرف کره ومربها را از یخچهال بیرون اوردم وجلوی پرههام گهاشههتم وجواب 
 :دادم

 ه مگه می خواهی قیمه درست کنی؟

 :ه طرفم نگاه کردو پرسیدب

 ه پس تو چی می خواستی درست کنی؟

تکهه ههای نهان را از جا نانی در اوردم ودرون پیش دسههتی جلوی پرهام قرار 
 :دادم ودر جوابش گفتم

 .ه برنس قرمز

 :متعجب پرسید

 !ه برنس قرمز؟!برنس قرمز دیگه چه رهاییه؟

دم وبا لبخندی بهه طرف پرههام کهه بهه گفهت و گوی مها می خنهدید نگاه کر
 :جواب دادم

ههه پرهام اسهم این رها رو گهاشته.وقتی بچه بوده به رهای گوشت وبرنس که 
رویش گوجهه فرنگی یها رب می ریختیم وقرمز می شهههد می گفهت برنس 

 .قرمز.ازا ون به بعد دیگه اسم این رها این شد.سارا هم می دونه

 :با خنده به پرهام نگاه کرد وگفت

 ه یبد اسم شوید پلو یا سبزی پلو هم برنس سبزه؟

 :پرهام با لبخندی سرش را تکان داد ومن جایش جواب دادم

ههه تا دو سه سال پیش آره ولی برنس قرمز هنوز به قوت خودش باقیه.تازه اسم 
 .برنس خالی یا همان پلو و کته هم برنس سفیده
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 :خندید وپرسید

 !ه دیگه چه اصطالحی دارید؟

کابینت رفتم ودر حالی که ظرفهای لپه ولیمو عمانی را در می اوردم  بهه طرف
 :گفتم

 .ه فعال همین ها حای بهار فکرهامون رو بکنیم بعدا بهت میگیم

در جواب یهط لحظهه نگاهم کرد ولبخندی زد.پرهام در حال شههیرین کردن 
 :چایش روبه سینا کرد وگفت

 ویسم؟ه عمو سینا فردا انشا داریم کمکم می کنید بن

 :کمی لپه داخل کاسه خیس کردم وپرسیدم

 ه در چه مورده؟

 :قبل از انکه لقمه نان وکره ومربایش را در دهان بگهارد گفت

 .ه در مورد خصوصیات یط دوست خوبه

 :سینا پوزخندی زد و کاسه لپه خیس شده را از دستم گرفت وگفت

 .ه این دیگه راست کار تو وساراست

 :آب و لپه به قابلمه ادامه دادو با ا افه کردن کاسه 

 ه انشاهای قبلی اش هم تو نوشتی؟

 :کنارک ابینت ایستادم وگفتم

 ه کدوماشون؟

 :به طرفم نگاه کردو جواب داد

 .ه پاییز وباران
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 :با کنجکاوی پرسیدم

 ه دوتاییشون رو خوندی؟

 :بالفاصله گفت

 ه آره.حای با کمط سارا با هم نوشتید؟

انم بی درنهگ گفتم پهاییز رو آره ولی بهاران رو خودم برای انکهه نظرش را بهد
 تنهایی نوشتم چطور بود؟

 :نگاهی به من کرد وگفت

 .ه بهت نمی اومد انقدر خوب بنویسی!قبل ها خیلی افتحاح می نوشتی

از اینکه نظرش را رک وصههی  گفت خوشههم نیامد وبرای درآوردن حرصههش 
 :گفتم

ههه قرار بود اعالمیه ختم دایی عزت رو هم من بنویسهم نمی دونم چطور شد 
 !که یط دفعه تو نوشتی؟

 :پوزخندی زد وبا دقت نگاهم کرد وگفت

 !ه یبد پارتی بازی شده بود

 :از اینکه از کنایه ام خوشش امد لجم گرفت وگفتم

 !ه اره در اینکه سفارش سمیه خانم کار خودش رو کرده شکی نیست

اره از گوشهه لب خندید ودر حالی که همچنان کنار اجاق گاز ایستاده بود دوب
 :گفت

 !ه نمی دونم تو چرا موقم بردن اسم سمیه مرتب میگی سمیه خانم؟
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بهه پرههام کهه بی خبر از همه جا در حال خوردن صههبحانه نگاهمان می کرد 
 :نگریستم وبعد رویم را به طرف او چرخاندم وگفتم

ا پس فردا فامیل تر می شیم درست نیست که عروس عمه ام ههه برای اینکه فرد
رو از همو ناول کار بی پیشهنود وپسهوند صدا کنم.حای هر کی بدش نیاد می 

 .ترسم عزیز ازم دلخور بشه

 :با لبخندی در جوابم گفت

 .ه ولی عزیز که اجازه نمی ده این وصلت سر بگیره

 :صبانی شدم وگفتماز اینکه دوباره این مو وو را گوشزد می کرد ع

ههههه چیه اگه خیلی عجله داری همین فردا عزیز رو ببریم مححههر جلوی اون 
 م ال جدا بشیم؟

 :و برای اینکه دیگر جلوی پرهام مو وو را کش ندهد رو به پرهام ادامه دادم

ههه پرهام جون صهبحونه ات تموم نشد؟!پاشو بریم ببینیم برای فردا چه درسی 
 .باید بخونیم

از یط باره عصههبانی شههدن بی موردم هاج و واج ماند وحرف پرههام طفلی 
گوش کن از جایش بلند شههد واز در اشههپزخانه بیرون رفت.بعد از رفتن پرهام 
میز آشهپزخانه را با عجله جمم وجور کردم وخواستم از آشپزخانه بیرون بروم 

 :که از پشت سر شنیدم که گفت

اور کنه یا عصههبانی شههدن هههه طفلی پرهام نمی دونه داداشههی جون اولت رو ب
 !اخرت رو؟
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از اینکه دایه مهربان تر از مادر شههده بود وبرای پرهام دلسههوزی می کرد لجم 
 :گرفت وبی اختیار به طرفش برگشتم وبا خشم نگاهش کردم وگفتم

 .ه نگران نباش.پرهام خودش بهتر میدونه که خواهرش چقدر دیوونه است

 :فتنگاه مبهمی به من کرد وبا خونسردی گ

ههههه پس بی زحمت این رو به عزیز جون هم بگو تا بنده خدا بدونه چه لقمه 
 !ای رو برام گرفته

از کنهایهه اش درجها قرمز شههدم وبی اختیهار قلبم فرو ریخت ودوباره هجوم 
افکهار عجیهب ورریب نیم سههاعت پیش در مازم فرصههت جوین پیدا کرد 

کهه چنهد دقیقهه پیش در پس لس ولجبهازی سههعی در پنهان واحسههاسههاتی 
نمودنش کرده بودم خود بهه خود در تهارو پودم نمودار گشههت.خهدایا چه ام 
شهده بود؟!چرا جواب گسهتاخی اش را نمی دادم؟! لحظه ای با چشمان خیره 
و مهات مهانده نگاهش کردم واز ترس رسههوا شههدن به داخل اتاق پرهام پناه 

 .بردم

ام دراز کشههیدم وبی اختیار افکارم را به دسههت امواج های نا روی تخت پره
اشههنهایی کهه در مازم روان بود سههپردم.خهدایها چرا همه چیز عوض شههده 
بود؟!من!سههینا!مگر سههینا همان سههینای همیشههگی نبود که تا مو ههوعی را به 
جروبحهث نمی کشهههانهد ولم نمی کرد؟!پس چرا در یبهه یی حرفههایش 

ند ومن و احسههاسههاتم را به محط وآزمایش می لبخنهدههای نهامفهوم می ز
گههارد؟!خدایا پس من چی؟!مگر من سههروناز همیشههگی نبودم که تا روی 
اعصههاب سههینا راه نمی رفتم دلم آرام نمی گرفت؟!پس چرا حای هیچ حرف 
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کنایه آمیز ودرشههتی به او نمی زدم تا یاقل دل وامناده ام را م ل همیشههه خنط 
بود!چرا سههینا اخم به ابروهایش نمی امد؟!چرا من کنم؟!خدایا چه مان شههده 

بعد از دیدن آن فیلم وتصههویرهای کهایی اش ارام آرام اخم از ابروهایم محو 
شههده بود!چرا هیچ کدام دیگر نه به منظر دشههمنی بلکه برای پنهان کردن یط 
احسههاس نهاگفته از نگاه هم می گریختیم؟!نکند؟! وای نه چه موقعیتی؟!اگر 

 !چه آبروریزی می شود!مخصوصا پیش عمه آتر وسارا کسی بفهمد

 !ه چرا سینا رها درست می کنه؟مگه بلده آشپزی کنه؟

با پرسهش پرهام از افکارم بیرون آمدم وبه سههوی او که پشههت میز کامپیوترش 
نشههسههته بود ومشههاول امتحان کردن سههی دی های اهدایی دیشههبش بود 

 :نگریستم وبه جای جواب سوالش گفتم

لدی جلوی سهینا عمو سهینا عمو سهینا کنی وپشهت سهرش سینای ههه خب ب
 !خالی بگی؟

نگهاهی بهه طرفم کهه دراز بهه دراز روی تختش خوابیهده بودم کرد ودوبهاره 
 :پرسید

 !ه خب چرا عمو سینا آشپزی میکنه؟

 :برای انکه روی این مو وو حساس نشود جواب دادم

 ه چرا نکنه؟!خودش خواسته.برای چی جلوش رو بگیرم؟

 :از جوابم قانم نشد و و دوباره سوال کرد

 !ه مگر بلده؟

 :با ظاهری بی تفاوت در جواب گفتم
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هههه چه می دونم؟!یبد بلده که دسههت به کار شههده.حای این مو ههوو رو نری 
 .پایین کف دست بقیه بهاری

 :بالفاصله پرسید

 !ه برای چی؟

 :از سوال بی موقعش جا خوردم وپس از کمی مکث جواب دادم

 .برای اینکه اگر عزیز بفهمه خوشش نمیاده 

بنده خدا عزیز!چه همه کاسهه و کوزه رو سههر او می شهکسههتم!باید چه جواب 
می دادم؟!اینکهه از روی عمهه آتر وسههارا خجهالت می کشههم!وااقعا عجب 
حکهایتی پیدا کرده بودم!خودم هنور از احسههاس جدیدم سههر در نمی اوردم 

زنگ پیامط تلفن همراهم از سههالن پس لزومی نداشههت که...که با صههدای 
پهیرایی یا هال یکباره از جایم کنده شهدم و روی تخت نشهستم.چرا گوشی را 
آنجا گهاشهته بودم؟!یبد صهب  وقتی سارا آمده بود همانجا قرار داده بودم.در 
حالی که نمی خواسههتم فعال با این حال و روز به هم ریخته ام جلوی سههینا 

 :با التماس گفتم آفتابی شوم رو به پرهام

ههههه پرهام جون قربون قدت میری گوشههی موبایلم رو از توی هال یا سههالن 
 بیاری؟

پرههام بدون انکه چشههمش را از روی صههفحه مانیتور بردار با لحن کودکانه 
 :اش گفت

 ه چرا خودت نمی ری؟

 :دلخور از نافرمانی اش گفتم
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 .ه اگه می خواستم برم به تو نمی گفتم

 :من بالفاصله جواب دادبرای را ی کردن 

هههه سههروناز آخه نمیشههه اگه اینجا رو اسههتپ کنم دوباره باید بازی رو از اول 
 .شروو کنم.بهار تموم کنم باشه میرم

از ترس اینکه با تاخیرم سههینا سههر تلفن همراهم برود وپیامکی که به احتمال 
ه ی بزیاد از طرف سههارا بود بخواند بی درنگ از جاین بلند شههدم وبا ررولند

 :پرهام گفتم

 .ه یادن باشه اومدی توی این اتاق درس بخونی نه بازی کنی

 :وقبل از انکه در را باز کنم شنیدم که گفت

 .ه خودت گرفتی خوابیدی وگرنه من که آماده بودم

ودر را بهاز کردم.راسههت می گفهت خودم عین جنازه روی تختش افتاده بودم 
تراف گرفتن از خودم ومه هل انسهههان ههای گقنقاقههکهار سههعی در اع

بودم!روسهری ام را مرتب کردم وآهسته به طرف هال حرکت کردم.بوی خوش 
قیمه یا لیمو عمانی و لپه در فحهها پیچیده بود ودر حالی که سههعی می کردم 
نگاهم به سههمت آشههپزخانه نیفتد به سههوی کاناپه ها رفتم.نه خدا را شههکر 

سههالن پهیرایی برداشههتم و  گوشههی ام آن نزدیکیها نبود.قدم هایم را به سههوی
روی میز ناهار خوری آن را پیدا کردم.بالفاصههله دکمه باز شههدن پیامط تلفن 

 :همراهم را زدم وطبق حدسم پیامط سارا را خواندم

سهالم.چه خبر؟بوی قیمه ات سهاختمون رو برداشته!اگه از ترس عزیز نبود »
 درازکش خوابیده تا حای صهد دفعه اومده بودم بای وجلوی در آشپزخونه تون
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بودم!حای اینها رو بی خیال شههو بچسههب به پیامط فرزاد نوشههته:شههادی گنس 
بزرگی اسهههت کهه در تنههایی بهه درد نمی خورد پس برای یهط عمر طوینی 

 .شریط این گنس بزرگم باش

 « بهترین شریط دنیا برایت:فرزاد

 :ماز پیامط جالب ومعنادارش بی اختیار خندیدم ودر جواب سارا نوشت

خب به سهالمتی در عصهر مدرن امروز رسهم و رسهوم خواستگاری عوض »
شههده ومردم این جوری خواسههتگاری می کنند!عجب دنیای بی در وپیکری 

 « !شده!جای عزیز خالی!راست میگی همین پیامط فرزاد رو براش بخون

 :طولی نکشید که در جوابم نوشت

اگر یزم بهاشهههه حتمها براش می خونم.تو نگران عزیز نبهاش راسههتی می »
دونسههتی فرزاد دیروز عصههر قبل از اینکه بیاد بای جشههن تولد اول یه سههر رفته 
دیهدن عزیز!همین این مهامهان وعزیز برام تعریف کردنهد.عزیز یهط دکتر 

 «!هدایت پور میگه هزار تا دکتر هدایت پور از دهنش می ریزه

 :لی در جوابش نوشتمبا خوشحا

دروم میگی؟!اون مهارمولهط خوب میهدونهه اول کدخدا رو ببینه بعد ده رو »
 «!بچاپه!عجب اب زیر کاهیه

 :بعد از کمی در جوابم نوشت

حهای مها خودمون رو می زنیم بهه اون راه و از چهاپیهدن ده تعبیر بدی نمی »
ف می تعریکنیم ولی بی شههوخی اگر می تونسههتم این زنگ بزنم حتما برات 

 «!کردم که فرزاد مسخره چطوری عزیز رو فیلم کرده
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 :بی درنگ در جوابش نوشتم

پس با این حسههاب به خوبی وخوشههی وتندرتی به زودی زود یط عروسههی »
 «!افتادیم دیکه نه؟

 :فوری در جوابم نوشت

آره دیگهه بهه سههالمتی و دل خوش همه چی تمومه.عزیز اکی رو بگه دیگه »
فکر کن؟!مححههر آشههنا هم داریم فقن می مونه لباس فردا میریم مححههر.

عروس که من نمی دونم لباس تور بپوشهم وگل سر بهارم یا لباس ساتن وتاج 
عروس!تنهها درگیری تهنی من فقن همین مسههالهه اسههت.البته می دونم که 

 «.عزیز راهنماییم میکنه

 :بی اختیار خندیدم و نوشتم

 «!دیوونه»

 :یط دقیقه نکشید که جواب امد

دیوونهه چیهه؟!بهه جان خودم!راسههتی فیلم رو دیدی؟اگه دیدی یا خودت یا »
 «.بده پرهام بیاره.عزیز پوتین گهاشته جلوی خرخره ام نمی تاره بیام بای

بها یهاد آوری فیلم بی اختیهار قلبم فرو ریخهت وبا دسههتانی لرزان در جواب 
 :نوشتم

 «.فعال وقت نکردم همه فیلم رو ببینم.هر وقت دیدم برات می فرستم»

 :وبی اراده نفس سنگینم را آزاد کردم.بالفاصله جواب داد

 «.به قول ریحانه اکی.گودبای»
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با یادآوری آوری اش لبخندی به لبانم نشهست وگوشی را در دستانم جابه جا 
 ام بند آمد وبی اختیار کردم وسههرم را بلند نمودم.یط باره نفسههم در ته سههینه

جیو کوتاهی کشههیدم!سههینا در هال روبه روی پهیرایی روی یکی از کاناپه ها 
نشههسههته بود ومجله می خواند!از جیو کوتاهم بی اختیار سههرش را بلند کرد 

 :ونگاهم نمود وبا نگرانی پرسید

 ه چی شده؟

 :با افکاری پریشان وجاخورده بی اراده به جای جواب پرسیدم

 !را اینجا نشستی؟ه تو چ

 :از سوالم متوجه ی منظورم شد وبا خونسردی همیشگی اش جواب داد

 !ه مگه اشکالی داره؟

 :سرم را تکان دادم وگیس مانده از رفتار خودم نفس عمیقی کشیدم وگفتم

 !ه تو کی اومدی؟!چرا من نفمیدم؟!چرا آنقدر بی سروصدا؟

دنم شههدوبا شههو  طبعی تازه متوجه ی جاخوردنم از یکباره دیدنش وترسههی
 :همراه با جهبه گفت

ههههه نه کفش پاشههنه بلند زنگوله دارت هم دیگه افاقه نمیکنه با این او ههاو 
واحوالی کهه من می بینم اگه طبل وسههنس هم دسههت بگیرم وراه برم شههاید 
تابیری نداشههته باشههه.جدی جدی متوجه نشههدی که من از آشههپزخونه بیرون 

 اومدم واینجا نشستم؟

بها حهالتی کهه هنوز در تهه مهانده ترس در آن نمایان بود جلوتر آمدم وجواب 
 :دادم
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 .ه نه به جان پرهام اصال نفهمیدم

 :اشاره به گوشی تلفن همراهم کرد وپرسید

 ه مگه به کی پیامط میدادی که اینطور ررق خودت شده بودی؟

 :از تردیدش خوشم نیامد وبا دلخوری جواب دادم

 .ه سارا

 .ت زنگ بزنه پیامط می دادنمی تونس

و بی اختیار از حرم نسهنجیده ای که زدم دهانم را بسهتم.با آشنایی به اخالق 
 :من وسارا با دقت نگاهم کرد وگفت

ههه تو وسهارا اسهرارتون تمومی نداره؟!سر چی حرف می زنید که آنقدر حرف 
 !برای گفتن دارید؟

 :ودر جواب گفتماز اینکه می خواست زیر زبانم را بکشد لبخندی زدم 

 .ه سر همه چی

 :بالفاصله پرسید

 ه م ال؟

 :برا اینکه حرف را عوض کنم بی درنگ به جای جاب سوالش گفتم

 .ه سینا یادت باشه جلوی سارا اینها رهای امروز رو من درست کردم

از حرفی که زدم خودم جا خوردم چه برسههد به او! و بی اختیار  ههربان قلبم 
 .تند شد

 :شه لبش پرسیدبا لبخندی گو

 !ه برای چی؟
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 :با دستپاچگی جواب دادم

 .ه همین طوری

 :با خنده ای نگاهم کرد وبا صالبت همیشگی در جوابم گفت

ههه ِا...همین طوری مفت ومجانی ازم بیگاری می کشهی ومی خواهی کسی 
 !بویی نبره؟!بابا تو دیگه کی هستی؟

ا دسهتی عرق کرده گوشه نفس حبس شهده در سهینه ام را آرام آرام بای دادم وب
روسههری ام را گرفتم وپس از کمی سههبهط وسههنگین کردن حرفی کهه می 
خواسهتم بزنم برای خراب تر نشدن او او کمی سرم را پایین انداختم وبا کم 

 :رویی بی سابقه ای جلوی سینا گفتم

 ه در  من می تونم یط خواهشی هم ازت بکنم؟

 :با صدایی از سر خوشی گفت

داری هر کاری دلت می خواهد می کنی دیگه چرا خواهش می ههه تو که فعال 
 کنی؟چیه ظرفهات رو هم بشورم؟

از اینکه به فکر شههسههتن ظرف ها بود بی اختیار خنده ام گرفت ولی خودم را 
کنترل کردم وصههورت تب دار وگداخته ام را بای گرفتم وبه چشههم هایش نگاه 

 :کردم وبا کمی تعلل گفتم

 ه میشه اون تیکه فیلم رو یط جوری درست کنی؟

 :خودش را مخصوصا به ندانستن زد و پرسید

 !ه کدوم تیکه رو؟
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برای رلبه بر احسهاسههاتم وبرای اینکه جلویش کم نیاورم به ظاهر اخمهایم را 
 :در هم کشیدم وجواب دادم

 .ه همون تیکه دسته گل جنابعالی رو

 :ای قبول درخواستم پرسیداز حا ر جوابی ام از رو نرفت وبه ج

 !ه برای ی؟

 :با حر  جواب دادم

 !ه برای خنده

 :و با کشیدن نفس عمیقی ادامه دادم

ههه برای اینکه سارا از صب  تا حای می خواد فیلم رو تماشا کنه ولی من به هر 
دلیلی نهاشهتم.البته خدا رحم کرد که دوتایی با هم ننشهسههتیم فیلم رو تا آخر 

 .ببینیم

 :با همان اقتدار همیشگی اش گفت

 !ه مگه چه اشکالی داره؟

از خونسههردی اش که می دانسههتم برای در اوردن حرصههم بود لجم گرفت وبا 
 :خشم گفتم

ههه ببین سینا م ل اینکه تو اصال حالیت نیست دارم چی میگم؟اگه این مسائل 
 ...برای تو خیلی پیش پا افتاده ست برای من

لبخندی که حای به جای احسهاسهاتی شهدن حرصم را به میان حرفم امد وبا 
 :در می اورد گفت

 ه تو این دوباره فیلم رو دیدی؟
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 :از حرفش سر در نیاوردم وبا سردرگمی پرسیدم

 !ه یعنی چی؟

 :با آرامش جواب داد

 .ه یعنی اینکه بشین فیلم رو دوباره نگاه کن وداد وقال راه ننداز

قسمت کهایی فیلم را جلوی خودش ببینم از ترس اینکه سهرکارم بگهارد وآن 
 :با تردید گفتم

 !ه اصال تو کی وقت کردی موقم آشپزی اون تیکه رو پاک کنی؟

 :با پوزخندی جوابم داد

 ه مگه چند دقیقه وقت می خواست؟

 :با کمی اطمینان پرسیدم

 !ه یعنی مطمان باشم؟

 :خونسرد نگاهم کرد وبا همان لبخند گوشه لب ادامه داد

 .ه میتونی امتحان کنی

با شهط و وسهواس به طرف تلویزیون رفتم وسیم رابن دوربین را که در اورده 
شهده بود به تلویزیون وصهل کردم وبا روشن نمودن تلویزیون ودوربین دکمه 
شهروو را زدم.فیلم از ان قسهمتی که من وسارا م ل کارگران خدماتی بشاق ها 

دیم شهروو شهد.از ترس رسیدن به آن وقاشهق وچنگال ها را از آشهپزخانه اور
صههحنه هیجانی(!یقلبم به تپش افتاد ونفس بند امده در سههینه ام در همان جا 
متوقف شهد.یکی از دسهتان لرزانم را دور از چشهم سهینا آهسهته مشت کردم 
ودسهههت دیگرم کهه گوشههی تلفن همراهم در ان بود محکمتر بهه گوشههی 
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ن طور که کنار دیوار روبه روی چسهباندم.از ترس چشمهایم تار شده بود!هما
تلویزیون ایسههتاده بودم به تلویزیون چشههم دوختم.برخالف انتظارم به جای 
ان قسهمت عکس پرهام گهاشته بود با موزیکی که معصومیت چهره پرهام را 
بیشهتر نشهان می داد!از تعجب دهانم باز ماند وبی اختیار با چشمان شگفت 

 :ه کردم وپرسیدمزده ام به سوی صورت خندان او نگا

 !ه چطوری؟

 :با لبخندی را ی از حسرت زده شدنم نگاهم کرد وگفت

 .ه ما اینیم دیگه

 :دوباره به طرف تلویزیون نگریستم وبا دیدن ادامه فیلم زیر لب گفتم

 !ه باورم نمیشه

 :با سرخوشی بالفاصله گفت

 !ه یعنی انقدر حرفه ای عمل کردم؟

 :نیندازد نگاهی به او انداختم وگفتمبرای انکه بیخودی باد به ربابش 

ههه نه زیادی خوشحالی نکن.منظور من حرفه ای بودن یا نبودن نیست منظورم 
در وقت وزمانه.تو چطوری تونسههتی در این مدت کم که هم توی اشههپزخونه 

 بودی ورها می پختی این فیلم رو هم راست وریست کنی؟

 :همیشگی اش گفتدوباره آن خنده مبهم گوشه لبش نشست وبا ابهت 

هههه پس دردت سههر تنبلیه؟نمی دونم چرا تازگی ها عادت کردم وقتی تو میری 
 !آشپزخونه وبرمی گردی فکر می کنم که آپولو هوا کردی

 :از کنایه اش کم کم اخمهایم درهم رفت وپرسیدم
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 !ه منظور؟

 :از حر  خوردنم طبق معمول خوشحال شد وخونسردانه گفت

ی می خواستم یاد آوری کنم که همیشه قدردان ههه منظور خاصهی نداشتم ول
 .کارهای خارق العاده ات هستم

از اینکهه بها زبان بی زبانی می خواسههت حالی ام کند که موقم کار کردن در 
 :آشپزخانه خیلی رر می زنم با ریظ گفتم

 !ه جدا؟

 :بالفاصله با لبخندی جوابم داد

ه میشی یا درس داری بگو ههه اره جدا.و در  من از این به بعد اگر خیلی خست
 .خودم وظیفه سنگینت رو در اشپزخونه انجام میدم

با حر  از تعارفش که در قالب شههوخی بهم تفهیم می کرد که هر کاری که 
در آشههپزخونهه می کنم وظیفه ام اسههت ونباید این وظیفه را بزرگ جلوه دهم 

 :گفتم

یزم نیست که ههه شهما لطف کنید کارهای مربوط به خودتون رو انجام بدید 
در امور مربوط بهه من دخهالهت کنیهد.مطمانم برای همین یهط دفعهه ظرف 

 !شستن وآشپزی کردن هم تا اخر عمر باید منتتون رو بکشم

با نگاه مبهمش یط لحظه نگاهم کرد که باعث تند شههدن  ههربان قلبم شههد 
 :وگفت

ار بههه نه باور کن را هی نیسهتم تا اخر عمر منتم رو بکشی اگر روزی دو سه 
 .هم یبه یی حرفهات ازم تشکر کنی کافیه
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 :با ریظ احساساتم را پس زدم وگفتم

 !ه خیلی روت زیاده

 :با تکه کالمی که تازگی ها سر زبانش افتاده بود بالفاصله گفت

 !ه از این زیادتر هم میشه

از ترس اینکه او خواسههتم حرفی در جوابش بزنم کهه بها صههدای زنگ تلفن 
زودتر بردارد سهکوت کردم وسهریم روی میز کنار کاناپه خم شدم وگوشی بی 
سههیم را که به من نزدیکتر بود برداشههتم وقبل از انکه جواب بدهم رو به سههینا 

 :گفتم

ههههه در  ههمن مح  اطالو از این به بعد تلفن رو صههاحبخونه بر میداره نه 
 .مهمون تازه از راه رسیده

شههماره را نگاه کنم با دیدن لبخند سههینا دسههت وپایم را گم کردم  و بدون آنکه
 :وبا نفسی در سینه حبس شده گفتم

 ه الو بفرمایید؟

 ه منزل آقای سعادتی؟

با تعجب کمی مکث کردم تا صهاحب صدای نازک ولهجه دار دختر جوان را 
 :بشناسم وبا نرسیدن چیزی به تهنم بالفاصله گفتم

 !ه شما؟

 :وباره پرسیدصدای نا آشنا د

 ه می بخشید منزل آقای سعادتی؟درست گرفتم؟

 :با سردرگمی جواب دادم
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 ه بله درست گرفتید.عرض کردم شما؟

 :با لحنی که نه می شد فهمید خوشحال است یا ناراحت جواب داد

 .ه سروناز جان شما هستی؟منم سمیه نبیره دایی عزت

م ا به دسههت دیگرم دادبی اختیار قلبم فرو ریخت وبا دسههتی لرزان گوشههی ر
ودر حهالی کهه هنوز کنهار کهاناپه ایسههتاده بودم کمی فقب تر رفتم وبه دیوار 

 :چسبیدم.وبا دهانی خشط شده زیر سنگینی نگاه کنجکاو سینا گفتم

 !ه سالم سمیه جون چطورید؟از این ورها؟!راه گم کردید؟

 :متوجه کنایه ام شد و زرنگتر از من جواب داد

ما همیشههه به یادتون هسههتیم.ررض از مزاحمت اینکه ههههه خواهش می کنم.
زنگ زدم به خونه سهارا اینها که در مورد مباحث امتحانی کارشهناسی ارشد با 
آقا سهینا صهحبت کنم سهارا جون گفتند که آقا سهینا نیستند.به تلفن همراه آقا 
سههینا هم زنگ زدم خاموش بود.دوباره که به سههارا زنگ زدم که بگم پیاام من 

ه آقا سهینا برسهونه عمه خانم جان گوشهی رو برداشتند وگفتند که آقا سینا رو ب
 .منزل شما هستند وشماره شما رو دادند

از این همه پیگیری اش برای پیدا کرد سههینا بند دلم لرزید وبا عصههبانیت از 
اینکهه عزیز یا به قول خودش عمه خانم جانش مکان سههینا را کف دسههتش 

 :بی به هم ریخته بی اختیار پرسیدمگهاشته با خودخوری واعصا

 !ه چیکارشون دارید؟

 :سمس تر از آنی که فکر می کردم جواب داد

 .ه لطف کنید گوشی رو به خودشون بدید خودمتشون عرض می کنم
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بها نهاراحتی آب دههانم را قورت دادم واز ترس اینکهه با یکی به دو کردن با او 
ناتوانی ام در این موقعیت جلوی چشههم سههینها خودم را لو دهم با حر  از 

 :گفتم

 .ه یط لحظه گوشی ححورتون باشه تا بهشون بدم

و بهدون خداحافظی دهانی گوشههی را گرفتم وبا ریظ دو قدم به طرف سههینا 
 :رفتم وبا گرفتن گوشی به طرفش اهسته گفتم

ههه دوست ندارم از این به بعد طرفداران سینه چاکتون اینجا زنگ بززند لطف 
 .کاری داره با موبایلتون تماس بگیره کنید بگید هر

 :وبا حر  ادامه داد

 .ه عزیز هم بیکاره شماره اینجا رو میده

در حالی که از گوشهه لب می خندید خم شد وگوشی را از دستم گرفت وقبل 
 :از آنکه جواب دهاد دهانی گوشی را گرفت وگفت

عزیز می سههپردم هههه باور کن نمی دونسههتم آنقدر عهاب می کشههی وگرنه به 
 !شماره اینجا رو به کسی نده

 :از اینکه انقدر خودش را دست بای گرفته بود با پوزخندی جواب دادم

ه من عهاب بکشم؟!صد سال سیاه!فکر کردی کی هستی که برات سرودست 
بشههکنم؟!چهار تا سههاده م ل سههمیه وریحانه هندونه زیر بالت گهاشههتند دور 

 !برت داشته؟

نهافهی به رویم انداخت ودسههتش را از روی دهانی گوشههی در جوابم نگهاه 
 :برداشت وبا صدای پر جهبه ای گفت
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 ه الو؟

 ... ه

برای انکهه کاری انجام داده باشههم که در همان نزدیکیها باشههم وبا شههنیدن 
حرفهایش با سهمیه تالطم وا طراب قلبم را آرام کنم به طرف تلویزیون رفتم 

ربین ودر اوردن سیم رابن ان از تلویزیون وم ال سهرگرم جمم کردن وسایل دو
 !دم ولی قلبم بی اختیار از مکالمه تلفنی سمیه با سینا می لرزید

 ه خانواده چطورند؟مادر پدر همه خوبند؟

یهط لحظه با حر  به طرفش نگاه کردم وخواسههتم بگویم حای احوال تط 
 !تط جد وآبادش هم بپرس؟

 :یش خودم گفتمکه از تصمیم ناگهانی ام منصرف شدم وپ

 !ه خب فاملیند دیگه پس احوال کی رو بپرسه؟

در حالی که سهمی های دوربین را داخل کیف مخصهو  آن می گهاشتم از 
گوشهه چشهم دیدم که به طرف نگاه می کرد.یبد از بودنم در انجا را ی نبود 

 .ومی خواست راحت با سمیه حرف بزند

م در انجا زیادی اسهت و او ههه بله بله.از بله گفتنش مطمان شهدم که ححهور
 .نمی تواند درست حرف بزند

 ... ه

 .ه نه قبال هم گفتم که همان منابم درسی رو بخونید کافیست

 ... ه
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ههههه نهه حهای کهه فکر نمی کنم اون هها رو بیهارم ولی اگه برای چهلم اومدم 
 .قسمتهایی رو که دارم حتما براتون میارم

 ... ه

 ...ه باشه حتما.گفتم که

 !دامه حرفش لبخندی زد که دل لرزان من را سوزاندو در ا

 ... ه

هههه نه زحمتی نیسههت خودم هم تمایل داشههتم که مقداری از جزوه های اون 
 .موقم هام رو زیر و رو کنم

 ... ه

 ه خواهش می کنم.صابر چطوره؟روبه راهه؟

 .وبا این حرف کنجکاو ودقیق برای دیدن عکس العملم به طرف خیره شد

 ... ه

 .ه ممنون گفتم که زحمتی نیست.خدمت خانواده سالم برسونید

 ... ه

 .ه متشکرم خداحافظ

 ... ه

ودکمه قطم مکالمه گوشههی بی سههیم را زد وآن را کنارش قرار داد ودوباره به 
 .طرفم خیره شد

 با او صههحبت کردهبا حر  واز طرفس هم با دلخوری از اینکه به این راحتی 
 :بود به طرفش نگاه کردم وگفتم
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 !ه چه حیف شد

 :با لبخندی گوشه لبش دقیق نگاهم کرد وپرسید

 !ه چی حیف شد؟

 :با پوزخندی جواب دادم

ههه صهحبت دو دلداده خیلی حیف شهد که خرمگسی م ل من مزاحم اوقات 
 !شریفتون بود

 :برای در اوردن حرصم با همان خونسردی تاتی اش گفت

 .نه بود ونبود تو برامون فرقی نمی کرد ما حرفمون رو زدیم ه

 :با ریظ از این همه پررویی اش گفتم

هههه ای...جدا؟!نتیجه چی شههد؟تا بعد از چهلم صههبر می کنید یا اینکه زودتر 
 مو وو رو تموم می کنید؟

 :با خنده ای پر جهبه گفت

 .ه چرا تموم کنیم؟!ما تازه شروو کردیم

 :ه خوشحالی واحساسش نسبت به سمیه گفتمعزادار از این هم

ههه ِا...ببخشهید اشتابه متوجه تون کردم منظورم همون شروو زندگی خجسته 
 !بود

 :سرش را تکان داد وبا برقی در چشمهایش گفت

 ...ه ولی هنوز عزیز رو نمی دونم چکار کنم می ترسم اگه

م بانی شداز اینکه دوباره حرف عزیز و توهم وخیایت او را پیشهکشهید عصهه
 :وبا برداشتن دوربین و وسایلش گفتم
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ههه بابا چند دفعه بگم عزیز با من.خدا رو شهکر دسهت وپات رو اینجا طناب 
پیچ نکردیم کهه راه بازه جاده هم درازه.تشههریف ببرید هر جایی که دلتون می 
خواسهت زندگی خجسته تون رو شروو کنید فقن بی زحمت تکلیف همه رو 

 !ر با ساز جنابعالی نرقققصیمروشن کنید تا این طو

 :سرش را به پشتی کاناپه تکیه داد وبا نگاه موشکافانه ای به سویم پرسید

ههه متوجه منظور جمله آخرت نمیشهم؟!یعنی چی که تکلیف همه رو روشن 
 !کنید تا با ساز من نرقققصید؟

از اینکهه خودش را به نفهمی می زد تا منظور به این وا ههحی ام را نفهمد با 
 :  گفتمحر

 !ه یعنی اینکه ما مسخره جنابعالی نیستیم

 :با پوزخندی گفت

 !ه مگر کسی گفته که مسخره من هستی؟

 :عصبانی از تعبیرش گفتم

 .ه هستی نه هستیم.من، سارا، عمه آتر وعزیز حتی بابا اینها

بود کنار دسههتش پهاههایش را روی هم انهداخت ومجله ای را که روی پایش 
 :روی کاناپه گهاشت وبا همان لبخند گوشه لبش گفت

 :ه خب؟!با ریظ بالفاصله گفتم

 !ه خب که خب

 :از حا ر جوابی ام خندید وگفت

 .ه ولی این نقشه ای بود که خودت کشیده بودی من پیشنهاد بهتری داشتم
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اس حسبا اشهاره به پیشنهاد بهترش که همان عقد مححری بود تمام بدنم از ا
پشهیمانی گر گرفت ونادم وسهر خورده از اینکه چرا به پیشنهادش عمل نکرده 

 :ام بی اختیار گفتم

ههههه حای من یط رلطی کردم تو باید دم به سههاعت عین چماق توی سههرم 
 !بکوبی؟

 :از اعتراف دست وپا شکسته ام بلند خندید وپرسید

 ه جدا؟!یعنی از اینکه عقد راستکی نکردیم پشیمونی؟

را بلند کردم وبرای اینکه از خودم  ههعفی نشههان ندهم که فکر نکند سههرم 
خیلی مشهتاق هسهتم ودم دست هستم آرزوی همسری او را دارم اخمهایم را 

 :درهم کشیدم وجواب دادم

ههه کی گفته من پشیمونم؟!خواب دیدی خیر باشه!من همین که اینجا نشستی 
 ...میخوام وپاهاتو روی هم انداختی وم ل رئیس ها دستور میدی

و بها نگاه نافه ولبخند گوشههه لبش نگهاشههت حرفم را ادامه دهم وپر جهبه 
 :پرسید

 ه جدا؟باور کنم؟

خدایا داشهتم چه می دیدم!سیاهی چشمهایش برق خاصی داشت!برقی که تا 
بهه حهال در عمرم در چشههمههایش ندیده بودم!من دیوانه آنجا چه رلطی می 

راسهت راسهت به چشمهای مبهم ومشتاقش زل بزنم وحرفهای بی کردم؟!که 
سههر وته ام را ناتمام بگهارم؟!برای آنکه عکس العملی نشههان دهم که سههینه 

 :لرزان وقلب نا ارامم را آرام کند بدون تمرکز بالفاصله گفتم
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 !ه ناهارت رو آماده کردی که اینجا نشستی عتاب خطاب می کنی؟

 :تبا لبخندی نگاهم کرد وگف

 ه بله به قول شما برنس سفید هم دم کردم.فرمایش؟

با شههرمندگی از اینکه م ل خدمتکارها به او دسههتور داده بودم سههرم را پایین 
 :انداختم وآهسته گفتم

 .ه ببخشید.منظور خاصر نداشتم

و دوربین وسهاک دوربین را در دسههتم جابه جا کردم وگوشههی تلفن همراهم را 
خجالت عرق کرده بود محکمتر گرفتم وادامه  در دسههت دیگرم کهه حهای از

 :دادم

 .ه من میرم به درسهاس پرهام برسم موقم ناهار میام رها رو می کشم

 .و بدون آنکه دیگر نگاهش کنم به طرف اتاق پرهام رفتم

 :از پشت سر شنیدم که با پوزخندی گفت

 !ه مرحمت عالی زیاد

انداخته به طرفش  از پوزخنهدش خوشههم نیهامهد وبا حر  از اینکه دسههتم
برگشههتم وچپ چپ نگاهش کردم وبا دیدن لبخند نامفهومش با خودخوری 

 .در اتاق پرهام را باز نمودم

*** 
پس از فرسههتادن پرهام به پایین برای دادن فیلم تولد به سههارا وبرگشههتنش از او 

در خواسههتم که مشههق هایش را بنویسههد ومن هم که هزار جور فکر وخیال 
مازم می چرخید برگه ای کاره برداشههتم وسههرگرم نوشههتن انشهها پرهام شههدم 
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وقبل از شهروو یاد تعریف سهینا از انشهایم افتادم وبا انگیزه ای بیشتر مشاول 
 :نوشتن شدم

 یط دوست خوب»

به نام خدا که بهترین ووایترین دوسههت ما انسههانهاسههت انشههایم را اراز می 
یداکردن یط دوسههت خوب تالش می کنیم تا کنم.ما انسههانها همواره برای پ

شههایسههته ترین فرد را برای دوسههتی ورفاقت انتخاب کنیم ولی آیا می دانیم که 
چهه ویژگی ههایی را بهایهد در نظر داشههتهه بهاشههیم تا آن دوسههت خوب را 
پیهدانمهاییم؟یهط دوسههت خوب در درجهه ی اول باید صههادق وراسههتگو 

پاکی وصههداقت ودر سههتی  ودرسههتکهار باشههد وتمام حرفهایش را از روی
بزند.بعد باید امین وامانت دار ورازدار باشهد به طوری که همیشه به او اعتماد 
واطمینان داشته باشیم.سپس خوش اخالق خوش فکر وفداکار باشد ور تمام 
مراحهل زنهدگی در شههادی ورم یار ودلسههوز برایمان باشههد واز حسههادت 

گیری ومشههورت بهترین  ودورویی وکینهه دوری نمهایهد وهمواره درتصههمیم
مشهاور وهمفکرملن گردد.یط دوسهت خوب نباید هیچ گاه حرف ناشایست 
بزند وهمیشههه باید باعث رشههد وپیشههرفت علمی ملن باشههد وکاری کند که 
بهترین الگو برای زندگیمان گردد.به طوری که همیشههه به نیکی از او یاد کنیم 

نبودنش دلتنگ  وسههپاسههگزار خوبیهایش باشههیم واز بودنش خوشههحال واز
شهویم.ما بچه ها می توانیم با دانستن خصوصیات یط دوست خوب بهترین 
وییق ترین دوسههت را انتخهاب کنیم واز انتخاب درسههت خود خوشههحال 
وخرسهند باشیم.یط کتاب خوب وآموزنده هم می تواند به عنوان یط دوست 
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 رمناسهب وشهایسهته برایملن محسهوب شهود.ما بچه ها باید همیشه شکرگزا
نعمهت های خداوند باشههیم.امیدوارم این نوشههته مورد توجه آموزگار خوبم 

 «.قرار گیرد

کاره انشها را برداشهتم ورا هی از نوشته ام آن را کنار تکالیف پرهام گهاشتم 
 :ورو به او که باخستگی در حال  رب وتقسیم اعداد سه رقمی بودگفتم

 ...ه این انشا را پاکنویس می کنی تا

 :دامه دهم وبا بی حوصلگی گفتکه نگهاشت ا

 ه ولی من این خسته ام پس کی ناهار آماده میشه؟

 :با ناراحتی جواب دادم

ههه هنوز ساعت یط ونیم نشده!م ل اینکه بتدت رفته کی از خواب بلند شدی 
 !وچقدر دیر صبحونه خوردی؟

 :دوباره با بی حوصلگی گفت

 .ه ولی من این گشنمه

به آشپزخانه مجددا خودم واحساسم را جلوی سینا  ناخشهنود از اینکه با رفتن
 :به نمایش می گهاشتم گفتم

 .ه حای بشین برم ظرف وظروف ناهار رو آماده کنم بعد صدات می کنم

پس از رفتن بهه اشههپزخانه وبا اماده کردن وسههایل ناهار قبل از انکه پرهام را 
 :صدا بزنم خودش زودتر به آشپزخانه امدوبا خوشحالی گفت

 !چه بوی خوشمزه ای ه

 :خندیدم و در جوابش گفتم
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 !ه آخه بو هم خوشمزه میشه؟

 :با توق خندید وگفت

ههه آره این بوهه خیلی خوشهمزه شهده.از وقتی پختن رها شروو شده دلم داره 
 . عف میره

 :بشقاب ها را روی میز آشپزخانه چیدم وبا لبخنی گفتم

 .رها رو بکشمه ای شکمو حای زود برو سینا رو صداش کن تا 

با آمدن سهینا وپرهام به آشپزخانه ظرف خورشت قیمه راروی میز گهاشتم وبا 
تمهام سههعی ام برای کنترل کردن احسههاسههاتم دیس را پر از برنس نمودم که 

 :گفت

 .ه بیا بشین خودم ته دیگش را می کشم

زیر نگاه سهنگینش دیس برنس را برداشتم وروی میز قرار دادم وبا حالتی مبهم 
 .ز بروز احساساتی ناشناخته پشت میز نشستم وبرای پرهام رها کشیدما

تهه دیهگ را درون بشههقاب ریخت وروی میز آورد وکنار پرهام روبه روی من 
نشهست ومشاول خوردن رها شد.پرهام که انگار از قحطی آمده باشد با ولم 

 :خاصی قاشق بشقاب را در دهانش گهاشت وگفت

همیشهه شهما رها درست کنید.دست پخت شما ههه عمو سهینا از این به بعد 
 .خیلی از سوناز خوشمزه تره

 :از بلبل زبانی پرهام خوشم نیامد وبا چشم رره به سویش گفتم

 !ه پرهام جان یادت باشه چی گفتی

 :سینا با پوزخندی نگاهم کرد وگفت
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 !ه حرف حق رو همیشه باید از بچه شنید

 :برای اینکه لجش را در آورم گفتم

 !ه پس با این حساب رسما دیگه به سمت آشپزی منصوب شدی نه؟

 :قبل از انکه قاشق رهایش را در دهان بگهارد با لبخندی گفت

 .ه نه بایی سر تو می ایستم تا اشپزی کردن صحی  رو بهت باد بدم

 :با ریظ گفتم

هههه ا جدا؟!نمی دونسههتم آنقدر خودت رو قبول داری؟چطوره یط کالس باز 
 وبقیه رو هم دعوت کنی؟ کنی وسارا

 :با حا ر جوابی بالفاصله جوابم را داد

 .ه به وقتش چشم.تو اول درست یاد بگیر اگه وقت کردم به اونا هم یاد میدم

 :با حر  گفتم

هههه چیه نکنه می ترسههی برای عمه اینها دسههتت رو بشههه که کار کردن رو هم 
 !بلدی ودیگه نازت رونکشند وآب دهنت نهارند؟

 :با گوشه ی لب خندید وگفت

 !ه آره اینم خودش یط حرفیه

از اینکه هر حرفی می زدم بالفاصههله جواب می داد لجم گرفت ودیگر حرفی 
نزدم وشهاول خوردن ناهار شدم با سکوتم یط لحظه زیر چشمی نگاهم کرد 

 :که موجب دگرگون شدن احساساتم شد ورو به پرهام گفتم

 ی؟ه انشایت چی شد؟بایخره نوشت
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پرههام طفلی از ترس اینکهه دویهاره حرفی بزنهد کهه باعث جر وبحث بیم ما 
 :شود با نگاهی به طرفم کمی مکث کرد وجواب داد

 .ه بله سروناز برایم نوشت

 :با نگاه سرزنش باری رو به من کرد وگفت

 ه چرا دوباره برایش نوشتی؟برای چی نمی تاری خودش فکر کنه بنویسه؟

 :فرو دادم وگفتملقمه درون دهانم را 

ههههه م هل اینکه خودت یادت رفته برای من وسههارا هم می نوشههتی؟!چطور 
 ...یکدفعه

 :لبخند مبهمی زد ونگهاشت ادمه دهم وگفت

ههه برای اینکه به ماز تو وسارا امیدی نداشتم ومی دونستم که اگه صدسال هم 
 .فکرکنید باز هم سرپله اولید وآخرش هم خودم باید بنویسم

 :یر مقسقتقیمش لجم گرفت وگفتماز توهین ر

 !ه ا نمی دونستم آنقدر خنگ بودیم

 :خندید وبی معطلی گفت

 !ه حای بدون

 :تمام احساسات تازه ام را پس زدم وبا عصبانیت گفتم

 !ه خیلی روت زیاده

 :با لبخندی بدون درنگ گفت

 !ه از این زیادت هم میشه
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خدا که به خیال  وقهاشههق بعهدی رهها را در دهانش گهاشههت.پرهام بنده ی
خودش هر حرفی میزد من وسههینها بهه جهان هم می پریدیم سههرش را پایین 
انهداخهت وبهاحهالت مظلومانه ای مشههاول خوردن رهاشههد.یط لحظه از 

 :نگریست به او دلم سوخت وبی اختیار گفتم

ههههه پرهام جان تو خودت رو ناراحت نکن من وسههینا به این طور حرف زدن 
 .عادت کرده ایم

 :درنگ نگاهی به من کرد وبی درنگ گفتسینا بی 

ههههه آره عهادت کرده ایم وهیچوقت نخواسههته ایم که طرز حرف زدنمون رو 
 .اصالح کنیم

 !بی اراده به طرفش نگاه کردم تا منظور حرفش را بفهمم

 :لبخندی زد وبا قاطعیت جواب داد

ههه منظور خاصی نداشتم.فقن خواستم بدونی که طریقه حرف زدنمون نیاز به 
 .ازنگری اساسی دارهب

با اینکه از قاطم حرف زدنش دچار احسهاس خاصهی شده بودم ولی خودم را 
 :کنترل کردم وگفتم

ههه یعنی اینکه از صهب  تا شب سالم وعلیط واحوالپرسی وحال شما احوال 
 شما وتعارفات روزمره بکنیم؟

 :یط لحظه گوشه لبش پر از خنده شد ودر جوابم گفت
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درسهت صهحبت کنیم؟بدون کینه وتنش یا شههاید هم ههه نه چه اشههکالی داره 
دوسههتانه ومودبانه!به هر حال ما مجبوریم تا یط دو ماه همدیگرو تحمل کنیم 

 .وزیر یط سقف زندگی کنیم

از اشههاره اش  ههربان قلبم تند شههد وسههرم را پایین انداختم وبه بشههقاب نیمه 
 .خورده ام خیره شدم

 :صدای پر ابهتش را شنیدم که پرسید

 ب؟!چی شد؟ه خ

بی اختیهار سههرم را بای آوردم وبه چشههمهای منتظرش نگاه کردم وگیس وبی 
 :حواس از نگاه خیره اش پرسیدم

 !ه چی، چی شد؟

 :لبخندی روی لبش نشست وگفت

 !ه چهارشنبه سوری سال دیگه

 :احساساتم را پنهان کردم وبرای اینکه کم نیاورم گفتم

 سارا چند تا ترقه وففشه بخریم زیر پای ههه اون که به وقت خودش باقیه قراره با
 !عزیز در کنیم

پرههام بهدون توجهه بهه کنایه ام بی اراده بلند خندید وبا شههادی کودکانه اش 
منتظر بقیه حرفم شههد.سههینا که از کم نیاوردنم خنده اش گرفته بود سههرش را 

 :تکان داد وبا دقت نگاهم کرد وگفت

 !ه خیلی روت زیاده

 :با خنده جواب دادم
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 !ه به قول معروف از این زیادتر هم میشه

وزیر نگاه سههنگینش مشههاول خوردن بقیه رهایم شههدم.پرهام که زودتر از ما 
رهایش را شهروو کرده بود زودتر تمام کرد واز جایش بلند شد واز سینا تشکر 

 :نمود وگفت

آیید توی اتاقم بازی ههههه عمو سههینا بعد از اینکه رهاتون رو تموم کردید می 
 کامپیوتر بکنیم؟

 :از ترس قبول کردن سینا بالفاصله به جای او جواب دادم

 .ه نه خیر من می خوام بخوابم وبعدش هم کمی درس بخونم

 :سینا برای خوشحال کردن دل پرهام نگاهی به من کرد وگفت

 .ه خب برو توی اتاق خودت

 :با سماجت بی دلیل گفتم

ههه ِا....همین جوری م ل خونه به دوش ها از این اتاق برم توی اون اتاق؟!این 
 !خونه نظم وانظباط نداره؟

 :پوزخندی زد ودقیق نگاهم کرد وگفت

 !ه خودت هم خوب می دونی که داری بهونه میاری

 :و روبه پرهام ادامه داد

 .ه تو سی دی بازیت رو بیار با لپتاپ من بازی می کنیم

 :هیجان دست هایش را به هم زد وپرسیدپرهام از 

 ه کجا؟

 :با خونسردی گفت
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 .ه هر جایی که ت وبخواهی توی هال یا توی اتاق من

این بهار من پوزخنهدی زدم ودر حهالی ک هبشههقهاب خالی خودم و پرهام را 
 :برمی داشتم زیر لب گفتم

 !ه اتاق من؟!خوشم میاد که همه چی رو سند نزده مالکی

زد وبشههقاب خالی خودش را روی بقیه بشههقاب ها قرار داد در جوابم لبخند 
 :وگفت

 ...ه آره انگار تازگی ها تقدیرم این جوری شده.خونه، ملط، اتاق

 :ونگاه مبهمی به رویم انداخت وادامه داد

 .ه خالصه همه چی رو سند نزده مالکم

 از تاکیدش بی اختیار راه نفسهم بند امد وتمام صهورتم دام شهد وبا دستهایی
لرزان از احسهاسات گنگ ونامعلوم از جایم بلند شدم وبشقاب ها را برداشتم 
وبهه طرف ظرفشههویی رفتم.اگر یهط لحظهه دیگر در جهایم می ماندم رنگ 
وروی قرمز شههده ام همه چیز را لو می داد!پرهام که همچنان ایسههتاده بود بعد 

ا سینا بازی از سهر در نیاوردن از حال واحوایت مان با خوشهحالی از اینکه ب
می کنهد بی درنگ از اشههپزخانه بیرون رفت.در حالی که با حالتی ریر عادی 
ظرف ها را می شستم واو نیز در حال جمم وجور کردن میز آشپزخانه بود.بی 

 :مقدمه پرسید

 ه برای شب برنامه خاصی نداری؟

بها احتیهاط از اینکهه حرفی بزنم کهه دوبهاره خراب کهاری کنم بهدون آنکه به 
 :ش نگاه کنم به جای جواب پرسیدمطرف
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 ه برای چی؟

 :طبق عادت همیشگی اش وقتی که از جوابی نارا ی می شد جواب داد

 !ه برای نخودچی

از لحن همیشهگی اش کمی جسارت پیدا کردم ودر حالی که هنوز به شستن 
 :ظرف ها مشاول بودم گفتم

 !ه خب باید من بدونم برای چی می خواهی؟

کار تمیز کردن میز را تمام کرد وروی صههندلی پشههت میز نشههسههت وبه آرامی 
 :گفت

 .ه فرض کن امشب جایی دعوتی

دوباره با احسهاسهاتم دست به گریبان شدم و بدون انکه به طرفش برگردم آب 
 :دهانم را قورت دادم وپرسیدم

 !ه کجا؟

 :با پوزخندی از ایکه هر سوالش را با سوال جواب می دادم

 ...ه مش خیراللهه خون

از اینکه دسهتم انداخته بود با حر  شهیر آب را بستم وبه طرفش برگشتم وبا 
 :حالتی پرخاشگرانه گفتم

ههه نه اونجا رو به سهالمتی با سمیه خانم میری که همشهری تونه وبیشتر می 
 !شناسدتون

 :با لبخندی گوشه لبش خندید وخونسرد در جوابم
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پیش داشههتیم چی می گفتیم که دوسههتانه ههههه ببین باز شههروو نکن.دو دقیقه 
 .ومودبانه حرف بزنیم.خب از همین حای شروو کنیم

 :و با کمی مکث ونگاه دقیقی ادامه داد

 .ه یط کلمه از برنامه امشبت سوال کردم تو هم یط کلمه جوابم رو میدادی

 :دوباره با لحنی نا آرام گفتم

ی به خونه مش ههههه منم داشههتم جوابهت رو می دادم کهه حرف رو کشههوند
 ...خیرالله

 :لبخندی زد و به پشتی صندلی تکیه داد وبا آرامش خاصی گفت

 ه خب از اول شروو می کنیم.تو برای امشب بر نامه خاصی نداری؟

 :به عمد بالفاصله جواب دادم

 !ه برای چی؟

 :از تعمدم خندید واو هم جواب داد

 !ه برای نخودچی

 :د ادامه دادوپس از نگاه دقیقی به سویم با لبخن

 !ه نه م ل اینکه درست بشو نیستیم

 :وبا دیدن لبخندم دوباره ادامه داد

 .ه امشب فرزاد ما رو به یط رستوران که رهاهای ایتالیایی داره دعوت کرده

 :با پوزخندی گفتم

 .ه فرزاد؟!از این کارها هم بلد بود وما نمی دونستیم

 :خندید ودر جواب گفت
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 !ه خب حای نظرت چیه؟

 :با احتیاط از اینکه از حرفم برداشت خاصی نکند پرسیدم

 !ه فقن من یا همه رو؟

 :دستش را روی میز آشپزخونه گهاشت وبا خوش رویی گفت

 .ه تو وسارا و پرهام رو

خوشهحال از دعوت داشهتن سهارا وخوشحال تر از اینکه عزیز که حای رویم 
 :دیدم وگفتمنمی شد جلویش افتابی شوم دعوت نداشت بی اختیار خن

 .ه پس اگه به گوش عزیز برسه سایه اش رو با تیرکمون می زنه

 :متوجه منظورم شد وبا لبخندی پرسید

 !ه خب حای چی؟هستی یا نه؟

 :با اشتیاق جواب دادم

 !ه چرا که نه؟!آره هستم ولی چرا از خودم دعوت نکرده؟

 :بالفاصله گفت

است از تو وسارا شخصا ههه برای اینکه من نهاشتم.صبحی هماهنگ کرد وخو
 .دعوت کنه ولی من بهش گفتم که خودم بهتون میگم

 :از اینکه آنقدر ما را دست کم گرفته بود دلخور گفتم

ههه دست شما درد نکنه مگه ما آدم ندیده بودیم که نهاشتی خودش بگه؟!تازه 
 اون صب  دعوت کرده تو این خبر میدی؟

 :مان حالت گفتلبخند مبهمی بر گوشه لبش نقش بست وبا ه

 .ه چه فرقی می کنه؟!مهم اینه که بهتون گفتم
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 :پوزخندی زدم وجواب دادم

 !ه آره بازم خدارو شکر که یاقل بهمون گفتی

 :و با کنجکاوی ادامه دادم

هههه راسههتی این فرزاد رو چرا قبال اینجا نیاورده بودی؟حتی پیشههترها هم حتی 
 !انقدر عزیز دلت شد؟ ازش حرفی نمی زدی!یط دفعه از کجا سبز شد که

 :موشکافانه نگاهم کرد وپرسید

 !ه چطور؟

 :برای اینکه از حرفم تعبیر خاصی نکند گفتم

هههه این سههوالیه که چند وقته تهن من وسههارا رو گرفته مطمانا عمه آتر و عزیز 
 .هم می خواهند سوال کنند ولی از فرط خوش اخالقی تو روشون نمیشه

 :از صداقتم خنده اش گرفت وگفت

ههه من و فرزاد چند ساله که با هم دوستیم و همکالس.در حقیقت دانشگاهم 
در شهههر وزادگاه فرزاد قرار داره ولی خب توی این چند سههال موقعیت پیش 
نمی اومد ک هبیاد تهران شههاید به خاطر اینکه محل تحصههیلمون همون جا 

 .بود وفرزاد هم دلیلی نمی دید که الکی پاشه بیاد تهران

 :بالفاصله پرسیدم

 ه خب پس چرا حای الکی پا شده اومده تهران؟

 :خندید وگات

ههههه برای اینکه تحقیق روی پرو ه مون من و اون هم گروهیم ویزمه که برای 
 .تحقیقات کنار هم باشیم
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 :مخصوصا ادای ریحانه را در اوردم وابروهایم را بای بردم وگفتم

 !یکپور چکاره اند؟ه اوه اکی.ولی این وسن این خاندان ن

 :لبخندی زد وگفت

ههه تو برای هر دعوت به مهمونی یا بیرون رفتن نکته های ریز و درشت طرف 
 !مقابل رو می کشی بیرون؟

 :با حر  از طفره رفتن از جواب سوالم گفتم

ههههه اوه ببخشههید نمی دونسههتم که خاندان نیط پور نکته های ریز ودرشههت 
 .جنابعالی اند

کنایه ام بود که تلفن زنگ زد وبی درنگ دسههتکش های در حهال خندیدن به 
ظرفشههویی را از دسههتم در اوردم وبرای جواب دادن به تلفن ودر حقیقت فرار 
کردن از زیر نگاه سههنگینش به سههوی هال رفتم.گوشههی بی سههیم روی کاناپه 

 :بود.گوشی را برداشتم وبا نگاه کردن به شماره اش بالفاصله گفتم

 ...ه الو سارا سالم

 :سارا با شادی گفت

 .ه سالم وصد سالم به دختر دایی عزیز بنده

 :از جواب ریر عادی اش خنده ام گرفت وگفتم

 !ه هان؟چیه؟چه خبر شده؟

 :با سرخوشی خندید وگفت

 !ه اگه بگم باور نمی کنی

 :از ترس اینکه سینا از اشپزخونه صدایم را بشنود آهسته ونجوا کنان گفتم
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 !ه چی شده؟بایخره خواستگاری کرد؟

 :با هیجان جوابم داد

ههههه نه دیوونه یط سههاعت پیش فرزاد برام پیامط داده.نه که گوشههی ام روی 
سههایلنت بوده صههدای زنگش رو نشههنیدم ولی این که رفتم سههرش وخوندم 
توق زده شهدم.اون امشب ما رو برای شام دعوت کرده.من و تو وسینا و پرهام 

اختصههاصههی دعوت کرده البته به سههینا گفته که از طرف اون ما  رو.از من هم
 !رو دعوت کنه.فکر کن

 :از هیجانش لبخندی زدم وآهسته گفتم

 .ه آره همین این هم سینا داشت یط چیزهایی می گفت

 :به شوخی گفت

 !ه ای بترکی پس چرا بهم زنگ نزدی؟

 :با لبخندی آهسته جوابش دادم

 !بشکن بزنم وبیام بهت خبر بدم؟ ه چطوری؟!از توق جلوی سینا

 :خندید وگفت

هههه حای چکار کنیم؟!توی پیامکش نوشههته به صههرف کله پاچه در رسههتوران 
 !ایتالیایی!فکر کن؟

 :خندیدم وآهسته گفتم

 گفته چی بگم کهههههه نهه کهه هفمیهده مها تا حای رسههتوران ایتالیایی نرفتیم 
سهرکارشهون بهارم!حای خوبه ننوشته به صرف چلوکباب کوبیده در رستوران 
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ایتالیایی.من اگه جای تو باشههم براش می نویسههم ما کشههط بادمجون بیشههتر 
 !دوست داریم

 :در جوابم بلند خندید وگفت

 .ه نه دیوونه اون وقت راست راستی می برتمون بهمون کشط بادمجون میده

آمدن سههینا از اشههپزخانه بالفاصههله مسههیر صههحبت را عوض کردم با بیرون 
 :وگفتم

ه خب اگه میتونی جزوه هاتو بیار بای با هم بنویسیم.من این کار بخصوصی 
 .ندارم

 :متوجه ححور سینا در نزدیکی ام شد وگفت

 .ه سینا اونجاست؟!خب باشه فعال خداحافظ.بهت پیامط میدم

طرف اتاقم یا در حقیقت اتاقش می رفت بها نگاهی به پشههت سههر ینا که به 
عهجهوینهه خهداحهافظی کردم وگوشههی را قطم کردم وبهه دور شهههدنش 
نگریسههتم.سههینا به راسههتی بلند قامت بود!قد بلند وچهارشههانه وبا هیکلی 
ورزیده.البته من هم قدم تا حدودی بلند بود ولی در مقابل قامت سههینا بلندی 

 .ام به حساب نمی امد

لیل که روی لبم نقش بسههته بود گوشههی را روی میز کاناپه بها لبخنهدی بی د
 .گهاشتم وبه طرف اشپزخانه رفتم

 فصل یازده

 ه عمو فرزاد خودش ماشین داره؟
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با سهوال پرهام که روی صهندلی جلوی ماشهین سهینا نشسته بود خود به خود 
آرنس سههارا در پهلوی من که در کنارش در صههندلی عقب نشههسههته بودم فرو 

ر جواب سهینا ماندیم.سینا ماشین را پشت چرام قرمز نگه داشت رفت و منتظ
 :و رو به پرهام جواب داد

 .ه آره داره ولی ماشینش رو تهران نیاورده

و بف پاک کن را زد تا نم نم باران که تمام سهط  شیشه جلو را گرفته بود پاک 
ه ب نماید.سهارا برای اینکه حرفی زده باشهد که هیجانش را پشت آن پنهان کند

 :شیشه کنارش نگاه کرد وگفت

 !ه می دونید این چی مزه میده؟

 :و با نشنیدن جوابی از طرف ما ادامه داد

 .ه بریم زیر بارون قدم بزنیم

 :متوجه حالش شدم وبا لبخندی پرسیدم

 ه این؟!توی این سرما؟

 :خواست چیزی بگوید که سینا گفت

ه.توی این دود وترافیط آدم ههه امشب از اون شبهاییه که مخ سارا جابه جا شد
چطوری قهدم بزنهه؟!اگهه می دونسههتم هوا اینطوری میشههه و ترافیط اینقدر 

 .سنگینه برنامه امشب رو به هم می زدم

 :برای اینکه توی توق سارا نخورد بالفاصله گفتم

 ...ه نه جمعه شب ها همیشه ترافیکه همه این موقم
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حظه بم دچار  ربان تند شد وبا یط لو با نگاه سهینا از آیینه جلو بی اختیار قل
 :مکث ادامه دادم

هههه همه این موقم میرند این ور و اون ور وسههن هفته که وقت تفری  وگردش 
 .نیست

 :سینا با چشمان خندانی از داخل آیینه نگاهم کرد وپرسید

 !ه حای کی گفت وسن هفته بریم این ور و اون ور؟

برای انکه جلوی سههارا حایت  ههد ونقی  خودم را لو ندهم جوابی ندادم 
وسهرم را به طرف شهیشه کنارم چرخاندم وبه پیاده رو پر رفت وآمد وباران زده 

 .چشم دوختم

سههارا به خیال این که از حرف سههینا ناراحت شههدم برای اینکه حرفی بزند تا 
 :جو را عوض کند رو به من گفت

دت باشه وقتی برشگتیم خونه یط کاسه از  ورشت قیمه ههه راستی سروناز یا
ات رو بفرسههتی پایین با اون بویی که ظهر راه انداخته بودی کلی طرفدار پیدا 

 .کردی

بی اختیار با حرف سههارا قلبم فرو ریخت وبه آیینه جلو که چشههم های دوباره 
ن ار ایخندان سههینا از ان نمایان بود نگاه کردم و سههکوت نمودم.سههارا که انتظ

 :سکوت را نداشت بالفاصله گفت

 !ه چیه؟نکنه همه اش رو خوردید؟

 :برای انکه حرفی زده باشم سرم را تکان دادم وگفتم
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هههه نه یه کم مونده.حای اگه برگشههتیم وبعد از اون رهاهای ایتالیایی جایی در 
 .شکمت باقی موند برات می فرستم

وبا پوزخند سینا از داخل آیینه جلو نگاهم یط لحظه به سوی آیینه رفت.سارا 
دوبهاره بهه خیهال اینکه حرف تازه ای بزند تا حال و هوا را از این سههکوت در 

 :اورد با خنده ای رو به من گفت

 !ه راستی حدس بزن عصری کی به خونه مون زنگ زد؟

لبخند معنی داری زدم در تاریط و روشههنای چرام های پشههت سههر به رویش 
 :که یعنی حامده بوده؟!ودر ظاهر پرسیدم

 !ه کی؟

متوجه منظورم شههد وبا ابروهای بای رفته به نشههانه اینکه:نه حدسههت اشههتباه 
 .بوده جواب داد:منیره خانم

 :با تعجب پرسیدم

 ه منیره خانم؟!دختر خاله مامان؟

 :جوابم داد

 .ه آره.می خواست از مامانی اینها دعوت کنه

 :با کنجکاوی پرسیدم

 ه کجا؟

 :با خوشحالی گفت

 .ه عروسی کاوه پسرش

 :با هیجان گفتم
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ههههه جهدا؟!پس چرا مهامهان پیش از ظهر کهه تلفنی حرف زدیم چیزی نمی 
 دونست؟

 :با لبخندی در جوابم گفت

ههههه برای اینکه همین عصههری پیش از اینکه خونه ما زنگ بزنه به اسههپانیا به 
نوز کهارت هها رو پخش نکرده انهد.فکر کن کاوه مهامهانهت خبر داده البتهه ه

 !!مردنی زن گرفته

 :ححور سینا را فراموش کردم وبا خنده گفتم

 ه حای کی به این زن داده؟!نگفت عروس کیه؟

 :با هیجان آمیخته با شادی گفت

 .ه چرا راحله دختر عموی کاوه

 :با تعجب پرسیدم

 !ه راحله دختر آقا طاهر؟!اون که بچه است

 :با خنده جوابم داد

ههه چی چی رو بچه ست؟!از تو بزرگتره همسن منه.نگاه به ریزه میزگیش نکن 
 .زبون داره این هوا

 :از لحنش خنده ام گرفت وگفتم

 .ه باشه ولی باز هم بچه است.آدم باید به یط بلوم فکری برسه تا ازدواج کنه

 :بالفاصله با خنده جواب داد

 .این چیزها هم بلدیه ِا...جدا؟!نمی دونستم از 
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خندیدم وخواسههتم جوابی بدهم که نگاهم بی اختیار به آیینه جلو ونگاه مبهم 
وخندان سهینا افتاده وراه نفسهم بند امد.من و سهارای دیوانه سههر چه چیزهایی 
جلوی سههینا چانه می زدیم وبحث می کردیم!سههارا که هنوز در عالم خودش 

 :بود با دیدن سکوتم ادامه داد

 .ازت و چه پنهون خود موش مرده اش زیر پای کاوه نشستهه تازه 

بها آرانس بهه پهلوی سههارا زدم که جلوی سههینا این حرفها را نگوید که متوجه 
منظورم شههد ودر حالیکه گوشههه لبش را با دندان می گزید با اشههاره گفت:که 

 !اصال حواسش به سینا نبوده

واز پرهام خواسههت از سههینها بها گهاهی از داخل آیینه به عقب پوزخندی زد 
 :داشبورد یط سی دی در بیاورد واز ایینه به سارا گفت

 ه خب داشتی می گفتی چطوری خود موش مرده اش زیر پای کاوه نشسته؟

 :سارا با نگاه محطربی رو به من در جواب سینا گفت

 .ه شوخی کردم ولی م ل اینکه عروس وداماد خیلی همدیگرو میخوان

 :با لبخندی پرسید

 و از کجا می دونی؟ه ت

 :سارا با من من جواب داد

 .ه همین جوری.اخه قبال یط چیزهایی شنیده بودم

 :برای اینکه به داد سارا برسم بالفاصله حرف را عوض کردم واز سارا پرسیدم

ههه راسهتی منیره خانم نمی دونست که عمه آتر وعزیز اینها عزادارند که زنگ 
 زد دعوت کرده؟
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 :که حرف دیگری پیش کشیده شد جواب دادسارا خوشحال از این

ههههه چرا گویا مامانت بهش گفته بوده ولی به قول خودش بر حسههب وظیفخ 
واحترام به دوسههتی چندین وچند سههاله اش با مامان خواسههته که حتما برای 

 .عروسی پسرش دعوت کنه

 :بی درنگ پرسیدم

 !ه خب حای عمه چی؟میره؟

 :سارا گفت

هههه نه ازش تشههکر کرده وگفته نمی تونه بیاد ولی تاکید کرده که حتما مارو می 
 .فرسته

 :با تعجب پرسیدم

 !ه مگه منم دعوتم؟

 :با خنده جواب داد

ههه دیوونه م ل اینکه دخترخاله مامان توئه.حای که مامانت اسپانیائه تو باید به 
 .جاش بری

سههینا دوباره برف پاک کن را برای پاک کردن دانه های باران زد وماشههین را به 
حرکت در ؟اورد وسهی دی که پرهام پیدا کرده بود داخل  بن گهاشت وقبل 

 :از بلند کردن صدای موزیط گفت

هههه آدم پیش شههما هیچ وقت نیاز به حرف زدن پبدا نمی کنه از بس که حرف 
ال فکر وخیال خودشم فراموش می کنه از بس برای گفتن دارید!باور کنید اصه

 .که به هر حرفی شا  وبرگ می دید
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وصههدای موزیط را بلند نمود.نگاه من و سههارا با گفتن حرف سههینا بی اختیار 
به سههوی هم رفت و پنهانی لبخند زدیم.با صههدای زنگ پیامط تلفن همراه 

 پیامط را زد سهارا از داخل کیفش بی درنگ آن را بیرون آورد ودکمه باز شههدن
وبعهد از خواندنش ان را به سههوی من گرفت وبا زدن آرنس به پهلویم اشههاره 

 :کرد که بخوانم.طبق حدسم پیامط فرزاد بود نوشته بود

بابا سههاعت هشههت ونیم شههد کجایید/!همه مشههتری ها وکارکنان رسههتوران »
رفتنهد فقن من موندم وآشههپزش.اگه دیر برسههید مجبورم خودم براتون نیمرو 

 «پزم!چشم به راه با قلب پاره پاره:فرزادب

 :آهسته خندیدم و گوشی را به دستش دادم وزمزمه کردم

 !ه دیوونه

که صههدای زنگ تلفن همراه سههینا را شههنیدم.سههینا به آرامی اتومبیل را کنار 
 :خیابان نگه داشت وگوشی اش را برداشت وگفت

 ه الو فرزاد جان؟

 .رفتو دوباره آرنس سارا در پهلویم فرو 

 .ه سالم.ما همین نزدیکی ها هستیم

 ... ه

 .ه تا ده دقیقه دیگه می رسیم.توی مسیر به ترافیط سینگین برخوردیم

 ... ه

 .ه ن هقربانت.فعال خداحافظ
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وگوشهی را قطم کرد وماشین را به حرکت در اورد.سینا موقم رانندگی خیلی از 
ه به ریر از نکهات را رعهایت می کرد درسههت برعکس من وسههارا!هر چند ک

ماشهین های اموزشهگاه رانندگی سوار ماشین دیگر نشده بودیم ولی مطمانا با 
شهناختی که از خودمان داشهتیم از گیجی وهول شهدن موقم نشههسههتن پشت 
فرمهان همین کهه پهدال گاز وترمز را جابه جا نمی کردیم باید کاله مان را هوا 

 .می انداختیم

 :ینا زیرگوشم آهسته نجوا کردسارا هیجان زده از تماس فرزاد با س

 !ه عجب ناجنسیه

در جوابش لبخندی زدم وآهسهته سهرم را تکان دادم.قبل از رسیدن به رستوران 
 :سینا با قاطعیت از آیینه جلو نگاه مان کرد وگفت

هههه یادتون باشههه جلوی فرزاد به هیچ عنوان هر هر و کرکر راه نیندازید.مفهوم 
 !بود؟

 :سینا خوشم نیامد وبی اختیار جواب دادماز این جالت دستورگونه 

 .ه بله قربان

که با نگاه مبهم او از دخال آیینه مواجه شهدم.با پارک کردن ماشهین من و سارا 
وپرههام بی درنهگ پیاده شههدیم و در پیاده رو جلوی رسههتوران منتظر سههینا 

 :ایستادیم.سارا با سرکی به داخل رستوران گفت

ی کم نوره؟!آدمهای داخلش اصههال معلوم ههههه اینجها چرا این جوریهه؟!خیل
 .نیستند

 :از پشت شیشه به داخل نگاه کردم ودر تایید حرفش گفتم
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ههههه آره م ال رمهانتیکهه!نگهاه کن روی هر میزی دو سهههه تها شههمم فهانتزی 
 .روشنه.بیشتر مشتریهاش هم زن وشوهر جونند

 :سرش را تکان داد وطوری که پرهام نشنود گفت

ههههه جای عزیز خالی که بگه اینجا نامزد بازیه!حای من و تو وپرهام و سههینا 
 !اینجا چکار می کنیم جای خنده داره

 :لبخندی زدم وآهسته گفتم

 .ه آره فرزاد بیچاره به خاطر تو، من و سینا و پرهام بیکارو هم اینجا کشونده

را  هیجانشنگهاه کن بیشههتر میزهها دونفریه!خندید وبرای اینکه جلوی پرهام 
 :کنترل کند رو به پرهام گفت

هههه ببین پیاده رو چه سههنگفرش قشههنگی داره!این قلوه سههنگ ها رو چطوری 
 !انتخاب کردند که اینطور جالب کنار هم چیده اند؟

 :به زیر پایم نگاه کردم وحرفش را تصدیق کردم وگفتم

 .ه آره عین داین خونه بابا ابراهیمی ات سنگفرش کرده اند

 :ی که کف چکمه اش را روی سنگ ها می کشید گفتدر حال

ههه تو هم کشتی من رو با خونه بابا ابراهیمی!بابا به عزیز میگم قباله ش رو به 
 .نامت بزنه تا از دستت خال  بشیم

 :با خنده پرسیدم

 !ه جدا؟

 :و با چشمکی جواب داد

 .ه آره جدا
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 :وبا به یاد ؟اوردن مو وعی با لبخندی ادامه داد

ی دیروز عزیز فکرهاشههو سههرهم کرده بود وبه مامان گفت که مهریه هههه راسههت
سههروناز رو کم در نظر گرفتیم.فکر کن!دیروز دوبار فیلم مححههر رو از اول تا 
آخر دیهد وآخرش گفت که چهارده تا سههکه کم بود.پرهام که در کنار سههارا 

 :ایستاده بود با کنجکاوی پرسید

 !ه چهارده تا سکه یعنی چنی تومن؟

حس وحالی رریب از اینکه مححهر پیش امده بود سهرم را به سوی آسمان با 
 :که بارانش بند امده بود گرفتم وبا کشیدن نفس عمیقی گفتم

 !ه یعنی پول زجر کشیدن احساس من

 :وبا صدای سینا که کنار گوشم گفت

 .ه بریم داخل رستوران

وبسههویش چشههم جها خوردم!وسههرم را از نگهاه بهه آسههمهان پهایین اوردم 
دوختم.چشهمهایش زیر نور چرام پیاده رو حالت خاصی داشت!یعنی جمله 
آخرم رو شههنیده بود؟!وبه طرف سههارا و پرهام نگریسههتم که سههارا از هیجان 
دیدن فرزاد و پرهام از کنجکاوی تماشههای داخل رسههتوران سههریم تر از ما به 

کم رنگ ومخفی  طرف در ورودی رفتند.با وارد شههدن به رسههتوران در زیر نور
چرام های سههقف چشههمهایمان را یز کردیم تا فرزاد را یبه یی جمعیتی که 
نشهسهته بودند ببینم وبا بلند کردن دسهت فرزاد پرهام زودتر جهت او را نشان 
داد و به طرف او حرکت نمودیم.فرزاد میزی شهش نفره آخر سالن ودنس ترین 
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ق وخندان در انتظارمان به سر قسهمت آن را روزو کرده بود وبا چهره ای مشتا
 .می برد

با نزدیط شهدن به سهمت او دسهت سهارا را در دست گرفتم وبا فشار دادنش 
 :آهسته گفتم

 ه در چه حالی؟

خندید ودر سهکوت دسهتم را فشار داد وخوشحالی وهیجانش را به من انتقال 
 ردا.پس از سههالم وعلیط خودمانی فرزاد که انگار ما را نه یط شههب بلکه هزا

سههال نهدیهده بود بها نههایت ادب والبته از دید سههارا فروتنی عارف مان کرد 
بنشهینیم که از شانس واتفاق یا شاید هم بخت واقبال فرزاد وسارا آنها کنارهم 
نشهستند ومن هم بین پرهام وسینا!قبل از امدن پیشخدمت برای سفارش رها 

ن نقدر نزدیط نشستبرای اینکه حرفی زده باشهم که ا هطراب درونی ام را از آ
 :کنار سینا پنهان کنم رو به فرزاد گفتم

 ه ببخشید آقا فرزاد اینجا چرا انقدر کم نوره؟

لبخندی زد وپشهت نور شمم که هاله ای کمرنگ از نور را به صورتش نابانده 
 :بود به شوخی گفت

نمی دونم چرا حرف ههه نمی دونم گفته بودم پرو کتورهاشون رو روشن ککند 
گوش نکردنهد؟!حای هم اگه رهاتون رو درسههت ندیدید که چی می خورید 

 ...بخورید من بعدا براتون تعریف می کنم چی خوردید

از حرفش بی اختیار خندیدم وبه سههارا که چشههمهایش از خنده وشههادمانی 
 :برق می زد نگاه کردم که سارا بریا خالی نبودن عریحه گفت
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 !یقی قشنگی گهاشته اند!پیانوئه؟ه ولی عجب موس

 :برای اینکه سربه سر سارا بگهارم بالفاصله در جوابش گفتم

 .ه نه شیپوره

که با پوزخند سهینا زیر گوشهم یل مونی گرفتم.پرهام که پیش از رها همیشه 
 :عادت داشت دستهایش را بشوید آهسته به شانه ام زد وپرسید

 !ه دست هام رو کجا بشورم؟

 :رم را کنار گوشش بردم وآهسته جواب دادمبی درنگ س

ههههه فعال هیچ جا.نمی بینی چقدر تاریکه؟!اگه بریم دو سههاعت باید بگردیم 
 .میزمون رو پیدا کنیم.تو که دستهاتو پیش از اومدن شستی

 :وبا صدای پرجهبه سینا زیر گوشم که پرسید

 ه چی میگه؟

در کشههمکش  همانطور که با احسههاس  ههد ونقی  از احوایت درونی ام
 :بودم بدون آنکه نگاهش کنم در جوابش گفتم

 .ه هیچی میخواد دست هاشو بشوره

 :سینا بالفاصله رو به پرهام گفت

 .ه خب پاشو بریم من هم میام

 :و پرهام با کم رویی جوابش داد

 .ه نه سروناز میگه تمیزه

 :فرزاد بی اختیار با جواب پرهام خندید وگفت

 .دید همیشه میکروسکوپ همراهتون داریده سروناز خانم نگفته بو
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 .که با آمدن پیشخدمت برای سفارش رها حرفش را نا تمام گهاشت

پیشهخدمت برای هر کدام از ما یط منو گهاشت وکاره وقلم به دست منتظر 
 .انتخاب مان ایستاد

از دیهدن جلهد فهانتزی منو لبخنهد زدم وآن را بهاز کردم و مشههاول خوانهدن 
کدام از رهاها سر در نیاوردم وفقن با دیدن دو سه اسم  شهدم.از اسهامی هیچ

آشنای انواو ماکارونی ها ویزانیا ها کمی اعتماد به نفس پیدا کردم وخواستم 
 :آنها را برای خودم وپرهام سفارش دهم که پرهام زیر گوشم گفت

 !ه اینها دیگه چیه؟

ا نگو تا بعد در جوابش لبخنهدی زدم وبا اشههاره ابرو فهماندم که:فعال چیزی
برات بگم.وخواسهتم یزانیای مخصههو  برای خودم و پرهام به پیشههخدمت 
سهفارش دهم که سینا زودتر اسم چهار نوو رها ونوشیدنی را گفت وخواست 
برای من و سههارا و پرهام وخودش همان ها را بیاورند وفرزاد هم یط نوو رها 

 .هی کردو نوشیدنی دیگر برای خودش سفارش داد وپیشخدمت را را

در حالی که با شهنیدن اسهم رهاها قیافه من وسهارا همانند از پشت کوه امده 
ها شههده بود نتوانسههتم جلوی نگاه خندانم را به سههارا بگیرم وبا اشههاره به او 
فهمهانهدم کهه چهه رههاهای عجیب ورریبی امشههب باید بخوریم!که پرهام 

 :جلوی کنجکاوی اش را نتوانست بگیرد ورو به سینا پرسید

 ه عمو سینا شما این رهاها رو خوردید؟

 :فرزاد با خنده به جای سینا جواب داد
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ههه آره پس چی اینجا پاتوق همیشهگی سهیناسهت.باور کنید منم م ل شههما تا 
حای از این نوو رهاها نخوردم ولی به خواسهت سینا امشب اینجا رو انتخاب 
کردم راسهتش من توی تهران فقن دو سهه تا رسهتوران معتبر رو می شناسم که 
می خواسهتم شهما رو اونجا مهمون کنم ولی سهینا به سلیقه خودش اینجا رو 
بهم معرفی کرد وخواسهت رهاهاشو امتحان کنم.حای هم این ما واین سلیقه 

 .سینا

 :بی اختیار گفتم

 !ه اگه رهاهاشو دوست نداشتیم چی؟

به جای جواب فقن لبخند اطمینان بخشههش را زد وچیزی نگفت.سههارا سههینا 
 :که همیشه از راه مسالمت آمیز با سینا حرف می زد برای اطمینان مان گفت

ههههه حای که فعال مزه اش رو نچشههیده ایم.مطمانا خوشههمون میاد.مگه پیتزا 
 نبهده؟اونم یط رهای ایتالیاییه دیگه.حتم دارم اگ رهاها رو بخوریم خودمو

 .دفعه بعد مشتری می شیم

 :فرزاد با لبخندی رو به سارا نگاه کرد وگفت

ههه سهارا خانم این جوری که شهما امید می دید آدم اگه ته جهنم هم بره میگه 
 !طوری نیست که یه کم می زویم عو ش سرما نمی خوریم

نگاهی به چهره خندان سههارا انداختم وسههرم را پایین انداختم وخندیدم.سههینا 
آنکهه کمی قهانم مان کند که رهاهای خوشههمزه ای را سههفارش داده با برای 

 :لبخندی گفت

 .ه بعد از این همه رهای تکراری اگه یط رهای متفاوت بخوریم بد نیست



 مبهم عشقحس 

 

611 

 :فرزاد که طبم شوخی اش گل کرده بود رو به سینا گفت

 !ه به به یط کالم هم از شازده داماد

 :مه دادوبی اختیار قلب من به تالطم افتاد!وادا

ههه سهینا جون قورباره سهوخاری شده هم از نظر تو رهای متفاوتیه ولی طبم 
 .تکراری پسند ما این تنوو رو قبول نمی کنه

 :پرهام که حرف فرزاد را باور کرده بود با ترس کودکانه پرسید

 ه مگه قراره قورباره بیارند بخوریم؟

 :بی اختیار خنده ام گرفت وبا لبخندی به او گفتم

 .ه نه پرهام جان.یط رهایی م ل ماکارونی برامون می ارند

 :فرزاد که قصد سربه سر گهاشتن پرهام را داشت با جدیت گفت

هههه برای تورو نمی دونم ولی برای من مارمولط آب پز با سههس گوجه فرنگی 
می آرند.سهینا برای خودت چی سهفارش دادی؟بال سهوسط با سیب زمینی 

 سر  شده؟

 :ی فرزاد از خنده در حال انفجار بود با خنده گفتسارا که از سرخوش

ههه وای جان هر کی دوست دارید بس کنید از بس که از جونورها گفتید حال 
 .آدم یط جوری می شه

 :فرزاد به شوخی جواب داد

هههه به کجاشههو دیدید؟!این تازه وصههف رهاهاسههت اگه خودش رو ببینید چه 
 !جوری می شید؟
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نگاه خندان مان را از فرزاد به سههوی سههینا وبها صههدای تلفهن همراه سههینا 
 :دوختیم که جواب تلفنش را داد

 ه الو؟

 ... ه

 ه سالم حالت چطوره؟

وبه خاطر بودن سههینا در کنارم صههدای نازک دختر یا زنی را در ان سههوی خن 
 .شنیدم وبی دلیل قلب لفرزانم در سینه فرو ریخت ومزه دهانم تلخ شد

 ه از ساسان چه خبر؟خوبه؟

وبا شههنیدن اسههم سههاسههان مطمان شههدم که ریحانه حیله گر پشههت خطه و 
 .دلواپس به حرفهایش گوش دادم

 ... ه

 .ه نه خواهش می کنم چه زحمتی؟!اتفاقا خوشحال هم شدیم

 ... ه

ههههه نه فعال که وقت سههرخاراندن ندارم.کارهای نحقیقات برای پرو ه مونده 
 .عدونمونه ها رو از آزمایشگاه نگرفتم.حای تا ب

 ... ه

 .ه نه گفتم که فعال وقت ندارم.حای وقت برای مهمونی زیاده

از سههمهاجتش برای دعوت سههینا به مهمانی لجم گرفت وبا اخمهای درهم 
 :سرم را پایین انداختم که صدای اهسته فرزاد که رو به سینا می گفت

 .ه بگو سدا قطم و وصل میشه فعال قطعش کن
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العملش را در قبول یا رد پیشههنهاد فرزاد  به سههوی سههینا نگاه کردم تا عکس
 .ببینم

 ... ه

 ه مگه برای گرفتن نمونه ها از ازمایشگاه آشنا داری؟

 ... ه

 .ه آره همون که قبال با ساسان صحبتش رو کردیم.همون آزمایشگاه

 ... ه

 ه کی؟چه روزی؟

از اینکهه بی توجهه بهه حرف فرزاد صههحبتش را بها ریحهانه ادامه می داد دلم 
ت ودستم را زیر چانه زدم وروبه سارا ک هاو هم منتظر برای قطم مکالمه گرف

به سهینا چشههم دوخته بود نگاه کردم وبا اوقات تلخی اهسههته طوری که سههینا 
 :نشنود گفتم

 !ه چقدر حرف می زنه

 ... ه

 .ه حای هماهنگ می کنم بهت خبر میدم

 ... ه

 ه نه ممنون.راجه بم کی؟

به طرفم نگاه کرد.از طرز نگاهش حدس زدم و اخمههایش را درهمکشههیهد و
که صهحبت در مورد من اسهت وبا دلهره به چشهمهای خشمگین یا شاید هم 
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رمگین سههینا نگاه کردم وسههرم را پایین انداختم وبا دقت به حرفهایش گوش 
 .دادم

 !ه خود ساسان این حرفها رو زده یا باز خیالبافی خودته؟

 ... ه

 !ی زنیم.فعال کاری نداری؟ه حای در موردش مفصل حرف م

از لحن خودمانی اش حرصهم گرفت ویط لحظه سرم را بلند کردم وبه چهره 
 !درهمش چشم دوختم چرا ناراحت بود؟

 ... ه

 .ه آره بیرونم.باشه تا بعد.فعال خداحافظ

 :و گوشی را قطم کرد و روی میز قرار داد.فرزاد بالفاصله پرسید

 ه چی می گفت؟آزمایشگاه آشنا داره؟

 :سینا اخمهایش را باز کرد وجواب داد

هههه آره میگه از دوسههتان پدرشههه.در حقیقت به نوعی با خودشههون هم همکار 
هسهتند.آخه اونها آزمایشهگاه خصوصی دارند.دشت مادرشه اون جا رو اداره 

 .می کنه

 :فرزاد به شیوه ریحانه جواب داد

 !ن چیزی نگفته بود؟ه اوه اکی!پس چرا به م

 :سینا بی درنگ جواب داد

 !ه مگه قرار تو هم بدونی؟

 :نتوانستم خودم را کنترل کنم وبی اختیار مداخله کردم وگفتم
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ههههه آره آقا فرزاد به ما چه مربوطه که ریحانه خانم تمام دارو ندار زندگیش رو 
 .هرو گفتبرای آقا سینا به حراج گهاشته واز سیر تا پیاز ملط وامالکش 

فرزاد ابتهدا از حها ههر جوابی ام یکهه خورد وپس از کمی مکث با لبخندی 
 :گفت

ههه این سیر تا پیاز رو خوب اومدی سروناز خانم.حقیقتش ما که بیشتر درس 
هها رو بها این ریحهانه خانم پاس کردیم هنوز از سههیرش خبر نداریم که یهو 

وشه ونه میگه یه گپیازچه نقلی رو گهاشهته کف دسهت آقا سینای زرنگ.شیط
از فیلم مححههرتون رو نشههون این ریحانه خانم بدم تا ببینم یط من ماسههت 

 !چقدر کره داره

بی اختیار از حرفش  ههربان قلبم تند شههد وبرخالف روزهای گهشههته که از 
شههنیدن اسههم فیلم مححههر وعقد مصههلحتی مان! حالم بد می شههد این بار 

اد فرزاد یط لحظه به چشههمهای حالت متفاوتی پیدا کردم و را هی از پیشههنه
سهینا که سهیاهی خاصهی در مردمکش دیده می شد نگاه کردم وسرم را پایین 

 !انداختم.وای! چشمها یش چرا این طوری شده بود

سههارا که از شههوخی فرزاد وهمچنین سههکوت سههینا دل و جرات پیدا کرده بود 
 :خندید وگفت

تا  نش پیش عزیزهههه چرا فیلم مححههر رو نشهونش بدید؟!یط جلسههه بفرسههتی
 .ماست و کره رو یکجا تحویلش بده

 :فرزاد از حرف سارا بلند خندید وگفت



wWw.Roman4u.iR  618 

 

ههه سهارا خانم نمی دونسهتم شهما هم استاد قابلی هستید!چند جلسه کالس 
فشهرده بهارید من و سهینا هم بیاییم شاگردی.ولی بی شوخی اگه این ریحانه 

 .خانم رو ببریم پیش عزیز خانم آخر بی معرفتیه ها

 :سینا با دلخوری بی دلیل دوباره اخمهایش را در هم کشید وگفت

 ه چقدر در این مورد چونه می زنید؟حرف دیگه ای ندارید؟

از اینکه می دیدم روی ریحانه حسهاس شهده است خون خونم را می خورد و 
نمی توانسهتم حرفی بزنم.واقعا حال بدی داشهتم واحساس تهوو می کردم.با 

دن رهاهای با بی میلی نگاهی به ظرف رهاها انداختم آمدن پیشخدمت وآور
و پرهام با اشههتیاق یکی از ظرفها را که نوعی پاسههتا با طبخ وتزیین جالبی در 
آن بود جلو کشههیهد وبه آن نگاه کرد.رهای من هم طرح دیگری از پاسههتا با 
پختی متفاوت بود.پرهام با اشهتیاق از دیدن تزیین و رنگ رها قاشق اول را در 

 :هانش گهاشت وبا مزه مزه کردن آن با هیجان گفتد

 .ه آ  جون خوشمزه است م ل ماکارونیه

 :فرزاد که از هیجان پرهام به وجد آمده بود با لبخندی رو به پرهام گفت

 .ه من که گفتم خوشمزه است نگران نباش

 :سارا بالفاصله به حرف آمد ورو به فرزاد گفت

شههما هی حرف از قورباره و این چیزها می هههه این رو م ل اینکه من گفتم ها!
 .زدید

فرزاد قاشههق رها را در دهانش گهاشههت وپس از جویدن آن در جواب سههارا 
 :گفت
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ه نمی دونم چرا هر حرفی شما می زنید احساس می کنم خودم گفتم؟!جالبه 
 !ها!ولی بی شوخی مزه خوبی داره سینا نه؟

و با سهکوت سهینا بی رربت قاشهق وچنگال کنار بشقابم را برداشتم ونارا ی 
از رفتار سهینا که یط باره برای ریحانه خانمش مو هم گرفته بود قاشق رها را 
در دهانم گهاشهتم و پس از کمی جویدن ومزه مزه کردن با روی درهم کشیده 

 :گفتم

 !ه این چه رهاییه؟مزه جوراب پخته میده

 :از اصطالحم خندیدند وفرزاد به شوخی گفت سارا وفرزاد

ههههه سههروناز خانم جسههارته ولی تا حای چند دفعه جوراب پخته خوردید که 
 !آنقدر خوب مزه اش رو حس می کنید؟

 .و این بار همه حتی سینا هم خندیدند

 :با حر  از خنده تمسخر امیز سینا پوزخندی زدم وجواب دادم

از عصاره ش همیشه توی رهاهام استفاده ههه چند دفعه ش رو یادم نیست ولی 
 .می کنم

 :فرزاد با خنده در جوابم گفت

ههه دیشب که رهای بیرون بود هیچ ولی پریشب توی رهاتون عصاره جوراب 
 !پخته ریخته بودید؟

سهرم را به نشانه بله تکان دادم ودوباره پوزخند زدم.فرزاد در حالی که مشاول 
 :خوردن رهایش بود کم نیاورد وگفت
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ههه بابا دست خوش!خیلی خوشمزه شده بود حای از چه جورابی استفاده می 
کنیهد؟بهافتنی یها نایلونی؟!نکنه جورابهای پرهام رو وقتی که از مدرسههه میاد 

 ...وپاهاش عرق کرده برمی دارید

وبا صهدای اعتراض امیز وخنده وصورت های درهم کشیده بقیه روبه رو شد 
 :پرهام با خنده گفتوحرفش را ادامه نداد و رو به 

ههههه یادت باشههه این دفعه جورابهات رو بهاری توی نایلون و بدی سههینا برام 
 !بیاره.عصاره جورابهات است ناییه

 :پرهام در حال خوردن رهایش خندید وبا حالتی مظلومانه جواب داد

 .ه من همیشه بعد از مدرسه جورابهام رو می شورم

 :نده بود گفت سارا با جالتی که در حال انفجار از 

ههه جان من بس کنید.اصال نفمیدم مزه رها چی بود از بس در این مورد حرف 
 !زدید

 :فرزاد با لبخندی روبه سارا گفت

هههه خدا نیاکانتون رو قرین رحمت کنه!بعد از این همه که ته رها رو در اوردید 
 !وظرف رو سروا  کردید تازه می فرمایید نفهمیدم مزه رها چی بود؟

 .ز رهات رو تموم کن پیش فرزاد زشته که مهمونمون کردهه سرونا

با صدای اهسته سینا زیر گوشم دست لرزانم را از زیر چانه ام برداشتم وقلب 
پر تالطمم را کمی ارام کردم وراسهت نشستم وبه پشتی صندلی تکیه دادم واز 
زیر چشههم بهه بشههقهاب نگاه نمودم که در حال تمام کردنش بود. بی اختیار 

م به سهوی قاشهق رفت وفرمانبردار از دستورش ارام آرام مشاول خوردن دسهت
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شهدم.منصفانه قحاوت می کرم مزه رها بد نبود ولی نمی دانم چرا اول میلی 
 :به رها نداشتم!فرزاد با دیدن رها خوردنم خندید ور به سارا گفت

ههه خب خیالم راحت شد م ل اینکه تعریف وتمجید ما از رها سروناز خانم 
 !به اشتها اورد.حای از این به بعد خدا رحم کنه رو

 :لبخندی زدم ودر جوابش گفتم

 .ه نه که به مزه رها آشنا نبودم برای همین اولش نمی تونستم بخورم

 :خندید وبه شوخی گفت

ه خب خدا رو شکر پس بایخره مزو رها دستتون اومد که م ل طعم جوراب 
 !پرهام میمونه

 :دنی ها کردم وپرسیدمخندیدم واشاره به نوشی

 ه اینها چه جوریه؟!خوش طعمه؟

 :فرزاد دوباره سربه سرم گهاشت وگفت

ههه والله شهما مسهاول تشهخیب مزه اید تا شهما نخورید وتشخیب ندید ما 
 .سلیقه خودمون رو قبول نداریم

 :پرهام با هیجان بقیه نوشیدنی اش را خورد وگفت

 .ه مال من مزه توت فرنگی میده

سههارا هم که از شههوخی های فرزاد نمی دانسههت چگونه خوشههحالی اش را 
 :پنهان کند با لبخندی گفت

 .ه نوشیدنی من مزه آناناس میده

 :فرزاد با خنده نگاهم کرد وپرسید
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 !ه نوشیدنی شما چی؟!یبد مزه سیبیل گربه

 :که دوباره شلیط خنده بلند شد وسینا با لبخندی تهکر داد

 .قیه دارند ما رو نگاه می کننده بچه ها یواشتر ب

 :فرزاد نگاهی به میزهای مجاور انداخت وبا لبخندی گفت

 .ه نه توی این تاریکی کسی به کسی نیست

بعد از خوردن رها و تمام کردن آن در یبه یی شهوخی های فرزاد از رستوران 
بیرون آمدیم وبا دیدن بارش باران بالفاصههله داخل ماشههین سههینا نشههسههتیم 

اد را تها دم در خانه یکی از بسههتگانش رسههاندیم وبه طرف خانه حرکت وفرز
 .کردیم

روی هم رفتهه گردش وتفری  خوبی بود والبتهه از نظر سههارا عهالی!باید فردا 
صههب  سههر فرصهههت او را گیر می اوردم ونظر قطعیش را در مورد فرزاد می 
 پرسههیدم.دیگر کافی بود پنهان کردن احسههاسههات وبروز ندادن صههحبتهای
ناگفته.مطمانا سهارا درگیر احسهاسات عاطفی جدید شده بود وان را داشت از 
خودش هم مخفی می کرد! شههاید به خاطر وفادار ماندن به قولی که به حامد 
داده بود والبته این قول با حوادبی که این اواخر اتفاق افتاده بود کم کم داشت 

 .کمرنگ می شد

م که از شههدت خواب ایسههتاده پلکهایش پس از رفتن سههارا به طبقه پایین پرها
روی هم افتهاده بود به طرف اتاق بردم وتختش را مرتب کردم و او را خواباندم 
وتشههط خود مرا هم کنهار تخهت پرهام پهن کردم واماده خوابیدن شههدم که 
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صههدای  ههربه ای به در اتاق نگاهم وقلب نا ارامم را به سههوی در کشههاند 
 :ان صدای پر جهبه سینا که گفت و ربه دوباره به در و متعاقب

 .ه سروناز بیا بیرون کارت دارم

مرا در جها میخکوب کرد!یعنی چکارم داشههت؟!یبد تهکر برای اینکه جلوی 
دوسههتش درسههت رفتار کنم.با دلی محههطرب وقلبی کوبنده روسههری ام را 
برداشههتم وبهه سههر کردم و اکهت بلنهدم را پوشههیهدم ورد اتهاق پرهام را باز 

در نبود.به طرف هال رفتم وطبق حدسههم روی کاناپه روبه روی کردم.پشههت 
تلویزیون در انتظارم نشهسهته بود.به کاناپه کنار میز اشهاره کرد بنشینم ومطیم 
حرفش با قلبی متالطم روی کاناپه نشهسهتم ومنتظر وکنجکاو به چشم هایش 

 :چشم دوختم وبا کمی مکث پرسیدم

 !ه کاری داری؟

با دیدن ساعت یازده وچهل دقیقه شب رو به من نگاهی به سهاعت انداخت و
 :گفت

 ...ه می دونم که این وقت مناسبی نیست ولی خب

ونگاه دقیق به سههویم انداخت وبرایم وض کردن حرف یا شههاید هم آرامش 
 :خودش پرسید

 ه پرهام خوابید؟

 :کنجکاو و محطرب برای شنیدن حرف اصلی اش بی درنگ جواب دادم

 .نمی خواست لباسهای بیرونش رو عوض کنه ه آره از زور خستگی



wWw.Roman4u.iR  601 

 

سههرش را پهایین انهداخهت وپایش را روی پای دیگرش جابه جا کرد ودوباره 
 :سرش را بای آورد وبه طرفم نگاه کرد وگفت

هههه ببین سههروناز قبل از هر چیز دوسههت دارم روی حرفم هام خوب فکر کنی 
 .بعد جواب بدی

رو دادم وبا  ههربان قلبی که حسههاب بی اراده نفس بند آمده در سههینه ام را ف
سهرعت کوبندگی اش زا دسهتم در رفته بود با احسهاس خوشایندی از شنیدن 
گاهم طالب شهنیدنش بودم ولی هنوز فکر می  حرفهایی که در  همیر ناخودآ
کردم زود اسههت که شههنیده شههود گوشهههایم را تیز کردم وبا چشههمانی باز به 

 .صورت و وحرکت لبهایش نگاه کردم

هههه ببین سههروناز دوباره دارم می گم خوب فکر کن وبعد جواب بده حتی اگه 
 .این فکر کردن چن روز و چن هفته طول بکشه

مشهتاق دوباره به چشم هایش وحایت صورتش نگاه کردم.پس چرا این همه 
 !در عهاب بود؟

چرا چشههمهایش محههطرب بود ولبهایش از روی ناچاری حرف می زد؟!اخم 
ه م باز نمی شههد؟!مگر از روی اجبار می خواسههت حرف ابروههایش چرا از

بزنهد؟!حهای خوب بود همهان اول با پیشههنهاد عزیز حالش را گرفته بودم که 
فکر نکند انقدر سهبط ماز ودم دستم که زیادی طاقچه بای بگهارد!حای هم 
کسههی مجبورش نکرده بود این حرفها را که گفتنش انقدر برایش سههخت بود 

دو ماه را با زجر وتحمل اینجا زندگی می کرد وبا آمدن پدر بزنهد!فوقش یکی 
ومادرم وسههر وسههامان گرفتن کارها ورها شههدن از توهمات عزیز سههر خانه 
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اولش برمی گشهت!اینکه انقدر عهاب شکیدن وحرف را در دهان قرقره کردن 
نهدارد!شههایهد از روی هوا و ه وس حرفی بهه دههانش رسههیده که می خواهد 

نمی شههود!بیخود کرده مگر اینجا شهههرهرت اسههت!اگر  بگوید ولی رویش
حرف نهامربوطی بزنهد با همین گلدان رو میز در دهانش می کوبم!فکر کرده 

 .از صب  تا حای اگر رنگ به رنگ می شوم حتما خبری است

ههههه ریحهانه موقعی که توی رسههتوران بودیم حرفهایی زد که حتما باید بهت 
 .بگم.خودت دیدی که زنگ زد

 :طراب تمام افکارک را کنار زدم وپرسیدمبا ا 

 !ه چه حرفهایی؟

 :دقیق نگاهم کرد وگفت

ههه ظاهرا ساسان به گفته ریحانه از تو خوشش اومده وخواسته که از من اجازه 
 .بگیرند وبرای خواستگاریت از خونواده اقدام کنند

بی اختیهار بها لبخندی خشههط شههده بر روی لبانم آب دهانم را قورت دادم 
 :یدمپرس

 !ه جدا؟

نمی دانم از دیدن حایت صههورتم چه برداشههتی کرد که کنجکاو ودلخور در 
 :جوابم گفت

 .ه چیه؟خوشت اومده؟!اگه می دونستم زودتر می گفتم

 :دوباره لبخند زدم وگفتم

 .ه نه اخه من فکر دیگه ای می کردم
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 :با دقت به چشمهایم نگاه کرد وپرسید

 !ه چه فکری؟

قورت دادم ودر جوابش سههکوت کردم.من دیوانه نصههف  مجددا اب دهانم را
شههبی داشههتم چه می گفت؟!توهمات تهنم را برایش تعریف می کردم؟!واقعا 

 !چه جوابی می دادم؟

 ه پرسیدم چه فکری می کردی؟

آرام نفس عمیقی کشههیدم وبه ظاهر خونسههردی ام را حفظ کردم وبه طرفش 
 :نگاه کردم وگفتم

 .مهمیه که اولش کلی مقدمه چینی کردی ه هیچی فکر کردم چه مو وو

 :مبهم به چشمهایم چشم دوخت وگفت

 !ه مگر منتظر مو وو مهم دیگری بودی؟

 :درجا قرمز شدم ودستپاچه جواب دادم

 !ه نه چه مو وو مهمی؟!تو هم چه چیزهایی میگی؟

 :وبرای پنهان کردن حایت روحی ام ادامه دادم

 ه حای این ساسان یط تخته کم جدی جدی از من خوشش اومده؟

 :پوزخندی زد ودر جوابم گفت

 .ه ظاهرا که اینجوره

 :من هم پوزخند زدم وگفتم

ههه کی وقت کرد که از من خوشش بیاد؟!همش که با تو حرف می زد!من هم 
 ...که مدام تو آشپزخونه بودم! بعحی از پسرها واقعا از نظر عقلی
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 :نگهاشت ادامه دهم وپر جهبه گفت

 .ه بعحی از پسرها اینجوری هستند در یط نظر عاشق می شن

بها حر  از اینکهه می خواسههت متقهاعدم کند تا زودتر جواب پسههرعموی 
 :ریحانه حانش را بدهم گفتم

ههه خیلی می بخشهید یا من خیلی گیرنده های حسی ام  عیفه یا آقا ساسان 
ابراز عواطف ریر طبیعی!دیشب تنها چیزی که مشها در انتقال احسهاسهات و 

از این موجود دیهدم آخر تولد وقت بریدن کیط م ل فرزاد کاله بوقی سههرش 
 !گهاشته بود ودست می زد.این کجاش عاشق شدنه؟

 :بالفاصله در جوابم گفت

 !ه پس انتظار داشتی در همون جلسه اول نامه فدایت شوم برایت بفرسته؟

 :یامد وبا ریظ گفتماز پافشاری اش خوشم ن

ههه انقدر بدم میاد از پسرهایی که در یط نظر فورا جد وآبادشون رو می فرستن 
خواسههتگهاری.بهابها شههایهد اون دختره از تو خوشههش نیومده ونخواد بیای 

 .خواستگاری

 :لبخندی زد وگفت

 ه پس بگم چی؟!به ریحانه بگم خوشت نیومده؟نمی خواهی فکر کنی؟

 :حر  گفتم از شنیدن اسم ریحانه با

ههه اصال از کجا معلوم ریحانه سر خود حرف نزده باشه؟!این ساسانی که من 
دیدم توی بام این حرفها نبود. یبد ریحانه خواسهته با این لطفش یط وصلت 

 .فامیلی مبارک راه بندازه
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 :دوباره لبخند زد وپرسید

 ه که چی بشه؟

 :با پوزخند ادامه دادم

ودر اینده وصلت فامیلی رو محکم تر کنه.اگه ه که خودش هم به نوایی برسه 
 .قبول نداری بور به ساسان زنگ بزن.باور کن روحش هم خبر نداره

 :سرش را به پشتی کاناپه تکیه داد وبا نگاه عمیقی گفت

ههه ولی این سهاسان پسر خوبیه.اگه مو وو جدی شد حتما در موردش فکر 
 .کن

 :با خشم جواب دادم

شبی زن این ساسان بشم؟!اگه جرات داری این ههه تو چه گیری دادی نصهف 
 .حرفها رو جلوی عزیز بگو

سههیهاهی چشههمههایش برقی زد وبها لبخندی که نه می شههد فهمید از روی 
 :خوشحالی است یا ناراحتی گفت

 .ه دارم درباره یکی دو ماه آینده حرف می زنم

ایم جقلبم بی اختیهار فرو ریخهت وبها رنگی پریهده وبهدنی لرزان بی اراده از 
 :بلند شدم وبا باحی که سعی در فرو دادنش داشتم گفتم

 .ه من می رم بخوابم

و پهاههای بی رمقم را بهه طرف اتهاق پرهام حرکت دادم.بی حس وحال روی 
تشهط افتادم وپتو را روی سرم کشیدم وبه اشکهای روان وگرمم اجازه باریدن 

تم به خود دادم.برای چهه؟!نمی دانسههتم! چرا می دانسههتم ولی نمی خواسهه
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بقبوینم.از صهب  تا حای در جسم و روح و روانم اتفاقاتی افتاده بود که برایم 
تازگی داشههت اتفاقاتی که تا به حال تجربه نکرده بودم.نمی دانسههتم چه می 
خواسهتم؟!چرا بی اختیار  ربان قلبم تند می شد؟!چرا با کمی نرمش صدای 

ا از سیاهی مردمط چشمهایش پر جهبه اش نفسهایم به شماره می افتاد؟!چر
تعبیر خاصههی می کردم؟!از صههب  تا حای از دیدن ان قسههمت فیلم دگرگون 

 !شده بودم ونمی خواستم ارییر حایتم را قبول کنم

اگر سههارا می فهمید! اگر عمه آتر ومامان وبابا و بقیه می فهمیدند!عزیز که به 
ین اتفاقی نمی خیال خودش ما را رسههما زن وشهههر می دانسههت!ولی اگر چن

افتاد!اگر ریحانه وسههمیه یا یکی از ام ال آنها سههینا را مال خود می کرد!خدایا 
ای کاش یل می شهدم وبا عقد مححری که سینا به انجام آن را ی شده بود 
مخالفت نمی کردم فوقش بعد از یکی دو ماه سههینا را جهب خودم می کردم 

حماقتی کردم!ای کاش  واز فکر جدا شهدن منصرفش می کردم.خدایا عجب
انقهدر سههرسههختی نمی کردم.حهای چه راهی داشههتم که او را پایبند خودم 
کنم؟!اگر آن موقم عقد کرده بودم حای او را به طرق مختلف شههیفته خود می 
کردم ولی این چهه!یهط دختر نهامحرم چهه حرفی برای یهط پسههر نهامحرم 

 دیگران ببینم ودم نزنم!اگردارد؟!بهاید بسههوزم وحرفها و رفتارهای آزادش را با 
واقعها زنش بودم هیچ وقهت ریحانه و سههمیه یا هر دختر دیگری جرات نمی 
کرد بهه تلفنش زنهگ بزنهد.امها حای! مکررا تلفهن های گاه وبیگاهش را می 
بینم وخون دل می خورم!چهه فهایهده؟!وقتی کاری نمی توانم انجام دهم!یط 
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د!چند سههاعتی نیسههت که درگیر این روزه که آدم کاری نمی تواند از پیش ببر
 !احساس شده ام قبال خبر نداشتم که چه به روزم می اید

ولی اگر خودش مرا نخواهد!از رفتارهای  ههد ونقیحههش هیچ معلوم نیسههت 
کهه چه نظری در مورد من دارد!بعحههی وقت ها خوشههحال وخندان اسههت 

عصههبانی وناراحت!ولی همین که اخم وپرخاش همیشههگی وبعحههی اوقات 
در رفتارش نیسهت باز هم جای شکر دارد وعالمت سوال؟!چرا یط دفعه این 
گونهه تاییر روش داد؟! نکنهد برای راحتی اعصههابش تها یکی دو ماه آینده راه 
صهل  و سازش در پیش گرفته که اگر این گونه نبود این به راحتی نمی گفت 

ه بعد در مورد سههاسههان فکر کن!آره حتما هیچ حسههن نظری ک هیکی دو ما
راجم به من ندارد!از زیر پتو اشههکهایم را که نمی دانسههتم از روی پشههیمانی 
برای انجام ندادن عقد مححهری اسهت یا از حرف آخر سههینا برای فکر کردن 
به خواسههتگاری سههاسههان پاک کردم وبا صههدای اهسههته زنگ پیامط تلفن 

نار تشههکم برداشههتم وسههرم را از زیر پتو بیرون آوردم ودکمه همراهم آن را از ک
 :باز شدن پیامط را زدم.پیامط سارا بود نوشته بود

سههالم.خواب نبودی؟ خواسههتم یط چیزی بگم که شهها  دربیاری.حامد »
این پیامط زده نوشههته فردا صههب  میاد دانشههگاه!فکر کن!دیدی گفتم جریان 

اری بود که دو روزه تموم شههد؟! مسههافرت وهمهه چی درورهه؟این چه عزاد
 «.آنقدر لجم می گیره از ادمهای آب زیرکاه

 :متعجب در جوابش نوشتم

 «!حای می خواهی چکار کنی؟»
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 :بالفاصله در جوابم نوشت

هیچی محل سههگش هم نمی تارم.اگه هم حرفی زد همه چی رو تموم می  »
مون اول می کنم.یعنی چی تا دو سهال دیگه معطل هیچ وپوک باشم!اگر از ه

گفت که قراره دو سال و نیم سه سال دیگه بیاد خواستگاری محال بود جواب 
 «.سالمش را هم بدهم

 :آشنا به حال و هوای تازه سارا نوشتم

خوب فکرههاتو کردی؟نکنه حکایت نو که اومد به بازار کهنه شههود دل آزار »
 «بشه؟

 :در جوابم نوشت

رزاد نداره.اگه حامد م ل آدم ازه نه خیالت جمم.این قحههیه هیچ ربطی به ف»
مو نهاول همهه چی رو حتی مو ههوو دختر خهالهه عزیزش رو گفتهه بود یط 
چیزی ولی دیگهه تحمل موش و گربه بازی رو ندارم.فردا به امید خدا تکلیف 

 «.خودم و اون رو روشن می کنم

 :برای دلداری اش پیامط دادم

ب پههس تهها فههردا زیههاد بههه ایههن مههو ههههوو فههکههر نههکههن.شههههب خههو»
 «.بخوابی.قربانت:سروناز

 :یکی می خواست در این شراین به خودم دلداری بدهد!که جواب آمد

 «.ممنون.شب تو هم بخیر.قربانت:سارا»

 فصل دوازده

 .ه پیامط فرزاد رو بخون همین صبحی فرستاده
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وگشههی تلفن همراهش را بهه طرفم گرفهت گوشههی اش را گرفتم وپیامط را 
 :خواندم نوشته بود

زندگی زنگ تفری  کوتاهی اسهت آماده باش زنگ بعد حساب داریم!معلم »
 «حسابت:فرزاد

 :لبخندی زدم و گوشی را پس دادم وگفتم

 !ه چه بامزه

گوشهی را در جیب بارانی اش گهاشت وبند کیفش را در دستش جابه جا کرد 
 :وبا لبخندی گفت

 ه وبا مزه تر اینکه دشب توی رستوران چکار کرد؟!دیدی؟

 :به یاد آوردن جریان دیشب خندیدن وگفتمبا 

 .ه خیلی مسخره بازی در اورد.پرهام از بس خندیده بود فکش درد می کرد

 :خندید وبا چشمکی گفت

ههه حای اینها رو بی خیال شهو.بچسهب به اینکه صهندلی بالش نشهسته بودم 
 !نزدیط بود از هیجان سنگکوب کنم

 :گفتم روی نیمکت محوطه دانشگاه نشستم وبه شوخی

هههه جدا؟!نمی دونسههتم انقدر هیجان زده می شههی؟!ولی از بس خانمانه رفتار 
کردی باورم نیم شهد همون سهارای همیشهگی هستی!خنده هات هم ملیحانه 

 !!شده بود

 :خندید وکنارم روی نیمکت نشست وگفت

 ه دیوونه!دهنم رو ندیدی دو متر باز کرده بودم ومی خندیدم؟
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 :وبا نگاهی به اطراف حرف را عوض کرد وادامه داد

ههه راسهتی به موهای اشهکان سهر کالس دقت کردی؟چه  لی به موهاش زده 
 !بود که انقدر سیخ سیخ شده بود؟

 :خندیدم وگفتم

ههه یبد با تف چسهبونده!حای خوبه موهاش خیلی کوتاهه و زیاد تابلو نشههده 
پسرها چه فکری می کنند انقدر بود اگر بلند بود چطوری می شهد!نمی دونم 

موهاشههونو رورن کاری می کنند؟!م ال این طوری قشههنگ تر می شههن؟!سههر 
 !اشکان که م ل برراله تازه به دنیا اومده شده بود

 :خندید وگفت

ههه فکر کن!حای لس اشکان رو داری دیگه چرا بیچاره رو  ایم می کنی؟!ولی 
 .بنده خدا خیلی التماس دعا داره ها

 :ار یاد سینا افتادم وجواب دادمبی اختی

 .ه جرات داری اینها رو به عزیز بگو

 :خندید وبا به یاد اوردن مو وعی گفت

 .ه راستی یط خبر مهم عزیز می خواد پاگشا تون کنه

 :قلبم در سینه فرو ریخت وحیران پرسیدم

 !ه پاگشا؟

 :دوباره خندید وبا چشمکی جواب داد

 .عروس وداماد پاگشا میشه دیگهه آره دیگه.همون اولین مهمونی 

 :با سینه ای تپنده گفتم
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 ه دروم می گی؟!سینا می دونه؟

 :بالفاصله گفت

ههههه اره قبل از اینکه بیاییم دانشههگاه عزیز داشههت بهش گزارش می داد.مگه 
 حرفهای تلفنی سینا رو نمی شنیدی؟

 :با تهنی مشاول به مو وو پاگشا جواب دادم

ونه بودیم.سینا هم توی اتاق بود وتا رفتن من ههه نه من و پرهام سهرگرم صهبح
وپرهام ازا تاق بیرون نیومد. تعجب کردم اول صههبحی کی تلفن زد که سههینا 

 !گوشی رو از توی اتاق برداشت

 :با هیجان نگاهم کرد وگفت

 .ه تازه عزیز کادوی چشم روشنی یا رونمای عروس رو هم خریده

 :ب گفتمشرم زده وحسرت به دل پوزخندی زدم وزیر ل

 !ه چه دلش خوشه

 :ودستکشم را از دستم در اوردم وادامه دادم

 .ه یکی بره بهش همه چی رو بگه تا پیرزن انقدر الکی به خرج نیفته

 :خندید وگفت

 ه که این دفعه راست راستی عقدتون کنه؟

 :خواستم بگویم

 .ه چه بهتر

حرف را عوض کردم ولی به محوطه نگاه کردم وبا دیدن شههور وحال بچه ها 
 :وپرسیدم
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 !ه چه خبره امروز؟همه خوشحالند

لبخنهدی زد و بهه دانشههجو ها که در رفت و آمد وصههحبت کردن وخندیدن 
 :بودند نگاه کرد وگفت

 .ه فکر کنم پایان نامه یکی از بچه های حامد اینهاست

 :بالفاصله پرسیدم

 ه حامد هم این ترم پایان نامه داره؟

شههانهه هایش را بای انداخت ولبخندش محو شههد وبا ظاهری بی تفاوت در 
 :جوابم گفت

 !ه نه م ل اینکه مال اون افتاده ترم دیگه.البته اگه راست بگه

 :متوجه منظورش شدم وبا دقت به چشمهای رمگینش نگاه کردم وگفتم

 ه مطمانی فکرهایی که توی سرت می چرخه بر اساس عقل ومنطقه؟

 :د وبه رو به رو خیره شد وگفتپوزخندی ز

ههه اره چه جور هم.تا حای توی عمرم انقدر فکری با این منطق اسههاسی توی 
سههرم نچرخیهده بود!میدونی سههروناز همیشههه توی حرفهای حامد جای یه 
چهیهزی کهم بهود؟!نمی دونم چی!ولی همش حس می کردم یههط چیزی 

..نمی دونم کمه.شهاید احسهاس شهاید دلیل دبرهان شاید مفصل حرف زدن.
ولی همیشههه تها می اومدم یط چیزی رو سههوال کنم یا از رفتار آقامنش اش 
خجهالهت می کشههیدم یا از ترس اینکه فکر می کنه چقدر کم عقلم؟!از بس 
سههوال نکردم ونپرسههیدم این شههد که من همش از خودم حرف می زدم واون 

که چند ینتودار وشهنونده والبته آقامنش سکوت می کرد.باور نمی کنی حتی ا
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تها عمو وخهاله و دایی و عمه داره با کمی مقدمه چینی پرسههیدم که فکر نکنه 
قصههد فحههوی دارم.خنهده داره نهه؟من خودم اتومهاتیهط وار حرف می زدم 
وگزارش تمهام امور مربوط بهه خودم رو می دادم ولی اون در لفهافهه ومبهم 

یی وپهیچیهده در مورد خودش حرف می زد.بهاور کن همین کهه از یبهه 
حرفههاش فهمیدم مادربزرگش رفته مکه باید کالهم رو می انداختم هوا دیگه 
بقیه چیزها پیشهکشههش و بدتر از همه اینکه باید وانمود می کردم که اون همه 

 .چیز رو به من میگه.البته در اصل خودم رو گول می زدم

 :برای اینکه کمی قانعش کنم که آنقدر زود قحاوت نکند گفتم

حرفهایی که از نظر تو مهم بوده از نظر اون اصههال اهمیتی ههههه خب شههاید 
نهداشههته برای همین دلیلی برای گفتنشههون به تو نمی دیده.م ال این برای تو 
خیلی مهمهه کهه بهدونی کهه دخترخهالهه اش بها اونهها زنهدگی می کنهه یها 
مادربزرگش رفته مکه یا هر برنامه ای که در خونواده اشون اتفاق می افته ولی 

 .ی اون حرف زدن در موردش وقت تلف کردنهبرا

 :به طرفم برگشت وگفت

ههههه پس چهه جوری ادم بها روحیات طرف مقابلش آشههنا میشههه؟از همین 
حرفههاسههت دیگهه.تها حای در موقعیت من قرار نگرفتی که منظور حرفم رو 

 .بفهمی

 :بی اختیار آهی کشیدم ودر جوابش گفتم

دل بخواد دیگه این حرفها ارزش هههه ولی اگه آدم طرف مقابلش رو از صههمیم 
نداره.وقتی کسهی رو دوسهت داشته باشی دیگه اهمیت نمیدی که طرف صد 
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تا خاله داره یا یه دونه عمه این چیزها برات حکم سههرگرمی بعد از ازدواج رو 
 .پیدا می کنه.اصل کار دوست داشنم خود فرده

 :ره شد وگفتسرش را در تایید حرفهایم تکان داد ودوباره به روبه رو خی

ههه آره به قول تو اصل کار دوست داشتن خود فرده ولی مو وو من و حامد با 
دوسهت داشهتن شههروو نشهد.خودت شههاهد بودی که اول اون اومد جلو ودر 
نههایهت ادب واحترام خواسههتگهاری کرد وگفهت مدتی با هم آشههنا بشههیم 
 وصههحبت کنیم تا روال اخالق هم رو به دسههت بیاریم بعدش هم که خودت
شههنیدی که گفت تا پایان درسههم صههبر کنیم.وقتی که خوب فکر می کنم می 
بینم عشههق وعالقه ای این وسههن وجود نداشههته که دلمون رو الکی خوش 

همدیگه رو خطاب می کردیم به جای « شههما شههما»کنیم.من و اون همش 
رو به کار ببریم.من هم برای اینکه به خودم تلقین « تو»اینکه لفظ صههمیمی 

سههتش دارم در یبهه یی حرفههای خودم بهه خودم می گفتم حهامهد کنم دو
 !جونم.در حقیقت می خواستم فکر کنم که دوستش دارم.خنده دار نیست؟

 :به پشتی نیمکت تکیه دادم وپرسیدم

 ه حای چه برنامه ای داری؟

 :در حالی که همچنان به روبه رو خیره بود گفت

هم حرف بزنیم.قراره تا یه ربم دیگه  هههه فعال که امروز گفته میاد دانشههگاه تابا
برسههه ولی من دیگه نمی تونم با اون حرف بزنم چون با شههناختی که از خودم 
دارم می دونم کهه نمی تونم همه حرفهام رو کامل بزنم.راسههتش رو بخواهی 
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دیگهه حوصههله حرف زدن رو ندارم.چون از همین حای می دونم که جوابش 
 .چیه

 :بالفاصله پرسیدم

 ه پس می خواهی چکار کنی؟

 :سرش را به طرفم گرداند ونگاهم کرد وبا خواهش گفت

 .ه ازت می خوام تو به جای من حرف بزنی

 :با تعجب پرسیدم

 !ه من؟

 :با قاطعیت گفت

ههه آره بهش بگو که سهارا نمی تونه این همه مدت تا تموم شهدن درسش صبر 
مورد دختر خاله  کنهه.یهط طوری حرف رو بپیچون وقحههیهه رو تموم کن.در

 .کهایی اش هم اصال حرف نزن که فکر نکنه خیلی برام مهمه

 :با تردید از نتیجه حرف زدنم با حامد گفتم

ههههه ولی من نمی تونم اینههایی که تو گفتی رو بهش بگم.روز روزش باهاش 
 حرف نزدم حای ناگهانی بیام واسطه شم وهمه چی رو به هم بزنم؟

 :امی گفتبه نیمکت تکیه داد وبه آر

ههههه نترس داری یط کار خیر انجام می دی.مگه نمی گفتی زودتر تکلیفم رو 
باهاش روشههن کنم وبهش بگم این همه مدت صههبر کردن خیلی زیاده؟چی 
شههد همه چی یادت رفت؟تازه اون روز خودت گفتی که اگه نمی تونم بهش 

 بگم خودت پیشقدم می شی وباهاش حرف می زنی.نکنه آلزایمر گرفتی؟
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 :چهره آشفته اش نگاه کردم وبرای انکه کمی آرامش پیدا کنم گفتم به

 !ه حای اگه واقعا دوستت داشته باشه چی؟آهش یط دفعه من رو نگیره؟

 :بی اختیار لبخندی زد ودر جوابم گفت

هههه سههروناز تو تازگی ها چت شههده؟!نکنه دلت به نازکی پوسههت پیاز شههده!نه 
آهی نهداره کهه تو رو بگیره.بهاور کن نترس آهش تو رو نمی گیره در حقیقهت 

اونقدرها هم که ما فکر می کردیم من براش مهم نیسههتم.اصههال یط چیزی تو 
برو باهاش حرف بزن اگه خیلی براش آش دهن سههوزی بودم میگه که همین 

 !فردا میان خواستگاری اگه نه ک هاو را به خیر وما رو به سالمت

 :لبخندی زدم وگفتم

هن سههوزی بودی وفردا اومد خواسههتگاری اون وقت ههههه حای اومدیم آش د
چی؟!مگه نگفته بود که تا پونزده روز دیگه مسههافرته پس چطور شههد دو سههه 
روزه اومد؟!حای یط وقت دیدی همین فردا هم اومد خواسههتگاری!فکر همه 

 چی رو کردی؟

 :دوباره به روبه روی خیره شد وگفت

تی حرفی رو بزنه ریرممکنه ههه از محایته.تو اون رو درسهت نمی شناسی وق
 ...که

وبها صههدای زنهگ تلفن همراهش حرفش را قطم کرد وآن را از جیهب بارانی 
اش بیرون آورد وبه صهفحه نمایشگرش نگاهی کرد و با گفتن اینکه سیناست 

 :ان را جواب داد

 .ه الو سینا سالم
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 !بند دلم داشت بی اختیار می لرزید وقلبم بی دلیلی تند تند می زد

 ... ه

 !ه نه ما حدود نیم ساعت دیگه از دانشگاه بیرون می اییم.برای چی؟

 .وبا ابروهای بای رفته به صورت کنجکاو من نگاه کرد

 ... ه

 .ه باشه پس هروقت رسیدی جلوی در دانشگاه زنگ بزن

 ... ه

 .ه نه ممنون.خداحافظ

 ... ه

 :و دکمه قطم ارتباط تلفن همراهش را زد وبا تعجب گفت

ههه سنا و از این خوش خدمتی ها؟زنگ زده میگه من این حوالی کار دارم چه 
 !ساعتی تعطیل می شید که با هم بریم خونه

 :آهسته نفس عمیقی کشیدم وبرای توجیه کارش گفتم

ههههه یبهد شههلوری خیابون ها رو دیده دلش به رحم اومده وگفته حای که ت 
 .ااینجا اومدم این بیچاره ها رو هم سوار کنم

 :شانه هایش را بای انداخت و با تردید گفت

هههه چه می دونم؟!من که فعال توی کار خودم مونده ام حوصههله فکر کردن به 
کهارههای عجیهب ورریهب این و اون رو ندارم.خدا کنه این حامد زودتر بیاد 

 .قال قحیه رو بکنه وبره تا قبل از اینکه سینا سر برسه
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یم سینا زودتر از زمان مقرر رسید و من متاسهفانه بر خالف انتظاری که داشهت
وحامد را در محوطه دانشههگاه موقم صههحبت کردن دید!اگر همان موقم زمین 
دههان باز می کرد و من را درون خودش می بلعید را ههی بودم!در حالیکه با 
حامد گرم حرف زدن بودم و همان چیزهایی که سههارا ازم خواسههته بود برایش 

یط لحظه از پشههت سههر حامد قیافه عصههبانی می گفتم وجواب می شههنیدم 
ودرهم وبرافروختهه سههینا را دیدم که به ما نزدیط می شههد!چیزی نمانده بود 
درجها سههکتهه کنم.تمهام بهدنم از ترس واحسهههاس مچ گیری م هل بیهد می 
لرزید!چشمهایم قدرت پلط زدن خود را از دست داده بود وهمین طور خیره 

!او هم همین طور خیره نگاهم می کرد و و وحشهت زده سینا را نگاه می کردم
 !البته با چشمان به خون نشسته

 :جلوتر امد وقبل از انکه حرف ناشاسیستی به حامد بزند محطرب گفتم

 ه سالم سینا چه زود رسیدی؟

رحههبناک به حامد که حای در کنارش ایسههتاده بود نگریسههت وبا پوزخندی 
 :گفت

 !ه ناراحتی برگردم؟

 :رد وگفتواشاره به حامد ک

 ه آقا رو معرفی نمی کنی؟

آب دهانم را قورت دادم وبه دور وبر نگاهی انداختم وبا نیافتن سههارا که طبق 
قرار قبلی در راهروی دانشههکده منتظرم بود خواسههتم جوابی بدهم که حامد 
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دسههتش را برای آشههنایی با سههینا جلو آورد وبا ادب ومتانت همیشههگی اش 
 :گفت

م.هم رشهته سروناز خانم و سارا خانم.از آشنایی با ههه من حامد یزدانی هسهت
 .شما خوش وقتم

سهینا هم دسهتش را از روی بی میلی جلو آورد ودسهت او را با اکراه در دست 
گرفت وزیر لب تشهکر کرد.حامد از سهردی رفتار سینا از رو نرفت وبا خوش 

 :رویی گفت

دم که از هههه تعریفتون رو خیلی شههنیده بودم به هر حال خیلی خوشههحال شهه
 نزدیط زیارتتون کردم.اگه با من امری ندارید رفم زحمت کنم؟

ودسهتش را برای ادای احترام روی سهینه اش گهاشهت ودر چشم به هم زدنی 
بهه قول خودش رفم زحمت کرد ومن وسههینای خشههمگین را که اگر کارد به 
اسههتخوانش می خورد خونش در نمی امهد تنهها گهاشههت!از هراس ودلهره 

لب تهی می کردم وجرات نگاه کردن به چشههمهایش را نداشههتم!زیر داشههتم قا
 :سنگینی نگاهش شنیدم که گفت

ههههه نهگفتهه بودی کهه هم کالسههی ههای مودب ومنظمی م هل این آقهها 
 داری؟!همکالسی ات نبود نه؟

 .در حالی که همچنان سرم پایین بود سکوت کردم واز ترس حرفی نزدم

 :دوباره لحنش عصبانی تر شد وگفت

چرا جواب نمیدی؟!می ترسی دستت رو بشه نه؟!این پسره چند ترم ازتون ههه 
 بایتر بود؟
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 :بی اختیار سرم را بلند کردم ومتعجب پرسیدم

 !ه تو از کجا می دونی؟

 :پوزخندی زد ودر جوابم لحظه ای سکوت کرد وبا عصبانیت گفت

 !ه سارا خانم ساقدوش عروس کجاست؟!که همین طوری ولت کرده رفته

 :دوباره بی اختیار پرسیدم

 !ه ساقدوش عروس؟

 :مجددا پوزخندی زد وبا خشم گفت

 !ه نه ساقدوش دوماد

 :وبا نگاهی دقیقی به سویم ادامه داد

 ه حیف تو نیست دنبال این پسره نی قلیون افتادی؟

 :بهت زده گفتم

 !ه من؟

 :به تندی گفت

 :امه داده نه پس من؟!وبا عصبانیت نگاهی به دور وبر انداخت واد

ههه برای همین سهر سهاسان بیچاره رو می خواستی بکوبی به طاق؟!این پسره 
واقعا ارزشههش رو داشههت؟!دیدی چطور در رفت؟حداقل ناایسههتاد دو کلمه 
حرف بزنه ببینم چی میخواد!زودی با چرب زبونی وتعارف سهرو ته قحههیه رو 

ر باهاش هم آورد وپابه فرار گهاشههت!من رو از کجا می شههناخت؟!نکنه انقد
 خودمونی هستی که همه چی رو براش تعریف کردی؟

 :با ا طراب وبا  گرفته ای در گلو گفتم
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 .ه سینا داری اشتباه می کنی.به جان پرهام داری اشتباه می کنی

 :با خشم نگاهم کرد وگفت

ههههه چی چی رو اشههتبهاه می کنم؟!کهه جنهاب حهامد یزدانی همون نماینده 
 !پیش تماس گرفت؟سرکاری کالسه تونه که سه شب 

عجب ححهور تهنی داشت!باحم را فرو دادم وبا حالتی زار که حکایت آش 
 :نخورده ودهان سوخته داشت گفتم

 .ه ولی سینا باور کن داری اشتباه می کنی

 :وبرای اینکه کمی قانعش کنم ادامه دادم

ههه مگه خودت توی دانشگاه با هیچ دختری حرف نمی زدی؟منظورم در حد 
 ...ومطالب درسیه.خب این آقای یزدانی هم جزوه وکتاب

 !ه سینا تو اینجا چکار می کنی؟چطوری اومدی توی محوطه دانشگاه؟

با صهدای متعجب سارا حرفم را ادامه ندادم وبه طرفش برگشتم وبا زبان نگاه 
حالی اش کردم که توی بد مخمصههه ای گرفتار شههده ام!متوجه نگاهم شههد 

 :د از سینا پرسیدویط لحظه رنگش پرید وبا تردی

 !ه تازه اومدی؟

سههینا جواب هیچ کدام از سههوالهایش را نداد و با عصههبانیت روبه هر دویمان 
 :گفت

ههه من رفتم بیرون از دانشگاه ماشین رو بد جایی پارک کردم زودی بیایی البته 
 !اگه کارتون تموم شده
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حرکت کرد.در وبا تاسههف سههرش را تکان داد وبه طرف در بزرگ دانشههگاه 
 :حالی که با با  به دور شدنش نگاه می کردم سارا با واهمه پرسید

 !ه این کی اومده بود؟

 :نگاهم را به سوی صورت پریشانش چرخاندم وجواب دادم

 ..ه وقتی که من و حامد سرگرم حرف زدن بودیم

 :به گونه اش زد وگفت

 ه دروم میگی؟!حامد رو هم دید؟

با حالتی که نمی دانسههتم از رصههه سههو تفاهم سههینا بمیرم یا زار بزنم جواب 
 :دادم

 !ه آره کلی هم باهاش چاق سالمتی کرد

 :با ناباوری پرسید

 ه جدی جدی حامد رو هم دید؟

 :پوزخندی ردم وجواب دادم

ههههه آره گفتم که کلی هم باهاش خوش وبش کرد.فقن مونده بود که چطوری 
 !خونه دعوتش کنه تا ببردش

 :محطرب نگاهم کرد وگفت

هههه سههروناز حای وقت شههوخیه؟!از دلهره حلقم اومده توی دهنم!حامد چی 
 بهش گفت؟

 :سرم را تکان دادم ودر جواب گفتم
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ههه حای بیا بریم بیرون اگه کمی دیر کنیم این دفعه دیگه حسابمون رو میرسه 
 دل فقن این روز بهدون کهه حهامهد برخالف ظهاهر موجه وبی باکش اصههال

وجرات خواسهتگاری کردن رو نداره.اگ هبه اون باشهه مطمان باش سه سال 
دیگهه هم اقهدام نمی کنهه.نبودی که ببینی تا سههینا رو دید چطوری با خوش 
سهروزبانی جیم شهد و در رفت؟!فقن این وسهن خدا به داد من برسه که همه 

 !نهنمی ککاسه و کوزه ها سر من شکست وسینا تا قیام قیامت حرفم رو باور 

 :با شرمندگی نگاهم کرد وپرسید

 !ه مگه سینا چیزی گفته؟

 :اشکهایم را که در چشمانم حلقه بسته بود پاک کردم وجواب دادم

 .ه کم نه.فکر کرده حامد برای مو وو خاصی باهام حرف زده

وبهه طرف در خروجی دانشههگهاه حرکهت کردیم.همراهم امهد وبها ناراحتی 
 :گفت

رمون بریزیم؟!فکر کن!این همه وقت نیومده دانشگاه ههه حای چه خاکی به س
حهای هم که اومد باید تو و حامد رو با هم ببینه!بخشههکی شههانس!حای من 
چطوری برم جریان رو راسهت و ریسههت کنم؟اگه بگم در مورد من حرف می 
زدند روزگارم رو سههیاه می کنه!حای با تو یط رودروایسههی کوچیط داره ولی 

 !من بدبخت چی؟

 :دلشوره نگاهش کردم وگفتم با
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ههههه چی چی رو با من رودروایسههی کوچیط داره؟!داشههت من رو بیچاره می 
کرد!حای تو خوش باش که میری خونه واون رو نمی بینی من بخت برگشههته 

 !چی بگم الکی الکی باید تاوان سو  تفاهم اون رو بدم؟

ت با چشههمان با عهاب وجدان دسههتم را گرفتم ودر حالی که کنارم راه می رف
 :اشط آلود نگاهم نمود وگفت

ههههه میگی چیکار کنم برم همه چی روبگم؟!باور کن حا ههرم.عجب رلطی 
کردم کهه به تو گفتم بری با حامد حرف بزنی!؟چه می دونسههتم عین عزرائیل 

 !سر می رسه

 :از دور ماشین سینا را دیدم و با قلبی لرزان در جواب سارا گفتم

خودم یه فکری بکنم.اصههال چطوره راسههتش رو هههه فعال بهش هیچی نگو تا 
بهش بگیم؟بگیم کهه حهامهد تو رو خواسههتگهاری کرده ومن هم از طرف تو 
جواب منفی رو بهش دادم.باور کن اینطوری دوتاییمون راحت می شههیم.عمه 

 .آتر هم که همه جی رو می دونه پس قحیه حله

یتش فرو ه عصههبانبا نگرانی لبخندی زد وگفت:آره فکر خوبیه فقن تا زمانی ک
ننشسته هیچی بهش نگو که هیچ حرفی رو قبول نمی کنه وفکر می کنه دروم 
سههر هم کردیم.وقتی رفتیم خونه خودت یط جوری جریان رو براش تعریف 

 .کن.فقن خدا کنه مو وو رو کش نده وهمه چی به خوبی وخوشی بگهره

 :با نزدیط شدن به ماشین سینا گفتم

 .ه خدا کنه
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موقم سههوار زدن ماشههین هر دو با ترس ولرز در عقب را باز کردیم وبی صههدا 
سههوار شههدیم که سههینا در حالی ک هبا عصههبانیت دسههتهایش را روی فرمان 

 :ماشین گهاشته بود با نگاهی به آیینه جلو گفت

ههه راننده شهخصهی تون هسهتم که دوتاییتون رفتید عقب نشهستید؟!یکی تون 
 .ین کالفه ام نکردیدبیایی جلو تا بیشتر از ا

دوباره شهده بود همون سهینای تلخ وگزنده گهشهته!چقدر زود تمام شد دیدن 
سهینای خو وآرام این چند روز!با فشهار آرنس به پهلوی سارا خواهش کردم که 
او روی صهندلی جلو بنشیند ورائله را ختم کند وسارا هم برای بهانه ندادن به 

صهله از ماشین پیاده شد وروی صندلی سهینا برای اخم وتخمهای بعدی بالفا
لو نشههسههت.برای دیدن عکس العمل سههینا یط لحظه به آیینه جلو نگاه -ج

کردم وچشههمهای خشههمگین او را که از داخل آیینه نگاهم می کرد دیدم.بدنم 
 .از ترس وا طراب دام شد و ربان قلبم شدت گرفت

ی تی وجان کندنشههماتت نگاهش از هر رهیی برایم دردناکتر بود!با هر بدبخ
بود جلوی ریزش اشهکهایم که به تازگی خیلی زود درون چشمهایم حلقه می 
بسههت گرفتم ونگاهم را به سههوی پنجره ماشههین دوختم.بچه های دانشههگاه 
بیرون دانشهگاه در رفت وآمد بودند واشهکان هم بین انها سرک می کشید وبه 

ار انشگاه بی اختیطرف ماشهن سهینا نگاه می کرد.بعد از گهشهتن از خیابان د
سههرم را به شههیشههه ماشههین تکیه دادم وپلکهایم را روی هم گهاشههتم.سههرم از 
شهههدت درد در حهال انفجهار بود ونمی توانسههتم بهه بیرون از پنجره نگهاه 
کنم.خدایا از این همه روز چرا امروز سههینا به دانشههگاهمان امده بود وچرا از 
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رف بزنم؟!مازم از هجوم بین این همهه وقهت این موقم من بهایهد بها حامد ح
فکرهای گوناگون به دوران افتاده بودو مطمانا حال سههارا هم خرابتر از من بود 

 .که این گونه جلوی ماشین سکوت نموده بود

پس از ایسهتادن ماشهین چشمهایم را باز کردم وبا دیدن پیاده رو و درب خانه 
ه را وکلید خان بی معطلی از ماشهین پیاده شهدم وسارا هم بالفاصله پیاد هشد

زودتر از کیفش بیرون آورد و در را باز کرد وبا وارد شدن به حیاط در پارکینگ 
 :را برای سینا باز نمود وآهسته در گوشم گفت

 .ه دارم از دلهره می میرم

 :سرم را تکان دادم وآهسته در جوابش گفتم

 هههه پس تازه رسههیدی به من من از شههدت سههر درد هم دارم پس می افتم فعال
 .تعارف نمی کنم اگه سینا رفت و او او عادی شد پیامط می زنم بیا بای

سهرش را به نشهانه تایید تکان داد وبدون گفتن کالمی محهطرب به سوی در 
 .ساختمان رفت

آشههفتهه حهال روی تخهت پرهام افتادم وبالش را روی سههر سههنگین وپر از 
 عکس العملیفکرهای آشهفته ام گهاشهتم.واقعا نمی دانستمچکار کنم وچه 

نشهان دهم.صهدای بسهته شدن در ورودی ساختمان را شنیدک که سینا داخل 
ههال شهههد وقلبم هم بها ورودش بهه سهههاختمهان بی اختیهار دوبهاره بهه تپش 
افتهاد.عجهب حهال متفاوتی داشههتم!از یط طرف دلم برای هر قدمش پر می 
کشهید واز یط طرف هم ترس وا طراب از دیدن اخمهای درهمش مانم می 

!درون ماشهین وبا ححهور سهارا این همه عصهبانی ورحبناک نشسته بود شهد
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حال که تنها بود مطمانا سهرم داد می کشهید یا شهاید هم م ل گهشته بدوبیراه 
بارم می کرد!بالش را روی سههرم بیشههتر فشههار دادم تا درد بی امانش را کمی 
تسههکین دهم که صههدای زنگ در ورودی سههاختمان را شههنیدم.مطمانا سههارا 

ود.گوشههه ی بالش را از روی سههرم کنار زدم تا گوشهههایم درسههت بشههنود.با ب
بازشههدن در صههدای خوشههحال وسههرحال پرهام را شههنیدم که به سههینا سههالم 
کرد!وای از یاد پرهام رافل شههده بودم!طفلی از مدرسههه آمده بد وحای انتظار 
نهاهار داشههت.باحالتی زار از روی تختش برخاسههتم وکمی روسههریی ام را 

تهب کردم وبها درمهانهدگی به طرف آیینه اتاقش رفتم تا قیافه ی ماتم زده ام مر
راتها قبهل از آمهدنش به اتاق دران حال اشههفته نبیند.واقعا قیافه ی عزادارها را 
داشهتم!عزادار قحاوت وتفکر سینا ازهم صحبتی ام با حامد! یط آن از حامد 

ا او بود؟!در لجم گرفت وخواسههت سههرش را بکنم!حای چهوقت حرف زدن ب
اتاق باز شههد وپرهام خندان وارد شههد وبا دیدنم جلوی آیینه سههالم کرد وبا 

 :هیجان گفت

 .ه امتحان علوم بیست شدم

جواب سهالمش را دادم وبا لبخندی که می خواستم ماتم چهره ام را پشت ان 
 :پنهان کنم گفتم

 اهههه چه خوب مبارک باشههه.دیدی گفتم اگه زحمت بکشههی حتما نتیجه اش ر
 !می بینی؟

حای من در این گیر ودار چه معلم اخالق شهده بودم!سرم از نهایت درد تیط 
 :تیط صدا می کرد.پرهام بالفاصله کاپشنش را درآورد وباتوق وشوق پرسید
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 ه حای ناهار چی داریم؟

 :برای آنکه هیجانش را کور نکنم دوباره لبخند زدم وجواب دادم

 .ه حای تو برو دست وصورتت روبشور تا بهت بگم

درحقیقت ناهار نداشههت یط که بهش بگویم وبا این حال درمانده ام توانایی 
 !درست کردنش را هم درخود نمی دیدم

بها رفتنش بهه بیرون از اتهاق دوبیهاره به رنگ وروی پریده ام درآیینه نگاه کردم 
آمدم وبه طرف اشههپرخانه رفتم.چاره وبا حالی شههبیه به مرده ها از اتاق بیرون 

ای نداشههتم حتی اگر هم از سههردرد وعهاب رویارویی با سههینا می مردم باید 
ناهار برای پرهام یط چیزی درسهت می کردم.به سهختی بسته های سوسیس 
را کهه مهامهان سههفهارش درکمتر خوردنش را کرده بود از فریزر بیرون اوردم 

ایلون وروکش رویش شههدم.طولی وپشههت میز نشههسههتم وسههرگرم باز کردن ن
نکشهید که مقداری سیب زمینی سر  کرده خالل کردم وسوسیس های حاقه 
حلقه شههده را درونش ریختم وآن را هم سههر  نمودم وچنان بوی رهایی راه 
انداختم که چند خانه آن طرف تر هم اسههتشههمام می شههد.به راسههتی چه دل 

 ایی سههینا که از انخوشههی داشههتم!از یط طرف با  ز عصههبانیت وبی اعتن
وقتی کهه آعتمهده بودیم درون اتهاق رفتهه وبیرون نیهامهده بود واز طرفی دیگر 
ا ههطراب از اینکه وقتی جریان خواسههتگاری حامی از سههارا را تعریف می 

 !کردم حرفم را باور می کرد یا نه خوشی دلم را کمل کرده بود
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دت همیشگی سهردرد کهایی هم که دیگر چاشهنی این شهادمانی بود!طبق عا
که بوی رهاپرهام را به اشهپزخانه می کشهاند با اشتیاق وارد آشپرخانه شد وبیا 

 :سرکی به اجاق گاز پرسید

 ه رها حا ره؟برم سینا رو صدا کنم؟

 :به ناچار گفتم

 .ه آره برو صداش کن

 !ولی درون سینه ام دلشوره رورا می کرد

 :وگفت چند بانیه طول نکشید که پرهام از پیش سینا برگشت

 .ه سینا میگه فعال سیرم شما بعدا رهاتون رو بخورید

پس مو ههوعش را علنا اعالم کرده بود!کم محلی وقهر وبی اعتنایی!باز جای 
شهکرش باقی بود که م ل گهشته داد وبیداد راه نینداخته بود!با پریشانی افکار 
مقداری سههیب زمینی سههر  شههده وسههوسههیس برایش درون ظرفی کشههیدم 

خیارشههور وگوجه فرنگی ریز شههده داخل بشههقاب دیگری ریختم ومقداری 
وهمراه با شهیشهه ی سهس ولیوان نوشهابم درون سینی گهاشتم ودست پرهام 

 :دادم وگفتم

 .ه براش ببر توی اتاق شاید حاش رو نداره بیاد اینجا

ت اتاق سینا حرکوپرهام با حرف شهنوی سهینس را از دستم گرفت وبه طرف 
نمود.در حالی که رهای پرهام را می کشههیدم منتظر آمدنش شههدم که خیلی 
زود امد وپشههت میز نشههسههت.با کنجکاوی نگاهش کردم وبشههقاب رها را 

 :جلویش قرار دادم وپرسیدم
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 ه خب چی گفت؟

 :با ولعی خا  به بشقاب نگریست وگفت

 .ومدمه هیچی روی تخت راز کشیده روی میز گهاشتم وبیرون ا

 :با ناراحتی گفتم

 ه نفهمید که تو رها رو بردی؟

 :قبل از انکه اولین قاشق را در دهانش بگهارد جواب داد

 .ه چرا ازم تشکر هم کرد

در حالی که حوصههله واشههتهای رها خوردن را نداشههتم برای انکه پرهام تنها 
رهها نخورد روی صههنهدلی کنارش نشههسههتم ومقدار کمی رها درون ظرفم 

شههروو بهه خوردن کردم ولی فکر وتکرم همچنان در تالطم بود!بعد ریختم و
از شههسههتن ظرف هها بها آن روحیه به هم ریخته ام به اتاق پرهام امدم وروی 
تخهت پرههام دراز کشههیهدم کهه پرهام که زودتر از من به اتاقش آمده بود واز 

 :ترس بدخلقی من سرگرم تکالیف درسی اش بود گفت

 ببینم چکار میکنه؟ه برم به سینا سر بزنم 

مطمانها بها کنجکهاوی کودکهانهه اش متوجه ناراحتی و رفتار ریر عادی من و 
 .سینا شده بود ومی خواست سر در بیاورد

البته رفتار ریر عادی وکش مکش من وسههینا چیز تازه ای برایش نبود و قبل از 
ر پی این یکی دو روز من و او را همیشههه به همین گونه دیده بود ولی باز هم د

 !علت ودلیل کنجکاوی می کرد

 :با لبخندی ظاهری برای اینکه قانعش کنم که اتفاق خاصی نیفتاده گفتم
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 .ه نه شاید خوابیده باشه فعال مزاحمش نشو

وصههدای زنگ پیامط تلفن همراهم را شههنیدم وان را از کنار تخت برداشههتم 
 :ودکمه باز شدنش را زدم.پیامط سارا بود نوشته بود

 «!ره روبه قبله خوابیدم.چی شد؟بایخره بهش گفتی؟هاز دلشو

 :بالفاصله در جوابش نوشتم

نهه از وقتی ک ههاومهدیم توی اتهاق رفته.فعال که توپش خیلی پره نمیشههه »
 «.بهش گفت

 :طولی نکشید که دوباره پیامکش آمد

چطوره بهش پیامط بدهی وکوتاه مختصهر تو ی  بدهی.اینطوری ترس از »
تره.اگر جراتش را داشههتم خودم این کهار را می عهکهس الهعملش هم کم

 «.کردم.باور کن از ا طراب ناهار نخوردم

از پیشههنهادش اسههتقبال کردم واز اینکه این راه حل به نظرش رسههیده بود با 
 :کمی دلگرمی نوشتم

آره فکر خوبیه این بهش پیامط می زنم.فقن خدا کنه عصهبانی تر نشه وپا »
 «!ت تلخی راه بندازه وبگه دروم می گیدنشه بیاد جلوی پرهام اوقا

 :بی درنگ در جوابم نوشت

بیخود کرده اگه خیلی شههلورش کرد زنگ بزن بیام بای خودم باهاش حرف »
 «.بزنم

 :در جوابش پیامط دادم

 «!ای دل شیر پیدا کردی یا یط ساعته شجاو شدی؟»



 مبهم عشقحس 

 

615 

 :در جوابم نوشت

 «.باور کن راست می گم»

 :بالفاصله نوشتم

باشههه اگه کار به اونجا ها کشههید خبرت می کنم.فقن دعا کن دیگه حرفی »
 «.نزنه و ادامه نده

 :در جوابم پیامط داد

 «.خدا کنه.پس دیگه خیر با تو.قربانت»

 «.باشه حتما.قربانت»ودر جوابش نوشت:

زیر چشهمی به پرهام که سرگرم نوشتن مشقهایش بود نگاه کردم و روی تخت 
لرزان دکمه باز شدن صفحه نوشتن پیامط را زدم وبا  نشهستم وبا دست ودلی

کمی فکر در مورد اینکهه چهه متنی بنویسههم وچگونه بنویسههم ک هبیشههتر 
 :خشمگین نشود با دلهره نوشتم

سههینها همهانطور کهه گفتم زود قحههاوت کردی.در حقیقهت حامد یزدانی »
 او میخواسهتگار سهارا بود ک هامروز طی قراری باید جواب منفی سارا را به 

 «دادم.سروناز

یط بار دیگر از روی پیامط خواندم تا اگر یزم باشهد مطلب دیگری را ا فه 
کنم.ای کاش کمی محبت آمیزتر می نوشههتم ولی در این شههراین وبا توجه به 

 .عصبانیت سینا شایسته نبود

پیامط را به شهماره سهینا فرسهتادم وبا قلبی کوبنده وپر  هربان منتظر جواب 
 :سینا نشستم.یکی دو دقیقه نکشید که جواب آمد وعکس العمل
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باور کنم یا اینکه حدس بزنم این بار نقشهه کدوماتون بود؟!تو یا سهارا؟!البته »
این نقشهه ها بشهتر به فاز فکری تو میخوره.چون قبال هم تجربه کشیدن نقشه 

 «.عالی را داشتی

که چه نوشههته طبق با با  دوباره از روی پیامکش خواندم تا مطمان شههوم 
انتظار من وسارا حرفمان را ابور نکرده بود!حق هم داشت!یط دفعه ای داخل 
محوطه دانشههگاه آمده بود ومن وحامد را سههرگرم گل گفتن وگل شههنفتن دیده 
بود!آنقهدر فکر من وسههارا در ارتبهاط بها آمدن ریر منتظره وزودهنگام سههینا 

م وچه شههنیدم فکر نمی چرخیهده بود کهه دیگر حرفههایی کهه بهه حهامهد زد
کردیم!واقعها جههبه وطرز برخورد سههینا برایمان حکایتی داشههت! برای انکه 
دوباره سهعی ام را برای قانم کردنش امتحان کنم صفحه نوشتن پیامط تلفهن 

 :همراهم را باز کردم وبا ناامیدی نوشتم

 «به جان پرهام دارم راست میگم.اگه باور نداری بگن سارا بیاد؟ »

 .ماره اش فرستادموبه ش

 :طولی نکشید که پیامکش امد

 «!به روباهه میگن شاهدت کیه؟میگه دمم»

 :حرصم گرفت ونفهمیدم چطوری در جوابش نوشتم که

روبهاه خودتی ودوسههتههای عزیزت!می خواهی بهاور کن می خواهی بهاور »
نکن!اصههال برام مهم نیسهههت در موردم چهه فکر می کنی؟آره تو راسهههت 

 «.زدانی رفیق شفیق منهمیگی.این حامد ی
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پس از فرسههتادن عجوینه پیامط تازه فهمیدم چه رلطی کرده ام وچه خاکی 
بهه سههرم ریختهه ام!این چهه پیهامکی بود که من فرسههتادم؟!با حالی آشههفته 
واحسههاس پشههیمهانی گوشههی را کنهار تخت پرهام گهاشههتم وروی تخت 

ری که واقعیت خوابیهدم.واقعها این چهه کهاری بود من کردم؟!اعتراف بهه درو
نداشههت!حای در موردم چه فکری می کند!عجب اشههتباهی کردم!می مردم 
اگر دو دقیقه صهبر می کردم تا عصبانیتم فروکش می کرد؟!این دو کلمه رفیق 
شهفیق چی بود من نوشهتم؟!گوشهه لبم را گزیدم وبا اعصهابی خرد به سههقف 

دم باز خوابیده بواتاق زل زدم.نحوه دراز کشهیدنم شهبیه مردگان شده بود!طاق 
وبا چشههمانی که از شههدت ندامت از حدقه در امده بود به سههقف خیره شههده 

 !بودم

 ه این بهم دیکته میگی یا برم توی اتاق سینا؟

 :با صدای پرهام به پهلو خوابیدم وبا نگاه درمانده ای به سویش پرسیدم

 ه چی گفتی؟

 :دوباره تکرار کرد

 ش سینا بهم دیکته بگه؟ه این بهم دیکته میگی یا برم پی

 :با شنیدن اسم سینا بی اختیار اخمهایم را درهم کردم وگفتم

 .ه نه پیش اون نرو خودم پا میشم بهت دیکته میگم

وبها بهدنی کوفته وبی حس وحال روی تخت نشههسههتم وبا نگاهی به کتاب 
 :هایش اادامه دادم
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سرام بازی ههه حای چه خبر شده که تو آنقدر درسخون شدی وبعد از مدرسه 
 کامپیوتر نرفتی؟

 :لبخندی زد وکتاب فارسی اش را دستم داد وگفت

ههه برای اینکه فردا امتحان دیکته داریم.خانوممتون گفته هر کسی بیست بگیره 
 .براش یط جایزه خوب در نظر می گیره

 :کتاب را همین طور ورق زدم وپرسیدم

 ه حای جایزه چی هست؟

 :بالفاصله گفت

 .ه هنوز خانوممنون نگفته ولی بعد از امتحان بهمون میگه

اولین درس کتاب را آوردم وقبل از انکه شهروو به گفتن دیکته بکنم با ناراحتی 
وا ههطراب پیش خودم گفتم:پس چرا جواب پیهامهط مرا نفرسههتهاد وهیچ 
واکنشههی نشههان نداد؟! واز کار نسههنجیده ای که کرده بودم بی اختیار دلم فرو 

وبرای اینکه بیش از این خود را عهاب ندهم سههرگرم خواندن لاات ریخهت 
 .شدم

هنوز دو سههه خن نگفتهه بودم کهه صههدای پیهامط تلفن همراهم آمد وقلب 
منتظر ولرزان من بی اختیهار از تپش ایسههتهاد!بی توجهه بهه دیکتهه پرههام بی 
معطلی گوشهی ام را برداشهتم ودکمه باز شدن پیامط را زدم.برخالف تصورم 

 :امط سارا بود نوشته بودپی

چی شههد بهایخره؟بهش گفتی یها نهه؟اگهه بیایی پایین قیافه من مفلوک رو »
ببینی آنقهدر راحت ودل گنده اون بای نمی شههینی؟!نکنه کار به بحث و دعوا 
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کشههیده؟ولی هر چی گوش تیز کردم صههدای داد وبیداد نشههنیدم؟!حای توی 
اره!مگه وقتی بهش گفتی چی این گیر ودار پیهامهط وتلفن حهامهد حکایتی د

جوابهت داد؟چنهد دقیقهه پیش زنهگ زد و کلی گلهه وحرف داشهههت.فکر 
 «!کن؟!دست پیش گرفته که پس نیفته

کتاب فارسهی پرهام را بسهتم وقبل از انکه به تلفن همراه سارا زنگ بزنم رو به 
 :پرهام گفتم

ا زیون تماشهه پرهام جان فعال ده دقیقه ای کار دارم می شه بری توی هال تلوی
 .کنی تا بعدا بهت دیکته بگم؟!این طوری کمی خستگی ات هم در میره

 :با کنجکاوی نگاهم کرد وگفت

 .ه اخه این که برنامه کودک نداره

 :برای آنکه را ی شود با مالیمت گفتم

 .ه باشه حای فعال برو تا بعد

رد ودر اق باز روی بی میلی دفتر وکتهابههایش را جمم کرد وبا خود بیرون از ات
 :را پشت سرش بست.بالفاصله شماره سارا را گرفتم وبا برقراری ارتباط گفتم

 .ه الو سالم سارا

 :سارا بی درنگ گفت

 ه سالم وکوفته قلقلی!نمی گی از بی خبریو ا طراب دارم می میرم؟

 :با شرمندگی جواب دادم

 .مزنگ بزنه به خدا از بس مازم از کار افتاده بود به فکرم نرسید که بهت 

 :پریشان خاطر پرسید
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 ه مگه چی شد؟بایخره قبول نکرد؟

 :با درماندگی جواب دادم

ههههه قبول نکرد کهه هیچی خودم هم م ل دیوونه ها از روی لجبازی گفتم آره 
 .اصال دوستمه

 :با حیرت گفت

 !ه دروم میگی؟!جدی جدی گفتی؟

 :با  الود جواب دادم

 .ط فرستادمه اره پس چی؟م ل روانی ها براش پیام

 :ناباورانه پرسید

 ه اون چی جواب داد؟

 :دوباره با با  جواب دادم

ههههه هیچی فعال هیچی.از اینکه شههاید حرفم را باور کرد وییق جواب دادن 
پیامکم ندونسهته دارم از رصه دق می کنم.بدبختی اینجاست که دو سه شب 

 !پیش هم حامد اینجا تماس گرفت و اول با سینا حرف زد بهت گفتم که؟

 :با کمی فکر برای دلداری ام در جواب گفت

ههه نه فکر نکنم باور کرده باشه.اخالق سینا رو نمی شناسی؟اگه باور کرده بود 
یط راسههت می اومد سههرارت وبا بد وبیراه حالت رو جا می اورد.یبد یط 

 !فکر دیگه ای توی سرشه

 :با دلهره پرسیدم

 ه چه فکری؟
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 :محطرب گفت

ههه فکر کنم منتظره حسهاب من رو برسه.چون به تو شکی نداشت ولی به من 
خیلی پاپیچ می شههد.چطوره دسههت به دامن مامان بشههم تا حقیقت رو بهش 

 .بگه.می ترسم یط کاری دستم بده.خیلی دلم شور می زنه

 :گفتمبا خیالی اسوده از سپردن کارها به عمه آتر 

 ه پس همین این به عمه میگی؟

 :بالفاصله گفت

ههه نه فعال مامان بعد از تمیز کردن سهالن وآبکسی اونجا تازه رفته حمام فکر 
نکنم یکی دو سههاعته دیگه هم بیرون بیاد.تا در نیومدن مامامن از حموم فعال 

 .جلوی سینا افتابی نشو تا مامان خودش باهاش حرف بزنه

 :اب دادمبا آسودگی خاطر جو

 .ه باشه حتما

 :وبالفاصله با به یاد آوردن مو وعی پرسیدم

 ه راسیت قحیه پیامط و تلفن حامد چی بود که نوشته بودی؟

 :با کنجکاوی به جای جواب پرسید

ههههه تو اول بگو به حامد چی گفتی واون چی جواب داد تا بهت بگن ناراحت 
 شد وقتی اون حرفها رو زدی؟

 :در جواب گفتم

هایی که گفته بودی بهش گفتم.در  ههمن تاکید هم کردم که دو سههه هههه همون
سههال برای صههبر کردن زیاده واز این حرفها.اولش کلی صههحبت کرد که آره 
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برای جمم آوری پس انهداز وپیهدا کردن خونهه کهه این مهدت هم خیلی 
کمهه...ولی وقتی دیهد که من خیلی جدی حرف می زنم ومنظور حرفم تموم 

من من کرد وگفت که چند وقت مهلت بدید تا در این  شههدن همه چیزه کمی
 .زمینه با خونوده ام صحبت کنم ونظرشون رو جلب کنم

 :با تمام شدن حرفم پرسید

 ه خب بعدش چی گفت؟

 :با پوزخندی جواب دادم

ههه بعدش هم فیلم سهینمایی سهینا شهروو شهد دو پا داشت دو پا دیگه قرض 
 .گرفت ودر رفت

 :با ناراحتی گفت

عجب آدم ناجنسههیه!همین دو دقیقه پیش پیامط داد وگفت که می ههههه پس 
خواد زنگ بزنه وبالفاصههله تلفن زد وبعد از کلی صههاری کبری چیدن گفت 
که اصههال انتظار نداشههتم که این طوری باهام برخورد کنی واز دختر دایی ات 
بخواهی کهه همهه چی رو برام تموم کنه وجواب محبت هام رو این گونه بدی 

ه کلی م ل پیرزن ها آه وناله سههر داد ودر آخر هم گفت که فعال نمی وخالصهه
تونه با خونوده اش صهحبت کنه واین شرایطش رو نداره ودر حقیقت با زبان 
بی زبهانی حهالیم کرد که خدا خیرت بده که زودتر خواسههتی همه چی تموم 

 .بشه

 :با حیرت پرسیدم

 !ه جدا؟!به همین راحتی؟
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 :با پوزخندی گفت

ههه آره از این هم راحت تر.انگار که داشت از بقال سر کوچه شون خداحافظی 
 .می کرد

 :با تعجب گفتم

ههه پس چرا اون مسافرت پونزده روزه اش رو بهم زد تا زودتر بیاد باهات حرف 
 !بزنه؟

 :با ناراحتی از حامد گفت

ههههه بابا بهت گفتم که همش فیلم بود.فقن این وسههن موندم که رفتار منطقی 
 !ودبانه اش رو کجای دلم بهارم؟وم

 :برای دلجوریی بالفاصله گجفتم

ههه واقعا متاسهفم.باور کن نمی خواسهتم برای تموم شهدن این قحیه کمکت 
 .کنم

 :برای ارامش خیالم خندید وگفت

هههه دیوونه من از اول هم درگیر احسههاسههات نبودم که حای بخوام سههرش عزا 
ه اییه.اینها رو ول کن بچسب بگیرم.در حقیقت مشهکل اصهلی این چیز دیگ
 !به سینا.می ترسم با حرف مامان هم قانم نشه؟

 :با نگرانی گفتم

 !ه بیخود کرده مگه باید دیگه چکار کنیم که قانم بشه؟

 :کمی فکر کرد وگفت

 .ه نمی دونم فقن خدا کنه مامان از پسش بر بیاد
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 :وبا به یاد آوردن مو وعی ادامه داد

بگم که عزیز مراسم پاگشا رو برای امشب گهاشته.فکر  ههه راستی تا یادم نرفته
کن؟!با این بند وبسههاط مان اون دیگه چه دل خجسههته ای داره!فعال که خوابه 
ولی فکر کنم سهاعت سه وچهار بهتون زنگ می زنه وبرای شب دعوتتون می 

 .کنه.داشت با مامان هماهنگ می کرد که شنیدم

 :با بی رربتی گفتم

ن من یه کاریش بکن وبرنامه امشب رو بهم بزن اصال حال ههه وای سارا!به جا
وحوصههلهه فیلم بازی کردن جلوی عزیز رو ندارم.خودم انقدر مراسههم های 
مختلف توی دلم دارم کهه مراسههم پهاگشهها توش گمه.به عزیز بگ سههروناز 

 .مریحه بندازه یه شب دیگه

 :گفت

ی ههههه بهاشههه اگهه حریفش شههدم بهش می گم.خهب دیگه فعال با من کار
 .نداری؟برم بشینم منتظر مامان ببینم کی از حموم در میاد

 :بالفاصله گفتم

 .ه پس هر وقت عمه با سینا صحبت کرد نتیجه اش رو بهم بگو

 :در جوابم گفت

 .ه باشه حتما.فعال خداحافظ

وبا خدانگهدار گوشههی را قطم کردم وبالتکلیف وبا تهنی آشههفته به فکر فرو 
 .رفتم
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عجب ماجرایی شهده بود!سهو تفاهم سینا یط طرف اعتارف کهایی ومسخره 
خودم طرف دیگر ومراسم باشکوه پاگشای عزیز دیگر هیجان انگیزتر از همه 

 !اینها

با صههدای زنگ پیامط تلفن همراهم یط باره از جا کنده شههدم ومحههطرب 
 !گوشی را برداشتم ودکمه باز شدن پیامط را زدم.پیامط سارا بود

 :نوشته بود

ببخشههید!می دونم که دلت بدتر از دل من داره م ل سههیروسههرکه به هم می »
جوشهه ولی این پیامط فرزاد همین این رسهید بخون خیلی بامزه است برای 

 :تقویت روحیه بد نیست

وحشهت از عشهق که نه ترش ما فاصله هاست...وحشت از رصه که نه ترس 
حبت ازخاطره هاست...صحبت ما خاتمه هاسهت...ترس بیهوده نداریم صه

از کشههتن نخواسههته عاطفه هاسههت...کوله باریسههت پراز هیچ که برشههانه ی 
 «!...ماست...گله از دست کسی نیست مقصر دل دیوانه ماست

 :بی اختیار لبخندی زدم وبرای سارا نوشتم

خوش بهه حهال دل دیوانهه فرزاد! بهاور کن بعحههی وقتا به روحیه ی خوش »
 «!م.چی می شد ماهم م ل اون بودیم؟وخرمش حسودی می کن

 :بالفاصله درجوابم نوشت

هو...حهای تهاکی مها بهه گرد پهای او برسههیم!هیچ وقت خودمون روبا اون »
 «.مقایسه نکن

 :بی درنگ نوشتم
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 «!جدا؟»

 :فوری در جوابم نوشت

 «.آره جدا»

دیگر مطمان شهدم با تمام شهدن مو وو حامد ساراکوچکترین  ربه روحی 
هیچ شهاید به نوعی راحت هم شده بود تا بتواند روی پیامط های  نخورده که

پرمعنهای فرزاد بهتر فکر کنهد.عجب دنیای پرپیچ وخمی بود!بعد ازگهشههتن 
 !ازهر دورا انسان نمی دانست چه دوره های دیگری درانتظارش است

بهانگهاهی بهه میز تحریر پرههام یکبهاره یهادم افتهاد که م ال تاچند دقیقه پیش 
گفتن دیکتهه بهه او بودم وحای پاک اورافراموش کرده ام!از جایم بلند درحهال 

سهدم وروسهریی ام را مرتب کردم وپلیور بلندم را پوشههیدم وبه حال رفتم تا او 
را صههدا کنم ولی او آنجا نبود.صههدای او را ازاتاقم که حای رسههما از آن سههینا 

حالی بشنوم.سینا درشهده بود شنیدم خوب گوشهایم را تیز کردم تاحرفهایم را 
 :که به پرهام دیکته می گفت از او می پرسید

 ه چرا بهش دروم گفتی؟هیچ میدونی دروم گفتن کار اصال خوبی نیست؟

 :صدای پرهام را شنیدم که با لحن کودکانه ای جوابش داد

 .ه دروم نگفتم ولی راستشم بهش نگقتم

 :سینا پرجهبه خندید وگفت

می شههی!ولی این حرفی کهه تو می زنی ههههه داری م هل خواهرت حقهه بها 
درحقیقهت نوعی درورهه یعنی یهط چیزی رو مخفی کردن.خوب راسهههت 
وپوسههت کنده بهش بگو که امروز دیکته داشههتی نمره ی دیکته ات روچهارده 
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گرفتی.خهانومتون گفتهه چون ازت انتظهار نهداشههتهه فردا از اول کتهاب به تو 
بهتون  ن کنید اگر هم بیسهت شدیدواونهایی که کم گرفتید دیکته میگه تا جبرا

 .جایزه میده

 :صدای شرمنده ی پرهام را شنیدم که گفت

 .ه ولی من نمی تونم اینها رو بهش بگم ازش می ترسم

 :دوباره صدای خنده ی پرجهبه ی سینا آمد که گفت

 !ه مگه سروناز چقدر ترسناکه؟

 :صدای محطرب پرهام آمد که جواب داد

می کنه.آخه همون اول که از مدرسههه اومدم گفتم هههه خیلی حتما من رودعوا 
که امتحان علمم بیسهت شدم دیگه نگفتم که امتحان علمم چهاده شدم برای 

 .همین می دونم که من روخیلی دعوا می کنه

 :سینا با مهربانی وبرای دلداری اش گفت

ههه خوب تو باید خوشهحال باشهی که امتحان علوم بیس شهدی.برای امتحان 
انی نهداشههتهه بهاش چون خهانومتون یهط فرصههت دیگه بهت علوم هم نگر

 داده.دیگه ترست از چیه؟

 :صدای ملتمس پرهام را شنیدم که گفت

 ه عمو سینا می شه یه خواهش ازتو بکنم؟

 :سینا بالفاصله پرسید

 ه چه خواهشی؟

 :پرهام بالحنی پرخواهش جواب داد
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 رو کم گرفتم؟ه میشه شما به جای من به سوناز بگین که دیکته ام 

 :سینا لحظه ای چیزی نگفت وپس از آن خندید وگفت

هههه باور می کنی من هم در حال حا ههر شههراین تو رو دارم وتا اطالو بانوی 
 !ازش می ترسم؟

 هربان قلبم کف پایم زد واز تنگی نفس سههینه ام بای وپایین می رفت!اصههال 
ته احساسی داش فکرش را نمی کردم سهینا به پرهام چنین جوابی بدهد وچنین

باشههد!زانوهایم از شههدت احسههاسههات گنگ وپر تالطم داشههت جیرینگ 
جیرینگ می لرزید وتوانایی ایسهتادن پشت در را نداشتم!مشتاقانه وحریصانه 

 :به بقیه گفتگوشهایشان گوش دادم که پرهام پرسید

 ه چرا ازش می ترسید؟

 :سینا دوباره با خنده ای جواب داد

اهی کردم که نمی خوام ازش عهرخواهی کنم برای ههههه برای اینکه یط اشههتب
 .همین نمی خوام فعال باهاش روبه رو بشم

پس خهدا رو شههکر حرفم را بهاور کرده بود و متوجهه سههو  تفاهمش شههده 
بود.خهدایها تو آنقهدر بزرگوار بودی ومن نمی دانسههتم!پرههام با کمی فکر با 

 :هیجان کودکانه ای گفت

میگم معهرت میخوام شما هم از طرف  ههه خب من از طرف شما میرم بهش
من بریهد بهش بگیهد که دیکته چهارده شههدم.این طوری دوتاییمون هم نمی 

 .ترسیم

 :خندید وپر ابهت جواب داد
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هههه ای شههیطون!معلومه فکرت خوب کار میکنه ونقشههه هات م ل خواهرت 
 حرف نداره!باشه قبول.اول تو میگی یا من بگم؟

 :سیار خوشحال بود گفتپرهام که از این همه هیجان ب

 .ه اول من میگم

 :سینا باز هم خندید وگفت

ههههه باشههه برو ببینم چیکار می کنی؟به شههرطی که هر چی گفت بیایی برام 
 تعریف کنی؟

 :پرهام با توق وشوق در جواب گفت

 .ه باشه حتما.پس دفتر و کتابم اینجا باشه تا برگردم

از ترس رویارویی با پرهام پشههت در سههریم از راهرو گهشههتم وبه داخل اتاق 
پرهام دویدم.از شهتاب دویدن به طرف اتاق وشنیدن حرفهایشان  ربان قلبم 
شهدت گرفته بود!بنده خدا سهارا که با دلشهوره پشهت در حمام نشهسته بود تا 

د وبه گهدارعمه آتر از حمام بیرون بیاید!باید فوری بهش می گفتم تا دسههت ن
عمه چیزی نگوید.بالفاصهله به سهوی گوشههی تلفن همراهم رفتم که پرهام با 

 :خوشحالی وارد اتاق شد و روبه رویم ایستاد وبی مقدمه گفت

 .ه سروناز عمو سینا میگه به خاطر اشتباهی که کردم ازت معهر می خواهم

هری در حهالی که از خنده دلم  ههعف می رفت خودم را کنترل کردم وبا ظا
 :طلبکارانه گفتم
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ههههه از تو ریش سههفید تر نبود بفرسههه عهرخواهی؟!برو بهش بگو این دفعه 
سههروناز با بزرگواری خودش بخشههید ولی دفعه اخرش باشههه که عین عزیز 

 !جونش به مردم وصله می چسبونه

پرهام لحظه ای صهبر کرد تا گفته هایم را در خاطرش ببت کند وبالفاصله از 
 .اتاق بیرون رفت

با رفتن پرهام لبخندی زدم وگوشهی تلفن همراهم را برداشهتم وصفحه نوشتن 
 :پیامط را آوردم ونوشتم

سهارا جان صبر کن به عمه آتر هیچی نگو.بایخره سینا از خر شیطون پایین »
 «.اومد وحرفم رو قبول کرد

 :یط دقیقه نکشید که جوابش امد

 «دروم میگی؟!چطوری؟در مورد من حرفی نزد؟»

 :بالفاصله در جوابش نوشتم

چطوریش رو فعال خودم هم نمی دونم ولی خوشههبختهانهه در مورد تو هم »
 «.حرفی نزده

 :بی درنگ در جوابم نوشت

 «!خدا رو شکر.نمی دونم از خوشحالی برقققصم یا گریه کنم؟!فکر کن»

خودم هم در حقیقت همین حال را داشتم ونمی دانستم از شدت خوشحالی 
گریهه کنم!خوشههحهالی من فقن بهه خهاطر بر طرف شهههدن برقققصههم یها 

سهو تفاهم سهینا نبود بلکه بیشتر برای شنیدن حرفهای او و اعترافش به اینکه 
از من می ترسهد نیز بود!به راستی چه حال خوشی داشتم!هیچ فکرش را نمی 
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کردم در عرض پنس دقیقهه انقهدر حهالم عوض شههود!همهانطور که در افکار 
ی ارگی که از آن آهنگ مالیم وگوشههنوزای نواخته می خودم ررق بودم صههدا

شهد شهنیدم.از تعجب نزدیط بود شها  در بیاورم!چه کسی این طور ارگ می 
زد!پرهام که تا قبل از اوردن ارگ توسههن سههینا برای تولدش دسههتش به ارگ 
نخورده بود!سههینا هم که تا به حال چنین هنرنمایی برایمان نکرده بود وحرفش 

!پس چهه کسههی بود کهه این طور از روی نهت وهمهاهنهگ می هم نزده بود
نواخهت!با صههدای زنگ پیامط تلفن همراهم درون دسههتم یط دفعه از جا 

 .پریدم و دکمه باز شدن پیامط را زدم

 :پیامط سینا بود!با چشمهای حیرت زده خواندم

پیاهامت توسههن پرهام بهم رسههید.خیلی ممهنون که به قول خودت انقدر »
ی!پرهام خواسهته ای ازم داشته ک هباید بهت بگم.به خاطر سهل بزرگوار بود

انگاری وبازیگوشههی امتحان دیکته اش را چهارده گرفته خودش خجالت می 
کشههیهد بههت بگهه ولی معلمشههون فردا دوباره ازش امتحان میگیره وجبران 
میکنهه.برگهه امتحهانی اش را امحههها کردم وخواسههتم تو هم در جریههان 

 «.باشی...سینا

ندی زدم وگوشهی ام را کنارم روی تخت گهاشهتم ودوباره مبهوت صدای لبخ
ارگ شههدم.پس چه کسههی ارگ می زد؟!بی اختیار گوشههی را دوباره برداشههتم 
وسهاعت دقیق ارسالش را دیدم.مربوط به دو سه دقیقه پیش بود که با تاخیر به 

ود ب دسهتم رسهیده بود.پس خود سینا بود که ارگ می زد!ولی از کجا یاد گرفته
 !و چه موقم؟!واقعا مسلن و روان می نواخت
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بی اختیهار از جهایم کنهده شههدم وبه طرف در اتاق رفتم.باید نواختش را می 
دیدم تا باور می کردم!در اتاق پرهام را باز کردم وبه طرف اتاق سههینا رفتم.در 
اتاق کمی باز بود.بی اراده با کنجکاوی در را کمی هل دادم تا بیشههتر باز شود 

به داخل اتاق سهرک کشهیدم.سهینا ارگ را روی تختم گهاشهته بود ومشههاول و
 .زدن بود

پرهام هم پشهتش به در کنارش نشهسهته بود.یط لحطه سینا با متوجه شدن از 
امدنم به طرفم نگریسههت ودوباره سههرش را پایین انداخت وبدون آنکه وقفه 

ب حیران مانده ای در اهنهگ ایجهاد کنهد توانها وماهر ادامه داد.واقعا از تعج
بودم!چگونه توانسههته بود این گونه اسههتادانه نواختن ارگ را بیاموزد وهیچ چیز 
بروز ندهد!من اگر جای او بودم واین طور ارگ می زدم همه فامیل و دوسههت 
و آشههنا می فهمیدند که هیچی بعد از گزارش به تمام دانشههگاه برای اطمینان 

ستی سینا عجب ادم تودار وعجیبی خاطر در روزنامه هم چاپ می کردم!به را
بود!بعد از نگاه سهینا پرهام هم که متوجه آمدنم شهده بود به سهویم برگشت و 
از هیجان لبخندی زد ودوباره به کلیدهای ارگ که به نرمی زیر دسههتهای سینا 

 .بای وپایین می رفتند چشم دوخت

خودم نبود  واقعها از شههنیهدن موزیهط زیبها وآرامی کهه می زد پاهایم به اراده
وچنهد دقم جلوتر رفتم وبهه نحوه حرکات دسههتهای او نگریسههتم.کمی بعد 
آهنگ را تمام کرد وپس از دسههت زدن وشههادمانی پرهام به سههویم نگاه کرد 
ومنتظر عکس العملم شههد.من که کال شههگفت زده مهارت او شههده بودم با 

 :کنجکاوی پرسیدم
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 ه از کجا یاد گرفتی؟

 :هبه به جای دادن پاسخ پرسیدلبخندی زد وبا صدای پر ج

 !ه چطور؟

 :در حالی که تحت تابیر موزیط قرار گرفته بودم گفتم

 ه خیلی قشنگ می زدی.اموزش دیدی؟

 :دوباره لبخندی زد وبه جای جواب پرسید

 ه برای چی؟می خواهی یاد بگیری؟

 :با سنجیدن توانایی خودم جواب دادم

 .یاد بگیرم ه صد سال دیگه هم خودم رو بکشم نمی تونم

 :با لبخندی نگاه دقیقی به سویم کرد و گفت

 !ه همیشه آنقدر اعتماد به نفس داری؟

 :بدون آنکه جواب سوالش را بدهم پرسیدم

 ه خودت هم ارگ داری؟

 :سرش را تکان داد و در جوابم گفت

 .ه اره.در حقیقت پیانو دارم

 :کنجکاو ومتعجب پرسیدم

 !ه کجا؟

 :لبخندی زد وگفت

 .ه خونه بابا ابراهیمی

 :با حیرت گفتم
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 !ه دروم میگی؟

 :از گوشه لب خندید وگفت

 .ه باور کن

پرهام که کلیدهای ارگ رابررسههی می کرد وناظر حرفهایمان بود مشههتاقانه رو 
 :به او نگاه کرد و پرسید

 ه به من هم یاد میدی؟

 :به طرف پرهام نگریست وبا لبخندی جواب داد

 .ه حتما

 :در حالی که فکرم حول وحوش خانه ی پدربزرگش دور می زد سوال کردم

 !ه کجای خناه بابا ابراهیمی ات گهاشته بودی؟

 :یط لحظه خندید وپر جهبه نگاهم کرد وگفت

 ه برای چی می پرسی؟می خواهی بری بدزدیش؟

 :نارا ی از اینکه نمیخ واست سوالهایم را درست جواب دهد گفتم

نور نواختنش رو داشههتم حتما این کار رو می کردم ولی برام هههه نه نترس اگه ه
 !جالبه ک هبدونم کجا قایمش کردی که وقتی آنجا بودیم ندیدمش

 :دوباره از گوشه لب خندید وگفت

ههه توی سرداب اگه اون دفعه خوب دور وبرت رو نگاه می کردی وتحت تابیر 
 .حرفهای سارا نمی ترسیدی حتما می دیدیش

 :دمبا تعجب پرسی

 ه کجای سرداب بود؟
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 :بالفاصله گفت

 .ه همون گوشه دیوار کنار گلدونی که بچه گربه ها داخلش بودند

یط لحظه یاد تمام صهحنه های ان روز دورن سهرداب و دو کشیده جانانه ای 
 :که از او نوش جان کرده بودم افتاد وبی اختیار گفتم

 !ه چقدر هم خوش گهشت

 :وپرسید لبخندی زد وبا دقت نگاهم کرد

 !ه چطور؟

 :بی اراده لجم گرفت وجواب دادم

 !ه هیچ طور!اگه آدم یاد ایام خوش گهشته بیفته اشکالی داره؟

 :با چشمهایی کنجکاو نگاهم کرد و در همان حال پرهام گفت

ههههه عمو سههینها این دکمه های بایی کلیدها برای چیه؟اینها رو هم بهم یاد 
 میدی؟

 :با پرسش پرهام به طرفش نگریست وبا حوصله جواب داد

 .ه اره حتما.سر یط فرصت مناسب همه اینها رو بهت یاد میدم

وبا صههدای زنگ تلفن خانه گوشههی را که روی میز کامپیوتر بود برداشههت وبا 
 :نگاهی به شماره گیر جواب داد

 ه الو؟

ودم.یهط لحظهه بهه دیگر علنها تلفن هها را جواب می داد ومن هم کهاره ای نب
سههویش چشههم دوختم وبی اختیار  ههربان قلبم تند شههد وسههرم را پایین 

 :انداختم.همانطور که سرپا ایستاده بود شنیدم که گفت
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 ه سالم عزیز حال شما؟

 !یاد مراسم پاگشای لعنتی افتادم وبند دلم پاره شد

 ... ه

 ه ممنون چه خبر؟شما خوبید؟

 ... ه

 .م می رسونهه آره همه خوبیم.اون هم سال

سهرم را بلند کردم وبه طرفش نگاه کردم.او هم به سهویم نگریسهت واز گوشه 
 .لب لبخندی زد

 ... ه

 ه چرا؟من که مرتب جویای احوالت هستم؟

 ... ه

 ه دیگه چرا؟

 ... ه

 ... ه

فرصههتی یهافتم بهه واتهاقم کهه حهای دیگر صهههاحبش نبودم بها دقهت نگهاه 
افه همه در یط جا و به گونه ای کردم.عروسههط ها و خرس ها وسههنجاب وزر

جالب و با توق وسههلیقه چیده شههده بود!یاد روز اولی افتادم که به اینجا آمده 
بود وسههر اینهها چقهدر با او جر وبحث می کردم!بی اختیار لبخندی زدم وبه 
بقیه صهحبت هاش گوش دادم در حالی که نگاهم به سوی پرهام بود که یکی 

 .رگ را امتحان می کردیکی دکمه های قسمت بایی ا
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 ه مراسم چی؟

ناخوداگاه قلبم فرو ریخت وراه نفسههم بند امد!زیر چشههمی نگاهش نمودم تا 
 .واکنشش را ببینم

 ... ه

 .ه اره صب  گفتید ولی متوجه منظورتون نشدم

 ... ه

را ارزیابی کند!و او هم با تو ههی  عزیز زیر چشههمی نگاهم کرد تا واکنشههم 
 :پس از لحظه ای جواب داد

 .ه این کارها برای چیه عزیز؟نیازی به این مراسم نیست

صههورتم گر گرفت وهمچنان ایسههتاده در حال شههنیدن حرفهایش بودم.حای 
چرا بیخود وسههن اتهاق ایسههتهاده بودم؟! از کنجکاوی دیدن عکس العملش 

 !پاهایم نمی رفت که از اتاق بیرون بروم

 ... ه

 .ه حای بهارید دایی اینها از مسافرت بیایند اون موقم

 ... ه

ههه من که اگه همین این هم بگید بیا حرفی ندارم ولی دیگه اسهم این مراسم 
 .رو روش نهارید

نفسهم از شهدت التهاب به شهماره افتاده بود وبه سختی می توانستم خودم را 
 .آرام کنم

 ... ه
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 مورد مامان چیزی می دونه؟ ه برای چی انقدر زحمت؟!در این

 ... ه

 .ه باشه حای بهش میگم بعدا هماهنگ می کنم

 ... ه

ههه اره خودش اینجاسهت ولی شاید من امشب جایی برنامه داشته باشم نتونم 
 .بیام

 ... ه

ههه نه عزیز دلخوری برای چی؟وقتی نتونم بیام نمیشه که کارهام رو همین ول 
 .کنم

 ... ه

ه؟ولی عزیز این درسههت نیسههت که هر وقت هر ههههه حای ببینم چطور میشهه
 !حرفی خالف میلت می شنوی آه وناله رو سر می دی

 ... ه

ههه نه من همیشهه به فکر شهما هسهتم ولی به شهرطس که حرفهای قابل قبول 
 .بزنی

 ... ه

 .ه باشه ممنون.باور کن شما هم برای من خیلی با ارزشید

 ... ه

 .نم وگوشی رو بهش بدمه اره این اینجاست.من خداحافظی می ک

 :وگوشی را به سویم گرفت وگفت
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 .ه عزیزه باهات کار داره

بها حالی که خودم هم نمی دانسههتم چقدر وخیم اسههت به طرف تلفن آمدم 
وبدون انکه نگاهش کنم تا احسهاسهاتم را لو دهم گوشهی را از دستش گرفتم 

 :وبا صدایی از ته چاه در آمده گفتم

 .ه الو عزیز سالم

 :صدای عزیز از آن سوی سیم امد که بر خالف روش متداولش گفت

 ه سالم به روی ماه عروس خودم.حالت چطوره؟

 :با کمرویی گفتم

 ه متشکرم عزیز شما چطورید؟عمه اینها همه خوبند؟

 :دوباره صدای مهربانش را شنیدم که گفت

ب ش ههه زنده باشی دخترم همه خوبیم.زنگ زدم ک هبهت بگم با سینا وپرهام
 .بیایی پایین

خودم را به آن راه زدم وم ال با نشههنیدن کلمه مراسههم پاگشهها از زبان سههارا به 
 :ظاهر با خوشحالی واستقبال جواب دادم

ههه باشه حتما.اتفاقا خودم هم این چند روز می خواستم بهتون سری بزنم ولی 
 .حجم کار خونه ودرس ها فرصت کافی رو بهم نمی داد

 :عوتش را قبول کرده ام گفتشادمان از اینکه د

هههه راسههتش این مهمونی امشههب مناسههبت خاصههی داره معموی به مهمونی 
عروس ودامهاد تهازه ای که برای اولین بار بعد از زندگی جدیدشههون به جایی 
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می رند میگن مهمونی پاگشها.حای شما هم بار اولتونه که دارید میایید پایین 
 .برای همین زنگ زدم تا رسما دعوت کنم

با صهورتی که از شدت داری حرارتش را حس می کردم سرم را پایین انداختم 
تها زیر نگاه سههنگین سههینا که کنار پرهام روی تخت نشههسههته بود خودم را 
خونسرد نشان دهم ولی به طور مسلم رنگ سر  شده ام حکایت از احساس 

 :درونم داشت!با سکوتم عزیز به خیال قطم شدن تماس گفت

 جان صدامو می شنوی؟ ه الو سروناز

 :با صدای تحلیل رفته ای جواب دادم

 .ه بله عزیز می شنوم

 :با اطمینان از قبول دعوتش پرسید

 ه پس حتما میایید دیگه؟

 :با کمرویی جواب دادم

 .ه باشه حتما می آییم

 :در جوابم خوشحال گفت

 .ه زنده باشی.پس فعال خداحافظ تا شب

ن به سههینا را نداشههتم گوشههی را روی وگوشههی را قطم کرد.جرات نگاه کرد
دسههتگاه گهاشههتم ودر حالیکه شههتابان به سههوی در اتاق می رفتم شههنیدم که 

 :گفت

ههه از طرف بقیه هم قول میدی؟!ایستادم وبی اختیار به سویش نگاه کردم وبا 
 :صدایی لرزان گفتم
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 !ه منظورت رو نمی فهمم؟

 :به روش طلبکارانه گهشته اش جوابم داد

 ه مگه نشنیدی من به عزیز گفتم امشب کار دارم نمی تونم بیام؟

 :احساساتم را پس زدم وم ل خودش طلبکارانه گفتم

 !ه خب؟

 :او هم کم نیاودم ودر حالیکه کنار پرهام روی تخت نشسته بود گفت

 !ه خب که خب

 :از حا ر جوابی اش خوشم نیامد وبالفاصله گفتم

ههههه خهب تو نیها من وپرههام میریم.بهه عزیز قول دادم بهدش میهاد.گدوباره 
 :طلبکارانه گفت

 !ه م ل اینکه یادت رفته عزیز در مورد مناسبت مهمونی امشب چی گفت؟

از تهاکیهدش روی منهاسههبهت مهمهانی آب دهانم را قورت دادم وبا ظاهری 
 :خونسرد گفتم

 !ه خب؟

 :از گوشه لب پوزخندی زد و دوباره گفت

 !ه خب که خب

 :برای اینکه نشان دهم دچار احساسات نشده ام جواب دادم

 .ه خب گفتم که تو نیا

 :دقیق نگاهم کرد وبا تمسخر پرسید

 !ه مگه مراسم پاگشا بی داماد میشه؟
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پرههام سههرش را از روی ارگ بلنهد کرد ونگاه مان کرد وبا سههر در نیاوردن از 
وسههرگرم ارگ ش.از اینکهه حرفههایمهان دوبهاره سههرش را پهایین انهداخهت 

مقسقتقیم بهه دامهاد بودن خودش اشههاره می کرد قلبم بی اختیار تند تند زد 
 :وبا صورتی گر گرفته برای اینکه فکر نکند خوشم امده گفتم

ههههه م هل اینکهه زیهادی حرفههای عزیز روت ابر کرده وخودت هم بهاورت 
ه جوگیر شههده؟!یهط مهمونی شههامهه میریم پایین وبرمی گردیم این که دیگ

 !شدن نداره

 :پوزخندی زد وبا چشمهای نافهش پرابهت در جوابم گفت

 !ه من جوگیر بشم؟!برایخ ودت گفتم که رفتی پایین هیجانی نشی

 :کم کم حرصم گرفت وبا ریظ گفتم

 !ه من هیجانی بشم؟!صد سال سیاه!م ل اینکه خیلی به خودت مطمانی؟

ی بای رفته به جای جواب دوبهاره از گوشههه لهب خنهدیهد وبها یط لنگه ابرو
 :پرسید

 ه از چی مطمانم؟

 :از پرسشش جا خوردم وبا قلبی پر تالطم بدون آنکه فکر کنم جواب دادم

 !ه از اینکه خیلی هیجان انگیزی

 :لبخندی زد وبا برق نگاه پرسید

 !ه مگه نیستم؟
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بی اختیهار قلبم فرو ریخت!این جواب حقم بود تا من باشههم بدون فکر بلبل 
ی نکنم!سههرم را به زیر انداختم وخواسههتم از در اتاق بیرون بروم که دوباره زبان

 :گفت

 !ه جواب سوالم رو ندادی؟

بی اراده یط لحظه سهرم را چرخاندم ونگاهش کردم وبا نفسی در سینه حبس 
شههده از اتهاق بیرون آمهدم.بهایهد خیلی کم هوش می بود که از این حرکات 

 !تابلویم چیزی نمی فهمید

 زدهفصل سی

 ه پس سینا کو؟

 :بالفاصله جواب دادم

 .ه سر کوه

سههارا خنهدید ودم پایی هایی که عمه آتر جلوی در ورودی برای مهمانان می 
گهاشهت برای منو پرهام که کف پاهایمان را در حمام شهسهته بودیم اورد ورو 

 :به پرهام پرسید

 ه همه مشق هاتو نوشتی؟

 :پرهام دلخور وخسته از حجم درس ومشق هایش جواب داد

 .ه اره.دیکته ام رو هم نوشتم

 :وبه طرفم نگاه کردو ادامه داد

 ه برم با کامپیوتر سارا ماشین بازی کنم؟



wWw.Roman4u.iR  671 

 

با لبخند سههارا به نشههانه اجازه سههرم را تکان دادم وپس از رفتنش روبه سههارا 
 :کردم وپرسیدم

 یده؟ه چرا عمه اتر آنقدر رنگش پر

 :سارا با نگرانی گفت

ههه نمی دونم.از عصری تا حای میگه پهلوم درد می کنه.میگه شاید از صفرام 
 .باشه

 :دلواپس عمه شدم وگفتم

 .ه خب ببریمش دکتر.شاید چیز مهمی باشه

 :در جواب گفت

 ..ه منم بهش گفتم میگه زیاد درد ندارم کمی که بگهره خوب میشم

 :وصدایش را آهسته تر کرد وادامه داد

ههه چرا سینا نیومد؟باور کن از قحیه صب  دل توی دلم نبود تا ببینمش کل نهر 
 .ونیاز کردم که اگه اومد عکس العملی نشون نده

 :برای برطرف کردن نگرانی اش گفتم

ههه برو خوش باش امشههب نمیاد جایی کار داره موقم اومدن وقتی پرهام رفت 
 .گفت که نمی تونه بیادتوی اتاقش 

 :از شنیدن نیامدن سینا لبخندی زد وگفت

 .ه پس فعال به عزیز چیزی نگو که کلی برای امشب برنامه داره

 :قبل از انط هبه طرف سالن بروم کنجکاو پرسیدم

 !ه چه برنامه ای؟
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 :خندید وگفت

 !ه حای خودت به موقم می فهمی

ر یر تره بین عزیز قرار بگیرم دورتبه طرف سههالن رفتم واز ترس اینکه ممکنه ز
 :از او کنار عمه اتر نشستم وگفتم

 .ه عمه می دونم خیلی به زحمت افتادید

 :و با لحنی که متوجه منظورم شود ادامه دادم

 .ه باور کنید با این حالتون را ی به زحمتتون نبودم

 :و اهسته تر در ادامه گفتم

 ...ه دیگه عزیز زنگ زدند و

 :نگهاشت بقیه حرفم را بزنم وبا لبخندی گفت

ههه نه سهروناز جان این حرف رو نزن اتفاقا این مورد یه بهانه ای شد که تو رو 
 .دعوت کنم پایین همین طوری که نمی اومدی

 :و به عزیز اشاره کرد.از تعارفش تشکر کردم وگفتم

بریم دکتر  نهه راستی عمه سارا گفت کمی پهلوتون درد میکنه اگه اتیتتون میک
 ببینیم مشکل چیه؟

 :برای اطمینانم دوباره لبخندی زد وگفت

 .ه نه عزیزم خودش خوب میشه.شاید موقم حمام سرما خوردم

 :سارا چای ها را تعارف کرد وکمی نزدیکتر به عزیز نشست وگفت

ههه سروناز راستی عکسهای تولد پرهام رو توی کامپیوتر ریختم یاد تباشه برات 
 .بریزیمروی سی دی 
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بها اشههاره سههرونهاز به تولد پرهام یاد فیلم تولدش افتادم ودچار حس رریبی 
 .شدم و نگاهم را به فنجان چای در دستم دوختم

عزیز کهه تا ان موقم سههاکت بود وطبق روش همیشههگی زیر نظرم گرفته بود 
 :یط مرتبه پرسید

 ه سینا نگفت چه ساعتی میاد؟

ه مچشان را گرفته باشند با من من جواب سهرم را بلند کردم و مانند کسهانی ک
 :دادم

 .ه نه چیزی نگفت

 :عزیز بالفاصله با نگاه جستوگری سوال کرد

 ه او او و احوالتون چطوره؟با هم خوبید؟

 :بدون دقت به سوالش پرسیدم

 !ه از چه نظر؟

خنهدید ودندانهای مصههنوعی اش را به نمایش گهاشههت وبا لحن خاصههی 
 :گفت

 !ه از همه نظر

ه متوجهه پرسههش بی جهایم وپهاسههخ پر از جوابش زدم وصههورتم گر تهاز
گرفهت.عجهب دیوانه ای بودم!وبی اختیار به طرف سههارا نگاه کردم.سههارا با 
ابروههای بهاریهط وبایرفته اش در حالیکه خنده اش را مهار می کرد با زبان 

 !بی زبانی حالی ام می کرد:مبارک وتندرستی
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ت وخودم را کنترل کردم وبرای اینکه حرفی از دیهدن قیافه سههارا خنده ام گرف
زده باشههم تا حرف را عوض کنم با بو کشههیدن بوی ره رو به عمه آتر که بی 

 :حال نگاه مان می کرد گفتم

 ه خورشت مرم آلو پختید؟

 :به جای او سارا بی درنگ جواب داد

ههه آره خورشهت قورمه سهبزی هم هست عزیز مخصو  برای سینا سفارش 
 .داده

 :با شنیدن اسم سینا حال خوبی پیدا کردم وبا تشکر گفتم

 ..ه دستتون درد نکنه

 :و روبه سارا اهسته ادامه دادم

 !ه اگه بیاد

 :سارا نگاهی به ساعت انداخت وبا دیدن ساعت هفت ونیم به آرامی گفت

 !ه وقت بسیاره!دعا کنیم کارش طول بکشه

 :گوشم پرسیدعمه آتر متوجه حرفهایمان شد ونجوا کنان زیر 

 ه مگه نمیاد؟

 :به مبل تکیه دادم و رو به عمه آتر کردم وگفتم

 .ه فکر نکنم به پرهام که اینجوری گفته

 :سرش را تکان داد وگفت

ه عصری گفت که نمیاد ولی جدی نگرفتم بنده خدا اگه عزیز بفهمه ناراحت 
 .میشه
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 :عزیز با نگاهی مشکوک به سوی من وعمه آتر پرسید

 ه چی میگید شما دو تا عروس ومادر شوهر که یواشکی پچ پچ می کنید؟

نمی دانم چرا از شهنیدن کلمه عروس و مادر شهوهر از دهان عزیز خوشحال 
شهدم ومشهتاقانه نگاهش کردم؟!سهارا با چشمهایی خندان رو به عزیز جواب 

 :داد

 .ه چند روزه همدیگرو ندیدند دلشون برای هم تنگ شده

 :نگاه مان کرد و رو به عمه گفتعزیز با دقت 

ههههه قربون خدا برم تر هر چی به من محبت کردی عروسههت بهت میکنه.زن 
سههجاد که اینجا نیسههت ولی زمین وزمان طوری درسههت شههده که باید برای 
سهینا برادرزاده ات عروسهت بشهه که دائم راسهت چشمت وزیر گوشت باشه 

ن که هر طرف سههرم وهر طرف سههرت رو بگردونی اونو ببینی.درسههت م ل م
 .رو میگردونم تو رو می بینم

نمی دانم چرا دوباره از حرفهای عزیز خوشههحال شههدم که سههارا پقی زد زیر 
 :خنده و رو به عزیز گفت

 !ه حای این خوبه یا بده؟

 :عزیز با هیکل باریط ویررش روی مبل جابه جا شد وجواب داد

 .ه خوبه خیلی هم خوبه

 :سارا خندید وبه شوخی گفت

 !ه عزیز خدا از ته دلت بشنوه

 :عزیز با اخمی روبه سارا گفت
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 !ه ببینم امشب بلدی من وآتر رو به جون هم بندازی؟

عمه آتر لبخندی زد وبه طرف عزیز وسههارا نگاه کرد.سههارا دوباره به شههوخی 
 :گفت

چشم هم باشند ههه ولی میگن خوب نیسهت عروس ومادر شوهر دائم جلوی 
 .از قدیم گفته اند دوری ودوستی

 :عزیز با قیافه حق به جانبی گفت

 .ه اون برای قدیم بوده.حای دیگه دوره زمونه عوض شده

 :سارا بالفاصله پرسید

ههه یعنی قدیم عروس و مادر شوهر با هم زندگی نمی کردند؟ولی من از زبون 
 !ه خونه بودید؟خود شما شنیدم که با مادر بابا ابراهیمی توی ی

 :عزیز با دلخوری از موشکافی سارا گفت

ههههه مقصههودم  ههرب الم هل دوری ودوسههتی بود نه زندگی کردن عروس 
ومهادرشههوهر.حهای تو چرا یهط نفس داری ماز من رو می خوری بها این 

 !حرفهات؟!فکر می کنی که شیرین میشی؟

 :خنده ام گرفت وبرای اینکه جو را عوض کنم رو به سارا گفتم

 بریم عکسهای تولد پرهام رو ببینیم؟ ه

سهارا که هنوز دوست داشت سربه سر عزیز بگهارد با لبخندی بر لب جواب 
 :داد

 .ه باشه بریم
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وبلنهد شههد وبهه سههوی اتاقش رفت.همراهش رفتم وبا ورود به اتاقش روی 
تخت نشههسههتم وبا نگاهی به مانیتور کامپیوتر که پرهام در حال ماشههین بازی 

 :ارا گفتمبود رو به س

 ه چطوری به عزیز بگیم که سینا نمیاد؟

 :منتظر تمام شدن بازی پرهام کنارم روی تخت نشست وگفت

ههه یزم نیسهت که بهش بگیم کمی که از وقت شهام بگهره شام رو می کشیم 
وبرای سههینا میهاریم وبعدش هم کم کم می گیم که حتما کاری براش پیش 

 .اومده که نتونسته خودش رو برسونه

با صههدای بلند مسههابقه اتومبیل رانی کامپیوتر آهسههته طوری که پرهام نشههنود 
 :روبه سارا گفتم

 ه دیگه از حامد خبری نشد؟

 :پوزخندی زد وبا ناراحتی از حامد گفت

 !ه نه مگه اینکه خیلی بخواد پررو باشه که حرف دیگه ای هم داشته باشه

 :برای اینکه حالش را تاییر دهم با چشمکی پرسیدم

 !ه از فرزاد چی؟

لبخندی زد وسههرش را به نشههانه عالمت م بت تکان داد.از حالتش خندیدم 
 :وبه شوخی گفتم

ههه خوبی اینکه یکی رو توی آب نمگ خیسوندن اینه که آدم با از دست دادن 
 !دیگری هیچ وقت افسرده نمیشه

 :خندید ودر حالی که گوشی اش را از روی میز کامپیوتر برمی داشت گفت
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و برو یط فکری به حال خودت بکن که نه کسی رو داری و نه کسی توی ههه ت
 !اب نمط خیسوندی

از حرفش بی اختیهار چهره سههینها در تهنم نقش بسههت ولبخندی روی لبم 
 .نشست

 :دکمه باز شدن پیامط تلفن همراهش را زد وگوشی را به طرفم گرفت وگفت

 !ه این رو بخون ببین چی نوشته؟

 :گوشی را از دستش گرفتم وپیامط را خواندم.نوشته بود

هرگز عشههق را گدایی نمی کنم بلکه هدیه می گیرم.چون هیچ وقت چیز با »
 «!ارزش را به گدا نمی دهند

 :خندیدم و رو به سارا گفتم

 .ه چه به خودش مطمانه

 :خندید وجواب داد

 !ه همین رو بگو

 :وبا کمی مکث جدی شد وادامه داد

 .ه ولی دیگه باید کم کم به مامان بگم

 :آهسته گفتم

ههه آره نظر من هم همینه.مو هوو تمام شهدن قحیه حامد رو اول بگو بعدش 
هم این رو بگو.مطمانها عمهه راهنمهایی ات می کنهه ومیگهه در مقهابهل این 

 .پیامط ها چه کار کنی

 :به گوشی اش خیره شد وآهسته در جوابم گفت
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م.اول از همه میگه پیامط براش بفرسههت بگو ههههه مامان رو من می شههناسهه
منظورت از این کهارهها چیهه؟حهای خوبهه بهه روش حهامهد جواب بده برای 
آشههنایی بیشههتر.فکر کن!اون وقت من سههر فرزاد و جد وآبادش رو یط جا می 

 .کنم

 :با کمی فکر پرسیدم

ههههه خودت چی فکر می کنی؟فکر می کنی یبهه یی این پیهامط هاش چه 
 ؟حرفی پنهانه

 :شانه هایش را بای انداخت وبه مالحظه پرهام آرام گفت

ههه باور کن نمی دونم.خیلی مبهم وپیچیده پیامط میده.حرف اصلی اش رو 
نمی زنه.با متون ادبی وگوشههه وکنایه یط حرفهایی رو در مورد عشههق وعالقه 

 !می زنه ولی وا   نمیگه منظورش چیه؟

 :با لبخندی گفتمبرای اینکه از پریشان خاطری درش بیارم 

 !ه پس با آدم مارمولکی طرفی

 :خندید ودر جوابم گفت

 !ه اونم چه مارمولکی!از نوو خال خالش

با تمام نشههدن بازی پرها بدون اینکه عکس های تولد را ببینیم میز شههام را در 
بین ررولنهد های عزیز از نیامدن سههینا چیدیم ودر حال کشههیدن رها بودیم 

صههدا در امد!محههطرب وبی قرار به سههارا که او هم  زنگ در ورودی سههالن به
انتظار آمدن سهینا را نداشهت چشهم دوختم وبالفاصله روسری ام را که روی 
شههانه هایم افتاده بود سههر کردم.عزیز که بی صههبرانه منتظر ورود سههینا یود 
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خودش در ورودی را باز کرد وبا توق وشههوق بی حد او را در اروش کشههید 
او را ندیده باشههد قربان صههدقه اش رفت واو را دعوت به  وانگار که چند سههال

نشهسهتن پشهت میز ناهار خوری نمود.من وسارا که از در آشپزخونه نظاره گر 
کارهای عزیز بودیم پس از نشهسهتن سهینا بالفاصهله سهرام کشیدن بقیه رها 

 :رفتیم وسارا ناخشنود از امدن سینا گفت

 .ه خدا کنه قحیه صب  رو به روم نیاره

ر حالی که قلبم از امدن ناگهانی سهینا بای وپایین می رفت خورشت قورمه د
 :سبزی را درون ظرفی کشیدم وجواب دادم

 .ه فکر نکنم حرفی بزنه

 :وبا امدن عمه آتر به آشپزخونه سارا بی درنگ پرسید

 ه مامان زعفرون رو کجا گهاشتی؟

ه تها رفت وبسههتعمه که از شهدت پهلو درد رنگ به رو نداشهت به سهرام کابین
زعفران را بیرون آورد وجلوی سههارا قرار داد.با دیدن رنگ و روی پریده اش با 

 :دلسوزی گفتم

هههه عمه حای که سههینا اومده بهتره بعد از شههام برید دکتر این طوری بخواهید 
 .درد بکشید نمیشه

تکان داد.ظرف بها لبخنهد کم رنگی نگهاهم کرد وسههرش را بهه نشههانه تایید 
خورشههت را برداشههتم وبا کمرویی از روبه رو شههدن با سههینا از در آشههپزخانه 
بیرون امدم وبه طرف میز ناهار خوری سههالن رفتم.قلبم م ل قلب گنجشههط 
تنهد تنهد می زد!انگهار دفعه اولم بود که سههینا را می دیدم!بدون انکه نگاهش 
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یبه یی حرفهای  کنم ظرف خورشهت قورمه سههبزی را روی میز گهاشههتم که
 !عزیز که با خرسندی برایش تعریف می کرد آهسته سالم کرد

انتظار سههالمش را نداشههتم وبا این کارش قلب نا آرامم بیشههتر در سههینه ام به 
 !تکاپو افتاد

 .زیر لب جواب سالمش را دادم وبی درنگ به سوی آشپزخانه حرکت کردم

را در دسههت گرفتند و عمه آتر وسههارا دیس برنس وظرف خورشههت مرم آلو 
 :خواستند از آشپزخانه بیرون بیایند که با دیدنم دم در اشپزخانه سارا پرسید

 ه روی میز چیزی کمه؟

 :برای انکه برگشتنم را موجه جلوه دهم جواب دادم

 .ه آره میرم لیوان بیارم.لیوان کمه

 عمهه آتر و سههارا رفتند و من همانطور بالتکلیف به آشههپزخانه رفتم.تکلیف
دلم را با خودم نمی دانسههتم!نمی توانسههتم او را دوباره ببینم!نمی دانم شههاید 
انتظهار آمهدنش را نهداشههتم!با اینکه گفته بود نمی اید ولی باز هم آمده بود!با 
دسهتی لرزان یط لیوان برداشهتم وبا دلی اتش گرفته به سوی سالن رفتم.چاره 

 !دیگری جز دیدنش نداشتم

طاقچه بای میهاره ومیگه خودتون باید باشههید تا ههههه حهای مش خیرالله هم 
 .ببینید بام ها وزمین ها رو چطوری آب میدم

سهینا از زیر چشهم نشهسهتنم را روی صندلی کنار پرهام دید ودر جواب عزیز 
 :گفت
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ههه از بس برای این بنده خدا پیاام وپسهاام فرسهتادید که زمین ها رو درست 
متهای مردم رو خیلی دسههت کم می آب نمیهده این حرفها رو زده.ارزش زح

 .گیرید

عزیز از سهرزنش های سهینا ناراحت نشهد وبشهقاب رهای سینا را پر کرد وبا 
 :گالیه از دست مش خیرالله گفت

هههه تا نباشههد چیزکی مردم نگویند چیزها وقتی یط نفر میگه دو نفر میگه آدم 
 .کالهش رو قا ی می کنه ومیگه نکنه خبریه که همه میگن

ف ساید را جلو کشید وکمی ساید در پیش دستی اش ریخت وقبل سهینا ظر
 :از خوردن ساید گفت

ههههه در تعجبم کهه چرا شههمها تمهام امور زنهدگیتون رو روی حرف مردم بنها 
 !گهاشتید؟

 :عزیز دوباره به سرزنش سینا توجه نکرد ودر ادامه حرفایش گفت

ت ههههه وقتی عصههمهت دختر عزت خهدا بیهامرز میگه دیگه حرفش سههندی
داره.حرف همه یط طرف وحرف عصهمت یط طرف خیلی گفته هاشو قبول 

 .دارم

سهارا در حالی که سرش را پایین انداخته بود ورهایش را می خورد از زیر میز 
به پایم زد وخوشهحال از بحث عزیز سهر میز شام کمی سرش را بای آورد وبا 

 :ابروهای بای رفته اش اشاره کرد

 !مخ سینا رو توی فررون گهاشته ه دست عزیز درد نکنه که

 .به سوی سارا که روبه رویم نشسته بود نگاه کردم ولبخندی زدم
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 :عزیز دوباره ادامه داد

هههه عصههری تلفنی با عصههمت اختالط می کردم گفت که عشههرت هم همین 
 .عقیده رو داره

 :سینا با پوزخندی قبل از انکه چنگال را در دهانش بگهارد گفت

 !ه باز خوبه نب  کشاورزی شهر دست این دو خواهره

 :عزیز از کنایه سینا خوشش امد وگفت

ههه عشرت چیزی سر در نمیاره مگر اینگه چی بشه ولی عصمت خوب دنبال 
 .این کارو داره

 :پرهام که از این حرفها حوصله اش سر رفته بود آهسته رو به سارا پرسید

 ه سی دی مسابقه فوتبال رو داری؟

 :سارا از ترس اینکه توجه سینا به سوی او جلب شود با سر اشاره کرد

 .ه نه

 :پرهام بالفاصله گفت

 ه می خواهی برم از بای بیارم؟

سهارا ظرف خورشهت مرم آلو را جلویم گهاشهت وآهسته روبه پرهام جواب 
 :داد

 .ه حای بعدا

 :سینا با دقت به عمه آتر پرسید

 ه چیزی شده؟

 :م خوردنمان را می کرد با لبخندی جواب دادعمه که مالحظه شا
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ههه نه کمی پهلویم درد می کنه هی خوب میشهه هی دوباره شروو میشه حای 
 .فعال آرومم

 :سینا با نگرانی گفت

 .ه پس پاشو بریم دکتر

 :عمه آتر بالفاصله جواب داد

 .ه نه فعال درد ندارم.خوبم شامتون رو بخورید

 :خله کرد وگفتعزیز برای خاطر جمعی سینا مدا

ههه عصهری رفت حموم اومد بیرون خودشهو نپوشهوند.دو هوائه شده پهلوش 
 .سرما خورده.کمی لباسشو زیاد کنه درست میشه

وبرای انکه حرف را عوض کند در حالی که خورشهت قورمه سبزی برای سینا 
 :می کشید پرسید

 ه راستی این دکتر هدایت پور چی شد؟

 .ه به ساق پایم خورد وسرش را پایین انداختبا پرسش عزیز پای سارا دوبار

من هم مهانند او هیجان زده شههدم وبا بازی کردن با رهایم گوشهههایم را تیز 
کردم.سههینها کمی صههبر کرد رههایش را جوید وفرو داد وروبه عزیز کرد وبه 

 :جای جواب پرسید

 !ه چطور؟!دلتنگش شدید؟

 :عزیز از شوخی سینا خندید وجواب داد

 س وجوش شدم ببینم نقشه اش چیه؟ه نه کمی پر

 :این بار سارا محکم تر به پایم  ربه زد وسینا با لبخندی پرسید
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 !ه نقشه؟!منظورتون چیه؟

 :عزیز بدون رودروایسی جواب داد

هههه من این موها رو توی آسههیاب سههفید نکردم.پنس شههنیه عصههری ک هاومد 
 !دعا داره اینجا دیدنم از سوی چشمهاش فهمیدم که ای دل رافل التماس

 :بی درنگ اخمهای سینا در هم رفت وسوال کرد

 !ه چه التماس دعایی؟

 :عزیز خونسردانه خندید وگفت

ههه به موقعش معلوم میشهه.ولی تو به عنوان یط برادر باید پای حرفش بشینی 
 .ببینی سخنش چیه؟!حرفش چیه؟!اگه خوب بود برای سارا دست وپا کنی

بی اختیار لبخندی روی لبم نشهسهت ولی خودم را کنترل کردم وزیر چشمی 
 .به عکس العمل سینا نگاه کردم

او هم بط لحظه نگاهم کرد وبرق چشههمهایش در نگاهم گره خورد وسههرش 
 :را به طرف عزیز چرخاند وبا حالتی که جهبه اش را نشان می داد گفت

 ...وم شدن درسشه اوی که این حرفها برای سارا زوده وتا تم

 :وعزیز نگهاشت ادامه دهد وبا خنده ای که تمام صورتش را گرفته بود گفت

ههه م ل اینکه یادت رفته سارا از سروناز هشت ماه بزرگتره.چطور سروناز بزرگه 
 !وسارا کوچیط؟

 !با این حرف عزیز قلبم درسته از سینه ام کنده شد وپایین افتاد

یدن واکنش سههینا را نداشههتم که عزیز ادامه سههرم را به زیر انداختم وجرات د
 :داد
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ه آدم یط پسر جوون درست وحسابی رو که می بینه هول برش می داره میگه 
 !نکنه قسمت خونواده دیگه بشه؟

 :سینا با سر خوشی که دلیل ان را نمی دانستم در جواب عزیز گفت

 هههه شههما از کجا می دونید که درسههت وحسههابیه؟!شههما که اولش نظر خوبی
 بهش نداشتید؟

 :عزیز کمی دست وپایش را گم کرد وگفت

ههه من کی همچین حرفی زدم؟من جز خوبی از این جوون چیزی ندیدم.پسر 
مردم این همهه راه برای مراسههم کفن ودفن عزت خهدابیهامرز اومد وزحمت 
کشههید.من چطور می تونم بگم پسههر بدیه؟!به روح اون یط دونه پسههر جوون 

بهه دلم افتاده که فکر می کن مبایخره قسههمت مرگ شههده ام مهرش چنهان 
 .خودمون میشه

قیافه سهارا واقعا دیدنی بود!زیر چشهمی نگاهش می کردم.پرهام با تمام شدم 
رهایش از جایش بلند شههد وبرای ادامه بازی به سههوی اتاق سههارا رفت ومن 
هم بشههقهاب خهالی رههای پرهام وخودم را برداشههتم وبرای اینکه زیر نگاه 

ینا عکس العملی که نمایان هیجان برای سههارا بود نشههان ندهم به سههنگین سهه
 .سوی آشپزخانه رفتم

 !ه فکر کن عزیز چطوری طرفدار فرزاد شده؟

 :به سارا که در کنارم ظرف می شست نگاه کردم وبا لبخندی گفتم

ههه برای تو که بد نشد!چطوره به فرزاد بگی از این به بعد پیامکهاشو برای عزیز 
 !بفرسته
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 :خندید وگفت

هههه اره فکر خوبیه.ولی بی شههوخی ببین فرزاد چقدر تابلو رفتار کرده که عزیز 
 !هم فهمیده

 :با پوزخندی گفتم

 .ه عزیز رو خیلی دست کم گرفتی در این جور موارد شامه تیزی داره

 :دوباره خندید وگفت

ههههه برمنرکش لعنت!ولی هنوز حیرونم از اینکه سههینا از تعریف وتمجیدهای 
 !ز از فرزاد برای من عصبانی نشد؟عزی

 :نگاهش کردم وبه شوخی گفتم

هههه شههاید صههبحی حامد رو دیدن به قول خودش نی قلیون به دلش نچسههبیده 
پیش خودش گفته یاقل فرزاد رو ول نکنم که هرچی نباشههه سههرش به تنش 

 !می ارزه

 :خندید وگفت

 .حرفی نزده آره اینم یط حرفیه ولی خدا شکر که سینا از حامد 

 :سرم را تکان دادم وگفتم

 .ه از امشب هر چی نهر ونیاز داری بر ادا کن که به خیر گهشت

پس از شههسههتن ظرفهها بها دیهدن عکس ههای تولد در کامپیوتر اتاق سههارا 
وخنهدیهدن مهان از دیدن بعحههی از  سههت های جالب فرزاد وقیافه عجیب 

بلند صدایم کرد تا ورریب ریحانه خوشهی مان کامل شهد که عزیز با صدای 
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از اتاق سهارا به سالن بیایم.با ترس ولرز به سارا نگاه کردم واز او هم خواستم 
 .که همراهی ام کند وبه طرف سالن آمدم

عزیز وعمهه آتر سههینها روی مبهل دور میزی کهه رویش بسههتهه تقریبا بزرگ 
کادوپیچ شهده ای قرار داشهت نشهسته بودند وعزیز توق زده وعمه آتر نگران 

سههینا خونسههرد والبته با چشههمهای کمی کنجکاو نگام می کرد!عزیز تعارفم و
نمود روی مبل دو نفری کنار سههینا بنشههینم وپس از نگاهی به سههوی سههارا با 
حالتی درمانده وبا دلی لرزان کنار سهینا با کمی فاصهله نشستم.سارا هم کنار 

 .عمه آتر نشست وبا هیجان به بسته کادوپیچ شده نگاه کرد

 :ز رشته کالم را به دست گرفت و رو به من وسینا گفتعزی

ههه از سهالها قبل همیشهه آرزوم این بوده که عروسی نوده هام رو ببینم وچشم 
رونی که برای چنین روزی آماده کردم رو جلو روشههون بهارم.خدا رو شههکر 
عروسههی سههجاد رو دیدم وچشههم روشههنی ام رو به عروسههش دادم.البته مال 

رق می کرد و مراسههم وجشهن عقد وعروسههی رو گرفتند سهجاد قحهیه کمی ف
وبعهد پاگشهها شههدند ولی مال شههما تا اومدن احمد آقا و خانمش از خارج 
وگرفتن جشههنتون یط کمی طول می کشههه برای همین زودتر پاگشهها شههدید و 
اگه سهلیقه من پیرزن رو قبول دارید همین رو برای مراسههم جشهنتون اسههتفاده 

 .کنید

صههمیم دل آرزو می کردم ای کهاش رفههای عزیز حقیقهت نمی دانم چرا از 
داشههت و من وسههینها به راسههتی در عقد هم بودیم!ای کاش آن روزهایی که 
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بیخود عصههبهانی بودم وپهافشههاری می کردم ک هبا سههینا عقد نکنم آنقدر 
 !حماقت نمی کردم

ته دلم پر شهد از ای کاش ها وآرزوها وبا باحی که در گلو سعی مر کردم آن 
فه کنم به بسههته کادو که می دانسههتم در اینده از آن من نیسههت نگاه کردم را خ

 :که سارا با کنجکاوی و توق وشوق رو به عزیز پرسید

 ه حای چی توشه؟

 :عزیز بالفاصله در جوابش گفت

هههه زیاد عجله نکن برای تو هم گهاشههته ام.انشههاالله به موقعش تو هم چنین 
 .بسته ای رو باز می کنی

 :ن کرد وادامه دادو رو به م

 .ه حای سروناز جان این بسته ناقابل رو بردار وبازش کن

 :رافلگیر شدم وبا تردید پرسیدم

 !ه من؟

 :با خوشرویی تمام گفت

 .ه بله تو زن سینا تویی پس بازش کن

دوباره با  کردم وبا نگاهی محههطرب به سههارا که ابروهایش از هیجان بای 
یهده ومری  احوال گوشههه مبل لم داده بود رفتهه بود وعمهه آتر کهه رنهگ پر

 :نگریستم که سینا با صدای پرجهبه اش زیر گوشم گفت

 .ه بازش کن دیگه
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جرات وتوانایی نگاه کردن به چهره اش که کنارم وی مبل نشهسهته بود نداشتم 
وبا سهینه ای تپنده دسهتانم را جلو بردم وبسهته کادویی را از روی میز برداشتم 

 !ونم یط جمله فریاد می شنیدم:ای کاش برای من بودولی از اعماق در

بها دسههت ودلی بی رمق و کم جان کادو را باز کردم ویط آن چشههمهایم از 
دیدن پارچه حریر سههفید که رویش کار شههده بود بهت زده ماند.خدایا چقدر 
زیبها بود!مخصههو  دوختن لباس عروس بود!بی اختیار قلبم از حسههرت و 

ه گران بهایی تیر کشهید وچشهم هایم از سههوزش افسهوس نداشهتن چنین هدی
 !اشط سوخت.ای کاش برای من بود

برای من که اگر واقعا همسهر سینا بودم!سارا که همانند من تحت تابیر زیبایی 
 :ولطافت پارچه قرار گرفته بود با لبخندی پرسید

 !ه عزیز اینها رو داشتی و بروز نمی دادی

 :عزیز از لحن سارا خندید وگفت

 .یاد هول برت نداره.برای تو هم گهاشته امه ز

*** 
با امدن سهینا از طبقه پایین روسهری ام را سرم کردم و اکت بلند گل بهی ام را 
به تن کردم وبسهته اهدایی عزیز را با دلی پر خون برداشهتم وآهسته طوری که 
پرهام بیدار نشهود ازا تاقش بیرون آمدم ونفس عمیقی کشیدم وپشت در اتاقم 

م.دوباره نفس عمیقی کشههیدم و ههربه ای آرام به در اتاق زدم.صههدای پر رفت
 :جهبه سینا بالفاصله در جواب گفت

 ه بله؟

 :بسته عزیز را در دستم جابه جا کردم وآهسته گفتم
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 ه می تونم بیام تو؟

 :چند لحظه ای جوابم نداد وپس از کمی مکث گفت

 .ه بیا تو

محهطرب دسهتگیره در را گرفتم ودر را باز کردم ودر استانه در به طرفش نگاه 
 :کردم.در حالیکه سرگرم لپ تاپش بود پرسید

 ه چکارم داشتی؟

 :کمی به خودم اعتماد به نفس دادم وگفتم

 .ه اومدم این رو پس بدم.نمی تونم این هدیه رو قبول کنم

 :هم کرد وگفتسرش را از روی لپ تاپ بلند کرد وبا دقت نگا

 !ه برای چی؟

 :بالفاصله جواب دادم

 .ه برای اینکه این هدیه برای من نیست

 :پوزخندی زد وگفت

 !ه حای چرا به من پس میدی؟!مگه من بهت دادم؟

از حا ههر جوابی اش خوشههم نیامد جلوتر امدم وبسههته پارچه حریر را روی 
 :تختم قرار دادم وگفتم

 .ه پس به کی بدم؟خودت یط جوری به عزیز پس بده

 :نگاهی به بسته انداخت وگفت

 ه اگه نمی خواستی چرا امشب از عزیز گرفتی؟

 :از اینکه طلبکار هم شده بود با حر  گفتم
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ههه ببخشید نمی دونستم باید نقشم رو خوب بازی نمی کردم وپارچه رو پس 
 !می دادم

 :پوزخندی زد وبا لحن خاصی گفت

ولی من با دیدن قیافه خوشهحالت فکر کردم برق پارچه چشمت رو گرفته ههه 
 !وبه هر قیمتی اون رو برای خودت حفظ می کنی؟

 :از اینکه متوجه حسرتم شده بود نارا ی گفتم

 !ه من خوشحال شده بودم؟صد سال سیاه

 :دوباره با همان پوزخند پرسید

 !ه پس چرا اوردیش بای؟

 :نش جواب دادمبا ریظ از یکی به دو کرد

 !ه برای اینکه پیش خودم فکر کردم شاید به درد کت و شلوار تو بخوره

 :پوزخندی زد وگفت

 .ه آره بدم نگفتی.بهار همین جا خودم فکری برای می کنم

 :از تمسخر وخونسردی اش لجم گرفت وپرسیدم

خوابی دیدی ومی ههه چرا به عزیز جونت نمیخ واهی پسش بدی؟نکنه براش 
 خواهی به کسی بدی؟

 :با دقت نگاهم کرد وسر خوش گفت

 !ه م ال به کی؟

 :به ظاهر خودم را بی تفاوت نشان دادم وگفتم

 !ه نمی ونم به یکی م ال ریحانه خانم
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 :از گوشه لب پزوخندی زد وبا برق سیاه چشمانش نگاهم کرد وگفت

ده بود باید یط جوری از ههههه اتفاقا پیشههنهاد خوبی دادی خیلی بهم هدیه دا
 .خجالتش در می اومدم

 :از تصور هدیه دادن ریحانه به او آتش گرفتم وپرسیدم

 !ه جدا؟

 :لبخندی زد وبالفاصله گفت

 ه آره جدا.اشکالی داره؟

 :با حر  جواب دادم

ههه نه چه اشهکالی؟!سهرتون سالمت باشه ودلتون خوش!فقن موندم چرا هی 
 !دش نمی کنی؟امروز وفردا می کنی وزودتر عق

 :دوباره از گوشه لب لبخندی زد وگفت

 .ه برای اینکه فعال نمی تونم

متوجه منظورش شهدم وبا عصبانیت از اینکه من را مانم بزرگی سر راه وصال 
 :فرخنده اش می دید جواب دادم

ههههه نهه خیالت راحت.طوری با عزیز صههحبت می کنم که آب از اب تکون 
 .نخوره وجلوت رو نگیره

در مردمط چشهمانش سهیاهی خاصهی موج می زد ونفسم را بند آورد  دوباره
 :وگفت

 .ه مو وو عزیز نیست

 :بالفاصله پرسیدم
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 !ه پس مو وو چیه؟

دقیق نگاهم کرد وخونسرد در حالی که لبخندی گوشه لبش داشت در جوابم 
 :گفت

 .ه مو وو اینه که من و تو فعال صیاه محرمیت خونده ایم

زمهانهده از حیرت نگهاهش کردم وبها دیدن قیافه خشههکم زد وبها دههانی بها
خوشههحال وکنجکاوش خودم را جمم وجور کردم وبه ظاهر عصههبانی شههدم 

 :وگفتم

ههههه خواب دیدی خیر باشههه!م ل اینکه امشههب از بس برای عزیز نقش بازی 
 !کردی امر بهت مشتبه شده که در واقعیت هم خبرهاییه

خندید وبا قیافه ای آرام وخونسههرد که نمی شههد فهمید در پشههت آن چه می 
 :گهرد گفت

ههه نه من عین واقعیت رو گفتم.اون روز که رفتیم مححر درسته که عقد دائم 
ومححههری نکردیم ولی من با کسههب اجازه دایی وبرای راحتی خودم در این 

نه که اول از خونه از مححهردار خواهش کردم که بینمان صیاه محرمیت بخو
 .همه پیش خدا وبعد پیش وجدانم بودنم در اینجا اشکالی نداشته باشه

 :ناباور خیره نگاهش کردم وبی حس وحال به دیوار کنار در تکیه دادم وگفتم

 !ه دروم میگی؟

 :این بار نگاهش جدی شد وگفت

 .ه نه چه دروری؟می تونی از بابات یا از آقای رحمانی مححردار بپرسی

 :بهت زده چشم در سیاهی چشمانش دوختم وپرسیدم
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هههه پس چرا به من نگفتید؟می دونی که اگه من ر ههایت نداشههته باشههم این 
 صیاه باطله؟

 :با دقت نگاهم کرد وگفت

ههه به تو گفته بودم ولی با این حال لزومی نداشت که تاکید بشه.خودم به دایی 
ره جریان بودی که قرا سههفارش کردم که چیزی به تو نگوید.در حقیقت تو در

صهیاه محریمتی بین مان به صورت نمایشی برای عزیز خونده بشه ور ایت 
 .داشتی

گیس ومنگ نگاهش کردم که سهیاهی چشمانش دوباره برق زد وقاطعانه ادامه 
 :داد

 .ه ولی این دیگه مو وو کامال فرق می کنه

 : ربان قلبم یط باره شدت گرفت وبا سماجت پرسیدم

 !؟ه چه فرقی

 :به مدت چند بانیه عجیب نگاهم کرد وبا لبخندی بر گوشه لبانش گفت

 !ه برای اینکه این می خواستی هدیه عزیز رو پس بدی

از لحن شهوخی اش فهمیدم که حرف اصهلی اش را نزد وبا صورتی گر گرفته 
از احسهاسهات سرم را پایین انداخت وپس از لحظه ای برای اینکه حرفی زده 

 :کند از خوشحالی دارم پس می افتم سرم را بلند کردم وگفتمباشم که فکر ن

 !ه اگه در این مدت ازدواج می کردم چی؟!نباید خودم می دونستم؟

 :خندید وبا نگاه خاصی در جوابم گفت
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ههههه تو می دونسههتی آقای رحمانی مححههردار بهت گفته بود وقبلش هم من 
 این هم نشههون میتلفنی ازت اطمینان گرفته بودم.یادت نیسههت؟شههواهد وقر

داد کهه تها اطالو بانوی از دوماد جدید خبری نبود واز همهخ مهمتر اینکه از 
بابات کسهب اجازه ومشورت کرده بودم.در  من این صیاه فقن برای محرم 
شههدن من بهه تو وراحتی من در این خونهه بود قرار نبود اتفهاق خا  دیگری 

ریم که دایی برایم فرسههتاد سههبیفتد که تو خبردار می شههدی.با وکالت نامه ای 
مقدمات رو انجام دادم.یادته همون موقم تلفنی ازت پرسههیدم که تو را ههی 

 هستی عقد اینجوری انجام بشه وتو قبول کردی؟

بها به یاد آوردن حرفش وهمچنین حرف آقای رحمانی که درمورد محرم بودن 
ادم من وسههینها گفته بود محههطرب از طرز نگاهش کمی آب دهانم را فرو د

 :وپرسیدم

 ه عمه اینها هم خبر دارند؟

دوبهاره همهانطور نگهاهم کرد ودر حالی که روی لبه ی تخت نشههسههته بود 
 :جواب داد

 .ه نه از ما هیچکس چیزی نمی دونه جز بابات واقای رحمانی

 :وپس از کمی کنکاش درقیافه ام ادامه داد

یه لولو  ههههه در  ههمن مح  اطالعت قرار نیسههت که تا یکی دوماه دیگه با
 .خرخره زیر یه سقف زندگی کنی که الن ماتم ودلهره گرفته ای

پس قیهافهه ی تهابلویم به اندازه ی کافی نمایانگر ترسههم بود.کمی اعتماد به 
 :نفس پیدا کردم واخمهایم را درهم کشیدم وگفتم
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ههههه کی گفتهه دلهره برم داشههتهه؟!نمی دونم چرا همیشههه بهه خودت آنقدر 
 !مطمانی؟

 :پوزخندی زد وبالفاصله گفت

 !ه به چی؟

 :در جوابش ماندم!کمی آب دهانم را قورت دادم وگفتم

 !ه به اینکه دخترها برایت سرودست می شکنند

 :چشمانش برقی زد وبالبخندی پرجهبه گفت

 !ه مگه نمی شکنند؟

این بهار کمی افکهار پراکنهده ام را کنهار گههاشههتم تا جواب پرت وپال ندهم 
 :وگفتم

کستنش رو نمی دونم ولی تا اونجایی می دونم آش دهن سوزی نیستی ههه ش
 !وگرنه بی خبر وناگهانی خودت رو تلپی به من نمی چسبوندی

با لبخند گوشهه ی لبش وبرق چشمانش تازه فهمیدم چه اراجیفی به هم بافته 
ام وتحویلش داده ام!حای خوب بود خیر سههرم دو سههاعت افکار پراکنده ام را 

 !هم منظم کرده بودمدر کنار 

همهانطور خنهدبهد وخیره نگهاهم کرد.بها قلبی لرزان ونگاهی گریان یه ظاهر 
 :طلبکارانه از نگاهش پرسیدم

 !ه چیه؟

 :شانه هایش را بای داد وخونسرد اما خندن گفت

 .ه هیچی
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با بلند شهدن صهدای  هربان قلبم از ترس لو رفتن خواستم از در بیرون بروم 
 :شنیدم که صدای پرهابتش را

 ه هدیه ی عزیز رو نمی بری؟

 :بی اختیار سرم را برگرداندم ودر جوابش گفتم

 .ه نه باشه پیش خودت تو بیشتر بهش احتیاج داری

 :لبخندی زدوگفت

 !ه پس یادت باشه تو نخواستیش

 :سعی کردم احساسم را پنهان کنم وگفتم

 .ه یادم می مونه

 :وسرم را به طرف در برگرداندم که گفت

 .ر  من مح  اطمینان بهتره همچنان روسریی سرت باشهه د

از هجوم احسههاسههات قلبم فروریخت ونتوانسههتم همان لحظه عکس العمل 
نشههان دهم ولی با فرو دادن نفس حبس شههده ام کمی به خودم مسههلن شههدم 

لحظهه نگهاهم را بهه طرف قیهافه ی سههرخوش ودر عین حال وپس از چنهد 
خونسههردش انداختم وبرای اینکه احسههاسههات برش نداردبه ظاهر عصههبانی 

 :گفتم

ههه خوب شهد گفتی وگرنه همین این تصهمیم داشتم برم آرایشگاه و مو هامو 
 !درست کنم

 :خندید وبالفاصله جواب داد

 !.ه از تو بعید نیست
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 :دیگر واقعا حرصم گرفت وگفتم

 !ه خیلی روت زیاده

 :دوباره خندید وبی درنگ گفت

 !ه از این زیادتر هم میشه

صهورتم در جا قرمز شهد وبا جسهمی سهوزان وقلبی لبریز از احسههاسات بی 
معطلی از اتاق بیرون امدم ودر را پشههت سههرم بسههتم ودسههت روی سههینه 

سههتهه بهه طرف اتهاق پرهام پرتالطمم گههاشههتم وکمی نفس تهازه کردم وآه
رفتم.خدایا از این همه احسهاس به تو پناه می برم.روی تشکی که کنار تخت 
پرهام پهن کرده بوم نشهسهتم وبه صهورت معصوم وبه خواب رفته پرهام نگاه 
کردم.صههدای نفس ههای آرامش حکهایهت از خوابی عمیق وخسههتگی اش 

اسههتین کوتاهم که زیر داشههت. اکت گل بهی ام را از تنم بیرون آوردم وبلوز 
 .ان پوشیده بودم مرتب کردم و روسری ام را از سرم برداشتم

بی اختیار یاد حرف سهینا در چند دقیقه پیش افتادم و ربان قلبم تند شد!می 
 :گفت

 !ه مح  اطمینان بهتره روسری ات سرت باشه

 بی اراده لبخندی زدم وگوشههه لبم را به دندان گزیدم!دوباره نگاهی به صههورت
خواب الود پرهام انداختو از جایم بلند شههدم وبرای اطمینان قفل در را چط 
کردم وچرام اتاق را خاموش کردم وروی تشههط دراز کشههیدم.تهنم دوباره به 
سهوی سهنیا پر کشهید.از اینکه بین مان صیاه محرمیت خوانده شده بود ودر 
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حسههاس ظهاهر بلهه را گفته بودم بی اختیار دلم  ههعف رفت!نمی دانم چه ا
 !خاصی در قلبم ححور پیدا کرده بود که خودم هم از توصیف آن عاجز بودم

خوشههحهالی!شههادمانی!ترس!ا ههطراب!مالکیت!هیجان! چقدر از اینکه با 
تصههمیم عقد مخالفت کرده بودم خودم را سههرزنش کردم که نمی توانسههتم 
کهاری برای جلهب نظرش انجهام دهم؟!خهب بیا حای این هم محرمیت!چه 

ق العاده ای می توانسهتم انجام دهم؟!او که صهراحتا ازم خواسته بود گار خار
کهه روسههری از سههرم برندارم!یعنی بعد از یمی دو ماه وآمدن بابا اینها نخود 
نخود هر که رود خانه خود!چه دل خوشههی داشههتم من که به هر طریقی می 

 !خواستم او را برای همیشه از آن خود کنم

اگر عر ههه داشههتم می باید عر ههه خود را نشههان حای این گوی واین میدان 
دهم!ریحانه وسهمیه که هیچ نسهبتی با او نداشهتند عر هه شهان از من بیشتر 
بود!من که حای محرم او بودم!وبی اختیار دلم از حالت لهتی دوباره  ههعف 
رفهت.خهدایها خواب نمی بینم؟!اگر ان موقم حمهاقهت نمی کردم وبهه عقهد 

ی دادم حای تمامم متعلق به من بود نه م ل مححههری تمام وکمال ر ههایت م
اکنون معلق در هوا!محرمش بودم ونبهایهد روی خود می اوردم!جهالب بود از 
نظر عزیز به راسههتی زن وشههوهر بودیم!از نظر عمه وسههارا زن وشههوهر نبودیم 

 !ولی در عین حال محرم بودیم ونباید به آنها وانمود می کردیم

ود!فقن خدا کنه نقش هایم را برای هر یط عجهب او ههاو به هم ریخته ای ب
گم نکنم.نمی دانم فرزاد مارمولط هم از صههیاه محرمیت مان خبر داشههت 
که آن شهب آنطور به سینا می گفت قدر خانمت را بدان؟!مطمانا خبر داشت 
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ک هسهینا چیزی در جوابش نگفت.یط آن چهره سهینا در تهنم تصویر کردم 
های کمی پر وکشهیده وچشهمان سیاه وتا صهورت کشهیده وکامال مردانه ابرو

حدی درشههت ونگاهی نافه بینی متناسههب با صههورت مردانه اش که نه خیلی 
بزرگ ونهه خیلی کوچهط بود لبههای پهن وکمی بزرگ وچانه ای متناسههب با 
صورت بدون ریش وسیبیل البته بعحی مواقم در ابر چند روز اصالح نکردن 

می امد.موهایی نه مشکی مشکی  ته ریش می گهاشهت که واقعا به صورتش
ونه خرمایی حد فاصههل بین این دو وکمی حالت دار که بیشههتر به فر درشههت 
می خورد وهمیشههه کوتهاه ومرتهب ومردانه نگه می داشههت وگردنی بلند که 
نشههان دهند اعتماد به نفس همیشههگی اش بود با قدی بیشههتر از حد معمول 

اش بیشههتر نمودار می  بلنهد وچههارشههانهه کهه در کهت وشههلوار برازنهدگی
گشههت.هیچ وقت در گهشههته به این دقت او را زیر تره بین قرار نداده بودم که 
حای امشههب در مورد و ههم ظاهر وتیپش ریزبین شههده بودم!با صههدای خفه 
وآهسههته زنگ پیامط تلفن همراهم از افکارم بیرون کشههیدم وبه پهلو رلت 

شههدن پیامط را زدم.پیامط  زدم وگوشههی ام را برداشههتم وبالفاصههله دکمه باز
 :سارا بود نوشته بود

خوابی یها بیدار؟از حرفهای سههرشههب عزیز خوابم نمی بره.ببین این فرزاد »
موش مرده چقدر ری ماز عزیز کار کرده که عزیز امشههب اتوماتیط وار فرزاد 

 «!فرزاد می کرد!تازه از سینا هم می خواست دنبال کارش رو بگیره!فکرکن؟

 :ر جوابش نوشتملبخندی زدم ود
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به قول عزیز مهر این دکتر هدایت پور چنان به دلمون نشههسههته که مطمانم »
 «!یط روزی قسمت خودمون میشه

 :بالفاصله در جوابم نوشت

 «جدا؟»

 :بی درنگ در جوابش پیامط دادم

آره جدا.ولی بی شههوخی همانطور که گفتی با عمه آتر مشههورت کن وببین »
 «.ز که خیلی هواشو دارهفرزاد حرف اصلی اش چیه.عزی

 :در جوابم نوشت

آر هبهایهد زودتر اقهدام کنم تها اون پارچه فروشههیه پارچه حریرش رو تموم »
نکرده.پارچه خیلی معرکه اییه!فکر نکنم عزیز تازگیها خریده باشههه اینطور که 

 «.از سنگ وکار دست روی پارچه پیداست مال زمان قدیمه

د سههینا آن حرفها را بهم بزند احسههاس با یاد آوری هدیه عزیز ک هباعث شهه
 :شعف پیدا کردم ودر جواب سارا نوشتم

آره زودتر بجنب اگه شههراین طوری بشههه که عزیز شههما رو سههر سههفره عقد »
 «.بشونه خیلی هیجان انگیزه

وبی اختیهار بهه یاد روز مححههر رفتن خودم افتادم وتهنم به سههوی نم دادن 
 !ه کولر چی شد؟دریچه کولر اتاقم رفت.واقعا نم دریچ

می گویند بعحهی از وقایم پیش پا افتاده تقدیر وسهرنوشههت را عوض می کند 
همین اسههت!من کجا وسههینا کجا؟! دو قطب مخالف هم که کاری جز دعوا 
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واختالف عقیده نداشهتیم ولی حای من در سهیاهی مردمط چشهمانش دنبال 
 !برقی خا  می گشتم!به این می گویند یکباره عوض شدن سرنوشت

گوشهی در دسهتم لرزید وپیامط سارا آمد ومن را از افکار شیرینم خارج کرد 
 :نوشته بود

یکی از پیهامکههای فرزاد رو کهه امشههب برام داده رو بخون نوشههتهه:گل با »
طراوت اسههت اما بی تو طراوت ندارد گر بر رخت نخندد در بام جا ندارد ای 

 «.خند بزنطراوت همه گلهای بام هستی ام یط نظر به رویم لب

 :خندیدم ودر جواب سارا نوشتم

 «.چه پر احساس!یادت باشه برای عزیز بخونی تا بیشتر ازش تعریف کنه»

 :در جوابم بالفاصله نوشت

حتما.صهب  پیش از صهبحانه براش می خونم تا بعد از صبحانه بی معطلی »
 «.ببرتمون عقدمون کنه

 :خندیدو در جواب نوشتم

 «!تو که از خداته»

 :بی درنگ نوشت

 «.البته»

 :دوباره خندیدم وفوری نوشتم

 «!به قول عزیز دختر هم آنقدر بی حیا؟»

 :چند بانیه نگهشت که جواب داد
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سههروناز خانم تازه کجاشههو دیدی!هی بهت میگم تو هم یط آدم درسههت »
وحسهابی رو دست وپا کن گوش نکردی آخرش هم مجبور شدی سینا رو ت 

 «.وشت تحمل کنیایکی دو ماه دیگه بیخ گ

 :بی اختیار قلبم تندتر به تپش افتاد وبا دستانی لرزان نوشتم

 «!تا قسمت چی باشه»

 :طولی نکشید که جواب نوشت

بی عر ههگی خودت رو تقصههیر قسههمت ننداز.مگه این اشههکان مادر مرده »
چشهه؟!یا او نصابر که منتظر جواب خواستگاریه!من اگه جای تو باشم بعد از 

ت جواب مصهبت رو به خواستگاری صابر می دم وتموم.پسر چهلم دایی عز
 «.به ای خوبی دیگه پیدا نمی کنی

تهازه خبر نهداشههت که سههاسههان هم از طریق ریحانه ازم تقا ههای ازدواج 
 .کرده!البته صحت وسقم این خبر هنوز معلوم نبود

 :برای آنکه جواب داده باشم تا دیگر در مورد خواستگارانم نگوید نوشتم

صهف شهبی بی خواب شدی گیر دادی به ازدواج من؟فعال که دستمون تو ن»
بنده برای مو ههوو تو وفرزاد و وقت سههرخاروندن نداریم.مگه نشههنیدی عزیز 
به سههینا چی گفت؟!نباید جوون به این خوبی رو از دسههت بدیم.پس با اجازه 

 «.شب بخیر

 :چند بانیه بعد جواب پیامط امد

انقدر در مورد خواسههتگارانت طفره برو تا ببینم به کجا می رسههی؟!باشههه »
 «.دیگه حرفی نمی زنم ولی بایخره پشیمون میشی.شب بخیر



wWw.Roman4u.iR  718 

 

گوشهی را کنار تشکم گهاشتط وسرم را روی بالش قرار دادم.نمی دانست که 
بهه تازگی دلم از شههنیدن صههدای پر جهبه برادرش پر پر می زند ونمی تواند 

ام نماید!نمی داسهنت که انقدر سهینا برایم مهم وخواسههتنی شده که خود را آر
دیگر تمام اخم وتخم هایش را با جان ودل پهیرا می باشههم!به راسههتی که نمی 

 !دانست و اگر هم می فهمید از شدت تعجب وتحیر شوکه می شد

 فصل چهارده

 گوشهی تلفن همراهم را قطم کردم وبا دهنی خشط شده از ترس ونگرانی پتو
را کنهار زدم ودرتاریکی به طرف در اتاق رفتم وباعجله خودم را پشههت اتاقی 

 .که سینا درآن خوابیده بود رساندم وبا  ربه ای به در آن راباز نمودم

سههینا در نور چرام خواب کنار تختم کامال نمایان بود که ررق خواب اسههت 
 صورتشوبا صهدای  هربه ام به در بیدار نشهده اسهت.سرم را کمی به سوی 

خم کردم وبهادلشههوره آهسههته صههدایش نمودم.کمی پلکهایش تکان خورد 
وبهادیهدنم کنهار تخهت چشههمههایش را کهامال بهاز کردوابتدا متعجب وبعد 
عصهبانی نگاهم نمود وبالفاصهله عصهبانی از جایش بلند شهد ونشهست وبا 

 :صدای خشمگین وخواب آلود گفت

 !ه این چه طرز اومدنه؟

 .کرد وبا خشم به ظاهرم نگاه

تازه متوجه شههدم که با حواس پرتی وشههتابی که برای رسههیدن به اتاق سههینا 
داشهتم نه روسهریی ام را سرم کرده ام ونه  اکت بلند وآستین دارم را روی بلوز 
آسهتین کوتاه ویقه بازم پوشهیده ام.یبد پیش خودش می گوید که هنوز دوسه 
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ینطور دست به نقد سهاعت از شهنیدن مو هوو محرم بودنمان نمی گهرد که ا
هول برش داشهته اسهت!با خجالت وشهرمندگی بی اختیار یط دستم را روی 
گردن ویقهه بهازم قرار دادم ودسههت دیگرم را روی جلوی موههایم گهاشههتم 

 :ولحظه ای نگاهش کردم ک هدوباره عصبانی گفت

 ...ه نصفه شبی این چه مسخره بازیه؟!نکنه مارت

 :فتمنگهاشتم ادامه دهد وبا نگرانی گ

هههه سههینا مو ههوو این حرفها نیسههت سههارا این زنگ زد وگفت که عمه کمی 
حالش بد شههده بهتره ببریمش بیمارسههتان.اول به گوشههی تو زنگ زده گویا 

 .موبایلت خاموش بوده بعد با گوشی من تماس گرفته

درنهگ بلند شههد خشههم موجود در چهره اش جهایش را بهه نگرانی داد وبی 
وپیراهن مردانه اش را روی زیر پوشهش پوشهید وخواست به طرف کمد برود 

 :که ناگهان به سویم برگشت وپرسید

ههههه چیه؟چرا اینجا وایسههادی من رو نگاه می کنی؟!برو توب اتاقت میخوام 
 .آمادم شم برم بیمارستان

 :نگران حال عمه با  کرده گفتم

 ه منم میام؟

 :ب دادبی حوصله ومحطرب جوا

هههه بیخود معلوم نیسههت کارمون اونجا چقدر طول بکشههه می خواهی نصههفه 
 شبی این طفل معصوم رو تط وتنها ول کنی همراهمون بیایی؟
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راسههت می گفت اصههال حواسههم به پرهام نبود.در حالی که هنوز دسههتم روی 
 :یقه بازم بود گفتم

 .ه پس چیکار کنم؟!من از دلواپسی دق می کنم

 :وقبل از باز کردن در آن با خشم به سویم گفت به طرف کمد رفت

ههه م ل ادم میری توی اتاقت ولباس مناسب می پوشی وروسری ات رو سرت 
می کنی ومنتظر اومدنمون می شههینی تا ببینیم چی میشههه.حای هم زودتر برو 

 .بیرون میخوام لباسم رو عوض کنم

شههماره سههارا را می  پس از رفتن سههینا از اتاق پرهام بیرون آمدم ودر حالی که
گرفتم به طرف کاناپه هال رفتم ومنتظر برقراری ارتباط شههدم.سههارا بالفاصههله 

 :جواب داد

 ه سروناز چی شد؟بایخره سینا اومد؟

 :روی کاناپه نشستم وبا نگرانی برای عمه آت جواب دادم

ههه آره این اومد.سهارا یادت نره وقتی رسهیدید بیمارستان و دکتر عمه رو دید 
 .بهم زنگ بزنی حتما

 :با شتاب جواب داد

 .ه باشه باشه.سینا توی سالنه.فعال خداحافظ

وارتباط را قطم کرد.گوشههی تلفن همراهم را روی میز جلوی کاناپه گهاشههتم 
وبه سههاعت دیواری چشههم دوختم.سههاعت دو وچهل دقیقه بامداد بود.روی 

اموش بود کاناپه دراز کشههیدم و نگاهم را به سههقف دوختم.چرام های هال خ
وفقن چرام راهرو اندکی آنجا را روشهن کرده بود.فکرم به سوی سینا رفت که 
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آن طور بایی سههرش رفته بودم وبیدارش کرده بودم.بی اختیار لبخندی روی 
لبم نشهسهت!از تصور اینکه وقتی بایی سرش رفته بودم چه چیزی در تهنش 

نم به وجود نقش بسههته بود وچه گمانی کرده بود احسههاس خاصههی در درو
آمد!چقدر قیافه متعجب وعصهبانی اش دیدنی شده بود!واقعا در مورد من چه 
تصهوری می کرد؟!در فکر وخیال سینا وهمچنین دلواپسی برای عمه آتر بودم 
که پلکهایم سههنگین شههد و همان طور روی کاناپه خوابم برد.با صههدای زنگ 

راف نگاه کردم.تازه تلفن همراهم یط دفعه از خواب پریدم وگیس ومنگ به اط
فهمیهدم که در هال هسههتم وهمانجا خوابم برده اسههت.فوری دسههت بردم 
وگوشههی را برداشههتم ودر حالی که نگاهم به سههاعت دیواری سههاعت نزدیط 

 :پنس ونیم صب  بود.بالفاصله دکمه وصل ارتباط تلفن همراهم را زدم وگفتم

 ه الو؟

 :صدای سارا در گوشی پیچید

 ..خواب بودی؟ببخشید که بیدارت کردمه الو سروناز سالم

 :در جواب گفتم

 ه نه مهم نیست.عمه چطوره؟بهتر شده؟

 :بالفاصله گفت

ههه آره این خوبه با سینا توی اور انسه بهش سرم وصل کردند.منم اومدم توی 
سههالن انتظار تا بهت زنگ بزنم.خدا رو شههکر چیز مهمی نبود.دکتر گفته که 

 .کمی پهلوهاش سرما خورده

 :ز اینکه عمه چیزیش نبود خیالم راحت شد وخندیدم وگفتما
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ههههه خب خدا رو شههکر.م ل اینکه تشههخیب دکتر با تشههخیب عزیز یکی 
 بود!حای چرا بهش سرم وصل کردند؟

 :جواب داد

 اینجا ودکترهههه برای اینکه مامان کمی  ههعف کرده بود.راسههتی تا رسههیدیم 
مامان رو معاینه کرد ویط سههری آزمایش وسههونوگرافی برای اطمینان نوشههت 

 موقم گرفتن سونوگرافی اگه گفتی کی متخصب اینکار بود؟

 :با نرسیدن کسی به تهنم جواب دادم

 ه نمی دونم.کی؟

 :با هیجان گفت

 .ه دکتر نیط پور.پدر ریحانه خانم

 :نارا ی ومتعجب گفتم

 !وری؟ه دروم میگی؟!چط

 :خندید وگفت

ههههه چطوری نهداره کامال اتفاقی البته اون و سههینا دورا دور همدیگر رو می 
شهناختند ومطمانا ریحانه با آب و تاب از سینا حرف زده بود که پدرش خیلی 

 .ما رو تحویل گرفت

 :کم کم اخمهایم درهم رفت وبا عصبانیت پرسیدم

 ه سینا چی؟سینا هم اون رو تحویل گرفت؟

 :بی خبر از حالو احوال پریشانم گفت
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هههه آره کمی تحویلش گرفت ولی اینها رو بی خیال شههو بچسههب به اینکه نیم 
 .ساعت پیش ریحانه خانم تشریف اوردند بیمارستان

قلبم بی اختیار فرو ریخت وبا دهانی تلخ وخشههط شههده به زور آب دهانم را 
 :فرو دادم وپرسیدم

 !ه ریحانه؟

 :تدوباره با هیجان گف

ههههه آره پس چی!این هم پیش مامان وسههینا توی اور انسههه.اگه بدونی اول 
صههبحی چه آرایشههی کرده خنده ات می گیره!من نمی دونم پدره چطوری به 
اون خبر داده کهه اون هم حا ههر وآماده پا شههده اومده.فکر کن؟!البته میگه 

 دروم اتفهاقی اومهده کهه بهه بهاباش سههر بزنه ولی از قیافه اش معلومه کامال
میگه.کی کله سههحر پا میشههه میاد بیمارسههتان به باباش سههر بزنه؟!تازه اونم 
ریحهانهه بها اکی اکی گفتنش!مهامهان که تا حای اون رو ندیده بود از کارهای 
عجیهب ورریبش کال بیمهاریش رو فراموش کرده واز حیرت زیر سههرم بهه 

 !ریحانه زل زده.فکر کن؟

ه ام مسههلن شههدم وکنجکاو طوری که با حالتی زار کمی به عصههبانیت ودلهر
 :سارا بویی نبرد پرسیدم

 !ه سینا چی؟یبد طبق معمول مشاول خودشیرینیه؟

 :خندید وگفت
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هههه آره کمی از اومدنش جا خورده ولی با معرفی اش به مامان باب آشههناییش 
رو بها مهامهان باز کرده.باور می کنی ریحانه گند دماری چنان با مامان خوش 

 .انگار صد ساله اون رو می شناسه وبش می کنه که

 :با باحی در گلد ورنجشی بی دلیل از عمه گفتم

 !ه حتما عمه هم ازش خوشش اومده؟

 :دوباره خندید وبی خیال از حال واحوال درمانده ام جواب داد

هههه نمی دونم.ولی بیشههتر قیافه مامان شههگفت زده شههده تا خوش اومدن.آخه 
هرانه ای کرده که هیچ وقت من وتو برای ریحهانهه چنهان آرایش تر وتمیز ومها

 .رفتن به یط عروسی چنین آرایشی رو نمی تونیم داشته باشیم

 :با حر  واشکی در گوشه چشمم جواب دادم

ههه مبارک آقا سهینا باشهه!وقتی به سالمتی عروستون شد من و توی بی عر ه 
 !هم به نوایی می رسیم

 :متوجه حرصم نشد وخندید وگفت

ههههه آره اینم خودش یط حرفیه.یاقل یاد می گیریم م ل آدم یط خن چشههم 
سههاده بکشههیم!راسههتی سههروناز تا یادم نرفته عزیز نمی دونه که ما بیمارسههتان 
اومدیم احتمای اگه تا اومدن ما زودتر بیدار شههد وسههرارمون رو گرفت بهش 

قدر نبگو که ما بیمارسههتانیم ومامان چیزیش نیسههت.آخه بنده خدا دیشههب ا
 .خوابش سنگین بود که دلمون نیومد بیدارش کنیم

 :پوزخندی زدم وگفتم
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ههه این کارش هم به سهینا رفته.سینا هم خوابش خیلی سنگینه.حای کی سرم 
 عمه تموم میشه؟

 :بی درنگ جواب داد

ههههه فکر کنم نیم سههاعت دیگه.خب فعال کاری نداری؟برم ببینم ریحانه داره 
 .رم میکنهچطوری سر مامان اینها رو گ

 :با سینه ای تب دار از بودن ریحانه در کنار سینا گفتم

 .ههه ممنون مرسی که از حال عمه با خبرم کردی.از قول من بهش سالم برسون

 :در جواب گفت

 .ه باشه حتما.پس فعال خداحافظ

 .وبا گفتن خدانگهدار دکمه قطم ارتباط را زدم وروی کاناپه افتادم

هاشتم وبی اختیار اشکی که در چشمهایم حلقه سهرم را روی کوسن کاناپه گ
بسهته بود را پس زدم.نباید از خودم  عف نشان می دادم.که چی؟!که ریحانه 
خهانم شههاد وقبراق شههال وکاله کرده وبرای مح  خهاطر سههینها از خواب 
نازنینش زده وبرای دیدن عمه به بیمارسههتان آمده بود!عجب عزم راسههخ واراده 

 !آوردن سینا داشت فویدینی برای به دست

از کجها معلوم خود سههینها بها دیهدن پهدرش بهه او زنگ نزده وخبرش نکرده 
بود؟!از این سههینا آب زیر کاه هیچ کاری بعید نیسههت!از این طرف برای من 
نقش آدمههای بها وجهدان وآدم حسهههابی را بهازی می کنهد ومی گویهد برای 

نده ولی از خشههنودی خدا وراحتی خودش در اینجا صههیاه محرمیت را خوا
طرف دیگر حها ههر به گهشههتن از امکانات وپول های بی زبان ریحانه وادا 
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واطوار خودش نیسههت!واقعا چه آدم دو دوزه بازی اسههت!از اینکه دیشههب باز 
هم با وجود محرم بودن تاکید می کرد روسری سرم کنم لجم گرفت وبا ریظ 

کند از که فکر ننشهسهتم واز عصبانیت لبم را گزیدم.باید یط کاری می کردم 
بودن ریحهانهه در آنجا خبر ندارم!حای م ال چه کاری می کردم!که چی؟!مگر 
نسههبت به من ابراز عالقه و احسههاسههات کرده بود که من اینطور ازش انتظار 
وفاداری داشهتم؟فقن یط کلمه گفته بود که روسهری سرم کنم که اگر بعد از 

شود!ولی باید کاری می یکی دو ماه سهرجای اولم برگشهتم هیچ چیز عوض ن
کردم تها این آتش درونم را کهه از سههر حر  وخودخوری زبانه می کشههید 
خهاموش کنم!بی اختیر دسههتم بهه گوشههی تلفن همراهم رفهت وبها خشههم 
وعصههبانیت از کارها ورفتارهای دوگانه سههینا دکمه باز شههدن صههفحه نوشههتن 

 :پیامط را زدم وبا ریظ نوشتم

ا برای همراهی عمه آتر به بیمارسههتان بیایم خیلی ممنون که مانعم شههدی ت»
وشهاهد دروم ودرل جنابعالی نباشم.از صمیم دل تبریط می گویم ومعتقدم 

 «!به اینکه خالیق هر چه ییق

وبی انکه یط بار دیگر از روی نوشههته ام بخوانم بی درنگ به شههماره سههینا 
اه با آن م هم همرفرسهتادم.نمی دانم چرا با ارسال این پیام تمام کینه وعصبانیت

به طرف سههینا فرسههتاده شههد وکمی دل آتش گرفته ام احسههاس خنط شههدن 
کرد!گوشههی را روی میز گهاشههتم ودوباره روی کاناپه خوابیدم وسههرم را روی 
کوسههن گهاشههتم.اندکی آرامش فکری پیدا کردم وبا خود اندیشههیدم:به جهنم 

شود وریحانه هر چه می خواهد بشهود بشود!فوقش سینا مجهوب ریحانه می 
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به مراد دلش می رسههد واین وصههلت خجسههته سههر می گیرد.واقعا سههینای بد 
اخالق وهمیشههه عصههبهانی ارزش این همه خون دل خوردن واز درون زجر 
کشههیدن را داشههت؟!سههینا که همیشههه از سههر لطف کمی مرحمت می کرد 
وجواب سههالمم را با هزار زور ومنت میداد حای که در عرض سههه چهار روز 

شههده ومحبتش گل کرده دلیل بر این نمی شههود که همیشههه این طور  عوض
بمهاند مطمانا یکی دو هفته که بگهرد دوباره روز از نو روزی از نو می شههود 
وحال وهوایش م ل روز اول می گردد؟!ولی آن برق خا  سیاهی چشمانش 
چهه؟!بها آن چهه کنم؟!با تالطم دل بی قرارم چه کنم که با دیدنش همین طور 

ار احسهاسهات می شود وبی تابی می کند؟!با آن زیر وبم صدای پر جهبه دچ
 ...اش ک=ه

وبا صههدای زنگ پیامط تلفن همراهم در ان وقت صههب  قلبم بی اختیار به 
تکاپو افتاد!سههر جایم نشههسههتم وبا دسههتی لرزان دسههت پیش بردم وگوشههی را 

پیامط . برداشهتم وبا نفسهی در سینه حبس شده دکمه باز شدن پیامط را زدم
 :سینا بود! با ولم خا  شروو به خواندن کردم نوشته بود

از اینکهه مازت بهه انهدازه یط دانه ارزنه وتفکراتت هم سههبکتر از ان واقعا »
برایت متاسههفم!به جای این همه فکر کردن وبه نتایس مطلوب رسههیدن زودتر 

 .صبحانه را آماده کن که کم کم داریم می آییم خانه

را خواندم تا مطمان شهوم چه نوشهته!از قسمت اول پیامکش دوباره پیامکش 
کهه حتی با توهین همراه بود خشههنود شههدم ولی از قسههمت دوم پیامش که 
حالت دسهتوری داشهت خوشم نیامد ونارا ی گوشی را روی میز گهاشتم و 
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دوباره روی کاناپه دراز کشههیدم.از اینکه برای افکارم متاسههف شههده بود وم ل 
جوابی کنایه هایم را تاکید نکرده بود لبخندی به لبم امد همیشههه بها حا ههر 

ودلم حالتی آرام وسههرخوش پیدا کرد!پس ریحانه مورد پسههندش واقم نشههده 
بود که این طور برایم اظهار تاسههف می کرد!یاقل جای شههکرش باقی بود که 

 !از این نظر ظاهربین نبود وعقل واحساسش حساب وکتابی داشت

اسههت نایی ریحانه عمه آتر که هیچی عزیز به هیچ عنوان  چون با قیافه وحالت
را هی نمی شهد!به قسمت دوم پیامکش که خواسته بود صبحانه را آماده کنم 
کمی فکر کردم کهه نکند عمه آتر وسههارا هم به طبقه بای می آیند که او گفته 
بود همهه چی را مهیها کنم!از جهایم بلنهد شههدم ونشههسههتم.با این خوابیدن 

اول صبحی چه ورزشی می کردم!کمی لبخند روی لبم نشست وبا ونشهستنم 
روحیه نشهاط اوری برخاستم وبه طرف آشپزخانه رفتم.باید همان طور که در 
پیامکش نوشههته بود مقدمات صههبحانه را اماده می کردم.با اطمینان به اینکه 
عمه وسهارا هم بای می ایند سریم کتری اب را روی اجاق گاز گهاشتم وچند 

م مرم آب پز کردم وظرف کره وپنیر وعسههل وگردو را روی میز آشههپزخانه تخ
چیدم وچای را دم کردم وبطری شههیر کاکائو را از یخچال در اوردم وروی میز 
قرار دادم وبرای پوشهیدن لباس مناسهب وپوشهیده وسر کردن روسری به اتاق 

 .پرهام رفتم

زده بود.پتوی پرههام از شههدت خسههتگی خواب خواب بود وپتویش را کنار 
رویش را مرتب کردم ولباسههم را عوض کردم و شههال خوش رنگی روی سههرم 
انهداختم وموههایم را زیرش پنههان کردم وآهسههتهه از اتاق پرهام بیرون امدم 
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وموقم گهشههتن از راهروی اتاق خوابها جلوی ایینه راهرو ایسههتادم وزیر نور 
 .چرام راهرو شال را روی سرم مرتب کردم

ب حهالی داشههتم!بی اختیهار به روی خودم در آینه لبخند اول صههبحی عجه
زدم.با مطمان شههدن از اراسههتگی ظاهرم به سههوی هال رفتم وچرام آنجا را 
روشهن کردم ومنتظر امدن سهینا وعمه وسهارا روی کاناپه نشهستم وبه ساعت 

 .چشم دوختم

سهاعت شهش وپنس دقیقه را نشان می داد.با آن که هوا روشن شده بود ولی به 
اطر ابری وبهارانی بودن هوا کمی همه جا تاریط ودلگیر شههده بود.طولی خه

نکشهید که صهدای ماشهین سینا از حیاط امد ومتعاقب آن پشت پنجره سالن 
رفتم واز گوشههه پرده پیاده شههدن عمه آتر وسههارا را از ماشههین دیدم.از پشههت 

 اپنجره کنهار امهدم ودوبهاره بهه سههوی ههال برگشههتم وروی کاناپه منتظر آنه
نشهستم.چند دقیقه بعد با صدای زنگ در ورودی از جا بلند شدم وبالفاصله 

 .برای باز کردم در به سوی آن رفتم

قفل در را چرخاندم وبا باز کردن آن فقن سهینا را در آستانه در دیدم!قلبم کمی 
جابه جا شهد وبرای اینکه نشان دهم بیشتر برای بقیه منتظر مانده ام با نگاهی 

 :راه پله پرسیدمبه انتهای 

 ه پس عمه وسارا کو؟

 :نگاهم کرد وبی درنگ گفت

 !ه توی جیب من
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از اینکه اصههطالحم را یاد گرفته بود وجوال خودم را به خودم می داد خنده ام 
 :گرفت ولی خودم را کنترل کردم وگفتم

 ه مگه نگفتی اونها هم میان؟

 :داخل هال امد و با خونسردی گفت

ههه من کی گفتم؟!در  من یادم باشه این دفعه که دایی اینها زنگ زدند ازشون 
 !گله کنم که چرا سالم وصب  بخیر رو بهت یاد ندادند؟

 :سرزنشش را به روی خودم نیاوردم وگفتم

 !ه ولی من فکر می کردم عمه وسارا هم هستند؟

 :در حالیکه به سوی اتاق خودش می رفت در جوابم گفت

هههه مواظب باش این همه فکر می کنی مازت سههورا  نشههه.صههب  شههما هم 
 !بخیر

از این همه سههماجتش برای شههنیدن سههالم وصههب  بخیر از پشههت سههرش 
 .لبخندی زدم وبه طرف آشپزخانه رفتم

کمی بعد از اتاقش بیرون آمد ودسهت وصهورتش را شست وبه آشپزخانه امد 
نداخت ودر حالی که برای وبها دیهدنم پشههت میز آشههپزخانه نگاهی به میز ا

 :ریختن چای به سوی اجاق گاز می رفت با پوزخندی گفت

 !ه چه صبحانه مفصلی

از زیر چشههم حرکاتش را نگاه کردم ولقمه نان وکره وعسههل را درسههت کردم 
 :وگفتم

 ه مطمان بودم که عمه اینها هم هستند.راستی حال عمه چطور شد؟
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ان چای پشههت میز آشههپزخانه می دوبهاره پوزخندی زد ودر حالی ک هبا لیو
 :نشست گفت

 ه مگه سارا بهت نگفت؟

 :از اینکه گزارش دادن سارا را از وقایم انجا به رخم می کشید ناخشنود گفتم

ههههه چرا برام تعریف کرد.در  ههمن از زحمات جناب دکتر نیط پور ودختر 
 .گرامی شون هم گفت که چقدر رحمت کشیدند

 :د وقبل از انکه ان را در دهانش بگهارد گفتلقمه نان وپنیر وگردو درست کر

ههه خب پس خدارو شکر همه چی رو برات گفته دیگه نیازی نیست که از اول 
 !همه چی رو بگم

 :از این همه خونسردی اش لجم گرفت وگفتم

 ه برای همین نمی خواستی من بیام؟

 :از طرز حرف زدنو حر  خوردنم لبخندی زد وقاطعانه گفت

 .ه اره

ش عصههبانی شههدم وبا خشههم نگاهش کردم وسههرم را پایین انداختم از جواب
ومشههاول درسههت کردن لقمه ای دیگر از نان وکره وعسههل شههدم.صههدای پر 

 :جهبه اش را شنیدم که پرسید

 !ه این لقمه ها را برای کی درست می کنی؟

 :بدون آنکه نگاهش کنم با ریظ جواب دادم

 !ه برای روز مبادا

 :خندید وگفت
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 ؟ه م ال کی

 :بالفاصله جواب دادم

 .ه برای روزی که جنابعالی از اینجا تشریف بردید

 :دوباره خندید ودر حالی که جرعه ای از چایش را می نوشید گفت

 ه اگه نرفتم چی؟

ه نظرم آمد واز اینکبی اختیار تصهویر ریحانه ولحن صمیمی اش با او جلوی 
 :اینجا نشسته بود ومن را دست می انداخت باحم گرفت وگفتم

 !ه تشریف می برید چه بخواهید چه نخواهید

در حهالی که هنوز سههرم پایین بود وبه درسههت کردن لقمه ها ادامه می دادم 
 :شنیدم که سرخوش گفت

 !ه حای اگه نرفتم؟

 :با پوزخندی جواب دادم

 .نتون می کنمه اون وقت من بیرو

 :کمی دیگر از چایش را نوشید وگفت

 !ه بهت نمیاد انقدر بی رحم باشی؟

 :دوباره پوزخندی زدم وجواب دادم

 .ه وقتش که برسه از همه بی رحم تر میشم

 :صدایش کمی جدی شد وپرسید

 !ه وقتش کیه؟

 :نگاهم را به لقمه ها دوختم وجواب دادم
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 .اینها بیانه یکی دو ماه دیگه.هر وقت که مامان 

 :یکی از لقمه هایم را برداشت وپرسید

 !ه جدا؟

 :بالفاصله جواب دادم

 .ه آره جدا

 :لقمه ای که درست کرده بودم در دهانش گهاشت وجدی گفت

 .ه ولی مطمانم که را ی نمیشی من رو بیرون کنی

ازا عتماد به نفس همیشههگی اش لجم گرفت وبدون انکه نگاهش کنم دسههتم 
 :م گهاشتم وپرسیدمرا زیر چانه ا

 !ه به چه مناسبتی؟

 :لبخندی زد وبه مالیمت گفت

 !ه به مناسبت چهارشنبه سوری سال دیگه

 :خواستم جوابی بدهم که زودتر از من جواب داد

ههه آره می دونم برای چهارشنبه سوری سال دیگه با سارا چند تا ترقه وفشفشه 
 !خریدید که زیر پای عزیز در کنید

از اینکهه تکهه کالههایم را کهامال از بر کرده بود تها جواب خودم را بهدهد بی 
 :اختیار لبخندی زدم وگفتم

 !ه می بینط ه دانش اموز باهوشی هستی؟

از لفظ دانش اموز خنهده اش گرفهت ودر حالیکه لقمه ای دیگر از لقمه هایم 
 :را برمی داشت گفت



wWw.Roman4u.iR  711 

 

ای حفظ کردن اصههطالحات ههههه باور کن سههر پرو ه ام به این حد انرو ی بر
 !علمی مصرف نکرده ام

 :بی اختیار قلبم شروو به زدن کرد وگفتم

 !ه کسی مجبورت نکرده

 :دوباره لحنش حالت جدی گرفت وپر جهبه جواب داد

 .ه فعال که مجبور شده ام

از اشههاره ریرمقسقتقیمش به صههیاه محرمیت ومجبور بودنش ناخشههنود 
 :گفتم

ماه هم تموم شهده وهم تو راحت میشی وهم  ههه چشهم به هم بهاری یکی دو
 !من هم وجدان آسوده ات

 :دوباره جدی گفت

 ه اگه وجدان آسوده ام آروم نگرفت چی؟

 :با پوزخندی گفتم

 .ه اون وقت دیگه من مقصر نیستم که بخوام پاسخ گوی کسی باشم

 :با قاطعیت گفت

 !ه ولی اگه تو مقصر بودی چی؟

ر نیهاورده ام ودر حهالی کهه لقمه ای دیگر وانمود کردم کهه از حرفش سههر د
 :درست می کردم گفتم

ههه می بخشید این حقیر یه کم کند تهنم مطالب رو دیر می گیرنخواهش می 
 .کنم پیچیده صحبت نکنید تا مو وو رو متوجه بشم
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پوزخنهدی زد ودر حهالی کهه لقمهه ای دیگر از لقمهه ههایم را در دهانش می 
 :گهاشت در جوابم گفت

ونقدرها هم که میگی کند تهن نیسههتی اگه بخواهی خیلی زود مطلب هههه نه ا
 .رو می گیری

دل بی قرارم دوباره گر گرفت وکمی خودم را آرام کردم وچند لحظه سههکوت 
کردم وآهسهته نفسم را فرو دادم وبرای اینکه حرف را عوض کنم اشاره به لقمه 

 :ها که یکی یکی کم می شد کردم وگفتم

 !؟ه مطمانی سیر شدی

 :خندید وبا لحن خاصی در جوابم گفت

 !ه مگه من گفتم سیر شدم؟

دلم از لحن حرف زدنش  هعف رفت ودر حالی که هنوز سهرم پایین بود وبه 
 :چشمهایش نگاه نمی کردم جواب دادم

 !ه نمی دونم فکر کردم سیر شدی؟

 :لقمه دیگر از جلویم برداشت وگفت

 !  میشه؟ه چند دفعه بگم انقدر فکر نکن مازت سورا

 :لبخندی زدم وجواب دادم

 !ه عو ش فکرهام از مازم بیرون می ریزه همه می فهمند

 :خندید و آخرین لقمه را جلویم برداشت وقبل از آنکه در دهان بگهارد گفت

 !ه اون وقت نمایان شدن فکرهات واقعا تماشاییه

 :از اینکه پشت حرفش منظور خاصی داشت به ظاهر خونسرد گفتم
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 ه کسی که حسابش پاکه از محاسبه چه باکه؟

 :خندید وآخر چایش را سر کشید وگفت

 !ه این  رب الم ل برای کسی است که واقعا حسابش پاک باشه

 :سرم را بلند کردم وکنجکاو نگاهش کردم وپرسیدم

 !ه منظور؟

 :به پشت صندلی تکیه داد وبا لبخندی گفت

اگه یط روزی فکرهات بیرون ههه منظور خاصی نداشتم فقن خواستم بدونی 
 !ریخت خجالت نکشی

 :در حالی که هنوز به چشمهای خندانش نگاه می کردم پرسیدم

 !ه از چی خجالت بکشم؟

 :با برق خاصی در چشمان سیاهش جواب داد

 !ه از اینکه فکرهات رو بشه

از برق چشههمانش دچار احسههاسههات شههدم وصههدای  ههربان قلبم بلند شههد 
 :دوختم وگفتم ونگاهم را به روی میز

 .ه خب فرض کن که رو شد

 :خندید وبا سماجت پرسید

 !ه مطمانی که خجالت نمی کشی؟

نمی دانسهتم دیگر چه بگویم وچه عکس العملی نشهان دهم که احسههاسات 
درونم لو نرود برای همین از پشههت میز بلنهد شههدم وبدون آنکه نگاهم را به 
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بدوزم به طرف در آشهپزخانه رفتم که صهدای خوشحالش را از پشت نگاهش 
 :سرم شنیدم که گفت

 ه چی شد؟!حرف حق جوب نداشت؟

با اینکه از التهال درون می سههوختم ولی برای اینکه فکر نکند کم آورده ام در 
آسهتانه در آشپزخانه ایستادم وبه طرفش برگشتم وبا خودداری از نمایان کردن 

 :فتمحایت سرکشم گ

 !ه فکر کنم دیشب کم خوابیدی هنوز خواب آلوده ای؟

 :پوزخندی زد وفوری جواب داد

 .ه آره اینم خودش یط حرفیه

 :و با لبخندی ادامه داد

 .ه ولی هنوز یادم نرفته چه مدلی وبا چه ریخت وقیافه ای بیدارم کردی

کردنش از شرم گر از اشهاره مقسقتقیمش به و هم سهر ولباسهم موقم بیدار 
گرفتم وبالفاصهله از در آشهپزخانه بیرون آمدم .شدت  ربان قلبم دیگر قابل 
کنترل نبود!بالفهاصههله به سههوی اتاق پرهام رفتم تا بلکه کمی آرام بگیرم وبر 

 .قلب ملتهب و دست وپای لرزانم تسلن یابم

شههال را از روی سههرم کشههیدم و روی صههندلی پشههت میز کامپیوتر پرهام 
م.حال و روزم در این وقت صب  واقعا حکایتی داشت!خدایا سرانجام نشهسهت

این شههوریهدگی را خودت ختم به خیر کن!نفس حبس شههده ام را آزاد کردم 
وافهکهارم را مهتهمهرکز کردم.دیگر بهه هیچ طریقی نمی توانسههتم خوددار 
باشهم.مطمانا او هم نمی توانسهت!یا شهاید هم من دچار توهم شده بودم...با 
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نا که بلند حرف می زد گوشههایم را تیز کردم.گویا از آشپزخانه به صهدای سهی
 :هال آمده بود.صدایش وا   تر به گوشم رسید

 .ه نه از لطفت متشکرم.حالش نسبتا بهتره.ممنون که تماس گرفتی

 !کی بود این وقت صب ؟

 ... ه

 .ه از قول من مجددا هم از پدر تشکر کن.خیلی به زحمت افتادند

 ... ه

بهه کهار افتهاد این ریحهانه درد گرفته بود که سههر صههبحی هم ول نمی فکرم 
کرد!اگر دسههتم بهش می رسههید می دانسههتم چکارش کنم!عجب سههماجتی 
داشهت!بی اختیار از جایم بلند شهدم وبه طرف در کشههیده شهدم می دانسههتم 
برافروختگی صههورتم تا چه اندازه عصههبانیت و حر  خوردنم را نشههان می 

اکنشهی نشان می دادم که سینا این وسن حساب کار دستش دهد باید یاقل و
بیاید!با ریظ در اتاق پرهام را باز کردم وبه سههوی هال رفتم.واقعا عشههق آدم را 
حسهود می کرد که حتی نمی خواسهتم سینا یط سالم خشط و خالی با هیچ 
رریبه ای بکند!با همان شهدت عصهبانیت به سوی سینا که روی کاناپه نشسته 

م وبدون تسهلن روی اعمالم کنترل تلویزیون را از روی میز وسن هال بود رفت
 .برداشتم وتلویزیون را روشن کردم ولی گوشم به حرفهای سینا بود

 ه حای بعدا صحبت می کنیم.نظر خودش چیه؟اون هم سرمایه میهاره؟

 ... ه

 ...ه نه قبال گفتی که ساسان هم برای پرو ه
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 ... ه

 .که خود ساسان هم حرفش رو زده بود ه همون منظورم طرحی بود

 ... ه

ه حای با فرزاد صحبت کنم اگه نمونه ها رو تونست جور کنه برای آزمایشگاه 
 .میارم

 ... ه

 .ه امروز که مطمان نیستم ولی بعدا خبرت می کنم

 ... ه

 .ه باشه باشه حتما

 ... ه

 .ه متشکرم خداحافظ

ی تلویزیون را عوض کردم و بها تمهام شههدن مکالمه اش بی اختیار کانال ها
روی یط شهبکه نگه داشهتم وهمان طور که ایسهتاده بودم صدایش را از کنارم 

 :شنیدم که گفت

 ه میخ واهی اول صبحی تلویزیون ببینی؟

بدون آنکه نگاهش کنم همچنان به صههفحه تلویزیون زل زدم ورفتارم را جدی 
 :نشان دادم وگفتم

 ه اشکالی نداره؟

تش را زیر نظر گرفتم که با صههورتش خندان به آرامی از گوشههه چشههم حرکا
 :گفت
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ههه نه چه اشکالی؟حداقل گرمکنت رو هم بپوش که باهاشون تمرین کنی.اگه 
 .خواستی دمبل هام رو هم از پایین میارم

بی اختیهار نگهاهم بهه سههویش کهه راحهت روی کهانهاپه لم داده بود دوختم 
 :پرسیدم

 !ه منظورت چیه؟

 :وزخندی زد وگفت

 ه مگه نمی خواهی ورزش کنی؟

تهازه متوجه منظورش شههدم وبا ریظ نگاهم را به طرف تلویزیون که در حال 
 :پخش نرمش صب  گاهی بود چرخاندم وگفتم

ههههه چرا اتفهاقها هقوقس کردم نرمش کنم بی زحمت به عزیز هم بگو اونم با 
 .دمبلهات بیاد

 :بلند خندید وجواب داد

 !ه اونو چکارش داری اول صبحی؟

 :با حر  پزوخند زدم وگفتم

ههه من کاریش ندارم ولی یزمه که باشه تا خوش وبش کردنهای تلفنی ات رو 
 .بشنوه

 :متوجه کنایه ام شد وبی پروا گفت

 !ه که چی بشه؟

 :دوباره پوزخند زدم وگفتم

 !ه که هیچی نشه
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تاب نیاوردم از گوشههه لهب خندید وخیره نگاهم کرد.زیر سههنگینی نگاهش 
وکنترل تلویزیون را روی میز گهاشههتم وبه طرف اتاق پرهام حرکت نمودم که 

 :صدای بلندش را شنیدم که گفت

 !ههه تازگی ها نمی دونم یادت میره روسری سر کنی یا مخصوصا سر نمی کنی

وای خاک تمام عالم روی سههرم!دوباره یادم رفته بود روسههری سههر کنم!موقم 
پرهام از بس که از دسههت ریحانه عصههبانی بودم شههالم را بیرون امدن از اتاق 

روی میز کهامپیوتر جها گهاشههته وبیرون آمده بودم!از فراموشههکاری ام لجم 
گرفت وبا ریظ وارد اتاق پرهام شهدم ودر را بستم واز حایت درونی ام دستم 
را روی سههینه ام گهاشههتم ونفس عمیقی کشههیدم.خدایا از این حس و حال 

انهه می برم.بعهد از چنهد دقیقه بی اختیار دوباره جایم را کنار جهدیهدم بهه تو 
تخهت پرهام روی زمین پهن کردم وزیر پتو خزیدم.نیاز به کمی آرامش فکری 

 ...داشتم که اندکی آرام بگیرم تا بلکه

کهه  ههربهه ای به در اتاق زده شههد!نمی دانسههتم چه عکس العملی نشههان 
توب شوم یا همان طور بی اعتنا در  دهم؟!در را باز کنم وزیر نگاه هوشهیارش

را باز نکنم وسههرم را زیر پتو ببرم!قلبم بی محابا از شههدت  ههربان در حال 
انفجار بود!پتو را کامال روی سههرم کشههیدم وبا حالی آشههفته منتظر واکنش او 
شهدم.با  ههربه دوباره ای به در کمی معطل شههد وپس از چند بانیه دسههتگیره 

قلبم م ل قلب یط جوجه می زد!اگر پرهام یط دفعه در را آهسههته پایین آورد 
 !از خواب بیدار می شد چی؟
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ههههه نهه بهه اون ادای ورزش صههب  گهاهی ات ونهه بهه این تا خرخره زیر پتو 
 .رفتنت!چرا گرفتی خوابیدی؟!بیا بیرون کارت دارم

با اینکه به مالحظه خواب بودن پرهام صههدایش را پایین آورده بود ولی از زیر 
 .ال صدایش را می شنیدم واز درون می لرزیدمپتو کام

 ه سروناز با توام جدی جدی خوابیدی؟

 :باز هم جوابش را ندادم وخودم را به خواب زدم که دوباره گفت

ههه باشه پس من رفتم.مش خیرالله این زنگ زد وگفت برای سرکشی زمین ها 
 .و محصوین خودم رو برسونم

 :لرزان از رفتنش پرسیدم بی اختیار پتو را پس زدم وبا قلبی

 !ه مش خیرالله؟

 :با لبخندی که گوشه لب داشت عمیق نگاهم کرد وگفت

 !ه چیه؟!تا این که ررق خواب بودی؟

سههرجایم نشههسههتم وپتو را کنار زدم وبا خجالت از کنایه اش سههرم را پایین 
انهداختم.موههای بلنهدم روی شههانهه ههایم افتاده بود!بی اراده پتو را به جای 

 !ری از پشت روی سرم کشیدمروس

 :صدای خندان وآهسته اش را شنیدم که گفت

 !ه می خواهی بگم عزیز چادر شبش رو برات بفرسته بای؟

با ریظ از کارهای عجیب ورریب خودم به عمد پتو را از روی سههرم کشههیدم 
وموهای اشههفته ام را نمایان کردم وبدون انکه کنترلی روی حرف زدنم داشههته 

 :باشم سرم را بای آوردم وگفتم
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 !ه مگه نگفتی دیگه به هم محرمیم؟!پس دیگه متلط بار کردنت چیه؟

 :دوباره از گوشه لب خندید وپرجهبه وآهسته جواب داد

 !ه جدا؟

 :احساساتم را پس زدم وچشم در چشمان خندانش دوختم وگفتم

 .ه اره جدا

 :فتهمان طور که در استانه در ایستاده بود خندید وگ

ههه پس لطفا بیا قبل از رفتنم این جوزه ها وتحقیقات رو بگیر وقتی فرزاد اومد 
 .بهش بده

دوباره ا ههطراب وبی قراری از رفتنش در دلم چنگ زد واز جایم برخاسههتم 
 :وپرسیدم

 ه برای چی می خواهی بری؟

 :پیش از انکه از در بیرون برود جواب داد

 .رما مشکلی پیش اومده حتما باید به گفتم که مش خیرالله تماس گرفته گوی

واز در بیرون رفت.ناخوداگاه به سههویش کشههیده شههدم واز پشههت سههرش 
 :پرسیدم

 ه تنها؟

 :یط لحظه به سویم برگشت وبا برق خاصی در چشمانش گفت

 !ه پس با کی؟
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نتوانسههتم جوابی دهم ودر سههکوت در راهروی اتهاق خواب ها ایسههتادم.با 
ر حقیقت اتاق خودش رفت وبا صههدای بلندی لبخند به سههوی اتاق من یا د

 :گفت

 .ه بیا اینجا کارت دارم

بها تردید کمی مکث کردم وپس از لحظه ای به طرف اتاقم رفتم ودر آسههتانه 
در ایسههتادم.چند جزوه دسههت نویس وتعدادی کتاب وچند سههی دی روی 

 :تخت گهاشت وبا اشاره به آنها گفت

ه خودم تلفنی باهاش هماهنگ می ههههه هر وقت فرزاد اومد اینها رو بهش بد
 .کنم

 :بی اختیار پرسیدم

 ه مگه قراره چند روز بمونی؟

 :از گوشه لب لبخندی زد وبا نگاهی به سویم پر جهبه گفت

 !ه چیه دلت برام تنگ میشه؟

قلبم بهه تالطم افتهادو برای انکهه فکر نکنهد بها رفتنش رو بهه قبلهه می خوابم 
 :جواب دادم

 !خیر باشهه کی؟من؟!خواب دیدی 

 :خندید وبه طرف کمد رفت وقبل از انکه در آن را باز کند رو به من گفت

ههههه حهای برو بیرون تها لباسههم رو عوض کنم البته اگه دوباره نمیگی با هم 
 .محرمیم واز این حرفها
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در جها صههورتم قرمز شههد وبا شههرم وکمی هم ریظ از کنایه اش لحظه ای 
 :نگاهش کردم وبی اختیار گفتم

 !ه خیلی روت زیاده

 :دوباره از گوشه لب خندید وبا نگاه سنگینی به سویم جواب داد

 !ه از این زیادتر هم میشه

دیگر مهاندنم در انجا صههالح نبود وبا قلبی لرزان وبدنی از شههرم گداخته به 
 .طرف اتاق پرهام پناه بردم

*** 
فراقش بال بال می زدم پس از رفتن سههینها در حهالی کهه م ل مرم پر کنده در 

کمی خودم را در آشههپزخانه سههرگرم کردم که سههارا به طبقه بای آمد.با آمدنش 
دسههت از کار آشههپزخانه کشههیدم وکنارش روی کاناپه نشههسههتم وبی حوصههله 

 :گفتم

هههه حال رفتن سههر کالس بعداز ظهر رو ندارم اگه می شههد نریم خیلی خوب 
 .بود

 :با تعجب نگاهم کرد وگفت

شهدی؟!میدونی این دو سه جلسه آخر رو اگه ریبت کنیم چقدر به ههه دیوونه 
 ! ررمونه؟

 :وبا رسیدن چیزی به تهنش حرف را عوض کرد وپرسید

 ه راستی سینا نگفت فرزاد کی میاد؟امروز میاد یا فردا؟

 :بی اختیار باحی در گلویم جمم شد وباز هم بی حوصله جواب دادم

 ه چه فرقی می کنه؟
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نم سههینها برای چنهد روز رفتهه بها کمی احتیهاط از لو نرفتن وبرای اینکهه بهدا
 :احساسم پرسیدم

 ه خودش نگفت چند روز می مونه؟

 :به پشتی کاناپه تکیه داد وجزوه ای را که همراهش اورده بود ورق زد وگفت

ههه درسهت نفهمیدم ولی داشهت به عزیز می گفت سه چهار روزه میره.عزیز 
همراهش بره.فکر کن؟!می گفت هم سههر  هم پاشههو تو یه کفش کرده بود که

خهاک دایی عزت خهدابیهامرز میره هم اینکهه سههر از کهار مش خیرالله برای 
ابیهاری زمین وبرداشههت محصههول در میهاره.یط خن در میون هم وسههن 

 .حرفهاش می گفت زن جوونت رو تنها نهار واون هم با خودت ببر

ین به سههمت طبقه پایبی اختیار قلبم فرو ریخت ودر ان شههراین می خواسههتم 
بدوم ودهان عزیز را بقوقسهه باران کنم.بنده خدا عزیز عجب حال پریشانم 

 !را خوب درک کرده بود

 !ه حای اگه برای گرفتن جزوه ها نیاد وزودتر بره شهرشون چی؟

از حهال بهه هم ریخته خودم بیرون امدم ومتوجه دلتنگی او برای فرزاد شههدم 
 :وبا لبخندی گفتم

 ...ما پیداش میشه اون حای حایها توی تهرون کار دارهه نترس حت

 :وبا صدای زنگ پیامط تفن همراهش چشمکی زدم وادامه دادم

 !ه بیا اینم حالل زاده

با شهتاب دکمه باز شدن پیامط را زد وبا صورتی پر از خنده شروو به خواندن 
 :کرد
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 /ما ز فی  عاشقی افتادگی اموختیم»

 /قایق سوختیمگرچه از دام محبت چون ش

سهالم صب  بخیر.لطفا ساعت ده ونیم امروز صب  که برای بردن امانتی های 
سههینا به منزل دایی تان می ایم آنجا باشههید وآمدنم را به دختر دایی محترم تان 

 «.اطالو بدهید.امروز حتما باید مطالبی رو خدمتتون عرض کنم

 :نگاهم را به چشمان متحیر ودر عین حال خوشحالش دوختم وگفتم

ههههه خوب پس به سههالمتی امروز روز خواسههتگاریه.سههینای بیچاره اگه می 
 .دونست به این راحتی گوشت رو میده دست گربه نمی رفت مسافرت

بها هیجهان گوشههی تلفن همراهش را دوباره نگاه کردو آن را روی میز جلوی 
 :شادمانی گفتکاناپه گهاشت وبا 

 ه حای چکار کنم؟

 :وبا نگاهی به ساعت ادامه داد

 ه چهل دقیقه دیگه اینجاست چکار کنم؟

 :خشنود از شادمانی اش جواب دادم

هههه وسههایل پهیرایی که مرتبه فقن برو به خودت برس که خیلی توی توق می 
 .زنی

 :خندید واز جایش بلند شد وگفت

 .ری هم از سرش زیادمه بیخود خیلی هم دلش بخواد همین طو

 :خندیدم وگفتم
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ههه بر منکرش لعنت.ولی بی شوخی فکر کن اگه خواستگاری کنه چه جوابی 
 میدی؟

 :در حالی که به طرف در خروجی ساختمان می رفت با کمی تردید گفت

 .ه فعال که چشمم آب نمی خوره چنین خواسته ای رو مطرح کنه

 :در رفتم وگفتمبرای بدرقه اش از جایم بلند شدم وبه طرف 

هههه ولی من چشههمم بدجوری اب میخوره می ترسههم از هولش قبل از اومدن 
 .سینا همین امروز کار رو تموم کنه وببردت مححر

 :خندید وگفت

 !ه فکر کن

 :وقبل از انکه از در بیرون رود با هیجان ادامه داد

هههه من برم یط سههروسههامونی به ریخت وقیافه ام بدم ولباسههم رو عوض کنم 
 ام.فعال کاری نداری؟وبی

 :لبخندی زدم وجواب دادم

ههه نه فقن زود بیا خیر سرمون امروز می خواستیم کمی درس بخونیم!راستی 
پرههام رو چهه کهارش کنیم توی اتاق هنوز خوابه؟اگه ببینه فرزاد اومده داره به 
راحتی با تو گل میگه گل میشههنوه از تعجب پس می افته شههاید هم به جای 

 .شه وگوشش رو بگیره بندازدش بیرونسینا ریرتی ب

 :از شوخی ام خندید وبالفاصله گفت

 .ه بیخود کرده فسقلی.کاری می کنم که آب از آب تکون نخوره

 :خندیدم وگفتم
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 !ه جدا؟

 :بی درنگ گفت

 .ه آره جدا

آشههپزخانه بروم صههدای وبها هیجان از در بیرون رفت.پیش از انکه دوباره به 
زنگ تلفن باعث شهد ک هبه طرف میز تلفن برگردم وگوشهی را بردارم.شماره 

 :از اسپانیا بود با خوشحالی جواب دادم

 .ه الو سالم

 :صدای مامان در گوشی پیچید

 ه سالم سروناز جان خوبی؟پرهام چطوره؟

 :دلتنگ شنیدن صدایش جواب دادم

تون تنگ شههده.اونجا همه خوبید؟بابا هههه همه خوبیم.مامان دلم بدجوری برا
 اینها مهرناز وبچه اش؟

 :با کمی تاخیر صدایش رسید

ههههه مها همهه خوبیم شههکر خهدا مهرنهاز و بچهه اش کمی بهترنهد.سههینها 
 چطوره؟اونجاست؟آتر، عزیز، سارا چکار می کنند؟اونها خوبند؟

 :بالفاصله جواب دادم

 .شهرشونه بد نیستند سینا هم امروز صب  رفته مسافرت به 

 :صدای خندانش امد که گفت

 ه اخالقش چطوره؟با هم کنار می ایید؟
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م ل کسهی که مچش را گرفته باشهند کمی رنگ به رنگ شدم وبا کمی مکث 
 :جواب دادم

 .ه فعال که کنار اومدیم تا ببینیم بعد چی میشه

 :وبرای انکه حرف را عوض کنم ادامه دادم

رو چکار کنم برم؟از منم دعوت  هههه راسههتی مامان عروسههی پسههر منیره خانم
 .کرده

 :صدای مهربانش آمد که گفت

هههه آره حتما.قبال هم که بهت گفتم اگه لباس مناسههب نداری پرهام رو هم ببر 
هم برای خودت بگیر هم برای پرههام.منیهر بهه اینجها هم زنهگ زد وخیلی 
تاکید داشهت که تو حتما بری.از طرف ما هم یط سهبد گل بگیر وببر.راستی 

 پرهام بیداره باهاش کمی حرف بزنم؟

 :در جواب گفتم

ههههه نه خواب خوابه.راسههتی مامان دیشههب عمه آتر کمی پهلوش درد گرفت 
بردنش بیمارسهتان خدا رو شکر چیز مهمی نبود این پایینه.امروز مدرسه هم 

 .نرفته

 :با دلواپسی پرسید

 ه پهلوش برای چی؟

 :جواب دادم

ر بعد از یط سههری آزمایش گفته که سههرما هههه گفتم که چیز مهمی نبوده دکت
 خورده.(وا خب بگو سرما خورده دیگه برای چی اینقد درازش می کنیی
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 :با هم با نگرانی در جوابم گفت

 ه پس من این یط زنگی بهش بزنم حالش رو بپرسم.تو با من کاری نداری؟

 :بالفاصله جواب دادم

 .ه نه مامان مرسی.به همه سالم برسون

 :با محبتی مادرانه در جوابم گفت

ههههه باشههه حتما.مواظب خودت و پرهام باش.بیدار ک هشههد بگو بهم زنگ 
 .بزنه.فعال خداحافظ عزیز

وبا گفتن جمله خدانگهدار گوشههی را قطم کردم وبا احسههاس خوبی که از 
تمهاس تلفنی مامان پیدا کردم به طرف آشههپزخانه رفتم که دوباره با صههدای 

 :تم وبا لبخندی گوشی را برداشتم وبالفاصله گفتمزنگ تلفن بازگش

 ه دیگه چی یادت رفته بگی مامان؟

 :صدای پز جهبه وپر ابهت سینا در گوشی پیچید که با سرخوشی جوابم داد

 .ه فقن خواستم بگم مراقب خودتون باشید.سالم

از یط باره شهنیدن صهدایش آب دهانم را قورت دادم و با صههدای تحلیل رفته 
 :مای گفت

 !ه تویی؟

 :خندید وگفت

 ه آره چطور؟نکنه شماره ام با شماره اسپانیا یکی شده؟

تازه از بی توجهی ام به شهماره گیر به خودم آمدم وبرای اینکه حرفی زده باشم 
 :پرسیدم
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 ه کاری داشتی؟

 :دوباره لحنش حالت شوخی به خود گرفت جواب داد

ری سال دیگه ترقه ههه نه عر هی نداشهتم فقن خواسهتم بگم چهارشهنبه سهو
 .وفشفشه یادتون نره

با کمی حر  از اینکه به راحتی دسهتم انداخته بود احساساتم را کنترل کردم 
 :وگفتم

 ه چشم یادمون می مونه دیگه؟

 :از حرصم خندان تر شد وگفت

 ...ه دیگه اینکه سالمتی ونیکبختی برای روزگارتون و

 :وکمی مکث کرد وجدی ادامه داد

ههه راسهتی با فرزاد هماهنگ کردم حدود نیم ساعت دیگه میاد اونجا ولحنش 
 :جدی تر شد وادامه داد

 .ه در  من با اجازه از من خواست که چند کلمه با سارا صحبت کنه

 :با لبخندی خودم را به بی خبری زدم وم ال متعجب پرسیدم

 ه سارا؟!چه صحبتی؟

 :وشم رسید کهصدای بم و پر جهبه اش از ان سوی خن به گ

 !ه یعنی تو نمی دونستی؟

 :از تیزهوشی اش خنده ام گرفت وخودم را کنترل کردم وگفتم

ههه نه به جان خودم البته جسته وگریخته از توری که عزیز براش پهن کرده یط 
 .چیزهایی دستگیرم شده بود
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 :از کنایه ام خنده اش گرفت وگفت

ههههه آره اینم خودش یهط حرفیهه.عزیز عادتشههه که برای این و اون تور پهن 
 .کنه.اولیش خود من

قلبم از حرکت باز ایسهتاد و دوباره  هربانش را از سر گرفت.پشمانم را بستم 
 :وبا تردید پرسیدم

 !ه منظور؟

 :دوباره خندید وگفت

 ه قحیه نم دادن دریچه کولر یادت رفته؟

 :وبرای بهتر متوجه شدن منظورش گفتمآب دهانم را قورت دادم 

 ه خب؟

 :باز هم خندید وگفت

ههه خب که خب همین نم دریچه کولر باعث شهد که عزیز من رو به زور سر 
 .سفره عقد بنشونه

 :چشمانم را دوباره بستم ونفسم را فرو دادم وپرسیدم

 !ه به زور؟

 :دوباره با سرخوشی جواب داد

 ! او و احوالی داشتیم؟ه نه به جبر مگه یادت رفته چه او

 :از اینکه طاقچه بای می گهاشت حرصم گرفت وگفتم

هههه خدارو شههکر که وصههلتی صههورت نگرفت واین عقد خجسههته به قول تو 
 .موقته.البته من هنوز هم نارا ی ام واین عقد کال از بیخ وبن باطله
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 :برخالف انتظارم خندید ودوباره با لحن شوخی گفت

چرا از دیشب تا حای روسری سرت نیست ودم  ههه جدا نارا هی هستی؟!پس
 !به ساعت میگی ما به هم محرمیم؟

 :از عصبانیت گوشی را به دست دیگرم دادم وبا ریظ گفتم

ههههه تو کهار دیگهه ای نهداری؟!این همهه راه زنهگ زدی این حرفهها رو بهم 
 بزنی؟اصال با چی رفتی؟با ماشینت؟

 :ی در جوابم گفتفهمید که خواستم حرف را عوض کنم وبا خنده ا

ههه نه با هواپیما دارم میرم.مگه صهدای بوق کامیون ها رو پشههت سر هواپیما 
 نمی شنوی؟

از اینکه جوابم را به شههوخی می داد لجم گرفت وبی خداحافظی گوشههی را 
قطم کردم وبی اختیار به حرفش خندیدم.عجب حال و روزی داشههتم!واقعا او 

 !هم مانند من گرفتار شده بود؟

*** 
از رفتن فرزاد در حالی که سههعی می کردم پرهام را سههرگرم تمرین های  پس

ریا ههی اش کنم تا قبل از رفتن به مدرسههه فکرش حول وحوش امدن فرزاد و 
صهحبت خصهوصهی اش با سهارا در سالن پهیرایی نچرخد او را با تکالیفش 
تنها گهاشهتم وبه هال امدم وروی کاناپه رو به روی سهارا نشهستم وبا هیجان 

 :نگاهش کردم وگفتم

ههه م ل بچه آدم از سیر تا پیاز حرفهاش رو تعریف می کنی تا پرهام از اتاقش 
 .بیرون نیومده وکنجکاوی نکرده

 :خندید وخودش را لوس کرد وگفت



 مبهم عشقحس 

 

715 

 ه اگه تعرف نکنم چی؟م ال چیکار می کنی؟

 :سرم را جلوتر گرفتم وگفتم

رین بدین وقلوه بگی ههه تقصیر منه که گهاشتم یط ساعت اون گوشه سالن دل
حای اگه من هم هیچی نگم مطمان باش پرهام همه اش رو کف دسهت سینا 

 .میهاره

 :دوباره خندید و در جوابم گفت

هههه نگران نباش فرزاد بهم گفت که از سههینا اجازه گرفته وحتم داشههته باش که 
سههینا هم مامان وعزیز رو در جریان گهاشههته فقن این وسههن من و تو بی خبر 

 .مه جا بودیماز ه

در جوابش لبخندی زدم و سهکوت کردم.بنده خدا خبر نداشت که من هم در 
جریهان بودم ولی رویم نیم شههد که به او بگویم که انقدر با سههینا خودمانی 

 .شده ام که همه چیز را برایم تعریف کرده است

 !ه گفتم چرا عزیز وقتی اومدم بای زیر لب می خندید

 :تمدوباره لبخندی زدم وگف

 ه خب اینها رو بی خیال شو بگو اصل ماجرا چی بود وچی می گفت؟

 :ابروهای نازکش را بای داد وبا هیجان وخوشحالی جواب داد

ه همین حرفهای اولیه که من از شما خوشم اومده واگه اجازه بدین با خانواده 
خدمت برسهم وفعال شههال بابتی ندارم وقراره توی یط ازمایشهگاه اسههتخدام 

 .واز این حرف هابشم 

 :برای اینکه اتیتش کنم گفتم
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ههههه یط سههاعت داشههتید حرف می زدید اون وقت از این حرفها؟!خب این 
 .حرف ها رو به عزیز هم می تونست بزنه.برو سارا خودت رو رنگ کن

 :خندید وگفت

بگم چشههم هههه خب چی بگم؟!یط سههری حرفهای عاشههقونه زد که اگه بهت 
وگوشهت باز میشه دیگه نمیشه جلوتو گرفت.راستی در مورد پیامط هاش هم 

 !گفت که بعحی هاشو خالصانه از اعماق قلبش نوشته.فکر کن؟

 :بالفاصله پرسیدم

 ه خب نگفت کی میان؟چه وقت اقدام می کنند؟

 :عشوه ای به سر وگردنش داد وم ال با ناز جواب داد

 .ه هر وقت من فکرهامو کردم

 :بی درنگ گفتم

 .ه ای درد نگیری تو هم با فکر کردنت.همون موقم قال قحیه رو می کندی

 :خندید ودوباره خودش را لوس کرد وگفت

 !ه اون وقت بهم نمی گن عروس سبط؟

 :وبه شوخی ادامه داد

 .ه حای خودت رو نگاه نکن که بی چط وچونه نشستی سر سفره عقد

 :بی اختیار خندیدم وگفتم

دیدم با سینا چقدر به عجز والتماس افتاده بودید!حای بی شوخی همین ههه آره 
امشههب جوابش رو بده و تموم.تو که توی دلت داره قند آب میشههه دیگه چرا 

 داری دست دست می کنی؟
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 :خندید وگفت

ههههه همینو بگو ولی باور کن روم نمیشههه خودم جوابش ور بدم تو فردا بهش 
 .زنگ بزن جوابم رو بهش بده

 :با لبخندی گفتم

 .ه منم روم نمیشه اصال به سینا می گیم خودش جواب دوستش رو بده

 :پوزخندی زد وگفت

هههه اگه می خواسههتم بگه که خودم مقسقتقیم به فرزاد می گفتم.راسههتی می 
دونی سههینا برای چی رفته شهههرسههتان؟ اینطور ک هفرزاد می گفت م ل اینکه 

 .بخره قراره قطعه ای از زمین بابای صابر رو

 :بی اختیار فکرم به سمیه رفت وبا دست ودلی لرزان پرسیدم

 ه پس چرا می گفت مش خیرالله خواسته بره؟

 :ابروهایش را بای انداخت وبی خبر از حال دگرگونم گفت

ههههه همین دیگه!سههینا رو نمی شههناسههی؟مقسقتقیم که یط حرفی رو نمی 
 .زنه!بیچاره عزیز چقدر خودش رو کشت تا همراهش بره

 :با افکاری آشفته خودم را آرام نشان دادم وگفتم

 ه حای فرزاد اینها رو از کجا می دونست؟خود سینا بهش گفته؟

 :خندید وگفت

ههه آره دیگه به ریر از صهحبت دوسهتی پس فردا داماد خانواده میشه باید این 
چیزهها رو بهدونهه.در  ههمن فرزاد از این همهه آدم توی عزای دایی عزت که 
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ن صههابر رو خوب یهادش مونهده می گفت خیلی پسههر خوبیه.فکر رفتیم فق
 .کن!شاید اون هم فکر کرده حیفه از دست بره برای تو در نظر گرفته

 :در حالی که تمام تهنم درگیر رفتن سینا بود جواب دادم

 !ه هنوز نیومده چه فامیل شد

 :سرخوشانه خندید ودر جوابم گفت

 !ه پس چی فکر کردی؟

یشتر حرفهای خصوصی فرزاد را برایم گفت ولی از حرفهایش با اینکه سهارا ب
چیزی سههر در نمی اوردم وتمام تهنم مشههاول یط فکر موتی بود که چگونه 
به شههرسهتان بروم ومچ سینا را بگیرم!حای م ال می توانست بروم وسر از کار 
سههینا در می اوردم خب که چی؟!مگر در اخرین تماس تلفنی اش شههوخی یا 

گفتهه بود که عزیز برایش تور پهن کرده وبه زور پای سههفره عقد جهدی بهم ن
نشههسههته بود!شههاید هم دیوانه بازی های من دلش را زده ودوباره هقوقس دیار 
آشههنا وهم صههحبتی با سههمیه خانم عزیزش به سههرش افتاده بود!باید هر طور 
بود می رفتم!ولی چگونهه؟!همه راه هایی که به مازم می رسههید را مرور کردم 

 !وصد تا نقشه کشیدم ولی هیچ کدام عملی نبود

تا اینکه شهب به اصرار سارا وقتی پایین رفتم عزیز بهترین راه حل را پیش پایم 
 :گهاشت می خواستم تمام دهانش را طال بگیرم وقتی که گفت

ههه چه معنی میده تازه عروس اینجا وتازه داماد اونجا همین طور راست راست 
 !برای خودشون بگردند
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آرنس سههارا که کنارم نشههسههته بود خود به خود در پهلویم رفت که با لبخند 
واشههاره ابرویم را که یط لحظه نگاهش کردم وبهش فهماندم که:زشههته می 
فهمهه!عزیز کهه بهه هوای تنهایی من سههنگ خودش را به سههینه می زد ومی 
خواسهت از حرف سهارا که از قول فرزاد خرید زمین پدر صهابر را توسن سینا 

 :خبر داده بود مطمان شود با جوش وخروش ادامه داد

ههه از اول هم می دونستم که یط کاسه ای زیر نیم کاسه هست که سینا رو به 
 .هوای مش خیرالله تنهایی به اونجا کشونده

سههارا کهه از این بی تابی عزیز خنده اش گرفته بود بالفاصههله به میان حرف 
 :عزیز آمد وگفت

شهون میره خوبیت نداره این طوری پشت سرشون ههه عزیز یط وقت به گوشه
 .حرف می زنی

عزیز انگشهت اشهاره اش را به حالت تهدید برای کسهانی که ححور نداشتند 
 :بای گرفت وبا عصبانیت جواب داد

ههههه باشههه توی چشههم خودشههون هم میگم.اگه زمین بال بام انار نعمتی رو 
حهالیم نیسهههت همهه بخوان بهه سههینها بنهدازن من نبیره برادر واین حرفهها 

دودمانشههون رو به باد می دم.سههینا هم کار درسههتی نکرد که برای جلب نظر 
مش خیراللهه که الهی خیر نبینه سههرشههو پایین انداخت وبرای حل اختالف 

 ..بینشون اون تیکه زمین که مفت گرونه رو بدون مشورت با ما خریدار شد

 :و با کمی فکر ادامه داد
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فردا صههب  آفتاب نزده من وسههرناز پا می شههیم  هههه حای هم دیر نشههده همین
میریم اونجا که هم این دختره حواسههش به زندگیش باشههه هم من بفهمم کی 

 !برای پولهای سینا کیسه دوخته

عمهه آتر که تا ان موقم سههاکت بود برای انکه من را قاطی این قحههایا نکند 
ند را حفظ ک وم ل آن وقت ها که می خواسهتیم سهر به تن سینا نباشد آرامشم

 :رو به عزیز گفت

ههههه عزیز حرف شههما درسههته ولی سههروناز نمی تونه بیاد هم اینکه درس و 
 .دانشگاه داره هم اینکه پرهام تنهاست

محههطرب به دهان عزیز چشههم دوختم که با حرف عمه آتر مخالفت کند که 
 :عزیز قاطعانه جواب داد

ههه اینجا شهوهر وزندگی از درس ودانشهگاه مهمتره پرهام هم این دو سه روزه 
که میریم وبرمی گردیم پیش شهما می مونه میدونم بیشتر از سروناز مواظبش 

 .هستید

می خواسههتم از خوشههحالی دهان عزیز را ررق بقوقسههه کنم.خدایا ازت 
 .متشکرم

 فصل پانزده

اگر امروز را در تاریخ می نوشههتند که من و عزیز دو به دو سههوار قطار شههده 
وعازم شهههرسههتان بودیم کار خاصههی نکرده بودند!من کجا وعزیز کجا!هیچ 
وقت تصههورش را هم نمی کردم چه برسههد به اینکه چنین روزی تحقق پیدا 
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فر سهه کند!دقیقا همانقدر که دوسهت داشههتن سهینا برایم ریر قابل باور بود این
 ...هم در کنار عزیز

هههه ور نداری به سههینا زنگ بزنی که ما توی راهیم داریم می رسههیم بهار سههر 
 !بزنگاه برسیم ببینیم چی به چیه؟

با صهدای عزیز که در صهندلی کناری ام نشهسته بود رویم را از پنجره قطار به 
 .سویش گرداندم وبا لبخندی جوابش را دادم

این شهراین از اسمان ها برایم فرستاده بود که با  واقعا خدای بزرگ عزیز ار در
همراهی او خودم را به شههرسهتان برسانم ومچ سینا را بگیرم.از اینکه هم می 
خواسههتم درورش را رسههوا کنم وهم اینکه بعد از یط شههبانه روز او را ببینم 
اسهترش خاصهی داشهتم!دیگر کارم به جایی رسهیده بود که طاقت یط لحظه 

 !داشتمدوری اش را ن

عزیز در حالی که با دو خانم دیگر سههرگرم صههحبت کردن بود وبه قول سههارا 
آمارشههان را می گرفت یط مرتبه رویش را به طرفم چرخاند وبا اشههاره به من 

 :خطاب به خانم ها گفت

ههه این هم دانشهجوئه ولی تازگی ازدواج کرده واین هم داره میره شوهرش رو 
اگه می بینید پسره سرش به تنش می ارزه ببینه.شهما هم دسهت دست نکنید و

بهونهه درس دخترتون رو نیهاریهد زودی تمومش کنیهد.کهار خیر رو که امروز 
 .وفردا نمی کنند

بهاز هم حسههرت به دل برای هزارمین بار خودم را سههرزنش کردم که چرا ان 
موقم که عزیز اصههرار داشههت که به مححههر برویم من معطل کردم وعاقبت 
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ای کاش آن موقم انقدر ناز نمی کردم وبه اجبار عزیز عقد عقهد موقهت کردم.
دائم می کردم که حای م ل زنهایی که بی اطمینان به ببات زندگی شههان دنبال 
شهوهرانشهان می دوند به دنبال سینا نمی دویدم تا خدای نکرده نصیب سمیه 

 !نشود.عجب روزگاری داشتم

ه راه آهن تا در خانه باباابراهیمی بعد از اینکه ماشههین کرایه ای ما را از ایسههتگا
رسههانهد تمهام دل وانهدورنم بهه حلقم آمهد!حهای چطور با سههینا مواجه می 
شههدم؟!که چی این همه راه با ا ههطراب آمده بودم تا درورش را بابت کنم! به 
فر ض بهابهت کردم کهه چی؟!از اول هم قرارمان این بود که بعد از امدن پدر 

نمایی مان تمام می شهود وهر کسی سرجای خود ومادرم از اسهپانیا فیلم سهی
 !بری می گررد!حای دردم چی بود؟

 ه بیا سروناز ببین این کلید بهش می خوره؟

بها حس وحال عجیب از روی پله داخل دیوار کنار در بلند شههدم وکلیدهای 
عزیز را دسههتش گرفتم.یاد کلیدهای حلقه فلزی سههینا افتادم ک هبا حوصههله 

ن می کرد ومن وفرزاد که مشتاقانه منتظر دیدن داخل خانه همه شهان را امتحا
بودیم سههرپا نگه داشههته بود!حال و هوای ان موقعم کجا و دلشههوره والتهاب 

 !قلب اینم کجا!خدا جان قربان بزرگی ات بروم که به هر امری توانایی

پس از اینکه من هم مانند سههینا تمام کلیدهای عزیز را امتحان کردم بایخره 
 :ل در را باز کردم وبا تردید روبه عزیز گفتمقف

 ه نکنه خودش اینجا نیاد وما همین طوری اینجا بمونیم؟

 :در حالی که جلوتر از من داخل خانه می شد جواب داد
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هههه نه مطمان باش که هر جا که باشههد تنگ رروب پیداش میشههه این که تازه 
 .عصره

ه های مشههبط دوباره در بافت با پا گهاشههتن به داخل داین خانه ودیدن پنجر
سهنتی خانه ررق شهدم وحریصانه به در و دیوار خانه نگاه کردم.خدایا عجب 
معمهاری جهالبی داشههت!عزیز بها گفتن در را پشههت سههرت ببنهد به طرف 
پنجرهههای مشههبط رفت وبا دقت به بام انار که از یبه یی آنها مخب بود 

 :نگریست وبا ر ایت زیر لب گفت

 !خیرالله این هفته بام رو آب دادهه چه عجب مش 

وبعد به طرف حیاط رفت.با نگاهی به بام دنبال عزیز کشههیده شههدم وسههاک 
کوچط خود و عزیز را در دسههت جابه جا کردم و پا به حیاط گهاشههتم.وای 
عجب حیاط با صههفایی!با اینکه برای دومین بار بود که اینجا را می دیدم ولی 

اول به سههرارم آمد.چهار بارچه بزرگ وزیبا باز هم همان لهت تماشههای بار 
دور حوض وسهیم و پر آب در و دیوار گچ بری شده ایوان سر در قوسی شکل 

 .پنس دری وسا اتاق ها ونمای ظاهری خانه همه وهمه دیدنی بود

بها رفتن عزیز بهه طرف اتهاقی کهه قبل از باز کردن در آن از طریق پنجره های 
هش رفتن که در آن را باز کرد وبا نگاهی چوبی داخلش سرک می کشید همرا

 :به اطراف به سویم گفت

 .ه ساکشو همین جا گهاشته
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با دیدن سههاک سههینا واطمینان از اینکه هر جا باشههد همین جا برمی گردد بی 
اختیار لبخند زدم وسهاکم را کنار سهاک سینا گهاشتم .عزیز در حالی که پرده 

 :من گفتپستوی کنار اتاق را بای می زد رو به 

ههه سهاکها رو بیار اینجا بهار حای اون مرده وسهن اتاق گهاشته تو هیچ وقت 
سههاکهت رو وسههن نههار بلکه لباس خوابت توش باشههه نخواهی به ریر از 

 .شوهرت کسی دیگه ببینه

بی اختیار گونه هایم دام شهد وسههرم را پایین انداختم وسههاکها را داخل پسههتو 
درسههت ندیده بودم ک چرارش را روشههن بردم.هنور داخل پسههتوی تاریط را 

 :کرد وسرش را داخل آورد وگفت

ههه تا تو یط آبی به سهر و صهورتت بزنی ولباسهت رو عوض کنی من برم سر 
 .کوچه یط سری به خانه مسلم بزنم وبیام

 :کنجکاو پرسیدم

 !ه مسلم؟

 :بالفاصله گفت

هم بهارم ویط هههه نوه برادرم دیگه پدر صههابر وسههمیه می ترسههم چشههم روی 
لحظه رافل بشههم سههینا و دوره اش کنندو زمین رو بهش بندازند.کتری توی 

 .آشپزخونه هست آبش کن سر اجاق بهار تا برگردم

 .با گفتن چشم با حالی پریشان از پستو بیرون آمدم وبه رفتنش چشم دوختم

پس خانه سههمیه سههر کوچه باباابراهیمی بود!برای همین سههینا چند وقت به 
وقهت فیلش یهاد هنهدوسههتان می کرد وبا بهانه وبی بهانه خودش را به چنهد 
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اینحا می رسههاند!چقدر سههاده بودم ک هبرای دل خودم نقشههه می کشههیدم! از 
کالفگی وفکر وخیهال بها حر  لباسههم را عوض کردم وپیراهن وشههلواری 
خوش رنگ وخوش دوخت پوشههیدم وبرای گرم ماندن در این هوای سههرد که 

رروب نزدیکتر می شهد سهوز وسرمایش بیشتر می شد  اکت هر چه به طرف 
بلندی روی پیراهنم پوشههیدم وموهای بلندم را بی حوصههله شههانه زدم وبدون 
آنکه آنها را ببندم روی شهانه هایم ریختم وشهالی گوشه اتاق گهاشتم تا موقم 
امدن سهینا سرم کنم.تمام این کارهایم را اتوماتیط وار با اعصابی خرد انجام 

دادم وفکرم درسههت کار نمی کرد!حتما عزیز وقتی برگشههت خبر می اورد  می
که سهینا خان شهاد وسهرحال در خانه سهمیه خانم نشهسهته ومشاول معامله 
کههایی می باشههد!به ظاهر معامله ودر باطن دل دادن وقلوه گرفتن با سههمیه 

 !وخانواده اش

رم جوری سههگ با حر  از جایم بلند شههدم وبرای اینکه فکر آشههفته ام را یط
کنم برای گهاشهتن کتری آب به طرف اشپزخانه رفتم که قبل از رفتن به بیرون 
از اتاق تلفن همراهم زنگ زد.به طرف پسههتو برگشههتم وگوشههی ام را از جیب 
پالتویم بیرون آوردم وبا دیدن شههماره سههارا در حالی که از پسههتو خارج می 

 :ب دادمشدم و به طرف بیرون از اتاق وحیاط می رفتن جوا

 .ه الو سارا سالم

 :بالفاصله در جوابم گفت

 ه سالم وکوفته قلقلی نمیگی از بی خبری مردم؟

 :لبخندی زدم وگفتم
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 .ه من که از توی قطار بهت زنگ زدم

 :بی درنگ جواب داد

ههههه من قطهار رو میخوام چهه کنم؟!چی شههد بهایخره رسههیدید؟سههینا رو 
 دیدی؟عزیز سیاه وکبودش نکرد؟

 :اختیار خدنه ام گرفت وگفتماز لحنش بی 

 !ه میگن کالم سیاه از بی خبری لباس سیاه پوشیده حکایت توئه

 :میان حرفم امد وبالفاصله گفت

ههههه اوی کالم سههیاه خودتی بانیا به طور حتم سههینا حال تو رو هم گرفته که 
 !اینطور پکری؟

 :با دل پری از سینا جواب دادم

ن رو بگیره.خدا رو شکر نیم ساعته که ههه سینا خان کی باشه که بخواد حال م
رسههیدیم چشههممون به دیدن جمالشههون روشههن نشههده.فعال من تو خونه 

 .باباابراهیمی ات تنهام تا عزیز بره خونه سمیه اینها دمش رو بگیره بیاردش

 :خندید وگفت

ههه پس در حال حا ر داری با تماشای خونه باباابراهیمی حال می کنی!فقن 
 .ه که یط وقت جنی چیزی بای نیادچشمت به سرداب باش

از اینکه می خواسههت من را از بودن در انجا بترسههاند لبخندی زدم وبا کنایه 
 :گفتم

ههههه مطمان باش خان داداشههت با اون اخالق خوبش همه جن ها رو فراری 
 !داده
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 :بلند خندید وگفت

هههه جون خودم راسههت میگی!حای اینها رو بی خیال شههو بچسههب به این که 
 !از صب  تا حای سه دفعه زنگ زده وهشت تا پیامط داده.فکر کن؟ فرزاد

 :از هیجانش خوشحال شدم وگفتم

ههه چشهم رفیق شهفیقش جناب سهینا خان روشن که اجازه داده برای خودش 
 !راحت باشه

 :خندید وگفت

با حالش رو برات می ههه همین رو بگو.ولی بی شوخی دو سه تا از پیامکهای 
 .فرستم تا بدونی بچه مون چقدر باتوقه

 :به شوخی گفتم

هههه اگه راسههت میگی اون پنس تای دیگه اش رو بفرسههت تا مشههت حرفهای 
 .خصوصی تون باز بشه

 :دوباره بلند خندید وگفت

هههه نه دیگه اون وقت از خجالت آب میشههم.راسههتی تا یادم نرفته بگم که نیم 
از کلی مقدمه وحاشههیه ازم جواب خواسههت البته  سههاعت پیش نگ زد وبعد

توی دو بار تلفن قبلش هم اشههاره ای کرده بود ولی این دفعه دیگه مقسقتقیم 
اشاره کرد.من هم بعد از کمی طاقچه بای گهاشتن وادا و اصول بایخره گفتم 

 .که تا حدی فکرهامو کردم و موافقم

 :دم وگفتمبی اختیار از هیجان وخوشحالی جیو کوتاهی کشی

 !ه ای درد نگیری پس چرا زودتر نگفتی؟
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 :با صدایی خندان گفت

ههه آخه همه هیجانش به یط دفعه شنیدنشه!هنوز هم فعال خبری نیست تا این 
سههینها کهه م هل خروس بی محهل می مونهه از اونجها برگرده وکهارهها ردیف 
بشهه.جناب فرزاد خان هم فردا صهب  تشریف می برند شهرشون تا مقدمات 

 .استگاری رو فراهم کنندخو

 :با سرخوشی گفتم

ههه وای سهارا!خبر خوش رو که یط دفعه نمیدن می ترسم از خوشحالی پس 
 .بیفتم وسکته کنم

 :با خنده گفت

ه الته فعال اگه هم اقدام کنند یط عقد مححری چیزی می گیریم تا هم دایی 
پس زیاد اینهها از اسههپهانیها بیهان هم اینکه عزیز لباس سههیاهش رو دربیاره.

 .خوشحالی نکن تا دو ماه دیگه خبری نیست

 :به شوخی گفتم

ههههه دیوونهه همین عقد مححههری یعنی اینکه همه چی تموم.دیگه چی می 
 !خواهی؟

 :این بار بلند خندید وگفت

ههههه البته همین عقد مححههری هم مامان میگه اگه داداش احمدم بیاد خیالم 
 !جمم تره.فکر کن؟

 :خندیدم وگفتم
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تر بگو داداش احمدت با من دخترت داره از خوشحالی توق مرگ ههه به عمه آ
میشهه داداش احمد می خواهی چکار؟!ولی بی شوخش سارا اگه بابا ومامان 

 !ومهرناز بفهمند خیلی خوشحال میشن!سجاد که پابرهنه پا میشه میاد

 :باز هم خندید وجواب داد

یط دونه هههه آره سههجاد خیلی با احسههاسههه مطمانا از توق وشههوق عروسههی 
خواهرش پا میشههه میاد ولی سههینای بی احسههاس با اینکه میدونه وبه قول تو 
رفیق شههفیقش بهش گفته نمی کنه یط زنگ خشههط وخالی هم بزنه وتبریط 

 !بگه.شاید هم اونجا سرش خیلی گرمه که بقیه رو فراموش کرده

لم د از اینکه به همین نتیجه ای که من رسههیده بودم رسههیده بود بی اختیار بند
 :لرزید وبا دهانی خشط شده گفتم

ههه اره حتما همین طوره خب سهارا جان من برم آشپزخونه کتری رو بهارم که 
 .این سروکله عزیز پیدا میشه

 :با خنده ای پرسید

 ه آشپزخونه رو میدونی کدوم طرفه؟

 :بالفاله گفتم

 .ه اره اون دفعه در بازدید علمی دیدمش

 :دوباره خندید وگفت

ه پس فعال خداحافظ تا خبرهای جدید.سینا که اومد فورا زنگ بزن می خوام 
عکس العملش رو موقم دیهدنتون بهدونم.البتهه اگهه عزیز زودتر گوشههش رو 
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نگرفته باشههه!از اصههرارهای عزیز ما هم به سههینا نگفتیم که شههما اومدید.فکر 
 !کن؟!حتما خیلی از دستمون کفری میشه

 :م آمد وبا صدای تحلیل رفته ای جواب دادمباز افکار پریشان به سرار

ههههه مطمان باش انقدر فکرش مشههاول وسههرگرمه که اگه همه شههما هم می 
 !اومدید نمی گفت باقالی تون به چند من

 :وبرای اینکه از فکر سینا بیرون بیایم وکمتر حر  بخورم ادامه دادم

مراقبش ههههه راسههتی سههارا می دونم که بهتر از من مواظب پرهامی تورو خدا 
باشهی ها تکالیفش رو چط کن.بعحی وقتها یادش میره چه درسی رو حا ر 

 .کنه

 :بی درنگ گفت

ههه باشه چشم از صب  تا حای چند دفعه میگی؟!باشه این هم داشتم باهاش 
 .ریا ی کار می کردم

 :در جوابش گفتم

 ه دستت درد نکنه جبران می کنم.راستی مامان اینها هنوز زنگ نزدند؟

که دیشههب خودم بهشههون گفتم که با عزیز مسههافرت میرم ولی اگه به  هر چند
 :اونجا زنگ زدند بگو خودم باهاشون تماس می گیرم خندید وگفت

 ه چشم دیگه؟امری باشه؟

 :در جوابش لبخندی زدم وگفتم

هههه نه دیگه عر ههی نیسههت.فقن اون دو سههه تا پیامط فرزاد رو که گفتی برام 
 !ی هستند یا نهبفرست که ببینم واقعا تعریف
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 :با خنده گفت

ههه در تعریفی بودنش که شط نکن فقن چشم بصیرت می خواد که خدا کنه 
 داشته باشی.تا بری کتری رو بهاری برات می فرستم.فعال کاری نداری؟

 :جواب دادم

 .ه نه قربانت.به عمه وپرهام سالم برسون

 :گفت

 .ه تو هم به عزیز وسینا سالم برسون.خداحافظ

وبا گفتن خدانگهدار گوشههی را قطم کرد وبا هجوم فکرهای مربوط به سههینا 
وسههمیهه بهه طرف آشههپزخانه که در کنار اتاق های بایی ایوان قرار داشههت 
رفتم.آشهپزخانه هم م ل بقیه قسهمت های خانه سنتی وتماشایی بود واین بار 

دم و ز بها دقت بیشههتری به وسههایلش نگاه کردم.افکار به هم ریخته ام را پس
کتری را از روی اجاق گاز سهه شعله وزرد رنگی که گوشه آشپزخانه روی میز 
چوبی قرار داشت برداشتم واز شیر آب ظرفشویی پر از آب کردم وروی یکی 
از شهعله ها گهاشهتم وزیرش را روشن کردم که یکی از پیامکهای سارا رسید 

باز شدن پیامط را گوشهی تلفن همراهم را از جیب  اکتم بیرون آوردم ودکمه 
 :زدم نوشته بود

 ...گفتمش:دل میخری؟گفتا:به چند؟ گفتمش:دل مال تو تنها بخند»

 !خنده کرد ودل ز دستانم ربود!/تا به خود باز امدم او رفته بود

 /دل ز دستانش روی خاک افتاده بود/ رد پایش روی دل جا مانده بود
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پیامط فرزاد؟حای بعدی وپایینش سهارا ا افه کرده بود:خوشت اومد از این 
 «.اش رو بخون

 :وطولی نکشید که پیامط بعدی اش امد نوشته بود

 /عطر نرگس رققق  باد»

 /نامه شوق پرستوهای شاد

 /خلوت گرم کبوترهای مقسقت

 /نرم نرمط اینط در دلم رسیده است بهار

 «...خوش به حال روزگار

آه حسههرت کشههیدم.چی بی اختیار از خواندن پیامکها لبخندی زدم ویکباره 
می شههد سههینا هم همین قدر رمانتیط بود؟!وبالفاصههله صههدای زنگ پیامط 

 :تلفن همراهم بلند شد وپیامط بعدی آمد.نوشته بود

آنجا که چشههمان مشههتاقی برای انسههان می درخشههد بدان که زندگی همان »
 .جاست

 «.چشمان مشتاق برایت:فرزاد

 !ه تو اینجا چکار می کنی؟

وز لبخنهدی کهه از خواندن پیامط روی لبم مانده بود محور در حهالی کهه هن
نشههده بود بی اختیهار از ترس جمیو کوتاهی کشههیدم ودسههتم را روی قلبم 
گهاشههتم وبا چشههمان از حهقه بر امده به سههینا که در آسههتانه در آشههپزخانه 

 :خندان ایستاده بود نگاه کردم ومحطرب گفتم

 !ی گی سکته می کنم؟ه این چه طرز اومدنه؟!قلبم وایساد!نم



 مبهم عشقحس 

 

761 

خنهدید ویط قدم جلو آمد وبا چشههمان مشههتاق به سههر تا پایم نگریسههت 
 :وپرسید

 ه با کی اومدی؟کی اومدی؟

تهازه یهاد درورش در مورد مش خیرالله افتادم ودر حالی که دلم برای دیدنش 
 :پر پر می زد اخمهایم را درهم کشیدم وجواب دادم

 .خونه آقا مسلم ه عزیز رو ندیدی؟اومده بود دنبالت

 :بازهم مشتاقانه نگاهم کرد وبه جای جواب پرسید

 !ه آقا مسلم؟!اونجا چرا؟

 :از اینکه خودش را به آن راه می زد پوزخندی زدم وجواب دادم

ههههه چراشههو که دیگه باید از خودت بپرسههی؟!کالم های اینجا زود خبرها رو 
برداشههت پخش می کننهد!نمی دونسههتیم کهه بهه جهای کهارههای مربوط به 

محصههول وآبیهاری قرار زمین پدر سههمیه خانم رو بخری عزیز بیچاره تا این 
مو ههوو رو فهمید نزدیط بود سههنگ کوب کنه زودی شههال وکاله کرد گفت 

 .بیاد اینجا تا جلوتو بگیره نمی خواست کاله به این بزرگی سرت بندازند

 دوباره خندید ویقه کاپشههنش را صههاف کرد وبا خونسههردی همیشههگی اش
 :جواب داد

 ه بچه شدین؟!کی چنین حرفی رو شده که قرار زمین بخرم؟

 :بالفاصله گفتم

 .ه پس چی بود به این فرزاد گفته بودی؟فرزاد که دیگه دروم نمی گه

 :بلند خندید وگفت
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هههه فرزاد؟!پس اون این دسههته گل رو آب داده؟نمی دونی این روزها یط کمی 
ه بای اختالفی که بین مش خیرالله گیس می زنهه؟من بهش گفتهه بودم کهه قرار

ومسهلم پیش اومده وسهاطت کنم اگر هم شد این قطعه زمین رو که آب چاه 
مش خیرالله اونجا هرز میره از مسههلم براش بخرم.نگفتم که خودم می خوام 

 .زمین رو بخرم

 :از اینکه باز هم یط سر قحیه او و آقا مسلم پدر سمیه بود نارا ی گفتم

نه؟بایخره تو خودت و داری به خاطر پدر سههمیه خانم به ههههه چه فرقی می ک
 .آب وآتیش می زنی

 :از گوشه لب خندید وحا ر جواب گفت

هههه حای برای تو چه فرقی می کنه که این همه راه دنبال عزیز پا شههدی اومدی 
 اینجا؟!نکنه جدی جدی دلت برام تنگ شده؟

د ه بود  ربان قلبم تناز لحن حرف زدنش واز اینکه دسهتم را به راحتی خواند
 :شد وبا کمی دستپاچگی جواب دادم

ههه من؟صد سال سیاه!اگه عزیز به زور من رو با خودش نیاورده بود هیچ وقت 
 .پرهام رو تنها نمی تاشتم و وقتم رو اینجا تلف نمی کردم

 :سیاهی مردمط چشمانش برق خاصی زد وبا لبخندی پرسید

 !ه جدا؟

 :برای آنکه کم نیاورم بالفاصله جواب دادم

هههه آره جدا.همین این هم اگه عزیز بیاد ببینه جریان جرو دیگه ایه یط لحظه 
 .هم نمی ایستم وبه زودی سرو ته می کنم می رم
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از حها ههر جوابی ام خنده اش گرفت وبا سههماجت به چشههمانم نگاه کرد 
 :وگفت

 !ه مطمانی زودی سروته می کنی و میری؟

باره از برق چشههمانش قلبم ایسههتاد وبا حال دگرگون سههرم را پایین انداختم دو
واز ترس رسههوا شههدن بی درنگ به طرف در آشههپزخانه رفتم واز انجا بیرون 

 :آمدم اما قبل از بیرون امدن شنیدم که گفت

ههه اگه روسی همراه خودت نیاوردی از عزیز چارقدی چیزی بگیر وانقدر این 
 .طوری جوین نده

باره قلب بخت برگشهته ام از تپش ایستاد وسریم به طرف اتاقی که ساکم را دو
در پسههتویش گهاشههته بودم حرکت کردم.خدایا از حال درمانده ام به تو پناه 
می برم!شههالم را سههرم کردم وتا موقم آمدن عزیز از اتاق بیرون نیامدم وهمان 

ه بود یا اینکه ب جا سههنگر گرفتم.نمی دانم سههینا همچنان در آشههپزخانه مانده
اتهاق های دیگر رفته بود که بعد از نیم سههاعت که عزیز آمد در حیاط آفتابی 
شههد وبا خوش وبش ان چنانی از او اسههتقبال کرد.با آنکه خورشههید رروب 
کرده بود ولی سهایه هایشان از پشت پرده توری اتاق نمایان بود که همدیگر را 

مدیگر را ندیده بودند!عزیز در در آروش گرفتند طوری که انگار صههد سههال ه
 :حالی که به طرف اتاقی که من در آن بودم می امد رو به سینا گفت

ههه مسلم سیر تا پیاز قحیه رو برام گفت خوب شد من اول توپ وتشر نزدم که 
آخرش سهبط بشم.مادر بواب کردی که اختالفشون رو حل کردی.نمی دونم 

ال بخری دیگه فشههارم رفت بای وح کدوم بال گرفته ای گفت که قراره تو زمین
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خودم رو نفهمیهدم.حهای هم مسههلم و زنش ازم قول شههام گرفته اند قراره به 
 .عصمت وعشرت خبر بدهند اونهام بیان

ودر اتهاق را باز کرد وداخل امد و رو به من که گوشههه اتاق نشههسههته بودم با 
 :تعجب گفت

ههه وا سروناز تو چرا تط وتنها اینجا نشستی؟!مگه سینا رو توی حیاط ندیدی 
 که اومده؟

به احترام ورودش از جایم بلند شهدم وخواسهتم جوابی بدهم که سهینا پشهت 
 :سرش وارد اتاق شد وبه جای من جواب داد

 .ه نه من تازه اومدم همدیگر ندیدیم

انی کرد.از اینکه به جایم وخیلی خونسهرد رو به من کرد وسالم وعلیط خودم
جواب داده ومسههالهه را جمم کرده بود یهط لحظهه قهدردان نگهاهش کردم 
وجواب سهالمش را آهسهته دادم وم ال برای برداشهتن وسهیله ای از سههاکم به 
طرف پسههتو رفتم.اگر به عزیز می گفتم که قبال همدیگر را دیده ایم مو ههوو 

از قحیه سردر نمی اورد ول شهال روی سهرم برایش بحث برانگیز می شد وتا 
کن نبود.پس از انکهه عزیز بهه پشههتی خوش نقش ونگاری تکیه داد وپاهای 
خسهته اش را دراز کرد رو به من که حای از پسهتو بیرون آمده وکنارش نشسته 

 :بودم کرد وگفت

 ه سردته این شال رو به سرت بستی؟
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ه و به رویمان بدر حالی که سههرم پایین بود زیر چشههمی حرکات سههینا را که ر
پشههتی تکیهه داده وچهای را که خودش برایمان ریخته وآورده بود را می خورد 

 :نگاه می کردم جواب دادم

 .ه اره اینجا شبهایش از تهران سردتره

سههینها برای ان کهه حرفی زده باشههد که جلوی عزیز طبیعی جلوه کند لیوان 
 :چایش را روی سینی گهاشت وگفت

یره روزهاش گرم وشههبهاش سههرده.با اینکه نزدیط ههههه برای اینکه اینجا کو
 .زمقسقتونه ولی روزهاش آفتاب دلچسبی داره

 :و رو به عزیز کرد وپرسید

 ه راستی تا کی اینجایید؟

 :عزیز چای ته لیوانش را سر کشید وبا لبخند گفت

 .ه فعال که هستیم تا ببینیم تو تا کی اینجایی

ر زبان سینا را برای ماندنش بکشد از اینکه عزیز با این حرف می خواسهت زی
یط لحظه خنده ام گرفت وبی اختیار سههرم را بلند کردم وبه چشههمان خندان 

 :سینا نگاه کردم.او هم خندید وبالفاصله جواب داد

ههه من که قبل از اومدن بهتون گفتم که سه چهار روزه برمی گردم.حای هم که 
 .شما اومدید شاید فردا صب  برگشتیم

 :ست زانوهایش را مالش داد وگفتعزیز با د

ههه نه فردا پنس شهنبه است حای که انقدر راه اومدیم فردا بعدازظهر سر خاک 
عزت خهدابیهامرز بریم کهه نگن خواهره این همهه راه اومده سههر قبر برادرش 
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نرفت وگهاشهت ورفت.اگه خواسهتی وکارت تموم شد فردا بعد از مزار برمی 
آماده شهید بریم خونه مسلم بهشون قول دادم شب بر گردیم.حای هم پاشهید 

می گردیم. شههام رو کهه اونجها خوردیم شههما دو تا برگردید من برای خواب 
 .همون جا می مونم.شاید هم با عصمت رفتم خونه شون

از اینکه عزیز فکرهایش را کرده بود ومی خواسههت من وسههینا را برای خواب 
 :ی محطرب گفتمتنها بگهارد قلبم فرو ریخت وبا لحن

 ...ه نه عزیز شما هم با ما برگردید برای چی می خواهید

 :میان حرفم پرید ونگهاشت ادامه دهم وبالفاصله گفت

ه نه سروناز جان من پیرزن هم صحبت خوبی برای شما جوون ها نیستم.من 
وعصههمت امشههب هزار جور حرف داریم که به هم بزنیم اگه با اونها باشههم 

 .راحت ترم

لی ک هبند بند تنم می لرزید شهرمگین از زیر چشهم به سینا نگاه کردم در حا
 !که در چشمان سیاهش برق خاصی می درخشید

*** 
روی یکی از مبلهای راحتی اتاق پهیرایی شهان کنار عزیز نشستم وبه چیدمان 
دکوراسههیون خانه دقت کردم.با آنکه خانه نه چندان بزرگی بود ولی به سههبط 

ان شههیط ولوکس سههاخته شههده بود وبرخالف بافت سههنتی آپارتمان های تهر
خانه باباابراهیمی ودایی عزت هیچ آباری از سههبط معماری گهشههته در انجا 
دیده نمی شههد وتمام وسههایل جدید وبه مد روز بود واین طور که از ظاهر امر 
پیدا بود و هم مالی آقا مسهلم پدر سهمیه وصابر تا حدی خوب بود.عزیز در 

م صهحبت با عصهمت خانم دختر دایی عزت بود سرش را به حالی که سهرگر
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طرفم چرخهانهد وبها اشههاره به میز جلویم که انواو میوه وشههیرینی وتنقالت 
 :رویش چیده شده بود گفت

 .ه سروناز چرا بیکار نشستی؟از خودت پهیرایی کن

 :و رو به مادر سمیه کرد وپرسید

 !ه بچه ها کجان؟خبری ازشون نیست

سهمیه که از لحظه ورود محو تماشهای من شهده بود وچشم  مریم خانم مادر
 :از من برنمی داشت به ناچار رو به عزیز کرد وجواب داد

ههه صهابر که برای ا هافه کاری تو کارخونه ریسندگی مونده سمیه هم کالس 
کنکور فوق لیسهانسهه سمیرا هم خونه دختر عصمت خانمه.دیگه هر کجا که 

 .باشند سروکله شون پیدا میشه

 :و رو به من ادامه داد

 ه راستی شما ترم چندم دانشگاه هستید؟

 :در حالی که زیر نگاه کنجکاوش معهب بودم ولی با خوشرویی جواب دادم

 .ه ترم سوم

 :دوباره پرسید

 ه چه رشته ای می خونید؟

 :با لبخندی جواب دادم

 .ه فیزیط

 .دوبی اختیار یاد حرف ریحانه افتادم که می گفت اصال بهت نمیا

 :مریم خانم بالفاصله گفت
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 .ه سمیه رشته زیست شناسی می خونه ترم آخره آقا سینا می دونه

وآقا سهینا میدونه رو طوری گفت که انگار همه کارهای سهمیه به سینا مربوط 
 !می شد

با این حرفش خواه ناخواه دلخور شههدم وخودم را بی رربت به حرف شههدن با 
لویم دوختم وگوشهم را به شنیدن حرفهای -او نشهان دادم ونگاهم را به میز ج

سهینا واریای مسلم در مورد زمین مش خیرالله سپردم.طولی نکشید که صابر 
وسهمیه وسهمیرا همزمان از راه رسهیدند وبا خوشحالی به طرف اتاق پهیرایی 

 !آمدند جالب بود که هر سه شان خوشحال بودند

 !با دیدن چند مهمان صابر از دیدن من، سمیه از دیدن سینا وسمیرا هم

سههمیه که با ححههور سههینا خوش سههر وزبانی اش بیشههتر شههده بود با تعارف 
وخوش امهد گویی بهه ظهاهر از امدنم به آنجا اظهار خشههنودی کرد وچند با 
سههرام عمه آتر وسههارا را گرفت ومبلی نزدیط سههینا انتخاب کرد وهنوز از راه 

شهد شههد.من که از نرسهیده مشهاول صهحبت در مورد کنکور کارشهناسهی ار
عصههبهانیهت اگر کهاردم می زدنهد خونم در نمی امهد بها حر  به گفتگوی 
خودمانی شهان چشم دوختم که صدای صابر را در مبلی ک هدر نزدیکی من 

 :نشسته بود شنیدم که از عصمت خانم پرسید

 ه پس عمه عشرت کو؟

خانم بود عصهمت خانم در حالی که سخت مشاول صحبت با عزیز ومریم 
 :یبه یی حرفهایش جواب داد

 .ه قرار بود بیاد براش مهمون رسید عروسش و نوه هاش اونجان
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 .و دوباره سرگرم صحبت با عزیز ومادر سمیه شد

مجددا صههدای صههابر را از فاصههله نزدیط شههنیدم که این بار خطاب به من 
 :گفت

ت ستم شیفههه خیلی خیلی خوش امدید که اینجا تشریف آوردید اگه می دون
 .بعداز ظهر نمی رفتم

این دفعه قیافه سههینا تماشههایی بود! در حالی که سههمیه کنار گوشههش در مورد 
کنکور کهارشههناسههی ارشههد کهایی وراجی می کرد با اخمهایی درهم تمام 

 .حواسش به حرفهای من وصابر بود

 که گرم صههحبت با سههمیهبرای اینکه در عملی مقابله به م ل لجش را در اورم 
 :بود رو به صابر کردم ومودبانه جواب دادم

 .ه خیلی ممنون شما لطف دارید

 .ودر تهنم قیافه سارا را با ابروهای بای رفته اش در این موقعیت تصور کردم

با جواب مودبانه ام نطقش به طور کامل باز شههد ودر مورد و ههعیت دسههتگاه 
ه هسههتند وچگونه کار می کنند شههروو های کارخانه که حتی نمی دانسههتم چ

به صهحبت کرد وحرف را به آب و هوای منطقه کشاند وهمین طور یط روند 
حرف زد که صدای زنگ پیامط تلفن همراهم از داخل جیب  اکتم به گوشم 
رسهید وبرای فرار از حرفهای صهدمن یه رازش بالفاصله با گفتن ببخشید آن 

را زدم.پیامط سههینا بود!بی اختیار نگاهم را در اوردم ودکم هباز شههدن پیامط 
را به سههویش دوختم وبا دیدن چشههمهای خندانش سههرم را پایین انداخم وبا 

 :دلی لرزان شروو به خواندن کردم.نوشته بود
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برای اینکهه مخت کمی نفس بکشههه وزیادی به طرف رو ندی که بهت زل »
ن جات رو تبزنه پاشهو به بهانه دسهت شهسهتن به دسهتشویی برو وموقم برگش

 «.عوض کن

بی اختیار لبخندی زدم وبرای انکه او هم از رفتار سههمس گونه سههمیه وعشههوه 
واداههایش نجهات یهابهد وخیهال خودم را راحهت کنم بی معطلی در جوابش 

 :نوشتم

هر وقهت تو بلند شههدی وبه بهانه دسههتشههویی جاتو عوض کردی من هم »
 «.چنین کاری رو می کنم

کردم.در حالی که تمام بدنم از هیجان ملتهب وبعهد به شههماره اش ارسههال 
شههده بود سههر به زیر گوشههی ام را در جیب  اکتم گهاشههتم ومنتظر واکنشههش 
نشهسهتم.لحظه ای طول نکشهید که سهینا از جایش بلند شد وبه بهانه شستن 
دسهتانش به طرف دستشویی رفت.سرم را بلند کردم وبه رفتنش چشم دوختم 

 !ایید دوست داشتنش به سرعت می زددر حالی که  ربان قلبم در ت

برای انکهه موقم برگشههتن کارش را تالفی شههده ببیند بی درنگ از جایم بلند 
شهدم وبه طرف سهمیه که دل خوشهی ازش نداشتم رفتم وکنارش نشستم ودر 

 .مورد دوختن کوسنی که روی یکی از مبل ها بود به ناچار سوال کردم

فتن سههینا شههدم ولی برای جلب توجه در ابتدا متوجه پکر بودنش به خاطر ر
نکردن بهه اجبار جوابم را داد ودر مورد نحوه دوخت کوسههن وسههنگ دوزی 
رویش مختصههری تو ههی  داد در حهالی کهه چشههمههای منتظرش بهه در 

 !دستشویی مانده بود
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بها حر  از این حس وحهالش بها خشههم نگهاهش کردم وسههرم را به طرف 
 ز آقا مسلم وسمیرا کسی بیننده اشتلویزیونی که با صدای کم روشن بودو ج

نبود چرخاندم.سهینا بالفاصهله از دسهتشویی بیرون آمد وبا دیدن تاییر جایم 
 .لبخندی کوتاه زد و روی یکی از مبلهای نزدیط صابر نشست

نمی دانم چرا این مهمانی خسته کننده که به جز اعصاب خرد کردن حاصلی 
دیدن نگاه های مشههتاق سمیه به  برایم نداشهت زودتر تمام نمی شهد تا من از

سههینا کمتر عهاب بکشههم!بعد از انکه میز مفصههل شههام را چیدند وبه زور 
وتعارف مریم خانم وصههابر رهایم را نوش جان کردم عزیز که از مسههافرت 
 ههربتی خیلی خسههته شههده بود بدون رودوایسههی خمیازه ای کشههید وروبه 

 :عصمت خانم گفت

 .بم میاده عصمت پاشو که امشب خیلی خوا

عصهمت خانم که تقریا همسهن وسال عزیز بود ولی با این حال به عزیز عمه 
 :می گفت با خوشرویی از جایش بلند شد وگفت

هههه پس بلند شههو عمه که به دخترها گفتم جا رو پهن کنید که عمه رو با خودم 
 :میارم و رو به من ادامه داد

 .ه قدم تو هم سر چشم دخترم

و رو بهه عزیز نگاهی انداختم ومنتظر اشههاره ای از بها کمرویی تشههکر کردم 
 :طرف او شدم که عزیز بالفاصله گفت

 .ه نه این دو تا جوون قراره برن خونه خودمون
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وبا این حرف عرق شهرم روی پیشهانی ام نشاند و ربان قلبم را تند کرد وقبل 
از آنکهه حرفی بزنم عصههمهت خانم با نگاه مشههکوکی به من وسههینا بدون 

 :گفت مالحظه

 .ه ولی عمه خوبیت نداره نا سالمتی محرمی گفتن نا محرمی گفتن

سههمیه وصههابر که کنجکاو والبته عصههبانی ومتعصههب در کنار بقیه ایسههتاده 
وناظر صههحبت هایمان بودند جلوتر امدند وسههمیه برای خوش خدمتی ودر 

 :اصل راحتی خیال خودش رو به من گفت

 .ه سروناز جان تو امشب پیش من بمون و اینجا رو خونه خودت بدون

 :وصابر هم برای تکمیل کردن تعارف او رو به سینا ادامه داد

 .ه اگه قابل بدونید امشب من میام پیشتون که احساس تنهایی نکنید

وقبل از انکه سههینا که لبخند از گوشههه لبش محو نمی شههد جولی بدهد عزیز 
 :جواب داد پیش دستی کرد و

هههه نه از همه تون ممنون می خواسههتم زودتر از اینها بهتون بگم ولی فرصههت 
پیش نیومد سهروناز وسهینا خیلی خصهوصهی وبی سهر وصدا عقد مححری 

 !کردند وزن وشوهر شدند

از خجالت حرف عزیز خیس عرق شههدم ومی خواسههتم زمین دهان باز می 
 !کرد ومن را در خودش فرو می برد

بخش ودرعین حال تکان دهنده عزیز همه یط لحظه سههاکت با خبر مسههرت 
شهدند وفقن آقا مسلم وعصمت خانم واکنش مناسبی نشان دادند وبا تیریط 
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وشهادباش برایمان آرزوی خوشبختی کردند.صابر وسمیه که رنگ هردویشان 
 :پریده بود باناباوری نگاهمان کردند که سمیه کینه دوزانه رو به عزیز گفت

 !لت صورت گرفت که هیچکس نفهمید؟!چرا انقدر یواشکی؟ه کی این وص

مریم خانم که ظاهرش نشههان نمی داد که خوشههحال اسههت یا ناراحت ادامه 
 :داد

 .ه والله اگر زودتر می شنیدیم خوشحال ترهم می شدیم

سههینها که تا ان لحظه سههکوت نموده بود با اقتدار وپرجهبه روبه مریم خانم 
 :گفت

ی دایی عزت واحترام به اون خرابیامرز خواستیم که بی ههه برای مالحظه ی عزا
 .سروصدا برگزار بشه انشا الله به موقش برای مراسم دعوتتون می کنیم

صهابر یط لحظه با حسرت نگاهم کرد وسرش را پایین انداخت اما همچنان 
سهمیه با ریظ نگاهم می نمود وبا چشهمهای کنجکاو وعصبی اش سرتا پایم 

.نمی دانسههتم چکهار کنم وچه بگویم که عزیز دوباره پیش رابرانهداز می کرد
 :دستی کرد وروبه من وسینا گفت

 .ه برید خونه اگه صب  نیومدم با ماشین بیاید دم خونه عصمت دنبالم

پیاده به راه افتادیم وهنوز نگاه حسههرت بار وپراز خشههم سههمیه از نظرم محو 
ب وکلیدهای خانه را ازجی نشهده بود که سهینا جلوی خانه باباابراهیمی ایستاد

 .کاپشنش بیرون آورد ومشاول امتحان کلیدهای خانه شد

در حهالیکه پشههت سههرش زیر نور کمرنگ تیر چرام برق ایسههتاده بودم بی 
 :اختیار لبخندی زدم وگفتم
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ههه چه خوب شد تو سرایدار یط مجتمم مسکونی بزرگ نشدی وگرنه از صب  
 .روی کلیدها بهاری وخال  تاشب مشکل کلید داشتی!بهتره یط شماره

یط لحظه به سهویم برگشت وبا لبخندی نگاهم کرد ودوباره مشاول امتحان 
 :کلیدها شد وگفت

ههه تمام لهت فقل بازکردن ها به معطل نگه داشتن اونا پشت دره.وگرنه به قول 
 .تو میشه زودی قفل ها روباز کرد وخال 

 :ه بی اراده پرسیدمنمی دانم از منظورش چه برداشتی باید می کردم ک

 !ه منظور؟

بایخره فقل در راباز کرد وبا نگاه نافهی به سههویم لبخندی از گوشههه لب زد 
 :وگفت

 .ه منظور خاصی نداشتم

 :وکمی عقب رفت وبا تعارف به داخل خانه به طرفم گفت

 .ه بفرمایید

با دیدن تعارف بی سهابقه اش واز همه مهمتر سیاهی مردمط چشمهایش که 
نور سههردر خهانه برق خاصههی می زد یط لحظه تمام ترس ودلهره از در زیر 

تنها بودن با اوبه جانم افتاد وبا نگاه کاونده ودر عین حال محهطربی به سوش 
 :آهسته گفتم

 ه نمی شه من برگردم پیش عزیز؟

 :دوباره نافه نگاهم کرد وبا خنده یط باره سرخوشانه ای جواب داد

 !ه چیه؟!ازم ترسیدی؟
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 :وبا دستی برشانه ام به سوی در ورودی روانه ام کرد و ادامه داد

ههه نترس اونقدرها هم که فکر می کنی ترسهناک نیسهتم وپشت سرم به داخل 
 :خانه آمد ودر راپشت سرش بست وگفت

 !ه قبل ها شجاو تر بودی

 !وبا لحن خاصش بیشتر ترس برجانم ریخت

حیهاط را زد ویهط لحظه جلوتر ازمن از داین گههشههت وکلیهد چرام ههای 
 :ایستاد وبه سویم برگشت ودوباره با چشمان خندانی گفت

 ه چیه سروناز؟!جدی جدی ازم می ترسی؟

آب دهان را فرو دادم وسهعی کردم اعتماد به نفسهم را به دست اورم واز داین 
 :گهشتم وبه ظاهر خود رابی تفاوت نشان دادم ودر جواب گفتم

 !ه برای چی باید ازت بترسم؟

 :با دقت نگاهم کرد وبا لبلخندی گفت

 .ه نمی دونم از خودت بپرس

 :پوزخندی زدم وجلوتر از او به طرف حیاط رفتم وگفتم

 .ه خوشم میاد که در تمام مراحل زندگی همیشه به خودت مطمانی

 :پشت سرم حرکت کرد وآهسته زیر گوشم گفت

 !ه نباید باشم؟

ودوباره ترس از تناهی با او در دلو  قلبم ایسههتهاد وبی اختیهار بنهد دلم لرزیهد
رخنهه کرد.خدایا عجب رلطی کردم پاشههدم به دنبالش را  افتادم!اگر بالیی 

 ...برسرم بیاورد چی؟!به قول خودش محرم بودیم ولی من از لحاظ روحی



wWw.Roman4u.iR  778 

 

 .ه اگه از تنهایی در اتاق نمی ترسی برو تو تا من برم حمام یط دوش بگیرم

 :هم کردم و پرسیدمبی اختیار اخمهایم را در

 !ه حمام برای چی؟

یهط لحظه به حایتم نگاه کرد و بلند خندید وسههرش را تکان داد ودر جوابم 
 :گفت

ههه برای اینکه از صب  تا حای همراه مش خیرالله زیر افتاب این مزرعه و اون 
 .مزرعه رفتم عرق کردم

سههنگین از حرف نسههنجیهده ام سههرم را زیر انهداختم وبدون انکه زیر نگاه 
وخندانش سههرم را بلند کنم وبا سههینه ای اتش گرفته از شههرم به سههوی اتاق 

 .رفتم.خدایا از این حال پریشانم به تو پناه می برم

پهالتویم را بهه جالباسههی در پسههتو آویزان کردم و اکت بلندم را روی پیراهن 
آسههتین کوتاهم پوشههیدم وموهایم را زیر شههال مرتب کردم وبه اتاق آمدم وبه 

رف بخاری کوچط گوشههه اتاق رفتم ودرجه حرارتش را بیشههتر کردم تا اگر ط
از حمام بیرون آمد سهرما نخورد.جالب بود با دسههت پس می زدم وبا پا پیش 

 !می کشیدم

حای موقم خوابیدن کجا می خواسههتیم بخوابیم؟!اتاق های دیگر که بخاری 
دیط نداشههت!نگاهی به سههاعت گوشههی تلفن همراهم انداختم سههاعت نز

دوازده نیمه شب بود.اگر از حمام می امد یط راست می خواست بخوابد.اما 
کجا؟!خدایا عجب حماقتی کردم از تهران پا شههدم اومدم!آخر تو را چه به این 
کارها؟! خیر سهرت داشهتی زندگی ات را می کردی تلپی دنبال عزیز پا شدی 
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ا به اختیار لبم راومهدی کهه چی؟!کهه بها سههینا تنها بخوابی؟!وبا این فکر بی 
 :دندان گزیدم وکنار بخاری نشستم وبرای هزارمین بار با خودم نجوا کردم

 !ه عجب رلطی کردم

اگر عزیز به عمه آتر وسهارا می گفت که من وسینا را امشب تنها گهاشته وپی 
 عصمت خانم رفته چی؟

دیگر روی سهر بلند کردن جلوی عمه آتر وسارا را داشتم؟!پیش خودشان چه 
ری می کردند؟!از تهاجم افکار گوناگون، محههطرب کنار بخاری نشههسههتم فک

وسههرم را روی زانوهایم گهاشههتم.متوجه امدنش به داخل اتاق شههدم وقلب 
 .محطرب وپر تالطمم بی اختیار دوباره  ربانش شدت گرفت

 ه سروناز چرا نرفتی بخوابی؟

کردم وبه سههویش با صههدای پر جهبه سههینا سههرم را از روی زانوهایم بلند 
نگریسهتم.در حالی که لباس گرمکن ورزشهی پوشیده بود وبا حوله موهایش 
را خشهط می کرد با کمی فاصهله بایی سرم ایستاده بود وبا دقت نگاهم می 

 .کرد

 :رویم را به طرف دیگر چرخاندم وبا ناراحتی گفتم

 ه میشه بگی کجا باید بخوابیم؟

نهان موهایش را خشههط می کرد لبخنهدی زد ودر حهالی کهه بها حولهه همچ
 :حا ر جواب گفت

 !ه روی سر من

 :وبا دیدن اخمهای در هم کشیده من از گوشه لب خندید وادامه داد
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 !ه این هم هرختخواب توی پستو اینکه انقدر عزا گرفتن نداره

 :از اینکه خونسرد جواب می داد با حر  وعصبانیت گفتم

 !توی کدوم اتاق باید بخوابم؟ ه میشه لطف کنی بگی با این همه رختخواب

چشههمههایش برق خهاصههی زد کهه دوبهاره ترس به جانم انداخت وبا جهبه 
 :همیشگی اش کمی نگاهم کرد وگفت

 .ه توی همین اتاق

 :خودم را نباختم وچشم در چشم به طرفش نگاه کردم وطلبکار پرسیدم

 ه اون وقت جنابعالی کدوم اتاق برای خوابیدن تشریف می برید؟

 :رد وخندان با همان نگاه نافهش بالفاصله گفتخونس

 .ه توی همین اتاق

از خونسهردی اش حرصم گرفت ونتوانستم جلوی زبانم را بگیرم وبی اختیار 
 :گفتم

 !ه چطوره یط دست رختخواب هم بیشتر پهن نکنیم؟

 :دوباره از گوشه لب خندید وبی درنگ جواب داد

 !ه از نظر من اشکالی نداره

 :گستاخی اش خونم به جوش امد وفریاد کشیدمبی اراده از 

 !ه اون وقت رودل نمی کنی؟

 :دوباره خونسرد لبخندی زد وگفت

 .ه نه نگران رودلم نباش



 مبهم عشقحس 

 

780 

نتوانسهتم تحمل کنم واز جایم بلند شهدم و روبه رویش ایستادم وبا خشم داد 
 :زدم

 !ه سینا به جان پرهام نصف شبی یا تورو خفه می کنم یا خودم رو

 :حوله را از روی سرش برداشت ودوباره با خنده ای گوشه لبش گفت

 !ه جدا؟!مگه بلدی خودت رو هم خفه کنی؟

از اینکه در این وقت شههب بی خیال از حال و روزمان شههوخی اش گل کرده 
 :بود با حر  گفتم

 .ه ببین سینا من این موقم شب حوصله شوخی ومسخره بازی ندارم

 :دوباره لبخند زد وحا ر جواب گفت

 !ه مگه من دارم؟

لحن حرفش را طوری گفت که یط لحظه دلم برایش  ههعف رفت وسههرم را 
به زیر انادختم و دوباره کنار بخاری نشههسههتم.سههنگینی نگاهش را حس کردم 

 :ک هبا سرخوشی پرسید

 !ه چی شد حرف حق جواب نداشت؟

نوهایم گهاشتم ودر جوابش سکوت با دلی لبریز از احساسات سرم را روی زا
کردم.قلبم از شههدت تندی  ههربان در حال انفجار بود!متوجه دور شههدنش به 
سههمت پسههتو شههدم وکنجکاو سههرم را بلند کردم.چند بانیه نگهشههت که یط 
دسههت رختخواب از پسههتو بیرون اورد وبا نگاهی به چشههمان پریشههانم آن را 

 :پر جهبه گفت جلوی کنار بخاری پهن کرد وبا همان سرخوشی
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ههههه این رختخواب تو که از سههرما چپیدی توی بخاری تا یط وقت سههرما 
 .نخوری همین جا بخواب که بهترین جاست

 :به تشط وپتوی تمیز وگلدار نگاه کردم وبی اختیار پرسیدم

 !ه پس تو چی؟

 :بلند خندید وبا چشمان بانفوتش نگاهم کرد وجواب داد

ان خوابیدن من هستی؟نترس یط جایی پیدا ههه تو چرا از وقتی که اومدیم نگر
 .می کنم میخوابم

از لحنش کمی خیهالم راحهت شههد و بهه دور شههدنش به طرف پسههتو نگاه 
کردم.طولی نکشید که دوباره رختخوابی در دست گرفت واز پستو بیرون آمد 

 :ودر گوشه دیگر اتاق پهن کرد.با ا طراب آب دهام را قورت دادم وگفتم

 جا می خوابی؟ه مگه تو هم این

 :لبخندی زد وپتو را روی تشط مرتب کرد وگفت

 !ه مگه قرار بود جای دیگه ای بخوابم؟

 :با عصبانیت از جایم بلند شدم وگفتم

ههه ببین سینا هر چی من میگم تو یط چیزه دیگه جوابم رو میدی؟!اگه قراره تو 
 .توی این اتاق بخوابی من میرم توی پستو می خوابم

 :ی اوقاتش تلخ شد وبی درنگ گفتاز عصبانیتم کم

ههه لطفا انقدر حسهاسیت به خرج نده.توی پستو بخوابی که چی بشه؟فرقش 
یط متر فاصههله تا این اتاقه!م ال می ترسههی من نصههف شههب بهت حمله 

 !کنم؟اگه بخواهم نمی تونم توی پستو بیام؟
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 :سرم دام شد وبا دلهره داد کشیدم

 ؟ه تو بی جا می کنی که توی پستو بیای

 :یط لحظه از عصبانیتم خنده اش گرفت وبا نگاه خاصی گفت

 !ه جدا؟

 :از نگاهش بند بند تنم لرزید وبا خشم جواب دادم

 .ه آره جدا

 .وبا ریظ به طرف تشکم رفتم وآن را برداشتم

 :بالفاصله به طرفم آمد و تشط را از دستم گرفت وگفت

 ه چکار می کنی؟سنگینه.می خواهی کجا بری؟

در حالی که روبه رویم تشههط به دسههت ایسههتاده بود وبه حرکاتم می خندید 
 :گوشه تشط را از دستش کشیدم وبا اخمهای درهم گفتم

 .ه میخوام توی پستو بخوابم

 :تشط را از دستم گرفت وآن را سرجای اولش پهن کرد وقاطعانه گفت

کنی  ههههه همین جا م ل بچه آدم میخوابی وانقدر هم بحث نمی کنی فکر می
عقلم نرسید که اگه می شد خودم توی پستو بخوابم؟!اونجا یط اتاق کوچکه 
که موکت وفرض درسههت وحسههابی نداره روی گلیم یط ییی هم هر کسههی 
بخوابه تا صههب  سههرما می خوره اگه دوسههت داری من مبرم اونجا بخوابم وتا 

 .صب  از سرما بلرزم باشه من حرفی ندارم

 :دم ولی برای انکه حرفی زده باشم پرسیدمبا آنکه کمی قانم شده بو

 ه پس چرا اونجا رو فرش نکردید؟
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 :نگاهش حالت شوخی گرفت وبا لبخندی گفت

ههه ببخشهید نمی دونسهتیم سرکار سرزده تشریف میارید وگرنه زودتر از اینها 
پسههتو رو کهه انباری حسههاب میشههه فرش می کردیم تا خانم اونجا راحت 

 .استراحت کنید

 :شوخی اش طلبکارانه گفتم با حر  از

 !ه مگه من کلفتم که توی پستو یا به قول تو انباری بخوابم؟

 :بلند خندید وبالفاصله گفت

ههه والله از اون وقت تا حای داشهتی برای خوابیدن توی اونجا سرودست می 
 !شکستی

از لحنش کمی اخمهایم باز شهد وکنار تشهط جلوی بخاری نشستم وآهسته 
 :از روی شرم گفتم

 !ه حای باید دو تاییمون توی این اتاق بخوابیم؟

در حالی که همچنان بایی سهرم ایسهتاده بود سههنگینی نگاهش را حس کردم 
 :که با لبخندی در جوابم گفت

ههه ظاهرا که چاره دیگه ای نیسهت.خوشبختانه فاصله تشط هامون دو متره با 
 .هرگونه حمله وتهاجمی فرصت کافی برای دفاو داری

نکه باعث تفریحش شههده بودم وبه راحتی دسههتم می انداخت حرصههم از ای
گرفت وبا ریظ سهرم را بلند کردم ونگاهش کردم.سهیاهی مردمط چشمانش 
برق خاصههی زد وبا لبخندی گوشههه لبش به طرف تشههکش رفت وزیر لب 

 :گفت
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هههه دلم برای عزیز بیچاره می سههوزه که فکر می کنه شههب اینجا چه خبره که 
 !تهمارو تنها گهاش

یهط لحظهه تمهام بهدنم از شههرم آتش گرفت وسههرم را به زیر انداختم وبقیه 
 :حرفش را شنیدم که گفت

ههه حای از دل سوخته سمیه وصابر فقن خدا خبر داره که چقدر حسرت به دل 
 !مونده اند

از این قسهمت حرفش خوشهم آمد ونتوانستم خودم را کنترل کنم وبی اختیار 
 :بلند گفتم

 !ه حقشونه

 :از انکه کلید چرام اتاق را خاموش کند نگاهم کرد وبا لبخندی پرسیدقبل 

 !ه جدا؟

بدون آنکه نگاهش کنم بالفاصهله با شال و اکت بلندی که به تن داشتم روی 
 :تشط خوابیدم وپتو را روی سرم کشیدم وجواب دادم

 :ه اره جدا.از زیر پتو صدایش را شنیدم که گفت

بل از اینکه چرام رو خاموش کنم برم پالتو رو ههه اگ هفکر می کنی سردته تا ق
 برات بیارم؟

متوجهه کنایه اش شههدم وگوشههه پتو را کنار زدم وبه طرفش که گرمکن روی 
پیراهن آسههتین کوتاهش را در اورده وبا شههلوار ورزشههحههی رحت آماده برای 

 :خوابیدن کنار کلید برق ایستاده بود گفتم

 .ه فعال که سردم نیست اگه دم دمهای صب  سردم شد صدات می زنم
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 :با دقت نگاهم کرد وپرسید

ههههه سههروناز جدا این طوری می تونی راحت بخوابی؟!تازه کنار بخاری هم 
هسهتی حتما دمای بدنت به چهل درجه میرسه.اگه می خواهی بیا جامون رو 

 .عوض کنیم

ار خوشهایند از نگرانی اش بی اختیگوشهه پتو را بیشهتر کنار زدم وبا احسهاس 
 :لبخند زدم وگفتم

هههه نه خیر م ل اینکه امشههب خواب بی خواب!ای کاش با عزیز رفته بودم که 
 .حداقل خونه عصمت خانم یط خواب راحت می کردم

ودوباره پتو را روی سهرم کشهیدم.از درز گوشه پتو متوجه خاموش شدن چرام 
 :شدم که گفت

وقتی کوچکترها جلوی بزرگترها دراز به دراز می  ههههه قدیم ندیم ها رسههم بود
خوابیهدند یط ببخشههیدی یط شههب بخیری چیزی می گفتند وعهرخواهی 
می کردنهد تا دل طرف خوش باشههه ولی حای دیگه زمونه به طور کل عوض 

 !شده

از اینکهه م هل عزیز رر رر می کرد ولحنش هم مهاننهد او شههده بود خنده ام 
 :زدم وگفتم گرفت و گوشه پتو را کنار

 .ه اون مال قدیم بود حای دیگه هر کی این حرفها رو بزنه بهش می خندن

وبا نگاهی به سههیاهی شههب و تاریکی اتاق که فقن شههعله های بخاری در ان 
 :نمایان بود ادامه دادم

 !ه وای اینجا چقدر تاریکه
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و بی اختیهار از هجوم احسهههاسهههات وتنههایی بها او قلبم دوبهاره بهه تالطم 
 :اد.صدایش را شنیدم که بالفاصله جواب دادافت

ههههه بگیر بخواب انقهدر بهونهه نیهار اگهه می بینی اتاق انقدر تاریکه به نفعته 
میتوین شهال واون  اکت بلندت رو که م ل زره پوش رسهتم وشیدی دربیاری 

 .وراحت بخوابی

در حالی که در اعماق افکار و رویاهایم واز همه مهم تر احساس خوشایندی 
از نزدیط بودن با او داشههتم دسههت وپا می زدم نتوانسههتم جوابی بدهم  کهه

 :وسکوت کردم که دوباره صدایش را شنیدم

 ه سروناز؟خوابت برد؟

باز هم نتوانسهتم جوابی بدهم وفقن گوشه پتو را بیشتر از صورتم پس زدم که 
 :دوباره گفت

 !ه خب خدا رو شکر زنده ای وهنوز خوابت نبرده

 :ی اختیار گفتملبخندی زدم وب

 !ه مگه هر کس بخوابه می میره؟

 :احساس کردم از این دنده به آن دنده شد وپر ابهت جوابم داد

 .ه خوابیدن یط نوو جدا شدن روح از بدنه وبه طریقی مردن حساب میشه

 :با خنده ای گفتم

 .ه پس اگه این طوره انسان ها روز چند بار می میرند وزنده میشن

 :بخند زد ودر جوابم گفتحس کردم او ه مل
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ههه در این که شهط نکن مطمان باش اگه از راه خوابیدن نمیرن وزنده نشن از 
 .طریق مختلفن این اتفاق می افته

متوجه منظورش نشههدم ودر تاریکی به سههمت او به پهلو خوابیدم وکنجکاو 
 :پرسیدم

 !ه منظورت چیه؟

و هم به سههمت من در حالی که چشههمهایم به تاریکی عادت کرده بود دیدم ا
 :به پهلو خوابید وگفت

ههه منظورم این که بعحهی وقت ها ادمها دچار نوعی احساسات میشن که از 
 !مردن وزنده شدن هم بدتره

ر در از سر گرفت.اگبی اختیار از جوابش قلبم فرو ریخت و هربان تندش را 
آن لحظهه از هجوم احسههاسههات در دم جان می باختم کار خاصههی نکرده 
بودم!راسههت می گفت در بعحههی مواقم ودر برخی شههراین خا  انسههان ها 
دچار حایتی می شهدند ک هصد بار مردن وزنده شدن بدتر بود.درست م ل 

راده اشههراین کنونی خودم!با شههدت گرفتن  ههربان قلبم ودام شههدن بدنم بی 
دسهتم به سهوی شالم رفت وکمی آن را روی سرم عقب کشیدم وزیر گردنم را 

 :شل کردم که صدایش را شنیدم که گفت

 !ه گفتم که هوا گرمه

یط باره به سهویش برگشهتم ودر تاریکی چشمهایم را تیز کردم که حرکات او 
 :را ببینم ولی با دقیق ندیدن چیزی بی درنگ پرسیدم

 نی که این طور حرکاتم رو زیر نظر داری؟ه مگه تو منو می بی
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 :با خنده جواب داد

 !ه به دست شما درد نکنه مگه به دیدنم شط داری؟

 :و پس از کمی که احساس کردم می خندد ادامه داد

ههههه م ل اینکه یادت رفته جلوی بخاری خوابیدی ونور شههعله هایش روی تو 
 .افتاده

 :با کمی حر  بی درنگ گفتم

ههه پس چی بود اول می گفتی توی این تاریکی کسهی به کسهی نیست وشال 
 و اکتت رو در بیار؟

 :از لحنم خنده اش گرفت وگفت

ههه ولی تو چه شهال ولباست رو در بیاری چه در نیاری تا اومدن پدر ومادرت 
پیش من امهانتی ومن به خودم اجازه نمی دم که اتفاقی بیفته!حای هر چه قدر 

 .!پس با خیال راحت بگیر بخوابهم محرم باشیم

وبی اختیار قلبم از سهر جایش کنده شهد وبا نفسهی در سهینه حبس شده ودر 
 .تاریکی اتاق به سویش نگاه کردم

معنی حرفش چه بود؟!یعنی من را دوسههت نداشههت؟!منظورش چه بود که تا 
آمهدن پهدر ومهادرم امهانتم؟!یعنی بعهد از امهدن انهها ودادن امهانت دسههت 

را به خیر وما را به سهالمت؟!مگر می شهد؟!مگر می شد به قول صهاحبش او 
او بعد از این همه مردن وزنده شههدن؟!حای که دیگر حتی در خواب هایم هم 

 !رویای با او بودن را می دیدم

 !ه چند دفعه بگم انقدر فکر نکن مازت سورا  میشه؟



wWw.Roman4u.iR  791 

 

 بیبا لحن سهرخوش وشادمانش بی اختیار اشط درون چشمهایم حلقه زد و
اعتنا به اینکه در تاریط و روشههنای اتاق من را می بیند دسههت روی صههورتم 
بردم واشههکهایم را پاک کردم.حای باید چه کار می کردم؟!بعد از اینکه برایم 
همچون نفس شهده بود واگر برای چند سهاعت نمی دیدمش نفس کشیدن را 

مگو فراموش می کردم؟!خهدایها حهای کهه بعد از آن همه کشههمکش وبگو و
 ...وابسته اش شده ام ودیگر نمی توانم یط لحظه هم

 ه سروناز برای چی گریه می کنی؟

 :بی اختیار با با  جواب دادم

 ه برای دل خودم گریه کردن هم اجازه میخواد؟

از جایش بلند شهد وبه طرفم امد ودر حالی که کنار تشهکم می نشههست زیر 
 :لب گفت

خواب بی خواب اگه رفته بودیم خونه هههه نه خیر م ل اینکه امشههب به قول تو 
 .عصمت خانم این یط خواب راحت کرده بودیم

از اینکه با لحن خاصههی ادای من را در می اورد بی اختیار لبخند زدم وبدون 
انکهه دیگر از تنهایی ونزدیط بودن با او بترسههم با حسههرت نگاهش کردم.با 

وجه لبخندی در آنکه در تاریط روشهنای بخاری درست نمی دیدمش ولی مت
 :گوشه لبش شدم که گفت

ههه قدیم ندیم ها رسم بود وقتی یط بزرگتر جلوی یط کوچکتر که دراز کشیده 
بود می نشههسههت اون شههخب کوچط تر هم به سههرعت برق وباد از جایش 

 .بلند می شد نه اینکه به صورت طرف زل بزنه وآه بکشه



 مبهم عشقحس 

 

790 

شههدم و روی تشههط بهاز هم از لحنش لبخنهد بهه لبم آمهد وبی اختیار بلند 
 :نشستم وگفتم

 .ه اون مال زمان قدیم بود حای دیگه دوره این حرفها گهشته

و دوباره با حسهرت به چشهمهایش که در روشهنای شهعله های بخاری شعله 
های آن هم زبانه می کشهید وبرق خاصهی بیرون می جهید خیره شدم.او هم 

 :به چشمهایم خیره شد وبا لبخند خاصی گفت

 قبول بایخره فهمیدی؟ ه خب زیارت

 :از حالت خوشحالش لبخندی زدم وپرسیدم

 ه چی رو؟

 :با خنده پر جهبه ای گفت

 .ه همون که دنبالش می گشتی وبراش شط می ریختی

 :نفسم سنگین شد وبا قلبی کوبنده سرم را پایین انداختم ودر جواب گفتم

 .ه متوجه منظورت نمیشم

 :با سرخوشی گفت

 !ه جدا؟

 :یط لحظه به چشمهای مشتاقش نگاه کردم وگفتم

 .ه آره جدا

 :دستش را زیر چانه ام برد وکمی سرم را بای گرفت وبا قاطعیت پرسید

 ه پس چرا گریه می کردی؟
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بی اختیار اشههط درون چشههمهایم جمم شههد ونگاهم را پایین گرفتم وجواب 
 :دادم

 !ه دلم خواست مگه اشکالی داره؟

در عمق هر چیزی نفوت می کرد چند لحظه نگاهم  بها چشههمهای نافهش که
 :کرد وگفت

 !ه می خواهی بدونی بعدش چی میشه؟

متوجه منظورش شهدم ودر حالی که  ربان قلبم دوباره شدت گرفته بود برای 
انکه صهدای کر کننده  هربان قلبم را نشنود دستش را از زیر چانه ام برداشتم 

 :اوت پرسیدموکمی صورتم را عقب گرفتم وم ال بی تف

 ه بعد چی؟

 :پوزخندی زد وبی درنگ گفت

 !ه بعد نخودچی

من هم پوزخنهدی زدم وبرای انکه سههعی در اعتراف گرفتنم نداشههته باشههد 
 :بالفاصله گفتم

ههههه اونو که همه می دونند یا عزیز برمی داره باهاش کوفته نخودچی درسههت 
 ...می کنه یا با شکر مخلوط میکنه و

با لبخندی دوباره دستش را جلو آورد ودستم را گرفت ونگهاشت ادامه دهم و
 :وآهسته گفت

 !ه هنوزم داری طفره میری؟
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با قلبی که از شهدت  هربان م ل طبل می زد وبا هجوم احساسات خوشایند 
درونم همانند آتش دام وگداخته شههده بود یط لحظه نگاهش کردم وبا دیدن 

بی خبر از همهه جا چشههمههای تهب دارش سههرم را بهه زیر انهداختم وم ال 
 :پرسیدم

 !ه از چی؟

 :خندید وبا دست دیگری دوباره چانه ام را بای آورد وبا لبخندی گفت

هههه میخوام بگم نخودچی می ترسههم دوباره داسههتان کوفته نخود چی عزیز رو 
 .تعریف کنی

 :و پس از کمی مکث ادامه داد

تو آخرین نفری ههههه اگه چند وقت پیش در مورد ازدواج فکر می کردم شههاید 
بودی کهه در موردت فکر می کردم.دروم چرا؟!تو خودت هم مطانها همین 

 !نظر رو درباره من داشتی نداشتی؟

نگاهم را بای گرفتم وبا نفسههی در سههینه حبس شههده نگاهش کردم که ادامه 
 :داد

هههه نه اینکه ازت بدم می اومد نه هیچ وقت ازت بدم نمی اومد ولی همیشههه 
کارهایت بودم تا تو هم م ل اون از من حرف شههنوی داشههته  م ل سههارا مراقب

بهاشههی اما تو چموش تر از این حرفها بودی وهمیشههه حرف خودت رو می 
زدی ورعهایهت کوچکتری وبزرگتری رو نمی کردی وسههارا رو هم بها خودت 
همکالم می سهاختی.یط بار از شهدت عصهبانیت تصهمیم داشتم به سختی 

ان نم دادن دریچه کولر رو میگم؟!ولی تنبیههت کنم یهادت کهه هسههت جریه
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همان لحظه از عمق چشهمهایت یم چیز تازه ای کشف کردم نمی دونم شاید 
یط احسههاس یا شههاید هم برداشههت دیگری از یط احسههاس بود که همون 
موقم عزیز رسهید.از ان لحظه از خداوند بیشتر سپاسگزارم که عزیز رو وسیله 

ه همدیگه قرار بگیریم واگه این طور نمی شد ای قرار داد که به اجبار او سهر را
هیچ موقم به زیبایی عشههقی که امروز به آن رسههیدیم ولهت آن را چشههیدیم 
دسهت پیدا نمی کردیم.یار در خانه وما تشهنه لبان می گشهتیم دقیقا مصهداق 
حال و روز من بود تو رو داشهتم واین ور وآن ور دنبال احساس گمشده ام می 

دونم که تو هم به همان حس وحالی که من رسههیده ام  گشههتم.به هر حال می
 .رسیده ای ومنتظری بدونی بعد ازا ومدن دایی اینها چی میشه

سههرم را دوباره به زیر انداختم تا از جمم شههدن اشههط شههادی در چشههمهایم 
چیزی نفهمد.خدایا یعنی بیدارم؟!یعنی خواب نمی بینم؟!این همان سههینای 

یگشههی بود؟!خدایا شههکرت که به هر امری پر جهبه ومارور وخونسههرد هم
 .توانایی خدایا شکرت که فقن خودت قادر متعالی

در حالی که همچنان دسههتم را در دسههتش گرفته بود وبا دسههت دیگرش چانه 
ام را دسههتش را از روی چانه ام بای آورد وقطره اشههکم را از گونه ام پاک کرد 

 :وبا لبخندی ادامه داد

از اسپانیا تنها کاری که من و تو می کنیم رفتن به مححر  ههه با آمدن دایی اینها
برای ببت عقد رسههمی ودائمه.می دونم که برای تو هم هیچ آرزویی مهمتر از 

 .این نمی تونه باشه

 :با اشتیاق نگاهش کردم وبی اختیار گفتم
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 !ه نمی دونم چرا اینقدر به خودت مطمانی؟

بازو و گردنم انداخت ومن را نتوانسههت خودش را کنترل کند ودسههتش را دور 
 :در آروشش فشرد ودر گوشم زمزمه کرد

ههه نباید باشم؟!ولی من در این مونده ام که تو چطور این خبر شوکه آور رو می 
خواهی به سههارا بدی که از یط طرف زمانی زیر آب برادرش رو می زدی واز 

 !طرف دیگه حای می خواهی زن برادرش بشی؟

 :سینه اش چسباندم وبا لبخندی آرام گفتم با کم رویی سرم را به

ههه خدا فرزاد رو برای چی آفریده؟برای همین خبر رسههانی دیگه.مطمان باش 
اگهه همین این بدونه بی کم وکاسههت وبدون جا انداختن یط دونه واو کف 

 .دست سارا میهاره

خندید ومن را بیشهتر در آروشش فشار داد ودر حالی که شالم را از روی سرم 
 :ی داشت آهسته زیر گوشم نجوا کردبرم

 .ه مطمان باش تا آمدن پدر ومادرت پیش من امانتی پس بیخودی نترس

لحظهه ای خندیدم وسههرم را از روی سههینه اش برداشههتم ودر تاریکی اتاق 
 :نگاهش کردم وگفتم

 !ه جدا؟

با چشهمان نافهش که همچنان برق خاصی می زد خیره نگاهم کرد ولبخندی 
 :که دوباره در آروشم می گفت آهسته در گوشم جواب دادزد ودر حالی 

 .ه آره جدا
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سهرم همچنان روی سهینه اش بود وقلبم از شادی واحساس دوست داشتنش 
 :تند تند می زد که حس کردم با دستش موهایم را نوازش کرد وگفت

هه راستش این که گفتم م ل سارا مراقب کارهایت بودم نه اینکه فکر کنی م ل 
گهاهت می کردم نه همیشههه برایم طور دیگه ای بودی.اوایل از اینکه سههارا ن

همیشهه حا هر جواب بدی و هر حرفم را با عصهبانیت رد می کردی خوشم 
نمی اومهد ولی کم کم همین حها ههر جوابیت برایم جالب شههد ودر ظاهر 
عصهبانی وخشمگین می شدم ودر خفا می خندیدم.این اواخر که واقعا برایم 

شههده بودی ویهط کهاری می کردم که لجت رو درآرم.چون سههرگرم کننهده 
عهادت کرده بودم!حتی اگهه یهادت بهاشههه تو قطار بهت گفتم که می خواهم 

 تنبهت کنم.یادت هست؟

دوبهاره سههرم را از روی سههینهه اش بلند کردم وموهای بلند وبازم را که روی 
آوردم  ادصههورتم به هم ریخته بود کنار زدم ودر تاریکی نگاهش کردم وبا به ی

 :آن صحنه با پوزخندی گفتم

ههه می خواستی تنبیهم کنی؟!همون اول که تهدیدم کردی از ترس قدرت نفس 
 !کشیدن نداشتم.تهدیدت بوی دیگه ای می داد

 :در حالی که همچنان موهایم را نوازش می کرد با خنده پرسید

 !ه چه بویی؟

 :خندی جواب دادمسرم را چرخاندم وبه شعله های بخاری نگاه کردم وبا لب

 !ه بوی حلیم بادمجون
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با فشهار سرم را به سینه اش چسباند وبا بقوقسه ای روی موهایم با آرامشی 
 :خا  گفت

ههههه همیشههه شههیفته همین حا ههر جوابیت بودم.این همه جواب رو از کجا 
میاری؟!وقتی توی قطار شههنیدم که سههارا از قول مامان گفت که توی مراسههم 

دایی عزت مریم خهانم تو رو برای صهههابر خواسههتگهاری کرده واقعها عزای 
نفهمیدم چه ام شههد!اون موقم به راسههتی احسههاس می کردم که دوسههتت دارم 

 .ونمی خوام مال شخب دیگه ای بشی

 :در حالی که سرم همچنان به سینه اش چسبیده بود با خنده گفتم

 ...ه پس چی بود می گفتی از دریچه کولر شروو شد و

 :ا خنده حرفم را قطم کرد وبالفاصله در جواب گفتب

ههه اون اوج دوسهت داشهتن بود کم کم دوسهت داشتنت از مدتها قبل شروو 
 !شده بود

 :خندیدم وآهسته گفتم

 !ه ِا...جدا؟

 :خندید ومحکم به سینه اش فشارم داد ودر گوشم آهسته جواب داد

 .ه آره جدا

ی که هیچ گاه تجربه اش را از هیجهان نفسههم را حبس کردم وبها حهال وروز
 :نداشتم نفس عمیقی کشیدم وبا لبخندی پرسیدم

ههه حای تکلیف عشاق وخاطرخواهان سفت وسختت چی میشه؟!اگه بفهمند 
 !که دنیا دست کیه که خیلی برات بد میشه
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 :خندید وبا صدی پر جهبه اش آرام در گوشم زمزمه کرد

نمونده که خبواد طلبکاری ههه تو که همه شهون رو تار ومار کردی دیگه کسی 
 .کنه

 :لبخندی زدم وبالفاصله جواب دادم

ههه یط خرده فکر کن ببین اون گوشه موشه ها دیگه کسی نیست که جا مونده 
 باشه؟

 :بلند خندید وحلقه بازویش را دور شانه ام تنگ تر کرد وگفت

 .ه نه همه اش همون هایی بودند که فراری شون دادی دیگه هیچکس نمونده

 :ی مکث کرد وخندید وآهسته زیر گوشم ادامه دادوکم

ههههه البته هنوز یکی مونده که بدجوری از من خوشههش میاد هر چی فکر می 
 .کنم این یکی رو نمی تونم نادیده بگیرم

فکرم به سهمیه رفت وبی درنگ سرم را از روی سینه وشانه اش بلند کردم و با 
 :اخم های درهم پرسیدم

 !ه کی؟

از یکهدفعهه واکنش نشههان دادنم خنهده اش گرفهت و چانه ام را بای داد ودر 
تهاریکی سههرش را جلوتر اورد وپر جههبهه نگهاهم کرد وبهه جهای جواب با 

 :لبخندی گوشه لبش آهسته گفت

 ه یعنی تو نمی دونی کیه؟

از اینکه فکرم را خوانده بود وبه بازی ام گرفته می گرفت نارا ههی سههرم را به 
 :ی چرخاندم وجواب دادمطرف بخار
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 .ه برام فرقی نمی کنه کیه هر کی میخواد باشه

دوبهاره چانه ام را در دسههت گرفت وبه سههوی خودش چرخاند وبا لبخندی 
 :تکرار کرد

 !ه هر کی می خواد باشه؟

یهط لحظهه بهه چشههمهایش که در تاریکی هم برقش کامال نمایان بود نگاه 
ردم.چه می توانستم بگویم؟!متوجه کردم وسهرم را پایین انداختم وسهکوت ک

منظورش شهده بودم.خودم را می گفت.دوباره محکم در آروشهم گرفت وزیر 
 :گوشم گفت

 ه دیدی گفتم بدجوری از من خوشت اومده؟

در حهالی کهه از هجوم احسهههاسهههاتم نفس نفس می زدم بها لبخنهدی میهان 
 :بازوانش گفتم

 !ه کی گفته؟

 :خندید وبا نوزاش موهایم جواب داد

 !ه رنگ رخسار نشان می دهد از سر درون

 :نتوانستم خنده ام را کنترل کنم وبا سرخوشی گفتم

 !ه واقعا این اعتماد به نفس تو حکایتی داره

موهایم را بقوقسههید ودر حالی که همچنان محکم در آروشههم گرفته بود با 
 :خنده گفت

 !ه چه حکایتی؟
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ر ت کردم که با صدای پاز شهدت  هربان قلبم نتوانسهتم جوابی بدهم وسکو
 :جهبه ای زیر گوشم گفت

 !ه چی شد حرف حق جواب نداشت؟

 :خندیدم ودر فحای عطر تنش ررق شدم که شنیدم گفت

ههه وقتی رفتیم تهران بالفاصله میریم می گردیم دنبال یط خونه خوب نزدیط 
خونهه خودمون کهه تا دایی اینها اومدند مقدمات کار رو فراهم کنیم.یط روز 

 !ر هم عواقب دارهتاخی

 :لبخندی زدم وبی اختیار پرسیدم

 !ه چه عواقبی؟

 :دوباره موهایم را بقوقسه باران کرد ونجوا گونه گفت

 !ه یعنی تو نمی دونی؟

تمهام بهدنم از شههرم اتش گرفت ودر حالی که سههرم همچنان به سههینه اش 
 :چسبیده بود با کم رویی جواب دادم

 .اومدن بابا اینها امانتمه یادت باشه که خودت گفتی که تا 

 :خندید وبازویش را محکمتر کرد وبا قاطعیت گفت

 !ه تو هم یادت باشه که من و تو همچنان به هم محرمیم

قلبم فرو ریخت وبی اختیار سهرم را بلند کردم ودر تاریط وروشنای کم رنگ 
شههعلهه ههای بخهاری نگاهش کردم. ههربان بلند قلبم بی محابا می کوبید 

از داخل حلقم شهنیده می شهد.از شهدت احساسات وشرم  وصهدای تپشهش
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قادر به نفس کشههیدن نبودم!دوباره سههرم را به سههمت سههینه اش کشههید ونجوا 
 :گونه و خندان گفت

ههههه امانتی ترسههو!می دونسههتی وقتی می ترسههی قیافه ات خیلی خواسههتنی 
میشهه!یادت باشهه وقتی برگشهتیم تهران انگشهتر عزیز رو دستت کنی وپارچه 

 !ش رو هم بدی خیاطیحریر

 :بی اختیار لبخند زدم وگفتم

هههه پس تو چی؟!خوب شههد عزیز اینها رو بهم داد وگرنه تو چی داشههتی بهم 
 !بدی؟

بقوقسههه ای روی پیشههانی ام زدوبا خنده ای گوشههه لبش که در روشههنایی 
 :اندک شعله های بخاری هم نمایان بود گفت

هدیه های عزیز خیلی با ههه چشم به موقعش چشم.ولی قبول کن که خاطرات 
 .ارزش، جالب وتکرار نشدنیه

 :خندیدم وزیر نگاه پر از احساسش گفتم

 !ه جدا؟

دوبهاره بقوقسههه ای روی پیشههانی ام زد(داره کم کم میهاد پایینی وآرام در 
 :جوابم گفت

 .ه اره جدا

مهرش ررق در و محکم تر در آروشههم کشههیهد.در حهالی کهه در آروش پر 
 :شادمانی و شور وهیجان بودم زیر لب زمزمه کردم

 .ه خدایا قربان بزرگی ات بروم که به هر امری توانایی
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